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اىل كل االشخاص املميزين الذين تركوا بصمة يف حياتي
اىل صديقاتي و زميالتي و زمالئي االعزاء
واىل كل من يرجو يل اخلري و التوفيق
اهدي هذا العمل املتواضع

الباحثة...
ب

شكر وتقدير
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة و السالم على رسول اهلل و على اله و صحبه اجمعين ,و
الشكر اوال هلل العلي القدير الذي فتح علي و اكرمني باتمام هذه الدراسة .

فانني اتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان الى كل من مد يد العون و ساهم بالنصح و االرشاد و التوجيه في
انجاز هذه الدراسة المتواضعة .

و أتقدم بالشكر والعرفان إلى والدي العزيزين ,اللذان حمال همي لرفعة شأني  ,لهما مني كل الحب والتقدير و

ايضا الختي" االء" و الخوتي "رأفت و عمرو" و لمن كان بجانبي" امجد" لما قدموه لي من دعم متواصل
طيلة فترة الدراسة.

كما اتقدم بوافر الشكر و االمتنان الستاذي الفاضل الدكتور /وائل الداية و الذي اشرف على اعداد هذه
الدراسة من خالل جهده المتواصل و توجيهاته البناءة و مساهمته فيها بالراي و النصيحة و كان ثمرة ذلك

خروج هذه الدراسة المتواضعة الى النور فله مني كل االحترام و التقدير .

و اتوجه بالشكر أيضاً الى السادة االفاضل أعضاء لجنة المناقشة الدكتور وفيق حلمي االغا و الدكتور

يوسف بحر لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الدراسة .

الى األخ  /أ.د سمير صافي لجهوده المبذولة في التحليل اإلحصائي..

الى جميع العاملين في البنوك التجارية والذين تكرموا بتعبئة نموذج اإلستبانة...
كما و لن انسى صديقاتي لما كان لهن من فضل كبير في انجاز هذه الدراسة  ,و ايضا زميالتي و زمالئي
في العمل و الى كل من كان عونا لي في دراستي و ال يتسع المجال لذكرهم لكنهم دوما في القلب و

الذاكرة ,اتقدم باسمى آيات الشكر و التقدير لهم جميعا و اسال اهلل العلي العظيم ان يجزيهم عني خير
الجزاء.

ت

ملخص الدراسة
هدددفت الد ارسددة إلددى التعددرف علددى عالقددة المسددلولية االجتماعيددة بددالميزة التنافسددية وهددي د ارسددة ميدانيددة أجريددت
على البنوك التجارية في قطاع غزة  ,وأستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  ,واعتمدت الباحثة أختيار

العيندة العشدوائية لجميدع المددوظفين مدن مسدميات وظيفيددة مختلفدة ,حيدث شدملت الد ارسددة البندوك التجاريدة التاليددة
(بنك فلسطين  ,بنك العربي  ,بنك االسكان )  ,حيث تم توزيع ( )238استبانة وبلغ عدد االستبانات المستردة

( )211اسددتبانة بنسددبة إسددترداد بلغددت ( ,)%88.7اسددتخدمت الباحثددة اسددتبانة مكوندده مددن ثالثددة أقسددام ,القسددم
األول خاص بالبيانات الشخصية للمبحوثين ,أما القسم الثاني فتكون من أبعاد المسلولية االجتماعية  ,والقسم

الثالث تكون من فقرات خاصة بالميزة التنافسية .
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

وجود درجة كبيرة جداً من الموافقة من قبل أفدراد عيندة الد ارسدة علدى أبعداد المسدلولية االجتماعيدة مرتبدة تنازليداً
حسب الوزن النسبي لهدا كداألتي( :البعدد االقتصدادي حصدل علدى وزن نسدبي قددره  , %87.24البعدد القدانوني

حصددل علددى وزن نسددبي قدددره  , %86.97البعددد االخالقددي حصددل علددى وزن نسددبي قدددره  , %85.54البعددد
االنساني حصل على وزن نسبي قددره  ) %79.93وحصدلت جميدع أبعداد المسدلولية االجتماعيدة علدى موافقدة

كبي درة جددداً ,كمددا و حصددلت ايضددا فق درات المي دزة التنافسددية علددى موافقددة كبي درة جددداً مم دا يدددل علددى دعددم البنددوك

التجاري ددة ألبع دداد المس ددلولية االجتماعي ددة ف ددي تحقي ددق الميد دزة التنافس ددية وتوج ددد عالق ددة طردي ددة قوي ددة ذات دالل ددة
احصائية بين المسلولية االجتماعية المتمثلة باالبعداد االربعدة (االنسداني  ,القدانوني  ,االخالقدي  ,االقتصدادي

) والميدزة التنافسددية فددي البنددوك التجاريددة فددي قطدداع غدزة  ,توجددد فددروق ذات داللددة احصددائية عنددد مسددتو داللددة
 0.05بددين متوس ددطات اسددتجابات المبح ددوثين حددول مج ددال المسددلولية االجتماعي ددة فددي البع ددد االنسدداني تع ددز

لمتغي ددر الج ددن

ولمتغي ددر س ددنوات الخدم ددة ,وتوج ددد ف ددروق ف ددي اس ددتجابات المبح ددوثين ح ددول مج ددال المس ددلولية

االجتماعيددة فددي البعددد االخالقددي تعددز لمتغيددر العمددر ,وتوجددد فددروق فددي اسددتجابات المبحددوثين حددول مجددال
المسدلولية االجتماعيددة فددي البعددد االنسدداني والبعددد االقتصدادي تعدز لمتغيددر الملهددل العلمددي ,وتوجددد فددروق فددي
استجابات المبحوثين حول مجال المسلولية االجتماعية تعز الى المنطقة الجغرافية ,وتوجد فدروق ذات داللدة

احصددائية عنددد مسددتو داللددة  0.05بددين متوسددطات اسددتجابات المبحددوثين حددول مجددال الميدزة التنافسددية تعددز
لمتغير الملهل العلمي وسنوات الخدمة والمنطقة الجغرافية.

وقدمت الدراسة العديد من التوصيات أهمها :تقوم البنوك بدعم البعد االنساني من خالل دعم المشاريع

التحتية للمجتمع المحلي وتفعيل الدور المجتمعي للبنوك من خالل التواصل مع المجتمع المحلي وتلبية
أحتياجاته وتقديم مساعدات للمحتاجين بمعايير اخالقية  ,وضع برامج وسياسات خاصة للمسلولية
االجتماعية في حل المشاكل المتعلقة بالجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية .

ث

Abstract
This study aims to identify the relationship between the corporate social responsibility (CSR)
and the competitive advantage of commercial banks in Gaza Strip.
The researcher adopted the descriptive analytical approach where a random sample of all the
employees from different job titles working in the commercial banks was selected. The study
population included Bank of Palestine, Arab Bank and Housing Bank. The researcher used a
questionnaire of three parts; respondents’ personal information, CSR dimensions and
competitive advantage axes. 238 questionnaires were distributed and 211 questionnaires were
recollected with a recovery rate of 88.7 %.
The results of the study showed a high degree of approval by the study population on the
dimensions of CSR in a descending order by weight as the following: the economic dimension
had a relative weight of 87.24 %, the legal dimension had a relative weight of 86.97 % , the
moral dimension had a relative weight of 85.54 % and the humanitarian dimension had a relative
weight of 79.93 %. The high approval on both the SCR dimensions and the competitive
advantage axes proves the commercial banks support to CSR dimensions in achieving the
competitive advantage.
The study proved that there is a statistically significant direct relationship between the fourdimensions CSR (economic, legal, moral and humanitarian) and the competitive advantage in the
commercial banks of Gaza Strip. It also found that there are statically significant differences at
(0.05≥α) between the average responses of the respondents about CSR in the humanitarian
dimension attributed to the variable of gender and years of services. In addition to that, there are
differences in the responses of the respondents about CSR in the moral dimension attributed to
the variable of age. Moreover, there are differences in the responses of the respondents about
CSR in the humanitarian and the economic dimension attributed to the variable of educational
qualification. Furthermore, there are differences in the responses of the respondents about CSR
attributed to the geographical area.
There are also statically significant differences at (0.05≥α) between the average responses of the
respondents about the competitive advantage attributed to the variable of educational
qualification, years of services and the geographical area.
The study came out with several recommendations that include the importance of the banks to
support the humanitarian dimension through the local community infrastructure projects, the
activation of the banks’ social role through communicating with the local community, providing
the local community needs and help the needy people with ethical standards, developing specific
programs and policies of CSR in order to solve the social, economic and environmental
problems.
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أوالا  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
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المقدمــــــة :

بات من الواضح االهتمام بموضوع المسلولية االجتماعيدة وعالقتهدا بدالميزة التنافسدية فدي ااوندة األخيدرة وكمدا

وتزايد هدذا االهتمدام بهدا مدن قبدل كدل مدن الحكومدات ومنظمدات القطداع الخداص والقطداع المصدرفي وأصدبحت

المسددلولية االجتماعيددة جددزءاً مددن اسددتراتيجية شددركات االعمددال للتفاعددل مددع المجتمددع والبيئددة المحيطددة لتحقيددق
مزايا تنافسية .

وفددي ظددل تسددارع المنافسددة العالميددة بددين الملسسددات المحليددة والدوليددة أصددبح التوجدده لددي

فقددط لكسددب األربدداح

المادية ,ولم تعد تلك الملسسات تعتمد على بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط ,بدل تعدد ذلدك إلدى خدمدة
المجتمددع الددذي تعمددل فيدده هددذه الملسسددات كونهددا غيددر معزولددة عندده وتنبهددت إلددى ضددرورة توسدديع نشدداطاتها
المختلفة لتشمل ما هو أكثر من النشاطات اإلنتاجية ,فأصبحت تتسدارع نحدو خدمدة المجتمدع مدن خدالل تقدديم

الخدمات المختلفة له مجاناً حتدى تحدافظ علدى مسدتو المنافسدة الدذي تعدي

فيده تلدك الملسسدات ,وتدم اعتبدار

ذلك خدمة ومسلولية اجتماعية واجبة التقديم ,والجدير باالهتمام بأن البندوك مثلهدا مثدل بداقي الملسسدات التدي

تواجدده منافسددة قويددة ,وأصددبحت تهددتم اهتمامداً كبيد اًر فددي تقددديم المسددئولية االجتماعيددة للمجتمددع الددذي تعددي

فيدده

وتعتبددر البنددوك الفلسددطينية والتددي بدددأت أعمالهددا المصدرفية بعددد قدددوم السددلطة الوطنيددة الفلسددطينية عددام 1994
إحد الملسسات التدي اهتمدت بتقدديم المسدئولية االجتماعيدة ولكدن بددرجات متفاوتدة ,وحسدب التقدارير الرسدمية
التددي تصدددر عددن البنددوك الفلسددطينية يتضددح بددأن بعددت البنددوك بدددأت تهددتم بالمسددئولية االجتماعيددة منددذ عددام

 ,2119وفددي مجدداالت مختلف ددة كالتنميددة ,واإلغاث ددة االجتماعيددة ,والتعل دديم والثقافددة والص ددحة والرياضددة والبيئ ددة
ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة( .اللوح وراضي ) 2: 2116,

فلم تعد عملية تقييم القطاع المصرفي فقط قاصرة على قوة مركزه المالي أو كمية االرباح التي يحققها كل

عام ,بل أصبحت أحد أهم ملشرات نجاح القطاع المصرفي الفلسطيني و قدرته على االستمرار مقدار

األرباح التي تخصص للمسئولية االجتماعية وخدمة المجتمع الفلسطيني ,وبقاء القطاع المصرفي وقوته
واستم ارره ونموه يستمد من المجتمع الفلسطيني فودائع القطاع المصرفي و عمالئه و أرباحه مصدرها الرئيسي

المجتمع الفلسطيني.

كما تعد المسلولية االجتماعية ق ار اًر استراتيجياً تتبناه المنظمة ويتم تنفيذه وتفعيله بأنشطتها المختلفة ,إذ
تختلف المنظمات في مستويات تبنيها للمسلولية االجتماعية ,حيث تطبق بعت هذه المنظمات المسلولية

االجتماعية مرغما بالقانون فنراها تقدم للمجتمع أقل ما هو مطلوب منها والبعت ااخر يطبقها طواعية
ورغبة بالمساهمة في تحسين المجتمع  ,ويتحدد مد

مسلولية كل منظمة من خالل أدائها االجتماعي

والمنفعة المحققة للمجتمع ,وبرعاية الجوانب االجتماعية للبيئة والمساهمة في التنمية االجتماعية والتخلي عن

فلسفة تعظيم الربح كهدف وحيد ,ومع استجابة منظمات األعمال لمفاهيم وأفكار المسلولية االجتماعية

وضعت التشريعات القانونية والقواعد لتضفي على هذه المفاهيم واألفكار سمة اإللزام (الطراونة و ابو جليل ,

.)2112

2

و يتجسد مفهوم الميزة التنافسية في مد امكانية المنظمة المحافظة على حصتها السوقية و زيادتها في البيئة
او مجال النشاط الذي تنتمى اليه  ,كما و يرتبط المفهوم بفاعلية المنظمة و التي تحدد في ضوء قدرتها على

اشباع احتياجات المتعاملين معها من عمالء و مستثمرين و فئات المجتمع االصلي و ببساطة شديدة فان

المنظمة التي ال تنجح في اشباع احتياجات او مقابلة توقعات عمالئها او العاملين بها او المساهمين في

ملكيتها سوف لن تكون قادرة على تحقيق ميزة تنافسية على الشركات االخر المنافسة لها (شعبان )2111 ,

و قد اوضح  Porterان الميزة التنافسية ال يمكن فهمها اال اذا ما نظرنا للمنظمة كوحدة واحدة فالمنظمة
ينشأ بداخلها العديد من االنشطة المتعلقة بتصميم المنتجات و تصنيعها و تسويقها و ايصالها للمشتري و كل

نشاط من هذه االنشطة التي تقوم بها المنظمة يمكن ان يخلق ميزة تنافسية للمنظمة من حيث التكلفة االدنى

و التمايز و بالتالي فان االنشطة التي تقوم بها المنظمة بطريقة علمية و النظر للكيفية التي تتفاعل هذه

االنشطة فيما بينها ضروري لتحليل مصادر الميزة التنافسية (العتوم . ) 2119 ,

2

أوال :مشكلـــة الدراسة وأسئلتها :
تسعى المنظمات للوصول الى الوضع االفضل دائماً وفي سعيها لتحقيق الميزة التنافسية فانها تسلك مسارات

متعددة  ,وهذا يتطلب امتالك قدرة عالية في التحليل ,وقد أعلنت جمعية البنوك في تقريرها الصادر عام

 2112أن أجمالي قيمة المسلولية االجتماعية للبنوك العاملة في فلسطين للعام  2111بلغت 202190710
ماليين الدوالر ويظهر التقرير أنخفات مساهمة البنوك االجتماعية ولم تصل في غالبها الى مستو

نسبة

 %2التي حددتها سلطة النقد كحد أدنى من االرباح الصافية تخصص للمسلولية االجتماعية .

ومن خالل االطالع علدى الد ارسدات السدابقة كاندت هنداك عددة ملشدرات ومنهدا د ارسدة (رديددة والعدزم ) 2110,

التي أكدت أن نسبة أهتمام البنوك االردنية بالمسلولية االجتماعية كانت مرتفعدة بشدكل عدام لجميدع المجداالت
فمجددال المسددلولية االجتماعيددة تجدداه المجتمددع تضددمن وبشددكل كبيددر مسدداهمة البنددوك فددي التقليددل مددن مشددكلة
البطالة في المجتمدع بينمدا تجداه البيئدة كدان مدن خدالل أسدتخدامها لتقنيدات حديثدة لتجندب مسدببات تلدوث البيئدة

وتجدداه الم دراجعين والعمددالء مددن خددالل التزامهددا بتنفيددذ االتفاقيددات التددي تبرمهددا مددع عمالئهددا بالوقددت المناسددب ,

(القريددوتي واخددرون  ) 2114,أكدددت علددى دور المسددلولية االجتماعيددة فددي تحقيددق المي دزة التنافسددية فددي ش دركة
االتصاالت الخلوية زين ويبرز هذا الدور من خدالل التدزام الشدركة المسدتمر بالممارسدات االخالقيدة والمسداهمة
بالقضددايا االجتماعيددة واالقتصددادية والبيئيددة والعمددل علددى تحسددين ظددروف المعيشددة للعدداملين  ,ود ارسددة (طراونددة

وابوجليددل  ) 2112,التددي أكدددت علددى ان الشددركات وانطالقداً مددن مسددلولياتها االجتماعيددة تدربط االداء البيئددي
برسالتها وان لديها برامج تشارك من خالل حماية البيئة وفدي تجميدل المنطقدة المحيطدة وتشدجيرها وان الشدركة
تقدددم مسدداهمات وتبرعددات لصددالح المجتمددع المحلددي ( ,سددعيد والبدداوي  ) 2111,اك ددت علددى أهتمددام الشددركة

الصناعية لالسمدة الجنوبية بماضدمين اسدتراتيجية المسدلولية االجتماعيدة الشداملة مدن خدالل االهتمدام الواضدح
وااليج ددابي بنش دداطات المس ددلولية االجتماعي ددة ف ددي المج دداليين االقتص ددادي واالجتم دداعي وانعكد د

اهتم ددام أبع دداد

المسددلولية علددى تحسددين سددمعة الشددركة وتصدداعد ال دوالء لزبائنهددا وزيددادة مبيعاتهددا  ,د ارسددة (النسددور ) 2111,

التددي توصددلت النتددائج الددى تددأثير أبعدداد المسددلولية االجتماعيددة بددالميزة التنافسددية مددن خددالل االلتدزام المصددارف
التجارية االردنيدة بهدذه االبعداد اد ذلدك الدى تحسدين وضدعها التنافسدي مقارندة مدع المنافسدين مدن بندوك أخدر

وان واقع تبني المصارف التجارية العاملة لألنماط المسلولية االجتماعية كان مرتفع .
اما باالختالف مع الدراسات التي تناولت نف

متغي ارت الدراسة فجداء االخدتالف بأبعداد المسدلولية االجتماعيدة

ومنهددا د ارسددة( رديدددة والعددزم  ) 2110,التددي تناولددت االبعدداد التاليددة (تجدداه المجتمددع – البيئددة – الم دراجعين –
العدداملين -المددالك – الحكومددة – المددوردون – المنافسددين ) للمسددلولية االجتماعيددة فددي المي دزة التنافسددية ,أم ددا

دراسة (القريوتي واخرون  )2114,تناولت ابعاداً مختلفة للمسلولية االجتماعية ومنها (التركيز على العمدالء-
االهتمام بحل المشدكالت االجتماعيدة – المسداهمة بدالخطط التنمويدة ) فدي تحقيدق الميدزة التنافسدية  ,ود ارسدة (

االشددقر  ) 2116,التددي تشددابهت مددع د ارسددة (القريددوتي واخددرون  ) 2114,فددي ابعدداد المسددلولية االجتماعيددة,

ود ارس ددة (طراون ددة وابوجلي ددل  ) 2112,الت ددي تناول ددت أبع دداد مختلف ددة للمس ددلولية االجتماعي ددة ومنه ددا ( البيئ ددة –
4

المسددتهلكين – المجتمددع ) فددي تحقيددق المي دزة التنافسددية ,ود ارسددة (بشددير وعمددار ) 2112 ,التددي تشددابهت مددع
دراسة (رديدة والعزم )2110,التي تناولت جزء من ابعاد للمسلولية االجتماعية (الموردين والمساهمين ) ,امدا
دراسة ( النسور  )2111,التي تناولت انماط اخر للمسلولية االجتماعية (االقتصادي – االجتماعي -البيئي
) في تحقيق الميزة التنافسية.

كذلك الد ارسدات أختلفدت مدع الد ارسدة الحاليدة فدي مجتمدع الد ارسدة ومنهدا  :د ارسدة (القريدوتي واخدرون ) 2114,

طبقددت فددي شددركة زيددن لالتصدداالت الخلويددة ود ارسددة(سددعيد والبدداوي  )2111,طبقددت فددي شددركة عامددة لصددناعة
االسددمدة  ,ود ارسددة (طراونددة وابوجليددل  ) 2112,طبقددت فددي الملسسددات الصددناعية االردنيددة  ,ود ارسددة (بشددير
وعمار  )2112,طبقت في الملسسدات الصدناعية الجزائريدة  ,بينمدا الد ارسدة الحاليدة تشدابهت فدي بيئدة الد ارسدة

مد ددع كد ددال مد ددن د ارسد ددة (االشد ددقر ) 2116,و (النسد ددور )2111,و(رديد دددة والعد ددزم  ) 2110,التد ددي طبقد ددت فد ددي
المصارف التجارية في فلسطين واالردن .

وبناءاً على كل ما سبق تولدت فكرة الدراسة في التعرف على المسلولية االجتماعية وعالقتها بالميزة التنافسية

في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة  ,ويتم ذلك من خالل قيا

مد تبني هذه البنوك ألبعاد المسلولية

االجتماعية ( البعد االقتصادي  ,البعد االنساني  ,البعد االخالقي ,البعد القانوني ) لتحقيق الميزة التنافسية .

وبذلك يمكن صياغة المشكلة الدراسة بالسلال التالي  " ::ما عالقة المسؤولية االجتماعية بـالميزة التنافسـية

في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة " ؟

ويتفرع عن هذا السلال االسئلة الفرعية التالية :
 .1مددا عالقددة البعددد االنسدداني كأحددد أبعدداد المسددلولية االجتماعيددة بددالميزة التنافسددية فددي البنددوك التجاريددة
العاملة في قطاع غزة ؟

 .2مددا عالقددة البعددد االخالقددي كأحددد أبعدداد المسددلولية االجتماعيددة بددالميزة التنافسددية فددي البنددوك التجاريددة
العاملة في قطاع غزة ؟

 .2م ددا عالق ددة البع ددد الق ددانوني كأح ددد أبع دداد المس ددلولية االجتماعي ددة ب ددالميزة التنافس ددية ف ددي البن ددوك التجاري ددة
العاملة في قطاع غزة ؟

 .4مددا عالق دة البعددد االقتصددادي كأحددد أبعدداد المسددلولية االجتماعيددة بددالميزة التنافسددية فددي البنددوك التجاريددة
العاملة في قطاع غزة ؟

 .0هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول المسلولية االجتماعية في البندوك
التجاريددة فددي قطدداع غدزة تعددز للمتغي درات الديمغرافيددة (الج ن

 ,العمننر  ,المؤهننل العلم ن  ,س ن وا

الخدمة  ,المسمى الوظيف  ,الم طقة الجغرافية ) ؟

 .6هددل هندداك فددروق ذات داللددة إحص ددائية فددي اسددتجابات المبحددوثين ح ددول المي دزة التنافسددية فددي البن ددوك
التجاريددة فددي قطدداع غدزة تعددز للمتغي درات الديمغرافيددة (الج ن

الخدمة  ,المسمى الوظيف  ,الم طقة الجغرافية ) ؟
0

 ,العمننر  ,المؤهننل العلم ن  ,س ن وا

ثانيا :متغيــرات الدراسة :

أ /المتغير التابع :الميزة التنافسية .
ب /المتغير المستقل هو المسؤولية االجتماعية بأبعادها(Carroll ,1991) :
 البعد االنساني

 البعد االخالقي
 البعد القانوني

 البعد االقتصادي

شكل رقم ( :)3يوضح متغيرات الدراسة

المتغيرات الضابطة( :اسم البنك  ,الجنس  ,العمر  ,المؤهل العلمي  ,المسمى الوظيفي  ,سنوات الخدمة  ,المنطقة الجغرافية (

المتغير المستقل

المتغير التابع

المسؤولية االجتماعية
البعد االنساني

الميزة التنافسية

البعد االخالقي
البعد القانوني

البعد االقتصادي

ثالثا :فرضيــات الدراسة :

المصدر :جردت بواسطة الباحثة بناء على أدبيات الدراسة

الفرضية الرئيسية األولى:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05بين المسؤولية االجتماعية والميزة

التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة.
ويفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ) )α ≥ 0.05بين البعد االنساني و الميزة التنافسية
في البنوك التجارية في قطاع غزة.
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 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ) )α ≥ 0.05بين البعد االخالقي والميزة التنافسية
في البنوك التجارية في قطاع غزة.
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ) )α ≥ 0.05بين البعد القانوني و والميزة التنافسية
في البنوك التجارية في قطاع غزة.
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ) )α ≥ 0.05بين البعد االقتصادي والميزة التنافسية
في البنوك التجارية في قطاع غزة.
الفرضية الرئيسية الثانية:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05

≥  )αفي استجابة أفراد العينة حول

المسؤولية االجتماعية في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزي للمتغيرات التالية (اسم البنك ,

الجنس  ,العمر  ,المؤهل العلمي  ,سنوات الخدمة  ,المسمى الوظيفي ,المنطقة الجغرافية) .
الفرضية الرئيسية الثالثة:

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05في استجابة أفراد العينة حول الميزة

التنافسية في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزي للمتغيرات التالية (اسم البنك  ,الجنس  ,العمر ,

المؤهل العلمي  ,سنوات الخدمة  ,المسمى الوظيفي ,المنطقة الجغرافية) .

رابعا :أهـــداف الدراسة :
 )1التعرف على أهمية المسلولية االجتماعية وأبعادها ومد تطبيقها في البنوك التجارية في قطاع غزة
 )2التعرف على مستو تبني البنوك التجارية في قطاع غزة لمفهوم الميزة التنافسية .

 )2تحديد العالقة بين المسلولية االجتماعية بأبعادها (البعد االنساني  ,البعد القانوني  ,البعد االخالقي ,
البعد االقتصادي ) والميزة التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة .

 )4الوقوف على الفروق بين استجابات المبحوثين حول المسلولية االجتماعية في البنوك التجارية
العاملة في قطاع غزة تعز للمتغيرات الشخصية (اسم البنك  ,الجن

 ,العمر  ,الملهل العلمي ,

سنوات الخدمة  ,المسمى الوظيفي ,المنطقة الجغرافية) .

 )0الوقوف على الفروق بين استجابات المبحوثين حول الميزة التنافسية في البنوك التجارية العاملة في
قطاع غزة تعز للمتغيرات الشخصية (اسم البنك  ,الجن

الخدمة  ,المسمى الوظيفي ,المنطقة الجغرافية) .

 ,العمر  ,الملهل العلمي  ,سنوات

 )6الخروج بمجموعة من التوصيات و المقترحات بناء على نتائج الدراسة .
7

خامسا :أهميـــة الدراسة :
تتمثل أهمية الدراسة في الجوانب التالية:
(أ) من الناحية االكاديمية:

 .1يتعلق بموضوع اداري مهم يدخل من ضمن اهتمامات الباحثين في ااونة االخيرة .
 .2يتناول قطاع مهم للتنمية في المجتمع الفلسطيني وهو البنوك التجارية .

اء للجانب العلمي والبحثي في المجتمع الفلسطيني على وجه الخصوص ,مما
 .2يعد هذا البحث إثر ً
ينعك إيجاباً على الجانب المهني والعلمي لد المجتمع .
(ب) من الناحية التطبيقية :
 .1من خالل نتائج الدراسة سيتم تقديم النصائح والتوصيات التي تعزز من ممارسة أبعاد المسلولية
االجتماعية في البنوك التجارية في قطاع غزة .

 .2أهمية المسلولية االجتماعية للبنوك وانعكاسها عليها .
 .2يمكن أن تساهم نتائج الدراسة في االرتقاء بالدور الذي تلديه البنوك في تعزيز الميزة التنافسية لديها.
(ج) من ناحية الباحثة :
تتوافق الدراسة مع اهتمامات الباحثة فيما يتعلق بالمسلولية االجتماعية والذي سيثري معلوماتها في هذا
المجال و زيادة مهاراتها البحثية في إعداد االبحاث والدراسات بشكل علمي متطور ,كما ترغب في الحصول
على الدرجة العلمية ماجستير في ادارة االعمال ,باإلضافة الى انها ستقدم آفاق للباحثين الجدد و العاملين
الذين لديهم ميول في التعمق في موضوع المسلولية االجتماعية و الميزة التنافسية .
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سادسا :مصطلحــــات الدراسة :
أوالا :المسؤولية االجتماعية :

المسلولية االجتماعية في منظمات األعمال هي االلتزام األخالقي و التصرف المسئول تجاه مجموعة من

األطراف و هم أصحاب المصلحة ,و من أهم األطراف المستفيدة من برامج المسلولية االجتماعية نجد كال
من المجتمع والبيئة ,و هذا يعك
المجتمع لي

أن مفهوم المسلولية االجتماعية جاء ليعزز دور ومكانة المنظمات في

فقط ككيان اقتصادي إنما أيضا ككيان اجتماعي يسهم في حل مشكالت المجتمع و الحفاظ

على البيئة التي يعمل في إطارها (وهيبة .)2111 ,
أبعاد المسؤولية االجتماعية ( :الحمدي ( ) 48: 2112,الزريقات ) 8: 2112 ,
أ .البعد اال نساني  :أي أن تكون المنظمة صالحة ,وأن تعمل على اإلسهام في تنمية وتطوير المجتمع,
وأن تعمل على تحسين نوعية الحياة.
ب .البعد االخالقي  :بمعنى أن تكون المنظمة مبنية على أس

أخالقية ,وأن تلتزم باألعمال الصحيحة,

وأن تمتنع عن إيذاء ااخرين.
ت .البعد القانوني  :تعني ان المنظمة سوف تلتزم بقوانين المجتمع و تشريعاته  ,والمشاركة في حل
المشكالت االجتماعية و حماية حقوق االنسان و عدم التمييز بين االفراد على اسا

الجن

و

العرق و الدين و اللغة .
ث .البعد االقتصادي  :ويقصد بها أن تكون المنظمة نافعة ومجدية اقتصادياً ,وأن تحاول جاهدة توفير
األمان لآلخرين.
ثانيا :الميزة التنافسية :
يقصد بالميزة التنافسية للبنك الوضع الذي يتيح له التعامل مع مختلف األسواق المصرفية و مع عناصر
البيئة المحيطة به بصورة أفضل من منافسيه ,بمعنى ان أن الميزة التنافسية تعبر عن مد
االداء بطريقة يعجز منافسيه عن القيام بمثلها (ايدي . )2112 ,
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قدرة البنك على

الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة

المبحث األول :المسؤولية االجتماعية
المبحث الثاني :الميزة التنافسية
المبحث الثالث :البنوك التجارية
المبحث الرابع  :نموذج الدراسة
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المقدمة:

يتناول هذا الفصل األطار النظري للدراسة في ثالث مباحث رئيسة  :المبحث األول يتناول المسلولية االجتماعية

وتتلخص فيما يلي  :مفهوم المسلولية و أسباب ظهور المسلولية ونشأة وتطور المسلولية  ,أهمية المسلولية

االجتماعية  ,أبعاد المسلولية االجتماعية  ,مجاالت تطبيق المسلولية االجتماعية  ,مبادئ المسلولية االجتماعية

والميثاق العالمي و عناصر المسلولية االجتماعية ومعوقات المسلولية االجتماعية وتحديات المسلولية

االجتماعية .

اما المبحث الثاني ي تناول الميزة التنافسية من خالل مفهوم الميزة التنافسية وأهمية الميزة التنافسية وخصائص

الميزة التنا فسية وأبعاد وانواع الميزة التنافسية ومصادر الميزة التنافسية وعوامل قدرة الميزة التنافسية وأساليب
تحقيق الميزة التنافسية والمرتكزات االساسية للميزة التنافسية و العوامل الملثرة على أنشاء الميزة  ,وملشرات

الميزة التنافسية ومحددات الميزة التنافسية ومعوقات الميزة التنافسية ودرجة استدامة الميزة التنافسية والعالقة ما

بين المسلولية االجتماعية والميزة التنافسية .

أما المبحث الثالث ي تناول البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة من خالل وظائف البنوك التجارية والمصارف

الفلسطينية والميزة التنافسية ونبذة عن البنوك التجارية محل الدراسة  :بنك فلسطين  ,بنك العربي  ,بنك االسكان
للتجارة والتمويل والمسلولية االجتماعية للبنوك التجارية من خالل جداول توضح تفاصيل المسلولية االجتماعية

في هذه البنوك .
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المبحث األول
المسؤولية االجتماعية
تعد المسلولية االجتماعية للمنظمات من المفاهيم اإلدارية الحديثة  ,والتي ظهرت نتيجة تزايد الضغوط على
المنظمات ,حيث أن دورها ال يقتصر فقط على خدمة مصالحها الذاتية وتحقيق األرباح ,بل يتعد ذلك ,ويجب
عليها إضافة إلى تحقيق مصالحها الذاتية أن تعمل على تحقيق مصالح المجتمع الذي تعمل به ,فالمنظمات
اليوم أصبحت مطالبة بالتوفيق بين أهدافها االقتصادية والمتطلبات االجتماعية كشرط لتحقيق نموها وضمان
بقاءها .واذا كان االهتمام بالمسلولية االجتماعية مطلباً اجتماعياً لكافة أفراد المجتمع ,فإن أهميتده تكون أعظم
عندما يستهدف فئة كبيرة وهامة من هذا المجتمع ,لما تتسم بده هدذه الفئدة مدن سدمات وقددرات وامكانيدات خاصدة
كالقددرة علدى العطداء وبدذل الجهد في سبيل تحقيق األهداف المجتمعية (الزبون.)242 :2112 ,
ومن هندا تدأتي ضدرورة االهتمدام بتنميدة مفهدوم المسدلولية االجتماعيدة لدد

أفدراد المجتمدع عامة وللملسسات

المصرفية على وجه الخصوص ,حيدث تدلدي المسدلولية االجتماعيدة دو اًر هامداً فدي اسدتقرار الحيداة لألفدراد
فرد التكيف النفسي واالجتماعي وتعمل على صيانة أنظمة المجتمع وتحفدظ قوانينه.
والمجتمعات وتحقق لأل ا

مفهوم المسؤولية االجتماعية:
حتى وقتنا الراهن لم يتم تحديد تعريف للمسلولية االجتماعية لمنظمات األعمال بشكل محدد وقاطع يكتسب
بموجبه قوة إلزام قانونية وطنية أو دولية ,حيث ال تزال هذه المسلولية تستمد قوتها وقبولها وانتشارها من طبيعتها
التطوعية ,فهناك عدة تعريفات للمسلولية االجتماعية للشركات ,تختلف باختالف وجهات النظر في تحديد شكل
هذه المسلولية.
مفهوم المسؤولية لغوي ا:
يشير المعجم الوسيط إلى أن المسلولية( :بوجه عام) حال أو صفة مدن يسدأل عدن أمدر تقع عليه تبعته ,يقال أندا
بددرئ م ددن مسد دلولية ه ددذا العم ددل ,وتطل ددق (أخالقيد داً) عل ددى :التد دزام الش ددخص بمددا يصدددر عندده ق دوالً أو عم دالً وتطلددق
(قانوناً) على االلتزام بإصدالح الخطدأ الواقدع علدى الغيدر طبقدا للقانون (مجمع اللغة العربية.)427 :2118 ,
وفددي قددامو

المنجددد تعددرف المسددلولية بأنهددا مددا يكددون بدده اإلنسددان مس دلوالً ومطالب داً عددن أمددور أو أفعددال أتاه دا.

(معلوف.)641 :2111 ,
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مفهوم المسؤولية االجتماعية اصطالح ا:
لقددد تطددور مفهددوم المسددلولية االجتماعيددة بشددكل ملحددوظ منددذ أن بدددأ يأخددذ مكانددا عددام  ,1901حتددى أصددبح يظهددر
جليا في العقدد األخيدر ,بحيدث بددأت منظمدات األعمدال فدي إظهدار مسدلولياتها االجتماعيدة بشدكل أكثدر جديدة فدي
إدارة اسددتراتيجياتها والتقددارير االجتماعيددة ألصددحاب المصددالح فضددال عددن إبرازه دا عبددر مسددميات مختلفددة إذ تشددير
جميعهد ددا إلد ددى المسد ددلولية االجتماعيد ددة منهد ددا :المسد دداءلة االجتماعيد ددة ,األخد ددالق التنظيمي د دة ,المواطند ددة التنظيمي د دة,
وااللتزامات التنظيمية (.البكري )2111,
وعرفت جمعية اإلداريين األمريكيين بأنها" :استجابة إدارة الشركات إلى التغيدر فدي توقعدات المسدتهلكين واالهتمدام
العددام بددالمجتمع واالسددتمرار بإنجدداز المسدداهمات الفريدددة لألنشددطة التجاريددة الهادفددة إلددى خلددق الثددروة أالقتصددادية"
(الصيرفي.)17 :2117 ,
وير ( )Robbinsأن المسلولية االجتماعية للملسسة تسدتند إلدى اعتبدارات أخالقيدة مركدزة علدى األهدداف بشدكل
التزامات بعيدة األمد تفي بها الملسسة بما يعزز صورتها في المجتمع (البكري.)27 :2111 ,
وعددرف البنددك الدددولي مفهددوم المسددلولية االجتماعيددة للمنظمددات علددى أنهددا" :الت دزام أصددحاب النشدداطات التجاريددة
بالمسدداهمة فددي التنميددة المسددتدامة مددن خددالل العمددل مددع مددوظفيهم وعددائالتهم والمجتمددع المحلددي والمجتمددع ككددل
لتحسين مستو معيشة النا  ,بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في آن واحد" (.)World Bank, 2005: 1
وه ددي جمي ددع المح دداوالت الت ددي تس دداهم ف ددي تتط ددوع الش ددركات لتحقي ددق تنمي ددة بس ددبب اعتب ددارات أخالقي ددة واجتماعي ددة,
وبالتالي فإن المسلولية االجتماعية تعتمد على المبادرات الحسنة من الشركات دون وجود إجراءات ملزمة قانونيا"
(الكردي.)10 :2111 ,
وعرفددت المسددلولية االجتماعيددة بأنهددا الت دزام مددن قبددل المنظمددة بتحقيددق الت دوازن بددين أط دراف متعددددة لكنهددا مترابطددة
وتتمثددل فددي مصددالح واحتياجددات المنظمددات المنتجددة للسددلع والخدددمات والعدداملين فيهددا والبيئددة المحيطددة والمجتمددع
(التددويجري , ) 2: 1998 ,وب ددين عيسددى ( ) 16 : 2119ب ددان المسددلولية االجتماعي ددة أحسددا

دين ددي وأخالق ددي

ووطنددي بالمسدداهمة االجتماعيددة س دواء كددان بالعمددل أو بالمددال تجدداه أشددخاص متعددددين  ,مددنهم مددن يعمددل داخددل
منظمة ومنهم المقيم في المجتمع والبيئة المحيطة وذلك مقابل استغالل الموارد المادية والبشدرية للمجتمدع وتحقيدق
االرباح .
وتــرى الباحثــة أن مفهددوم المسددلولية االجتماعيددة يشددمل العديددد مددن المبدادئ كددااللتزام واألخددالق والقدديم واالنتمدداء,
والتدي تدنعك

فدي سدلوك الفرد أو الجماعة ومدد فهم هذه األطراف لمفهدوم المسدلولية االجتماعيدة نحدو المجتمددع

ال د دذي تعد ددي

فيد دده ,وعليد دده يمكد ددن أن تعد ددرف المسد ددلولية االجتماعيد ددة بأنهد ددا "االلت د دزام الد ددذاتي لألف د دراد والجماعد ددات
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والملسسات والشركات والحكومات وادراك كدل مدن هدذه األطدراف لسدلوكها ووعيهدا لدذاتها وتحملهدا المسدلولية تجداه
الذات وتجاه المجتمع وتجاه البيئة المحيطة وحرصهم عليها.
اسباب ظهور المسؤولية االجتماعية :
اشددارت العديددد مددن الد ارسددات الددى أن بددروز مفهددوم المسددلولية االجتماعيددة جدداء نتيجددة العديددد مددن االسددباب ومددن
أهمها ( :البراوي ,البرزنجي) 21 : 2114,
 .1العولمة  :سعت المنظمات عموماً الستجابة لتيار العولمة المتنامي والضاغط الى ابراز اهتمامها بحقوق
االنس ددان  ,ت ددوفير ظد ددروف عم ددل أمن ددة  ,المحافظدددة عل ددى البيئ ددة والم د دوارد الطبيعي ددة  ,والتقيي ددد بد ددالقوانين
والتشريعات .
 .2الضـــغوط الحكوميـــة والشـــعبية  :تتمثددل بالتش دريعات الداعيددة لحمايددة المسددتهلكين والبيئددة والعمددل االمددن
والدور االيجابي للمنظمات .
 .2التطــور التكنولــوجي  :أفددرزت التطددورات التكنولوجيددة ثددورة فددي مجدداالت تقنيددة المدوارد وديناميددات التشددغيل
مما انعك

على توفير البيئة المناسبة لالهتمام بجودة المنتجات والعمليات وتنمية مهارات العاملين .

 .4المنافسة الشمولية  :اتسعت المنافسة بسبب اتساع السوق وحدودهما لشغل المنافسدة المحليدة واإلقليميدة
الى المنافسة العالمية .
وق ددد أش ددار الشد درفي ( ) 6 : 2112إل ددى ب ددروز وتن ددامي مفه ددوم المس ددلولية االجتماعي ددة ج دداء نتيج ددة العدي ددد م ددن
االسباب كان من أهمها :
 .1العولمة :تعد من أهم القو الدافعة لتبني المنظمات لمفهوم المسلولية االجتماعية ,حيث أضدحت العديدد
من الشركات متعددة الجنسية ترفع شعار المسلولية االجتماعية ,وأصدبحت تركدز فدي حمالتهدا الترويجيدة
على أنها تهتم بحقوق اإلنسان ,وأنها تلتزم بتوفير ظدروف عمدل آمندة للعداملين ,وبأنهدا ال تسدمح بتشدغيل

األطفال ,كما أنها تهتم بقضايا البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

 .2تزايد الضغوط الحكومية والشعبية :من خالل التشريعات التي تنادي بضرورة حماية المسدتهلك والعداملين

والبيئة ,األمر الذي قد يكلدف المنظمدة أمدواالً طائلدة إذا مدا رغبدت فدي االلتدزام بتلدك التشدريعات ,وبخدالف

ذلك قد تتعرت للمقاطعة والخروج من السوق بشكل عام.

 .2الكوارث والفضائح األخالقية :حيث تعرضت الكثير من المنظمدات العالميدة لقضدايا أخالقيدة ,ممدا جعلهدا
تتكبد أمواالً طائلة كتعويضات للضحايا أو خسائر نتيجة المنتجات.

 .4التطورات التكنولوجية المتسارعة :والتي صاحبتها تحديات عديدة أمدام منظمدات األعمدال فرضدت عليهدا
ضددرورة االلت دزام بتطددوير المنتجددات ,وتطددوير مهددارات العدداملين ,وضددرورة االهتمددام بددالتغيرات فددي أذواق
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المستهلكين وتنمية مهارات متخذي القرار .خاصة فدي ظدل التحدول مدن االقتصداد الصدناعي إلدى اقتصداد
قائم على المعلومات والمعرفة ,وزيادة االهتمام ب أر

المال البشري بدرجة اكبر من أر

المال المادي.

وبالتالي نجد انه مع تغير بيئة العمل العالمية ,فان متطلبات النجاح والمنافسة تغيرت أيضا ,إذ أصبح لزاماً على
منظمددات األعمددال أن تضدداعف جهودهددا ,وأن تسددعى نحددو بندداء عالقددات اسددتراتيجية أكثددر عمقددا مددع المسددتهلكين
والعاملين وشركاء العمل ودعاة حماية البيئة والمجتمعات المحلية والمسدتثمرين ,حتدى تدتمكن مدن المنافسدة والبقداء
في السوق .حيث أن بناء هذه العالقات من شأنه أن يعمل على تكوين أسا

الستراتيجية جديدة تركز على أفراد

المجتمع ,وبالتالي تتمكن منظمات األعمال من مواجهة التحديات التي تتعرت لها في عصرنا الراهن.

نشأة وتطور المسئولية االجتماعية:
دور فددي الحد ّدد مددن
ممددا أد إلددى ظهددور شددركات لعبددت اً
ت ازيددد دور العولمددة االقتصددادية خدالل سددنوات التسددعينياتّ ,

الفقر وعملت على تحقيق مبدأ الحق في الملكية وتفعيدل أنظمدة الحوكمدة ,إضدافة إلدى ضدمان سدالمة البيئدة .كمدا
اعتبر عالم المال جزًءا من المجتمع من خالل بحثه عن إيجاد طرق ترفع المكاسب االيجابيدة ,وأطلدق عليده ع ّددة
تسميات (مواطنة الشركات ,المسلولية االجتماعية للشركات ,ومساءلة الشركات) .

المسؤولية االجتماعية للشركات كمفهوم لها ثالثة أوجه (البكري:)14 :7113 ,
أن كافددة منظمددات
 المفهــوم الكالســيكي :يعددود للعددالم آدم سددميث ( )ADEM SMITHالددذي أ ّكددد علددى ّاألعمال تسعى لتقديم أفضل الخدمات لعموم المجتمع وتحقيق أعلى مستو ممكدن مدن األربداح وبمدا ينسدجم
مع األحكام القانونية والقواعد األخالقية السائدة .فالربح هنا أصبح هدفاً أحادياً تسعى إليه المنظمة.

تم إدراكه سنة  ,1921حيدث ت ّدم التح ّدول مدن الهددف األحدادي إلدى هددف آخدر يتمثدل
 المفهوم اإلداري :الذي ّالمتميدز فدي ظّدل نمدو وظاتسداع المنظمدة,
في تعظيم رضا المديرين أنفسدهم وبحدثهم عدن القدوة واألمدان والموقدع
ّ
وأشددار فرنسددي

سدديتون (X. SUTTON

 )FRANCISفددي بحثدده سددنة  ,1906إلددى كددون المسددلولية

االجتماعيددة تظهددر وتبددرز فددي الشددركات الكبي درة مددن خددالل موازنددة إدارة المنظمددة مددا بددين عدددد مددن العناصددر

المتفاعلددة معهددا (حملددة األسددهم ,المقرضددين ,المددوردين ,الزبددائن والحكومددة) والتددي يكددون لهددا تددأثير كبيددر فددي

مساعدة المديرين على تقديم المزيد من المنافع العامة نحو المجتمع.
 المفهوم البيئي :الدذي ظاختلفدت تسدمياته مدن نمدوذج البيئدة االجتماعيدة عندد ( )JACOBYوالنمدوذج الندوعيلحياة المديرين عند ( )HAY-GRAYإلى نموذج وجهة النظر العامة لد ( ,)WILLIAMSبدأت مالمحه

تظهر سنة  1961بتح ُّس ْ المديرين في كون مسدلوليتهم االجتماعيدة ال تنحصدر داخدل المنظمدة فحسدب وال
متعددة تتمثل في عموم المجتمع .وخير من أوضدح الفكدرة
ترتبط بالسوق
حصرا ,بل تمتد إلى أطراف وفئات ّ
ً

هما ( )RALPH NADERو(.)JOHN K.GALBRAITH
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تفسدديرات متباينددة وأحيان داً متعارضددة حددول المسددلولية االجتماعيددة للشددركات وهددي (دحددالن:2114 ,
وهندداك ثددالث ّ

:)16

 المسلولية االجتماعية ال تعدو أن تكون بمثابة تذكير الشركات بمسلولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها. مقتضى هذه المسلولية ال يتجاوز كونه مجرد مبادرات ظاختيارية دون إلزام ,تقوم بها الشركات صداحبة الشدأنبإرادتها المنفردة تجاه المجتمع.
صور المالءمة االجتماعية الواجبة على الشركات.
 المسلولية االجتماعية صورة من ّتطور المسلولية االجتماعية للشركات عبر التاريخ يمكن النظر للتالي (نجم:)197 :2116 ,
ومن خالل ّ

 العالقة مع دعاة النظريـة االقتصـادية :المسدلولية االجتماعيدة هدي قيدام شدركات األعمدال بدالبرامج واألنشدطةالتي تلدي إلى تحقيق أهداف ظاجتماعية تتكامل مع األهداف االقتصادية فيها.
 العالقــة مــع المصــلحة الذاتيــة :المسددلولية االجتماعيددة هددي إلدزام رجددال وشددركات األعمددال بالمصددلحة الذاتيددةالمتنورة التي تهتم بمصالح األطراف األخر من غير حملة األسهم.
 العالقـــة مـــع ســـلوك شـــركات األعمـــال :المس ددلولية االجتماعيددة ه ددي مجموعددة ظااللت ازم ددات الطوعيددة أو غي ددر
الطوعية التي تنسجم مع قواعد ومتطلبات البيئة واألطراف الملثرة فيها.
الحد األدنى األخالقي المطلدوب ظ
االلتدزام بده لضدمان
 العالقة مع أخالقيات اإلدارة :المسلولية االجتماعية هي ّظ
وللقيم االجتماعية.
امتثال شركات األعمال للقانون وللمعايير ّ

أهمية المسؤولية االجتماعية :
هندداك أهميددة كبي درة لقيددام الملسسددات بالمسددلولية االجتماعيددة  ,وتعددود تلددك االهميددة بالفائدددة علددى الشددركات وعلددى
المجتمعات :
وتتلخص أهمية المسلولية االجتماعية فيما يلي) Belal ,2008 : 10 ( :
 .1تساهم في تحسين ظروف الحياة في مجتمعاتها .

 .2تساهم في االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة وسيادة مبدأ تكافل الفرص .

 .2تحسددين نوعيددة الخدددمات المقدمددة للمجتمددع فهددي تعمددل علددى االرتقدداء بالتنميددة انطالقددا مددن زيددادة التثقيددف
والوعي االجتماعي على مستو االفراد وهذا يساهم في االستقرار والشعور بالعدالة االجتماعية .
واشار عبد القادر( )117 : 2119ان المسلولية االجتماعية تمثل عملية مهمة ومفيدة للملسسات في عالقاتها

مع المجتمع حيث أنها:
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 .1تعمل على تحسين صورة الملسسة في المجتمع وخاصة لد الزبائن والعاملين ,حيث أن المسلولية
االجتماعية تمثل مبادرات تطوعية للملسسة تجاه المجتمع.
 .2تعظيم عوائد الدولة في حال وعي الملسسات بأهمية المسلولية االجتماعية.
 .2تحقيق أرباح للملسسة على المنظور طويل األجل.
 .4خلق ظروف بيئية مالئمة لبقاء ونمو وتطور الملسسات.
وذكر العامري و الغالبي ( ) 026: 2118بان أهمية المسلولية االجتماعية تتمثل فيما يلي :
 .1زيادة التكافل االجتماعي بين شرائح المجتمع وايجاد شعور باالنتماء من قبل األفراد والفئات المختلفة.
 .2تحقيق االستقرار االجتماعي نتيجة التوفر مستو من العدالة االجتماعية.
 .2تحسين نوعية الحياة في المجتمع.
 .4تحسددين التنميددة السياسددية انطالق داً مددن زيددادة مسددتو التثقيددف بددالوعي االجتمدداعي علددى مسددتو األف دراد
والمجموعات والمنظمات.
 .0تساهم في تعزيز صور المنظمة في المجتمع ,وبالتالي مردودات إيجابية لها وللعاملين.

أبعاد المسؤولية االجتماعية:

قددام مجموعددة مددن البدداحثين الددى تقسدديم المسددلولية االجتماعيددة الددى مجموعددة مددن االبعدداد ولقددد اعتمدددنا فددي د ارسددتنا

على تقسيم كارول ألبعاد المسلولية االجتماعية  ,وقدم كارول ( )CARROLLأربعة أنواع مدن المسدلولية التدي

باجتماعها تش ّكل المسلولية االجتماعية للشركات وفق الشكل التالي (الغالبي ,والعامري:)82 :2111 ,
شكل ( : ) 7هرم كارول للمسئولية االجتماعية

المصدر( , )Carroll,1991:42( :الغالبي والعامري ) 38 : 0202,
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فالمسددلولية االجتماعيددة حسددب كددارول ( )CARROLLهددي حاصددل مجمددوع األن دواع األربعددة للمسددلولية ,والتددي
يمكن كتابتها بالصيغة ااتية:
المسؤولية االجتماعية للشركات = المسئوليات االقتصادية  +المسئوليات القانونية  +المسئوليات األخالقية  +المسئوليات
االنسانية

حتددى تكددون الشددركة مواطنداً صددالحاً ,عليهددا أن تسددعى إلددى تحقيددق لددي

فقددط المصددلحة الماليددة لحملدة األسددهم ,بددل

مصالح كافة أصحاب المنفعة ااخرين (المستهلكين ,الموظفين ,المديرين ,البيئة التي تعمل فيها ووسائل اإلعالم
أن األمر أبعد من تقدديم التبرعدات الخيريدة ,يتجداوز
والمجتمع عموماً) .لكي تكون الشركة مسئولة ظا
جتماعيا يعني ّ
ً

الفعالددة فددي الب درامج التعليميددة وااللت دزام بحمايددة البيئددة إلددى جانددب العمددل وفددق مبددادئ الش ددفافية
ليشددمل المشدداركة ّ
والمساءلة (الكسندر.)7 :2114 ,

لقد اجمع العديد من الباحثين على أن منظمات األعمال تمار عددا من المسلوليات االجتماعية والتي تنحصر
ضمن تصنيفين هما :األخالقية واإلنسانية تجاه المجتمع المحلي والموظفين ,والعمالء والموردين والبيئة
والمساهمين...الخ ,وتعتبر المسلولية األخالقية مسلولية إلزامية وتتعد

في كونها اإليفاء بااللتزامات القانونية

واالقتصادية .ومن هذا المنطلق فإن أبعاد المسلولية االجتماعية تتمثل فيما يلي (الحمدي()48 :2112 ,
سليمان : ) 2 : 2111,
 .1المسؤولية اإلنسانية :أي أن تكون المنظمة صالحة ,وأن تعمل على اإلسهام في تنمية وتطوير
المجتمع ,وأن تعمل على تحسين نوعية الحياة.

 .2المسؤولية األخالقية :بمعنى أن تكون المنظمة مبنية على أس

أخالقية ,وأن تلتزم باألعمال

الصحيحة ,وأن تمتنع عن إيذاء ااخرين.

 .2المسؤولية القانونية :أي أن المنظمة يجب أن تلتزم بإطاعة القوانين ,وأن تكسب ثقة ااخرين من
خالل التزامها بتنفيذ األعمال الشرعية وعدم القيام باألعمال المخلة بالقانون.

 .4المسؤولية االقتصادية :ويقصد بها أن تكون المنظمة نافعة ومجدية اقتصاديا ,وأن تحاول جاهدة توفير
األمان لآلخرين.

 .0المسؤولية البيئية :حماية البيئة من األضرار الناتجة عن نشاط المنظمة ,والمساهمة في حمالت حماية
البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ,وتبني سياسة بيئية رشيدة.
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وهنالك ايضا تقسيمات اخر لألبعاد المسلولية االجتماعية ومنها :
 البعد االقتصادي  :هناك مديري ان الملسسات عبارة عن وحدات اقتصادية تهدف الى الربح  ,وهذا
ينعك

ايجابياً على محيطها الخارجي  ,ويمثل هذا البعد بمسلوليات أساسية يجب ان تضطلع بها

الملسسات  ,حيث إنتاج السلع والخدمات ذات القيمة للمجتمع بتكلفة معقولة ونوعية جيدة وفي اطار
هذه المسلوليات تحقق المسلولية العائد واالرباح الكافية بتعويت مختلف اصحاب ار

المال والعاملين

باإلضافة الى مسلولياتها اتجاه توفير الظروف للعمل ووضع كافة االجراءات المناسبة لحماية العمال
من االخطار واضرار العمل (.سويدان وشفيق . ) 86: 2112 ,
 البعد القانوني  :إن القانون يتم بالزام رسمي وهو بهذا أداة فرت والزام يمكن ان يقاضي فيعاقب بالجزاء
او التعويت المالئم ,فالقانون هو القيم الرسمية المقبولة بالحد األدنى من قبل المجتمع من الناحية
االجتماعية واألخالقية.
فالبعد القانوني يمثل جانب من المسلوليات عادة ما تحددها الحكومات بقوانين وأنظمة وتعليمات يجب ان ال
تخترقها الملسسات وتعمل على احترامها ,ويمكن النظر للبعد القانوني على انه الخضوع والتزام الملسسات
وتعمل على احترامها ,ويمكن النظر للبعد القانوني على انه خضوع والتزام الملسسات بالقوانين والتشريعات
واللوائح واالنظمة التي تسنها الدولة لتشجيع الملسسات على انتهاج سلوك مقبول نحو مجتمعها ورفت االعمال
غير المشروعة بهذا تكتسب الملسسات ثقة مجتمعها( .البكري) 222 : 2116,
 البعد األخالقي :تنشر األخالق الى الضوابط والمعايير التي تستند لها للملسسات لفرت التمييز ما هو
صحيح وما هو خاطئ ,ان الملسسات وهي تحاول ان تعزز السلوك األخالقي يفترت بها ان تعرف
وتعي االلتزام األخالقي العاملين ,فكما يفترت على الملسسات ان تستوعب الجوانب القيمة واألخالقية,
فاألخالق أصبحت بمثابة األسا

في االقتصاد الن الملسسات أدركت بان األخالق لم تعد مسألتها

مثبتة بل إحد شروط النجاح ,فعند قيام الملسسة بأنشطة معينة عليها مراعاة القيم األخالقية للمجتمع
وتمار أعمالها ضمن ضوابط اجتماعية ومبادئ وقواعد أخالقية وتشجع االلتزام بالسلوك األخالقي في
الملسسة كما يلي( :الغالبي وادري

) 021: 2117,

ا .وجود مدونة اخالقية تعطي تصو ار عن كيفية التعامل مع مختلف المواقف وتساهم في تحسين السلوك
األخالقي لألفراد والجماعات واالدارات والملسسة.
ب .وجود مبادئ ارشادية للسلوك األخالقي ,وهذه المبادئ ضرورية باعتبارها األسا
اخالق وقيم األفراد والقوانين ,وذلك بالنظر الى االتي:
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التي تقوم عليها .كل من

 .1المنظمة المتحققة من هذا القرار األكبر عدد ممكن من األفراد او المجتمع بشكل عام دون ان يلدي الى
االضرار بمصالح االخرين.
 .2حقوق االنسان فالقرار يكون اخالقيا اذا لم يخرق المبادئ األساسية لحقوق االنسان .
 .2العدالة :يجب ان تكون الق اررات المتخذة عادلة ونزيهة في اطار تبنى توزع في ضوئه المنافع والتكلفة
بالشكل ال يخرق الحقوق .
 البعد االنساني  :هو خدمة إنسانية تخدم بها الملسسة مجتمعها من خالل تحسين جوانب حياته
والمشاركة في حل مشكالت معينة ودعم القضايا التي تتعلق بالبيئة والمجتمع كاستخدام مواد صديقة
للبيئة او تبرعات التي تقدمها الملسسات للجمعيات الناشطة والفاعلة للمجتمع وهي مبادرات طوعية غير
ملزمة للملسسة  ,اال انه يدعم الثقة ويعزز صورة الملسسة في المجتمع (.الغالبي وادري

2117,

. ) 021:
على سبيل المثال  :فان الشركات االمريكية تنفق ما يقارب  6مليار دوالر سنوياً لقضايا تتعلق بالمجتمع والبيئة
ومنها تخصص نسب مئوية من صافي االرباح إلنفاقها على قضايا اجتماعية وانسانية  ( .البكري 2116,
. ) 222:

مجاالت تطبيق المسؤولية االجتماعية:
تغطي المسلولية االجتماعية مجاالت مختلفة يمكن توضيحها في الجدول التالي:
جدول ( :)0يوضح مجاالت المسؤولية االجتماعية

المجال
المالكون
العمال
المستهلكون
المنافسون
الموردون

بعض ما يجب أن تدركه المنظمة الريادية من دور اجتماعي تجاهه
حماية أصول المنظمة ,تحقيق أكبر ربح ممكدن ,رسدم صدورة جيددة للمنظمدة ,تعظديم قيمدة
السهم والمنظمة ككل ,زيادة حجم المبيعات.
عدالددة وظيفي ددة ,رعاي ددة صددحية ,روات ددب و أج ددور مدفوع ددة ,إجددازات مدفوع ددة ,فد درص تق دددم
وترقية ,تدريب مستمر ,إسكان للعاملين و نقلهم ,ظروف عمل مناسبة.
أسعار مناسبة ,اإلعالن الصادق ,منتجات آمنة و بنوعية جيدة ,إرشادات بشدان اسدتخدام
المنتج ثم التخلص منه أو من بقاياه.
معلومددات صددادقة ,عدددم سددحب العدداملين مددن ااخدرين بوسددائل غيددر نزيهددة ,منافسددة عادلددة
ونزيهة.
أسعار عادلة ,االستم اررية في التجهيز ,تسديد االلتزامات المالية والصدق في التعامل.
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البيئة
الحكومة

التشجير وقيادة المساحات الخضراء ,المنتجات غير الضارة ,الحد من تلوث الماء والهواء
والتربة ,االستخدام األمثل للموارد وخصوصا غير المتجددة منها.
االلتد دزام ب ددالقوانين ,إع ددادة التأهي ددل والت دددريب ,تك ددافل الف ددرص ب ددالتوظيف ,ح ددل المش ددكالت
االجتماعية ,تسديد االلتزامات الضريبية.

جماعات

التعامل الصدادق مدع الصدحافة ,احتدرام أنشدطة جماعدات حمايدة البيئدة ,التعامدل الجيدد مدع

الضغط

جمعيات حماية المستهلك ,احترام دور النقابات العمالية والتعامل الجيد معها.
المصدر( :الصيرفي)7 :2117 ,

و صنف ( (Jin & Drozdenko, 2010, 341مجاالت المسئولية االجتماعية للملسسات كالتالي:
جدول رقم ( :)7مجاالت المسؤولية االجتماعية

المسلولية االجتماعية

المس اهمة في التأمينات االجتماعية عن العاملين بنسبة معينة من رواتبهم

للملسسة تجاه العاملين :وأجورهم ,ووضع نظام تأمين خاص بالمشاركة مع العاملين ,ووضع نظم للرعاية
الصحية والعالج بالمستشفيات ولد

األطباء ,توفير برامج تدريبية بالداخل

والخارج ,االنفاق على العاملين الراغبين في اكمال دراستهم وذلك لتنمية مهاراتهم

الفنية واإلدارية ..إلخ
المسلولية االجتماعية

التبرعات للملسسات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية لتمويل

للملسسة تجاه المجتمع :وتوفير احتياجات األعضاء واألهالي المحتاجين ,باإلضافة الى مجاالت التعليم

كإقامة معاهد تعليمية وفنية لرفع كفاءة الخريجين الجدد واعدادهم للدخول في
سوق العمل ,وكذلك التبرعات للطلبة المحتاجين وتشجيعهم على مواصلة

دراستهم العليا في الداخل والخارج.
المسلولية االجتماعية

منع التلوث ودرء االضرار بالبيئة الصادرة عن االشعاعات نتيجة عمليات

على البيئة:

مصادر التلوث.

للملسسة تجاه المحافظة االنتاج أو تلوث المياه ,وتجريف االراضي بسبب مقالب النفايات وغيرها من
المصدر(Jin & Drozdenko, 2010 : 341( :
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مبادئ المسؤولية االجتماعية:
تسددتند المسددلولية االجتماعيددة علددى المبددادئ االساسددية التاليددة ( :عبددد الددرزاق وسددابح ( , ) 0 :2111,م دوالي,
)0 :2111

 -مبدأ اإلذعان القانوني :

ان تلتددزم الملسسددة بجميددع الق دوانين والل دوائح السددارية المحليددة والدوليددة المكتوبددة والمعلنددة والمنفددذة طبق داً إلج دراءات

محددة .

 -مبدأ االحترام األعراف الدولية :

ان تحتددرم الملسسددة االتفاقيددات الدوليددة والحكوميددة والل دوائح التنفيذيددة واالعالنددات والمواثيددق والق د اررات والخطددوط
االرشادية عند قيامها بتطوير سياساتها وممارستها للمسلولية االجتماعية .
 -مبدأ الشفافية و القابلية للمسائلة :

ان تفصددح الملسس ددة عل ددى نحددو واض ددح ودقي ددق وت ددام عددن سياس دداتها وانش ددطتها بم ددا فددي ذل ددك الت ددأثيرات المعروف ددة

والمحتملددة علددى البيئددة والمجتمددع وان تكددون هددذه المعلومددات متاحددة لألشددخاص المتددأثرين او المحتمددل لتددأثرهم مددن
قبل الملسسة .

 -مبدأ احترام الحقوق األساسية لإلنسان:

ان تنفددذ الملسسددة السياسددات والممارسددات التددي مددن شددأنها احتدرام الحقددوق الموجددودة فددي االعددالن العددالمي لحقددوق
االنسان .

 -مبدأ احترام مصالح االطراف المعنية :

ان تقر الملسسة وتتقبل ان هناك قنوعاً في االنشطة ومنتجدات الملسسدة الرئيسدية والثانويدة وغيرهدا مدن العناصدر

التي قد تلثر على تلك االطراف المعنية .

وايض ا تم تحديد عدة مبادئ للمسؤولية االجتماعية للشركات وتشمل (Guidance on Sociol :
)Responsibility ,2009 : 10
 مسلولية الشركة كجزء فاعل في تنمية المجتمع .
 الشفافية في االعمال التي تقوم بها الشركة .
 التزام الشركة بمبادئ االخالقية امام مجتمعاتها وامام العاملين لديها .
 التزام بالقوانين واالنظمة والمستحقات الحكومية بشفافية ومصداقية .
 احترام طلبات ورغبات اصحاب المصلحة من المساهمين .
 احترام حقوق االنسان .
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 احترام العالقات الدولية والسلوكيات المتعارف عليها دولياً .

الميثاق العالمي للمسئولية االجتماعية:
تددم فددي عددام  1999االقت دراح األول للميثدداق العددالمي للمسددلولية االجتماعيددة مددن قبددل األمددين العددام لألمددم المتحدددة
السيد كوفي عنان في خطابه أمام المنتد االقتصادي العالمي ,في حين أطلق الميثاق بمرحلته النهائية فدي مقدر
األمددم المتحدددة نيويددورك فددي  26يوليددو  .2111وهددو عبددارة عددن مبددادرة مواطنددة طوعيددة متعلقددة بالشددركات يعددرت
تسهيال وتعهدا من خالل عدة آليات (سياسات الحوار ,المعرفدة ,ومشداريع متعلقدة بالشدراكة) .ويعتمدد هدذا الميثداق
على المسئولية االجتماعية العامة ,بما في ذلك شفافية الشركات والقو العاملة والمجتمع المدني للبدء والمشداركة
في األداء الجوهري المتعلق بمتابعة المبادئ المستند عليها الميثاق (السحيباني.)6 :2119 ,
المبادئ العشرة لالتفاق العالمي:
تتمتددع المبددادئ العشدرة التددي يقددوم عليهددا فددي مجدداالت حقددوق اإلنسددان والعمددل والبيئددة بإجمدداع عددالمي فددي ااراء إذ
أنها نابعة من (موالي:)11 :2111 ,
 -اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

 إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل. -إعالن ريو الخاص بالبيئة والتنمية.

االتفاق العالمي لي

أداة تنظيمية فهو ال ينظم أو يفدرت أو يقدي

سدلوكيات أو أعمدال الشدركات ,بدل أنده يسدتند

إلددى المسددائلة العامددة والشددفافية والمصددلحة الذاتيددة المتنددورة للشددركات ومنظمددات العمددل للشددروع فددي إجدراءات هامددة
وتبادلها سعيا إلى تحقيق المبادئ العشرة التي يقوم عليها االتفاق العالمي هي:
 يتعين على شركات األعمال دعم واحترام حماية حقوق اإلنسان المعلنة دوليا ضمن نطاق تأثيرها. -ضمان عدم ضلوع الشركات في أي انتهاكات لحقوق اإلنسان.

 يتعددين علددى شددركات األعمددال الحفدداظ علددى حريددة اختيددار العالقددات واالعت دراف الفعلددي بحددق إب درام الصددفقاتالجماعية.

 القضاء على كافة أشكال العمل الجبري. -اإللغاء الفعلي لعمالة األطفال.

 -القضاء على التمييز في الوظائف والمهن.

 يتعين على شركات األعمال دعم نهج وقائي يتعلق بالتحديات التي تواجهها البيئة. االضطالع بمبادرات لتشجيع المزيد من المسلولية تجاه البيئة. -التشجيع على تطوير و تعميم تقنيات صديقة للبيئة.

 يجب أن تعمل ملسسة العمل على محاربة الفساد بكافة أشكاله بما في ذلك االبتزاز والرشوة.22

عناصر المسؤولية االجتماعية:
تتكددون المسددلولية االجتماعي دة مددن عناصددر مترابطددة ينمددي كددل منهددا األخددر ويدعمدده ويقويدده ويتكامددل معدده وهددذه
العناصر هي :االهتمام والفهم ,والمشاركة.
 .1االهتمــام :ويتضددمن االرتبدداط العدداطفي بالجماعددة وحددرص الفددرد علددى سددالمتها وتماسددكها واسددتمرارها وتحقيددق
أهدافها .ولالهتمام مستويات منها (بن عيشي:)4 :2112 ,

 االنفعــال مــع الجماعــة :حيددث يسدداير الفددرد وبصددورة آليددة حالتهددا االنفعاليددة لمجددرد انده يعتبددر نفسدده فددي قلددبالمسددلولية فيتعدداون ويتفاعددل بحمددا

تلقائيددا مددع الجماعددة ويددر أن مسددايرته لهددا موضددوعية ومنطقيددة .أمددا

االنفعال بالجماعة ,فيحدث بصورة إرادية حيث يأتي تضامنه مع الجماعة وير بناء على قناعة ذاتية منده,

فيجعل أهدافها محور اهتمامه ويتفاعل معها بصدق وشفافية.

 التوحد :والتوحد مع الجماعة ,هو شعور الفرد بالوحدة المصيرية معها ,والتأثر بها لدرجة انه ير في خيرهاخي دره وكأنهددا امتددداد لنفسدده ,يسددعى مددن اجددل مصددلحتها ويبددذل كددل جهددده مددن اجددل إعددالء مكانتهددا ويشددعر

بالفوز إن فازت أو باألمن كلما خيم عليها األمن.

 الوطنية هي من أوضح نماذج التوحد مدع المجتمدع .وينددرج االنتمداء المتعقدل فدي مسدتويات االهتمدام أيضدا,حيدث تمدأل الجماعدة عقدل الفدرد ووجدانده وتصدبح موضدوع اهتمامده وتأملده ,ويلتقدي معهدا فدي تقدارب فكدري,

ويغددامر فددي سددبيل الدددفاع عددن طموحاتهددا وأهدددافها ,وفددي ذلددك احددد أبعادهددا القددوة لضددمان التماسددك والتكافددل

الجماعي.

 .2الفهـــم :ويعنددي إدراك الفددرد للظددروف المحيطددة بالجماعددة ,ماضدديها وحاضددرها وقيمهددا واتجاهاته ددا ,واألدوار
المختلفة فيها .كما يقتضي تقدير المصلحة العامة والدفاع عن الوطن والعمل على رفعته وازدهاره.

 .2المشــاركة :تظهددر المشدداركة قدددر الفددرد وقدرتدده علددى القيددام بواجباتدده وتحمددل مسددلولياته بضددمير حددي وروحيددة
صددافية ,وارادة ثابتددة ,والمقصددود هنددا مشدداركة الفددرد فددي أعمددال تسدداعد فددي تحقيددق الهدددف االجتمدداعي حددين
يكون ملهال اجتماعيا لذلك ,ولها جوانب هي:

 -التقبل :أي تقبل الفرد للدور أو األدوار االجتماعية التي يقوم بها والمالئمة له في إطار ممارسة سليمة.

 التنفيذ :حيث ينفذ الفرد العمل وينجزه باهتمام وحرص ليحصل علدى النتيجدة التدي ترضديه وترضدي ااخدرينوتخدم الهدف من التقييم ,حيث يقيم كل فرد عمله وفقا لمعايير المصلحة العامة واألخالق.
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معايير قياس وتقييم المسؤولية االجتماعية :

هنــاك عــدة معــايير لقيــاس المســؤولية االجتماعيــة فــي المؤسســات  ,وقيــاس دورهــا فــي تحمــل مســؤولياتها
االجتماعية تجاه عدة أطراف المتعددة سواء داخلها او خارجهـا  ,ومـن هـذه المعـايير مـا يلـي ( :سـكولينكوف

: ) 0: 7114,

 .1معايير قيا

حجم االسهام االجتماعي للملسسة تجاه العاملين .

 .2معايير قيا

تكلفة االنشطة الخاصة بتحسين خدمات التعامل مع العمالء.

 .2معايير قيا

تكلفة حجم االسهام االجتماعي للملسسة اتجاه المجتمع وحماية البيئة .

 .4معايير قيا

مساهمة الملسسة في الحفاظ على البيئة المحيطة .

 .0معايير قيا

مساهمة الملسسة في تطوير وتحسين البنية التحتية في المنطقة المحيطة .

معوقات المسؤولية االجتماعية :

تعاني المسلولية االجتماعية وخاصة في الدول العربية  ,مدن العديدد مدن المعوقدات والتدي تحدول دون تطبيدق تلدك

المسلولية بشكل واسع في الملسسات ومن أهم تلك المعوقات ما يلي :
 .1ضعف التشريعات المتعلقة بالمسلولية االجتماعية :

فالمس ددلولية االجتماعي ددة التد دزام مس ددتمر م ددن قب ددل الملسس ددات بالتص ددرف أخالقيد داً والمس دداهمة ف ددي تحقي ددق التنمي ددة
االقتصددادية  ,ويددتم صددياغة العديددد مددن التشدريعات المتعلقددة بالمسددلولية االجتماعيددة اال ان تلددك التشدريعات ليسددت
ملزمة بتطبيقها وعمدت العديد من الملسسات الدولية الى طرح مبادرات لبنود تتعلق بالمسلولية االجتماعيدة ومدن

أه ددم تل ددك المنظم ددات االم ددم المتح دددة  ,منظم ددة التج ددارة الدولي ددة  ,منظم ددة العم ددل الدولي ددة وغيره ددا وه ددي مب ددادرات
وطروحات كانت كتوصيات للشركات دون االلزام بها  ,اال ان الجماعات الضاغطة هدي التدي لهدا التدأثير االكبدر

لدد الشددركات للقيددام بمسدلولياتها االجتماعيددة وتكمددن قددوة الجماعدات فددي االتحدداد معداً لتشدكيل وسدديلة ضددغط علددى
الوحدددات االقتصددادية والحكومددات بخصددوص القضددايا البيئددة  ,كمددا تسدداهم فددي توجيدده نظددر االعددالم والمسددتهلكين

الى الوحدات االقتصادية التي تسبب اضرار للبيئة وحث المستهلكين على عدم التعامل معها  (.غالي : 2112,

. ) 429

 .2ضعف ثقافة الشركات المساهمة بالقضايا االجتماعية والبيئية :

ان ثقافددة المنظمددة والبحددث عددن خصائصددها مددن الموضددوعات الحديثددة نسددبياً فددي الفكددر االداري  ,وتختلددف ثقافددة

المنظمددة ب ددين ملسس ددة واخ ددر  ,وتختل ددف ثقاف ددة الملسسددات التنظيمي ددة ف ددي مس ددلولياتها االجتماعي ددة عل ددى حس ددب
الموروث الثقافي للمنظمة والذي يشمل ما يلي  ( :سالم ) 11 : 2116,

 الملسسددين  :ان ثقافددة الملسسددة هددي ثقافددة عددادة مددا تكددون مسددتنبطة مددن ثقافددة الملسسدديين  ,فثقافددة عددادةتنبع من قيم ملسسيها ومعتقداتهم .
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 سلوك قادة الملسسة  :القائد هو القدوة في التنظيم والثقافدة وانمداط القيدادة عدادة مدا تدلثر بشدكل فعدال فديثقافة المنظمة والعاملين فيها .

 تدداريخ المنظمددة  :ان تدداريخ لددد دور كبيددر فددي ثقافددة فتدداريخ هددو التجددارب التددي مددرت  ,والنجاحددات التدديحققت .

 االبطال  :هم اشخاص مميزين في العمل في الملسسة وكلن لهم تأثير على تحقيق اهداف المنظمة مدنخالل كفاءتهم وتوافق عملهم مع انظمة الملسسة .

 .2زيادة التكاليف المترتبة على المسلولية االجتماعية :

تتجنب الكثير من الملسسات القيام بمسلولياتها االجتماعية ألسباب تتعلق بتكاليف الماليدة لتلدك االعمدال  ,فتلدك
الملسسددات تحدداول الوصددول الددى أهدددافها المتمثلددة بددالربح مددع الحددد االدنددى فددي التكدداليف فددي عملياتهددا التجاريددة
واالنتاجي ددة وبت ددالي تتجن ددب وض ددع بن ددد جدي ددد م ددن التك دداليف لقيامه ددا بمس ددلولياتها االجتماعي ددة  (.المغرب ددل وفد دلاد

. ) 7 : 2118,

تحديات المسؤولية االجتماعية:
هناك الكثير من التحديات التي تواجه انتشار المسلولية االجتماعية للملسسدات وهدي كالتدالي( :السدراج,2111 :

ص)16

 .1عدم وجود ثقافة المسلولية االجتماعية لد معظم الملسسات.

 .2معظددم جهددود الملسسددات غيددر منظمددة ,فالمسددلولية للقطدداع الخدداص كددي تكددون مددلثرة فددي حاجددة إلددى أن
تأخذ شكل تنظيمي وملسسي له خطة وأهداف محددة ,بدالً من أن تكون جهوداً عشوائية مبعثرة.

 .2غيدداب ثقافددة العطدداء للتنميددة حيددث أن معظددم جهددود الملسسددات تنحصددر فددي أعمددال خيريددة غيددر تنمويددة
مرتبطة بإطعام الفقراء أو توفير مالبد

أو خددمات لهدم دون التطدرق إلدى مشداريع تنمويدة تغيدر المسدتو

المعيشي للفقراء بشكل جذري ومستدام.

 .4قلة الخبرات والمعرفة والقدرة العلمية على وضع المقايي
خلط بين األعمال الخيرية والمسلولية االجتماعية.

26

والمعدايير لقيدا

المجهدودات فهنداك حتدى اان

المبحث الثاني
الميزة التنافسية
يعتبر مفهوم الميزة التنافسية ثورة حقيقية في عالم إدارة األعمال على المستو األكاديمي والعلمي ,فأكاديمياً لم
يعد ينظر لإلدارة كهم داخلي أو كمواجهة وقتية مع مشاكل ليست ذات بعد استراتيجي ,ولكن أصبح ينظر
لإلدارة كعملية ديناميكية ومستمرة ,تستهدف معالجة الكثير من المشكالت الداخلية والخارجية؛ لتحقيق التفوق
والتميز المستمر للملسسة على المنافسين والموردين والمشترين وغيرهم ,ولقد اختلف معظم االقتصاديين والهيئات
االقتصادية الدولية على تحديد مفهوم محدد دقيق للتنافسية ,فينطلق بعضهم من مفهوم ضيق ويختصرها في
تنافسية السعر والتجارة ,ويستعمل البعت ااخر مفهوم أوسع يكاد يشمل جميع مناحي النشاط االقتصادي ,وهذا
ما يظهر جليا في التعداد الكبير للملشرات المستعملة لقيا

القدرة التنافسية (الرقب.)42 :2119 ,

وتعتبر الميزة التنافسية المجال الذي تتمتع فيه المنظمة بقدرة أعلى من منافسيها في استغالل الفرص الخارجية
أو الحد من أثر التهديدات  .وتنبع الميزة التنافسية من قدرة المنظمة على استغالل مواردها المادية أو البشرية,
فقد تتعلق بالجودة أو التكنولوجيا أو القدرة على تخفيت التكلفة ,أو الكفاءة التسويقية أو االبتكار والتطوير أو
وفرة الموارد المالية ,أو تميز الفكر اإلداري ,أو امتالك موارد بشرية ملهلة (ادري

والمرسي.)10 :2112 ,

مفهوم الميزة التنافسية:
وجد مختلف الباحثين صعوبة في تحديد مفهوم للميزة التنافسية وذلك لكثرة العناصر المرتبطة بهذا المفهوم ,
يعتبر ( مايكل بورتر) من أهم الباحثين في مجال اإلدارة االستراتيجية وتحليل الميزة التنافسية للمنظمات  ,وهو
ير أن الميزة التنافسية ال تختص بالدولة وانما بالمنظمة  ,فالميزة التنافسية تنشأ أساساً من القيمة التي
استطاعت منظمة ما أن تخلقها لزبائنها بحيث يمكن أن تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة ألسعار المنافسين بمنافع
متساوية  ,وبتقديم منافع منفردة في المنتج تعوت بشكل واع الزيادة السعرية المفروضة ( porter,
.)1993,p48
وتعرف أنها قدرة المنظمة على صياغة وتطبيق االستراتيجيات التي تجعلها في مركز أفضل بالنسبة للملسسات
األخر العاملة في نف

النشاط والتي تتحقق من خالل االستغالل األفضل لإلمكانيات والموارد الفنية ,والمادية,

والتنظيمية ,باإلضافة إلى القدرات والكفاءات التي تتمتع بها المنظمة والتي تمكنها من تصميم وتطبيق
استراتيجياتها التنافسية (أبو بكر.)12 :2116 ,
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و يعرف الدكتور (علي السلمي) الميزة التنافسية بأنها المهارة أو التقنية أو المورد المتميز الذي يتيح للمنظمة
إنتاج قيم ومنافع للعمالء تزيد عما يقدمه لهم المنافسون ,ويلكد تميزها واختالفها عن هلالء المنافسين من وجهة
نظر العمالء الذين يتقبلون هذا االختالف والتميز ,حيث يحقق لهم المزيد من المنافع والقيم التي تتفوق على ما
يقدمه لهم المنافسون ااخرون (شعبان .)64 :2111 ,
وتعرف أيضا على أنها "قدرة المنظمة على صياغة و تطبيق االستراتيجيات التي تجعلها في مركز أفضل
بالنسبة للمنظمات األخر العاملة في نف

النشاط وتتحقق الميزة التنافسية من خالل االستغالل األفضل

لإلمكانيات والموارد الفنية والمادية والمالية والتنظيمية والمعلوماتية ,باإلضافة إلى القدرات والكفاءات وغيرها من
اإلمكانيات التي تتمتع بها المنظمة والتي تمكنها من تصميم وتطبيق استراتيجيتها التنافسية ,ويرتبط تحقيق الميزة
التنافسية ببعدين أساسين هما :القيمة المدركة لد

العميل وقدرة المنظمة على تحقيق التميز (حيدر:2112 ,

.)8
وقد عرفها الزعبي ( ) 61: 1999بأنها خاصية او مجموعة خصائص نسبية تنفرد بها المنظمات ويمكنها
االحتفاظ بها لمدة طويلة نسبياً نتيجة صعوبة محاكاتها وتمكنها من التفوق على المنافسين فيما تقدمه من سلع
وخدمات للعمالء .
ويتجسد مفهوم القدرة التنافسية في مد إمكانية الملسسة في المحافظة على سمعتها وزيادة حصتها السوقية في
البيئة أو مجال النشاط الذي تنتمي إليه .كما ويرتبط المفهوم بفاعلية الملسسة والتي تحدد في ضوء قدرتها على

إشباع احتياجات المتعاملين معها في عمالء ومستثمرين وفئات المجتمع األخر  ,وببساطة شديدة فإن الملسسة
التي ال تنجح في إشباع احتياجات أو مقابلة توقعات عمالئها أو العاملين بها أو المساهمين في ملكيتها ,سوف

لن تكون قادرة على تحقيق ميزة تنافسية على الشركات األخر المنافسة لها ,تلك الميزة التنافسية يمكن أن تكون
نسبية من حيث كونها تميز المنظمة التي تتمتع بها بشكل نسبي عن غيرها من المنظمات وخالل فترة زمنية

معينة ( .السالم ,2119 ,ص.)26

وتر الباحثة أن الميزة التنافسية تنشأ بمجرد توصل الملسسة إلى اكتشاف طرق أكثر فعالية من تلك المستعملة

من قبل المنافسين  ,حيث يكون بمقدورها تجسيد هذا االكتشاف ميدانياً ,وبمعنى آخر بمجرد إحداث عملية إبداع
بمفهومه الواسع.

أهمية الميزة التنافسية:
تتجسد أهمية الميزة التنافسية للمنظمة من خالل (الغالبي وادري :)46 :2119 ,
.1
.2

تعطي المنظمة تفوقا نوعيا وكميا وأفضلية على المنافسين ,وبالتالي تحقيق نتائج أداء عالية.

تجعل منظمة األعمال متفوقة في األداء ,أو في قيمة ما تقدمه للعمالء أو االثنين معا.
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.2

تساهم في التأثير اإليجابي في مدركات العمالء ,وتحفيزهم الستمرار وتطوير التعامل.

.4

إن كون الميزة التنافسية تتميدز باالسدتم اررية والتجددد فدإن هدذا األمدر يتديح للمنظمدة مراقبدة التقددم والتطدور

.0

نظ ار لكون الميزة التنافسية مستندة على موارد المنظمة وقدراتها ,فإنهدا تعطدي حركدة وديناميكيدة للعمليدات

على المد البعيد.
الداخلية للمنظمة.

خصائص الميزة التنافسية:

خصائص وصفات الميزة التنافسية على النحو التالي(شراب:)24 :2111 ,
 أنها نسبية ,أي تتحقق بالمقارنة وليست مطلقة.

 أنها تلدي إلى تحقيق التفوق واألفضلية على المنافسين.
 أنها تنبع من داخل الملسسة وتحقق قيمة لها.
 تنعك

في كفاءة أداء الملسسة ألنشطتها أو في قيمة ما يقدم للمشترين أو كالهما.

 تلدي للتأثير في المشترين وادراكهم لألفضلية فيما تقدم الملسسة وتحفزهم للشراء منها.
 تتحقق لمدة طويلة وال تزول بسرعة عندما يتم تطويرها وتجديدها.

وأشار نجم ( ) 72 : 7114بأن خصائص الميزة التنافسية تتمثل فيما يلي :
 تشتق من رغبات وحاجات الزبون .

 تقدم المساهمة االهم في نجاح االعمال .
 تقدم المالئمة الفريدة بين موارد المنظمة والفرص البيئية .
 طويلة االمد وصعبة التقليد من قبل المنافسين .
 تقدم قاعدة للتحسنات الالحقة .

 تقدم التوجيه والتحفيز لكل المنظمة .

عناصر الميزة التنافسية:
يعتمد تحقيق الميزة التنافسية على مد

توافر العديد من العناصر وعلى طبيعة التفاعل والتكامل بينها ,ومن

أبرز عناصر الميزة التنافسية ما يلي(الربابعة:)8 :2116 ,
 الموارد الطبيعية :على الرغم من أهمية توافر الموارد الطبيعية لتحقيق ميزة تنافسية للدولة أو للملسسة,
إال أن توافرها لم يعد مصد اًر أساسياً لتحقيق هذه الميزة ,وذلك نتيجةً للعديد من التغيرات العالمية
والمحلية التي حدثت في ااونة األخيرة ,حيث إن عدم توافر هذه الموارد لم يعد حائالً دون تحقيقها لميزة
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تنافسية كما هو الحال في اليابان ,في حين أن هناك دوالً أخر امتلكت هذه الموارد ولم تستطع تحقيق
ميزة تنافسية ,وبالتالي فإن توفر الموارد لم يعد يت أر
 رأس المال :لقد كان توافر أر

أولويات المعادلة التنافسية.

المال في الدولة قاد اًر على تحقيق ميزة تنافسية عالية ,لكن االقتصاد

العالمي الجديد العابر للحدود ,والذي يتيح إمكانية نقل رلو

األموال من بلد اخر وعدم ربطها بحدود

جغرافية وسياسية معينة عبر الشركات متعددة الجنسيات واستثمارها في الدول النامية ,أد
أهمية توافر أر

إلى تراجع

المال للدولة أو للملسسة في تحقيق ميزة تنافسية لها.

 التكنولوجيا :يلعب العنصر التكنولوجي دو اًر مهماً في تحسين الكفاءة اإلنتاجية وتحقيق الميزة التنافسية
عبر عمليات خلق واستيعاب المعرفة ,وكذلك ابتكار وتطبيق تكنولوجيا جديدة في أداء األعمال .ولكن
االستفادة من هذا العنصر لم تعد مقتصرة على دول بعينها ,حيث تستطيع الكثير من الدول الحصول
على التكنولوجيا.
 الموارد البشرية :تمثل الموارد البشرية ذات التعليم المتميز والمهارة العالية بعداً استراتيجياً هاماً في
تحقيق الميزة التنافسية ,إذ تعتبر من أهم المصادر غير الملموسة ولها دور كبير في خلق وتطبيق
التكنولوجيا ,فضالً عن كونها عنص اًر غير قابل للمحاكاة أو التقليد بشكل سريع وسهل من قبل
المنافسين.
أبعاد الميزة التنافسية:
يرتبط تحقيق الميزة التنافسية ببعدين أساسيين هما:
البعد األول :القيمة المدركة لدى العميل:
بمعنى قيام المنظمات باستغالل اإلمكانيات المختلفة في تحسين القيمة التي يدركها العميل للسلع والخدمات التي
تقدمها تلك المنظمات ,مما يساهم في بناء الميزة التنافسية لها ,حيث يتضمن مفهوم القيمة باإلضافة إلى السعر
والجودة ,مد االقتناع بالمنتج أو الخدمة وخدمات ما بعد البيع وتلدي إدارة أر

المال الفكري دو اًر هاماً في

تدعيم مفهوم القيمة لد العميل الذي يعد من الدعائم األساسية لتحقيق الميزة التنافسية من خالل التركيز على
مكوناتها ,والذي يتمثل في أر

مال العالقات (أبو بكر.)10 :2116 ,
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البعد الثاني :التميز:
يمكن تحقيق الميزة التنافسية أيضاً من خالل عرت سلعة أو خدمة ال يستطيع المنافسون تقليدها أو عمل نسخة
منها ,وهناك عدة مصادر للوصول إلى التميز ,من أهمها الموارد المالية والموارد المادية والموارد البشرية
واإلمكانيات التنظيمية (حمدي.)121 :2110 ,
تختار المنظمة المعنية األبعاد التنافسية لها ( )Jay & Janet :2002عند تقديم منتجاتها وتلبية الطلبات في
السوق حتى تعمل على تحقيق الميزة تنافسية ,ومن هذه األبعاد ما يلي:
-3تخفيض الكلفة :وتعني قدرة المنظمة على تصميم ,وتصنيع ,وتسويق منتجات بأقل تكلفة ممكنة مقارنة مع
منافسيها ,مما يمكنها من تحقيق أرباح أعلى ,فالتكلفة المنخفضة تهيئ فرص البيع بأسعار تنافسية .ويرتكز هذا
البعد على اقل قدر من تكلفة مدخالت اإلنتاج مقارنة بالمنافسين ,والتي تعني تحقيق تخفيت في التكاليف الكلية
ألي صناعة .وقد يتحقق ذلك من خالل اكتشاف مورد رخيص للمواد األولية ,أو االعتماد على تحقيق وفورات
الحجم الكبير ,أي توزيع التكلفة الثابتة على عدد كبير من وحدات اإلنتاج ,أو التخلص من الوسطاء ,واالعتماد
على منافذ التوزيع المملوكة للملسسة ,أو استخدام طرق لإلنتاج والبيع تخفت من التكلفة ,أو استخدام الحاسب
االي لتخفيت القو العاملة (.) Kotler & Keller, 2009, P:56
 -7اإلبداع والتجديد واالبتكار :وهو إعادة تشكيل أو إعادة عمل األفكار الجديدة لتأتي بشيء جديد ,ويتم من
خالله التوصل إلى حل لمشكلة ما ,أو إلى فكرة جديدة وتطبيقها ,وهو يرتبط بالتكنولوجيا ويلثر في الملسسات.
ويمثل اإلبداع واالبتكار إحد

الضرورات األساسية في إدارة األعمال والمنظمات ,والتي انعكست على تصاعد

الحاجات والطموحات ,فلم يعد كافيا أو حتى مرضيا أداء األعمال في المنظمات على اختالف أنواعها بالطرق
الروتينية التقليدية؛ ألن االستمرار بها يلدي إلى التوقف ,وهو بالتالي تراجع عن الركب السريع في المضي إلى
األمام أو الفشل (.)Lynch, 2000, p : 502

انواع الميزة التنافسية :
هنالك نوعان من الميزة التنافسية :
 -3ميزة التكلفة االقل :
يمكن لملسسة ما ان تحوز على ميزة التكلفة االقل اذا كانت تكاليفها المتراكمة باالنشدطة المنتجدة للقيمدة اقدل مدن
نظيراتها من المنافسين ,و للحيازة عليها يتم االستناد الى مراقبدة عوامدل تطدور التكداليف  ,حيدث ان الدتحكم الجيدد
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فددي هددذه العوامددل مقارنددة بالمنافسددين يكسددب الملسسددة ميدزة التكلفددة االقددل  ,و مددن بددين هددذه العوامددل مراقبددة الددتعلم
بحيث ان التعلم هو نتيجة للجهود المتواصلة و المبذولة من قبل االطدارات و المسدتخدمين علدى حدد السدواء لدذلك
يجددب اال يددتم التركيددز علددى تكدداليف اليددد العاملددة فحسددب بددل يجددب ان يتعددداه الددى تكدداليف النفايددات و االنشددطة
االخر المنتجدة للقيمدة فالمسديرون مطدالبون بتحسدين الدتعلم و تحديدد اهدافده و ليدتم ذلدك يسدتند الدى مقارندة درجدة
التعلم بين التجهيزات و المناطق ثم مقابلتها بالمعايير المعمول بها في القطاع  (.المقادمة  ,2112,ص )27
 -7ميزة التميز:
تتميز الملسسة عن منافسيها عندما يكون بمقدورها الحيازة على خصائص فريدة تجعل الزبون يتعلق بها  ,و
حتى يتم الحيازة على هذه الميزة يستند الى عوامل تدعى بعوامل التفرد و التي نميز من بينها التعلم و اثار بثه ,
بحيث قد تنجم خاصية التفرد لنشاط معين عندما يمار التعلم بصفة جيدة فالجودة الثابتة في العملية االنتاجية
يمكن تعلمها و من ثم فان التعلم الذي يتم امتالكه بشكل شامل كفيل بان يلدي الى التميز متواصل ( السلمي ,
)67 , 2111
وأشار الغالبي وادري

( )211 : 2117الى بعت أنواع الميزة التنافسية وفقاً لما اوردها بعت الباحثين في

جدول التالي :
جدول رقم (  : ) 1أنواع الميزة التنافسية وفق ا لما اوردها الباحثون

أنواع المزايا التنافسية

الباحثون

كلفة – نوعية – مرونة – تسليم – االبداع

Evans.1993

كلفة – نوعية – مرونة – اعتمادية

Certo & peter,1995
Mintzberg &Quinn ,1996

نوعية – االسناد – السمعة – السعر – التصميم

Krajewski &Ritzman 1996

كلفة – نوعية – مرونة – وقت

Best ,1997

كلفة – تميز – نمو – تحالفات – االبداع

Slack ,et, al 1998

التصميم – نوعية – مرونة –سهولة االستعمال – الجمالية -االبداع

Macmillan &Tampo ,2000

كلفة – تميز – مرونة – وقت – تكنولوجيا

المصدر  ( :الغالبي وادري
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) 211 : 2117 ,

مصادر الميزة التنافسية:
قام شراب ( ) 20 :2111بتحديد مصادر الميزة التنافسية كااتي (Pitts & Lei ,1996 :10 ):
 المصادر الداخلية :المرتبطة بموارد الملسسة الملموسة وغير الملموسة مثل العوامل األساسية لإلنتاج,
الطاقة والموارد األولية ,قنوات التوزيع ,الموجودات ....وغيرها .كذلك قد تتأتى الميزة التنافسية من النظم
اإلدارية المستخدمة والمطورة ,أساليب التنظيم اإلداري ,طرق التحفيز ,مردودات البحث والتطوير واإلبداع,
المعرفة.
 المصادر الخارجية :وهي كثيرة ومتعددة وتتشكل من خالل متغيرات البيئة الخارجية وتغيرها مما يلدي إلى
خلق فرص وميزات يمكن أن تستغلها الملسسة وتستفيد منها ,كظروف العرت والطلب على المواد األولية,
المالية ,الموارد البشرية الملهلة وغيرها.


الخيارات االستراتيجية  :يمكن للملسسة أن تبني ميزة تنافسية من خالل خياراتها اإلستراتيجية الخاصة
بالتكامل األفقي والعمودي والتنويع والتحالفات االستراتيجية والعالقة مع ااخرين.

وذكر عثمان ( )46-40 :2112فإن مصادر الميزة التنافسية تتكون من:
 .1الملكية :وتتضمن قدرة الملسسة على شراء الموجودات التي تساهم في خدمة مستهلكين بطريقة أفضل
من المنافسين ,ويترتب على ذلك تمتع الملسسة بمركز قوي في السوق ,حصولها على موارد فريدة من
نوعها ,وتمتعها بسمعة جيدة عن أدائها.
 .2الوصول للموارد :ويتضمن هذا المصدر تمتع الملسسة بميزة تنافسية ألن لها القدرة على الوصول إلى
سوق الموارد والسلع بطريقة أكفأ من المنافسين ,ويتطلب هذا تمتع الملسسة بالمهارة ,المعرفة ,الخبرة,
والقوة والسلطة في البيئة الموجودة فيها ,ويتطلب ذلك أيضاً وجود عالقات خارجية للمنظمة مع كل
الموردين ,قنوات التوزيع ,الشركاء ,والسلطات الحكومية.
 .2الكفاءة :وتنسب الكفاءة إلى المعرفة والقدرات التي تتمتع بها ملسسة األعمال والتي تساعدها على القيام
بأنشطتها بطريقة أكثر كفاءة من المنافسين.
ولغرت استغالل المصادر آنفة الذكر ال بد من اإلشارة إلى وجود طريقتين للقيام بذلك ,وتتضمن الطريقة األولى
تعزيز قدرة الشركة في استغالل تلك المصادر وذلك لخلق قيمة أو منفعة للمستهلك بطريقة أفضل من المنافسين
وتدعى هذه الطريقة بالتوجه نحو اإلبداع ,أما الطريقة الثانية فتتضمن محاولة تضييق المجال أمام المنافسين في
استغالل مصادر الميزة التنافسية ,وذلك لمنعهم من تحقيق أي منفعة أو قيمة تذكر للمستهلك بالمقارنة مع القيمة
المتحققة له من الملسسة  ,وتدعى هذه الطريقة التوجه نحو االستغالل قبل ااخرين.
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عوامل القدرة التنافسية:
تتكون القدرة التنافسية للملسسة من عوامل كثيرة متفاوتة األهمية ,أهمها القددرات التطويريدة ,واإلبداعيدة ,وكفداءة
العمليات ,الجودة واإلنتاجية والتسويقية وسيتم تناولها على النحو التالي (الرقب:)48 :2119 ,
 .3القدرات التطويرية واالبداعية :طالما أنه لي

بإمكان الملسسة تقديم منتوج يرضي جميع الرغبات وفي كل

األوقدات ,فإنهدا مضدطرة إلدى إحدداث تغييدرات فدي خصدائص ومواصدفات منتوجهدا حتدى يدتمكن مدن مسدايرة
تغير أذواق ورغبات المستهلكين والحصول على حصة أكبر من السوق ,وهذه العملية تعتمد أساساً على:
 دراسة السوق لمعرفة الطلدب الحدالي أو المحتمدل واالسدتماع إلدى آراء المسدتهلكين حدول مندتج الملسسدة,وال يتأتى ذلك إال بوجود نظام معلومات فعال.
 الخبرة التكنولوجية للملسسة ,باعتبار اإلبدداع نقطدة تقداطع بدين مدا هدو ممكدن تكنولوجيداً ومدا هدو مقبدولاجتماعياً واقتصادياً.
 .7القدرات االنتاجية "الجودة" :تظهر القدرة اإلنتاجية من خالل عنصرين أساسيين هما :الجودة واإلنتاجية:
أ .الجودة :وهي في نظر المستهلك تتمثل في قدرة المنتج على تلبية حاجاته ورغباته ,وبالتدالي فجدودة المنتدوج
ترتبط بخصائصه الناتجة من مكوناته ,وكذلك بالخددمات المرافقدة لده ,ويرتكدز تسديير الجدودة فدي الملسسدة
على ثالث وسائل:
 جمع المعلومات وتحليلها لمعرفة حاجات ورغبات الزبائن. اإلبداع لتجسيد المواصفات التي يطلبها الزبائن في المنتوج. إرضداء الزبدائن عدن طريدق إنتداج السدلعة بالمواصدفات التدي يرغدب فيهدا وتسدليمها فدي الوقدت والمكدانبالسعر المناسب.
ب .االنتاجيـة :تعتبدر اإلنتاجيدة معيدا اًر لقيدا

مدد كفداءة الملسسدة فدي اسدتخدام مواردهدا ,ويعبدر عنهدا بالنسدبة

بدين المخرجدات والمددخالت ,ومدن ثدم فدإن رفدع اإلنتاجيدة يعتبدر مدن األهدداف الرئيسدة للملسسدة ,كمدا أنهدا
تستخدم في المقارنة الداخلية لمعرفة اتجاه تطور إنتاجية الملسسة خالل سلسلة زمنية معينة ,وفي المقارنة
الخارجيدة مدع الملسسدات المشدابهة لمعرفدة مدا إذا كاندت فدي المسدتو المطلدوب ,أم يجدب عليهدا تحسدين
إنتاجيتها لتنمية قدرتها التنافسية.
وال يمكن القيام بهذه المقارنات ما لم يتوفر في الملسسة نظام معلومات يسمح بتدوفر المعلومدات الكافيدة والجيددة
عن محيطها الداخلي والخارجي.
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 .1القدرة على كفاءة العمليات :تلدي كفاءة العمليات إلى إحداث تحسدينات جوهريدة فدي عمليدات الملسسدات,
وبالتدالي تحقيدق الميدزة التنافسدية مسدتعينة فدي ذلدك بدنظم معلومدات متطدورة ,وترتكدز نظدم المعلومدات علدى
فلسفة التوجه إلى التسويق أكثر فاعلية حيث يمكن عرت الخدمات على عن طريق تقليل تكاليف هذه ,كما
يساعد في تقديم المنتجات والخدمات ,ومن أمثلة ذلك استخدام تكنولوجيا العمليات التصنيعية المعتمددة علدى
الحاسوب.
 .4قـدرات الترصـد :إن المحافظدة علدى القددرة التنافسدية للملسسدة يتطلدب منهدا المتابعدة المسدتمرة أو الدائمدة لمدا
يجدري فدي محيطهدا ,وهدذا مدن أجدل معرفدة وفهدم طبيعدة التطدورات والتغيدرات الحادثدة فيده ,والتدي تشدكل إمدا
فرصداً للنمدو ينبغدي اسدتغاللها أو تهديددات يتعدين تجنبهدا أو الحدد مدن آثارهدا السدلبية عليهدا ,وذلدك باسدتعمال
جميدع الوسدائل واألسداليب الممكندة لجميدع المعلومدات ومعالجتهدا وتخزينهدا المعنيدين بهدا التخداذ القد اررات
التصحيحية أو االسدتراتيجية ويجدب أن تكدون عمليدة الترصدد مسدا اًر شدامالً وجماعيداً يقدوم بده جميدع مدن فدي
الملسسدة ويغطدي جميدع عناصدر المحديط الخدارجي :المنداف  ,الزبدائن ,المدوردين ,التكنولوجيدا ,وهدو يختلدف
عن دراسة السوق باعتباره عمالً داماً ومستم اًر.
أساليب تحقيق الميزة التنافسية
-1الكفاءة المتفوقة ()Superior Efficiency
المنظمة ما هي إال نظام لتحويل المد خالت إلى مخرجات  ,لذلك نجد أن ابسط قيا

للكفاءة يتمثل في مقدار

المد خالت المطلوبة إلنتاج مخرجات معينة  ,وكلما ارتفع معدل كفاءة عمليات المنظمة قلت المد خالت
المطلوبة إلنتاج مخرجات معينة  ,ومن ثم تقل تكلفة الهيكل اإلنتاجي للمنظمة ( هل وجونز .)211: 2111 ,
فاإلنتاجية العالية تقود إلى تحقيق كفاءة متفوقة  ,كما أن اإلستراتيجية التنافسية  ,والهيكل التنظيمي المناسب ,
ونظم الرقابة ونظم المعلومات والسياسات التي تتبعها المنظمة  ,كلها تساعد في تحقيق كفاءة عالية مقارنة
بالمنافسين ( الشيخ وبدر.)2114 ,
-2الجودة المتفوقة ()Superior Quality
أن تحقيق المنظمة لمستويات عالية من الجودة في منتجاتها وخدماتها سيزيد من قيمة هذه المنتجات والخدمات
بالنسبة لعمالئها  ,وسيمكنها من فرت سعر أعلى لمنتجاتها مما يلد لتحقيق ميزة تنافسية للمنظمة بل ويمكنها
من البقاء واالستمرار ( هل وجونز .)211 : 2111,
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وتتوفر للخدمة خصائص يمكن للعميل مالحظتها  ,ومن ثم تكون موضعاً لتقييمه وذلك مثل المهارات البشرية
في أداء الخدمة والمهارات السلوكية في التعامل (اإلنصات والتحدث واإلقناع والتأثير ) والتصميم لجو مادي
ملثر نفسيا ( الجو المحيط بالخدمة )  ,مثل تصميم المبنى وقاعة التعامل أو الخدمة وتجهيزاتها ( مثل األثاث
والديكور و اإلضاءة والتهوية واأللوان والكتيبات والمجالت وأحيانا الموسيقى الخفيفة ) .أضف إلى ذلك
الخصائص النوعية المتعلقة بسهولة نيل العميل للخدمة والود واالحترام والبشاشة والتلطف والمصداقية واالتصال
الفعال فى تقييم الخدمة ( مصطفى .)19 : 1999 ,
-3اإلبداع المتفوق()Superior Innovation
ويشير إلى كل ت قدم يط أر على منتجات أو خدمات المنظمة وهياكلها وأساليبها اإلدارية واستراتيجياتها  ,بمعنى
أنه يتحقق من خالل تقديم منتج جديد أو العمل بأسلوب جديد مختلف عن المنافسين  ,ويعتبر التجديد احد
األس

البنائية للميزة التنافسية الذي يسمح للمنظمة أن تتميز  ,وبالتالي تفرت أسعا ار عالية أو تخفت تكاليف

إنتاجها (هل وجونز .)211 : 2111,
-4االستجابة المتفوقة لحاجات الزبون ()Superior Customer Responsiveness
تستطيع المنظمة أن تحقق ميزة تنافسية من خالل قدرتها على تقديم وانتاج سلع وخدمات تشبع احتياجات
عمالئها بشكل أفضل من منافسيها ,وبالتالي سيصبح هناك مواءمة مابين هذه السلع والخدمات مع المطالب
الفردية أو الجماعية  ,ويمكن اعتبار الجودة والتجديد جوانب مكملة لالستجابة لحاجات الزبون (هل
وجونز.)211 : 2111,
أن تحقيق االستجابة المتفوقة للزبائن تتطلب حساسية عالية ومعرفة دقيقة بالزبائن أوالً ,ثم التركيز على
االحتياجات التي يمكن إدراكها بهدف تحقيق مستو جودة معين بصعب تحقيقه من قبل المنافسين  ,واالهتمام
بالتنويع في تشكيلة المنتجات والخدمات التي تتكيف واحتياجات الزبائن  ,والسرعة في تصميم المنتجات أو
الخدمات التي تلبى تطور احتياجات وأذواق الزبائن المتغيرة واال أصبح المنتج الذي تقدمه الملسسة راكداً وغير
مطلوب من العمالء ( الشيخ وبدر .)2114 ,

المرتكزات األساسية للميزة التنافسية:

ترتكز التنافسية على سبعة عناصر أساسية ,تتمثل في (الغالييني :)29 :2110 ,

 تحقيق رضا كافة األطراف المعنية ,من خالل تقديم منتجات وخدمات متميزة مقارنة بالمنافسين.
 تحديد االحتياجات الحالية والمستقبلية للعميل ,ومن ثم تلبيتها بطريقة أفضل من المنافسين.

 السرعة في اقتناص فرصة تحقيق مزايا تنافسية جديدة ,وذلك قبل أن يسبقها إليها المنافسون.
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 استخدام سلسلة من التكتيكات والطرق لتوفير ميزة تنافسية ملقتة مما يغير في قواعد لعبة المنافسة.
 اإلعالن عن األفعال االستراتيجية المرغوب اتخاذها مما يسمح بتعطيل ردود أفعال المنافسين.

 تنظيم خطوات متتابعة ومتناسقة للتطور االستراتيجي مما يسمح بتوفير فرص تسويقية جديدة أكبر.

العوامل المؤثرة على إنشاء الميزة التنافسية:
تنشأ الميزة التنافسية نتيجة لعوامل داخلية أو عوامل خارجية ,نذكرها كالتالي (بلونا

وآخرون:)7 :2112 ,

أ .العوامل الخارجية :تتمثل في تغير احتياجات العميل أو التغيرات التكنولوجيدة أو االقتصدادية أو القانونيدة ,و
التددي قددد تخلددق مي دزة تنافسددية لددبعت الملسسددات نتيجددة لسددرعة رد فعلهددم علددى التغي درات ,علددى سددبيل المثددال
يمك ددن الق ددول ب ددأن المنظم ددة الت ددي اس ددتوردت التكنولوجي ددا الحديث ددة والمطلوب ددة ف ددي الس ددوق أس ددرع م ددن غيره ددا
استطاعت خلق ميزة تنافسية عن طريق سرعة رد فعلها على تغير التكنولوجيا واحتياجات السوق.
من هنا تظهر أهمية قدرة المنظمة على سرعة االستجابة للمتغيرات الخارجية ,و يعتمد هذا على مرونة المنظمة
وقدرتها على متابعة المتغيرات عن طريق تحليل المعلومات وتوقع التغيرات ,و وجود نظام معلومات أصال.
ب .العوامل الداخلية :هي قدرة المنظمة على امتالك موارد وبناء أو شراء قدرات ال تكون متوفرة لد المنافسدين
ااخرين ,من بينها االبتكار واإلبداع اللذين لهمدا دور كبيدر فدي خلدق ميدزة تنافسدية ,وال ينحصدر اإلبدداع هندا
فد ددي تطد ددوير المند ددتج أو الخدمد ددة ,ولكند دده يشد ددمل اإلبد ددداع فد ددي اإلسد ددتراتيجية واإلبد ددداع فد ددي أسد ددلوب العمد ددل أو
التكنولوجيا المستخدمة أو اإلبداع في خلق فائدة جديدة.

معايير الحكم على جودة الميزة التنافسية:
تتحدد معايير الحكم على جودة الميزة التنافسية بثالث ظروف وهي (خليل:)111 :2111 ,
أ .مصدر الميزة:
نميز بين نوعين من المزايا وفقاً لهذا المعيار:
 .1مزايا تنافسية منخفضة :تعتمد على التكلفة األقل لقوة العمل والمواد الخام ,وهي سهلة التقليد نسبياً مدن قبدل
المنافسين.
 .2مزايــا تنافســية مرتفعــة :تسددتند إلددى تميددز المنددتج أو الخدمددة ,السددمعة الطيبددة أو العالمددة التجاريددة ,العالقددات
الوطيدة بالعمالء ,وتتطلب هذه المزايا توافر مهارات وقدرات عالية المستو مثل تدريب العمال.
ب .عدد مصادر الميزة التي تمتلكها المؤسسة:
إن اعتماد الملسسة على ميزة تنافسية واحدة يعرضها إلى خطر سهولة تقليدها مدن قبدل المنافسدين ,لدذا يستحسدن
ّ
تعدد مصادر الميزة التنافسية لكي تصعب على المنافسين تقليدها.
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ج .درجة التحسين ,التطوير والتجديد المستمر في الميزة:
تق ددوم الملسس ددات بخل ددق م ازي ددا جدي دددة وبش ددكل أس ددرع لتف ددادي قي ددام الملسس ددات المنافس ددة بتقلي ددد أو محاك دداة ميزته ددا
التنافسددية الحاليددة ,لددذا تتجدده لخلددق م ازيددا تنافسددية مددن المرتبددة المرتفعددة ,كمددا يجددب علددى الملسسددة أن تقددوم بتقيدديم
مستمر ألداء ميزتها التنافسدية ومدد سددادها باالسدتناد علدى المعدايير السدائدة فدي القطداع ,كمدا يمكنهدا إثدراء هدذه
المعايير بهدف التقييم الصائب لها ومعرفة مد نجاحتها ,وبالتالي اتخاذ القرار في االحتفاظ بها أو التخلي عنها
في حالة أنها ال تحقق هدفي التفوق على المناف

والوفورات االقتصادية.

أسباب تنمية وتطوير الميزة التنافسية:
إن ضدمان البقداء والنمدو واالسدتمرار فدي السدوق متوقدف علدى امدتالك م ازيدا تنافسدية حقيقيدة يصدعب تقليددها و
محاكاتها من قبل المنافسين ولذا تسعى المنظمة دوماً إلى تنمية وتطوير المزايا التنافسية الحالية وهذا من خالل
اكتشاف آليات جديدة للمنافسة و تطبيقها على السوق وهذا باالعتماد علدى االبتكدار الدذي يتمثدل فدي التحسدينات
المستمرة على التكنولوجيا و تقديم أداء أفضل للعمليات.
ومن أهم األسباب التي تلدي إلى ضرورة تنمية و تطوير الميزة التنافسية ما يلي (خليل:)27 :2111 ,
-

ظهور تكنولوجيا جديدة :إن ابتكار تكنولوجيا جديدة سيكون له تأثير مباشر على تصميم المنتج ,طرق
التسويق اإلنتاج والتوزيع باإلضافة إلى الخدمات ما بعد البيع المقدمة للزبائن......الخ.

-

ظهور حاجات جديدة للمشترين أو تغيرها :تعد حاجات ورغبات المستهلك متجددة باستمرار وهدذا نتيجدة
النتشدار الدوعي االسدتهالكي ,وارتفداع المسدتو المعيشدي ...الدخ .وعليده يحددث تجديدد فدي الميدزة التنافسدية
الحالية أو تنمية ميزة تنافسية جديدة.

-

ظهـور قطـاع جديـد فـي الصـناعة :إن ظهدور قطداع صدناعي جديدد أو طدرق جديددة إلعدادة تجميدع
القطاعات الحالية في السوق ينتج عنه خلق ميزة جديدة.

-

تغيير تكاليف المدخالت أو درجة توافرها :إن الميزة التنافسية تتغير بتغير جوهري في التكاليف المطلقة
أو النسبة للمدخالت مثل العمالة ,المادة األولية ,الطاقة ,وسائل اإلنتاج.

-

حدوث تغييرات في القيود الحكومية :إن للقيود الحكومية تأثير مباشدر علدى الميدزة التنافسدية مثدل القيدود
الحكومية فيما يخص مواصفات المنتج ,حمالت حماية البيئة من التلوث ,قيود الدخول والخروج من السوق.
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مؤشرات الميزة التنافسية:
هنداك العديدد مدن الملشدرات التدي تسدتخدم للداللدة علدى امدتالك المنظمدة للميدزة التنافسدية مثدل الربحيدة ,الحصدة
السوقية ,النمو السدنوي للمبيعدات ,ورضدا المسدتهلك وغيرهدا ,وان أكثدر الملشدرات اسدتخداماً وشديوعاً هدي ملشدرات
الربحيددة ,الحصددة السددوقية ,النم دو السددنوي للمبيعددات لمددا تتمتددع بدده هددذه الملش درات مددن م ازيددا مثددل تددوفر البيانددات
الالزمة لحسابها وسهولة الحصول عليها كما أن جميع تلك الملشرات كمية أي يمكن حسابها بدقة وسهولة على
من الملشرات الوصفية كرضا المسدتهلك ,وفيمدا يلدي ملشدرات الميدزة التنافسدية كمدا يدر (شدراب:2111 ,

العك
:)26

 .3الربحيـة :تعدرف الربحيدة علدى أنهدا مقيدا

يسدتعمل لتقيديم أداء المشدروعات عدن طريدق نسدبة صدافي الددخل

إلددى األصددول أو االسددتثمارات ويمكددن تعظدديم الربحيددة عددن طريددق تحسددين اسددتثمارات المشددروع واسددتخدام
التقنيات الحديثة واستغالل الموارد بشكل أفضل ,وهناك أربع طرق مستخدمة لقيا

الربحية وهي:

 العائد على األصول. العائد على حقوق الملكية. العائد على االستثمارات. العائد على المبيعات. .7الحصة السوقية:
ويستخدم مقيا

الحصة السوقية للتمييز بين الرابحين والخاسرين في السوق حيث هذا المقيا

يستخدم لحسداب

نصيب المنظمة من المبيعات في السوق مقارنته مع المنافسين الرئيسيين وهناك ثالثة أنواع للحصة السوقية:
 الحصة السوقية االجتماعية للمنظمة :وتحسدب بقسدمة مبيعدات المنظمدة الكليدة علدى إجمدالي المبيعداتالكلية في السوق.
 الحصة السوقية النسبية للمنظمة :وهي تعطي ملشر على مد الفدرق بدين المنظمدة أو كبدر منافسديهابدقة ,وتحسب بقسمة مبيعاتها الكلية على مبيعات أكبر المنافسين في السوق.
 حصة السوق المخدوم :أي السوق الذي تقدوم المنظمدة بتركيدز نشداطاتها عليده ,وتحسدب بقسدمة مبيعداتالمنظمة الكلية على المبيعات االجمالية للسوق المخدوم.
 .1النمو السنوي للمبيعات:
تعتبدر المبيعدات محدور النشداط الدرئي

لمنظمدات األعمدال فهدي مخرجدات النشداط التدي مدن خاللهدا يدتم تحقيدق

األرباح وبالتالي تحقيق النمو واالستم اررية في السوق ,ويعد النمو السنوي في المبيعات ملش اًر على نجاح أعمال
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المنظمة وعلى زيادة الحصة السوقية لها مما يدعم من موقفها التنافسي في السوق ,وتسعى العديد من منظمدات
األعمال أثناء القيام بعملية التخطيط لوضع هدف محددد لمقددار النمدو فدي المبيعدات المدراد تحقيقده كأحدد معدايير
النجاح.

محددات الميزة التنافسية:
تتحدد الميزة التنافسية للمنظمة انطالقا المحددات التالية (سالمي:)111 :2110 ,
-

مرحلة التقـديم :تعدد أطدول الم ارحدل بالنسدبة للمنظمدة المنشدئة للميدزة التنافسدية ,لكونهدا تحتداج الكثيدر مدن
التفكير واالستعداد البشري ,المادي والمالي ,وتعرف الميزة التنافسدية مدع مدرور الدزمن انتشدا ار أكثدر فدأكثر ,و
يعز ذلك إلى القبول الذي تخص به من قبل عدد متزايد من الزبائن.

-

مرحلة التبني :تعرف الميدزة هندا اسدتق ار ار نسدبيا مدن حيدث االنتشدار ,باعتبدار أن المنافسدين بددئوا يركدزون
عليها ,وتكون الوفرات هنا أقصى ما يمكن.

-

مرحلــة التقليــد :يت ارجددع حجددم المي دزة وتتجدده شدديئا فشدديئا إلددى الركددود ,لكددون المنافسددين قدداموا بتقليددد مي دزة
المنظمة ,وبالتالي تراجع أسبقيتها عليهم ,ومن ثمة انخفات في الوفرات.

-

مرحلـة الضــرورة :تدأتي هنددا ضدرورة تحسدين الميدزة الحاليدة وتطويرهددا بشدكل سدريع ,أو إنشدداء ميدزة جديدددة
على أس

تختلف تماما ,عدن أسد

الميدزة الحاليدة ,واذا لدم تدتمكن المنظمدة مدن التحسدين أو الحصدول علدى

ميزة جديدة ,فإنها تفقد أسبقيتها تماما ,وعندها يكون من الصعوبة العودة إلى التناف
-

نطــاق التنــافس :يعبددر نطدداق التندداف
تنافسية ,ويتشكل نطاق التناف

-

القطــاع الســوقي :يعكد

من جديد.

عددن مددد اتسدداع أنشددطة وعمليددات المنظمددة بغددرت تحقيددق م ازيددا

من أربعة أبعاد وهي:
مددد تنددوع مخرجددات المنظمددة ,وكددذا تنددوع الزبددائن الددذين يددتم خدددمتهم ,وهنددا يددتم

االختيار ما بين التركيز على قطاع معين من السوق أو خدمة كل السوق.
-

درجـــة التكامـــل األمـــامي :يشددير إلددى درجددة أداء المنظمددة ألنشددطتها ,س دواء أكانددت داخليددة أو خارجي ددة,
فالتكامل األمامي المرتفع مقارنة بالمناف

-

قد يحقق مزايا التكلفة األقل أو التمييز.

البعد الجغرافـي :يمثدل عددد المنداطق الجغرافيدة أو الددول التدي تنداف

فيهدا المنظمدة ,ويسدمح هدذا النطداق

مددن تحقيددق م ازيددا تنافسددية مددن خددالل تقددديم نوعيددة واحدددة مددن األنشددطة والوظددائف عبددر عدددة مندداطق جغرافيددة
مختلفة ,وتبرز أهمية هدذه الميدزة بالنسدبة للمنظمدات التدي تعمدل علدى نطداق عدالمي ,حيدث تقددم منتجاتهدا أو
خدماتها في كل أنحاء العالم.
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قطاع النشاط :يعبر عن مد الترابط بدين الصدناعات التدي تعمدل فدي ظلهدا المنظمدة ,فوجدود روابدط بدين

-

األنشطة المختلفة عبر عدة صناعات ,من شأنه خلق فرص لتحقيق مزايا تنافسية عديدة ,فقد يمكن استخدام
نف

التسهيالت أو التكنولوجيا أو األفراد والخبرات عبر الصناعات المختلفة التي تنتمي إليها المنظمة.

معوقات اكتساب الميزة التنافسية:
إن اكتساب الملسسة للميزة التنافسية في بيئتها لن يكون باألمر السهل طبعا ,فقد تواجده الملسسدة عددة عقبدات,
تحد من إمكانية اكتسدابها لميدزة تنافسدية ,وموقدع تنافسدي اسدتراتيجي فدي السدوق ومدن بدين هدذه المعوقدات (الرقدب,
:)61 :2119
 .3المعوقات الداخلية :تعبر عن مختلف العقبات الداخلية التدي تواجده الملسسدة فدي بيئتهدا داخدل الدولدة الواحددة,
والتي نوجزها في ما يلي:
 غياب قيادة إدارية ناجحة ,مما يعيق التنمية اإلدارية ,وقد يظهدر العجدز هندا ,وفدي غيداب القدادة األكفداءالقادرين على تنمية مهارات العاملين.
 عدم وجود رقابة إيجابية ,تسمح بالقضاء على االنحرافات داخل الملسسة. غياب الشفافية عند إزالة السلوكيات السلبية ,من أفراد داخل الملسسة. عددم قددرة الملسسدة علدى تدوفير المعلومدات الضدرورية والسدريعة المسداعدة فدي عمليدة اتخداذ القد ارراتوترشيدها.
 عدم استخدام الملسسة لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وعدم مسايرة التطورات الحديثة. .7المعوقات الخارجية :وهي التي تتعلق بمختلف العقبات الخارجية ,التي تنتج عدن خدارج نطداق بيئدة الملسسدة
منها ما يلي:
 األسواق العالمية والتكتالت اإلقليمية ,التي تضع عقبات وحواجز للدخول. وجود تشريعات وقوانين وضوابط ,تخدم الملسسات األجنبية على حساب الوطنية. وجود ملسسات متحالفة عالميا ,يصعب على أي ملسسة منافستها. -تحول التناف

من السلع والخدمات إلى التناف

المعرفي.

 تحول المعايير الخاصة بالمواصفات من محلية إلى دولية. عدم االلت ازم بالمواصفات الدولية للجودة. ضعف أجهزة التعليم والتثقيف. عدم االهتمام بالبحوث والتطوير.41

ومن بين المعوقات التي تضعف من دور التنافسية.)D'AVENI Richard, 263( :
 ضعف الهياكل التنظيمية في المجتمع.
 انخفات مستو المورد البشري وتخلف االتصاالت اإلدارية.
 غياب قاعدة البيانات ومنظومة المعلومات اإلدارية
 غياب حرية المديرين والمسيرين
 غياب روح الفريق وحلقات الجودة
 تدهور المناخ التنظيمي والسلوك التنظيمي الفعال
 غياب األداء األفضل في العمليات
 الفشل في قيا

الفرص والتعرف على التهديدات البيئية.

درجة استدامة المزايا التنافسية:
ال بد من توافر خاصيتين رئيسيتين لكي تصبح القدرات المميزة للمنشأة بمثابة ميزة مستدامة ,الخاصية األولى هي
االستم اررية ( ,)Durabilityوالخاصية الثانية هي القابلية للتقليد ( )Imitabilityوتشير االستم اررية إلى "معدل
إهالك أو استنزاف موارد المنشأة أو قدراتها المميزة" ,وقد يترتب على التكنولوجيا المتطورة إنتهاء القدرة المميزة
لمنشأة ما ,أما قابلية الكثير من الشركات إلى الهندسة العكسية ( )Reverse Engineeringالتي تقوم على
تحليل المنتج المناف

بغرت التعرف على مكوناته ,أو استقطاب العاملين بالشركات المنافسة ,أو االستيالء

على براءات االختراع ويسهل تقليد القدرات الجوهرية عندما تتسم بالشفافية وامكانية النقل والتقليد ( & McGee
:)2 ,1999 ,Love
 الشفافية :وهي تشير إلى سرعة تفهم العالقات بين الموارد والقدرات المساندة إلستراتيجية المنشأة
الناجحة ,فمثالً تتفوق شركة جيليت لمستلزمات الحالقة من خالل اعتمادها على البحوث والتطوير في
مجال تصميم شفرات وماكينات الحالقة ,ويصعب محاكاة هذه التقنية من قبل المنافسين.
 إمكانية النقل :تشير إلى "قدرة المنافسين في جمع الموارد والقدرات الالزمة لمساندة التحدي التنافسي",
مثالً من الصعب محاكاة الظروف البيئية والمناخية الالزمة لزراعة الشاي السائدة في الهند وسيالن.
 إمكانية التقليد :وهي "قدرة المنافسين على استخدام الموارد والقدرات المقلدة لمحاكاة نجاح المنافسين",
البد من االعتراف بأن النجاح يعك

توليفة معينة من الموارد والقدرات الملموسة وغير الملموسة التي

كثي اًر ما يتعذر تقليدها ومضاهاتها من قبل المنافسين (.)2 :1999 , McGee & Love
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العالقة ما بين المسؤولية االجتماعية والميزة التنافسية على نحو التالي (:القريوتي واخرون ) 41: 7134,
 .1مع زيادة نفوذ الملسسات االهلية الضاغطة كجمعيات حماية المستهلك وذلك لتفعيل دور الملسسات
اجتماعياً في المجتمع التي توجد فيها  ,ومع تراجع دور االعالن ونمطيته كأداة ترويجية برز دور
المسلولية االجتماعية كأداة تستطيع الملسسة التسويقية بواسطتها كسب والء العمالء وافراد المجتمع
باإلضافة الى تحقيق ميزة تنافسية تمنحها أفضلية على المنافسين .
 .2أن أفراد المجتمع على حد سواء يقدرون الملسسات التي يشعرون بأنها تعمل من أجلهم ومن أجل
ابنائهم  ,وذلك يساعد على خلق صورة ذهنية ايجابية عنها والذي بدوره يعطي للملسسة أولوية على
الشركات االخر المنافسة .
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المبحث الثالث
البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة
استطاعت البنوك التجارية العاملة في فلسطين مواكبة التطورات العالمية ,ويالحدظ هذا في الخدمات المصرفية

المقدمة وسرعة انتشارها وتوسعها ,ومن هدذه الخددمات قبدول الودائع بفوائد أو بدون فائدة ,وتقديم التسهيالت
االئتمانية المباشرة وغيدر المباشدرة ,وتقدديم خدمات تحويل األموال داخل فلسطين وخارجها ,وبيع وشراء العمدالت

األجنبيدة ,واصددار بطاقات االئتمان والدفع ,والشيكات المحلية للتدداول ,والدشيكات الدسياحية ,وحفدظ وادارة
المقتنيات الثمينة واألوراق المالية ,وتقديم خدمات االستعالم للزبائن ,وتقديم خدمة االستشارات المصرفية

للعمالء ,واالستثمار ,وخدمة االعتمادات المستندية ,واصددار خطابدات الضمان ,وحسابات التوفير (المراقب

االقتصادي2111 ,م) ,وتلعب البندوك دو اًر هامداً فدي حركة النشاط االقتصادي من خالل تأثيرها المباشر في
حجم التسهيالت االئتمانية التي تقدمها ,وبالتالي في مقدار عرت النقود في االقتصاد ,وتأتي أهمية دراسة دور

البنوك في التأثير على عرت النقود بسبب ما تحدثه التغيرات في حجم النقود من تأثير مباشر على مستويات
البطالة والتضخم ,ومعدالت النمو االقتصادي ,وهى جميعها متغيرات تشكل أهداف مباشرة للدسياسة االقتصادية

(السمهوري.)68 :1999 ,

وظائف البنوك التجارية:

تقوم البنوك التجارية بالعديد من الوظائف الهامة واألساسية التي من شأنها تعزيز ثقة المتعاملين مع البنك من

جهة ,وتعزيز المركز المالي لهذه البنوك من جهة أخر  ,وذلك في حالة امتالك إدارة البنك للكفاءة الالزمة

لتحقيق األهداف المنوطة بها على أكمل وجه ,ويمكن إيجاز وظائف البنك التجاري بما يلي (موسى:2111 ,
:)21

 .1قبول الودائع :وهي من أهم وظائف المصارف التجارية ,ولقدد سدميت المدصارف التجارية (بمصارف
الودائع) ,ويقوم البنك التجاري بالتعامل مع أشكال متعدددة مدن الودائع تتالءم مع احتياجات المتعاملين
على اختالف أنواعهم ,وتنقسم الودائدع إلدى (ودائع جارية ,ودائع ادخارية ,ودائع ألجل).

 .2منح التسهيالت االئتمانية :حيث تشكل أحد أهم الوسائل التي يستخدمها البنك التجاري في توظيف ما لديه
من أموال ,بهدف الحصول على عوائد مجزيدة مدن وراء ذلدك ,وترتبط هذه الوظيفة بقبول الودائع ,وتعتمد
المصارف في تحقيق أرباحها على هدام

الفائدة بين الفوائد الدائنة على الموجودات والفائدة المدينة علدى

المطلوبدات ,وحجدم التسهيالت االئتمانية التي تمنحها المصارف يعك
وخاصة فيما يتعلق منها باإلنتاج والتنمية.

مد

تطور االقتصاد فدي الدولدة

 .2االستثمار :وهو الجانب األخر الستخدامات األموال بعد التسهيالت االئتمانيدة ,حيدث تستثمر المصارف
األموال الفائضة عن حاجتها من السيولة والتسهيالت االئتمانية ,من خالل توظيفها في مصارف أخر
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للحصول على فوائد أعلى من الفوائد المدينة علدى الودائع ,أو من خالل االستثمار في السوق المالي ,أو
مدن خدالل االسدتثمار فدي العقارات إلعادة بيعها عند ارتفاع أسعارها.

 .4خلق النقود /وهي من أهم الوظائف التي تميدز عمدل المدصارف التجاريدة عدن الملسسات المالية الوسيطة
األخر  ,وذلك نظ اًر لتعامل المصارف بالودائع الجارية.

 .0إجراء الحواالت المالية باألساليب االلكترونية الحديثة واصدار البطاقات االئتمانية.

 .6المتاجرة بالعمالت األجنبية ,واصدار الكفاالت وخطابدات الدضمان ,واالعتمدادات المستندية.

المصارف الفلسطينية والميزة التنافسية

لقد أضحى لزاماً على المصارف الفلسطينية أن تسعى بخطوات متسارعة نحو تطوير جودة خدماتها المصرفية

المقدمة ,وكذلك البحث عن ميزات تنافسية خاصة بها ,والسيما أن بعت هذه المدصارف باتت تفكر في العمل
بشكل دولي واالنتقال إلى العالمية ,وهذا يتطلب منها االرتقاء إلدى مدستو التحديات المتباينة التي تواجه العمل

المصرفي خالل القرن الحادي والعشرين ,ويمكن فدي هدذا الخصوص تحديد عدد من محاور العمل الرئيسية
لتطوير أداء المدصارف الفلدسطينية وتطدوير خدماتها وحصولها على السبق في خلق الميزة التنافسية (الشنتف ,

.)72 :2111

نبذة عن البنوك التجارية محل الدراسة :
أوالا :بنك فلسطين:
تأس

بنك فلسطين في عام  ,1961كملسسة مالية تسعى للنهوت بمستو الخدمات المصرفية في فلسطين

وتعمل على مواكبة التطور التكنولوجي واالتجاهات الحديثة في المجال المالي والمصرفي وتساهم في عملية
البناء والتنمية وفقاً ألفضل السياسات والممارسات العالمية ,وباإلضافة الي سعيه لتوفير الفرصة التدريبية لجميع
موظفي البنك لكل ما هو جديد في العلوم اإلدارية والمصرفية إليجاد كوادر مصرفية مدربة وملهلة تمتلك
المهارات الالزمة لخدمة العمالء واالرتقاء بمستو أدائهم في ممارسة مهام الوظائف المناطة بهم كل في موقعه
في بيئة متطلبات الجودة الشاملة والتحوالت التكنولوجية.
وحافظ بنك فلسطين على صدارته بالمركز األول كأكبر البنوك والملسسات المصرفية في فلسطين حيث أكمل
استراتيجيته في التوسع واالنتشار بافتتاحه عددا من الفروع والمباني العصرية الجديدة في المحافظات الرئيسية
في الوطن ,فضالً عن استثماره بالمناطق الريفية والمهمشة التي أولى إليها اهتماما واسعا بهدف التسهيل على
المواطنين في تلك المناطق للوصول إلى الخدمات البنكية بسهولة.
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وفي العام  2111أضاف البنك أربعة فروع ومكاتب جديدة إلى شبكته المصرفية ليصل عددها مع نهاية العام
 2111إلى  46فرعا ومكتبا مشكالً بذلك أكبر شبكة مصرفية فلسطينية ,فقد دشن البنك خالل شهر نيسان
 2111مبنى جديدا مكونا من تسعة أدوار في محافظة الخليل وذلك لتقديم خدمة سهلة ومتميزة إلى جمهور
عمالئه في المنطقة الجنوبية من محافظات الضفة الغربية ,كما افتتح البنك مكتبا جديدا له في قرية نعلين والذي
بدوره سيعمل على خدمة ما يزيد عن  111ألف شخص يعيشون في تجمع القر والبلدات غربي محافظة رام اهلل
مما سيمكن عمالء البنك من تنفيذ معامالتهم البنكية خالل فترة  24ساعة يوميا ,هذا وافتتح البنك فرعه الرابع
في جامعة فلسطين التقنية "خضوري" بمدينة طولكرم لينسجم مع اهتمامه في إيصال الخدمات البنكية إلى
مختلف فئات المجتمع من بينها شريحة الطلبة الدارسين في الجامعات الفلسطينية.
ومددن خددالل اسددتراتيجية البنددك فددي التوسددع واالنتشددار يسددعى إلددى أن يصددل القطدداع المص درفي فددي فلسددطين إلددى
المعيدار العدالمي ,والدذي يقضددي بوجدود فدرع واحددد علدى األقدل لكدل عشدرة آالف شدخص فدي كددل منطقدة علمدا بددأن
عدد السكان في المناطق الفلسطينية قد وصدل إلدى  4022مليدون نسدمة ,حيدث يعمدل البندك علدى تلبيدة احتياجدات
عمالئدده توازيددا مددع زيددادة الطلددب واالقبددال علددى المنتجددات البنكيددة ,خصوصددا فددي المندداطق التددي تعدداني شددحا فددي
الخدمات المصرفية والمالية( .الموقع اإللكتروني لبنك فلسطين.)http://www.bankofpalestine.com :

ثانيا :البنك العربي:
تأس د

البنددك العربددي والددذي يتخددذ مددن عمددان ,األردن ,مق د اًر لدده فددي العددام  1921وهددو يمتلددك حالي داً أكبددر شددبكة

مصرفية عربية عالمية تضم ما يزيد عن  611فدرع موزعدة عبدر خمد

قدارات كمدا ويحظدى البندك بحضدور بدارز

في األسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن ودبدي وسدنغافورة وجينيدف وبداري

والبحرين.

وفرانكفدورت وسديدني

ويقدم البنك العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصدرفية وجددت لتلبيدة احتياجدات األفدراد والشدركات

وغيرها من الملسسات الماليدة العالميدة .و تشدمل هدذه الخددمات المصدرفية المجداالت التاليدة :الخددمات المصدرفية

لألفد د د دراد وخ د د دددمات الش د د ددركات والملسس د د ددات المالي د د ددة وأعم د د ددال الخزين د د ددة( .الموق د د ددع اإللكترون د د ددي للبن د د ددك العرب د د ددي:
.)www.arabbank.ps

ثالثا :بنك االسكان للتجارة والتمويل :
تأس

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل عام  1972كشركة مساهمة عامة محدودة أردنية ,وقد بدأ البنك عمله

كبنك متخصص في مجال التمويل اإلسكاني برأسمال قدره نصف مليون دينار ,وبعد مرور  24عاماً على
تأسيسه بدأت مرحلة عمل جديدة في مسيرة البنك عندما تحول إلى بنك تجاري شامل عام  ,1997وقد تمت
46

زيادة رأسماله أكثر من مرة خالل األعوام الماضية كان آخرها في عام  2116حيث أصبح  202مليون دينار
أردني (أي ما يعادل  200مليون دوالر) .
وكانت الخطوة األولى لتفرع البنك خارج األردن نحو فلسطين ,وذلك من خالل افتتاح أول فرع للبنك في مدينة

رام اهلل في نهاية شهر أيلول عام  ,1990وجاءت تلك الخطوة مساهمةً من البن د ددك في إعد ددادة بند دداء االقتص دداد

الفلسطين د ددي .ويبلغ أر

المد ددال المخصص لفروع فلسطيد ددن ( )42,041الف دينار أردني ,وبشبكة فروع بلغ

عددها  12فرعا  ,وهذا وقد بلغ مجموع حقوق الملكية ( ) 418072مليون دينار كما في نهاية عام . 2110

(الموقع االلكتروني للبنك االسكان . ) www.hbtf.com.ps :
المسئولية االجتماعية في البنوك التجارية قيد الدراسة ( :اللوح وراضي ) 73-30-37 : 7131,
أوالا :بنك فلسطين :
يتضح من جدول رقم ( ) 4اهتمام كبير من بنك فلسطين حول المسئولية االجتماعية ويظهر ذلك جلياً من خالل
المجاالت التي تم تناولها وخاصة في المجاالت االنسدانية والتعليميدة والتددريب المهندي وريدات االطفدال ,وكدذلك

يتضددح مددن خددالل رفددع نسددبة المسدداهمة االجتماعيددة مددن  %2فددي عددام  2119إلددى  %604فددي عددام  2112مددن

صافي األرباح مع تراجع في النسبة في العام  2114إلى  ,%0029إال أنه بقي في مستو مرتفع مقارنة ,بالحدد
األدنى المفروت على البندوك الفلسدطينية مدن قبدل سدلطة النقدد فقدط  %2مدن صدافي األربداح ,وهدذا يعكد

التدزام

البنك بالمسئولية االجتماعية ويتضح ايضا ان البنك لديه تصور واضح لما يريد أن ينفقه وفق خطة واضحة.

ولكددن المالحددظ وجددود ضددعف فددي تخصدديص مبددالغ ماليددة لكددل القطاعددات حيددث تددم التركيددز فقددط علددى قطاعددات
محددددة ,ولددم يددتم التركيددز علددى مجددال البيئددة والطفولددة ورعايددة ذوي االحتياجددات الخاصددة واالغاثددة( .اللددوح و ارضددي

. )12 : 2116,

ثاني ا :البنك العربي :
يتضددح مددن جدددول رقددم ( ) 0أن البنددك العربددي يركددز المسددلولية االجتماعيددة فددي األردن ,وبدددون تحديددد المجدداالت
التددي يتناولهددا حددول المسددئولية االجتماعيددة مددع وجددود بعددت األنشددطة فددي فلسددطين بشددكل محدددود للغايددة( .اللددوح

وراضي . )21 : 2116,

ثالثا :بنك االسكان :

يتضح من جدول رقم ( )6خالل االعوام  2114-2119أن البنك ال يولي أي اهتمام بالمسئولية االجتماعية
اتجاه فلسطين حيث ان جل اهتمامه هو االردن وبدون تحديد مبالغ منفقة على أي مجال ,باستثناء بعت
االنشطة التي تم تنفيذها في المدن الفلسطينية بالضفة الغربية وجامعة القد
(اللوح وراضي . )19 : 2116,
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بالبيرة بدون تحديد أي مبالغ.

جدول رقم ( : )4يوضح تطبيق المسئولية االجتماعية ف ب ك فلسطين
المبالغ الم فقة
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بقطةال غة

عا ةةةةةةةةةةةةةةةة إل
اح اجةةةةةةةةةةةةةةةةةا
اخاو
بااشة ك مةو منيمة ا إلن ة م ا ابعة ا مة

بةا مةا عةال ( )833.538شةم
خو ص ن ب  %3من وافي
9002
ا في دطال غ .
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جدول رقم ( : )5يوضح تطبيق المسئولية االجتماعية ف الب ك العرب
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جدول رقم ( : )6يوضح تطبيق المسئولية االجتماعية ف ب ك اإلسكان
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الفصل الثالث
الدراســـــــــــــــات السابقة

المقدمة
 دراسات المحور االول  :دراسات تناولت المسؤولية االجتماعية
 دراسات المحور الثاني  :دراسات تناولت الميزة التنافسية .


دراسات المحور الثالث  :دراسات تناولت المسؤولية االجتماعية

بالميزة التنافسية

المقدمة:

يتناول هذا الفصل الدراسات السابقة من عدة جوانب :أوالً يتناول الدراسات المحلية والعربية واالجنبية والتي

ركزت على المسلولية االجتماعية من عدة أبعاد أهمها البعد التطبيقي للمسلولية االجتماعية ومد

التزام

الشركات والمصارف بها والبعد المحاسبي والذي ركز على أهمية اإلفصاح في تبني المسلولية االجتماعية
وبعد مرتبط بعالقة المسلولية االجتماعية باالنجاز والتنمية المستدامة وبعد اخر مرتبط بعالقة المسلولية

االجتماعية في تنمية وتطوير الموارد البشرية وأخالقيات العمل ومحددات المسلولية االجتماعية  ,برامج
المسلولية االجتماعية والتي تشمل ( المسلولية االجتماعية للحكومة  ,المسلولية االجتماعية للموظفين ,

المسلولية االجتماعية للمجتمع  ,المسلولية االجتماعية لحماية البيئة  ,المسلولية االجتماعية للمستهلك )
ومد تأثيرها على سلوك المواطنة التنظيمية من خالل موظفيها .

اما ثانياً فقد ركز على الدراسات السابقة المحلية والعربية واالجنبية المرتبطة بالميزة التنافسية من خالل
مجموعة من االبعاد والتي تشمل دور إدارة شلون الموظفين في تنمية الميزة التافسية  ,عالقة الجودة الشاملة
بالميزة التنافسية  ,أثر التكنولوجيا في تحقيق الميزة التنافسية  ,دور البيئة التنموية في تطوير الميزة التنافسية
 ,دور أنظمة المعلومات اإلدارية في كفاءة الميزة التنافسية  ,والبعد االستراتيجي للميزة التنافسية واالبداع
والمعرفة في تحقيق الميزة التافسية  ,موارد المنظمات واثرها في تحقيق الميزة التنافسية  ,تأثير بيئة أخالقيات

العمل على الميزة التنافسية.

أما ثالثاً واالهم فقد ركز على الدراسات التي ربطت بين الميزة التنافسية والمسلولية االجتماعية من خالل

مجموعة عوامل أهمها :مد

تأثير المسلولية االجتماعية بأبعادها المختلفة (االهتمام بالعاملين  ,والتركيز

على العمالء وحل المشكالت االجتماعية واالهتمام بالبيئة و المنافسة الشريفة و المساهمة في الخطط

التنموية) في تحقيق الميزة التنافسية  ,تبني أنماط المسلولية االجتماعية (النمط االقتصادي ,النمط
االجتماعي  ,النمط البيئي ) في تحقيق الميزة التنافسية (المرونة  ,االبداع  ,السمعة ).

أما رابعاً فقد ركز على التعليق على الدراسات السابقة من مجموعة نواحي منها المنهجية واالهداف والنتائج.

تعرت الباحثة مجموعة من الدراسات السابقة التي استطاعت الحصول عليها ,والتي هي ذات صلة بموضوع
الدراسة  ,وتم تقسيم الدراسات السابقة إلى ثالث محاور  ,المحور االول دراسات تناولت المسلولية

االجتماعية  ,اما المحور الثاني دراسات تناولت الميزة التنافسية  ,اما المحور الثالث دراسات تناولت

المسلولية اإلجتماعية والميزة التنافسية وفقا للتدرج التاريخي من األحدث لألقدم ,وفيما يلي ملخص لتلك
الدراسات مصنفة على النحو التالي:

02

اوال /الدراسات التي تناولت المحور االول المسؤولية اإلجتماعية :
الدراسات المحلية :

 .3دراسة ( اللوح وراضي ) 7131 ,

العنوان " مدى تطبيق البنوك العاملة في فلسطين للمسؤولية االجتماعية  -دراسة تحليلية مقارنة " .
هدفت الدراسة الى التعرف على مد

تطبيق البنوك العاملة في فلسطين للمسلولية االجتماعية من خالل

إجراء دراسة تحليلية مقارنة , ,فقد اعتمد الباحثان على كالً من المنهج التحليلي  ,الذي يعتمد على جمع

البيانات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء جوانبها وعالقتها المختلفة ,بل يتعداه إلى التحليل والربط
والتفسير للوصول إلى استنتاجات  ,باإلضافة إلى استخدام المنهج التاريخي ليتم من خالله تناول التسلسل

التاريخي للمسئولية االجتماعية في البنوك  ,و تكون مجتمع الدراسة جميع البنوك التي تكون موضوع مشكلة
الدراسة ,فإن عينة تمثلت في عينة قصدية شملت جميع البنوك العاملة في فلسطين وعددها ( )17و من
خالل استخدام عينة قصدية تناولت البنوك العاملة في فلسطين من خالل مراجعة التقارير السنوية لها وتحديد

مد

التزامها بالمسئولية االجتماعية على مدار سنوات  , 2114-2119وتوصلت الى أهم النتائج  :وجود

تفاوت بين البنوك في تطبيق المسئولية االجتماعية من حيث تحديد مجاالت المسئولية االجتماعية وكذلك

تخصيص المبالغ لها و توصلت الدراسة الى أن البنوك غير الفلسطينية العاملة في فلسطين ال تعطي

االهتمام الكافي بالمسئولية االجتماعية في فلسطين وأن أغلب اهتماماتها يعود للدولة األم .
 .7دراسة (عطااهلل و الفليت )7131,

العنوان  " :مدى التزام القطاع المصرفي بأداء مسؤوليته االجتماعية – دراسة تطبيقية على مؤسسة
المصرفية الفلسطينية – غزة " .
هدفت الدراسة الى التعرف على مد الت ازم القطاع المصرفي الفلسطيني بالمسئولية االجتماعية تجاه المجتمع
الفلسطيني ,باإلضافة الى معرفة أوجه المسئولية االجتماعية التي تقدمها الملسسة المصرفية الفلسطينية ,
ألغرات تحقيق الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي  ,ويتكون مجتمع الدراسة جميع الموظفين
بالملسسة المصرفية الفلسطينية بغزة وعددهم  10موظف ,وعينة الدراسة هي مسح شامل لمجتمع الدراسة
وعددهم  10موظفن تم تصميم استبيان لجمع البيانات و توزيعه على موظفي الملسسة المصرفية الفلسطينية
بطريقة المسح الشامل ,إل إلو

اى

ان ائج  :الملسسة المصرفية الفلسطينية دور ملمو

في تحملها

للمسئولية االجتماعية يتمثل في تقديمها الدعم للقطاع الخاص ,وتوافق المسئولية االجتماعية مع قيم وأهداف
المجتمع الفلسطيني.
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 .1دراسة (عليان) 7130,
العنوان  " :قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية لدى الشركات المساهمة العامة – دراسة تطبيقية
على الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية" .
هدفت الدراسة إلى قيا

مد

تبني الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

لبرامج المسلولية االجتماعية حسب المفاهيم والمعايير الدولية المتفق عليها للمسلولية االجتماعية ,و ذلك من

خالل قيا

مد

تبني هذه الشركات لجميع أبعاد المسلولية االجتماعية (البعد االقتصادي ,البعد القانوني,

البعد األخالقي ,البعد اإلنساني) ,وقد اعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة للدراسة ,حيث وزعت على

مجتمع الدراسة المكون من الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألو ارق المالية وعددها 49

شركة ,وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي  ,إل إلو

اى

ان ائج  :ان الشركات المساهمة العامة

المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية تتبني برامج المسلولية االجتماعية من خالل البعد االقتصادي

بدرجة متوسطة و من خالل البعد القانوني بدرجة مرتفعة و من خالل البعد االخالقي بدرجة متوسطة و من
خالل البعد االنساني بدرجة منخفضة أي انها ما زالت دون المستو المطلوب وبالتالي فإن الشركات

المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية تتبنى برامج المسلولية االجتماعية من خالل

أبعادها األربعة مجتمعة بدرجة متوسطة و توجد اختالفات جوهرية بين الشركات من حيث تبني المسلولية
االجتماعية من خالل أبعادها االربعة وذلك بحسب (قطاع عملها ,عمر الشركة) ,ما عدا متغير تصنيف

الشركة في السوق.

 .4دراسة (ابوسمرة )7110 ,
العنوان  " :معوقات االفصاح عن المسؤولية االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة
فى سوق فلسطين لألوراق المالية  -من وجهة نظر مدققي الحسابات و ادارات الشركات .

هدفت الدراسة الى التعرف على معوقات االفصاح عن المسئولية االجتماعية ( التشريعات و ثقافة الشركات
المساهمة العامة و اهتمام الجمعيات المهنية الفلسطينية و التكاليف المترتبة على االفصاح عن المسئولية

االجتماعية ) في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية من وجهة نظر

مدققي الحسابات و ادارات الشركات  ,و ايضا هدفت الى دراسة محتوي التقارير المالية الصادرة عن تلك

الشركات وذلك لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف في واقع االفصاح عن المسئولية االجتماعية  ,وقد تم
استخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي ,ويتكون مجتمع الدراسة من مدققي الحسابات في قطاع غزة
والضفة الغربية وقام الباحث باستخدام اسلوب المسح الشامل عن طريق استخدام االستبانة كأداة رئيسة

للدراسة صممت خصيصا لهذا الغرت وزعت على  149مدقق و ادارة شركة مساهمة عامة في الضفة
الغربية وقطاع غزة إل إلو

اى

ان ائج  :وجود نواة صلبة فاعلة يمكن ان تكون رافعة لسوق فلسطين

لألوراق المالية في هذا المجال  ,على الرغم من ان االفصاح عن المسئولية االجتماعية كان متواضعا
04

وضعيفا في غالبية التقارير المالية  ,ويكاد يكون معدوما في بعت الشركات التي لها أث ار مباش ار على
المجتمع والبيئة و ضعف االهتمام بمحاسبة المسلولية االجتماعية من قبل الجمعيات المهنية الفلسطينية و
زيادة تكاليف المترتبة على االفصاح االجتماعي .
 .0دراسة ( اللولو )7110 ,

العنوان  " :مدى امكانية تطبيق المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية من قبل الشركات المساهمة العامة
 -دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية " .

هدفت الدراسة الى التعرف على مد

ادراك الشركات المساهمة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

لمفهوم المسئولية االجتماعية ,و الوقوف على مدي اهتمام تلك الشركات لمجاالت المسئولية االجتماعية  ,و

االفصاح المحاسبي عنها ,ودراسة مدي توفر مقومات تطبيق المحاسبة عن المسئولية االجتماعية لديها ,و
استخدم الباحث المنهج الوصف التحليلي وتبع اسلوب المسح الشامل لجمع البيانات المتعلقة بمشكلة الدراسة

من خالل استبانة وزعت على مجتمع الدراسة والمكون من الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق
فلسطين لألوراق المالية و عددها  27شركة عاملة بقطاع غزة موزعة على خم

الصناعة  ,التأمين  ,االستثمار والخدمات  ,إل إلو

اى

قطاعات  :البنوك ,

ان ائج  :ادارة الشركات المساهمة العامة

المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية تدرك مفهوم المسئولية االجتماعية بمعناها الواسع اال انهم ال
يعيرون مجاالتهم المختلفة نف

االهتمام فالمستهلكون يحظون باالهتمام ثم الموارد البشرية يليها البيئة واخي ار

المجتمع المحلى و تطبيق المحاسبة عن المسئولية االجتماعية يتطلب ادارة االدارة لمفهوم المحاسبة عن
المسئولية االجتماعية وتوفر كادر محاسبي كفل وايضا نتج أنه يتوفر لدي الشركات المساهمة العامة المدرجة

في سوق فلسطين لألوراق المالية مقومات تطبيق المحاسبة عن المسئولية االجتماعية .

الدراسات العربية :
 .3دراسة (الزامل ) 7130,

العنوان  :مستوى االفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية للشركات الصناعية المساهمة السعودية –
دراسة تحليلية للتقارير المالية السنوية للشركات االسمنت والبتروكيماويات – السعودية .

هدفت الدراسة الى تحديد مستو االفصاح عن عناصر المسئولية االجتماعية في التقارير السنوية للشركات
الصناعية المساهمة السعودية ( قطاعي البتروكيماويات واالسمنت) والمدرجة في السوق المالي السعودي لعام
 , 2112وتهدف الى دراسة العالقة بين مستو االفصاح عن عناصر المسئولية االجتماعية وبعت
خصائص الشركات و اليات الحوكمة  ,واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خالل استعرات

االدب النظري المتعلق باإلفصاح عن المسئولية االجتماعية و الدراسات ذات الصلة باإلضافة الى جمع

البيانات من خالل مراجعة التقارير السنوية للشركات الصناعية المساهمة السعودية وتم االعتماد على تحليل
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محتوي التقارير السنوية المنشورة للشركات الصناعية المساهمة محل الدراسة والبالغ عددها  27شركة .
إل إلو

اى

ان ائج  :تباين مستو االفصاح عن عناصر المسئولية االجتماعية بين الشركات

الصناعية المساهمة السعودية محل الدراسة و أن مستو االفصاح كان ضعيفا حيث تبين أن متوسط
االفصاح عن عناصر المسئولية االجتماعية للشركات لم يتجاوز ( )٪2902وهذه تعتبر نسبة منخفضة نسبيا

مقارنة بالدول المتقدمة  ,ووجود عالقة ايجابية بين مستو االفصاح عن مسلولية االجتماعية وكل من
أجمالي االصول والمبيعات  ,وجود عالقة عكسية بين مستو االفصاح عن عناصر المسلولية االجتماعية
وكل من عدد أعضاء مجل

االدارة المستقلين وعدم وجود فروق في مستو االفصاح عن عناصر

المسلولية االجتماعية للشركات تبعاً للموقع الجغرافي .
 .7دراسة (عوض ) 7134,

العنوان  :أسباب عجز الشركات عن القيام بالمسئولية االجتماعية  -دراسة حالة على الشركات الصناعية

المدرجة في سوق عمان لألوراق المالي – االردن .

هدفت الدراسة الى بيان أسباب عجز الشركات المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية عن القيام بمسئولياتها
االجتماعية من خالل التشريعات وثقافة الشركات المساهمة ,واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي ويشمل
مجتمع الدراسة كافة الشركات الصناعية في االردن حيث تم اختيار عينة عشوائية من  11شركات وبتالي

بلغ عدد الكلي ألفراد عينة الدراسة  111محاسب من خالل استبانة شملت أهم أسباب عجز الشركات عن
القيام بالمسئولية االجتماعية إل إلو

اى

ان ائج  :ضعف التشريعات المتعلقة بالمسلولية االجتماعية

سبباً هاماً من أسباب عجز الشركات الصناعية االردنية بمسلولياته االجتماعية و ضعف ثقافة الشركات

المساهمة بالقضايا االجتماعية والبيئية سبباً هاماً من أسباب عجز الشركات الصناعية االردنية بمسلولياته
االجتماعية وذلك من خالل غياب الممارسة التنظيمية بما تمثله من خطط وأهداف محددة وضعف االهتمام

بمحاسبة المسلولية االجتماعية من قبل الجمعيات المهنية .
 .1دراسة ( الحسن ) 7134,

العنوان  :دور المسئولية االجتماعية في تحسين أداء المنظمة  -دراسة حالة لمؤسسة نفطال وحدة –
باتنة – الجزائر .
هدفت الدراسة الى التعرف على دور المسئولية االجتماعية في تحسين األداء في ملسسة نفطال  ,كما
وتهدف الى بيان اهمية المسئولية االجتماعية كأداة من أدوات التقييم التي تعتمدها الملسسة و ابراز أهمية
تقييم األداء داخل المنظمة االقتصادية واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي ويتكون مجتمع الدراسة
من عمال ملسسة نفطال  -باتنة وعينة الدراسة تتكون من  50عامالً ثم توزع االستبانة عليهم وتم استبعاد 8
استبانات ,وبالتالي تم اعتماد  42استبانة لنموذج الدراسة  ,وتوصلت الى أهم النتائج  :تبني فكرة المسئولية
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االجتماعية من قبل الشركة يحسن أداءها وجودتها في المجتمع و الشركة الجزائرية بدأت توجه نظرها نحو
مفهوم المسئولية االجتماعية ولكن بخطى متثاقلة  ,الشركة الجزائرية تهتم بأبعاد المسئولية االجتماعية بنسب
متفاوتة.
 .4دراسة ( أبو ريشة وأخرون ) 7134 ,
العنوان  :محاسبة المسؤولية االجتماعية على المواقع االلكترونية  :حالة االردن .
هدفت الدراسة الى تقسيم االنشطة الخاصة بمحاسبة المسئولية االجتماعية الى اربعة انشطة ( االنشطة

الخاصة بتنمية الموارد البيئية  ,االنشطة الخاصة بتنمية الموارد البشرية  ,االنشطة الخاصة بخدمة المجتمع

 ,االنشطة الخاصة بخدمة المنتجات ) ,ولتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام اسلوب تحليل المحتوي من
خالل تطبيق ملشر معد خصيصا للشركات الصناعية و الخدماتية المساهمة العامة االردنية على المواقع

االلكترونية واعتمدوا أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة وتم اختيار الشركات ضمن عينة الدراسة وبلغت
عينة الدراسة  61شركة  ,وتوصلت الى أهم النتائج  :مستو االفصاح لألنشطة الخاصة باالرتقاء بالمنتجات
في القطاع الخدمي اعلى من المتوسط وحصل مستو االفصاح لألنشطة الخاصة بتنمية الموارد البيئية و
االنشطة الخاصة بتنمية الموارد البشرية و االنشطة الخاصة بخدمة المجتمع في القطاع الخدمي اقل من

المتوسط وهناك فروقات حول االنشطة الخاصة بمحاسبة المسئولية االجتماعية بين القطاع الخدمي والقطاع

الصناعي .

 .0دراسة (االسرج ) 7134,

العنوان  :المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة للمملكة العربية السعودية.
تهدف هذه الدراسة الى التعرف على دور المسلولية االجتماعية للقطاع الخاص في التنمية المستدامة في
المملكة العربية السعودية وذلك بغرت التوصل إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز دورها في

التنمية في المملكة العربية السعودية  ,و ذلك من خالل التعرف على مد تبني الشركات في المملكة العربية

السعودية لمفهوم المسلولية االجتماعية  ,و التعرف على تأثيرات المسلولية االجتماعية للشركات على

المجتمع السعودي  ,و التعرف على المسلولية االجتماعية للشركات و دورها في تحقيق التنمية في المجتمع

السعودي  ,وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي  ,إل إلو

اى

ان ائج  :المسلولية االجتماعية لد

القطاع الخاص هي ما تقوم به الشركات وتقدمه للمجتمع طبقا لتوقعاته من هذه الشركات على ان تتضمن

هذه المسلولية االجتماعية مراعاة لحقوق اإلنسان وقيم المجتمع وأخالقياته  ,وان تحمل الشركات لمسلولياتها

االجتماعية يحقق العديد من الفوائد للمجتمع المحلى والشركات معاً و اليزال هناك غموت وعدم دراية كافية

من جانب كل من األفراد والشركات والمجتمع في المملكة العربية بمفهوم المسلولية االجتماعية للقطاع

الخاص وأبعادها ومد تطورها.
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 .1دراسة (ياسين )7134 ,
العنوان  :دور المسؤولية االجتماعية في تحسين فعالية حوكمة الشركات – الجزائر .
هدفت الدراسة الى معرفة الدور الذي تلعبه المسلولية االجتماعية في تحسين حوكمة الشركات و توضيح
العالقة التي تربط المسلولية االجتماعية بحوكمة الشركات  ,وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في تحليل
المعلومات وتفسيرها ويتمثل مجتمع الدراسة من مجموعة اطارات مسيري الملسسة الوطنية باستخدام اسلوب
المسح الشامل حيث وزعت االستبانة على  22من العاملين في الملسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية
 ,إل إلو

اى

ان ائج  :المسلولية االجتماعية هي التزام الملسسة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه تتمثل

ابعاده في :البعد االقتصادي  ,القانوني  ,االخالقي  ,االنساني(الخيري) وهناك عالقة ذات داللة احصائية
بين المسلولية االجتماعية و حوكمة الشركات تبني الملسسة لمفهوم المسلولية االجتماعية و حوكمة
الشركات يلدي لتحسين ادائها وتعزيز القدرة التنافسية وحصولها على شهادات مثل :األيزو (للنوعية –
والبيئة-لألمن والوقاية في العمل).
 .2دراسة (سالمي و رفيقة ) 7131,

العنوان  :أثر تطبيق المسؤولية االجتماعية على أداء الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في الجزائر .

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر تطبيق المسلولية االجتماعية على أداء الموارد البشرية في الملسسات
الصغيرة و المتوسطة  ,و اعتمدت الباحثتان على المنهج الوصفي التحليلي ,يتكون مجتمع الدراسة من جميع

العاملين في المستويات االدارية وبناءاً على ذلك تم اختيار عينة عشوائية تتألف من  61عامل في

المستويات االدارية المختلفة  ,وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة التي تمثلت في 3
ملسسات صغيرة ومتوسطة بوالية ورقلة الجزائرية  ,إل إلو

اى

ان ائج  :أن أبعاد المسلولية

االجتماعية على مستو وظيفة الموارد البشرية )التوظيف ,ظروف العمل ,األجور والمكافآت ,التكوين
والتطوير( تلثر على أداء المورد البشري باإليجاب أو السلب كنتيجة عامة ,وأن مستو

االجتماعية للملسسات الخاصة بالجزائر لم يصل بعد إلى ما وصلت إليه في الدول الكبر .

المسلولية

 .8دراسة (الزريقات ) 7137,

العنوان  :أثر التوجه االستراتيجي في تحقيق المسؤولية االجتماعية – دراسة تطبيقية في المصارف
التجارية االردنية .
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التوجه االستراتيجي في تحقيق المسلولية االجتماعية في المصارف
التجارية األردنية ,و قد تم االعتماد على المنهج الوصفي في الدراسة ,ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير
استبانة لغرت جمع البيانات ,وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في المصارف االردنية وبلغ عددهم
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 12024موظف وتم أخد عينة عشوائية بسيطة بنسبة  %0من العاملين وبناء على ذلك تم توزيع  626وتم
استرداد  091مبحوثاً من جميع موظفي المصارف األردنية بنسبة استرداد  , % 9402إل إلو

اى

ان ائج  :ان تصورات العاملين في المصارف التجارية األردنية ألبعاد التوجه االستراتيجي ذات مستو مرتفع
وأن تصوراتهم للمسلولية المجتمعية ذات مستو متوسط  ,ووجود أثر ألبعاد التوجه االستراتيجي في تحقيق
المسلولية المجتمعية وأن أبعاد التوجه االستراتيجي تفسر ما مقداره  %6208من التباين في تحقيق المسلولية
المجتمعية .
 .0دراسة (مقري وبليزك ) 7137,
العنوان  :أثر تبني المسؤولية االجتماعية على تنمية الموارد البشرية – دراسة ميدانية بمؤسسة نفطال
مقاطعة باتنة في الجزائر .

هدفت الدراسة الى تبني وتطبيق المسلولية االجتماعية في المنظمات الجزائرية وأثرها على تنمية الموارد

البشرية  .و تم أخذ عينة من أفراد المجتمع المتمثلة في ملسسة نفطال ( ملسسة صناعية جزائرية مدرجة
ضمن قطاع الصناعات الكيماوية و البتروكيماوية ) بمدينة باتنة الجزائرية  ,لقد تم أخذ عينة من أفراد
المجتمع الذي يمكن التعرف عليه ,وهي ملسسة نفطال مقاطعة الوقود بمدينة باتنة ,إذ تحتوي على 206

عامل مقسمين إلى  79إطار و 169عمال تحكم و 118عمال تنفيذ موزعين بين الدوائر الثالث ومركز

التخزين فكان حجم العينة المعتمد عليه في البحث هو  21مفردة ,أين تم االعتماد على إطارات الملسسة
كما تم االعتماد على أسلوب العينة القصدية بناء على حكم شخصي وزعت عليهم االستبانة كأداة لجمع

البيانات  ,إل إلو

اى

ان ائج  :وجود عالقة ارتباط بين أبعاد المسلولية االجتماعية (البعد االقتصادي

والبعد القانوني والبعد األخالقي والبعد الخيري) مجتمعة وتنمية الموارد البشرية  ,عدم وجود فروق ذات داللة

إحصائية عند مستو معنوية  1,10ألبعاد المسلولية االجتماعية تعز لكل من متغير المستو الوظيفي
ومتغير الخبرة لملسسة نفطال.
 .31د ارسة (حمدي ) 7137,
العنوان  :واقع المسؤولية االجتماعية واألخالقية تجاه العاملين – دراسة استطالعية آلراء عينة من
العاملين في الشركة العامة لصناعة االدوية و المستلزمات الطبية" في العراق .
هدفت الدراسة للتعرف على مد تبني الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية لمفهوم المسلولية
االجتماعية و االخالقية عن طريق منهج دراسي استطالعي استهدف العاملين في الشركة و استخدمت
االستبانة التي وزعت على ( )111من األفراد المبحوثين  ,إل إلو

اى

ان ائج  :تبني الشركة المبحوثة

ألنشطة المسلولية االجتماعية و االخالقية (بيئة العمل ,اصابات العمل ,إسكان العاملين ,االطعام  ,النقل ,
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العالج و معايير عامة ) لم يكن بالمستو المطلوب  ,وكان ادائها عاليا في بعت جوانب المسلولية
االجتماعية كتوفير متطلبات بيئة العمل الصحية و تعويت العاملين اثناء توقفهم عن العمل بسبب االصابة
 ,و في مجاالت اجتماعية اخر كان اداء الشركة متوسط كتوفير مستلزمات السالمة للعاملين و تعامل
العاملين مع النفايات الخطرة .
 .33دراسة (مصطفى ونذير ) 7137,
العنوان  :المسؤولية االجتماعية للمصارف االسالمية – تحليل تجربة المصرف االسالمي للتنمية
هدفت الدراسة الى إبراز مفهوم المسلولية االجتماعية في المصارف اإلسالمية  ,والكشف عن مد

اهتمام

المصارف اإلسالمية بممارسة المسلولية االجتماعية بمجاالتها المختلفة ,واستعرات تجربة البنك اإلسالمي
للتنمية في مجال المسلولية االجتماعية ,و تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي اعتمادا على المصادر
الموثقة من التقارير والدراسات الصادرة منها التي تناولت جوانب من موضوع الدراسة  ,إل إلو

اى

ان ائج  :قيام المصارف اإلسالمية بمسلوليتها االجتماعية مع تحمل تبعتها ومراعاة متطلباتها ال يعد مندوبا
في حقها ,ولكنه يعد واجبا أخالقيا تجاه المجتمعات المتواجدة فيها ,قد يرتقي لدرجة الواجب التعبدي األخالقي
الملزم  ,المسلولية االجتماعية للمصارف اإلسالمية تم

جميع مناحي الحياة االجتماعية وهو ما يضمن

تنمية اقتصادية للمجتمع متوازنة ومستدامة  ,ومن العوامل المهمة في نجاح المصرف أن يكون مرتبطا
ارتباطا عضويا ببيئته االجتماعية والمصرف اإلسالمي أحر بذلك من البنوك التقليدية ,فقد دلت األبحاث
العلمية أن البنوك األكثر إرهافا في حساسيتها لبيئتها االجتماعية قد استطاعة فعال أن تكون أكثر ربحية في
األجل الطويل.
 .37دراسة ( عماد ) 7137,
العنوان  :دور استراتيجية تنمية الموارد البشرية في تحقيق المسئولية االجتماعية في المؤسسات
االقتصادية الجزائرية .
تهدف الدراسة الى التعرف على بعت استراتيجيات تنمية الموارد البشرية وابراز أهمية تبني الملسسات
للمسئولية االجتماعية خاصة تجاه الموارد البشرية و التعرف على واقع استراتيجية تنمية الموارد البشرية في
الملسسات االقتصادية الجزائرية ودورها في تحقيق المسئولية االجتماعية للملسسات  ,واعتمدت الدراسة على
المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات وزعت على مجموعة من الملسسات
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االقتصادية الجزائرية الكبيرة  ,إل إلو

اى

ان ائج  :ان مستوي استراتيجية تنمية الموارد البشرية في

الملسسات محل الدراسة متوسطة وكذلك بالنسبة للمسئولية االجتماعية للملسسات  ,وجود عالمة ارتباط بين
استراتيجية تنمية الموارد البشرية والبعد االقتصادي للمسئولية االجتماعية وكذلك البعد البيئي واالجتماعي
وهناك دور الستراتيجية تنمية الموارد البشرية في تحقيق المسئولية االجتماعية للملسسات.
 .31دراسة (وهيبة ) 7133,
العنوان  :سياسات وبرامج المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية في منظمات األعمال في الجزائر .
تهدف الدراسة الى دراسة مظاهر وأشكال المسلولية االجتماعية التي تمارسها المنظمة لصالح الموارد
البشرية .حيث قامت الباحثة باعتماد المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التطبيقي العملي بدراسة  2حاالت
لشركات عربية والحصول على المعلومات انطالقا من المواقع االلكترونية لهذه الشركات الثالث في شبكة
االنترنت ,حيث تتضمن هذه المواقع معلومات كافية ووافية عن موضوع الدراسة  ,إل إلو

ان ائج :

اى

هناك العديد من السياسات و البرامج التي يمكن أن تتوجه بها منظمات األعمال لممارسة المسلولية
االجتماعية للموارد البشرية فهي قد تشمل  :التكوين و التدريب ,تحسين ظروف العمل ,برامج تحسين نوعية
الحياة ,البرامج التوعوية و الثقافية و الرياضية ,برامج التحسي

بأهمية االشتراك في النشاطات الخيرية و

التطوعية ,و أنشطة حماية البيئية ,إصدار مدونات السلوك و أخالقيات األعمال ,احترام قوانين العمل,
الحفاظ على الحقوق المادية و األدبية للموارد البشرية ,إشراك العاملين في اتخاذ الق اررات و استشارتهم في
كل ما يتعلق بالمنظمة ,تنويع الوسائل التحفيزية و المكافآت ,العدل بين الجنسين في العمل ,احترام حقوق
المرأة في الوسط المهني و تشجيعها ,تنظيم حفالت في مناسبات متنوعة لالحتفال و تكريم العاملين.
 .34دراسة ( القاضي ) 7131,
العنوان  :المسئولية االجتماعية للبنوك العاملة في مصر كشركات مساهمة مصرية – دراسة ميدانية
مقارنة لعينة من فروع البنوك العامة و الخاصة العاملة بمحافظة اسيوط .
تهدف الدراسة إلى معرفة مد قيام البنوك بممارسة درجة من المسئولية االجتماعية بمجاالتها المختلفة تجاه
االطراف ذات المصلحة و تقييم العالقة بين المسلولية االجتماعية و تأثيرها على اداء البنوك باعتبارها
شركات مساهمة مصرية  ,وتم االعتماد في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي والذي كما تم توزيع
االستبانة على عدد ( )10من فروع البنوك العامة والخاصة العاملة بمحافظة  ,إل إلو

اى

ان ائج :

أن بعت البنوك ال يتوفر لديها خطط واستراتيجيات واضحة لممارسة المسئولية االجتماعية ,وأن هناك نقص
في برامج التوعية بالدور االجتماعي لد

بعت فروع البنوك خاصة الفروع التي تعمل في القر  ,وقيام
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البنك بتبني مفهوم المسئولية االجتماعية هو أكثر من كونه عمال خيريا يقدمه البنك للمجتمع المتواجد فيه,
ولكنه عمل تنافسي يلدي إلى زيادة استقطاب العمالء ,وبالتالي زيادة أرباح البنك على المد

الطويل ,

ودرجة ممارسة البنوك الخاصة للمسئولية االجتماعية أكبر منها في البنوك العامة.
 .30دراسة ( نوال ) 7131,
العنوان  :المسؤولية االجتماعية للمؤسسة والموارد البشرية  :دراسة مجمع شي علي االنابيب في الجزائر
تهدف الدراسة الى التعرف على المسئولية االجتماعية ومد

تطبيقها وعوائدها في الملسسة وارتباطها

بالموارد البشرية لها .واتبعت الباحثة في الدراسة منهجين ,األول منهج وصفي تحليلي والثاني تطبيقي (دراسة
حالة)  ,وتم توزيع االستبانة على عينة الدراسة و هم األفراد العاملين ( رلساء و مسلولين ) في شركة شي
علي الجزائرية لالنابيب  ,إل إلو

اى

ان ائج  :أن المسلولية االجتماعية تم

مختلف الفئات

المستفيدة كالعمال ,الموردين ,المستهلكين ,المنافسين ,البيئة و غيرها من أصحاب المصالح  ,والتزام
الملسسات بالمسلولية االجتماعية يعود عليها بالعديد من المنافع منها تحسين األداء المالي للملسسة ,تقليل
التكاليف التشغيلية ,تحسين سمعة الملسسة وعالقتها التجارية ,زيادة المبيعات ووالء المستهلك ,زيادة
اإلنتاجية وتحسين نوعية المنتج ,زيادة قدرة الملسسة على جذب المستثمرين ,زيادة قدرة الملسسة على
االحتفاظ بموظفيها األكفاء ,تقليص اإلجراءات كلما أمكن ,حرية الوصول إلى مصادر أر

المال .

 .31دراسة (حسين والجميل ) 7110,
العنوان  :المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين وانعكاسها على اخالقيات العمل-دراسة آلراء عينة من
منتسبي بعض مستشفيات مدينة الموصل في العراق .
هدفت الدراسة الى دراسة العالقة بين ابعاد المسلولية االجتماعية تجاه العاملين وبين اخالقيات العمل
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي  ,وتمثل مجتمع البحث في عدد من مستشفيات مدينة
الموصل كالمستشفى العام ومستشفى الزهراوي ومستشفى البتول فيما تمثلت عينة البحث بعدد من منتسبي
المستشفيات توزعوا على ثالثة فئات  :اطباء ( )21وفنيين ( )18واداريين ( )11وبلغت عينة البحث ()48
فردا ,كما واعتمدت الدراسة على االستبانة ووزعت على افراد العينة إل إلو

اى

ان ائج  :ان اغلب

فئات عينة البحث من االطباء والفنيين واالداريين متفقون على أهمية أبعاد المسلولية االجتماعية تجاه
العاملين في المستشفيات وضرورة توفيرها ان الغالبية العظمى من فئات االفراد من االطباء والفنيين
ٍ
متفان متقن ,
واالداريين متفقون على أهمية أبعاد المسلولية االجتماعية ما دام االفراد يستطيعون تقديم عمل
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واهم متغير متميز لد االطباء هو ضرورة تقديم خدمات صحية لألفراد العاملين في المستشفيات مقارنة مع
الخدمات االخر .
 .32دراسة (الغالبي والعامري ) 7111,
العنوان  :المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال وشفافية نظام المعلومات  -دراسة تطبيقية لعينة من
المصارف التجارية األردنية – االردن .
هدفت الدراسة الى استكشاف ما إذا كانت هناك عالقة ايجابية بين الدور االجتماعي للمنظمة وطبيعة نظام
المعلومات فيها مرك اًز على جانب الشفافية لهذا النظام .و تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في
عرت المشكلة البحثية وتاريخها والمنهج التطبيقي العملي بأخذ عينة عشوائية ممثلة لهذا المجتمع بلغ عددها
( )7مصارف وتم اختيار مجموعة من الفروع بلغ عددها ( )62فرعا تمثل ما نسبته ( )% 4107من العدد
الكلي لفروع هذه المصارف  ,وجمعت البيانات التي توفرت من خالل االستبانة والمقابالت والزيارات للفروع
المختلفة إل إلو

اى

ان ائج  :أن من بين المصارف السبعة يوجد مصرف واحد فقط (البنك العربي )

يعتمد النمط االجتماعي في تبنيه للمسلولية االجتماعية ,وهناك مصرفين فقط (بنك األردن والخليج ,وبنك
األردن ) تبنيا النمط االقتصادي للمسلولية االجتماعية في حين تبنت باقي المصارف النمط المتوازن  ,أما
في مجال الشفافية في نظام المعلومات فأن مصرفا واحدا فقط هو بنك اإلسكان للتجارة والتمويل يعتبر شفافاً
في نظام معلوماته ,وكذلك مصرف واحد هو البنك اإلسالمي كان نظام معلوماته غير شفاف ,أما باقي
مصارف العينة فقد اتسمت بكونها وسط الشفافية  ,ووجود ارتباط ضعيف بين هذين المتغيرين ,وأن
المسلولية االجتماعية ال تفسر سو  4088%من شفافية نظام المعلومات وهي نسبة ضئيلة.
الدراسات االجنبية :
 .3دراسة ))Wissink , 2016
Determinants of corporate social responsibility for Dutch listed firms
محددات المسؤولية االجتماعية للشركات الهولندية المسجلة في هولندا .
هدفت الدراسة الى فحص محددات المسلولية االجتماعية للشركات على مجموعة من الشركات الهولندية
المدرجة في سوق امستردام لألوراق المالية و هي (حجم الشركة  ,االداء المالي  ,تركيز الملكية  ,اعضاء
62

مجل

االدارة في الخارج  ,اعضاء مجل

االدارة االناث ) و بلغت عينة الدراسة ( )64شركة هولندية  ,و

تم االعتماد على التقارير السنوية الموضحة للمسلولية وقواعد البيانات للشركات ()ORBIS and Reach
وتوصلت الى أهم النتائج منها :يرتبط حجم الشركة و تركيز الملكية بمحددات المسلولية االجتماعية بشكل
كبير  ,وال يرتبط محدد االداء المالي و اعضاء مجل

االدارة في الخارج و اعضاء مجل

االدارة االناث

المسلولية االجتماعية للشركات .
 .7دراسة ))Abdul Rashid and Abdullah , 2012
The implementation of corporate social responsibility (CSR) programs and
it's impact on employee organizational citizenship behavior
تطبيق برامج المسؤولية االجتماعية للشركات وتأثيرها على سلوك المواطنة التنظيمية للموظفين
هدفت هذه الدراسة الى مراقبة تطبيق برامج المسلولية االجتماعية ( المسلولية االجتماعية للحكومة ,
المسلولية االجتماعية للموظفين  ,المسلولية االجتماعية للمجتمع  ,المسلولية االجتماعية لحماية البيئة ,
المسلولية االجتماعية للمستهلك ) ومد

تأثيرها على سلوك المواطنة التنظيمية من خالل موظفيها ,واتبع

الباحثان المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة ولجمع البيانات تم توزيع  171استبانة بشكل عشوائي على
الموظفين  ,إل إلو

اى

ان ائج منها ان هناك ثالث أبعاد للمسلولية االجتماعية لها اثر اكبر من

غيرها على سلوك المواطنة التنظيمية و هي المسلولية االجتماعية للبيئة و للموظفين و للمستهلك  ,و ان
سلوك الموظفين معتمد على التزامات المنظمة تجاه األجندات االجتماعية غير التجارية  ,و ان االلتزام من
قبل المنظمة تجاه المسلولية االجتماعية له ارتباط إيجابي بسلوك الموظفين االيثاري فيما بينهم ,اوضحت
ان سلوك المواطنة التنظيمية من الممكن ان يساهم بشكل ايجابي في الجوانب المتعلقة باألداء التنظيمي .
 .1دراسة ))Hameed ,2010
Corporate social responsibility(CSR) theory and practice in Pakistan
المسؤولية االجتماعية للشركات في باكستان نظريا وعمليا .
هدفت الدراسة الى معرفة كيف ان الشركات المختلفة في باكستان (محلية ومتعددة الجنسيات) تتبنى
المسلولية االجتماعية ضمن استراتيجياتها ,و اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي حيث استخدمت
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دراسة حالة ل  6شركات ( 2متعددة الجنسيات و  2شركات محلية) وجمعت البيانات من خالل مقابالت
شخصية تمت مقارنتها مع الوصف النظري للمسلولية االجتماعية  ,وتوصلت الى أهم النتائج منها أن
وسائل ممارسة المسلولية االجتماعية لد

جميع الشركات متقاربة بشكل كبير و تعتمد على التنمية

المجتمعية من خالل األعمال الخيرية او االنسانية  ,و انه يجب على الشركات ان تعتمد على الوعي
البيئي و االجتماعي و االخالقي في استراتيجية العمل الخاصة بها و ان ال تقتصر فقط على االعمال
الخيرية او االنسانية .
 .4دراسة ))Supriti and Damodar ,2010
Does corporate social responsibility influence firm performance of Indian
? companies
هل تؤثر المسؤولية االجتماعية للشركات في أداء الشركات الهندية .
هدفت الدراسة لمعرفة ما إذا كان للمسلولية االجتماعية تجاه اصحاب المصلحة و الممثلين في الدراسة
بالموظفين و المستهلكين و المستثمرين و المجتمع و البيئة و الموردين  ,تأثير في األداء المالي وغير
المالي للشركات الهندية .و تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة  ,ولجمع البيانات تم
تطوير استبانة وزعت على  101من مدراء الشركات المستهدفة وعلى  6مجموعات من أصحاب المصلحة.
إل إلو

اى

ان ائج منها أن الشركات التي لديها أوراق مالية مدرجة في البورصة تظهر ممارسات

تجارية مسئولة وأداء مالي أفضل من الشركات التي لي

لديها أوراق مالية مدرجة  ,و أن ممارسات

المسلولية االجتماعية للشركات تجاه أصحاب المصلحة تكون مربحة ومفيدة للشركات الهندية.
 .0دراسة ))Helg ,2007
Corporate social responsibility from Nigerian perspective
المسؤولية االجتماعية للشركات من المنظور النيجيري – نيجيريا .
هدفت الدراسة الى تحليل مفهوم المسلولية االجتماعية للشركات من وجهة نظر المنظمات النيجيرية و
لتوضيح كيف تلدي المنظمات النيجيرية دورها للوصول الى تطور ونمو مستدام في المجتمع النيجيري ,
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لمفهوم المسلولية االجتماعية للشركات  ,ولجمع البيانات الالزمة اتبع
الباحث أسلوب المقابالت الشخصية والمحاورات مع  8منظمات نيجيرية  ,إل إلو
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اى

ان ائج منها:

ن مفهوم وممارسات المسلولية االجتماعية للشركات تتطور بفضل الشركات متعددة الجنسيات والشركات
الوطنية الكبر من خالل الممارسات الخيرية المستوردة من الغرب ,و ان الشكل العام للمسلولية االجتماعية
مرتبط بالصفات الثقافية للمجتمع النيجيري بشكل ملحوظ مثل المشاركة واالتفاق االجتماعي في الحياة
التجارية للمجتمع ,و اتضح ايضا ان هناك عالقة واضحة بين ممارسات المسلولية االجتماعية للشركات و
الظروف االجتماعية و الثقافية حيث ان الشركات النيجيرية مجتمع الدراسة تنفذ المسلولية االجتماعية كعمل
خيري يهدف بشكل رئيسي الى مواجهة تحديات التنمية االجتماعية و االقتصادية  ,و اتضح ايضا ان هناك
اختالف في استخدام مفاهيم المسلولية االجتماعية حيث ان ما يعتبر دافع انساني في الغرب يعتبر دافع
تجاري في نيجيريا.

ثانيا /الدراسات التي تناولت المحور الثاني الميزة التنافسية :
الدراسات المحلية :

 .3دراسة ( الغاليني )7130,

العنوان  ":استقطاب الموارد البشرية وعالقتها بتحقيق الميزة التنافسية – دراسة ميدانية على البنوك
العاملة في قطاع غزة " .

هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة استقطاب وتعيين الموارد البشرية بتحقيق الميزة التنافسية من

وجهة نظر العاملين في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة ,واعتمدت الباحثة إلجراء الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي ,الذي يقوم على وصف الظاهرة  ,يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في

البنوك التجارية بمحافظات غزة للعام  2110-2114والبالغ عددهم ( )643موظفاً وموظفة و اعتمدت على

أسلوب االستبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة حيث تم اختيار عينة عشوائية اشتملت على ()211

موظفاً وموظفة من العاملين في البنوك التجارية بمحافظة غزة وتم استرداد ( )182استبيان إل إلو
ان ائج  :هناك مستو لتوفر أبعاد عملية االستقطاب واختيار الموارد البشرية في البنوك التجارية بقطاع غزة,
اى

بوزن نسبي  , %77009كما يوجد مستو لتوفر الميزة التنافسية لد البنوك التجارية في قطاع غزة ,بوزن نسبي

 ,%70006وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو استقطاب
الموارد البشرية وتحقيق الميزة التنافسية تعز لمتغيرات (الجن  ,العمر ,المسمي الوظيفي ,الملهل العلمي,

التخصص) ,ويوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو استقطاب
الموارد البشرية وتحقيق الميزة التنافسية تعز للمتغيرات (الحالة االجتماعية ,سنوات الخدمة).
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 .7دراسة ( المقادمة )7131 ,
العنوان  :دور الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة التنافسية -دراسة حالة الجامعة االسالمية بغزة .
هدفت الدراسة إلى معرفة دور الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة التنافسية في الجامعة اإلسالمية ,إذ تعتبر

الكفاءات البشرية من أهم العناصر التي تساهم في تحقيق الميزة التنافسية ,حيث تأتي هذه الدراسة كدراسة
ٍ
نجاحات كبيرة ومراكز متقدمة على
حالة في الجامعة اإلسالمية ,انطالقاً من أن الجامعة اإلسالمية حققت

المستوي الفلسطيني والعربي وفقاً لمعايير الجودة والنوعية لملسسات التعليم العالي ,وكذلك التعرف على واقع
الميزة التنافسية في الجامعة اإلسالمية ,ومحاولة إبراز واقع الكفاءات البشرية في الجامعة اإلسالمية ,ومد

مساهمتها في تحقيق القدرة التنافسية .واعتمدت الدراسة على أسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة والمكون
اإلدارة العليا ومدراء الدوائر ورلساء األقسام في الجامعة اإلسالمية ,والذي بلغ عددهم  172حيث تم توزيع

 172استبانة ليتم استرجاع  121استبانة ما نسبته  %76إل إلو

اى

ان ائج  :مستو توافر الكفاءات

البشرية لد العاملين في الجامعة اإلسالمية ما نسبتها  ,%70091كما أن مستو تحقيق الميزة التنافسية في

الجامعة اإلسالمية متوفرة بنسبة  , %77021و وجود عالقة قوية ارتباطية قوية بين توفر الكفاءات البشرية

وتحقيق الميزة التنافسية و عالقة ارتباطية قوية بين توفر المعرفة وتحقيق الميزة التنافسية ,و وجود عالقة

ارتباطية قوية بين توفر القدرات والمهارات وتحقيق الميزة التنافسية وعالقة ارتباطية قوية بين توفر السلوكيات
وتحقيق الميزة التنافسية.
 .1دراسة (على )7131,

العنوان  :متطلبات استدامة الميزة التنافسية في التعليم العالي وجهة النظر القائمة على أساس الموارد-
دراسة حالة الجامعة االسالمية بغزة .

هدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات استدامة الميزة التنافسية في ملسسات التعليم العالي من وجهة
النظر القائمة على أسا

الموارد ,حيث تأتي هذه الدراسة كدراسة حالة الجامعة اإلسالمية بغزة انطالقاً من

أن الجامعة اإلسالمية حققت نجاحات عالية على المستوي المحلي والعربي  ,واعتمدت الدراسة على المنهج

الوصفي التحليلي إلى جانب استخدام االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ,حيث اعتمدت الدراسة على
أسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة والمكون من اإلدارة العليا ومدراء الوحدات في الجامعة اإلسالمية
وبلغت عينة الدراسة  121حيث تم توزيع  121استبانة فيما تم استرجاع  111استبانة  ,إل إلو
ان ائج  :مستو الميزة التنافسية للجامعة اإلسالمية بلغت  %70وهي كبيرة جداً إلى ٍ
حد ما ,و مستو
اى

استدامة الميزة التنافسية للجامعة اإلسالمية متوافرة بنسبة  ,%70ووجود عالقة طردية قوية بين مستو الميزة
التنافسية للجامعة اإلسالمية تتأثر بصورة جوهرية بكل من المتغيرات المستقلة التالية( :تقييم موارد وقدرات

الجامعة ,التعليم المنظمي ,التحسين المستمر ,التكييف المنظمي ,التركيز على األس
التنافسية).
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العامة لبناء الميزة

 .4دراسة (عبيد)7137,
العنوان  :دور الخدمات االلكترونية المصرفية في تعزيز الميزة التنافسية في قطاع البنوك في محافظة
جنين .
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الخدمات االلكترونية المصرفية في تعزيز الميزة التنافسية في قطاع
البنوك في محافظة جنين ,وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي كمنهجية مناسبة لموضوع الدراسة ,
وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع عمالء البنوك العاملة في مدينة جنين والبالغ عددها  11بنوك ,وتشكلت
عينة الدراسة من ( )111عميل من جميع البنوك تم اختيارهم بالطريقة المنتظمة .وقد اعتمد الباحث في جمع
البيانات على االستبانة بعد أن تم التأكد من صدق األداة وثباتها إل إلو

اى

ان ائج  :تبين أن

المتوسط الحسابي في دور الخدمات اإللكترونية المصرفية التي تقدمها البنوك في محافظة جنين في تعزيز
الميزة التنافسية في جميع مجاالت الدراسة كانت متوسطة حيث كان المتوسط الحسابي(  , ) 2027تبين أنه
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور الخدمات اإللكترونية المصرفية التي تقدمها البنوك في محافظة

جنين تعز لجميع متغيرات الدراسة .
 .0دراسة (شراب)7137 ,
العنوان  :التخطيط االستراتيجي وعالقته بالميزة التنافسية  -دراسة ميدانية في شركات توزيع األدوية في
محافظات غزة .
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسة التخطيط االستراتيجي وعالقته بالميزة التنافسية لشركات توزيع
األدوية في محافظات غزة من خالل المنهج الوصفي التحليلي  ,وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء
مجال

االدارة والمدراء في شركات توزيع االدوية واستخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة

والبالغ عددهم  74عضو مجل
على مجال

 ,تم جمع البيانات بواسطة استبانة أعدت خصيصاً لهذا الغرت وزعت

اإلدارات والمدراء لهذه الشركات إل إلو

اى

ان ائج  :وجود عالقة ذات داللة إحصائية

بين التحليل االستراتيجي للبيئة وتحقيق الميزة التنافسية  ,و وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عناصر
التخطيط االستراتيجي (رسالة  ,أهداف  ,خطط سياسات وبرامج) وتحقيق الميزة التنافسية ,وجود عالقة ذات
داللة إحصائية بين ممارسة التخطيط االستراتيجي وتحقيق الميزة التنافسية المتمثلة في (التمايز  ,اإلبداع ,
التكلفة األقل) للشركات موضوع الدراسة

.
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 .1دراسة (سالم وآخرون)7133,
العنوان  :دور اإلبداع التسويقي والتكنولوجيا في تحقيق الميزة التنافسية للبنوك العاملة في محافظات غزة
من وجهة نظر العمالء .
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور اإلبداع التسويقي والتكنولوجيا في تحقيق الميزة التنافسية للبنوك العاملة
في محافظات غزة ,حيث تم إبراز هذا الدور ومد

أهميته في تحقيق الميزة التنافسية  ,وقد تم استخدام

المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى النتائج ,حيث قام الباحثون بإعداد استبانة تم توزيعها على عينة
عشوائية بسيطة مكونة من (  ) 411عميل من عمالء هذه البنوك إل إلو

اى

ان ائج  :أن البنوك

تتبع اإلبداع التسويقي بصورة جيدة مما يعمل على تحقيق ميزة تنافسية للبنك  ,وجود بعت القصور التي
بينتها نتائج التحليل والتي ك ان منها أن البنك ال يوفر خدمة االنترنت مباشرة للعميل بشكل مجاني لد فتح
حساب نت أكاونت ,و أن البنك ال يهتم بالتغذية الراجعة من العمالء  ,واهتمام البنوك تتابع آخر المستجدات
في عالم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنظم المصرفية مما يعزز الميزة التنافسية مع األخذ بعين
االعتبار نواحي القصور التي أوضحتها نتائج التحليل .
 .2دراسة ( الزعانين )7133,
العنوان  :الميزة التنافسية في المنتجات الدوائية للشركات الوطنية و اثرها على زيادة الحصة السوقية من
وجهة نظر الزبون في قطاع غزة .
هدفت الدراسة الى التعرف على دور اهم عناصر المزيج التسويقي و هو المنتج في تحقيق ميزة تنافسية
للشركات الوطنية و التعرف على اثر تنوع المنتجات و خدمة ما بعد البيع لشركات االدوية الوطنية على
حصتها السوقية و لهذا الغرت قد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة و معرفة متغيرات
الميزة التنافسية للمنتجات الدوائية الوطنية من جهة و اثرها على الحصة السوقية من جهة اخر  ,وقام
الباحث باستخدام العينة العشوائية الطبقية في نقابة الصيدلة وو ازرة الصحة و كان حجم عينة الدراسة 228
من الصيادلة العاملين بصيدليات القطاع الخاص وزعت عليهم اداة الدراسة و هي االستبانة وبلغت نسبة
االسترداد % 80029إل إلو

اى

ان ائج  :تنوع المنتجات التي تقدمها هذه الشركات لزبائنها تعتبر ميزة

تنافسية بدرجة متوسطة وخدمة ما بعد البيع التي تقدمها الشركة لزبائن تعتبر ميزة تنافسية بدرجة متوسطة ,
و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الستجابات المبحوثيين تعز للمتغيرات الشخصية الجن
الملهل العلمي  ,الخبرة .
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 ,العمر,

 .8دراسة ( شعبان )7133,
العنوان  :رأس المال الفكري و دوره في تحقيق الميزة التنافسية لشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية
جوال .
المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية لشركة االتصاالت

هدفت الدراسة إلى التعرف على أر

الخلوية الفلسطينية جوال ,وذلك من خالل التعرف على مد
الثالث البشري والهيكلي والعالقات لد

توافر متطلبات أر

المال الفكري بأبعاده

شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال ,ودراسة العالقة بين

توافر تلك المتطلبات وتحقيق الميزة التنافسية للشركة ,كما هدفت الدراسة لإلجابة عن تسالل هو فيما إذا
كانت هناك تفاوت في مكونات أر

المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية للشركة ,وتم استخدم المنهج

الوصفي التحليلي لوصف ظاهرة الدراسة  ,ويتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في الوظائف اإلدارية
مدير إدارة ,مدير دائرة ,رئي

قسم ,مدير معرت لد

شركة جوال ,والبالغ عددهم  121موظفاً ولصغر

حجم مجتمع الدراسة فقد تم استخدام أسلوب الحصر الشامل في جمع بيانات الدراسة ,حيث تم توزيع
االستبيان الذي تم إعداده لهذا الغرت على جميع أفراد العينة  121وتم استرداد  110استبيان من
المبحوثين ,بمعني أن نسبة االسترداد بلغت  %8700وتوصلت الى أهم النتائج  :وجود عالقة إحصائية بين
توافر متطلبات أر

المال الفكري بأبعاده الثالثة (البشري والهيكلي والعالقات) وتحقيق الميزة التنافسية لشركة

االتصاالت الخلوية جوال ,السيما فيما يتعلق في مجال الجودة المتفوقة  ,والشركة تمتلك مستو مرتفع للميزة
التنافسية  ,وهناك تفاوت في دور مكونات أر
أر

المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية للشركة من حيث

مال العالقات يسهم بشكل أكبر من المكونين ااخرين ل أر

المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية

للشركة.
 .0دراسة (الشرفا)7118,
العنوان  :دور إدارة المعرفة و تكنولوجيا المعلومات في تحقيق المزايا التنافسية في المصارف العاملة في
قطاع غزة .
هدفت الدراسة الى التعرف على دور ادارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق المزايا التنافسية في

المصارف العاملة في قطاع غزة  ,وقد تم تطبيق المنهج الوصفي التحليلي  ,وتكون مجتمع الدراسة من
جميع البنوك العاملة في قطاع غزة وقامت الباحثة باستخدام اسلوب الحصر الشامل من خالل توزيع استبانة
على جميع االفراد العاملين في االدارة العليا في البنك في المسميات الوظيفية التالية (مدير عام ,نائب مدير

,مساعد مدير ,رئي

دائرة  ,مدير فرع  ,نائب ) والبالغ عددهم  174موظفاً وبلغت نسبة االسترداد . %78
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وتوصلت الى أهم النتائج  :تطبيق المصارف العاملة في قطاع غزة نظام تكنولوجيا ادارة المعرفة في جميع
الوحدات واالقسام ضرورة االستفادة من استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالستفادة من المهارات
والخبرات واستثمار الكوادر البشرية ومعارفهم في مجال التنمية  ,وعدم وجود وحدة تنظيمية او قسم خاص
إلدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات داخل أي مصرف في قطاع غزة اال انه يتم تطبيق نظم ادارة المعرفة
وتكنولوجيا المعلومات داخل المصرف  ,وتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين ادارة المعرفة وتكنولوجيا
ومجاالت الميزة التنافسية ( جودة المنتجات  ,االداء المالي ,السيطرة على االسواق ,كفاءة العمليات  ,االبداع
والتطوير ) عند مستو داللة a=0.05

الدراسات العربية:

 .3دراسة ( إيدى)7131,

العنوان  :إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسين الميزة التنافسية للبنوك دراسة حالة البنوك التجارية
الناشطة بوالية تمنراست الجزائرية في الجزائر .
هدفت الدراسة إلى معرفة نظام إدارة الجودة الشاملة ومراحل تطبيقه في الملسسة ,و التعرف على مد التزام
البنوك بأبعاد إدارة الجودة الشاملة ( التركيز على العميل  ,التحسين المستمر  ,التركيز على االحتياجات
االدارية المنافسة )  ,و اختبار صحة العالقة بين الميزة التنافسية للبنك و إدارة الجودة الشاملة  ,و تكون
مجتمع الدراسة من  0بنوك تجارية في والية تمنراست و قام الباحث بتحليل إحصائي ألراء عدد من
الموظفين في البنوك التجارية الناشطة و الذين تم توزيع االستبانة عليهم و قد اعتمد الباحث على المنهج
الوصفي التحليلي في الوصول الى معرفة علمية حقيقية يمكن االعتماد عليها اما في الجانب التطبيقي فقد
اتبع الباحث منهج دراسة الحالة وتوصلت الى أهم النتائج  :وجود عالقة قوية بين التزام البنوك التجارية
الناشطة بالوالية بأبعاد الجودة الشاملة و الميزة التنافسية ولجودة الخدمة تأثير مباشر على ربحية الملسسة و
حصتها السوقية و بالتالي تحسين ميزتها التنافسية .
 .7دراسة (المطيري)7137 ,
العنوان  :أثر التوجه اإلبداعي على تحقيق الميزة التنافسية دراسة تطبيقية على البنوك التجارية الكويتية
هدفت الدراسة إلى بيان اثر التوجه اإلبداعي على تحقيق الميزة التنافسية للبنوك التجارية الكويتية  ,و تم
استخدام المنهج الوصفي التحليلي العتباره األنسب للدراسة  ,وتكون مجتمع الدراسة من البنوك التجارية
الكويتية بطريق ة المسح الشامل اما عينة تكونت من العاملين في البنوك التجارية الكويتية من المستويات
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االدارية العليا والوسطى و تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة المكونة من  112من العاملين وبلغت نسبة
االسترداد  , % 86099وتوصلت الى أهم النتائج  :وجود أثر ذي داللة إحصائية بين متغيرات التوجه
االبداعي و هي النية باألبداع وتأثير االبداع و البنية التحتية لألبداع و تنفيذ االبداع على تحقيق الميزة
التنافسية للبنوك التجارية الكويتية ( التميز  ,االستجابة ) عند مستو داللة ( , )1010ومستو تحقيق الميزة
التميز في البنوك التجارية الكويتية محل الدراسة كانت متوسطة .
 .1دراسة (عريقات وآخرون)7131 ,
العنوان  :دور تطبيق معايير االستقطاب والتعيين في تحقق الميزة التنافسية حالة دراسية – بنك اإلسكان
للتجارة والتمويل األردني

.

هدفت الدراسة إلى بيان أهمية العنصر البشري كمكون أساسي من مكونات المنظمة  ,ومعرفة أثر معايير
االستقطاب التي استخدمها البنك في سبيل تحقيق الميزة التنافسية في القطاع المصرفي  ,و تم اتباع المنهج
الوصفي التحليلي و تعرضت الدراسة الى تجربة بنك االسكان للتجارة و التمويل االردني من خالل التعرف
على مصادر االس تقطاب التي استخدمها البنك في سبيل تعيين أفضل الموظفين وتكون مجتمع الدراسة من
موظفي البنك والبالغ عددهم  1711موظف في االدارة العليا و الوسطى وتم اختيار عينة عشوائية مكونة 04
موظف من االدارتين للوقوف على اهمية الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية  ,وتوصلت الى أهم
النتائج  :ان اسباب نجاح البنك في عملية االستقطاب تتمحور في ان البنك اعتمد على وكاالت التوظيف
بالدرجة االولى ثم الجامعات وركز البنك على سبيل تحقيق الميزة التنافسية على عنصر التجديد و االبتكار
فيما يتعلق بتقديم الخدمات للعمالء  ,ووجود عالقة وثيقة ما بين مصادر االستقطاب المستخدمة في بنك
االسكان و تحقيق الميزة التنافسية كما اثبتت وجود عالقة ذات داللة احصائية ما بين نوعية الموظفين و قدرة
البنك على تحقيق الميزة التنافسية .
 .4دراسة (الفيومي)7131 ,
العنوان  :أثر األصول غير الملموسة في تحقيق الميزة التنافسية في ظل تبني معايير إدارة الجودة الشاملة
في ا لن .
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر األصول غير الملموسة ( أر
و أر

المال العالقات ,أر

المال البشري ,و أر

المال التنظيمي,

المال المعلومات) في تحقيق الميزة التنافسية في ظل تبني معايير إدارة الجودة

الشاملة في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة و تم استخدم المنهج الوصفي التحليلي  ,وتكون مجتمع
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الدراسة من القيادات االكاديمية واإلدارية في الجامعات التي تم اختيارها من جامعات الرسمية والخاصة
(الجامعة االردنية  ,جامعة اليرموك  ,جامعة العلوم وتكنولوجيا  ,جامعة البت ار ,وجامعة العلوم التطبيقية ,
جامعة عمان االهلية )

ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتوزيع استبانة على عينة الدراسة المكونة من

( )211من القيادات األكاديمية واإلدارية في الجامعات الرسمية و الخاصة وتوصلت الى أهم النتائج  :وجود
اثر ذو داللة معنوية لمعايير إدارة الجودة الشاملة على تحقيق الميزة التنافسية (التميز ,سرعة االستجابة) في
الجامعات الرسمية والخاصة وان االهتمام بمعايير الجودة الشاملة سيزيد من المزايا التنافسية للجامعات عينة
الدراسة من حيث التميز و سرعة االستجابة  ,و وجود أثر لألصول غير الملموسة المتضمنة أر
البشري و أر

المال التنظيمي و أر

المال

المال المعلوماتي في تحقيق التميز و سرعة االستجابة في ظل تبني

معايير إدارة الجودة الشاملة بالجامعات الرسمية والخاصة .
 .0دراسة (الصفار) 7110,
العنوان  :أثر المناخ التنظيمي في األداء والميزة التنافسية  -دراسة ميدانية في المصارف التجارية

األردنية .
هدفت الدراسة إلى التعرف على مد

تأثير أبعاد المناخ التنظيمي الرئيسة (المتمثلة بالهيكل التنظيمي,

السياسات االدارية  ,تكنولوجيا المعلومات ,التقدم المهني وحوافز العمل) على االداء والميزة التنافسية في
المصارف التجارية االردنية  ,و تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي  ,يتكون مجتمع الدراسة من
المصارف التجارية االردنية البالغ عددها  22مصرفا وتم اختيار 0مصارف لتكون عينة الدراسة حسب معيار
القيمة السوقية وهي (بنك العربي  ,بنك االردني الكويتي ,بنك القاهرة عمان  ,بنك االسكان للتجارة والتمويل
وبنك األردن) كعينة قصدية من  101مبحوثاً وتم تصميم استبانة وزعت على العاملين على البنوك و تم
تحليل  124منها وبلغت نسبة االسترداد  % 8902وتوصلت الى أهم النتائج  :وجود تأثي اًر ألبعاد المناخ
التنظيمي على أداء العاملين في المصارف التجارية االردنية وجاء ترتيبها تنازلياً (تكنولوجيا المعلومات,
الهيكل التنظيمي ,السياسات االدارية ,التقدم المهني وحوافز العمل) وتبين ان المصارف المذكورة تسعى
باستمرار الى تحسين و تجديد ادائها فضال عن سعيها للتميز في بعدي الجودة و السرعة للحصول على اكبر
حصة سوقية .
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 .1دراسة (العتوم )7110,
العنوان  :رسالة المنظمة وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية  :دراسة ميدانية على قطاع صناعة االدوية
األردني .
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الصناعة الدوائية في األردن والى بيان أثر المنظمة ومكوناتها في
تحقيق الميزة التنافسية في قطاع صناعة االدوية األردني من خالل دراسة مد

تبني الجودة و البحث

والتطوير و االهتمام بالموارد البشرية و تلبية حاجة العمالء في رسالة شركات االدوية البشرية االردنية و
اثرها في تحقيق الميزة التنافسية  ,و تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي وقد تكون مجتمع الدراسة من شركات
االدوية األردنية المساهمة العامة والبالغ عددها  0شركات  ,اما عينة الدراسة فقد تم اختيار جميع مديري
الشركات االدوية البشرية االردنية المساهمة حيث تم توزيع استبانة على جميع افراد العينة وبلغ عددها 92
استبانة وبلغت نسبة االسترداد  %72وتوصلت الى أهم النتائج  :تشير الى أن من أهم األبعاد التي
تستخدمها شركات األدوية األردنية في إعداد رسالتها هي الجودة والبحث والتطوير واالهتمام بالموارد البشرية
وتلبية حاجة العمالء  ,يوجد أثر لرساله المنظمة في تحقيق ميزة تنافسية لشركات األدوية البشرية األردنية
عند مستو داللة معينة ( , )1010ويوجد أثر عند مستو داللة معنوية ( )1010لتبني الجودة والبحث
والتطوير وتلبية حاجات العمالء واالهتمام بالموارد البشرية في رسالة شركات األدوية األردنية وتحقيق الميزة
التنافسية.
 .2دراسة ( بدر )7111 ,
العنوان  :دور نظم المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية في قطاع الصناعات الدوائية األردني.
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور نظم المعلومات في تحقيق ميزة تنافسية في قطاع الصناعات الدوائية
األردني والى معرفة مستو استخدام نظم المعلومات في تحقيق ميزة تنافسية و ايضا توضيح العالقة بين
المتطلبات التنظيمية و التكنولوجية لنظم المعلومات و تحقيق الميزة التنافسية لهذه الشركات باستخدام المنهج
الوصفي التحليلي ,وقد استخدم الباحث أسلوب العينة العشوائية ,و تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات
حيث تكون مجتمع الدراسة من  14شركة ادوية و هي جميع الشركات المنتمية لالتحاد االردني لمنتجي
االدوية و كان عدد الشركات التي ابدت استجابة  12شركة بنسبة  %80من المجتمع الكلي وتوصلت الى
أهم النتائج  :مساهمة نظم المعلومات في تحقيق ميزة تنافسية لشركات الصناعات الدوائية األردنية ,وذلك
من خالل تأثيرها على المتغيرات المتعلقة بالميزة التنافسية وهي جودة المنتجات واألداء المالي للشركات
والسيطرة على األسواق واإلبداع والتطوير ,باإلضافة إلى تأثيرها بدرجة أكبر على كفاءة العمليات ,وجود
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عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين كل من المتطلبات التنظيمية والتكنولوجية ,وتحقيق الميزة التنافسية
وجود عالقة بين جاهزية تكنولوجيا المعلومات وتحقيق الميزة التنافسية.
 .8دراسة ( عثمان )7111 ,
العنوان  :أثر العوامل االستراتيجية و استراتيجيات المنافسة على الميزة التنافسية في االردن .
هدفت هذه الدراسة الى تسليط الضوء على واقع الصناعات الدوائية في االردن و التعرف على اهم العوامل
االستراتيجية و االستراتيجيات التنافسية التي من شأنها خلق ميزة تنافسية لشركات انتاج االدوية المحلية من
وجهة نظر المديرين في تلك الشركات  ,و كذلك التعرف على طبيعة العالقة بين العوامل االستراتيجية و
الميزة التنافسية لتلك الشركات من جهة  ,و التعرف على طبيعة العالقة بين االستراتيجيات التنافسية و الميزة
التنافسية من جهة اخر  ,و قد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة و استخدام االستبانة كأداة
لجمع البيانات حيث تكون مجتمع الدراسة من  14شركة لصناعة االدوية منتمية لالتحاد االردني لمنتجي
االدوية و تكونت عينة الدراسة من مدراء االدارة العليا في تلك الشركات حيث تم توزيع  70استبانة وتوصلت
الى أهم النتائج  :وجود عالقة بين عامل الجودة االستراتيجي وعامل المرونة وعامل الزمن وبين الميزة
التنافسية  ,ووجود عالقة بين استراتيجية خفت التكاليف وتحقيق الميزة التنافسية ووجود عالقة قوية جداً
بين استراتيجية التمايز عن المنافسين وتحقيق الميزة التنافسية.يشير الى أهم العوامل االستراتيجية التي
تستخدمها هذه الشركات هي الجودة والمرونة والزمن ,بينما حصل عامل السعر على موافقة متوسطة وهو
المستخدمة هي استراتيجية
أقل عامل استراتيجي استخداماً من وجهة نظر المديرين ,واالستراتيجيات التنافسية ُ
التمايز وأن هناك عالقة بين العوامل االستراتيجية والميزة

التنافسية ,وأن هناك عالقة بين جميع

االستراتيجيات التنافسية والميزة التنافسية لشركات إنتاج األدوية األردنية.
الدراسات االجنبية :
 .3دراسة ()Tallud, 2014
E-business and SMEs Competitive Advantage
الميزة التنافسية لألعمال االلكترونية والشركات المتوسطة و الصغيرة – الفلبين
هدفت الدراسة الى التعرف على كيفية تحقيق الشركات الصغيرة و المتوسطة للميزة التنافسية من خالل
االعمال االلكترونية  ,حيث تم استخدام جودة و سعر الخدمات المقدمة لقيا
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تنافسية الشركات الصغيرة او

المتوسطة وتمثلت عينة الدراسة من  129شركة  ,و قد تم استخدام المنهج الوصفي وتم االعتماد على
االستبانة كأداة لجمع البيانات من الشركات االلكترونية الصغيرة والمتوسطة وزعت على المالكين و المدراء
في هذه الشركات  ,وتوصلت الى أهم النتائج  :ان الشركات المتوسطة و الصغيرة التي تعمل في مجال
التجارة تحقق ميزة تنافسية بشكل كبير من حيث المنتج مقارنة بالشركات التي تعمل في قطاع الخدمات ,
كما وال يرتبط تصنيف االعمال و الخبرة في االنترنت بالميزة التنافسية للشركات المتوسطة و الصغيرة من
حيث السعر و المنتج و االرباح.
 .7دراسة ((Hana, 2013
Competitive Advantage Achievement through Innovation and knowledge
تحقيق الميزة التنافسية من خالل المعرفة و االبداع
هدفت الدراسة الى الكشف عن عالقة االبداع والمعرفة بتحقيق الميزة التنافسية في ظل بيئة تنافسية شديدة ,
و توضيح ان المعرفة عامل مهم في عملية االبداع حيث ان االفكار المبدعة و الجديدة ستساعد المنظمات
على تحقيق الميزة التنافسية  ,وتم الحصول على البيانات من خالل استبانة وزعت على  119من الشركات
في جمهورية التشيك وتم االعتماد على المنهج الوصفي في هذه الدراسة .
وتوصلت الدراسة الى أهم النتائج منها ان االبداع يعد مصدر رئيسي للميزة التنافسية والذي يعك

النجاح

االقتصادي لكل شركة باالضافة الى ادراك الشركات أهمية االبتكار ودعم وجود ثقافة ابتكارية داخل هذه
الشركات.
 .1دراسة ()Ismail & others , 2012
The Relation Between Organization Resources, Capabilities, Systems and
Competition Advantage
العالقة بين مصادر المنظمة  ,قدراتها  ,انظمتها و الميزة التنافسية
هدفت هذه الدراسة بشكل رئي

الى ضرورة سعي منظمات االعمال نحو تحقيق ميزة تنافسية بالنسبة

لمنافسيها  ,و كما بحثت الدراسة اهمية ومكانة موارد المنظمة قدراتها و انظمتها في العالقة مع الميزة
التنافسية  ,وطبقت هذه الدراسة على الشركات الصناعية المدرجة في االتحاد الماليزي لعام  2118و كان
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عددها  11شركات وتم اعتماد االستبانة كطريقة لجمع البيانات حيث تم توزيعها على  211مدير في هذه
الشركات .
وتوصلت الى أهم النتائج منها وجود عالقة إيجابية لموارد المنظمة وقدراتها و انظمتها مجتمعة في تحقيق
الميزة التنافسية .
 .4دراسة ( )Change , 2011
The Influence of Corporate Environmental Ethics on Competitive
Advantage: The Mediation Role of Green Innovation
تأثير االخالقيات البيئية للشركة على الميزة التنافسية  :الدور الوسيط لالبتكارات البيئية
هدفت الدراسة الى بيان االثر االيجابي االخالقيات البيئية للشركة على الميزة التنافسية من خالل تقييم
االبتكار البيئي للشركات  ,باالضافة الى التعرف على الدور الوسيط لالبتكار البيئي و تمت الدراسة على
عينة من المصانع التايوانية حيث تم توزيع  011استبانة على المديرين التنفيذيين ممن يعملون في مجال
الحماية البيئية  ,التسويق  ,االنتاج  ,الموارد البشرية  ,و البحث و التطوير .
وتوصلت الى أهم النتائج منها ان االخالقيات البيئية الشركة تلثر بشكل ايجابي على االبتكار البيئي
للمنتج ,و ان ه يتوسط االبتكار البيئي للمنتج العالقة االيجابية بين االخالقيات البيئية للشركة و تحقيق الميزة
التنافسية  ,باالضافة الى ان االخالقيات البيئة للشركة ال تلثر فقط بشكل مباشر على الميزة التنافسية لكنها
تلثر ايضا بشكل غير مباشر على ابتكار المنتج البيئي .
ثالثا  /الدراسات التي تناولت المسؤولية االجتماعية و الميزة التنافسية :

الدراسات المحلية :

 .3دراسة ( االشقر ) 7131,

العنوان  ":تقييم مدى وعي وممارسة المسؤولية االجتماعية للشركات في تحقيق الميزة التنافسية في
البنوك التجارية العاملة في فلسطين " .

هدفت الدراسة الى التعرف على مقدار الوعي عند البنوك التجارية في فلسطين نحو ممارسة المسلولية
االجتماعية للشركات وكيف يمكن لهذه الممارسة أن تكون ميزة تنافسية بين البنوك المتنافسة وتحدد طبيعة

المساهمة في المسلوليات االجتماعية التي تقدمها هذه البنوك  ,واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي

وتم تصميم استبانة والقيام بالمقابالت الشخصية غير الموجهة كأدتين لجمع البيانات من الموظفين في االدارة
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العليا والوسطى في جميع البنوك موضع الدراسة  ,وتكون مجتمع الدراسة من  462موظفاً وتم اختيار العينة

العشوائية وتكونت عينة الدراسة من  212موظفاً إل إلو

اى

ان ائج  :ان البنوك التجارية الفلسطينية

لديها مستو عالي من الوعي واالدراك بالمسلولية االجتماعية للشركات والذي سيكون له تأثير ايجابي في

تحقيق الميزة التنافسية  ,ومبادرات المسلولية االجتماعية اصبحت أولوية متزايدة لكل بنك وتتعامل البنوك
المختلفة مع المسلولية االجتماعية بطرق مختلفة مثل ( العناية بالموظفين – رعاية العمالء -مساعدة

المجتمع – حل المشاكل االجتماعية – المنافسة العادلة ) وتكون هذه المبادرات فرصة أكثر منها تكلفة أو
قيد وتلدي الى تحقيق االهداف التجارية وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة .
الدراسات العربية :

 .3دراسة (رديدة و العزم:)7130 ,

العنوان  :تطبيق واقع المسؤولية االجتماعية في البنوك األردنية وأثرها على الميزة التنافسية من وجهة

نظر العاملين فيها في االردن .

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق المسلولية االجتماعية في البنوك األردنية ,وأثرها على الميزة
التنافسية لها ,وبالتالي التعرف على أهم الركائز التي تستند عليها البنوك األردنية من أجل نجاح تطبيقها
للمسلولية االجتماعية بما يحقق أهدافها وبما يخدم األطراف ذات العالقة معها ,وذلك من خالل محاولة
التعرف على مد

تطبيق المسلولية االجتماعية تجاه تسعة أبعاد هي ( المجتمع ,البيئة ,المراجعين,

الموظفين ,المساهمين ,الحكومة ,الموردين ,المنافسين ,وتجاه األقليات وذوي االحتياجات الخاصة) ,ومن
أجل تحقيق ذلك قام الباحثان باختيار عينة عشوائية عددها  171موظفاً عامالً من مجتمع الدراسة والمتمثل
في موظفي البنوك في مختلف أوجه العمل والرلساء العاملين بالبنوك في المديريات والفروع ووزعت عليهم
استبانة ,حيث شملت على  40فقرة حول المسلولية االجتماعية و 16فقرة حول الميزة التنافسية وتوصلت الى
أهم النتائج  :وجود اهتمام بالمسلولية االجتماعية والميزة التنافسية للبنوك  ,ووجود عالقة بين المسلولية
االجتماعية وبين الميزة التنافسية للبنوك  ,ووجود عالقة بين المسلولية االجتماعية وبين الميزة التنافسية
بالمديريات والفروع محل الدراسة.
 .7دراسة (القريوتي و اخرون )7134 ,

العنوان  :دور المسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية دراسة حالة في شركة زين لالتصاالت
الخلوية في االردن .
هدفت الدراسة الى التعرف على مد تأثير المسلولية االجتماعية بأبعادها المختلفة ( االهتمام بالعاملين  ,و

التركيز على العمالء و حل المشكالت االجتماعية و االهتمام بالبيئة و المنافسة الشريفة و المساهمة في
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الخطط التنموية) في تحقيق الميزة التنافسية في شركة زين لالتصاالت الخلوية  ,و قد اعتمدت على استخدام
المنهج الوصفي التحليلي  ,وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مركز شركة زين لالتصاالت ,
واستخدم الباحثون العينة العشوائية البسيطة من جميع المستويات االدارية المختلفة حيث تم جمع البيانات

من خالل المصادر الثانوية و االولية و لتحقيق هذا الهدف تم توزيع ( )170استبانة على فئتين هما (

المديرون و العاملون) وتوصلت الى أهم النتائج  :هناك دو ار ايجابيا للمسلولية االجتماعية في تحقيق الميزة

التنافسية في شركة زين لالتصاالت الخلوية  ,وجود اثر ذو داللة احصائية لكل من ( التركيز على العمالء
و االهتمام بحل المشكالت االجتماعية واالهتمام بالعاملين و االهتمام بالبيئة و المنافسة الشريفة و المساهمة

في الخطط التنموية) في تحقيق الميزة التنافسية في الشركة المبحوثة .
 .1دراسة ( الطراونة و ابو جليل )7131 ,

العنوان  :أثر أخالقيات االعمال والمسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية في االردن .
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر أخالقيات االعمال والمسلولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية
وذلك من خالل استقصاء آراء المبحوثين من المديرين العاملين في اإلدارات العليا في الشركات الصناعية
المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية  ,و تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي  ,وتكون مجتمع الدراسة
من جميع الشركات الصناعية المدرجة ضمن بورصة عمان لألوراق المالية ,والبالغ عددها ( )84شركة,
حيث تم توزيع االستبانات على كافة المديرين العاملين في اإلدارات العليا في هذه الشركات بطريقة المسح
الشامل ,وتم استرداد ( )69استبانة بنسبة ( )%8201وتوصلت الى أهم النتائج  :يوجد تأثير ذو داللة
إحصائية ألخالقيات االعمال (االستقاللية والموضوعية ,األمانة واالستقامة ,النزاهة والشفافية) على تحقيق
الميزة التنافسية ( تخفيت التكلفة ,االبتكار والتجديد) في الشركات الصناعية االردنية  ,وجود تأثير ذو داللة
إحصائية للمسلولية االجتماعية (المسئولية نحو البيئة ,المسئولية نحو المستهلكين ,المسئولية نحو المجتمع
المحلي) على تحقيق الميزة التنافسية (تخفيت التكلفة ,االبتكار والتجديد) في الشركات الصناعية االردنية.
 .4دراسة ( بشير و عمار )7137 ,
العنوان  :أثر المسؤولية االجتماعية على الميزة التنافسية في المؤسسات الصناعية الجزائرية .
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر المسلولية االجتماعية على الميزة التنافسية لملسسات الصناعية الجزائرية,
وتم اعتماد االسلوب الوصفي التحليلي عند تناول الجانب النظري للموضوع و تم استعمال اسلوب دراسة
الحالة في الدراسة الميدانية للملسسات الجزائرية محل الدراسة بوالية بسكرة الجزائرية  ,و تم اختيار عينة
عشوائية عددها  211عامل من مجتمع الدراسة وزعت عليهم االستبانة والمتمثلين في فئة الرلساء العاملين
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بالملسسات الصناعية بوالية بسكرة وتوصلت الى أهم النتائج  :وجود عالقة بين المسلولية االجتماعية وبين
الميزة التنافسية بالملسسات الصناعية محل الدراسة  ,وجود فروق ذات داللة إحصائية لمد

إدراك

الملسسات الصناعية الجزائرية للمسلولية االجتماعية تعز للمتغيرات الشخصية (الخبرة في الوظيفة,
المستو التعليمي ,المستو الوظيفي ,العمر) لالفراد المبحوثين .
 .0دراسة (النسور )7131,
العنوان :اثر تبني انماط المسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية في االردن .
هدفت الدراسة الى الكشف عن أثر تبني أنماط المسلولية االجتماعية (النمط االقتصادي ,النمط االجتماعي ,
النمط البيئي ) في تحقيق الميزة التنافسية (المرونة  ,االبداع  ,السمعة ) في المصارف التجارية العاملة في
االردن  ,و اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي اذ استخدام االستبانة في جمع البيانات و تحليلها ,و
تكون مجتمع الدراسة من المجتمع المصرفي و بالتحديد كافة المديرين العاملين في المصارف التجارية
االردنية و البالغ عددهم ( )192و كانت العينة هي مجتمع الدراسة نفسه باستخدام اسلوب المسح الشامل
ألفراد العينة وتوصلت الى أهم النتائج  :ارتفاع واقع تبنى المصارف التجارية في االردن ألنماط المسلولية
االجتماعية الثالث و ارتفاع مستو أهمية تحقيق الميزة التنافسية ووجود تأثير ذو داللة معنوية ألنماط
المسلولية االجتماعية الثالثة في تحقيق الميزة التنافسية ( المرونة  ,االبداع  ,السمعة ) .
 .1دراسة (سعيد و الباوي )7131 ,
العنوان  :الدور االستراتيجي للمسؤولية االجتماعية الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة
(دراسة حالة في الشركة العامة لصناعة األسمدة الجنوبية) في الجزائر .
هدفت الدراسة الى بحث دور أبعاد استراتيجية المسلولية االجتماعية الشاملة (البعد االجتماعي  ,البعد
االقتصادي ) في االداء االستراتيجي لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة  ,واختيرت الشركة العامة لصناعة
األسمدة الجنوبية مجاال للبحث على وفق دراسة الحالة  ,و تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي  ,وتكون
مجتمع الدراسة من  101مفردة من العاملين في الشركة العامة واختيرت العينة القصدية  111وهي تشكل
نسبة  % 67من مجتمع البحث وتوصلت الى أهم النتائج  :مساندة األداء االجتماعي لألداء االقتصادي في
تعزيز وادامة الميزة التنافسية المستدامة وضرورة تنويع الممارسات والنشاطات االجتماعية التي تقوم بها
الشركة ضمن اطار المسلولية االجتماعية الشاملة والتي تحقق رضا ووالء اصحاب المصالح سواء اكان من
داخل الشركة ام خارجها .
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التعقيب على الدراسات السابقة المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية :
أوالا :األهداف التي حققتها الدراسات السابقة:

هدفت الدراسات السابقة الى التعرف على المسلولية االجتماعية وأبعادها في العديد من الملسسات الصناعية

والتجارية ومنها  :دراسة (عليان ( , ) 2110,أبوسمرة ( , ) 2119,اللولو ( , ) 2119,الزامل ) 2110 ,

( ,الحسن ( ,) 2114,أبو ريشة وأخرون ( , ) 2114,االسرج( , ) 2114,ياسين ( , ) 2114,سالمي

ورفيقة ( , ) 2112,مقري وبليزك ( , ) 2112,حمدي ( , ) 2112,عماد ( , ) 2112,وهيبة , ) 2111,

(نوال ( , ) 2111,حسين وجميل ) Supriti and Damodar ,2010), ) 2119,

). )Abdul Rashid and Abdullah , 2012) , )Helg ,2007

أما بالنسبة للبنوك والمصارف التجارية فحققت المسلولية االجتماعية عدة أهداف  ,ومن أمثلة على هذه

الدراسات  :دراسة (اللوح وراضي ( , ) 2116,عطااهلل والفليت ( , ) 2116,عوت , ) 2114,
(الزريقات( , ) 2112,مصطفى ونذير( , ) 2112,القاضي ( , ) 2111,الغالبي والعامري. ) 2116,

أما الدراسة الحالية فتهدف الى التعرف على المسلولية االجتماعية وعالقتها بالميزة التنافسية ( دراسة ميدانية

على البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة ) .
ثاني ا  :منهج الدراسات السابقة:

اعتمدت معظم الدراسات السابقة على المنهج الوصفي التحليلي لموضوعات الدراسات ومنها  :دراسة

(عليان ( , ) 2110,عطااهلل والفليت ( , ) 2116,أبوسمرة ( , ) 2119,اللولو ( , ) 2119,الزامل ,

( , ) 2110عوت (, ) 2114,الحسن ( ,) 2114,أبو ريشة وأخرون ( , ) 2114,االسرج, ) 2114,

(ياسين ( , ) 2114,سالمي ورفيقة ( ,) 2112,الزريقات( , ) 2112,مقري وبليزك ( , ) 2112,عماد

( , ) 2112,وهيبة ( , ) 2111,القاضي ( , ) 2111,الغالبي والعامريAbdul Rashid , ) 2116,
). )and Abdullah , 2012) Helg ,2007

اما دراسة (اللوح وراضي  ) 2116,اعتمدت على المنهج التحليلي باالضافة الى المنهج التاريخي ودراسة
(حمدي  ) 2112,اعتمدت على المنهج االستطالعي  ,ودراسة ( )Hameed ,2010اعتمدت على المنهج

النوعي (دراسة الحالة )  ,ودراسة ) )Supriti and Damodar ,2010اعتمدت على المنهج التحليلي .

وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت المنهج الوصفي التحليلي والذي تم من خالله وصف

الظاهرة موضوع الدراسة (المسلولية االجتماعية وعالقتها بالميزة التنافسية في البنوك التجارية العاملة في

قطاع غزة ) .

ثالثا :عينة الدراسة :

معظم الدراسات السابقة استخدمت العينة الحصر الشامل ومنها  :دراسة (عليان ( , ) 2110,أبوسمرة

( , ) 2119,اللولو ( , ) 2119,الزامل ( , ) 2110 ,أبو ريشة وأخرون ( , ) 2114,ياسين ,) 2114,
(الزريقات. )Supriti and Damodar ,2010) , ) 2112,
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بينما طبقت دراسة (اللوح وراضي  ) 2116,العينة العنقودية ,اما دراسة (عوت  )2114,و(الحسن 2114,
) و ) )Abdul Rashid and Abdullah , 2012و) ) Helg ,2007و(سالمي ورفيقة  ) 2112,العينة
العشوائية  ,اما دراسة (مقري وبليزك  ) 2112,استخدمت العينة القصدية .
وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت العينة العشوائية .
رابع ا  :زمان الدراسة :

جميع الدراسات السابقة حديثة نسبياً ,فقد تم إجرالها في الفترة من (  ) 2116-2116وهذه الدراسة تم
تناولها في عام . 2117

خامسا  :مكان الدراسة :

تنوعت أماكن تطبيق الدراسات السابقة سواء كانت العربية أو األجنبية ولكن هذه الدراسة طبقت على البنوك

التجارية العاملة في قطاع غزة .

سادس ا :أداة الدراسة :

معظم األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة باختالف المتغيرات  ,هي االستبانة ومنها  :دراسة (عليان

( , ) 2110,عطااهلل والفليت ( , ) 2116,أبوسمرة ( , ) 2119,اللولو ( , ) 2119,الزامل , ) 2110 ,
(عوت (, ) 2114,الحسن ( ,) 2114,أبو ريشة وأخرون ( , ) 2114,ياسين ( , ) 2114,سالمي

ورفيقة ( ,) 2112,الزريقات( , , ) 2112,مقري وبليزك ( , ) 2112,حمدي ( , ) 2112,عماد 2112,

) ( ,وهيبة (, ) 2111,حسين والجميل (, ) 2119,نوال ( , ) 2111,القاضي , ) 2111,
). )Supriti and Damodar ,2010) , )Abdul Rashid and Abdullah , 2012

بينما استخدمت دراسة (اللوح وراضي ( , ) 2116,الغالبي والعامري,) Hameed ,2010(, ) 2116,

) )Helg ,2007استخدمت كال من االستبانة والمقابالت الشخصية .

اما الدراسة الحالية استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات من العاملين في البنوك التجارية في قطاع غزة .
التعقيب على الدراسات السابقة المتعلقة بالميزة التنافسية :

أوالا :األهداف التي حققتها الدراسات السابقة:

هدفت بعت الدراسات إلى التعرف على عالقة بعت المتغيرات بالميزة التنافسية في العديد من المنظمات

أو الشركات ومن هذه الدراسات  :دراسة (شراب  ( , ) 2112,زعانين ( , ) 2112,شعبان , ) 2111,
(العتوم ( , ) 2119,بدر( , ) 2112,عثمان . (Hana, 2013( , ) Tallud, 2014( , ) 2112,

بينما ربطت بعت الدراسات الميزة التنافسية في البنوك والمصارف التجارية ومنها دراسة (الغاليني 2110,

) ( ,عبيد ( , ) 2112,سالم واخرون ( , ) 2111,الشرفا ( , ) 2119,ايدي( , ) 2112,المطيري
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( , ) 2112,عريقات واخرون ( , ) 2111,الصفار  , ) 2119,اما الدراسات التالية  :دراسة (المقادمة
( , ) 2112,على ( , ) 2112,الفيومي  ) 2111,ربطت الميزة التنافسية في قطاع التعليم والجامعات .

أما الدراسة الحالية تهدف إلى التعرف المسلولية االجتماعية وعالقتها بالميزة التنافسية – دراسة ميدانية على

البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة .
ثاني ا  :منهج الدراسات السابقة:

اعتمدت معظم الدراسات السابقة على المنهج الوصفي التحليلي لموضوعات الدراسات ومنها  :دراسة

دراسة (شراب  ( , ) 2112,زعانين ( , ) 2112,شعبان ( , ) 2111,العتوم ( , ) 2119,بدر, ) 2112,
(عثمان ( , ) 2112,الغالييني ( , ) 2110,عبيد ( , ) 2112,سالم واخرون ( , ) 2111,الشرفا 2119,

) ( ,ايدي( , ) 2112,المطيري ( , ) 2112,عريقات واخرون ( , ) 2111,الصفار , ) 2119,
(المقادمة ( , ) 2112,على ( , ) 2112,الفيومي . ) 2111,

اما دراسة ( ) Tallud, 2014استخدمت المنهج الوصفي فقط  ,ودراسة ( (Hana, 2013استخدمت المنهج
الوصفي والمقارن .

وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت المنهج الوصفي التحليلي والذي تم من خالله وصف

الظاهرة موضوع الدراسة (المسلولية االجتماعية وعالقتها بالميزة التنافسية في البنوك التجارية العاملة في
قطاع غزة ) .

ثالث ا :عينة الدراسة :

معظم الدراسات السابقة استخدمت العينة الحصر الشامل ومنها ( :المقادمة ( , ) 2112,على , ) 2112,

(شراب ( , ) 2112,شعبان ( , ) 2111,الشرفا ( , ) 2119,ايدي( , ) 2112,المطيري . ) 2112,

بينما طبقت دراسة (الغالييني ( , ) 2110,عريقات واخرون ( , ) 2111,الفيومي ( , ) 2111,العتوم

( , ) 2119,بدر( , ) 2112,عثمان  )Change , 2011 ( , (Hana, 2013( , ) 2112,كعينة
عشوائية ودراسة (سالم واخرون )2111 ,استخدمت عينة عشوائية بسيطة .

اما دراسة (عبيد  ) 2112 ,استخدمت العينة المنتظمة  ,ودراسة (زعانين  )2111,استخدمت عينة عشوائية
طبقية  ,ودراسة (الصفار  ) 2119,استخدمت العينة القصدية اما الدراسة الحالية تتفق مع الدراسات التي
استخدمت العينة العشوائية .

رابع ا  :زمان الدراسة :

جميع الدراسات السابقة حديثة نسبياً ,فقد تم إجرالها في الفترة من (  ) 2110-2112وهذه الدراسة تم
تناولها في عام . 2117
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خامس ا  :مكان الدراسة :

تنوعت أماكن تطبيق الدراسات السابقة سواء كانت العربية أو األجنبية ولكن هذه الدراسة طبقت على البنوك

التجارية العاملة في قطاع غزة .

سادسا :أداة الدراسة :

معظم األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة باختالف المتغيرات  ,هي االستبانة ومنها  :دراسة ( شراب

 ( , ) 2112,زعانين ( , ) 2112,شعبان ( , ) 2111,العتوم ( , ) 2119,بدر( , ) 2112,عثمان

( , ) 2112,الغالييني ( , ) 2110,عبيد ( , ) 2112,سالم واخرون ( , ) 2111,الشرفا , ) 2119,
(ايدي( , ) 2112,المطيري ( , ) 2112,عريقات واخرون ( , ) 2111,الصفار ( , ) 2119,المقادمة

( , ) 2112,على ( , ) 2112,الفيومي ,)Change , 2011 ( , (Hana, 2013( , ) 2111,
(. ) Ismail & others , 2012( , )Tallud, 2014

اما الدراسة الحالية استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات من العاملين في البنوك التجارية في قطاع غزة .

التعقيب على الدراسات السابقة المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية والميزة التنافسية :
أوالا :أهداف التي حققتها الدراسات السابقة:

هدفت بعت الدراسات إلى التعرف على دور وأثر المسلولية االجتماعية على الميزة التنافسية في العديد مدن

المنظمد ددات االعمد ددال  ,ومد ددن هد ددذه الد ارسد ددات  :د ارسد ددة ( االشد ددقر  ) 2116 ,و (رديد دددة ,العد ددزم )2110 ,و(
القريد ددوتي واخ د ددرون  ) 2114,و (الطراوند ددة واب د ددو جليد ددل  ) 2112 ,و (بش د ددير وعمد ددار ) 2112 ,و(النس د ددور

 ) 2111,و (سعيد والباوي .) 2111,

أما الدراسة الحالية تهدف إلى التعرف المسلولية االجتماعيدة وعالقتهدا بدالميزة التنافسدية –د ارسدة تطبيقيدة علدى

البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة .

ثانيا  :منهج الدراسات السابقة:

اعتمدت معظم الدراسات السابقة على المنهج الوصفي التحليلي لموضوعات الدراسات ومنها  :دراسة

(االشقر  ) 2116,و (رديدة ,العزم )2110 ,و( القريوتي واخرون  ) 2114,و (الطراونة وابو جليل ,
 ) 2112و (بشير وعمار ) 2112 ,و(النسور  ) 2111,استخدمت المنهج الوصفي التحليلي .

اما دراسة ( سعيد والباوي  ) 2111,اعتمدت على المنهج دراسة الحالة واالستنباطي .

وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت المنهج الوصفي التحليلي والذي تم من خالله وصف

الظاهرة موضوع الدراسة (المسلولية االجتماعية وعالقتها بالميزة التنافسية في البنوك التجارية العاملة في

قطاع غزة ) .
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ثالث ا :عينة الدراسة :

معظم الدراسات السابقة استخدمت العينة العشوائية ومنها  :دراسة ( االشقر  ) 2116,و (رديدة ,العزم,

 )2110و( القريوتي واخرون  ) 2114,و (بشير وعمار. ) 2112 ,

اما دراسة (الطراونة وابو جليل  ) 2112,استخدمت اسلوب المسح الشامل  ,ودراسة (سعيد والباوي 2111,
) استخدمت عينة القصدية وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت العينة العشوائية .
رابع ا  :زمان الدراسة :

جميع الدراسات السابقة حديثة نسبياً ,فقد تم إجرالها في الفترة من (  ) 2116-2119وهذه الدراسة تم
تناولها في عام . 2117

خامسا  :مكان الدراسة :

تنوعت أماكن تطبيق الدراسات السابقة سواء كانت العربية أو األجنبية ولكن هذه الدراسة طبقت على البنوك

التجارية العاملة في قطاع غزة .

سادس ا :أداة الدراسة :

معظم األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة باختالف المتغيرات  ,هي االستبانة ومنها  :دراسة (رديدة,

العزم )2110 ,و( القريوتي واخرون  ) 2114,و (الطراونة وابو جليل  ) 2112 ,و(بشير وعمار) 2112 ,

اما دراسة (سعيد والباوي  ) 2111 ,استخدمت االستبانة والمقابلة الشخصية والمالحظة الشخصية ودراسة (

االشقر  ) 2116,استخدمت االستبانة والمقابلة الشخصية .

اما الدراسة الحالية استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات من العاملين في البنوك التجارية في قطاع غزة .

التعقيب العام على الدراسات السابقة :

 .1استخدمت بعت الدراسات االستبانة والمقابالت الشخصية كأدوات لجمع البيانات .
 .2أغلب الدراسات استخدمت المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة .

 .2تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة على أهمية المسلولية االجتماعية في العديد من
الملسسات .

 .4على الرغم من اختالف الباحثين في تحديد أبعاد المسلولية االجتماعية اال أن ظهرت ابعاد المشتركة
للمسلولية ومنها (البعد االقتصادي  ,البعد االنساني  ,البعد االخالقي  ,البعد القانوني ) .

 .0على الرغم من اختالف الباحثين في تحديد أبعاد الميزة التنافسية اال انها اتفقت على ان الميزة
التنافسية يجب أن تمتلك التكلفة واالبداع والتمايز .

 .6تأكيد معظم الدراسات العربية واالجنبية بأهمية تبنى المسلولية االجتماعية في المنظمات باختالف
أبعادها وذلك لتحقيق الميزة التنافسية لها .
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مدى استفادة الباحثة من الدراسات السابقة :
 .1المساعدة في تحديد مشكلة الدراسة .

 .2اختيار منهج الدراسة واالساليب االحصائية المتبعة .
 .2االستفادة في بناء االستبانة .

 .4االستفادة في مناقشة وتفسير النتائج .
 .0بناء االطار النظري الخاص بالدراسة .

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة :

 .1ركزت هذه الدراسة على المسلولية االجتماعية في البنوك التجارية .

 .2تحديد أبعاد المسلولية االجتماعية وعالقتها بالميزة التنافسية الالزمة لمجتمع الدراسة من خالل
استبانة موجهه للعاملين في البنوك التجارية في قطاع غزة .

 .2أعتمدت الباحثة على نموذج كارول للمسلولية االجتماعية .
 .4استخدمت الباحثة في تصميم االستبانة المقيا
استخدمت مقيا

العشري من ( , ) 11 -1بينما معظم الدراسات

ليكرت الخماسي في تصميم االستبانة .

86

جدول رقم ( : )2يوضح ملخص للدراسات السابقة
أوال  :الدراسات التي تناولت المسؤولية االجتماعية
المتغير المستقل

المتغير التابع

م

الباحث

المنهج

1

اللوح وراضي 2116,

الوصفي والتاريخي

2

عطا اهلل والفليت 2116,

الوصفي التحليلي

2

عليان2110,

الوصفي التحليلي

4

ابو سمرة 2119 ,

الوصفي التحليلي

0

اللولو 2119 ,

الوصفي التحليلي

المسلولية االجتماعية

6

الزامل 2110 ,

الوصفي التحليلي

اجمالي االصول  ,اجمالي المبيعات ,

مستو االفصاح عن المسلولية

موقع و عمر الشركة  ,عدد اعضاء

االجتماعية للشركات

7

عوت 2114 ,

الوصفي التحليلي

مد تطبيق البنوك العاملة للمسلولية االجتماعية  :دراسة مقارنة
دراسة وصفية لد يتعذر توضيح المتغير التابع
مد التزام القطاع المصرفي باداء مسلولية االجتماعية
يتعذر توضيح متغيرات الدراسة
قيا

مد تبني المسلولية االجتماعية للشركات المساهمة
يتعذر توضيح متغيرات الدراسة

ضعف التشريعات  ,ضعف ثقافة

االفصاح عن المسلولية االجتماعية

الشركات  ,ضعف اهتمام الجمعيات
المهنية  ,زيادة تكاليف االفصاح عن
المسلولية االجتماعية
تطبيق المحاسبة عن المسلولية
االجتماعية

مجل

االدارة ,عدد االعضاء المستقلين ,
عدد اللجان و عدد االجتماعات

ضعف التشريعات  ,ضعف الثقافة

عجز الشركات عن القيام بالمسلولية

بالقضايا االجتماعية و البيئية  ,اهمال

االجتماعية

الجانب المحاسبي ,ارتفاع تكاليف
المسلولية االجتماعية
8

الحسن 2114 ,

الوصفي التحليلي

المسلولية االجتماعية

بطاقة االداء المتوازن

9

ابو ريشة و اخرون 2114 ,

وصفي تحليلي

حجم الشركة و نوع القطاع

االنشطة الخاصة بمحاسبة المسلولية
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االجتماعية
11

االسرج2114 ,

وصفي تحليلي

المسلولية االجتماعية

التنمية المستدامة

11

ياسين 2114,

وصفى تحليلي

المسلولية االجتماعية

حوكمة الشركات

12

سالمي و رفيقة 2112 ,

وصفى تحليلي

المسلولية االجتماعية

اداء الموارد البشرية

12

الزريقات 2112 ,

وصفى تحليلي

التوجه االستراتيجي

المسلولية االجتماعية

14

مقري و بليزاك 2112 ,

وصفي تحليلي

ابعاد المسلولية االجتماعية

تنمية الموارد البشرية

10

حمدي 2112 ,

استطالعي

المسلولية االجتماعية واألخالقية

االهتمام بالعاملين  ,توفير بيئة عمل

16

مصطفى ونذير 2112,

وصفى تحليلي

صحية و امنة  ,تحفيز العاملين ,
الحصول على المواصفات العالمية
المسلولية االجتماعية للمصارف االسالمية  :دراسة على المصرف االسالمي
للتنمية  -يتعذر توضيح متغيرات الدراسة
17

عماد 2112 ,

الوصفي التحليلي

استراتيجية تنمية الموارد البشرية

المسلولية االجتماعية للملسسات

18

وهيبة 2111 ,

وصفى تحليلي

المسلولية االجتماعية

الموارد البشرية

19

القاضي 2111 ,

وصفى تحليلي

مستو االلتزام بالمسلولية االجتماعية

اداء البنوك

للبنك
21

نوال2111 ,

وصفى تحليلي

المسلولية االجتماعية

الموارد البشرية

21

حسين و الجميل 2119 ,

وصفى تحليلي

المسلولية االجتماعية تجاه العاملين

اخالقيات العمل

22

الغالبي و العامري 2116 ,

وصفى تحليلي ,

المسلولية االجتماعية

شفافية نظام المعلومات

22

Wissink ,2016

الوصفي

24

Abdul Rashid and Abdullah

الوصفي التحليلي

تطبيقي
محددات المسلولية االجتماعية للشركات الهواندية المسجلة
يتعذر توضيح متغيرات الدراسة

20

برامج المسلولية االجتماعية

سلوك المواطنة التنظيمية

, 2012
Hameed ,2010

منهج نوعي في دراسة

المسلولية االجتماعية للشركات في باكستان

حالة
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26

Supriti and Damodar ,2010

المنهج التحليلي

27

Helg ,2007

الوصفي

اداء الشركات

المسلولية االجتماعية للشركات

المسلولية االجتماعية للشركات من منظور نيجيري

ثانيا :الدراسات التي تناولت الميزة التنافسية
م

الباحث

المنهج

المتغير المستقل

المتغير التابع

1

الغالييني 2110,

وصفي تحليلي

الموارد البشرية

الميزة التنافسية

2

المقادمة 2112 ,

وصفي تحليلي

الكفاءات البشرية

الميزة التنافسية

2

على 2112 ,

وصفي تحليلي

متطلبات استدامة الميزة التنافسية  :دراسة حالة الجامعة االسالمية
يتعذر توضيح متغيرات الدراسة

4

عبيد2112 ,

وصفى تحليلي

الخدمات االلكترونية

الميزة التنافسية

0

شراب 2112 ,

وصفى تحليلي

التخطيط االستراتيجي

الميزة التنافسية

6

سالم و اخرون 2111 ,

وصفى تحليلي

االبداع التسويقي و التكنولوجيا

الميزة التنافسية

7

الزعانين 2111 ,

وصفى تحليلي

الميزة التنافسية

الحصة السوقية

8

شعبان2111 ,

وصفى تحليلي

أر

المال الفكري

الميزة التنافسية

9

الشرفا 2118 ,

وصفي تحليلي

ادارة المعرفة و تكنولوجيا المعلومات

الميزة التنافسية

11

ايدي 2112 ,

وصفى تحليلي

ادارة الجودة الشاملة

الميزة التنافسية

11

المطيري 2112 ,

وصفى تحليلي

التوجه االبداعي

الميزة التنافسية

12

عريقات و اخرون 2111 ,

وصفى تحليلي

معايير االستقطاب و التعيين

الميزة التنافسية

12

الفيومي 2111 ,

وصفي تحليلي

االصول غير الملموسة

الميزة التنافسية

14

الصفار 2119 ,

وصفي تحليلي

المناخ التنظيمي

االداء و الميزة التنافسية

10

العتوم 2119 ,

وصفي تحليلي

رسالة المنظمة

الميزة التنافسية

16

بدر 2112 ,

وصفي تحليلي

نظم المعلومات

الميزة التنافسية
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17

عثمان 2112 ,

وصفي تحليلي

13

Tallud, 2014

وصفي

14

Hana, 2013

الوصفي التحليلي و

العوامل االستراتيجية

الميزة التنافسية

الميزة التنافسية لألعمال االلكترونية و الشركات االلكترونية
دراسة وصفية لد يتعذر توضيح متغيرات الدراسة
المعرفة و االبداع

الميزة التنافسية

المقارن
15

Ismail & other , 2012

وصفي تحليلي

موارد المنظمة  ,قدراتها  ,انظمتها

الميزة التنافسية

16

Change , 2011

وصفي تحليلي

االخالقيات البيئية للشركة

الميزة التنافسية

ثالثا :الدراسات التي تربط بين المسؤولية االجتماعية و الميزة التنافسية
م

الباحث

المنهج

المتغير المستقل

المتغير التابع

3

االشقر 2116 ,

الوصفي التحليلي

المسلولية االجتماعية

الميزة التنافسية

2

دريدة والعزم 2110,

الوصفي التحليلي

المسلولية االجتماعية

الميزة التنافسية

2

القريوتي و اخرون 2114 ,

الوصفي التحليلي

المسلولية االجتماعية

الميزة التنافسية

4

الطراونة و ابو جليل 2112 ,

الوصفي التحليلي

اخالقيات االعمال و المسلولية

الميزة التنافسية

االجتماعية
0

بشير و عمار 2112 ,

الوصفي التحليلي

المسلولية االجتماعية

الميزة التنافسية

6

النسور 2111 ,

الوصفي التحليلي

انماط المسلولية االجتماعية

الميزة التنافسية

7

سعيد و الباوي 2111 ,

الوصفي التحليلي

الدور االستراتيجي للمسلولية االجتماعية

الميزة التنافسية المستدامة

الشاملة

91

الفصل الرابع

منهجية الدراسة

المقدمة

أوالا :منهج الدراسة

ثاني ا :مجتمع الدراسة

ثالثا :أداة الدراسة

رابع ا :خطوات بناء االستبانة
خامسا :صدق االستبانة

سادس ا :ثبات االستبانة

سابعا :األساليب اإلحصائية المستخدمة
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المقدمة:
دور رئيس داً يددتم مددن خاللدده انجدداز الجانددب التطبيقددي مددن الد ارسددة ,وعددن
تعتبددر منهجيددة الد ارسددة واجراءاتهددا محد اً
طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى النتائج التدي يدتم تفسديرها

في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة ,وبالتالي تحقق األهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

وبندداء علددى ذلددك تندداول هددذا الفصددل وصددفا للم دنهج المتبددع ومجتمددع الد ارسددة ,وكددذلك أداة الد ارسددة المسددتخدمة
وطريقة إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها ,ومد صدقها وثباتها ,وينتهدي الفصدل بالمعالجدات اإلحصدائية التدي

استخدمت في تحليل البيانات واستخالص النتائج ,وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.
منهج الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي تحاول من خالله وصف
الظاهرة موضوع الدراسة ,وتحليل بياناتها ,والعالقة بين مكوناتها وااراء التي تطرح حولها والعمليات التي
تتضمنها وااثار التي تحدثها.
ويعرف الحمداني ( )111:2116المنهج الوصفي التحليلي بأنه "المنهج الذي يسعى لوصف الظواهر أو
األحداث المعاصرة ,أو الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة ,ويقدم
بيانات عن خصائص معينة في الواقع ,وتتطلب معرفة المشاركين في الدارسة والظواهر التي ندرسها

واألوقات التي نستعملها لجمع البيانات".

وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسين للمعلومات:

 .1المصادر الثانوية :حيث اتجهت الباحثة في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات الثانوية
والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ,والددوريات والمقداالت والتقدارير ,واألبحداث

والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة ,والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.

 .2المصـادر األوليــة :لمعالجدة الجوانددب التحليليدة لموضددوع الد ارسدة لجدأت الباحثددة إلدى جمددع البياندات األوليددة
من خالل اإلستبانة كأداة رئيسة للدراسة ,صممت خصيصاً لهذا الغرت.
مجتمع الدراسة :
مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفدردات الظداهرة التدي يدرسدها الباحدث ,وبنداءا علدى مشدكلة الد ارسدة وأهددافها

فددان المجتمددع المسددتهدف يتكددون مددن المددوظفين العدداملين فددي البنددوك التجاريددة العاملددة فددي قطدداع غ دزة (بنددك

فلسطين ,بنك اإلسكان ,البنك العربي) ,والبالغ عددهم( )622موظف.
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عينة الدراسة:
قامت الباحثة باستخدام طريقة العينة العشدوائية  ,حيدث تدم توزيدع  228اسدتبانة علدى مدوظفي البندوك التجاريدة

بمحافظددات غ دزة ,وقددد تددم اسددترداد  211اسددتبانة بنسددبة  , %8807والجدددول رقددم ( )8يوضددح حجددم كددل مددن
المجتمع وعينة الدراسة .
جدول رقم ( : )8يوضح حجم مجتمع وعينة الدراسة

حجم المجتمع

حجم العينة

اسم البنك
بنك فلسطين

081

221

العربي

21

8

اإلسكان للتجارة والتمويل

22

9

171

718

المجموع

المصدر :مقابلة مدع مددير المدوارد البشدرية فدي بندك فلسدطين بتداريخ  , 2116/11/12مقابلدة مدع مددير بندك االسدكان بتداريخ
 ,2116/11/12و مقابلة مع نائب مدير بنك العربي بتاريخ . 2116/11/12

وقد تم حساب حجم العينة من المعادلة التالية ( :) Moore, 2003
2

)(1

 Z 
n  

 2m 

حيث:

 :Zالقيمة المعيارية المقابلة لمستو داللة معلوم (مثالً Z=1.96 :لمستو داللة

 0 .0 5

.) 

عبر عنه بالعالمة العشرية (مثالً)  0 .0 5 :
وي ّ
 :mالخطأ الهامشيُ :
يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة:
)(2

nN
N  n 1

=

المع ّدل
ُ

n

حيث  Nتمثل حجم المجتمع
باستخدام المعادلة ( )1نجد أن حجم العينة يساوي:
2

 1 .9 6 
n  
  384
 2  0 .0 5 

المع ّدل باستخدام المعادلة ( )2يساوي:
حيث أن مجتمع الدراسة  ,N = 622فإن حجم العينة ُ
384  623
= المع ّدل n
 238
ُ
623  384  1

وبذلك فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي  228موظف.
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أداة الدراسة:

تم إعداد إستبانة حول" المسؤولية االجتماعية وعالقتها بالميزة التنافسية  -دراسة ميدانية على البنوك

التجارية العاملة في قطاع غزة" حيث تتكون من ثالث أقسام رئيسة هي:

القسم األول :وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيبين (اسم البنك ,الجن  ,العمر ,الملهل
العلمي ,سنوات الخدمة ,المسمى الوظيفي ,المنطقة الجغرافية).
القسم الثاني :وهو عبارة عن المسؤولية االجتماعية ,ويتكون من  26فقرة ,موزع على  4مجاالت:
المجال األول :البعد اإلنساني ,ويتكون من ( )8فقرات.

المجال الثاني :البعد األخالقي ,ويتكون من ( )7فقرات.
المجال الثالث :البعد القانوني ,ويتكون من ( )4فقرات.

المجال الرابع :البعد االقتصادي ,ويتكون من ( )7فقرات.

القسم الثالث :وهو عبارة عن الميزة التنافسية ,ويتكون من ( )16فقرة.
 11-1لفقرات االستبيان بحيث كلما اقتربت الدرجة من  11دل على الموافقة العالية

وقد تم استخدام المقيا

على ما ورد في العبارة والعك

صحيح ,والجدول التالي ( ) 9يوضح ذلك:
جدول ()0

درجات المقياس المستخدم في االستبانة
االستجابة

موافق

موافق

بدرجة

بدرجة كبيرة

الدرجة

1

جدا

قليلة جدا

2

2

4

0

6

7

8

9

11

خطوات بناء اإلستبانة:

قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة للتعرف على " المسؤولية االجتماعية وعالقتها بالميزة التنافسية  -دراسة
ميدانية على البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة " ,واتبعت الباحثة الخطوات التالية لبناء اإلستبانة -:

 -1اإلطدالع علددى األدب اإلداري والد ارسددات السددابقة ذات الصددلة بموضدوع الد ارسددة ,واالسددتفادة منهددا فددي بندداء
اإلستبانة وصياغة فقراتها.

 -2استشارت الباحثة عدداً من أساتذة الجامعات والمشرفين في تحديد مجاالت اإلستبانة وفقراتها.
 -2تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها اإلستبانة.
 -4تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.

 -0تم تصميم اإلستبانة في صورتها األولية.

 -6تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف.
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 -7تددم عددرت اإلسددتبانة علددى ( )12مددن المحكمددين مددن أعضدداء هيئددة التدددري
اإلسالمية وجامعة القد

فددي جامعددة األزهددر ,والجامعددة

المفتوحة وجامعة فلسطين .

 -8في ضوء أراء المحكمين تم تعديل بعت فقرات اإلستبانة من حيث الحذف أو اإلضدافة والتعدديل ,لتسدتقر
اإلستبانة في صورتها النهائية ,ملحق (.)1
صدق االستبانة:
صدق االستبانة يعني " أن يقي

االستبيان ما وضع لقياسه" (الجرجاوي ,)110 :2111,كما يقصد

بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ,ووضوح فقراتها
ومفرداتها من ناحية ثانية ,بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" (عبيدات وآخرون .)179:2111 ,وقد
تم التأكد من صدق اإلستبانة بطريقتين:
 -1صدق المحكمين "الصدق الظاهري":
عددا من المحكمين المتخصصين في مجال الظاهرة أو
يقصد بصدق المحكمين "هو أن يختار الباحث ً
المشكلة موضوع الدراسة" (الجرجاوي )117 :2111,حيث تم عرت اإلستبانة على مجموعة من المحكمين
تألفت من  12متخصصين في مجال اللغة واالدارة واالحصاء وأسماء المحكمين بالملحق رقم ( ,)2وقد

استجابت الباحثة اراء المحكمين وقامت بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة,
وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية  -انظر الملحق رقم (.)1

 -7صدق المقياس:

أوال :االتساق الداخلي Internal Validity
يقصد بصدق االتساق الداخلي مد

اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي تنتمي إلية هذه

الفقرة ,وقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي لإلستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين
كل فقرة من فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه ,وقد تم ذلك على العينة االستطالعية

المكونة من  41موظف.

 -االتساق الداخلي لــ " المسؤولية االجتماعية "

يوضح جدول ( )11معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " البعد اإلنساني " والدرجة الكلية للمجال,
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو معنوية  α ≥ 1010وبذلك يعتبر المجال صادقاً لما

وضع لقياسه.
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جدول ()31

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " البعد اإلنساني " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

يقدم البنك المساعدات والتبرعات النقدية للمشاريع الخيرية .

القيمة االحتمالية ().Sig

م

.1

الفقرة

.794

*0.000

.851

*0.000

.807

*0.000

يقدم البنك تسهيالت للعمالء بالمناسبات واالعياد الدينية .

.647

*0.000

يساهم البنك في توفير فرص عمل للنساء إيماناً منه بدورها في زيادة مستو

.750

*0.000

.768

*0.000

.7

يساهم البنك في توفير فرص عمل لذوي االحتياجات الخاصة داخل البنك .

.726

*0.000

.8

يخصص البنك جزءاً من أرباحه لدعم الملسسات الخيرية واالجتماعية .

.793

*0.000

.2
.2
.4
.0
.6

يساهم البنك في دعم البنى التحتية للمجتمع المحلي (المدار

,المستشفيات)

 ,الطرق

يوافق البنك على المشاركة في تخصيص برامج لحماية البيئة والمجتمع من
طرف الجمعيات والهيئات المحلية .

الدخل وتحسين مستو المعيشة .

يدعم البنك كافة االنشطة الطالبية والرياضية والترفيهية لطالب المدار
والجامعات .

* االرتباط دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 1010

يوضح جدول ( )11معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " البعد األخالقي " والدرجة الكلية للمجال,
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو معنوية  α ≥ 1010وبذلك يعتبر المجال صادقاً لما

وضع لقياسه.
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جدول ()33

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " البعد األخالقي " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

م

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

.1

تتوافق رسالة البنك وأهدافه مع أهداف وقيم المجتمع .

.901

*0.000

.2

يساهم البنك في حماية البيئة والمجتمع .

.885

*0.000

.2

يراعي البنك مبدأ تكافل الفرص في التوظيف .

.967

*0.000

.4

يمتلك البنك دليل أو ميثاق أخالقي واضح ومعلن لجميع العاملين لديها .

.913

*0.000

.932

*0.000

.735

*0.000

.845

*0.000

.0

يمنع البنك التمييز على أسا

.6

يراعي البنك البعد االخالقي في حمالته الدعائية واالعالنية .

.7

يمار

العائلة او الجن

أو الدين عند التوظيف.

البنك كافة أنشطته بأسلوب يتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع التي

يعمل به.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 1010

يوضح جدول ( )12معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " البعد القانوني " والدرجة الكلية للمجال,

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو معنوية  α ≥ 1010وبذلك يعتبر المجال صادقاً لما

وضع لقياسه.

جدول ()37

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " البعد القانوني " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

النقد .

يحرص البنك على

تطبيق قانون العمل الفلسطيني بخصوص االجور,
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معامل بيرسون

.2

تحرص ادارة البنك على تطبيق القوانين والتشريعات التي تصدرها سلطة

القيمة االحتمالية ().Sig

م

.1

الفقرة

.753

*0.000

.948

*0.000

االجازات  ,ساعات العمل ,البدالت ,الضمان االجتماعي  ,السالم المهنية)
.2

يتبنى البنك مبدأ االعتراف بعمل النقابات العمالية في قطاع غزة .

.831

*0.000

.4

يحرص البنك على تطبيق مبدأ الثواب و العقاب بشفافية .

.897

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 1010

يوضح جدول ( )12معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " البعد االقتصادي " والدرجة الكلية للمجال,
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو معنوية  α ≥ 1010وبذلك يعتبر المجال صادقاً لما

وضع لقياسه.

جدول ()31

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " البعد االقتصادي " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

م

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

.1

يساهم البنك في زيادة اجمالي الدخل القومي .

.798

*0.000

.2

يهدف البنك الى زيادة حصته السوقية في القطاع المصرفي .

.883

*0.000

.2

يحرص البنك على االستفادة من التقدم العلمي و التكنولوجي.

.809

*0.000

.4

يعمل البنك على تحقيق األرباح بطرق شفافة .

.769

*0.000

.0

يخصص البنك موازنة للمسلولية االجتماعية .

.777

*0.000

.827

*0.000

.765

*0.000

.6
.7

يساهم البنك في عملية التنمية واالستثمار بما يحقق االهداف العامة
للمجتمع .
يسعى البنك للوصول لمستو أعلى من الكفاءة في العمل .

* االرتباط دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 1010

 االتساق الداخلي لمجال " الميزة التنافسية "يوضح جدول ( )14معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الميزة التنافسية " والدرجة الكلية للمجال,

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو معنوية  α ≥ 1010وبذلك يعتبر المجال صادقاً لما

وضع لقياسه.
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جدول ()34

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الميزة التنافسية " والدرجة الكلية للمجال

لالرتباط

معامل بيرسون

م

القيمة االحتمالية ().Sig

الفقرة

.1

تحرص ادارة البنك على تعزيز دور المسلولية االجتماعية بما يضمن تحقيق ميزة تنافسية لها.

.695

*0.000

.2

يتميز البنك بخدماته المتطورة عن منافسيه من البنوك االخر وفق احتياجات سوق العمل .

.757

*0.000

.2

يعمل البنك على دعم أنشطة البحث والتطوير من أجل تقليل تكاليف الخدمات التي يقدمها.

.669

*0.000

.4

تهتم ادارة البنك بمواجهه المخاطر التي تحد من قدرته على استدامة الميزة التنافسية .

.875

*0.000

.773

*0.000

.836

*0.000

.886

*0.000

.910

*0.000

.793

*0.000

.747

*0.000

.849

*0.000

.12

يسعى البنك الى بناء عالمة تجارية مميزة .

.875

*0.000

.12

يشجع البنك العاملين فيه على المبادرات لالرتقاء بالخدمات بما يميزه عن البنوك االخر .

.858

*0.000

.14
.10

توفر البنوك فروعاً اخر لها لتغطي جميع المحافظات في قطاع غزة .

.670

*0.000

يقوم البنك بقيا

.850

*0.000

.16

يسعى البنك بشكل دائم لتطبيق التقنيات الحديثة مما يميزه عن غيره من البنوك .

.720

*0.000

تسعى ادارة البنك الى معرفة خصائص السوق إلعداد االستراتيجيات المناسبة ألي وضع محتمل

.0

حالي او مستقبلي .
يقوم البنك بتنظيم دورات تدريبية لتحسين قدرات العاملين واالرتقاء بكفاءتهم كجزء من المسلولية

.6

االجتماعية اتجاه العاملين .
سمعة البنك مميزة مقارنة بالمصارف التجارية االخر المنافسة .

.7

يتبنى البنك المسلولية االجتماعية تجاه عمالئه مما يعطيه ميزة تتعلق بإبداع طرق جديدة في توزيع

.8

خدماته.

يستخدم البنك أساليب وطرق متنوعة لتحسين جودة الخدمات المقدمة .

.9
.11
.11

يحرص البنك على تعويت العميل في حال حدوث خطأ من تقديم الخدمة أو تغيير في اجراءات
معاملته للمحافظة على سمعة البنك .
يتميز البنك بالتعاون مع البنوك العالمية لتحسين قدرته على تحقيق الجودة والتميز في العمل المعرفي
.

مد رضى العميل عن الخدمة المقدمة من وقتاً ألخر .

* االرتباط دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 1010
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ثانيا :الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدق البنائي أحد مقايي
إليها ,ويبين مد

صدق األداة الذي يقي

مد

تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول

ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات اإلستبانة ,وقد تم ذلك على

العينة االستطالعية المكونة من  41موظف.

يبين جدول ( )10أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائياً عند مستو

داللة

معنوية  α ≥ 1010وبذلك تعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقه لما وضعت لقياسه.
جدول ()30

معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية لإلستبانة
معامل بيرسون

القيمة

البعد اإلنساني.

.847

*0.000

البعد األخالقي.

.931

*0.000

البعد القانوني.

.909

*0.000

البعد االقتصادي.

.930

*0.000

المسؤولية االجتماعية.

.987

*0.000

الميزة التنافسية.

.956

*0.000

المجال

لالرتباط

االحتمالية)(Sig.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 1010

ثبات اإلستبانة :Reliability

يقصد بثبات االستبانة هو أن يعطي االستبيان نف
أيضا إلى أي درجة يعطي المقيا

النتائج إذا أعيد تطبيقه عدة مرات متتالية ,ويقصد به

قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها ,أو ما هي درجة اتساقه

وانسجامه واستم ارريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة (الجرجاوي ,)97 :2111,وقد تم ذلك على
العينة االستطالعية المكونة من  41موظف.
وقد تحققت الباحثة من ثبات إستبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha
 ,Coefficientوكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)16
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جدول ()16

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة
عدد

المجال

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

البعد اإلنساني.

8

0.894

البعد األخالقي.

7

0.954

البعد القانوني.

4

0.870

البعد االقتصادي.

7

0.900

المسؤولية االجتماعية.

26

0.964

الميزة التنافسية.

16

0.959

جميع مجاالت االستبانة

42

0.978

نستخلص من النتائج الموضحة في جدول ( )16أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح
بين ( ,)0.964,0.870بينما بلغت لجميع فقرات اإلستبانة ( ,)0.978وهذا يعنى أن الثبات مرتفع ودال

إحصائيا.

وبذلك تكون اإلستبانة في صورتها النهائية كما هدي فدي الملحدق ( )1قابلدة للتوزيدع .وتكدون الباحثدة قدد تأكددت

مددن صدددق وثبددات إسددتبانة الد ارسددة ممددا يجعلهددا علددى ثقددة تامددة بصددحة اإلسددتبانة وصددالحيتها لتحليددل النتددائج
واالجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

األساليب اإلحصائية المستخدمة:

تم تفريغ وتحليل اإلستبانة من خالل برنامج التحليدل اإلحصدائي Statistical Package for the Social
.(SPSS) Sciences
اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تدم اسدتخدام اختبدار كولمجدوروف  -سدمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبدار مدا إذا
كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ,وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)17
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جدول ()32

يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
قيمة

المجال

القيمة

االختبار

االحتمالية
)(Sig.

البعد اإلنساني.

0.907

0.384

البعد األخالقي.

1.280

0.074

البعد القانوني.

0.900

0.386

البعد االقتصادي.

1.107

0.173

المسؤولية االجتماعية.

1.278

0.076

الميزة التنافسية.

1.292

0.071

جميع مجاالت االستبانة

1.141

0.148

نستخلص من النتائج الموضحة في جدول ( )17أن القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت الدراسة أكبر

من مستو الداللة

.0.0

وبذلك فإن توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي حيث تم استخدام

االختبارات المعلمية الختبار فرضيات الدراسة.
وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 .1النسب المئوية والتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوصف عينة الدراسة.
 .2المتوسط الحسابي والوزن النسبي واالنحراف المعياري.

 .2اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.
 .4اختبار كولمجوروف  -سمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار ما إذا كانت
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

 .0معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقيا

درجة االرتباط :يقوم هذا

االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين .وقد استخدمته الباحثة لحساب االتساق الداخلي والصدق

البنائي لالستبانة وكذلك لدراسة العالقة بين المجاالت.

 .6اختبدار  Tفدي حالدة عينتدين ( )Independent Samples T-Testلمعرفدة مدا إذا كدان هنداك فروقدات
ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.

 .7اختبار تحليل التباين األحادي)  )One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفة ما إذا
كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات .استخدمته الباحثة

للفروق التي تعز للمتغير الذي يشتمل على ثالث مجموعات فأكثر.
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الفصل الخامس
تحليل البيانات واختبار الفرضيات

المقدمة
 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية
 تحليل فقرات االستبانة
 اختبار فرضيات الدراسة
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المقدمة :
يتضمن هذا الفصل عرضاً لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ,وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة

الدراسة واستعرات أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها ,والوقوف على

البيانات الشخصية عن المستجيبين التي اشتملت على (اسم البنك ,الجن  ,العمر ,الملهل العلمي ,سنوات
الخدمة ,المسمى الوظيفي ,المنطقة الجغرافية) ,لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من
إستبانة الدراسة ,إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية ) (SPSSللحصول على نتائج
الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.

الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية

وفيما يلي عرت لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية :
 -توزيع عينة الدراسة حسب اسم البنك

جدول ( :)38توزيع عينة الدراسة حسب اسم البنك
اسم البنك

العدد

النسبة المئوية %

البنك العربي

10

4.7

بنك اإلسكان

16

7.6

بنك فلسطين

185

87.7

المجموع

211

100.0

يتضح من جدول ( )18أن ما نسبته  %87.7من عينة الدراسة يعملون في بنك فلسطين %7.6 ,يعملدون فدي
بنك اإلسكان ,بينما  %4.7يعملون في البنك العربي.

وتعزو الباحثة ذلك الى أن عدد العاملين في البنوك والتي تمثل عينة الدراسة في بنك فلسطين كدان أكبدر مدن
بندك االسددكان والبنددك العربددي وبالتددالي عددد أفدراد العينددة يتناسددب مددع عددد أفدراد العدداملين االجمددالي ويرجددع ذلددك
الددى تعدداون هددذه البنددوك مددع الباحثددة فددي تعبئددة االسددتبانة بينمددا رفضددت البنددوك التجاريددة االخددر ذلددك ألسددباب

تتعلق بها .

 -توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

جدول( :)30توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

136

64.5

أنثى

75

35.5

المجموع

211

100.0
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يتضح من جددول ( )19أن مدا نسدبته  %64.5مدن عيندة الد ارسدة ذكدور ,بينمدا  %35.5اإلنداث  ,والسدبب هدو
أن البنوك تفضل فئة الذكور عن فئة االناث في عملية التوظيف نظ اًر الن العمل المصرفي يحتاج الى تأخير

في أوقات الدوام الرسمي وكذلك طبيعة الوظائف الموجودة في البنوك( .الغالييني ) 61: 2110,

وتعزو الباحثـة ذلـك الدى طبيعدة العوامدل الثقافيدة السدائدة فدي المجتمدع الفلسدطيني واهتمدام البندوك بفئدة الدذكور
وفئة االناث وان االناث حصلت على نسبة  % 2000وهذا يعكد

تقدارير الجهداز االحصداء الفلسدطيني لعدام

 2112حيث بينت النتائج الى أن نسبة المرأة العاملة في فلسطين ال يتجاوز  %10من نسدبة االيددي العاملدة

ككددل  ,يعنددي ذلددك اهتمددام بفئددة االندداث ولكددن يوجددد بعددت الوظددائف تتطلددب مددوظفين ذكددور أكثددر مددن االندداث
كوظيفية التلر أوما شابه .
 -توزيع عينة الدراسة حسب العمر

جدول ( :)71توزيع عينة الدراسة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  21سنة

58

27.5

من  21إلى أقل من  41سنة

90

42.7

من  41إلى أقل من  01سنة

54

25.6

 01سنة فأكثر

9

4.3

المجموع

211

100.0

يتضح من جدول ( )21أن ما نسبته  %27.5من عينة الدراسة أعمارهم أقل من  21سنة %42.7 ,تتراوح
أعمارهم من  21إلى أقل من  41سنة %25.6 ,تتراوح أعمارهم من  41إلى أقل من  01سنة ,بينما %4.3
أعمارهم 01سنة فأكثر.

بينت النتائج ان الموظفين العامليين من الفئة العمرية (من 21الى أقل من  ) 01مثلت نسبة االكبر

 %6802وهذه نسبة عالية مقارنة بالفئات العمرية االخر  ,وتعزو الباحثة ذلك الى أن اغلب الموظفين في

البنوك من فئة الشباب والخبرة والفئة التي تعتبر أكثر طموحاً وتطلعاً للمزيد من الفرص الوظيفية االعلى

داخل البنك .
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 -توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

جدول ( :)73توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية %

دبلوم فأقل

7

3.3

179

84.8

دراسات عليا

25

11.8

المجموع

211

100.0

بكالوريو

يتضدح مدن جددول ( )21أن مدا نسدبته  %3.3مدن عينددة الد ارسدة مدلهلهم العلمدي دبلدوم فأقدل %84.8 ,مددلهلهم
العلمي بكالوريو  ,بينما  %11.8ملهلهم العلمي دراسات عليا.

وتعزو الباحثة ذلك الى واقع الموظفين في قطاع غدزة  ,حيدث أن مدا نسدبته  %61مدن أجمدالي عددد العداملين

فددي البنددوك مددن حملددة شددهادة البكددالوريو
الحالية حيث كان ملهل البكالوريو

(مجلددة البنددوك فددي فلسددطين  ) 72: 2112,وهددذا يتفددق مددع الد ارسددة

أعلى من الملهالت العلمية االخر بنسبة  %8408وهذا يعتبدر متطلدب

هددام عنددد اشددغال الوظددائف  ,ويشددير ذلددك الددى تددوفر كدوادر متعلمددة علددى ارتفدداع المسددتو العلمددي لددبعت أفدراد
العينة ويرجع ذلك الى حساسية االعمال المناطة اليهم .
 -توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة

جدول ( :)77توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة
سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  0سنوات

53

25.1

من  0إلى أقل من  11سنوات

57

27.0

من  11إلى أقل من  10سنة

46

21.8

 10سنة فأكثر

55

26.1

المجموع

211

100.0

يتضح من جدول ( )22أن ما نسبته  %25.1من عينة الدراسة سنوات خدمتهم أقل من  0سنوات%27.0 ,
تتراوح سنوات خدمتهم من  0إلى أقل من  11سنوات %21.8 ,تتراوح سنوات خدمتهم من  11إلى أقل من

 10سنة ,بينما  %26.1سنوات خدمتهم  10سنة فأكثر.

وبينت النتائج الى أن أغلب العاملين في البنوك من ( 0الى أقل من  10سنة )  ,وتعزو الباحثة ذلك الى
تمتع العاملين في البنوك بخبرة عملية عالية تلهلهم الى ممارسة تلك الوظائف  ,ويدل أن معظم افراد عينة
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الد ارس ة لديها عدد سنوات خبرة تزيد عن الخم

سنوات فأكثر االمر الذي يعك

الخبرات العملية الكافية في

مجال ادارة الوظائف في البنوك .
-

توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

جدول ( :)71توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

العدد

النسبة المئوية %

مدير فرع

8

3.8

مراقب فرع

16

7.6

قسم

72

34.1

موظف

115

54.5

المجموع

211

100.0

رئي

يتضح من جدول ( )22أن مدا نسدبته  %3.8مدن عيندة الد ارسدة مسدماهم الدوظيفي مددير فدرع %7.6 ,مسدماهم
الوظيفي مراقب فرع %34.1 ,مسماهم الوظيفي رئي

قسم ,بينما  %54.5مسماهم الوظيفي موظف.

وتعزو الباحثة ذلك الى ارتفاع نسبة المسمى الوظيفي (موظف ) من الموظفين العاملين في البنوك التجارية

بنسبة  %0400مقارنة بمسميات الوظيفية االخر وذلك يعك

واقع الحال االدري في جميع الملسسات

والبنوك بتزايد أعداد المرلوسين من الموظفين مقارنة بأعداد الرلساء في جميع األقسام  ,وهذا يتفق كلما
اتجاهنا الى أعلى في السلم الوظيفي يقل عدد الموظفين كما أن قلة المناصب اإلدارية العليا كمدير فرع

فأعلى يعز إلى أن تواجد هذه المسميات في محافظات الضفة الغربية ,األمر الذي يصعب التواصل معه
للتباعد الجغرافي.

 -توزيع عينة الدراسة حسب المنطقة الجغرافية (الفروع)

جدول ( :)74توزيع عينة الدراسة حسب المنطقة الجغرافية
المنطقة الجغرافية

العدد

النسبة المئوية %

غزة

89

42.2

الشمال

25

11.8

الوسطى

20

9.5

خانيون

47

22.3

رفح

30

14.2

المجموع

211

100.0
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يتضدح مددن جددول ( )24أن مددا نسددبته  %42.2مدن عينددة الد ارسددة يعملدون فددي فددرع غدزة %11.8 ,يعملددون فددي
فرع الشمال %9.5 ,يعملون في فرع الوسطى %22.3 ,يعملون في فرع خانيون  ,بينما  %14.2يعملون في
فرع رفح.

وتعــزو الباحثــة ذلــك الددى تمركددز فددروع البندوك فددي محافظددة غدزة مقارنددة بالمحافظددات االخددر ويرجددع ذلددك الددى
حجم المنطقة الجغرافية والكثافة السكانية أكبر من المناطق االخر  ,حيث ان بندك فلسدطين لديده مكاتدب فدي

المحافظات ولكن التمركز الرئيسي في محافظدة غدزة وكدذلك الحدال للبندك العربدي الدذي ال يوجدد لديده اي فدروع

في المحافظات اال الفرع الرئيسي في غزة ,بينما بنك االسكان لديه فرعان فقط في غزة وخانيون

.

المحك المعتمد في الدراسة ):(Ozen et al., 2012
لتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستو االستجابة ,اعتمدت الباحثة على ترتيب المتوسطات الحسابية على
مستو المجاالت لالستبيان ومستو الفقرات في كل مجال ,وقد حددت الباحثة درجة الموافقة حسب المحك
المعتمد للدراسة ,كما هو موضح في الجدول التالي:
جدول ()70

يوضح المحك المعتمد في الدراسة
المتوسط الحسابي

الوزن النسبي

درجة الموافقة

من 208 -1

من 28% -11%

منخفضة جدا

أكبر من 406 - 208

أكبر من 46% - 28%

منخفضة

أكبر من 604 - 406

أكبر من 64%- %46

متوسطة

أكبر من 802 – 604

أكبر من 82%- 64%

كبيرة

أكبر من 11 – 802

أكبر من 111 %-82%

كبيرة جدا

المصدر (Ozen et al., 2012):
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حتليل فقرات االستبانة

أوال :تحليل فقرات المتعلقة بالمجال األول " المسؤولية االجتماعية "
 .3تحليل فقرات المتعلقة بالبعد االول " البعد اإلنساني " :

تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة ,النتائج
موضحة في جدول (.)26
جدول ()71

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات البعد
" البعد اإلنساني "

م
.1
.2

.2

المتوسط االنحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

يقدم البنك المساعدات والتبرعات النقدية للمشاريع
الخيرية .
يساهم البنك في دعم البنى التحتية للمجتمع المحلي
(المدار  ,الطرق ,المستشفيات)

الوزن

النسبي

الترتيب

.0

8.28

2.33

82.84

2

7.91

2.32

79.05

5

كبيرة

يوافق البنك على المشاركة في تخصيص برامج
لحماية البيئة والمجتمع من طرف الجمعيات والهيئات

7.90

2.23

79.05

6

كبيرة

7

كبيرة

يقدم البنك تسهيالت للعمالء بالمناسبات واالعياد
الدينية.

7.55

2.59

75.50

يساهم البنك في توفير فرص عمل للنساء إيمانا
منه بدورها في زيادة مستوى الدخل وتحسين

8.57

2.04

85.73

1

مستوى المعيشة.
.6
.7
.8

الموافقة
كبيرة جدا

المحلية .
.4

درجة

يدعم البنك كافة االنشطة الطالبية والرياضية

كبيرة
جدا

7.91

2.17

79.15

4

كبيرة

7.35

2.74

73.52

8

كبيرة

يخصص البنك جزءاً من أرباحه لدعم الملسسات

7.98

2.56

79.81

3

كبيرة

جميع فقرات المجال مع ا

7.93

1.95

79.33

والترفيهية لطالب المدار والجامعات.

يساهم البنك في توفير فرص عمل لذوي االحتياجات
الخاصة داخل البنك.
الخيرية واالجتماعية.
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كبيرة

من جدول ( )26يمكن استخالص ما يلي:
 -المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة " يساهم البنك في توفير فرص عمل للنساء إيماناً منه بدورها في زيادة

مستو

الدخل وتحسين مستو

المعيشة" يساوي ( 8.57الدرجة الكلية من  )11أي أن الوزن

النسبي ,%85.73وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  ,وبذلك
جاء ترتيبها في المرتبة االولى من حيث قيمة الوسط الحسابي من بين الفقرات  ,وهذا يدل على ايمان البنك

بدور المرأة في المجتمع مما يساعد في تحسين مستو الدخل ويساهم في دوره في المسلولية االجتماعية
أتجاه المجتمع الذي يعمل به .
 المتوسط الحسابي للفقرة السابعة " يساهم البنك في توفير فرص عمل لذوي االحتياجات الخاصة داخلالبنك " يساوي  7.35أي أن الوزن النسبي ,%73.52وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد
العينة على هذه الفقرة  ,والتي جاءت في المرتبة االخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي من بين الفقرات ,
وهذا يرجع الى مساهمة البنك في توفير فرص عمل لذوي االحتياجات الخاصة أيماناً منه بمسلوليته

االجتماعية .

 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ,7.93وأن الوزن النسبي يساوي  ,%79.33وهذايعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات البعد االنساني.

وتعزو الباحثة ذلك الن البنوك تلمن بدور المسلولية االجتماعية من خالل البعد االنساني من تقديم
التبرعات والمساعدات النقدية للمشاريع ودعم البنى التحتية للمجتمع ويقدم دعم لكافة االنشطة المجتمعية
ويساهم في توفير فرص عمل لذوي االحتياجات الخاصة داخل البنك ايماناً منه بجزء من مسلولياته تجاه

المجتمع .

واتفقت هذه النتائج مع بعت الدراسات كدراسة (الحسن  ) 2114,التي أظهرت النتائج انه توجد موافقة

كبيرة من ق بل افراد عينة الدراسة على فقرات البعد االنساني مما يعني ان البعد االنساني يساهم في تطبيق
بطاقة االداء من خالل مساهمة المنظمة في انجاز المشاريع االساسية وتقديم التبرعات والمساعدات للمشاريع

الخيرية  ,ودراسة ( ياسين  ) 2114,التي أظهرت النتائج موافقة كبيرة من قبل أفراد عينة الدراسة على
فقرات البعد االنساني (الخيري) في ملسسة ( ENPEQالملسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية ) .

وعلى الرغم من اختالف البيئتين إال أنهما اتفقتا على أن البعد االنساني من االبعاد المهمة في المسلولية

االجتماعية .

واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة (عليان  ) 2110,التي أظهرت النتائج ان هناك موافقة بدرجة
متوسطة من قبل أفراد عينة الدراسة على فقرات البعد االنساني والذي جاء بوزن نسبي قدره , % 62079
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وجاء االختالف في بيئة الدراسة التي طبقت على الشركات المساهمة العامة كون هذه الدراسة التهتم بالبعد
االنساني لذلك جاءت منخفضة .
 تحليل فقرات مجال " البعد األخالقي "تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة .النتائج
موضحة في جدول (.)27
جدول ()72

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات البعد
" البعد األخالقي "

م

الفقرة

المتوسط االنحراف

الوزن

الحسابي المعياري النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

.1

تتوافق رسالة البنك وأهدافه مع أهداف وقيم المجتمع .

8.55

1.90

85.50

4

كبيرة جدا

.2

يساهم البنك في حماية البيئة والمجتمع .

8.43

1.85

84.27

5

كبيرة جدا

.2

يراعي البنك مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف .

8.01

2.13

80.14

7

كبيرة

8.86

1.75

88.58

2

كبيرة جدا

8.38

2.07

83.76

6

كبيرة جدا

8.93

1.43

89.29

1

8.73

1.60

87.25

3

8.55

1.49

85.54

.4
.0
.6
.7

يمتلك البنك دليل أو ميثاق أخالقي واضح ومعلن

لجميع العاملين لديها .

يمنع البنك التمييز على أسا

الدين عند التوظيف.

العائلة او الجن

أو

يراعي البنك البعد االخالقي في حمالته الدعائية

واالعالنية .
يمار

البنك كافة أنشطته بأسلوب يتوافق مع عادات

وتقاليد المجتمع التي يعمل به.
جميع فقرات المجال مع ا

كبيرة
جدا

كبيرة جدا
كبيرة
جدا

من جدول ( )27يمكن استخالص ما يلي:
 المتوسط الحسابي للفقرة السادسة " يراعي البنك البعد األخالقي في حمالته الدعائية واإلعالنية" يساوي( 8.93الدرجة الكلية من  )11أي أن الوزن النسبي ,%89.29وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة

جدا من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  ,وبذلك جاء ترتيبها في المرتبة االولى من حيث قيمة الوسط
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الحسابي من بين الفقرات  ,ويدل هذا على أن البنك يراعي البعد االخالقي و يتبع مبدأ الشفافية و
الوضوح في حمالته االعالنية والدعائية .
 المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة " يراعي البنك مبدأ تكافل الفرص في التوظيف " يساوي  8.01أي أنالوزن النسبي ,%80.14وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
والتي جاءت في المرتبة االخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي من بين الفقرات  ,وهذا يدل على أن

البنك يعتمد على مبدأ تكافل الفرص في عملية التوظيف مما يزيد من دوره في المسلولية االجتماعية

اتجاه المجتمع .
-

بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ,8.55وأن الوزن النسبي يساوي  ,%85.54وهذا

يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل أفراد العينة على فقرات هذا البعد  ,وهذا يدل على أهمية
البعد االخالقي في المسلولية االجتماعية في البنوك التجارية في قطاع غزة .

وتعزو الباحثة ذلك إلى ان البنوك تراعي البعد االخالقي في حمالتها االعالنية وكذلك امتالكها دليالً أخالقياً
واضح ومعلن لجميع العاملين لديه وتراعي أهداف وقيم المجتمع من خالل ممارسة االنشطة بأسلوب يتوافق

مع عادات وتقاليد المجتمع وتراعي مبدأ تكافل الفرص .

واتفقت هذه النتائج مع بعت الدراسات كدراسة (زريقات  ) 2111 ,التي أظهرت نتائج انه توجد موافقة
كبيرة من قبل افراد عينة الدراسة على فقرات البعد االخالقي للمسلولية االجتماعية والتي تشابهت مع بيئة

الدراسة في قطاع المصارفي  ,ودراسة (الحسن  ) 2114 ,التي أظهرت النتائج أن هناك موافقة مرتفعة
من قبل افراد عينة الدراسة على فقرات البعد االخالقي للمسلولية االجتماعية  ,ودراسة (ياسين  )2114,التي
أظهرت نتائج توجد موافقة كبيرة من قبل افراد عينة الدراسة على فقرات البعد االخالقي في ملسسة
( ENPEQالملسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية ) .وعلى الرغم من اختالف البيئتين إال أنهما اتفقتا

على أن البعد االخالقي من االبعاد المهمة والملثرة في المسلولية االجتماعية .

واختلفت هذه النتائج مع دراسة ( عليان  ) 2110,التي أظهرت نتائج توجد موافقة بدرجة متوسطة من قبل
افراد عينة الدراسة على فقرات البعد االخالقي للمسلولية االجتماعية بوزن نسبي  . % 82.58وقد يرجع

سبب االختالف إلى االختالف في مجتمع الدراسة .
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 تحليل فقرات مجال " البعد القانوني "تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة .النتائج
موضحة في جدول (.)28
جدول ()78

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات البعد
" البعد القانوني "

م
.1

.2

المتوسط االنحراف

الفقرة

الوزن

الحسابي المعياري النسبي

تحرص ادارة البنك على تطبيق القوانين والتشريعات

التي تصدرها سلطة النقد .

9.31

1.22

93.10

الترتيب
1

يحرص البنك على تطبيق قانون العمل الفلسطيني

بخصوص االجور ,االجازات  ,ساعات العمل

9.04

1.59

90.38

2

,البدالت ,الضمان االجتماعي  ,السالمة المهنية )
.2
.4

يتبنى البنك مبدأ االعتراف بعمل النقابات العمالية

في قطاع غزة .

يحرص البنك على تطبيق مبدأ الثواب و العقاب

بشفافية .

جميع فقرات المجال مع ا

8.06

2.39

80.63

4

8.36

1.94

83.56

3

8.70

1.46

86.97

درجة

الموافقة
كبيرة
جدا

كبيرة جدا
كبيرة
جدا

كبيرة جدا
كبيرة جدا

من جدول ( )28يمكن استخالص ما يلي:

 المتوسط الحسابي للفقرة األولى " تحرص إدارة البنك على تطبيق القوانين والتشريعات التي تصدرهاسلطة النقد " يساوي ( 9.31الدرجة الكلية من  )11أي أن الوزن النسبي  ,%93.10وهذا يعني أن هناك
موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  ,وبذلك جاء ترتيبها في المرتبة االولى من
حيث قيمة الوسط الحسابي من بين الفقرات  ,ويدل على حرص البنوك على تطبيق القوانين والتشريعات

التي تصدرها سلطة النقد الفلسطينية بالدعم المجتمعي وضرورة التزام البنوك بتقديم برامج للمجتمع مع

االخذ بعين االعتبار االعتبارات االخالقية والمجتمعية .

 -المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة " يتبنى البنك مبدأ االعتراف بعمل النقابات العمالية في قطاع غزة "

يساوي  8.06أي أن الوزن النسبي  ,%80.63وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد
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العينة على هذه الفقرة  ,والتي جاءت في المرتبة االخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي من بين الفقرات
 ,ويدل على أن البنك يتبنى بدرجة كبيرة جداً مبدأ االعتراف بعمل النقابات العمالية في قطاع غزة .
-

بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ,8.70وأن الوزن النسبي يساوي  ,%86.97وهذا

يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل أفراد العينة على فقرات البعد القانوني ,وهذه يدل على
أهمية البعد القانوني كأحد أبعاد المسلولية االجتماعية في البنوك التجارية في قطاع غزة .

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن ادارة البنوك تحرص على تطبيق اللوائح و القوانين مثل تطبيق قانون العمل
الفلسطيني من خالل الحوافز واالجور واالجازات والبدالت والضمان االجتماعي والسالمة المهنية وتحرص
ايضاً على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بشفافية .

واتفقت هذه النتائج مع بعت الدراسات كدراسة (ياسين  )2114,التي أظهرت نتائج على وجود درجة من

ال موافقة بدرجة مرتفعة من قبل افراد عينة الدراسة على تطبيق البعد القانوني في ملسسة , ENPEQ
ودراسة (عليان  ) 2110,و دراسة ( اللولو  ) 2119,التي أظهرت النتائج وجود موافقة بدرجة مرتفعة على

فقرات محور تبني المسلولية االجتماعية من خالل البعد القانوني بوزن نسبي . % 86021

وعلى الرغم من اختالف بيئة الدراسة إال أنهم اتفقوا على أن البعد االقانوني من االبعاد المهمة والملثرة في
المسلولية االجتماعية .

واختلفت نتائج مع دراسة ( الحسن  ) 2114,التي أظهرت النتائج وجود درجة من الموافقة من قبل أفراد
عينة الدراسة بمتوسط حسابي قدره  4026و يرجع سبب االختالف الى مجتمع الدراسة .
واختلفت مع دراسة ( زريقات  ) 2111 ,التي أظهرت النتائج وجود درجة من الموافقة من قبل أفراد عينة

الدراسة بمتوسط حسابي قدره  2028بالرغم من هذا االختالف اال انها تشابهت مع بيئة الدراسة الحالية في
القطاع المصرفي .
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 تحليل فقرات مجال " البعد االقتصادي "تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة .النتائج
موضحة في جدول (.)29
جدول ()70

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات البعد
" البعد االقتصادي "

م
.1

المتوسط االنحراف

الفقرة

الوزن

الحسابي المعياري النسبي

يساهم البنك في زيادة اجمالي الدخل القومي .

الترتيب

درجة

الموافقة
كبيرة

8.40

2.01

83.97

7

9.00

1.37

90.05

2

9.05

1.30

90.48

1

.4

يعمل البنك على تحقيق األرباح بطرق شفافة .

8.71

1.81

87.10

4

كبيرة جدا

.0

يخصص البنك موازنة للمسلولية االجتماعية .

8.49

1.89

84.90

6

كبيرة جدا

8.53

1.85

85.33

5

كبيرة جدا

8.91

1.44

89.10

3

كبيرة جدا

8.73

1.30

87.28

.2
.2

.6
.7

يهدف البنك إلى زيادة حصته السوقية في القطاع
المصرفي .
يحرص البنك على االستفادة من التقدم العلمي و

التكنولوجي.

يساهم البنك في عملية التنمية واالستثمار بما يحقق
االهداف العامة للمجتمع .
يسعى البنك للوصول لمستو أعلى من الكفاءة في
العمل .
جميع فقرات المجال معاً

جدا

كبيرة جدا
كبيرة
جدا

كبيرة جدا

من جدول ( )29يمكن استخالص ما يلي:

 المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة " يحرص البنك على االستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي " يساوي( 9.05الدرجة الكلية من  )11أي أن الوزن النسبي  ,%90.48وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة
جدا من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  ,وبذلك جاء ترتيبها في المرتبة االولى من حيث قيمة الوسط
الحسابي من بين الفقرات  ,ويدل على أن البنوك تستفيد من البرامج التكنولوجيا الحديثة لتسهيل أنجاز

المعامالت المصرفية بأقل وقت و جهد وبكفاءة عالية .
 -المتوسط الحسابي للفقرة األولى " يساهم البنك في زيادة إجمالي الدخل القومي" يساوي  8.40أي أن

الوزن النسبي ,%83.97وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
110

 ,والتي جاءت في المرتبة االخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي من بين الفقرات ويدل على التزام
البنوك في زيادة الدخل القومي واالجمالي للبلد من خالل دفع الضرائب ودعم االقتصاد المحلي .
-

بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ,8.73وأن الوزن النسبي يساوي  ,%87.28وهذا

يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل أفراد العينة على فقرات  ,ويدل على أهمية البعد
االقتصادي كأحد أبعاد المسلولية االجتماعية لد البنوك التجارية في قطاع غزة .

وتعزو الباحثة ذلك إلى دور البنوك في تعزيز ودعم العمل االقتصادي من خالل االستفادة من التكنولوجيا
والتقدم العلمي و توجهها نحو المساعدة في عملية التنمية واالستثمار بما يحقق االهداف العامة للمجتمع بما

يمكن البنك من الوصول الى أعلى درجة من الكفاءة في العمل .

واتفقت هذه النتائج مع بعت الدراسات كدراسة (ياسين  ) 2114,التي أظهرت نتائج على موافقة بدرجة
مرتفعة من قبل افراد عينة الدراسة على تطبيق البعد االقتصادي في ملسسة (ENPEQالملسسة الوطنية

للمنتجات الكهروكيميائية ) ودراسة (زريقات  ) 2111,التي أظهرت النتائج على موافقة من قبل افراد عينة
الدراسة على فقرات البعد االقتصادي للمسلولية االجتماعية  ,ودراسة (غالبي والعامري ) 2116,التي

أظهرت النتائج بان المصارف تعتمد على النمط االقتصادي في تبنيه للمسلولية االجتماعية .

واختلفت هذه النتائج مع دراسة ( عليان  ) 2110,التي أظهرت نتائج توجد موافقة بدرجة متوسطة من قبل
افراد عينة الدراسة على فقرات البعد االقتصادي للمسلولية االجتماعية بوزن نسبي  % 78002ويرجع سبب

االختالف الى بيئة الدراسة .
 -تحليل جميع فقرات المسؤولية االجتماعية :

تددم اسددتخدام المتوسددط الحسددابي واالنح دراف المعيدداري والددوزن النسددبي والترتيددب لمعرفددة درجددة الموافقددة .النتددائج

موضحة في جدول (.)21

جدول ()11

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لجميع فقرات المسؤولية االجتماعية
المجال

المتوسط االنحراف الوزن

الحسابي المعياري النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

البعد اإلنساني.

7.93

1.95

79.33

4

كبيرة

البعد األخالقي.

8.55

1.49

85.54

3

كبيرة جدا

البعد القانوني.

8.70

1.46

86.97

2

كبيرة جدا

البعد االقتصادي.

8.73

1.30

87.28

1

كبيرة جدا

المسؤولية االجتماعية

8.42

1.39

84.24
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كبيرة جدا

جدول ( )21تبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المسلولية االجتماعية يسداوي ( 8.42الدرجدة الكليدة مدن
 )11أي أن الوزن النسبي  ,%84.24وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيدرة جددا مدن قبدل أفدراد العيندة علدى

فقرات المسلولية االجتماعية بشكل عام.

ونستنج من نتائج الدرجة الكلية ألبعاد المجال األول " المسؤولية االجتماعية " حيث نجد ان البعـد الرابـع "

البعد االقتصادي " جاء في المرتبة االولى من بين باقي االبعاد بوزن نسبي  , %8271اما المرتبة الثانية
جاء البعد الثالث " البعد القانوني " بوزن نسبي  ,% 8170وفي الثالثة جاء البعد الثـاني " البعـد االخالقـي

" بوزن نسبي  , % 8070وفي المرتبة االخيرة جاء البعد االول "البعد االنساني " بـوزن نسـبي % 2071

 ,كمــا وبلــم المتوســط الحســابي لمجــال " المســؤولية االجتماعيــة "  8747وبــوزن نســبي قــدره % 84774
وتشير هذه القيمة لوجود درجة كبيرة جدا من الموافقة من وجهه نظر أفراد الدراسة على هذا المجال .

وتعزو الباحثة ذلك الى اهتمام البنوك التجارية في قطاع غدزة بأبعداد المسدلولية االجتماعيدة بالشدكل المطلدوب

كما جاء ترتيبها تنازلياً (البعد االقتصادي ,البعد القانوني  ,البعد االخالقي  ,البعد االنساني ) .

وتــرى الباحثــة ان جميددع ابعدداد المسددلولية االجتماعيددة ضددرورية ومهمددة الي ملسسددة سدواء كانددت حكوميددة أو

خاصدة وان الترتيدب الددذي حصدلت عليدده جداء مددن قبدل اجابددات افدراد عينددة الد ارسدة بمعنددى ان أي بعدد ال يقددل
أهمية عن باقي االبعاد .

ومن العوامل المهمة فدي نجداح البندوك أن يكدون مدرتبط أرتباطداً عضدوياً ببيئتدة االجتماعيدة وان البندوك االكثدر

ارهافاً في حساسيتها لبيئتها االجتماعية واستطاعت ان تكون أكثر ربحية على المد الطويل .

واتفقت هذه النتائج مع دراسة ( عطااهلل والفليت  ) 2116,التي أظهرت النتائج ان المتوسط الحسابي لجميع
فقرات المسلولية االجتماعية يساوي  % 84وهذا يعني ان هناك موافقة كبيرة من قبل أفراد عينة الدراسة في

القطاع المصرفي في قطاع غزة  ,ودراسة ( ) Abdul Rashid & Abdullah 2012التي أظهرت النتائج
ان هناك ثالث ابعاد للمسلولية االجتماعية لها أثر كبير جدا في سلوك المواطنة (البيئة  ,المستهلكين

,الموظفين ) وان التزام المنطمة تجاه المسلولية االجتماعية له ارتباط ايجابي بسلوك الموظفين فيما بينهم.

واختلفت هذه النتائج مع دراسة (عليان  ) 2110,التي أظهرت النتائج ان الوزن النسبي الكلي لجميع أبعاد

المسلولية االجتماعية  %70099وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل أفراد عينة الدراسة على

تبني المسلولية االجتماعية من خالل أبعادها االربعة  ,وذلك تتبنى برامج المسلولية االجتماعية من خالل
البعد القانوني بدرجة مرتفعة وتتبنى برامج المسلولية االجتماعية من خالل البعد االقتصادي واالخالقي

بدرجة متوسطة  ,اال انها تتبنى برامج المسلولية االجتماعية من خالل البعد االنساني بدرجة منخفضة وجاء
بالترتيب التالي ( البعد القانوني  ,البعد االقتصادي  ,البعد االخالقي  ,البعد االنساني ) .

ودراسة ( زريقات  )2111,التي أظهرت النتائج الى أن المتوسط الحسابي ألبعاد المسلولية االجتماعية جاء
بدرجة متوسطة وبلغ  2022وجاء ترتيبها كما يلي ( المسلولية االقتصادية  ,المسلولية القانونية  ,المسلولية

االنسانية  ,المسلولية االخالقية ) وتفسر ذلك بان المسلولية االجتماعية تمثل توقعات المجتمع لمبادرات
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منظمات االعمال في اطار مجاالت عديدة تقع تحت أبعاد مختلفة للمسلولية االجتماعية التي تتحملها
منظمات االعمال اتجاه المجتمع .

ودراسة (ياسين  ) 2114 ,التي أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي ألبعاد المسلولية االجتماعية بلغ
 2072بدرجة متوسطة وجاء ترتيب االبعاد كما يلي ( البعد االقتصادي  ,البعد االنساني  ,البعد االخالقي ,

البعد القانوني ) وتتبنى الملسسة الوطنية للمنتجات مفهوم المسلولية االجتماعية  ,ودراسة (الزامل ) 2110,
التي اكدت ان عناصر المسلولية االجتماعية للشركات الصناعية كان ضعيفاً ولم يتجاوز , % 2902
ودراسة (عماد  ) 2112,التي أكدت على ان مستو المسلولية االجتماعية في الملسسات االقتصادية جاء

متوسط  ,دراسة (سالمي ورفيقة  ) 2112,التي أظهرت النتائج ان ابعاد المسلولية االجتماعية على مستو

للموارد البشرية (التوظيف ,ظروف العمل ,االجور  ,المكافأت ) تلثر على أداء الموارد البشرية بااليجاب

وان مستو المسلولية االجتماعية للملسسات الخاصة بالجزائر لم يصل بعد الى ما وصلت اليه في الدول

الكبر  (,حمدي ) 2112,التي أظهرت النتائج ان تبني الشركة النشطة المسلولية االجتماعية واالخالقية لم
يكن بالمستو المطلوب وكان أدائها عالي في بعت الجوانب للمسلولية االجتماعية كتوفير متطلبات بيئة

العمل الصحية وتعويت العاملين .

118

ثانيا :تحليل فقرات " الميزة التنافسية "
تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة .النتائج
موضحة في جدول (.)21
جدول ()13

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
" الميزة التنافسية "

م
.1
.2
.2
.4

.0

المتوسط االنحراف

الفقرة

الوزن

الحسابي المعياري النسبي

تحرص ادارة البنك على تعزيز دور المسلولية

االجتماعية بما يضمن تحقيق ميزة تنافسية لها.

يتميز البنك بخدماته المتطورة عن منافسيه من البنوك

االخر وفق احتياجات سوق العمل .

يعمل البنك على دعم أنشطة البحث والتطوير من

أجل تقليل تكاليف الخدمات التي يقدمها.

تهتم ادارة البنك بمواجهه المخاطر التي تحد من قدرته

على استدامة الميزة التنافسية .

الترتيب

الموافقة

8.84

1.64

88.37

6

كبيرة جدا

8.84

1.64

88.42

5

كبيرة جدا

8.48

1.70

84.76

16

8.75

1.40

87.46

8

تسعى ادارة البنك الى معرفة خصائص السوق إلعداد

االستراتيجيات المناسبة ألي وضع محتمل حالي او

درجة

8.52

1.65

85.22

14

كبيرة
جدا

كبيرة جدا

كبيرة جدا

مستقبلي .
.6

يقوم البنك بتنظيم دورات تدريبية لتحسين قدرات
العاملين

واالرتقاء بكفاءتهم

االجتماعية اتجاه العاملين .
.7

.8

كجزء من المسلولية

سمعة البنك مميزة مقارنة بالمصارف التجارية االخر

المنافسة .

8.78

8.92

1.54

1.55

87.75

89.19

7

كبيرة جدا

4

كبيرة جدا

يتبنى البنك المسلولية االجتماعية تجاه عمالئه مما

يعطيه ميزة تتعلق بإبداع طرق جديدة في توزيع

8.66

1.61

86.56

11

كبيرة جدا

خدماته.
.9

يستخدم البنك أساليب وطرق متنوعة لتحسين جودة
الخدمات المقدمة .

 .11يحرص البنك على تعويت العميل في حال حدوث
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8.99

1.49

89.90

2

كبيرة جدا

8.56

1.63

85.58

13

كبيرة جدا

خطأ من تقديم الخدمة أو تغيير في اجراءات معاملته

للمحافظة على سمعة البنك .
.11

يتميز البنك بالتعاون مع البنوك العالمية لتحسين قدرته

على تحقيق الجودة والتميز في العمل المعرفي .

 .12يسعى البنك الى بناء عالمة تجارية مميزة .
.12
.14
.10
.16

يشجع البنك العاملين فيه على المبادرات لالرتقاء
بالخدمات بما يميزه عن البنوك االخر .
توفر البنوك فروعاً اخر لها لتغطي جميع المحافظات

في قطاع غزة .

يقوم البنك بقيا

مد

رضى العميل عن الخدمة

المقدمة من وقتاً ألخر .

يسعى البنك بشكل دائم لتطبيق التقنيات الحديثة مما

يميزه عن غيره من البنوك .
جميع فقرات المجال معا

8.73

1.58

87.32

9

كبيرة جدا

8.93

1.38

89.33

3

كبيرة جدا

8.73

1.62

87.27

10

كبيرة جدا

8.52

2.29

85.22

15

كبيرة جدا

8.59

1.78

85.89

12

كبيرة جدا

9.13

1.33

91.29

1

8.75

1.26

87.46

كبيرة
جدا

كبيرة جدا

من جدول ( )21يمكن استخالص ما يلي:

 -المتوسط الحسابي للفقرة السادسة عشر" يسعى البنك بشكل دائم لتطبيق التقنيات الحديثة مما يميزه عن

غيره من البنوك " يساوي ( 9.13الدرجة الكلية من  )11أي أن الوزن النسبي  ,%91.29وهذا يعني أن هناك
موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  ,وبذلك جاء ترتيبها في المرتبة االولى من حيث

قيمة الوسط الحسابي من بين الفقرات.

وتعزو الباحثة ذلك الى ان البنوك التجارية في قطاع غزة تسعى لتطبيق التقنيات التكنولوجية الحديثة

للمحافظة على الميزة التنافسية بين البنوك وتحرص ايضاً على مواجهه المخاطر التي تحد من قدرة البنك
على استدامة الميزة التنافسية .

 -المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة " يعمل البنك على دعم أنشطة البحث والتطوير من أجل تقليل تكاليف

الخدمات التي يقدمها " يساوي  8.48أي أن الوزن النسبي  ,%84.76وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة

جدا من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة , .والتي جاءت في المرتبة االخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي
من بين الفقرات .

وتعزو الباحثة ذلك الى أن البنوك تسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات لديها لجذب العمالء واالحتفاظ بهم من

خالل دعم أنشطة البحث والتطوير .
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 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  ,8.75وأن الوزن النسبي يساوي  ,%87.46وهذايعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال  ,وهذا يدل على أهمية
الميزة التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة من وجهه نظر العاملين فيها .

وتعزو الباحثة ذلك إلى حرص ادارة البنك على تطبيق التقنيات الحديثة واستخدام اساليب وطرق لتحسين
جودة الخدمات المقدمة في كافة فروع البنوك وقيا

مد رضى العميل عن جودة الخدمات المقدمة واهتمام

البنك ببناء عالمة تجارية مميزة تميزه عن غيره من البنوك التجارية االخر .

واتفقت هذه النتائج مع بعت الدراسات كدراسة ( االشقر  ) 2116,التي أظهرت النتائج انه توجد موافقة
كبيرة من قبل أفراد عينة الدراسة على فقرات الميزة التنافسية جاءت بوزن نسبي  % 8208ويرجع ذلك االتفاق

الى بيئة الدراسة في القطاع المصرفي.

ودراسة ( الغاليني  ) 2110 ,التي أظهرت النتائج وجود موافقة من قبل أفراد عينة الدراسة على فقرات الميزة
التنافسية جاءت بوزن نسبي  , % 70006ودراسة ( المقادمة  ) 2112,التي أظهرت النتائج ان المتوسط

الحسابي لفقرات الميزة التنافسية  % 7702وهذا يعني ان هنالك موافقة كبيرة من قبل المبحوثين على جميع
فقرات محور الميزة التنافسية  ,ودراسة(علي ) 2112 ,التي أظهرت النتائج انه توجد موافقة من قبل افراد
عينة الدراسة على فقرات الميزة التنافسية جاءت بوزن نسبي  , % 78024و دراسة (شراب  ) 2112,التي

أظهرت النتائج ان المتوسط الحسابي لفقرات تحقيق الميزة التنافسية يساوي  %79041وهذا يعني ان هناك

موافقة بدرجة كبيرة على جميع فقرات هذا المحور والذي يوضح أهتمام شركات توزيع االدوية بتحقيق الميزة

التنافسية باالعتماد على االستراتيجيات التنافسية المتمثلة بالتمايز واالبداع وتكلفة االقل  ,ودراسة ( شعبان

 ) 2111,التي أظهرت النتائج ان المتوسط الحسابي لمستو الميزة التنافسية يساوي  % 81009وهذا يدل
على موافقة بدرجة مرتفعة من قبل افراد العينة لفقرات الميزة التنافسية في شركة جوال .

ودراسة ( الشرفا  ) 2118,التي أظهرت نتائج ان هناك موافقة من قبل افراد العينة على مجال الميزة

التنافسية وجاءت بون نسبي  % 77009مما يدل على االلتزام البنوك العاملة في قطاع غزة بالميزة التنافسية

المتمثلة ( كفاءة العمليات و االبداع والتطوير )  ,دراسة ( ايدي  ) 2112,التي أظهرت النتائج التزام البنوك
التجارية بالوالية بشكل كبير في ابعاد الميزة التنافسية  ,ودراسة (  ) Tullud,2014التي أظهرت النتائج ان

الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعمل في مجال التجارة تحقق الميزة التنافسية بشكل كبير .

واختلفت نتائج الدراسة مع دراسة (المطيري ) 2112 ,التي أظهرت النتائج ان مستو تحقيق الميزة

التنافسية في البنوك الكويتية كانت متوسطة .
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اختبار فرضيات الدراسة

اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة " الفرضية الرئيسة األولى "

الفرضية الصفرية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرات الدراسة .
الفرضية البديلة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرات الدراسة.

إذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر من مستو الداللة  1010فإنه ال يمكن رفت الفرضية الصدفرية وبالتدالي ال
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة  ,أما إذا كانت ) Sig.(P-valueأقل مدن

مستو الداللة  1010فيتم رفت الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأنده توجدد عالقدة ذات داللدة
إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.

الفرضية الرئيسة األوىل:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05بين المسؤولية االجتماعية والميزة

التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة.

يبين جدول ( )22أن معامل االرتباط يساوي  ,.866وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي

0.000

وهي أقل

من مستو الداللة  0.05وهذا يدل على وجود عالقة طردية موجبة ذات داللة إحصائية بين المسلولية
االجتماعية والميزة التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة.
من نتائج التحليل تستخلص الباحثة قبول الفرضية " توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المسؤولية

االجتماعية والميزة التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة ".
جدول (:)17

معامل االرتباط بين المسؤولية االجتماعية والميزة التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة
معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو داللة )≥ 0.05
)α

بين المسلولية االجتماعية والميزة التنافسية في البنوك

.866

*0.000

التجارية في قطاع غزة.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 1010

وتعزو الباحثة ذلك إلى أهمية دور المسلولية االجتماعية بأبعادها االربعة ( البعد االنساني ,البعد

االخالقي ,البعد القانوني  ,البعد االقتصادي ) في تحقيق الميزة التنافسية لد البنوك التجارية في قطاع غزة
من خالل التزام والمساهمة بالقضايا االجتماعية واالقتصادية واالنسانية والعمل على تحسين ظروف المعيشة

للعاملين والمجتمع ككل .
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واتفقت هذه النتائج مع بعت الدراسات كدراسة (رديدة والعزم  ) 2110,حيث اشارت النتائج الى أن هناك
عالقة قوية بين المسلولية االجتماعية والميزة التنافسية بالبنوك االردنية محل الدراسة وأن تأثير المسلولية
االجتماعية على الميزة التنافسية كان مرتفعاً وتوصي الدراسة بان يتم تبني مفهوم الربح والمساهمة
االجتماعية من أجل كسب جميع أصحاب المصالح وزيادة وعي العاملين بأهمية المسلولية االجتماعية
وتحقيق التفوق التنافسي وتفعيل دور االعالم بمختلف وسائلة في نشر المسلولية االجتماعية للبنوك .

ود ارسددة (القريددوتي واخددرون  )2114,توصددلت النتددائج الددى ان هندداك عالقددة ذات داللددة احصددائية بددين كددل مددن

المسددلولية االجتماعي ددة (التركي ددز عل ددى العم ددالء واالهتم ددام بح ددل المش ددكالت االجتماعي ددة والمنافس ددة والمس دداهمة
بددالخطط التنمويددة ) فددي تحقيددق المي دزة التنافسددية فددي شددركة زيددن لالتصدداالت وتوصددي الد ارسددة بزيددادة اهتمددام
الشركة في دعم قطاعات المجتمع ذات الدخل المحدود وذوي االحتياجات الخاصدة مدن خدالل تقدديم الخددمات

المناسبة بأسعار مناسبة .

ود ارس ددة (الطراون ددة واب ددو جلي ددل  )2112,توص ددلت النت ددائج ال ددى وج ددود عالق ددة قوي ددة ذات دالل ددة احص ددائية ب ددين
المسلولية االجتماعية المتمثلة ( البيئة والمستهلكين والمجتمع ) في تحقيدق الميدزة التنافسدية المتمثلدة (تخفديت

التكلفة واالبتكار والتجديد ) في الشركات الصناعية االردنية وتوصي باهتمام قيام الشركات الصناعية االردنية
بدعم ملسسات المجتمع المدني وزيادة مساهمتها في انشاء مراكز تعليمية وترفيهية وصحية .

ود ارسددة (بشددير وعمددار  ) 2112,توصددلت النتددائج الددى وجددود عالقددة بددين المسددلولية االجتماعيددة وبددين المي دزة
التنافسددية فددي الملسسددات الصددناعية الجزائريددة وتوص ددي الد ارسددة االهتمددام ببعددد المسددلولية االجتماعيددة اتج دداه
المدوردون و المسدداهمين وضددرورة زيددادة وعددي الملسسددات الصدناعية بأهميددة المسددلولية االجتماعيددة ودورهددا فددي

تحقيق التفوق التنافسي .

ود ارس ددة (النس ددور  ) 2111,توص ددلت ال ددى وج ددود عالق ددة ارتب دداط ذات دالل ددة احص ددائية ب ددين انم دداط المس ددلولية
االجتماعيدة المتمثلددة فددي( االقتصددادي  ,االجتمداعي ,البيئددي  ,القددانوني ) وبددين الميدزة التنافسددية المتمثلددة فددي (

المرونددة و االبددداع و السددمعة ) وتوصددي الد ارسددة بتعزيددز بدرامج المسددلولية االجتماعيددة التددي تقدددمها المصددارف

االردنية بهدف تحقيق أهداف المصارف االجتماعية والمالية .

ويشتق من الفرضية الرئيسية االولى الفرضيات الفرعية التالية :
 -3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05بين البعد اإلنساني والميزة
التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة.

يبين جدول ( )22أن معامل االرتباط يساوي  ,.654وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي

0.000

وهي أقل

من مستو الداللة  0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين البعد اإلنساني والميزة
التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة .
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مددن نتددائج التحليددل تسددتخلص الباحثددة اندده يوجددد عالقددة ارتبدداط موجبددة بددين البعددد االنسدداني و المي دزة
التنافسية في البنوك التجارية الفلسطينية في قطاع غزة ,بحيث كلما زاد تطبيق ممارسدة المسدلولية االجتماعيدة
زاد تحقيق الميزة التنافسية بين البنوك .

وتعزو الباحثة ذلك إلى ألهمية ممارسة البنوك للمسلولية االجتماعيدة للبعدد االنسداني مدن خدالل دعدم

المشدداريع الخاصددة بددالبني التحتيددة وتقددديم التبرعددات والمسدداعدات النقديددة وتددوفير فددرص عمددل ممددا يعمددل علددى

زيادة مستو الميزة التنافسية بين البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة .

واتفقت هذه النتائج مع بعت الدراسات كدراسة (دريدة والعزم  ) 2110,التي أظهرت نتائجها وجود
اهتمام عالي بالبعد االنساني للمسلولية االجتماعية المتمثل (باألقليات و الشباب والمرأة و ذوي االحتياجات

الخاصة ) في تحقيق الميزة التنافسية في المصارف التجارية االردنية .
جدول (:)11

معامل االرتباط بين البعد اإلنساني والميزة التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة
معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو داللة )≥ 0.05

 )αبين البعد اإلنساني والميزة التنافسية في البنوك التجارية في

.654

*0.000

قطاع غزة.
* االرتباط دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 1010

 -7توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05بين البعد األخالقي و الميزة
التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة.

يبين جدول ( )24أن معامل االرتباط يساوي  ,.801وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي

0.000

وهي أقل

من مستو الداللة  0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين البعد األخالقي والميزة
التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة .
مددن نتددائج التحليددل تسددتخلص الباحثددة اندده يوجددد عالقددة ارتبدداط موجبددة بددين البعددد االخالقددي و المي دزة

التنافسية في البنوك التجارية الفلسطينية في قطاع غزة ,بحيث كلما زاد تطبيق ممارسدة المسدلولية االجتماعيدة
زاد تحقيق الميزة التنافسية بين البنوك .
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وتعزو الباحثة ذلك إلى ان البنوك تراعي البعد االخالقي من خالل امتالكها دليالً أخالقياً واضحاً
ومعلن لجميع العاملين الموظفين في البنوك وممارسة اعمالها وأنشطتها وفقاً لعادات وتقاليد المجتمع التي
تعمل به مما يعمل على خلق مستو عالي من التناف

بين البنوك في قطاع غزة .

جدول (:)14

معامل االرتباط بين البعد األخالقي والميزة التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة
معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو داللة )≥ 0.05

 )αبين البعد األخالقي والميزة التنافسية في البنوك التجارية

.801

*0.000

في قطاع غزة.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 1010

 -1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05بين البعد القانوني و الميزة
التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة.

يبين جدول ( )20أن معامل االرتباط يساوي  ,.809وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي

0.000

وهي أقل

من مستو الداللة  0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين البعد القانوني والميزة
التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة .
مددن نتددائج التحليددل تسددتخلص الباحثددة اندده يوجددد عالقددة ارتبدداط موجبددة بددين البعددد القددانوني و المي دزة

التنافسية في البنوك التجارية الفلسطينية في قطاع غزة ,بحيث كلما زاد تطبيق ممارسدة المسدلولية االجتماعيدة
زاد تحقيق الميزة التنافسية بين البنوك .

وتعزو الباحثة ذلك إلى ان البنوك تراعي تطبيق القوانين والتشريعات التي تصدرها سلطة النقد

وكذلك تحرص على تطبيق قانون العمل الفلسطيني بخصوص االجور والحوافز وتأمين الصحي وغيرها
مما يلثر على المستو التنافسي بين البنوك .
واتفقت هذه النتائج مع بعت الدراسات كدراسة ( النسور  ) 2111,التي أظهرت النتائج وجود عالقة

معنوية لنمط القانوني لألنماط المسلولية االجتماعية والميزة التنافسية في المصارف التجارية ويدل ذلك على
التزام المصارف التجارية بمضامين المسلولية االجتماعية سيلدي بالنهاية الى تحسين وضعها التنافسي

مقارنة بالمنافسين العاملين في نف

القطاع .
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جدول (:)10
معامل االرتباط بين البعد القانوني والميزة التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة
الفرضية

معامل بيرسون

القيمة

لالرتباط

االحتمالية)(Sig.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو داللة )≥ 0.05
 )αبين البعد القانوني والميزة التنافسية في البنوك التجارية في

.809

*0.000

قطاع غزة.
* االرتباط دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 1010

 -4توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05بين البعد االقتصادي والميزة
التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة.
يبين جدول ( )26أن معامل االرتباط يساوي  ,.857وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي

0.000

وهي أقل

من مستو الداللة  0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين البعد االقتصادي والميزة
التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة .
مددن نتددائج التحليددل تسددتخلص الباحثددة اندده يوجددد عالقددة ارتبدداط موجبددة بددين البعددد االقتصددادي والمي دزة
التنافسية في البنوك التجارية الفلسطينية في قطاع غزة ,بحيث كلما زاد تطبيق ممارسدة المسدلولية االجتماعيدة
زاد تحقيق الميزة التنافسية بين البنوك .
وتعزو الباحثة ذلك إلى أهمية النمط االقتصادي للمسلولية االجتماعية والميزة التنافسية في
المصارف التجارية ويدل ذلك على أن التزام المصارف التجارية بمضامين المسلولية االجتماعية سيلدي
الى تحسين وضعها التنافسي مقارنة بالمنافسين العاملين في القطاع المصرفي التجاري.
واتفقت هذه النتائج مع بعت الدراسات كدراسة (سعيد والباوي  ) 2111,التي أظهرت النتائج وجود
عالقة قوية بين مكونات البعد االقتصادي للمسلولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة في
الشركة العامة لصناعة االسمدة .ودراسة (النسور  ) 2111,التي أظهرت النتائج وجود عالقة معنوية بين
البعد االقتصادي في تحقيق الميزة التنافسية (المرونة واالبداع والسمعة ) .
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جدول (:)11

معامل االرتباط بين البعد االقتصادي والميزة التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة
معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية)(Sig.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ))α ≥ 0.05

بين البعد االقتصادي والميزة التنافسية في البنوك التجارية في

.857

*0.000

قطاع غزة.
* االرتباط دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 1010

الفرضية الرئيسة الثانية:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05في استجابة أفراد العينة حول المسؤولية

االجتماعية في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى للمتغيرات التالية (الجنس ,العمر ,المؤهل

العلمي ,سنوات الخدمة ,المسمى الوظيفي ,المنطقة الجغرافية) .

تم اسدتخدام اختبدار "  Tلعينتدين مسدتقلتين" لمعرفدة مدا إذا كدان هنداك فدروق ذات داللدة إحصدائية وهدو اختبدار
معلمددي يصددلح لمقارنددة متوسددطي مجم ددوعتين مددن البيانددات .كددذلك ت ددم اسددتخدام اختبددار " التبدداين األح ددادي "
لمعرفددة مددا إذا كددان هندداك فددروق ذات داللددة إحصددائية وهددذا االختبددار معلمددي يصددلح لمقارنددة  2متوسددطات أو

أكثر.

ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية-:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05في استجابة أفراد العينة حولالمسؤولية االجتماعية في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى إلى الجنس.

من النتائج الموضحة في جدول ( )27يمكن استنتاج ما يلي:
تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "  - Tلعينتين مستقلتين " أقل من مستو الداللة 0.05

لمجال " البعد اإلنساني " وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات
عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى الجنس وذلك لصالح اإل ناث .وتعزو الباحثة أهمية البعد االنساني

في مجال المسلولية االجتماعية كان لصالح االناث .

وتعزوا الباحثة ذلك الى أن البعد االنساني يتوافق مع طبيعة المرأة كونها عاطفية وتهتم بالجوانب االنسانية
في المجتمع .
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (ابوسمرة ) 2119 ,و(اللولو  ) 2119,التي أظهرت النتائج وجود فروق ذات

داللة احصائية لد عينة الدراسة تعز لمتغير الجن

في البعد االنساني .
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أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر من مستو الداللة  0.05وبذلك يمكن
استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت

تعز إلى الجن .

وبندداء علددى ذلددك اسددتنتجت الباحثددة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات

عينة الدراسة حول هذه االبعاد (البعد االقتصادي واالخالقي والقانوني ) لمجال المسؤولية االجتماعية تعزى

إلى متغير الجنس.

وتعزو الباحثة ذلك إلى أهمية المسلولية االجتماعية المتمثلة بأبعادها التالية (االقتصادي والقانوني
واالخالقي ) ما عدا البعد االنساني  ,يعني أن كال الجنسين من العاملين في البنوك من الذكور واالناث
أجابوا عن اسئلة االستبانة بثالث أبعاد فقط بنف

االتجاه أي ان عامل الجن

اتجاه أي من الجنسين بمجال المسلولية االجتماعية .

لم يكن له تأثير في تغيير

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (عليان  ) 2110,التي أظهرت النتائج عدم وجود فروق ألفراد عينة الدراسة
تعز لمتغير الجن

بالرغم من أختالف في بيئة الدراسة .
جدول ( :)12نتائج اختبار "  - Tلعينتين مستقلتين " – الجنس
قيمة االختبار

().Sig

المجال

ذكر

أنثى

القيمة االحتمالية

المتوسطات

البعد اإلنساني.

7.71

8.34

-2.272

*0.024

البعد األخالقي.

8.49

8.67

-0.826

0.409

البعد القانوني.

8.63

8.82

-0.883

0.378

البعد االقتصادي.

8.69

8.80

-0.571

0.568

جميع مجاالت المسؤولية االجتماعية معا.

8.31

8.62

-1.557

0.121

* الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 0.05

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05في استجابة أفراد العينة حولالمسؤولية االجتماعية في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى إلى العمر.

من النتائج الموضحة في جدول ( )28يمكن استنتاج ما يلي:

128

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التبداين األحدادي " أقدل مدن مسدتو الداللدة  0.05لمجدال "

البعد األخالقي " وبذلك يمكن استنتاج أنده توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات تقـديرات عينـة

الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى العمر ,وذلـك لصـالح الـذين تتـراوح أعمـارهم مـن  11إلـى أقـل مـن 41

سنة.

واتفق ددت نتيج ددة الد ارس ددة م ددع د ارس ددة ( اللول ددو ) 2119,و(ابوس ددمرة  ) 2119,و(بش ددير وعم ددار )2112,الت ددي

أظهرت النتائج بانه توجد فروق تعز لمتغير العمر بالرغم من أختالف تطبيق الدراسة .

أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر من مستو الداللة  0.05وبذلك يمكن

استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت
تعزى إلى العمر.

وبندداء علددى ذلددك اسددتنتجت الباحثددة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات

عينــة الدراســة حــول هــذه االبعــاد (البعــد االقتصــادي واالنســاني والقــانوني ) لمجــال المســؤولية االجتماعيــة
تعزى إلى متغير العمر.

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن غالبية الموظفين العاملين من فئات العمرية المختلفة  ,حيث يمتاز الموظفين من
الفئات العمرية الصغيرة بحداثة التعلم بينما تمتاز الفئات العمرية االكبر بالخبرة  ,وأن أفراد عينة الدراسة قد
اتفقوا في ثالث أبعاد وقد اختلفوا في (البعد االخالقي ) وهنا يمكن أعتبار متغير العمر (الفئة العمرية )

متغير لي

ملث اًر في درجة االستجابة .

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (عليان  ) 2110,التي أظهرت النتائج الدراسة بانه ال توجد فروق ذات داللة

احصائية لعينة الدراسة تعز لمتغير العمر .

جدول ( :)18نتائج اختبار" التباين األحادي " – العمر

البعد اإلنساني.

8.29

7.98

7.53

2.351

0.098

البعد األخالقي.

8.69

8.75

8.15

3.412

*0.035

البعد القانوني.

8.88

8.75

8.44

1.497

0.226

البعد االقتصادي.

8.87

8.80

8.49

1.530

0.219

جميع مجاالت المسؤولية االجتماعية معا.

8.65

8.53

8.07

3.022

0.051

المجال

أقل من

 11سنة

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 0.05
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-11

أقل من

 41سنة

فأكثر

().Sig

 41سنة

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05في استجابة أفراد العينة حولالمسؤولية االجتماعية في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى إلى المؤهل العلمي.

من النتائج الموضحة في جدول ( )29يمكن استنتاج ما يلي:

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين األحادي " أقل من مستو الداللدة  0.05البعددين "

البعد اإلنساني ,البعد االقتصادي" وبذلك يمكن استنتاج أنده توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات
تقديرات عينة الدراسة حول هذين المجالين تعزى إلـى المؤهـل العلمـي وذلـك لصـالح الـذين مـؤهلهم العلمـي

بكالوريوس.

أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر من مستو الداللة  0.05وبذلك يمكن

استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت
تعزى إلى المؤهل العلمي.

وبندداء علددى ذلددك اسددتنتجت الباحثددة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات عينــة

الدراســة حــول هــذه االبعــاد (البعــد االخالقــي والقــانوني ) لمجــال المســؤولية االجتماعيــة تعــزى إلــى متغيــر

المؤهل العلمي .

وتعزو الباحثة ذلك إلى أ ن البنوك تأخذ بالحسبان جميع الملهالت العلمية المختلفة بعين االعتبار ولكن
تعتمد بدرجة االولى واالساسية على الملهل العلمي بدرجة البكالوريو

عند أشغال الوظائف .

واتفقت هذه النتائج مع بعت الدراسات كدراسة (عليان  ) 2110,و(عطاهلل والفليت  ) 2116,و(اللولو

 ) 2119,و (ابوسمرة ) 2119,التي أظهرت النتائج بانه ال توجد فروق ذات داللة احصائية تعز لمتغير
الملهل العلمي .
جدول ( :)10نتائج اختبار" التباين األحادي " – المؤهل العلمي

البعد اإلنساني.

7.34

8.07

7.10

3.112

*0.047

البعد األخالقي.

8.12

8.59

8.41

0.459

0.632

البعد القانوني.

8.19

8.79

8.21

2.162

0.118

البعد االقتصادي.

8.63

8.82

8.10

3.473

*0.033

جميع مجاالت المسؤولية االجتماعية معا.

8.03

8.51

7.89

2.511

0.084

المجال

دبلوم فأقل بكالوريوس

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 0.05
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عليا

().Sig

دراسات

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية

المتوسطات

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05في استجابة أفراد العينة حولالمسؤولية االجتماعية في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى إلى سنوات الخدمة.

من النتائج الموضحة في جدول ( )41يمكن استنتاج ما يلي:

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التبداين األحدادي " أقدل مدن مسدتو الداللدة  0.05لمجدال "

البعد اإلنساني " وبذلك يمكن استنتاج أنه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات تقـديرات عينـة
الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى سنوات الخدمة وذلك لصالح الـذين سـنوات خـدمتهم تتـراوح مـن  0إلـى

أقل من  31سنوات .ويرجدع ذلدك الدى مدد تبداين وجهدات نظدر اجابدات العداملين للبعدد االنسداني فدي البندوك
التجارية وتتمثل هذه الفئة بفئات الشباب الذين لديهم ميول لالهتمام بالجوانب االنسانية واالجتماعية .
أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر من مستو الداللة  0.05وبذلك يمكن

استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت
تعزى إلى سنوات الخدمة.

وبندداء علددى ذلددك اسددتنتجت الباحثددة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات عينــة

الدراسة حول هذه االبعاد (البعد االقتصادي واالخالقي والقانوني ) لمجال المسـؤولية االجتماعيـة تعـزى إلـى
متغير سنوات الخدمة .

وتعزو الباحثة ذلك إلى ان أفراد عينة الدراسة قد اتفقوا في ثالث أبعاد للمسلولية االجتماعية واختلفوا في
البعد (بعد االنساني ) وهذا يعني أن متغير سنوات الخدمة متغير لي

ملث اًر في درجة االستجابة .

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (عليان  ) 2110,و( ابوسمرة  ) 2119,و(مقري وبليزك) 2112 ,التي
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعز للمتغير سنوات الخدمة بالرغم من أختالف بيئة

التطبيق وأهداف الدراسة .

جدول ( :)41نتائج اختبار" التباين األحادي " – سنوات الخدمة

سنوات

من 30
سنة

فأكثر

31

قيمة االختبار

سنوات

أقل من

 -أقل

 30سنة

().Sig

المجال

أقل من 0

من  - 0من 31

القيمة االحتمالية

المتوسطات

البعد اإلنساني.

8.21

8.56

7.66

7.24

5.293

*0.002

البعد األخالقي.

8.73

8.82

8.44

8.20

2.040

0.109

البعد القانوني.

8.83

8.89

8.42

8.60

1.130

0.338

البعد االقتصادي.

8.91

8.89

8.46

8.61

1.452

0.229
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جميع مجاالت المسؤولية االجتماعية معا.

8.64

8.20

8.77

8.05

*0.018

3.448

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 0.05

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05في استجابة أفراد العينة حولالمسؤولية االجتماعية في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى إلى المسمى الوظيفي.

من النتائج الموضحة في جدول ( )41تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين األحادي "

أكبر من مستو الداللة  0.05لجميع المجاالت وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعز إلى المسمى الوظيفي.

وبندداء علددى ذلددك اسددتنتجت الباحثددة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات

عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أهمية المسلولية االجتماعية لد

أفراد العاملين في البنوك التجارية بالرغم من

أختالف مسماياتهم الوظيفية  ,اال أن هناك أمكانية لتطبيق المسلولية االجتماعية في البنوك من خالل
أبعادها االربعة غير متأثرين بمسميات الوظيفية الموجودة في البنك من ( مدير فرع -مراقب فرع – رئي

قسم – موظف ) لد عينة الدراسة .

واتفقت هذه النتائج مع بعت الدراسات كدراسة (عليان  ) 2110,و (اللولو  ) 2119,و(مقري وبليزك,

 ) 2112التي أظهرت النتائج بانه ال توجد فروق ذات داللة احصائية تعز الى المسمى الوظيفي .

واختلفت هذه النتيجة مع دراسة (بشير وعمار  ) 2112,التي أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة

إحصائية لمسمى الوظيفي كان لصالح مسماهم رئي

قسم .

جدول ( :)43نتائج اختبار " التباين األحادي " – المسمى الوظيفي
قيمة االختبار

مراقب فرع

قسم

().Sig

المجال

مدير فرع/

رئيس

موظف

القيمة االحتمالية

المتوسطات

البعد اإلنساني.

7.34

7.84

8.12

1.729

0.180

البعد األخالقي.

8.36

8.60

8.57

0.245

0.783

البعد القانوني.

8.56

8.75

8.69

0.153

0.858

البعد االقتصادي.

8.43

8.77

8.76

0.686

0.505

جميع مجاالت المسؤولية االجتماعية معا.

8.10

8.43

8.49

0.782

0.459

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 0.05
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05في استجابة أفراد العينة حولالمسؤولية االجتماعية في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى إلى المنطقة الجغرافية.

من النتائج الموضحة في جدول ( )42تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين األحادي "

أقل من مستو الداللة  0.05لجميع المجاالت وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى المنطقة الجغرافية ,وذلك لصالح منطقة

الشمال.

وبناء على ذلدك اسدتنتجت الباحثدة وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات تقـديرات عينـة

الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى متغير المنطقة الجغرافية .

وتعزو الباحثة ذلك الى صغر حجم العينة للمنطقة وان هناك فجوة بحثية للمنطقة الجغرافية ويجب التركيز
عليها من قبل الباحثين .
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ( الزامل  ) 2110,التي أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية تعز

للمتغير الموقع الجغرافي .

واختلفت هذه النتيجة مع دراسة (اللولو  )2119,التي أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية

تعز للمتغير المنطقة الجغرافية .
جدول ( :)47نتائج اختبار " التباين األحادي " – المنطقة الجغرافية
قيمة االختبار

().Sig

المجال

غزة

الشمال

الوسطى خانيونس

رفح

القيمة االحتمالية

المتوسطات

البعد اإلنساني.

7.99

8.61

8.17

7.19

8.22

2.805

*0.027

البعد األخالقي.

8.80

8.92

8.29

7.91

8.69

3.541

*0.008

البعد القانوني.

9.00

9.08

8.53

7.85

8.90

6.058

*0.000

البعد االقتصادي.

8.91

9.33

8.80

8.03

8.72

5.588

*0.000

8.61

8.96

8.35

7.71

8.59

4.824

*0.001

جميع مجاالت المسؤولية

االجتماعية معا.

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 0.05
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الفرضية الرئيسة الثالثة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05في استجابة أفراد العينة حول الميزة

التنافسية في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى للمتغيرات التالية (الجنس ,العمر ,المؤهل

العلمي ,سنوات الخدمة ,المسمى الوظيفي ,المنطقة الجغرافية).

تم اسدتخدام اختبدار "  Tلعينتدين مسدتقلتين" لمعرفدة مدا إذا كدان هنداك فدروق ذات داللدة إحصدائية وهدو اختبدار

معلمددي يصددلح لمقارنددة متوسددطي مجم ددوعتين مددن البيانددات .كددذلك ت ددم اسددتخدام اختبددار " التبدداين األح ددادي "
لمعرفددة مددا إذا كددان هندداك فددروق ذات داللددة إحصددائية وهددذا االختبددار معلمددي يصددلح لمقارنددة  2متوسددطات أو

أكثر.

ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية-:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05في استجابة أفراد العينة حولالميزة التنافسية في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى إلى الجنس.

من النتائج الموضحة في جدول ( )42تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار "  - Tلعينتين

مستقلتين " أكبر من مستو الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول الميزة التنافسية تعز إلى الجن .

وبنداء علددى ذلددك اسددتنتجت الباحثددة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات

عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى متغير الجنس.

وتعزو الباحثة ذلك إلى أهمية الميزة التنافسية من وجهه نظر كال من الجنسين العاملين في البنوك

من الذكور واالناث قد أجابوا بنف

االتجاه  ,أي أن متغير الجن

لم يكن له تأثير في تغير اتجاه أي من

الجنسين اتجاه االسئلة المتعلقة بالميزة التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة .

واتفقت هذه النتيجة مع بعت الدراسات كدراسة (الغاليني  ) 2110,و(الشرفا  ) 2118,و(شعبان

 ) 2111,و(زعانين  ) 2111,و (عبيد  ) 2112,التي أظهرت النتائج بان ال توجد فروق ذات داللة
احصائية حول مجال الميزة التنافسية تعز لمتغير الجن

بالرغم من أختالف بيئة الدراسة .

واختلفت هذه النتيجة مع دراسة (سالم واخرون  )2111,والتي أظهرت النتائج بانه توجد فروق ذات

داللة إحصائية تعز لمتغير الجن

.
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جدول ( :)41نتائج اختبار "  - Tلعينتين مستقلتين " – الجنس
قيمة االختبار

الميزة التنافسية.

8.62

8.97

().Sig

المجال

ذكر

أنثى

1.919

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.056

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05في استجابة أفراد العينة حول الميزةالتنافسية في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى إلى العمر.

من النتائج الموضحة في جدول ( )44تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين األحادي "
أكبر من مستو الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقديرات عينة الدراسة حول الميزة التنافسية تعز إلى العمر.

وبندداء علددى ذلددك اسددتنتجت الباحثددة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات

عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى متغير العمر .

وتعزو الباحثة ذلك الى أن متغير العمر ال يلثر في تحقيق الميزة التنافسية في البنوك في قطاع غزة

 ,وهذا يعني أن اجابات المبحوثين من جميع الفئات العمرية جاءت بنف
لد البنوك وبتالي لم يكن هناك فروق فيما يتعلق بمتغير العمر.

االتجاه في تحقيق الميزة التنافسية

واتفقت هذه النتيجة مع بعت الدراسات كدراسة (عبيد  ) 2112,و(زعانين  ) 2111,و(شعبان

 )2111,و (الشرفا  )2118,و(الغاليني  ) 2110,التي أظهرت النتائج بان ال توجد فروق ذات داللة
احصائية حول مجال الميزة التنافسية تعز لمتغير العمر .

واختلفت هذه النتيجة مع دراسة (سالم واخرون  )2111,و(شراب  )2111,والتي أظهرت النتائج بانه

توجد فروق ذات داللة إحصائية تعز لمتغير العمر كان لصالح  01سنة فأكثر .
جدول ( :)44نتائج اختبار" التباين األحادي " – العمر

الميزة التنافسية.

8.93

120

 41سنة
8.81

قيمة االختبار

 11سنة

أقل من

8.48

2.137

فأكثر

().Sig

المجال

أقل من

-11

 41سنة

القيمة االحتمالية

المتوسطات

0.121

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05في استجابة أفراد العينة حولالميزة التنافسية في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى إلى المؤهل العلمي.

من النتائج الموضحة في جدول ( )40تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين األحادي "
أقل من مستو الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات
عينة الدراسة حول الميزة التنافسية تعز إلى الملهل العلمي وذلك لصالح الذين ملهلهم العلمي بكالوريو .

وبناء على ذلدك اسدتنتجت الباحثدة وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات تقـديرات عينـة

الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى متغير المؤهل العلمي لصالح مؤهلهم العلمي بكالوريوس .

وتعزو الباحثة ذلك إلى ان االدارة في البنوك تأخذ بالحسبان الملهل العلمي وان البنوك تتعامل مع جميع
الموظفين العاملين من ذوي الملهالت العلمية المختلفة وكذلك من الشروط الوظيفية لد

العاملين حاصلين على درجة البكالوريو

.

البنوك أن يكون

واتفقت هذه النتيجة مع بعض الدراسات كدراسة (المقادمة  ) 2112,و (سالم واخرون  ) 2111,و

(شعبان  )2111,التي أظهرت النتائج بانه توجد فروق ذات داللة احصائية حول مجال الميزة التنافسية
تعز لمتغير الملهل العلمي لصالح ملهلهم العلمي بكالوريو

.

واختلفت هذه النتيجة مع دراسة (عبيد  ) 2112,و(شراب )2111,و(زعانين )2111,و(الشرفا

 ) 2118,و (الغالييني  ) 2110,التي أظهرت النتائج بان ال توجد فروق ذات داللة احصائية حول مجال
الميزة التنافسية تعز لمتغير الملهل العلمي .
جدول ( :)40نتائج اختبار" التباين األحادي " – المؤهل العلمي

8.45

قيمة االختبار

الميزة التنافسية.

8.84

8.18

3.316

عليا

().Sig

المجال

دبلوم فأقل بكالوريوس

دراسات

القيمة االحتمالية

المتوسطات

*0.038

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 0.05

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05في استجابة أفراد العينة حولالميزة التنافسية في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى إلى سنوات الخدمة.

من النتائج الموضحة في جدول ( )46تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين األحادي "
أقل من مستو الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات
126

عينة الدراسة حول الميزة التنافسية تعز إلى سنوات الخدمة وذلك لصالح الذين سنوات خدمتهم تتراوح من 0
إلى أقل من  11سنوات.

وبناء على ذلدك اسدتنتجت الباحثدة وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات تقـديرات عينـة

الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى متغير سنوات الخدمة لصالح الذين سنوات خدمتهم من 0الى أقـل مـن
 31سنوات .

وتعزو الباحثة ذلك إلى ان متغير سنوات الخدمة يعتبر عامل مهم وملثر في مجال الميزة التنافسية في

البنوك التجارية في قطاع غزة .

واتفقت هذه النتيجة مع بعت الدراسات كدراسة (المقادمة  ) 2112,التي أظهرت النتائج وجود فروق

ذات داللة إحصائية تعز لسنوات الخدمة لصالح من 11الى  10سنة ودراسة (شراب  )2111,التي
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعز لسنوات الخدمة لصالح  10سنة فأكثر.

ودراسة ( الشرفا  ) 2118,ودراسة ( الغالييني  ) 2110,التي أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية تعز لسنوات الخدمة .

واختلفت هذه النتيجة مع دراسة ( على ) 2112,و(عبيد  ) 2112,و(زعانين  ) 2111,و (شعبان

 ) 2111,وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعز لسنوات الخدمة .
جدول ( :)41نتائج اختبار" التباين األحادي " – سنوات الخدمة

سنوات

31

8.94

9.04

سنوات

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 0.05
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 30سنة
8.39

فأكثر
8.55

قيمة االختبار

الميزة التنافسية.

أقل من 0

أقل من

 -أقل من

 30سنة

3.240

().Sig

المجال

من - 0

من 31

القيمة االحتمالية

المتوسطات

*0.023

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05في استجابة أفراد العينة حولالميزة التنافسية في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى إلى المسمى الوظيفي.

من النتائج الموضحة في جدول ( )47تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين األحادي "

أكبر من مستو الداللة  0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقديرات عينة الدراسة حول الميزة التنافسية تعز إلى المسمى الوظيفي.

وبندداء علددى ذلددك اسددتنتجت الباحثددة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات

عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي .

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن متغير المسمى الوظيفي ال يلثر في استجابات أفراد العينة المبحوثة حول

مجال الميزة التنافسية باختالف المسميات الوظيفية الموجودة في البنك من ( مدير فرع -مراقب فرع –

رئي

قسم – موظف ) ويرجع ذلك الى أهمية الميزة التنافسية لد جميع العاملين في البنوك في قطاع غزة

بغت النظر عن المسمى الوظيفي.

واتفقت هذه النتيجة مع بعت الدراسات كدراسة (الشرفا ) 2118,و(الغالييني ) 2110,التي أظهرت

النتائج بانه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمجال الميزة التنافسية تعز لمتغير المسمى الوظيفي.

واختلفت هذه النتيجة مع دراسة (المقادمة  ) 2112,و (على ) 2112,و(شعبان  )2111,والتي أظهرت

النتائج بانه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعز لمتغير المسمى الوظيفي كان لصالح رئي
جدول ( :)42نتائج اختبار " التباين األحادي " – المسمى الوظيفي

الميزة التنافسية.
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مراقب فرع
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0.800

().Sig
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مدير فرع/

رئيس

موظف

القيمة االحتمالية

المتوسطات

قسم .

0.451

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05في استجابة أفراد العينة حولالميزة التنافسية في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى إلى المنطقة الجغرافية.

من النتائج الموضحة في جدول ( )48تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار" التباين األحادي "

أقل من مستو الداللة  0.05لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق

ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول الميزة التنافسية تعز إلى المنطقة الجغرافية .

وبناء على ذلدك اسدتنتجت الباحثدة وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات تقـديرات عينـة

الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى متغير المنطقة الجغرافية كان لصالح منطقة الشمال .

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن اهتمام البنوك التجارية في قطاع غزة للميزة التنافسية في جميع الفروع

والمناطق الجغرافية الموجودة وتقدم افضل ما لديها في جميع المحافظات  ,ما عدا منطقة الشمال نظ اًر

لصغر حجم العينة وان هناك فجوة بحثية للمنطقة الجغرافية يجب التركيز عليها .

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (زعانين  ) 2111,التي أظهرت النتائج بأنه توجد فروق ذات داللة

إحصائية حول مجال الميزة التنافسية تعز للمنطقة الجغرافية كان لصالح منطقة رفح ويرجع ذلك الى
اختالف في الكثافة السكانية وال توزيع الجغرافي من جانب ومن جانب أخر التغير الذي حدث نتيجة فتح
االنفاق اد الى نهوت في الحالة االقتصادية في تلك المنطقة .

واختلفت هذه النتيجة مع دراسة (الشرفا  ) 2118,التي أظهرت النتائج بأنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية حول مجال الميزة التنافسية تعز الى مناطق الجغرافية المنتشرة للبنوك .

جدول ( :)48نتائج اختبار " التباين األحادي " – المنطقة الجغرافية

* الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستو داللة .α ≥ 0.05
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قيمة االختبار

الميزة التنافسية.
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات

أوالا :النتائج
ثاني ا :التوصيات
ثالث ا :البحوث المستقبلية المقترحة
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المقدمة:
يهدف هذا الفصل الى عرت أهدم النتدائج التدي توصدلت اليهدا الد ارسدة والتدي وضدحها تحليدل محداور
وفقدرات وفرضدديات الد ارسددة  ,باالضددافة إلددى عددرت أهددم التوصدديات المقترحددة فددي ضددوء نتددائج الد ارسددة لتحقيددق
غاية الدراسة المتمثلة في العالقة بين المسدلولية االجتماعيدة والميدزة التنافسدية فدي البندوك التجاريدة العاملدة فدي
قطاع غزة  ,ثم عرت مجموعة من الدراسات المستقبلية لتكون أنطالقداً للبداحثين فدي نفد

المجدال سدواء فدي

البنوك أو في أي منظمة أخر .

ً

أوال  :النتائج :

وبعد االطالع على تحليل وأختبار الفرضيات توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج :
 -اظهرت النتائج املتعلقة باملسؤولية االجتماعية :

 .1حصلت درجة الموافقة على البعد االنساني  % 79.93مما يدل على وجود المسلولية االجتماعية
في البنوك التجارية في قطاع غزة بدرجة كبيرة .
 .2حصلت درجة الموافقة على البعد االخالقي  % 85.54مما يدل على وجود المسلولية االجتماعية
في البنوك التجارية في قطاع غزة بدرجة كبيرة جداً.
 .2حصلت درجة الموافقة على البعد القانوني

 % 86.97مما يدل على وجود المسلولية االجتماعية

في البنوك التجارية في قطاع غزة بدرجة كبيرة جداً.
 .4حصلت درجة الموافقة على البعد االقتصادي  %87.28مما يدل على وجود المسلولية االجتماعية
في البنوك التجارية في قطاع غزة بدرجة كبيرة جداً.
 .0حصلت جميع فقرات " المسلولية االجتماعية " من قبل أفراد عينة الدراسة على متوسط حسابي قدره
 %84.24مما يدل على أن البنوك التجارية تلتزم بأبعاد المسلولية االجتماعية مرتبة تنازلياً حسب
الوزن النسبي لها كاألتي  ( :البعد االقتصادي  ,البعد القانوني  ,البعد االخالقي  ,البعد االنساني )
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 اظهرت النتائج املتعلقة بامليزة التنافسية :حصلت جميع فقرات " الميزة التنافسية "من قبل أفراد عينة الدراسة على متوسط حسابي قدره 87.46

 %مما يدل على أهمية الميزة التنافسية في البنوك لتحسين موقعها التنافسي من خالل
التزامها بمسلولياتها االجتماعية .

 اظهرت النتائج املتعلقة بفروض الدراسة : .1وجود عالقة قوية ذات داللة أحصائية بين المسلولية االجتماعية المتمثلة باالبعاد االربعة (االنساني
 ,القانوني  ,االخالقي  ,االقتصادي ) والميزة التنافسية في البنوك التجارية في قطاع غزة .
 .2توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستو داللة  0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول
مجال ال مسلولية االجتماعية في البعد االنساني تعز لمتغير الجن

وكان لصالح االناث بينما

التوجد فروق ذات داللة احصائية حول مجال المسلولية االجتماعية لباقي االبعاد تعز لمتغير
الجن

.

 .2توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستو داللة  0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول
مجال المسلولية االجتماعية في البعد االخالقي تعز لمتغير العمر وكان لصالح أعمارهم من21
الى أقل من41سنة بينما التوجد فروق ذات داللة احصائية حول مجال المسلولية االجتماعية لباقي
االبعاد تعز لمتغير العمر .
 .4توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستو داللة  0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول
مجال المسلولية االجتماعية في البعد االنساني والبعد االقتصادي تعز لمتغير الملهل العلمي
وكان لصالح ملهلهم العلمي بكالوريو

بينما التوجد فروق ذات داللة احصائية حول مجال

المسلولية االجتماعية لباقي االبعاد تعز لمتغير الملهل العلمي .
 .0توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستو داللة  0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول
مجال المسلولية االجتماعية في البعد االنساني تعز لمتغير سنوات الخدمة وكان لصالح سنوات
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خدمتهم من 0الى أقل من 11سنوات  ,بينما التوجد فروق ذات داللة احصائية حول مجال
المسلولية االجتماعية لباقي االبعاد تعز لمتغير سنوات الخدمة .
 .6ال توجد فروق ذات داللة أحصائية عند مستو داللة  0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين
حول مجال المسلولية االجتماعية تعز الى المسمى الوظيفي .
 .7توجد فروق ذات داللة أحصائية عند مستو داللة  0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين حول
مجال المسلولية االجتماعية تعز الى المنطقة الجغرافية كان لصالح منطقة الشمال .
 .8ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستو داللة  0.05بين متوسطات استجابات المبحوثين
حول مجال الميزة التنافسية في البنوك التجارية بقطاع غزة تعز للمتغيرات (الجن  ,العمر ,
المسمى الوظيفي ) ماعدا الملهل العلمي كان لصالح ملهلهم العلمي بكالوريو

وسنوات الخدمة

كان لصالح سنوات خدمتهم من  0الى أقل من 11سنوات والمنطقة الجغرافية كان لصالح منطقة
الشمال .
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ً
ثانيا  :التوصيات:

من خالل النتائج ا لسابقة مت وضع التوصيات التالية :

أوالا  /توصيات خاصة بسلطة النقد الفلسطينية :

 حث سلطة النقد البنوك االخر على االهتمام بالمسلولية االجتماعية .

 ح ددث البن ددوك عل ددى االفص دداح واالع ددالن بش ددفافية ون ازه ددة ع ددن المس ددلولية االجتماعي ددة الت ددي تق دددمها
للمجتمع.

 حث البنوك على االلتزام بالنسبة المئوية المخصصة للدعم المجتمعي .

ثاني ا  /توصيات خاصة بالبنوك :

 ضرورة التزام البنوك التجارية في قطاع غزة بكافة مجاالت وابعاد المسلولية االجتماعية .
 أهتمام االدارة العليا للبنوك بالمسلولية االجتماعية ستزيد من أرباحها على المد البعيد.

 تبني أبعاد المسلولية االجتماعية يمكن البنوك في التعرف على احتياجات ورغبات كافة الفئات.


أن تقددوم البنددوك بتعدددد وتنددوع االنشددطة المسددلولية االجتماعيددة جغرافي داً ليزيددد مددن أنعكددا

االجتماعية على المجتمع.


ان االنفدداق علددى نشدداطات المسددلولية االجتماعيددة ال يوجددد لدده أي أنعكدا

المسددلولية

سددلبي علددى االداء المددالي

للبنوك .

 أن تعم ددل البن ددوك عل ددى التخط دديط وت ددوفير موازن ددات خاص ددة لنش دداطات المس ددلولية االجتماعي ددة ورس ددم
سياسات التنفيذ الخاصة بها ليزيد من موقعها التنافسي .

 العمددل علددى نشددر ثقافددة المسددلولية االجتماعيددة للملسسددات بشددكل عددام والبنددوك بشددكل خدداص لمختلددف
الشرائح العاملين من خالل البرامج واالنشطة والفعاليات .

 تشجيع البنك موظفيه على االرتقاء بالخدمات التي يقدمونها ليميزه عن البنوك االخر .
 مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والبحث عن الجديد لتحقيق مزايا تنافسية .

 تفعيل الدور المجتمعي للبنوك من خالل التواصل مع المجتمع المحلي وتلبية أحتياجاته وتقديم
مساعدات للمحتاجين بمعايير اخالقية .

 تعزيز دور البنوك في خدمة المجتمع من خالل عقد دورات متخصصة في مجاالت مختلفة ضمن
أولويات احتياجات المجتمع

 أن يقوم البنك بتحديد استراتيجية خاصة اتجاه أهمية نشاطات المسلولية االجتماعية التي ينوي القيام
بها ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والبحث عن الجديد لتحقيق مزايا تنافسية .
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ثالثا  /توصيات خاصة بالباحثين :

حث الباحثين على االهتمام بموضوع المسلولية االجتماعية وعالقتها بالميزة التنافسية سواء في البنوك او في

الملسسات االخر .

حبوث ودراسات مستقبلية مقرتحة:

فـــي ضـــوء مـــا ســـبق مـــن نتـــائج والتوصـــيات المقترحـــة  ,تقتـــرح الباحثـــة بعـــض الدراســـات

المستقبلية:

 تطبيق المسلولية االجتماعية على تنمية الموارد البشرية في البنوك .
 المسلولية االجتماعية وعالقتها بالمصارف التجارية .
 الميزة التنافسية وعالقتها بالمصارف التجارية .
 دراسة مقارنة بين البنوك التجارية في تحقيق الميزة التنافسية .
 عالقة الكفاءات البشرية بالميزة التنافسية في البنوك .
 ادارة المعرفة وتكنولوجيا وعالقتها بالميزة التنافسية .
 دور نظم المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية .
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ام جو
أوال  :المراجع باللغة العربية

ثانيا  :المراجع باللغة االنجليزية

املراجـــــــــــع:

القران الكريم

أوالا -الكتب العربية:

 أبو بكر ,مصطفى محمود ( :)2116مدخل لتحقيق الميزة التنافسية ,اإلسكندرية ,الدار الجامعية.

 إدري  ,ثابت والمرسي ,جمال الدين ( :)2112اإلدارة االستراتيجية "مفاهيم ونماذج تطبيقية" ,الدار
الجامعية ,القاهرة.

 البرواري  ,عبد المجيد نزار و البرزنجي  ,محمد  . ) 2114(.استراتيجيات التسويق  :المفاهيم
واالسس والوظائف  ,دار وائل للنشر والتوزيع  ,عمان  /االردن .

 البكري  ,ثامر ياسر ( . ) 2116التسويق أسس ومفاهيم معاصرة  ,دار اليازوري للنشر والتوزيع ,
الطبعة االولى عمان  ,االردن .

 البكري تامر ( :)2111التسويق والمسؤولية االجتماعية ,دار وائل للنشر والتوزيع ,الطبعة االولى,
عمان ,األردن.

 بن عيشي ,عمار ( :)2111اتجاهات التدريب وتقييم أداء األفراد ,دار أسامة للنشر والتوزيع.
 الجرجاوي ,زياد( .)2111القواعد المنهجية لبناء االستبيان ,الطبعة الثانية ,مطبعة أبناء الجراح,
فلسطين.
 الحمداني ,موفق  :)2116( .مناهج البحث العلمي ,األردن ,عمان ,ملسسة الوراق للنشر.

 حيدر ,معالي ( :)2112نظم المعلومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسية ,الدار الجامعية للنشر,
القاهرة.

 خليل ,نبيل ( :)2111الميزة التنافسية في مجال األعمال ,مركز االسكندرية ,مصر.
 سالم  ,مليد سعيد  . ) 2119(.ادارة الموارد البشرية  :مدخل استراتيجي متكامل  .دار اثراء للنشر ,
الطبعة االولى  ,عمان  ,االردن .


السلمي ,علي ( :)2111إدارة الموارد البشرية االستراتيجية ,دار غريب للنشر والطباعة ,القاهرة,

.2111

 سليمان  ,عرفات  . ) 2111( .استراتيجية االدارة في التعليم مالمح من الواقع المعاصر  ,مكتبة
انجلو المصرية  ,الطبعة االولى  ,القاهرة  /مصر .

 سويدان ,نظام وشفيق  ,ابراهيم  . ) 2112( .التسويق مفاهيم معاصرة  ,دار حامد للنشر والتوزيع ,
الطبعة الثانية  ,عمان /االردن .

 الصيرفي ,محمد :)2117( ,المسؤولية االجتماعية لإلدارة ,الطبعة األولى ,دار الوفاء
الطباعة والنشر ,اإلسكندرية ,مصر.

 العامري  ,صالح و الغالبي ,طاهر  " . ) 2118( .االدارة واالعمال "  .دار وائل للنشر والتوزيع ,
الطبعة الثانية  ,عمان  /االردن .

 الغالبي  ,طاهر و ادري

 ,وائل  . ) 2117 (.االدارة واالستراتيجية  :منظور منهجي متكامل  ,دار

وائل للنشر والتوزيع  ,الطبعة االولى  .عمان  ,االردن .

 الغالبي ,طاهر ,وادري  ,وائل ( :)2119اإلدارة االستراتيجية :منظور منهجي متكامل ,الطبعة الثانية,
دار وائل للنشر والتوزيع ,عمان.

 الغالبي ,طاهر ,والعامري ,صالح :)2110( ,المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال :األعمال
والمجتمع ,دار وائل للنشر ,عمان :األردن.

 غالي  ,جورج دانيال  . ) 2112(.تطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكالت المعاصرة وتحديات
االلفية الثالثة  ,دار الجامعية  ,االسكندرية  ,مصر .

 عبيددات ,ذوقدان وعدد  ,عبددد الدرحمن ,وعبدد الحدق ,كايددد ( .)2111البحـث العلمــي -مفهومـه وأدواتــه
وأساليبه ,دار الفكر للنشر والتوزيع ,عمان.
 مجمع اللغة العربية ( :)2114المعجم الوسيط ,ط ,4القاهرة :مكتبة الشروق الدولية.
 معلوف ,لوي

( :)2111المنجد في اللغة ,ط  ,19بيروت :المطبعة الكاثوليكية.

 موالي ,عبد الرزاق ,ولخضر ,سايح ,بوزيد :)2111( ,دور االقتصاد اإلسالمي في تعزيز مبادئ
المسؤولية

االجتماعية للشركات ,الملتقى الدولي حول االقتصاد اإلسالمي ,الواقع والرهانات

المستقبل ,غرداية ,الجزائر.

 نجم ,عبود  . ) 2114( .المدخل الياباني الى ادارة العمليات االستراتيجية والنظم واالساليب .
ملسسة الوراق للنشر والتوزيع  ,الطبعة االولى  ,عمان  ,االردن .

 نجم عبود ( :)2116أخالقيات اإلدارة ومسؤوليات األعمال في شركات األعمال ,الوراق للنشر
والتوزيع ,الطبعة األولى ,عمان ,األردن.

 الك ددردي ,أحم ددد الس دديد ط دده ( :)2111إدارة الصـــورة الذهنيـــة للمنظمـــات فـــي إطـــار واقـــع المســـؤولية
االجتماعية( ,ورقة بحثية ,جامعة بنها ,مصر).

 الكسندر سكولنيكوف ,وجو

ليتشمان وجون سدوليفان ( :)2114النموذج التجـاري لمواطنـة الشـركات,

مركز المشروعات الدولية الخاصة ,التقرير رقم  27 ,411ديسمبر.
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ثاني ا -الرسائل العلمية:
 أبو سمرة  ,حامد  " . ) 2119( .معوقات االفصاح عن المسؤولية االجتماعية في تقارير الشركات
المساهمة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية  :من وجهه نظر مدققي الحسابات وادارة
الشركات "  .رسالة ماجستير غير منشورة  ,كلية التجارة  ,الجامعة االسالمية  ,غزة  ,فلسطين .
 االشددقر ,ريددم  " . )2116(.تقيــيم مــدى وعــي وممارســة المســئولية االجتماعيــة للشــركات فــي تحقيــق
الميزة التنافسية في البنـوك التجاريـة العاملـة فـي فلسـطين " ,رسدالة ماجسدتير غيدر منشدورة  ,الجامعدة

االسالمية  ,غزة  ,فلسطين .
 أيدي  ,بوشة  " . ) 2112( .ادارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسين الميزة التنافسية للبنوك  :دراسة
حالة على بنوك التجارية بوالية تمنراست الجزائرية "  .رسالة ماجستير  ,كلية العلوم االقتصادية
والتجارية  ,جامعة قاصدي مرباح  ,ورقلة  ,الجزائر .
 بدر  ,فادي  ". )2112(.دور نظم المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية في قطاع الصناعات
الدوائية االردني " .رسالة ماجستير  ,كلية االقتصاد والعلوم االدارية  ,جامعة اليرموك .
 بشير  ,بن عي

وعمار  ,بن عيسى " . ) 2112( .أثر المسؤولية االجتماعية على الميزة التنافسية

في المؤسسات الصناعية الجزائرية "  .الجزائر .
 بلونا  ,عبد اهلل ,وقدايفددة ,أمي ددنة  " . )2112( .دور رأس المال الفكري فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية
لمنظمــات األعمــال "  ,د ارسدة منشددورة ,كليددة العلدوم االقتصددادية وعلددوم التسديير والعلددوم التجاريددة ,جامعددة
بومردا  ,الجزائر.

 الحسن  ,بو بكر " . ) 2114( .دور المسؤولية االجتماعية في تحسين أداء المنظمة  :دراسة حالة
لمؤسسة نفطال بانته "  .رسالة ماجستير  ,كلية العلوم االقتصادية والتجارية  ,قسم التيسير  ,جامعة
محمد خضير  ,بسكرة  ,الجزائر .
 حسين  ,ليث والجميل  ,ريم " . ) 2119( .المسؤولية االجتماعية اتجاه العاملين وانعكاساتها على
اخالقيات العمل " دراسة آلراء عينة من منتسبي بعض المستشفيات مدينة الموصل "  .كلية االدارة
واالقتصاد  ,جامعة الموصل  ,العراق .
 الحم دددي ,فد دلاد محم ددد حس ددين  " . )2112( .األبعـــاد التســـويقية للمســـؤولية االجتماعيـــة للمنظمـــات
وانعكاساتها على رضا المستهلك "  ,أطروحة الدكتوراه ,الجامعة المستنصرية.
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 الرقب ,خالد  " . )2119( .دور نظم المعلومات في تطوير الميزة التنافسية لدى المدراء العاملين في
وزارتي المالية والصحة "  ,رسالة ماجستير ,الجامعة االسالمية ,غزة.

 الزامل  ,سليمان " . ) 2110(.مستوى االفصاح عن عناصر المسؤولية للشركات الصناعية
المساهمة السعودية  :دراسة تحليلية للتقارير المالية السنوية لشركات االسمنت والبتروكيماويات " .
رسالة ماجستير  ,قسم المحاسبة  ,جامعة ام القر  ,المملكة العربية السعودية .
 الزعانين ,عاصم  " . ) 2111( .الميزة التنافسية في المنتجات الدوائية للشركات الوطنية وأثرها على
زيادة الحصة السوقية من وجهه نظر الزبون في قطاع غزة "  .رسالة ماجستير غير منشورة  ,كلية
التجارة  ,جامعة االسالمية  ,غزة  ,فلسطين .
 الزعبي  ,حسن  " . ) 1999 ( .أثر نظام المعلومات االستراتيجي في بناء وتطوير الميزة التنافسية
وتحقيق التفوق على المنافسين  :دراسة تطبيقية على المصارف االردنية في سوق عمان الدولي " ,
رسالة دكتوراه غير منشورة  ,كلية االقتصاد واالدارة  ,جامعة بغداد  ,العراق .
 سالم  ,اليا

 " . ) 2116( .تأثير الثقافة التنظيمية على أداء الموارد البشرية  :دراسة حالة

الشركة الجزائرية لأللومنيوم "  .رسالة ماجستير  ,جامعة محمد بوضيات بالمسيلة  ,الجزائر .
 سالمي  ,منيرة ورفيقة ,سنيقرة  " . ) 2112( .أثر تطبيق المسؤولية االجتماعية على اداء الموارد
البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "  .الجزائر .
 شراب ,سائد حسن " .)2111( .التخطيط االستراتيجي وعالقته بالميزة التنافسية  :دراسة ميدانية
على شركات توزيع االدوية في محافظات غزة "  .رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة األزهر ,غزة
 ,فلسطين .
 الشرفا  ,سلو  " . )2118 (.دور ادارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق المزايا التنافسية
في المصارف العاملة في قطاع غزة "  .رسالة ماجستير غير منشورة  ,كلية التجارة  ,جامعة
االسالمية  ,غزة  ,فلسطين .
 ش درفي ,منصددف  " .)2112( .دور المســؤولية االجتماعيــة فــي تحقيــق الميــزة التنافســية لمنظمــات
األعمال  -دراسة حالة مؤسسة سوناطراك ,جامعة منتوري -قسنطينة ,الجزائر.

 شعبان ,مصطفي " . )2111( .رأس المال الفكري ودورة في تحقيق الميزة التنافسية لشركة
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االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال"  ,رسالة ماجستير غير منشورة ,الجامعة اإلسالمية ,غزة,
فلسطين .
 الشنتق  ,يوسف  " . ) 2111( .دور نظم المعلومات االدارية المحوسبة في عملية صنع الق اررات :
دراسة ميدانية على المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة " .رسالة ماجستير  ,جامعة االسالمية
 ,غزة  ,فلسطين .
 الطويددل ,أكددرم  " . )2118( .العالقــة بــين أن ـواع اإلبــداع التقنــي وأبعــاد الميــزة التنافســية "  ,د ارسددة
ميدانية في مجموعة ُمختارة من الشركات الصناعية في محافظة نينو  ,جامعة الموصل ,العراق.

 الطيددب ,دوي د

 " . )2110( .بـــراءة االختـــراع مؤشـــر لقيـــاس تنافســـية المؤسســـات والـــدول-حالـــة

الجزائر "  ,رسالة ماجستير ,قسم العلوم االقتصادية ,جامعة ورقلة ,الجزائر.

 عبددد الحميددد ,عفدداف  " . )2112( .رؤيــة اســتراتيجية لــرأس المــال الفكــري ودوره فــي تحقيــق الميــزة
التنافسية "  ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة األزهر ,غزة.

 عبد القادر  ,ميسون  " . ) 2119( .التفكير االخالقي وعالقته بالمسؤولية االجتماعية وبعض
التغيرات "  .رسالة ماجستير  ,كلية التربية  ,علم نف

 ,الجامعة االسالمية  ,غزة

 العتوم  ,محمد  " . )2119( .رسالة المنظمة وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية  :دراسة ميدانية
على قطاع صناعة االدوية االردني " .رسالة ماجستير  ,كلية ادارة االعمال  ,جامعة الشرق االوسط
للدراسات العليا .
 عثمان  ,مهدي  ". ) 2112 (.أثر العوامل االستراتيجية واستراتيجيات المنافسة على الميزة التنافسية
لشركات انتاج االدوية االردنية  :دراسة ميدانية من منظور المديرين "  ,رسالة ماجستير  ,كلية
االقتصاد والعلوم االدارية  ,قسم ادارة االعمال  ,جامعة اليرموك .
 علي ,محمد عليان " . )2112( .متطلبات استدامة الميزة التنافسية في التعليم العالي وجهة النظر
القائمة على أساس الموارد"  .رسالة ماجستير غير منشورة ,الجامعة اإلسالمية ,غزة ,فلسطين.

 عليان  ,فتحي  " . ) 2110(.قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية لدى الشركات المساهمة
العامة :دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في سوق فلسطين لالوراق المالية "  .رسالة ماجستير
غير منشورة  .كلية االدارة واالقتصاد .جامعة االزهر  .غزة  .فلسطين .
 عماد  ,مساعديه  " .) 2114( .دور استراتيجية الموارد البشرية في تحقيق المسؤولية االجتماعية
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في المؤسسات االقتصادية الجزائرية "  .رسالة ماجستير  ,كلية العلوم االقتصادية والتجارية  ,جامعة
فرحات عبا
 عوت  ,ان

سطيف  ,الجزائر .
" . ) 2114( .اسباب عجز الشركات عن القيام بالمسؤولية االجتماعية  :دراسة حالة

على الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية "  .رسالة ماجستير ,كلية ادارة
االعمال  ,جامعة الشرق االوسط .
 عيسى  ,فلاد  " . ) 2119(.المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص  :دراسة حالة تطبيقية لقياس
وتقييم المسؤولية االجتماعية للشركات "  ,و ازرة التجارة والصناعة المصرية  ,مصر .
 الغالبي  ,طاهر و العامري ,صالح  " . ) 2116( .المسؤولية االجتماعية لمنظمات االعمال
وشفافية نظم المعلومات  :دراسة تطبيقية لعينة من مصارف التجارية االردنية "  .جامعة الزيتونة .
عمان االردن .
 الغاليني  ,ميرفت  " . ) 2110( .استقطاب الموارد البشرية وعالقتها بتحقيق الميزة التنافسية :
دراسة ميدانية على البنوك العاملة في قطاع غزة "  .رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة االزهر ,
غزة .
 الفيومي  ,احمد  " . ) 2111( .أثر االصول غير الملموسة في تحقيق الميزة التنافسية في ظل تبني
معايير ادارة الجودة الشاملة "  ,رسالة ماجستير  ,كلية ادارة االعمال  ,جامعة الشرق االوسط
 القاضي  ,أحمد  " . ) 2111( .المسؤولية االجتماعية للبنوك العاملة في مصر كشركات مساهمة
مصرية  :دراسة ميدانية مقارنة لعينة من فروع البنوك العامة والخاصة بمحافظة اسيوط "  ,مركز
المديرين المصري  ,كلية التجارة  ,جامعة اسيوط  ,مصر .
 اللولو ,محمد  " .)2119(.مدى إمكانية تطبيق المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية من قبل شركات
المساهمة العامة "  .رسالة ماجستير غير منشورة ,كلية التجارة ,الجامعة اإلسالمية ,غزة ,فلسطين.
 المطيري  ,فيصل  " . ) 2112( .أثر التوجه االبداعي على تحقيق الميزة التنافسية  :دراسة
تطبيقية على البنوك التجارية الكويتية "  .رسالة ماجستير  ,قسم ادارة االعمال  ,جامعة الشرق
االوسط .
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 المقادمة  ,عبد الرحمن  " . ) 2112( .دور الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة التنافسية  :دراسة
حالة على الجامعة االسالمية بغزة "  .رسال ماجستير غير منشورة  ,جامعة االسالمية  ,غزة ,
فلسطين .
 مقري ,زكية و بليزاك  ,عبدالحليم  " . ) 2112(.أثر تبني المسؤولية االجتماعية على تنمية الموارد
البشرية  :دراسة ميدانية بمؤسسة نفطال مقاطعة بانته "  .الجزائر .
 النسور  ,رابعة  " . ) 2111( .أثر تبني أنماط المسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية :
دراسة ميدانية في المصارف التجارية العاملة في االردن "  .رسالة ماجستير  ,كلية االعمال  ,جامعة
الشرق االوسط  ,االردن .
 ياسين  ,براهمي  " . ) 2114( .دور المسؤولية االجتماعية في تحسين فعالية حوكمة الشركات " .
رسالة ماجستير ,كلية العلوم االقتصادية و التجارية  ,قسم علوم االقتصادية  ,جامعة محمد خضير ,
الجزائر .
ثالثا -الدوريات باللغة العربية:

 أبو ريشة  ,خالد و السميرات  ,بالل و زلوم  ,نضال  ". ) 2114 (.محاسبة المسؤولية االجتماعية
على المواقع االلكترونية  :حالة االردن "  .مجلة الجامعة االسالمية للدراسات االقتصادية واالدارية ,
المجلد  , 22العدد  , 2ص  212 -289يونيو  ,االردن http/ www.iugaza.edu.ps/ar
/period ical.
 االسرج  ,حسين  " . ) 2114( .المسؤولية االجتماعية ودورها في التنمية المستدامة للمملكة
العربية السعودية "  .ورقة عمل في ابريل . MPRA ,
 التويجري  ,محمد  " . ) 1998( .المسؤولية االجتماعية في القطاع الخاص في المملكة العربية
السعودية "  .المجلة العربية لالدارة  ,المجلد  , 12العدد . 4
 حمدي  ,سالم  " . ) 2112( .واقع المسؤولية االجتماعية واالخالقية تجاه العاملين  :دراسة
استطالعية الراء عينة من العاملين في الشركة العامة للصناعة االدوية والمستلزمات الطبية " .كلية
االدارة واالقتصاد  ,مجلة الرافدين  ,العدد  , 112نشر في تاريخ . 2112/2/27
 دحالن ,عبداهلل  " . )2114( .المسؤولية االجتماعية للمؤسسـات "  ,مجلدة عدالم العمدل ,العددد ,49
102

مار .
 رديدة  ,خالد و العزم  ,نهار  " . ) 2110 (.تطبيق واقع المسؤولية االجتماعية في البنوك االردنية
وأثرها على الميزة التنافسية من وجهه نظر العاملين فيها "  ,مجلة االقتصاد واالعمال االردنية .
 الزبددون ,أحمددد  " .)2112( .المســؤولية االجتماعيــة وعالقتهــا بمنظومــة القــيم الممارســة لــدى طلبــة
جامعة البلقاء "  ,المجلة األردنية للعلوم االجتماعية ,الجامعة األردنية ,ج( , )0ع(.)2

 الزريقات  ,خالد  " . ) 2112( .أثر التوجه االستراتيجي في تحقيق المسؤولية االجتماعية  :دراسة
تطبيقية في المصارف التجارية االردنية "  .مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية  ,العدد  , 21االردن.
 سالم  ,محمد والعجرمي ,عبير واحمد  ,نهيل و الغماري  ,وسام  " . ) 2111( .دور االبداع
التسويقي والتكنولوجيا في تحقيق الميزة التنافسية للنوك العاملة في محافظات غزة ومن وجهه نظر
العمالء "  .مجلة جامعة االزهر  ,سلسلة العلوم االنسانية  ,مجلد  , 12العدد  , 2ص128 -117
 سددالمي ,جمددال  " .)2110( .ســبل انــدماج الجزائــر فــي اقتصــاد المعرفــة "  ,مجلددة العلددوم اإلنسددانية,
جامعة بسكرة ,الجزائر ,العدد الثامن.

 السددحيباني ,صددالح  " . )2119( .المســؤولية االجتماعيــة ودورهــا فــي مشــاركة القطــاع الخــاص فــي
التنمية :المؤتمر الدولي حول القطاع الخاص في التنمية"  ,للفترة من  20 – 22مار .2119

 السراج  ,حسين  " . ) 2111 ( .المسؤولية االجتماعية للشركات "  .التحديات واالفاق من أجل
التنمية في الدول العربية " .
 سعيد ,سناء والباوي  ,عبد الرضا  " . ) 2111( .الدور االستراتيجي للمسؤولية االجتماعية الشاملة
في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة  :د ارسة حالة في الشركة العامة لصناعة االسمدة الجنوبية ,
مجلة االدارة واالقتصاد  ,العدد الثالث والثمانون  ,نشر بتاريخ . 2111/0/12
 سكولنيكوف  ,الكسندر وليتشمان  ,جو

و سوليفان  ,جون " . ) 2114( .النموذج التجاري لمواطنة

الشركات "  .مركز المشروعات الدولية الخاصة  ,التقرير رقم  , 411نشر في تاريخ  27ديسمبر .
 الصفار ,أحمد  " . )2119( .أثر المناخ التنظيمي في االداء والميزة التنافسية  :دراسة على
المصارف التجارية االردنية "  .مجلة االدارة واالقتصاد  .العدد الساد

والسبعون  ,نشر في تاريخ

. 2119/2/10
 الطراونة  ,خالد وأبو جليل ,محمد  " . ) 2112( .أثر اخالقيات االعمال والمسؤولية االجتماعية في
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تحقيق الميزة التنافسية  :دراسة ميدانية في الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان الدولي " .
الملتمر الدولي الثاني لكلية ادارة االعمال  ,جامعة ملتة  ,االردن .
 عبد الرزاق ,موالي وسابح  ,بوزيد  " . ) 2111( .دور االقتصاد االسالمي في تعزيز مبادئ
المسؤولية االجتماعية للشركات "  .مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى الدولي حول االقتصاد
االسالمي  ,غرادية  ,الجزائر .
 عبيد  ,شاهر  " . ) 2112( .دور الخدمات االلكترونية المصرفية في تعزيز الميزة التنافسية في
قطاع البنوك في محافظة جنين "  .ملتمر االقتصادي لجامعة القد

المفتوحة . 2112/11/16 ,

رام اهلل  .فلسطين .
 عريقات  ,احمد وجرادات  ,ناصر والعتيبي  ,محمود  " .) 2111( .دور تطبيق معايير االستقطاب
والتعيين في تحقيق الميزة التنافسية  :حالة دراسية بنك االسكان للتجارة والتمويل االردني "  .مجلة
الزرقاء للبحوث والدراسات االنسانية  ,المجلد العاشر  ,العدد الثاني . 2111/12/27
 عطاهلل  ,سمر و فليت  ,خلود  " . ) 2116(.مدى التزام القطاع المصرفي باداء المسؤولية
االجتماعية  :دراسة تطبيقية على المؤسسة المصرفية –غزة "  , 2116/2/12 .بحث منشور
,جامعة فلسطين .
 القريوتي  ,قاسم و الخوالدة  ,ريات وقطيشات  ,مازن والحنيطي ,محمد والمعايطة ,محمد 2114( .
)  " .دور المسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية  :دراسة حالة في شركة زين
لالتصاالت الخلوية "  .دراسات العلوم االدارية  ,مجلد  , 41العدد  , 1نشر بتاريخ . 2114/8/1
 الكددردي ,أحمددد السدديد طدده  " .)2111( .إدارة الصــورة الذهنيــة للمنظمــات فــي إطــار واقــع المســؤولية
االجتماعية"  .ورقة بحثية ,جامعة بنها ,مصر.

 اللوح  ,نبيل وراضي  ,ايمن " . )2116( .مدى تطبيق البنوك العاملة في فلسطين للمسؤولية
االجتماعية  :دراسة مقارنة "  , 2116/2/12 .بحث منشور  ,جامعة فلسطين .
 مصطفى ,العرابي ونذير  ,طروبيا " . ) 2112( .المسؤولية االجتماعية للمصارف االسالمية :
تحليل تجربة المصرف االسالمي للتنمية " .ملتقى الدولي الثالث حول منظمات االعمال  ,جامعة
بشار .
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 المغربل  ,نهال وفلاد  ,ياسمين  " . ) 2118( .المسؤولية االجتماعية لراس المال في مصر " بعت
التجارب الدولية  ,ورقة عمل مقدمة الى مركز المصري للدراسات االقتصادية  ,القاهرة  ,مصر .
 نوال  ,ضيافي  " . ) 2111( .المسؤولية االجتماعية للمؤسسة والموارد البشرية  :دراسة مجمع
شي علي االنابيب "  .مجلة التنظيم والعمل  ,العدد  , 0رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة ابو
بكر بلقان  ,الجزائر .
 وهيبة  ,مقدم  " . ) 2111(.سياسات وبرامج المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية في
منظمات االعمال  :دراسة حالة ثالث شركات عربية "  .بحث مقدم الى الملتقى الدولي الخام
 14 /12ديسمبر  ,كلية العلوم االقتصادية والتجارية  ,جامعة شلف  ,جزائر .


نشرة جمعية البنوك في فلسطين ( )2013

رابعاا  -المواقع االلكترونية :
 https://www.bankofpalestine.com/ar
 http://www.yellowpages.com.ps/profile-ar/MTcyMTI=/TheHousing-Bank-for-Trade-and-Finance.html
 http://www.arabbank.ps/ar
,wwwabp.ps/ar_page.php



 http://www.pcbs.gov.ps/default.aspx
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قــــائـــمـة المــالحـــــــــق

أوالا :االستبانة بصورتها النهائية

ثاني ا :قائمة بأسماء المحكميين
ثالثا  :كتب تسهيل المهمة

109

ملحق ()3
االستبانة النهائية
جامعـــــــة األزهـــــــــر – غــــــــــــزة

عمـــــادة الدراســـــــــــــــات العليـــــا
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

قســـــــــــــــــم إدارة األعــمـــــــــــــــال

استبانة للدراسة
األخ الفاضل  /األخت الفاضلة

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  ,أما بعد :
فإن هذه االستبانة التي بين أيديكم بعنوان:

املسؤولية االجتماعية وعالقتها بامليزة التنافسية

دراسة ميدانية على البنوك التجارية العاملة يف قطاع غزة

وذلك الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال  ,لذا أرجو التكرم باإلجابة
عن فقرات االستبانة مقدرة لكم جهودكم في خدمة البحث العلمي  ,وأود أن أحيط سيادتكم علماً بأن كل ما

تدلون به من آراء أو بيانات ستكون موضع اهتمام الباحثة  ,ولن تستخدم إال ألغرات البحث العلمي فقط.

وأخي اًر أشكركم لتخصيصكم جزءاً من وقتكم لتعبئة هذه االستبانة  ,راجية قراءة العبارات بعناية واإلجابة عن

أسئلتها بموضوعية ودقة .

ولكم جزيل الشكر .

الباحثة

آية عماد الدين أبو رمضان
161

أوالا  /البيانات الشخصية :
اسم البنك . ....................................... :
نرجو منك وضع عالمة (
.3

الجنس
ذكر

.7

أنثى

العمر
أقل من  11سنة

.2

.0

من  41سنة -أقل من  01سنة

بكالوريوس

دراسات عليا

سنوات الخدمة
أقل من  0سنوات

من  31إلى أقل من  30سنة

من  0إلى أقل من  31سنوات

المسمى الوظيفي
مدير فرع

.6

من  11سنة -أقل من  41سنة

 01سنة فأكثر

المؤهل العلمي
دبلوم فأقل

.4

×

) داخل المربع الذي يناسبك:

مراقب فرع

رئي

قسم

موظف

المنطقة الجغرافية (الفروع )
غزة

الشمال

الوسطى

161

خانيونس

رفح

 30سنة فأكثر

ثانيا  /محاور الدراسة :

تصميم األسئلة بنظام عمود ()02-0

يرجى وضع الدرجة املناسبة من ( ) 11-1لكل فقرة من الفقرات اآلتية مع العلم أنه كلما اقرتبت الدرجة من ( )11دل
ذلك على املوافقة العالية على الفقرة  ،وكلما اقرتبت الدرجة من ( )1دل ذلك على عدم املوافقة على الفقرة .
المحور األول /المسؤولية االجتماعية :
أوالا :البعد اإلنساني :

الرقم

الدرجة31-3:

ال د دفد دق د درة

.1

يقدم البنك المساعدات والتبرعات النقدية للمشاريع الخيرية .

.2

يساهم البنك في دعم البنى التحتية للمجتمع المحلي (المدار  ,الطرق ,المستشفيات)

.3

يوافق البنك على المشاركة في تخصيص برامج لحماية البيئة والمجتمع من طرف

.4

يقدم البنك تسهيالت للعمالء بالمناسبات واالعياد الدينية .

.5

يساهم البنك في توفير فرص عمل للنساء داخل البنك إيماناً منه بدورها في زيادة

.6

يدعم البنك كافة االنشطة الطالبية والرياضية والترفيهية لطالب المدار والجامعات .

.7

يساهم البنك في توفير فرص عمل لذوي االحتياجات الخاصة داخل البنك .

.8

يخصص البنك جزءاً من أرباحه لدعم الملسسات الخيرية واالجتماعية .

الجمعيات والهيئات المحلية .

مستو الدخل وتحسين مستو المعيشة .

ثاني ا  :البعد االخالقي :

الرقم

الدرجة31-3:

الــــفـــقــــرة

.1

تتوافق رسالة البنك وأهدافه مع أهداف وقيم المجتمع .

.2

يساهم البنك في حماية البيئة والمجتمع .

.3

يراعي البنك مبدأ تكافل الفرص في التوظيف .

.4

يمتلك البنك دليل أو ميثاق أخالقي واضح ومعلن لجميع العاملين لديها .
العائلة أو الجن

أو الدين عند التوظيف .

.5

يمنع البنك التمييز على أسا

.6

يراعي البنك البعد االخالقي في حمالته الدعائية واالعالنية .

.7

يمار البنك كافة أنشطته بأسلوب يتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع التي يعمل به.

162

الرقم

ثالث ا  :البعد القانوني :

الدرجة31-3:

الــــفـــقــــرة

.1

تحرص ادارة البنك على تطبيق القوانين والتشريعات التي تصدرها سلطة النقد .

.2

يحرص البنك على تطبيق قانون العمل الفلسطيني بخصوص االجور  ,االجازات ,

.3

يتبنى البنك مبدأ االعتراف بعمل النقابات العمالية في قطاع غزة .

.4

يحرص البنك على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بشفافية .

د

ساعات العمل  ,البدالت  ,الضمان االجتماعي  ,السالمة المهنية .

رابعا :البعد االقتصادي :

الــــفـــقــــرة
الرقم
 .1يساهم البنك في زيادة اجمالي الدخل القومي .
 .2يهدف البنك الى زيادة حصته السوقية في القطاع المصرفي .
.3

يحرص البنك على االستفادة من التقدم العلمي و التكنولوجي.

.4

يعمل البنك على تحقيق األرباح بطرق شفافة .

.5

يخصص البنك موازنة للمسؤولية االجتماعية .

.6

يساهم البنك في عملية التنمية واالستثمار بما يحقق االهداف العامة للمجتمع .

.7

يسعى البنك للوصول لمستوى أعلى من الكفاءة في العمل .

162

الدرجة31-3:

المحور الثاني  /الميزة التنافسية :
يرجى وضع الدرجة املناسبة من ( )11-1لكل فقرة من الفقرات اآلتية  ،مع العلم أنه كلما اقرتبت الدرجة من
( )11دل ذلك على املوافقة العالية على الفقرة  ،وكلما اقرتبت الدرجة من ( )1دل ذلك على عدم املوافقة على الفقرة.
الرقم

الدرجة31-3:

الــــفـــقــــرة

.1

تحرص ادارة البنك على تعزيز دور المسلولية االجتماعية بما يضمن تحقيق ميزة تنافسية لها.

.2

يتميز البنك بخدماته المتطورة عن منافسيه من البنوك االخر وفق احتياجات سوق العمل .

.3

يعمل البنك على دعم أنشطة البحث والتطوير من أجل تقليل تكاليف الخدمات التي يقدمها.

.4

تهتم ادارة البنك بمواجهه المخاطر التي تحد من قدرته على استدامة الميزة التنافسية

.5

تسعى ادارة البنك الى معرفة خصائص السوق لإلعداد االستراتيجيات المناسبة ألي وضع
محتمل حالي او مستقبلي .

.6

يقوم البنك بتنظيم دورات تدريبية لتحسين قدرات العاملين واالرتقاء بكفاءتهم كجزء من
المسلولية االجتماعية اتجاه العاملين .

.7

سمعة البنك مميزة مقارنة بالمصارف التجارية االخر المنافسة .

.8

يتبنى البنك المسلولية االجتماعية تجاه عمالئه مما يعطيه ميزة تتعلق بإبداع طرق جديدة في
توزيع خدماته.

.9

يستخدم البنك أساليب وطرق متنوعة لتحسين جودة الخدمات المقدمة مثل التطبيق الذكي .

.11

يحرص البنك على تعويت العميل في حال حدوث خطأ من تقديم الخدمة أو تغيير في
اجراءات معاملته للمحافظة على سمعة البنك .

.11

يتميز البنك بالتعاون مع البنوك العالميدة لتحسدين قدرتده علدى تحقيدق الجدودة والتميدز فدي العمدل

.12

يسعى البنك الى بناء عالمة تجارية مميزة .

.13

يشجع البنك العاملين فيه على المبادرات لالرتقاء بالخدمات بما يميزه عن البنوك االخر .

.14

توفر البنوك فروعاً اخر لها لتغطي جميع المحافظات في قطاع غزة .

المصرفي .

مد رضى العميل عن الخدمة المقدمة من وقتاً ألخر .

.15

يقوم البنك بقيا

.16

يسعى البنك بشكل دائم لتطبيق التقنيات الحديثة مما يميزه عن غيره من البنوك .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

164

ملــــــــحق رقم ()7

قائمة باسماء المحكمين
الرقم

.1

د .محمد فار

اسم المحكم

.2

د .وفيق االغا

.4

د .عبداهلل الهبيل

.6

د .يوسف بحر

.8

د .أكرم سمور

.11

د .نبيل اللوح

.12

د .جالل شبات

.2

د .نسيم ابو جامع

.0

د .سليمان العمصي

.7

د .سامي ابوالرو

.9

د .ياسر ابو مصطفى

.11

الجامعة

جامعة األزهر
جامعة األزهر
جامعة األزهر
جامعة األزهر
جامعة األزهر
الجامعة اإلسالمية
الجامعة اإلسالمية
الجامعة اإلسالمية
جامعة فلسطين
ديوان الموظفيين العام
و ازرة النقل والمواصالت

د .ايمن راضي

جامعة القد
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المفتوحة

ملــــــــحق رقم ()1
كتب تسهيل مهمة
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