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ABSTRACT
This study aims to identify the relationship between entrepreneurship strategies
(ability to innovate, risk taking) and Social responsibility in commercial banks that
work in Gaza Strip. Detection of differences in responses to study variables according
to demographic variables (Gender, age, job title, academic qualification, number of
years of service, the bank in which he works). To achieve the desired objectives, the
researcher used the descriptive analytical method, and used the questionnaire as a tool
for study. The study was carried out in a comprehensive inventory of the study
population, which includes the commercial banks that work in Gaza Strip, where 132
questionnaires were distributed and 106 were recovered, with a recovery rate of 80.3%.
The study showed a number of results such as:





Availability of the dimensions of entrepreneurship strategies for the managers of
the commercial banks that work in Gaza Strip have a significant degree, where
the focus of the strategies of entrepreneurship as a whole has a relative weight
(73.40%). Risk taking ranked first with relative weight (74.93%) and ability to
innovate ranked second with relative weight (71.88%).
There is a high level of social responsibility among directors that work in
commercial banks in Gaza Strip, with a relative weight (68.75%).
There is a positive correlation between the dimensions of entrepreneurship
strategies (creative ability, willingness to take risks) and social responsibility in
the commercial banks that work in Gaza Strip.

The study also provided a number of recommendations including:





Increased attention to employee satisfaction with innovation policies and
programs.
The Bank's management should seek to form and train specialized teams to
collect and detect risk indicators.
Increase the interest of the Bank's management in the costs of social
responsibility.
The Bank's management should support projects that produce environmentally
friendly products and use clean energy.

Keywords: Entrepreneurship strategies, ability to innovate, risk taking, and Social
responsibility.
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المقدمة:

ى

تعد المسئكلية االجتماعية شعار ترفعو مؤسسات األعماؿ الناجحة منذ ظيكرىا في أكاخر
تسعينات القرف العشريف كمكضكع جديد قديـ ,حيث اختمفت النظر التقميدية لممسؤكلية االجتماعية
ال خيرية لتصبح مكضكعنا يشغؿ حي ناز كبي نار مف سياسات مؤسسات األعماؿ
كخرجت عف ككنيا أعما ن
ككنيا ضركرة تستحؽ االلتفات إلييا ما أمكف ذلؾ.
كفي ظؿ ثكرة العمكـ اإلدارية برز مكضكع الريادة كاستجابة لحاجة المؤسسات اإلدارية
لمتطكير المستمر كالكشؼ عف الحاجات الجديدة كاظيار الفرص جمية أماميا لبلستفادة منيا بشكؿ
ُيظير مدل اإلبداع لدييا في استغبلؿ الفرص كمكاجية المخاطر.
منذ ظيكر ذلؾ االتجاه القكم في المجتمعات الرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية الذم
يدعك إلى ضركرة التزاـ المنظمة اتجاه المجتمع العاممة فيو ,كمفيكـ المسؤكلية االجتماعية يتطكر
بناء عمى عدة عكامؿ كضغكطات حتى أصبح في يكمنا ىذا أحد الركائز األساسية لبقاء أك
استمرارية المنظمة كتحقيؽ التميز ليا (المرسي كادريس.)487 :2005 ,
إف ازدياد االتفاقات المكجو حديثان لمؤسسات األعماؿ بككنيا تيتـ بتعظيـ األرباح عمى
حساب فئات المجتمع كالبيئة لفت انتباه مؤسسات األعماؿ إلى إيبلء االىتماـ لمدكر االجتماعي.
يرل بعض الباحثيف مثؿ سعيد كالباكم ( )217 :2010أف المسؤكلية االجتماعية لممنظمة
يمكف تفسيرىا مف خبلؿ بناء نمكذج مفاىيمي لممسؤكلية قابؿ لمتطبيؽ كذم أبعاد أخبلقية كقانكنية
كاقتصادية كما كيمكف كصؼ استجابة الشركة لمسؤكليتيا االجتماعية بانيا (استراتيجية) ألنيا
تتكجو نحك األداء االجتماعي أكثر مف المسؤكلية االجتماعية التقميدية.
كأصبح مف المتعارؼ عميو أف اإلمكانات الريادية في بمد ما تعد مف العناصر الرئيسية
المككنة لقدرات أية دكلة مف أجؿ تحقيؽ النمك االقتصادم كالمحافظة عميو (Thurik and
).Wennekers, 2002: 67
زاد اىتماـ الباحثيف بالمشركعات الريادية كذلؾ مقارنة باالىتماـ سابقاُ بالمنشآت الكبيرة
التي ليا مركز في السكؽ حيث عمد بعضيـ في أيامنا ىذه إلى كضعيا بيف القكل الرئيسية التي
تقكد النمك االقتصادم ).(Wennekers and Thurik, 1999: 82
لقد أثارت نتائج اعماؿ الريادييف اىتماـ الكثير مف عمماء اإلدارة كاالجتماع كاالقتصاد
كغيرىـ كلذلؾ قاـ العديد منيـ بإجراء دراسات كأبحاث عديدة عمى الريادييف كأصحاب األعماؿ
الناجحيف لمعرفة األسباب الكامنة كراء تميزىـ كابداعيـ في أعماليـ كنجاحاتيـ ,فقد بينت ىذه
األبحاث أف الريادييف يتمتعكف بخصائص كقدرات عالية كيتحمكف بصفات كسمات شخصية تميزىـ
عف غيرىـ كتجعميـ أقدر عمى البدء بمشاريعيـ الخاصة كانجاحيا كىذه الخصائص ال يجب أف
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تتكفر جميعيا فيى شخص كاحد كلكف قد دلت األبحاث بتمتع الريادييف بالعديد منيا كانو يمكف
تطكيرىا بالتدريب كالممارسة (منظمة العمؿ العربية.)96 :2006 ,

أوالً :مشكمة الدراسة:
يتككف القطاع المصرفي الفمسطيني مف  17مصرفان ,منيا  7مصارؼ محمية ,مكزعة عمى
مصرفيف إسبلمييف كخمسة مصارؼ تجارية ,ك  10مصارؼ كافدة ,منيا  8مصارؼ أردنية,
مصرؼ بريطاني كبنؾ مصرم( .سمطة النقد)2014 ,
كقد كصمت أرباح المصارؼ العاممة في فمسطيف إلى  150مميكف دكالر خبلؿ عاـ
 ,2013كالتي ارتفعت بزيادة  27مميكف دكالر عف العاـ  ,2012كذلؾ حسبما أعمنو مدير دائرة
الرقابة كالتفتيش عمى المصارؼ في سمطة النقد الفمسطينية (المؤسسة القائمة بأعماؿ البنؾ
المركزم) (الرنتيسي ,2014 ,ص ,)1ككشفت بيانات كأرقاـ صادرة عف بكرصة فمسطيف ,أف
إجمالي أرباح المصارؼ الفمسطينية المحمية بعد خصـ الضريبة خبلؿ النصؼ األكؿ مف العاـ
 2015ارتفعت بنسبة  ,%4مقارنة مع الفترة المناظرة مف العاـ .2014
بينما أعمنت جمعية المصارؼ أف إجمالي قيمة المسؤكلية االجتماعية لممصارؼ العاممة
في فمسطيف لمعاـ  2011بمغت  3.209.705مميكف دكالر ,كيظير التقرير انخفاض المساىمة
االجتماعية لممصارؼ ,التي لـ تصؿ في غالبيا إلى مستكل نسبة الػ  %2التي حددتيا سمطة النقد
كحد أدنى مف األرباح الصافية تخصص لممسؤكلية االجتماعية ,فالنبؾ العربي الذم حقؽ أرباحنا
تجاكزت في النصؼ األكؿ مف العاـ الماضي  300مميكف دكالر ساىـ ب  256.524دكالر ليحتؿ
المرتبة الثالثة في سمـ المصارؼ األكثر التزامان بمسؤكليتيا االجتماعية ,كحصؿ بنؾ فمسطيف عمى
المركز األكؿ كأكبر مساىـ في مجاؿ المسؤكلية االجتماعية لمعاـ  ,2011كبمغت قيمة مساىمتو
 1.867.003دكالر أم ما نسبتو  %60مف مجمؿ مساىمات المصارؼ ,كجاء البنؾ اإلسبلمي
العربي في المرتبة الثانية بػ  526.227دكالر ,كبمغت قيمة المسؤكلية االجتماعية لبنؾ القدس
 196.471دكالر ,كالبنؾ اإلسبلمي الفمسطيني في المرتبة الخامسة بػ  89.090دكالر ,كالتجارم
الفمسطيني  59.764دكال انر ,كالقاىرة عماف بػ  49.302دكالر ,كاألردف بػ  46.904دكالر,
كاإلسكاف لمتجارة كالتمكيؿ  40.421دكالر ,كاألىمي األردني بػ  21.400دكالر ,كالشرؽ األكسط
المحدكد بػ  20.000دكالر ,كاالستثمار الفمسطيني بػ  15.598دكالر ,كالرفاه لتمكيؿ المشاريع
الصغيرة (الكطني حاليا) بػ  14.000دكالر ,كأخي ار البنؾ العقارم المصرم العربي بػ 7.000
دكالر .كيشير محافظ سمطة النقد د .جياد الكزير بأف إجمالي قيمة ما قدمتو المصارؼ مجتمعو ال
ينسجـ مع قيمة األرباح الصافية التي تحققيا كال يستجيب لمنسبة التي خصصتيا السمطة باقتطاع
 %2مف أرباحيا الصافية لممسؤكلية االجتماعية ,مشددنا عمى ضركرة التزاـ المصارؼ كالجياز
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المصرفي بالنسبة ى المقرة سنكينا مف األرباح القابمة لمتكزيع لصالح أنشطة المسؤكلية االجتماعية
المستدامة (أبك كامش.)1 :2015 ,
كيعتبر قطاع المصارؼ في فمسطيف مف بيف مؤسسات القطاع الخاصة المطالبة بالقياـ

بدكر ريادم في مجاؿ المسؤكلية االجتماعية نظ نار لتحقيقيا أرباحنا في السكؽ الفمسطيني

(الرنتيسي ,2014 ,ص .)1حيث لـ يعد تقييـ منظمات األعماؿ يعتمد عمى ربحيتيا فحسب ,كلـ
تعد تمؾ المنظمات تعتمد في بناء سمعتيا عمى مراكزىا المالية فقط ,فقد ظيرت مفاىيـ حديثة
تساعد عمى خمؽ بيئة عمؿ قادرة عمى التعامؿ مع التطكرات المتسارعة في الجكانب االقتصادية

كالتكنكلكجية كاالجتماعية عبر أنحاء العالـ ,ككاف مف أبرز ىذه المفاىيـ مفيكـ المسؤكلية

االجتماعية.

أصبحت المسؤكلية االجتماعية شعا نار ترفعو منظمات األعماؿ الناجحة كالرائدة ,مف خبلؿ

بذؿ الكثير مف الجيكد لبلىتماـ بيذا المفيكـ ,كادماجو ضمف متطمبات أدائيا ,مما يستكجب إدراجو

ضمف أكلكياتيا القصكل ,كعمى كافة مستكياتيا اإلدارية ,إذ أف المنظمة التي ال تقكـ بتبني

المسؤكلية االجتماعية في أعماليا ,في العصر الحالي ,تجد نفسيا غارقة تدريجينا في دكامة مف

المشاكؿ ,بؿ كالمتناقضات التي ال حصر ليا كقد تكاجو عدـ رضا أفراد المجتمع عف أنشطتيا

ككؿ ,ال سيما المحافظيف عمى البيئة منيـ (راشي ,)1 :2013 ,كقد أدركت المنظمات الريادية أنيا
غير معزكلة عف المجتمع ,كتنبيت إلى ضركرة تكسيع نشاطاتيا لتشمؿ ما ىك اكثر مف النشاطات

اإلنتاجية ,مثؿ ىمكـ المجتمع ,كالبيئة ,كتؤدم الريادة دك نار ىامان في االقتصاديات العالمية ككنيا مف

أبرز محركات النمك االقتصادم ,مف خبلؿ إنشاء منظمات أعماؿ محمية فاعمة تساىـ في التطكر
المحمي ,عف طريؽ تكفير فرص العمؿ كزيادة العكائد ,قصد تفعيؿ دكرىا في تعزيز مفيكـ

المسؤكلية االجتماعية.

ومن ىنا تتمحور مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى التساؤل الرئيسي التالي :ما عالقة

استراتيجيات ريادة األعمال بالمسؤولية االجتماعية في المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة؟
ويندرج تحت ىذا السؤال األسئمة الفرعية التالية:

 .1ما ىك مستكل ممارسة المصارؼ قيد الدراسة الستراتيجية القدرة عمى اإلبداع كأحد
استراتيجيات ريادة األعماؿ.

 .2ما ىك مستكل ممارسة المصارؼ قيد الدراسة الستراتيجية االستعداد لتحمؿ المخاطرة كأحد
استراتيجيات ريادة األعماؿ؟

 .3ما مدل ممارسة المصارؼ قيد الدراسة لممسئكلية االجتماعية؟
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 .4ىؿ تكجد ى عبلقة بيف استراتيجيات ريادة األعماؿ (القدرة عمى اإلبداع ,االستعداد لتحمؿ
المخاطرة) كالمسؤكلية االجتماعية في المصارؼ قيد الدراسة.

 .5ىؿ يكجد فركؽ ذات داللة احصائية في استجابات المبحكثيف حكؿ استراتيجيات الريادة
(القدرة عمى اإلبداع ,االستعداد لتحمؿ المخاطرة) كالمسئكلية االجتماعية تعزل لممتغيرات
الديمغرافية (الجنس ,العمر ,المؤىؿ العممي ,المسمى الكظيفي ,عدد سنكات الخبرة,

المصرؼ الذم تعمؿ بو)؟.

ثانياً :متغيرات ونموذج الدراسة:

المتغير المستقل :استراتيجيات الريادة.

يكضح جدكؿ رقـ ( )1.1استراتيجيات الريادة كما كردت في الدراسات السابقة.

قاـ الباحث باختيار االستراتيجيات األكثر شيكعان ( %50فما فكؽ).
حيث كانت االستراتيجيات األكثر شيوعاً:
 .1القدرة عمى اإلبداع.

 .2االستعداد لتحمؿ المخاطرة.

المتغير التابع :المسؤولية االجتماعية.
شكل رقم ( )1.1يوضح متغيرات الدراسة
المتغير التابع

المتغير المستقل

المسؤولية االجتماعية

استراتيجيات الريادة

المسؤولية

 القدرة عمى اإلبداع

االجتماعية

 االستعداد لتحمل المخاطرة

المتغيرات الديموغرافية (الجنس ,العمر ,المؤىل العممي ,المسمى الوظيفي ,عدد سنوات الخبرة ,المصرف الذي تعمل بو).

جرد بواسطة الباحث
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التنظيمي

ىيكمية المناخ

اإلبداع

دراسة المنافسيف

االستراتيجي

2011

رأس الماؿ

كتانة 2012

كسممياف

المركنة

2015

محمد

*
*

*

*

*
*

*

الطكيؿ

المخاطرة

Timoth

2004

االبتكار

*
*

Karina

التميز التفرد

2014

استراتيجيات الريادة األكثر شيوعاً في الدراسات السابقة
المبادأة

Cesaorni

*

جدول رقم ()1.1

*

*

كآخركف

*

*

*

*

*

حسيف 2013

*

*

*

*

*

حسف 2014

*

*

*

*

3

3

2012

المجموع
النسبة

2

5

1

1

2

6

3

%37.5 %37.5 %37.5 %75 %25 %12.5 %12.5 %62.5 %25.0

ج ػ ػ ػػرد بكاس ػ ػ ػػطة الباح ػ ػ ػػث اعتم ػ ػ ػػادنا عم ػ ػ ػػى الد ارس ػ ػ ػػات الس ػ ػ ػػابقة التالي ػ ػ ػػة (زين ػ ػ ػػة كالحبي ػ ػ ػػب)2014 ,

(الحدرداكم كآخركف( ,)2014 ,الفيحاف كألبز.)2012 ,
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ثالثاً :فرضيات ىالدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى :تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05بيف
استراتيجيات ريادة األعماؿ كالمسؤكلية االجتماعية لدل المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة.
الفرضيات الفرعية:
 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≤ 0.05بيف استراتيجية القدرة
عمى اإلبداع كالمسؤكلية االجتماعية لدل المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة.

 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

( )α ≤ 0.05بيف استراتيجية

االستعداد لتحمؿ المخاطرة كالمسؤكلية االجتماعية لدل المصارؼ التجارية الفمسطينية

العاممة في قطاع غزة.

الفرضية الرئيسية الثانية :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05في
استجابات المبحكثيف حكؿ استراتيجيات الريادة تعزل لممتغيرات الديمغرافية التالية (الجنس ,العمر,

المؤىؿ العممي ,الحالة االجتماعية ,المسمى الكظيفي ,المصرؼ الذم تعمؿ بو).

الفرضية الرئيسية الثالثة :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≤ 0.05في
استجابات المبحكثيف حكؿ المسؤكلية االجتماعية تعزل لممتغيرات الديمغرافية التالية (الجنس,

العمر ,المؤىؿ العممي ,الحالة االجتماعية ,المسمى الكظيفي ,المصرؼ الذم تعمؿ بو).

رابعاً :أىداف الدراسة:
 .1معرفة عبلقة استراتيجيات الريادة (القدرة عمى االبداع ,كاالستعداد لتحمؿ المخاطرة)

بالمسؤكلية االجتماعية لدل المكظفيف العامميف في المصارؼ التجارية العاممة في قطاع

غزة.
 .2تحديد مستكل المسؤكلية االجتماعية لدل المكظفيف العامميف في المصارؼ التجارية العاممة
في قطاع غزة.

 .3تحديد كاقع استراتيجيات الريادة (القدرة عمى االبداع ,كاالستعداد لتحمؿ المخاطرة) لدل
المكظفيف العامميف في المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة.

 .4دراسة الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ استراتيجيات ريادة األعماؿ (القدرة عمى
اإلبداع ,االستعداد لتحمؿ المخاطرة).

7

ى

الفصلىاألول

ىىىىى

ىاإلطارىالطامىللدرادظ

اإلطارىالطــامىللدرادظ

الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ المسؤكلية االجتماعية تعزل لممتغيرات
 .5دراسة
ى
المؤىؿ العممي ,الحالة االجتماعية ,المسمى

الديمكغرافية التالية (الجنس ,العمر,
الكظيفي ,المصرؼ الذم تعمؿ بو).

 .6تقديـ تكصيات في نياية الدراسة.

خامساً :أىمية الدراسة:

األىمية العممية:

 .1تستمد األىمية العممية ليذه الدراسة مف أىمية المكضكع الذم يتناكلو كىك عبلقة
استراتيجيات الريادة (القدرة عمى اإلبداع ,االستعداد لتحمؿ المخاطرة) بالمسؤكلية

االجتماعية لدل المكظفيف العامميف في المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة.

 .2يأمؿ الباحث أف يساعد ىذا البحث الباحثيف كالدارسيف في نفس المجاؿ كذلؾ بسبب ندرة
الدراسات السابقة في نفس المكضكع.

األىمية العممية:

تنبع أىمية الدراسة مف الناحية العممية مف أىمية استراتيجيات الريادة كأثرىا عمى أداء المنظمات

عمكمنا ,كعمى المصارؼ التي نحف بصدد دراستيا خصكصنا كمدل حاجتيا الستراتيجيات الريادة
لمكاكبة التطكر كالتحكؿ ككذلؾ حاجتيا لمعرفة مدل تطبيؽ المسؤكلية االجتماعية.

األىمية لمباحث:

ستساعد ىذه الدراسة الباحث في الحصكؿ عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ كتنمية مدركاتو
العممية.

سادساً :حدود الدراسة:

 الحدود الموضوعية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى بياف عبلقة استراتيجيات ريادة األعماؿ
(القدرة عمى اإلبداع ,االستعداد لتحمؿ المخاطرة) بالمسؤكلية االجتماعية في المصارؼ
التجارية العاممة في قطاع غزة.

 الحدود البشرية :تتمثؿ في المدراء المشاركيف في صنع القرار في المصارؼ التجارية.
 الحدود الزمانية :طبقت الدراسة خبلؿ عاـ 2017ـ.
 الحدود المكانية :المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة.
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مصطمحات الدراسة:
سابعاً:
ى

 -1ريادة األعمال :عممية إنشاء شيء جديد ذك قيمة ,كتخصيص الكقت كالجيد كالماؿ البلزـ
لممشركع ,كتحمؿ المخاطر المصاحبة ,كاستقباؿ المكافئة الناتجة ,إنيا عممية ديناميكية لتأميف تراكـ
الثركة ,كىذه الثركة تقدـ عف طريؽ األفراد الذيف يتخذكف المخاطر في رؤكس أمكاليـ ,كااللتزاـ
بالتطبيؽ لكي يضيفكا قيمة إلى بعض المنتجات أك الخدمات ,كىذه المنتجات أك الخدمات قد تككف
أك ال تككف جديدة أك فريدة ,كلكف يجب أف تضيؼ الريادة ليا قيمة مف خبلؿ تخصيص المكارد
كالميارات الضركرية(Kuratko and Hodgetts, 2001: 29)..

كيعرفيا الباحث بأنيا إنشاء عمؿ جديد ذك قيمة أك إحداث تغير جكىرم في عمؿ قديـ يتسـ
باالبداع كيتصؼ بالمخاطرة.

 -2اإلبداع :تقديـ فكرة جديدة غير مكجكدة مسبقان أك إحداث تغيرات كتحسينات عمى األفكار
السابقة كتقديـ ىذه األفكار بشكؿ متطكر كغالبان ما يعتمد اإلبداع عمى ابتكار األفكار بشكؿ مميز

كبراءات االختراع كالمنتجات الجديدة( .المغربي)200 :2008 ,

كيعرفو الباحث بأنو تقديـ أفكار خبلقة كحصرية مصحكبة بتغيرات كتحسينات عمى األفكار السابقة
كتقديميا بشكؿ متجدد.

 -3المخاطرة :ىي حالة مف عدـ التأكد الممكف قياسيا( .عريقات كعقؿ)11 :2008 ,
كيعرفيا الباحث بأنيا ىي حدكث جنكح عف النتيجة المرغكبة كالمتكقعة.
-4المسؤولية االجتماعية :ىي التزاـ أصحاب النشاطات التجارية بالمساىمة في التنمية المستدامة
مف خبلؿ العمؿ مع مكظفييـ كعائبلتيـ كالمجتمع المحمي كالمجتمع ككؿ لتحسيف مستكل معيشة

الناس ,بأسمكب يخدـ التجارة كيخدـ التنمية في آف كاحد(الغالبي كالعامرم.)81 :2005 ,

كيعرفيا الباحث بػأنيا تعيد المنظمات باإلسياـ في تنمية المجتمع ككؿ بما يخدـ اصحاب العبلقة

لتحسيف صكرة المنظمة.

اء,
المصارف التجارية :ىي مؤسسات مالية تتعامؿ بالنقكد كاألكراؽ المالية أخذنا
كعطاء ,بيعنا كشر ن
ن
ادخا نار كاستثما نار ,كىي مؤسسات قد تككف مممككة لمدكلة أك لمقطاع الخاص أك االثنيف معنا

(رجب.)61 :1999 ,
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ثامناً :ىيكل الد ىراسة:

تـ تقسيـ ىذه الدراسة إلى ستة فصكؿ رئيسية كما يمي:
الفصل األول :اإلطار العام لمدراسة:

يتضمف اإلطار العاـ لمدراسة ,المقدمة ,كمشكمة الدراسة كمتغيراتيا ,كنمكذج الدراسة

كفرضياتيا كأىدافيا كأىميتيا ,كحدكد الدراسة ,كمصطمحات الدراسة ,كىيكؿ الدراسة.

الفصل الثاني :اإلطار المفاىيمي لريادة األعمال والمسؤولية االجتماعية

يتناكؿ ىذا الفصؿ اإلطار النظرم حيث يتضمف مفيكـ ريادة األعماؿ كأىميتو كأىداؼ

ريادة األعماؿ ,كمفيكـ كخصائص الريادم كأىـ األدكار التي يمعبيا ككذلؾ استراتيجيات ريادة
األعماؿ األكثر شيكعنا كما تناكؿ أىداؼ كأىمية كمجاالت كأبعاد كمبادئ كعناصر المسؤكلية
االجتماعية ,كأخي نار تناكؿ مفيكـ المصارؼ التجارية كأىميتيا كأنكاعيا ككظائفيا ,كنبذة عف

المصارؼ التجارية العامة في قطاع غزة.
الفصل الثالث :الدراسات السابقة:

يتناكؿ ىذا الفصؿ الدراسات السابقة مقسمة إلى دراسات ركزت عمى ريادة األعماؿ كأخرل
ركزت عمى المسؤكلية االجتماعية كدراسات ربطت بيف ريادة األعماؿ كالمسؤكلية االجتماعية.

الفصل الرابع :منيجية الدراسة:

يتناكؿ ىذا الفصؿ منيجية الدراسة التي تـ استخداميا ,كأسمكب الدراسة ,كأساليب جمع

البيانات ,كمجتمع كعينة الدراسة ,كأداة الدراسة متضمنة متغيرات الدراسة المستقمة كالتابعة,

كفركض الدراسة ,كصدؽ كثبات االستبانة ,باإلضافة إلى تحديد أساليب التحميؿ اإلحصائي التي تـ

االعتماد عمييا في تحميؿ بيانات الدراسة الميدانية.

الفصل الخامس :تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة:
يتناكؿ ىذا الفصؿ دراسة كتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا ميدانيان بكاسطة قائمة االستقصاء

كعرض نتائج التحميؿ ,مع بياف مدل مساىمة ىذه النتائج في إثبات صحة فركض الد ارسة.

الفصل السادس :النتائج والتوصيات:

يحتكم ىذا الفصؿ عمى عرض ألىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ,كالتكصيات

المترتبة عمى ذلؾ.

كأخي انر عرض المراجع التي اعتمد عمييا الباحث في الدراسة كالمبلحؽ التي استخدميا

الباحث في دراستو.
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ى

انفصم انثاني
اإلطار املفاهيمي نريادة األعمال
واملسؤونيت االجتماعيت
المبحث األول :ريادة األعمال.
المبحث الثاني :المسؤولية االجتماعية.
المبحث الثالث :المصارف التجارية.
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تمييد

مع التطكرات اليائمة في العمكـ اإلدارية ,أصبحت ريادة األعماؿ محط اىتماـ المؤسسات
ى

التعميمية كالحككمية كالشركات الخاصة كالمنظمات األىمية كالمجتمع ككؿ ,كقد انتشرت دراسات

ككتب كمجبلت كثيرة تؤكد أىمية كجدكل االنتقاؿ نحك الريادة لمكصكؿ إلى أفضؿ النتائج بأقصر

كقت ممكف ,حيث أف أكثر االقتصاديات نجاحنا ىي تمؾ التي تساىـ بشكؿ فاعؿ في تنمية
الميارات كنشر المعارؼ لمكصكؿ لمريادة.

تعتبر الريادة مف الحقكؿ اليامة كالكاعدة في اقتصاديات الدكؿ الصناعية المتقدمة كالدكؿ

النامية عمى حد سكاء ,إذ تساىـ المشاريع الريادية مساىمة فاعمة في تطكر التنمية االقتصادية
الشاممة في جميع البمداف .كما تعتبر مثؿ ىذه المشركعات النكاة األكلى في بناء منظمات األعماؿ

الصغيرة كالكبيرة .فعمى الصعيد الفردم يؤمف المشركع الريادم الدخؿ الكافي ,كالرضا الشخصي,

كتحقيؽ الذات بالنسبة لمشخص الريادم كعائمتو ,كما يساىـ المشركع الريادم في تطكير كظائؼ
جديدة كتقميؿ مستكيات البطالة في المجتمع ,باإلضافة إلى إطبلؽ أنماط جديدة مف السمع

كالمنتجات ككذلؾ الخدمات مما يؤدم إلى ظيكر أسكاؽ جديدة كيساىـ في تقميؿ الفجكات المكجكدة

في اقتصاديات البمداف (النجار كالعمي.)5 :2006 ,

قد يتصكر البعض أف مفيكـ الريادة ,ىك مفيكـ حديث مرتبط بآخر المستجدات

التكنكلكجية ,كلكف المتتبع ليذا المكضكع ,يرل أف مصطمح الريادة تعكد جذكره لبدايات الثكرة

الصناعية في دكؿ أكركبا الغربية ,ففي عاـ 1779ـ كتب آدـ سميث في كتابو الشيير ثركة األمـ:
"أنو ليس كرـ الخباز كطيبتو ىي التي تدفعو لتكفير الخبز ,بؿ دافعو كاىتمامو الذاتياف ىما المذاف

يدفعانو لتكفير الخبز" ,كمف كجية نظره فإف الريادييف ىـ سفراء االقتصاد الذيف حكلكا الطمب إلى

مردكد فيو أرباح (سابيبل.)86 :2009 ,

كتشير بعض األدبيات االقتصادية إلى أف مفيكـ الريادة استخدـ في مطمع القرف الثامف
عشر ,مف قبؿ ريتشارد كانتمكف لمداللة عمى األنشطة االقتصادية التي تنطكم عمى شيء مف

المخاطرة كالمغامرة ,فقد كصؼ التاجر الذم يشترم سمعنا بسعر معيف ليبيعيا في المستقبؿ ,بأنو

ريادم مغامر كمخاطر ,ألنو ال يعرؼ الثمف الذم سيحصؿ عميو مقابؿ سمعو.
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اتيجيات ريادة األعمال
المبحث األول :استر

أوالً :مفيوم الريادة:
ى

لقد تباينت كجيات نظر الكتاب في تقدير مفيكـ كاضح كمحدد لمريادة ,حيث ارتبط مفيكـ

الريادة مف منتصؼ القرف الثامف عشر بمفيكـ الريادم كالذم يعكد في تاريخو إلى االقتصاد

الفرنسي.

الريادة لغةً :التقدـ أك السبؽ لؤلعداد التييئة إذ ىي مأخكذة مف الركد كىك التركيد أك فعؿ الرائد
).(www.daawa.info.net
ويشار لمريادة اصطالحاً بعدة تعريفات:
 كما أف الريادة ىي عممية إنشاء شيء جديد ذك قيمة ,كتخصيص الكقت كالجيد كالماؿ
البلزـ لممشركع ,كتحمؿ المخاطر المصاحبة ,كاستقباؿ المكافئة الناتجة ,إنيا عممية
ديناميكية لتأميف تراكـ الثكرة ,كىذه الثركة تقدـ عف طريؽ األفراد الذم يتخذكف المخاطر

في رؤكس أمكاليـ ,كااللتزاـ بالتطبيؽ لكي يضيفكا قيمة إلى بعض المنتجات أك الخدمات,
كىذه المنتجات أك الخدمات قد تككف أك ال تككف جيدة أك فريدة ,كلكف يجب أف تضيؼ

الريادة ليا قيمة مف خبلؿ تخصيص المكارد كالمي ػػارات الضركرية(Kuratko and .

).)Hodgetts, 2001: 29

 كالريادة ىي عممية خمؽ قيمة ,سكاء كاف مف قبؿ األفراد أك المنظمات كتتضمف ىذه
العممية تمييز الفرص كاستعماؿ المصادر كىي ليست عممية بسيطة بؿ استخداـ

االستراتيجيات التجارية لمدخكؿ في المغامرة ,كقد ظيرت كقضية رئيسة كادارة سياسية لمنمك

االقتصادم كايجاد فرص العمؿ ).(Mitchell and Mckeown, 2004: 1

 في حيف أشارت منظمة العمؿ العربية ( )7 :2006إلى الريادة بأنيا عممية اقتناص
الفرص بغض النظر عف المصادر المتاحة أك نقص ىذه المصادرة بعبارة أخرل ىي عممية

إيجاد القيمة مف خبلؿ تجميع مجمكعة مف المكارد الستثمار فرصة معينة.

 الريادة مفيكـ مشتؽ مف الكممة الفرنسية  Entreprendreكالتي تعني الذم يباشر بو
الشخص كفي مفاىيـ إدارة األعماؿ تعني خمؽ المغامرة الجديدة

).Thunberg, 2006: 15

(Eriksson and

 أما  Drukerفيعرفيا عمى أنيا فعؿ اإلبداع الذم يتضمف إعطاء المكارد المتاحة حالينا
القدرة عمى إيجاد قيمة جديدة ).(Ahmad and Seymour, 2008: 8
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االجتماروظ
لقيادة العمؿ مبني عمى عممية تميز اإلمكانيات العالية كىي تقنية إليجاد
والمدؤولوظىأسمكب
 الريادة

فرص العمؿ كمصادر المكىبة كالماؿ كالنمك السريع كاستعماؿ ميارات اتخاذ الق اررات

الفكرية ى
كخمؽ فرص عمؿ جذابة كمبتكرة كممكية عقمية قكية كايجاد منتجات مبتكرة كامتبلؾ

ميزة تنافسية قكية كمستمرة كمركز تنافسي قكم كىي مبنية عمى إحداث اختراقنا ثكرم في
التقنية كالتطكر ).(Byers, 2009: 1

 كتُ َعرؼ الريادة عمى أنيا عممية يمكف أف نجدىا في مختمؼ البيئات كبأشكاؿ مختمفة تقكـ
بإدخاؿ تغيرات في النظاـ االقتصادم كتككف الثكرة االقتصادية كاالجتماعية لؤلفراد
كالمجتمع ككؿ (حمزة.)13 :2009 ,

 كبذات الصدد عرفيا  (2009: 4) Pavonبأنيا القدرة عمى تمبية متطمبات السكؽ مف
خبلؿ القضاء عمى انخفاض الطمب االقتصادم بكاسطة تقديـ منتجات جديدة أك استحداث

طرائؽ عمؿ جديدة مف خبلؿ التكصؿ إلى طرائؽ جديدة في تنظيـ المكارد.

 كيرل النجار كالعمي ( )8 :2006أف:

 الريادة ىي أحد مدخبلت عممية اتخاذ القرار المتعمؽ باالستخداـ األفضؿ لممكاردالمتاحة لمكصكؿ إلى إطبلؽ المنتج أك الخدمة الجديدة ككذلؾ الكصكؿ إلى تطكير

طرؽ كأساليب جديدة لمعمميات.

 الريادة ىي الجيد المكجو نحك التنسيؽ الكامؿ بيف عمميات اإلنتاج كالبيع. الريادة ىي مجمكعة الميارات اإلدارية اإلبداعية المستندة عمى المبادرة الفرديةكالمكجية نحك االستخداـ األفضؿ لممكارد المتاحة كالتي تتسـ ق ارراتيا بمستكل معيف

مف المخاطرة.

 الريادة تعني اإلدراؾ الكامؿ لمفرص المتمثمة بالحاجات كالرغبات كالمشاكؿ كالتحدياتكاالستخداـ األفضؿ لممكارد نحك تطبيؽ األفكار الجديدة في المشركعات التي يتـ

التخطيط ليا بكفاءة عالية.
 الريادة ىي المحكر اإلنتاجي لمسمع كالخدمات كالتي تعكد لمق اررات الفردية اليادفة إلىتحقيؽ الربح مف جراء اختيار النشاط االقتصادم المبلئـ.

 الريادة تعني العمؿ الذم يقكـ بو الفرد تمقائيان حيث يشترم بسعر معيف في الكقتالحاضر ,ليبيع بسعر غير مؤكد في المستقبؿ مما يجعمو عرضو لحاالت عدـ التأكد.
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ى

ىىىىى

ىاإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالىوالمدؤولوظىاالجتماروظ

اإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالى
االجتماروظ
إجرائياً :إنشاء عمؿ جديد ذك قيمة أك أحداث تغير جكىرم في عمؿ قديـ
والمدؤولوظىالباحث
ويعرفيا

يتسـ باإلبداع كيتصؼ بالمخاطرة.
ى

ثانياً :أىمية الريادة:
لريادة منظمات األعماؿ أىمية كبيرة ليس عمى مستكل المنظمة فحسب بؿ عمى مستكل

االقتصاد الكمي ,لذلؾ ال بد مف اإلشارة إلى بعض النقاط التي تظير أىمية الريادة لممنظمة

(كتانة كأغا.)106 :2012 ,

 .1تحسيف الكضع المالي الحالي لممنظمة.

 .2تكفير المزيد مف فرص العمؿ التي ترضى كتناسب القكة العاممة.
 .3تكظيؼ اآلخريف في كظائؼ غالبان ما تككف أفضؿ ليـ.

 .4تطكير المزيد مف الصناعات ,خاصة في المناطؽ الريفية كالمناطؽ التي لـ تستفد مف
التطكرات االقتصادية عمى سبيؿ المثاؿ تأثير العكلمة.

 .5التشجيع عمى تصنيع المكاد المحمية في صكرة منتجات نيائية سكاء لبلستيبلؾ المحمي أك
لمتصدير.

 .6زيادة الدخؿ القكمي كزيادة النمك االقتصادم.

 .7التشجيع عمى بناء كتقديـ منتجات بجكدة أعمى.
 .8إيجاد أسكاؽ جديدة.

 .9التشجيع عمى استخداـ التقنية الحديثة عمى مستكل الصناعات الصغيرة لزيادة اإلنتاجية.

 .10التشجيع عمى المزيد مف األبحاث كالدراسات كتطكير الماكينات كالمعدات الحديثة لمسكؽ
المحمي.

 .11التحرر كاالستقبلؿ مف االعتماد عمى كظائؼ اآلخريف.
 .12القدرة عمى تحقيؽ إنجازات عظيمة.

 .13تقميؿ قطاع االقتصاد غير الرسمي.

 .14تقميؿ ىجرة المكاىب بتكفير مناخ محمي جديد لريادة األعماؿ.
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ى

ىىىىى

ىاإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالىوالمدؤولوظىاالجتماروظ

اإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالى

ثالثاً:

االجتماروظ
والمدؤولوظى
الريادة:
أىداف

يمكف تحديد األىداؼ التي تحققيا الريادة في جميع المجاالت كفي مقدمتيا االستراتيجية
ى

باآلتي (األغا كاألغا:)10 :2007 ,

 .1تحديد أكلكيات طكيمة األجؿ لممنظمة في ضكء الرسالة الحالية كالتغيرات كالتحكالت في
الظركؼ البيئية المحيطة كمع تطكر المنظمة في مراحميا المختمفة.
بل لممستكيات األدنى
 .2إعطاء تكجيو عاـ يتـ في إطاره كضع أىداؼ أكثر تحديدنا كتفصي ن
كلمكحدات المختمفة تككف متناسقة كمتناغمة مع التكجييات العامة لممنظمة.

 .3المساعدة في تحديد األنشطة الرئيسة كالفرعية لممنظمة كاألعماؿ التي يمزـ القياـ بيا في
مجاالت األنشطة المختمفة بما يمكف مف تحقيؽ األىداؼ ذات األكلكية في الفترات الزمنية
الممتدة.

 .4تحديد النقاط النيائية التي يجب أف تسعى االستراتيجية لمكصكؿ إلييا ,كمف ثـ تحديد
األساس الذم يتـ االستناد إليو في الحكـ عمى مدل نجاح االستراتيجية مف عدمو.

 .5تسييؿ الرقابة اإلدارية مف خبلؿ المعايير المشتقة مف األىداؼ المستخدمة في تقييـ األداء
الكمي لممنظمة.

رابعاً :مفيوم الريادي:
الريادم ىك الشخص الذم يجمب المكارد ,كالعمالة ,كالمكاد ,كاألصكؿ األخرل بتكافؽ لجعؿ

قيمتيا أكبر مف ذم قبؿ .كما كانو الشخص الذم يككف مسرك انر بتأميف الثركة لآلخريف بإيجاد طرؽ
جديدة لبلنتفاع مف المكارد ,كتقميؿ الفاقد ,كانتاج الكظائؼ لآلخريف ,كما يرل )(Peter Druker
بأف الريادم ىك الذم ينظـ كينفذ الفرص (النجار كالعمي.)9 :2006 ,

كيشكؿ الريادم حالة فاعمة مف النشاطات التي تمارسيا الجماعات كاألفراد مف خبلؿ بذؿ

الجيكد اإلدارية كالتنظيمية نحك إيجاد القيـ مف خبلؿ تحقيؽ سبؿ النمك كالتحسيف في إشباع حاجت
األفراد كالجماعات كتشجيعيـ نحك العطاء المتميز مف خبلؿ اإلبداع كالتفرد في األداء (حمكد

كالمكزم.)34 :2008 ,كيمكف تحديد أىـ الخصائص التي يتصؼ بيا الريادم في النقاط التالية
(Zimmerer and Scarborough, 2005: 4-5).

 .1الرغبة في المسؤكلية الشخصية عف نتائج المخاطرة كالسيطرة الذاتية عمى المكارد لتحقيؽ
أىداؼ محددة.
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ى

ىىىىى

ىاإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالىوالمدؤولوظىاالجتماروظ

اإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالى

االجتماروظالمدركسة استنادنا إلى الخبرة كالمعرفة في السكؽ كالمكارد المتاحة
والمدؤولوظىلممخاطرة
 .2متخذ
كاحتمالية النجاح لمفرصة المستثمرة.
ى

 .3التفاؤؿ كالثقة في قابمية النجاح.
 .4الرغبة في التغذية العكسية المباشرة ,كمعرفة مستكل األداء.
 .5مستكل عالي مف الطاقة ,كالجيد غير المتكقع.
 .6الطمكح كالتكجو نحك المستقبؿ.
 .7ميارة في التنظيـ كبراعة في تحديد األعماؿ كاألفراد المناسبيف لتحكيؿ الرؤية إلى حقيقة.
 .8قيمة اإلنجاز أكبر مف الماؿ كىك قكة دافعة أساسية ,فيما يمثؿ الماؿ كسيمة الحفاظ عمى
مصدر اإلنجاز ,إنو رمز لئلنجاز.

 .9درجة عالية مف االلتزاـ صكب نجاح المنظمة.
 .10القابمية لمتعامؿ مع عدـ التأكد.
 .11المركنة مف خبلؿ القابمية عمى التكيؼ مع الطمبات المتغيرة لمزبائف كاألعماؿ.
ىذا كيمكف لمريادم أف يعمب العديد مف األدكار أىميا (النجار كالعمي:)10-9 :2006 ,
 .1الككيؿ ) (Agentالذم يقكـ بتكحيد كسائؿ اإلنتاج مف أجؿ تقديـ القيمة الجديدة التي تؤىمو
إلعادة تأسيس مكارده المالية باإلضافة إلى تحديد األجكر كالفكائد كاألرباح.

 .2الشخص المجدد الذم يزاكؿ التغيير في األسكاؽ مف خبلؿ تقديـ المنتجات كالخدمات
بأنماط جديدة ,كقد تأخذ ىذه األنماط األشكاؿ التالية:

 تقديـ منتج جديد ,أك إضافة جديد عمى منتج قائـ.
 تقديـ طريقة إنتاج جديدة.
 المساىمة في فتح أسكاؽ جديدة.
 الحصكؿ عمى مكرد (أك مكرديف) جدد.
 تأسيس منظمة جديدة في أحد قطاعات األعماؿ.

17

الفصلىالثاني

ى

ىىىىى

ىاإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالىوالمدؤولوظىاالجتماروظ

اإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالى
االجتماروظ
يحاكؿ سد النقص أك الثغرات في األسكاؽ مف خبلؿ أنشطتو المختمفة ,كىذه
والمدؤولوظى الذم
 .3الشخص

األنشطة تعني القياـ بمشركع في أسكاؽ غير كاممة بعد ,أك أسكاؽ ال زالت متطمبات

اإلنتاج ى
فييا غير متكفرة بالكامؿ.

 .4الفرد الذم يدرؾ فرص السكؽ كيستجيب ليا.
 .5الشخص الذم يقكـ بعممية تحديد كتطكير كصياغة الرؤيا الجديدة لؤلعماؿ مف خبلؿ فكرة
جديدة أك فرصة جديدة أك طريقة جديدة ألداء األعماؿ.

كغالبنا ما ينظر إلى مفيكـ الريادة عمى أنو الكظيفة التي تتضمف استثمار الفرص المتاح

في السكؽ ,كعادة ما يخكض الريادييف في المخاطر مف أجؿ اقتناص مثؿ ىذه الفرص ,بحيث

تشمؿ تجربتيـ عمى أعماؿ كنشاطات جديدة كابداعية ) (Creativeكما يقكـ الريادم بأداء دك نار
إدارينا في العممية الريادية.

خامساً :استراتيجيات ريادة األعمال:
تعمؿ استراتيجيات ريادة األعماؿ عمى تعزيز أداء منظمات األعماؿ باإلضافة إلى دكرىا

في تطكير كظائؼ جديدة كتقميؿ مستكيات البطالة في المجتمع ترتبط استراتيجيات الريادة بالمفاىيـ
التالية( :السكارنة)88 :2008 ,

 .1استغبلؿ الفرص في السكؽ ككجكد مكارد جديدة كالتكامؿ ما بيف المكارد كالزبائف كاألسكاؽ.
 .2االبتكار كاإلبداع كالتحديث الذم يحدث داخؿ كخارج المنظمة.
 .3القدرة عمى إجراء التغييرات السريعة المرتبطة بالصناعة كىيكمة السكؽ كحاجات الزبائف
كالتكنكلكجيا كالقيـ االجتماعية.
 .4االلتزاـ بالتطكير كالتكسع في الميزة التنافسية في األسكاؽ.
 .5القدرة عمى تحقيؽ النجاحات المالية كالنمك كاالستم اررية كالبقاء عمى المدل الطكيؿ.
ومن أىم استراتيجيات ريادة األعمال ما يمي:
 -1اإلبداع ):(Innovation
يعني التجديد بكصفو إعػادة تشػكيؿ أك إعػادة عمػؿ األفكػار الجيػدة لتػأتي بشػيء جديػد ,كيػتـ

التكصػػؿ إلػػى حػػؿ خبلصػػة لمشػػكمة مػػا ,أك إلػػى فك ػرة جيػػدة كتطبيقيػػا ,اإلبػػداع ىػػك الجػػزء المممػػكس

المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرتبط بالتنفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ أك التحكي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الفكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة إل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى المن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتج ,كأش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار الباح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث

18

الفصلىالثاني

ى

ىىىىى

ىاإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالىوالمدؤولوظىاالجتماروظ

اإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالى
)120والمدؤولوظى
االجتماروظػى أف اإلبػداع ىػك القػدرة عمػى جمػع أك مشػاركة المعمكمػات بيػدؼ تطػكير
 Daft (2001:إل

أفكار جديدة ,كبعبارة أخرل ىػك تطػكير األفكػار االبتكاريػة التػي تعكػس الحاجػات المدرجػة كتسػتجيب

لمفػػرص فػػي المنظ ىمػػة ,كىػػك يعتبػػر الخطػػكة األكلػػى لبلبتكػػار كيسػػاىـ فػػي نجػػاح المنظمػػة عمػػى المػػدل
الطكيؿ ,كما أنو يحسػف مػف عمميػة صػنع القػرار مػف خػبلؿ تشػجيع العصػؼ الػذىني كأحػد األسػاليب

المستخدمة في جمع أعضاء الجماعة معان لتطكير أفكار جديدة بحرية كعفكية دكف انتقاد.
 -2االبتكار ):(Creativity

ىك الكصكؿ إلى فكرة جديدة ترتبط بالتكنكلكجيا كتؤثر في المؤسسات المجتمعية ,كأشار

 (20: 2002) Weaverإلى أف المنظمة االبتكارية ىي تمؾ المنظمة التي تبتكر أشياء ذات

قيمة في الخدمات كاألفكار كاإلجراءات كالعمميات ضمف مجمكعة مف العامميف في ظؿ اإلطار

االجتماعي لممنظمة الذم يتككف مف األفراد كالجماعات لمتأثير في السمكؾ االبتكارم الذم يحدد

االبتكار التنظيمي لممنظمة.

 -3أخذ المخاطرة ):(Risk Taking
كىي أف يقكـ الريادم بأخذ المجازفة في طرح منتجات جديدة باألسكاؽ آخذنا بعيف االعتبار

ما يكجد في السكؽ مف مخاطر الغمكض كعدـ التأكد كمف ىنا فإف المخاطرة تتضمف احتمالية

حدكث أحداث غير مرغكب فييا)Brigham and Grpenski, 2005: 145) .
 -4التفرد ):(Uniqueness

كىك إدخاؿ طرؽ جديدة سكاء كانت تكنكلكجية أـ منتجات جديدة أـ طريقة جديدة في تقديـ

المنتج أك الخدمة أك في إدارة التنظيـ كىيكمتو ,كذلؾ بصكرة مختمفة عف اآلخريف كقد تـ تعريؼ

التفرد في قامكس  (1998: 1292) Webisterبأنو فريد في النكع ,كبديع كرائع ,ككحيد مف

شاكمتو كيككف األكؿ في المصانع.

إف التفرد يتككف في منظمات األعماؿ مف خبلؿ قدرتيا عمى التميز عف غيرىا مف

المنظمات األخرل المنافسة في نفس قطاع األعماؿ ,سكاء أكاف ذلؾ بطبيعة المنتجات أـ الخدمات
التي تقدميا ,ككذلؾ بيعة المكارد التي تمتمكيا ,كىذا يمكنيا مف تحقيؽ الميزة التنافسية كتستطيع

تحقيؽ االستم اررية كتقديـ المنتجات األفضؿ التي يصعب تقميدىا ,كال يمكف استمرار تحقيؽ الميزة
عمى المدل الطكيؿ إال مف خبلؿ المكارد النادرة (المتميزة) )(Johnson and Scholes, 2002: 155
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ىاإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالىوالمدؤولوظىاالجتماروظ

اإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالى
والمدؤولوظىاالجتماروظ
):(Reactiveness
 -5المبادأة

كىي المشاركة في مشاكؿ المستقبؿ كالحاجات كالتغييرات ,كمدل تقديـ منتجات جديدة
ى

كتكنكلكجية كتقنيات إدارية ,كأشار  (2000: 16) Caruana and Albertإلى أف المبادأة ىي
القدرة عمى أخذ مخاطرة عالية أكثر مف ظركؼ البيئة المحيطة بالمنظمات كىي تتضمف ثبلثة

عناصر أساسية كىي:
 .1إقرار مبلحقة أك عدـ مبلحقة المنافسيف باإلبداع.
 .2المفاضمة بيف المحاكالت الحقيقية في النمك كاإلبداع كالتطكير.
 .3محاكلة التعاكف مع المنافسيف مف أجؿ احتكائيـ.
كأشار الباحث أيضان إلى أف المبادأة تتككف بتنفيذ األعماؿ ,بحيث يككف في أخذ ىذه

ال عف الفشؿ كعدـ تحقيؽ النجاحات المتكقعة.
المخاطرة مسؤك ن
 -6استثمار أو اقتناص الفرص:

يمثؿ استثمار الفرص كيفية خمؽ الفرصة كاكتشافيا كتطكيرىا ,كتقييـ لئلمكانات التي يجب

أف تستند عمى نكع العبلقة االستراتيجية ليذه اإلمكانات ,كاالستفادة منيا باالعتماد عمى كؿ مف

الدكافع االستراتيجية كغير االستراتيجية

) (Morgan,2006: 486فتبدأ عمميات المنظمات

الريادية بالقدرة عمى خدمة الحاجات غير المشبعة كاستحكاذ الفرص الناشئة قبؿ المنافسيف ,فاإلبداع

كاالبتكار ىما أداتاف حاسمتاف يساعداف المنظمات الريادية االلتفاؼ لمفرص كالحقائؽ التي تركز
عمى ابتكار صنؼ جديد مف المنتجات التي تقصد قيادة الزبكف مف خبلؿ االبتكار

) (Kilenthong et al, 2010: 3كما كتكجد حمقة مف المداخؿ اإلدارية تتراكح ما بيف التأكيد

عمى السعي كراء الفرص بغض النظر عف المكارد المتاحة حالينا (السمكؾ األكثر رياديان) إلى

التركيز عمى االستثمار األمثؿ لممكارد المتكافرة (السمكؾ األكثر إداريان) كتعد عممية التميز كمبلحقة
الفرص مف أساسيات الريادة كجكىر الريادة ).(Morris and Schindenutt, 2002: 6

سيتطرق الباحث إلى بعدي اإلبداع والمخاطرة بشيء من التفصيل.
أ -اإلبداع
 مفيوم اإلبداع:
لقد جرت محاكالت عديدة لتقديـ تعريؼ لمفيكـ اإلبداع تكلى كؿ كاحد منيا إبراز سمة

معينة يقكـ بالتمحكر حكليا بغض النظر عف االختبلفات التي كجدت بينيا ىناؾ بعض التعريفات
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اإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالى
والمدؤولوظى
االجتماروظالفكر اإلدارم لما اتصفت بو مف المكضكعية كالتعبير الدقيؽ فقد عرؼ
نفسيا عمى
التي فرضت

اإلبداع عمى أنو عممية ليس لو نياية ,كنطاؽ اإلبداع يمكف أف يككف إضافيان يتضمف التغيرات
ى
يككف جذرينا مف خبلؿ تقديـ منتج جديد ,كعمى ىذا فاإلبداع ىك تقديـ فكرة جديدة
الطفيفة أك أف

غير مكجكدة سابقنا أك إحداث تغيرات كتحسينات عمى األفكار السابقة كتقديـ ىذه األفكار بشكؿ

متطكر كغالبان ما يعتمد اإلبداع عمى ابتكار األفكار بشكؿ مميز كبراءات االختراع كالمنتجات
الجديدة المقدمة لمعمبلء (المغربي.)200 :2008 ,

 أنواع اإلبداع:
يكجد ثبلثة أنكاع رئيسية لئلبداع كىي( :ككرتؿ كآخركف)9-8 :2010 ,
 .1اإلبداع البنائي :كيتمثؿ في إيجاد مستخدـ جديد لنفس التكنكلكجيا القائمة كيتميز بككنو
يخمؽ الكثير مف فرص العمؿ الجديدة كفتح أسكاؽ جديدة كمف ثـ خمؽ قدرات تنافسية

جديدة كذلؾ عف طريؽ استغبلؿ التقنيات المكجكدة داخؿ المؤسسة كجعميا أكثر فعالية

كفائدة كفي بعض األحياف التكسيع في إمكانيات كقدرات ىذه التقنيات ففي السبعينات مف
القرف الماضي كاجيت شركة اكس رككس كالرائدة في آلة التصكير عمى الكرؽ األبيض

منافسة شديدة مف طرؼ الياباف التي استخدمت نفس التقنية كلكف بمعايير مختمفة مف

خبلؿ استخداـ آالت تصكير صغيرة الحجـ كاضافة العديد مف الخصائص الجديدة ليما
كك ػ ػ ػػاف نتيجة ذلؾ خسارة شركة إكس رككس  %50مف حصتيا في السكؽ.

 .2اإلبداع االرتقائي (التطويري) :يؤدم ىذا اإلبداع إلى إحداث تغيرات طفيفة نسبيان في

المنتج أك الخدمة المكجكدة كيقكـ عمى استغبلؿ كؿ المعمكمات المكجكدة ففي العقكد

السابقة كاف يتـ تبريد الغرؼ مف خبلؿ استعماؿ مركحية السقؼ كمع إدخاؿ بعض

التغيرات في ىذا التصميـ مف خبلؿ تزكيدىا بمحرؾ ذك صكت منخفض كتكثؼ كمية

اليكاء بيا كانتاجيا باأللكاف المختمفة تتناسب كديككرات الغرفة أدل إلى الحصكؿ عمى
تصميـ متطكر.

 .3اإلبداع الجدري :يقكـ ىذا اإلبداع عمى أسس ىندسية كعممية جديدة كمف ثـ فيك يقكـ عمى
نماذج جديدة كيتطمب عناصر جديدة كتقنيات مختمفة إضافة إلى أنظمة جديدة.
أما المغربي ( )200 :2008فقد صنؼ اإلبداع إلى:
 اإلبداع السياسي :كىك عبارة عف فكرة إبداعية تؤدم إلى الثكرة في التفكير كيقكـ ىذا
اإلبداع عمى أبحاث كاسعة كعمى العمـ كالعرفة كعادة ما يتـ إثباتو نظرينا ثـ تميو أبحاث
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ىاإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالىوالمدؤولوظىاالجتماروظ

اإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالى
والمدؤولوظى
االجتماروظكيحدث ىذا اإلبداع مف خبلؿ التعاكف كالمشاركة بيف الييئات األكاديمية
كتطكرات
تتبعيو

كالمختبرات التجارية كالمؤسسات كيؤدم ىذا النكع مف اإلبداع إلى إحداث تغير في التفكير

ى
التكسيع في النظرية الحالية كمف ثـ إمكانية حدكث تطكر في الصناعة كمف األمثمة
أك

عمى ىذا اإلبداع نظرية النسبية ألينشتايف كالكيرباء كالياتؼ كاالتصاالت البلسمكية كبرامج

الكمبيكتر كاإلنترنت كغيرىا.

 اإلبداع التطبيقي :كىك اإلبداع الذم يؤدم إلى التطبيؽ الفعمي كالعممي لئلبداع األساسي
كعادة ما يككف مرك ناز عمى الصناعة كمف أمثمة اإلبداع التطبيقي أجيزة الكمبيكتر

الشخصية كاليكاتؼ الخمكية كالتكنكلكجيا الشبكية كالمايكركسكفت كينذكر كاألقمار الصناعية
كاإلبداع التطبيقي يؤدم إلى ارتفاع نسبة المختبرات كالتطكرات ك التطكرات نسبة أكبر مف

اإلبداع األساسي فيك يحقؽ اليدؼ األساسي لئلبداع كيركج لمصناعة كيغير أسمكب

المعيشة.

 اإلبداع االشتقاقي :كيتمثؿ في إنتاج منتج أك تقديـ خدمة كيتـ اشتقاقيا مف اإلبداع
التطبيقي كىك عبارة عف تعديبلت صغيرة يتـ إدخاليا عمى المنتج أك الخدمة الرئيسية ففي

حالة برامج ميكركسكفت يعتبر برنامج كيندكز إبداعنا تطبيقينا بينما برامج أكفيس الجديدة

إبداعنا اشتقاقينا.

 إبداع التغيير :كىك اإلبداع الذم يؤدم إلى إحداث تغيرات صغيرة عمى المنتجات
كالخدمات الناتجة عف اإلبداع االشتقاقي كمثؿ ذلؾ التغيرات التي تتـ عمى اإلبداع

االشتقاقي كاليكاتؼ النقالة ىذه التغيرات تشمؿ أغطية اليكاتؼ الممكنة كالنغمات

كخصائص الكامي ار كخصائص أخرل.

 فوائد اإلبداع:

تتمثؿ فكائد اإلبداع في النقاط الرئيسة التالية( :المغربي.)159 :2008 ,
 .1يعتبر اإلبداع عامؿ أساسي في زيادة اإلنتاج كالمنتجات كالمبيعات كبنسب مرتفعة ك مف
ثـ جذب المزيد مف االستثمارات كخاصة مف الخارج كتكفير فرص عمؿ جديدة كفتح أسكاؽ

جديدة.

 .2اإلبداع ىك الحافز األساسي لخمؽ فرص عمؿ جديدة كدعـ القدرة التنافسية كمف ثـ تحقيؽ
الريادة في المؤسسات المبدعة.
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اإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالى
والمدؤولوظى
االجتماروظالمبدعة عائدان لؤلسيـ يعادؿ  %12خبلؿ  10سنكات كىذا عكس ما
الشركات
 .3تحقؽ

تحققو الشركات األقؿ إبداعان.
ى

 .4يتمثؿ اإلبداع العامؿ المشترؾ األكثر أىمية في تحقيؽ التنمية االقتصادية.
 ميارات اإلبداع:
ميارات لئلبداع كما أكردىا السكارنة (.)36 :2011
 .1طالقة التفكير :كيقصد بيا القدرة عمى إنتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار التي تفي
بمطالب معينة في كقت محدد ,دكف النظر إلى مستكل ىذه األفكار مف حيث الخبرة
كالطبلقة كالميارة كالتي تتثمؿ في األلفاظ كاألشكاؿ كاألشياء.

 .2مرونة التفكير :كيقصد بيا القدرة عمى تغيير الزاكية الذىنية التي ينظر مف خبلليا إلى
األشياء كالمكاقؼ المتعددة ,بحيث يستطيع المكظؼ أف يتحرر مف القصكر العقمي,
كيتحرؾ إلى الفئات المختمفة لؤلفكار دكف التركيز في فئة كاحدة منيا ,كيعد االنتقاؿ بيف

بل عمى المركنة كسيكلة تغيير المكقؼ العقمي.
الفئات دلي ن

 .3أصالة التفكير :كيقصد بيا إنتاج أفكار جديدة أك مستكل الخبرة فيما يقدـ المكظؼ مف
استجابات غير مألكفة بالنسبة لمكضكع ما.
 .4الخيال الخالق :المقصكد بيا القدرة عمى التخيؿ كاختبلؽ العبلقات عف طريؽ القراءات
المتعددة كتنمية مدارؾ العقؿ كاثراء معرفتو.
 .5الدافعية الداخمية لإلبداع :أف تكفر الكاقعية الداخمية لممكظؼ كحماسة لئلبداع كمدل إقبالو
عميو كأمر أساسي لمتفكير اإلبداعي.
 .6الشعور بالمشكالت :ىك اإلحساس المبكر لممشكبلت كاالستشعار بيا قبؿ حدكثيا.
 عالقة اإلبداع بالريادة:
أشار السكارنة ( )54 :2011إلى أف مف أىـ مياـ إدارة أم منظمة ىك تفجير الممكات

اإلبداعية لدل العامميف مف خبلؿ تكفير الظركؼ المكضكعية التي يعممكف كسطيا كيتفاعمكف

معيا ,كأف تعمؿ ىذه المنظمات عمى تنمية ركح اإلبداع لدل العامميف مف خبلؿ تكفير مناخ

إبداعي مبلئـ ليـ ,كمف أىـ شركطو البلزمة:
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اإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالى
االجتماروظ
والمدؤولوظى
عمؿ حر ,يمتاز بالحرية العالية التي تسمح بطرح األفكار كمحاكرتيا
مناخ
 .1تكفير

كمعارضتيا دكف أم قيكد أك حدكد.
ى

 .2قيادة الجماعة أك المنظمة ,كأىـ ما يشترط ىنا ,تميز ىذه القيادة بالحافزية التي تدفع كؿ
فرد أف يككف مبدعان كمندفعنا لممشاركة اإليجابية في عمؿ المنظمة ,كما يجب أف تتميز
القيادة بالميارة القيادية التي تضمف أداة عمؿ فعالة ,كأخي نار ضركرة تميز ىذه القيادة

بالعدالة كالنزاىة.

 .3حجـ الجماعة أك فريؽ العمؿ ,إذ يشترط أف يككف الحجـ كبي انر بما يسمح بتنمية األفكار

كاثرائيا ككشؼ مزيد مف الحمكؿ كالبدائؿ ,كأف يككف صغي ار بما يسمح بالتفاعؿ الجماعي
كضماف ركح الفريؽ.

كأكد حريـ ( )43 :2003بأنو ال بد أف ينظر إلى إدارة المنظمات الناجحة كالمتميزة في

أدائيا كانجازاتيا عمى أنيا تمؾ المنظمات التي تفرد لئلبداع جانبنا مف اىتماماتيا ,كتسخر لو قد نار

مف إمكانياتيا كتحشد لو جيكدنا كبيرة تتمثؿ فيما يمي:
 .1إيجاد ىيكؿ تنظيمي منفتح كليس مركزم.

 .2تشجيع كدعـ الثقافة التنظيمية التي تعزز التجارب اإلبداعية.
 .3االىتماـ باالتصاالت الفاعمة في جميع المستكيات اإلدارية.
 .4تجنب البيركقراطية في تخصيص المكارد.
 .5التحرر مف الرقابة كتخفيؼ التشديد عمى المكاعيد النيائية لئلنجاز.
 .6إدارة الصراع كتفكيض السمطات بشكؿ ناجح.
 .7االىتماـ بالمكافآت المادية كالمعنكية.
 .8االىتماـ بتحقيؽ التكجو نحك التجربة كالمحاكلة كتبني األفكار عمى غرابتيا كغمكضيا
كاتاحة الفرصة أماـ األفراد لتجربتيا.

 .9الحد مف العكائؽ كالتحديات التي تكاجو اإلبداع كتذليميا.
كمف ىنا يرل الباحث أف السمكؾ اإلبداعي ىك الرفيؽ نحك الريادة إذ أف الريادم يقكـ

بتنظيـ كاقتناص الفرص كيقدـ الخدمات كالمنتجات اإلبداعية ذات القيمة ,كذلؾ مف خبلؿ المزيد

24

الفصلىالثاني

ى

ىاإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالىوالمدؤولوظىاالجتماروظ

ىىىىى

اإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالى
االجتماروظ
والمدؤولوظى
الكقت ,كاستغبلؿ الميارات ,كتحمؿ المخاطر المتكلدة في البيئة لتنفيذ فكرتو
كتنظيـ
مف الجيكد

كالكصكؿ إلى الريادة.
ب -المخاطرة

ى

 مفيوم المخاطرة:
كعرفت المؤسسات المالية المخاطرة بأنيا" :حالة يككف فييا إمكانية حدكث انحراؼ معاكس عف

النتيجة المرغكبة كالمتكقعة (حماد.)16 :2007 ,
 أنواع المخاطرة:

مف أىـ المخاطر التي تتعرض ليا شركات األعماؿ ما يمي (الزعبي كالسكارنة:)11 :2007 ,
 المخاطر التي تمس منتجات الشركة كالمتعامميف معيا في ىذا المجاؿ.
 المخاطر التي تيدد سمعة الشركة كمصداقيتيا كتناؿ مف ثقة المتعامميف معيا.
 المخاطر التي تحدث في الشركة عمى المستكييف الداخمي كالخارجي.
بل مف كليامز كىايينز الخطر" :ىك حالة مف عدـ التأكد" كعرفو  Nightأف الخطر "حالة
كعرؼ ك ن
مف عدـ التأكد الممكف قياسيا" (عريقات كآخركف.)11 :2008 ,

والمخاطرة ىي احتماؿ حدكث خسائر مرتبطة بأم نشاط في أم منشػأة سػكاء خدميػة أك صػناعية أك
تجارية ,أك احتماؿ حدكث أربػاح نتيجػة المخػاطرة التػي تتعػرض ليػا المنشػأة فػي الػدخكؿ فػي مشػركع

معػ ػ ػػيف ,كلكػ ػ ػػف دائم ػ ػ ػان يسػ ػ ػػتخدـ مصػ ػ ػػطمح المخػ ػ ػػاطرة لكسػ ػ ػػب الجانػ ػ ػػب السػ ػ ػػمبي المحتمػ ػ ػػؿ حدكثػ ػ ػػو
(البجيرمي.)21 :2011 ,

كيمكف أيضان تصنيؼ المخاطر التي تتعرض ليا المؤسسات مف خبلؿ مسبباتيا كما في الشكؿ
التالي:
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مسببات داخلية
ى

مخاطر استراتيجية





مخاطر مالية

المنافسة.
تأثيرات المستهلكين.
تغيرات الصناعة.
الطلب







البحوث والتطوير.
رأس املال الفكري



معدالت الفائدة.
سعر الصرف.
الدائنون.

السيولة والتدقيق.

مسببات داخلية






العقود.
الموردين.
البيئة.
األحداث الطبيعية






وسائل عامة.
العاملني.
امللكيات.
املنتجات واخلدمات.






الرقابة احملاسبية.
نظم املعلومات.
التعيني واإلحالل.
سالسل اإلمداد.



 القوانين.
 الثقافة.

مخاطر بيئية

مخاطر تشغيلية
مسببات خارجية

المصدر( :جاد الرب)4 :2007 ,
شكل رقم ()1
أنواع وأماكن المخاطر بالمؤسسة
كيمخص الشكؿ أمثمة ألىـ األخطار الناتجة عف عكامؿ خارجية كداخمية كما يكضح أف
بعض األخطار قد تنتج عف عكامؿ داخمية كخارجية معان كبالتالي تظير متداخمة في الرسـ كيمكف
تقسيميا ألكثر مف نكع مف األخطار (استراتيجية ,مالية ,تشغيمية كبيئية) (جاد الرب)4 :2007 ,
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االجتماروظ
والمدؤولوظى
المخاطر:
إدارة

تُعرؼ عممية إدارة المخاطر بأنيا عممية تحديد كقياس كمراقبة كضبط المخاطر كالتقميػؿ مػف
ى
حػػدتيا أك الخسػػائر الناجمػػة عنيػػا ,كيضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ فػػف التعامػػؿ مػػع المخػػاطر كحسػػف إدارتيػػا بمػػا

يضػػمف تجنيػػب المؤسسػػة التعػػرض لمخسػػارة الناجمػػة عػػف أشػػكاؿ المخػػاطر المختمفػػة التػػي تكاجييػػا
المؤسسػػة أثنػػاء ممارسػػة نشػػاطيا .فػػإف المخػػاطر ليػػا جانبػػاف ,األكؿ احتماليػػة التعػػرض لخطػػر مػػا,
كالثػ ػ ػ ػ ػ ػػاني مقػ ػ ػ ػ ػ ػػدار كحجػ ػ ػ ػ ػ ػػـ الخسػ ػ ػ ػ ػ ػػارة المحتممػ ػ ػ ػ ػ ػػة الناجمػ ػ ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػ ػ ػػف التعػ ػ ػ ػ ػ ػػرض ليػ ػ ػ ػ ػ ػػذا الخطػ ػ ػ ػ ػ ػػر

(سمطة النقد الفمسطينية رقـ.)2008 ,
 أىداف إدارة المخاطر:

إف اليدؼ مف عممية إدارة المخاطر في المؤسسات ىك المحافظة عمى أصكليا كحمايتيا

مف الخسائر التي يمكف أف تتعرض ليا خبلؿ تقديـ خدماتيا لعمبلئيا ,فيذه العممية تعمؿ عمى

تحقيؽ األىداؼ التالية( :الخطيب)20 :2005 ,

 .1تساىـ إدارة المخاطر في خفض التباينات في الدخؿ الناتج عف الخسائر المرتبطة
بالمخاطر إلى أقؿ مستكل ممكف ,مما يؤدم إلى استقرار األرباح أك المكاسب.

 .2تساعد إدارة المخاطر في الكقاية مف التيديدات التي تكاجو استم اررية النمك االقتصادم
لممؤسسة ,كما تعتمد استراتيجية إدارة المخاطر عمى اإلعداد لتسييؿ استم اررية النمك في

حالة حدكث خسارة تيدد النمك االقتصادم في المؤسسة.

 .3تعظيـ قيمة المؤسسة مف خبلؿ ق اررات إدارة المخاطر التي تساىـ في تعظيـ القيمة السكقية
لممؤسسة ,فتعظيـ القيمة ىك اليدؼ النيائي لممنظمة كىك معيار معقكؿ لتقييـ الق اررات

المؤسسية.

 منيجية عمل إدارة المخاطر:
تشتمؿ منيجية إدارة المخاطر القياـ بالمتطمبات التالية:
(International Organization for Standardization, 2008: 7):
 .1ضبط مراحل إدارة المخاطر :وتتضمن القيام بما يمي:
أ .مرحمة إنشاء نطاق إدارة المخاطر :ىناؾ العديد مف االعتبارات الداخمية كالخارجية التي
تؤخذ بعيف االعتبار في بناء سياسة إدارة المخاطر ,كتتمثؿ في االعتبارات الداخمية المتعمقة
بالبيئة الداخمية لممؤسسة كالتي عف طريقيا تسعى لتحقيؽ أىدافيا ,أما االعتبارات الخارجية
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االجتماروظكانيف كاألنظمة كالثقافة السائدة في البمد كالنظاـ االقتصادم المعمكؿ بو
والمدؤولوظىرة عف الق
فيي عبا
).(The Institute of Internal Auditors, 2009: 9
ى

ب.مرحمة فحص المخاطر :كىذه المرحمة تتضمف العديد مف المياـ األساسية الكاجب مراعاتيا
كأىميا:
 التعرف عمى المخاطرة :عمى المؤسسة التعرؼ عمى مصادر المخاطرة كاآلثار المترتبة
عمييا ,فاليدؼ مف ىذه الخطكة ىك تكليد قائمة شاممة لممخاطر التي قد تؤدم إلى إحداث

خسائر أك التأثير عمى أحد أىداؼ المنظمة ).(Lia, 2009: 11

 تحميل المخاطر :يتـ في ىذه المرحمة إجراء تحميؿ لممخاطر مف خبلؿ قياس الحجـ
المحتمؿ لمخسارة كاحتماؿ حدكث تمؾ الخسارة ثـ ترتيب األكلكيات إلى مخاطر ميمة

كأخرل كغير ميمة (حماد.)61 :2007 ,

 تقييم المخاطر :عندما يتـ االنتياء مف عممية تحميؿ المخاطر ,فإنو مف الضركرم إجراء
مقارنة بيف تقدير المخاطر كمقاييس المخاطر التي تـ إعدادىا كتتضمف ىذه المقاييس
العكائد كالتكاليؼ ذات العبلقة ,كالمتطمبات القانكنية كالعكامؿ االجتماعية كاالقتصادية

كالبيئية ,كاىتمامات أصحاب المصالح ,لذلؾ يستخدـ تقييـ المخاطر التخاذ الق اررات تجاه

المخاطر ذات أىمية بالنسبة لممؤسسة ,كفيما إذا كانت المخاطر يجيب قبكليا كمعالجتو

(األميف كأخركف)9 :2002 ,

ج .معالجة المخاطر :بعد التعرؼ عمى المخاطر كتقييميا يتـ كضع المعايير المناسبة
لضبط ىذه المخاطر ,لتجنبيا أك تخفيض الخسائر المحتممة التي قد تتعرض ليا
المنظمة لدل ممارستو أنشطتو المختمفة ,كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ ثبلث طرؽ أساسية
كىي تجنب الدخكؿ في أسكاؽ أك منتجات معينة ثـ كضع قيكد عمى بعض األنشطة

كسقكؼ االئتماف كالتداكؿ كالمتاجرة كتحديد الصبلحيات لممستكيات اإلدارية المختمفة
ثـ إلغاء تأثير المخاطر مف خبلؿ أسمكب التأميف كأسمكب اإلسناد الخارجي (سطمة

النقد الفمسطينية.)2008 ,

 .2المتابعة والمراجعة:

تضـ عممية المتابعة كالمراجعة نكعيف مف العمميات أكليما :التدقيؽ الذم يقكـ بو طرؼ
خارجي عمى عمميات إدارة المخاطر كىك إما أف يككف مف خبلؿ مدقؽ خارجي أك مف خبلؿ تدقيؽ
داخمي مستقؿ ,كالثانية :المراجعة التي تقكـ بيا إدارة المخاطر عمى عممياتيا ,كيعكد إدراج عممية
المتابعة كالمراجعة في برنامج إدارة المخاطر لسببيف (حماد:)68 :2007 ,
28

الفصلىالثاني

ى

ىىىىى

ىاإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالىوالمدؤولوظىاالجتماروظ

اإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالى
االجتماروظ
والمدؤولوظى
المخاطر مستمرة كمتغيرة ,فالعمميات التي تقكـ بيا قد تتغير مف كقت آلخر
إدارة
أ .عممية
كفقنا لمتغير في المخاطر التي تتعرض ليا المنظمة ,كما تتغير التقنيات التي يتـ إتباعيا
في إدارة ىالمخاطر كفقنا لمتغير في تمؾ المخاطر.
ب.ىناؾ بعض األخطاء غير المتكررة ,لذلؾ فإف كجكد متابعة كمراجعة مستمرة سيؤدم إلى
تحسيف األداء ,كالتحكـ في إدارة المخاطر ,كاجراء مراجعة دكرية لمسياسات كمدل تكافقيا
مع القكانيف كالمعايير المتبعة في المنظمة ,كما يجب التعرؼ عمى التغيرات الحاصمة
كالتأكد مف عمؿ التعديبلت المبلئمة ليذه التغيرات ).(Iia, 2009: 12

 .3االتصال والتشاور:
يتـ االتصاؿ كالتشاكر مع أصحاب المصالح الداخمية كالخارجية في جميع مراحؿ إدارة
المخاطر كذلؾ لكضع خطة تتضمف اإلببلغ عف العمميات كاإلجراءات المتعمقة بيا مف أجؿ إعبلـ
أصحاب المصمحة باألسس التي تـ اعتمادىا في ىذا المجاؿ ,باإلضافة إلى قياـ المدقؽ الخارجي
كالمدقؽ الداخمي بإعداد تقري انر مبني عمى النزاىة كالكضكح كأف يككف مدعمان باألدلة البلزمة,
كارسالو إلى مجمس اإلدارة كاإلدارة العميا كلمف لو مصمحة في ذلؾ.
مما سبؽ يتبيف أنو ال يمكف تجنب المخاطر كانما يمكنيا التحكـ بيا كادارتيا بما يخدـ
مصمحة العمؿ كالمحافظة عمى استم ارريتو ,لذلؾ مف الضركرم متابعة المخاطر ككجكد إدارة
مستقمة تعمؿ عمى التنسيؽ بيف كافة اإلدارات في المصرؼ لضماف تكفير كافة البيانات حكؿ
المخاطر ,كتحديد المسؤكليات كالتأكد مف صحة البيانات كالمعمكمات كاستمرار تدفقيا لممساعدة في
إعداد تقرير المخاطر كمتابعتو كالسيطرة عمى كافة الجكانب التي تنطكم عمى المخاطر.
(مصبح)33 – 32 :2012 ,
 العوامل المساعدة لممخاطر:
يكجد عكامؿ مادية ككذلؾ عكامؿ أخبلقية ليا دكر في زيادة الخطر التي قد يتعرض لو
اإلنساف ,كيمكف تكضيحيا بالتالي (عريقات كعقؿ:)14 :2008 ,
 .1العوامل المادية :كىي تمؾ الظركؼ التي تزيد مف احتماؿ كقكع خسارة ,مثؿ تركيب أسبلؾ
كيربائية غير مناسبة األمر الذم يؤدم إلى احتماؿ كقكع حريؽ ,كذلؾ عدـ تركيب أقفاؿ
جيدة عمى أبكاب المحبلت أك ما شابو كالذم يزيد مف احتماؿ حدكث سرقة .كذلؾ في البرد
كالشتاء كحدكث الصقيع أك كجكد المياه عمى الطرقات كالذم يزيد مف احتمالية كقكع
حكادث عمى الطريؽ.
 .2العوامل األخالقية :كىي عدـ األمانة أك السمكؾ غير السكم مف االفراد الذم مف شأنو
زيادة حجـ الخسارة أك تكرار حدكثيا كمف أمثمة ذلؾ ,افتعاؿ حادث ما لمحصكؿ عمى
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شركة التأميف أك تقديـ طمب تعكيض أك تعمد حرؽ بضاعة مف الصعب
والمدؤولوظى مف
تعكيض
بيعيا .كالعكامؿ األخبلقية مكجكدة في جميع أنكاع التأميف كمف الصعب السيطرة عمييا.
ى
كتحاكؿ شركات التأميف السيطرة عمى العكامؿ األخبلقية مف خبلؿ القياـ بتقييـ دقيؽ
ىذا
لطالبي التأميف كمف خبلؿ كضع شركط معينة قبؿ االقتطاعات كفترات االنتظار كاالستثناءات
كبعض المبلحؽ الخاصة.

 عالقة المخاطرة بالريادة:
تقكـ المنظمات الرائدة بتحمؿ المخاطرة سكاء عمى مستكل األفراد أك الجماعات ,كىناؾ
طريقة كاحدة يتـ اعتمادىا كتعمؿ بنجاح مف أجؿ إدارة ىذه المخاطر ,كىي العمؿ بالتحالؼ مع
األطراؼ األخرل ألف ىذه المنظمات تعتقد أف بإمكانيـ معنا أف يقدمكا القدرات المكممة لمبعض
كالمساعدة في تحكيؿ المخاطر إلى أطراؼ أخرل (صادؽ )87 :2010 ,كتسعى منظمات األعماؿ
إلى تقميؿ مخاطرىا لمحد األدنى ,كلكف إذا كاف سمككيا محككمنا أك مكجيا بمحاكلة تجاكزىا أك
ال كىك خطر عدـ القياـ
التيرب منيا فقد تنتيي إلى اختيار أكبر المخاطر كاقعيا معقكلية كقبك ن
بشيء فيناؾ سبب جيد يسكغ عدـ القياـ بأم عمؿ إذا أرادت المنظمة ,كاألعماؿ التي تقكـ بيا
المنظمة يجب أف تككف منتقاة كمختارة لزيادة الفرص (دراكر )317 :1988 ,كيضيؼ & (Miles
) Darroch, 2006: 495إف المنظمات الريادية ليا القدرة عمى قياس المخاطر بعقبلنية ,كىي ال
تجازؼ كثي نار لكف الريادييف يفيمكف المخاطر مف إدراؾ اإلبداع التكنكلكجي الفكرم ,كالبنية
بل عدـ تأكد يتطمب العقبلنية (العطكم.)142 :2012 ,
االقتصادية ىي أص ن
خالصة المبحث األول:
تعد ريادة األعماؿ أحد أىـ الركائز األساسية في تقديـ كؿ ما ىك جديد كمميز ,أك تحسيف عمى ما
ىك قائـ بأسمكب ابداعي يعزز مف المكقؼ االقتصادم لممنظمة لمكاجية التحديات التنافسية التي
تكاجييا في السكؽ ككصكليا إلى النجاح كالتميز.
كقد تطرؽ ىذا المبحث إلى مفيكـ ريادة األعماؿ كرأم مجمكعة مف الباحثيف ,حيث اتفؽ جميع
الباحثيف عمى أف ريادة األعماؿ ىي انشاء شيء جديد كتقديـ تحسيف عمى منتج قائـ كما تطرؽ

ىذا المبحث أىمية كأىداؼ ريادة األعماؿ كالتطرؽ إلى مفيكـ الريادم كأىـ الخصائص التي
يتصؼ بيا كاألدكار التي يمعبيا ,كتناكؿ ىذا المبحث جميع استراتيجيات ريادة األعماؿ بشكؿ
مكجز كتناكؿ االستراتيجيات األكثر شيكعان (القدرة عمى االبداع كاالستعداد لتحمؿ المخاطرة) بشكؿ

مفصؿ كعبلقة كؿ استراتيجية بريادة األعماؿ بغية تكضيح العبلقة.
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المسؤولية االجتماعية
المبحث الثاني:

أوالً :مفيوم المسؤولية االجتماعية:
ى

ال كمطالبنا عف أمكر أك
تعريؼ المسؤكلية االجتماعية لغ نة :ىي ما يككف بو اإلنساف مسؤك ن

أفعاؿ أتاىا (المنجد ؼ المغة كاإلعبلـ.)1992 ,

تعريف المسؤولية االجتماعية إجرائياً :تعيد المنظمات باإلسياـ في تنمية المجتمع ككؿ بما يخدـ
اصحاب العبلقة لتحسيف صكرة المنظمة.

تعريؼ المسؤكلية االجتماعية اصطبلحان :تعددت تعريفات المسؤكلية االجتماعية ,كاختمفت

باختبلؼ كجيات نظر كاضعييا كاختبلؼ تخصصاتيـ:

 كيرل الغالبي كالعامرم بأنيا :عقد بيف المنظمة كالمجتمع تمتزـ بمكجبو المنظمة بإرضاء
المجتمع بما يحقؽ مصمحتو كينظر ليا عمى أنيا التزاـ مف قبؿ المنظمة تجاه المجتمع
الذم تعيش فيو مف خبلؿ قياميا بكثير مف األنشطة االجتماعية مثؿ محاربة الفقر

كمكافحة التمكث كخمؽ الكثير مف فرص العمؿ كحؿ الكثير مف المشاكؿ (المكاصبلت,
اإلسكاف ,الصحة) كغيرىا مف الخدمات (الغالبي كالعامرم.)216 :2002 ,

 عرؼ المصرؼ الدكلي المسؤكلية االجتماعية لممنظمات عمى أنيا :التزاـ أصحاب

النشاطات التجارية بالمساىمة في التنمية المستدامة مف خبلؿ العمؿ مع مكظفييـ

كعائبلتيـ كالمجتمع المحمي كالمجتمع ككؿ لتحسيف مستكل معيشة الناس ,بأسمكب يخدـ

التجارة كيخدـ التنمية في آف كاحد (الغالبي كالعامرم.)81 :2005 ,

 تعرفيا جمعية اإلدارييف األمريكييف بأنيا :استجابة الشركات إلى التغير في تكقعات
المستيمكيف كاالىتماـ العاـ بالمجتمع كاالستمرار بإنجاز المساىمات الفريدة لؤلنشطة
التجارية اليادفة إلى خمؽ الثركة االقتصادية (الصيرفي.)17 :2007 ,

 كيرل  Pride and Ferrellأف المسؤكلية االجتماعية تشير إلى االلتزاـ مف قبؿ المنظمات
مف أجؿ تعزيز تأثيرىا اإليجابي كتقميؿ تأثيرىا السمبي عمى المجتمع فيي تيتـ بالتأثيرات

الكمية لق اررات التسكيؽ عمى المجتمع (طالب كآخركف.)38-37 :2010 ,
 كيرل  Robbinsأف المسؤكلية االجتماعية لممؤسسة تستند إلى اعتبارات أخبلقية مركزة
عمى األىداؼ بشكؿ التزامات بعيدة األمد تفي بيا المؤسسة بما يعزز صكرتيا في المجتمع

(ضيافي.)21 :2010 ,
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التجارية العالمية عمى أنيا :جميع المحاكالت التي تساىـ في تطكير
والمدؤولوظىالغرفة
 عرفتيا

الشركات لتحقيؽ تنمية بسبب اعتبارات أخبلقية كاجتماعية ,كبالتالي فإف المسؤكلية

ى
االجتماعية تعتمد عمى المبادرات الحسنة مف الشركات دكف كجكد إجراءات ممزمة قانكنينا

(الكردم.)15 :2011 ,

ثانياً :تحديات المسؤولية االجتماعية:
أشارت العديد مف الدراسات إلى أف بركز كتنامي مفيكـ المسؤكلية االجتماعية جاء نتيجة

العديد مف التحديات كاف مف أىميا( :الحمدم)36-35 :2003 ,

 العولمة :تعد مف أىـ القكة الدافعة لتبني المنظمات لمفيكـ المسؤكلية االجتماعية,
حيث أضحت العديد مف الشركات متعددة الجنسية ترفع شعار المسؤكلية االجتماعية,

كأصبحت تركز في حمبلتيا التركيجية عمى أنيا تيتـ بحقكؽ اإلنساف ,كأنيا تمتزـ

بتكفير ظركؼ عمؿ آمنة لمعامميف ,كبأنيا ال تسمح بتشغيؿ األطفاؿ ,كما أنيا تيتـ
بقضايا البيئة كالحفاظ عمى المكارد الطبيعية.
 تزايد الضغوط الحكومية والشعبية :مف خبلؿ التشريعات التي تنادم بضكرة حماية
ال طائمة إذا ما رغبت في
المستيمؾ كالعالميف كالبيئة ,األمر الذم قد يكمؼ المنظمة أمك ن

االلتزاـ بتمؾ التشريعات ,كبخبلؼ ذلؾ قد تتعرض لممقاطعة كالخركج مف السكؽ بشكؿ
عاـ.

 الكوارث والفضائح األخالقية :حيث تعرضت الكثير مف المنظمات العالمية لقضايا
أخبلقية ,مما جعميا تتكبد أمكاالن طائمة كتعكيضات لمضحايا أك خسائر نتيجة

المعابة.
المنتجات ُ

 التطورات التكنولوجية المتسارعة :كالتي صاحبتيا تحديات عديدة أماـ منظمات
األعماؿ فرضت عمييا ضركرة االلتزاـ بتطكير المنتجات ,كتطكير ميارات العامميف,

كضركرة االىتماـ بالتغيرات في أذكاؽ المستيمكيف كتنمية ميارات متخذم القرار,

خاصة في ظؿ التحكؿ مف االقتصاد الصناعي إلى اقتصاد قائـ عمى المعمكمات
كالمعرفة ,كزيادة االىتماـ برأس الماؿ البشرم بدرجة أكبر مف رأس الماؿ المادم,

كبالتالي نجد أنو مع تغير بيئة العمؿ العالمية ,فإف متطمبات النجاح كالمنافسة تغيرت

أيضان ,إذ أصبح لزامنا عمى منظمات األعماؿ أف تضاعؼ جيكدىا كأف تسعى نحك

بناء عبلقات استراتيجية أكثر عمقان مع المستيمكيف كالعامميف كشركاء العمؿ كدعاة
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االجتماروظكالمجتمعات المحمية كالمستثمريف ,حتى تتمكف مف المنافسة كالبقاء في
حماية البيئة

السكؽ.
ى

ثالثاً :أىمية المسؤولية االجتماعية:
ىناؾ أىمية كبيرة لقياـ المؤسسات بالمسؤكلية االجتماعية ,كتعكد تمؾ األىمية بالفائدة عمى
الشركة كعمى المجتمعات التي تحتضنيا.
حيث تساىـ المسؤكلية االجتماعية في تحسيف ظركؼ الحياة في مجتمعاتيا ,كما تساىـ

في االستقرار االجتماعي نتيجة لتكفير نكع مف العدالة ,كسيادة مبدأ تكافؤ الفرص ,كتحسيف نكعية

الخدمات المقدمة لممجتمع ,فيي تعمؿ عمى االرتقاء بالتنمية انطبلقان مف زيادة التثقيؼ كالكعي
االجتماعي عمى مستكل األفراد ,كىذا يساىـ باالستقرار كالشعكر بالعدالة االجتماعية (Belal,

).2008: 201-213

فالفائدة التي تعكد عمى المجتمع تتمثؿ في المساىمات التنمكية كاالجتماعية لمشركات في
مجتمعاتيا الحاضنة ليا ,فالمسؤكلية االجتماعية تحث الشركات عمى بناء المساجد كالمدراس
كالمراكز الطبية كآبار المياه كالمشركعات التنمكية ,كلكف المسؤكلية االجتماعية لمشركات ال تقؼ
عند التبرعات لممشركعات ,كالبرامج التنمكية كالخيرية ,فثمة مجاالت لمعمؿ كمبادئ يجب أف تمتزـ

بيا الشركات ,كسيعكد ذل ؾ عمى المجتمعات كالدكؿ بفكائد كبرل ,كيجنبيا ككارث كأزمات بيئية
كاقتصادية كاجتماعية ستككف ػ في تكاليفيا كنتائجيا ػ أكبر بكثير ,مف التكاليؼ المترتبة عمى ىذه

المسؤكليات كااللتزامات (السحيباني.)18 :2009 ,

كمف مجاالتيا كمحاكرىا تنظيـ كادارة األعماؿ كفؽ مبادئ كقكاعد أخبلقية ,كالمشاركة مع

الفقراء كالطبقات الكسطى ,كحماية البيئة كتطكيرىا ,كحماية المكارد األساسية كالمياه كالغابات

كالحياة البرية كالتربية كتطكيرىا ,كمكافحة الفساد كتجنبو ,كالتزاـ حقكؽ اإلنساف كالعمؿ كالعماؿ,

كمساعدتيـ في تحقيؽ مكاسب اقتصادية كاجتماعية مثؿ :االدخار كالتأميف ,كالرعاية ليـ
كلعائبلتيـ ,كمشاركتيـ في األرباح (الغرايبة.)76 :2006 ,
كىناؾ العديد مف الفكائد التي مف الممكف أف تحققيا المسؤكلية االجتماعية لمنظمات

األعماؿ كالداعمة لريادتيا كلقدرتيا التنافسية ,كىي كما يمي (راشي:)16 :2013 ,
 تحقيؽ إنتاجية عالية لمعامميف.
 كالء أكبر لمعامميف.
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اإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالى
االجتماروظ
والمدؤولوظ
لممستيمكيف.
رضاى عالي


 انخفاض عدد الدعكل القضائية.
ى

 تحسيف سمعة المنظمة كزيادة مبيعاتيا.
 ارتفاع قيمة أسيـ المنظمة ,مما يعكد ذلؾ بالنفع عمى المساىميف.
 تعزيز الحقكؽ األساسية (الصحة ,التعميـ ,حقكؽ العامميف  ...كغيرىا).
 تحسيف العبلقة مع أصحاب المصالح.
 تحقيؽ التكيؼ المستمر مع البيئة.
رابعاً :مجاالت تطبيق المسؤولية االجتماعية:
حاكؿ بعض الباحثيف تحديد مجاالت تطبيؽ المسؤكلية االجتماعية في إطار عاـ يمكف أف
يغطي مجمكعة مف األبعاد كيركف أف ىذه المجاالت يمكف أف تتكيؼ بقياسات مختمفة كفؽ اعتبار
طبيعة عمؿ المنظمة كنشاطيا كحسب تأثير فئات أصحاب المصالح ,كيمكف تقسيـ ىذه المجاالت

إلى مسؤكلية اجتماعية تجاه كؿ مف المجتمع كالعامميف كالمستيمكيف كالجيات الحككمية كسيتـ

الحديث عف كؿ فئة بشيء مف التفصيؿ.

أ -المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال تجاه المجتمع:
يتمثػػؿ ىػػذا النػػكع مػػف األنشػػطة فػػي الخػػدمات التػػي تقػػدـ النفػػع العػػاـ ألف ػراد المجتمػػع ,كالمشػػاركة مػػع
الحككمػػة فػػي تقػػديـ تمػػؾ األنشػػطة بغػػرض القضػػاء عمػػى المشػػكبلت االجتماعيػػة ,كىػػذا سػػكؼ يخمػػؽ

مناخ ػان ج ػػذابان لبلس ػػتثمار كيػػكفر االس ػػتقرار االجتم ػػاعي لفئػػات المجتم ػػع ( ارش ػػي )26 :2013 ,كى ػػذا

يتطمػػب مػػف المنظمػػات أف تعمػػؿ عمػػى اختيػػار مجػػاالت مسػػاىمتيا كفق ػان ألكلكيػػة الحاجػػة إلييػػا مػػف

المجتمػ ػ ػػع فػ ػ ػػي ضػ ػ ػػكء مكاردىػ ػ ػػا المخصصػ ػ ػػة لمب ػ ػ ػرامج االجتماعيػ ػ ػػة كيشػ ػ ػػمؿ ىػ ػ ػػذا البنػ ػ ػػد مػ ػ ػػا يمػ ػ ػػي
(سكاؾ.)42 :2011 ,
 تككيف االنطباع الحسف لدل أفراد المجتمع مع السعي إلى إسعاد اإلنساف كرفاىيتو كاالرتقاء
بمستكاه التعميمي ,االجتماعي ,االقتصادم كالمحافظة عمى حقكقو في العيش كإنساف

كتككيف انطباع جيد عف المؤسسة كتككيف ىكية مقبكلة كمرغكب فييا مف قبؿ الرام العاـ.

 المساىمة في بناء المدارس كأماكف العبادة كدعـ المنظمات الخيرية كالمتاحؼ كالمساىمة
في تطكير الصحة العامة كالتعميـ.
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اإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالى
االجتماروظ
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المالية لمجيات التعميمية ,كالجامعات ,كمعاىد البحكث ,كتمكيؿ األبحاث في
المنح
 تقديـ

المجاالت المختمفة سكاء أبحاث الجامعات أك األبحاث العممية التي تقكـ بيا المنظمات في

مجاالت ىمتعددة مثؿ بحكث إيجاد مصادر بديمة لمطاقة ػ البحكث الزراعية ػ أك بحكث

كسائؿ السيطرة عمى الزيادة السكانية.

 تمكيؿ بعض األنشطة كالبرامج الثقافية كالترفييية كالرياضية كالفنية التي تساىـ في خدمة
المجتمع.

 المساىمة في تحديث كتطكير بعض المدف ,كرصؼ الطرؽ ,كتجميؿ المياديف.
 تقديـ المساعدات المالية كالعينية لممستشفيات ,كدعـ مجاالت الرعاية الصحية ,كبرامج
عبلج اإلدماف مف الكحكليات كالمخدرات عمى اختبلؼ أنكاعيا.

 المساىمة في اإلنفاؽ عمى برامج ككسائؿ تنظيـ األسرة لممساعدة في حؿ مشكمة اإلسكاف,
كاقامة المدف السكنية لمعامميف بالمنظمة.

 تقدـ المنظمات في النظـ الرأسمالية مساىمات مالية لبرامج الحككمة الخاصة بالمنح المالية
لؤلفراد المتعطميف عف العمؿ مساىمة منيا في عبلج مشكمة البطالة.

 تقديـ المنح كاليبات لمجيات الخيرية كاالجتماعية ,كقد بمغت نسبة األمكاؿ التي تقدميا
المنظمات في ىذا المجاؿ الذم يعتبر كاحدنا مف المجاالت المتعددة لممسؤكلية االجتماعية.

 أنشطة بيئية مثؿ إقامة الحدائؽ الخضراء لمحفاظ عمى البيئة.
 مساعدة أفراد المجتمع في حالة الككارث الطبيعية كاالجتماعية.
 التزاـ المنظمة بدفع الضرائب ,كىذا يعد إسيامان اجتماعيان لمساعدة الدكلة عمى تمكيؿ
الخدمات االجتماعية كاإلنفاؽ عمى أنشطة البنية األساسية.

 مساىمة المنظمة في تحقيؽ األىداؼ التنمكية التي تتبناىا الدكلة.
ب -المسؤولية االجتماعية تجاه العاممين:
أفضؿ برامج العبلقات العامة االجتماعية ىي البرامج التي ترعى العامميف كتمكنيـ مف

العمؿ بكفاءة في خدمة المنظمة كالمجتمع ,كذلؾ مف خبلؿ تحسيف بيئة العمؿ ,حيث تؤكد

األبحاث العممية عمى أف تحسيف بيئة العمؿ لو تأثيراتو اإليجابية عمى صحة العامميف ككفاءتيـ في

العمؿ ,كليذا تعمؿ المنظمات عمى تحسيف بيئة العمؿ كالتحكـ في نسبة الرطكبة كالح اررة كتجديد
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والمدؤولوظ
االجتماروظمعدالت الضكضاء كتكفير تدابير ككسائؿ األمف كالسبلمة المينية لحماية
اإلضاءة,ى كضبط
اليكاء ك

العامميف ,كاالىتماـ بالتغذية المناسبة ليـ ,كقد أظيرت األبحاث أف الفرد الذم يعمؿ  40ساعة

أسبكعينا اقؿ إنتاج ىنا مف الفرد الذم يعمؿ  35ساعة بنفس األجر مع حصكلو عمى فترة راحة أطكؿ
أثناء اليكـ كىك ما دفع المنظمات إلى االىتماـ بتكفير أماكف الراحة كالبكفييات لتقديـ الطعاـ

لمعامميف في أكقات الراحة أثناء العمؿ (فريد.)28 :2006 ,

كما كيمثؿ االىتماـ كاإلنفاؽ عمى المكارد البشرية في المؤسسة استثما نار استراتيجينا ,تجني

ال داخمينا مف مجاالت المسؤكلية
ثماره في األجميف القصير كالبعيد ,حيث تمثؿ العمالة مجا ن

االجتماعية ,تمتزـ المنظمة فيو بتكفير الخدمات البلزمة لتحسيف جكدة حياة العامميف كرضاىـ

الكظيفي ,مف أجؿ تكفير مناخ مناسب يشجع عمى بذؿ المزيد مف الجيد كالعطاء ,ككذلؾ االنتماء

كالكالء لصالح المنظمة كاداراتيا ,مما سيترتب عميو تحقيؽ منافع كعكائد اقتصادية مباشرة كغير
بل ,كمف أىـ المساىمات تجاه العامميف نجد ما يمي (راشي:)31 :2013 ,
مباشرة حاض نار كمستقب ن

 تكفير البرامج التدريبية البلزمة بالداخؿ كالخارج ,لزيادة ميارات العامميف كقدراتيـ كاإلنفاؽ
عمى بعض العماؿ الراغبيف في إكماؿ دراستيـ العميا كذلؾ لتنمية مياراتيـ الفنية كاإلدارية.

 تكفير سياسة ترقية تعترؼ بمقدرات العامميف كتثمف مجيكداتيـ كتحقؽ ليـ الفرص
المتساكية.

 كضع نظاـ تأميني خاص بالمشاركة مع العامميف كالمساىمة في التأمينات االجتماعية عف
العامميف بنسبة معينة مف ركاتبيـ كأجكرىـ لمحصكؿ عمى مرتب تقاعد مناسب.

 كضع نظـ لمرعاية الصحية كالعبلج بالمستشفيات ,كدفع نفقات األدكية الطبية لمعامميف
كعائبلتيـ.

 منح العامميف أجكر كمرتبات تحقؽ ليـ مستكل معيشي مناسب.
 كضع نظـ لمحكافز كالمكافآت البلزمة ,كالتي تعكد عمى أداء العماؿ.
 إقامة سكف لمعامميف أك عمى األقؿ مساعدتيـ ماديان في الحصكؿ عمى سكف مناسب.
 تكفير كسائؿ النقؿ مف مناطؽ السكف إلى أماكف العمؿ كالعكس.
 تكفير األمف الصناعي كالعمؿ عمى تفادم الحكادث بالمنظمة كتكفير بيئة نظيفة خالية مف
التمكث.

 تكزيع حصة عمى العامميف مف األرباح السنكية المكزعة.
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االجتماعية تجاه المستيمكين:
ج -المسؤولية

اكتسب مكضكع حماية المستيمؾ أىمية كبيرة في السنكات األخيرة ,كبرزت متطمبات
ى

حمايتو كقضية ىامة ضمف قضايا المسؤكلية االجتماعية الكاجب عمى المنظمة أخذىا في الحسباف
عند كضع الخطط كاتخاذ الق اررات ,كبالتالي تيدؼ المساىمة كاألنشطة التي تقدميا المنظمة في
مجاؿ تحسيف جكانب جكدة المنتج إلى تحسيف سمعة المنظمة في نظر المستيمؾ بالدرجة األكلى,

ككذلؾ في األكساط الصناعية كالتجارية ,مما يعكد ذلؾ عمى زيادة قدرتيا التنافسية كحصة مبيعاتيا
في السكؽ المحمية كسيكلة نفاذىا في األسكاؽ الخارجية ,كتتمخص أىـ المساىمات في ىذا المجاؿ

فيما يمي (راشي:)36 :2013 ,

 القياـ بالبحكث التسكيقية لتحديد احتياجات المستيمكيف كتطمعاتيـ.
 تبني مفيكـ التسكيؽ األخضر كما يحممو مف مزيج تسكيقي أخضر (اإلعبلف كالتركيج
الصادؽ الذم يعكس حقيقة منتجات كخدمات المنظمة ,كيتكافؽ مع الخصكصيات الثقافية

كالدينية كغيرىا).
 تكفير البيانات البلزمة عف خصائص المنتجات ,كبطريقة استخداميا ,كبحدكد مخاطرىا
كمدة صبلحية استخداميا.

 االلتزاـ بالسعر الذم نسجـ كالقدرة الشرائية لممستيمكيف ,كعدـ استخداـ مكاد غير صحيحة
في عمميتي التعبئة كالتغميؼ ,كالتي مف شأنيا أف تعرض المستيمؾ لمكثير مف األضرار

الصحية.

 تكفير خدمة ما بعد البيع ,كااللتزاـ بتاريخ المضاف كالرد عمى شكاكم العمبلء.
د -المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال نحو المساىمين (أصحاب المصالح):
المحافظة عمى حقكؽ المساىميف في الحصكؿ عمى الربح ,فيـ الجية ذات الثقؿ الكبير
كالتي يفترض أف تتبنى اإلدارة أىدافيـ المتمثمة بزيادة األرباح كتعظيـ قيمة األسيـ كتحسيف صكرة
الشركة في المجتمع (الغالبي كالعامرم ,)2006 ,باإلضافة إلى القياـ بكؿ ما يدعـ مكقؼ الشركة
لدل الجماىير كمف بينيا ما تقكـ بو مف أنشطة اجتماعية تدعـ الصكرة الذىنية لممنظمة لدل

الجماىير كفقنا إلمكانيات معقكلة ال تضر بمصالح المستثمريف حتى ال تتعرض المنظمة لقكانيف قد

تضر كتقيد أعمالو ,كيتـ ذلؾ مف خبلؿ إعطاء الفرصة لممثمي مجمكعات المساىميف ,باالشتراؾ
في اجتماعات مجمس اإلدارة ,كاالسترشاد بآرائيـ في سياسات كأعماؿ المنظمة ,كتحسيف كتطكير
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االجتماروظ كالتي تكضح المكقؼ المالي لمجماىير كلممساىميف كالجيات الحككمية
والمدؤولوظىلممنظمات
التقارير المالية
(القاضي.)206 :2010 ,
ى

ه -تدعيم عالقة المنظمة مع الجيات الحكومية:
يفرض االلتزاـ بمفيكـ المسؤكلية االجتماعية عمى المنظمات ضركرة التفاعؿ كالتعاكف
االختيارم بيف المنظمة كالجيات الحككمية بيدؼ التعاكف في حؿ بعض مشاكؿ المجتمع التي

تحتاج إلى مساىمة المنظمات كفقنا لما تختاره مف مجاالت ,كتحدد حجـ مساىمتيا المالية كالفنية
فييا ,كالحد األدنى مف مسؤكلية المنظمات االجتماعية يتمثؿ في قبكؿ المنظمات لمقكانيف التي
تصدرىا الدكلة لحماية البيئة ,كالصحة العامة كحقكؽ المستيمكيف كالمستثمريف كيتسع مجاؿ

مسؤكلية المنظمات ليتجاكز ما تفرضو القكانيف إلى آفاؽ كمساىمات أكسع مثؿ التعاكف مع
الحككمة في تحديث كتطكير المدف ,كرصؼ الطرؽ ,كالمساىمة في نفقات بحكث عبلج تمكث
البيئة كغيرىا مف المجاالت األخرل حتى تتفادل ضغكط الرام العاـ ,كانتقادات المجمكعات البيئية

التي قد تدفع الحككمة إلى فرض مزيد مف التشريعات التي تتدخؿ في أعماؿ المنظمات كقد تضر

بمصالحيا مما يسيء صكرتيا الذىنية لدل الجماىير (سكاؾ.)56 :2011 ,
خامساً :أبعاد المسؤولية االجتماعية:

س ػػعى العدي ػػد م ػػف الكت ػػاب كالب ػػاحثيف إل ػػى محاكل ػػة تحدي ػػد أبع ػػاد المس ػػؤكلية االجتماعي ػػة م ػػف

كجي ػػات نظ ػػر مختمف ػػة ,ككض ػػعكا لي ػػا مس ػػميات متباين ػػة ,ن ػػذكر م ػػنيـ عم ػػى س ػػبيؿ المث ػػاؿ ك ػػؿ م ػػف
) (Pride and Ferrellالػػذيف أشػػا ار إلػػى أربعػػة أبعػػاد لممسػػؤكلية االجتماعيػػة تمثمػػت فػػي مػػا يمػػي

(الحسف:)13 :2014 ,

 المسؤولية اإلنسانية :أم أف تككف المنظمة صالحة كتعمؿ عمى اإلسياـ في تنمية
كتطكير المجتمع كتحسيف نكعية الحياة.
 المسؤولية األخالقية :بمعنى أف تككف المنظمة مبنية عمى أسس أخبلقية ,كأف تمتزـ
باألعماؿ الصحيحة ,كأف تمتنع عف إيذاء اآلخريف.
 المسؤولية القانونية :أم التزاـ المنظمة بإطاعة القكانيف ,كاكتساب ثقة اآلخريف مف
خبلؿ التزاميا بتنفيذ األعماؿ الشرعية كعدـ القياـ باألعماؿ المخمة بالقانكف.
 المسؤولية االقتصادية :بأف تككف المنظمة نافعة كمجدية اقتصادينا ,كأف تحاكؿ جاىدة
تكفير األماف لآلخريف.
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االجتماروظ االجتماعية لممنظمات:
والمدؤولوظىالمسؤولية
سادساً :مبادئ
ترتكػ ػػز المسػ ػػؤكلية االجتماعيػ ػػة لممؤسسػ ػػة عمػ ػػى سػ ػػتة مبػ ػػادئ رئيسػ ػػة نمخصػ ػػيا فػ ػػي اآلت ػ ػػي
ى

(عريكة:)55 :2011 :

 المبدأ األول :الحماية كاعادة اإلصبلح البيئي ):(Environmental Restoration
يدعك إلى أف تقكـ المؤسسة عمى حماية كاعادة إصبلح البيئة كالتركيج لمتنمية
المستدامة فيما يتعمؽ بالمنتجات كالعمميات كالخدمات كاألنشطة األخرل كادماج ذلؾ

في العمميات اليكمية.

 المبدأ الثاني :القيـ األخبلقية ) :(Ethicsتعمؿ بمكجبو المؤسسة عمى تطكير كانفاذ
المكاصفات كالممارسات األخبلقية المتعمقة بالتعامؿ مع أصحاب الحؽ كالمصمحة.
 المبدأ الثالث :المسائمة كالمحاسبة ) :(Accountabilityيستكجب إبداء الرغبة الحقيقية
في الكشؼ عف المعمكمات كاألنشطة بطريؽ كفترات زمنية ألصحاب الشأف التخاذ

الق اررات.

السمطات ) :(Empowermentالعمؿ عمى المكازنة في
 المبدأ الرابع :تقكية كتعزيز ُ
األىداؼ االستراتيجية كاإلدارة اليكمية بيف مصالح المستخدميف كالعمبلء كالمستثمريف
كالمزكديف كالمجتمعات المتأثرة كغيرىـ مف أصحاب الشأف.

 المبدأ الخامس :األداء المالي كالنتائج ):(Financial Performance & Results
تعمؿ المؤسسة عمى تعكيض المساىميف برأس الماؿ بمعدؿ عائد تنافسي بينما تحافظ

في ذات الكقت عمى الممتمكات كاألصكؿ كاستدامة ىذه العائدات كأف تككف سياسات

المؤسسة ىادفة إلى تعزيز النمك عمى المدل الطكيؿ.

 المبدأ السادس :مكاصفات مكقع العمؿ ) :(Workplace Standardsأف ترتبط
أنشطة المؤسسة بإدارة المكارد البشرية لترقية كتطكير القكل العاممة عمى المستكيات
الشخصية كالمينية بحسباف أف العامميف يمثمكف شركاء قيميف في العمؿ بما يستكجب

احتراـ حقكقيـ في ممارسات عادلة في العمؿ كاألجكر التنافسية كالمنافع كبيئة عمؿ

آمنة كصديقة كخالية مف المضايقات.
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االجتماروظ االجتماعية:
والمدؤولوظىالمسؤولية
سابعاً :عناصر
يمكف تحديد عناصر المسؤكلية االجتماعية بالتالي (عبد القادر:)114 :2004 ,
ى

 االىتمام :كيقصد بو االرتباط العاطفي بالجماعة التي ينتمي إلييا الفرد ,صغيرة أـ
كبيرة ,ذلؾ االرتباط الذم يخالطو الحرص عمى استمرار تقدميا كتماسكيا كبمكغيا

أىدافيا ,كالخكؼ مف أف تصاب بأم ظرؼ يؤدم إلى إضعافيا أك تفككيا.

 الفيم  :كينقسـ إلى شقيف األكؿ :فيـ الفرد لمجماعة ,كالثاني :فيـ الفرد لممغزل
االجتماعي ألفعالو ,كيقصد بالشؽ األكؿ فيـ الفرد لمجماعة ,أم فيمو لمجماعة في
حالتيا الحاضرة مف ناحية ,كفيـ لمؤسساتيا كمنظماتيا كعاداتيا كقيميا ككضعيا
الثقافي كتاريخييا ,أما الشؽ الثاني مف الفيـ ,كىك فيـ الفرد لممغزل االجتماعي

ألفعالو ,فالمقصكد بو أف يدرؾ الفرد آثار أفعالو كتصرفاتو كق ارراتو عمى الجماعة ,أم

يفيـ القيمة االجتماعية ألم فعؿ أك تصرؼ اجتماعي يصدر عنو.

 المشاركة :يقصد بيا اشتراؾ الفرد مع اآلخريف في عمؿ ما يمميو االىتماـ ك ما يتطمبو
الفيـ مف أعماؿ تساعد الجماعة في إشباع حاجاتيا ,كحؿ مشكمتيا ,كالكصكؿ إلى

أىدافيا ,كتحقيؽ رفاىيتيا ,كالمحافظة عمى استمرارىا.

إف الترابط كالتكامؿ بيف عناصر المسؤكلية االجتماعية الثبلثة :االىتماـ ,كالفيـ ,كالمشاركة

بل منيا ينمي اآلخر كيدعمو ,فاالىتماـ يحرؾ الفرد إلى فيـ الجماعة ,ككؿ ما زاد فيمو
ميـ ,ألف ك ن

زاد اىتمامو ,كما أف االىتماـ كالفيـ ضركرينا لممشاركة ,كالمشاركة نفسيا تزيد مف االىتماـ كتعمؽ
مف الفيـ ,كال يمكف أف تتحقؽ المسؤكلية االجتماعية عند الفرد إال بتكفر عناصرىا الثبلثة

(االىتماـ ,الفيـ ,المشاركة).

ثامناً :استراتيجيات ريادة األعمال والمسؤولية االجتماعية:
اقترف اسـ المنظمات الريادية حكؿ العالـ بمدل مساىمتيا في المسؤكلية االجتماعية ,حيث

سعت ىذه المنظمات إلى اعتماد المسؤكلية االجتماعية ضمف الييكؿ التنظيمي ليصبح ليا مسار
مخطط في ىذه المنظمات ,كليس أماـ أصحاب حقكؽ الممكية فحسب ,بؿ كصؿ األمر إلى

المكظفيف ,كالمستيمكيف كالمجتمعات المحمية ,كاألجياؿ القادمة.

أثبتت معظـ الدراسات أف منظمات األعماؿ إذا ما تبنت مقاربة المسؤكلية االجتماعية,

ستساىـ في تحقيؽ رفاىية المجتمع ,كسيعزز مف سمعتيا كعبلمتيا التجارية ,كما أف ذلؾ سينمي
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االجتماروظالعامميف لدييا ,كتحسيف العبلقة مع أصحاب المصالح كاالستماع آلراء
لدل األفراد
درجة الرضا

ككجيات نظر الجميكر كجماعات الضغط ,كبالتالي تحقيؽ الريادة كتدعيـ تنافسيتيا التي مف شأنيا

أف تعزز كتضمف ىليا البقاء كاالستم اررية (راشي.)20 :2013 ,

كنتيجة لمتطكر كالتقدـ الذم شيده قطاع األعماؿ في البيئة التنافسية شديدة التعقيد ,أصبح
نجاح المنظمات مرتبط إلى ٍ
حد كبير بمدل نجاحيا بتقديـ الخدمات لممجتمع ,إلى جانب منافعيا
االقتصادية ,كذلؾ بسبب غياب كاىماؿ االىتماـ بممارسة المسؤكلية االجتماعية في منظمة ما مف

منظكر المجتمع ,كقد يككف كراءه أف ىذه الممارسة تضطمع بيا بعض المنظمات األخرل بصكرة
أكثر فاعمية ,كما أظيرت النتائج أف ىناؾ عبلقة ارتباط مكجبة ذات داللة معنكية بيف المسؤكلية
االجتماعية كاإلبداع ,عمى المستكل الكمي كعمى مستكل العكامؿ الفرعية ,كال بد مف تضميف

استراتيجية المنظمات أىدافنا اجتماعية غير ربحية تساىـ في تشجيع األفراد عمى اإلبداع (الحدراكم

كآخركف.)17 :2014 ,

كقد أكد  Poon and alبأف االبتكار كاإلبداع ليما دكر كبير في ترسيخ الصكرة الذىنية,

كلكنيما ال يكفياف لضماف النجاح ,لذلؾ فقد ازداد االىتماـ بما إذا كانت ىذه المنظمات تحمؿ
بل تاريخينا في المسؤكلية االجتماعية أـ ال .لذلؾ فقد أضاؼ ىذا المعيار االجتماعي عبئنا آخر
سج ن

عمى المنظمات بحيث أدخمت ىذا البعد في استراتيجياتيا كق ارراتيا ,فباإلضافة إلى األداء المالي

األفضؿ ,كالزيادة في حجـ المبيعات ,فإف لو أث انر إيجابيان عمى الصكرة الذىنية لممنظمة لدل

المستيمكيف (الفيحاف كألبر.)28 :2012 ,
خالصة المبحث الثاني:

لقد أصبح مفيكـ المسؤكلية االجتماعية يحظى باىتماـ كبير في عالـ منظمات األعماؿ كالناتج عف

تراكـ عدة تطكرات جعمت ىذا المفيكـ يخرج عف ككنو ممارسات طكعية إلى ممارسات اجبارية

لتحقيؽ التميز كالريادة بيف المنظمات كتدعـ كتضمف بقاء المنظمة كتحسيف صكرتيا كالمحافظة
عمى نصيب األجياؿ القادمة.
كقد تناكؿ ىذا المبحث مفيكـ المسؤكلية االجتماعية مف كجية نظر مجمكعة مف الباحثيف مع السرد
لمجمكعة مف المفاىيـ حسب التدرج التاريخي مف األقدـ لؤلحدث بغية تكضيح التطكر عمى المفيكـ

كذلؾ تناكؿ التحديات التي تكاجو المسؤكلية االجتماعية كتحد مف امكانية تطبيقيا كأىمية كمجاالت
المسؤكلية االجتماعية بشكؿ مفصؿ كأبعاد كمبادئ كعناصر المسؤكلية االجتماعية ككذلؾ تكضيح

العبلقة بيف استراتيجيات ريادة األعماؿ كالمسؤكلية االجتماعية بشكؿ مكجز.
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والمدؤولوظىاالجتماروظ
المصارف التجارية
المبحث الثالث:

أوالً :ماىية المصارف التجارية:
ى

تعددت المفاىيـ المرتبطة بالمصارؼ التجارية كتنكعت حسب الزاكية التي تـ النظر إلييا,

فالمصرؼ التجارم ليس مجرد بناء قائـ ,بؿ يعتبر منظمة تضـ العنصر اإلنساني كالمكارد المالية

البلزمة ألداء الكظائؼ المصرفية المناطة بو كالتي تخدـ احتياجات المجتمع ,فقد ُعرفت بأنيا:

لغ ًة  :صرؼ الماؿ أنفقتو كصرفت الذىب بالدراىـ بعتو ,كاسـ الفاعؿ صيرفي ,كصيرؼ

كصراؼ لممبالغة ,قاؿ ابف فارس" :فضؿ الدرىـ في الجكدة عمى الدرىـ ,كمنو اشتقاؽ :الصيرفي".

(المصباح المنير ,ج ,1ص)364-362

الصراف :مف يبدؿ نقدنا بنقد ,كالصرافة مينة الصارؼ ,كالمصرؼ بكسر الراء :مكاف
الصرؼ ,ككممة مصرؼ في المغة عمى كزف َم ْف ِع ْؿ (مكاف الصرؼ) كبو سمي المصرؼ مصرفنا
(المعجـ الكسيط ,ج.)513 :2
وعرفت أيضاً :بأنيا مف أنكاع المؤسسات المالية التي يرتكز نشاطيا في قبكؿ الكدائع كمنح

االئتماف ,كبيذا المفيكـ يعتبر المصرؼ كسيطان بيف أكلئؾ الذيف لدييـ أمكاؿ فائضة ,كبيف أكلئؾ

الذيف يحتاجكف لتمؾ األمكاؿ( .بالحاج ,فبلح)8 :2013 ,

كعطاء,
وكما عرفيا آخرون بأنيا" :مؤسسات مالية تتعامؿ بالنقكد كاألكراؽ المالية أخذان
ن

اء ,ادخا نار كاستثما انر" (رجب.)61 :1999 ,
كبيعنا كشر ن

كما كيمكف تعريؼ المصارؼ التجارية مف خبلؿ الكظائؼ التي تقكـ بيا كالخدمات التي

تقدميا لعمبلئيا ,عمى أنيا" :كسطاء ماليكف يقدمكف الخدمات المالية لكحدات الفائض كالعجز (أبك

زعيتر.)19 :2006 ,

ثانياً :أىمية المصارف التجارية:
عرؼ التاريخ االقتصادم المؤسسات المالية كالمصرفية بعدما تـ اكتشاؼ النقكد كانتشر

استخداميا ,كلقد تطكر دكر المصارؼ التجارية بتطكر النشاط االقتصادم ,كزيادة كعي الجميكر
بأىميتيا كبالمنافع الناشئة عف كجكدىا ,فالمصارؼ التجارية تعتبر المرفؽ الرئيسي في الحياة

االقتصادية عمى الصعيديف التنمكم كاالستثمارم ,فيي ممجأ ألمكاؿ المكدعيف الذيف يممككف فكائض
نقدية ,كممجأ المستثمريف كالمنتجيف الذم يحتاجكف لتمؾ األمكاؿ الستخداميا في عممياتيـ

االستثمارية أك اإلنتاجية (أبك زعيتر.)20 :2006 ,
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االجتماروظ التجارية دعامة أساسية مف دعائيـ الحياة االقتصادية مف خبلؿ
والمدؤولوظىالمصارؼ
كتشكؿ
الخدمات التي تقدميا كالتي تيدؼ إلى التأثير عمى خمؽ االئتماف كتكزيعو بما يحقؽ أىداؼ
السياسة النقدية ىلمدكلة كما تساىـ المصارؼ في التنمية االقتصادية مف خبلؿ زيادة المدخرات

كتكجيييا نحك اإلنتاج كدعـ الصناعة بما تحتاج إليو مف رأس ماؿ (أحمد.)110 :2009 ,

إف كجكد المصارؼ التجارية يؤدم إلى تحقيؽ نمك اقتصادم ناتج عف تفاعؿ المؤسسات

المالية التجارية مف جانب كالمتعامميف معيا مف جانب آخر ,حيث تعمؿ عمى تسييؿ معامبلت

التجار كالمستثمريف ,كتكظيؼ أعداد كبيرة مف المكظفيف فييا ,كفي المؤسسات التي تستفيد مف

خد ماتيا ككذلؾ تقكـ مف خبلؿ زيادة إنتاجيتيا كربحيتيا إلى زيادة الناتج القكمي اإلجمالي لمدكلة
كزيادة القيمة السكقية ألسيـ مبلكيا (أبك زعيتر.)20 :2006 ,

ثالثاً :أنواع المصارف التجارية:
يمكف تقسيـ المصارؼ مف حيث ممارستيا ألعماليا إلى (الكادم كآخركف:)109-107 :2010 ,
 .1المصارف التجارية :المصرؼ التجارم ىك مصرؼ عاـ النشاط كغير متخصص حيث
يتمقى اإليداعات كيمنح القركض لكافة األفراد كالمؤسسات مختمفة األنشطة االقتصادية

كالتجارية كيقكـ نشاط المصرؼ في األساس عمى التمكيؿ قصير األجؿ.

كتشيد المصارؼ التجارية مركنة كبيرة في ىذا المجاؿ إذا لـ تعد كظائفيا تقؼ عند حد

الكظائؼ النقدية أك التمكيمية التقميدية ,بؿ تقكـ بعديد مف األنشطة التي تدر عمييا عائدنا كبي نار.

 .2المصارف االستثمارية :كىي مؤسسات مالية كسيطة تقكـ بتجميع األمكاؿ ,مف المساىميف
أك مف خبلؿ طرح السندات في السكؽ المالية ككضعيا تحت تصرؼ المستثمريف بمنحيـ

التمكيؿ طكيؿ األجؿ في العادة.

تنتشر ىذه المصارؼ في الدكؿ المتقدمة خاصة الكاليات المتحدة ,كانجمت ار كىي تشبو
مصارؼ األعماؿ في فرنسا ,إال أف ىذه األخيرة تتميز بأنيا قد تشارؾ مباشر في بعض
المشركعات.

 .3مصارف التجار :كىي المصارؼ التي تقدـ خدمات عديدة مثؿ قبكؿ الكمبياالت ,كاصدار
األكراؽ المالية ,كادارة محافظة األكراؽ المالية ,كتقديـ االستشارات لممشركعات كالمصارؼ
المختمفة في المجاؿ النقدم كاالقتصادم كاالندماج.
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المصارفاالجتماروظ
.4والمدؤولوظى
المتخصصة :كىي المصارؼ المتخصصة في منح االئتماف لنكع محدكد مف

النشاط بحيث يقتصر عمميا عمى ىذا النشاط دكف غيره مثؿ المصارؼ العقارية كالزراعية
ى
الصناعية ,كلقد أدل التطكر االقتصادم إلى ظيكر نكعيف جديديف مف المصارؼ ىما:
ك

 .5المصارف الشاممة :كىي المصارؼ التي لـ تعد تتقيد بالتعامؿ مع نشاط معيف أك في
منطقة أك في إقميـ معيف كأصبحت تحصؿ عمى األمكاؿ مف مصادر متعددة كتكجييا إلى

مختمؼ األنشطة :كأىـ ما يميز ىذه المصارؼ :شمكلية األعماؿ كتنكعيا كالمركنة الكبيرة

في تقديـ الخدمات المصرفية كالجديد كاالبتكار.

 .6المصارف اإللكترونية :كىي مصارؼ تعمؿ بالكامؿ مف خبلؿ اإلنترنت حيث تتـ
المعامبلت كالعبلقات فييا مف خبلؿ الكسائؿ اإللكتركنية كليس المقاء المباشر كتعرؼ ىذه

المصارؼ باسـ المصارؼ االفتراضية.

كقد أدل دخكؿ المصارؼ التجارية إلى دكؿ العالـ اإلسبلمي إلى تصدم عمماء مسمميف

ألسمكب عمؿ ىذه المصارؼ فأجمعت األمة مف خبلؿ المؤتمرات الفقيية المتخصصة كمجامع
الفقو اإلسبلمي عمى تحريـ عمؿ المصارؼ التجارية الذم يعتمد أساسان عمى استئجار كتأجير النقكد

أك عمى شراء كبيع النقكد ألف فيو مخالفة صريحة لمقرآف الكريـ كنصكص أحاديث رسكؿ اهلل صمى

اهلل عميو كسمـ .ىذا كمو أدل إلى ظيكر نكع جديد مف المصارؼ ىك المصارؼ اإلسبلمية.

 .7المصارف اإلسالمية  :ىي تمؾ المصارؼ التي تمارس العمميات المصرفية في حدكد أحكاـ
الشريعة اإلسبلمية.

 .8المصارف المركزية :سبؽ كبينا أف تطكر المصارؼ التجارية أدل إلى إلقاء العاتؽ عمى
كاىؿ الدكؿ لحماية أمكاؿ المكدعيف فييا بشكؿ خاص كحماية االقتصاد بشكؿ عاـ ,كىذا

بدكره دفع الحككمات إلى إنشاء مصارؼ ليا لمقياـ بيذه الميمة سميت بالمصارؼ المركزية
أك مصارؼ الدكلة ,كتقكـ ىذه المصارؼ بالكظائؼ التالية:
 إصدار النقكد.

 مصرؼ الحككمة.

 مصرؼ المصارؼ.

 يقكـ بكضع كادارة السياسة النقدية في الدكلة بما لديو مف كسائؿ الرقابة الكمية كالنكعية.
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والمدؤولوظى
التجارية:
المصارف
رابعاً :وظائف

تقسـ الكظائؼ لممصارؼ التجارية إلى قسميف ::كظائؼ تقميدية قديمة ,ككظائؼ حديثة
ى

لممصرؼ التجارم (البكرم ,كصافي:)114-112 :2002 ,
وظائف المصرف التجاري التقميدية القديمة:

 .1قبكؿ الكدائع بمختمؼ أنكاعيا كتتألؼ الكدائع مف األنكاع التالية:
 ودائع األجل :كديعة تكدع لدل مصرؼ تجارم كال يجكز لصاحبيا سحبيا أك سحب جزء
منيا إال بعد انقضاء المدة المتفؽ عمييا.
 تحت الطمب (الحساب الجاري) :تكدع لدل المصرؼ دكف قيد أك شرط كيستطيع صاحبيا
أف يسحب منيا في أم كقت شاء أثناء الدكاـ الرسمي لممصرؼ ,كال يدفع المصرؼ فائدة

عمى ىذا النكع مف الكدائع.

 تحت إشعار :الكديعة التي ال يمكف لصاحبيا السحب منيا إال بعد إخطار الصرؼ بفترة
زمنية متفؽ عمييا.
 .2تكظيؼ مكارد المصرؼ التجارم عمى شكؿ قرض ممنكحة لمعمبلء أك استثمارات متعددة.
وظائف المصرف التجاري الحديثة:
 تقديـ خدمات استشارية لمعمبلء بما يتعمؽ بأعماليـ كمشاريعيـ التنمكية.
 المساىمة كالدعـ في تمكيؿ المشاريع التنمكية.
 المساىمة كالدعـ في تمكيؿ مشاريع سكنية.
 تحصيؿ األكراؽ التجارية لصالح العمبلء.
 شراء كبيع األكراؽ المالية كحفظيا لحساب العمبلء.
 إصدار خطاب الضماف.
 تحكيؿ العممة لمخارج.
 إصدار الشيكات السياحية.
 فتح االعتمادات المستندية.
 تأجير الخزائف الحديدية لمعمبلء.
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ائتمانية.
والمدؤولوظىبطاقة
 خدمات

 خدمات الكمبيكتر الحديثة.
ى

 شراء كبيع عمبلت أجنبية كعربية.
 شراء كبيع شيكات سياحية.
 إدارة أعماؿ ممتمكات العمبلء.
 المصرؼ اآللي.
خامساً :نبذه عن المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة
تشكؿ المصارؼ التجارية في قطاع غزة االقتصاد األكبر في القطاع ك مف ىذا المنطمؽ
كنظ نار لؤلىمية االقتصادية لممصارؼ نكرد نبذة عف كؿ بنؾ مف المصارؼ التجارية في قطاع غزة
كالتي تشكؿ مجتمع البحث في ىذه الرسالة.
 -1بنك فمسطين
بنؾ فمسطيف مؤسسة مالية رائدة تسعى لمنيكض بمستكل الخدمات المالية كالمصرفية
كتعمؿ عمى مكاكبة التطكر التكنكلكجي كاالتجاىات الحديثة في المجاؿ المالي كالمصرفي كتساىـ
في عممية البناء كالتنمية كفقنا ألفضؿ السياسات كالممارسات العالمية.
تأسس بنؾ فمسطيف في العاـ  ,1960كمؤسسة مالية تسعى لمنيكض بمستكل الخدمات
المصرفية في فمسطيف ,كتمكيؿ مختمؼ المشاريع ,كتمبية االحتياجات المالية كالمصرفية لمشرائح
االجتماعية كاالقتصادية المختمفة .كيعد بنؾ فمسطيف مف أكبر المصارؼ الكطنية ,كاألكثر انتشا انر
مف حيث عدد الفركع كالمكاتب كأجيزة الص ارفات اآللي .يمتمؾ البنؾ طاقما مف الككادر المؤىمة
التي تعمؿ عمى خدمة ما يزيد عف  600.000عميؿ مف األف ارد كالشركات كالمؤسسات .كيساىـ
بنؾ فمسطيف في عممية البناء كالتنمية كمكاكبة التطك ارت التكنكلكجية ,كتبني أفضؿ السياسات
كالممارسات العالمية بما يشمؿ متطمبات اإلفصاح كالحككمة الرشيدة كالدقة كالشفافية في كافة
أعمالو ,مخصصا  %2مف أرباحو السنكية الصافية لبرامج المسؤكلية االجتماعية.
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البنؾ لمتداكؿ في البكرصة الفمسطينية عاـ  , 2005كأصبح ثاني أكبر
والمدؤولوظجى سيـ
كقد أدر

الشركات المدرجة بقيمتو السكقية التي تبمغ حكالي  % 02مف القيمة السكقية لمبكرصة.
ى

كفي عاـ  2007أسس البنؾ شركة الكساطة لؤلك ارؽ المالية ,لتككف الذ ارع االستثمارم
لمبنؾ ,كما افتتح عاـ  2011شركة  PalPayلتسييؿ عمميات الدفع االلكتركني مف خبلؿ أكبر
شبكة يمتمكيا البنؾ لنقاط البيع االلكتركنية  Point Of Saleالذ يزيد عددىا عف  5000نقطة بيع
مكزعة عمى المحاؿ التجارية كالفنادؽ كالمطاعـ كم اركز االتصاالت كالخدمات العامة.
)(www.bankofpalastin.com, 2016
 -2بنك االستثمار الفمسطيني
تأسس بنؾ االستثمار الفمسطيني كشركة مساىمة فمسطينية عامة بمشاركة نخبة مف
المصرفييف كرجاؿ األعماؿ مف فمسطيف كالدكؿ العربية الشقيقة كيعتبر البنؾ الفمسطيني األكؿ الذم
حصؿ عمى الت ارخيص البلزمة لمزاكلة أعمالو مف السمطة الكطنية الفمسطينية ك قد تـ تسجيمو في
مدينة غزة بتاريخ 1994/8/10ب ارس ماؿ مدفكع مقداره  20مميكف دكالر أمريكي.
افتتح الفرع األكؿ لمبنؾ في مدينة غزة بتاريخ  1995/3/26ككصمت إدارة البنؾ بالتكسع

كاالنتشار في المدف كالتجمعات السكانية الفمسطينية الرئيسية تباعنا ككفقنا لخطط مرسكمة ككاضحة
كمحددة حتى اصبح لمبنؾ شبكة فركع تغطي معظـ المناطؽ الفمسطينية ببل استثناء .كقد بنى البنؾ
است ارتيجيتو منذ تأسيسو عمى تعميؽ تكاجده في مختمؼ مناطؽ السمطة الفمسطينية ,كذلؾ لتنمية

قاعدة المتعامميف كتنكيع الخدمات المقدمة ليـ ,كتعزيز المركز المالي لمبنؾ مف خبلؿ شبكة الفركع
المنتشرة في كافة المدف الرئيسية.

كمف أجؿ رفع الكفاءة كالفاعمية ألداء فركع البنؾ ك تحسيف االنتاجية كاستغبلؿ الطاقات
البشرية العاممة كتكفي انر لمكقت كالجيد ,فإف إدارة البنؾ تكلي اىتمامان بالغان كمستم ار في مكننة بقية

الخدمات المصرفية كاالستثمارية كذلؾ مف خبلؿ ادخاؿ احدث التقنيات كاالنظمة اآللية كاالجيزة

كالب ارمج بيدؼ تقديـ خدمة مميزة لممتعامميف مع البنؾ كرفع الكفاءة االنتاجية المتطكرة لمبنؾ.

)(www.pibbank.com, 2016
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-3

والمدؤولوظىاالجتماروظ
بنك القدس

لكافة ش ارئح عمبلئو عمى اختبلفيـ كذلؾ باإلدارة المتكازنة كالحصينة لمصادر
كتنمك
ى
األمكاؿ كاستخداماتيا عمى حد سكاء لتحقيؽ أفضؿ عائد عمى ارس الماؿ المستثمر.
كيمارس البنؾ نشاطو التجارم في فمسطيف كيرتكز عمى جذب كدائع العمبلء عمى مختمؼ
أنكاعيا ,ككضع حمكؿ تمكيمية تستيدؼ األف ارد كالشركات باإلضافة إلى المشاريع المتكسطة
كالصغيرة بمختمؼ القطاعات كاإلسياـ المباشر كغير المباشر في دعـ االقتصاد الكطني.
يمارس البنؾ نشاطو المصػرفي مػف خػبلؿ إدارتػو العامػة كمركزىػا الرئيسػي فػي مدينػة ارـ اهلل
منطقة الماصيكف كمف خبلؿ سبع كعشريف فرعان كمكتبان منتشرة في أرجاء الكطف كافة.
)(www.qudsbank.ps, 2016
 -4البنك العربي فمسطين
تأسس البنؾ العربي كالذم يتخذ مف عماف ,األردف ,مق ار لو في العاـ  1930كىك يمتمؾ
حالينا أكبر شبكة مصرفية عربية عالمية تضـ ما يزيد عف  600فرع في  30بمد مكزعة عبر خمس
قا ارت كما كيحظى البنؾ بحضكر بارز في األسكاؽ كالم اركز المالية الرئيسية في العالـ مثؿ لندف
كدبي كسنغافكرة كجينيؼ كباريس كف ارنكفكرت كسيدني كالبحريف.
كيقدـ البنؾ العربي مجمكعة كاسعة مف المنتجات كالخدمات المصرفية كجدت لتمبية
احتياجات األف ارد كالشركات كغيرىا مف المؤسسات المالية العالمية .كتشمؿ ىذه الخدمات المصرفية
لؤلف ارد كخدمات الشركات كالمؤسسات المالية كأعماؿ الخزينة.
كمع سبعة مستثمريف ك ارس ماؿ قيمتو  15.000جنيو فمسطيني ,تـ تسجيؿ البنؾ العربي
في  21أيار  1930كبدأ عممياتو في القدس في  14تمكز مف العاـ نفسو .كفي عاـ : ,1948نقؿ
المقر الرئيسي لمبنؾ إلى عماف ,األردف كتـ اعتباره رسمينا شركة مساىمة عامة كخبلؿ أربعينيات
كخمسينيات القرف العشريف تكسع البنؾ العربي بشكؿ سريع ,حيث تكسعت شبكة فركعو في العالـ
العربي فافتتح  43فرعنا في شتى أنحاء العالـ العربي ب ارس ماؿ بمغ  5.5مميكف دينار أردني.
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االستثما ارت العديدة في سمسمة كاسعة مف الصناعات كالمشاريع العامة الجديدة
خبلؿ
كمف

التي امتدت مف الدار البيضاء كحتى بغداد ,كاف البنؾ العربي محف ناز لمتطك ارت االقتصادية العربية
ى

في فترة لـ يكف لدل أحد فييا استعداد لممجازفة.
كّفرت قركض البنؾ العربي الكظائؼ ألكثر مف  100.000مكظؼ .ففي األردف ,عممت
قركض البنؾ العربي لمصانع اإلسمنت كاألقمشة كاألغذية الحديثة عمى تعزيز معدؿ نمك الببلد
لتحتؿ المرتبة الثانية في الشرؽ األكسط بعد الككيت الغنية بالنفط .كباإلضافة الى القركض
قدـ البنؾ المساعدات المالية لتعميـ مئات الطبلب العرب مف خبلؿ إرساليـ إلى
التجاريةّ ,
الجامعات في الغرب(www.arabbank.ps, 2016) .
 -5بنك األردن
بنؾ األردف مف أكائؿ المصارؼ التي تأسست في األردف عاـ  , 1960كمنذ ذلؾ التاريخ
كعمى مدل  53عامنا تبنى بنؾ األردف نيج التطكير كالتحسيف المستمر لكافة أنشطتو كمجاالت
عممو المالية كالمصرفية ككاكب البنؾ التطك ارت المتسارعة التي شيدتيا الصناعة المصرفية عمى
الصعيديف المحمي كالدكلي ,كساىـ في دعـ حركة االستثمار كالتطكر االقتصاد في الدكؿ التي
يعمؿ بيا مف خبلؿ تقديـ منتجات كخدمات مصرفية شاممة تمبي متطمبات كاحتياجات العمبلء
كالمتعامميف مف مختمؼ فئات كش ارئح عمبلء األف ارد كالشركات كالمؤسسات ,كساىـ بفعالية في
المشاريع التنمكية الكطنية كمشاريع القطاع الخاص.
كيعتبر بنؾ األردف مف أكائؿ المصارؼ التي تكاجدت في السكؽ الفمسطيني ,حيث كاف
أكؿ بنؾ افتتح فرعنا في مدينة جنيف بفمسطيف بتاريخ  1963/9/10كما كاف أكؿ بنؾ أردني حتى
نياية سنة  1994يفتتح فركعان في الضفة الغربية لـ تكف قائمة قبؿ سنة  1967كىي فركع ارـ اهلل,
الخميؿ كنابمس .كاليكـ كصؿ عدد الفركع العاممة في فمسطيف إلى  15فرعان كمكتبان تمبي احتياجات
العمبلء كالمتعامميف مف المنتجات كالخدمات المصرفية في كؿ مف المدف التالية :ارـ اهلل ,كالخميؿ,
كجنيف ,كنابمس ,كغزة ,كال ارـ ,كالعيزرية ,كطكلكرـ ,كبيت لحـ .كما يممؾ بنؾ األردف في فمسطيف
شبكة مف أجيزة الص ارؼ اآللي بمغت  37جيا انز مكزعة عمى فركع البنؾ كم اركز التسكؽ كتقدـ
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مدار  24ساعة في الضفة الغربية كقطاع غزة ,إلى جانب قنكات التكزيع
لمجميكرى عمى
خدماتيا

اإللكتركنية التي تضـ البنؾ الناطؽ كبنؾ اإلنترنت كالبنؾ الخمكم كخدمة الرسائؿ القصيرة .كقد
ى

استحكذ بنؾ األردف منذ انطبلقة أعمالو في فمسطيف عمى م اركز متقدمة بيف المصارؼ العاممة في
السكؽ الفمسطيني عمى مستكل المكجكدات كالمطمكبات.
كانطبلقنا مف رسالة البنؾ االست ارتيجية التي تقكـ عمى تعزيز العبلقات كالش اركات مع
مختمؼ القطاعات كتقديـ أفضؿ مستكل مف الخدمة ,عمؿ بنؾ األردف في فمسطيف عمى تعزيز
مكارده البشرية كتأىيميا بأحدث األساليب كالكسائؿ التكنكلكجية لبلرتقاء بقد ارت فريؽ العمؿ حيث
تجاكز عدد مكظفي البنؾ في فمسطيف  350مكظؼ في مختمؼ التخصصات كالخب ارت ,كما
حرص بنؾ األردف في فمسطيف عمى تفعيؿ رسالتو كدكره في خدمة المجتمع المحمي كذلؾ مف
خبلؿ تنفيذ مجمكعة مف ب ارمج الرعاية كالدعـ لمختمؼ األنشطة االقتصادية كالخيرية كالعممية
كاإلنسانية(www.bankofjordan.com, 2016).
-6بنك االسكان لمتجارة و التمويل فمسطين
تأسس بنؾ اإلسكاف لمتجارة كالتمكيؿ عاـ  1973كشركة مساىمة عامة محدكدة أردنية,
كقد بدأ البنؾ عممو كبنؾ متخصص في مجاؿ التمكيؿ اإلسكاني ب أرسماؿ قدره نصؼ مميكف دينار,
كبعد مركر  24عامان عمى تأسيسو بدأت مرحمة عمؿ جديدة في مسيرة البنؾ عندما تحكؿ إلى بنؾ
تجار شامؿ عاـ  ,1997كقد تمت زيادة أرسمالو أكثر مف مرة خبلؿ األعكاـ الماضية كاف آخرىا
في عاـ  2006حيث أصبح  252مميكف دينار أردني (أم ما يعادؿ  355مميكف دكالر).
ككانت الخطكة األكلى لتفرع البنؾ خارج األردف نحك فمسطيف ,كذلؾ مف خبلؿ افتتاح أكؿ
فرع لمبنؾ في مدينة ارـ اهلل في نياية شير أيمكؿ عاـ  , 1995كجاءت تمؾ الخطكة مساىمةن مف
البنؾ في إعادة بناء االقتصاد الفمسطيني .كيبمغ ارس الماؿ المخصص لفركع فمسطيف ()42.540
ألؼ دينار أردني ,كبشبكة فركع بمغ عددىا  13فرعنا.
ىذا كقد بمغ مجمكع حقكؽ الممكية ( )407.25مميكف دينار كما في نياية عاـ 2014
كبنؾ اإلسكاف ىك مؤسسة مصرفية قكية ليا سجؿ كتاريخ عريؽ ,كلديو إدارة كفؤة كمتميزة كذات
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تيجيات عمؿ سميمة ,كىذا ما أجمعت عميو مؤسسات التقييـ العالمية خبلؿ
والمدؤولوظكىاست ار
رؤية كاضحة,

السنكات الماضية ,حيث حصؿ البنؾ عمى تصنيفات ائتمانية متقدمة مف عدة مؤسسات
ى

مثؿ , )Capital Intelligence ,Fitch ,Standard & Poor's Moody's (:إضافة إلى
حصكؿ البنؾ عمى جائزة مجمة ( )Euromoneyعاـ(www.hbtf.ps, 2016).2007
 -7بنك القاىرة عمان
منذ تأسيسو كشركة مساىمة عامة أردنية في الحادم عشر مف حزي ارف عاـ  ,1960مازاؿ
بنؾ القاىرة عماف يحرص عمى تكظيؼ قاعدتو الرأسمالية القكية كخبرتو العريقة الممتدة عمى مدار
خمسة عقكد ,لمقياـ بدكر ارئد كمتميز في خدمة االقتصاد الكطني الفمسطيني عبر تقديمو لمجمكعة
شاممة كمتميزة مف الخدمات كالحمكؿ المصرفية الناجحة التي تمبي االحتياجات المتنكعة لمعمبلء.
كما أضافت خدماتو ال ارئدة بعدنا جديدان لمعديد مف المشاريع في المجتمع ,كذلؾ مف خبلؿ تمكيؿ
المشاريع التنمكية باإلضافة إلى تكفير االحتياجات التمكيمية لممشاريع الصغيرة كالمتكسطة كحتى
المتناىية الصغر التي ترفد االقتصاد الفمسطيني ,إضافة إلى تمبية احتياجات العمبلء اآلنية بتكفير
القركض الشخصية عبر تحكيؿ ال ارتب ك تكفير خدمات االستثمار كبطاقات االئتماف كالتحكيبلت
البنكية.
كمف خبلؿ شبكة متميزة كمتكاممة مف الفركع المصرفية في فمسطيف  ,يقدـ بنؾ القاىرة
عماف لعمبلئو مجمكعة متنكعة مف الخدمات المصرفية المبتكرة التي تناسب كافة ش ارئح العمبلء
كتمبي كافة احتياجاتيـ المصرفية كالمالية كاالستثمارية .كما يقدـ البنؾ باقة مف الخدمات المصرفية
اإللكتركنية مف خبلؿ مكقعو اإللكتركني.
كانطبلقػػا مػػف حػػرص البنػػؾ عمػػى تسػػييؿ خدمػػة العمػػبلء يضػػع بنػػؾ القػػاىرة عمػػاف بػػيف يػػد
عمبلئو شػبكة صػ ارؼ آلػي كاسػعة االنتشػار فػي مختمػؼ المنػاطؽ الفمسػطينية  ,كىػك البنػؾ األكؿ فػي
العالـ الذم يستخدـ تقنية بصمة العيف ككسيمة لدخكؿ العميػؿ إلػى حسػابو المصػرفي كاالسػتغناء عػف
ػالتعرؼ عمػى ىكيػة العميػؿ
بطاقات الص ارؼ اآللي كرقـ المػركر (الػرقـ السػرم) ,بحيػث يقػكـ النظػاـ ب ّ

اء مػف خػبلؿ حػاجز الخدمػة لػدل الفػركع أك مػف خػبلؿ الصػ ارؼ
كتمكينو مف الػدخكؿ إلػى حسػابو سػك ن
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اإلطارىالمفاهوميىلروادةىاألرمالى
والمدؤولوظى
االجتماروظص ػرفية ,بيػػدؼ التسػػييؿ عمػػى العمػػبلء كتػػكفير الحمايػػة كالسػػبلمة الكافيػػة
معامبلتػػو الم
اآللػػي كاج ػ ارء

ليـ(www.cab.ps, 2016).
ى

 2.3.6المسؤولية االجتماعية في المصارف التجارية:
يبلحظ مف تتبع المبادرات االجتماعية التي أطمقيا قطاع المصارؼ في السنتيف األخيرتيف,

أف المصارؼ أصبحت العبان ميمان في التصدم لمتحديات االجتماعية كتقديـ الدعـ كالخدمات لفئات

المجتمع ,كيعد ىذا الدكر جديدان عمى القطاع الخاص بشكؿ عاـ كالمصارؼ بشكؿ خاص كالذم

تَ ْجذر بشكؿ كاضح في السنكات الخمس األخيرة.

كتتميز معظـ ىذه الممارسات االجتماعية لممصارؼ بترؾ أثر كاضح في المجتمعات

المحمية عمى الفئات االجتماعية التي استيدفتيا ,إذ تؤشر ىذه الحالة اإليجابية إلى تكسع اىتماـ
المصارؼ بخمؽ قيمة اجتماعية مضافة ,كالمساىمة في عممية التنمية المستدامة ,كتحقيؽ أثر
إيجابي يترؾ بصمتو عمى المجتمعات المحمية (جريدة الغد.)2010 ,
ال
كمف متابعة مبادرات المصارؼ في المسؤكلية االجتماعية في عاـ  ,2009يبلحظ أك ن

التكسع المممكس في تنفيذ المشاريع االجتماعية كثانينا التنكع الكبير في ىذه المشاريع ,حيث تمكف
عدد مف المصارؼ مف تحقيؽ تميز كاضح في تبني برامج اجتماعية فعالة كمؤثرة ,استطاعت

إحداث تغيير كاضح عمى الفئة االجتماعية أك المجاؿ المستيدؼ ,إذ أصبح اسـ المصرؼ مرتبطنا

بالنشاط االجتماعي الذم يدعمو.

كيبلحظ التنكع الكاسع لممبادرات االجتماعية لممصارؼ ,حيث يسعى كؿ مصرؼ إلى

االنفراد بنكع معيف مف الممارسات االجتماعية الذم يميزه عف غيره ,لكف بعضيـ يأخذ عمى تنفيذ
غالبية ىذه البرامج اتساميا بالطابع المكسمي كالمتقطع ,فيي عمى سبيؿ المثاؿ ,تزداد كتيرتيا

بكضكح في شير رمضاف ,بينما تضعؼ في بقية أشير السنة ,بالتالي فإف ىذه المساعدات ينقصيا
عنصر االستدامة كاالنتظاـ في استيدافيا تحقيؽ التنمية الحقيقية لمفئات المستيدفة.
)(Mcdonald and Sharyan, 2008: 74
كيشير

 )66 :2008( Achvaأف المصارؼ تقكـ برعاية المؤتمرات كالندكات

كالميرجانات كالبطكالت الرياضية ,كيؤشر ىذا التكجو إلى حالة إيجابية متقدمة مف مشاركة القطاع
الخاص في دعـ الحركة العممية كالثقافية كالرياضية في المجتمع .إال أف أثر مبادرات الرعاية ىذه,

رغـ كبر المبالغ المخصصة ليا ,ينتيي بانتياء الحدث أك النشاط ,ما يجعميا تأخذ الطابع
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االجتماروظأكثر مف ككنيا مبادرة اجتماعية تستيدؼ تحقيؽ أثر عمى المدل الطكيؿ
الدعائي اآلني,
اإلعبلني ك

كخمؽ قيمة اجتماعية مستدامة ,كأنو مف التكجيات اإليجابية كلكج عدد مف المصارؼ في مياديف

اجتماعية جديدة,ى مثؿ رعاية المبادرات التعميمية لممتفكقيف ,كتقديـ الدعـ كالمساعدة لذكم

االحتياجات الخاصة كاأليتاـ ,كاطبلؽ حمبلت التكعية البيئية كالتكعية ضد األمراض كغيرىا.

كعميو فإف دائرة المسؤكلية االجتماعية بالمصرؼ تمثؿ المرآة العاكسة لمدل االىتماـ الذم

يكليو المصرؼ لممسؤكلية االجتماعية بكؿ منطمقاتيا كما يتصؿ بيا أك يترتب عمييا مف أعباء,

فالنجاح الذم حققو المصرؼ عمى الصعيد المالي كاالقتصادم ىك نتيجة طبيعية لمتفاعؿ الكبير

القائـ بيف المصرؼ كمحيطو االجتماعي ,كىك ببل شؾ يمثؿ احتضانان مف المجتمع ليذه المؤسسة

(النسكر.)25 :2010 ,
خالصة المبحث الثالث:

تشكؿ المصارؼ التجارية القطاع االقتصادم األكبر كدعامة أساسية مف دعائـ الحياة االقتصادية
مف خبلؿ الخدمات التي يقدميا لمعمبلء باعتباره كسيط بيف أكلئؾ الذيف لدييـ أمكاؿ فائضة ,كبيف

الذيف يحتاجكف لتمؾ األمكاؿ.

كيتناكؿ ىذا المبحث ماىية المصارؼ التجارية مف كجية نظر مجمكعة مف الباحثيف ككذلؾ أىمية
كأنكاع ككظائؼ المصارؼ التجارية القديمة كالحديثة ,كما كتطرؽ ىذا المبحث إلى نبذة عف

المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة كالتي تشكؿ مجتمع البحث.
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انفصم انثانث
اندراساث انسابقت
أوالً :الدراسات التي تناولت استراتيجيات الريـادة.
ثانياً :الدراسات التي تناولت المسؤولية االجتماعية.
ثالثاً :الدراسات التي تناولت العالقة بين استراتيجيات الريادة والمسؤولية االجتماعية.
رابعاً :التعقيب عمى الدراسات السابقة.
خامساً :أوجو االستفادة من الدراسات السابقة.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
المقدمة:
تعتبر الدراسات السابقة الركيزة األساسية التي يعتمد عمييا تحديد كصياغة مشكمة الدراسة

كفيما يمي مجمكعة مف الدراسات البحثية كالنماذج العممية التي ارتبطت بيذا المفيكـ لمكقكؼ عمى
أىـ المشكبلت كالقضايا التي تناكلتيا تمؾ الدراسات كالتعرؼ إلى األساليب كاإلجراءات التي

اتبعتيا ,كالنتائج كأىـ التكصيات التي تكصمت ليا ىذه الدراسات.

كمف خبلؿ تناكؿ الباحث لمدراسات السابقة المرتبطة بعنكاف كمككنات الدراسة الحالية,

أمكف الباحث تقسيـ تصنيؼ الدراسات إلى ثبلث مجمكعات أساسية تشتمؿ كؿ منيا عمى عنكاف

الدراسة كاألىداؼ المقصكدة منيا كالنتائج التي تكصمت إلييا تمؾ الدراسات كأىـ التكصيات؛ كذلؾ
ليتمكف الباحث مف تحديد أىـ األبعاد التي يمكف االستفادة منيا ,كتحميؿ كتحديد الفجكة البحثية
كتحميؿ الجكانب اإلضافية التي يمكف لمباحث إضافتيا كالكصكؿ إلييا ,كفي ضكء ما سبؽ قاـ

الباحث في ىذا الفصؿ بتناكؿ الدراسات كفقنا لمتدرج التاريخي مف األحدث لؤلقدـ ,كالتدرج مف
الدراسات الفمسطينية فالعربية ثـ األجنبية كما يمي:

أو ًال :الدراسات التي تناولت ريادة األعمال.
ثانيا :الدراسات التي تناولت المسؤولية االجتماعية.
ثالثاً :الدراسات التي تناولت العالقة بين ريادة األعمال والمسؤولية االجتماعية.
رابعاً :التعميق عمى الدراسات السابقة وتحديد الفجوة البحثية.

55

ى

الفصلىالثالث

ىىىىى

ىالدراداتىالدابقظ

الدراداتىالدابقظ

أوالً :الدراسات ىالتي تناولت استراتيجيات الريـادة:
أ -الدراسات الفمسطينية:
 -1دراسة السر ( )2017بعنوان" :درجة توافر متطمبات التعميم الريادي في الجامعات
الفمسطينية بمحافظات غزة وسبل تعزيزىا".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة تكافر متطمبات التعميـ الريادم في الجامعات

الفمسطينية بمحافظات غزة ,كالتكصؿ إلى أبرز المقترحات لتعزيزىا

اعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي التحميمي ,اعتمدت عمى االستبانة ,كالمقابمة لجمع

البيانات مف عينة الدراسة التي تككنت مف جميع العمداء كنكاب العمداء كرؤساء األقساـ في
الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة (االسبلمية ,فمسطيف ,األقصى) كالبالغ عددىـ  166فردان.
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1بمغت الدرجة الكمية لتكفير متطمبات التعميـ الريادم في الجامعات الفمسطينية بمحافظات
غزة كزف نسبي  %71بدرجة تقدير كبيرة.

 .2كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف متكسط درجات تقدير
أفراد عينة الدراسة.

ومن أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1ضركرة تبني الجامعات الفمسطينية لمقترحات تعزيز متطمبات التعميـ الريادم لما ليا مف
دكر فعاؿ في تطكير التعميـ العالي كالعممية التعميمية.
 .2تفعيؿ دكر الكميات في تبني الثقافة الريادية كالعمؿ عمى دعميا كتنميتيا كالعمؿ عمى تكفير
بيئة ثقافية ريادية تربكية تدعـ االبتكار كاالبداع كالتميز كاالنجاز.

 -2دراسة (فارس )2016 ,بعنوان" :عالقة الخصائص الريادية لدى اإلدارة العميا في المصارف
التجارية والتخطيط االستراتيجي في قطاع غزة"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الخصائص الريادية لدل االدارة العميا في

المصارؼ التجارية كالتخطيط االستراتيجي في قطاع غزة ,كذلؾ عمى المدراء في المصارؼ

التجارية.
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اعتمدت ىالباحثة إلجراء الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي الذم يقكـ عمى كصؼ

الظاىرة كمف ثـ تقديـ التفسيرات المتعمقة بيا كاعتمدت عمى االستبانة كأداة لجمع البيانات مف عينة

الدراسة البالغ عددىا  164مدي انر كتـ استرداد  162استبانة.
النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 .1ىناؾ تكفر في التخطيط االستراتيجي مف كجية نظر المدراء العامميف في المصارؼ
التجارية بمحافظات قطاع غزة بكزف نسبي %82.93

 .2مستكل الخصائص الريادية متكفر بنسبة ( %77.15الثقة بالنفس ,المبادرة ,االبداع ,حب
االنجاز ,االستقبلؿ ,تحمؿ المسئكلية ,المخاطرة).

َ .3سجؿ محكر المخاطرة المرتبة األكلى بيف الخصائص الريادية حيث بمغ الكزف النبي
 ,80.29أما محكر االبداع قد احتؿ المرتبة الخامسة بكزف نسبي .%75.61

أىم التوصيات:

 .1ضركرة االىتماـ بالخصائص الريادية لما ليا مف أثر كبير عمى األداء الكظيفي لممدراء
كتدعيـ التخطيط االستراتيجي في المصارؼ التجارية كبمحافظات غزة.

 .2ضركرة تنمية السمات كالخصائص الريادية عند المدراء العامميف في المصارؼ التجارية
بمحافظات غزة لما لو أثر في نجاح أك فشؿ االستراتيجية عمى الق اررات التي يتخذكنيا.

 .3ضركرة تنمية الميارات السمككية عند المديريف في تمؾ المصارؼ التجارية كالتي تتناسب
مع بيئة العمؿ.

 -3دراسة (أبو قرن )2015 ,بعنوان" :واقع ريادة األعمال في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزةـ
دراسة مقارنة بين قسمي التعميم المستمر بجامعة األزىر والجامعة اإلسالمية بغزة".
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دافع ريادة األعماؿ في الجامعات الفمسطينية مف

خبلؿ دراسة مقارنة بيف عمادة خدمة المجتمع كالتعميـ المستمر بالجامعة اإلسبلمية كمركز التعميـ
المستمر بجامعة األزىر ,كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة,

مستخدمان االستبانة لجمع البيانات كذلؾ عمى عينة الدراسة البالغ عددىا ( )200طالب كتـ استرداد
( )130باإلضافة إلى تكزيع ( )30استبانة كعينة استطبلعية لتككف نسبة االسترداد  ,%80ككانت
أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

 .1كجكد دكر متكسط لئلبداع كاالبتكار كالمخاطرة المحسكبة كاالستقبللية كالتنافسية كالثقافة
الريادية عمى التكجيو الريادم في التعميـ المستمر في الجامعة اإلسبلمية في حيف تبيف
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دكر قميؿ لممجاالت المذككرة أعبله عمى التكجو الريادم في التعميـ المستمر في
كجكد
ى

جامعة األزىر.

 .2كانت قيمة االختبار  T.testمكجبة بمقدار ( )2.218لمتكجيات الريادية مجتمعة بالنسبة
لعينة الدراسة كىذا يدؿ عمى أف المتكسط الحسابي كاف فكؽ المتكسط.

ومن أىم التوصيـات التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1العمؿ عمى تطكير مركز التعميـ المستمر كاالرتقاء بمستكل ريادة األعماؿ في الجامعة
اإلسبلمية كجامعة األزىر.

 .2جمب التمكيؿ كالتدريب عمى ريادة األعماؿ كالخدمات االستشارية في التسكيؽ كالمجاالت
األخرل في كبل الجامعتيف.

 .4دراسة (األغا )2009 ,بعنوان" :الريادة في الشركات العربية بمنظور استراتيجي".
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تفعيؿ الدكر الريادم االستراتيجي في الشركات العربية ,ككذلؾ

تكضيح دكر القيادة الريادية في معالجة تبايف الثقافات المختمفة.
باإلضافة إلى

تكضيح دكر الريادة كمدخؿ استراتيجي في مرحمة صياغة كتطبيؽ

االستراتيجية ,كتكضيح الطرؽ المتبعة في ترجمة التغير االستراتيجي لتييئة الفرصة أماـ الشركة,

كقد استخدـ الباحث المنيج االستطبلعي الذم تطمب منو البحث العميؽ في الكتب كالمجبلت

كالدكريات ككؿ ما لو عبلقة بالمشكمة.

وكان من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1إف عالـ الريادة يعمؿ عمى تطكر القيادات القادرة عمى تحمؿ المسؤكلية.

 .2الريادة االستراتيجية تبدأ بعممية التغير مف منطمؽ الحرص عمى المصمحة العامة.
 .3إدخاؿ العناصر اإلدارية الشابة كاعطائيا المكقع الحقيقي داخؿ المؤسسة.

ومن أىم التوصيـات التي توصمت إلييا الدراسة:

 .1يجب التغمب دائمان عمى أم ضعؼ في اإلدارة المالية كاالستراتيجية لممنظمات.

 .2ضركرة التعرؼ عمى الثقافات اإلدارية المختمفة كمدل تأثيرىا بالبيئة االجتماعية.
 .3ضركرة التعرؼ عمى العالـ الخارجي كمتابعة التطكرات المحمية كالدكلية.
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العربية:
ب -الدراسات
ى
 -1دراسة (حسن ) 2014 ,بعنوان" :دور التفكير الريادي في تحقيق الميزة التنافسية (دراسة
ميدانية آلراء عينة من المديرين لشركة كورك لالتصاالت في محافظة أربيل".
ىدفت ىذه الدراسة لتطكير التفكير الريادم الذم يساىـ في تحقيؽ الميزة التنافسية كتحسيف

األداء لشركات االتصاالت في إقميـ كردستاف ,كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كثـ

جمع البيانات الخاصة بالدراسة باستخداـ االستبانة ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )60مف

مديريف الشركة بمعدؿ استرداد .%83.3
أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 .1سجؿ متغير التفكير الريادم لدل عينة الدراسة معدؿ انحرؼ معيارم .0.81
 .2أظير ت نتائج الدراسة اىتماـ شركة ككرؾ لبلتصاالت بالتفكير الريادم كالذم بدكره يحقؽ
الميزة التنافسية.
 .3تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ عناصر التفكير الريادم (المخاطرة ,المبادأة,
اإلبداع ,التفرد) كتحقيؽ الميزة التنافسية لشركة ككرؾ لبلتصاالت.

ومن أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1يكصي الباحث أف تبادر شركات االتصاالت إلى االستفادة مف تطبيؽ النمكذج المقترح لما
لو مف فائدة مف تحسيف األعماؿ لدييا.

 .2إجراء بحث عمى عبلقة اإلبداع المستدامة في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة.
 .3يكصي الباحث تطبيؽ الدراسة عمى قطاعات اقتصادية أخرل كالمصارؼ كالتأميف
كالصناعة كالخدمات كالتعميـ كالزراعة.

 -2دراسة (حسين )2013 ,بعنوان" :الريادة في منظمات األعمال مع اإلشارة لتجربة بعض
الدول".
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تناكؿ كنشأة مفيكـ الريادة كتطكرىا كأىميتيا كخصائصيا كأبعادىا

كعناصرىا كاستراتيجياتيا ,كمداخؿ إدارتيا كمنافعيا كمخاطرىا كذلؾ تناكلت الدراسة بعض التجارب

الحديثة لبعض البمداف كما استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي.
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وتوصمت الدراسة ىإلى مجموعة من النتائج كان من أىميا:
 .1رغـ تعدد كتنكع أشكاؿ ريادة األعماؿ إال أنيا تيدؼ غمى تدعيـ القدرة االبتكارية لمنظمات
األعماؿ مف خبلؿ زيارة مبادراتيا كاستعدادىا لتبني المخاطر ,لتقديـ منتجات كخدمات

جديدة.

 .2لريادة األعماؿ األثر اإليجابي عمى االقتصاد كالمجتمع فيك يسيـ في استقرارىا كزيادة
نمكىا كربحيتيا كتحقيؽ النجاح عمى المستكل الدكلي كليس المحمي فحسب.

ومن أىم التوصيـات التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1استخداـ أساليب كمية كبرامج عممية لمعرفة كيفية استغبلؿ المكارد كتحديد مناطؽ الضعؼ
كمحاكلة التقميؿ مف أثرىا.
 .2نشر المعمكمات الخاصة بكؿ منظمة لمعرفة مدل تقدميا كالرجكع إلييا كقت الحاجة.
 -3دراسة (الطويل وآخرون )2012 ,بعنوان" :دور أبعاد رأس المال الزبائني في تعزيز

استراتيجيات الريادة لمنظمات األعمال :دراسة تحميمية في الشركة الوطنية لصناعة األثاث

المنزلي في محافظة نينوي".
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحديد أبعاد رأس الماؿ الزبائني في تعزيز استراتيجية الريادة

لمنظمات األعماؿ في الشركة الكطنية لصناعة األثاث المنزلي في محافظة نينكم.

إذ أف اىتماـ إدارة الشركة بأبعاد رأس الماؿ الزبائني كاستراتيجيات الريادة يسيـ في تعزيز

مستكل المنتجات التي يمكف لمشركة تقديميا لمزبائف فضبلن عف إتاحة إمكانية التفكؽ عمى النافسيف,

كالبقاء كالنمك في ظؿ التطكرات االقتصادية المتنامية ,كلقد استخدـ الباحثيف المنيجيف الكصفي

بل عف دراسة كتحميؿ
كالتحميمي في كتابة الجانب النظرم ككصؼ مجتمع كعينة الدراسة  ,فض ن

عبلقات االرتباط كالتأثير بيف متغيرات الدراسة ,كتمثمت عينة الدراسة بمدراء الشركة حيث بمغ عدد

العينة ( ,)45كاعتمد الباحثكف عمى االستبانة كأداة لمحصكؿ عمى البيانات الخاصة بأفراد عينة

الدراسة.

وتوصمت الدراسة إلى العديد من النتائج كان من أىميا:
 .1كجكد عبلقة ارتباطية معنكية مكجبة بيف أبعاد رأس الماؿ الزبائني مجتمعية كاستراتيجية
اإلبداع حيث بمغ .%71
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عبلقة ارتباط معنكية مكجبة بيف أبعاد رأس الماؿ الزبائني مجتمعة كاستراتيجية
 .2كجكد
ى
المخاطرة حيث بمغ .%60

 .3كجكد عبلقة ارتباط معنكية مكجبة بيف أبعاد رأس الماؿ الزبائني مجتمعة كاستراتيجيات
ريادة األعماؿ مجتمعة أذ بمغ المؤشر الكمي لمعامؿ االرتباط .%71.2

ومن أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1ضركرة اىتماـ الشركة بأبعاد رأس الماؿ الزبائني بشكؿ أكبر نسبينا كبياف مدل العبلقة
كالتأثير بينيما كبيف استراتيجيات الريادة.

 .2زيادة اىتماـ إدارة الشركة بأبعاد رأس الماؿ الزبائني بشكؿ عاـ كحب تأثير كؿ منيا في
استراتيجيات الريادة.

 -4دراسة (كتانة وأغا )2012 ,بعنوان" :عناصر استراتيجية الريادة وأثرىا في أبعاد إبداع
المنتج :دراسة من وجية نظر العاممين في مركز األطراف الصناعية في الموصل".
ىدفت الدراسة إلى تقصي تأثير عناصر استراتيجيات الريادة في أبعاد إبداع المنتج في
مركز األطراؼ الصناعية في المكصؿ إذ تعد عناصر استراتيجيات الريادة مف العناصر البالغة

األىمية في المنظمة ,كلمحدكدية الدراسات التي تناكلت تأثير عناصر استراتيجيات الريادة في أبعاد
إبداع المنتج كبخاصة في البيئة العراقية عمى حد اطبلع الباحثيف فقد سعيا إلى تضميف دراستيـ
الحالية ىذه األبعاد بمتغيراتيا ضمف إطار شمكلي في محاكلة الدراسة التأثير بينيما ,كاعتمد

بل عف دراسة كتحميؿ
الباحثاف عمى المنيج الكصفي التحميمي في كصؼ مجتمع كعينة الدراسة ,فض ن
عبلقة االرتباط كالتأثير بيف متغيرات الدراسة ,كقد استخدـ الباحثاف االستبانة كأداة لمحصكؿ عمى

البيانات ,كبمغت عينة الدراسة ( )32مكظؼ مف مجتمع الدراسة كالمتمثؿ في العامميف بمركز

األطراؼ الصناعية في المكصؿ.

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:
 .1كجكد عبلقة تأثير معنكم بيف استراتيجية الخطر االستراتيجي كأبعاد إبداع المنتج مجتمعة
كبمغ ىذا المؤثر .%74.2

 .2كجكد عبلقة تأثير ارتباط معنكم بيف استراتيجية ريادة األعماؿ مجتمعة كابعاد إبداع المنتج
مجتمعة ,إذ بمغ المؤشر الكؿ لمعامؿ االرتباط .%84.5
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التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
ومن أىم
ى
 .1عمى إدارة المركز قيد البحث زيادة االىتماـ بعناصر استراتيجيات الريادة لما ليا مف دكر
في تعزيز أبعاد إبداع المنتج.

 .2تعميؽ الكعي لدل العامميف في المركز قيد البحث حكؿ العبلقة (عبلقة االرتباط ,كالتأثير)
كبيف عناصر كاست ارتيجيات الريادة كأبعاد إبداع المنتج.
 -5دراسة (السكارنة )2008 ,بعنوان" :استراتيجيات الريادة ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية"
(دراسة ميدانية عمى شركات االتصاالت في األردن)".

ىدفت الدراسة إلى بياف دكر استراتيجيات الريادة في تحقيؽ الميزة التنافسية لشركات

االتصاالت في األردف ,كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,كتككنت أداة الدراسة مف

المقاببلت كاالستبانات حيث تـ إجراء المقاببلت مع عدد مف مديرم شركات االتصاالت في سكؽ
عماف المالي كاألكاديمية في الجامعات األردنية كالمختصيف في مجاؿ الريادة كعمى الجانب اآلخر

تـ تكزيع االستبانة عمى عينة قدرىا ( )140مدي نار ,ككاف مجمكع االستبانة المعبأة ,بشكؿ صحيح
( )109استبانة.

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:
ال مرتفعنا حيث بمغ متكسطنا حسابيان .%4.16
 .1سجؿ متغير استراتيجيات الريادة معد ن

 .2كجكد عبلقات ارتباطية كتبادلية كمعنكية ذات داللة إحصائية بيف عناصر متغير
استراتيجيات الريادة فيما بينيا كىي كؿ مف اإلبداع كاالبتكار كالتفرد كأخذ المخاطرة

كالمبادأة.

 .3أظيرت نتائج اختبار العبلقات عف كجكد عبلقات قكية كمعنكية بيف تطبيؽ استراتيجيات
الريادة كتحقيؽ الميزة التنافسية لشركات االتصاالت إذ حققت نتيجة .%836

ومن أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:

 .1يكصي الباحث أف تبادر شركات االتصاالت إلى االستفادة مف تطبيؽ النمكذج المقترح لما
لو مف فائدة في تحسيف األعماؿ لدييـ.

 .2إشراؾ العامميف بدكرات تدريبية تساىـ في كيفية استخداـ التكنكلكجيا الحديثة بصكرة
صحيحة.

 .3التركيز عمى المبادأة كأخذ المخاطرة باغتناـ الفرص في األسكاؽ كالتكسع فييا.
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األجنبية:
ج -الدراسات
ى
 -1دراسة ) (Jacobus, 2013بعنوان" :تعزيز ريادة األعمال في الجامعات".
"Fostering Entrepreneurship at Universities".
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الطرؽ الفعالة لتعزيز الريادة بيف طبلب الجامعات

كالتعرؼ عمى الفركقات في مكاقؼ الطبلب تجاه الريادة في جامعات مختمفة.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:

أف عركض الجامعة تساىـ في نجاح بدء التشغيؿ ,كىي عركض مختمفة تساىـ في طرؽ مختمفة.
ومن أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1ضركرة زيادة الجيكد التسكيقية التي تتعمؽ بالريادة.
 .2إنشاء شبكة لمخريجيف لتحسيف العبلقة مع الخريجيف الريادييف مف أجؿ تحسيف فعالية
العركض الريادية.

 .3المساىمة في زيادة عدد االفتتاحات التشغيمية الناجحة التي تنبثؽ مف جامعة أكتريخت.
 -2دراسة ) (Keat, and Meyer, 2011بعنوان" :الميل نحو ريادة األعمال بين طالب
الجامعة( :دراسة ميدانية لطالب الجامعة الماليزية)".
"inclination toward Entrepreneurship among University Students: An
Empirical Study of Malaysian University Students".
ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف تعميـ ريادة األعماؿ كالميؿ نحك ريادة األعماؿ,

كمدل تأثير الخصائص الديمغرافية كالخمفية العائمية في إدارة األعماؿ عمى ميؿ طبلب الجامعة

نحك الريادة.

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:
 .1كجكد تأثير لدكر الجامعة كمنيج تعميـ ريادة األعماؿ في تعزيز ريادة األعماؿ ,باإلضافة
لمجنس كالخبرة ,كمينة األـ.

63

ى

الفصلىالثالث

ىىىىى

ىالدراداتىالدابقظ

الدراداتىالدابقظ

التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
ومن أىم
ى
 .1العمؿ عمى خمؽ بيئة األعماؿ الريادية البلزمة لتعزيز الريادة لدل الطمبة ,كأف يككف الطمبة
عمى استعداد الستبداؿ أسمكب التعميـ الحالي بأسمكب أكثر عمميان كما ىك متطمب في تعميـ

ريادة األعماؿ.

 -3دراسة ) (Hill, 2011بعنوان" :أثر تعميم ريادة األعمال ــ دراسة استكشافية عمى خريجي
ماجستير إدارة األعمال في إيرلندا".

"The Impact of Entrepreneurship Education – an Exploratory Study of
MBA Graduates in Ireland".
ىدفت الدراسة إلى استكشاؼ أثر تعميـ ريادة األعماؿ عمى المدل الطكيؿ عمى خريجي

 MBAفي إيرلندا ,كاكتشاؼ ما إذا كاف ىناؾ عبلقة بيف تعرض الخريجيف لتعميـ ريادة األعماؿ
كبيف السمكؾ الريادم لمخريجيف.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:

 .1ليس ىناؾ ما يشير إلى كجكد عبلقة بيف التعميـ الريادم كالسكؾ الريادم لمخريجيف بعد
مركرىـ بالخبرة التعميمية في برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ بإيرلندا.

ومن أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1ضركرة إجراء المزيد مف األبحاث حكؿ أثر تعميـ ريادة األعماؿ باستخداـ منيجيات كأدكات
المسح كالتحميؿ اإلحصائي التي تسيؿ عمى حداء سكاء بالتعاكف كالمقارنة.

 -4دراسة ) (Gibson, Burkhalter, 2011بعنوان" :مقارنة بين المواقف الريادية بين
طالب الجامعة وكميات المجتمع في الواليات المتحدة األمريكية".
and

University

of

Attitudes

Entrepreneurial

the

"Comparing

Community College Students in USA".
ىدفت ىذه الدراسة إلى مقارنة الرغبة كاالتجاىات الريادية لدل عينة مف طمبة برامج إدارة األعماؿ

في البكالكريكس فييا.
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وتوصمت الدراسة ىإلى مجموعة من النتائج أىميا:
 .1أف طمبة الجامعات ُيبدكف كبشكؿ جكىرم شعك نار أف لدييـ االستعداد لبدء مشركعات ريادية
صغيرة في المستقبؿ أكثر مف طمبة كميات المجتمع.
 .2لبرامج التعميـ الريادم دكر إيجابي في التأثير عمى الرغبة كاالستعداد لدل طمبة الجامعات
الختيار ريادة األعماؿ كمينة في المستقبؿ.
ومن أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1العمؿ عمى تكفير فيـ افضؿ لمكاقؼ الطبلب كنكاياىـ باستخداـ أسمكب المعرفة.

 .2تطكير برامج تعميـ ريادة األعماؿ كتككف فعالة في كؿ الجامعات مف خبلؿ مجمكعة مف
المتخصصيف.
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ثانياً :الدراسات ى التي تناولت المسؤولية االجتماعية:
أ -الدراسات الفمسطينية:
 -1دراسة الشافعي ( )2016بعنوان" :دور األنماط القيادية في تعزيز المسؤولية االجتماعية في
مديريات التربية والتعميم بمحافظات غزة".

ىدفت الدراسة غمى تحديد نسبة تكفر األنماط القيادية في مديريات التربية كالتعميـ

بمحافظات غزة ,كالكشؼ عف مستكل المسؤكلية االجتماعية لدل مديريات التربية كالتعميـ
بمحافظات غزة ,باإلضافة إلى تحديد عبلقة األنماط القيادية بالمسؤكلية االجتماعية بمديريات
التربية كالتعميـ بمحافظات غزة ,كاعتمد الباحث إلجراء ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي,

لئلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا ,كقد تـ جمع البيانات مف خبلؿ استبانة تـ تصميميا

ليذا الغرض ,حيث بمغ مجتمع الدراسة ( )673مكظفنا إداريان يعممكف في مديريات التربية كالتعميـ
بمحافظات غزة تـ أخذ عينة طبقية عشكائية مف المكظفيف اإلدارييف بمغت ( )263مكظفنا إداريان,

وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أىميا:

 .1أف نمط القائد الديمقراطي يتكفر في مديريات التربية كالتعميـ بمحافظات غزة بنسبة
 ,%73.22يميو نمط القائد األكتكقراطي بنسبة .%54.16

 .2أظيرت نتائج الدراسة أف مستكل تكفر المسؤكلية االجتماعية في مديريات التربية كالتعميـ
بمحافظات غزة كاف بنسبة .%79.31

ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1العمؿ عمى اتخاذ اإلجراءات المناسبة داخؿ مديريات التربية كالتعميـ ,لتعزيز نمط القائد
الديمقراطي ,كتخفيض مستكل القائد األكتكقراطي ,كنمط القائد الترسمي ,حيث ال يكجد ليما

عبلقة ,كال تأثير عمى تعزيز المسؤكلية االجتماعية.

 .2العمؿ عمى اتخاذ اإلجراءات المناسبة مف أجؿ تعزيز المسؤكلية االجتماعية في مديريات
التربية كالتعميـ حيث تكفرىا بنسبة  ,%79.31يعتبر جيد ,كلكف يحتاج إلى خطكات عممية

مف أجؿ التحسيف.

 .3تعزيز مشاركة المديريات في ميرجانات تكريـ أكائؿ الطمبة ,كتشجيع العامميف عمى إكماؿ
دراستيـ العميا حتى ترتقي المديريات بالخدمات التي تقدميا لممجتمع.
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 -2دراسة فروانة ى والديب ( )2016بعنوان" :دور الجودة في تعزيز أبعاد المسؤولية االجتماعية,
دراسة حالة (شركة جوال ,شركة االتصاالت الفمسطينية ,بنك فمسطين)".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر الجكدة في تعزيز أبعاد المسؤكلية االجتماعية في

مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة ,كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي ,لمناسبة
ىذا المنيج لمثؿ ىذا النكع مف الدراسات ,كقد تككف مجتمع الدراسة مف المكظفيف العامميف في

ثبلث مف مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة ,كقد استخدـ الباحثاف طريقة العينة العشكائية,

حيث تـ تكزيع ( )135استبانة عمى عينة الدراسة ,كقد تـ استرداد ( )126استبانة بنسبة استرداد
(.)%93

وقد توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج كان أىميا:
 .1أف ىذه المؤسسات تبنت المسؤكلية االجتماعية ,كأف الجكدة ليا دكر فعاؿ في تعزيز أبعاد
المسؤكلية االجتماعية (البعد االقتصادم ,البعد االجتماعي ,البعد القانكني ,البعد البيئي).

 .2أظيرت النتائج أف الغالبية العظمة تؤيد الدكر الفعاؿ لمجكدة في تعزيز المسؤكلية
االجتماعية في ىو المؤسسات.
ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1ضركرة تطبيؽ أساليب كنماذج اقتصادية تساعد عمى تحسيف الجكدة في المؤسسات.
 .2ضركرة تطبيؽ المعايير االقتصادية كاالجتماعية كالقانكنية كالبيئية التي تسمح بالرفع مف
أداء المؤسسة كالمجتمع ككؿ ,كتمكيف المؤسسة مف تحقيؽ مركز ريادم ميـ.
 -3دراسة (الزيناتي )2014 ,بعنوان" :دور أخالقيات المينة في تعزيز المسؤولية االجتماعية
في المستشفيات الحكومية الفمسطينية (مجمع الشفاء الطبي نموذجاً)".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر أخبلقيات المينة في تعزيز المسئكلية االجتماعية

في المستشفيات ,كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ,كلتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة تـ
إعداد كتكزيع استبانة ىدفت إلى اختبار الفرضيات ,كتككف مجتمع الدراسة مف أصحاب المكاقع

اإل شرافية (رئيس شعبة ,رئيس قسـ ,مشرؼ تمريض ,نائب مدير دائرة ,مدير عاـ) في مجمع
الشفاء الطبي بقطاع غزة ,حيث تـ تكزيع عدد ( )180استبانة عمى عينة الدراسة ,كتـ استرداد

( )152استبانة أم ما نسبتو (.)%84.44
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ومن أىم النتائج ىالتي توصمت إلييا الدراسة:
 .1حظى بعد أخبلقيات المينة نحك اإلدارة العميا عمى المرتبة األكلى ,تبل ذلؾ أخبلقيات
المينة نحك الزمبلء ,كجاءت أخبلقيات المينة نحك المجتمع لمحمي في المرتبة الثالثة ,ثـ

أخبلقيات المينة نحك العامميف في المرتبة الرابعة .بعد كاقع المسؤكلية الدينية كاألخبلقية
عمى المرتبة األكلى مف بيف أبعاد المسؤكلية االجتماعية.
 .2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) (α ≤ 0.05بيف متكسطات استجابة
المبحكثيف حكؿ دكر أخبلقيات المينة في تعزيز المسؤكلية االجتماعية في مجمع الشفاء

الطبي بغزة تعزل لمتغيرات (الجنس ,العمر ,المؤىؿ العممي) كال تكجد فركؽ ذات داللة

إحصائية تعزم لمتغير عدد سنكات الخدمة.

 .3تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) (α ≤ 0.05بيف
ممارسة أخبلقيات المينة بأبعدىا كالمسئكلية االجتماعية في مجمع الشفاء الطبي بقطاع

غزة.
 .4مستكل المسؤكلية االجتماعية لدل العامميف في المكاقع اإلشرافية في مجتمع الشفاء الطبي
يعد مرتفعنا حيث بمغ .%80.62

ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1تطبيؽ ميثاؽ أخبلقيات العمؿ الصحي الفمسطيني ليككف داعمان.
 .2إنشاء كحدة متخصصة في المستشفيات لربط المؤسسات الصحية بالمجتمع المحمي تختص
بالمسؤكلية االجتماعية.

 .3إنشاء لجاف دعـ كمساندة مككنة مف المجتمع المحمي لمقطاع الصحي يككف دكرىا تكعية
أفراد المجتمع المحمي كعمؿ أياـ صحية تطكعية لمعمؿ عمى تكامؿ المسؤكلية االجتماعية.

 -4دراسة (عميان )2014 ,بعنوان" :قياس مدى تبني المسؤولية االجتماعية لدى الشركات
المساىمة العامة دراسة تطبيقية عمى الشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية
برامج المسؤولة االجتماعية".
ىدفت الدراسة إلى تكضيح مفيكـ المسؤكلية االجتماعية لمشركات عبر تقديـ تأصيؿ نظرم

كعممي ,ككذلؾ تحميؿ مدل إدراؾ كتبني الشركات المساىمة العامة المدرجة في سكؽ فمسطيف
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ألبعاد المسؤكلية االجتماعية ,كزيادة الكعي لدل المؤسسات عمكمان بضركرة تطبيؽ
لؤلكراؽ المالية ى
المسؤكلية االجتماعية بكافة أبعادىا.

كاستخدـ الباحث أسمكب البحث الشامؿ لجميع الشركات العامة في سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ

المالية البالع عددىا ( )49شركة لعاـ  ,2014كتـ تسميـ الشركات العاممة في قطاع غزة باليد

كارساؿ االستبانة لمشركة العاممة في الضفة بالبريد اإللكتركني كالفاكس بكاقع استبانة كاحدة لكؿ

شركة.

ومن أىم النتائج التي جاءت بيا الدراسة:
 .1تبني شركات المساىمة العاممة المدرجة في سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية برنامج المسؤكلية
االجتماعية مف خبلؿ البعد القانكني بدرجة عالية ,كمف خبلؿ البعد األخبلقي بدرجة
متكسطة ,أما البعد اإلنساني بدرجة منخفضة.

 .2الشركات في قطاع التأميف ىي أكثر الشركات ممارسة لممسؤكلية االجتماعية مف خبلؿ
البعد القانكف يمييا الشركات عمى الترتيب في قطاع غزة (المصارؼ ,كالخدمات المالية,

الخدمات الصناعية ,االستثمار).

 .3مستكل المسؤكلية االجتماعية لدل الشركات المدرجة في سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية كاف
متكسطان بمقدار .%76

ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1أف المسؤكلية االجتماعية في شركات المساىمة العامة المدرجة في سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ
المالية كخصكصان في الجانب اإلنساني ما زالت دكف المستكل المأمكؿ.

 .2تفعيؿ دكر اإلعبلـ في نشر ثقافة المسؤكلية االجتماعية لمشركات المساىمة العامة
كشركات القطاع الخاص عمكمنا.

 -5دراسة (أبو كوش )2012 ,بعنوان" :السمات القيادية والمسؤولية االجتماعية لدى الطالب
المشاركين وغير المشاركين في جماعات النشاط الطالبي".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى السمات القيادية كالمسؤكلية االجتماعية كدرجتيا لدل عينة

الدراسة ,كمعرفة العبلقة ما بيف األنشطة الطبلبية كالسمات القيادية كالمسؤكلية االجتماعية لدل

عينة الدراسة كالبالغ عددىا ( )840طالبنا مف مجتمع الدراسة البالغ ( )54426مف طبلب المرحمة

اإلعدادية بمحافظات غزة ,كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي حيث يمكف الحصكؿ عمى
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بدكف التدخؿ في الطبلب ,كاعتمد الباحث عمى استبانة السمات القيادية ,كاستبانة
إجابات األسئمة ى

المسؤكلية االجتماعية كىي مف إعداد الباحث.

وقد خمصت الدراسة إلى العديد من النتائج كان من أىميا:
 .1تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف السمات القيادية كالمسؤكلية االجتماعية لدل
المشاركيف في جماعات النشاط الطبلبي ,كأف معامؿ ارتباط بيرسكف بيف السمات القيادية

كالمسؤكلية االجتماعية يساكم  ,0.533كىك معامؿ ارتباط إيجابي قكم مما يعني أف
العبلقة طردية قكية ,أم أنو كمما زادت السمات القيادية زادت المسؤكلية االجتماعية

كالعكس صحيح.

 .2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في المسؤكلية االجتماعية لدل المشاركيف في النشاط
الطبلبي تبعنا لمتغير مكاف السكف لجميع المجاالت.

ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1تكعية أكلياء األمكر مف خبلؿ دكرات تثقيفية لتكعيتيـ بأىمية دكرىـ في عممية تربية أبنائيـ
تربية قيادية كمراعاة أىمية القدكة الحسنة في ىذا الشأف.

 .2إعطاء مزيد مف االىتماـ لمتربية القيادة مف قبؿ المسؤكليف في التربية كالتعميـ ,كضركرة
العمؿ عمى غرس القيـ كتنميتيا لدل النشء منذ الصغر مف خبلؿ المكاد الدراسية

كاألنشطة الطبلبية المختمفة.

 .3ضركرة اىتماـ كسائؿ اإلعبلـ بالتربية القيادية كالمسؤكلية االجتماعية خبلؿ العمؿ عمى
تخصيص برامج تدريبية كندكات تيدؼ لتدريب النشء عمى القيادة الفاعمة.

 -6دراسة (الشاعر )2011 ,بعنوان" :الضغوط النفسية والمسؤولية االجتماعي لدى ضباط
إسعاف حرب غزة في ضوء بعض المتغيرات".
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستكل الضغكط النفسية كالمسؤكلية االجتماعية لدل

ضباط إسعاؼ حرب غزة كعبلقتيا بنكع المسعؼ ,الحالة االجتماعية ,عدد سنكات الخبرة ,منطقة

العمؿ ,التعرض لحكادث سابقة ,التعرض الستيداؼ مباشر ,فقداف أحد رفاؽ العمؿ.

كتناكلت الدراسة جميع ضباط جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني الذيف عممكا خبلؿ فترة

الحرب عمى غزة كالبالغ عددىـ ( )100ضابط ,كاعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,كاستخدـ

الباحث االستبانة لمحصكؿ عمى البيانات.
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ومن أىم النتائج ىالتي توصمت إلييا الدراسة:

 .1مستكل الضغكط النفسية لدل ضباط إصعاب حرب غزة يعد مرتفعان.

 .2مستكل المسؤكلية االجتماعية لدل ضباط إسعاؼ حرب غزة يعد مرتفعان.

 .3يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المسؤكلية االجتماعية كالضغكط النفسية لدل ضباط
إسعاؼ حرب غزة.

ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1العمؿ عمى نشر التكعية النفسية لدل ضباط اإلسعاؼ بيدؼ دعـ دكرىـ الريادم في
المجتمع.

 .2تعزيز المسعفيف مف خبلؿ تخصيص يكـ سنكم لتكريميـ عمى مكاقفيـ كتضحياتيـ
المستمرة.

 .3عمؿ برامج إرشادية كندكات تكعية لضباط اإلسعاؼ الذيف خاضكا تجربة الحرب لبلطبلع
عمى معاناتيـ كالحد منيا.

 -7دراسة حجاوي ( )2011بعنوان" :األبعاد األخالقية التسويقية لممسؤولية االجتماعية كما
يدركيا المستيمك الفمسطيني".
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى األبعاد األخبلقية التسكيقية لممسؤكلية االجتماعية كما

يدركيا المستيمؾ الفمسطيني ,كمف اجؿ ذلؾ استخدمت الباحثة استبانة مؤلفة مف ( )23فقرة تـ
تكزيعيا عمى عينة مؤلفة مف ( )500مف المستيمكيف في مدينة نابمس.

ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 .1صدؽ األسعار المثبتة عمى المنتجات يؤثر عمى نظرة المستيمؾ الفمسطيني لؤلبعاد
األخبلقية بنسبة (.)%76

 .2كضكح المعمكمات الظاىرة عمى غبلؼ المنتجات يؤثر عمى نظرة المستيمؾ الفمسطيني
لؤلبعاد األخبلقية لممسؤكلية االجتماعية بنسبة ( )%84كىي نسبة كبيرة.
 .3صدؽ الرسائؿ التركيجية يؤثر عمى نظرة المستيمؾ الفمسطيني لؤلبعاد األخبلقية لممسؤكلية
االجتماعية بنسبة بمغت ( )%77كىي نسبة كبيرة.
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التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
ومن أىم
ى
 .1أف المسؤكلية االجتماعية ال بد ليا أف تصاحب بأخبلقيات تسكيقية حيث أنو يجب أف
يتحمؿ المسكقيف مسؤكليات نتائج أعماليـ كأف تككف جميع أعماليـ كتصرفاتيـ كق ارراتيـ

لخدمة كؿ الجيات المستفيدة مف خدماتيـ.

 .2ضركرة التزاـ الشركات التجارية العاممة في مجاؿ السمع الغذائية بصدؽ األسعار المثبتة
عمى المنتجات.

 -8دراسة نزال وآخرون ( )2011بعنوان" :أثر المسؤولية االجتماعية عمى الميزة التنافسية
لشركة االتصاالت الفمسطينية من وجية نظر العمالء ــ حالة دراسية لشركة جوال".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر المسؤكلية االجتماعية عمى الميزة التنافسية لشركة

االتصاالت الفمسطينية مف كجية نظر العمبلء ,حيث استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي لمبلئمتو

ألغراض الدراسة كأجريت ىذه الدراسة عمى عينة قكاميا ( )100عميؿ مف عمبلء شركة
االتصاالت الفمسطينية كاختيرت بالطريقة القصدية ,حيث عمؿ الباحثكف استبانة كأداة لجمع
المعممات ,كقامكا باستخداـ برنامج  SPSSإلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة لما كضعت

الدراسة مف أجمو تبعنا لممتغيرات التالية (الجنس ,مكاف السكف ,المستكل التعميمي ,مجاؿ العمؿ),
لدل عينة مف عمبلء الشركة ,كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

 .1كجكد العديد مف الجكانب اإليجابية في تعامؿ الشركة مع عمبلئيا كأبناء المجتمع
الفمسطيني ,كدكرىا الفاعؿ في دعـ األنشطة الثقافية.

 .2كجكد العديد مف المكاقؼ السمبية مف جانب الشركة تجاه المسؤكلية البيئية.
ومن أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة:
 .1أف تعمؿ الشركة عمى زيادة االىتماـ بالبيئة مف خبلؿ استخداـ كسائؿ االتصاالت التي
بل مف خبلؿ الكسائؿ الحديثة كالتكنكلكجيا المتطكرة.
تجنب البيئة المخاطر المحتممة مستقب ن
 .2العمؿ عمى تطكير كفاءة العامميف باستمرار لزيادة الكفاءة كتحسيف اإلنتاجية.
 -9دراسة (فحجان )2010 ,بعنوان" :التوافق الميني والمسؤولية االجتماعية وعالقتيما بمرونة
األنا لدى معممي التربية الخاصة":
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى التكافؽ الميني كالمسؤكلية االجتماعية كعبلقتيا بمركنة

األنا لدل معممي التربية الخاصة بمؤسسات التربية الخاصة بمحافظات غزة ,كما ىدفت إلى
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مستكل تمؾ المتغيرات ,كمدل عبلقة التكافؽ الميني كالمسؤكلية االجتماعية بمركنة
التعرؼ عمى
ى

األنا ,كتككنت عينة الدراسة مف ( )30معممنا مف معممي التربية الخاصة مف مجتمع الدراسة البالغ

( )287معممان كمعممة تربية خاصة مكزعيف عمى مؤسسات التربية الخاصة كالبالغ عددىا ()11

مؤسسة ,كقد اعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي التحميمي االرتباطي لمحصكؿ عمى البيانات,

كاستخدـ االستبانة كأداة لجمع البيانات.

ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1أف الكزف النسبي لدل العينة لمقياس التكافؽ الميني بمغ ( ,)%73.3كىذا يشير إلى أف
ىناؾ مستكل مف التكافؽ الميني فكؽ المتكسط.

 .2أف الكزف النسبي لدل العينة لمقياس المسؤكلية االجتماعية بمغ ( ,)%84.6كىذا يشير إلى
أف ىناؾ مستكل عالي مف المسؤكلية االجتماعية.

 .3أف الكزف النسبي لدل العينة لمقياس مستكل مركنة األنا بمغ ( ,)%75كىذا يشير إلى أف
ىناؾ مستكل مف مركنة األنا فكؽ المتكسط.
ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1العمؿ عمى االىتماـ بالركاتب كربط الراتب بجدكؿ غبلء المعيشة كتخصيص عبلكة مينية
تتناسب مع الجيد المبذكؿ مف قبؿ معمـ التربية الخاصة.

 .2العمؿ عمى تكفير مكتبة متخصصة تضـ الكثير مف الكتب كالدكريات العممية كالمراجع
كغيرىا مف المكاد المقركءة كالمسمكعة كالمشاىدة في مجاؿ التربية الخاصة.

 -10دراسة (مشرف )2009 ,بعنوان" :التفكير األخالقي وعالقتو بالمسؤولية االجتماعية
وبعض المتغيرات لدى طمبة الجامعة اإلسالمية بغزة".
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستكل التفكير األخبلقي كمستكل المسؤكلية االجتماعية

لدل طمبة الجامعة اإلسبلمية بغزة ,ككذلؾ إلى الكشؼ عف العبلقة بينيما ,كالفركؽ في كؿ منيما

التي تعزل لمتغيرات (الجنس ,كالكمية ,كالمستكل الدراسي ,كمستكل تعميـ الكالديف ,كمستكل األسرة

االقتصادم ,كحجـ األسرة).

كقد اعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي االرتباطي ,كبمغ عدد عينة الدراسة ( )600طالب

مف مجتمع الدراسة البالغ ( )19141مف طمبة البكالكريكس في الجامعة اإلسبلمية بغزة المسجميف
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في الفصؿ الدراسىي األكؿ مف العاـ  ,2009/2008كقد استخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع

البيانات.

ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1جاء ترتيب أبعاد المسؤكلية االجتماعية عمى النحك التالي بعد المسؤكلية الدينية كاألخبلقية
ال بعد المسؤكلية الشخصية ثـ بعد المسؤكلية الكطنية.
أك ن

 .2كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة بيف مستكل التفكير األخبلقي كالمسؤكلية االجتماعية لدل
طمبة الجامعة اإلسبلمية بغزة.

 .3إف الكزف النسبي لدل عينة المسؤكلية االجتماعية بمغ  ,%81.84كىذا يشير غمى أف
المسؤكلية االجتماعية كانت مرتفعة.

ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:

 .1تكعية أكلياء األمكر حكؿ دكرىـ في عممية النمك األخبلقي ألبنائيـ كمراعاة أىمية القدكة
الحسنة في ىذا الشأف.

 .2إعطاء المزيد مف االىتماـ لمتربية األخبلقية مف قبؿ المسؤكليف في التربية كالتعميـ كضركرة
العمؿ عمى غرس القيـ كتنميتيا لدل النشء منذ الصغر مف خبلؿ المكاد الدراسية

كاألنشطة المدرسية المختمفة.

 -11دراسة (المولو )2009 ,بعنوان" :مدى إمكانية تطبيق المحاسبة عن المسؤولية
االجتماعية من قبل الشركات المساىمة العامة :دراسة تطبيقية عمى الشركات المساىمة
المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل إدراؾ الشركات المساىمة العامة المدرجة في سكؽ

فمسطيف لؤلكراؽ المالية لمفيكـ المسؤكلية االجتماعية كاإلفصاح المحاسبي عنيا ,كدراسة مدل
تكفر مقكمات تطبيؽ المحاسبة عف المسؤكلية االجتماعية لدييا ,كقد استخدـ الباحث المنيج
الكصفي التحميمي ,كاعتمدت الدراسة عمى استبانة كزعت عمى مجتمع الدراسة المككف مف الشركات

المساىمة العامة المدرجة في سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية كعددىا  37شركة ,كبكاقع استبانة

كاحدة لكؿ شركة.

ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1أف الكزف النسبي لممسؤكلية االجتماعية لدل شركات المساىمة المدرجة في سكؽ فمسطيف
لؤلكراؽ المالية بمغ  %73ككاف ىذا مؤشر جيد.
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 .2إف تطبيؽى المحاسبة عف المسؤكلية االجتماعية يتطمب إدراؾ اإلدارة لمفيكـ المحاسبة عف
المسؤكلية االجتماعية ,كتكفر كادر محاسبي كفؤ ,كتكفر نماذج محاسبية لقياس التكاليؼ

كالمنافع االجتماعية ,كيتطمب تشريعات كقكانيف تمزـ الشركات بتطبيقيا.

 .3يتكفر لدل الشركات المساىمة العامة المدرجة في سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية مقكمات
تطبيؽ المحاسبة عف المسؤكلية االجتماعية.

ومن أىم التوصيـات التي قدمتيا الدراسة:
 .1يجب أف يككف لمحككمة مكقؼ كممارسات إيجابية تجاه الشركات المساىمة التي تتحمؿ
المسؤكلية االجتماعية.

 .2تكعية الشركات عف طريؽ عقد الندكات كالمحاضرات ككرش العمؿ ,كاصدار النشرات

كاعداد أجيزة اإلعبلـ لبرامج خاصة تتعمؽ بحماية المستيمؾ كالمحافظة عمى جكدة المنتج
كالخدمة ,كبرامج تتعمؽ بالبيئة كاىميو المحافظة عمييا دكف ربطيا بالتكاليؼ.

 -12دراسة (قاسم )2008 ,بعنوان" :فعالية برنامج إرشادي لتنمية المسؤولية االجتماعية
لدى طالب المرحمة الثانوية".
ىدفت الدراسة إلى معرفة فعالية برنامج إرشادم لتنمية المسؤكلية االجتماعية لدل طبلب

المرحمة الثانكية ,كيعكد السبب الرئيس إلجراء ىذه الدراسة ىك الحاجة لبناء برنامج إرشادم نفسي

لمساعدة الطبلب كتنمية المسؤكلية االجتماعية لطبلب المرحمة الثانكية ,كاستخدـ الباحث المنيج

شبو التجريبي ,كتككنت عينة الدراسة بمساعدة المرشد كالمعمميف مف ( )60طالب ممف يتسمكف

بالبلمباالة ) 36( ,طالب منيـ درجاتيـ متدنية ,ثـ تقسيـ الطبلب إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة
مف مجتمع الدراسة كالبالغ عددىـ ( )400طالب مف طبلب الصؼ العاشر مف مدرسة الشييد

ىايؿ عبد الحميد الثانكية.

ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات طبلب المجمكعة الضابطة قبؿ كبعد
تطبيؽ البرنامج لصالح المقياس البعدم مما يؤكد عدـ تأثير ىذه المجمكعة ألم مؤثرات.

 .2ال كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طبلب المجمكعة التجريبية
كالمجمكعة الضابطة في مستكل المسؤكلية االجتماعية قبؿ تطبيؽ البرنامج ,مما جعؿ

الباحث يقبؿ الفرض الصفرم.
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كجكد فركؽ دالة إحصائيان في جميع مجاالت مقياس المسؤكلية االجتماعية عند
 .3عدـ
ى
مستكل داللة .0.811

ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1التركيز عمى جكانب اجتماعية كغيرىا مف جكانب معرفية كانفعالية عند طبلب مرحمة
الثانكية.
 .2العناية باإلرشاد النفسي في المدارس االبتدائية كاإلعدادية كالثانكية ,االىتماـ باإلرشاد
النفسي الديني ككضعو عمى خريطة الدراسة الجامعية كالدراسات العميا.

 .3االىتماـ بتنمية الميارات االجتماعية التي ترتبط بالمسؤكلية االجتماعية لمطبلب في شتى
مستكياتيـ كخاصة في مرحمة المراىقة بأسمكب تنمكم ,كقائي ,كعبلجي.

ب -الدراسات العربيـة:
 -1دراسة الخالدي ( )2015بعنوان" :أثر التزام المستشفيات بالمسؤولية االجتماعية في جودة

الخدمات الصحية المدركة ,دراسة تطبيقية عمى عينة من المرضى في المستشفيات الخاصة

بمدينة عمان /األردن".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل التزاـ المستشفيات بالمسؤكلية االجتماعية في جكدة

الخدمة الصحية حيث تـ تجميع البيانات مف خبلؿ المصادر الثانكية كاألكلية ,كلتحقيؽ ىذا اليدؼ

فقد تـ تكزيع ( )500استبانة عمى المرضى المتعامميف مع المستشفيات الخاصة بمدينة عماف ,كتـ
استرجاع ( )485استبانة ,كجد منيا ( )463صالحة لمتحميؿ اإلحصائي ,كقد تـ االعتماد عمى

أساليب اإلحصاء الكصفي في كصؼ متغيرات الدراسة.
وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أىميا:

 .1أف ىناؾ أث نار إيجابيان لممسؤكلية االجتماعية في جكدة الخدمة الصحية المدركة.
 .2كجكد اثر ذم داللة إحصائية ألبعاد المسؤكلية في جكدة الخدمات الصحية المدركة.
ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1ضركرة االىتماـ بأبعاد المسؤكلية االجتماعية لما ليا مف أىمية في جكدة الخدمات
الصحية كانشاء المستشفيات كحدات متخصصة لمكاضيع المسؤكلية االجتماعية.
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رحماني ( )2014بعنوان" :تأثير أبعاد المسؤولية االجتماعية عمى األداء المالي
 -2دراسة
ى
لممؤسسة االقتصادية ــ دراسة حالة المؤسسة الوطنية لألشغال في اآلبار".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير أبعاد المسؤكلية االجتماعية عمى األداء المالي

لممؤسسة االقتصادية ,خبلؿ الفترة (.)2013-2000
وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أىميا:

 .1حازت المؤسسة محؿ الدراسة عمى مختمؼ المكاصفات المتعمقة بالجكدة ,الصحة السبلمة
المينية كالبيئة ,كىك ما يؤكد سياسية ( ENTPالمؤسسة الكطنية لؤلشغاؿ كاآلبار)

كتكجيييا لتطبيؽ المسؤكلية االجتماعية.

 .2تبيف أف كاقع تبني المؤسسة الكطنية لؤلشغاؿ في اآلبار ألبعاد المسؤكلية االجتماعية
الثبلثة كاف مرتفعنا حيث جاء البعد االقتصادم في المرتبة األكلى ,يميو البعد االجتماعي

كأخي نار البعد البيئي.

 .3تعتبر حماية البيئة مف أىـ مرتكزات ثقافة المؤسسة.
 .4تعتبر سياسة تجنب مسببات التمكث البيئي لممؤسسة آلية ىامة لتطبيؽ المسؤكلية
االجتماعية.

ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1اعتبار األنشطة االجتماعية جزءنا رئيسينا مف أنشطة المؤسسة يتـ متابعتو مف قبؿ
مختصيف ,كتكضع لو المخططات المطمكب تحقيقيا.

 .2العمؿ عمى تطكير كفاءة العامميف باستمرار لزيادة الكفاءة كتحسيف اإلنتاجية.

 .3العمؿ عمى تعزيز ثقافة أبعاد المسؤكلية االجتماعية مف خبلؿ عقد البرامج التككينية التي
تعكس مفاىيـ كثقافات تطبيقات المسؤكلية االجتماعية.

 -3دراسة القريوتي وآخرون ( )2014بعنوان" :دور المسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة
التنافسية".
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تأثير المسؤكلية االجتماعية بأبعادىا المختمفة

االىتماـ بالعامميف ,كالتركيز عمى العمبلء ,كحؿ المشكبلت االجتماعية ,كاالىتماـ بالبيئة ,كالمنافسة
الشريفة ,كالمساىمة في الخطط التنمكية في تحقيؽ الميزة التنافسية في شركة زيف لبلتصاالت

الخمكية.
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اسة إلى عدد من النتائج كان أىميا:
وقد توصمت الدر ى
 .1ىناؾ أدكار إيجابية لممسؤكلية االجتماعية في تحقيؽ الميزة التنافسية في شركة زيف
لبلتصاالت الخمكية.

 .2كجكد أثر ذك داللة إحصائية لكؿ مف (التركيز عمى العميؿ ,كاالىتماـ بحؿ المشكبلت
االجتماعية ,كاالىتماـ بالعامميف ,كاالىتماـ بالبيئة ,كالمنافسة الشريفة ,كالمساىمة في دعـ

الخطط التنمكية) في تحقيؽ الميزة التنافسية في الشركة المبحكثة.
ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:

 .1ضركرة إعداد البرامج التدريبية لمعامميف في الشركة المبحكثة لتعريفيـ باستراتيجية
المسؤكلية االجتماعية ,كأىميتيا ,كدكرىا في تحقيؽ التميز.
 .2ضركرة تعاكف جميع الشركات العاممة في ىذا القطاع بكضع استراتيجية كطنية كاضحة
تسيـ في تعزيز مسؤكلياتيا االجتماعية تجاه المجتمع الذم تمارس أعماليا فيو.
 -4دراسة (الحسن )2014 ,بعنوان" :دور المسؤولية االجتماعية في تحسين أداء المنظمة
دراسة حالة مؤسسة نفطال وحدة باتنة".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىمية المسؤكلية االجتماعية كأداة تقيميو مف بيف مجمكعة

األساليب التي تعتمدىا المنظمة في عممية التقييـ ىذا باإلضافة إلى إبراز تقييـ األداء داخؿ
المنظمة االقتصادية ,كمساعدة إدارة المنظمة عمى اتخاذ الق اررات الرشيدة بأقؿ كقت كجيد كتكمفة
كبأعمى جكدة ,كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في جمع البيانات ,كقد تمثمت عينة

الدراسة مف ( )50عامؿ مف مجتمع الدراسة كالمتمثؿ في جميع مفردات المؤسسة )42( ,استبانة
تـ اإلجابة عمى كامؿ العبارات ,كتـ استبعاد ( )8لتناقض اإلجابات فييا ,كقد استخدـ الباحث

االستبانة كأداة لئلجابة عمى األسئمة كجمع المعمكمات.
وكان من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 .1تبني فكرة المسؤكلية االجتماعية مف قبؿ الشركة بحسف مف أداء كصكرة الشركة في
المجتمع.

 .2كجكد قكة ارتباطية بيف المسؤكلية االجتماعية كبطاقة األداء المتكازف ,كالذم كاف ليا عامؿ
ارتباط قدره ( ,)%87.3كمعامؿ تحديد ( )%76.2كىك ما يؤكد دكر المسؤكلية

االجتماعية في تحسيف أداء المنظمة.
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قيمة الكزف النسبي  %87.7كىي قكية كىذا يشير أنو كمما طبقت المنظمة المسؤكلية
 .3بمغت
ى
االجتماعية كمما أدل ذلؾ إلى تحسيف أداء المنظمة.

ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1إقناع المنظمة بأف المسؤكلية االجتماعية ىي خيار ال بد منو كىك في صالحيا.
 .2بناء ثقافة تنظيمية تقكـ عمى أساس كمبادئ المسؤكلية االجتماعية لترسيخ ىذا المفيكـ.
 -5دراسة (راشي )2013 ,بعنوان" :دور تبني مقاربة المسؤولية االجتماعية في خمق وتدعيم
ريادة وتنافسية منظمات األعمال" دراسة نظرية.

ىدفت الدراسة إلى إبراز كتحميؿ أىـ الفكائد التي تتحصؿ عمييا منظمات األعماؿ جراء

مصاحبتيا كتبنييا لمفيكـ المسؤكلية االجتماعية ,كمحاكلة تثبيت ذلؾ مف خبلؿ االستعانة بأىـ
الدراسات التطبيقية المكجكدة في ىذا المجاؿ مف أجؿ طرحيا بالنسبة لمنظمات األعماؿ في الدكؿ

اإلسبلمية لمكصكؿ إلى االستفادة منيا ,كمحاكلة تطكيرىا في إطار الخصكصية الثقافية اإلسبلمية

في ىذه الدكؿ.

ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1أف مقارنة المسؤكلية االجتماعية تقدـ الكثير مف الفكائد التي تعبر عف أىـ المعايير
كالمؤشرات التي تجسد تحقيؽ الريادة ,كتدعـ التنافسية بالنسبة لمنظمات األعماؿ في إطار

الضغكط التي تكاجييا كالمتطمبات المستخدمة في بيئة األعماؿ في الكقت الراىف ,كىذا
مف شأنو أف يعزز كيضمف ليا البقاء كاالستم اررية.
ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1يجب تطبيؽ المسؤكلية دكف االقتراف بمكاثيؽ كمعاىدات دكلية.
 .2العكدة إلى المنيج االسبلمي كاألخذ بالكتاب كالسنة.

 -6دراسة (فالق )2013 ,بعنوان" :المسؤولية االجتماعية لمشركات النفطية العربية ,والممثمة
في شركتي (سوناطراك الجزائرية ,أرامكو السعودية)".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تبني الشركات النفطية العربية ممثمة بشركة

(سكناطراؾ الجزائرية ,أرامكك السعكدية) لمفيكـ المسؤكلية االجتماعية ,كلمتعرؼ عمى مفيكـ
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االجتماعية لياتيف الشركتيف عمى مجتمعاتيا ,كاعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي
المسؤكلية
ى

التحميمي كالذم يعتمد عمى تحميؿ األرقاـ كالبيانات.
ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 .1الشركتيف تساىماف في تنمية مجتمعاتيا المحمية عف طريؽ دعـ األنشطة االجتماعية
كالثقافية كالرياضية بدرجة متكسطة.

 .2ىناؾ تبايف كاضح لمشركتيف في األداء المجتمعي.
ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1ضركرة تكعية إدارة الشركتيف بدكرىما في تحمؿ مسؤكليتيما نحك مجتمعاتيا عف طريؽ
تنكيع بعض استثماراتيا نحك مشاريع ذات طابع مجتمعي تساىـ في تكفير فرص عمؿ

كالحد مف البطالة ,كتنمي الجكانب الثقافية كالرياضية.

 .2ضركرة حضكر صناع القرار في الشركتيف لدك ارت تدريبية تساىـ في الحد مف البطالة,
كتنمي الجكانب الثقافية كاالجتماعية كالرياضية.

 -7دراسة (رفيقو وسالمي )2012 ,بعنوان" :أثر تطبيق المسؤولية االجتماعية عمى أداء
الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تبني المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ألبعاد

المسؤكلية االجتماعية في المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ,كقد تككنت عينة الدراسة مف ()60

عامؿ في المستكيات اإلدارية الثبلثة (العميا ,كالكسطى ,كالدنيا) مف مؤسسات مجتمع الدراسة

كالمتمثمة في العامميف في المستكيات اإلدارية في مجمكعة مف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كىي
مؤسسة ليند غاز الجزائر ,مؤسسة الضياء ,مؤسسة إيبلؼ تريف ,كقد استخدـ الباحث االستبانة

كأداة لجمع البيانات.

وكان من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1يؤثر كبل مف التككيف كالتطكير كعنصر األجكر كالمكافآت بشكؿ أكبر في أداء المكرد
البشرم ,كىذا ما أثبتتو النتائج التي تـ الكصكؿ إلييا ,كذلؾ بمعامؿ ارتباط قدره .%69.8

 .2تتبنى المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة أبعاد المسؤكلية االجتماعية في حدكد طاقاتيا,
فيختمؼ حجـ تبنييا باختبلؼ القطاع التي تنشط فيو إذ بمغ الكزف النسبي .%73.5
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التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
ومن أىم
ى
 .1العمؿ عمى حماية حقكؽ العامميف خاصة الحؽ في التدريب كالتككيف.
 .2تحسيف ظركؼ العمؿ مف أجؿ تحقيؽ مستكيات أعمى ألداء المكارد البشرية.
 -8دراسة (نوال :)2010 ,بعنوان" :المسؤولية االجتماعية لممؤسسة والموارد البشرية".
ىدفت الدراسة إلى تكضيح كيؼ يمكف لممؤسسة أف تككف مسؤكلة اجتماعينا عف مكاردىا

البشرية ,كقد استخدـ الباحث منيجيف في ىذه الدراسة األكؿ المنيج الكصفي التحميمي ,كالثاني

المنيج التطبيقي (دراسة حالة) ,كتـ اختيار عينة عشكائية مككنة مف ( )20عامؿ كادارم مف

مجتمع الدراسة كالمتمثؿ في مؤسسة (شي) لصناعة أنابيف الماء كالغاز كالبالغ عددىـ ()319
عامؿ كعاممة حتى مايك  ,2010كقد استخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات.
ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1تبني المؤسسات لمسؤكليتيا االجتماعية تحقؽ فكائد عديدة لممجتمع كتقديـ السمع الصحية,
كالمحافظة عمى البيئة ,كزيادة كالء العامميف ,كلممؤسسة أيضان مف خبلؿ خمؽ العبلقات
الجيدة مع المساىميف ,كالمستيمكيف.

 .2المحاسبة عف المسؤكلية االجتماعية يجب أف تحظى بالقدر الكافي مف االىتماـ كضركرة
اإلفصاح عف األنشطة االجتماعية التي تقكـ بيا المؤسسة كصحة العامميف ,كتمكث البيئة.

 .3االىتماـ الكاسع الذم تكليو المؤسسات الجزائرية الخاصة لممسؤكلية االجتماعية بمختمؼ
أبعادىا.

ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1االىتماـ الجدم بدراسة مكضكع المسؤكلية االجتماعية لممؤسسة كالتشديد عمى ضركرة
تبنييا خاصة مف طرؼ المؤسسات العمكمية.
 .2ضركرة التأكيد عمى الممارسات االجتماعية التي تحقؽ الرفاه لممجتمع عامة كالعماؿ
خاصة ,سكاء الخاصة أك العامة عمى مسؤكلياتيا االجتماعية كقياس أدائيا.

 .3محاسبة المؤسسات االجتماعية لمتعرؼ عمى مساىماتيا.
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األجنبية:
ج -الدراسات
ى
 -1دراسة ) )Pastrana and Sriramehsh, 2013بعنوان" :المسؤولية االجتماعية
لمشركات التصورات والممارسات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في كولومبيا".
"Corporate Social Responsibility: Perceptions and Practices Among
SMEs in Colombia".
ىدفت الدراسة إلى فيـ تصكرات كممارسات الشركات الصغيرة كالمتكسطة لممسؤكلية

االجتماعية في ككلكمبيا ,حيث تـ تكزيع ( )54استبياف عمى الشركات الصغيرة كالمتكسطة ككذلؾ

تـ عمؿ مقاببلت مع قادة الرأم في ىذا المجاؿ ,أيضان تـ السماح الثنيف مف ممثمي الشركات لتقييـ

كؿ مف األنشطة كالدكافع كأصحاب المصمحة كاتخاذ الق اررات كالعمميات كمكاقع المكارد ككذلؾ تقييـ

فكائد المسؤكلية االجتماعية لمشركات.

وكان من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1أف الشركات الصغيرة كالمتكسطة تمارس مسؤكلية اجتماعية داخمية كخارجية ككنيا
تتأثر بالجكانب الثقافية لممجتمع

 .2أف العمبلء كالمكظفيف كالمساىميف ىـ األكثر أىمية ليذه الشركات.
ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1ممارسة المسؤكلية االجتماعية لمشركات الصغيرة كالمتكسطة ىي تحسيف الثقافية
التنظيمية.

 .2الحفاظ عمى أفضؿ المكظفيف ,كتحسيف صكرة كسمعة العمبلء ,كتحسيف كالئيـ,
كتعطي إرضاء ألصحاب المصمحة األكثر أىمية.

 -2دراسة ) (Malkumari and Munasinghe, 2012بعنوان" :المسؤولية االجتماعية
لمشركات الصغيرة والمتوسطة في سريالنكا".
"Corporate Social Responsibility in Small and Medium Enterprises
SMES in SriLanka".
ىدفت الدراسة إلى تسميط الضكء عمى المسؤكلية االجتماعية لدل الشركات الصغيرة

كالمتكسطة كمعرفة مدل تطبيؽ ىذه الشركات لممسؤكلية االجتماعية بسبب األىمية المركزية

كالكبيرة ليا ,حيث أنيا تساىـ في التنمية االقتصادية لممجتمع.
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ومن أىم النتائج ىالتي توصمت إلييا الدراسة:
 .1ضركرة إعطاء الشركات المتكسطة كالصغيرة اىتماـ أكبر بالمسؤكلية االجتماعية.

 .2الدافع الرئيس لمساىمة ىذه الشركات في األنشطة المتعمقة بالمسؤكلية االجتماعية ىك
تحسيف سمعة الشركة كتحفيز المكظفيف كتحسيف األداء االقتصادم لمشركات ,في حيف

كانت العكامؿ األخبلقية المعنكية أقؿ أىمية.
ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1عدـ تكفير التمكيؿ يعتبر مف العقبات الرئيسية التي تحكؿ دكف تطبيؽ المسؤكلية
االجتماعية.

 .2ضركرة االىتماـ بالمسؤكلية االجتماعية ككضعيا مف ضمف األكلكيات.
 -3دراسة  )2012( Skudiene and vilteبعنوان" :دور المسؤولية االجتماعية في التحفيز

الداخمي لمموظفين".

""The Role of Responsibility in the Internal Motivation of employees
ىدفت الدراسة غمى التعرؼ عمى تأثير المسؤكلية االجتماعية لمشركات ) (CSRعمى

التحفيز الداخمي لممكظفيف.

ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1أنشطة المسؤكلية االجتماعية الداخمية ,كالخارجية لمشركات ,ترتبط بشكؿ إيجابي مع
التحفيز الداخمي لممكظفيف.

 .2المسؤكلية االجتماعية الداخمية لمشركات تككف أقكل لمتحفيز الداخمي لممكظفيف ,مف جميع
أبعاد المسؤكلية االجتماعية الخارجية لمشركات.

ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .3الكشؼ عف أىمية انشطة المسؤكلية االجتماعية لمشركات.
 .4تعزيز الدافع الداخمي لممكظؼ نحك المسؤكلية االجتماعية
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) (Collins, 2010بعنوان" :النظرة المستقبمية لممسؤولية االجتماعية لمشركات
 -4دراسة
ى
لمديري الرعاية الصحية".

Collins, S. k. (2010): “Corporate Social Responsibility and the Future
Health Care Manage.
كقد أجريت الدراسة لتحديد ما ىي التكجيات ,كالنظرة المستقبمية لممسؤكلية االجتماعية

لمديرم الرعاية الصحية ,كأجريت ىذه الدراسة عمى عينة عشكائية لطمبة إدارة الرعاية الصحية

بجامعة ) (southern Illinois University Carbondaleاألمريكية لمعرفة كجية النظر
المستقبمية ,كاتجاىات المديريف لممسؤكلية االجتماعية لمرعاية الصحية ,كاشتمت العينة  76طالبان
ممف يرغبكف أف يصبحكا مديرم رعاية صحية.

ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
ال مف
 .1أف النظرة المستقبمية لمديرم الرعاية الصحية بدرجة عالية مف رعاية المرضى بد ن
تعظيـ األرباح.

 .2أف النظرة المستقبمية لمرعاية الصحية بحاجة متابعة لمقكاعد ,كالقكانيف ,كالتعميمات,
كالمكائح ,كالعقكبات القانكنية لتكجيو أعماليـ كسمككياتيـ.

ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1العمؿ عمى تكفير القكة الريادية كاإلبداع الضركرييف لكضع الرعاية الصحية في مستكل
رفيع كفريد.

 -5دراسة ) (Maignan and Ferrell, 2005بعنوان" :نموذج أصحاب المصمحة لتطبيق
المسؤولية االجتماعية في التسويق ,أمريكا".
"Astakeholder Model for Implementing Social Responsibility in
Marketing".
ىدفت الدراسة إلى تكفير إطار إدارم شامؿ لفيـ كتكفير جيد كمتكازف كمتكامؿ لتكجيو

أصحاب المصمحة لتنفيذ المسؤكلية االجتماعية المتعمقة بالشركات في مجاؿ التسكيؽ ,كاعتمدت

الدراسة عمى العديد مف المقاالت المنشكرة مف حيث تقديـ النتائج اليامة ذات الصمة ,كذلؾ لتضييؽ

أبعاد التكجو ألصحاب المصمحة في مجاؿ التسكيؽ.
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ومن أىم النتائج ىالتي توصمت إلييا الدراسة:
 .1تقديـ نمكذج لتنفيذ المسؤكلية االجتماعية في مجاؿ التسكيؽ ,كىذه الدراسة تفي
بالحاجة لتقديـ المعرفة عمى تنفيذ المسؤكلية االجتماعية في مجاؿ التسكيؽ.

 .2قدمت إطار عممي لممديريف الذيف لدييـ الرغبة لتنفيذ المسؤكلية االجتماعية.
ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1ضركرة تحديد العبلقة بيف المسؤكلية االجتماعية لمتسكيؽ كربحية التسكيؽ.

 .2ضركرة تزايد اعتراؼ اصحاب المصمحة بحقكؽ المستيمؾ كالبيئة المحيطة.
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ثالثاً :الدراسات ىالتي تناولت العالقة بين استراتيجيات الريادة والمسؤولية االجتماعية

أ -الدراسات العربية:

 -1دراسة (زينة والحبيب )2014 ,بعنوان :الريادة والمسؤولية االجتماعية من المنظور
اإلسالمي :دراسة حالة المؤسسات الجزائرية".

تيدؼ ىذه الدراسة إلى دراسة أثر كدكر الريادة مف الكجية كالمتطكر اإلسبلمي في تحقيؽ

المسؤكلية االجتماعية ,انتيجت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي حيث تـ استخداـ استبانة مكجية
لعدد مف الريادييف عبر مختمؼ كاليات الغرب الجزائرم ,كتـ تكزيع ( ,)40كاسترجاع كتحميؿ ()20

استبانة.

ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الريادة كالمسؤكلية االجتماعية.

 .2كجكد أثر ذم داللة إحصائية لمريادة عمى تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية,
ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1ضركرة القياـ بعمميات التكعية بأىمية المسؤكلية االجتماعية.
 .2تكضيح مفيكـ المسؤكلية المجتمعية.

 .3قياـ المنظمات الريادية بإصدار مدكنات أخبلقية تككف مرشدنا في نجاح الريادة كالمسؤكلية
االجتماعية.

 -2دراسة (الحدراوي وآخرون )2014 ,بعنوان: :المسؤولية االجتماعية لتعزيز القدرات
اإلبداعية :دراسة تطبيقية في بعض كميات جامعة الكوفة".

تيدؼ ىذه الدراسة إلى دراسة العبلقة بيف أبعاد المسؤكلية االجتماعية كاإلبداع ,كقد اعتمد

الباحث عمى المعادالت الييكمية باعتباره منيجية بحثية اختيار النماذج كمينا باستخداـ المنيج

العممي الختبار الفركض البحثية ,كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة عشكائية مف أستاذة كميتي اإلدارة

كاالقتصاد كاآلداب في جامعة الككفة ,كبمغ حجـ عينة الدراسة ( )56مفردة.
ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف المسؤكلية االجتماعية كاإلبداع حيث بمغت قيمتيا
(.)%0.73
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التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
ومن أىم
ى
 .1إعطاء المزيد مف االىتماـ نحك ممارسة اإلبداع كالمسؤكلية االجتماعية كمسئكلية أخبلقية.
 .2يجب تضميف استراتيجية المنظمات أىدافنا اجتماعية غير مربحة تساىـ في اإلبداع.
 .3صياغة نشاطات المنظمات في إطار المسؤكلية االجتماعية.
 .4تحفيز العامميف عمى تقديـ األعماؿ اإلبداعية كضركرة تبني الجامعات مشركع إدخاؿ لمادة
المسؤكلية االجتماعية ضمف المناىج الدراسة.

 -3دراسة (الفيحان وألبز )2012 ,بعنوان" :دور المنظمات الريادية في تحقيق المسؤولية

االجتماعية".

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تكضيح دكر المنظمات الريادية في تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية,

كانعكاسات ذلؾ عمى المستيمكيف كالمجتمع ,كاعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي التحميمي الذم
يقكـ عمى أساس الكصؼ المنظـ لمحقائؽ كالخصائص المتعمقة بمكضكع الدراسة.
ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1كجكد دكر ميـ لممنظمات الريادية في نشر كتحقيؽ المسؤكلية االجتماعية مف خبلؿ
المساىمة المجتمعية التطكعية.

 .2حشد التأييد المؤسسي كحكار السياسات كالبناء المؤسسي.
ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1ضركرة تكضيح مفيكـ المسؤكلية االجتماعية في المنظمات الريادية كتنميتيا.
 .2ضركرة كضع ضكابط كأسس إجرائية لقكاعد المسؤكلية االجتماعية تفصؿ دكر جمعيات
حماية البيئة كجمعيات حماية المستيمكيف كدعميا مادينا كمعنكينا.

 .3تطكير مفيكـ األخبلقيات المينية بشكؿ رئيس في تخصص المسؤكلية االجتماعية لقياـ
الشركات الريادية الكبرل بإصدار مدكنات أخبلقية تكف مرشدان لممديريف في المسؤكلية

االجتماعية.

 .4ضركرة تدريس أبعاد أخبلقيات اإلدارة كالمسؤكلية االجتماعية في الجامعات.
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األجنبية:
ب-الدراسات
ى
 -1دراسة ) (Harjoto and Laksmana, 2015بعنوان:
"تأثير المسؤولية االجتماعية لمشركات عمى أخذ المخاطرة المفرطة وقيمة الشركة"
"The Inpact of Corporate Social Responsibility on Excessive Risk
Taking and Firm Value".
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تكضيح العبلقة بيف المسؤكلية االجتماعية كأخذ المخاطرة ,انطمقت

الدراسة مف مفيكـ أف الشركات يجب أف تكازف بيف ىذيف المتغيريف ,كاستخدـ الباحثاف المنيج

الكصفي التحميمي بكاقع  1718شركة أمريكية تعمؿ في مجاؿ المسؤكلية االجتماعية ,كاستخدـ

الباحثاف خمس مقاييس ألخذ المخاطرة.

ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1أنو يكجد عبلقة بيف أخذ المخاطرة كأحد استراتيجيات الريادة ,كالمسؤكلية االجتماعية في
الشركات قيد الدراسة.
ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1تعزيز مفيكـ المسؤكلية االجتماعية لدل اصحاب المصمحة كتكحيد مصالح أصحاب
المصمحة يزيد مف قيمة الشركة كتبني المسؤكلية االجتماعية.

 -2دراسة ) (Nybakk and Fanwar, 2015بعنوان:
"الدوافع األساسية لممسؤولية االجتماعية"
"Understating Instrumental Motivations for Social Responsibility
Engage ear in a Micro-Firm Context".
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تكضيح األسباب التي تدفع الشركات إلى تبني المسؤكلية
االجتماعية ,ككيؼ تؤثر ىذه األسباب عمييا ,اعتمد الباحثاف عمى المنيج الكصفي التحميمي ,حيث

شممت الدراسة ( )230شركة تعمؿ في مجاؿ صناعة األخشاب المستخدمة بيدؼ الحصكؿ عمى
الطاقة في النركيج ,شممت الدراسة ثبلث متغيرات كىي (السكؽ ,التعميـ ,المخاطرة).
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وتوصمت الدراسة ىإلى عدة نتائج كان أىميا:
 .1جميع األسباب السابقة الذكر ليا عبلقة بالمسؤكلية االجتماعية كأخذ المخاطرة كأحد
استراتيجيات الريادة كاف ميمنا في ىذا القطاع حيث أف المخاطرة في تقديـ المنتج غير آمف

كلو آثار خطيرة عمى المستيمؾ.

ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1إجراء مزيد مف الدراسات في المكضكع بقطاعات أخرل غير قطاع صناعة األخشاب.

 -3دراسة ) (Ratajczak and Szutowsk, 2014بعنوان" :عالقة المسؤولية االجتماعية
باإلبداع في األدب الحديث"
Exploring the Relationship Between Corporate Social Responsibility
and Innovation Systemic Literatures Study".
ىدفت ىذه الدراسة إلى تمخيص األدبيات الحديثة التي ربطت بيف المسؤكلية االجتماعية
كاإلبداع كأحد استراتيجيات الريادة ,كالتي تشرؼ مف عاـ  2014-2000كذلؾ نظ انر لمتناقضات

المكجكدة في األدبيات حكؿ ىذه العبلقة بيف المسؤكلية االجتماعية كاإلبداع.

وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

 .1كجكد عبلقة بيف المتغيريف في  23مقاؿ منشكر مف أصؿ  24سكاء كانت ىذه العبلقة
مبنية عمى أساس نظرم كمفاىيمي أك عمى أساس نتائج بحث ميداني.

ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:

 .1ضركرة دراسة العبلقة بيف المتغيريف مف خبلؿ دراسات تطبيقية حيد اعتمدت معظـ
الدراسات التي تـ تحميميا عمى التحميؿ النظرم ليذه العبلقة.

 .2اعتمدت معظـ الدراسات التي تـ تحميميا عمى بيانات نكعية حيث أكصت ىذه الدراسة
بضركرة استخداـ البيانات الكمي كالتكعية لمتعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف المتغيريف.

 -4دراسة ) (Bolton, 2012بعنوان:
"المسؤولية االجتماعية لمشركات واألداء المصرفي"
"Corporate Social Responsibility and Bank Performance".
تيدؼ الدراسة إلى تكضيح العبلقة بيف المسؤكلية االجتماعية كاألداء المالي كأخذ المخاطرة

في عينة كبيرة مف المصارؼ في الكاليات المتحدة األمريكية مف عاـ .2010-1998
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وتوصمت الدراسة ىإلى عدة نتائج أىميا:
بل باألداء
 .1كجكد عبلقة إيجابية بيف المسؤكلية االجتماعية كاألداء المالي لممصارؼ ممث ن
التشغيمي.

 .2عدـ كجكد عبلقة بيف أخذ المخاطرة كأحد استراتيجيات الريادة ,كالمسؤكلية االجتماعية في
المصارؼ قيد الدراسة.
ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1تبني ممارسات داعمة لمبيئة.
 .2تبني سياسات حقكؽ اإلنساف كالتي مف شأنيا تعظيـ القيمة لممصارؼ كتقميؿ المخاطرة
لممجتمع المحمي.
 -5دراسة ) (Alvarez et, al, 2011بعنوان:
"عالقة المسؤولية االجتماعية لمشركات باإلبداع باستخدام نظرية الموارد"
"Corporate Social Responsibility and Innovation: A Resource Based
Theory".
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تكضيح العبلقة بيف اإلبداع كأحد استراتيجيات الريادة ,كالمسؤكلية
االجتماعية باستخداـ نظرية المكارد ,كقد اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي كالذم شمؿ عينة

مككنة مف شركات تستثمر في مجاؿ البحث كالتطكير في الفترة مف  2007-2003عمى مستكل

العالـ.

وقد توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا:
 .1عدـ كجكد عبلقة بيف اإلبداع كالمسؤكلية االجتماعية ,كأف المنظمات بحاجة إلى ثبلثة

سنكات عمى األقؿ مف االستثمار في اإلبداع لتظير قيمتو دائرة عمى المسؤكلية

االجتماعية.

 -6دراسة ) (Vbvs et al, 2009بعنوان:
"عالقة اإلبداع بالمسؤولية االجتماعية في المنظمة االستوانية"
"Innovation and Soxial Responsibility in Estonian Organization".
ىدفت الدراسة إلى تكضيح العبلقة بيف اإلبداع كأحد استراتيجيات الريادة ,كالمسؤكلية

االجتماعية في إستكنيا ,كاعتمدت الدراسة عمى المقابمة لجمع البيانات مف ( )86شركة في إستكنيا

في قطاعات مختمفة.
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ومن أىم النتائج ىالتي توصمت إلييا الدراسة:
 .1كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف اإلبداع كالمسؤكلية االجتماعية ,كأف الشركات التي
تبنت استراتيجية اإلبداع تميزت باتباع كظائؼ إدارية في عدة مجاالت منيا خدمة
العمبلء ,تطكير العمميات ,تطكير المنتجات كاالستقطاب
ومن أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة:
 .1أف تتبنى الشركات سياسة اإلبداع التي مف شأنيا تمبية احتياجات العمبلء غير مشبعة
بشكؿ أكثر كفاءة.

 .2يجب التركيز عمى اإلبداع كاالحتياجات االجتماعية التي مف الممكف أف تأخذ أشكاؿ
متعددة مثؿ تقديـ منتج جديد أك تطكير العمميات أك استحداث تكنكلكجيا جديدة.
جدول رقم ()3.1

يبين ممخص األوزان النسبية ألبعاد استراتيجيات ريادة األعمال
االستعداد لتحمل

استراتيجيات

المخاطرة

ريادة األعمال
%67

م

الباحث

السنة

القدرة عمى اإلبداع

.1

السكارنة

2008

%68

%72

.2

Keat and meyer

2011

%67.9

$73.3

%74.4

.3

Gibson and

2011

%66.4

%68.2

%69.7

.4

الطكيؿ كآخركف

2012

%70.1

%60.1

%71.2

.5

كتانة كأغا

2012

%69

%74.2

%77.65

.6

حسف

2014

%42.8

%52.48

%48.7

.7

أبك قرف

2015

الجامعة االسبلمية

االسبلمية

االسبلمية

%60.7

%57.7

%60.9

Burkhaltar

جامعة األزىر %47.6

االزىر %44

االزىر %46.5

.8

فارس

2016

%75.61

%80.29

%77.15

.9

السر

2017

-

-

%71

المصدر (جرد بواسطة الباحث)
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جدول رقم ()3.2

يبين ممخص األوزان النسبية لممسؤولية االجتماعية

م

الباحث

السنة

المسؤولية االجتماعية

.1

قاسـ

2008

%83.1

.2

مشرؼ

2009

%81.84

.3

المكلك

2009

%73

.4

فحجاف

2010

%84.6

.5

نكاؿ

2010

مرتفعة

.6

Collins

2010

درجة عالية

.7

الشاعر

2011

مرتفعة

.8

حجاكم

2011

%79

.9

رفيقة كسبلمي

2012

%73.5

.10

Malkumari and Munasinghe

2012

ضعيفة

.11

أبك كرش

2012

%53.3

.12

فبلؽ

2013

متكسطة

.13

Pastrana and srirwohsh

2013

متكسطة

.14

رحماني

2014

مرتفعة

.15

القريكتي

2014

دكر ايجابي

.16

الحسف

2014

%87.7

.17

الزناتي

2014

%80.62

.18

عمياف

2014

%76

.19

الشافعي

2016

%79.31

.20

فركانة كالديب

2016

قكية

المصدر (جرد بواسطة الباحث)
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رابعاً :التعقيب ىعمى الدراسات السابقة
يتضح مف العرض السابؽ لمدراسات كالبحكث التي اىتمت باستراتيجيات ريادة األعماؿ

كالمسؤكلية االجتماعية.

المحور األول :الدراسات التي اىتمت باستراتيجيات ريادة األعمال:
 .1أجريت ىذه الدراسات في فترات متباينة فكاف أكليا دراسة األغا ( ,)2008دراسة السكارنة
( )2008كآخرىا دراسة السر( ,)2017األمر الذم يدؿ عمى تزايد االىتماـ بدراسة
استراتيجات ريادة األعماؿ في العممية االدارية.

 .2أجريت ىذه الدراسات في أماكف متعددة فمنيا ما أجريت في فمسطيف كدراسة السر
( )2017كدراسة فارس ( )2016كدراسة أبك قرف ( )2015كدراسة األغا ( ,)2008كمنيا
ما أجريت في الكسط العربي كدراسة حسف ( ,)2014الطكيؿ كعمر ( ,)2012كتانة

كأغا ( )2012في العراؽ كمنيا ما أجريت في األردف كدراسة السكارنة ( ,)2008أما

عمى المستكل الدكلي فكانت الدراسات عمى النحك التالي دراسة Keat and Meyer

) (2011في ماليزيا كدراسة

 (2011) Hillفي ايرلندا ,كدراسة

Gibson and

 )2011( Burkhalterفي أمريكا.Jacbous (2013) ,
 .3اىتمت العديد مف الدراسات بدراسة متغير استراتيجيات ريادة األعماؿ كمتغير مستقؿ دكف
ربطو مع متغيرات تابعة ,في حيف قامت مجمكعة أخرل مف الدراسات بربطو في متغيرات
أخرل مثؿ (الميزة التنافسية ,رأس الماؿ الزبائني ,ابداع المنتج ,النكايا الريادية التخطيط

االستراتيجي) .في حيف أف الباحث سيدرس عبلقة استراتيجيات ريادة األعماؿ بالمسؤكلية

االجتماعية.

 .4اىتمت العديد مف الدراسات بدراسة الميزة التنافسية كعبلقتيا باستراتيجيات ريادة األعماؿ
كدراسة حسف ( ,)2014السكارنة ( ,)2008فيما اىتمت دراسات أخرل بالتعرؼ عمى دكر
أبعاد رأس الماؿ الزبائني باستراتيجات الريادة لمنظمات األعماؿ كدراسة الطكيؿ كآخركف

( )2012بينما تناكلت دراسة كتانة كأغا ( )2012أثر عناصر استراتيجيات الريادة في
ابعاد أبداع المنتج ,في حيف أف ىناؾ مجمكعة مف الدراسات تناكلت مفيكـ الريادة كمتغير
كحيد كىي عمى النحك التالي دراسة أبك قرف ( ,)2015حسيف (jacobus ,)2013

(2013), Keat and Meyer (2011), Hill (2011), Gibson and Burkhalter

(2011).
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 .5معظـ الد ىراسات استخدمت المنيج الكصفي التحميمي ,كسيستخدـ الباحث المنيج الكصفي
التحميمي في ىذه الدراسة ,لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة.

 .6العديد مف الدراسات استخدمت أسمكب العينة الطبقية العشكائية كالمنتظمة مف مجتمع
الدراسة كبعض الدراسات استخدمت أسمكب المسح الشامؿ كسكؼ يستخدـ الباحث أسمكب
المسح الشامؿ في ىذه الدراسة لمناسبتيا لطبيعة ىذه الدراسة.

 .7تنكعت األدكات التي استخدمت في الدراسات كالبحكث كذلؾ تبعنا لميدؼ مف ىذه

الدراسات ,فمنيا ما استخدـ نماذج خاصة بدراستو كمنيا ما استخدـ اإلستبانات.

كسيستخدـ الباحث اإلستبانة لمناسبتيا لطبيعة ىذه الدراسة.
المحور الثاني :الدراسات التي اىتمت بالمسؤولية االجتماعية:

 .1أجريت ىذه الدراسات في فترات زمنية متباينة فكاف أكليا دراسة قاسـ ( ,)2008كآخرىا
دراسة الشافعي ( ,)2016فركانة كالديف ( ,)2016كبالنظر إلى حداثة ىذه الدراسات
يتضح االىتماـ المتزايد بالمسؤكلية االجتماعية في األكساط االدارية.
 .2أجريت ىذه الدراسات في أماكف متعددة فمنيا ما أجريت في فمسطيف كدراسة الشافعي
( )2016كدراسة فركانة كالديب ( ,)2016كدراسة عمياف ( )2014كدراسة أبك كرش
( )2012كدراسة الشاعر ( )2012كدراسة مشرؼ ( )2009كدراسة المكلك ()2009
كدراسة قاسـ ( ,)2008كمنيا ما أجريت في الجزائر كدراسة الحسف ( )2014كدراسة

فبلؽ ( )2013كدراسة رفيقة كسبلمي ( )2012كدراسة نكاؿ ( ,)2010كما أجريت
دراسات رحماني ( )2014في العراؽ ,كفي األردف أجريت عدت دراسات كانت عمى النحك

التالي :الخالدم ( ,)2015القربكتي كأخركف ( ,)2014كراشي (.)2013
أما عمى المستوى الدولي فكانت الدراسات عمى النحو التالي:
دراسة  )2013( Pastrana and Sriramehshفي ككلكمبيا كدراسة
 )2012( Munasingheفي سيريبلنكا كدراسة

Malkumari and

 )2012( Skudiene, vilteفي لتكانيا.

كدراستي ) Maignan and Ferrell (2010), Collins (2014في الكاليات المتحدة األمريكية.

 .3اىتمت العديد مف الدراسات بدراسة المسؤكلية االجتماعية مع متغيرات أخرل مثؿ (األنماط
القيادية  ,الجكدة ,أخبلقيات المينة ,السمات القيادية ,الضغكط النفسية ,األبعاد األخبلقية
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التسكيقية,ى الميزة التنافسية ,مركنة اآلنا ,التفكير األخبلقي ,أداء المنظمة ,األداء المالي,

الريادة التنافسية ,المكارد البشرية ,تحفيز المكظفيف).

 .4اىتمت بعض الدراسات بدراسة األنماط القيادية في تعزيز المسؤكلية االجتماعية كدراسة
الشافعي ( ,)2016كاىتمت دراسة أخرل بدكر الجكدة في تعزيز أبعاد المسؤكلية
االجتماعية كدراسة فركانة كالديب ( ,)2016أما دراسة الخالدم ( )2015فدرست أثر
المسؤكلية االجتماعية في جكدة الخدمات الصحية ,فيما اىتمت دراسة الزناني ()2014

بدكر أخبلقيات المينة في تعزيز المسؤكلية االجتماعية.

بينما درس الحسف ( )2014دكر المسؤكلية االجتماعية في تحسيف أداء المنظمة ,كدرس

رحماني ( )2014تأثير أبعاد المسؤكلية االجتماعية عمى األداء المالي ,أما دراسة القريكتي
كآخركف ( )2014فإىتمت بدكر المسؤكلية االجتماعية كعبلقتيا بالريادة التنافسية ,بينما
درس راشي ( )2013المسئكلية االجتماعية كعبلقتيا بالريادة التنافسية فيما بحثت دراستي
رفيقة كسبلمي ( )2012كنكاؿ ( )2010أثر المسؤكلية االجتماعية عمى المكارد البشرية

أما ) Skudien (2012فبحث دكر المسؤكلية االجتماعية في تحفيز المكظفيف.

كما بحثت دراسة أبك كرش ( )2012السمات القيادية كعبلقتيا بالمسؤكلية االجتماعية,

فيما اىتمت دراسة الشاعر ( )2011بالضغكط النفسية كعبلقتيا بالمسؤكلية االجتماعية
عمى نحك أخر اىتمت دراسة حجاكم ( )2011باألبعاد األخبلقية التسكيقية لممسئكلية
االجتماعية ,فيما بحثت دراسة نزاؿ كآخركف ( )2011أثر المسؤكلية االجتماعية عمى

الميزة التنافسية ,كتناكلت دراسة نحجاف ( )2010التكافؽ الميني كالمسؤكلية االجتماعية,

كعبلقتو بمركنة االنساف ,كدراست دراسة مشرؼ ( )2009عبلقة التفكير األخبلقي
بالمسؤكلية االجتماعية بينما اىتمت دراسة المكلك ( )2009بمدل تطبيؽ المحاسبة عمى

المسؤكلية االجتماعية في شركات المساىمة العامة.

 .5معظـ الدراسات استخدمت المنيج الكصفي التحميمي كسيستخدـ الباحث المنيج الكصفي
التحميمي ليذه الدراسة لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة.

 .6العديد مف الدراسات استخدمت أسمكب اختيار عينة طبقية منتظمة مف مجتمع الدراسة.
كبعضيا اآلخر استخدـ أسمكب المسح الشامؿ لجميع مفردات مجتمع الدراسة كسيستخدـ
الباحث أسمكب العينة العشكائية الطبقية في ىذه الدراسة لمناسبتيا لطبيعة ىذه الدراسة.
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 .7تنكعت ىاألدكات التي استخدمت في الدراسات كالبحكث كذلؾ تبعان لميدؼ ,كمف ىذه

الدراسات ما استخدـ نماذج خاصة بدراستو ,كمنيا ما استخدـ االستبانات كسيستخدـ

الباحث ,االستبياف لمناسبتو لطبيعة الدراسة.

المحور الثالث :الدراسات التي جمعت بين استراتيجيات ريادة األعمال والمسؤولية االجتماعية
 .1أجريت ىذه الدراسات في فترات زمنية متباينة فكاف أكليا دراسة )Vbvs et al, (2009
كآخرىا دراسة ) (2015), Nybakk and Fanwar (2015كدراسة Harjoto and

 .Laksmanaكبالنظر إلى حداثة الدراسات يتضح االىتماـ المتزايد باستراتيجيات ريادة
األعماؿ كالمسؤكلية االجتماعية في البيئة االدارية.

 .2أجريت الدراسات السابقة في أماكف متعددة فمنيا ما أجريت في الجزائر كدراسة زينة
كالحبيب ( ,)2014كمنيا ما أجريت عمى الجامعات كدراسة الحدراكم كآخركف ()2014
في العراؽ كمنيا ما أجريت في االتحاد األكركبي كدراسة )Nybakk and Fanwar

( )2015في النركيج ,كدراسة  )2009 ( Vbvs et al,في أستكنيا ,كدراسة Ratajczak
 )2014( and Szutowskفي بكلندا ,كدراستي Bolton (2012), Harjoto and

) Laksmana (2015في الكاليات المتحدة األمريكية.

كما يميز ىذه الدراسة إنيا الدراسة الفمسطينية الكحيدة التي تناكلت عبلقة استراتيجيات

الريادة بالمسئكلية االجتماعية (عمى حد عمـ الباحث).

 .3اىتمت بعض الدراسات بدراسة عبلقة ريادة األعماؿ بالمسئكلية االجتماعية كاىتمت
دراسات أخرل بدراسة أحد أبعاد استراتيجيات ريادة األعماؿ بالمسئكلية االجتماعية ,فيما

سيتناكؿ الباحث القدرة عمى االبداع كاالستعداد لتحمؿ المخاطرة باعتبارىما استراتيجيتي

األعماؿ األكثر شيكعنا كعبلقتيا بالمسئكلية االجتماعية لتككف الدراسة الفمسطينية األكلى
التي تبحث ىذه العبلقة (عمى حد عمـ الباحث).

 .4اىتمت بعض الدراسات بدراسة العبلقة بيف ريادة األعماؿ كالمسئكلية االجتماعية كقد
ىدفت دراسة زينة كالحبيب ( )2014إلى تحميؿ عبلقة الريادة بالمسئكلية االجتماعية مف
منظكر سبلمي في حيف ىدفت دراسة الحدراكم كآخركف (  )2014لبحث مدل قدرة
المسئكلية االجتماعية في تعزيز القدرات االبداعية في جامعة الككفة بالعراؽ .أما الفيحاف

ألبز ( )2012فبحثت دكر المنظمات الريادية في تحقيؽ المسئكلية االجتماعية ,أما دراسة
 )2015( Harjoto and Laksmanaفيدفت لتكضيح عبلقة المسئكلية االجتماعية كأخذ
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المخاطرة ى في الشركات األمريكية فيما ىدفت دراسة )2015( Nybakk and Fanwar

إلبراز األسباب التي تدفع الشركات لتبني المسئكلية االجتماعية كتأثير ىذه األسباب عمييا,

كقد اىتمت دراسة  )2014( Ratajczak and Szutowskبدراسة عبلقة المسئكلية
االجتماعية باإلبداع كأحد استراتيجات الريادة أما دراسة  )2012( Boltonفقد ىدفت إلى

تكضيح العبلقة بيف المسئكلية االجتماعية كاألداء المالي كأخذ المخاطرة في مصارؼ

الكاليات المتحدة األمريكية فيما تناكؿ  )2011( Alvarez et, alعبلقة االبداع كأحد

استراتيجات الريادة بالمسئكلية االجتماعية باستخداـ نظرية المكارد كأخي انر بحث Vbvs et

 )2009( al,عبلقة االبداع كأحد استراتيجيات ريادة األعماؿ بالمسئكلية االجتماعية في
الشركات االستكنية في قطاعات مختمفة.

خامساً :أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
 .1ساعدت الدراسات السابقة عمى تجنب دراسة قضايا سبؽ أف درسيا باحثيف آخريف.
 .2االستفادة في تحديد منيجية الدراسة.
 .3االستفادة مف االطار النظرم لمدراسات السابقة مف خبلؿ الكتب كالمراجع المتعمقة بمكضكع
الدراسة الحالية.

 .4االطبلع عمى األدكات المستخدمة في ىذه الدراسات ,كاالنتقاء منيا ما يتناسب مع مكضكع
الدراسة.

 .5بناء فكرة الدراسة.
 .6ربط نتائج ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة في عممية تحميؿ النتائج.
 .7االستفادة مف إعداد االستبانة.
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ى

انفصم انرابع
اإلجراءاث املنهجيت نهدراست
المقدمة.
أوالً :منيج الدراسة.
ثانياً :مجتمع الدراسة.
ثالثاً :عينة الدراسة.
رابعاً :خطوات بناء االستبانة.
خامساً :أداة الدراسة.
سادساً :صدق وثبات أداة الدراسة.
سابعاً :المعالجات االحصائية المستخدمة في الدراسة.
ثامناً :األساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة.
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المقدمة:

ى

تعتبر منيجية الدراسة كاجراءاتيا محك نار رئيسينا يتـ مف خبللو إنجاز الجانب التطبيقي مف

الدراسة ,كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ إلى
النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة ,كبالتالي تحقؽ

األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.

حيث تناكؿ ىذا الفصؿ كصفا لممنيج المتبع كمجتمع كعينة الدراسة ,ككذلؾ أداة الدراسة
المستخدمة كطريقة إعدادىا ككيفية بنائيا كتطكيرىا ,كمدل صدقيا كثباتيا .كما يتضمف كصفنا

لئلجراءات التي قاـ بيا الباحث في تصميـ أداة الدراسة كتقنينيا ,كاألدكات التي استخدمتيا لجمع

بيانات الدراسة ,كينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات
كاستخبلص النتائج ,كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

أوالً :منيجية وأسموب الدراسة:
بناء عمى طبيعة الدراسة كاألىداؼ التي تسعى لتحقيقيا فقد استخدـ الباحث المنيج
ن
الكصفي التحميمي ,كالذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع كييتـ بكصفيا كصفان دقيقنا

كيعبر عنيا تعبي انر كيفينا ككميان ,كما ال يكتفي ىذا المنيج عند جمع المعمكمات المتعمقة بالظاىرة مف

أجؿ استقصاء مظاىرىا كعبلقاتيا المختمفة ,بؿ يتعداه إلى التحميؿ كالربط كالتفسير لمكصكؿ إلى

استنتاجات يبني عمييا التصكر المقترح بحيث يزيد بيا رصيد المعرفة عف المكضكع.
كقد استخدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمكمات:

( )1المصادر الثانوية :حيث اتجو الباحث الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العبلقة,
كالدكريات كالمقاالت كالتقارير ,كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع البحث,

كالبحث كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.

( )2المصادر األولية :لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع البحث لجأ الباحث إلي جمع البيانات
األكلية مف خبلؿ االستبانة كأداة رئيسة لمبحث ,صممت خصيصان ليذا الغرض.

ثانياً :مجتمع الدراسة:
كفقنا لنكع الدراسة بأنيا دراسة ميدانية فأنو مف الضركرم تكضيح الفئة المستيدفة ليذه الدراسة,

حيث استيدفت ىذه الدراسة المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة ,كتمثؿ مجتمع الدراسة
بجميع المكظفيف ذكم المناصب االدارية العميا (مدير عاـ ,مساعد مدير ,رئيس دائرة) كالمتكسطة
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(رئيس فرع ,نائبى رئيس فرع ,مراقب فرع ,رئيس قسـ) كالذم بمغ عددىا ( )132مكظؼ حسب

االحصاءات الصادرة عف سمطة النقد ( )2014مع العمـ أنو سيتـ استبعاد مصرؼ القدس لعدـ

رغبة المصرؼ بالمشاركة في الدراسة ,معمبلن ذلؾ بأف سياسات المصرؼ ال تسمح باستقباؿ
الباحثيف ,ككذلؾ سيتـ استبعاد المصرؼ التجارم الفمسطيني بسبب استحكاذ مصرؼ فمسطيف عميو,

كالجدكؿ رقـ ( )4.1يكضح عدد العامميف في كؿ مصرؼ مف المصارؼ التجارية التي سيتـ
دراستيا جدكؿ رقـ (.)4.1

جدول رقم ()4.1
توزيع عدد العاممين في المناصب االدارية العميا والمتوسطة حسب المصارف في قطاع غزة.
اسم المصرف

عدد المدراء

فمسطيف ـ.ع.ـ

88

التجارم الفمسطيني

5

القدس

11

االستثمار الفمسطيني

6

القاىرة عماف

13

األردف

10

العربي

6

االسكاف لمتجارة كالتمكيؿ

9

االجمالي

148

المصدر سمطة النقد الفمسطينية 2014

ثالثاً :عينة الدراسة:
تـ استخداـ أسمكب الحصر الشامؿ لجميع المدراء العامميف في المصارؼ التجارية ,حيث

شممت عينة الدراسة مكظفيف المصارؼ التالية (فمسطيف ,االستثمار الفمسطيني ,القاىرة عماف,

األردف ,العربي ,االسكاف لمتجارة كالتمكيؿ) كالبالغ عددىـ ( )132مدي نار كما ىك مكضح أعبله.

111

ى

الفصلىالرابع

ىىىىى

ىمنكجوظىالدرادظىوإجراءاتكا

اإلجراءاتىالمنكجوظىللدرادظ

رابعاً :خطوات ىبناء اإلستبانة :
قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة عالقة استراتيجيات ريادة األعمال بالمسؤولية
االجتماعية في المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة  ,كاتبع الباحث الخطكات التالية لبناء
اإلستبانة :
 اإلطبلع عمى األدب اإلدارم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ,كاالستفادة
منيا في بناء اإلستبانة كصياغة فقراتيا.

 استشار الباحث عددان مف أساتذة الجامعات الفمسطينية كالمشرفيف اإلدارييف في تحديد أبعاد
اإلستبانة كفقراتيا.

 تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا اإلستبانة.
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.

 عرض االستبانة عمى المشرفيف لمنقاش كابداء المبلحظات.
 تـ تصميـ اإلستبانة في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف محكريف أساسييف.
تـ عرض اإلستبانة عمى ( )10مف المحكميف ذكم الخبرة في المجاالت األكاديمية

كاالدارية كاإلحصائية في جامعات كمؤسسات حككمية .كالممحؽ رقـ ( )2يبيف أسماء أعضاء لجنة

التحكيـ.

في ضكء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات اإلستبانة مف حيث الحذؼ أك اإلضافة

كالتعديؿ ,لتستقر اإلستبانة في صكرتيا النيائية عمى ( )81فقرة ,ممحؽ (.)1

خامساً :أداة الدراسة :
تتككف استبانة الدراسة مف قسميف رئيسيف :
القسم األول :كىك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب (الجنس ,العمر ,المؤىؿ العممي,
سنكات الخدمة ,المسمى الكظيفي  ,المصرؼ).
القسم الثاني  :عالقة استراتيجيات ريادة األعمال بالمسؤولية االجتماعية في المصارف التجارية
العاممة في قطاع غزة ,.كيتككف مف ( )81فقرة :
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جدول رقم ()4.2

ى

توزيع الفقرات عمى محاور االستبانة
عدد

المجاالت

الفقرات

#
.1
.2

استراتيجيات ريادة األعمال

أو ًال :القدرة عمى االبداع

26

ثانياً :االستعداد لتحمل المخاطرة

22

إجمالي محور :استراتيجيات ريادة األعمال

48

.1

أو ًال :اتجاه الموظفين في المصرف

8

.2

ثانياً :اتجاه عمالء المصرف

8

ثالثاً :اتجاه المجتمع المحمي

9

رابعاً :اتجاه البيئة المحيطة بالمصرف

8

المسؤولية االجتماعية

.3
.4

اجمالي محور :المسؤولية االجتماعية

33

تـ استخداـ التدرج ( )10-1لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب جدكؿ

رقـ(: )4.3

جدول رقم ()4.3
درجات مقياس
االستجابة
المقياس

غير موافق
بدرجة كبيرة جدا
1


9 8 7 6 5 4 3 2

موافق بدرجة
كبيرة جدا
10

اختار الباحث التدرج ( )10-1لبلستجابة  ,ككمما اقتربت االجابة مف  10دؿ عمى المكافقة العالية
عمى ما كرد في الفقرة المعنية ككؿ تدرج لو كزف نسبي .%10
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جدول رقم ()4.4

مستويات الموافقة عمى فقرات الدراسة

طول الخمية العشرية

طول الخمية

الوزن النسبي المقابل لو

درجة الموافقة

2-1

مف 1.80 – 1

مف %36 - %20

قميمة جدنا

4-2

أقؿ مف 2.60 – 1.80

أكبر مف %52 - %36

قميمة

6-4

أقؿ مف 3.40 – 2.60

أكبر مف %68 - %52

متكسطة

8-6

أقؿ مف 4.2 – 3.40

أكبر مف %84 - %68

كبيرة

10-8

أكبر مف 4.20

أكبر مف %84

كبيرة جدنا

سادساً :صدق وثبات االستبيان:
يقصد بصدؽ اإلستبانة أف تقيس أسئمة اإلستبانة ما كضعت لقياسو ,كتـ تكزيع عينة

استطبلعية حجميا  30إستبانة الختبار االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي كثبات اإلستبانة  ,كقد

قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ اإلستبانة بطريقتيف:

أ -الصدق من وجية نظر المحكمين "الصدق الظاىري":
عرض الباحث اإلستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف ( )10متخصصيف في

المجاالت األكاديمية كاإلدارية كالمينية كاإلحصائية كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ( ,)2كقد
استجاب الباحث آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمزـ مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات

المقدمة ,كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيائية  -انظر الممحؽ رقـ (.)1
ب -صدق المقياس :
أوالً  :االتساق الداخمي Internal Validity

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة مع المجاؿ الذم
تنتمي إلية ىذه الفقرة ,كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لئلستبانة كذلؾ مف خبلؿ حساب

معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
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 نتائج االتساق ىالداخمي :المحور األول :استراتيجيات ريادة األعمال
يكضح جدكؿ رقـ ( )4.5معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " القدرة عمى االبداع "
كالدرجة الكمية لممجاؿ ,كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية
(  )α≥ 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
جدول رقم ()4.5
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال القدرة عمى االبداع" والدرجة الكمية لممجال
معامل
#

القدرة عمى االبداع

القيمة

بيرسون االحتمالية
لالرتباط

()Sig.

1

يرل إدارة المصرؼ ضركرة تبني استراتيجية اإلبداع لعامميو .

2

تختمؼ االستراتيجيات كالعمميات الحالية في المصرؼ عف 0.000 *0.576
االستراتيجيات كالعمميات السابقة.

3

تنص استراتيجية المصرؼ بكضكح عمى التكجو االبداعي.

0.000 *0.870

4

العمميات كاالستراتيجيات المعمكؿ بيا في المصرؼ ابداعية.

0.000 *0.789

5

تسعى إدارة المصرؼ إلى تقديـ خدمات جديدة باستمرار.

0.002 *0.457

6

تعمؿ إدارة المصرؼ عمى ترجمة األفكار الجديدة إلى خدمات 0.000 *0.736
جديدة.

7

ُيعزز إدارة المصرؼ األفكار المطركحة مف المكظؼ إلثراء المياـ 0.000 *0.786
الكظيفية.

8

يقدـ إدارة المصرؼ خدمات جديدة بكفاءة.

9

يستثمر إدارة المصرؼ عبلقاتو مع الجميع مف أجؿ الحصكؿ عمى 0.000 *0.658
أفكار جديدة.

10

يكفر إدارة المصرؼ المكارد المطمكبة لتطكير األفكار الجديدة.

0.000 *0.809

11

يتـ دراسة األفكار الجديدة بحرص قبؿ اتخاذ القرار بشأنيا.

0.000 *0.746
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12

تحاكؿ ىإدارة المصرؼ معالجة المشكبلت التي يعاني منيا 0.000 *0.768
المكظفكف في العمؿ بأساليب عممية حديثة.

13

تجتيد إدارة المصرؼ في تقديـ نماذج ابداعية عف مكظفيف 0.000 *0.803
سابقيف.

14

تشجع إدارة المصرؼ اآلراء المقدمة مف مكظفييا لتحسيف أساليب 0.000 *0.779
العمؿ الجديدة.

15

تسعى إدارة المصرؼ إلى تككيف فرؽ عمؿ ابداعية لتطكير 0.000 *0.881
الخدمات.

16

تعزز إدارة المصرؼ محاكالت مكظفييا االبداعية لحؿ مشكبلت 0.000 *0.854
العمؿ.

17

يتـ تقييـ برامج تدريبية لممكظفيف في المصرؼ لزيادة قدرتيـ 0.000 *0.708
االبداعية.

18

تشجع إدارة المصرؼ التنافس بيف العامميف مف أجؿ تنشيط االبداع 0.000 *0.810
التنظيمي.

19

لممصرؼ القدرة عمى االبداع في تقديـ الخدمات لتحسيف مكقفو 0.000 *0.676
التنافسي.

20

يترؾ المصرؼ مساحة لمعامميف لممشاركة في تقديـ األفكار لتطكير 0.000 *0.856
الخدمات القائمة.

21

يقدـ المصرؼ خدمات فريدة كابداعية لممنتفعيف.

0.000 *0.868

22

يتـ طرح أفكار جديدة مف قبؿ المكظفيف بصكرة دائمة.

0.000 *0.764

23

يشجع المصرؼ المكظفيف عمى جمب معارؼ كعمكـ جديدة 0.000 *0.888
كمشاركة ىذه المعارؼ كالعمكـ مع زمبلء العمؿ.

24

الييكؿ التنظيمي الحالي لممصرؼ يدعـ مفيكـ االبداع.

0.000 *0.900

25

ىناؾ رضا مف قبؿ المكظفيف عف سياسات كبرامج االبداع.

0.000 *0.810

26

يمتمؾ المصرؼ القدرة عمى دمج المعرفة الداخمية كالخارجية لخمؽ *0.000 0.754
كتحكيؿ األفكار إلى خدمات مممكسة.

* االرتباط داؿ إحصائينا عند مستكل داللة .α≥0.05قيمة االرتباط الجدكلية تساكم 0.349
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جدكؿ رقـ ( )4.6معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "االستعداد لتحمؿ
يكضح ى

المخاطرة" كالدرجة الكمية لممجاؿ ,كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية

(  )α≥ 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
جدول رقم ()4.6

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " االستعداد لتحمل المخاطرة" والدرجة الكمية لممجال

معامل
االستعداد لتحمل المخاطرة

#

بيرسون االحتمالية
لالرتباط

1
2

يتبع المصرؼ األساليب العممية لمتنبؤ بالمخاطر المحتممة.
يقكـ المصرؼ بدراسات كاجراءات تمكنو مف تشخيص المخاطر
المحتممة.

القيمة
()Sig.

0.000 *0.685
0.000 *0.849

3

يتـ تحديد نسبة احتمالية حدكث المخاطر كدرجة الخطكرة.

0.000 *0.771

4

يتـ تكقع نكاتج المخاطر إذا حدثت كحجـ الخسارة.

0.000 *0.772

5

يعد المصرؼ تقارير عف المخاطر كيقدميا لمجيات المعنية.

0.000 *0.812

6

يتـ العمؿ عمى تحميؿ كتكصيؼ دقيؽ لممخاطر.

0.000 *0.752

7

يقكـ المصرؼ باكتشاؼ تأثير المخاطر عمى الكظائؼ كاألنشطة.

0.000 *0.528

8

يعمؿ المصرؼ عمى كضع استراتيجيات كسياسات إلدارة المخاطر.

0.000 *0.838

9

يتـ دراسة بدائؿ مكاجية الخطر (تحمميا – تنكيعيا – تجنبيا –
تحكيميا).

0.000 *0.832

10

تقكـ إدارة المصرؼ باتخاذ الق اررات المناسبة في مكاجية المخاطر.

0.000 *0.790

11

يحدث تعاكف بيف كافة المستكيات في المصرؼ لمكاجية المخاطر.

0.000 *0.732

12

تقكـ إدارة المصرؼ بالتأكد مف أف االجراءات المتبعة قد أعطت
النتائج المخطط ليا.
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13

صياغة تقارير تكضح خطر االنحرافات المتكقعة.
يتـ
ى

0.000 *0.789

14

يقكـ المصرؼ بتكفير الدعـ البلزـ لبلستعداد لممخاطر المتكقعة.

0.000 *0.731

15
16
17

تقكـ إدارة المصرؼ بتشكيؿ كتدريب فرؽ مختصة لجمع كاكتشاؼ
مؤشرات الخطر.
يكجد تعاكف لبلستعداد لممخاطر مع مؤسسات خارجية.
يتـ انشاء فريؽ مختص لمتعامؿ مع المخاطر مع تحديد اختصاص
كؿ عضك.

18

يتـ تييئة نظاـ معمكمات كاتصاالت فعاؿ لمتعامؿ مع المخاطر.

19

يتـ االىتماـ بالتكاصؿ مع كافة األطراؼ ذات العبلقة بالخطر.

20
21
22

تأخذ إدارة المصرؼ عامؿ الكقت بعيف االعتبار عند التعامؿ مع
الخطر لتقميؿ الخسائر.
بل.
يتـ تحديد الدركس المستفادة لتفادم المخاطر مستقب ن
يتـ استخبلص نتائج تجارب التعامؿ مع االخطار لمؤسسات أخرل
ذات ظركؼ مشابية.

0.000 *0.757
0.000 *0.707
0.000 *0.860
*788

0.000

0.000 *0.755
0.000 *0.890
0.000 *0.830
0.000 *0.889

* االرتباط داؿ إحصائينا عند مستكل داللة .α≥0.05قيمة االرتباط الجدكلية تساكم 0.349
المحور الثاني :المسؤولية االجتماعية
 اتجاه الموظفين في المصرف:
يكضح جدكؿ رقـ ( )4.7معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محكر المسؤكلية االجتماعية

كالدرجة الكمية لممحاكر ,كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية
( )α≥ 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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جدول رقم ()4.7

ى

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور المسؤولية االجتماعية والدرجة الكمية لممحاور

المحور

#

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

تجاه الموظفين في المصرف
1

تقكـ إدارة المصرؼ بتنظيـ دكرات تدريبية مف أجؿ رفع قدراتيـ

*0.491

0.000

*0.639

0.000

*0.866

0.000

4

يعمؿ المصرؼ عمى تييئة ظركؼ العمؿ المناسبة لممكظفيف.

*0.840

0.000

5

يقكـ المصرؼ بتكفير نظاـ تأميف صحي لممكظفيف.

*0.434

0.002

6

تقدـ إدارة المصرؼ نظاـ مقبكؿ لمتأميف كالمعاشات لممكظفيف.

*0.821

0.000

*0.773

0.000

2
3

7

ككفاءتيـ.

تراعي إدارة المصرؼ التفاكت في قدرات كمكاىب المكظفيف عف

طريؽ منح الحكافز.

سياسات إدارة المصرؼ تأخذ باالعتبار قدرات كميارات المكظفيف

كتحقيؽ فرص متساكية لمترقية.

تيتـ إدارة المصرؼ بتقديـ خدمات اجتماعية لممكظفيف خارج

نطاؽ العمؿ.

ىناؾ اىتمامات مف قبؿ إدارة المصرؼ بتكاليؼ المسؤكلية
8

االجتماعية تجاه المكظفيف.

*0.723

0.000

اتجاه عمالء المصرف
1

ييتـ المصرؼ بشكاكم كمقترحات عمبلئو.

*0.629

0.000

2

يقكـ المصرؼ بتكريـ العمبلء المميزيف.

*0.918

0.000

3

يقكـ المصرؼ ببرامج اعبلمية تُعرؼ عمبلئو بخدماتو كطرؽ
كمجاالت استخداماتو.

*0.730

0.000
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4

المصرؼ بتعظيـ الربح عمى حساب جكدة خدمة العميؿ.
ييتـ
ى

*0.489

0.000

5

ييتـ المصرؼ بتقديـ أفضؿ كأحدث الخدمات لعمبلئو.

*0.865

0.000

6

ييتـ المصرؼ بتقديـ الخدمات لعمبلئو بجكدة عالية.

*0.842

0.000

*0.821

0.000

*0.863

0.000

7
8

يتحمؿ المصرؼ األضرار التي قد يتعرض ليا العمبلء أثناء

تكاجدىـ في المصرؼ.

تمقى تكاليؼ المسؤكلية االجتماعية تجاه عمبلء المصرؼ اىتماـ

اإلدارة.

اتجاه المجتمع المحمي
1

يقكـ المصرؼ برعاية مؤتمرات عممية.

*0.762

0.000

2

يقكـ المصرؼ بالتبرع لمجمعيات الخيرية.

*0.830

0.000

3

يساىـ المصرؼ في التخفيؼ مف البطالة.

*0.766

0.000

4

يقدـ المصرؼ المنح التعميمية ألفراد المجتمع.

*0.743

0.000

5

ييتـ المصرؼ بمكضكعات صحية مثؿ مكافحة مرض السرطاف.

*0.701

0.000

*0.739

0.000

*0.756

0.000

*0.731

0.000

*0.412

0.005

6
7
8
9

يقكـ المصرؼ برعاية أنشطة كبرامج تنمكية لبعض المناطؽ النائية

كالفئات الميمشة.

يقكـ المصرؼ برعاية األنشطة الرياضية كالثقافية لمفئات المختمفة

في المجتمع.

يقكـ المصرؼ بتكظيؼ أفراد مف ذكم االحتياجات الخاصة.
يكافؽ المصرؼ عمى تدريب طبلب الجامعات.
اتجاه البيئة المحيطة بالمصرف

1

يساىـ المصرؼ في تنفيذ برامج اإلسكاف.

*0.769

0.000

2

يقكـ المصرؼ بالمشاركة في برامج حماية البيئة كالحد مف التمكث.

*0.877

0.000

3

يعمؿ المصرؼ عمى تجميؿ كتشجير المناطؽ الطبيعية كالشكارع.

*0.900

0.000
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4

المصرؼ المساعدات لممنظمات االجتماعية التي تيدؼ إلى
يقدـ
ى

*0.926

0.000

5

يستثمر المصرؼ في مشاريع تنتج منتجات صديقة لمبيئة.

*0.937

0.000

6

ال يمكؿ المصرؼ المشاريع التي تضر البيئة.

*0.508

0.000

7

يقكـ المصرؼ بدعـ المشاريع التي تستخدـ الطاقة النظيفة.

*0.884

0.000

*0.845

0.000

8

تحسيف البيئة التي يعمؿ بيا المصرؼ.

يقكـ المصرؼ بدعـ جماعات تيتـ بالمياه كالحفاظ عمييا مف

التمكث.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة (.)α≥0.05قيمة االرتباط الجدكلية تساكم 0.349
ثانياً  :الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد
األداة الكصكؿ إلييا ,كيبيف مدل ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات

اإلستبانة.

يبيف جدكؿ رقـ ( )4.8أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائينا

عند مستكل معنكية ( )α≥ 0.05كبذلؾ يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما كضع لقياسو.
جدول رقم ()4.8

معامل االرتباط بين درجة كل مجال من محور (استراتيجيات ريادة األعمال ) والدرجة الكمية لممحور

المجاالت

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

 .1استراتيجيات ريادة األعمال

أوالً :القدرة عمى االبداع

*0.932

0.000

.2

ثانياً :االستعداد لتحمل المخاطرة

*0.911

0.000

#

* االرتباط داؿ إحصائينا عند مستكل داللة (.)α≥ 0.05قيمة االرتباط الجدكلية تساكم 0.349
ج -ثبات اإلستبانة :Reliability
يقصد بثبات اإلستبانة أف تعطي ىذه اإلستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع اإلستبانة

أكثر مف مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط ,أك بعبارة أخرل أف ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في
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كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى األفراد عدة مرات خبلؿ
نتائج اإلستبانة ى

فترات زمنية معينة.

كقد تحقؽ الباحث مف ثبات إستبانة الدراسة مف خبلؿ:
معامؿ ألفا كركنباخ

 Cronbach's Alpha Coefficientكطريقة التجزئة النصفية ككانت

النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ رقـ (.)4.9

جدول رقم ()4.9
معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات اإلستبانة
عدد

المجاالت

معامل ألفا

التجزئة

الفقرات

كرونباخ

أو ًال :القدرة عمى االبداع

26

*0.972

*0.985

ثانياً :االستعداد لتحمل المخاطرة

22

*0.969

*0.970

.3

إجمالي محور :استراتيجيات ريادة األعمال

48

*0.979

*0.985

.4

المحور الثاني :المسؤولية االجتماعية

33

*0.894

*0.876

.5

اجمالي محاور االستبانة

81

*0.965

*0.914

#
.1

استراتيجيات ريادة
األعمال

.2

النصفية

كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ ( )4.9أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة

الجمالي االستبانة حيث بمغت بطريقة الفا كركنباخ  ,0.965بينما بطريقة التجزئة النصفية فبمغت

. 0.914

اما لمحاكر االستبانة فبمغت قيمة معامؿ ألفا كركنباخ الستراتيجيات ريادة األعماؿ لجميع

المجاالت ( ,)0.979اما حسب طريقة التجزئة النصفية فكانت النتائج مشابية لطريقة الفا كرنباخ
حيت بمغت لجميع المجاالت (.)0.985
أما قيمة معامؿ ألفا كركنباخ فكانت مرتفعة لمحكر المسؤكلية االجتماعية حيث بمغت
الجمالي المجاالت ( ,)0.894اما حسب طريقة التجزئة النصفية فكانت النتائج مشابية لطريقة الفا

كرنباخ حيث بمغت لجميع المجاالت (.)0.876
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تككف اإلستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ رقـ ( )1قابمة لمتكزيع.
كبذلؾ ى

كيككف الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات اإلستبانة مما يجعمو عمى ثقة بصحة اإلستبانة
كصبلحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.

سابعاً :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

تـ تفريغ كتحميؿ اإلستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي Statistical Package

).for the Social Sciences (SPSS

اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تـ استخداـ اختبار ككلمجكركؼ-سمرنكؼ )Kolmogorov-Smirnov )K-S

Testالختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ,ككانت النتائج كما ىي مبينة

في جدكؿ رقـ (.)4.10

جدول رقم ()4.10
يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
عدد

المجاالت

كولمجوروف-

Sig.المعنوية

الفقرات

سمرنوف ))K-S

26

1.130

0.155

22

0.546

0.927

.3

إجمالي محور :استراتيجيات ريادة األعمال

48

0.783

0.572

.4

المحور الثاني :المسؤولية االجتماعية

33

0.864

0.445

.5

اجمالي محاور االستبانة

81

0.917

0.370

#
.1
.2

استراتيجيات ريادة
األعمال

أوالً :القدرة عمى االبداع
ثانياً:

االستعداد

لتحمل

المخاطرة

كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ ( )4.10أف القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع

مجاالت الدراسة كانت اكبر مف مستكل الداللة  0.05كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ليذه المجاالت

يتبع التكزيع الطبيعي كحيث سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.

112

ى

الفصلىالرابع

ىىىىى

ىمنكجوظىالدرادظىوإجراءاتكا

اإلجراءاتىالمنكجوظىللدرادظ

ثامناً :األساليبى اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 .1النسب المئكية كالتك اررات كالمتكسط الحسابي :يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض
معرفة تكرار فئات متغير ما كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة.

 .2اختبار ألفا كركنباخ( ,)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.
 .3اختبار التجزئة النصفية ( )split halfلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.
 .4استخداـ اختبار ككلمجكركؼ-سمرنكؼ ) : Kolmogorov-Smirnov Test)K-Sيستخدـ
ىذا االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.

 .5معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :يقكـ
ىذا االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف .كقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ الداخمي

كالصدؽ البنائي لبلستبانة ,كالعبلقة بيف المتغيرات.
 .6اختبار  Tفي حالة عينة كاحدة ( )T-Testكلقد تـ استخدامو لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ
فقرة مف فقرات االستبانة.

 .7اختبار  Tفي حالة عينتيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ
فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.

 .8اختبار تحميؿ التبايف األحادم  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفة
ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف البيانات.
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الفرضوات
ى

انفصم اخلامس
حتهيم انبياناث واختبار انفرضياث



المقدمة.
أوالً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية.
ثانياً :تحميل النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة.
ثالثاً :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة.
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المقدمة:

الفرضوات

يتضمف ىىذا الفصؿ عرضنا لتحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسة ,كذلؾ مف خبلؿ

اإلجابة عف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج اإلستبانة كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ
فقراتيا ,كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى (الجنس ,العمر ,المؤىؿ العممي ,سنكات

الخدمة ,المسمى الكظيفي  ,المصارؼ) لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات باستخداـ
برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ) (SPSSلمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ

عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ.

أوالً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية :
يتضح مف خبلؿ جدكؿ ( )5.1اف ( )%80.3مف االستبانات تـ استكماليا بالتعبئة مف المبحكثيف
بينما ( )%19.7تـ اعتبارىا استبانات مفقكدة.
جدول رقم ()5.1

االستبانات الموزعة والمستردة ونسبة االسترداد
التكرار

النسبة

استبانات مكتممة

106

80.3

استبانات مفقكدة (لـ يتـ االجابة عمييا)

25

19.7

المجمكع

132

100.0

 الجنس:
يتضح مف خبلؿ جدكؿ رقـ ( )5.2أف ( )%78.3مف البمحكثيف ىـ مف الذككر ,بينما ()%21.7

مف االناث ,ويعزو الباحث ىذه النسب إلى ما جاء في تقرير مسح القكل العاممة في األراضي
الفمسطينية الذم أكضح أف الفجكة بيف الذككر كاالناث مازالت كبيرة كأف المرأة العاممة ال زالت

بأعداد قميمة في المجتمع الفمسطيني تُعزل ألسباب اجتماعية تتعمؽ بذككرية المجتمع الفمسطيني
ل قدرة الذككر عمى التأخر في العمؿ كتحمؿ ضغكطو خبلؼ االناث ككذلؾ األعباء االجتماعية
المناطة بيا في مجتمع مسمـ شرقي يتسـ بااللتزاـ كالمحافظة كيأتي الفرؽ لصالح الذككر

(الجياز المركزم لبلحصاء الفمسطيني – مسح القكل العاممة – .)2016
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جدول رقم ()5.2

الفرضوات

الجنس

ى

التكرار

النسبة

ذكر

83

78.3

أنثى

23

21.7

االجمالي

106

100.0

 الفئة العمرية:
من خالل جدول رقم ( )5.3يتضح أف ( )%41.5فئاتيـ العمرية تقع مف  50 - 40عاـ ,
 %39.6في الفئة العمرية مف  30عاـ  40 -عاـ  %14.2 ,في الفئة العمرية مف  50عاـ

فأكثر )%4.7( ,اقؿ مف  30عاـ تشير النتائج إلى أف النسبة األكبر لممدراء تقع في الفئة العمرية
بيف األربعيف كالخمسيف ,يرل الباحث أف ىذه النتيجة جائت منطقية كمبلئمة لمكاقع حيث يحتاج
معظـ األشخاص الذيف يحتمكف مناصب ادارية إلى عدد معيف مف سنكات الخدمة يفتقر إلييا مف ىـ

دكف سف الثبلثيف كنرل مف الجدكؿ أف النسبة جائت متدرجة حيث كاف المدراء ممف ىـ بيف سف

الثبلثيف كاألربعيف أكثر ممف ىـ دكف سف الثبلثيف كجاء المدراء ممف ىـ مف بيف سف األربعيف

كالخمسيف أكثر ممف ىـ أصغر منيـ سنان ,ثـ نجد أف مف ىـ أكبر مف سف الخمسيف في المرتبة

الثالثة ,كيرل الباحث ىذا األمر طبيعيان حيث أف جزء مف ىذه الفئة مف المكظفيف غالبنا ما يتبكأ
مناصب استشارية.

جدول رقم ()5.3
الفئة العمرية
التكرار

النسبة

اقؿ مف 30

5

4.7

مف  30الى أقؿ 40

42

39.6

مف  40الى أقؿ 50

44

41.5

 50فأكثر

15

14.2

االجمالي

106

100.0
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 المسمى الفرضوات
الوظيفي:

الجدكؿ رقـ ( )5.4أف  %38.7مف المبحكثيف كظيفتيـ رئيس قسـ %12.3 ,مراقب
يتضح مف
ى

فرع  %17 ,مساعد مدير )%9.4( ,مدير عاـ )%7.5( ,رئيس فرع )%9.4( ,رئيس دائرة ,
 %2.8مدير  %2.8 ,نائب رئيس فرع  ,ويعزو الباحث ذلؾ لككف منصب رئيس القسـ يعد أكثر
انتشا نار حيث تشكؿ األقساـ أكبر الشرائح المدركسة ,كيرل الباحث انخفاض نسبة المدراء سبب

منطقي بسبب متطمبات ىذا المنصب.

جدول رقم ()5.4
المسمى الوظيفي
التكرار

النسبة

مدير عاـ

10

9.4

مدير

3

2.8

مساعد مدير

18

17.0

رئيس دائرة

10

9.4

رئيس فرع

8

7.5

نائب رئيس الفرع

3

2.8

مراقب فرع

13

12.3

رئيس قسـ

41

38.7

االجمالي

106

100.0

 المؤىل العممي:
يتضح مف الجدكؿ رقـ ()5.5

أف ( )%80.2مف المبحكثيف مؤىميـ العممي بكالكريكس,

%17ماجستير )%2.8( ,دبمكـ ,كيعزو الباحث نتيجة أف أغمبية أفراد العينة مف حممة

البكالكريكس بأف معظـ الكظائؼ في المصارؼ التجارية تتطمب الدرجة الجامعية األكلى
(البكالكريكس) كما أف كجكد فئة مف العامميف في المصارؼ التجارية حاصميف عمى الدراسات العميا

بمغت نسبتيا ( )%17ماجستير ك ( )%1دكتكراه يعطي مؤش انر عمى اىتماـ المصارؼ التجارية

بالتنكع االكاديمي كالتطكر لرقي العمؿ في المصارؼ التجارية ,كاىتماـ المصارؼ التجارية بتكظيؼ

ككادر ذات مؤىبلت عممية مناسبة.

117

الفصلىالخامس

ى

ىتحلولىبواناتىواختبارىفرضواتىالدرادظ

ىىىىى

تحلولىالبواناتىواختبارى
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جدول رقم ()5.5
المؤىل العممي

ى

التكرار

النسبة

بكالكريكس

84

79.2

دبمكـ

3

2.8

ماجستير

18

17.0

دكتكراه

1

1

االجمالي

106

100.0

 سنوات الخدمة:
يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )5.6أف  %46.2مف المجكثيف سنكات خبرتيـ اكثر مف  15سنة ,
 %44.3مف  15-10سنة 16 )%5.7( ,اقؿ مف  5سنكات )%3.8( ,مف  10 -5سنكات ,

يعزو الباحث ىذا الترتيب في المناصب داخؿ المصارؼ التجارية الى كجكد االستقرار الكظيفي.
جدول رقم ()5.6
سنوات الخدمة
التكرار

النسبة

اقؿ مف 5

6

5.7

مف  5الى أقؿ 10

4

3.8

مف  10الى أقؿ 15

47

44.3

اكتر مف أقؿ 15

49

46.2

االجمالي

106

100.0

 المصرف:
يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )5.7أف  %64.2مف المبحكثيف يعممكف في بنؾ فمسطيف)%11.3( ,

بنؾ القاىرة عماف )%7.5( ,بنؾ االسكاف %4.7 ,بنؾ االستثمار الفمسطيني %8.5 ,بنؾ

االردف )%3.8( ,البنؾ العربي ,كيعزو الباحث ىذه النسب لكجكد عبلقة طردية بيف عدد العامميف
في تمؾ المصارؼ كعدد الفركع (حجـ المصرؼ).
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جدول رقم ()5.7

الفرضوات

البنك الذي تعمل بو

ى

التكرار

النسبة

بنؾ القاىرة عماف

12

11.3

بنؾ االسكاف

8

7.5

بنؾ االردف

9

8.5

بنؾ االستثمار الفمسطيني

5

4.7

بنؾ العربي

4

3.8

بنؾ فمسطيف المحدكد

68

64.2

االجمالي

106

100.0

ثانياً :تحميل النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة:
لتحميؿ فقرات االستبانة تـ استخداـ االختبارات المعممية (اختبار Tلعينة كاحدة) لمعرفة ما إذا كانت

متكسطات درجات االستجابة .حيث اعتبرت الدرجة  6ىي الحياد كىي تمثؿ ( )%60عمى مقياس

الدراسة.

السؤال األول :ما ىو مستوى ممارسة المصارف الستراتيجية القدرة عمى اإلبداع كأحد
استراتيجيات ريادة األعمال؟
يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )5.8أف الكزف النسبي الجمالي محكر القدرة عمى االبداع بمغ
(( )%71.88بدرجة كبيرة) كبمتكسط بمغ ( )7.19كانحراؼ معيارم بمغ  ,1.29كلفقرات محكر
القدرة عمى االبداع احتمت الفقرة الثامنة (يقدـ إدارة المصرؼ خدمات جديدة بكفاءة) المرتبة االكلى

بكزف نسبي بمغ (( )%79.02بدرجة كبيرة)  ,بينما كانت الفقرة الثالثة عشرة (تجتيد إدارة المصرؼ
في تقديـ نماذج ابداعية عف مكظفيف سابقيف) في المرتبة األخيرة بكزف نسبي ()%64.88

(بدرجة متكسطة) ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف إدارة المصرؼ تيتـ باألفكار المطركحة مف قبؿ
المكظفيف لدعـ المياـ الكظيفية ككذلؾ يقكـ المدراء باستثمار عبلقاتيـ مع الجميع مف أجؿ

الحصكؿ عمى أفكار جديدة لتطبيؽ استراتيجية المصرؼ التي تدعـ التكجو االبداعي لكي تككف
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الفرضوات
ال إلى تقديـ خدمات جديدة كمميزة
العمميات كاالستر
اتيجيات المعمكؿ بيا في المصرؼ ابداعية كصك ن

ييتـ المدراء بتشجيع المكظفيف عمى جمب معارؼ كعمكـ جديدة مف أجؿ مشاركتيا
باستمرار .كما ى

مع زمبلء العمؿ مف أجؿ تقديـ خدمات فريدة كابداعية لممنتفعيف.

كىي تتفؽ مع ما تكصمت إليو دراسة (فارس )2016 ,كدراسة (الطكيؿ كآخركف ,)2012 ,دراسة

(كتانة كآغا )2012 ,التي كجدت أف مستكل تطبيؽ استراتيجية القدرة عمى االبداع كانت كبيرة
بينما اختمفت مع دراسة (أبك قرف )2015 ,في الجامعة االسبلمية  ,كدراسة (السكارنة,)2008 ,

كدراسة ) (Keat and Meyer 2011كدراسة ) (Gibson and Byrkhatalr, 2011التي
كجدت أف مستكل تطبيؽ استراتيجية القدرة عمى االبداع كانت متكسطة كما كتختمؼ مع دراسة

(حسف , )2014 ,كدراسة (أبك قرف )2015 ,في جامعة االزىر ,التي كجدت أف مستكل تطبيؽ
استراتيجية القدرة عمى االبداع كانت قميمة  ,حيث يرل الباحث ىذا االختبلؼ يعكد الختبلؼ

مجتمع الدراسة كظركؼ الدراسة نفسيا.

جدول رقم ()5.8
الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال القدرة عمى االبداع
أوال

1
2
3
4
5
6

القدرة عمى االبداع
يرل إدارة المصرؼ ضركرة تبني استراتيجية
اإلبداع لعامميو .
تختمؼ االستراتيجيات كالعمميات الحالية في

المصرؼ عف االستراتيجيات كالعمميات السابقة.

تنص استراتيجية المصرؼ بكضكح عمى التكجو
االبداعي.
العمميات كاالستراتيجيات المعمكؿ بيا في

المصرؼ ابداعية.

تسعى إدارة المصرؼ إلى تقديـ خدمات جديدة

باستمرار.

تعمؿ إدارة المصرؼ عمى ترجمة األفكار

الجديدة إلى خدمات جديدة.

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي
%

قيمة
االختبار

المعنوية
pvalue

ترتيب
الفقرة

7.56

1.50

75.61

6.66

0.00

4

7.44

1.34

74.39

6.86

0.00

8

7.49

1.49

74.88

6.41

0.00

6

7.12

1.40

71.22

5.13

0.00

15

7.88

1.17

78.78

10.31

0.00

2

7.53

1.45

75.25

6.65

0.00

5
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7
8
9
10
11

الفرضوات

ُيعزز إدارة المصرؼ األفكار المطركحة مف
المياـ الكظيفية.
المكظؼ إلثراء
ى

7.37

1.44

73.66

6.05

0.00

10

يقدـ إدارة المصرؼ خدمات جديدة بكفاءة.

7.90

1.09

79.02

11.17

0.00

1

7.61

1.50

76.10

6.88

0.00

3

7.10

1.58

70.98

4.45

0.00

16

7.39

1.58

73.90

5.64

0.00

9

يستثمر إدارة المصرؼ عبلقاتو مع الجميع مف

أجؿ الحصكؿ عمى أفكار جديدة.

يكفر إدارة المصرؼ المكارد المطمكبة لتطكير

األفكار الجديدة.

يتـ دراسة األفكار الجديدة بحرص قبؿ اتخاذ

القرار بشأنيا.

تحاكؿ إدارة المصرؼ معالجة المشكبلت التي

 12يعاني منيا المكظفكف في العمؿ بأساليب عممية

6.73

1.80

67.32

2.60

0.01

22

حديثة.

13
14
15
16
17
18
19
20

تجتيد إدارة المصرؼ في تقديـ نماذج ابداعية

عف مكظفيف سابقيف.

تشجع إدارة المصرؼ اآلراء المقدمة مف

مكظفييا لتحسيف أساليب العمؿ الجديدة.

تسعى إدارة المصرؼ إلى تككيف فرؽ عمؿ

ابداعية لتطكير الخدمات.
تعزز

إدارة

المصرؼ

محاكالت

مكظفييا

االبداعية لحؿ مشكبلت العمؿ.
يتـ تقييـ برامج تدريبية لممكظفيف في المصرؼ

لزيادة قدرتيـ االبداعية.

تشجع إدارة المصرؼ التنافس بيف العامميف مف

أجؿ تنشيط االبداع التنظيمي.

لممصرؼ القدرة عمى االبداع في تقديـ الخدمات

لتحسيف مكقفو التنافسي.

يترؾ المصرؼ مساحة لمعامميف لممشاركة في

تقديـ األفكار لتطكير الخدمات القائمة.

6.49

2.23

64.88

1.40

0.17

26

7.15

1.73

71.46

4.25

0.00

14

7.29

1.90

72.93

4.36

0.00

12

7.10

1.83

70.98

3.85

0.00

17

7.27

1.25

72.68

6.52

0.00

13

7.34

1.64

73.41

5.25

0.00

11

7.49

1.68

74.88

5.69

0.00

7

6.83

2.00

68.29

2.66

0.01

20
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الفرضوات

 21يقدـ المصرؼ خدمات فريدة كابداعية لممنتفعيف.

22

ى
جديدة مف قبؿ المكظفيف بصكرة
يتـ طرح أفكار

دائمة.

يشجع المصرؼ المكظفيف عمى جمب معارؼ

 23كعمكـ جديدة كمشاركة ىذه المعارؼ كالعمكـ مع

7.05

1.76

70.49

3.82

0.00

19

6.54

2.06

65.37

1.67

0.10

25

6.66

1.93

66.59

2.18

0.03

23

زمبلء العمؿ.

24
25

الييكؿ التنظيمي الحالي لممصرؼ يدعـ مفيكـ

االبداع.

ىناؾ رضا مف قبؿ المكظفيف عف سياسات

كبرامج االبداع.

يمتمؾ المصرؼ القدرة عمى دمج المعرفة

 26الداخمية كالخارجية لخمؽ كتحكيؿ األفكار إلى

6.83

2.02

68.29

2.62

0.01

21

6.66

2.09

66.59

2.01

0.05

24

7.07

1.74

70.73

3.95

0.00

خدمات مممكسة.

اجمالي محور القدرة عمى االبداع

7.19

1.29

71.88

5.87

0.00

السؤال الثاني :ما ىو مستوى تطبيق المصارف الستراتيجية االستعداد لتحمل المخاطرة؟
مف خبلؿ جدكؿ رقـ( )5.9يتضح اف الكزف النسبي الجمالي محكر االستعداد لتحمؿ المخاطرة بمغ
(( )%74.93بدرجة كبيرة) كبمتكسط بمغ ( )7.49بدرجة كبيرة كانحراؼ معيارم بمغ  ,1.13بينما
لفقرات محكر االستعداد لتحمؿ المخاطرة كانت الفقرة السادسةعشر (تقكـ إدارة المصرؼ بالتأكد مف
أف االجراءات المتبعة قد أعطت النتائج المخطط ليا) بالمرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ ()%78.05

(بدرجة كبيرة) ,بينما كانت الفقرة السادسة عشر (يكجد تعاكف لبلستعداد لممخاطر مع مؤسسات

خارجية) بالمرتبة األخيرة بكزف نسبي ( )%69.76يعزو الباحث ذلؾ إلى أف المدراء في المصرؼ
يدعمكف اجراء دراسات تمكنيـ مف تشخيص المخاطر المحتممة كذلؾ يقكـ المدراء بإعداد تقارير
عف المخاطر كاكتشاؼ تأثير ىذه المخاطر عمى الكظائؼ كاألنشطة مف أجؿ اتخاذ الق اررات

المناسبة لمكاجية المخاطر ,كذلؾ تعزيز التعاكف بيف كافة المستكيات في المصرؼ لمكاجية تمؾ

المخاطر.

كتتفؽ ىذه الدراسة مع ما تكصمت إليو دراسة (فارس ,)2016 ,دراسة (كتانة كأغا  ,)2012دراسة

(السكارنة ,)2008 ,كدراسة التي كجدت أف مستكل تطبيؽ المنظمات الستراتيجية االستعداد لتحمؿ

المخاطرة كانت بدرجة كبيرة ) (Keat and Meyer 2011كدراسة
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الفرضوات
 Byrkhatalr,التي كجدت أف مستكل تطبيؽ استراتيجية االستعداد لتحمؿ المخاطرة كانت
)2011

بدرجة كبيرة

بينما اختمفت مع دراسة (أبك قرف )2015 ,في الجامعة االسبلمية  ,دراسة
ى

(حسف ,)2014 ,دراسة (الطكيؿ كآخركف  )2012التي كجدت أف مستكل تطبيؽ استراتيجية

االستعداد لتحمؿ المخاطرة كانت بدرجة متكسطة  ,اختمفت مع دراسة (أبك قرف )2015 ,في

جامعة االزىر ,التي كجدت أف مستكل تطبيؽ استراتيجية االستعداد لتحمؿ المخاطرة كانت قميمة
حيث يرل الباحث أف ىذا االختبلؼ يعكد الختبلؼ مجتمع الدراسة كظركؼ الدراسة نفسيا.
جدول رقم ()5.9
الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال االستعداد لتحمل المخاطرة
االستعداد لتحمل المخاطرة

أوال

1
2
3
4
5
6
7
8
9

يتبع المصرؼ األساليب العممية لمتنبؤ
بالمخاطر المحتممة.
يقكـ المصرؼ بدراسات كاجراءات تمكنو مف
تشخيص المخاطر المحتممة.
يتـ تحديد نسبة احتمالية حدكث المخاطر
كدرجة الخطكرة.
يتـ تكقع نكاتج المخاطر إذا حدثت كحجـ
الخسارة.
يعد المصرؼ تقارير عف المخاطر كيقدميا
لمجيات المعنية.
يتـ العمؿ عمى تحميؿ كتكصيؼ دقيؽ
لممخاطر.
يقكـ المصرؼ باكتشاؼ تأثير المخاطر
عمى الكظائؼ كاألنشطة.
يعمؿ المصرؼ عمى كضع استراتيجيات
كسياسات إلدارة المخاطر.
يتـ دراسة بدائؿ مكاجية الخطر (تحمميا –
تنكيعيا – تجنبيا – تحكيميا).

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي
%

قيمة
االختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

7.51

1.38

75.12

7.01

0.00

11

7.59

1.38

75.85

7.37

0.00

8

7.32

1.25

73.17

6.73

0.00

20

7.46

1.43

74.63

6.54

0.00

12

7.73

1.30

77.32

8.50

0.00

4

7.63

1.28

76.34

8.18

0.00

6

7.41

1.86

74.15

4.88

0.00

13

7.68

1.35

76.83

7.98

0.00

5

7.54

1.38

75.37

7.13

0.00

10
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10
11

الفرضوات

تقكـ إدارة المصرؼ باتخاذ الق اررات المناسبة

المخاطر.
في مكاجية
ى

يحدث تعاكف بيف كافة المستكيات في
المصرؼ لمكاجية المخاطر.

7.61

1.32

76.10

7.81

0.00

7

7.75

1.51

77.50

7.31

0.00

3

تقكـ إدارة المصرؼ بالتأكد مف أف
12

االجراءات المتبعة قد أعطت النتائج

0.00

1

7.80

1.19

78.05

9.73

7.76

1.55

77.56

7.27

0.00

2

7.41

1.45

74.15

6.25

0.00

15

7.41

1.28

74.15

7.05

0.00

14

6.98

1.41

69.76

4.45

0.00

22

7.39

1.56

73.90

5.69

0.00

18

7.41

1.53

74.15

5.91

0.00

16

7.39

1.28

73.90

6.94

0.00

19

المخطط ليا.
13
14
15
16
17
18
19

يتـ صياغة تقارير تكضح خطر االنحرافات
المتكقعة.
يقكـ

المصرؼ

بتكفير

الدعـ

البلزـ

لبلستعداد لممخاطر المتكقعة.
تقكـ إدارة المصرؼ بتشكيؿ كتدريب فرؽ
مختصة لجمع كاكتشاؼ مؤشرات الخطر.
يكجد تعاكف لبلستعداد لممخاطر مع

مؤسسات خارجية.

يتـ انشاء فريؽ مختص لمتعامؿ مع
المخاطر مع تحديد اختصاص كؿ عضك.
يتـ تييئة نظاـ معمكمات كاتصاالت فعاؿ
لمتعامؿ مع المخاطر.
يتـ االىتماـ بالتكاصؿ مع كافة األطراؼ
ذات العبلقة بالخطر.
تأخذ إدارة المصرؼ عامؿ الكقت بعيف

20

االعتبار عند التعامؿ مع الخطر لتقميؿ

7.41

1.66

74.15

5.46

0.00

17

0.00

9

الخسائر.
21

22

يتـ

تحديد

الدركس

المستفادة

لتفادم

المخاطر مستقببلن.
يتـ استخبلص نتائج تجارب التعامؿ مع

االخطار لمؤسسات أخرل ذات ظركؼ

7.56

7.10

1.83

1.88

75.61

70.98

5.46

3.74

0.00

مشابية.
االستعداد لتحمل المخاطرة

7.49

124

1.13

74.93

8.43

0.00
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الفرضوات( )5.10يتضح اف الكزف النسبي إلجمالي محكر استراتيجيات ريادة األعمال
من خالل جدول رقم

اإلبداع واالستعداد لتحمل المخاطرة) بمغ (( )%73.40بدرجة كبيرة) وبمتوسط بمغ
(القدرة عمى
ى

( )7.34وانحراف معياري بمغ ( )1.12بينما احتؿ المحكر الفرعي االستعداد لتحمل المخاطرة
المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ (( )%74.93بدرجة كبيرة) ,وبمتوسط بمغ ( )7.49وانحراف
معياري بمغ ( , )1.13محكر القدرة عمى االبداع احتؿ المرتبة الثانية بكزف نسبي ()%71.88
(بدرجة كبيرة) وبمتوسط بمغ ( )7.19وانحراف معياري بمغ (.)1.29

كىذا يدؿ عمى كجكد درجة مرتفعة مف االجماع لدل المبحكثيف بأف محكر استراتيجيات ريادة
األعماؿ يسيـ في زيادة المحكر الفرعي االستعداد لتحمؿ المخاطرة في المصارؼ التجارية العاممة

في قطاع غزة.

كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة (فارس ,)2016 ,كدراسة (كتانة كأغا ,)2012 ,دراسة

(السكارنة )2008 ,كدراسة ) )Keat and Meyer 2011كدراسة

(Gibson and

) Byrkhatalr, 2011التي احتؿ فييا محكر االستعداد لتحمؿ المخاطرة المرتبة االكلى كاختمفت
مع دراسة (أبك قرف ,)2015 ,دراسة (الطكيؿ كآخركف )2012 ,حيث كاف لدييـ المحكر الفرعي

القدرة عمى االبداع في المرتبة األكلى .كيرل الباحث أف ىذا االختبلؼ يعكد إلى اختبلؼ مجتمع

الدراسة.

كبشكؿ عاـ يمكننا القكؿ كما يظير في الجدكؿ رقـ ( )5.10أف الكسط الحسابي االجمالي لمحكر
استراتيجيات ريادة األعماؿ ىك  7.34بكزف نسبي  73.40أم (بدرجة كبيرة) ,مما يعني أف آراء
المستجيبيف كانت ايجابية بالنسبة لمحكر استراتيجيات ريادة األعماؿ كتؤكد كجكد استراتيجيات ريادة
األعماؿ في المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة حيث اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة
(السر ,)2017 ,كدراسة (فارس ,)2016 ,كدراسة (الطكيؿ كآخركف ,)2012 ,كدراسة
(كتانة كأغا )2012 ,كدراسة ) (Keat and Meyer 2011كدراسة

(Gibson and

) Byrkhatalr, 2011حيث حصؿ اجمالي محكر استراتيجيات ريادة األعماؿ في جميع الدراسات
المذككرة عمى كزف نسبي كبير فيما اختمفت مع دراسة (أبك قرف )2011 ,في الجامعة االسبلمية,
دراسة (السكارنة ,)2008 ,التي كجدت اف اجمالي محكر استراتيجيات ريادة األعماؿ كانت بكزف
نسبي متكسط ,كما اختمفت مع دراسة (أبك قرف )2011 ,في جامعة االزىر ,كدراسة
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الفرضوات
التي كجدت اف اجمالي محكر استراتيجيات ريادة األعماؿ كانت بكزف نسبي
(حسف,)2014 ,
ى
الباحث ذلؾ إلى اختبلؼ مجتمع الدراسة كظركؼ الدراسة نفسيا.
قميؿ ,كيعزو

كمما سبؽ َنخمُص إلى أف المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة تستخدـ استراتيجيات ريادة
األعماؿ (القدرة عمى االبداع ,االستعداد لتحمؿ المخاطرة)
جدول رقم ()5.10
الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال استراتيجيات ريادة األعمال
أوال

استراتيجيات ريادة األعمال

 1المحكر االكؿ القدرة عمى االبداع
2

المحكر الثاني االستعداد لتحمؿ

المخاطرة

اجمالي محكر استراتيجيات ريادة

األعماؿ

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي
%

قيمة

االختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب
الفقرة

7.19

1.29

71.88

5.87

0.00

2

7.49

1.13

74.93

8.43

0.00

1

7.34

1.12

73.40

7.66

0.00

السؤال الفرعي الثالث :ما مدى ممارسة المصارف لممسؤولية االجتماعية؟
مف خبلؿ جدكؿ رقـ ( )5.11يتضح اف الكزف النسبي الجمالي محكر المسؤكلية االجتماعية بمغ

(( )%68.75بدرجة كبيرة) كبمتكسط بمغ ( )6.87كانحراؼ معيارم بمغ ( ,)1.48بينما المجاؿ
الفرعي تجاه المكظفيف في المصرؼ احتؿ المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ ( )%71.89بدرجة

كبيرة ,كبمتكسط بمغ ( )7.19كانحراؼ معيارم بمغ ( , )1.33بينما كاف مجاؿ اتجاه البيئة

المحيطة بالمصرؼ احتؿ المرتبة األخيرة بكزف نسبي ( )%65.46بدرجة متكسطة كبمتكسط بمغ

( )6.87كانحراؼ معيارم بمغ (.)1.48

يشير الجدكر رقـ ( )5.15إلى أف الكزف النسبي لجميع فقرات محكر المسؤكلية االجتماعية تتراكح

بيف ( )%59.00 - %79.75بكسط حسابي ( )5.9 – 7.98كتشير ىذه النتائج إلى أف اجابات
أفراد العينة قد تفاكتت ككاف ىناؾ بعض الفقرات لـ تزد عف المتكسطة العاـ المعبر عنو بالرقـ(.)6
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الفرضواتالمسؤكلية االجتماعية فكانت الفقرة (( )1تقكـ ادارة المصرؼ بتنظيـ دكرات
بينما لفقرات مجاؿ
تدريبية مف أجؿ ىرفع قدراتيـ ككفاءتيـ) احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ  %79.75بدرجة
كبيرة مما يشير إلى كجكد درجة كبيرة مف المكافؽ مف أفراد العينة لتحقيؽ المسؤكلية االجتماعية,

تتجمى بتنظيـ ادارة المصرؼ دكرات تدريبية لرفع قد ارت ككفاءات المكظفيف ,بينما كانت الفقرة ()7

(تيتـ ادارة المصرؼ بتقديـ خدمات اجتماعية لممكظفيف خارج نطاؽ العمؿ) التي احتمت المرتبة

األخيرة بكزف نسبي ( )%59.00بدرجة متكسطة مما يدؿ عمى عدـ كجكد درجة منخفضة مف

المكافقة لدل أفراد عينة الدراسة عمى أف إدارة المصرؼ تيتـ بتقديـ خدمات اجتماعية لممكظفيف

خارج نطاؽ العمؿ ,ويعزو الباحث ذلؾ إلى اىتماـ المصرؼ بتكاليؼ المسؤكلية االجتماعية كتكفير
ظركؼ عمؿ مناسبة داخؿ العمؿ كمراعاة التفاكت في قدرات كمكاىب المكظفيف.
كيتضح مف الكزف النسبي اإلجمالي لمحكر المسؤكلية االجتماعية الذم بمغ ( )%68.75بدرجة

كبيرة ذلؾ إلى أف إدارة المصرؼ تأخذ بالحسباف قدرات كميارات المكظفيف كتحقيؽ المساكاة في

الترقيات كالعمؿ عمى تييئة ظركؼ عمؿ مناسبة لممكظفيف بتكفير نظاـ تأميف صحي ليـ.
أما بخصكص العمبلء فتيتـ ادارة المصرؼ بالشكاكم كالمقترحات المقدمة إلييا مف العمبلء كذلؾ
تقديـ خدمات ذات جكدة عالية ,أما عمى صعيد المجتمع المحمي فتقكـ إدارات المصارؼ برعاية

مؤتمرات عممية كالتبرع لمجمعيات الخيرية كالمساىمة في تخفيؼ البطالة كالقياـ برعاية األنشطة

الرياضية كالثقافية لمفئات المختمفة في المجتمع أما بالنسبة لمبيئة المحيطة تقكـ إدارات المصارؼ

باالستثمار في مشاريع تنتج منتجات صديقة لمبيئة كتمكيؿ مشاريع تستخدـ الطاقة النظيفة.

كمما سبؽ َيخمُص إلى أف استراتيجيات ريادة األعماؿ تسيـ في تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية في
المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة.
كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة (الشافعي ,)2016 ,دراسة (الزناتي ,)2014 ,دراسة (عمياف,

 ,)2014دراسة (القريكتي ,)2014 ,دراسة (فركانة كالديب ,)2016 ,دراسة (الشاعر)2011 ,
دراسة (رحماني ,)2014 ,دراسة (حجاكم ,)2011 ,دراسة (مشرؼ ,)2009 ,دراسة (المكلك,
 ,)2009دراسة (قاسـ ,)2008 ,دراسة (رفيقة كسبلمي )2012 ,دراسة نكاؿ ( )2010كدراسة

(,)Collins, 2010التي كجدت اف تطبيؽ المسؤكلية االجتماعية في الدراسات سالفة الذكر كانت

بدرجة كبيرة كاختمفت ىذه الدراسة مع دراسة (فحجاف ,)2010 ,دراسة (الحسف ,)2014 ,التي
كجدت اف تطبيؽ المسؤكلية االجتماعية كانت بدرجة كبيرة جدا كما كاختمفت ىذه الدراسة مع دراسة

(ابك كرش ,)2012 ,دراسة (فبلؽ ,)2013 ,كدراسة ()Pastruna and sririwohsh, 2013
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الفرضواتالمسؤكلية االجتماعية كانت بدرجة متكسطة كاختمفت ىذه الدراسة مع دراسة
كجدت اف تطبيؽ
 )Malkunari and Munasinghe,التي كجدت اف تطبيؽ المسؤكلية االجتماعية في
(2012
ى

كانت بدرجة قميمة

جدول رقم ()5.11
الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور المسؤولية االجتماعية
المحور

#

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن
النسبي
%

قيمة
االختبار

المعنوية
p-

value

ترتيب الفقرة

اتجاه الموظفين في المصرف
1

2

تقكـ إدارة المصرؼ بتنظيـ دكرات تدريبية مف
أجؿ رفع قدراتيـ ككفاءتيـ.
تراعي إدارة المصرؼ التفاكت في قدرات
كمكاىب المكظفيف عف طريؽ منح الحكافز.

7.98

1.23

79.75

10.16

0.00

1

7.38

1.55

73.75

5.62

0.00

3

سياسات إدارة المصرؼ تأخذ باالعتبار قدرات
 3كميارات المكظفيف كتحقيؽ فرص متساكية

7.10

1.86

71.03

3.70

0.00

6

لمترقية.
4

5

6

7

8

يعمؿ المصرؼ عمى تييئة

ظركؼ العمؿ

المناسبة لممكظفيف.
يقكـ المصرؼ بتكفير نظاـ تأميف صحي
لممكظفيف.
تقدـ إدارة المصرؼ نظاـ مقبكؿ لمتأميف
كالمعاشات لممكظفيف.
تيتـ إدارة المصرؼ بتقديـ خدمات اجتماعية
لممكظفيف خارج نطاؽ العمؿ.
ىناؾ اىتمامات مف قبؿ إدارة المصرؼ
بتكاليؼ

المسؤكلية

االجتماعية

تجاه

7.23

1.91

72.25

4.05

0.00

5

7.90

1.70

78.97

6.98

0.00

2

7.38

1.73

73.75

5.01

0.00

4

5.90

2.61

59.00

-0.24

0.81

8

6.78

2.35

67.75

2.09

0.04

7
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المكظفيف.

الفرضوات

ى
اتجاه الموظفين في المصرف
اجمالي محور

7.19

1.33

71.89

5.65

0.00

اتجاه عمالء المصرف
 1ييتـ المصرؼ بشكاكم كمقترحات عمبلئو.

7.48

1.91

74.75

4.89

0.00

 2يقكـ المصرؼ بتكريـ العمبلء المميزيف.

6.88

2.36

68.75

2.35

0.02

يقكـ المصرؼ ببرامج اعبلمية تُعرؼ عمبلئو
3
بخدماتو كطرؽ كمجاالت استخداماتو.

7.49

1.68

74.87

5.52

0.00

1

6.18

2.49

61.75

0.44

0.66

8

7.38

1.96

73.75

4.44

0.00

4

7.20

1.95

72.00

3.89

0.00

5

7.38

1.64

73.75

5.29

0.00

3

6.98

2.06

69.75

3.00

0.00

7

7.12

1.53

71.18

4.62

0.00

4
5
6
7
8

ييتـ المصرؼ بتعظيـ الربح عمى حساب

جكدة خدمة العميؿ.

ييتـ المصرؼ بتقديـ أفضؿ كأحدث الخدمات
لعمبلئو.
ييتـ المصرؼ بتقديـ الخدمات لعمبلئو بجكدة
عالية.
يتحمؿ المصرؼ األضرار التي قد يتعرض
ليا العمبلء أثناء تكاجدىـ في المصرؼ.
تمقى تكاليؼ المسؤكلية االجتماعية تجاه
عمبلء المصرؼ اىتماـ اإلدارة.
اجمالي محور اتجاه عمالء المصرف

2

اتجاه المجتمع المحمي
 1يقكـ المصرؼ برعاية مؤتمرات عممية.

6.93

1.78

69.27

3.33

0.00

3

 2يقكـ المصرؼ بالتبرع لمجمعيات الخيرية.

6.63

1.96

66.34

2.07

0.04

4

 3يساىـ المصرؼ في التخفيؼ مف البطالة.

6.32

2.37

63.17

0.86

0.40

8

 4يقدـ المصرؼ المنح التعميمية ألفراد المجتمع.

6.00

2.52

60.00

0.00

1.00

9

6.46

2.20

64.63

1.35

0.19

6

5

ييتـ المصرؼ بمكضكعات صحية مثؿ مكافحة مرض
السرطاف.
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6
7
8

الفرضوات

يقكـ المصرؼ برعاية أنشطة كبرامج تنمكية لبعض
الفئات الميمشة.
المناطؽ النائية ك ى

يقكـ المصرؼ برعاية األنشطة الرياضية كالثقافية
لمفئات المختمفة في المجتمع.
يقكـ المصرؼ بتكظيؼ أفراد مف ذكم االحتياجات
الخاصة.

 9يكافؽ المصرؼ عمى تدريب طبلب الجامعات.
اجمالي محور اتجاه المجتمع المحمي

6.32

2.26

63.17

0.90

0.38

7

6.46

2.01

64.63

1.47

0.15

5

7.24

11.73

72.44

0.68

0.50

2

7.78

1.60

77.80

7.10

0.00

1

6.68

2.28

66.83

1.92

0.06

اتجاه البيئة المحيطة بالمصرف
1
2
3

4

يساىـ المصرؼ في تنفيذ برامج اإلسكاف.
يقكـ المصرؼ بالمشاركة في برامج حماية
البيئة كالحد مف التمكث.
يعمؿ المصرؼ عمى تجميؿ كتشجير
المناطؽ الطبيعية كالشكارع.

يقدـ

المصرؼ

المساعدات

6.93

2.04

69.27

2.91

0.01

2

6.61

2.13

66.10

1.83

0.07

3

6.49

2.13

64.88

1.46

0.15

5

لممنظمات

االجتماعية التي تيدؼ إلى تحسيف البيئة

0.46

7

6.24

2.09

62.44

0.75

6.17

2.21

61.71

0.49

0.62

8

7.00

2.02

70.00

3.16

0.00

1

6.54

1.95

65.37

1.76

0.09

4

6.39

1.86

63.90

1.35

0.19

6

6.55

1.71

65.46

2.04

0.05

التي يعمؿ بيا المصرؼ.
5
6
7
8

يستثمر المصرؼ في مشاريع تنتج منتجات
صديقة لمبيئة.
ال يمكؿ المصرؼ المشاريع التي تضر
البيئة.
يقكـ المصرؼ بدعـ المشاريع التي تستخدـ
الطاقة النظيفة.
يقكـ المصرؼ بدعـ جماعات تيتـ بالمياه
كالحفاظ عمييا مف التمكث.
اجمالي محور اتجاه البيئة المحيطة

بالمصرف
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الفرضوات
ومناقشة فرضيات الدراسة:
ثالثاً :اختبار

اختبار الفرضيات ىحكؿ العبلقة بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة (الفرضية الرئيسية األكلى):
الفرضية الصفرية  :ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة
الفرضية البديمة  :تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.
إذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر مف مستكل الداللة ( )0.05≤αفإنو ال يمكف رفض الفرضية
الصفرية كبالتالي ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة ,أما إذا

كانت ) Sig.(P-valueأقؿ مف مستكل الداللة ( )0.05≤αفيتـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ
الفرضية البديمة القائمة بأنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.

فرضيات الدراسة :
الفرضية الرئيسية األولى:
 تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف استراتيجيات الريادة كالمسؤكلية
االجتماعية لدل المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة.

يبيف جدكؿ رقـ ( )5.16أف معامؿ االرتباط يساكم  ,*0.838كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

 0.00كىي اقؿ مف مستكل الداللة ( )α≤0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية
قكية بيف استراتيجيات الريادة كالمسؤكلية االجتماعية لدل المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف المسؤكلية االجتماعية لدل المنظمات الريادية ال تتكقؼ عند استغبلؿ
المكارد لتحقيؽ األرباح بؿ يمتد ذلؾ إلى مكاجية متطمبات المجتمع كارضاء جميع األطراؼ ذات

المصمحة ,فاكتساب ثقة كرضا العمبلء يساعد في خدمة المنظمة كتحقيؽ أىدافيا االقتصادية

كصكالن لمريادة كعمى ىذا األساس فبل بد لممنظمة مف المساىمة في تحقيؽ رفاىية المجتمع عف
طريؽ تطبيؽ استراتيجيات ريادة األعماؿ لتحسيف الظركؼ البيئية كالحد مف اآلثار السمبية ليا عف

طريؽ تقميص التمكث الذم يؤدم لمتغيير في أنماط عمميا كيقكد المنظمة إلى تطبيؽ استراتيجيات
ريادية تسيـ في تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية.
كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (زينة كالحبيب )2014 ,التي أكدت عمى كجكد عبلقة

ايجابية قكية بيف الريادة كالمسؤكلية االجتماعية مف المنظكر االسبلمي في المؤسسات الجزائية

ككذلؾ اتفقت مع دراسة (الفيحاف كالبز )2012 ,التي أكدت كجكد دكر ميـ لممنظمات الريادية في

نشر كتحقيؽ المسؤكلية االجتماعية مف خبلؿ المساىمة المجتمعية التطكعية.
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جدول رقم ()5.12

الفرضوات

بين استراتيجيات الريادة والمسؤولية االجتماعية لدى المصارف التجارية العاممة
معامل االرتباط ى
في قطاع غزة
الفرضية

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف

استراتيجيات الريادة كالمسؤكلية االجتماعية لدل المصارؼ التجارية *0.838

العاممة في قطاع غزة.

)(Sig.

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة (.)α≤0.05
و يتفرع منيا الفرضيات اآلتية :
أكالن :تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عندم مستكل داللة ( )α ≤ 0.05بيف استراتيجية القدرة
عمى اإلبداع كالمسؤكلية االجتماعية لدل المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة.

يبيف جدكؿ رقـ ( )5.13أف معامؿ االرتباط يساكم  ,0.851كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

 0.00كىي اقؿ مف مستكل الداللة  α ≥ 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة قكية ذات داللة
إحصائية بيف استراتيجية القدرة عمى اإلبداع كالمسؤكلية االجتماعية لدل المصارؼ التجارية العاممة

في قطاع غزة ويعزو الباحث ذلؾ إلى إمكانية تطبيؽ استراتيجية القدرة عمى االبداع في تحقيؽ
المسؤكلية االجتماعية مف خبلؿ استغبلؿ التكنكلكجيا في تطبيقات تسيـ في المحافظة عمى البيئة
عف طريؽ المنتجات الصديقة لمبيئة كاستخداـ الطاقة النظيفة عمى سبيؿ المثاؿ.

كىي بذلؾ تتفؽ مع دراسة (الحدراكم كآخركف )2014 ,التي كجدت اف ىناؾ عبلقة ارتباط مكجبة
بيف المسؤكلية االجتماعية كاالبداع في بعض كميات جامعة الككفة  ,دراسة (Pataisczak and

) Szutowsk, 2014التي كجدت اف ىناؾ عبلقة بيف المسؤكلية االجتماعية كاالبداع في 23
مقاؿ منشكر مف اصؿ  24سكاء عمى اساس نظرم اك نتائج بحث ميداني ,كدراسة

) (Vbvs et, al, 2009التي كجدت اف ىناؾ عبلقة ذات داللة احصائية بيف االبداع كالمسؤكلية

االجتماعية في  86شركة في استكنيا كما كاختمفت مع دراسة ) (Alvarez et, al, 2011التي

تكصمت عمى عدـ كجكد عبلقة بيف االبداع كالمسؤكلية االجتماعية في شركات تستثمر في مجاؿ
البحث كالتطكير .
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جدول رقم ()5.13

الفرضوات

معامل االرتباط ى بين استراتيجية القدرة اإلبداع والمسؤولية االجتماعية لدى المصارف التجارية
العاممة في قطاع غزة.
معامل بيرسون

الفرضية

لالرتباط

القيمة

االحتمالية
)(Sig.

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عندم مستكل داللة ()α ≤ 0.05
بيف استراتيجية القدرة عمى اإلبداع كالمسؤكلية االجتماعية لدل *0.851
المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة

0.000

* االرتباط داؿ إحصائينا عند مستكل داللة (.)α≤0.05
ثانينا :تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عندم مستكل داللة ( )α ≤ 0.05بيف استراتيجية
االستعداد لتحمؿ المسؤكلية االجتماعية لدل المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة.
يبيف جدكؿ رقـ ( )5.14أف معامؿ االرتباط يساكم  , 0.684كأف القيمة االحتمالية ()Sig.

تساكم  0.00كىي اقؿ مف مستكل الداللة ()α≤0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة متكسطة ذات
داللة إحصائية بيف استراتيجية االستعداد لتحمؿ المخاطرة كالمسؤكلية االجتماعية لدل المصارؼ
التجارية العاممة في قطاع غزة كيعزو الباحث ذلؾ إلى أف منظمات األعماؿ الريادية تتبنى
استراتيجية االستعداد لتحمؿ المخاطرة في سبيؿ تحسيف صكرتيا االجتماعية في المجتمع كلدل

أصحاب العبلقة ,كيمكف تعزيز ىذه الفكرة مف خبلؿ طرح بعض األمثمة :قياـ بعض المصارؼ
بتمكيؿ مشاريع صديقة لمبيئة كتدعـ الطاقة النظيفة قد تحمؿ مستكل مرتفع مف المخاطرة مف حيث

امكانية السداد كلكف قياـ ىذه المؤسسات الريادية بتكفير ىذا التمكيؿ ُيحسف مف صكرة المنظمة في
المجتمع المحيط بيا كيعزز ثقة المجتمع بيا.

كذلؾ قياـ بعض المصارؼ بتبني استراتيجية االستعداد لتحمؿ المخاطرة مف خبلؿ السماح لطبلب
الجامعات باالقتراض لسداد الرسكـ الجامعية بسبب أزمة الركاتب التي يمر بيا القطاع ,يظير حجـ

المخاطر مف ضعؼ الضمانات التي يقدميا الطبلب كمعرفة المصارؼ اف امكانية السداد صعبة,

كؿ ذلؾ مف أجؿ تحسيف صكرة المصرؼ كتعزيز ثقة المجتمع بو.

كما قامت شركات صناعة الطاقة في النركيج بتبني استراتيجية االستعداد لتحمؿ المخاطرة ,عندما
عزفت عف استخداـ بعض أنكاع الخشب المستخدمة في صناعة الفحـ ,عمى الرغـ مف العائد

المادم المجزم كالبحث عف أنكاع مف الخشب ليس ليا آثار جانبية عمى البيئة كالمستيمؾ مع العمـ
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الفرضوات
العمؿ باألنكاع األخرل مف األخشاب أكبر ,كؿ ذلؾ مف أجؿ الحفاظ عمى صكرة
أنو قد تككف تكمفة

ثقة المجتمع بيا.
المنظمة كتعزيز ى
كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (الفيحاف كالبز )2012 ,التي أكدت كجكد دكر ميـ لممنظمات
الريادية في نشر كتحقيؽ المسؤكلية االجتماعية مف خبلؿ المساىمة المجتمعية التطكعية ,كدراسة
) (Harjoto and Laksmana, 2015التى اكدت عمى كجكد عبلقة ايجابية بيف اخذ المخاطرة
كالمسؤكلية االجتماعية في  1718شركة امريكية تعمؿ في مجاؿ المسؤكلية االجتماعية  ,كدراسة
) (Nybakk and Fanwar, 2015التي اكدت عمى كجكد عبلقة بيف اخذ المخاطرة كالمسؤكلية
االجتماعية ككانت ميمة في ىذا القطاع كدراسة ) (Boltom. 2012التي أكدت عمى كجكد
عبلقة بيف اخذ المخاطرة كالمسؤكلية االجتماعية في مصارؼ الكاليات المتحدة االمريكية في الفترة
مابيف عامي . 2010-1998
جدول ()5.14

معامل االرتباط بين استراتيجية االستعداد لتحمل المخاطرة والمسؤولية االجتماعية لدى
المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة
الفرضية

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

تكجد عبلقة ذات داللة احصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف استراتيجية
االستعداد لتحمؿ المخاطرة كالمسؤكلية االجتماعية لدل المصارؼ التجارية *0.684
العاممة في قطاع غزة

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α≥0.05
 الفرضية الرئيسية الثانية:
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≤0.05في استجابات المبحكثيف حكؿ

استراتيجيات ريادة األعماؿ تعزل لممتغيرات الديمغرافية التالية (الجنس ,العمر,المسمى الكظيفي ,

المؤىؿ العممي ,سنكات الخدمة ,البنؾ الذم تعمؿ بو).
أو ًال :الجنس

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقمتين اقؿ مف
مستكل الداللة ( ,)α≤0.05بالنسبة إلجمالي (استراتيجيات ريادة األعماؿ) حيث كانت قيمة
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الفرضوات
مما يكضح كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ تعزل لمتغير
المعنكية 0.048

الفركؽ لصالح الذككر.
الجنس ,ككانت ى
كبناء عمى ذلؾ نستنتج صحة فرضية الدراسة كيعزو الباحث ذلؾ إلى أف أفراد عينة الدراسة
ن
اليمتمككف رؤل متشابية حكؿ استراتيجية ريادة األعماؿ ,ككذلؾ إلى امتبلؾ الذككر لميارات ال

تمتمكيا اإلناث كالتفكير بمسؤكلية اتجاه بناء مستقبؿ افضؿ كاىتماـ بالجانب االجتماعي الميداني
في المصرؼ .يعني أف متغير الجنس يؤثر في استراتيجيات ريادة األعماؿ ,كىذه الدراسة تتفؽ مع
دراسة (كتانة كأغا )2012 ,التي اكدت كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عناصر
استراتيجيات الريادة تعزل لمتغير الجنس ,كتختمؼ مع دراسة (أبك قرف )2015 ,التي اكدت عدـ
كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ ريادة االعماؿ في الجامعات الفمسطينية تعزل

لمتغير الجنس .
جدول رقم ()5.15

نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقمتين– الجنس
المتوسطات
المجال

قيمة

القيمة
االحتمالية

ذكر

انثى

االختبار t

المحور االول القدرة عمى االبداع

7.42

6.35

2.298

0.027

المحور الثاني االستعداد لتحمل المخاطرة

7.62

7.03

1.409

0.167

اجمالي محور استراتيجيات ريادة األعمال

7.52

6.69

2.043

0.048

()Sig.

ثانيا :العمر
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" اكبر مف مستكل الداللة

 α ≥ 0.05بالنسبة الجمالي المجاؿ (اجمالي محكر استراتيجيات ريادة األعمال) حيث كانت

مستكل الداللة  0.399مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي

محكر محور استراتيجيات ريادة األعمال تعزل لمتغير العمر.

كيعزو الباحث ذلؾ إلى أف العمر يمعب دك نار ىامان في اكتساب ميارات كخبرات جديدة لدل المدراء
العامميف في المصارؼ التجارية مع مركر الزمف مما أسيـ في تكسيع مدركاتيـ حكؿ استراتيجيات
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الفرضواتاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (أبك قرف )2015 ,التي اكدت عدـ كجكد فركؽ
ريادة األعماؿ ,كقد
ى
استجابات المبحكثيف حكؿ ريادة االعماؿ في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير
معنكية بيف

العمر ,فيما اختمفت مع دراسة (حسف )2014 ,التي اكدت كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات

المبحكثيف حكؿ التفكير الريادم تعزل لمتغير العمر .
جدول رقم ()5.16
نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالعمر
المتوسطات
المجال

اقؿ مف  30مف  40-30مف  50-40اكثر مف 50

المحكر االكؿ القدرة عمى

االبداع

المحكر

الثاني

لتحمؿ المخاطرة

االستعداد

اجمالي محكر استراتيجيات

ريادة األعماؿ

سنة

سنة

سنة

سنة

قيمة

االختبارF

القيمة
االحتمالية
()Sig.

7.75

7.36

6.85

7.49

0.701

0.558

8.3

7.63

7.16

7.8

1.058

0.379

8.02

7.5

7

7.65

1.010

0.399

ثالثا :المسمى الوظيفي
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" اكبر مف مستكل الداللة

 α ≥ 0.05بالنسبة الجمالي المجاؿ (اجمالي محكر استراتيجيات ريادة األعمال) حيث كانت

مستكل الداللة  0.381مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي

محكر محور استراتيجيات ريادة األعمال تعزل لمتغير المسمى الكظيفي

كيعزو الباحث ذلؾ إلى اىتماـ جميع أفراد عينة الدراسة باستراتيجيات ريادة األعماؿ كذلؾ لتعدد
االستراتيجيات التي قد تناسب المدراء مع اختبلؼ المسمى الكظيفي كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة
(السر )2017 ,التي اكدت عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ متطمبات

التعميـ الريادم تعزل لمتغير المسمى الكظيفي .
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جدول رقم ()5.17

الفرضوات
ى

نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالمسمى الوظيفي
المتوسطات

المجال

مدير
عام

المحور االول القدرة
عمى االبداع

مدير

مساعد مدير
مدير

دائرة

رئيس
فرع

نائب
رئيس

مراقب رئيس

فرع

فرع

قسم

قيمة
االختبارF

القيمة
االحتمالية
()Sig.

0.319 1.221 6.89 7.28 5.00 7.91 7.63 7.73 5.42 7.33

المحور الثاني

االستعداد لتحمل
المخاطرة

0.463 0.979 7.55 7.95 5.00 7.47 7.47 7.64 6.36 7.36

اجمالي محور
استراتيجيات ريادة
األعمال

0.381 1.108 7.22 7.62 5.00 7.69 7.55 7.68 5.89 7.34

رابعا :المؤىل العممي
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" اكبر مف مستكل الداللة

 α ≥ 0.05بالنسبة الجمالي المجاؿ (اجمالي محكر استراتيجيات ريادة األعمال) حيث كانت

مستكل الداللة  0.490مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي

محكر محور استراتيجيات ريادة األعمال تعزل لمتغير المؤىؿ العممي .

بل بيف
كيعزو الباحث ذلؾ إلى أف درجة البكالكريكس كانت تمثؿ  %79.2كىي األكثر تمثي ن

المبحكثيف الذيف تـ استيدافيـ بالسؤاؿ حكؿ مكضكع الدراسة ,بالتالي معظـ المبحكثيف يحممكف
مؤىبلت عممية متقاربة األمر الذم لـ يغير مف اعتقادات المدراء كثقافتيـ اتجاه استراتيجية ريادة

األعماؿ ,كقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (السر )2017 ,التي اكدت عدـ كجكد

فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ تكافر متطمبات التعميـ الريادم تعزل لمتغير المؤىؿ

العممي ,فيما اختمفت مع دراسة (أبك قرف )2015 ,التي اكدت كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات
المبحكثيف حكؿ ريادة االعماؿ في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ,كدراسة
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الفرضوات
التي اكدت كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ التفكير الريادم
(حسف)2014 ,

المؤىؿ العممي.
تعزل لمتغير
ى
جدول رقم ()5.18

نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالمؤىل العممي
المتوسطات
المجال

قيمة

بكالوريوس دبموم ماجستير االختبارF

القيمة
االحتمالية
()Sig.

المحكر االكؿ القدرة عمى االبداع

7.16

7.12 8.58

0.564 0.581

المحكر الثاني االستعداد لتحمؿ المخاطرة

7.53

7.15 8.59

0.456 0.803

اجمالي محكر استراتيجيات ريادة األعماؿ

7.35

7.13 8.58

0.490 0.727

خامسا :سنوات الخدمة
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" اكبر مف مستكل الداللة

 α ≥ 0.05بالنسبة الجمالي المجاؿ (اجمالي محكر استراتيجيات ريادة األعمال) حيث كانت

مستكل الداللة  0.368مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي

محكر محور استراتيجيات ريادة األعمال تعزل لمتغير سنكات الخدمة.

كيعزو الباحث عدـ تؤثر اجابات المبحكثيف حكؿ اسػتراتيجية ريػادة األعمػاؿ فػي المصػارؼ التجاريػة
العامم ػػة ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة بمتغي ػػر س ػػنكات الخدم ػػة ألف تبن ػػي اس ػػتراتيجيات ري ػػادة األعم ػػاؿ ال تخض ػػع

لمتغيػر سػػنكات الخدمػػة ,كانمػػا تخضػع إلػػى الفػػركؽ الفرديػػة بػػيف المػديريف كالقػػدرة عمػػى التميػػز كالريػػادة

ألنو قد نجد مدراء رياديف أصػغر سػنان مػف غيػرىـ مػف المػدراء كتتفػؽ ىػذه الد ارسػة مػع د ارسػة (السػر,
 )2017التي اكدت عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحػكثيف حػكؿ تػكافر متطمبػات التعمػيـ

الريػػادم تعػػزل لمتغيػػر سػػنكات الخدمػػة( ,كتانػػة كأغػػا )2012 ,التػػي اكػػدت عػػدـ كجػػكد فػػركؽ معنكيػػة
بيف استجابات المبحكثيف حكؿ عناصر استراتيجيات الريادة تعزل لمتغير سنكات الخدمة.
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جدول رقم ()5.19

الفرضوات
ى

نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAسنوات الخدمة
المتوسطات

المجال
المحكر االكؿ القدرة عمى االبداع

اقل من  5أقل من 10-5أقل من – 5
سنوات

سنوات

 10سنوات

()Sig.

7.75

3.85

7.55

6.98

3.559

8.3

8.18

7.53

7.34

0.559

0.646

8.02

6.01

7.54

7.16

1.083

0.368

المخاطرة
األعماؿ

 15سنة

االختبارF

االحتمالية
0.023

المحكر الثاني االستعداد لتحمؿ
اجمالي محكر استراتيجيات ريادة

اكثر من

قيمة

القيمة

سادسا :المصرف الذي تعمل بو
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" اقؿ مف مستكل الداللة

()α≤0.05بالنسبة الجمالي المجاؿ (اجمالي محكر استراتيجيات ريادة األعمال) حيث كانت
مستكل الداللة  0.001مما يكضح كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي

محكر محور استراتيجيات ريادة األعمال تعزل لمتغير البنؾ  ,ككانت الفركؽ لصالح

بنؾ

فمسطيف.
كذلؾ يرجع إلى االنتشار الكاسع كتعدد الفركع ,فيعزو الباحث عدـ اتفاؽ أك اختبلؼ نتائج الدراسة
مع أم مف نتائج الدراسات السابؽ إلى اختبلؼ بيئة الدراسة مكضع البحث ,مع بيئات الدراسات

السابقة سالفة الذكر.
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جدول رقم ()5.20

الفرضوات

نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالمصرف الذي تعمل بو
ى
المتوسطات
المجال

القاىرة
عمان

المحكر االكؿ القدرة عمى
االبداع
المحكر

الثاني

االستعداد

لتحمؿ المخاطرة
اجمالي محكر استراتيجيات
ريادة األعماؿ

قيمة

االسكان االردن االستثمار العربي فمسطين االختبارF

القيمة

االحتمالية
()Sig.

6.37

8.53 7.34

6.58

8.47 7.37

6.246

0.001

7.16

8.55 7.47

7.07

8.64 7.01

3.293

0.021

6.77

8.54

6.83

8.55 7.19

5.494

0.001

7.4

 الفرضية الرئيسية الثالثة:
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≤ 0.05في استجابات المبحكثيف حكؿ

المسؤكلية االجتماعية تعزم لممتغيرات الديمغرافية التالية (الجنس ,العمر ,المسمى الكظيفي ,

المؤىؿ العممي ,سنكات الخدمة ,البنؾ الذم تعمؿ بو).
اوال :الجنس

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقمتين اكبر مف
مستكل الداللة , α ≥ 0.05بالنسبة الجمالي (المسؤولية االجتماعية) حيث كانت قيمة المعنكية
 0.072مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ المسؤولية
االجتماعية تعزل لمتغير الجنس.
ويعزو الباحث ذلؾ إلى سياسات المصارؼ التجارية ال تفرؽ بيف الجنسيف حيث أف كبل الجنسيف
يتمقى نفس األنشطة كالدكرات التدريبية كيعيشاف ظركؼ كاحدة في المصارؼ التجارية ,كذلؾ في

مجتمع كاحد األمر الذم يكلد نفس المشكبلت كاألفكار ,كقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة

(الشاعر )2011 ,كدراسة فحجاف ,)2010 ,دراسة (مشرؼ ,)2009 ,دراسة (رفيقة كسبلمي,
 )2012التي اكدت عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ المسؤكلية االجتماعية

تعزل لمتغير الجنس .
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جدول رقم ()5.21

الفرضوات
ى

نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقمتين– الجنس
المتوسطات

المجال

قيمة

القيمة

االحتمالية

ذكر

انثى

االختبار t

المحكر االكؿ تجاه المكظفيف في المصرؼ

7.38

6.42

1.880

0.068

المحكر الثاني تجاه عمبلء المصرؼ

7.38

6.08

2.264

0.029

المحكر الثالث تجاه المجتمع المحمي

6.82

6.19

0.738

0.465

المحكر الرابع اتجاه البيئة المحيطة بالمصرؼ

6.8

5.65

1.822

0.076

اجمالي محاور المسؤولية االجتماعية

7.09

6.09

1.847

0.072

()Sig.

ثانيا :العمر
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" اكبر مف مستكل الداللة

 α ≥ 0.05بالنسبة الجمالي المجاؿ (اجمالي محكر المسؤولية االجتماعية) حيث كانت مستكل

الداللة  0.936مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي محكر
المسؤولية االجتماعية عدا محكر اتجاه العمبلء الذم أكضح كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في
استجابات المبحكثيف لصالح الذككر تعزل لمتغير العمر.يعزو الباحث ذلؾ إلى السياسات كالمكائح
كاألنظمة داخؿ المصارؼ التجارية التي تعتمد مبدأ المساكاة بيف العامميف ,حيث تككف المكافئات

كالحكافز عمى أساس الجكدة كالكفاءة أم أف جميع المكظفيف مع اختبلؼ مسماىـ الكظيفي يطبقكف
السياسات التي يرسميا المصرؼ كال يعكس ذلؾ رأيو الشخصي.

كتختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (المكلك )2009 ,التي اكدت كجكد فركؽ معنكية بيف
استجابات المبحكثيف حكؿ المسؤكلية االجتماعية تعزل لمتغير العمر .
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الفرضوات

جدول رقم ()5.22

نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالعمر

ى

المتوسطات
المجال

اقل من  30من 40-30

المحكر االكؿ تجاه المكظفيف في

من 50-40

اكثر من 50

سنة

سنة

سنة

سنة

قيمة
االختبارF

القيمة

االحتمالية
()Sig.

7.63

7.4

6.85

7.48

0.644

0.592

المحكر الثاني تجاه عمبلء المصرؼ

7.56

7.23

6.86

7.42

0.303

0.823

المحكر الثالث تجاه المجتمع المحمي

6.33

7.06

6.63

5.93

0.369

0.776

6.56

6.61

6.51

6.46

0.013

0.998

7.02

7.05

6.71

6.82

0.139

0.936

المصرؼ

المحكر الرابع اتجاه البيئة المحيطة

بالمصرؼ
اجمالي

االجتماعية

محاور

المسؤولية

ثالثا :المسمى الوظيفي
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" اكبر مف مستكل الداللة

 α ≥ 0.05بالنسبة الجمالي المجاؿ (اجمالي محكر المسؤولية االجتماعية) حيث كانت مستكل

الداللة  0.452مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي محكر
المسؤولية االجتماعية تعزل لمتغير المسمى الكظيؼ.

يعزو الباحث ذلؾ إلى أف سياسات المصارؼ التجارية ال تميز في تناكؿ المدراء لممسئكلية
االجتماعية مع اختبلؼ مسمياتيـ .أم أف اىتماـ الجميع بالمسؤكلية االجتماعية نابع مف السياسات
التي ترسميا المنظمة كال يرجع ذلؾ إلى فركؽ في المسمات الكظيفية.

كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (المكلك )2009 ,التي اكدت عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف

استجابات المبحكثيف حكؿ المسؤكلية االجتماعية تعزل لمتغير المسمى الكظيفي
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الفرضوات
ى

نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالمسمى الوظيفي
المتوسطات

المجال

مدير
عام

المحكر االكؿ تجاه المكظفيف

في المصرؼ

المحكر الثاني تجاه عمبلء

المصرؼ

المحكر الثالث تجاه المجتمع

المحمي

المحكر الرابع اتجاه البيئة

المحيطة بالمصرؼ
اجمالي

محاور

االجتماعية

المسؤولية

مدير

مساعد مدير
مدير

دائرة

رئيس
فرع

نائب

رئيس
فرع

مراقب رئيس
فرع

قسم

قيمة

االختبارF

القيمة

االحتمالية
()Sig.

0.490 0.939 7.02 7.19 5.00 7.88 7.34 7.56 5.38 7.66
0.676 0.694 6.67 7.45 5.00 7.88 7.41 7.56 7.13 7.50
0.303 1.254 5.96 5.93 5.00 7.22 7.92 7.11 5.33 8.89
0.596 0.796 6.01 6.93 5.00 7.21 7.63 6.48 5.75 7.34
0.452 0.996 6.41 6.87 5.00 7.55 7.57 7.10 5.90 7.85

رابعا :المؤىل العممي
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" اكبر مف مستكل الداللة

 α ≥ 0.05بالنسبة الجمالي المجاؿ (اجمالي محكر المسؤولية االجتماعية) حيث كانت مستكل
الداللة  0.544مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي محكر
المسؤولية االجتماعية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

كيعزو الباحث ذلؾ ألف معظـ المبحكثيف مؤىبلتيـ العمميف متقاربة ,كيغمب الطابع الركتيني عمى
الحياة العممية في ال مصارؼ التجارية ,األمر الذم يساعد عمى ثبات اعتقاد المدراء كثقافتيـ عند حد
معيف كقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (فحجاف ,)2010 ,كدراسة (المكلك )2009 ,التي

اكدت عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ المسؤكلية االجتماعية تعزل لمتغير

المؤىؿ العممي.
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جدول رقم ()5.24

الفرضوات
ى

نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالمؤىل العممي
المتوسطات

المجال

بكالوريوس

دبموم
عال

قيمة

ماجستير دكتوراه االختبارF

القيمة

االحتمالية
()Sig.

المحكر االكؿ تجاه المكظفيف في المصرؼ

7.2

8.13

6.96

0.723 0.327 7.72

المحكر الثاني تجاه عمبلء المصرؼ

7.21

8.38

6.4

0.353 1.070 6.89

المحكر الثالث تجاه المجتمع المحمي

6.76

7.33

6.22

0.823 0.195 6.75

6.53

8.38

6.34

0.548 0.611 7.11

6.93

8.05

6.46

0.554 0.600 6.97

المحكر

بالمصرؼ

الرابع

اتجاه

البيئة

المحيطة

إجمالي محاور المسؤولية االجتماعية

خامسا :سنوات الخدمة
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" اكبر مف مستكل الداللة
 α ≥ 0.05بالنسبة الجمالي المجاؿ (اجمالي المسؤولية االجتماعية) حيث كانت مستكل الداللة

 0.082مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي محكر

المسؤولية االجتماعية تعزل لمتغير العمر.

كيعزو الباحث ذلؾ أف المدراء ذكم الخبرات األقؿ لدييـ دافع قكم لتحسيف األكضاع القائمة في
المصارؼ التجارية كىذا يجعميـ متساكيف مع مف لدييـ خبرة طكيمة في نفس المصرؼ ,كاضافة

لذلؾ يطمح كؿ مدير مف ذكم الخبرة المحدكدة بأف يتقمد منصبنا ادارينا أعمى كذلؾ مف أجؿ الكصكؿ

لمتميز كقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (الشاعر ,)2011 ,دراسة (فحجاف)2010 ,
التي اكدت عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ المسؤكلية االجتماعية تعزل

لمتغير سنكات الخدمة  ,فيما اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة (المكلك )2009 ,التي اكدت
كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ المسؤكلية االجتماعية تعزل لمتغير سنكات

الخدمة.
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جدول رقم ()5.25
ى نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAسنوات الخدمة

المتوسطات

المجال

اقل من من10-5
 5سنوات سنوات

15-10
سنة

القيمة
قيمة
االحتمالية
اكثر من
االختبارF
()Sig.
 15سنة

المحكر االكؿ تجاه المكظفيف في المصرؼ

7.63

3.75

7.62

6.95

3.748

0.019

المحكر الثاني تجاه عمبلء المصرؼ

7.56

3.38

7.54

6.91

2.996

0.043

المحكر الثالث تجاه المجتمع المحمي

6.33

5.44

7.63

5.93

2.030

0.126

المحكر الرابع اتجاه البيئة المحيطة بالمصرؼ

6.56

4.5

6.95

6.28

0.970

0.417

اجمالي محاور المسؤولية االجتماعية

7.02

4.27

7.4

6.52

2.418

0.082

سادسا :المصرف الذي تعمل بو
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادم" اقؿ مف مستكل الداللة
()α≤0.05بالنسبة الجمالي المجاؿ (اجمالي محكر المسؤولية االجتماعية) حيث كانت مستكل
الداللة  0.014مما يكضح كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ اجمالي محكر
المسؤولية االجتماعية تعزل لمتغير المصرؼ الذم تعمؿ بو  ,ككانت الفركؽ لصالح بنؾ
فمسطيف.
كذلؾ يرجع إلى االنتشار الكاسع كتعدد الفركع ,يعزو الباحث عدـ اتفاؽ أك اختبلؼ نتائج ىذه
الدراسة مع أم مف نتائج الدراسات السابقة إلى اختبلؼ بيئة الدراسة مكضكع البحث مع بيئات
الدراسات السابقة سالفة الذكر.
جدول رقم ()5.26
نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالمصرف الذي تعمل بو
المجال
المحكر
المصرؼ

االكؿ

تجاه

المكظفيف

في

القاىرة
عمان

االسكان

المتوسطات
القيمة
قيمة
االحتمالية
االردن االستثمار العربي فمسطين االختبارF
()Sig.

6.43

7.67

8.17

6.63

7.31

8.22

3.517

0.016

المحكر الثاني تجاه عمبلء المصرؼ

6.63

6.81

8.29

6.87

7.03

8.39

1.937

0.126

المحكر الثالث تجاه المجتمع المحمي

5.74

6.96

7.77

5.26

8.47

8.25

2.927

0.034

المحكر الرابع اتجاه البيئة المحيطة
بالمصرؼ

5.88

6.27

8.21

5.5

6.98

8.62

4.431

0.005

اجمالي محاور المسؤولية االجتماعية

6.17

6.93

8.11

6.07

7.37

8.37

3.641

0.014
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ى

انفصم انسادس
اننتائج وانتىصياث
مقدمة.
أوالً :النتائج.
ثانياً :النتائج المتعمقة بتحقيق أىداف الدراسة.
ثالثاً :التوصيات.
رابعاً :آلية تنفيذ التوصيات.
خامساً :الدراسات المستقبمية المقترحة.
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النتائجىوالتوصوات

المقدمة:

ى

مف خبلؿ ىذه الدراسة كالتي يتمنى الباحث أف يككف قد كفؽ في حصر مختمؼ العناصر كالمفاىيـ

األساسية المرتبطة بيا كالتي اشتممت عمى دراسة نظرية كتطبيقية.

كقد تبيف في ضكء ىذه الدراسة أف اليدؼ الرئيسي منيا ىك دراسة "عبلقة استراتيجيات ريادة

األعماؿ بالمسؤكلية االجتماعية في المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة".

لذلؾ يتضمف ىذا الفصؿ استعراض ألىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث في ضكء الفركض

الرئيسية كالفرعية التي بنيت عمييا ,ككذلؾ في ضكء ما تكصمت إليو الدراسات السابقة في ىذا

المجاؿ.

كما يتضمف ىذا الفصؿ عرض ألىـ التكصيات الخاصة بالدراسة كأكجو االفادة منيا ,باإلضافة
إلى تقديـ عرض لتكجيات الدراسات المستقبمية المتصمة بمجاؿ ىذه الدراسة.

أوالً :النتائج:
أ-النتائج المتعمقة بمدى توافر عناصر استراتيجيات ريادة األعمال بالمصارف التجارية العاممة
في قطاع غزة:
 تتكافر عناصر استراتيجيات ريادة األعماؿ بالمصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزةبنسبة ( ,)%73.40حيث كاف ترتيب تكافر تمؾ العناصر في المصارؼ التجارية تبعنا
ألكزانيا النسبية كما يمي:

 القدرة عمى االبداع بنسبة (.)%71.88 االستعداد لتحمؿ المخاطرة بنسبة (.)%74.93 بالتالي تعتبر نسبة تكافر أبعاد استراتيجية األعماؿ بالمصارؼ التجارية العاممة في قطاعغزة كبيرة ,مما يعني أف المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة تسير باالتجاه الصحيح

في ما يخص تحكليا إلى مصارؼ تجارية ذات سمة ريادية ,كذلؾ يدؿ أيضنا عمى أف
مفيكـ استراتيجات ريادة األعماؿ في المصارؼ التجارية ليس غريبنا عف ادارة المصارؼ

كأنيا تتبنى ىذا المفيكـ مف خبلؿ المبادرات كالبرامج التطكيرية التي تنفذىا كالتي ىي

شديدة الصمة بتطبيؽ أبعاد استراتيجية ريادة األعماؿ ,كلكنيا بحاجة إلى المزيد مف
االىتماـ مف إدارة المصارؼ في كيفية تطبيؽ تمؾ العناصر بصكرة عممية سميمة ككذلؾ

147

ى

الفصلىالدادس

ىىىىى

ىالنتائجىوالتوصوات

النتائجىوالتوصوات

بتكصيات ىذه الدراسة التي مف شأنيا تطبيؽ أفضؿ لمفيكـ عناصر استراتيجية ريادة
األخذ
ى

األعماؿ في المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة ,كبالتالي زيادة نسبة تكافرىا.

ب -النتائج المتعمقة بوجود المسؤولية االجتماعية بالمصارف التجارية العاممة في قطاع غزة:
تكفرت المسؤكلية االجتماعية في المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة بنسبة ()%68.75
كىي تعتبر نسبة كبيرة ,كلكنيا تحتاج إ لى مزيد مف االىتماـ مف قبؿ ادارة المصارؼ التجارية مف
خبلؿ تبني التكصيات التي جاءت في ىذه الدراسة لرفع مستكل كجكد المسؤكلية االجتماعية في

المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة ,كيعتقد الباحث بأف نسبة المسؤكلية االجتماعية في

المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة كانت كبيرة ككف ادارة المصارؼ تقكـ بتنظيـ دكرات
تدريبية مف أجؿ رفع قدراتيـ ككفاءتيـ ككذلؾ قياـ ادارة المصارؼ ببرامج اعبلمية تعرؼ عمبلئيا

بخدماتيا كطرؽ كمجاالت استخداميا كأيضنا قياـ ادارة المصارؼ برعاية أنشطة كبرامج تنمكية
لبعض المناطؽ النائية كالفئات الميمشة.

ج -النتائج المتعمقة بالعالقة بين أبعاد استراتيجية األعمال بالمسؤولية االجتماعية في المصارف
التجارية العاممة في قطاع غزة:
تكجد عبلقة طردية قكية بيف أبعاد استراتيجية ريادة األعماؿ كالمسؤكلية االجتماعية في المصارؼ

التجارية العاممة في قطاع غزة بدرجة ارتباط ( )0.838كتدلؿ ىذه العبلقة الطردية أنو كمما تكافرت
عناصر استراتيجية ريادة األعماؿ في المصارؼ التجارية بدرجة أكبر ,زاد كجكد المسؤكلية
االجتماعية في تمؾ المصارؼ ,كبالتالي يجب عمى المصارؼ التجارية االىتماـ بتطبيؽ أفضؿ

لمفيكـ استراتيجية ريادة األعماؿ كاألخذ بتكصيات ىذه الدراسة لزيادة نسبة تكافر عناصر
استراتيجيات ريادة األعماؿ في المصارؼ التجارية مما يؤدم إلى تعزيز تبني مفيكـ المسؤكلية

االجتماعية فييا.

تكجد عبلقة طردية بيف (استراتيجية القدرة عمى االبداع ,استراتيجية االستعداد لتحمؿ المخاطرة)
كالمسؤكلية االجتما عية في المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة بدرجات متفاكتة كقد تـ ترتيبيا
كفؽ مستكل العبلقة مع المسؤكلية االجتماعية كالتالي:

 درجة االرتباط بيف استراتيجية القدرة عمى االبداع كالمسؤكلية االجتماعية (.)0.851 درجة االرتباط بيف استراتيجية االستعداد لتحمؿ المخاطرة كالمسؤكلية االجتماعية(.)0.684
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المتعمقة بالمتغيرات الديمغرافية:
د -النتائج
ى
 ارتفاع نسبة الذككر مف المدراء العامميف في المصارؼ التجارية التي أجريت فييا الدراسة
مقارنة باالناث حيث بمغت نسبة الذككر ( )%78.3كنسبة االناث (.)%21.7

 ارتفاع نسبة الفئة العمرية

(مف  – 40أقؿ مف  50سنة) بيف المدراء العامميف في

المصارؼ التجارية التي أجريت فييا الدراسة حيث بمغت النسبة (.)%41.5
 ارتفاع مسمى رئيس قسـ بيف المدراء العامميف في المصارؼ التجارية التي أجريت فييا
الدراسة حيث بمغت النسبة (.)%38.7

 ارتفاع نسبة الحاصميف عمى مؤىؿ عممي بكالكريكس بيف المدراء في المصارؼ التجارية
التي أجريت فييا الدراسة حيث بمغت النسبة (.)%79.2

 ارتفاع نسبة سنكات الخدمة (أكثر مف  15سنة) بيف المدراء العامميف في المصارؼ
التجارية التي أجريت فييا الدراسة حيث بمغت النسبة (.)%46.2
 ارتفاع نسبة المدراء العامميف في مصرؼ فمسطيف حيث بمغت النسبة (.)%64.2
 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف متكسطات
استجابات المبحكثيف حكؿ استراتيجية ريادة األعماؿ لدل المدراء العامميف في المصارؼ

التجارية العاممة في قطاع غزة تعزل لممتغيرات (العمر – المسمى الكظيفي – المؤىؿ

العممي – سنكات الخدمة).

 تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف متكسطات استجابات
المبحكثيف حكؿ استراتيجيات ريادة األعماؿ لدل المدراء العامميف في المصارؼ التجارية

العاممة في قطاع غزة تعزل لمتغير (الجنس) كذلؾ لصالح الذككر.

 تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف متكسطات استجابات
المبحكثيف حكؿ استراتيجيات ريادة األعماؿ لدل المدراء العامميف في المصارؼ التجارية

العاممة في قطاع غزة تعزل لمتغير (المصرؼ) ككانت الفركؽ لصالح مصرؼ فمسطيف.
 ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ()α≥0.05

بيف متكسطات

استجابات المبحكثيف حكؿ المسؤكلية االجتماعية لدل المدراء العامميف في المصارؼ

التجارية العاممة في قطاع غزة تعزل لمتغير (الجنس – العمر – المسمى الكظيفي –

المؤىؿ العممي – سنكات الخدمة).
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فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف متكسطات استجابات
 تكجد
ى
المبحكثيف حكؿ المسؤكلية االجتماعية لدل المدراء العامميف في المصارؼ التجارية العاممة

في قطاع غزة تعزل لمتغير (المصرؼ الذم تعمؿ بو) ككانت الفركؽ لصالح مصرؼ

فمسطيف.

كفي ما يمي يمخص الباحث نتائج اختبارات فرضيات الدراسة في الجدكؿ رقـ (.)6.1
جدول رقم ()6.1
نتائج اختبارات فرضيات الدراسة
م

النتيجة

الفرضية

األكلى

التحميؿ
انتيى
تكجد عبلقة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف قد
استراتيجيات ريادة األعماؿ كالمسؤكلية االجتماعية لدل المصارؼ االحصائي إلى قبكؿ ىذه
الفرضية كرفض الفرضية
التجارية العاممة في قطاع غزة.
الصفرية

األكلى
1

تكجد عبلقة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف تـ قبكؿ الفرضية الفرعية
استراتيجية القدرة عمى االبداع كالمسؤكلية االجتماعية لدل المصارؼ ( )1كرفض الفرضية
الصفرية
التجارية العاممة في قطاع غزة.

األكلى
2

تكجد عبلقة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف تـ قبكؿ الفرضية الفرعية
استراتيجية االستعداد لتحمؿ المخاطرة كالمسؤكلية االجتماعية لدل ( )2كرفض الفرضية
الفرعية الصفرية
المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة.

الثانية

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05في
استجابات المبحكثيف حكؿ استراتيجيات الريادة تعزل لممتغيرات
الديمغرافية التالية (الجنس ,العمر ,المسمى الكظيفي ,المؤىؿ العممي,
سنكات الخدمة ,المصرؼ الذم تعمؿ بو).

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف تـ قبكؿ الفرضية الفرعية
الثانية  1متكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ استراتيجيات ريادة األعماؿ تعزل ( )1كرفض الفرضية
الفرعية الصفرية
لمتغير الجنس
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف تـ رفض الفرضية الفرعية
الثانية  2متكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ استراتيجيات ريادة األعماؿ تعزل ( )2كقبكؿ الفرضية الفرعية
الصفرية
لمتغير العمر
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ()α≥0.05بيف تـ رفض الفرضية الفرعية
الثانية  3متكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ استراتيجيات ريادة األعماؿ تعزل ( )3كقبكؿ الفرضية الفرعية
الصفرية
لمتغير المسمى الكظيفي
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الثانية4

فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف تـ رفض الفرضية الفرعية
تكجد ى
متكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ استراتيجيات ريادة األعماؿ تعزل ( )4كقبكؿ الفرضية الفرعية
الصفرية
لمتغير المؤىؿ العممي

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف تـ رفض الفرضية الفرعية
الثانية  5متكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ استراتيجيات ريادة األعماؿ تعزل ( )5كقبكؿ الفرضية الفرعية
الصفرية
لمتغير سنكات الخدمة
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف تـ قبكؿ الفرضية الفرعية
الثانية  6متكسطات استجابة المبحكثيف حكؿ استراتيجيات ريادة األعماؿ تعزل ( )6رفض الفرضية الفرعية
الصفرية
لمتغير المصرؼ الذم تعمؿ بو
الثالثة

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05في
استجابات المبحكثيف حكؿ المسؤكلية االجتماعية تعزل لممتغيرات
الديمغرافية التالية (الجنس ,العمر ,المسمى الكظيفي ,المؤىؿ العممي,
سنكات الخدمة ,المصرؼ الذم تعمؿ بو)

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف تـ رفض الفرضية الفرعية
الثالثة  1متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ المسؤكلية االجتماعية لدل ( )1كقبكؿ الفرضية الفرعية
الصفرية
المدراء العامميف في المصارؼ التجارية تعزل لمتغير الجنس
الثالثة2

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف تـ رفض الفرضية الفرعية
متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ المسؤكلية االجتماعية لدل ( )2كقبكؿ الفرضية الفرعية
الصفرية
المدراء العامميف في المصارؼ التجارية تعزل لمتغير العمر

الثالثة3

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف تـ رفض الفرضية الفرعية
متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ المسؤكلية االجتماعية لدل ( )3كقبكؿ الفرضية الفرعية
المدراء العامميف في المصارؼ التجارية تعزل لمتغير المسمى الكظيفي الصفرية

الثالثة4

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف تـ رفض الفرضية الفرعية
متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ المسؤكلية االجتماعية لدل ( )4كقبكؿ الفرضية الفرعية
الصفرية
المدراء العامميف في المصارؼ التجارية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

الثالثة5

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف تـ رفض الفرضية الفرعية
متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ المسؤكلية االجتماعية لدل ( )5كقبكؿ الفرضية الفرعية
الصفرية
المدراء العامميف في المصارؼ التجارية تعزل لمتغير سنكات الخدمة

الثالثة6

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≥0.05بيف تـ قبكؿ الفرضية الفرعية
متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ المسؤكلية االجتماعية لدل ( )6كرفض الفرضية
المدراء العامميف في المصارؼ التجارية تعزل لمتغير المصرؼ الذم الفرعية الصفرية
تعمؿ بو

151

ى

الفصلىالدادس

ىىىىى

ىالنتائجىوالتوصوات

النتائجىوالتوصوات

المتعمقة بتحقيق أىداف الدراسة:
ثانياً :النتائج ى
أظيرت النتائج تحقيؽ الدراسة عمى النحك المكضح في الجدكؿ رقـ ()6.2
جدول رقم ()6.2
النتائج المتعمقة بتحقيق أىداف الدراسة
م

كيفية تحقيقو

مضمون اليدف

مدى

تحقيقو

.1معرفة عبلقة استراتيجيات الريادة بالمسؤكلية االجتماعية الدراسة الميدانية (الفصؿ الخامس) تـ
لدل المدراء العامميف في المصارؼ التجارية العاممة في جدكؿ رقـ ()5.16

تحقيقو

قطاع غزة.
.2تحديد مستكل المسؤكلية االجتماعية لدل المدراء الدراسة الميدانية (الفصؿ الخامس) تـ
العامميف في المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة.

جدكؿ رقـ ()5.15

تحقيقو

.3تحديد كاقع استراتيجيات الريادة لدل المدراء العامميف في الدراسة الميدانية (الفصؿ الخامس) تـ
جدكؿ رقـ ()5.10

المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة.

تحقيقو

.4دراسة الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ استراتيجيات الدراسة الميدانية كاختبار الفرضية تـ

ريادة األعماؿ (القدرة عمى االبداع ,االستعداد لتحمؿ الثانية (الفصؿ الخامس) مف جدكؿ تحقيقو
المخاطرة) تعزل لممتغيرات الديمغرافية (الجنس ,العمر ,رقـ ( )5.19كحتى جدكؿ رقـ

المؤىؿ العممي ,سنكات الخدمة ,المسمى الكظيفي)5.24( ,
المصرؼ)

.5دراسة الفركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ المسؤكلية الدراسة الميدانية كاختبار الفرضية تـ

االجتماعية تعزل لممتغيرات الديمغرافية (الجنس ,العمر ,الثانية (الفصؿ الخامس) مف جدكؿ تحقيقو

المؤىؿ العممي ,سنكات الخدمة ,المسمى الكظيفي ,رقـ ( )5.25كحتى جدكؿ رقـ
()5.30

المصرؼ)

التكصيات (الفصؿ السادس) جدكؿ تـ

.6تقديـ تكصيات في نياية الدراسة

رقـ ()6.4
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التوصيات:
ثالثاً:
ى
َيخمُص الباحث مف العرض السابؽ ألىـ نتائج الدراسة بمجمكعة مف التكصيات التي تعبر عف
أكجو االفادة منيا ,في محاكلة لمكصكؿ لمصارؼ تجارية تتسـ بالريادة كتعزيز المسؤكلية
االجتماعية فييا ,حيث أف ىناؾ تكصيات لممصارؼ التجارية كالميتميف بيذا المكضكع كقد راعى
الباحث في عرض ىذه التكصيات تصنيفيا كفقان لمتغيرات الدراسة كما يتضح مف الجدكؿ
رقـ()6.3
جدول رقم ()6.3
التوصيات وفقاً لمتغيرات الدراسة
أوالً أبعاد استراتيجيات الريادة
 -1القدرة عمى االبداع
-1

اعادة ىيكمة الييكؿ التنظيمي الحالي لممصرؼ لزيادة القدرة عمى االبداع.

-2

زيادة االىتماـ برضى المكظفيف عف سياسات كبرامج االبداع.

-3

تشجيع ادارة المصرؼ لمتنافس بيف العامميف مف أجؿ تنشيط االبداع التنظيمي

-4

التأكيد عمى ترؾ مساحة لمعامميف لممشاركة في تقديـ األفكار لتطكير الخدمات القائمة.

-5

ضركرة سعي المصرؼ لتقديـ خدمات فريدة كابداعية لممنتفعيف.

-6

اتاحة الفرصة لممكظفيف لطرح أفكار جديدة كبصكرة دائمة.

-7

تركيز ادارة المصرؼ عمى تشجيع المكظفيف لجمب معارؼ كعمكـ جديدة كمشاركة ىذه المعارؼ

كالعمكـ مع زمبلء العمؿ.

 -2االستعداد لتحمل المخاطرة
-1

االىتماـ بتكقع نكاتج المخاطر اذا حدثت ,كحجـ الخسارة.

-2

تشجيع ادارة المصرؼ الكتشاؼ تأثير المخاطر عمى الكظائؼ كاألنشطة.

-3

تكفير ادارة المصرؼ لمدعـ البلزـ لبلستعداد لممخاطر المتكقعة.

-4

ضركرة سعي ادارة المصرؼ لتشكيؿ كتدريب فرؽ مختصة لجمع كاكتشاؼ مؤشرات الخطر.

-5

عقد المزيد مف االتفاقيات مع المؤسسات الخارجة لبلستعداد لممخاطر.

-6

تعزيز طرؽ االتصاؿ كالتكاصؿ مع األطراؼ ذات العبلقة بالخطر.

-7

االىتماـ باستخبلص نتائج تجارب التعامؿ مع االخطار لمؤسسات أخرل ذات ظركؼ مشابية.
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ثانياً :المسؤولية االجتماعية

ى

-1

العمؿ عمى زيادة اىتماـ ادارة المصرؼ بتقديـ خدمات اجتماعية لممكظفيف خارج نطاؽ العمؿ.

-2

زيادة اىتماـ ادارة المصرؼ بتكاليؼ المسؤكلية االجتماعية اتجاه المكظفيف.

-3

عدـ تجاىؿ تكريـ العمبلء المميزيف.

-4

ايبلء المصرؼ اىتماـ أكبر لممساىمة في حؿ مشكمة البطالة.

-5

تركيز ادارة المصرؼ عمى تقديـ منح تعميمية ألفراد المجتمع.

-6

تعزيز ادارة المصرؼ لفكرة االىتماـ ببرامج التنمية في المناطؽ النائية كالفئات الميمشة.

-7

ضركرة قياـ ادارة المصرؼ لدعـ مشاريع تنتج منتجات صديقة لمبيئة كتستخدـ الطاقة النظيفة.

-8

مساعدة إدارة المصرؼ في تقديـ حمكؿ لممساىمة في حؿ مشكمة االسكاف.

رابعاً :آلية تنفيذ التوصيات:
يكضح الجدكؿ رقـ ( )6.4آلية تنفيذ التكصيات التي تكصمت إلييا الدراسة.
جدول رقم ()6.4

خطة تنفيذ التوصيات
التوصيات

الوقت
المناسب
الالزم لمتنفيذ

آلية التنفيذ

الجية
المعنية
بالتنفيذ

أو ًال :توصيات ابعاد استراتيجيات ريادة األعمال
اعادة ىيكمة الييكؿ التنظيمي الحالي االستفادة مف نماذج اليياكؿ المدرجة في  6 – 3أشير
مؤسسات مشابية
لممصرؼ لزيادة القدرة عمى االبداع.

االدارة
العميا

زيادة االىتماـ برضى المكظفيف عف عقد جمسات الحكار كالمناقشة كاالستماع شيريان
كتبادؿ آراء المكظفيف
سياسات كبرامج االبداع.

االدارة
التنفيذية

تشجيع ادارة المصرؼ لمتنافس بيف تقديـ مكافئات تحفيزية لمعامميف المبدعيف
العامميف مف أجؿ تنشيط االبداع
التنظيمي

3
أسابيع

التأكيد عمى ترؾ مساحة لمعامميف عقد جمسات الحكار كالمناقشة كاالستماع شيريان
لممشاركة في تقديـ األفكار لتطكير كتبادؿ آراء المكظفيف
الخدمات القائمة.
ضركرة سعي المصرؼ لتقديـ خدمات المراجعة

الدكرية ألنظمة العمؿ
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النتائجىوالتوصوات
فريدة كابداعية لممنتفعيف .ى

العميا

المصرؼ
–

 6االدارة
التنفيذية

اتاحة الفرصة لممكظفيف لطرح أفكار عقد المقاءات الفردية كالجماعية لتشجيع 3
المكظفيف عمى ممارسة األنشطة الجماعية أسابيع
جديدة كبصكرة دائمة.

تركيز ادارة المصرؼ عمى تشجيع عقد المقاءات كالندكات كالمناقشات مع  3شيكر
المكظفيف لجمب معارؼ كعمكـ جديدة المؤسسات ذات العبلقة
كمشاركة ىذه المعارؼ كالعمكـ مع زمبلء
العمؿ.

االدارة
التنفيذية

االىتماـ بتكقع نكاتج المخاطر اذا حدثت اعداد الخطط االستراتيجية التي تكاكب سنكيان
المتغيرات كالتطكرات
كحجـ الخسارة.

االدارة
العميا

تشجيع ادارة المصرؼ الكتشاؼ تأثير عقد االجتماعات الدكرية
المخاطر عمى الكظائؼ كاألنشطة.

 6شيكر

االدارة
التنفيذية

تكفير ادارة المصرؼ لمدعـ البلزـ استخداـ منيجية تخطيط السيناريكىات  6شيكر
االستراتيجية
لبلستعداد لممخاطر المتكقعة.

االدارة
العميا

ضركرة سعي ادارة المصرؼ لتشكيؿ االستماع الفعاؿ لكؿ أفكار المكظفيف
كتدريب فرؽ مختصة لجمع كاكتشاؼ المميزة كخصكصان التي تيتـ بالمخاطر
مؤشرات الخطر.

االدارة
التنفيذية

عقد المزيد مف االتفاقيات مع المؤسسات االستفادة مف نماذج المؤسسات المبدعة
صاحبة العبلقة
الخارجة لبلستعداد لممخاطر.

االدارة
العميا

تعزيز طرؽ االتصاؿ كالتكاصؿ مع ابداء المركنة في ممارسات العمؿ كطرؽ
االتصاؿ
األطراؼ ذات العبلقة بالخطر.

االدارة
التنفيذية

االىتماـ باستخبلص نتائج تجارب االستفادة مف تجارب المؤسسات األخرل سنكيان
التعامؿ مع االخطار لمؤسسات أخرل ذات الظركؼ المشابية
ذات ظركؼ مشابية.

االدارة
العميا

ثانياً :المسؤولية االجتماعية
العمؿ عمى زيادة اىتماـ ادارة المصرؼ عقد كرشات عمؿ كلقاءات كندكات تتيح  3شيكر
بتقديـ خدمات اجتماعية لممكظفيف خارج لمعامميف التعبير عف حياتيـ المستقبمية
نطاؽ العمؿ.

االدارة
التنفيذية

زيادة اىتماـ ادارة المصرؼ بتكاليؼ كضع الئحة تبيف تكاليؼ المسؤكلية
االجتماعية
المسؤكلية االجتماعية اتجاه المكظفيف.

االدارة
العميا

عدـ تجاىؿ تكريـ العمبلء المميزيف.

مكافأة العامميف
بناء عمى الئحة داخمية سنكيان
ن
معدة مسبقنا
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ايبلء المصرؼ اىتماـ ىأكبر لممساىمة تنظيـ كرش عمؿ لتقديـ حمكؿ لممشكبلت  6شيكر
االجتماعية
في حؿ مشكمة البطالة.
تركيز ادارة المصرؼ عمى تقديـ منح عقد شراكة مع ك ازرة التربية كالتعميـ
تعميمية ألفراد المجتمع.

االدارة
التنفيذية

سنكيان

االدارة
التنفيذية

تعزيز ادارة المصرؼ لفكرة االىتماـ القياـ بالزيارات الميدانية لممناطؽ النائية سنكيان
ببرامج التنمية في المناطؽ النائية كالفئات لمعرفة احتياجاتيا
الميمشة.

االدارة
التنفيذية

ضركرة قياـ ادارة المصرؼ لدعـ مشاريع عقد كرشات عمؿ متخصصة في مجاالت سنكيان
تنتج منتجات صديقة لمبيئة كتستخدـ الطاقة النظيفة
الطاقة النظيفة.

االدارة
التنفيذية

مساعدة إدارة المصرؼ في تقديـ حمكؿ عقد جمسات الحكار كالمناقشة إليجاد حمكؿ سنكيان
خبلقة لمشكمة االسكاف
لممساىمة في حؿ مشكمة االسكاف.

االدارة
التنفيذية

خامساً :الدراسات المستقبمة المقترحة:
بعد االنتياء مف ىذه الدراسة ,كعمى ضكء ما سبؽ مف نتائج يمكف أف يقترح الباحث بعض
الدراسات المستقبمية كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
 .1دكر استراتيجيات ريادة األعماؿ في تحقيؽ ميزة تنافسية مستدامة في المصارؼ التجارية
العاممة في قطاع غزة.

 .2الخصائص الريادية كالميزة التنافسية لدل المصارؼ التجارية العاممة في قطاع غزة.
 .3تطبيؽ الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة الستراتيجيات ريادة األعماؿ كدكرىا في الحد
مف أزمة البطالة بيف صفكؼ الخريجيف.
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أبك قرف ,سعيد" )2015( .كاقع ريادة األعماؿ في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة"( .دراسة
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أبك كامش ,إبراىيـ" )2015( .المصارؼ العاممة في فمسطيف أرباح كبيرة كمسؤكلية اجتماعية
ضعيفة" ,أغمبيا دعائية" ,الحياة الجديدة .2015/8/21
أبك ككش ,يكيسؼ" )2012( .السمات القيادية كالمسئكلية االجتماعية لدل الطبلب المشاركيف
كغير المشاركيف في جماعات النشاط الطبلبي" ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,الجامعة

االسبلمية ,فمسطيف.

األغا ,كفيؽ" )2009 (.الريادة في الشركات العربية بمنظكر استراتيجي" مجمة جامعة األزىر بغزة,
سمسمة العمكـ االنسانية ,المجمد  ,11العدد .A -1

األميف ,ماىر عياش .اليبمكـ ,محمد عبد الغني .الحارس عبد الرحمف عمر :)2002( .مدم التزاـ
المصارؼ الخاصة السكرية بتطبيؽ مبادئ إدارة مخاطر الغش ,دراس ميدانية في

الجميكرية العربية السكرية ,جامعة تشريف ,البلزقية ,سكريا.

ايثار الفيحاف كأـ كمثكـ أبر ( :)2012دكر المنظمات الريادية في تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية,
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بالحاج أسماء .فبلح ,فاطمة" )2013( .دكر المصارؼ التجارية في تمكيؿ العمميات االستثمارية
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لحاضنات األعماؿ :أنمكذج مقترح لحاضنة عراقية لؤلعماؿ كالتقانة" ,المؤتمر العممي

الثالث لكمية االدارة كاالقتصاد بجامعة العمكـ التطبيقية الخاصة ,األردف.

جريدة الغد العاممة في األردف" )2010( ,المسئكلية االجتماعية لممصارؼ في األردف نشاط
يتجذر".2010/2/24 ,
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الفمسطيني" ,كمية االقتصاد كالعمكـ االدارية ,جامعة النجاح.

الحدراكم ,حامد كريـ ,االسي .أفناف ,الفتبلكم .األمير" )2014( .تكظيؼ أبعاد المسؤكلية
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ممحق رقم ()1
االستبانة

جـ ـ ــامـعة األزهـ ـ ـ ـ ــر– غـ ـ ـ ـ ـ ـزة
عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادة الدراسات العلي ـ ـ ـا
كلية االقتصاد والعلوم االدارية
قس ـ ـ ـ ـ ـ ـم إدارة األع ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـال

استبانة
أخي الموظف  /أختي الموظفة

تحية طيبة،،،

يقكـ الباحث بإجراء دراسة حكؿ "عالقة استراتيجيات ريادة األعمال بالمسؤولية
االجتماعية في المصارف التجارية العاممة في قطاع غزة" ,كذلؾ كبحث تكميمي لنيؿ درجة
الماجستير مف كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية .قسـ إدارة األعماؿ .بجامعة األزىر – غزة.

كتعد مشاركتكـ في تقديـ الصكرة الحقيقية ذات أثر إيجابي في إخراج ىذا البحث بالمستكل

المطمكب ,لذا نرجك تفضمكـ باختيار اإلجابة التي تركنيا مناسبة لكؿ سؤاؿ عممان بأف البيانات

المدكنة تتسـ بطابع السرية كاألمانة العممية ,كىي لغرض البحث العممي حص انر.

نشكر لكم حسن استجابتكم  ...مع وافر الشكر والعرفان
الباحث  /محمود محمد التمباني.
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المصطمحات الواردة في االستمارة:
 ريادة األعمال :ىي عممية إنشاء شيء جديد ذك قيمة ,كتخصيص الكقت كالجيد كالماؿ
البلزـ لممشركع ,كتحمؿ المخاطر المصاحبة ,كاستقباؿ المكافئات الناتجة.
 المسؤولية االجتماعية لممنظمات :التزاـ أصحاب النشاطات التجارية بالمساىمة في
التنمية المستدامة مف خبلؿ العمؿ مع مكظفييـ كعائبلتيـ ,كالمجتمع المحمي ,كالمجتمع
ككؿ لتحسيف مستكل معيشة الناس ,بأسمكب يخدـ التجارة كالتنمية في آف كاحد.

القسم األول :البيانات الشخصية:

مبلحظة :الرجاء كضع اشارة ( )/أماـ العبارة التي تعتقد بأنيا أكثر مبلءمة مف كجية نظرؾ:
الجنس

ذكر

أنثى

العمر

أقؿ مف  30سنة

مف  – 30أقؿ مف  40سنة

مف  – 40أقؿ مف  50سنة

 50سنة فأكثر

مدير عاـ

مدير

مساعد مدير

رئيس دائرة

رئيس فرع

نائب رئيس فرع

مراقب فرع

رئيس قسـ

بكالكريكس

دبمكـ

ماجستير

دكتكراه

أقؿ مف  5سنكات

مف  – 5أقؿ مف  10سنكات

مف  – 10أقؿ مف  15سنة

أكثر مف  15سنة

بنؾ فمسطيف

بنؾ القدس

بنؾ القاىرة عماف

البنؾ العربي

المسمى الوظيفي

المؤىل العممي:

أخرل
عدد سنوات الخدمة
البنك الذي تعمل بو:

بنؾ االسكاف لمتجارة
كالتمكيؿ

بنؾ االستثمار الفمسطيني
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القسم الثاني :متغيرات الدراسة

يرجى االجابة عن أسئمة االستبانة حيث تبدأ من ( 1أقل موافقة) إلى ( 10أعمى موافقة)

المحور األول :استبانة استراتيجيات ريادة األعمال وتتكون من بعدين
البعد األول :القدرة عمى االبداع
الفقرة

م

 .1يرل إدارة المصرؼ ضركرة تبني استراتيجية اإلبداع لعامميو .
 .2تختمؼ االستراتيجيات كالعمميات الحالية في المصرؼ عف االستراتيجيات
كالعمميات السابقة.

 .3تنص استراتيجية المصرؼ بكضكح عمى التكجو االبداعي.
 .4العمميات كاالستراتيجيات المعمكؿ بيا في المصرؼ ابداعية.
 .5تسعى إدارة المصرؼ إلى تقديـ خدمات جديدة باستمرار.
 .6تعمؿ إدارة المصرؼ عمى ترجمة األفكار الجديدة إلى خدمات جديدة.
 .7تُعزز إدارة المصرؼ األفكار المطركحة مف المكظؼ إلثراء المياـ الكظيفية.
 .8يقدـ إدارة المصرؼ خدمات جديدة بكفاءة.
 .9يستثمر إدارة المصرؼ عبلقاتو مع الجميع مف أجؿ الحصكؿ عمى أفكار جديدة.
 .10يكفر إدارة المصرؼ المكارد المطمكبة لتطكير األفكار الجديدة.
 .11يتـ دراسة األفكار الجديدة بحرص قبؿ اتخاذ القرار بشأنيا.
.12

تحاكؿ إدارة المصرؼ معالجة المشكبلت التي يعاني منيا المكظفكف في العمؿ

بأساليب عممية حديثة.

 .13تجتيد إدارة المصرؼ في تقديـ نماذج ابداعية عف مكظفيف سابقيف.
 .14تشجع إدارة المصرؼ اآلراء المقدمة مف مكظفييا لتحسيف أساليب العمؿ الجديدة.
 .15تسعى إدارة المصرؼ إلى تككيف فرؽ عمؿ ابداعية لتطكير الخدمات.
 .16تعزز إدارة المصرؼ محاكالت مكظفييا االبداعية لحؿ مشكبلت العمؿ.
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يرجى االجابة عن أسئمة االستبانة حيث تبدأ من ( 1أقل موافقة) إلى ( 10أعمى موافقة)
 .17يتـ تقييـ برامج تدريبية لممكظفيف في المصرؼ لزيادة قدرتيـ االبداعية.
 .18تشجع إدارة المصرؼ التنافس بيف العامميف مف أجؿ تنشيط االبداع التنظيمي.
 .19لممصرؼ القدرة عمى االبداع في تقديـ الخدمات لتحسيف مكقفو التنافسي.
 .20يترؾ المصرؼ مساحة لمعامميف لممشاركة في تقديـ األفكار لتطكير الخدمات
القائمة.

 .21يقدـ المصرؼ خدمات فريدة كابداعية لممنتفعيف.
 .22يتـ طرح أفكار جديدة مف قبؿ المكظفيف بصكرة دائمة.
 .23يشجع المصرؼ المكظفيف عمى جمب معارؼ كعمكـ جديدة كمشاركة ىذه المعارؼ
كالعمكـ مع زمبلء العمؿ.

 .24الييكؿ التنظيمي الحالي لممصرؼ يدعـ مفيكـ االبداع.
 .25ىناؾ رضا مف قبؿ المكظفيف عف سياسات كبرامج االبداع.
 .26يمتمؾ المصرؼ القدرة عمى دمج المعرفة الداخمية كالخارجية لخمؽ كتحكيؿ األفكار
إلى خدمات مممكسة.

البعد الثاني :االستعداد لتحمل المخاطرة
م

الفقرة

.1

يتبع المصرؼ األساليب العممية لمتنبؤ بالمخاطر المحتممة.

.2

يقكـ المصرؼ بدراسات كاجراءات تمكنو مف تشخيص المخاطر المحتممة.

.3

يتـ تحديد نسبة احتمالية حدكث المخاطر كدرجة الخطكرة.

.4

يتـ تكقع نكاتج المخاطر إذا حدثت كحجـ الخسارة.

.5

يعد المصرؼ تقارير عف المخاطر كيقدميا لمجيات المعنية.

.6

يتـ العمؿ عمى تحميؿ كتكصيؼ دقيؽ لممخاطر.

.7

يقكـ المصرؼ باكتشاؼ تأثير المخاطر عمى الكظائؼ كاألنشطة.
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يرجى االجابة عن أسئمة االستبانة حيث تبدأ من ( 1أقل موافقة) إلى ( 10أعمى موافقة)
.8

يعمؿ المصرؼ عمى كضع استراتيجيات كسياسات إلدارة المخاطر.

.9

يتـ دراسة بدائؿ مكاجية الخطر (تحمميا – تنكيعيا – تجنبيا – تحكيميا).

 .10تقكـ إدارة المصرؼ باتخاذ الق اررات المناسبة في مكاجية المخاطر.
 .11يحدث تعاكف بيف كافة المستكيات في المصرؼ لمكاجية المخاطر.
 .12تقكـ إدارة المصرؼ بالتأكد مف أف االجراءات المتبعة قد أعطت النتائج المخطط
ليا.

 .13يتـ صياغة تقارير تكضح خطر االنحرافات المتكقعة.
 .14يقكـ المصرؼ بتكفير الدعـ البلزـ لبلستعداد لممخاطر المتكقعة.
 .15تقكـ إدارة المصرؼ بتشكيؿ كتدريب فرؽ مختصة لجمع كاكتشاؼ مؤشرات
الخطر.
 .16يكجد تعاكف لبلستعداد لممخاطر مع مؤسسات خارجية.
 .17يتـ انشاء فريؽ مختص لمتعامؿ مع المخاطر مع تحديد اختصاص كؿ عضك.
 .18يتـ تييئة نظاـ معمكمات كاتصاالت فعاؿ لمتعامؿ مع المخاطر.
 .19يتـ االىتماـ بالتكاصؿ مع كافة األطراؼ ذات العبلقة بالخطر.
 .20تأخذ إدارة المصرؼ عامؿ الكقت بعيف االعتبار عند التعامؿ مع الخطر لتقميؿ
الخسائر.

 .21يتـ تحديد الدركس المستفادة لتفادم المخاطر مستقببلن.
 .22يتـ استخبلص نتائج تجارب التعامؿ مع االخطار لمؤسسات أخرل ذات ظركؼ
مشابية.
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المحور الثاني :استبانة المسؤولية االجتماعية وتتكون من أربعة أبعاد
الفقرة

م

تجاه الموظفين في المصرف
.1

تقكـ إدارة المصرؼ بتنظيـ دكرات تدريبية مف أجؿ رفع قدراتيـ ككفاءتيـ.

.2

تراعي إدارة المصرؼ التفاكت في قدرات كمكاىب المكظفيف عف طريؽ منح

.3

سياسات إدارة المصرؼ تأخذ باالعتبار قدرات كميارات المكظفيف كتحقيؽ فرص

.4

يعمؿ المصرؼ عمى تييئة ظركؼ العمؿ المناسبة لممكظفيف.

.5

يقكـ المصرؼ بتكفير نظاـ تأميف صحي لممكظفيف.

.6

تقدـ إدارة المصرؼ نظاـ مقبكؿ لمتأميف كالمعاشات لممكظفيف.

.7

تيتـ إدارة المصرؼ بتقديـ خدمات اجتماعية لممكظفيف خارج نطاؽ العمؿ.

.8

ىناؾ اىتمامات مف قبؿ إدارة المصرؼ بتكاليؼ المسؤكلية االجتماعية تجاه

الحكافز.

متساكية لمترقية.

المكظفيف.

تجاه عمالء المصرف
.1

ييتـ المصرؼ بشكاكم كمقترحات عمبلئو.

.2

يقكـ المصرؼ بتكريـ العمبلء المميزيف.

.3

يقكـ المصرؼ ببرامج اعبلمية تُعرؼ عمبلئو بخدماتو كطرؽ كمجاالت
استخداماتو.

.4

ييتـ المصرؼ بتعظيـ الربح عمى حساب جكدة خدمة العميؿ.

.5

ييتـ المصرؼ بتقديـ أفضؿ كأحدث الخدمات لعمبلئو.

.6

ييتـ المصرؼ بتقديـ الخدمات لعمبلئو بجكدة عالية.

.7

يتحمؿ المصرؼ األضرار التي قد يتعرض ليا العمبلء أثناء تكاجدىـ في

177

10 -1

ى

ى

المالحق

ىىىىى

ى

يرجى اإلجابة عن أسئمة اإلستبانة حيث تبدأ من ( 1أقل موافقة) إلى ( 10أعمى موافقة)

المحور الثاني :استبانة المسؤولية االجتماعية وتتكون من أربعة أبعاد
الفقرة

م
المصرؼ.
.8

تمقى تكاليؼ المسؤكلية االجتماعية تجاه عمبلء المصرؼ اىتماـ اإلدارة.
تجاه المجتمع المحمي

.1

يقكـ المصرؼ برعاية مؤتمرات عممية.

.2

يقكـ المصرؼ بالتبرع لمجمعيات الخيرية.

.3

يساىـ المصرؼ في التخفيؼ مف البطالة.

.4

يقدـ المصرؼ المنح التعميمية ألفراد المجتمع.

.5

ييتـ المصرؼ بمكضكعات صحية مثؿ مكافحة مرض السرطاف.

.6

يقكـ المصرؼ برعاية أنشطة كبرامج تنمكية لبعض المناطؽ النائية كالفئات
الميمشة.

.7

يقكـ المصرؼ برعاية األنشطة الرياضية كالثقافية لمفئات المختمفة في المجتمع.

.8

يقكـ المصرؼ بتكظيؼ أفراد مف ذكم االحتياجات الخاصة.

.9

يكافؽ المصرؼ عمى تدريب طبلب الجامعات.
اتجاه البيئة المحيطة بالمصرف

.1

يساىـ المصرؼ في تنفيذ برامج اإلسكاف.

.2

يقكـ المصرؼ بالمشاركة في برامج حماية البيئة كالحد مف التمكث.

.3

يعمؿ المصرؼ عمى تجميؿ كتشجير المناطؽ الطبيعية كالشكارع.

.4

يقدـ المصرؼ المساعدات لممنظمات االجتماعية التي تيدؼ إلى تحسيف البيئة

.5

يستثمر المصرؼ في مشاريع تنتج منتجات صديقة لمبيئة.

التي يعمؿ بيا المصرؼ.
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يرجى اإلجابة عن أسئمة اإلستبانة حيث تبدأ من ( 1أقل موافقة) إلى ( 10أعمى موافقة)

المحور الثاني :استبانة المسؤولية االجتماعية وتتكون من أربعة أبعاد
م

الفقرة

.6

ال يمكؿ المصرؼ المشاريع التي تضر البيئة.

.7

يقكـ المصرؼ بدعـ المشاريع التي تستخدـ الطاقة النظيفة.

.8

يقكـ المصرؼ بدعـ جماعات تيتـ بالمياه كالحفاظ عمييا مف التمكث.
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قائمة بأسماء السادة المحكمين
اسم المحكم

مكان العمل

د .محمد فارس

جامعة األزىر

د .شادم التمباني

جامعة األزىر

د .كفيؽ األغا

جامعة األزىر

د .ببلؿ البشيتي

جامعة األزىر

د .أكرـ سمكر

الجامعة اإلسبلمية

د .ياسر الشرفا

الجامعة اإلسبلمية

د .سامي أبك الركس

الجامعة اإلسبلمية

د .نبيؿ المكح

ديكاف المكظفيف العاـ

د .خميؿ حماد

ك ازرة التربية كالتعميـ

د .محمد المدىكف

أكاديمية اإلدارة كالسياسة
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ممحق رقم ()3

كتب تسييل الميمة

181

ىىىىى

ى

ى

المالحق
ى

182

ىىىىى

ى

ى

المالحق
ى

183

ىىىىى

ى

ى

المالحق
ى

184

ىىىىى

ى

ى

المالحق
ى

185

ىىىىى

ى

ى

المالحق
ى

186

ىىىىى

ى

ى

المالحق
ى

187

ىىىىى

ى

