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 الشكر كالتقدير

لى كؿ ما قدـ لي يد المساعدة والعوف وشجعني عمى إكماؿ رسالتي وعمى  ،أشكر اهلل أواًل وأخيرًا، وا 
ما الفاضؿ عبد الوىاب الصباغ، ل، وأخص بالذكر الدكتور يفية المستدامةالتنمية الر رأسيـ إدارة معيد 

بذلو مف جيد في التوجيو واإلرشاد، كما أتقدـ بالشكر لكؿ مف عممني أثناء إنتسابي لنيؿ درجة 
 .موصوؿ إلى جميع مف ساندني ووقؼ إلى جانبي في إعداد ىذه الدراسةالماجستير، والشكر 
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 الممخص: 
ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى رضا العامميف في جامعتي القدس واألىمية عف فاعمية المسؤولية ىدفت 

دور البنوؾ الفمسطينية في المسؤولية  االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية، وتحديد وتحميؿ
 .المسؤوليةىذه أشكاؿ ، ومعرفة االجتماعية عمى الجامعات الفمسطينية

، وأداة االستبانة، وقد تكونت ىذه االستبانة مف المنيج الوصفياألىداؼ استخدـ الباحث  ولتحقيؽ ىذه
، سنوات الخبرة، و التخصص العمميقسميف رئيسييف، األوؿ يتعمؽ بالمتغيرات الديمغرافية، وىي )

( فقرة موزعة عمى أربعة 44(، والقسـ الثاني مكوف مف )نوع الوظيفة، و مكاف السكف، و الجامعةو 
الثاني: أشكاؿ دور ، تجاه العامميف األوؿ: دور البنوؾ الفمسطينية في المسؤولية االجتماعيةاور، مح

دور البنوؾ في  التي تعيؽالثالث: العوامؿ المؤثرة ، االجتماعية تجاه الطمبةالبنوؾ في المسؤولية 
 .االجتماعية دور البنوؾ في المسؤوليةتقييـ الرابع: ، تجاه الجامعات المسؤولية االجتماعية

ـّ توزيع االستبانة عمى مجتمع الدراسة، الذي تألؼ مف مف جميع اإلدارييف والمحاضريف في  وقد ت
( حسب إحصائيات شؤوف 800جامعتي القدس وفمسطيف األىمية، والذيف يبمغ عددىـ حوالي )
الباحث ، واختار يطةالعشوائية البسالموظفيف مف كبل الجامعتيف. وقاـ الباحث باختيار العينة بالطريقة 

 ( منيـ. 81)
توصمت الدراسة إلى أّف رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية متوسطًا عف المسؤولية 

كاف رضاىـ عف إسياـ المصارؼ في الدعـ االجتماعية التي تقدميا المصارؼ العاممة في فمسطيف، و 
ف االستثمار في قدرات ومشاريع الطمبة، وتبّيف المالي والفني والميني لمطمبة بدرجة أكبر مف رضاىـ ع

المشاريع العممية إعداد أف المصارؼ العاممة في فمسطيف ال تيتـ في النواحي العممية، وال تستثمر في 
 الناتجة عف الجامعات.

سؤولية االجتماعية تجاه االىتماـ بالمفي نياية الدراسة أوصى الباحث بعدة توصيات، أبرزىا 
ناء عمى ما تحدده الجامعات مف أولويات خاصة بمرافقيا المتعددة، واالىتماـ بمشاريع ، وبالجامعات

بالميارات البحثية االجتماعية لدى االىتماـ  البحث العممي، وتحويميا لمشاريع استثمارية ناجحة،
في  ، وتعريؼ القائميفالعامميف بالمصارؼ، لربط خبراتيـ المينية مع الواقع االجتماعي المحيط بيـ

المصارؼ عمى أىمية المسؤولية االجتماعية، ومردودىا االجتماعي واالقتصادي العائد عمى الجامعات 
 والبيئة والمجتمع.
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Measuring the satisfaction of employees’ Al-Quds University and 

Palestine Ahliya University about effectiveness of social responsibility 

provided by Palestinian banks to Palestinian universities until 2017 

Prepared by: Mostafa Ismaiel Abdel Hamed Mahmoud 

Supervised by: Dr. Abdel Wahhab Al-Sabbag 

Abstract:  

This study aimed to identify the degree of employees’ Al-Quds University and Palestine 

Ahliya University about effectiveness of social responsibility provided by Palestinian 

banks, identifying and analysis the role of Palestinian banks in social responsibility of 

Palestinian banks and know the forms of responsibility  

To achieve these aims, the researchers used the descriptive approach and questionnaire, the 

questionnaire consist of two main sections ,the first section related to the demographic 

variables ( scientific  specialization, years of experience, university, place of residence, 

type of job ) , the second section consists of (44) paragraphs divided into four fields: the 

first is the role of Palestinian banks in social responsibility towards the employees, the 

second :the forms of the role of banks in social responsibility towards the students , the 

third  : the factors affecting which a hinder the role of banks towards universities , the forth 

: assessment of banks role social responsibility  

The questionnaire was distributed to study community which consisted of all 

administrators and lectures in Al-Quds University and Palestine Ahliya University whose 

number around 800 according to personnel. The researcher chose sample by randomly 

simple method, and chose (81) of them . 

The study found the satisfaction of the employees of Al-Quds University and Palestine 

Ahliya University in moderate to the social responsibility provided by banks in Palestine , 

and their satisfaction with contribution of banks in financial , technical and support to the 

students is greater than their satisfaction with investing in the capabilities and project of 

students , and found that banks in Palestine do not care about scientific aspect and do not 

invest in universities scientific project  

At the end of this study the researcher recommended several recommendation , the most 

important of them is taking care of social responsibility toward universities, based on the 

priorities identified by universities for their several facilities , and interest in scientific 

research project  and turn them into successful investment, interest With the social research 

skills of the employees of the banks, to link their professional experiences with the social 

reality surrounding them, the definition of the banks the importance of social responsibility 

and it’s social and economic return on universities environment and society . 
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 الفصؿ األكؿ: 

____________________________________________________ 

 خمفية الدراسة: 

 المقدمة 1.1

تدّؿ كممة المسؤولية عمى أعماؿ وتصرفات مف شأنيا القياـ بواجبات مطموبة، وتشير إلى القياـ 
ي إلى تحقيؽ ىدؼ ما، وقد يكوف ىذا اليدؼ ُخمقيًا أو اجتماعيًا أو بإجراءات وخطوات معينة تؤد

اقتصاديًا أو تربويًا، لذا فالمسؤوليات متنوعة حسب موقع الفرد أو الجماعة أو المنظمة التي تتحمؿ 
أعباء مسؤوليتيا تجاه تحقيؽ أىداؼ معينة، كذلؾ تتنوع المسؤولية مف حيث الوجوب واالخيار، 

وعة موظفيف يكوف واجب عميو توجيييـ مينيًا، ولو أف يختار تحمؿ مسؤوليتيـ فالمسؤوؿ عف مجم
 أخبلقيًا أو خارج نطاؽ العمؿ.

وتشير أيضًا المسؤولية إلى استقرار البيئة، فعندما يتحمؿ الفرد المسؤوؿ األعماؿ الممقاة عمى عاتقو، 
رار وتقؿ الفوضى وتناثر األعماؿ، لذا وينفذ التعميمات اليادفة إلى إرشاد اآلخريف، عندىا يتحقؽ االستق

تنبيت المجتمعات ككؿ والمنظمات وسائر الوحدات المكونة لممجتمع ألىمية المسؤولية، وأخذت 
تطورىا وتحسنيا وتوسعيا، وتنظر إلييا مف منظور أوسع وأشمؿ، حتى تفّرع منيا مفيوـ المسؤولية 

إلى تحقيؽ األىداؼ  المجتمع، وأدت االجتماعية، التي أدت ساعدت في الحفاظ عمى استقرار
 االجتماعية المطموبة منيا.
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( ىذا النوع مف المسؤولية، وأوضحا أىميتو لممجتمع 2014( و)وىيبة، 2011وقد أوضح )النسور، 
إذ تعّرفت ىذه المنظمات عمى دورىا تجاه المجتمع عف طريؽ التعايش ولممؤسسة عمى حد سواء، 

وأصبحت تنظر إلى مجتمعيا مف منظور أوسع وبرؤى غير ذاتية وغير والتداخؿ مع المجتمع المحيط، 
نتيجة لعوامؿ داخمية وخارجية في ىذه المنظمات، كاالستجابة الطبيعية لمتقصير تجاه ربحية، وذلؾ 

دراكيا ألىمية  نتيجة لموعي بقضايا المجتمع والقضايا البيئية،و المجتمع،  فقد أسيـ وعي المنظمات وا 
دة فيو، باعتباره مف أىـ مصادر مدخبلتيا المالية، وفي الوقت ذاتو ىو المكاف الذي المجتمع الموجو 

ـّ فيو تسو  ؽ منتجاتيا وبيعيا. وفي ظؿ التفاعؿ اإليجابي بينيا وبيف أفراد المجتمع، وفي ظؿ بيئة ييت
ض، مؾ وبمقدرتو عمى التمييز بيف المنظمات وتفضيؿ بعضيا عف بعياألعماؿ التي تتسـ بوعي المست

وتنامي جمعيات حماية المستيمؾ وحماية البيئة، وشيوع مفاىيـ الجودة والتحسيف، تبّنت ىذه المنظمات 
 القياـ بأعماؿ مف شأنيا خدمة المجتمع، وتكوف في نواحي إنسانية ومجتمعية وطوعية.

ية ولـ يقتصر وعي المنظات عمى ىذه النواحي، فقد أدخمت حقوؽ المجتمع في تطوير فكرة المسؤول
االجتماعية، إضافة إلى المتطمبات االجتماعية المتنوعة ومسؤولية المنظمات في حؿ مشكبلت 
اجتماعية وبيئية متنوعة، كالمساعدة في أنشطة اجتماعية، والتقميؿ مف مخاطر التموث، وغيرىا مف 

ذلؾ وقد أوضح لكي تستمر كمنظمة أعماؿ ناجحة أماـ مجتمعيا، األعماؿ الطوعية غير الربحية، 
 اإلداري الفكر في ميـ قد أصبحت جزء االجتماعية المسؤولية( بأّف 2014( و)زغب، 2014)وىيبة، 

 األخبلقية،و  اإلدارية التجربة وتعميؽ الواجب أداء عمى أساسالعاممة،  المنظماتجميع  فيالحديث، و 
 المجتمعية المسؤولية مفيوـ يبرز األعماؿ مجاؿ في الحديث العصر تطور وتيرة تسارع ظؿ وفي

 .لممؤسسات

وقد أخذت المصارؼ أيضًا عمى عاتقيا القياـ بالمسؤولية االجتماعية، بصفتيا منظمة فاعمة داخؿ 
المصارؼ  أصبحتالمجتمع، وليا اتصاؿ وتعامؿ مباشريف مع أفراد المجتمع والبيئة المحيطة بيا، لذا 

. المحمي المجتمع لفئات والخدمات لدعـا وتقديـ ،االجتماعية لمتحديات التصدي فيتؤدي دورًا ميمًا 
 أثر بترؾ لمبنوؾ االجتماعية الممارسات تتميز، إذ خاص بشكؿ المصارؼ عمى جديداً  الدور ىذا ويعدّ 

 إذ ،المستيدفة االجتماعية الفئات عمىتترؾ أثرًا إيجابيًا و  المحيطة، المحمية المجتمعات عمى واضح
 التنمية عممية فيسياـ واإل اجتماعية، قيمةإنشاء ب البنوؾ اـاىتمعمى اتساع  اإليجابيةتدّؿ اآلثار 
 زتميّ  تحقيؽ مفعمى مستوى الوطف العربي وفمسطيف،  المصارؼ مف عدد تمّكففقد ، المستدامة
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 الفئة عمى واضح تغيير إحداث استطاعتوقد  ومؤثرة، فعالة اجتماعية برامج تبني في واضح
 الذي االجتماعي بالنشاط مرتبطاً  المصرؼ اسـ أصبح ثبحي المستيدؼ، المجاؿ أو االجتماعية

 (2013)الزيد،  .يدعمو

ممصارؼ بمقدار التوسع والتنوع في المجاالت االجتماعية لالجتماعية اوتنوعت وتوسعت المسؤولية 
( و)الزيود، وآخروف، 2014( و)الشراح، 2013واالقتصادية عمى السواء، وقد أبرزت دراسات )الزيد، 

ع الخدمات الطوعية واالختيارية المقدمة ماـ المصارؼ بيذه المسؤولية عف طريؽ تنوّ ( اىت2014
تجاه المجتمع أخذت طابع الشموؿ  المصارؼلممجتمع، فقد أوضحت ىذه الدراسات أف مسؤولية 

، بتقديـ خدمات أسرية وبيئية واقتصادية بطرؽ متنوعة وبأشكاؿ مختمفةوذلؾ واالنتشار كمًا ونوعًا، 
 . الرياضيةمسابقات والوورشات العمؿ  والميرجانات والندوات المؤتمرات رعايةا كاف عمى شكؿ منيا م

 ،المجتمع في والرياضية والثقافية العممية الحركة دعـنحو  المصارؼاتجاه  لىإ التوجو ىذادّؿ وي
 األمراض ضد ةوالتوعي ،البيئية التوعية حمبلتو  واأليتاـ، الخاصة االحتياجات لذوي المساعدة وتقديـ

 الفئات لىإ الدعـ إيصاؿ يدؼب تُقدـ التي المساعداتالمزمنة. ومنيا ما كاف بشكؿ غير مباشر، مثؿ 
 ىذه وتعد المدني، المجتمع ومنظمات الحكومية غير الجمعيات مثؿ وسيطة، جيات عبر المستيدفة

 المناطؽ داخؿ ؿتعم المنظمات ىذه لكوف لمدعـ، المحتاجة الفئات لىإ لموصوؿ ناجعة وسيمة
، وأكثر الدعـ لىإ بحاجة التي األسر وأحواؿ ظروؼإطبلعًا عمى  األكثر ىي وبالنتيجة المستيدفة،

 .تواجدىا أماكفإطبلع عمى 

نبلحظ مف ىذه األشكاؿ أف منيا ما يكوف لو تأثير مباشر، ومنيا ما يكوف تأثيره االجتماعّي أطوؿ 
ونوع آخر مف المبادرات يستمر  الحدث، بانتياء ينتييآنيًا و  قد يكوف أثر ىذه المبادراتوأبعد مدى، و 

 .تأثيره لفترة أطوؿ

 خصوصاً زايدة، مت أىميةخاصة بصورة  لممصارؼ ةاالجتماعيوالمسؤولية  الدور يكتسبمف ىذا التنوع 
 مف كثير تسعى إذ والخدمية، واالجتماعية، االقتصادية أدوارىا مف كثير عف الدولة تخمي بعد

 والتحديات المجتمع ظروؼ االعتبار في تأخذ ،االجتماعية لممسؤولية فاعمةرامج ب تبني إلى ؼالمصار 
 سيطرة مف لمتخفيؼ ميمة وأداة ،ركنًا أساسياً  تعد االجتماعية المسؤولية أف شؾ وال تواجيو، التي

 لمحد أساسياً  مباً مط االجتماعية بالمسؤولية االىتماـ أصبح كما واالقتصادية، المالية واألزمات العولمة
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 بعمميات والقياـ الموارد تبديد وعدـ ،المناسبة البيئة بتوفير االقتصادية المؤسساتبالتزاـ  ،الفقر مف
 (2013)الزيود،  .إحتياجاً  االكثر الفئات ومساندة البشريةرات القد ودفع والتدريب التوظيؼ

لكف بناء اء أكاف اجتماعيًا أـ ماليًا، في فمسطيف دور بارز تجاه الجامعات، سو  لممصارؼوال شّؾ أّف 
عمى البيانات والتقارير المالية التي عرضتيا مصارؼ متنوعة في الضفة الغربية عمى مواقعيا 
االلكترونية، وىي )بنؾ فمسطيف، والبنؾ اإلسبلمي العربي، والبنؾ اإلسبلمي الفمسطيني، وبنؾ القدس، 

في و تقّدـ  المصارؼىذه أّف ستثمار، والبنؾ( العربي، تبّيف وبنؾ األردف، وبنؾ القاىرة عماف، وبنؾ اال
فترات متنوعة دعمًا لفئة المحتاجيف مف الطمبة، وتقدـ الدعـ البلـز لتطوير مرافؽ متنوعة في 

تجاه لمسؤولياتيا االجتماعية  المصارؼالجامعات، وقد تكوف ىذه المبادرات بداية بسيطة لتحمؿ 
ال تزاؿ و ف المصارؼ ليا دور محدود وصغير في المسؤولية االجتماعية، الجامعات، وبعد اإلطبلع تبيّ 

تقدـ المسؤولية الجتماعية كمبادرة محدودة وموسمية، ولذا كاف إيجابيًا البحث والتعرؼ عمى مسؤولية 
 . االجتماعية تجاه الجامعات ىذه المصارؼ

 مشكمة الدراسة 1.2

االقتصادي، والتنمية المستدامة لممجتمع، وأحيانًا تؤدي  أدوارًا متعددة، أبرزىا الدور المصارؼتؤدي 
ىذا الدور محدودًا ويكوف دورًا اجتماعيًا يتمثؿ في النشاطات االجتماعية ومشاركة المجتمع المحمي، 

وقد يكوف ىذا الدور موجيًا نحو فئة ومقتصرًا عمى نشاطات معينة، وفي مناسبات اجتماعية محددة، 
إذ تعّد المسؤولية االجتماعية مف االلتزامات الطوعية واالختيارية التي تقـو  ع،مف فئات المجتم معينة

بيا المصارؼ، وغير ممزمة بأدائيا تحت قانوف معيف، أو مطمب اجتماعي يفرض عمييا القياـ بيذه 
 مف قبؿرضا أو عدـ رضا الواقع الحالي لمسؤولية المصارؼ االجتماعية، قد يقابمو المسؤولية، لذا فإف 

في  الدراسةلذا يمكف توضيح مشكمة  في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية، المحاضريف واإلدارييف
األىمية والقدس عف فاعمية المسؤولية  فمسطيفرضا العامميف في جامعتي التساؤؿ اآلتي: ما 

  .الفمسطينية عمى الجامعات الفمسطينية المصارؼاالجتماعية المقدَّمة مف 
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 سةأىداؼ الدرا 1.3

القدس عف فاعمية فمسطيف األىمية و التعرؼ عمى رضا العامميف في جامعتي : اليدؼ الرئيسي
 الفمسطينية. المصارؼالمسؤولية االجتماعية المقدمة مف 

  األىداؼ الفرعية: 

 . الجامعات الفمسطينية تجاهدور البنوؾ الفمسطينية في المسؤولية االجتماعية  تحديد وتحميؿ -1

 .والطمبة الفمسطينييفسؤولية االجتماعية لمبنوؾ المقدمة لمجامعات معرفة أشكاؿ الم -2

 االجتماعية لدى المصارؼ العاممة في الضفة الغربية.  تقييـ المسؤولية -3

( حوؿ فاعمية المسؤولية والمحاضريف مف وجود فروقات في إجابات المبحوثيف )اإلدارييف التعّرؼ -4
خصص العممي، وسنوات الخبرة، والجامعة، ومكاف االجتماعية لدى البنوؾ تعزى لمتغيرات )الت

 . السكف، ونوع الوظيفة(

 أسئمة الدراسة 1.4

القدس عف فاعمية المسؤولية فمسطيف األىمية و ما درجة رضا العامميف في جامعتي  السؤاؿ الرئيسي:
 ؟الفمسطينية المصارؼاالجتماعية المقدمة مف 

 األسئمة الفرعية: 

  ؟ة في المسؤولية االجتماعية عمى الجامعات الفمسطينيةدور البنوؾ الفمسطيني ما -1

 ؟والطمبة الفمسطينييفأشكاؿ المسؤولية االجتماعية لمبنوؾ المقدمة لمجامعات ما  -2

 االجتماعية لممضارؼ؟ ممسؤوليةالمحاضريف واإلدارييف في الجامعتيف لتقييـ ما   -3

( حوؿ فاعمية المسؤولية فوالمحاضري ؿ توجد فروقات في إجابات المبحوثيف )اإلدارييفى -4
االجتماعية لدى البنوؾ تعزى لمتغيرات )التخصص العممي، وسنوات الخبرة، والجامعة، ومكاف 

 ؟السكف، ونوع الوظيفة(
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 فرضيات الدراسة 1.5

( في آراء أفراد عينة الدراسة α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -1
الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير التخصص  تجاهمسؤولية االجتماعية حوؿ دور البنوؾ في ال

 العممي. 
( في آراء أفراد عينة الدراسة α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2

 سنوات الخبرة. الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير  تجاهحوؿ دور البنوؾ في المسؤولية االجتماعية 
( في آراء أفراد عينة الدراسة α ≤ 0.05د فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توج -3

 الجامعة. الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير  تجاهحوؿ دور البنوؾ في المسؤولية االجتماعية 
( في آراء أفراد عينة الدراسة α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -4

 مكاف السكف.الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير  تجاهؿ دور البنوؾ في المسؤولية االجتماعية حو 
( في آراء أفراد عينة الدراسة α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -5

 ظيفة. نوع الو الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير  تجاهحوؿ دور البنوؾ في المسؤولية االجتماعية 

 أىمية الدراسة 1.6

دور البنوؾ في المسؤولية االجتماعية عمى رضا اإلدارييف عف  قياستظير أىمية الدراسة مف خبلؿ 
الجامعات الفمسطينية، وىو مف المواضيع الذي تناولتو قّمة مف الدراسات السابقة عمى المستوى 

لدراسة عمى إبراز ىذا الدور لمقارئ، فتعمؿ ىذه ا(، 2016منيا دراسة )الموح، وراضي،  الفمسطينّي،
 وتفتح اآلفاؽ إلجراء دراسات مشابية، تتخذ مناٍح متنوعة غير الجامعات.

 مقتصراً توضح ىذه الدراسة أّف البنوؾ جزء مف المجتمع المحمي، وأّف دورىا ليس  ،إضافة إلى ذلؾ
امعاتو، وتسيـ في نموه عمى القطاع االقتصادي فقط، وأّنيا تعمؿ عمى تنمية المجتمع المحمي وج

في الجامعات الفمسطينية  واإلداريوفالمحاضريف وتطّوره. كذلؾ تّطمع ىذه الدراسة عمى وجية نظر 
 تجاه ىذا الدور. 

مف جية أخرى تسعى ىذه الدراسة لموصوؿ إلى تقييـ ليذه المسؤولية بناء عمى آراء المحاضريف 
  في جامعتي فمسطيف األىمية والقدس. واإلداريوف
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 محددات الدراسة 1.7

 بالحدود والمحددات اآلتية: تتحدد ىذه الدراسة 

 . 2017 – 2000المحدد الزمني: المدة ما بيف  -1
 . فمسطيف األىمية والقدس وجامعتي البنؾ العربي وبنؾ فمسطيفالمحدد المكاني:  -2
 . القدسو  فمسطيف األىمية في جامعتيوالمحاضروف داريوف المحدد البشري: اإل -3

 

 مصطمحات الدراسة 1.8

 المسؤكلية االجتماعية: 

 أصحاب التزاـ أنيا العاممة بصورة عاّمة عمى لمشركات المسؤولية االجتماعية الدولي البنؾ عّرؼ -
 وعائبلتيـ موظفييـ مع العمؿ خبلؿ مف التنمية المستدامة، في بالمساىمة التجارية النشاطات
 التجارة ويخدـ يخدـ بأسموب الناس معيشة مستوى لتحسيف ؛ككؿ والمجتمع المحمي والمجتمع
 (2010ضيافي، . )واحد آفٍ  في التنمية

 في االجتماعية فقد نّص عمى أّف المسؤولية (المستدامة لمتنمية األعماؿ مجمس)أما تعريؼ  -
 التنمية في والمساىمة أخبلقي سموؾ لسمؾ الشركة قبؿ مف مستمر التزاـ :بأنيا المنظمات

 المحمي المجتمع حياة جودة تحسيف وأيضا وأسرىـ، العامميف حياة جودة سيفتح اإلقتصادية، كذلؾ
 (2015رديدة، والعزاـ، ) .عاـ بشكؿ والمجتمع

 التزاميا في لممنظمات اإلدارية القيادة وفمسفة قيـ عف تعبير :وتعّرؼ المسؤولية االجتماعية بأنيا -
 والبيئة الخارجية، وذلؾ الداخمية بيئةال في العبلقة، أصحاب جميع وتوقعات أىداؼ لتحقيؽ بالعمؿ

 األىداؼ لتحقيؽ المنظمة والمجتمع بيف المتبادلة الثقة يعكس وبما مصالحيـ، توازف يحقؽ بما
 (2014الحسف، ) .لممنظمة اإلستراتيجية
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  : البنكؾ 

 تسعى التي األمواؿ رؤوس بيف كوسيط العمؿ ىو رئيسي غرض وليا بالنقود تتاجر مالية منشأة -
. األمواؿ رؤوس عف لمبحث تسعى التي االستثمار مجاالت وبيف االستثمار مجاالت عف لمبحث

 (2016)سمطة النقد الفمسطينية، 
مالي  لدييـ فائض الذيفنوع مف العمبلء  بيف مالي كوسيط تعمؿ مؤسسة :تعّرؼ البنوؾ عمى أنيا -

 االستثمار ألغراض اؿأمو  بحاجة إلى العمبلء ونوع آخر مف وتنميو، عميو بحاجة لمحفاظ
 مع ويتماشى المجتمع مصمحة مع يتعارض ال معيـ بما المالية المنافع والتشغيؿ، بحيث يتـ تبادؿ

 .المصرفية البيئة في المستمر التغير
 أو الطمب، عند تدفع ودائع بقبوؿ يقوموف المالييف الوسطاء مف مجموعة :وتعّرؼ البنوؾ بأنيا -

 أىداؼ يحقؽبشكؿ  ،وخدمتو الخارجي وأ الداخمي التمويؿ مياتعم تـ مزاولةوت ،محددة آلجاؿ
 وفقاً  ومالية وتجارية مصرفية عمميات مف يتطمب وما، القومي االقتصاد دعـب الدولة وسياسة
 (2011)حبيب، . البنؾ يقررىا التي لؤلوضاع

 رضا العامميف: 
و وتحقيؽ أىدافو. وليذا يتـ شعور الفرد بالراحة النفسية تجاه عممو وبعد القياـ بإشباع حاجات -

التعبير عنو بعدة مصطمحات أخرى مثؿ: الروح المعنوية، واالتجاه النفسي نحو العمؿ، والرضا 
 (.9111 عف العمؿ. )أبو ساكور،

: تقّبؿ واقتناع اإلداريوف والمحاضروف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية حوؿ التعريؼ اإلجرائي
 مسطيف في المسؤولية االجتماعية تجاه الجامعات الفمسطينية. إسياـ المصارؼ العاممة في ف

 اإلداريكف كالمحاضركف: 
العامميف جميع اإلدارييف الذيف يؤدوف وظيفة محاضر، ويكونوا مف يعرفيـ الباحث إجرائيًا عمى أّنيـ 

بلع ووجية ولديو إطيعمؿ في الدوائر التابعة لمجامعة  إداريأي و ، في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية
 نظر حوؿ إسياـ المصارؼ العاممة في فمسطيف في المسؤولية االجتماعية تجاه الجامعات الفمسطينية. 
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 الفصؿ الثاني: 

_____________________________________________________________ 

 اإلطار النظرم كالدراسات السابقة:

، األوؿ فيو شيء مف التفصيؿ عف المسؤولية االجتماعية، مواضيع رئيسة ثبلثةيتضمف ىذا الفصؿ 
وذلؾ بتعريفيا وتوضيح أبعادىا وأىميتيا وأىدافيا وعناصرىا ومستوياتيا، والدوافع التي تؤدي 

فكاف مخصصًا عف المصارؼ ني بالمصارؼ لمقياـ بيا، وأشكاليا تجاه الجامعات، والموضوع الثا
فكاف  الثالث، والموضوع االجتماعية لمصارؼ فمسطينية مختارةلمسؤولية حجـ االعاممة في فمسطيف و 

 وفيما يأتي توضيح ليذه المواضيع.  .مجموعة مف الدراسات السابقة عربية وأجنبية

 االجتماعيةالمسؤكلية  2.1

 أصبح اعتماد ىذه المنظماتربحيتيا، و عمؿ المنظمات ونجاحو يقاس بمدى تقييـ تعد النظرة تجاه لـ 
والمسؤوليات الممقاة عمى عاتقيا  عمى مركزىا الماليفي تكويف سمعتيا  ومنيا المصارؼ االقتصادية

ربط ما بيف البيئتيف الخارجية والداخمية لممنظمة، تجديدة مفاىيـ خصوصًا مع ظيور ، تجاه المجتمع
دارية التعامؿ مع التطورات في الجوانب االقتصادية واإلتربط  يةبيئة عمم إنشاءساعد عمى ومفاىيـ ت

 (2014)زغب،  .مع الجوانب االجتماعية
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، وبأنواعيا المختمفة، المصارؼأصبح دور (، بعدما المسؤولية االجتماعية)ىذه المفاىيـ ىـ مف أ
أدركت فالمتقدمة في ىذا المجاؿ، الدوؿ ات يما أثبتو نجاح اقتصادبناء عمى في عممية التنمية، ركزيًا م

المجتمع عمى  مؿتلتش ،نشاطاتيابتوسع أدركت أىمية المجتمع، و عف الليست بمعزؿ أنيا  المنظمات
النمو  : األضمع الثبلثة:مجمس األعماؿ العالمي لمتنمية المستدامة وىيانطمقت مف فكرة والبيئة، و 
 (2011)حبيب،  وحماية البيئة. ،والتقدـ االجتماعي ،االقتصادي

 مفيـك المسؤكلية االجتماعية: 2.2.1

تعريفات ( بأنو توجد عدة 2014؛ الشراح، 2010؛ الضيافي، 2010قاضي، أوضحت دراسات )ال
تحديد حوؿ تبلؼ وجيات النظر وقد تكوف مختمفة أحيانًا بناء عمى اخلمسؤولية االجتماعية، امفيوـ ل

ضحة عف اوأبعادىا، وعمى الرغـ مف االختبلؼ والتنوع، إال أنيا تعطي صورة و  شكؿ ىذه المسؤولية
ة االجتماعية، فمف التعريفات ما يخصصيا عمى أنيا مسؤولية اجتماعية لمشركات مفيوـ المسؤولي

يا، وأخرى تعتبرىا مجتمعتجاه  واجباتالمسؤوليات و التذكير بالتعريفات تعتبرىا مجرد بعض و فقط، 
صور المبلءمة االجتماعية ، أو أنيا إحدى بإرادتيا تجاه المجتمعالمنظمات مبادرات اختيارية تقوـ بيا 

 (:2015، ومف جممة ىذه التعريفات )رديدة، ونيار، المصارؼالواجبة عمى 

والعمؿ عمى  ،طوعاً  تحقيؽ التنميةبوالمساىمة  ،أخبلقياً  بالتصرؼالدائـ  المصارؼلتزاـ ا -
 المعيشية لمقوى العاممة وعائبلتيـ، والمجتمع ككؿ. تحسيف نوعية الظروؼ

أفراد تأثيرىا عمى جميع اسطتيا مف معرفة تتمكف بو ، المصارؼتقوـ بيا  مبادرات طوعية -
 . السياسة المجتمعية وليست بديبًل عنيماو  تكممة لموائح الحكوميةالمجتمع باعتبارىا 

العمؿ مع بتزاـ أصحاب النشاطات االقتصادية بالمساىمة في التنمية المستدامة، مف ال -
 .لتنمية في آف واحدالمجتمع المحمي لتحسيف مستوى المعيشة بأسموب يخدـ االقتصاد وا

القانونية  لمشروطوباالمتثاؿ  ربط اتخاذ القرارات في مؤسسات األعماؿ بالقيـ األخبلقية، -
 .بشكؿ تطوعي وباحتراـ األشخاص والمجتمعات المحمية والبيئة

ـّ تعريؼ المسؤولية االجتماعية بأخذ عّدة أمور بعيف االعتبار، ف  خيرية مؤسساتليست المصارؼ لقد ت
ذا األساس ومف ى المادي،مف الربح ممكف تحقيؽ أكبر عائد ربحية، إنما مف أىدافيا الرئيسة  أو غير
 ةدر الرئيساالمصفكرة التطوعية في التعريفات. واعتبار آخر وىو أّف ىذه المنظمات تعّد مف  تكّونت
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يجاد والتحديث و الدولة ككؿ، لثروة  لمنظمات عريؼ تمؾ اتألبناء المجتمع، لذا يتوجب  فرص عمؿا 
عمى باقي األىداؼ تحقيؽ الربح وحتى ال يطغى ىدؼ  مف جية، بمسؤولياتيا االجتماعية واألخبلقية

كتشغيؿ األطفاؿ واإلخبلؿ ، مف جية أخرى ة في المجتمعقانونيالو  ةخبلقياأل باألمور المصارؼوالتزاـ 
 (2015)رديدة، ونيار،  بالمساواة في األجور وشروط العمؿ، والحرماف مف الحقوؽ األساسية لمفرد.

 المنظمات مف الناحيتيف االجتماعيةالفوائد تجنييا ويدؿ ىذا المفيوـ عمى وجود مجموعة مف 
 ياجاتو ألصناؼ منتأماـ المجتمع، وتقّبؿ أفراد المجتمع العامة تيا تحسيف صور واالقتصادية، منيا 

خبلص  المبيعاتفي زيادة قد ينتج عف ذلؾ وسمعتيا، و  ليا، خصوصًا عند ربط  عمبلءالالعماؿ و وا 
 اتخاذ القرار بالقيـ األخبلقية السائدة بالمجتمع.

االقتصاد  وإّف وضع تعريؼ محدد وقاطع لممسؤولية االجتماعية ال يزاؿ قيد الدراسة لدى مختص
ـّ  االجتماعي، فالمسؤولية االجتماعية لممنظمات ال تخضع إللزاـ قانوني أو حكومي أو وطني، فيي تن

ف عمى المنظمات، كذلؾ طبيعة صور وأشكاؿ يمف القائم طوعية اختياريةو  معنويةاءات عف إجر 
مقدرتيا المالية، لذا وأشكالو، و عمؿ المنظمة نشاط و نطاؽ المسؤولية االجتماعية وأنواعيا، عدا عف 

 (2010المنظمة ومجتمعيا. )ضيافي،  واقعمف  ًا مستمداً ديناميكييعّد قياـ المنظاـ بالمسؤولية أمرًا 

 :دكافع المسؤكلية االجتماعية 2.1.2

في الصناعات وخطوط اإلنتاج إلى تضخيـ كميات إنتاج السمع، األمر الذي  أدى التطور التكنولوجي
أدى إلى استيبلؾ كميات كبيرة مف الموارد الطبيعية واستنزافيا وزاد المخمفات الصناعية، وقّمت الكثير 

ارد غير القابمة لمتعويض، وما ينتج عف ذلؾ مف مخمفات صناعية خصوصًا المو مف الموارد الطبيعية، 
خصوصًا المخمفات وتزايدت األخطار البيئية الناتجة عف التصنيع واالنتاج قد تضر بالبيئة المحيطة، 

عمى الحفاظ  التوجيات الدولية التي تحّث المنظمات فظيرتالمسببة لتموث اليواء أو التربة أو المياه. 
 (2011)حبيب،  .والمجتمععمى البيئة 

أساس بناء عمى بصورة خاصة، فتقوـ  المصارؼالمسؤولية االجتماعية لدى ىذا بصورة عاّمة، أّما 
ومجتمعات سميمة  المستدامة، والتي تتطمب توافر اقتصاديات وأسواؽاالجتماعية االعماؿ  وتطوير

 )جمعية البنوؾ في االردف،باآلتي  ؼلممصار االجتماعية  تكمف الدوافع الرئيسة لممسؤوليةلذا وصحية، 
2011 ) 
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ايجاد مجتمعتعزيز المصمحة الذاتية (1 سؾ واقتصاد عالمي مستداـ. متما : تعزيز األخبلؽ و 
   والمجتمعات المحمية القادرة عمى العمؿ معًا بشكؿ جيد. سواؽ والعمالةحيث األ

الماؿ االجتماعي بإعتباره قد رأس المادية و  في البنية التحتية اإلسياـ: االستثمار االجتماعي (2
  عماؿ التجارية.ضروريًا مف ممارسة األ أصبح جزءاً 

 ستكوف أكثر انفتاحًا وأكثر خضوعاً  المنظمات عمى أفزايدة : ىناؾ توقعات متالشفافية كالثقة (3
  المجاالت االجتماعية والبيئية. وأف تكوف مستعدة لتقديـ تقارير حوؿ أدائيا في ،لةءلممسا

ويكوف ىذا األمر متوقعًا، بناء عمى ما تقوـ بو : المنظماتقعات الجميكر مف ارتفاع تك  (4
 عف طريؽتوفير فرص العمؿ والمساىمة في االقتصاد  أكثر مف مجردالمنظمات مف 

 والعمالة.رائب الض

 :أبعاد المسؤكلية االجتماعية 2.1.3

ف لممسؤولية يرئيس روبية بعديفالمفوضية األو حددت فقد  ،االجتماعية أبعاد المسؤوليةتعمؽ بفيما ي
   .ىما البعد الداخمي والبعد الخارجيلممنظمات، و االجتماعية 

 : البعد الداخمي

 عمى ممارسات المسؤولية لتشتمؿ ،والتي تستمـز تعديميا يرتبط ىذا البعد بالممارسات داخؿ الشركة
ة تعمـ لمموظفيف مدى الحياة، وتطوير بيئ االجتماعية، ويشمؿ ىذا البعد إدارة الموارد البشرية مثؿ توفير

األسيـ، واالىتماـ  المعمومات، وتنويع قوة العمؿ، وتقاسـ االرباح، وأنظمة ممكية وتحسيف تدفؽراتيـ قد
 يشمؿ ىذا البعد سبلسة العمؿ والمقاييس الصحية، ألف معايير مف الوظيفي. كذلؾبالتوظيؼ واأل

ؼ مع ويتضمف البعد الداخمي كذلؾ التكيّ  مى االنتاجية،السبلمة وصحة الموظفيف تؤثر بشكؿ مباشر ع
التغيير، رارات اتخاذ ق ذات العبلقة عندراؼ طجميع األذلؾ األخذ بعيف االعتبار  التغيير بما في

ثار البيئية أو غيرىا. يضاؼ إلى ذلؾ عنصر إدارة اآل إعادة الييكمة أو االندماجصوصًا قرارات خ
ممارسة أعماؿ الشركات والتوجو  وىدر الموارد وتقميؿ التموث الناتج عف يتضمف تقميؿ االستيبلؾ الذي

 (2013)الزيود،  البيئية.رات نحو االستثما

يرى الباحث أّف ىذا البعد يتحدد داخؿ المنظمة فقط، وال يتمتع بتأثير يذكر عمى مستوى المجتمع أو 
 الجامعات، ويبقى ضمف الوضع الداخمي لممؤسسة. 
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 : البعد الخارجي

 المورديفأو عماؿ األمحمية أو شركات المجتمعات البما فييا لممنظمة يرتبط ىذا البعد بالبيئة الخارجية 
 عف طريؽتسيـ الشركات في المجتمعات المحمية  ، إذنسافضافة لحماية حقوؽ اإلباإل ،العمبلءأو 

داء ف تتابع األأالمنظمة عمى  كذلؾ يجب .رائبوالضزايا جور والمالتوظيؼ والتدريب ورفع األ
يتعمؽ  منافسيف، وفيما ـعمبلء أ ـكانوا مورديف أأسواء  ،تعمؿ معيـ عماؿ الذيفاالجتماعي لشركاء األ

اتخاذ مواقؼ جادة لمحد مف إنتياكيا. والسعي لحمايتياراميا بحقوؽ االنساف فعمى الشركة إحت )الزيود،  و 
2013) 

متعددة لمبنوؾ إلظيار دورىا المجتمعي، إذ تستطيع في ىذا البعد يرى الباحث وجود مجاالت كثيرة و 
؛ 2015بميمات متنوعة، استدؿ عمييا الباحث مف التوصيات العامة في دراسات )النعيمي، القياـ 

أو بتنمية الموارد أو سواء لممجتمع ككؿ  (2014؛ الحداري وآخروف، 2014القريوتي وآخروف، 
 ىي: أو لمجامعات بشكؿ خاص، و االىتماـ بالبيئة 

 : األساسية المشاريع إنجاز( 3

القياـ بدور فاعؿ في إنجاز المشاريع التي تؤدي إلى تطوير عمؿ الجامعات، وىي تستطيع البنوؾ 
كثيرة، كالعمؿ عمى سد العجز المالي عمى شكؿ قروض، بالمقابؿ االستفادة مف الجامعات مف خبلؿ 

ة عمى شكؿ مشاريع اقتصادية يمية والبحثمخرجات التعميـ، كالعمؿ عمى تحويؿ اإلمكانيات العم
مف حيث المردود المادي عمى الطرفيف، المصرؼ والجامعة،  ناجحة، فيكوف األمر تقريبًا متساوياً 

وتعود الفائدة عمى تشجيع البحث العممي أواًل، واستغبلؿ اإلمكانات البشرية القادرة عمى إنجاز وتطوير 
 كف لممصرؼ تحويؿ ىذا اإلنجاز إلى مؤسسة اقتصادية ناجحة.مشاريع وابتكارات حديثة، بالمقابؿ يم

 (5102)النعيمي، 

تعارض مع يال  تقوـ بيا المؤسسات مبادرات طوعية االجتماعيةويرى الباحث أّف اعتبار المسؤولية 
ذا حصؿ مردود جامعات ، فيي باألساس موجية لماالجتماعيةاالستفادة ماديًا مف المسؤولية  طوعًا، وا 

مف ِقبؿ المصارؼ، وثانيًا يدؿ عمى تحقيؽ  االجتماعيةيذا األمر يدؿ أواًل عمى نجاح المسؤولية مادي ف
 (2014، وقد أشار إلى ذلؾ. )الحداري وآخروف، مخرجات تعميـ مف كوادر بشرية وأبحاث
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 : كالتبرعات اليبات تقديـ( 2

جتماعية، إذ أف اشابيو مف معاني إّف تقديـ اليبات والتبرعات ال يقصد بو ىنا دعـ المحتاجيف، وما ي
تقديـ التبرعات في باب المسؤولية االجتماعية يعزز دور الجامعات الفمسطينية ويساندىا، ويكوف جزء 
مف المساعدة المادية المقدمة ليا، فتستطيع الجامعات بيذا الدعـ تحسيف مرافقيا لتحسيف مخرجاتيا 

والكوادر البشرية خير استخداـ إذا توفر الدعـ  المالية الموارد إستخداـتستطيع  ثـّ ومف التعميمية، 
 المادي الكافي، وقد تتمكف الجامعات مف تنفيذ جميع برامجيا التطويرية، أو عدـ تأجيؿ تنفيذ مشاريع.

 يجب أف تأخذ المصارؼ بعيف االعتبار بأف:  وعند تقديـ اليبات والتبرعات

القتصادية+ المسؤولية القانونية+ المسؤولية األخبلقية + المسؤولية االجتماعية الشاممة = المسؤولية ا
 المسؤولية الخيرية.

 منظمات بيا معضطت أف يحب أساسية مسؤولياتىنا  تمثؿ االقتصادية المسؤوليةوعميو، فإف 
ـّ  لممجتمع القيمة ذات والخدمات السمع إنتاج أف إذ ،األعماؿ  وفي جيدة، ونوعيات معقولة بتكمفةيت
 الماؿ رأس أصحاب مساىمات بتعويض الكافية واألرباح العوائد المنظمة تحقؽ لمسؤولياتا ىذه إطار

 (2010)عزاوي، وآخروف،  .وغيرىـ والعامميف

 تخرقيا ال أف يجب تعميمات وأنظمة بقوانيف الحكومات تحددىا ما عادة القانونية المسؤولية إفّ 
 فرص إتاحة إلى اإلشارة يمكف لمسؤولياتا ىذه إطار وفي تحترميا،، وعمييا أف األعماؿ منظمات
 .غيرىا أو القومية أو الجنس بسبب زتميّ ف دو  لمجميع متكافئة بصورة العمؿ

 واألخبلقية القيمية الجوانب تستوعب أف األعماؿ منظمات إدارة في يفترضف األخبلقية المسؤوليةأما 
 تؤطر لـ الجوانب ىذهإف ف األمر ةحقيق وفي ،فييا تعمؿ التي المجتمعات في والمعتقدات والسموكية

 فعمى ،وقبوليا المجتمع في المنظمة سمعة لزيادة ضرورياً  أمراً  يعد احتراميا لكف ،ممزمة بقوانيف بعد
 (2010)عزاوي، وآخروف،  .نزيو و وعادؿ صحيح ىو ما بعمؿ ممتزمة تكوف فأ المنظمة
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 :المحمي االقتصاد دعـ في المساىمة( 1

ا الجانب أنو يمكف اعتبار دعـ االقتصاد المحمي دعمًا لممصارؼ والجامعات عمى يرى الباحث في ىذ
شروعات صغيرة مثبًل، ينعكس ىذا األمر عمى منمو االقتصاد المحمي، عمى شكؿ حد سواء، فعند 

المصارؼ مف خبلؿ التعامبلت اليومية ألصحاب ىذه المشروعات، وربط ىذه المشروعات بالجامعات، 
كوادر مف الجامعات كجيات مشرفة عمى ىذه المشروعات، وتوفير الكوادر الفنية مف  مف خبلؿ تعييف

 الطمبة أو العامميف في الجامعات، فتضمف في ىذا الجانب نجاح المشروع واالستمرارية في عمميا. 

بأنواعيا المختمفة،  الخاص القطاعمنظمات  زالتركي أخرى، يمكف لممصارؼ الفمسطينية جية ومف
، وتوفير الدعـ المالي البلـز أو جزء منو، وتعييف كوادر المجتمع في المدىبعيد  تأثيراً  حدثتُ والتي 

 الميداني المطروح في المواد النظرية قيد التنفيذ. بشرية تنتمي لمجامعات، فيصبح الجانب

 فيلممؤسسة، وذلؾ  االجتماعية المسؤولية نشر في المتحدة األمـ ونستمد ىذه الفكرة مف مساىمة 
مشروعيا  إطبلؽ إلى المتحدة األمـ بادرت ،االجتماعية لممسؤولية المتعاظمة لؤلىمية منيا استجابة
 ألوؿ (عناف كوفيالسابؽ ) المتحدة لؤلمـ العاـ األميف اقترح فقد ،"العالمي الميثاؽ" اسـ يحمؿ الذي
 تنفيذه تـ وقد ،1999 عاـ في عقد الذي العالمي االقتصادي المنتدى أماـ خطابو في ىذا االتفاؽ مرة
 العمؿ قوة خبلؿ مف االتفاؽ ىذا يسعى حيث ،2000 عاـ نيويورؾ في األمـ المتحدة مقر في

 اجتماعية أطراؼ مع بالشراكة المؤسسات تساىـ إذ االجتماعية، تعزيز الممارسات عمى الجماعي
 مواطنة دفع إلى رةالمباد ىذه سعت وقد .وشمولية أكثر استدامة عالمي اقتصاد قياـ في أخرى

 تثيرىا التي لمتحديات الحموؿ المطروحة مف جزءاً  األعماؿ قطاع يكوف بحيث المسؤولة، المؤسسات
 الوصوؿ في يستطيع المساعدة اآلخريف االجتماعييف الفاعميف مع بالمشاركة الخاص فالقطاع العولمة،

 (2014)القريوتي وآخروف،  .ومستداـ متضامف عالمي اقتصاد إلى

مكف لممصارؼ في ىذا الشأف القياـ بالعديد مف األمور في دعـ االقتصاد المحمي، ومف جوانب وي
 المحمية المنافسة تحديات ومواجية بنشاطيا الشركات لقياـ مبلئـ مناخ توفيرمختمفة، فيمكنيا 

عطاء، و والعالمية  ياسياسات عف بشفافية واإلعبلف اإلفصاحب لممنظمات األخرى الحسنة القدوة ا 
تاحتيا المعمومات وتوفير ،المختمفة  وتشجيع المختمفة واإلدارات الييئات في الحكومة نظـ وتحسيف وا 
 مختمؼ المجتمع والمصارؼ. بيف الشراكة
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 مختمؼ اتجاه االجتماعية بمسؤوليتيا التزاميا عمىالمنظمات األخرى  تشجيعمف جية أخرى يمكنيا 
 محددةمدة ل بالمناقصات الخاصة وامتيازات وريةالضر  الحوافر، وذلؾ بتوفير المصالح أصحاب
 لمفيـو لمترويج النطاؽ واسعة حمبلت تنظيـ، ويمكنيا أيضًا بعينيا اجتماعية أىداؼ بتحقيؽ وربطيا

 .االجتماعية المسؤولية

، وذلؾ الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المحافظة عمى البيئة المشروعاتإضافة إلى ذلؾ يمكنيا دعـ 
، المصالح أصحاب مختمؼ اتجاهاالجتماعية  مسؤوليتيا ؿتحمّ  بسياستيا الخاصة سالةالر  مفيتضب

 يتبن، مع المصالح أصحاب حقوؽ واحتراـىذه المشروعات  أصوؿ حماية عمى يؤكد نحو عمى
 إدارتيا في بالشركات العامميف مشاركة عمىىذه الرسالة  تنص بحيث ،البشرية لمتنمية واضحة سياسية

 وأيضا بيا يتمتعوف التي الصحية الرعاية ومستوى األجور وتحديد السنوية الميزانيات عةمراج خبلؿ مف
 مجالس تحديدىا التي األخبلقية القواعد مف بمجموعة، والتزاـ المصارؼ إليو يحتاجوف الذي التدريب
، بتطبيقيا المنظمات وتمتـز شفافية بكؿعنيا  عبلفاإل ويتـ ،األسيـ حممة ويقرىا الشركات ىذه إدارات

 وحماية رغباتيـ لتمبية جاىدة تسعى وأف عمبلئيا تجاه التزاماتيا بتمبية تيتـ أف المصارؼ عمى يتعيفو 
 (2014)القريوتي وآخروف،  .حقوقيـ

ية العمم خبراتيا تقديـطمبة الجامعات، فإنو باستطاعة المصارؼ المسؤولية االجتماعية تجاه أّما بشأف 
 بنماذج تدريبية التخصصات الموجودة في الجامعاتودعـ ، ورات المينيةليـ عف طريؽ التدريب والد

 المتابعة ومنيجية أسموب وأيضا تطبيقيا، وكيفيةمحاسبية ال بالبرامج يتعمؽ مافي  خصوصاً ، واقعية
عداد  واإلفصاح والتقييـ  الكوادر البشرية.  وتأىيؿ تدريبال مجاؿ في لمجامعات الدعـ تقديـ، و التقارير وا 

 :بعد االقتصادمال

استغبلؿ الموارد الطبيعية عمى ب والقضاء عمى الفقر ،إلى أقصى حدلمجتمع يقضي بزيادة رفاىية ا
تقميص ، و يقاؼ تبديد الموارد الطبيعيةالعديد مف الخطوات، كإ حو األمثؿ، ويندرج تحت ىذا البعدالن

المساواة في توزيع ، و موث ومعالجتومسؤولية البمداف المتقدمة عف الت، وزيادة تبعية البمداف النامية
 (2010)ضيافي،  الحد مف التفاوت في مستوى الدخؿ.، و الموارد

وتنفيذه  تبنيويحققيا المصرؼ نتيجة  أف يمكف التي الفوائديجب النظر إلى ىذا البعد مف زوايا مختمفة، ف
سوؼ تتحسف  المالية لمفوائد فبالنسبة، اجتماعية وفوائد مالية فوائدلمبعد االقتصادي تكوف عمى شكميف: 
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ء المجتمع المحمي مف الناحية االقتصادية، وىذا بشكؿ بدييي نتيجة لزيادة الطمب أدانتيجة لتحسف 
المصارؼ عمى المستوى  سمعة مف فتحسّ عمى عمؿ المصارؼ، أما الفوائدة االجتماعية، سوؼ 

 االجتماعي.

 المسؤولية( بأف 5102جامع ووافي، نستمد ىذه الرؤية أو التوجو، مف خبلؿ ما طرحو )أبو 
 تقـو التي النشاطات أثر عف الناجمة المسؤولية تحمؿ في الشركة وأعماؿ نشاطات تمثؿ االجتماعية

 السموؾ عمى وتركيز والتنمية المجتمع المنافع مع متجانسة نشاطاتيا لتصبح ،المجتمع عمى بيا
 التزاـ بمثابة فيي لمشركة، اليومية النشاطات مع مجوتد الحكومية، واألنظمة القوانيف واحتراـ األخبلقي،

 الطويؿ، المدى عمى منافعيا تأثير وتعظيـ ،وتجنبيا المجتمع عمى تؤثر أف ممكف أضرار أي لتقميؿ
 ذات وأخبلقية واقتصادية قانونية مسؤوليات ضمف األعماؿ لقطاعات االجتماعية المسؤولية أبعاد وتقع
 ومبادرات األمد بعيدة التزامات بشكؿ األىداؼ عمى مركزة أخبلقية باراتاعت عمى وتقوـ خيرية، طبيعة

 .المجتمع في صورتيا يعزز بما االلتزامات بيذه لموفاء الحقيقية األعماؿ منظمات

 : البعد اإلنساني كاالجتماعي

رفاىية وتحقيؽ ال مف جية، يةالطبيعة والبشر الموارد العبلقة بيف في  البعد بصورة أساسيةىذا  يتمثؿ
ووضع  ،الحصوؿ عمى الخدمات الصحية والتعميمية، وذلؾ بثانيةمف جية سبؿ الرفاىية  وتحسيف

االستخداـ األمثؿ لمموارد برزىا أ، عّدة يشتمؿ عمى عناصراإلنساف، و  المعايير األمنية واحتراـ حقوؽ
 مقراطية.والدي الفرد حرية اختيار، و التعميـالصحة و و  االىتماـ بدور المرأة، و البشرية

 ، كأسموب بديؿ عففالحرؼ والمينييصحاب أتمويؿ تستطيع المصارؼ في ىذا البعد العمؿ عمى 
أسس  ويمكنيا اعتماد سياسة الدعـ المالي عمى، المرابحةسياسة التمويؿ واإلقراض التي تعتمد عمى 

تي تقدـ الدعـ المؤسسات الخيرية ال في تأسيس ةشاركالم وأمبادئ التعاوف والتكافؿ االجتماعي، و 
، سواء في الجامعات الطمبة فيتدريب يمكف لممصارؼ في فمسطيف  إضافة بأّنو المالي والمعنوي.

لمطمبة، خصوصًا الطمبة أو مجانية  األعماؿ الفنية أو اإلدارية، وتخصيص دورات تدريبية شبو مجانية
 (2010)بمقاسـ،  مف ذوي الدخؿ المتدني.

 الخدمات أفضؿعمى  لممصارؼ يجب أف تتـ بناءً  االجتماعية لمسؤوليةاأّف إلى ونشير في ىذا الصدد 
 القانونيةبتطبيؽ القواعد  ، وذلؾالربح مف ممكف مستوى أعمى تحقيؽ معالتي يمكف تقديميا لممجتمع، 
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 لمموارد استخدامياعف طريؽ  لممؤسسة، الوحيد اليدؼ، ويجب أف يعتبر ىذا األمر السائدة األخبلقية
ىذا  وجعؿالبعيد،  األمدالربح عمى  لزيادة المطموبةاالجتماعية  لؤلنشطة تصميمياـ ث ،البشرية

 . االجتماعية عمالياالمصارؼ أل نجازإعند  قاعدة األسموب 

، بأنو ال يمكف اقتصار التنمية عمى الناحية لممصارؼ الصفة التنموية( 2010كذلؾ أوضح )بمقاسـ، 
فإذا كاف الدور  أخبلقية،و نفسية وبة بتنمية عقمية و ب أف تكوف مصحبؿ يجاالقتصادية فقط، 

ف إف توجيييا لممحتاجيف إلى رؤوس األمواؿ بغرض الربح،ىو تجميع الموارد و  لممصارؼ،االقتصادي 
األىداؼ األساسية التي تسعى ّد مف فيع  وأما تحقيؽ الربح ىو النيوض بالمجتمع، المصارؼدور 

تسعى لتحقيؽ التنمية االقتصادية  ، فالمصارؼساسي لياليس اليدؼ األو  ،مؿ عمى تحقيقياتعو 
خدمة مصالح لتعبئة المدخرات واستثمارىا في مختمؼ أوجو النشاط االقتصادي  عف طريؽواالجتماعية 

ما أف تستثمر أمواليا مباشرة إ فيي التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية، ترتبطيكوف  بيذا المجتمع،
ما عف طريؽ المشار و  المصارؼ ستثمر تبيذا يمكف أف و  ،أو المضاربة أو المرابحة ،خريفكة مع اآلا 

 .الخدماتمثؿ الصناعة والزراعة والتجارة و  ،القتصادية الممكنةفي جميع النشاطات ا

 أىمية المسؤكلية االجتماعية:  2.1.4

وضع  أىمية المسؤولية االجتماعية بصورة عامة تظير عمى المستوى الدولي، حيف جرىبدأت 
، أىميا أدت إلى االىتماـ بالمسؤولية االجتماعية تتعمؽ بالبيئة، فظيرت معيا عوامؿتشريعات وقوانيف 
المرتبطة بإدارة المصادر وحماية ، وأنشطتيا عمى تجارة الشركات متعددة الجنسياتتركيز العولمة 

ومنظمة التعاوف  ،حدةاألمـ المت :مثؿ ،غير الحكومية ثـ دور المنظماتالبيئة والصحة واألماف، 
السموكيات معايير لتحديد إرشادات ومبادئ  تر التي طوّ  ،ومنظمو العمؿ الدولية ،االقتصادي والتنمية
التقدـ التكنولوجي بنشر المعمومات الكافية حوؿ مخاطر عامؿ لممؤسسات. ثـ  ةاالجتماعية المقبول

مواجية إلى األخذ بعيف االعتبار ف يف والمستثمر يالمستيمكالمخمفات الصناعية، األمر الذي دفع ب
ؼ بعض المنظمات مف فقداف ثقة تخوّ إضافة إلى عامؿ  ،المخاطر والقضايا االجتماعية والبيئية

 ( 2014العمبلء بيا.)الشراح، 
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فؿ االجتماعي بيف ازيادة التكأما أىمية األدوار االجتماعية التي تقوـ بيا المنظمات، فيي تؤدي إلى 
إلى المجتمع وأفراده، خصوصًا حيف تقوـ ىذه شعور باالنتماء  نشوءمع  ،جتمعمختمؼ شرائح الم

 ( 2014)ضيافي،  ذوي االحتياجات الخاصة واألقميات والمرأة والشباب.المنظمات بأدوارىا تجاه 

، ازدىار المجتمع عمى مختمؼ المستويات يزيدالترابط االجتماعي و عندما تتحقؽ ىذه األمور، يزيد 
االجتماعية األعباء التي تتحمميا في أداء ميماتيا وخدماتيا تقؿ  عندمااستفادة الدولة بحيث تزيد 

في تحمؿ سياـ وعي المنظمات بأىميػػة اإلنتيجة لعوائد الدولة وتزيد  الصحية والتعميمية والثقافية،و 
ديًا واجتماعيًا. وبالنتيجة، اإلنعكاس اإليجابي عمى نمو المجتمع اقتصا التكاليؼ االجتماعية المختمفة،

 (2010)القاضي، 

 ودعـ االحتراـ، عمى االجتماعية المسؤولية في دورىا بإنجاز والمصارؼ المؤسسات نجاح يعتمدو 
 نتيجة عدة مزاياالمصارؼ  وتحقؽ ،المجتمع وأفراد العامميف تجاه والمسؤولية ،ومساندتو المجتمع
 :(2014 الشراح،) منياو  ،المجتمعية بالمسؤولية التزاميا

  .المجتمع في المصارؼ صورة وتعزيز تحسيف (1
 المنظمات قبؿ مف االجتماعية بالمسؤولية االلتزاـ نتيجة أفضؿ ستكوف عاـ بشكؿ الحياة نوعية (2

  .العاممة
 .المجتمعية مسؤوليتيا مستوى عمى األعماؿ نمو درجة اعتماد (3
 بتكمفة عمييا تنعكس لتيا والقوانيف األنظمة بفرض الرسمية الجيات قياـ مف الحد في مساعدة (4

  .إضافية
 . بو تعمؿ الذي ولممجتمعى المنظمات لد لمعامميف فائدة تحقيؽ (5

 وتحرص ،والصحية التعميمية الخدمات نشر في االجتماعية مسؤوليتيا خبلؿ مف المصارؼ تسيـإذ 
 مف ،اطاتالنش بيذه تقوـ التي المؤسسات عف طريؽ والديني والثقافي العممي يالوع وتعزيز نشر عمى
 ،لؤلفراد والعممية الثقافية المستويات وزيادة ،األخبلقية القيـ لتطوير تقود التي والندوات الدورات خبلؿ

حبلؿ ،التطور تحقيؽب يسيـ ممااألمر الذي   المصارؼ تؤدىو  ،السمبية القيـ محؿ واألخبلؽ القيـ وا 
 مف وغيرىا والتبرعات كالصدقات ريةاالختيا الفوائض مف األمواؿ بتجميع قيامياب االجتماعي دورىا

 األمواؿ ىذه وتوجيو اختيارية، بصورة المجتمع أفراد مف القادريف مف عمييا الحصوؿ يتـ التي األمواؿ
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 بغرض إلييا، لممحتاجيف تقديميا يتـ التي الحسنة القروض تقديـ وكذلؾ ،المجتمع أفراد مف لممحتاجيف
 ( 2006 خمؼ،. )وغيرىا العبلج أو الزواج تكاليؼ أو دراسة ؼكتكالي التزاماتيـ تمبية في  مساعدتيـ

 : االجتماعية المسؤكلية أىداؼ 2.1.5

  :(9 ص ،2010عمرو،) ـ ، أبرزىااألىداؼ مف مجموعة تحقيؽ إلى االجتماعية المسؤولية تسعي 

 .المجتمع في ضرورية لقضايا المجتمعية بالمسؤولية الخاصة بالتوعية المتزايد االىتماـ (1
 بما الفرعية، ثـ األساسية الحقوؽ مف بدءاً  ،مختمفة بدرجات اإلنساف حقوؽ معاىدات تنفيذ (2

 .الفرد إنسانية يحتـر
 .والمجتمعية والبيئية الثقافية االختبلفات يستوعب بما أنشطتيا وتنظيـ المؤسسات أدوار تحديد (3
 مع تعامميا في تلممؤسسا الطمأنينةعمى  يبعث واضح أسموب وتبني وتعميقيا الثقة تعزيز (4

 .المعنية األطراؼ
 باتفاقيات يتعمؽ ما في خصوصاً  الدولية،المحمية و  واالتفاقيات المواثيؽ مع االنسجاـ تحقيؽ (5

 .البيئة عمى والحفاظ االنساف حقوؽ

 ، والذياالجتماعية المسؤولية تجاه بدورىا المؤسسات قياـإف ىذه األىداؼ يجب أف تكوف نابعة مف 
تيا، بممارسا واالعتراؼ التنموية ورسالتيا ألىدافياالمجتمع  أفراد جميع دعـ ما حد إلى يضمف

 المتغيرة لمجتمعا احتياجات سد في المساىمة عمى عبلوة وأىدافيا، خططيا إنجاح في والمساىمة
 الخيرية المشاريع إقامة خبلؿ مف جديدة عمؿ مناصب خمؽ إلى إضافة الضرورية، ومتطمباتو

 التي المؤسسات عمى أجريت التي الدراسات معظـ أظيرت وقد التنموي، الطابع ذات واالجتماعية
 المالي واألداء لممؤسسة االجتماعية الممارسات بيف حقيقية صمة وجود ،االجتماعية المسؤولية تتبنى
 فوائد أدركت التي الكبرى المؤسسات عدد األخير، العقد خبلؿ ازداد فقد السياؽ ىذا وفي .يجابياإل
 بصدور المؤسسات ىذه خبرات تعززت وقد ،اإلجتماعية المسؤولية مارساتم وفؽ أعماليا ةإدار 

 تأثير لمشركات االجتماعية لممسؤولية أف أكدت التي الرأي واستطبلعات الميدانية الدراسات عشرات
 قيمة تعزز الواقع في بؿ المساىميف،ب تضرّنيا ال وأ األعماؿ،لمجتمع  االقتصادي األداء عمى إيجابي
 (2010)ضيافي،  .المؤسسات ومكانة األسيـ
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 :  االجتماعية المسؤكلية عناصر 2.1.6

 المسؤولية وماىّية مضموف بمجموعيا ؿتشكّ  التي العناصرباالجتماعية  المسؤولية عناصرجرى تحديد 
أو  حكومةوال البيئةو  المجتمعو  المنافسوفو  الزبائفو  العامموفو  المالكوفاعتبار ) ويمكف االجتماعية،

 لكؿٍ ، حيث االجتماعيةولتحديد عناصر المسؤولية  االجتماعية المسؤولية لمضموف مؤشرات( الدولة
 نواعياأ حسب االجتماعية المسؤولية مع والتفاعؿ استعماؿ في واستراتيجياتو وواجباتو أىدافويـ من
 .(2014 وىيبة،) .مصالحيـحسب و 

 دراستيا، في المستعممة المداخؿ كانت وميما ميا،وأحجا أشكاليا بمختمؼ المؤسسات تعتبرحيث 
 معينة بمياـ القياـ بغرض ،معينة واقعية شروط وضمف قانوني شكؿ في منظميف األفراد مف كمجموعة
بيا  تتصرؼ التي بالطريقة تتأثر األفراد مفالمجموعة  ىذه وأىداؼ، غايات تحقيؽ إلىتيدؼ 
 إفتيـ وتطمعا ىؤالء مصالح تراعي أف المؤسسة وعمى ،ـبطريقة المالكيف أو أصحاب األسيو  المؤسسة
 باألطراؼ يسمى ما أو المصالح أصحاب مفيـو تطورفقد  ،والبقاء والتطور االستمرارية أرادت

 الوحيدوف المستفيدوف ىـ المالكيف أف السائد االعتقاد كاف البداية ففي المؤسسة، وجود مف المستفيدة
 معينة فئة حدود عند المصالح أصحاب قائمة تتوقؼ لـ ،الحقة اتفتر  في ولكف المؤسسة، وجود مف
  ،المنافسوفو  الموردوفو  البيئةامميف و كالع أخرى فئات لتشمؿ ،يوـ بعد يوماً  تتسع القائمة ىذه أف بؿ

 المتعمقة فاتالتعري تعددت لذا ؛االجتماعي واالىتماـ االقتصادي التطور ـأوجدى أطراؼ جميعيـ
ـّ تعريفيـ عمى أنيـ، المصالح بأصحاب  وتتأثر تؤثر التي والمؤسسات والجماعات األفراد مجموعة فت
 يعطييـ المؤسسة لدى نصيب أو مصالح ليـ جماعات أو أفرادبأنيـ و  ،المؤسسة تتخذىا التي باألفعاؿ
 (2010. )ضيافي، أدائيا طبيعة عف السؤاؿ في الحؽ

 الزبائفو  العامموفو  المالكوفالمؤشرات السابقة )ولضماف بقاء المسؤولية االجتماعية ضمف احتياجات 
في ثبلثة  االجتماعية المسؤوليةأو الدولة(، تـّ حصر عناصر  والحكومة البيئةو  المجتمعو  المنافسوفو 

 االىتماـ :ىيبحيث تتكامؿ سويًا،  ،ويدعمو خراآل، وكؿ عنصر يعمؿ عمى تنمية مترابطة عناصر
 ح لكؿ عنصر:، وفيما يمي توضيوالمشاركة والفيـ

 وتماسكيا سبلمتيا عمى الفرد وحرص ،بالجماعة العاطفي االرتباطىذا العنصر  يتضمف: االىتماـ
 عدة أشكاؿ ومستويات تؤكد عمى المسؤولية االجتماعية، منيا  ولبلىتماـ. أىدافيا وتحقيؽ واستمرارىا
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 نفسوّد يع نوأ لمجرد نفعاليةاال دينامية مع الجماعة وبصورة الفرديتماشى  إذ الجماعة، مع نفعاؿاإل
تماشيو لممجموعة  أف ويرىأفرادىا،  مع تمقائياً  ويتفاعؿ فيتعاوف ،الجماعية مسؤولية يتحمؿ جزءًا مف

 مع تضامنو يأتي حيث إرادية بصورة فيحدث بالجماعة، االنفعاؿ أما. ومنطقي موضوعيّ شيء 
 بصدؽ معيا ويتفاعؿ اىتمامو محور أىدافيا فيجعؿ منو، ذاتية قناعة عمى بناء ويرى الجماعة
 ،الجماعة مع المصيرية بالوحدة الفرد شعورأي  ،داخميا واالنسجاـ الجماعة مع التوحدكذلؾ  .وشفافية
 .مكانتيا عبلءإل جيده ويبذؿ ،مصمحتيا جؿأ مف يسعىو  بفائدتيا فائدة لو فأ لدرجة بيا والتأثر

 (2014 ،اتينالزي)

 معاالنسجاـ والتوحد  نماذج أوضحإذ أنيا تعّد مف  ،الوطنيةشكؿ ويتجسد أيضًا االىتماـ عمى 
 وتصبح ووجدانو الفرد عقؿ الجماعة مؤلفت أيضا، االىتماـ مستويات في االنتماء يندرجحيث  ،المجتمع
 طموحاتيا عف الدفاع سبيؿ في ويغامر فكري، تقارب في معيا ويمتقي وتأممو، اىتمامو موضوع
 .الجماعي والتكافؿ التماسؾ لضماف القوة أبعادىا حدأ ذلؾ وفي وأىدافيا،

 واتجاىاتيا، وقيميا وحاضرىا ماضيياو  بالجماعة، المحيطة لمظروؼ الفرد إدراؾوُيقصد بو : الفيـ
 أو المصمحة العامة الوطف عف والدفاع العامة المصمحة تقدير يقتضي كما ،فييا المختمفة واألدوار
صد بالفيـ أيضًا وعي الفرد بما ىو نافع لمجتمعو، ويأتي بمرودود ، وُيقوازدىاره رفعتو عمى العمؿ

 .إيجابي عمى الجماعية، وترؾ ما فيو مف ضرر لممصمحة العامة

تجاه  ثابتة إرادةُتظير و  ،مسؤولياتو وتحمؿ بواجباتو القياـ عمى الفردمقدرة  المشاركة ظيرتُ : المشاركة
 مؤىبلً  يكوف حيف ، وذلؾاالجتماعي اليدؼ تحقيؽ في تساعد أعماؿ في الفرد مشاركة أي ،مجتمعو
 يقـو التي االجتماعية األدوار أو لمدور الفرد تقبؿ أي ؿ،التقبّ  أوليا، :جوانب ثبلثة وليا لذلؾ، اجتماعيا

 باىتماـ وينجزه العمؿ الفرد ينفذ حيث التنفيذ، وثانييا،. سميمة ممارسة إطار في لو والمبلئمة بيا
 العامة لمجماعية، وثالثًا:  اليدؼ وتخدـ اآلخريف وترضي ترضيو التي نتيجةال عمى ليحصؿ وحرص
السائدة في مجتمعو، ال أف  واألخبلؽ العامة المصمحة معايير بحسب عممو فرد كؿ ـيقيّ  حيث التقييـ،

 (2013)الزيود،  .يكوف تقييـ الفرد ألعمالو وفؽ مصمحتو الخاصة التي قد تتعارض وقيـ المجتمع
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 : االجتماعية المسؤكلية مبادئ 2.1.7

 (64ص ،2011 غويني،و  عودة، بف) يمكف تمخيص أىـ مبادئ المسؤولية االجتماعية بما ورد في
   بالنقاط اآلتية: 

 التنفيذية والموائح والدولية الحكومية االتفاقيات جميع احتراـ: الدولية األعراؼ احتراـ مبدأ 
  .االجتماعية لممسؤولية والممارسات السياسات طويرت عند والقرارات والمواثيؽ واإلعبلنات

 احتراـ عمى كدؤ ت التي والممارسات لمسياسات تنفيذ: لئلنساف األساسية الحقوؽ احتراـ مبدأ 
 .االنساف لحقوؽ العالمي اإلعبلف في الموجودة الحقوؽ

 والمحتممة عروفةالم التأثيرات فييا بما وأنشطتيا وقراراتيا المؤسسة سياسة كشؼ: الشفافية مبدأ 
تاحة والمجتمع، البيئة عمى  قبؿ مف تأثرىـ المحتمؿ أو المتأثريف لؤلشخاص المعمومات وا 

  .المؤسسة
 والمحمية الدولية السارية والموائح واألنظمة القوانيف بجميع االلتزاـ: القانوني اإلذعاف مبدأ 

 . بيا واإللماـ محددة إلجراءات تبعاً  والمنفذة والمعمنة

 مبادئ المسؤكلية االجتماعية الخاصة بالمصارؼ: 2.1.8

 تبادر فا  و االجتماعية،  المسؤولية بتحمؿ مطالبة ،منيا الكبيرة وخصوصاً  ،المصارؼ إف: مبدأ التطكع
 المجاؿ ىذا في نشاطاتيا تقتصر ال وأف اإلستراتيجية، خططيا خبلؿ مف ذلؾ بمأسسة المؤسسات ىذه
 العبلقات إطار في ،المبادرات وتقديـ المؤتمرات وتنظيـ ايةورع التبرعات بعض تقديـ مجرد عمى
 سد إلى المبادرات وصوؿ تضمف التي الحاجات ودراسة الخطط وضع دوف ،التسويؽ قسـ أو العامة

 غويني،و  عودة، بف) .النجاح لمدى قياس آليات ووضع المعنية الدراسات إجراء بعد ،الحاجات
2011) 

 تقديـ مفيوـ مف بالعمؿ االنتقاؿ عاتقو عمى يأخذ المؤسسات إدارة في المجتمعي األخبلقي البعد إف
 التأمؿ عمى ترتكز التي المجتمعية المسؤولية مفيوـ تبني عمى يقوـ أوسع تطبيؽ الى التطوعية الخدمة
 مف االنتقاؿ) المقدمة لمخدمة المجتمع حاجة مف والتأكد بالمؤسسة المنجزة المرور محطات في الدائـ
 قوتيا مصادر تشخيص عمى والقدرة ،(لممجتمع الفعمية الحاجة سد مفيوـ إلى المؤسسي لترؼا مفيوـ

 الدائـ والتجدد التغيير سياسة وتبني المستمر والتحسيف القبوؿ بيدؼ لتبلشييا سمبياتيا ودراسة إلدامتيا
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 المجتمع عمى المضافة خدماتيا اثر وقياس المتوخاة لممستيدفات مبلئمة األكثر السيناريوىات ورسـ
 .الكبرى أىدافيا تحقيؽ تعترض التي المتوقعة التنفيذ بمخاطر التنبؤ عمى وقدرتيا والبيئة

 والتعميمي الثقافي لموعي نتيجة المؤسسات لدى االجتماعي االلتزاـ ىتنام لقد: مبدأ احتراـ المستيمكيف
 حركات إلى لئلفراد الشخصية االىتمامات تحولت ولقد. اإلنساف حقوؽ وجمعيات حركات وضغوط
 نتيجة ألعماليا المؤسسات إدارة كيفية عمى المجتمع مف الضغوط زيادة عمى تعمؿ منظمة جماعية

 تحميؿ االجتماعية المؤسسات مف الكثير استطاعت ولقد واإلنساني، البيئي الوعي رفع في التعميـ دور
 والزبائف المستيمكيف لدى وافعد شكمتجميعيا  العناصر ىذه .الخاطئة تصرفاتيا مسئولية الشركات

 المصارؼ.  لدى االجتماعية المسؤولية توجو لحفز

 المجتمع تجاه المؤسسية بالمسؤولية خاصة مستقمة تقارير تصدر باتت العالـ في الكبرى المصارؼ فّ إ
 تتصؿ أنيا كما األولى، بالدرجة أخبلقية المجتمعي االستثمار معايير تعتبر، حيث معياري كإجراء

 لتمييز ضرورية المجتمعي االستثمار معايير بأف فو المستثمر  يعتقد ، إذلممؤسسات المدى بعيد ألداءبا
 االستثمار يعتبر، و المستقبؿ في بارزة مواقع الحتبلؿ والمؤىمة الجيد اإلداري األداء ذات الشركات
 .لممؤسسات المجتمعية المسؤولية مف ومتنامياً  ميماً  جزءاً  مجتمعياً  المسؤوؿ

 المجتمع تجاه المؤسسات مسؤولية بيف الربط لمسألة المؤسسية الثقافة استيعابقد أصبح و 
 أنيـ كما ،تنوراً  أكثر أصبحوا والعمبلء فيفالمستثمر  ،كبيراً  تحدياً  يشكؿ المؤسسية واالستراتيجيات

 لممسؤولية اىتماماً  تولي التي والشركات والخدمات المنتجات تجاه تفضيميـ إظيار في بالتدريج شرعوا
 العمؿ مناخ تييئة عمى تعمؿ األعماؿ في اإلنسانية القيـ نشر عمميات فوا   .لممؤسسات المجتمعية
 إلى المؤسسي األداء تطوير يعني مما الوظيفي، االرتقاء فرص ليـ وتتيح لمعامميف، الخصب اإلبداعي

 األداء تطويرإلى  ؤديسي اإلدارية األنظمة في اإلنسانية القيـ دمج عمميات مع، و درجاتو أعمى
 .البشرية الموارد وتحفيز المينية، التنافسية ورفع المؤسسي،

 : ىاايتبن أف لممصرؼ يمكف التي االجتماعية المسؤكلية كمجاالت أنشطة 2.1.9

 وىناؾ البنؾ، معيا يتعامؿ التي والمجاالت  األنشطة جميع حصر عمى االجتماعية المسؤولية تعمؿ 
 األعماؿ سير لضماف عنيا التخمي يمكف وال ،ومستمزماتو العمؿ أساسيات مف تعد أخرى أنشطة
 لمؤىبلتو المناسب المكاف في المناسب الشخص ووضع بدقة شخص لكؿ االختصاصات كتحديد
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: يمي ما االجتماعية بمسؤوليتو لموفاء المصرؼ ىاايتبن التي والمجاالت األنشطة أىـ ومف وخبراتو،
 (  2004 ،المغربي)

 :المساىميف تجاه االجتماعية المسؤكلية كمجاالت أنشطة

 المطموبة.  البيانات عمى طبلعواإل البنؾ أعماؿ بمتابعة لممساىميف السماح 
 باستمرار الممكية حقوؽ تنمية عمى العمؿ. 
 لمبنؾ.  المناسب التنافسي المركز تحقيؽ 
 عدادىا االستثمار مجاالت تطوير  .وا 
 االقتصاد فى يالكم عالودائ حجـ مفالمصرؼ  نصيب تطور. 

 :بو العامميف تجاه لمبنؾ االجتماعية المسؤكلية كمجاالت أنشطة

 المعاشات وخطط بنظاـ االىتماـ. 
 لمعامميف. الصحية الرعاية برامج إعداد 
 البنؾ في المتبع والمكافآت الحوافز بنظاـ االىتماـ. 
 العامميف. بيف والترابط التعاوف روح نشر 
 العمؿ ومعدات ثاثباإل يتعمؽ ابم العمؿ بيئة مبلءمة. 
 واإلضاءة بالتيوية يتعمؽ فيما العمؿ مبلءمة.  

 :معو المتعامميف تجاه لمبنؾ المسؤكلية كمجاالت أنشطة

 ليـ المناسب المكاف في لممتعامميف الخدمة تقديـ. 
 جراءات سياسات تيسير  .لممتعامميف الخدمات تقديـ وا 
 المحقؽ ئدالعا عف المودعيف رضا تحقيؽ عمى العمؿ. 
 المتعامميف وآراء بمقترحات االىتماـ . 
 لممتعامميف المناسب الوقت في الخدمات أداء تيسير. 
 المقدمة الخدمات سبلمة عمى المحافظة. 
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 مستكيات المسؤكلية االجتماعية: 2.1.10

ات لمعرفة وتحديد مستويالعبلقات االجتماعية، في  التعّمؽالمسؤولية االجتماعية عمى  مؤيدوعمؿ 
وقد ، بطريقة توضحيا وتضمف توفير إمكانيات مواءمتيا وظروؼ العمؿ ؾ، وذلالمسؤولية االجتماعية

 :(2003)مكاوي، العمماء ثبلثة مستويات لممسؤولية االجتماعية وىي مؤيدوىا مف حدد 

بما تتضمنو مف وظائؼ  لممؤسسةالقياـ بالوظائؼ الممكنة أو األدوار االجتماعية المبلئمة  (1
  ية، تثقيفية، سياسية، خدماتية، وغيرىا.تعميم

 إلى تحقيؽ وظائفو بطريقة إيجابية. المجتمع معرفة المعايير التي ترشد  (2

 .المؤسساتمعرفة القيـ التي يجب مراعاتيا مف جانب  (3

 :(2006)عبد العزيز،  المسؤكليات عمى مستكل الكظائؼ
وتسمى  ،لحكومة والقوى السياسية األخرىوتتمثؿ بإعبلـ المواطنيف بما تفعمو ا: الكظيفة السياسية (1

حيث يتـ إببلغ المواطنيف بكؿ ما يجري مع اإلسياـ بشرح مختمؼ  ،ىذه الوظيفة أيضًا بالرقابية
 جوانب القضايا وتوضيح آراء المؤيديف والمعارضيف لمساعدة القارىء عمى فيـ ما يحيط بو.

وتشمؿ القضايا  ،فكار واآلراء لمناقشتياتتمثؿ في إتاحة الفرصة لعرض األ: الكظيفة التعميمية  (2
مع تسميط الضوء عمى المنظومة التعميمية وكشؼ السمبيات وتقديـ المعمومات  ،التربوية والتعميمية

ذات الصمة بشفافية. ويدخؿ في إطار ىذه الوظيفة توضيح أىداؼ المجتمع بعيدًا عف التبلعب 
 ث.بالحقائؽ وعبر نشر التقارير الواقعية عف األحدا

وضمف ىذه الوظيفة يفترض أف ، كمرآة لممجتمع وقيمو المؤسسةتتمثؿ بعمؿ : الكظيفة التثقيفية (3
ومحاربة الفساد األخبلقي  ،بالموروث الثقافي واالجتماعي والتقاليد والتراث األصيؿ المؤسساتتيتـ 

 والعادات الدخيمة عمى المجتمع.
الخدمات ومتابعة التطورات االقتصادية تتضمف تعريؼ الناس بالسمع و : الكظيفة االقتصادية (4

  وتفسيرىا وتوضيح  مسبباتيا ونتائجيا.
 :(68، 2003)حساـ الديف،  المسؤكليات عمى مستكل المعايير

 الدائرة الداخمية األصغر وتتضمف المعايير المينية وممارسات األفراد األخبلقية. (1
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 الدائرة الثانية وتتضمف معايير الوسيمة وسياستيا. (2

 أي ميثاؽ الشرؼ. ،رة الثالثة وتضـ معايير المينة التي تنظـ العمؿالدائ (3

 الدائرة الرابعة وتضـ المعايير التي تفرضيا قوانيف الحكومات واألنظمة. (4

  الدائرة الخامسة وتتضمف الحدود التي يسمح بيا الناس كالقيـ والتقاليد. (5

 أنماط المسؤكلية االجتماعية: 2.2.11

االجتماعيػة مػف المجػاالت والعديػدة واألشػكاؿ المتنوعػة إلسػياـ المؤسسػات فػي ظيرت أنماط المسؤولية 
لممنظمػة، والحاجػات الشػعبية أو المطموبػة لػدى  األخبلقػيالمسؤولية االجتماعية، منيػا البعػد أو المجػاؿ 

حقػػوؽ واالىتمػػاـ بالبيئػػة كػػدعـ جػػودة منتجاتيػػا، ومحافظػػة المنظمػػة عمػػى  ،عامػػة النػػاس مػػف المؤسسػػات
العػػػامميف والمسػػػتيمكيف، مػػػف ىػػػذا رغبػػػات ومصػػػالح المنظمػػػة فػػػي تحقيػػػؽ  إدارةوواجباتػػػو، ودور  فاإلنسػػػا

( عمػى 6102التنوع ظيرت ثبلثػة أنمػاط رئيسػة لممسػؤولية االجتماعيػة، وىػي كمػا لخصػيا )بػف جيمػة، 
 النحو اآلتي: 

 :االقتصادية المسؤكلية: األكؿ النمط 

أي  عػف النظػر بغػض الػربح تعظيـ ىدؼ عمى زكتر  أف يجب األعماؿ منشآت أف ىو النمط ىذا جوىر إف
. الربح لتعظيـ ثانوية نواتج أو حاصؿ تحصيؿ إال ىي ما االجتماعية المساىمات وأف اجتماعية، مساىمة
 يـإنفػ لػذلؾ ،يػديرونيا التػي لؤلعمػاؿ مالكيف وليس فيمحترف ىـيريف المد أف إلى تعظيـ الربح يشير حيث

 ممكنػة طريقػة بأحسػف أعمػاليـ إنجػاز ىػي فػإف ميمػتيـ األسػاس ىػذا وعمػى، المػالكيف مصػالح يمثمػوف

ذا ،لممػالكيف األربػاح أعظػـ لتحقيػؽ  سػوؼ فػإنيـ االجتماعيػة عمػى األىػداؼ األمػواؿ إنفػاؽ قػرروا مػا وا 

 االجتماعيػة عمػى الجوانػب الصػرؼ ىػذا نتيجػة األربػاح تنخفض سوؼ وبالتالي ،السوؽ دينامية يضعفوف

 فػإف الجانػب االجتمػاعي عمػى ينفػؽ مػا عمػى لمتعػويض األسػعار رفػع تػـ ولو بالمالكيف، رةخسا يمحؽ وىذا

ذا ،أيضػاً  سيخسػروف المسػتيمكيف   وبالتػالي سػتنخفض المبيعػات فػإف المنتجػات ىػذه شػراء عػف امتنعػوا وا 

 .المنشأة تتدىور
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  :االجتماعي: الثاني النمط

اجتماعيػة  المنشػآت كوحػدات يعػرض أف ويحػاوؿ، األوؿ الػنمط مػف تمامػاً  النقػيض عمػى الػنمط ىػذا إف
 األخضر جماعات السبلـ ولعؿ ،ياقرارات جميع في ضمف األولوية ومتطمباتو المجتمع تضع كبيرة، بدرجة

المنظمػات  وتحػثّ ، الػنمط ىػذا تمثػؿ صػرفة اجتماعيػة نفسػيا كػأحزاب تقػدـ التػي األخػرى الجماعػات أو
 ومزيػد االقتصػادي أدائيػا متطمبػات موازنػة فػي صػعوبة المنظمػات تجػد تبنيو. وبالمقابػؿ عمىاالقتصادية 

 .الخارجي األداء صعيد عمى أو الداخمي الصعيد عمى سواء االجتماعي ىذا االتجاه في االلتزامات مف

 : االجتماعي-االقتصادم : الثالث النمط 

 تمثػؿ ال المنشػآت اراتإد وأف ،رتغّيػ قػد وضػع المنظمػة أفّ  يشػير إلػى حيػث ،توازنػاً  ثػركاأل الػنمط وىػو

نمػا - فقػط  المػالكيف -واحػده  جيػة مصػالح  تػرتبط والمجتمػع الحكومػة مثػؿ أخػرى عديػدة جيػات توجػد وا 

 عمميػات اتسػاع بػأف القائمػة تمػؾ االتجػاه ىػذا تػدعـ التػي أىػـ األفكػار ومػف. معينػة بالتزامػات معيػا

 انػتك مػا تقػديـ فػي مسػؤوليتيا تتحمػؿ لكػي منشػآت األعمػاؿ إلػى المجتمعػات تطمػع إلػى أدى الخصخصة

 . والبيئة المجتمعات تجاه الحكومات بو تضطمع

ذا داراتيػا المنشآت لنضج وذلؾ ،طبيعية حالة المتقدـ لمعالـ بالنسبة يمثؿ األمر فكا وا  مشػكمة  يمثػؿ فإنػو وا 
 لقطػاعا منشػآت يمثػؿ األوؿ النمػوذج عمى اعتبػار الموضوع عرض تـ حيث ،النامية العالـ دوؿ في بيرةك

 يثيػر ممػا األطراؼ باقي مصمحة حساب عمى افك لو حتى، األرباح تحقيؽ مف مزيدبـ تيت التي ،الخاص

 المسػيطر وىػي الدولػة قبػؿ مػف فعػؿ ردة يمثػؿ باعتبػاره الثاني النمط إلى يمكف النظر لذلؾ ـ،بيني إشكالية

 مػف مزيػد تقػديـ تيػدؼ ةاجتماعيػ خبليػا أنيػا عمػى منشػآتيا حيػث قػدمت الثالػث، العػالـ فػي الرئيسػي
 بكونيا بررت خسائر وتحمميا االقتصادي حساب أدائيا عمى ذلؾ كاف لو حتى المجتمع إلى الخدمات

 .مستشػرياً  إداريػاً  فسػاداً  أنيػا تخفػي أو األداء فػي ضػعفاً  تمثػؿ كانػت لػو حتػى اجتماعيػة متطمبػات تمثػؿ
 لحالة ممثبلً  باعتباره الثالث النموذج خبلؿ مف النظر وجيات في تقارباً  يظير النموذج ىذا ضوء وفي
 .واالجتماعي االقتصادي المستوييف عمى األداء بشأف واقعية أكثر

 المسؤولية اف أفيإلى بومضاميمنيا دفعت   اإلجتماعية المسؤولية محتوىوتعدد  شمولية إف
 وفي ،والخيرية واألخبلقي والقانوني االقتصادي وىي: أربعة عناصر جوىرية رئيسية  اإلجتماعية تضـ

 مف واحد كؿ عمى تؤثر أف يمكف وكيؼ األربعة العناصر ىذه فييا بيف مصفوفة طور ذلؾ إطار
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الشاممة ىي حاصؿ مجموع العناصر األربعة  اإلجتماعية الشركة مسؤولية إف .البيئة في المستفيديف
 بشكؿ معادلة:

 
سؤكلية القانكنية+ المسؤكلية الم المسؤكلية االقتصادية+ = المسؤكلية االجتماعية الشاممة

 المسؤكلية الخيرية. + األخالقية

 يكضح:ىـر المسؤكلية االجتماعيةالتالي الشكؿ 

 

 

 

 

 

 

 

  5112ياسيف،  المصدر:

إذ أف إنتاج  ،مات األعماؿمع بيا منظتمثؿ مسؤوليات أساسية يحب أف تضط المسؤكلية االقتصادية:
وفي إطار ىذه المسؤوليات تحقؽ  ،نوعيات جيدةمفة معقولة و القيمة لممجتمع بتك الخدمات ذاتالسمع و 

 .غيرىـو  فبتعويض مساىمات أصحاب رأس الماؿ والعاممي ،المنظمة العوائد واألرباح الكافية
يجب أف  ،تعميماتو أنظمة دة ما تحددىا الحكومات بقوانيف و ىذه مسؤوليات عا المسؤكلية القانكنية:

وفي إطار ىذه المسؤوليات يمكف اإلشارة إلى إتاحة فرص  ،تحترمياف أال تخرقيا منظمات األعماؿ و 
 العمؿ بصورة متكافئة لمجميع.

ماؿ أف تستوعب الجوانب القيمية واألخبلقية يفترض في إدارة منظمات األع المسؤكلية األخالقية:
ب لـ تؤطر وفي حقيقة األمر فات ىذه الجوان ،المعتقدات في المجتمعات التي تعمؿ فيياوالسموكية و 
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قبوليا فعمى زيادة سمعة المنظمة في المجتمع و ضروريا ل بعد بقوانيف ممزمة لكف احتراميا يعد أمراً 
 .المنظمة أـ تكوف ممتزمة بعمؿ ما ىو صحيح وعادؿ ونزيو

وىذه مبادرات طوعية غير ممزمة لممنظمة تبادر فييا بشكؿ إنساني و تطوعي  :المسؤكلية الطكعية
 ترتبط بالعمؿ بشكؿ مباشر وقد تكوف لعموـ المجتمع أو لفئات خاصة بو ككبار مف خبلؿ برامج ال

السف وغيرىا وال تتوخى إدارة منظمات األعماؿ مف ىذه البرامج ارتباطيا المباشر بزادة األرباح أو 
 الحصة السوقية أو غيرىا.

 المسؤكلية االجتماعية لمشركات تجاه المجتمع:  2.1.12

 عمي سمعتيا بناء في تعتمد الشركات تمؾ تعد ولـ فحسب ربحيتيا عمي يعتمد كاتالشر  تقييـ يعد لـ
 مع التعامؿ عمي قادرة عمؿ بيئة خمؽ في تساعد حديثة مفاىيـ ظيرت فقد, فقط المالية مراكزىا

 .العالـ أنحاء عبر الجوانب كافة في المتبلحقة المتغيرات

 الصناعية المؤسسات دور أصبح فقد لمشركات ماعيةاألجت المسؤولية مفيوـ المفاىيـ ىذه أبرز ومف 
 وتنبيت المجتمع عف معزولة غير أنيا المؤسسات تمؾ أدركت قدف ،التنمية عممية في محورياً  الكبرى

 والبيئة المجتمع ىموـ مثؿ ،االنتاجية النشاطات مف أكثر ىو ما لتشمؿ ،نشاطاتيا توسيعإلى أىمية 
: يوى المستدامة لمتنمية العالمي األعماؿ مجمس عرفيا التي لثبلثةا األضبلع اإلعتبار بعيف واألخذ
 المسؤولية تجاهيتمثؿ دور المؤسسات ، حيث البيئة حمايةو  األجتماعى النموو  األقتصادى النمو

 مشروعاتيا في التوسعب ، وذلؾجديدة عمؿ فرصإيجاد  طريؽ عف، بيا المحيط لممجتمع اإلجتماعية
ختيارىا  بثبلث الشركة إلتزاـ خبلؿ مف وذلؾ التموث مف البيئة عمي تحافظ التي المتقدمة لمتكنولوجيا وا 
 :(Barclift, 2012)ىي معايير

 أفراد) الخارجية والبيئة( العامميف) الداخمية لمبيئة الشركة إحتراـ بمعنى والمسؤولية اإلحتراـ -
 (. المجتمع

 . المجتمعية ميةالتن مشروعات في المشاركة خبلؿ مف ومساندتو المجتمع دعـ -
 أو، البيئة مع لممجتمع الشركة تقدمو الذي المنتج بتوافؽ االلتزاـ حيث مف سواء ،البيئة حماية -

 ومعالجة المجتمع في البيئية الظروؼ مف ويحسف البيئة يخدـ ما بتقدـ المبادرة حيث مف
 .المختمفة البيئية المشاكؿ
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 لقضية قوياً  طمباً  ىناؾ أف المؤيدوف يرى ، إذواسع وانتقادات نقاش موضع ىيإّف ىذه القضايا مجتمع 
 مف العمؿ خبلؿ مف عديدة بطرؽ تستفيد التي والشركات التجارية، لمشركات االجتماعية المسؤولية
 جميور لدى الذىنية الصورة تحسيف وأىميا ،الخاصة المباشرة آثارىا مف وأطوؿ أوسع منظور

 الجميور أو والمساىميف كالعامميف الداخمييف الجميور مف كانواأ سواء ،المنظمة مع المتعامميف
 مف لمشركات االجتماعية المسؤولية تصرؼ أف عمى المنتقدوف ويجادؿ والبيئة، كالعمبلء الخارجييف

 مزينة، سطحية نافذة مف أكثر ليس أنو يرى اآلخر والبعض لمشركات، األساسي االقتصادي الدور
 .الجنسيات متعددة القوية الشركات عمى كرقيب الحكومات دور ؽالستبا محاولة نياأ يقولوف وآخروف

 عمييا تحتمو خيار ىو البيئة وتجاه المجتمع تجاه لمسؤوليتيا الخاص القطاع منشآت تحمؿ ولعؿ
 الجوانب تراعي التي المنتجات عف يبحث بات الذي ،العميؿ وثقافة ةالحديث ةالمدني الحياة تطور

 منيا ليشتري المفضؿ خياره لتكوف لممجتمع خدماتيا تقدـ التي يةالج عف يبحث وكذلؾ ،الصحية
-1970في السنوات ) ةالمتقدم الدوؿ في مبلحظاً  بدأ ما وىذا. مف األمور اوغيرى ةاإلستيبلكي سمعتو
 نمواً  واألكثر النامية الدوؿ في والعميؿ المجتمعات لدى كثيراً  يتبمور لـ المفيـو ىذا وربما (،1995
 (Decker, 2009العربية. ) ؿالدو  ومنيا

 العمؿ أخبلقيات لتحسيف والقوانيف العامة المبادرات قبؿ مف متزايدة ضغوط إلى الصناعات وتتعرض
 وليةؤ المس أصبحت وقد ،األعماؿ مجاؿ في واألخبلقيات العمميات مف بالمزيد المطالبة خبلؿ مف لدييا

 ،االجتماعية بالجوانب االىتماـ تزايد بعد راىفال وقتنا في بالسوؽ الصمة وثيقة لمشركات االجتماعية
 مع والتعامؿ األعماؿ مجاؿ في الثقة زيادة في تساعد أف لمشركات االجتماعية ليةؤو لممس ويمكف

يدركوف  إذ أصبح أفراد المجتمع اليوـ. رابحة نتائج تحقيؽذاتو  الوقت وفي ،المجتمعية التحديات
 التأكد فعمييا الشركات وأما تحقيقيا، في كبرى وليةؤ مس لشركاتا عمى وأف ،مستدامة تنمية إلى الحاجة

 .تنفيذىا عند الربح تحقؽ ولياتؤ المسىذه  وأف ،االجتماعية ولياتيامسؤ  إدارة عمى قدرتيا مف
(Decker, 2009) 

 : المصارؼالعالقة بيف المسؤكلية االجتماعية كنجاح  2.1.13

وذلؾ لتنوع أعماؿ المصارؼ مف جية، وتنوع األعماؿ  تتحدد ىذه العبلقة بأبعاد مختمفة ومتنوعة،
االجتماعية التي يمكف أف يقوـ بيا المصرؼ، فيي أعماؿ طوعية اختيارية تيدؼ إلى إنشاء شراكة 
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 بو تأخذ الذيبيف المصارؼ والمجتمع، بحيث تصبح المسؤولية االجتماعية لممصارؼ الموجو 
 ،عديدة بطرؽف العبلقة عمى شكؿ استفادة المصارؼ فتكو . المجتمعنحو  أنشطتيا لتوجيو المصارؼ

 وتتفيـ المصارؼ. األجؿ والطويمة والقصيرة الفورية أرباحيا مف وأطوؿ أوسع بإدراؾ العمؿ خبلؿ مف
بيا، لذا تظير العبلقة  ةالخاص التجارية ألعماؿوا االقتصادي الدورمف خبلؿ  االجتماعية المسؤولية

 جاح المصارؼ مف خبلؿ: بيف المسؤولية االجتماعية ون

 كأساس لنجاح المصارؼ:المجتمع ثقة أكالن: 

مثؿ ثقة المجتمع بالمصارؼ، فيمكف تعزيز ىذه  حقيقيةال مكاسبوتظير العبلقة الناجحة مف خبلؿ ال
لممسؤولية االجتماعية، فتصبح ىذه العبلقة المالية العبلقة بنشر بيانات األرباح وحجـ المخصصات 

ة المصرؼ عف طريؽ زيادة المتعامميف معو ربحي تعزيز ونفس الوقت وفي ،لمجتمععمى شكؿ تنمية ا
 (Decker, 2009) نتيجة زيادة ثقتيـ بو.

االقتصادية  المشاريع تمويؿفي  مساىمةوتستطيع المصارؼ كسب ثقة المجتمع بالتركيز عمى ال
تى لو كانت المساىمة دوف أف يكوف لممصرؼ أي أرباح أو مردود مالي، ح ،الصغيرة أو المتوسطة

بسيطة، سواء منح أو قروض أو استثمارات، وىذا األمر يجعؿ مف ىذه العبلقة تتخذ شكميف، األوؿ 
الحصوؿ عمى مردود مالي وزيادة فرص االستثمار في المشاريع الصغيرة، مما يزيد مف عدد 

 (Decker, 2009) المتعامميف مع المصرؼ، والثاني كسب ثقة المتعامميف مع المصرؼ.

 األطراؼ مختمؼ ومصالح مخاطر بيف العادؿ التوازف تحقيؽ كيفية في المصارؼ تنظرحيث 
 المجتمع وتحديداً ، مباشر وغير مباشر بشكؿ المتضرريف مصالح حماية ذلؾ في بما المشاركة،
 مف الحد أو منعلذا تعمؿ المصارؼ ب ؛بالمشروع المتأثرة المنطقة مف بالقرب أو داخؿ المقيـ المحمي
 إجراءات اعتماد إلى تحتاج لذلؾ تموليا؛ أنشطة عف ناجمة تكوف قد التي والبيئية االجتماعية األضرار
 (Bessler, 2013) .والتحقؽ لمتحميؿ مناسبة

 ثانيان: التفاعؿ االجتماعي:

 إنجازىا، تـي التي جتماعيةاال المسؤولية سياسة مبادرات جميع أساس ىو المحمي المجتمع إشراؾ إف
    ، تتمثؿ في مبتكرة خططاً  ـيتقد، لذا يجب عمى المصارؼ الخيرية التدابير مف أبعد ىو ما إلى متدوي

الشباب، وخصوصًا  المشاريع أصحاب رعايةالمجتمع، و  في المحرومة لمقطاعات دائمة تعميمية برامج
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دارة التدوير إعادة مثؿ البيئية القضايا دعـ، و البحثية والمقترحات األكاديمية المنح توفيرو  النفايات،  وا 
 .والثقافة لمفف المالي الدعـالصحي، وتقديـ  الدعـ برامجالمجتمعي، وتقديـ  الدعـ برامجو 

 تعاطي مف الوقاية تدابير مجاؿ في العاممة الحكومية غير المنظمات أيضا المصارؼ تدعـ أف ويمكف
 يكونوا أف البنؾ لموظفي ويمكف ،وياألب والتدريب التوجيو برامج خبلؿ مف ،الشباب لصالح المخدرات
 ,Barclift) .واحدة دراسية سنة خبلؿ اإللزامية المدرسة مف األعمى المستوى في لمتبلميذ موجييف

2012) 

 : كالشفافية الكعيثالثان: 

 لممصارؼ،  االجتماعية المسؤولية ممارسات باعتماد وقوي شفاؼ التزاـ ىناؾ يكوف أف الضروري مف
 التي لمشركات جتماعيةاال المسؤولية أنشطة إلى الصريحةاإلشارة  خبلؿ مف ذلؾ لىإ الوصوؿ ويمكف
 نشر، و لمشركات االجتماعية ممسؤوليةل السنوية التقارير مف أقساـ تكريس، عف طريؽ المصارؼ تتبناىا
. نتاإلنتر  شبكة عمى ومعمومات لمشركات؛ االجتماعية ممسؤوليةالمدفوعات ل وبيانات االستدامة تقارير

 يتـ ،الشأف ىذا وفي. الخيرية األعماؿ مجرد مف بكثير أكثررؼ الممص المؤسسية االستدامةحيث إّف 
 خبلؿ مف ،فييا يعمموف التي المجتمعات جميع في الناس مستقبؿ تحسيف عمىالمصارؼ  تشجيع
 ,Csaba) .المستقبؿ في أعماليـ عمى ستحافظ بدورىا والتي لمشركات، جتماعيةاال المسؤولية برامج

2015) 

 رابعان: احتراـ التشريعات:

 لموفاء مسبؽ شرط االجتماعييف، الشركاء بيف الجماعية واالتفاقات بيا، المعموؿ التشريعات احتراـإف 
 لدييا يكوف أف يجب ،لممصارؼ االجتماعية بمسؤوليتيا الكامؿ الوفاء أجؿ ومف ،المسؤولية بيذه
 التجارية عممياتيا في والمستيمؾ اإلنساف وحقوؽ واألخبلقية بيئيةوال االجتماعية الشواغؿ إلدماج عممية

 المشتركة القيمة تعظيـ بيدؼ المصمحة، أصحاب مع الوثيؽ بالتعاوف ، وذلؾاألساسية واستراتيجيتيا
إذ  .حدتيا مف والتخفيؼ ومنعيا المحتممة السمبية آثارىا تحديدككؿ، وبيدؼ  والمجتمع ممساىميفل

 .فيو تنشط الذي والقطاع المؤسسة حجـ عمى لممصارؼ االجتماعية لممسؤولية لعمميا المحتوى يعتمد

 وينبعليا،  األساسية األنشطة مف كامؿ جزء ىي المناسبة لممصارؼ االجتماعية المسؤولية سياسة إف
 المدى عمى لمربحية ضرورية ركيزة ىو لممصارؼ االجتماعية المسؤولية جوانب دمج بأف االقتناع مف
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 أيضاً  بؿ ،قطف لممجتمع ميمة ليست االجتماعية المسؤولية فإفيجة تنوبالالمصرؼ،  واستقرار ويؿالط
 (Bessler, 2013) .االتصاالت أو العامة العبلقات مجرد مفيمتد ألبعد  ، األمرلممساىميف

 

 أشكاؿ المسؤكلية االجتماعية تجاه الجامعات: 2.1.14

( أّف الجامعات جزء ال يتجزأ مف المجتمع، باعتبارىا 2014( و)وىيبة، 2010تشير دراستي )النسور، 
عمى ذلؾ، يكوف العمؿ في  مؤسسة تعميمية ترفد المجتمع بكوادر تعمؿ عمى تنميتو مستقببًل، وبناءً 

( أيضًا 2015المسؤولية االجتماعية جزء ميـ وفاعؿ في المسؤولية االجتماعية عاّمة، ويؤكد )الزامؿ، 
نوع مف المسؤولية االجتماعية يؤدي إلى قياـ المؤسسات بصورة عامة، والبنوؾ في دراستو أف ىذا ال

 لئلفصاح عف قيمة دورىا المالي في المسؤولية االجتماعية تجاه الجامعات. ،بصورة خاصة

األنشطة االجتماعية وبأشكاؿ مختمفة تجاه  مف العديد مارسوبّينت ىذه الدراسات أف البنوؾ ت
التعميمية في الجامعات، وتحسيف األوضاع االجتماعية والمالية لدى  البيئيةيف أبرزىا تحس ،الجامعات

بيذه المسؤولية وتأديتيا  القياـ، حيث إّف أعماليا معاالجتماعية  نشاطاتالعامميف، بيدؼ تبلءـ ال
مف قيمة األعماؿ المصرفية بصورة  يؤدي إلى تعزيز سمعة البنوؾ في المجتمع وفي الجامعات، ويعزز

 مة أماـ شريحة ميمة مف المجتمع، وىي الطمبة والعامميف في الجامعات.عا

متنوعة ألعماليا المصرفية عف طريؽ المسؤولية  بطرؽ اقتصادية قيمةلذا تقوـ البنوؾ بإنشاء 
نسانية خيرية أعماؿفتعمؿ عمى إيجاد قيمة حقيقية لمجامعات بقياميا باالجتماعية،  وتطوعية وعممية  وا 
ت، وال تنحصر ىذه األعماؿ في فئة أو زماف، إذ تعمؿ عمى رعاية ندوات عممية، بيدؼ تجاه الجامعا

الوصوؿ إلى حّؿ لمشكمة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية يواجييا المجتمع، وأوضح ذلؾ )النعيمي، 
 ( بأف البنوؾ تسيـ في تقميؿ المشكبلت المتنوعة لممجتمع عند قياميا برعاية ندوات ومؤتمرات2015

 عممية بيدؼ وضع حموؿ لمشكمة ما، أو الكشؼ عف أسباب ىذه المشكمة. 

لدى العامميف، إّما عف طريؽ برامج ودورات  والفّعالية الكفاءة تحسيفوشكؿ آخر ليذا المسؤولية يكوف ب
تدريبية مينية متخصصة، تكوف تحت رعاية البنوؾ ودعميا، أو عف طريؽ دعـ برامج تدريبية ومينية 

داريًا وأكاديميًا، رافعة بذلؾ المستوى الميني لدى عاممي الجامعات، ُتكسب الع امميف تطورًا مينيًا وا 
وتسيـ في توسيع المدارؾ واألفكار لدييـ، وتشجعيـ عمى مواكبة كؿ ما ىو جديد، وىذه األمور جميعًا 
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ي ىذا الشأف حة العمؿ اإلداري الجامعي ثانيًا، فتصب في مصمحة التعميـ الجامعي أواًل، وفي مصم
( أف البنوؾ تحّسف مف وضعية التعميـ الجامعي بتحسيف وتطوير البيئة 2014أوضح )عوض، 

التعميمية والبنى التحتية لمجامعات، وبخمؽ فرص عمؿ جديدة لمطمبة ولمعامميف، وتسيـ في استمرارية 
 أنشطة عممية وبحثية خارج الجامعات.

نابع  تجاه المؤسسات التعميمية، لمسؤولية االجتماعية( أف دور البنوؾ في اLentner, 2015ويرى )
مف خبلؿ التدريب ودعـ المراكز التدريبية غير المينية  الفرص تكافؤمف قدرة البنوؾ عمى إيجاد 

الربحية، وتوفير ودعـ أنظمة المعمومات الجامعية، وقواعد البيانات االلكترونية الخاصة بالمؤسسات 
( أيضًا أّنو بإمكاف البنوؾ توفير قواعد معمومات وبيانات خاصة Lentner, 2015التعميمية. وذكر )

عماؿ المالية لممؤسسات التعميمية، وتدريب العامميف في األباألعماؿ المالية، والتي مف شأنيا تسييؿ 
ىذه المؤسسات عمى التعامؿ مع البيانات المالية، وأوضح أّف ىذه األمور مف األشكاؿ االستراتيجية 

 ية االجتماعية تجاه المؤسسات التعميمية. لممسؤول

 :االجتماعية المسؤكليةك  الفمسطينية المؤسسات 2.1.15

 واسع بشكؿ معروؼ غير ونّ أل ،بشكؿ بسيط باالنتشار فمسطينياً  االجتماعية المسؤولية مفيوـ يحظى
 تقدـ يالت البنوؾ مف كبير عدد وجود مف بالرغـ ،تجاىو الحقيقي الوعي غياب نتيجة النطاؽ،
 المشاكؿ بعض لحؿ تيدؼ ومؤسسية فردية تبرعات بعضيا ،الحوائج بعض لتغطية المادية التبرعات
 تقتصر وال ،المجتمعية المسؤولية إطار في تدخؿ ال لكنيا التعميمية، أو االجتماعية أو الصحية
 السموؾ تشمؿ بؿ فقط، يحتاجيا لمف أرباحيا حصة مف البنوؾ تقدمو ما عمى االجتماعية المسؤولية
 وتتعامؿ ،المؤسسة داخؿ الداخمية والعبلقات األفراد تجاه المسؤولية وسموؾ المجتمع في الخاص البنوؾ
  واألعـ األشمؿ المفيوـ تتناوؿ فمـ ،إنسانية كمساعدات المجتمعية المسؤولية مفيوـ مع مؤسسات معظـ
 مف وشركاتو الفمسطيني الخاص لقطاعا جانب مف تقصير إذ يوجد المجتمع، تنمية في تأثيًرا واألكثر
 المجتمع داخؿ االجتماعية مسؤوليتيا إطار في ومساندة دعـ مف تقدمو ما مقدار في والنوع الكـ حيث

 (6ص ،2011الزغب،) تّبنييا محددة قطاعات في محددة برامج تنفيذ لمرحمة تصؿ ولـ الفمسطيني،

 المسؤولية مفيوـ ممارسة أف عمى يففمسط في إجماع شبو( بأّنو يوجد 2011ويرى )الزغب، 
 األحواؿ أحسف وفي النضوج، بداية فيوأّنو  المطموب، المستوى دوف زاؿ ما لممؤسسات المجتمعية
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 لبعضيـ الفردية المبادرات بيف تتراوح فمسطيف في االجتماعية المسؤولية مبادرات معظـ فّ أ القوؿ يمكف
 .اآلخر لبعضيـ الحسنة النوايا عف والتعبير

 مف قمة تمثؿ زالت ال االجتماعية المسؤولية لمفيوـ ةالمتبنِّي فمسطيف، في المؤسسات عدد أف ويتبيف
، ىذا اً تمام تجيؿ الغالبية أف حيف في ،الكبرى المؤسسات  والوعي الثقافة بغياب مرتبط وىذا المفيـو

 تنموية غير يةخير  أعماؿ دعـ في تنحصر المؤسسات جيود فمعظـ المجتمعية، المسؤولية بمفيوـ
  .ومستداـ جذري بشكؿ لمفقراء المعيشي المستوى تغيير إلى التطرؽ دوف

 ىذه لتكوف ،والجيود العمؿ مف مزيًدا يتطمب فمسطيف في االجتماعية المسؤولية ممارسة واقع أفويرى 
 يقيةحق مجتمعية مسؤولية ممارسة اتجاىات ولتدعيـ ،وصحيحة واعية وممارسة أصيبلً  اً جزء الممارسة

 المجتمع عمى جديدة ثقافة الفمسطينية لممؤسسات االجتماعية المسؤولية أف وبما الفمسطيني، واقعنا في
 وظروؼ العالمية لمنماذج وفًقا بيا المرتبطة واالستراتيجيات السياسات تطوير مف بد ال ،الفمسطيني
 دوف زاؿ ما ألنو عية،المجتم المسؤولية مجاؿ في دوره بتعزيز الخاص القطاع وتحفيز ،مجتمعنا
 القطاع مشاركة تفعيؿ إلى ييدؼ برنامج إطبلؽ مف بد وال الكبيرة، امكانياتو رغـ الطموحات مستوى
 البرامج وتبنيو المجتمعية البرامج لدعـ والخاص العاـ القطاعيف بيف الحقيقية الشراكة وتفعيؿ الخاص
 نفسيا وستجد ،فمسطيف خارج إلى بالتوسع رتفك قد التي ،فمسطيف في العاممة واالجتماعية التنموية
 الفضمى الممارسة مف جزء ألنو ،لو نفسيا وتخضع المعيار ىذا تراجع ألف ما مرحمة في مضطرة
 بالنيج المتعمقة المعايير عف فقط تبحث ال الشراكات خمؽ أو باالندماج الشركات تفكر وحينما عالمًيا،
 المسؤولية مفاىيـ رتجذّ  بمدى المتعمقة المعايير حوؿ تسأؿ كنيال والمحاسبية المالية والشفافية اإلداري

 .ممارستيا ومدى المؤسسات ىذه لدى المجتمعية
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 : كمسؤليتيا االجتماعية العاممة في فمسطيف المصارؼ 2.2

البيانات المتعمقة بعدد  9/3/2017أصدرت سمطة النقد الفمسطينية عمى موقعيا االلكتروني بتاريخ 
عف ىذه  ، وفيما يمي إيجاز(2017)سمطة النقد الفمسطينية،  رؼ العاممة في فمسطيف وأفرعياالمصا

 : (4انظر الممحؽ رقـ ) اآلتي، المصارؼ

ويعّد  عماف، األردنية العاصمة مقره الرئيسي فيفرع،  600، ولو 1930 : تأسس سنةالعربي البنؾ( 1
 رعف 23، ولو عالمية عربية مصرفية شبكة أكبر حالياً 
 عامة مساىمة كشركة ىذا البنؾ تأسسفرع  15، ولو 1960: تأسس سنة عماف القاىرة بنؾ( 2

 .الفمسطيني الوطني االقتصاد خدمة في خبرتو أردنية، ويقدـ
 يفتتح 1994 سنة نياية حتى أردني بنؾ أوؿ وكاف ،15، لو 1960: تأسس سنة األردف بنؾ( 3

 . الغربية الضفة في فروعاً 
 ىذا البنؾ افتتحعامبًل،  129 ، يعمؿ فيو 1993: تأسس سنة كالتمكيؿ لمتجارة كافاإلس بنؾ( 4

 .1993الفمسطينية سنة  السمطة قياـ بعد فمسطيف في فروعو
 فرعاً  59وكويتي، ولو اآلف  كاستثمار أردني تأسس، 1976: تأسس سنة الككيتي األردني البنؾ( 5
 . فمسطيف في منيا فرعيف المممكة، في
 مسمى بنؾ تحت ىذا البنؾ تأسسفرع،  33، ولو 1977: تأسس سنة األردني التجارم نؾالب( 6

 التجاري البنؾ إلى اسمو وتغير ومالياً  إدارياً  البنؾ ىيكمة إعادة تمت 2004وفي سنة  والخميج، األردف
 . فمسطيف في فروع أربعة لو حاليا األردني،

 وتقع، 1995سنة  فمسطيف بدأ عممو فيأفرع  6، لو 1955: تأسس سنة األردني األىمي البنؾ( 7
 .اهلل راـ مدينة في اإلقميمية اإلدارة

 فمسطيف، في المصرفية بالخدمات لمنيوض، يعمؿ 49، ولو 1960: تأسس سنة فمسطيف بنؾ( 8
 .المشاريع مختمؼ وتمويؿ

 ىعم ويرتكز فمسطيف، في التجاري نشاطو يمارس، 27، ولو 1955سنة  تأسس :القدس بنؾ (9
 اهلل. راـ مدينة في ومركزه الرئيسي، بأنواعيا المختمفة العمبلء ودائع جذب
 ناحية مف المصرفي القطاع في األكبر ويعد أفرع،  9، لو 2012: تأسس سنة الكطني البنؾ( 10

 فمسطيني. مساىـ الؼ 13 مف بأكثر المساىميف، قاعدة
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 مساىمة كشركة ىذا البنؾ تأسسفرع  13 ، ولو 1994: تأسس سنة الفمسطيني االستثمار بنؾ( 11
 .العربية والدوؿ فمسطيف مف األعماؿ رجاؿ و المصرفييف مف نخبة بمشاركة عامة فمسطينية

 دعـل الفمسطينييف االعماؿ رجاؿ مف عدد قبؿ مف 1992: تأسس سنة الفمسطيني التجارم البنؾ( 12
 اهلل. مقره الرئيسي في راـو الفمسطيني،  االقتصاد

 البنؾ وباشر عامة، مساىمة شركة وىو،  10ولو   1995: تأسس سنة العربي اإلسالمي ؾالبن( 13
 .1996 عاـ مطمع في المصرفي نشاطو
 الشركة اسـ تحتفرعًا، تأسس  43، ولو 1946: تأسس سنة العربي المصرم العقارم البنؾ( 14

العربي، ولو  العقاري لبنؾا في المصري العقاري البنؾ دمج تـ 1999، ثـ في سنة العربية العقارية
 خمسة أفرع في فمسطيف.

 مجموعة تأسيسو عمى قاـ عامة مساىمة كشركة 2016: تأسس سنة مصرؼ الصفا اإلسبلمي( 15
 ، ولو فرع واحد.والطبيعية  االعتبارية والشخصيات الكبيرة والمؤسسات الشركات مف
 

 المسؤكلية االجتماعية لمصارؼ فمسطينية مختارة:  2.2.1

ـّ اختيار مجموعة مف المصارؼ الفمسطينية بناًء عمى توفر مف تقارير مالية متاحة مف ىذه ت 
)انظر الممحؽ  2014وذلؾ حتى سنة  المصارؼ حوؿ إسياميا في المسؤولية االجتماعية في فمسطيف

 ، وىي كاآلتي: (5رقـ 

 بنؾ فمسطيف:  :أكالن 

% 3، حيث كانت 2014في سنة  جماليةاال السنوية أرباحو مف% 6ما نسبو  فمسطيف بنؾ خصص
شممت ، و ($835,158ما يعادؿ ) ، أي% مف صافي األرباح3تـ تخصيص نسبة  ،2009سنة 

بناء مراكز تدريب ميني وأشكاؿ يدوية لمعيد و بناء مراكز لمعائبلت المتضررة المسؤولية االجتماعية 
ألطفاؿ التابعة التحاد الكنائس، منح ترميـ مبنى روضة او تقديـ منح دراسية، و  األيتاـ في قطاع غزة.

 جوائز نقدية لطمبة الثانوية العامة المدخريف لدى البنؾ.
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 بداع والرياضةقطاعات التعميـ والشباب واإلمتنوعة تخدـ مساىمة في تطوير مجاالت و دعـ وتقديـ 
المساعي تخدـ و والصحة والبيئة والثقافة والفنوف والتنمية والشؤوف االقتصادية وعبلقات المغتربيف، 

 (2016)موقع بنؾ فمسطيف االلكتروني،  ضافة الى تمكيف المرأة.إ ،اإلنسانية

( كانت مساىمة بنؾ فمسطيف في المسؤولية االجتماعية تتضمف 2014 – 2009وخبلؿ الفترة )
 ،ئةوالثقافة والطفولة الصحة والرياضة والبي التنمية واإلغاثة والتعميـاألشكاؿ والمجاالت التالية: )

، وقد بمغ حجـ ىذه المساىمة ومساعدات أفراد ومراكز اجتماعية، ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة(
 (.www.bankofpalestine.com( دوالر أمريكي. )2,292,806في ىذه الفترة )

التقارير المالية الصادرة عف بنؾ فمسطيف حوؿ حصة المجاالت وأشكاؿ عمى الرغـ مف عدـ توضيح و 
االجتماعية التي دعميا ورعاىا، إال أّف ىذه المسؤولية بصورة عامة كانت بازدياد مف بداية  المسؤولية 

 %(. 6.4%( إلى )3( إلى نيايتيا، حيث زادت مف )2013-2009الفترة )

 : العربيالبنؾ اإلسالمي ثانيان: 

االجتماعية تفصيبًل  في بياناتو المالية المتعمقة باإلفصاح عف المسؤولية العربيأوضح البنؾ اإلسبلمي 
ألشكاؿ ومجاالت ىذه المسؤولية، بحيث تضمنت البيانات حجـ المسؤولية لكؿ مجاؿ في كؿ سنة، 

( لكافة 2014-2009( دوالر خبلؿ الفترة )3,438,955وقد بمغ المجموع الكمي ليذه المساىمة )
  (aibnk.comwww.. )أشكاؿ المسؤولية االجتماعية

ويتضح مف ىذه البيانات أّف إسياـ البنؾ اإلسبلمي العربي في المسؤولية االجتماعية آخذة بالتزايد، 
وأّف أعمى نسبة مف ىذه المساىمة كانت في مجاؿ التعميـ والثقافة، أّما أقؿ مساىمة فكانت عمى شكؿ 

$( 1,282,000مة وبمغت )أعمى مساى 2010مساعدة أفراد ومراكز اجتماعية، وقد شيدت سنة 
$(، ىذا ولـ توضح بيانات البنؾ 341,408حيث بمغت ) 2012وكانت أقؿ مساىمة في سنة 

 اإلسبلمي الفمسطيني المجاالت المتنوعة التي أسيـ فييا بشكؿ اجتماعي. 

 ثالثا: البنؾ اإلسالمي الفمسطيني: 

الفمسطيني في المسؤولية  ( تذبذبًا في إسياـ البنؾ اإلسبلمي2014 – 2009شيدت الفترة )
، مع العمـ أّنو قد ساىـ في مجاالت 2012في سنة االجتماعية، إذ لـ يسيـ في المجاؿ البيئي إال 

http://www.aibnk.com/
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وقد بمغ المجموع الكمي عديدة، ومنيا مجاؿ )الطفولة( الذي لـ يسيـ فيو البنؾ اإلسبلمي العربي، 
 .دوالر( 12,505,955)لمساىمة البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني في ىذه الفترة 

شيدت المساىمة األعمى في  2013أّف سنة البيانات التي عرضيا البنؾ اإلسبلمي يتضح مف و 
ىي األقؿ مساىمة،  2011(، بينما كانت السنة 7,839,759المسؤولية االجتماعية، وقد بمغت )

التعميـ (، وكانت مساىمة البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني في 36,315وبمغت المساىمة الكمية فييا )
%( مف 57.06( أي ما يعادؿ أكثر )$7,136,183والثقافة في ىذه الفترة ىي األعمى، وقد بمغت )

مجموع مساىماتو اإلجتماعية، بالمقابؿ كانت مساىمة تجاه األفراد والمراكز االجتماعية أقؿ نسبة، 
 $( فقط.67,050وبمغت )

$( 36,315ما قيمتو ) 2011مغت سنة ونبلحظ تذبذب واضح في المجموع الكمي لممساىمات، حيث ب
عما كانت  2014$(، وانخفضت بشكؿ كبير في سنة 3,174,401إلى ) 2012ثـ ارتفعت سنة 
ىذا ولـ توضح البيانات المالية التي نشرىا البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني النسب  .2013عميو في سنة 

 (www.islamicbank.ps. )التي خصصيا لممساىمة في المسؤولية االجتماعية
 رابعان: بنؾ القدس: 

بدأ بالمساىمة في المسؤولية االجتماعية سنة تتضح مف البيانات المالية التي نشرىا بنؾ القدس أّنو 
، لكف دوف ذكر نسبة أو حجـ ىذه المساىمة، إنما أوضحت تمؾ البيانات أنيا كانت عمى شكؿ 2009
فمـ تذكر  2010شطة ومجاالت اجتماعية وثقافية وتعميمية وصحية ورياضية. أّما في سنة دعـ ألن

 البيانات المالية أية مساىمات في المسؤولية االجتماعية، حيث إّف بنؾ القدس لـ يدرجيا في تقاريريو.

، وأوضحت ىذه التقارير أّف بنؾ القدس قد خصص مخصصات مالية لموظفيو العامميف في قطاع غزة
وكذلؾ لبعض المؤسسات التعميمية والثقافية وبعض األندية، لكنو لـ يحدد القيمة اإلجمالية ليذه 

حجـ ىذه المساىمة خبلؿ  وأوضحت أفالمساىمة مف مجمؿ مساىماتو في المسؤولية االجتماعية، 
$( لصالح 1739بمبمغ ) 2011. وأوضحت أيضًا أف البنؾ قد أسيـ في سنة 2014-2011الفترة 

لصالح الفنادؽ أو  2014-2011دؽ الديرة في قطاع غزة، ولـ يدرج أية مساىمة أخرى خبلؿ الفترة فن
 (www.pibbank.com)مؤسسات أخرى. 

( قد بمغ 2014-2011حجـ مساىمة بنؾ القدس في المسؤولية االجتماعية خبلؿ الفترة )وكانت 
مجاالت التنمية واإلغاثة األكثر نصيبًا في ىذه المساىمة، إذ بمغ حجـ إسياـ ( وكانت 673,554$)

http://www.islamicbank.ps/
http://www.pibbank.com/
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المساىمة في دعـ األفراد ومراكز اجتماعية ىو $( في ىذه الفترة، وكاف مجاؿ 305,264البنؾ فييا )
وبصورة عامة فإف حجـ إنفاؽ بنؾ القدس عمى المسؤولية  $(.15,896األقؿ في ىذه الفترة، وبمغ )

عية متدٍف مقارنة مع البنوؾ الثبلث السابقة، كذلؾ بدأ ىذا البنؾ بتقديـ مساىمات في المسؤولية االجتما
 (www.pibbank.com) .2011االجتماعية منذ 

 خامسان: بنؾ األردف:

د بدأ بتخصيص أمواؿ عف بنؾ األردف أّف قأوضحت التقارير السنوية والبيانات المالية الصادرة 
، وكانت عمى شكؿ أمواؿ مقدمة إلى جمعيات خيرية، وأنشطة 2013لممسؤولية االجتماعية منذ سنة 

فكانت  2014اجتماعية ورياضية، ولممؤسسات التعميمية لتطوير البحث العممي، أّما في سنة 
ي، ولـ تحدد التقارير مساىماتو في المسؤولية االجتماعية في فمسطيف محصورة في تقديـ العوف الطب

( فمـ تظير التقارير المالية أّية مبالغ منفقة 2012-2009أّما في الفترة ) حجـ أو نسبة ىذه المساىمة.
 (www.bankofjordan.com) عمى المسؤولية االجتماعية في فمسطيف

 بنؾ القاىرة عماف:  سادسان:

أّف اإلنفاؽ عمى المسؤولية  3/1/2016ارير المالية الخاصة بيذا البنؾ والصادرة بتاريخ أوضحت التق
واألردف، ولـ يحدد )الضفة وغزة( ، وموزعة عمى األراضي الفمسطينية 2009االجتماعية بدأ منذ سنة 

سنة البنؾ قيمة اإلنفاؽ المخصص لؤلراضي الفمسطينية، لكّف التقارير بّينت أف حجـ اإلنفاؽ في 
( دينار أردني، ومقسمة إلى قسميف، األوؿ لمجامعات والمستشفيات ومراكز 965,000قد بمغ ) 2009

 البحث العممي، والثاني لمجمعيات والمراكز الخيرية.

( دنيار أردني، 420,500فبمغ حجـ اإلنفاؽ عمى المسؤولية االجتماعية حوالي ) 2010أّما في سنة 
ميـ والخدمات االجتماعية، ولـ ترد تفاصيؿ محددة عف نسبة ىذا موزعة عمى قطاعات الصحة والتع

 اإلنفاؽ مف المرابح الكمية أو مكانو )األردف أو فمسطيف(.

( فمـ يدرج البنؾ أية تفاصيؿ حوؿ اإلنفاؽ عمى المسؤولية االجتماعية، 2014 – 2011أّما الفترة )
مف الفعاليات الثقافية، والنشاطات  إنما أشارت إلى وجود إنفاؽ عمى المؤسسات التعميمية وبعض

 (  www.cab.psالرياضية. )

http://www.pibbank.com/
http://www.bankofjordan.com/
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 بنؾ االستثمار: سابعان:

، 2010 - 2009 خبلؿأظيرت التقارير المالية عدـ إنفاؽ بنؾ االستثمار عمى المسؤولية االجتماعية 
جتماعية فقد أظيرت التقارير تنوعًا كبيرًا في أشكاؿ المسؤولية اال(  2014 – 2011الفترة )في أّما 

عمى شكؿ دعـ برامج بيئية، وتبني أو رعاية برامج  2011لدى بنؾ االستثمار، حيث بدأت في سنة 
اجتماعية ورياضية، والثقافية، وقّدـ بنؾ االستثمار دعمًا ماليًا لجميعات وىيئات خيرية وىيئات 

ة وتعميمية قدـ بنؾ االستثمار مساعدات مالية ألنشطة رياضية وصحي 2012تطوعية، وفي سنة 
نسانية، وأضاؼ عمييا في الفترة  الدعـ المالي لمبرامج الثقافية وتقديـ  2014- 2013واجتماعية وا 

مساعدة لطمبة الجامعات والجمعيات الخيرية. ولـ تحدد التقارير المالية نسبة أو حجـ اإلنفاؽ عمى 
 (www.pipbank.com. )المسؤولية االجتماعية

 ؾ االستثمار: البنؾ العربي كبنثامنان: 
أظيرت التقارير الصادرة عف ىذيف المصرفيف أّنو بدأ باإلنفاؽ عمى المسؤولية االجتماعية منذ سنة 

وكانت عمى شكؿ رعاية مؤتمرات خاصة  ، وكانت في كؿ مف األراضي الفمسطينية واألردف، 2009
( www.hbtf.psباألمومة والطفولة، وأنشطة بيئية وصحية، وأنشطة إجتماعية وخيرية. )

 .12/10/2016-9وقد نشرت ىذه التقارير في الفترة  (www.arabbank.comو)
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 الدراسات السابقة:  2.4

 الدراسات العربية: 2.4.1

 لمبنوؾ السوقية القيمة عمى اإلجتماعية المسؤولية عف اإلفصاح أثر" بعنواف:( 2015) دراسة العكدات
 – 2009 االردنية التجارية البنوؾ عمى إختبارية اسةر د (Tobin's Q) لنموذج وفقاً  األردنية التجارية
2014" 

 لمبنوؾ السوقية القيمة عمى االجتماعية المسؤولية عف اإلفصاح أثر معرفةىدفت ىذه الدراسة إلى 
 ريةالتجا لمبنوؾ السوقية القيمة عمىرًا تأثي األكثر اإلجتماعية المسؤولية نشطةأ بياف، و االردنية التجارية
 .عنيا الصادرة تقاريرىا خبلؿ مف البنوؾ قبؿ مف عنيا المفص االنشطة ترتيب، و األردنية

 التجارية البنوؾ مفتجاريًا  بنكاً ( 13عينة بمغ حجميا ) واستخدـ الباحث أسموب تحميؿ المضموف عمى
 العامميف جاهت األنشطة عف االفصاح فّ أ، وقد أظيرت النتائج المالي عماف سوؽ في المدرجة األردنية
 الثانية، المرتبة بالخدمات االرتقاء تجاه األنشطة عف االفصاح احتؿ حيف في األولى، المرتبة احتؿ
 تجاه األنشطة عف اإلفصاح جاء وقد الثالثة، المرتبة في المجتمع تجاه األنشطة عف االفصاح وجاء
 واألنشطة بالعامميف الخاصة شطةاألن عف االفصاحوقد أوضحت النتائج أّف  األخيرة، بالمرتبة البيئة

 أف خاصة المصرفي القطاع في البشرية لمموارد الكبير األثر نتيجةكاف  بالخدمات باألرتقاء الخاصة
 .الخدمة مقدـ عمى جودتيا تعتمد والتي خدمات تقدـ البنوؾ

ألردنية وأثرىا تطبيؽ واقع المسؤولية االجتماعية في البنوؾ ا بعنواف: " (2015) ـاكالعز  يدةارد دراسة
 "عمى الميزة التنافسية مف وجية نظر العامميف فييا

 الميزة عمى وأثرىا األردنية البنوؾ في االجتماعية المسؤولية تطبيؽ واقع عمى التعرؼ إلى ىدفتالتي  
 تطبيقيا نجاح أجؿ مف األردنية البنوؾ ليياإ تستند التي الركائز أىـ عمى والتعرؼ ليا، التنافسية
 خبلؿ مف وذلؾ معيا، العبلقة ذات األطراؼ يخدـ وبما أىدافيا يحقؽ بما االجتماعية ليةلممسؤو 
 البيئة، المجتمع، ىي أبعاد تسعة تجاه االجتماعية المسؤولية تطبيؽ مدى عمى التعرؼ محاولة

 اتاالحتياج وذوي األقميات وتجاه المنافسيف، المورديف، الحكومة، المساىميف، الموظفيف، المراجعيف،
 .الخاصة
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 في والمتمثؿ الدراسة مجتمع مف عامبلً  موظفاً  170 عددىا عشوائية عينة باختيار الباحثاف قاـو 
 عمييـ ووزعت والفروع المديريات في بالبنوؾ العامميف والرؤساء العمؿ أوجو مختمؼ في البنوؾ موظفي
 التنافسية والميزة االجتماعية بالمسؤولية اىتماـ وجود، وبعد إجراء التحميؿ اإلحصائي تبّيف استبانة
 بيف عبلقة وجود، و لمبنوؾ التافسية الميزة وبيف االجتماعية المسؤولية بيف عبلقة وجود، و لمبنوؾ

 .الدراسة محؿ والفروع بالمديريات التنافسية الميزة وبيف االجتماعية المسؤولية

تكمفة رأس الماؿ في الشركات المسؤولية االجتماعية وأثرىا عمى بعنواف " (2015) دراسة النعيمي
 ".الصناعية المدرجة في بورصة عماف

ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف أثر االنفاؽ عمى المسؤولية االجتماعية عمى تكمفة رأس الماؿ في  
الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عماف، وقد تـّ جمع البيانات البلزمة لمدراسة مف التقارير 

%( مف 43( شركة، بنسبة )30بورصة عماف، وقد بمغ حجـ عينة الدراسة )المالية المنشورة في 
 .2013 – 2009الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عماف خبلؿ الفترة 

وبعد إجراء عممية التحميؿ المناسب توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة سالبة بيف حجـ اإلنفاؽ الكمي 
الدراسة )اإلنفاؽ  الديمغرافيةرأس الماؿ، وجميع المتغيرات  واإلفصاح عف المسؤولية االجتماعية وتكمفة

عمى العامميف، واإلنفاؽ عمى البيئة، واإلنفاؽ اإلفصاح عف اإلنفاؽ المسؤولية االجتماعية(، وتبّيف أنو 
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لئلنفاؽ عمى المجتمع والبيئة.

ف عناصر المسؤولية االجتماعية لمشركات مستوى اإلفصاح عبعنواف: " (2015) دراسة الزامؿ
 المساىمة السعودية".

 السنوية التقارير في االجتماعية المسؤولية عناصر عف اإلفصاح مستوى تحديد إلى الدراسة ىذه دؼى
 السوؽ في والمدرجة( واإلسمنت البتروكيماويات قطاعي) السعودية المساىمة الصناعية لمشركات
 مستوى بيف العبلقة دراسة إلى ىدفت  كما شركة،27 عددىا والبالغ، 2013 لعاـ السعودي المالي

 ولتحقيؽ. الحوكمة وآليات الشركات، خصائص وبعض االجتماعية المسؤولية عناصر عف اإلفصاح
 المسؤولية عناصر عف اإلفصاح مستوى لقياس االجتماعية؛ لممسؤولية مؤشر بناء تـ الدراسة أىداؼ

 اإلفصاح مستوى تبايف إلى الدراسة وتوصمت. الدراسة محؿ لمشركات لسنويةا التقارير في االجتماعية
 أف كما الدراسة، محؿ السعودية المساىمة الصناعية الشركات بيف االجتماعية المسؤولية عناصر عف
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 االجتماعية المسؤولية عناصر عف اإلفصاح متوسط أف تبيف، و حيث ضعيفاً  كاف اإلفصاح مستوى
 تصدر وقد المتقدمة، بالدوؿ مقارنة نسبياً  منخفضة نسبة تعتبر وىذه%( 29.3) يتجاوز لـ لمشركات
 األربعة، االجتماعية المسؤولية مجاالت بيف مف لئلفصاح مئوية نسبة أعمى المحميالمجتمع  مجاؿ
 مئوية بنسبة البشرية الموارد مجاؿ عف اإلفصاح يميو ،%(34.4) عنو اإلفصاح نسبة بمغت حيث
 بنسبة والعمبلء المنتج مجاؿ وأخيراً %(، 28.0) مئوية بنسبة البيئة حماية مجاؿ ثـ، %(29.6) بمغت

 عناصر عف اإلفصاح مستوى بيف إيجابية عبلقة وجود إلى الدراسة توصمت كما%(، 21.3)
جمالي األصوؿ، إجمالي :مف وكؿ االجتماعية المسؤولية  إلى الدراسة توصمت حيف في المبيعات، وا 

 أعضاء عدد: مف وكؿ االجتماعية المسؤولية عناصر عف اإلفصاح مستوى بيف سيةعك عبلقة وجود
 بيف عبلقة وجود عدـ إلى الدراسة توصمت كما اإلدارة، مجمس لجاف وعدد المستقميف، اإلدارة مجمس
 وعدد اإلدارة، مجمس أعضاء عدد: مف وكؿ االجتماعية المسؤولية عناصر عف اإلفصاح مستوى

 مستوى في فروؽ وجود عدـ عف الدراسة كشفت كما الشركة، وعمر دارة،اإل مجمس اجتماعات
 .لمشركة الجغرافي لمموقع تبعاً  لمشركات االجتماعية المسؤولية عناصر عف اإلفصاح

بعنواف: "المسؤولية االجتماعية مف وجية نظر المتعامميف مع المصارؼ  (2014) دراسة الحكيـ
 اإلسبلمية األردنية". 

 الخدمات عمى التعرؼ، و اإلسبلمية ممصارؼل االجتماعي الدور عمى التعرؼإلى  دراسةال ىذه ىدفت
 لحاجة استجابتيا مدى وعمى معيا، لممتعامميف األردنية االسبلمية المصارؼ تقدميا التي االجتماعية
 .المطموب بدورىا لمقياـ تواجييا التي الصعوبات وأىـ المناسب، بالشكؿ معيا المتعامميف

ـّ اختيارىـ بالطريقة ال99) مف الدراسةت عينة نوّ تكوقد   المصارؼ مع المتعامميف مف عشوائية( عميبًل ت
 اإلسبلمية المصارؼ أف الدراسة نتائج بّينت وقد مصارؼ، ثبلثة وعددىا العاممة األردنية اإلسبلمية
 لمتطمبات وفاء معيا لممتعامميف المقدمة المعامبلت وسبلمة شرعية عمى بالمحافظة تقوـ األردنية

 وتسييؿ المودعيف، رضا تحقيؽ عمى بالعمؿ تقـو وأنيا المتعامميف، أولئؾ مع االجتماعية مسؤوليتيا
 متفاوتة، فترات عمى وسموكيـ المتعامميف دوافع بدراسة تقوـ كما ثقتيـ، لكسب التعامؿ إجراءات
 الدراسة وأوصت الجتماعية،ا مسؤوليتيا لمتطمبات وفاء ومقترحاتيـ المودعيف بشكاوى واالىتماـ
 وتجنب الربا، تجنب معايير في المتمثمة الشرعية الضوابط بتطبيؽ االسبلمية المصارؼ عناية بضرورة
 االىتماـ استمرار ضرورة مع كافة، االستثمارية النشاطات في الحبلؿ والتزاـ شرعا، المحرمة البيوع
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 وسموكيـ المتعامميف دوافع ودراسة عامبلتيـ،ت إجراءات وتسييؿ المتعامميف رضا تحقيؽ عمى بالعمؿ
 ومف. ليـ الخدمات مف المزيد تقديـ عمى والعمؿ ومقترحاتيـ، بشكاواىـ واالىتماـ متفاوتة، فترات عمى
 نظر وجية مف االجتماعية بالمسؤولية تيتـ التي الدراسات أوائؿ مف أنيا الدراسة ىذه يميز ما أىـ

 .يةاالسبلم المصارؼ مع المتعامميف

 –دور المسؤولية االجتماعية في تحقيؽ الميزة التنافسية بعنواف: " (2014) دراسة القريكتي كآخركف
 ".دراسة حالة في شركة زيف لبلتصاالت الخموية

 بالعامميف، االىتماـ) المختمفة بأبعادىا االجتماعية المسؤولية تأثير مدىراسة إلى معرفة دال ىذه ىدفت
 والمساىمة الشريفة، والمنافسة بالبيئة، واالىتماـ االجتماعية، المشكبلت وحؿ العمبلء، عمى والتركيز

 وقد ،في األردف الخموية لبلتصاالت زيف شركة في التنافسية الميزة تحقيؽ في( التنموية الخطط في
 المصادر خبلؿ مف البيانات تجميع تـ حيث التحميمي الوصفي المنيج عمىراسة الد ىذه اعتمدت
، واستخداـ أداة االستبانة، التي تـ تطبيقيا عمىمجتمع الدراسة، الذي تكّوف مف جميع واألولية الثانوية

 في الشركة. فيوالعامم فيالمدير ( مف 151العامميف في شركة زيف لبلتصاالت، وقد بمغ حجـ العينة )

 شركة في التنافسية ةالميز  تحقيؽ في االجتماعية لممسؤولية يجابياً رًا إدو وجود  إلى راسةالد توصمت وقد
 التركيز) مف لكؿ احصائية داللة ذي ثرأ وجود إلى راسةالد توصمت كما وية، والخم لبلتصاالت زيف
 والمنافسة بالبيئة، واالىتماـ بالعامميف، واالىتماـ االجتماعية، المشكبلت بحؿ واالىتماـ العميؿ، عمى

 .المبحوثة الشركة في التنافسية الميزة تحقيؽ في( التنموية الخطط دعـ في والمساىمة الشريفة،

دراسة  –أسباب عجز الشركات عف القياـ بالمسؤولية االجتماعية بعنواف: "( 2014)دراسة عكض 
 ".حالة عمى الشركات الصناعية المدرجة في سوؽ عماف لؤلوراؽ المالية

اؽ المالية عف القياـ ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف أسباب عجز الشركات المدرجة في سوؽ عماف لؤلور  
ىماؿ الجانب المحاسبي مف قبؿ الجمعيات المينية، وارتفاع التكاليؼ  بمسؤولياتيا االجتماعية والبيئة، وا 
المترتبة عمى المسؤولية االجتماعية في األردف، واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي وأداة 

 االستبانة.

شركات صناعية، وبعد إجراء عممية التحميؿ  10 وتـ توزيع االستبانة بالطريقة العشوائية عمى
اإلحصائي توصمت الدراسة إلى أّف ضعؼ التشريعات وضعؼ الثقافة بالقضايا االجتماعية والبيئي، 
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ىماؿ الجانب المحاسبي، جميعيا كانت أسباب عجز  وضعؼ االىتماـ بالنواحي االجتماعية والبيئية، وا 
 المالية عف القياـ بمسؤولياتيا االجتماعية والبيئة.الشركات المدرجة في سوؽ عماف لؤلوراؽ 

دور المسئولية االجتماعية في تحسيف أداء المنظمة دراسة حالة بعنواف: " (2014) الحسف دراسة
 ".لمؤسسة نفطاؿ

 تعتمدىا التي األساليب بيف مف تقييميو كأداة االجتماعية المسئولية أىمية معرفة يدؼوالتي ُأجريت ب
 الدراسة وعينة باتنة - نفطاؿ مؤسسة عماؿ مف الدراسة مجتمع فيتكوّ وقد . التقييـ عممية في المنظمة
ـّ استخداـ أداة عامبلً  50 مف تتكوف   .عمييـ االستبانة، والذيف ت

 الشركة قبؿ مف االجتماعية وليةؤ المس فكرة تبنيإلى أّف  الدراسة توصمتوبعد إجراء عممية التحميؿ 
 وليةؤ المس مفيوـ نحو نظرىا توجو بدأت الجزائرية الشركة، وأّف المجتمع في وجودتيا أداءىا يحسف

 . متفاوتة بنسب االجتماعية المسئولية بابعاد تيتـ الجزائرية الشركةوأّف . بطيئة بخطى ولكف االجتماعية

تقييـ مدى استجابة منظمات األعماؿ في الجزائر لممسؤولية بعنواف: " (2014) مقدـدراسة 
 ".دراسة تطبيقية عمى عينة مف مؤسسات الغرب الجزائري –عية االجتما

براز آثارىا  ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة موقع المؤسسة الجزائرية مف مفيوـ الثقافة االجتماعية، وا 
اإليجابية عمى المنظمة وعمى المجتمع ومختمؼ أصحاب المصمحة، وقد استخدمت الباحثة المنيج 

( مف العامميف 110الستبانة لتحقيؽ ىذا اليدؼ، وقد بمغ حجـ عينة الدراسة )الوصفي التحميمي وأداة ا
في الشركات ذات األسيـ وشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الفردية، وبعد إجراء التحميؿ 
اإلحصائي المناسب توصمت الدراسة إلى أّنو ال تمتمؾ المؤسسات االقتصادية التي شممتيا الدراسة أية 

ة أو رؤية واضحة تجاه المسؤولية االجتماعية، وتبّيف أيضًا عدـ وجوـ فمسفة مؤيدة لممسؤولية فمسف
االجتماعية، وغياب الوعي الكافي لتبني ىذه الفمسفة، وغياب األنظمة القانونية التي تحث عمى 

 دراسة. ممارسة المسؤولية االجتماعية، وغياب ثقافة المسؤولية االجتماعية لدى المؤسسات عينة ال
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واقع المسئولية االجتماعية لدى البنوؾ اإلسبلمية: دراسة بعنواف: " (2014) كالخشماف الزيكد، دراسة
 ".حالة البنوؾ اإلسبلمية في األردف

 اىتماـ ازدياد بعد األردف في ةياإلسبلم البنوؾ في ةياالجتماع ةيالمسؤول واقع افيب إلى الدراسة ىدفت
 األرباح، ؽيتحق إلى السعي بجانب المختمفة ةياالجتماع األنشطة عمى باإلنفاؽ األعماؿ منظمات
 .الدراسة في التحميمي الوصفي المنيج الباحثيف واستخدـ

 أىـ مف تعد ةياإلسبلم البنوؾ في ةياالجتماع ةيالمسؤول أفتتمثؿ في  الدراسة نتائج أىـوكانت 
 في ةياإلسبلم البنوؾ أف، و اإلسبلـ في الماؿ فةيوظ ةيواقع عمى منيا داً يتأك تمارسيا، التي األنشطة
 إال األردف، في العاممة البنوؾ فيب مف ويعم باإلتفاؽ متقدماً  مركزاً  تحتؿ ةياالجتماع ةيالمسؤول جانب
 .بيا تقوـ التي ةياالجتماع تيايمسؤول عف اإلفصاح ةيعمم في مقصرة زالت ما أنيا

تحميؿ تجربة  –ؤولية االجتماعية لممصارؼ اإلسبلمية المس"بعنواف:  (2012) كطركبيا العرابي دراسة
 ".المصرؼ اإلسبلمي لمتنمية

 االجتماعية المسؤولية بممارسة اإلسبلمية المصارؼ اىتماـ مدى عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت
 بتطبيؽ المستمر االلتزاـ فّ أ أىميا النتائج مف مجموعة إلى الدراسة توصمت، وقد المختمفة بمجاالتيا

 المسؤولية بقضية اإليماف ضرورة يقتضي اإلسبلمي المصرؼ طرؼ مف االجتماعية سؤوليةالم
وأّف  .عميو تفضبلً  وليس المجتمع نحو تؤديو واجباً  يبقى األمر ىذا وأف ومرؤوسًا، رئيساً  االجتماعية،
 تنمية يضمف ما وىو االجتماعية الحياة مناحي جميع تمس اإلسبلمية لممصارؼ االجتماعية المسؤولية
 لمخدمات اإلسبلمية المصارؼ بيا تسيـ التي المقادير أفو  .ومستدامة متوازنة لممجتمع اقتصادية
 البنؾوأنو يؤدي  .يياف تعمؿ التي المجتمعات طموحات مع تتناسب ال، و ضئيمة واالجتماعية اإلنسانية
 في لممجتمع العوف يد يقدـ أف استطاع إذ االجتماعية المسؤولية مجاؿ في رائداً  دوراً  لمتنمية اإلسبلمي
 .والصحة كالتعميـ شتى مياديف

 ".ولية االجتماعية لممؤسسة والموارد البشريةؤ المسبعنواف: " (2010) ضيافي دراسة

 تبنييا بأىمية المؤسسات وتوعية االجتماعية لممسؤولية األساسية المفاىيـ تأصيؿ إلى الدراسة ىدفت
 تبني واقع عمى والتعرؼ بيا االلتزاـ وأىمية العماؿ تجاه تماعيةاالج المسئولية أبعاد مف عدد وعرض

 ىذه توصمت وقد. بيا االلتزاـ ومدى الخاصة الجزائرية المؤسسات طرؼ مف االجتماعية المسئولية
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 عف المحاسبة، وأّف لممجتمع عديدة فوائد تحقؽ االجتماعية لمسؤوليتيا المؤسسات تبني إلى الدراسة
 األنشطة عف اإلفصاح وضرورة االىتماـ مف الكافي بالقدر تحظى أف يجب عيةاالجتما وليةؤ المس

 تجاه االجتماعية بالمسئولية الخاصة األبعاد مف العديد، ووجود المؤسسة بيا تقوـ التي االجتماعية
 والئيـ مف وتزيد العامميف أىداؼ تحقؽ ألنيا االعتبار بعيف أخذىا المؤسسات واجب فمف العامميف
 .البيئة وتحديات المنافسة ظؿ في المؤسسة أىداؼ وتحقيؽ بيا يعمموف التي بالمؤسسة يـواىتمام

مدى التزاـ البنوؾ التجارية العاممة في مممكة البحريف باإلفصاح بعنواف: " (2009) السميطيدراسة 
 ".عف المسؤولية االجتماعية في البيانات المالية المنشورة

مدى التزاـ البنوؾ التجارية العاممة في مممكة البحريف باإلفصاح ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف 
عف المسؤولية االجتماعية في البيانات المالية المنشورة، وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي وأداة 

ـّ تطبيؽ االستبانة عمى عينة بمغ حجميا ) ( فردًا مف المديريف 30االستبانة لتحقيؽ ىذا اليدؼ، وت
( مف الوسطاء المالييف، أي أف حجـ العينة 30( مدققًا خارجيا لمحسابات و)50ابيـ، و)المالييف ونو 
 ( فردًا.110النيائي بمغ )

وبعد إجراء عممية التحميؿ المناسبة توصمت الدراسة إلى أف البنوؾ تسيـ بأنشطة مختمفة ضمنيا 
البشرية العاممة فييا، وفي المحافظة عمى البيئة، وال تسيـ ىذه البنوؾ في مجاالت تنمية الموارد 

 تحسيف جودة الخدمات المصرفية المقدمة لمعمبلء، وبتقديـ خدمات لممجتمع المحمي.

 الدراسات األجنبية:  2.4.2

 تصورات تأثير: ىدفت ىذه الدراسة إلى فحص (Halim et al, 2016دراسة حميـ كآخركف )
مصارؼ العاممة في مدينة لم تماعيةاالج المسؤولية أنشطة عمىفي المؤسسات الخاصة  الموظفيف

 االلتزاـعمى  االجتماعية المسؤولية أنشطة عمى تصوراتىذه ال تأثير تحميؿماالنغ في أندونيسيا، و 
 . التنظيمية الثقةو  التنظيمي

بالطريقة المسحية لمعامميف في البنوؾ وفي المؤسسات التعميمية الخاصة  عينةوقد استخدـ الباحثوف 
( أظيرت SEM-PLS) ، وبعد إجراء تحميؿوأداة االستبانة االلكترونية ( موظفاً 4400بمغ حجميا )

ي فلممصارؼ تؤثر بصورة مباشرة  االجتماعية المسؤولية أنشطة عمى يفالموظف تصورات أفالنتائج 
، أي أّنو كمما زادت المسؤولية التنظيمية الثقةلدييـ وتعزز ىذه األنشطة مف  التنظيمي االلتزاـ
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عية لدى المصارؼ يزيد االلتزاـ الوظيفي والميني لدى العامميف في المؤسسات الخاصة ويزيد االجتما
 رضاىـ عف دور المصارؼ في المسؤولية االجتماعية تجاه المؤسسات الخاصة.

 بيف العبلقة ونمذجة التحقيؽ، ىدفت ىذه الدراسة إلى (Attia et al, 2016) كآخركف دراسة عطية
 خمسة تأثيريف العامميف، وقاـ الباحث بدراسة الموظف رضاو  لمشركات االجتماعية المسؤولية ممارسات

 في والحؽ والنقابات والسبلمة الصحة: ، وىيالموظفيف رضا عمىؤولية المس لممارسات أبعاد
 . الكافي واألجر العممية الحياة في والتوازف والتمييز المفاوضة

( موظفًا لمعامميف في الشركات الخاصة في 199يا )واستخدـ الباحث دراسة مسحية لعينة بمغ حجم
 كبيراً  ارتباطاً  ترتبط الداخمية لمشركات االجتماعية المسؤولية أبعاد جميع أف النتائج وأظيرتمصر، 
يجابياً  بالرضا الوظيفي، حيث تبّيف أّنو كمما زادت المسؤولية االجتماعية لمشركات تجاه الصحة  وا 

اد الرضا الوظيفي والرضا بشكؿ عاـ عف دور المؤسسات الخاصة تجاه والسبلمة وحقوؽ العامميف ز 
المسؤولية االجتماعية، وتتـ نمذجة ىذه العبلقة ببناء نموذج عمى أسس عبلقاتية بيف توفير 
االحتياجات العامة لمعامؿ وااللتزاـ األخبلقي، إضافة إلى قياـ المؤسسات بمسؤوليتيا االجتماعية، 

 المؤسسة.وبيف القياـ بأعماؿ 

، ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة (ProtusKiprop et al, 2015) دراسة بركتسكيبركب كآخركف
وقد أجريت عمى إشباع الرضا الوظيفي لدى العامميف،  االجتماعية المسؤوليةب المصارؼتأثير قياـ 

مقاطعة  في تجارياً  مصرفا 17( موظفًا يعمموف في 165الدراسة عمى عينة عشوائية بمغ حجميا )
 في كينيا، وذلؾ باستخداـ أداة االستبانة مف إعداد الباحثيف.  جيشو-واسيف

وقد أظيرت النتائج وجود عبلقة إيجابية بيف الرضا والوظيفي وقياـ المصارؼ في المسؤولية 
وظروؼ العمؿ. وأظيرت النتائج عدـ  العمؿ مكافو  والسبلمة الصحةاالجتماعية، وذلؾ في مجاالت 

تعزى لمتغيرات الراتب الشيري والحوافز ووجود فروؽ في مجاالت الدراسة تعزى لمتغيرات وجود فروؽ 
 . لممسمى الوظيفي والجنس

 المسؤولية تأثير، ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف (Emily et al, 2014إميمي كآخركف ) دراسة
( إندوستكينيا بانكينغرؼ )، وقاـ الباحثوف بدراسة حالة مصاالمنظمة أداء عمىمصارؼ لم االجتماعية
 .في كينيا كاكاميغا مقاطعةفي  التجارية
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ىذه المصارؼ بالطريقة العشوائية استخدموا معيـ  عمبلء( مف 70عينة بمغ حجميا ) وفالباحث اختارو 
 المسؤوليةأداة االستبانة التي قاموا بتصميميا، وبعد إجراء عممية التحميؿ تبّيف أّف قياـ المصارؼ ب

 أداء مف ستزيد الخيرية المسؤوليةىذه  في زيادة أي أفّ المصرؼ و  أداء عمى تؤثرية اإلجتماع
المصرؼ، وأظيرت النتائج وجود رضا بدرجة عالية لدى عمبلء المصارؼ عف أخبلقيات المسؤولية 

، وأظيرت النتائج عدـ وجود المادية والحفاظ عمى البيئة مموارداالجتماعية، عف استخداـ المصارؼ ل
 .تعزى لمتغيرات المسمى الوظيفي والجنس والدخؿ الشيري فروؽ

 بيف العبلقة، ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف (Azmi et al, 2014دراسة عزمي كآخركف )
لدى العامميف في المصارؼ  الوظيفي والرضالممصارؼ السعودية  االجتماعية المسؤولية ممارسات

باحثوف أداة االستبانة عمى عينة عشوائية بمع حجميا السعودية، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ ال
 مصرفًا سعوديًا.  12( عامبًل مف 266)

 الوظيفي الرضاو  االجتماعية المسؤوليةقياـ المصارؼ ب بيف إيجابية عبلقةوجود وقد أوضحت النتائج 
لمسمى وأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ تعزى لمتغيرات العمر والراتب الشيري وا ،لدى العامميف

 الوظيفي في الرضا الوظيفي لدى العامميف. 

قياـ  بيف العبلقة، ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة (Tamm et al, 2010دراسة تاـ كآخركف )
بالمسؤولية االجتماعية والرضا الوظيفي لدى العامميف فييا، وقد استخدمت الدراسة أداة  الشركات

( موظفًا يعمموف في شركات 3637ى عينة بمغ حجميا )االستبانة لمتحقؽ مف ىذه العبلقة، وذلؾ عم
ستونيا، وليتوانيا(.  خاصة في ثبلث مف دوؿ البمطيؽ )التفيا، وا 

وقد أظيرت النتائج وجود عبلقة إيجابية بيف الرضا الوظيفي وبيف قياـ ىذه الشركات بالمسؤولية 
ة تجاه األفراد، وذلؾ في مجاالت االجتماعية الخارجية تجاه المجتمع، وقياميا بالمسؤولية االجتماعي

الدراسة الثبلثة )ظروؼ العمؿ وشروط العمؿ وعبء العمؿ(. وأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ في 
آراء عينة الدراسة تعزى لمتغيرات المسمى الوظيفي والراتب الشيري واإلشراؼ الوظيفي في مجاالت 

 الدراسة الثبلثة. 

النشاطات  بيف تعارض أي وجود عف الكشؼ إلىالدراسة  ىذه ىدفت، (Abul, 2010دراسة آبكؿ )
 الكشؼ ومؤشر ،العاممية في أندونيسيا االسبلميةلممصارؼ  السنوية التقارير في لمشركات االجتماعية
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 االسبلمية، االخبلؽ عمؿ إطار إلى إستناداً  تطويره تـ الذي لمشركات االجتماعية المسؤولية عف
 في إسبلمية مصارؼ لسبعة سنوية تقارير محتوى تحميؿعمى  الباحثراسة عمؿ الدىداؼ أ ولتحقيؽ
وقد  لمشركات، االجتماعية المسؤولية عف الكشؼ حجـ لقياس ، وذلؾجاكارتا االندونسية العاصمة
 يتعمؽ فيما المتوسط فوؽ كانت إسبلمية مصارؼ سبعة أصؿ مف واحداً  أف إلى نتائجأظيرت ال
 تكف لـ لمشركات االجتماعية المسؤولية قضايا أف كما لمشركات، ةاالجتماعي المسؤولية عف بالكشؼ
 راسة.الد محؿ البنوؾ لمعظـ كبير قمؽ مصدر

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 2.4.3

حاوؿ الباحث الوصوؿ إلى دراسات سابقة عربية وأجنبية تقيس رضا العامميف في الجامعات عف 
ات، لكّنو لـ يتمكف مف الوصوؿ إلى دراسة مشابية تمامًا مسؤولية البنوؾ االجتماعية تجاه الجامع
 لنفس موضوع أو عنواف الدراسة الحالية. 

 في االجتماعية المسؤولية تطبيؽ واقع عمى التعرؼإذ كاف عدد مف الدراسات السابقة يعمؿ عمى 
 لعرابيا)، و(2014 والخشماف الزيود،) دراسةو  (2015 والعزاـ، ردايدة،) دراسةكما في  البنوؾ

ومنيا ما بحث في تأثير المسؤولية االجتماعية عمى العامميف في المصارؼ  .(2012 وطروبيا،
( ودراسة 2014والمؤسسات الخاصة والمتعامميف مع المصارؼ نفسيا، كما في دراسة )الحكيـ، 

(Azmi et al, 2014 ،)و(Tamm et al, 2010). 

لمسؤولية االجتماعية في اإلفصاح وفي رأس الماؿ وبحث عدد آخر مف الدراسات السابقة في تأثير ا
البشري العامؿ لدى البنوؾ، وكيؼ تسيـ المسؤولية االجتماعية في توفير ظروؼ عمؿ مناسبة، كما 

 (.2009( و)السميطي، 2015( و)العودات، 2015في دراسة )النعيمي، 

ى تحقيؽ الرضا الوظيفي، في تأثير المسؤولية االجتماعية لممصارؼ عم تأّما الدراسات التي بحث
وعمى تحسيف أداء المصارؼ أو المؤسسات التي تقـو بالمسؤولية االجتماعية، وبحث في المسؤولية 
الداخمية تجاه العامميف والمسؤولية الخارجية تجاه المجتمع المحمي والبيئة، وكاف مف ىذه الدراسات 

 (Attia et al, 2016)، و(Halim et al, 2016)( و2010 ضيافي،و)( 2014)الحكيـ، 
(، Azmi et al, 2014) ، و(Emily et al, 2014)، و(ProtusKiprop et al, 2015)و
 (Abul, 2010) و (،Tamm et al, 2010)و
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وقد توصمت ىذه الدراسات إلى العديد مف النتائج المتنوعة، فقد توصمت إلى وجود عبلقة إيجابية بيف 
الجتماعية ورضا العامميف والمتعامميف مع ىذه المصارؼ، كما قياـ المصارؼ والمؤسسات بالمسؤولية ا

(، Attia et al, 2016( و)Halim et al, 2016(، و)2015في دراسة )العودات، 
 (Tamm et al, 2010(، و)Azmi et al, 2014(، و)ProtusKiprop et al, 2015و)

داء المصارؼ والمؤسسات، ويزيد وتوصمت تأثير ناتج عف القياـ بالمسؤولية االجتماعية عمى تحسيف أ
 العرابي)، و(2014 الحسف،)مف تفاعميا مع البيئة الخارجية والمجتمع المحمي، كما في دراسة 

( 2009، و)السميطي، (2010 ضيافي،)، و(2014 والخشماف الزيود،) ، و(2012 وطروبيا،
 (.Abul, 2010( و)Emily et al, 2014و)

ابقة أّنيا لـ تستخدـ متغيرات ديمغرافية، أو خصائص ديمغرافية ويبلحظ عمى عدد مف الدراسات الس
 لدى العامميف في البنوؾ أو لدى عمبلء البنوؾ والمتعامميف معيا. 

أّما الدراسة الحالية فإنيا تتميز وتختمؼ عف الدراسات السابقة بقياسيا لرضا العامميف في جامعتي 
ية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية، كذلؾ العمؿ عمى القدس واألىمية عف فاعمية المسؤولية االجتماع

معرفة أشكاؿ ، ثـ الجامعات الفمسطينيةتجاه البنوؾ في المسؤولية االجتماعية ىذه دور  تحديد وتحميؿ
 والطمبة وتقييميا.المسؤولية المقدمة لمجامعات ىذه 
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 الفصؿ الثالث:

____________________________________________________ 

جراءاتيا  :منيجية الدراسة كا 

 تمييد 3.1

ىذا الفصؿ عرضًا لمنيجية الدراسة ومجتمعيا وعّينتيا، ودالالت الصدؽ والثّبات المستخدمة  يتضمف
جراءاتيا، والّطرؽ اإلحصائية المتّبعة في تحميؿ البيانات  فييا، باإلضافة لمتغيرات الدراسة وا 

 ف ذلؾ: ومعالجتيا، وفيما يأتي بيا

 منيجية الدراسة 3.2

، وذلؾ لوصؼ المسؤولية ستخدـ الباحث المنيج الوصفيلتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة وأغراضيا ا
االجتماعية المقّدمة مف البنوؾ تجاه الجامعات الفمسطينية وأىمية ودرو ىذه المسؤولية تجاه الجامعات، 

القدس وفمسطيف األىمية، وىذا المنيج يناسب في جامعتي  والمحاضريفوعبلقتيا بدرجة رضا اإلدارييف 
 أىداؼ الدراسة وأغراضيا.
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 مجتمع الدراسة 3.3
في جامعتي القدس والذيف يتمتعوف بصفة محاضر اإلدارييف مجتمع الدراسة مف جميع  يتكوف

 مف كبل( حسب إحصائيات شؤوف الموظفيف 800)والذيف يبمغ عددىـ حوالي  وفمسطيف األىمية،
ـّ استثناء القائميف بأعماؿ المكتبية األخرى )سكرتير، إداري فقط، وموظفي المالية تيفجامعال ، فقد ت

  .وشؤوف الطمبة( وغيرىـ مف العامميف غير المؤىميف عمميًا إلعطاء محاضرات في الجامعتيف
 عينة الدراسة 3.4

لمغرض  طبقاً العينة  ختيارالباحث بإ إذ قاـ، العشوائية البسيطةقاـ الباحث باختيار العينة بالطريقة  
( استبانة في جامعة 60( استبانة، بواقع )100وقد قاـ بتوزيع ) ،البحث عف طريؽتحقيقو  يريد الذي 

( 81( استبانة في جامعة فمسطيف اإلىمية، وبعد استرداد االستبانات وجمعيا، تبّيف أّف )40القدس، و)
ـّ استبعاد ) نظرًا النشغاؿ عدد مف اإلدارييف استبانة منيا، ( 19منيا صالحة لمتحميؿ اإلحصائي، فقد ت

داريًا، بواقع )81والمحاضريف مف كمتا الجامعتيف، وبيذا بمغ حجـ العينة النيائي ) ( 45( محاضرًا وا 
 ( مف جامعة فمسطيف األىمية. 36مف جامعة القدس، و)

 (:3.1و وارد في الجدوؿ )وفيما يأتي وصؼ ألفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية، كما ى
 ( خصائص أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية3.1جدكؿ )

 النسبة المئكية العدد الفئة المتغير
%0.74 38 عمـو التخصص العممي  

%0474 33 آداب  

%574 2 ىندسة  

%94 8 حقوؽ  

%474 0 الطب والصحة  

%0974 25 سنوات فأقؿ 5 سنوات الخبرة  

6-10 18 5574%  

%0.74 38 فأكثر 11  

%4474 45 جامعة القدس الجامعة  

%0074 36 جامعة فمسطيف األىمية  

%74.. 54 مدينة مكاف السكف  

%0974 25 قرية  
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 النسبة المئكية العدد الفئة المتغير
%574 2 مخيـ  

%74. 5 محاضر نوع الوظيفة  

 62 إداري
..74%  

داري معاً  %9.74 14 محاضر وا   

 %100 81 المجمكع
 

( خصائص أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية، فقد جاء توزيعيـ 3.1يوضح الجدوؿ )
%( مف أفراد عينة الدراسة مف تخصص العموـ، 47.0أّف ) حسب متغير التخصص العممي

%( منيـ مف تخصص الحقوؽ، 10.0%( مف أفراد عينة الدراسة مف تخصص اآلداب، و)40.5و)
 %(.0.0ا كانت نسبة تخصص الطب والصحة )%( منيـ مف تخصص اليندسة، بينم2.5و)

فقد تبّيف لمباحث أّف غالبية اإلدارييف الذيف يعمموف في دوائر العبلقات العامة وشؤوف الجامعتيف المالية 
 مف تخصصات العمـو واآلداب في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية. 

سنة فأكثر( ىي األكثر  11نت الفئة )أّما توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة، فقد كا
سنوات(  10-6%(، ثـ فئة )31.0( وبنسبة )فأقؿ سنواتخمس %(، ثـ جاءت فئة )47.0وبنسبة )
%(، أّما توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجامعة، فكانت نسبة أفراد عينة 22.0وبنسبة )

 %( مف جامعة فمسطيف األىمية.44.5%( مقابؿ )55.5الدراسة مف جامعة القدس أعمى، وبنسبة )
أّما توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكاف السكف، فكانت فئة سكاف المدينة ىـ الغالبية وبنسبة 

 %( فقط.2.5%(، أما سكاف المخيـ فكانت نسبتيـ )31.0%( ثـ فئة سكاف القرى وبنسبة )66.5)
ة، فكانت فئة إداري ىـ الغالبية، وبنسبة أّما توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير نوع الوظيف

داري معًا وبنسبة )76.5)  %(.6.0%(، وأخيرًا فئة محاضر وبنسبة )17.5%(، ثـ فئة محاضر وا 

 أداة الدراسة 3.5

بناء عمى ما جاء في األدب استخدمت الدراسة الحالية أداة االستبانة، حيث قاـ الباحث بإعداد استبانة 
ة البنوؾ االجتماعية. وقد تكونت ىذه االستبانة مف قسميف أساسييف، األوؿ النظري المتعمؽ بمسؤولي

، مكاف السكف، و الجامعة، و سنوات الخبرة، و التخصص العممي، وىي )الديمغرافيةيتعمؽ بالمتغيرات 
المحور )( فقرة موزعة عمى أربعة محاور، وىي: 44(. أّما القسـ الثاني فقد تكّوف مف )نوع الوظيفةو 
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المحور الثاني: أشكاؿ دور العامميف. تجاه  دور البنوؾ الفمسطينية في المسؤولية االجتماعيةاألوؿ: 
دور البنوؾ  التي تعيؽالمحور الثالث: العوامؿ المؤثرة . االجتماعية تجاه الطمبةالبنوؾ في المسؤولية 

المسؤولية دور البنوؾ في تقييـ المحور الرابع: . تجاه الجامعات في المسؤولية االجتماعية
ـّ التأكد مف صدؽ األداة وثباتيا. االجتماعية  (، وقد ت

 صدؽ األداة 3.6

موزعػة عمػى ثبلثػة  ( فقػرة52بعد االنتيػاء مػف تصػميـ االسػتبانة بصػورتيا األوليػة، تكونػت فقراتيػا مػف )
ـّ ، محاور ، حكمػيف مػف أصػحاب الخبػرة واالختصػاصقاـ الباحث بعرضيا عمى المشرؼ وعدد مف المث
ـّ وقػد الجامعات الفمسطينية، إلجراء التعديبلت البلزمة، ولمتحقػؽ مػف مبلءمتيػا لموضػوع الدراسػة، في  تػ

ـّ اعتمػاد االسػتبانة بصػورتيا النيائيػة بعػد إجمػاع المحكمػيف عمييػا،  تعديؿ محاور وفقػرات االسػتبانة، وتػ
( فقػػرة موزعػػة 44)كمؤشػػر عمػػى الصػػدؽ الظػػاىري لمحتوياتيػػا. وتضػػمنت االسػػتبانة بصػػورتيا النيائيػػة 

 .عمى أربعة محاور

 ثبات أداة الدراسة 3.7

 Cronbachتػػػػـ حسػػػػاب الثبػػػػات بطريقػػػػة االتسػػػػاؽ الػػػػداخمي وبحسػػػػاب معادلػػػػة الثبػػػػات كرونبػػػػاخ الفػػػػا )
Alpha داة بثبػػات لػػى تمتػػع ىػػذه األإ(. وىػػذه النتيجػػة تشػػير 0.925) لبلسػػتبانة(، وكانػػت الدرجػػة الكميػػة

 (.3.2في الجدوؿ ) بّيفميفي بأغراض الدراسة، كما ىو 
 ( لثبات أداة الدراسةCronbach Alpha(: نتائج معامؿ كركنباخ ألفا )3.2جدكؿ )

 قيمة ألفا عدد الفقرات عدد الحاالت المجاؿ
 0.93 10 81 تجاه العامميف دور البنوؾ الفمسطينية في المسؤولية االجتماعية

 0.91 9 81 لطمبةاالجتماعية تجاه اأشكاؿ دور البنوؾ في المسؤولية 
دور البنوؾ في المسؤولية  التي تعيؽالعوامؿ المؤثرة 

 تجاه الجامعات االجتماعية
81 9 0.94 

 0.92 16 81 دور البنوؾ في المسؤولية االجتماعيةتقييـ 
 0.925 44 81 الدرجة الكمية
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 إجراءات الدراسة 3.8

بيػػدؼ تكػػويف وذلػػؾ ، بموضػػوع الدراسػػة ةبػػاالّطبلع عمػػى الدراسػػات السػػابقة ذات العبلقػػ الباحػػث قػػاـ .1
 أفكار حوؿ موضوع الدراسة ومشكمتيا. 

ـّ تحديد األداة المبلئمة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، واإلجابة عف أسئمتيا، والتي تمثمت باالستبانة.  .2  ت
 تـّ تصميـ أداة الدراسة والتحقؽ مف صدقيا وثباتيا.  .3
ـّ الحصػػػوؿ عمػػػى كتػػػاب تسػػػييؿ ميمػػػة ا .4 اإلداريػػػيف القػػػدس، والػػػذي ُوّجػػػو إلػػػى معػػػة جامػػػف  لباحػػػثتػػػ

 . والمحاضريف مف جامعتي القدس وفمسطيف األىمية
تحديػػػد عينػػػة الدراسػػػة وقيػػػاـ الباحػػػث بتطبيػػػؽ األداة عمػػػى أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة، وبعػػػد أف اكتممػػػت  تػػػـّ  .5

عدد  يحة، تبيف لمباحث أفعممية تجميع االستبانات مف أفراد العينة بعد إجابتيـ عمييا بطريقة صح
  ( استبانة.81نات المستردة الصالحة لمتحميؿ اإلحصائي )ااالستب

إلدخاؿ بياناتيا إلى جيػاز الحاسػوب اآللػي إلجػراء المعالجػات  وذلؾ تمييداً االستبانات  ترميزجرى  .6
 االستبانة بياناتو ألسئمة الدراسة  اإلحصائية المناسبة، وتحميؿ البيانات وفقاً 

 المعالجة اإلحصائية 3.9

 SPSS( )Statistical Package Forالػرـز اإلحصػائية ) برنػامج باسػتخداـمعالجػة البيانػات  تمػت
Social Sciences) :ـّ استخداـ المعالجات اإلحصائية اآلتية  ، وت

لفحػػص االتسػاؽ الػػداخمّي  (Person Correlation Coefficientاختبػار معامػؿ االرتبػػاط ) .1
 لجميع فقرات االستبانة.

لحسػاب ثبػات أداة الدراسػة، وحسػاب  (Chronbach’s Alphaكرونباخ ألفػا )استخداـ معادلة  .2
 .االتساؽ الداخمي بيف الفقرات

 .استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة .3
 .( لعينة مستقمة واحدة One Sample T-test) اختبار "ت" .4
لمعرفػػة إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػروؽ ذات ( One Way ANOVA) اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي .5

 .داللة إحصائية تعزى لمتغيرات الدراسة
 .( لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابيةTukey) اختبار توكي .6
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 الفصؿ الرابع:

____________________________________________________ 

 نتائج الدراسة:

 بالنسػػبة لموضػػوع الدراسػػة وىػػو التػػي توصػػؿ إلييػػا الباحػػث ج الدراسػػة،لنتػػائ اً رضػػيتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ ع
عػػف فاعميػػة المسػػؤكلية االجتماعيػػة األىميػػة  القػػدس كفمسػػطيفجػػامعتي قيػػاس رضػػا العػػامميف فػػي )

وذلػؾ مػف خػبلؿ اسػتجابة ، (2017حتػى  البنكؾ الفمسطينية عمى الجامعػات الفمسػطينيةمف المقدَّمة 
اسػة، وتحميػؿ البيانػات اإلحصػائية التػي تػـ الحصػوؿ عمييػا. ومػف أجػؿ تحديػد أفراد العينة عمػى أداة الدر 

 اآلتية:  الدرجاتد عينة الدراسة تـ اعتماد متوسطات استجابة أفرادرجة 

 الحسابي امدل متكسطي الدرجة
 1.8-1 جدا ةمنخفض

 2.60-1.81 منخفضة
 3.40-2.61 متوسطة
 4.2-3.41 مرتفعة

 5- 4.21 مرتفعة جداً 
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 الدراسةنتائج أسئمة تحميؿ  4.1

 نتيجة السؤاؿ األكؿ:  4.1.1

 تجاه العامميف؟ دور البنوؾ الفمسطينية في المسؤولية االجتماعية ما نص السؤاؿ:

لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـّ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة 
 ( التالي:4.1وارد في االستبانة، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ )الدراسة عف فقرات المحور األوؿ ال

فقرات ( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة عف 4.1جدكؿ )
 مرتبة تنازليان  تجاه العامميف دكر البنكؾ الفمسطينية في المسؤكلية االجتماعيةالمحكؿ األكؿ: 

الرقـ في 
 االستبانة

الرقـ 
 الترتيبي

المتكسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

تمنح البنوؾ مميزات تفضيمية معينة لمعامميف في  1 8
 الجامعات

 مرتفعة 0.942 3.43

تطّور البنوؾ ميارات الكوادر العاممة في الشؤوف المالية  2 1
 بتقديـ الخبرات العممية ودعـ البرامج التدريبية

 مرتفعة 0.974 3.37

تساىـ البنوؾ في تحسيف البنوؾ مف حياة العامميف في  3 4
 الجامعات بطرؽ مختمفة

 متوسطة 1.084 3.10

تقدـ البنوؾ ىبات أو منح لممشاريع الصغيرة لمعامميف في  4 5
 الجامعات

 متوسطة 1.154 2.98

تعمؿ عمى دعـ اإلمكانات البشرية في الجامعات القادرة  5 2
 االبتكارعمى  االبداع و 

 متوسطة 0.866 2.94

تساعد البنوؾ العامميف في الجامعات عمى االلتحاؽ  6 3
 بدورات تدريبية تقـو بتنظيميا

 متوسطة 0.759 2.94

توفر البنوؾ البرامج التدريبية البلزمة لتنمية الميارات  7 6
 اإلدارية

 متوسطة 0.953 2.80

 متوسطة 1.008 2.65 ية لمعامميفتسيـ البنوؾ في تحديد االحتياجات التنمو  8 10
تسيـ البنوؾ في توفير األمف الوظيفي لمعامميف في  9 7

 الجامعة
 منخفضة 0.953 2.59

 منخفضة 0.861 2.56 تقـو البنوؾ بمشاريع ال تيدؼ لمربح مع الجامعات  10 9
 متكسطة 0.954 2.94 تجاه العامميف دكر البنكؾ الفمسطينية في المسؤكلية االجتماعيةل :الدرجة الكمية
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 دور البنوؾ الفمسطينية في المسؤولية االجتماعية( أّف 4.1يتضح مف البيانات الواردة في الجدوؿ )
(، 2.94جاء متوسطًا، حيث بمغ المتوسط الحسابي الكمي ليذا لمحور الدراسة األوؿ ) تجاه العامميف

 محور األوؿ متوسطة جميعيا.وىي درجة متوسطة، كذلؾ جاءت المتوسطات الحسابية لفقرات ال

( قد حصمت عمى انحراؼ 10و  4و 3ويبلحظ مف الجدوؿ السابؽ نفسو أّف ثبلث فقرات وىي )
في  المصارؼ، وىذا يدؿ عمى وجود اختبلؼ في آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ مساىمة معياري عاؿٍ 

يع الصغيرة لمعامميف في ـ ىبات أو منح لممشار يتقد، وفي تحديد االحتياجات التنموية لمعامميف
 .تساىـ البنوؾ في تحسيف حياة العامميف في الجامعات، وفي الجامعات

( وىي "تمنح البنوؾ مميزات تفضيمية معينة لمعامميف في الجامعات" عمى 8وقد حصمت الفقرة رقـ )
در العاممة ( "وىي تطّور البنوؾ ميارات الكوا1(، تمييا الفقرة رقـ )3.43أعمى متوسط حسابي، وبمغ )

في الشؤوف المالية بتقديـ الخبرات العممية ودعـ البرامج التدريبية"، عمى ثاني أعمى متوسط حسابي، 
تعمؿ عمى دعـ اإلمكانات ( بمعدالت حسابية متوسطة، وىما عمى التوالي "2و  5وجاءت الفقرتاف )

ؾ العامميف في الجامعات عمى تساعد البنو البشرية في الجامعات القادرة عمى  االبداع واالبتكار" و"
( فحصمتا عمى أقؿ متوسط حسابي وبمغا 9و  7االلتحاؽ بدورات تدريبية تقوـ بتنظيميا"، أما الفقرتاف )

 (. 2.56( و)2.59عمى عمى التوالي )

تجاه  دور البنوؾ الفمسطينية في المسؤولية االجتماعيةوقد أوضحت إجابات أفراد عينة الدراسة أّف 
وبمغت نسبتيا  معينة لمعامميف في الجامعات البنوؾ مميزات تفضيميةىذه منح مثؿ في يت العامميف

ة في الشؤوف المالية في الجامعات، وذلؾ ميارات الكوادر العامم، وأنيا تعمؿ عمى تطوير (3.43)
عات تحسيف حياة العامميف في الجام، وتسيـ البنوؾ في بتقديـ الخبرات العممية ودعـ البرامج التدريبية

تعمؿ ، و عامميف في الجامعاتالخاصة بالتقدـ ىبات ومنح لممشاريع الصغيرة ، كذلؾ بطرؽ مختمفةو 
، حيث حصمت الفقرات عمى دعـ اإلمكانات البشرية في الجامعات القادرة عمى االبداع واالبتكار

 المتعمقة بيذه األدوار عمى متوسطات حسابية أعمى مف باقي الفقرات.

 في المسؤولية االجتماعيةت إجابات المبحوثيف عف ىذا المحور، أّف لمبنوؾ دور مف جية أخرى أشار 
في تحديد االحتياجات التنموية لكف بدرجة أقؿ، حيث تمّثؿ ىذا الدور في مساىمة  تجاه العامميف

بمشاريع ال تيدؼ لمربح ، وبقياميا في توفير األمف الوظيفي لمعامميف في الجامعة، ومساىمتيا لمعامميف
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حيث حصمت الفقرات المتعمقة بيذه األدوار عمى متوسطات حسابية أقؿ مف باقي ، مع الجامعات
 فقرات المحور األوؿ.

 نتيجة السؤاؿ الثاني: 4.1.2

 االجتماعية تجاه الطمبة؟ أشكاؿ دور البنوؾ في المسؤولية نص السؤاؿ: ما 

رافات المعيارية الستجابة أفراد عينة لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـّ حساب المتوسطات الحسابية واالنح
( 4.2الدراسة عف فقرات المحور الثاني الوارد في االستبانة، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ )

 التالي:

فقرات ( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة عف 4.2جدكؿ )
 مرتبة تنازليا االجتماعية تجاه الطمبةسؤكلية أشكاؿ دكر البنكؾ في المالمحكؿ الثاني: 

الرقـ في 
 االستبانة

الرقـ 
 الترتيبي

المتكسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

 مرتفعة 1.077 3.44 تسيـ البنوؾ في توظيؼ الطمبة الخريجيف 1 11
 تفعةمر  0.994 3.44 تعمؿ البنوؾ عمى تقديـ منح دراسية لمطمبة المتفوقيف 2 12
تساعد البنوؾ الطمبة المحتاجيف مف خبلؿ وحدات  3 13

 المساعدات الطبلبية
 متوسطة 1.018 3.22

 متوسطة 0.859 2.95 تقدـ البنوؾ دورات تدريبية مجانية لمطمبة الجامعييف 4 14
 متوسطة 0.869 2.92 تقدـ البنوؾ مساعدات كافية لمطمبة 5 16
قدرات الطمبة في المجاالت  تقـو بمبادرات تطوعية لتطوير 6 18

 المينية 
 متوسطة 0.849 2.91

تحويؿ اإلمكانيات العممية لدى الطمبة تسيـ البنوؾ في  7 19
 إلى مشاريع اقتصادية ذات جدوى

 متوسطة 1.003 2.86

تعمؿ البنوؾ عمى تحسيف الظروؼ التعميمية في  8 15
 الجامعات بطرؽ مختمفة بما يحّسف البيئة التعميمية. 

 متوسطة 0.990 2.79

 منخفضة 0.848 2.52 تقدـ البنوؾ مساعدات منتظمة لمطمبة 9 17
 متكسطة 0.952 2.94 االجتماعية تجاه الطمبةشكاؿ دكر البنكؾ في المسؤكلية الدرجة الكمية أل
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( أّف أفراد عينة الدراسة يروف أّف درجة أشكاؿ 4.2ف البيانات الواردة في الجدوؿ رقـ )يتضح م
ؤولية االجتماعية مف البنوؾ تجاه الطمبة كانت متوسطة، حيث بمغت قيمة المتوسط الحسابي المس

( وىي درجة متوسطة، كذلؾ جاءت درجات فقرات جميعيا بدرجة 2.94الكمي لممحور الثاني )
 متوسطة.

لطمبة ويتضح مف إجابات أفراد عينة الدراسة أّف أكثر أشكاؿ المسؤولية االجتماعية مف البنوؾ تجاه ا
 كاآلتي:فيي حسب المتوسط الحسابي لمفقرات 

  .مساىمة البنوؾ في توظيؼ الطمبة الخريجيف 
  البنوؾ منح دراسية لمطمبة المتفوقيفتقّدـ . 
  وحدات المساعدات الطبلبية عف طريؽالطمبة المحتاجيف مساعدة . 
 ـ دورات تدريبية مجانية لمطمبة الجامعييفيتقد . 
 مطمبةـ مساعدات كافية ليتقد . 
 مبادرات تطوعية لتطوير قدرات الطمبة في المجاالت المينية.  

أما أقؿ أشكاؿ المسؤولية االجتماعية مف البنوؾ تجاه الطمبة ىي حسب المتوسط الحسابي لمفقرات 
 فيي كاآلتي: 

 في تحويؿ اإلمكانيات العممية لدى الطمبة إلى مشاريع اقتصادية ذات جدوى المساىمة. 
 ف البيئة التعميمية. بيدؼ تحسيالتعميمية في الجامعات بطرؽ مختمفة  تحسيف الظروؼ 
 ـ مساعدات منتظمة لمطمبةيتقد. 

 
 نتيجة السؤاؿ الثالث:  4.1.3

 تجاه الجامعات؟ دور البنوؾ في المسؤولية االجتماعية التي تعيؽالعوامؿ المؤثرة نص السؤاؿ: 

ابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـّ حساب المتوسطات الحس
( 4.3الدراسة عف فقرات المحور الثالث الوارد في االستبانة، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ )

 التالي:
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( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة عف فقرات 4.3جدكؿ )
تجاه الجامعات  دكر البنكؾ في المسؤكلية االجتماعية التي تعيؽثرة العكامؿ المؤ المحكؿ الثالث: 

 مرتبة تنازليا

الرقـ في 
 االستبانة

الرقـ 
 الترتيبي

المتكسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

اىتمامات القائميف عمى البنوؾ في فمسطيف تنحصر في  1 21
 األعماؿ المصرفية.

مرتفعة  0.786 4.22
 جداً 

عدـ وجود لجاف في البنوؾ لمتابعة احتياجات قطاع  2 20
 التعميـ العالي

 مرتفعة 0.896 3.75

 مرتفعة 0.977 3.69 ارتفاع تكمفة احتياجات الجامعات 3 26
 مرتفعة 1.004 3.68 تنوع احتياجات الجامعات 4 27
 مرتفعة 1.004 3.58 تعدد وكثرة احتياجات الجامعات 5 23
دراؾ القائميف في البنوؾ عمى احتياجات عدـ إطبلع وا   6 25

 الجامعات وأىميتيا
 مرتفعة 1.008 3.49

 متوسطة 1.022 3.36 عدـ اتباع البنوؾ سياسية الشفافية 7 28
عدـ وجود قنوات اتصاؿ وتنسيؽ فاعمة بيف البنوؾ  8 24

 والجامعات 
 متوسطة 1.052 3.32

 متوسطة 1.011 3.12 والبنوؾ عدـ وجود قنوات اتصاؿ مباشرة بيف الجامعات 9 22
 دكر البنكؾ في المسؤكلية االجتماعية التي تعيؽمعكامؿ المؤثرة الدرجة الكمية ل

 تجاه الجامعات
 مرتفعة 0.973 3.58

 

يتضح مف إجابات أفراد عينة الدراسة عف فقرات المحور الثالث المتعمؽ بالعوامؿ التي تعيؽ دور 
، حيث بمغت الدرجة الكمية ليذا مرتفعةبأنو توجد معيقات وبدرجة  البنوؾ في المسؤولية االجتماعية،

، ويتضح وجود أربع فقرات بدرجة عالية، وخمس فقرات بدرجة مرتفعة( وىي درجة 3.58المحور )
 متوسطة، وكانت أكثر العوامؿ التي تعيؽ دور البنوؾ في المسؤولية االجتماعية كاآلتي:  

 ر مف القضايا األخرىأكث األعماؿ المصرفيةب ىتماـاال. 
 عدـ وجود لجاف في البنوؾ لمتابعة احتياجات قطاع التعميـ العالي. 
 ارتفاع تكمفة احتياجات الجامعات. 
 تنوع احتياجات الجامعات. 
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 حيث جاءت جميع الفقرات المتعمقة بيذه العوامؿ بدرجة عالية.
وبدرجة متوسطة، فقد  اه الجامعاتتج دور البنوؾ في المسؤولية االجتماعيةأّما العوامؿ التي تعيؽ 

 كانت حسب المتوسطات الحسابية فقد كانت كاآلتي: 
 تعدد وكثرة احتياجات الجامعات. 
 عدـ إطبلع القائميف في البنوؾ عمى احتياجات الجامعات. 
 عدـ اتباع البنوؾ سياسية الشفافية. 
 عدـ وجود قنوات اتصاؿ وتنسيؽ فاعمة بيف البنوؾ والجامعات.  
 ود قنوات اتصاؿ مباشرة بيف الجامعات والبنوؾعدـ وج. 

ويبلحظ مف نفس الجدوؿ السابؽ أّف االنحراؼ المعياري في ستة فقرات كاف عاليًا، وىذا يدؿ عمى عدـ 
تجانس في اإلجابات وعدـ اقترابيا مف متوسط اإلجابات، أي أّف قسـ مف المبحوثيف كاف اختياره 

 )معارض بشدة( )موافؽ بشدة( وقسـ آخر كاف اختياره

 نتيجة السؤاؿ الرابع:  4.1.4

 ؟ دور البنوؾ في المسؤولية االجتماعيةنص السؤاؿ: ما تقييـ 

لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـّ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة 
 ( التالي:4.4موضح في الجدوؿ )الدراسة عف فقرات المحور الرابع الوارد في االستبانة، وذلؾ كما ىو 

( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة عف فقرات 4.4جدكؿ )
 مرتبة تنازليا دكر البنكؾ في المسؤكلية االجتماعيةتقييـ : الرابعالمحكؿ 

الرقـ في 
 االستبانة

الرقـ 
 الترتيبي

المتكسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراؼ 
 معيارمال

 الدرجة

 متوسطة 1.094 3.01 تقدـ البنوؾ دعمًا ماليًا لممرافؽ العامة في الجامعة 1 30
 متوسطة 1.042 3.00 توفر البنوؾ دعـ فني لبعض األقساـ المتعمقة بالمحاسبة 2 29
 متوسطة 0.796 2.96 تقدـ البنوؾ مساعدات منتظمة لمجامعات 3 37
 متوسطة 0.872 2.93 عممية داخؿ الجامعة ترعى البنوؾ نشاطات ثقافية 4 44
تقدـ البنوؾ المساعدات المالية لمجامعات في حاالت  5 43

 طارئة
 متوسطة 0.905 2.91

 متوسطة 0.922 2.80 تتعاوف البنوؾ مع ما تحتاجو الجامعات مف مساعدات 6 38
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الرقـ في 
 االستبانة

الرقـ 
 الترتيبي

المتكسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراؼ 
 معيارمال

 الدرجة

 متوسطة 0.938 2.69 تقدـ البنوؾ دعمًا ماليًا لممختبرات في الجامعة 7 31
 متوسطة 0.966 2.68 تؤدي البنوؾ دورىا تجاه الجامعات 8 33
 متوسطة 0.788 2.65 تقـو البنوؾ بمشاريع تنموية غير ربحية في الجامعات 9 36
تقدـ البنوؾ خدمات أساسية تساىـ في تحقيؽ االستدامة  10 34

 لمجامعات
 متوسطة 0.937 2.62

 منخفضة 0.993 2.57 ميمي متماسؾتدفع رؤية البنوؾ نحو إيجاد مجتمع تع 11 35
 منخفضة 0.943 2.54 تقدـ البنوؾ دعمًا ماليًا لممرافؽ الرياضية الجامعة 12 32
 منخفضة 0.848 2.52 ترتبط سياسة البنوؾ بالحقوؽ والمساواة داخؿ الجامعة 13 42
تحويؿ اإلمكانيات العممية والبحثية إلى تعمؿ البنوؾ عمى  14 40

 ناجحة. مشاريع اقتصادية
 منخفضة 0.918 2.49

 منخفضة 0.918 2.49 تشجع البنوؾ التفكير العممي عند الشباب الجامعي 15 41
تستمد البنوؾ مشاريعيا نحو الجامعات بناء عمى  16 39

 االعتبارات األخبلقية
 منخفضة 0.956 2.46

 تكسطةم 0.928 2.70 دكر البنكؾ في المسؤكلية االجتماعيةالدرجة الكمية لتقييـ 
دور ( تقييـ العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية ل4.4توضح البيانات الواردة في الجدوؿ )

(، 2.70، حيث جاء ىذا التقييـ متوسطًا، وبمتوسط حسابي كمي بمغ )البنوؾ في المسؤولية االجتماعية
ر البنوؾ في دو وقد جاءت جميع فقرات ىذا المحور بدرجة متوسطة، وىذا يدؿ أف رضاىـ عف 

 متوسطًا. المسؤولية االجتماعية

بعض األقساـ المتعمقة عف الدعـ المالي والفني لمجامعات ومرافقيا مف مختبرات و وجاء تقييميـ 
، نشاطات ثقافية عممية داخؿ الجامعة، ورعاية مساعدات منتظمة لمجامعات، والدعـ المقدـ كبالمحاسبة

خدمات ، ودعـ و مشاريع تنموية غير ربحيةالدعـ المقدـ ك، وعف طارئةالحاالت والمساعدات في ال
، جاء تقييميـ ليذه األمور أعمى شيء. وىذا التقييـ يدؿ أساسية تسيـ في تحقيؽ االستدامة لمجامعات

 عمى مدى رضا اإلدارييف والمحاضريف عمى دور البنوؾ في المسؤولية االجتماعية. 

رؤية البنوؾ نحو إيجاد وؾ في المسؤولية االجتماعية في بينما جاء تقييميـ بدرجة أقؿ عف دور البن
سياسة في الجامعات، وربط لممرافؽ الرياضية ، وفي الدعـ المالي المقدـ مجتمع تعميمي متماسؾ

تحويؿ اإلمكانيات العممية والبحثية إلى مشاريع ، وعف البنوؾ بالحقوؽ والمساواة داخؿ الجامعة
 اقتصادية ناجحة.
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داريوف والمحاضروف في كمتا الجامعتيف أقؿ شيء دور البنوؾ في المسؤولية االجتماعية اإلبّينما قّيـ 
كأساس  االعتبارات األخبلقية، واعتماد متفكير العممي عند الشباب الجامعيلع البنوؾ يتشجمف حيث 

   . مشاريع نحو الجامعاتبلبنوؾ لقياـ ا

 نتائج فرضيات الدراسة 4.2

 كلى: نتيجة الفرضية األ  4.2.1

متوسطات ( في α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )نص الفرضية: 
حوؿ قياس رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية آراء أفراد عينة الدراسة 

 لعممي. تعزى لمتغير التخصص ا المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعات

ـّ استخداـ لمتحقؽ مف صحة الفرضية األولى   Onw-Way) اختبار تحميؿ التبايف األحاديت
ANOVA) قياس رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية ي لمفروؽ ف

، وذلؾ تعزى لمتغير التخصص العممي المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعات
 اآلتي:  (4.5ما ىو موّضح في الجدوؿ رقـ )ك

قياس لمفركؽ في  (Onw-Way ANOVA) تحميؿ التبايف األحادم( نتائج اختبار 4.5جدكؿ )
رضا العامميف في جامعتي القدس كفمسطيف األىمية عف فاعمية المسؤكلية االجتماعية المقدمة مف 

 البنكؾ الفمسطينية لمجامعات تعزل لمتغير التخصص العممي

مجمكع  مصدر التبايف المحكر
 المربعات

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

دور البنوؾ 
 الفمسطينية

 0.177 0.532 بيف المجموعات

 0.264 91.374 داخؿ المجموعات 0.047 0.672

 91.906 المجموع
 

 أشكاؿ دور البنوؾ

 0.542 1.627 بيف المجموعات

 0.162 56.043 داخؿ المجموعات 0.059 3.348

 57.670 المجموع
 

 0.04 2.072 0.519 1.556 بيف المجموعات معيقات دور البنوؾ
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مجمكع  مصدر التبايف المحكر
 المربعات

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.250 86.616 داخؿ المجموعات

 88.172 المجموع
 

 تقييـ دور البنوؾ

  0.489 1.642 بيف المجموعات

  0.248 87.201 داخؿ المجموعات 0.033

   88.843 المجموع

 الدرجة الكمية

 0.365 1.095 بيف المجموعات

 0.200 69.099 داخؿ المجموعات 0.042 1.828

 70.195 المجموع
 

في  (α ≤ 0.05)  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( 4.5يتضح مف الجدوؿ رقـ )
عف فاعمية المسؤولية االجتماعية في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية رضا العامميف  الدرجة الكمية

، حيث كانت الداللة تعزى لمتغير التخصص العممي المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعات
 األولى.  الصفرية الفرضية رفضيتـ ، وبذلؾ ، وىي دالة إحصائياً (0.05أقؿ مف ) اإلحصائية

قياس رضا ي فة البعدية لمفروؽ ـ اختبار توكي لممقارنات الثنائيااستخدتـ  وإليجاد مصدر الفروؽ
العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ 

 اآلتي:  (4.6) رقـ الجدوؿ في مبّيف، كما ىو تعزى لمتغير التخصص العممي الفمسطينية لمجامعات

قياس رضا العامميف في البعدية لمفركؽ في (: نتائج اختبار تككي لممقارنات الثنائية 4.6جدكؿ )
جامعتي القدس كفمسطيف األىمية عف فاعمية المسؤكلية االجتماعية المقدمة مف البنكؾ الفمسطينية 

 لمجامعات تعزل لمتغير التخصص العممي

 حقوؽ ىندسة آداب عمـو المقارنات المجاؿ
الطب 
 والصحة

 أشكاؿ دور البنوؾ

 عمـو
 

0.165 0.000 0.227* 0.122 
 آداب

  
-0.165 0.062 0.138 

 ىندسة
   

0.227* 0.152 
 حقوؽ

    
0.113 

      الطب والصحة
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كانػت ، و تخصػص العمػـو وتخصػص الحقػوؽبػيف الفػروؽ كانػت  تشير المقارنات الثنائية البعدية إلى أفّ 
تخصػػص حيػػث يحتػاج ىػػذا التخصػص إلػى وسػػائؿ تعميميػة أكبػػر مػف  ،تخصػػص العمػوـلصػالح الفػروؽ 
كػػػذلؾ وجػػػدت فػػػروؽ بػػػيف  .فاعميػػػة المسػػػؤوية اإلجتماعيػػػة لمبنػػػوؾ أعمػػػىرضػػػاىـ عػػػف والػػػذيف  الحقػػػوؽ،

 تخصصي اليندسة والحقوؽ وكانت الفروؽ لصالح تخصص اليندسة. 
 

 نتيجة الفرضية الثانية:  4.2.2

ت متوسطا( في α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )نص الفرضية: 
قياس رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ 

 سنوات الخبرة. تعزى لمتغير  المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعات
ـّ استخداـ  متوسطات ي اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ فلمتحقؽ مف صحة الفرضية الثانية، ت

قياس رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ 
، وذلؾ كما سنوات الخبرةتعزى لمتغير  المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعات

 ( اآلتي:4.7ىو مبّيف في الجدوؿ رقـ )

متكسطات آراء أفراد عينة الدراسة يؿ التبايف األحادم لمفركؽ في (: نتائج اختبار تحم4.7جدكؿ )
حكؿ قياس رضا العامميف في جامعتي القدس كفمسطيف األىمية عف فاعمية المسؤكلية االجتماعية 

  المقدمة مف البنكؾ الفمسطينية لمجامعات تعزل لمتغير سنكات الخبرة

مجمكع  مصدر التبايف المجاؿ
 المربعات

متكسط 
 عاتالمرب

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 دور البنوؾ

 1.031 2.063 بيف المجموعات

 0.259 89.843 داخؿ المجموعات 0.019 3.983

 91.906 المجموع
 

 أشكاؿ دور البنوؾ

 1.23 1.87 بيف المجموعات

 0.203 88.714 داخؿ المجموعات 0.164 2.113

  90.548 المجموع

 0.114 0.206 0.034 0.068 بيف المجموعات ر البنوؾمعيقات دو 
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مجمكع  مصدر التبايف المجاؿ
 المربعات

متكسط 
 عاتالمرب

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.166 57.602 داخؿ المجموعات

 57.670 المجموع
 

 تقييـ دور البنوؾ

 1.429 2.858 بيف المجموعات

 0.246 85.314 داخؿ المجموعات  0.003 5.813

 88.172 المجموع
 

 الدرجة الكمية

 0.454 0.908 بيف المجموعات

 0.200 69.287 داخؿ المجموعات 0.075 2.274

 70.195 المجموع
 

 
متوسطات آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ وجود فروؽ دالة إحصائيًا في عدـ ( 4.7يتضح مف الجدوؿ )

قياس رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية المسؤولية االجتماعية المقدمة 
، وذلؾ في الدرجة الكمية، حيث كانت قيمة لمجامعات تعزى لمتغير سنوات الخبرة مف البنوؾ الفمسطينية

وجود فروؽ في المحور  وتبّيفدالة إحصائيًا،  غير ( وىي0.05( وىي أكبر مف )0.075الداللة )
الثاني حوؿ أشكاؿ دور البنوؾ في المسؤولية االجتماعية تجاه الطمبة، وفي المحور الثالث حوؿ 

ـّ معيقات دور   الفرضية الثانية. قبوؿالبنوؾ، وبيذا ت

قياس رضا ي فـ اختبار توكي لممقارنات الثنائية البعدية لمفروؽ ااستخدتـ  وإليجاد مصدر الفروؽ
العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ 

 اآلتي:  (4.8) رقـ الجدوؿ في، كما سنوات الخبرةص تعزى لمتغير التخص الفمسطينية لمجامعات
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قياس رضا العامميف في (: نتائج اختبار تككي لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في 4.8جدكؿ )
جامعتي القدس كفمسطيف األىمية عف فاعمية المسؤكلية االجتماعية المقدمة مف البنكؾ الفمسطينية 

 لخبرةسنكات المجامعات تعزل لمتغير 

 المقارنات المجاؿ
 5أقؿ مف 
 سنكات

 سنة فأكثر 11 سنكات 6-10

 أشكاؿ دور البنوؾ
 فأقؿ سنوات 5

 
0.104 0.191* 

 سنوات 6-10
  

0.087 
 سنة فأكثر 11

   

 معيقات دور البنوؾ
 فأقؿ سنوات 5

 
0.196* 0.178* 

 سنوات 6-10
  

0.018 
 سنة فأكثر 11

   
 

سنة فأكثر( وكانت الفروؽ  11( و فئة )فأقؿ سنوات 5ف الفروؽ بيف فئة )( أ4.8يتضح مف الجدوؿ )
( حيث كاف رضاىـ عف فاعمية المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ فأقؿ سنوات 5لصالح الفئة )

الفمسطينية عف الجامعات أعمى، وذلؾ في المحور الثاني المتعمؽ بأشكاؿ دور البنوؾ، كذلؾ توجد 
سنوات(  5ور الثالث المتعمؽ بمعيقات دور البنوؾ، وكانت الفروؽ بيف الفئة )أقؿ مف فروؽ في المح

سنوات( والذيف  5سنة فأكثر( وكانت الفروؽ لصالح الفئة )أقؿ مف  11سنوات( و) 10-6والفئتيف )
 ، إذكانت رضاىـ عف فاعمية المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية عف الجامعات أعمى

أّف ىذه الفئة لـ تتوفر لدييا كاّفة المعمومات والبيانات حوؿ دور البنوؾ الفمسطينية كما ىي لدى ذوي 
 الخبرات والتجارب الطويمة مع البنوؾ. 

 

 نتيجة الفرضية الثالثة: 4.2.3

متوسطات ( في α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )نص الفرضية: 
قياس رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية د عينة الدراسة حوؿ آراء أفرا

 الجامعة. تعزى لمتغير  المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعات
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ـّ استخداـ اختبار "ت" ) آراء أفراد متوسطات في ( لمفروؽ T-testلمتحقؽ مف صحة الفرضية الثالثة ت
قياس رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية المسؤولية الدراسة حوؿ عينة 

الجامعة، كما ىو مبّيف في الجدوؿ ر عزى لمتغيت االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعات
 (. 4.9رقـ )

ة حكؿ قياس رضا في متكسطات آراء أفراد عينة الدراس(: نتائج اختبار "ت" لمفركؽ 4.9جدكؿ )
العامميف في جامعتي القدس كفمسطيف األىمية عف فاعمية المسؤكلية االجتماعية المقدمة مف 

 .الجامعةعزل لمتغير البنكؾ الفمسطينية لمجامعات ت

المتكسط  العدد الجامعة المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة ت 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 دور البنوؾ
 0.954 2.83 45 القدس

0.947 0.061 
 0.907 3.06 36 األىمية

 أشكاؿ دور البنوؾ
 0.895 2.93 45 القدس

2.735 0.052 
 0.967 3.03 36 األىمية

معيقات دور 
 البنوؾ

 0.964 3.60 45 القدس
1.833 0.068 

 0.952 3.56 36 األىمية

 تقييـ دور البنوؾ
 0.867 2.61 45 القدس

1.347 0.071 
 0.971 2.84 36 ىميةاأل

 الدرجة الكمية
 0.92 2.99 45 القدس

1.658 0.063 
 0.949 3.122 36 األىمية

 
وجود فروؽ في الدرجة الكمية وفي جميع المحاور يعزى لمتغير عدـ ( 4.9يتضح مف الجدوؿ )

كاؿ دور وجود فروؽ في المحور الثاني المتعمؽ بأشعدـ الجامعة، كذلؾ يتضح مف الجدوؿ السابؽ 
دالة في المحور الثالث المتعمؽ بمعيقات دور أو وجود فروؽ ظاىرة إحصائيًا عدـ البنوؾ، ويتضح 
ـّ قبوؿ الفرضية وجود فروؽ في تقييـ دور البنوؾ عدـ البنوؾ، ويتضح  في كبل الجامعتيف، وبيذا ت
 .الصفرية الثالثة
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 نتيجة الفرضية الرابعة:  4.2.4

متوسطات ( في α ≤ 0.05وؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فر نص الفرضية: 
قياس رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ 

 مكاف السكف.تعزى لمتغير  المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعات
ـّ استخداـ لمتحقؽ مف صحة الفرضية ال متوسطات اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ في رابعة، ت
قياس رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ 

، وذلؾ كما مكاف السكفتعزى لمتغير  المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعات
 ( اآلتي:4.10ي الجدوؿ رقـ )ىو مبّيف ف

متكسطات آراء أفراد عينة الدراسة (: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في 4.10جدكؿ )
حكؿ قياس رضا العامميف في جامعتي القدس كفمسطيف األىمية عف فاعمية المسؤكلية االجتماعية 

  السكف مكافالمقدمة مف البنكؾ الفمسطينية لمجامعات تعزل لمتغير 

مجمكع  مصدر التبايف المجاؿ
 المربعات

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 دور البنوؾ

 1.441 2.883 بيف المجموعات

 0.257 89.023 داخؿ المجموعات 0.004 1.619

  91.906 المجموع

 أشكاؿ دور البنوؾ

 1.564 3.127 بيف المجموعات

 0.157 54.543 المجموعات داخؿ 0.060 1.948

  57.670 المجموع

 معيقات دور البنوؾ

 0.308 0.616 بيف المجموعات

 0.252 87.556 داخؿ المجموعات 0.096 1.222

  88.172 المجموع

 تقييـ دور البنوؾ

 0.813 2.014 بيف المجموعات

 0.229 89.104 داخؿ المجموعات 0.033 1.325

  91.118 المجموع
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 الدرجة الكمية

 1.232 2.463 بيف المجموعات

 0.195 67.731 داخؿ المجموعات 0.0412 1.527

 70.195 المجموع
 

 
رضا آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ متوسطات في ( عدـ وجود فروؽ 4.10يتضح مف الجدوؿ رقـ )

ية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية المسؤول
 في وتبّيف وجود فروؽمكاف السكف، وذلؾ في الدرجة الكمية، تعزى لمتغير  الفمسطينية لمجامعات

بتقييـ دور البنوؾ في المتعمؽ رابع دور البنوؾ، ووجود فروؽ في المحور البالمتعمؽ  المحور األوؿ
اختبار توكي لممقارنات الثنائية البعدية ستخداـ ، وإليجاد مصدر الفروؽ تـ االكسؤولية االجتماعية

قياس رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية المسؤولية االجتماعية لمفروؽ في 
 رقـ الجدوؿ في مبّيف، كما ىو مكاف السكفتعزى لمتغير  المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعات

 اآلتي:  (4.11)

متكسطات آراء أفراد ئج اختبار تككي لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في نتا( 4.11جدكؿ )
قياس رضا العامميف في جامعتي القدس كفمسطيف األىمية عف فاعمية المسؤكلية  الدراسة حكؿ

 .مكاف السكفاالجتماعية المقدمة مف البنكؾ الفمسطينية لمجامعات تعزل لمتغير 

 يـمخ قرية مدينة المقارنات المحكر

 دور البنوؾ
 مدينة

 
0.397 0.103* 

 قرية
  

*0.294 
 مخيـ

   

 دور البنوؾ تقييـ
 مدينة 

 
0.372 *0.148 

 قرية
  

*0.225 
 مخيـ

   
)مدينة( و)قرية( مقابؿ فئة )مخيـ(، سكاف ( أف الفروؽ كانت لصالح الفئتيف 4.11يتضح مف الجدوؿ )

مػف سػكاف )مخػيـ(، ويػروف أف تجاه الطمبػة أعمػى دور البنوؾ  حيث يرى أفراد الفئتيف )مدينة وقرية( أفّ 
، حيػػػث إّف ىػػػاتيف الفئتػػػيف تشػػػكبلف ا فػػػي المسػػػؤولية االجتماعيػػػةفػػػي أداء دورىػػػلػػػدييا دور أكبػػػر النبػػػوؾ 

 غالبية أفراد الدراسة، لذا كانت آراؤىـ ظاىرة أكثر مف حيث وجود معيقات. 
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 نتيجة الفرضية الخامسة:  4.2.5

متوسطات ( في α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )نص الفرضية: 
قياس رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ 

 نوع الوظيفة. تعزى لمتغير  المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعات
ـّ استخداـ الخامسةة الفرضية لمتحقؽ مف صح متوسطات اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ في ، ت

قياس رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ 
ما ، وذلؾ كنوع الوظيفةتعزى لمتغير  المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعات

 ( اآلتي:4.12ىو مبّيف في الجدوؿ رقـ )

متكسطات آراء أفراد عينة الدراسة (: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في 4.12جدكؿ )
حكؿ قياس رضا العامميف في جامعتي القدس كفمسطيف األىمية عف فاعمية المسؤكلية االجتماعية 

  نكع الكظيفةل لمتغير المقدمة مف البنكؾ الفمسطينية لمجامعات تعز 

مجمكع  مصدر التبايف المجاؿ
 المربعات

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

الداللة 
 اإلحصائية

 دور البنوؾ
 1.571 2.661 بيف المجموعات

 0.357 89.223 داخؿ المجموعات 0.043 1.718
 91.884 المجموع

 

 أشكاؿ دور البنوؾ
 1.724 2.127 بيف المجموعات

 0.857 69.543 داخؿ المجموعات 0.071 2.011
  71.67 المجموع

 معيقات دور البنوؾ

 0.408 1.615 بيف المجموعات

1.514 0.053 
 0.312 88.544 داخؿ المجموعات

 المجموع
 

90.159 
 

 تقييـ دور البنوؾ
 0.714 2.224 بيف المجموعات

 0.241 88.124 داخؿ المجموعات 0.061 1.445
  90.348 المجموع

 الدرجة الكمية
 1.332 2.463 بيف المجموعات

 0.295 75.731 داخؿ المجموعات 0.057 1.582
 78.194 المجموع
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حوؿ في متوسطات آراء أفراد عينة الدراسة فروؽ عدـ وجود ( وجود 4.12يتضح مف الجدوؿ رقـ )
ىمية عف فاعمية المسؤولية االجتماعية المقدمة قياس رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األ

كانت الدرجة الكمية وفي جميع فقد ، مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعات تعزى لمتغير نوع الوظيفة
دالة غير الداللة اإلحصائية ليذه المحاور، وىي أكبر مف قيمة  المحاور ما عدا المحور األوؿ

معرفة داللة ر المحور األوؿ المتعمؽ بدور البنوؾ، ولكف تبّيف وجود فروؽ في المحو إحصائيًا، ول
ـّ استخداـ اختبار توكي  قياس رضا العامميف في جامعتي لممقارنات الثنائية البعدية لمفروؽ في الفروؽ ت

 القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعات
 اآلتي:  (4.13) رقـ الجدوؿ في مبّيف، كما ىو ظيفةنوع الو تعزى لمتغير 

متكسطات آراء أفراد نتائج اختبار تككي لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في ( 4.13جدكؿ )
قياس رضا العامميف في جامعتي القدس كفمسطيف األىمية عف فاعمية المسؤكلية  الدراسة حكؿ

 .نكع الكظيفةلمجامعات تعزل لمتغير االجتماعية المقدمة مف البنكؾ الفمسطينية 

دراي معاً  إداري محاضر المقارنات المحكر  محاضر وا 

 دور البنوؾ

 محاضر 
 

0.231 0.182* 

 إداري
 

 0.151 

داري معاً   محاضر وا 
 

  

 

قياس رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية في ( وجود فروؽ 4.13يتضح مف الجدوؿ )
، نوع الوظيفةتعزى لمتغير  لية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعاتعف فاعمية المسؤو 

داري معًا(، وقد كانت الفروؽ  حيث كانت الفروؽ بيف فئة )محاضر( وفئتي )إداري( و)محاضر وا 
 .دور البنوؾ تجاه الطمبةبالمتعمؽ  األوؿلصالح فئة )محاضر( في المحور 
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 عتيفالمقارنة بيف الجام 4.3

تعزى لمتغير ( α ≤ 0.05)نص الفرضية: توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 الجامعة.

مف جامعة القدس وبيف إجابات المحاضريف  واإلدارييففيما يأتي مقارنة بيف إجابات المحاضريف 
ابية واالنحرافات مف فمسطيف األىمية عمى محاور الدراسة، فقد تـّ حساب المتوسطات الحس واإلدارييف

 (:4.13، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ )الميعارية الكمية عمى حدة إلجاباتيـ عمى كؿ محور
 

( مقارنة بيف إجابات المحاضريف كاإلدارييف في جامعتي القدس كفمسطيف األىمية 4.13جدكؿ )
 عمى محاكر الدراسة األربعة

 المحكر
 جامعة فمسطيف األىمية جامعة القدس

كسط المت
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط  الدرجة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

دكر البنكؾ : المحكر األكؿ
 الفمسطينية في المسؤكلية االجتماعية

 تجاه العامميف.
 متوسطة 0.907 3.06 متوسطة 0.954 2.83

المحكر الثاني: أشكاؿ دكر البنكؾ في 
 بةاالجتماعية تجاه الطمالمسؤكلية 

 متوسطة 0.967 3.03 متوسطة 0.895 2.93

التي المحكر الثالث: العكامؿ المؤثرة 
دكر البنكؾ في المسؤكلية  تعيؽ

 تجاه الجامعات االجتماعية
 متوسطة 0.952 3.56 متوسطة 0.964 3.60

دكر البنكؾ في تقييـ المحكر الرابع: 
 المسؤكلية االجتماعية

 طةمتوس 0.971 2.84 متوسطة 0.867 2.61

 متوسطة 0.949 3.122 متوسطة 0.92 2.99 الدرجة الكمية

 ( ما يأتي: 4.13يتضح مف الجدوؿ )

يرى أفراد عينة الدراسة مف المحاضريف واإلدارييف مف جامعة فمسطيف األىمية أف لمبنوؾ  -
العاممة في فمسطيف دور في المسؤولية االجتماعية تجاه العامميف في الجامعات الفمسطينية، 
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مف جامعة القدس، حيث بمغ المتوسط الحسابي  واإلدارييفجة أعمى مف المحاضريف وبدر 
 ( لجامعة القدس.2.83( مقابؿ )3.06الكمي لممحور األوؿ لجامعة فمسطيف األىمية )

يرى أفراد عينة الدراسة مف المحاضريف واإلدارييف مف جامعة فمسطيف األىمية بأف البنوؾ  -
اؿ متنوعة مف المسؤولية االجتماعية وبدرجة أعمى مف  العاممة في فمسطيف تسيـ بأشك

المحاضريف واإلدارييف مف جامعة القدس، حيث بمغ المتوسط الحسابي الكمي لممحور الثاني 
 ( لجامعة القدس.2.93( مقابؿ )3.03لجامعة فمسطيف األىمية )

وامؿ تعيؽ دور يرى أفراد عينة الدراسة مف المحاضريف واإلدارييف مف جامعة القدس بوجود ع -
البنوؾ في المسؤولية االجتماعية وبدرجة أعمى مف المحاضريف واإلدارييف مف جامعة فمسطيف 

( لجامعة القدس، وبمغ 3.60األىمية، حيث بمغ المتوسط الحسابي الكمي لممحور الثالث )
 ( لجامعة فمسطيف األىمية.3.56)

دور البنوؾ في جامعة فمسطيف األىمية  قّيـ أفراد عينة الدراسة مف المحاضريف واإلدارييف مف -
بدرجة أعمى مف المحاضريف واإلدارييف مف جامعة القدس، حيث بمغ  المسؤولية االجتماعية

( 2.61لجامعة فمسطيف األىمية، بينما بمغ ) (2.84المتوسط الحسابي الكمي لممحور الرابع )
 لجامعة القدس. 
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 الفصؿ الخامس: 

______________________________________________________ 

 مناقشة النتائج كالتكصيات: 

 مقدمة:

ـّ التوصؿ إلييا في الفصؿ الرابع، وذلؾ بناء عمى  تضمف ىذا الفصؿ مناقشة وتفسيراً ي لمنتائج التي ت
حث مناسبًا راه البايوبناء عمى ما بالمسؤولية االجتماعية لممنظمات والمصارؼ، المادة النظرية المتعمقة 
 .المصارؼ وجامعة القدس وجامعة فمسطيف األىمية، وذلؾ عمى النحو اآلتيويتفؽ مع واقع ىذه 

 

 الدراسةنتائج أسئمة مناقشة  5.1

 نتيجة السؤاؿ األكؿ: مناقشة  5.1.1

 تجاه العامميف؟ دور البنوؾ الفمسطينية في المسؤولية االجتماعية ما نص السؤاؿ:

يرى  .جاء متوسطاً  تجاه العامميف ر البنوؾ الفمسطينية في المسؤولية االجتماعيةدو أوضحت النتائج أّف 
البنوؾ مع العامميف في الجامعات بشكؿ مستمر، إذ الباحث بأّف سبب ىذه النتيجة يكمف في تعامؿ 
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فُتظير البنوؾ تجاىيـ مف مف المتعامميف مع المصارؼ بشكؿ دوري، في الجامعات يعتبر العامموف 
 اـ، لكي يستمر التعامؿ الدوري.االىتم

مف جية أخرى تسعى البنوؾ باستمرار إلى تحسيف تعامميا بشتى الطرؽ، االجتماعية واالقتصادية،  
مشاركاتيا مع المجتمع المحمي ومع العامميف في المؤسسات الحكومية والخاصة، تعمؿ عمى توسيع و 

معامبلت المالية، وتسعى البنوؾ إلى مشاركة والذيف يرتبطوف مع البنوؾ بشكؿ دوري بحكـ الرواتب وال
فعالة مع ىذا المجتمع لتحقيؽ أكبر قدر مف المتعامميف معيا، وتسعى إلى تحقيؽ التنمية الشاممة لكي 

 يزداد عدد ىؤالء المتعامميف. 

ف ( بأف البنوؾ تيتـ بالمجتمع المحمي وفئاتو العاممة لجذب العاممي2015وىذا ما أشار إليو )العودات، 
وكسب اىتماميـ والئيـ لمبنؾ، وجذب رؤوس األمواؿ التي قد يستفيد منيا البنؾ، وتعمؿ عمى اكتساب 
رضا الزبائف والعمبلء والمتعامميف معيا بصورة دائمة أو مؤقة، وتعمؿ عمى تفادي المخاطر واألخطاء 

 التي قد تسبب تراجعًا بعمؿ البنوؾ.

 لذااىتماميا منصبًا عمى المسؤولية االجتماعية لوحدىا،  بالمقابؿ فإنيا ال تعمؿ عمى أف يكوف جؿّ 
منح تفضيمية معينة لمعامميف في جزء مف اىتماميا بالمجتمع المحمي وأفراده، وتعمؿ عمى تقديـ تولي 

دعـ البرامج تالخبرات العممية و تقّدـ ة في الجامعات، و ميارات الكوادر العاممر طوّ وت، الجامعات
 ب مع احتياجاتيا وتطمعاتيا ويتناسب مع العامميف في الجامعات. بشكؿ يتناس التدريبية

بأف اىتماـ البنوؾ بالمجتمع المحمي وفئاتو بدرجة متوسطة يكوف بدافع  (Tamm, 2015وأوضح )
ـّ  التعاوف واالشتراؾ معو، وليس العمؿ عمى إدارة شؤونو، فالبنؾ ييتـ بأموره وقضاياه بالدرجة األولى ث

التشارؾ مع المجتمع المحمي وفئاتو، ثـ يكوف بالدوافع األخبلقية التي تأتي بالمرتبة يبدأ بالتعاوف و 
 الثانية بعد الدوافع التجارية واالستثمارية.  

متوسطًا،  تجاه العامميف دور البنوؾ الفمسطينية في المسؤولية االجتماعيةمف جممة ىذه األسباب كاف 
التوازف في أعماليا تجاه المتعامميف معيا، إذ ليس ى إلى ولـ يكف منخفضًا أو عاليًا، فالبنوؾ تسع

بالضرورة أف تكوف المسؤولية االجتماعية لدى البنوؾ ذات األولوية، إنما تكوف بشكؿ يتناسب مع 
 احتياجاتيا لجذب العامميف. 
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 نتيجة السؤاؿ الثاني: مناقشة 5.1.2

 ية تجاه الطمبة؟ االجتماعأشكاؿ دور البنوؾ في المسؤولية نص السؤاؿ: ما 

 تبّيف أّف درجة أشكاؿ المسؤولية االجتماعية مف البنوؾ تجاه الطمبة كانت متوسطة، 

يعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أّف البنوؾ بصورة عامة تسعى إلى تحقيؽ التنمية الشاممة في المجتمع، 
ا، كذلؾ يكوف اىتماميا بالمسؤولية وذلؾ لزيادة تعامبلتيا اليومية وبالتالي الزيادة في األرباح التي تجنيي

جزء مف التنمية الشاممة، والطمبة الخريجيف المتفوقيف ىـ ضمف الكوادر البشرية الذيف تتطمع إلييـ 
البنوؾ بصورة استثمارية لكسب تفوقيـ وقدراتيـ عمى العمؿ في البنوؾ، لذا يعّد ىؤالء الخريجيف بمثابة 

 أكثر تطوراً بنكي الحاجة إلى جياز ومشاريعيا تزداد التنمية  كمما اتسعتجزء مف التنمية الشاممة، ف
ترابط بيف الجياز وجود وىذا يعني  وممتمكًا لكوادر بشرية قادرة عمى تسيير أعمالو، وأوسع خدمات،

غير المباشر  وأمف خبلؿ تمويمو المباشر البنؾ يبرز دور مف ىذه المسألة المصرفي وعممية التنمية، 
عف طريؽ دعـ الطمبة، لكف يبقى ىذه االىتماـ بالطمبة تابعًا لحاجات البنؾ وليس  لعممية التنمية،

 ضمف األولويات والمياـ المباشرة.

( بأف المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة والمجتمع المحمي، تكوف 2010وفي ىذا الشأف يرى )النسور، 
ت الطوعية والتعاونية، وتكوف ضمف االستراتيجيات المكممة لعمؿ البنؾ، وتكوف ضمف المساىما

مساىماتيا معنوية تجاه ما يحيط بيا بيدؼ إنجاز قضايا التنمية وتطوير األعماؿ، وليس مف أجؿ 
المسؤولية االجتماعية لوحدىا، إذ أّف تحقيؽ ىذه المسؤولية يكوف ضمف تحقيؽ أىداؼ المصارؼ 

 بشكؿ عاـ.

جاءت لتعدد مجاالت المسؤولية االجتماعية،  مف جية أخرى، يرى الباحث أف ىذه الدرجة المتوسطة
حيث يوجد مجاؿ المسؤولية االقتصادية والقانونية واألخبلقية والبيئية واإلنسانية والنشاطات المتنوعة، 

فتقـو المصارؼ ببمورة توجياتيا االجتماعية تجاه وليس فقط المسؤولية االجتماعية تجاه الطمبة، 
 مسؤوليتيا االجتماعية لجية معينة. مختمؼ ىذه المجاالت، وال تحصر 

( إلى أّف اىتماـ المصارؼ بالطمبة وتطويرىـ يكوف 2015وقد أشارت نتائج دراسة )ردايدة، والعزاـ، 
البحث عف الكوادر المؤىمة والقادرة عمى التميز في العمؿ، وضمف إيبلء تدريب الطمبة جزء مف ضمف 
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اىتماـ البنوؾ بالطمبة ضمف المراتب المتأخرة التي تأتي االىتماـ بالمسؤولية االجتماعية، حيث يكوف 
  بعد االىتماـ بالمساىميف وذوي االحتياجات الخاصة والقضايا البيئية. 

إضافة إلى ذلؾ، يرى الباحث أّف ىذه الدرجة المتوسطة جاءت نتيجة تقديـ مساعدات إلى فئات معينة 
وعدـ مخصصة، دورات تدريبية ات محددة و مف الطمبة، مثؿ المتفوقيف والمحتاجيف، وضمف نشاط

 .الطمبة التي قوـ بياالعممية االىتماـ بالمشاريع 

 نتيجة السؤاؿ الثالث: مناقشة  5.1.3

 تجاه الجامعات؟ دور البنوؾ في المسؤولية االجتماعية التي تعيؽالعوامؿ المؤثرة نص السؤاؿ: 

ّف وجود معيقات بدرجة متوسطة ىي نتيجة يرى الباحث أتبّيف بأنو توجد معيقات وبدرجة متوسطة، 
اىتماـ المصارؼ بأعماليا الخاصة و ات تعميمية كبيرة، تؤكد تنّوع احتياجات الجامعات بصفتيا مؤسس

العمؿ المصرفي قياـ المصارؼ بوجود تناسؽ بيف ولية االجتماعية، وتؤكد ؤ أكثر مف اىتماميا بالمس
 وبيف قياميا بالمسؤولية االجتماعية.

الباحث أّف ىذه المعيقات تمّثؿ طبيعة أعماؿ المصارؼ وطبيعة احتياجات الجامعات، وليست ويرى 
معيقات مف شأنيا الحد مف المسؤولية االجتماعية بصورة سمبية، وال تحمؿ المعنى الحرفي والمفاىيمي 

طوعية لكممة معيقات، إنما تجّسد اىتماـ المصارؼ بالمسؤولية االجتماعية عمى اعتبارىا نشاطات 
واختيارية وتعاونية، وليست نشاطات ذات مردود مالي يتوقؼ عمييا عمؿ المصرؼ، وتؤيد دراسة 

 المصالح أصحاب ديتحد( ىذه النتيجة وتوضح بأّف المصارؼ تعمؿ عمى 2016)دالي، والعايب، 
 حابأص مف واحد كؿ تأثير قوة، ثـ تقّيـ مصمحة صاحب لكؿ األدنى العائد تحددلممصرؼ، و  بالنسبة

المصرؼ، ثـ تتخذ اإلجراءات المناسبة بالنسبة لممسؤولية االجتماعية، ويمكف  سموؾ عمى المصمحة
اعتبار ىذه الخطوات التي يقوـ بيا المصرؼ نوع مف المعيقات التي تحّد مف القياـ بالمسؤولية 

لقوي عمى االجتماعية تجاه الجامعات، إذ ال تعتبر الجامعات مف أصحاب المصالح ذات التأثير ا
 أرباح المصارؼ.

تتمخص في قياـ المصرؼ بأعمالو المصرفية عمى أكمؿ وجو، ثـ القياـ ويرى الباحث أّف المعيقات 
باألعماؿ الطوعية واالختيارية، ألّف أعمالو المصرفية ذات مردود اقتصادي مؤثر وفعاؿ، وأّف التراخي 

تمعب الموارد مسؤولية االجتماعية، كذلؾ والتياوف بيا يحّد مف كافة أعماؿ المصرؼ، بما فييا ال
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الرئيسية لممصرؼ دور ميـ إعاقة وتأخير أداء المصارؼ لممسؤولية االجتماعية، حيث يقوـ المصرؼ 
مف شأنيا زيادة موارد المصرؼ، سواء مف المجتمع المحمي كرؤوس األمواؿ، أو  وبرامجبوضع خطط 

ال تعتبر المسؤولية االجتماعية موردًا ماليًا أو  مف البيئة المحيطة كمشاريع اقتصادية، بالمقابؿ
 استثماريًا لدى المصارؼ. 

 نتيجة السؤاؿ الرابع: مناقشة  5.1.4

 ؟ دور البنوؾ في المسؤولية االجتماعيةنص السؤاؿ: ما تقييـ 

يعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أّف المحاضريف واإلدارييف في كبل الجامعتيف جاء التقييـ متوسطًا، 
يتطمعوف إلى أف يكوف دور المصارؼ في النواحي االجتماعية والتعميمية والبيئية أكبر مف الدور المقدـ 
حاليًا، وفي الوقت ذاتو إليو عمى أّنو يتبلءـ واحتياجات المجتمع، إذ ال يمكف إلقاء المسؤولية 

جتماعية بناء عمى االجتماعية عمى المصارؼ لوحدىا، إضافة إلى ذلؾ تقدـ المصارؼ المسؤولية اال
 االعتبارات األخبلقية والطوعية واالختيارية. 

عمى أّنو منخفضًا أو مرتفعًا، إذ إنو يقـو  في المسؤولية االجتماعية المصارؼدور لذا ال يمكف تقييـ 
عمى أسس غير ممزمة، إنما طوعًا بما يراه القائموف عمى المصارؼ مناسبًا أو بحاجة لمعوف 

ا القوؿ بأّف المحاضريف في كمتا الجامعتيف ليسوا عمى إطبلع بنشاطات المصارؼ والمساعدة، ويمكنن
 االجتماعية كافة، إنما كاف التقييـ بحسب ما يعرفونو ومتأكديف مف وجوده عمى أرض الواقع.

في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية، بأنيـ قّيموا  واإلدارييفونستدؿ عمى ذلؾ مف إجابات المحاضريف 
الدعـ المالي والفني لمجامعات ومرافقيا مف مف حيث  في المسؤولية االجتماعيةصارؼ المدور 

، ورعاية مساعدات منتظمة لمجامعات، والدعـ المقدـ كبعض األقساـ المتعمقة بالمحاسبةمختبرات و 
مشاريع ، وعف الدعـ المقدـ كطارئةالحاالت ، والمساعدات في النشاطات ثقافية عممية داخؿ الجامعة

بدرجة أعمى مف ، خدمات أساسية تسيـ في تحقيؽ االستدامة لمجامعات، ودعـ و نموية غير ربحيةت
نحو إيجاد مجتمع في المسؤولية االجتماعية المصارؼ تقييميـ بدرجة أقؿ دور باقي األمور، مثؿ 

 .تعميمي متماسؾ

الجامعات، فقد  وقد تطرقت عدة دراسات سابقة إلى الدور الذي يمكف أف تقوـ بو المصارؼ تجاه
( أف المصارؼ يمكنيا القياـ 2015( و)الزامؿ، 2014( و)وىيبة، 2010أوضحت دراسات )النسور، 
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التعميمية في الجامعات، وتحسيف  البيئيةمثؿ تحسيف  ،األنشطة االجتماعية تجاه الجامعات مف العديدب
المصارؼ،  أعماؿ معجتماعية األوضاع االجتماعية والمالية لدى العامميف، لكي تتناسب األنشطة اال

بيذه المسؤولية يؤدي إلى تعزيز سمعة المصارؼ في الجامعات، ويعزز مف قيمة  القياـوأوضحت بأف 
 األعماؿ المصرفية بصورة عامة أماـ شريحة ميمة مف المجتمع، وىي الطمبة والعامميف في الجامعات.

ف يكوف دور المصارؼ أساسي أو مطمؽ، وأوضحت ىذه الدراسات أّف القياـ بيذه األمور ال يعني أ
إنما يكوف مكمبًل لدور الجامعات، ويرى الباحث أف المصارؼ تعمؿ كطرؼ ثانوي يكوف لو مساىمة 
في تطوير جزء مف مرافؽ الجامعات، ويؤدي دور تكميمي يسيـ في تحسيف البيئة التعميمية وتطويرىا، 

يجادىا حسب األصوؿ التعميمية واألكاديمية يكوف مف مسؤولية الجامعة،  لكف تأسيس البيئة التعميمية وا 
 لذا جاء التقييـ متوسطًا.

 نتائج فرضيات الدراسة مناقشة 5.2

 نتيجة الفرضية األكلى:  مناقشة 5.2.1

متوسطات ( في α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )نص الفرضية: 
رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية  حوؿ قياسآراء أفراد عينة الدراسة 

 تعزى لمتغير التخصص العممي.  المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعات

رضػػاىـ عػػف فاعميػػة المسػػؤوية اإلجتماعيػػة لمبنػػوؾ ، والػػذيف تخصػػص العمػػوـفػػروؽ لصػػالح تبػػّيف وجػػود 
 صي اليندسة والحقوؽ وكانت الفروؽ لصالح تخصص اليندسة. كذلؾ وجدت فروؽ بيف تخص .أعمى

يعػػزو الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى أّف تخصصػػي العمػػوـ واليندسػػة فػػي جػػامعتي القػػدس وفمسػػطيف األىميػػة 
مكانيػػات تدريسػػية أكبػػر مػػف بػػاقي التخصصػػات، مػػف حيػػث المختبػػرات  يحتػػاجوف إلػػى وسػػائؿ تعميميػػة وا 

ض األنشػػػطة العمميػػػة المخصصػػػة، والتػػػي قػػػد تسػػػيـ المصػػػارؼ فػػػي واألدوات العمميػػػة والتكنولوجيػػػة وبعػػػ
تمويميػػا وتحسػػينيا ودعميػػا، األمػػر الػػذي انعكػػس بصػػورة إيجابيػػة عمػػى آراء المحاضػػريف واإلداريػػيف مػػف 
ىذيف التخصصيف، إضافة إلى تنوع احتياجات ىذه التخصصػات وكثرتيػا حسػب التطػورات العمميػة، إذ 

وأجيػػزة تكثيػػؼ وأجيػػزة الكترونيػػة، وغيرىػػا مػػف األجيػػزة التػػي شػػاىدىا  كثيػػرًا مػػا تحتػػاج إلػػى أجيػػزة قيػػاس
 الباحث في أقساـ ىذه التخصصات.
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ويمكػػف القػػػوؿ أّف تخصػػص الحقػػػوؽ عمػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ بعيػػد نوعػػػًا مػػا عػػػف التخصصػػات التػػػي ترغبيػػػا 
مػػف ذوي المصػػارؼ، أّمػػا اليندسػػة والعمػػوـ، فػػيمكف أف يكػػوف مػػف الكػػوادر العاممػػة فػػي المصػػارؼ العديػػد 

والحاسوبية وعموـ المحاسبة والمالية والمصارؼ، والػذيف ( ITالتخصصات االلكترونية واليندسية )وحدة 
كثيػرًا مػا يكونػوا ضػمف الكػوادر األساسػية فػي المصػارؼ، فتيػتـ المصػارؼ بيػذه التخصصػات أكثػر مػف 

 غيرىا، وتسيـ في تطويرىا مرافقيًا وأكاديميًا.
 Emily et(، و)ProtusKiprop et al, 2015)نتائج دراسات كػؿ مػف  وقد اختمفت ىذه النتيجة مع

al, 2014(و ،)Azmi et al, 2014،)  مػف حيػػث وجػػود فروقػػات تعػػزى لتخصصػػات أفػػراد العينػػة
العامموف في المؤسسات، خصوصًا أّف ىذه الدراسات اعتمدت عمى مجاالت ذات عبلقة بيف المسؤولية 

 سسات، مثؿ الصحة والسبلمة وحقوؽ العامميف. االجتماعية ورضا العامميف في المؤ 
(، الػػػذي أوضػػػح أّف المصػػػارؼ تيػػػتـ بالمسػػػؤولية Bessler, 2013وتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع دراسػػػة  )

االجتماعيػػػة لػػػدوافع متنوعػػػة، منيػػػا أف يعػػػود جػػػزء مػػػف النػػػواتج اإليجابيػػػة ليػػػذه المسػػػؤولية بػػػالنفع عمػػػى 
ات عمػػى حسػػاب تخصصػػات أخػػرى، وذلػػؾ عمػػى المصػػارؼ، لػػذا تميػػؿ أحيانػػًا لػػدعـ أصػػحاب تخصصػػ

 ليا. األساسية األنشطة مف كامؿ جزء ىي لممصارؼ االجتماعية المسؤولية سياسةالرغـ مف أف 

 نتيجة الفرضية الثانية: مناقشة  5.2.2

متوسطات ( في α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )نص الفرضية: 
قياس رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية دراسة حوؿ آراء أفراد عينة ال

 سنوات الخبرة. تعزى لمتغير  المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعات
، يعزو الباحث ىذه (فأقؿ سنوات 5)تعزى لمتغير سنوات الخبرة وكانت لصالح الفئة تبّيف وجود فروؽ 

والمحاضريف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية، مف ذوي سنوات الخبرة  اإلدارييفلى أّف النتيجة إ
القميمة، لـ يطمعوا بعد عمى كافة األمور المتعمقة باحتياجات التخصصات والمرافؽ الجامعية، ولـ 

المشاريع  يكتسبوا الميارات اإلدارية الكافية التي تؤىميـ لتقييـ دور المصارؼ وقياميا باإلنفاؽ عمى
العممية والعممية الجامعية، ولـ تسنح ليـ الفرصة بعد لئلطبلع عمى كافة األعماؿ التي يمكف أف تقـو 
بيا المصارؼ تجاه الجامعات، ولـ يعايشوا كافة االحتياجات الجامعية التي يمكف أف تغطي المصارؼ 

ساىموا إداريًا بإجراء تحسينات جزء منيا، عمى اختبلؼ أصحاب الخبرات الطويمة، والذيف قد عايشوا و 
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وتطويرات عمى المرافؽ الجامعية، وعايشوا األدوار المطموبة مف المؤسسات الخاصة ومف المصارؼ 
 عمى حد سواء.

عف كذلؾ يعزو الباحث ىذه النتيجة، إلى أّف أصحاب الخبرات الطويمة لدييـ رؤية أوسع وأشمؿ 
كثيرة عف  صارؼ دور أكبر فييا، ولدييـ معرفة بتفاصيؿاالحتياجات الجامعية التي يمكف أف تؤدي الم

تخصيص المصارؼ لجزء مف مسؤولياتيا تجاه المجتمع نحو الجامعات، لذلؾ كانت متوسطات وجية 
 نظرتيـ إلى إسيامات المصارؼ الفمسطينية الحالية أقؿ مف ذوي الخبرات األقؿ. 

( 2010)بمقاسـ، تيف يتفؽ مع وجية نظر واإلدارييف مف كبل الجامع المحاضريفوىذا التوجو لدى 
طبلعو عمى ، ويتفؽ الباحث مع ىذه التو لممصارؼ التنمويحوؿ الدور  جو، فكمما زادت خبرة الفرد وا 

بحيث يصبح األمور اإلدارية، اتسعت وجية نظره حوؿ دور المؤسسات الخاصة والعامة والمصارؼ، 
إنما يشتمؿ عمى فقط، والربحية احية االقتصادية قتصر عمى النيأنو ال  ى دور المصارؼ عمىيتطمع إل

توجيييا إلى رؤوس تجميع الموارد و ويتحوؿ دور المصارؼ مف  ،األدوار االجتماعية والنفسية والقانونية
خدمة مصالح وبالتنمية االقتصادية واالجتماعية ب النيوض بالمجتمعإلى  األمواؿ بغرض الربح

ف طريؽ المشاركة مع ع االقتصادية بالتنمية االجتماعية، يكوف ارتباط التنمية بيذا المجتمع،
المؤسسات التعميمية واالجتماعية والثقافية، وال شؾ أّف معرفة األمور المتعمقة بالنواحي اإلدارية 

 والربحية واالقتصادية واالجتماعية يحتاج إلى سنوات خبرة طويمة.

 نتيجة الفرضية الثالثة:مناقشة  5.2.3

متوسطات ( في α ≤ 0.05 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )النص الفرضية: 
قياس رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ 

 الجامعة. تعزى لمتغير  المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعات
يعزى لمتغير الجامعة ولصالح جامعة فمسطيف األىمية في ؽ في الدرجة الكمية وجود فرو عدـ يتضح 
يعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أّف تعدد تخصصات وكميات جامعة القدس يحتاج إلى ، الدراسةمجاالت 

دعـ وتمويؿ أكبر، ويحتاج إلى إنفاؽ أكبر مما ىو موجود في جامعة فمسطيف األىمية، إذ أّف تعدد 
وكثرة االحتياجات الجامعية يحتاج إلى أف تكوف المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ أكبر المرافؽ 

أو بشكؿ مستمر، لكّنو ىذا األمر غير موجود حسب ما جاء في نتائج السؤاؿ الرابع مف ىذه الدراسة، 
دعـ مالي أقؿ وكما الحظ الباحث، فإف مرافؽ جامعة فمسطيف األىمية وكمياتيا ومبانييا يحتاج إلى 
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ألعماؿ التطوير والتحسيف، وأّف أي مساىمة مالية مف البنوؾ قد تحدث فرقًا واضحًا في مرافؽ جامعة 
فمسطيف األىمية، عمى عكس ما ىو قائـ في جامعة القدس، مف مرافؽ كثيرة ومباني متعددة، األمر 

محاضري جامعة فمسطيف و  إداريي الذي يحتاج إلى دعـ مالي مستمر وأكبر، لذا كانت وجية نظر 
 األىمية أكثر إيجابية نحو إسيامات المصارؼ االجتماعية تجاه الجامعات.

وجود فروقات في المجاالت السابقة إلى أّف غالبية التعامبلت المالية بيف جامعة عدـ ويعزو الباحث 
عة جام إداريو ومحاضروتجري عف طريؽ المصارؼ، فيرى  محاضريالقدس والطمبة واإلدارييف 

القدس بضرورة تفعيؿ دور ىذه المصارؼ بدرجة أكبر مما ىو موجود حاليًا، وذلؾ لكي ال تتكوف فكرة 
بأف دور المصارؼ محصور في التعامبلت المالية فقط، وأّف  والمحاضريفعامة لدى الطمبة واإلدارييف 

لدى الباحث عند  المؤسسات التجارية العاممة ليس لدييا أي دور اجتماعي، وقد تكونت ىذه الرؤية
إذ تبّيف أف عمى المصارؼ حوؿ دور البنوؾ،  المحاضريف واإلدارييف ًا مفبعضلفترات وجيزة مناقشتو 

في  االستثمار نحو جيودىا كؿ توجيو عمى تقـومعًا، و  واالجتماعية االقتصادية بالنواحي تيتـأف 
 المجتمع خدمة تحاوؿعمييا أف ، و وحده الربح عامؿ إلى تنظرأف  الالمجتمع ورأس الماؿ البشري، 

عمى سبيؿ المثاؿ، وعمييا  البطالة حجـ مف تقمؿتنموية شاممة، وأف  مشاريع في المشاركةعف طريؽ 
 .احتياجاتو وتمبية المجتمع خدمةأف تسعى ل

كثرة االحتياجات والمرافؽ الجامعية فييا، ويرى بأّنو تظير مف خبلؿ أيضًا بأّف المعيقات  الباحث ويرى
ا زادت ىذه االحتياجات لممؤسسات التعميمية عامة تزيد المسؤولية االجتماعية عمى المؤسسات كمم

االقتصادية والتجارية، حيث إّف المسؤولية االجتماعية التي تواكب أي مجتمع عممي، مف الميـ أف 
 االقتصاديةالمؤسسات  عمى يجب بحيث ،المستدامة بالتنميةا الرتباطي المستمر والتطور بالتغيرتتميز 
 االقتصادية التنمية في والمشاركة بالربحية، اىتماميا جانب إلىبالمجتمع وقضاياه  االىتماـ

 .واالجتماعية
( الذي أوضح أّنو كمما زادت احتياجات المجتمع 2014تتفؽ وجية النظر ىذه مع دراسة )حكيـ، و 

لمواكبة التطور  الفاعمة اتاآللي ت فيياوتوفر عامة، مف احتياجات تعميمية واجتماعية وبيئية، 
التكنولوجي، زادت حدة الصعوبات والمعيقات التي تواجييا المصارؼ عند القياـ بمسؤوليتيا 

المناسبة  الحموؿ إيجاد محاولةوتبعًا ل القائمة،المتنوعة  االجتماعية لمتحدياتاالجتماعية، وذلؾ تبعًا 
 الممقاة المسؤولية لمتطمبات اجتماعية استجابةر ألّف المسؤولية االجتماعية في ىذه الحالة تعتب ليا،
وتتفؽ االجتماعية والتعميمية.  العدالة نشرالمصارؼ، خصوصًا إذا شاركت المصارؼ في  عاتؽ عمى
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مف حيث أّنو كمما زادت المسؤولية االجتماعية (، Attia et al, 2016)أيضًا ىذه النتيجة مع دراسة 
 اد الرضا الوظيفي والرضا.لمشركات تجاه العامميف والمجتمع ز 

 نتيجة الفرضية الرابعة: مناقشة  5.2.4

متوسطات ( في α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )نص الفرضية: 
قياس رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ 

 مكاف السكف.تعزى لمتغير  مقدمة مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعاتالمسؤولية االجتماعية ال

يعػزو الباحػث ىػذه النتيجػة تبّيف وجود فروؽ لصالح الفئتيف سكاف )مدينة( و)قريػة( مقابػؿ فئػة )مخػيـ(، 
%( فقػط مػػف أفػػراد 2.5أواًل إلػى أّف سػػكاف المخػيـ كانػػت نسػبتيـ قميمػػة مقارنػػة مػع بػػاقي الفئػات، وتمثػػؿ )

قػػد تكػػوف احتياجػػات المػػدف والقػػرى مػػف النػػواحي التعميميػػة واالجتماعيػػة أقػػؿ ممػػا سػػة، وثانيػػًا عينػػة الدرا
تحتاجػػػػو المخيمػػػػات لمتطػػػػوير، وىػػػػذه االحتياجػػػػات يمكػػػػف أف تسػػػػيـ البنػػػػوؾ فػػػػي توفيرىػػػػا، عمػػػػى عكػػػػس 
 المخيمات التي تحتاج إلى بنية أساسية يشترؾ في تطويرىا المصارؼ والمؤسسات الحكومية وغيرىا.

( في دراستييما أّف المصارؼ تقـو 2014 ،ياتنو)الزي (2013)الزيود، ىذا الشأف، أوضح وفي 
في المجتمع، وليس لتغميب فئة عمى  الجماعي والتكافؿ التماسؾ ضمافبمسؤوليتيا االجتماعية بيدؼ 

أخرى، األمر الذي ال يتناسب واحتياجات المخيمات، التي تتطمب تنمية شاممة ومف كافة النواحي، 
حيث أشارت ىاتيف الدراستيف إلى أّف المسؤولية االجتماعية في ىذه الحالة يجب أف تقوـ أواًل عمى 

دراؾو  الفيـ  المصمحة تقدير يقتضي كما. فييا المختمفة واألدوار بالجماعة، المحيطة لمظروؼ الفرد ا 
ـّ العامة  . االجتماعي اليدؼ تحقيؽ في تساعد أعماؿ في المشاركة، ث

رضا العامميف عف أنشطة مف حيث  (Halim et al, 2016)النتيجة مع دراسة وتتفؽ ىذه 
 لمعامميف.  التنظيمي االلتزاـي فتؤثر بصورة مباشرة المسؤولية االجتماعية لممصارؼ عف والتي 
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 نتيجة الفرضية الخامسة: مناقشة  5.2.5

متوسطات ( في α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )نص الفرضية: 
قياس رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ 

 نوع الوظيفة. تعزى لمتغير  المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعات
داري،)محاضر ات متغير نوع الوظيفة، بيف الفئاتأظيرت النتائج وجود فروؽ بيف فئ ومحاضر  ، وا 

داري معًا(،  وفي مجاالت الدراسة األربعة، ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى عوامؿ متنوعة، منيا وا 
ومحاضر في الجامعتيف،  إداريالتخصصات العممية لنوع الوظيفة، والوظيفة التي يشغميا كؿ 
وقات واختبلفات بيف آراء أفراد عينة واالحتياجات المختمفة لكؿ قسـ، وىذا األمر مف شأنو أف يوِجد فر 
لقسـ مف أقساـ الجامعتيف دوف األقساـ الدراسة، كذلؾ مف الممكف أف تقدـ المصارؼ دعمًا ومساىمات 

األخرى، وكفاية وحجـ ىذه المساىمات يمعب دورًا ميمًا في تكويف وجيات نظر مختمفة لدى العامميف 
 في الجامعات.

 وجدتأُ  ، التياالجتماعية المسؤولية مجاالتتعدد تتكوف نتيجة فات ويرى الباحث أّف ىذه االختبل
سد حاجات المجتمع، حيث ينشأ التعدد مف محاوالت المصارؼ لممساىمة في الحد مف أية ل ساسباأل

ظاىرة سمبية يعاني منيا المجتمع، أو لممساىمة في تطوير مجاؿ معيف، وىذه المجاالت كثيرة 
مف المختصيف في ىذه المجاالت وجية نظر معينة حوؿ مساىمات البنوؾ  ومتعددة، ينشأ لدى كؿ فرد

( أّف 2015في التقميؿ مف الظواىر السمبية التي يعاني منيا المجتمع، وفي ىذا الشأف أوضح )الزامؿ، 
المسؤولية االجتماعية  عف نظر العامميف في المؤسسات االقتصادية والتعميمية والمصارؼ تتكوفوجية 
الناتجة عف المسؤولية االجتماعية، وعف المقدار الذي أحدثتو المساىمات في المسؤولية  ثارآلنتيجة ل

 المطالب بعض توفيراذلي يعاني منو المجتمع في قضية ما، ونتيجة ل عجزاالجتماعية في الحد مف ال
 االجتماعية، لذا يختمؼ الرضا عف المسؤولية االجتماعية مف فرد إلى آخر.

، وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة (ProtusKiprop et al, 2015)جة مع دراسة وتتفؽ ىذه النتي
(Emily et al, 2014ودراسة ،) (Azmi et al, 2014) و ،( دراسةTamm et al, 2010) 
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 االستنتاجات 5.3

 بناء عمى النتائج السابقة فإّف الدراسة تستنتج ما يأتي:

   األىمية متوسطًا عف المسؤولية االجتماعية كاف رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف
التي تقدميا المصارؼ العاممة في فمسطيف، وذلؾ عف المسؤولية التي كانت عمى شكؿ تطوير 

ة في الشؤوف المالية في الجامعات. بينما كاف رضاىـ كوادر العاممالقدرات والدورات التدريبية لم
 أقؿ. ظيفي لمعامميفتوفير األمف الو و تحديد االحتياجات التنموية عف 

  كاف رضا العامميف في الجامعتيف عف إسياـ المصارؼ في الدعـ المالي والفني والميني
 لمطمبة بدرجة أكبر مف رضاىـ عف االستثمار في قدرات ومشاريع الطمبة.

  ال تيتـ المصارؼ العاممة في فمسطيف في النواحي العممية، وال تستثمر في المشاريع العممية
في كمتا الجامعتيف عف عدـ رضاىـ  والمحاضروفف الجامعات، إذ عّبر اإلداريوف الناتجة ع

 عف المسؤولية االجتماعية لممصارؼ تجاه مشاريع البحث العممي. 
  تضع المصارؼ األلوية ألعماليا ومشاريعيا الربحة، وتكوف مساىماتيا في المسؤولية

 ستمرة أو منتظمة. االجتماعية تجاه الجامعات تكميمية وتعاونية، وغير م
  يعّد تنوع احتياجات الجامعات وتعدد متطمباتيا وأقساميا ومرافقيا، مف أكثر األمور التي تعيؽ

دور المصارؼ في تقديـ المسؤولية االجتماعية، األمر الذي ينتج عنو تبلشي وذوباف ىذه 
 المساىمات في تعدد المرافؽ الجامعية وكثرة مرافقيا. 
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 التكصيات 5.4

 النتائج واالستنتاجات السابقة، فإف الدراسة توصي بما يأتي: بناء عمى 

 تكصيات مكجية لممصارؼ العاممة في فمسطيف: 

  االىتماـ بالمسؤولية االجتماعية تجاه الجامعات قدر المستطاع، وبناء عمى ما تحدده
 الجامعات مف أولويات خاصة بمرافقيا المتعددة. 

 عممي، وتحويميا لمشاريع استثمارية ناجحة، لما لذلؾ مف نتائج االىتماـ بمشاريع البحث ال
 إيجابية عمى الجامعات والمجتمع ككؿ.

  التكّفؿ ببعض الطمبة المتفوقيف مف تخصصات مختمفة عف طريؽ المساىمة في األقساط
 الجامعية وتوفير ما يمـز ويحّفز الطالب عمى التفّوؽ.

 براز دور المصارؼ في إنشاء وحدة أو قسـ مف شأنو متابعة االح تياجات الجامعية، وا 
 المسؤولية االجتماعية تجاه الجامعات بصورة مستمرة.  

 تكصيات بحثية مكجية لممصارؼ في فمسطيف: 

  بالميارات البحثية االجتماعية لدى العامميف بالمصارؼ، لربط خبراتيـ المينية مع االىتماـ
 الواقع االجتماعي المحيط بيـ. 

 حثية أو لجنة عبلقات عامة مف شأنيا اإلطبلع عمى التغيرات االجتماعية تخصيص لجنة ب
 واالقتصادية والبيئية، وتحديد موقؼ المصارؼ مف ىذه التغيرات. 

  ،استحداث وحدة أو لجنة في المصرؼ ميمتيا اإلطبلع عمى أوضاع فئات اجتماعية معنية
جراء مسح وتقارير عف حالتيا، والخروج باقتراحات لتحدي  د مساندة المصرؼ ليذه الفئات. وا 

  عمى إدارات المصارؼ تعريؼ العامميف بأىمية التواصؿ مع المجتمع المحمي، وأّف المصرؼ
جزء مف مؤسسات ىذا المجتمع، واألخذ بوجو نظرىـ وصياغتيا عمى شكؿ إجراءات يقوـ بيا 

 المصرؼ كمسؤولية اجتماعية تجاه مجتمعو. 
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 في الجامعات الفمسطينية:  اضريفكالمحتكصيات مكجية لإلدارييف 

  تعريؼ القائميف في المصارؼ عمى أىمية المسؤولية االجتماعية، ومردودىا االجتماعي
 واالقتصادي العائد عمى الجامعات والبيئة والمجتمع.

  تخصيص لقاءات أو ندوات مشتركة بيف الجامعات والمصارؼ لمبحث في مدى مقدرة
 ولية االجتماعية تجاه الجامعات الفمسطينية. المصارؼ عمى المساىمة في المسؤ 

  توجيو اإلدارييف العامميف في المصارؼ التوجيو المناسب، بناء عمى األسس النظرية والعممية
 )االىتماـ، الفيـ، المشاركة( عند تطبيؽ المسؤولية االجتماعية.  

 إجراء دراسات مستقبمية مشابية، تشتمؿ عمى جامعات أخرى وتخصصات متنوعة . 
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 المراجع: 

دكر البنكؾ اإلسالمية في إرساء المسؤكلية االجتماعية في الدكؿ (. 2010بمقاسـ، ماضي )
 رسالة دكتوراه، جامعة عّنابة، الجزائر. . اإلسالمية

الممتقى  . استمارة المشاركة فيالمسؤكلية االجتماعية ك أخالقيات اإلدارة(. 2016بف جيمة، مريـ )
منظمات األعماؿ و المسؤولية االجتماعية، جامعة بشار، كمية العموـ االقتصادية ثالث بعنواف الدولي ال

 والتجارية وعمـو التسيير، الجزائر. 

العاممة في االردف خالؿ عامي  المسؤكلية المجتمعية لمبنكؾ( 2011) جمعية البنوؾ في االردف
 .األردف(، 2(، مجمد )2رقـ )راسة ك الجمعية،راسات سمسمة ك، راساتدائرة الد. 2010 - 2009

مدل إدراؾ المصارؼ ألىمية المحاسبة كاإلفصاح عف المسؤكلية االجتماعية (. 2011حبيب، خالد )
رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة،  دراسة تطبيقية عمى المصارؼ التجارية الفمسطينية. –

 فمسطيف. 

 ، القاىرة: الدار المصرية لمطباعة1ط .عية لمصحافةالمسؤكلية االجتما .(2003) ـحساـ الديف، 
( دور المسئولية االجتماعية في تحسيف أداء المنظمة دراسة حالة لمؤسسة 2014) بو بكر ،الحسف
 الجزائر.، جامعة محمد خيضر ،رسالة ماجستير غير منشكرة. نفطاؿ

ف مع المصارؼ اإلسبلمية (. المسؤولية االجتماعية مف وجية نظر المتعاممي2014الحكيـ، منير )
 .56 – 15، 17، مجمد 2عدد مجمة جامعة البمقاء لمبحكث كالدراسات، األردنية. 

نعاـ، حسف )الحنيطي  البنكؾ في االجتماعية المسؤكلية محاسبة تطبيؽ مدل (.2016، ىناء، وا 
 ، األردف.يةاألردن الزيتونة جامعةو  العربية عماف جامعة منشورات، األردف في العاممة اإلسالمية

 .األردف ،الحديثة الكتب عالـ .اإلسالمية البنكؾ. (2006) ؼ خمؼ،

كاقع كأىمية تطبيؽ مقاربة المسؤكلية االجتماعية في (. 2016دالي، حمزة، وعايب، صبرينة )
. رسالة ماجستير، جامعة العربي البنكؾ التجارية، دراسة الحالة: عينة مف البنكؾ العاممة بالجزائر

 الجزائر. التبسي، 
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تطبيؽ واقع المسؤولية االجتماعية في البنوؾ األردنية وأثرىا  .(2015العزاـ )ونيار ، خالد، ةيدارد
، 129–112، مجمة االقتصاد كاألعماؿ األردنية .عمى الميزة التنافسية مف وجية نظر العامميف فييا

 .www.elsevier.com/locate/aebjنسخة الكترونية عمى: 
مستكل اإلفصاح عف عناصر المسؤكلية االجتماعية لمشركات المساىمة (. 2015الزامؿ، سميماف )

 .  رسالة ماجستير، جامعة أـ القرى، السعودية.السعكدية

. ةدكر القطاع الخاص الفمسطيني في تعزيز مبادرات المسؤكلية االجتماعي(. 2014زغب، أحمد )
 ورقة عمؿ مقدمة إلى مؤتمر المسؤولية االجتماعية، جامعة القدس المفتوحة، فمسطيف. 

 .المجتمعية المسؤكلية مبادرات تعزيز في الفمسطيني الخاص القطاع دكر .(2011) أحمد، الزغب،
 .المفتوحة القدس جامعة االجتماعية، المسؤولية مؤتمر إلى مقدـ عمؿ ورقة

 في المستشفيات االجتماعية المسئكلية تعزيز في المينة أخالقيات دكر. (2014الزيناتي، أسامة )
ا( الطبي الشفاء الفمسطينية )مجمع الحككمية  العميا لمدراسات والسياسة اإلدارة أكاديمية. نمكذجن
 .، فمسطيفغزة ،األقصى، رسالة ماجستير جامعة مع بالمشاركة

(. 2010 – 2008اعية لمبنوؾ العاممة في األردف )(. المسؤولية االجتم2013الزيود، عبد الناصر )
 . 87 – 75، 1، عدد 40مجمد مجمة دراسات، العمـك اإلدارية، بحث منشور، 

واقع المسئولية االجتماعية لدى  .(2014الخشماف )ناديا الخشماف، و تاال عبد الناصر، و  ،الزيود
 ،المجمة االردنية في الدراسات االسالمية .البنوؾ اإلسبلمية: دراسة حالة البنوؾ اإلسبلمية في األردف

 . 2 عدد ،10مد مج
الوظيفي لموظفي جامعة القدس المفتوحة وجامعة الخميؿ في مدينة . الرضا (1999)ساكور، تيسير 

 .فمسطيف، جامعة القدس، رسالة ماجستير غير منشكرة. دراسة مقارنة الخميؿ

، منشورة 10/3/2017في فمسطيف، تاريخ الزيارة، (. البنوؾ العاممة 2017سمطة النقد الفمسطينية )
  eg/banksdirectory.aspx-http://www.pma.ps/arعمى الرابط االلكتروني: 

http://www.elsevier.com/locate/aebj
http://www.pma.ps/ar-eg/banksdirectory.aspx
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ح عف مدل التزاـ البنكؾ التجارية العاممة في مممكة البحريف باإلفصا( 2009السميطي، عبد اهلل )
. رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ األوسط المسؤكلية االجتماعية في البيانات المالية المنشكرة

 لمدراسات العميا، البحريف.
 دعـ في اإلسالمية كدكرىا لمبنكؾ كالتنمكية االجتماعية المسؤكلية(. 2014الشراح، رمضاف )

 اإلسبلمي لبلقتصاد الكويت لمركز الخامسة العمؿ لورشة مقدمة دراسة. الصغيرة المشركعات
 ، الكويت.  2014 نوفمبر 5 – 4، في المدة "اإلسبلمية لمبنوؾ والتنموية االجتماعية المسئولية"

رسالة ماجستير غير  .ولية االجتماعية لممؤسسة والموارد البشريةؤ المس. (2010نواؿ )، ضيافي
 الجزائر.، جامعة أبو بكر بمقايد ،منشكرة

 ، القاىرة: دار العربي لمنشر.1، طمصداقية اإلعالـ العربي. (2006عبد العزيز، عزة )
 –المسؤكلية االجتماعية لمشركات كدكرىا في التنمية (. 5102) وىيبة داودية، وبف رابح، عرابة،
تجارب الدوؿ ومنظمات األعماؿ  عرض، ضمف مؤتمر -تجارب بعض الشركات العالميةعرض 

 ، الجزائر.بوعمي بف حسيبة بجامعة، االجتماعية ؤوليةالرائدة والحائزة عمى جوائز المس

تحميؿ  –المسؤكلية االجتماعية لممصارؼ اإلسالمية  .(2012طروبيا )ونذير مصطفى،  ،العرابي
لممتقى الدولي الثالث حوؿ منظمات األعماؿ ورقة بحثية مقدمة ا. تجربة المصرؼ اإلسالمي لمتنمية

 جامعة بشار. ،2012 فبراير 15-14والمسؤولية االجتماعية يومي: 
 األعماؿ منظمات تبني دكافع(. 2010) سايػح بوزيػد، و الرزاؽ عبد لخضر مواليعزاوي، عمر، و 

 منظماتقدـ بحث م. االجتماعي األداء لقياس كمعيار كاألخالقية االجتماعية المسؤكلية أبعاد
 ، الجزائر.بشار جامعة، االجتماعية المسؤولية و األعماؿ

 لمبنكؾ السكقية القيمة عمى اإلجتماعية المسؤكلية عف اإلفصاح أثر(. 2015أنس ) العودات،
 2009االردنية  التجارية البنكؾ عمى إختبارية دراسة (Tobin's Q) لنمكذج كفقان  التجارية األردنية

 . رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ األوسط، األردف. 2014 –

دراسة حالة  –القياـ بالمسؤكلية االجتماعية  أسباب عجز الشركات عف(. 2014، أنس )عوض
رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ  عمى الشركات الصناعية المدرجة في سكؽ عماف لألكراؽ المالية.

 األوسط، األردف.
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المسؤكلية االجتماعية لمبنكؾ العاممة في مصر كشركات مساىمة مصرية (. 2010القاضي، أحمد )
بحث مقدمة إلى مركز المديريرف المصري حوؿ موضوع المسؤولية  اء(.تأثيرىا عمى األد –)مجاالتيا 

 االجتماعية لمشركات، كمية التجارة، جامعة أسيوط، مصر. 

(. 2014القريوتي، موسى، ورياض الخوالدة، ومازف قطيشات، ومحمد الحنيطي، ومحمد المعايطة ) 
ة حالة في شركة زيف لبلتصاالت دراس –دور المسؤولية االجتماعية في تحقيؽ الميزة التنافسية 

 .55 – 37، العدد، 41، المجمد دراسات مجمةالخموية. 

 –تقييـ مدل استجابة منظمات األعماؿ في الجزائر لممسؤكلية االجتماعية (. 2014مقدـ، وىيبة )
رسالة ماجستير، كمية العمـو االقتصادية  دراسة تطبيقية عمى عينة مف مؤسسات الغرب الجزائرم.

 جارية وعمـو التسيير، الجزائر. والت

دراسة مقارنة، القاىرة: الدار المصرية  .أخالقيات العمؿ اإلعالمي .(2003مكاوي، حسف عماد )
 المبنانية.
 دراسة" المالي األداء عمى كأثرىا األعماؿ لمنشات االجتماعية المسؤكلية(. 2016، جميؿ )النجار
 االدارية العموـ كمية. فمسطيف بكرصة في درجةالم العامة المساىمة الشركات عمى تطبيقية

 ، غزة، فمسطيف. المفتوحة القدس جامعة، واالقتصادية

دراسة  –أثر تبّني أنماط المسؤكلية االجتماعية في تحقيؽ الميزة التنافسية (. 2010النسور، رابعة )
 رؽ األوسط، األردف. رسالة ماجستير، جامعة الشميدانية في المصارؼ التجارية العاممة في األردف

المسؤكلية االجتماعية كأثرىا عمى تكمفة رأس الماؿ في اشمركات الصناعية (. 2015النعيمي، فاتف )
 . رسالة ماجستير، جامعة الزرقاء، األردف.المدرجة في بكرصة عماف

 لممسؤكلية فمسطيف في العاممة البنكؾ تطبيؽ مدل(. 2016) أيمف، وراضي، نبيؿالموح، 
دراسة منشورة عمى موقع جامعة فمسطيف، عمى الرابط:  ."مقارنة تحميمية دراسة"ة االجتماعي

http://dspace.up.edu.ps/jspui/ . 

http://dspace.up.edu.ps/jspui/


97 
 

دكر المسؤكلية االجتماعية لمنشآت األعماؿ في دعـ نظـ اإلدارة البيئية  (. 2010) مقدـ ،وىيبة
 مقاؿ الكتروني، منشور عمى الرابط:  المستدامة، لتحقيؽ التنمية

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/68347/posts/159111 

لية االجتماعية دراسة كاقع تبني منظمات األعماؿ الصناعية لممسؤك  (.5112)محمد  ،ياسيف
 الكظائؼ الرئيسية في شركات صناعة األدكية البشرية األردنية. تطبيقية ألراء عينة  مف مديرم

 ، األردف.جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا كمية العمـو اإلدارية والمالية، رسالة ماجستير

 المراجع األجنبية:

Abul, Hassan (2010). Exploring Corporate Social responsibility and accountability: 

Evidence from an Emerging Economy. Managerial Auditing Journal, Issue 18, 

Vol.6  -7, pp 538-5487 

Attia, Khaled, & Mohammed Wahba, & Eslam Hussein (2016).  Employees' 

Satisfaction and CSR practices: case study. Arab Academy for Science and 

Technology and Maritime Transport. 

Azmi, Mohammad, & Tahlil Abdulhamid, & Saleh A. Al-sabaan (2014). CSR, 

employee job attitude and behavior: saudi bank experience. Transylvanian Review 

of Administrative Sciences, No. 43 pp. 25-47. 

Barclift, Z. J. (2012) Corporate Social Responsibility and Financial Institutions: 

Beyond Dodd-Frank. Banking & Financial Services Policy Report. Volume 31, 

Number 1, January. 

Bessler, Kurmann (2013). Bank Risk Factors and Changing Risk Exposures of 

Banks: Capital Market Evidence Before and During the Financial Crisis. 

Midwest Finance Association 2013 Annual Meeting Paper.  

Csaba, Lentner (2015).Corporate Social Responsibility in the Banking Sector. 

Public Finance Quarterly, Vol. 44, pp 95 – 103.  

Decker, Sale (2009): An Analysis of Corporate Social Responsibility, Trust and 

Reputation in the nancial Crisis on the Regulation of Central Banks). Verseny és 

szabályozás (Competition and Regulation) Research Centre for Economic and 

Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, May pp 167‒219.  

Emily.Mokeira, & Mwalati Chitiavi, & Robert Egessa, & Musiega Douglas, & 

Maniagi Musiega (2014) Effect of Corporate Social Responsibility on Organisation 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/68347/posts/159111
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Performance; Banking Industrykenya, Kakamega County. International Journal of 

Business and Management Invention, Volume 3, Issue 4(April 2014)  p p 37-51. 

Halim, Lidia, & Sumiati, & Mintarti Rahayu (2016). The Effect of Employee’s 

Perceptions on Corporate Social Responsibility Activities on Organizational 

Commitment, Mediated by Organizational Trust. International Journal of 

Business and Management Invention, Volume 5, Issue 4 (April. 2016) pp 43-49.  

ProtusKiprop, Chepkwony,& Ambrose Kemboi, & Sila Mutai (2015). Effects Of 

Internal Corporate Social Responsibility Practices On Employee Job Satisfaction: 

Evidence From Commercial Banks In Kenya. International Journal of Business 

and Management Review, Vol.3, No. 1, (January 2015) pp. 24-40. 

Tamm, Katrin, & Raul Eamets, & Pille Mõtsmees (2010). Relationship Between 

Corporate Social Responsibility And Job Satisfaction: The Case Of Baltic 

Countries. The University of Tartu FEBA, Estonia. 
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 (: قائمة بأسماء المحكميف:1ممحؽ رقـ )

 

 مكاف العمؿ التخصص االسـ كالمقب

 معة القدسجا إدارة  خميفة إياد د.

 جامعة القدس عمـ اجتماع الصباغ الوىاب د.عبد

 جامعة القدس إحصاء الكرنز د. سعدي

 جامعة القدس عمـ جريمة حسنيف د. سييؿأ. 

 المفتوحة جامعة القدس إدارة  فارة أبو د. يوسؼأ. 
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 (: كتاب تسييؿ الميمة:2ممحؽ رقـ )
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 تيا النيائية:( أداة الدراسة بصكر 3ممحؽ رقـ )

 االستبانة

 جامعة القدس

 معيد التنمية المستدامة

عف فاعمية األىمية  القدس كفمسطيفجامعتي قياس رضا العامميف في يقوـ الباحث بدراسة بعنواف: 
 ،2017حتى  البنكؾ الفمسطينية عمى الجامعات الفمسطينيةمف المسؤكلية االجتماعية المقدَّمة 

ر في بناء المؤسسات مف جامعة القدس. لذا نرجو مف حضرتكـ التعاوف وذلؾ لنيؿ درجة الماجستي
وتعبئة االستبانة المرفقة كما ترونو مناسبًا مف وجية نظركـ، مع العمـ أنيا الستخداـ البحث العممي 

 فقط وسيتـ التعامؿ مع بياناتكـ بشكؿ عممي وموضوعي.  

 مصطفى محمكد

 القسـ األكؿ: معمكمات عامة:    
 كضع دائرة حكؿ الخيار الذم ينطبؽ مع حالتكـ:  الرجاء
 التخصص العممي:  -أ 

 ( الطب والصحة5  ( حقوؽ4  ( ىندسة3  ( آداب2  ( عمـو1

 سنكات الخبرة:  -ب 

 فأكثر 11( 3  سنوات 10 – 6( 2 فأقؿ سنوات 5( 1

 : الجامعة -ج 
 ( جامعة فمسطيف األىمية2 جامعة القدس (1
 : مكاف السكف -د 

 مخيـ( 3   ( قرية2   ( مدينة1

 نكع الكظيفة -ق 

داري معاً 3   ( إداري2  ( محاضر1  ( محاضر وا 
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 فقرات االستبانة القسـ الثاني:
 : ي المربع الذم يتالءـ ككجية نظرؾ( فالرجاء كضع إشارة ) 

مكافؽ  الفقرة الرقـ
 بشدة

معارض  معارض محايد مكافؽ
 بشدة

  تجاه العامميف اعيةالمحكر األكؿ: دكر البنكؾ الفمسطينية في المسؤكلية االجتم 
تطّور البنوؾ ميارات الكوادر العاممة في الشؤوف المالية   .1

 بتقديـ الخبرات العممية ودعـ البرامج التدريبية
     

 القادرة عمى في الجامعات اإلمكانات البشرية  تعمؿ عمى دعـ  .2
 االبداع واالبتكار

     

بدورات  تساعد البنوؾ العامميف في الجامعات عمى االلتحاؽ  .3
 تدريبية تقـو بتنظيميا

     

تساىـ البنوؾ في تحسيف البنوؾ مف حياة العامميف في   .4
 الجامعات بطرؽ مختمفة

     

تقدـ البنوؾ ىبات أو منح لممشاريع الصغيرة لمعامميف في   .5
 الجامعات

     

      توفر البنوؾ البرامج التدريبية البلزمة لتنمية الميارات اإلدارية  .6
      ـ البنوؾ في توفير األمف الوظيفي لمعامميف في الجامعةتسي  .7
      تمنح البنوؾ مميزات تفضيمية معينة لمعامميف في الجامعات  .8
      تقـو البنوؾ بمشاريع ال تيدؼ لمربح مع الجامعات   .9

      تسيـ البنوؾ في تحديد االحتياجات التنموية لمعامميف  .10
 االجتماعية تجاه الطمبةلبنكؾ في المسؤكلية المحكر الثاني: أشكاؿ دكر ا

      تسيـ البنوؾ في توظيؼ الطمبة الخريجيف  .11
      تعمؿ البنوؾ عمى تقديـ منح دراسية لمطمبة المتفوقيف  .12
تساعد البنوؾ الطمبة المحتاجيف مف خبلؿ وحدات   .13

 المساعدات الطبلبية
     

      لجامعييفتقدـ البنوؾ دورات تدريبية مجانية لمطمبة ا  .14
تعمؿ البنوؾ عمى تحسيف الظروؼ التعميمية في الجامعات   .15

 بطرؽ مختمفة بما يحّسف البيئة التعميمية. 
     

      تقدـ البنوؾ مساعدات كافية لمطمبة  .16
      تقدـ البنوؾ مساعدات منتظمة لمطمبة  .17
تقـو بمبادرات تطوعية لتطوير قدرات الطمبة في المجاالت   .18

  المينية
     

      لدى الطمبة إلىتحويؿ اإلمكانيات العممية تسيـ البنوؾ في   .19
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مكافؽ  الفقرة الرقـ
 بشدة

معارض  معارض محايد مكافؽ
 بشدة

 ذات جدوىمشاريع اقتصادية 
 تجاه الجامعات دكر البنكؾ في المسؤكلية االجتماعية التي تعيؽالمحكر الثالث: العكامؿ المؤثرة 

عدـ وجود لجاف في البنوؾ لمتابعة احتياجات قطاع التعميـ   .20
 العالي
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( قائمة بأسماء كبيانات كعدد المصارؼ العاممة في فمسطيف كأفرعيا حسب سمطة 4ممحؽ رقـ )
 2017النقد الفمسطينية لمعاـ 

سنة  اسـ المصرؼ الرقـ
 يسالتأس

 كصؼ المصرؼ عدد األفرع

 ويعّد حالياً  عماف، األردنية العاصمة مقره الرئيسي في 600 1930 العربي البنؾ 1
عالمية، إذ يبمغ عدد أفرعو  عربية مصرفية شبكة أكبر
عمى القارات الخمس، وأبرز أفرعو  ( موزعة600)

 وباريس وجنيؼ وسنغافورة ودبي الموجودة في لندف
 والبحريف يوسيدن وفرانكفورت

 أردنية، ويقدـ عامة مساىمة كشركة ىذا البنؾ تأسس 23 1960 عماف القاىرة بنؾ 2
 خدمة في ومتميز رائد بدور لمقياـ وخبرتو خدماتو

 شاممة مجموعة بتقديمو الفمسطيني، الوطني االقتصاد
المصرفية، ويمتاز  والحموؿ الخدمات مف ومتميزة

 المبتكرة يةالمصرف الخدمات مف متنوعة بمجموعة
 األردف، في تأسست التي البنوؾ أوائؿ مف يعّد ىذا البنؾ  15 1960 األردف بنؾ 3

 وىو أوؿ الفمسطينية، السوؽ في البنوؾ أوائؿ مف ويعد
 .1963سنة  بفمسطيف جنيف مدينة في فرعاً  افتتح بنؾ
 يفتتح 1994 سنة نياية حتى أردني بنؾ أوؿ وكاف
 الغربية الضفة في فروعاً 

 اإلسكاف بنؾ 4
 والتمويؿ لمتجارة

 السمطة قياـ بعد فمسطيف في فروعو ىذا البنؾ افتتح 129 1993
 القنوات مف ، ولديو مجموعة1993الفمسطينية سنة 

 في وطموحاتيـ العمبلء رغبات تمبي التي اإللكترونية
 الفمسطينية السوؽ

 األردني البنؾ 5
 الكويتي

وكويتي،  ي كاستثمار أردنيالكويت األردني البنؾ تأسس 59 1976
 فمسطيف في منيا فرعيف المممكة، في فرعاً  59ولو اآلف 

 التجاري البنؾ 6
 األردني

وفي  والخميج، األردف مسمى بنؾ تحت ىذا البنؾ تأسس 33 1977
 وتغير ومالياً  إدارياً  البنؾ ىيكمة إعادة تمت 2004سنة 
 في عاً فر  29 لو حاليا األردني، التجاري البنؾ إلى اسمو

                                                           


 7 والمقرات الرئيسية للمصرف في الذول المختلفة عذد األفرع في فلسطين وخارجهايمثل  
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 فمسطيف في فروع وأربعة األردف
 األىمي البنؾ 7

 األردني
 فروعو عدد ويبمغ ،1995سنة  فمسطيف بدأ عممو في 6 1955

 الفمسطينية المدف في تتوزع فروع 6 فمسطيف في
 .اهلل راـ مدينة في اإلقميمية اإلدارة وتقع كما الرئيسية،

 في المصرفية بالخدمات ضلمنيو  مالية كمؤسسة تأسس 49 1960 فمسطيف بنؾ 8
 االحتياجات وتمبية المشاريع، مختمؼ وتمويؿ فمسطيف،
 واالقتصادية االجتماعية لمشرائح والمصرفية المالية

 انتشارا واألكثر الوطنية، البنوؾ أكبر مف المختمفة، ويعد
 والمكاتب الفروع عدد حيث مف

 نشاطو مارسمحدودة، ي عامة مساىمة كشركة تأسس 27 1955 القدس بنؾ 9
 العمبلء ودائع جذب عمى ويرتكز فمسطيف، في التجاري

 األفراد تستيدؼ تمويمية حموؿ ووضع بأنواعيا المختمفة،
 والصغيرة المتوسطة المشاريع إلى باإلضافة والشركات
 في المباشر وغير المباشر واإلسياـ القطاعات بمختمؼ

 ـرا مدينة في ومركزه الرئيسي .الوطني االقتصاد دعـ
 اهلل.

 بنؾ بيف اإلندماج اتفاقية توقيع بعد إنشاء ىذا البنؾ تـ 9 2012 الوطني البنؾ 10
 الفمسطيني العربي والبنؾ الصغيرة المشاريع لتمويؿ الرفاه

 ناحية مف المصرفي القطاع في األكبر لئلستثمار، ويعد
 فمسطيني. مساىـ الؼ 13 مف بأكثر المساىميف، قاعدة

 االستثمار بنؾ 11
 الفمسطيني

 عامة فمسطينية مساىمة كشركة ىذا البنؾ تأسس 13 1994
 مف األعماؿ رجاؿ و المصرفييف مف نخبة بمشاركة
 غزة مدينة في العربية، وجرى تسجيمو والدوؿ فمسطيف
 في لمبنؾ األوؿ الفرع ، وقد افتتح10/8/1994 بتاريخ
 بالتوسع البنؾ ادارة وواصمت ،1995 عاـ غزة مدينة
 الفمسطينية السكانية والتجمعات المدف في ارواالنتش
 معظـ تغطي فروع شبكة لمبنؾ واصبح تباعًا، الرئيسية
 فرعًا. 13بواقع  الفمسطينية المناطؽ

 التجاري البنؾ 12
 الفمسطيني

 59أصبحت  1992
فرع بعد 

 قبؿ مف ،1992 سنة الفمسطيني التجاري البنؾ تأسس
 شعروا الذيف الفمسطينييف االعماؿ رجاؿ فم عدد
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الدمج مع 
بنؾ فمسطيف 

 2016سنة 

 والدة وتدعـ تساعد مصرفية لمؤسسة الماسة بالحاجة
 اهلل. الفمسطيني، مقره الرئيسي في راـ االقتصاد

 اإلسبلمي البنؾ 13
 العربي

 وىو فمسطيف، في تعمؿ إسبلمية مصرفية كشركة تأسس 10 1995
 في المصرفي نشاطو البنؾ وباشر عامة، مساىمة شركة
 المصرفية األعماؿ بممارسة ويقـو ،1996 عاـ مطمع
 الشريعة ألحكاـ وفقاً  االستثمار وأعماؿ والتجارية والمالية

 البيرة. بمدينة الرئيسي المركز خبلؿ مف اإلسبلمية
 العقاري البنؾ 14

 العربي المصري
 الثالثة دورتيا خبلؿ قرارا العربية الدوؿ جامعة أصدرت  43 1946

 العربي، العقاري البنؾ بتأسيس 1946 عاـ دتانعق التي
 الشركة اسـ تحت المصػري، الممكي المرسـو وفؽ

 بأف الشركة، أغراض المرسـو وحدد .العربية العقارية
 أرضػيـ، عمى الفمسطينييف لدعـ فمسطيف في تؤسػس

قراضيـ  واستصبلح الزراعػة مستمزمات لشراء وا 
 المصري اريالعق البنؾ دمج تـ ،1999 عاـ .األراضي

 العربي، ولو خمسة أفرع في فمسطيف. العقاري البنؾ في
مصرؼ الصفا  15

 اإلسبلمي
 عمى قاـ عامة مساىمة كشركة الصفا مصرؼ تأسس 1 2016

 الكبيرة والمؤسسات الشركات مف مجموعة تأسيسو
 العاـ في المرموقة والطبيعية  االعتبارية والشخصيات

 22/9/2016  ريخبتا أعمالو بممارسة وباشر 2016
 االسبلمية الشريعة احكاـ وفؽ تعمؿ مصرفية كمؤسسة
 دوالر مميوف 75 المصرؼ ماؿ رأس يبمغ السمحاء،
 احتياجات تمبية الى الصفا مصرؼ يسعى و أمريكي،
 المصرفية والمنتجات الخدمات مف الفمسطيني السوؽ

 .وأشكاليا صورىا جميع في لمفائدة واستبعاداً   االسبلمية
 وتطوير واالستثمار التمويؿ اعماؿ ممارسة وكذلؾ
 في نحوالمشاركة والمدخرات االمواؿ اجتذاب وسائؿ

 تتعارض ال مصرفية ووسائؿ بأساليب المنتج االستثمار
 اإلسبلمية الشريعة أحكاـ مع
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 : المسؤكلية االجتماعية لمصارؼ فمسطينية مختارةحجـ ( 5الممحؽ رقـ )

( بالدكالر 2014 -2009المسؤكلية االجتماعية خالؿ الفترة )جدكؿ: مساىمة بنؾ فمسطيف في 
 األمريكي

 حجـ المساىمة $ نسبة مف صافي األرباح  السنة
2009 3.0% 835,158 
2010 5% 2,929,168 
2011 5% 1,700,000 
2012 5% 1,890,000 
2013 6.4% 2,536,806 
2014 5.39% 2,292,806 
2/0/6102تاريخالنشر..comwww.bankofpalestineالمصدر: 

( 2014 -2009خالؿ الفترة )اإلسالمي العربي في المسؤكلية االجتماعية بنؾ المساىمة   :جدكؿ
 بالدكالر األمريكي

التنمية  السنة
 كاإلغاثة

التعميـ 
 كالثقافة

الصحة 
 كالرياضة

أفراد كمراكز 
 اجتماعية

ذكم 
االحتياجات 
 الخاصة

البيئة 
كمجاالت 
 متنكعة

  المجمكع
 الكمي

2009 # # # # # # 379,000 
2010 # # # # # # 1,282,000 
2011 12,229 61,249 127,360 34,652 41,218 249,519 526,227 
2012 73,809 233,869 11,915 0 1,056 20,759 341,408 
2013 281,614 147,610 38,123 0 3,984 23,961 495,292 
2014 77,412 179,805 81,348 34,750 34,750 6,963 415,028 
 334383955 301,202 81,008 69,402 258,746 622,533 445,064 المجمكع

 15/10/2015تاريخ النشر  www.aibnk.comالمصدر: الموقع االلكتروني لمبنؾ اإلسبلمي العربي، عمى الرابط: 
 مالية# تعني قيـ لـ تحددىا البيانات ال

http://www.aibnk.com/
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 -2009خالؿ الفترة )اإلسالمي الفمسطيني في المسؤكلية االجتماعية بنؾ المساىمة  جدكؿ:
 ( بالدكالر األمريكي2014

التنمية  السنة
 كاإلغاثة

التعميـ 
 كالثقافة

الصحة 
 كالرياضة

أفراد 
كمراكز 
 اجتماعية

ذكم 
االحتياجات 
 الخاصة

البيئة 
 كالطفكلة

 المجمكع 
 الكمي

2009 36,753 40,512 28,666 8,710 0 0 114,641 
2010 16,800 58,400 44,880 19,200 3,200 3,200 145,680 
2011 0 19,850 16,465 0 0 0 36,315 
2012 1,355,197 1,135,528 279,537 0 66779 337,000 3,174,401 
2013 445,530 5,858,124 440,075 16606 711264 368,160 7,839,759 
2014 1,125,655 23,769 6,545 22,534 0 16,656 1,195,159 
 1235053955 725,016 781,243 67,050 816,168 7,136,183 2,979,953 المجمكع

، منشكر بتاريخ www.islamicbank.ps المصدر: المكقع االلكتركني لمبنؾ اإلسالمي الفمسطيني، عمى الرابط
5/2/2016. 

( بالدكالر 2014 -2011خالؿ الفترة )القدس في المسؤكلية االجتماعية مساىمة بنؾ  جدكؿ:
 األمريكي

التنمية  السنة
 كاإلغاثة

التعميـ 
 كالثقافة

الصحة 
 كالرياضة

أفراد 
كمراكز 
 اجتماعية

ذكم 
االحتياجات 
 الخاصة

البيئة 
 كالطفكلة

 المجمكع 
 الكمي

2011 80,605 60,156 38,053 0 5,000 14,000 197,814 
2012 132,903 12,022 9,175 500 2,838 5,516 162,954 
2013 19,875 39,897 36,880 0 12,043 4,314 113,009 
2014 71,881 87,068 25,432 15,396 0 0 199,777 
 6733554 23,830 19,881 15,896 109,540 199,143 305,264 المجمكع

 9/1/2016، منشور بتاريخ: www.pibbank.comبنؾ القدس، عمى الرابط: المصدر: الموقع االلكتروني ل



 

 

 

http://www.islamicbank.ps/
http://www.pibbank.com/
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 فيرس المالحؽ:

 الصفحة العنكاف الرقـ

 100 قائمة بأسماء المحكميف 1

 101 كتاب تسييؿ الميمة 2

 102 أداة الدراسة بصورتيا النيائية 3

وعدد المصارؼ العاممة في فمسطيف وأفرعيا حسب قائمة بأسماء وبيانات  4
 2017سمطة النقد الفمسطينية لمعاـ 
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 109 المسؤولية االجتماعية لمصارؼ فمسطينية مختارةحجـ  5
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 فيرس الجداكؿ:

 الصفحة عنكاف الجدكؿ الرقـ

 55 خصائص أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية 3.1
 57 ( لثبات أداة الدراسةCronbach Alphaمعامؿ كرونباخ ألفا ) نتائج 3.2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  4.1

دور البنوؾ الفمسطينية في المسؤولية عف فقرات المحوؿ األوؿ: 
 تجاه العامميف مرتبة تنازلياً  االجتماعية

60 
 

ية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحساب 4.2
االجتماعية أشكاؿ دور البنوؾ في المسؤولية عف فقرات المحوؿ الثاني: 

 تجاه الطمبة مرتبة تنازليا

62 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  4.3
دور البنوؾ في  التي تعيؽمؤثرة العوامؿ العف فقرات المحوؿ الثالث: 

 تجاه الجامعات مرتبة تنازليا المسؤولية االجتماعية

64 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  4.4
 دور البنوؾ في المسؤولية االجتماعيةعف فقرات المحوؿ الرابع: تقييـ 

 مرتبة تنازليا

65 

لمفروؽ في  (Onw-Way ANOVA) التبايف األحاديتحميؿ اختبار  4.5
قياس رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية 
المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعات تعزى 

 لمتغير التخصص العممي

67 

ضا قياس ر نتائج اختبار توكي لممقارنات الثنائية البعدية لمفروؽ في  4.6
العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية المسؤولية 
االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعات تعزى لمتغير 

 التخصص العممي

68 

 69متوسطات آراء أفراد عينة نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ في  4.7
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 الصفحة عنكاف الجدكؿ الرقـ

القدس وفمسطيف األىمية الدراسة حوؿ قياس رضا العامميف في جامعتي 
عف فاعمية المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية 

 لمجامعات تعزى لمتغير سنوات الخبرة
قياس رضا العامميف اختبار توكي لممقارنات الثنائية البعدية لمفروؽ في  4.8

في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية المسؤولية االجتماعية 
 مقدمة مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعات تعزى لمتغير سنوات الخبرةال

71 

في متوسطات آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ نتائج اختبار "ت" لمفروؽ  4.9
قياس رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية عف فاعمية 

عزى المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية لمجامعات ت
 الجامعةلمتغير 

72 

متوسطات آراء أفراد عينة نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ في  4.10
الدراسة حوؿ قياس رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية 
عف فاعمية المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية 

 لمجامعات تعزى لمتغير مكاف السكف

73 

متوسطات آراء نتائج اختبار توكي لممقارنات الثنائية البعدية لمفروؽ في  4.11
أفراد الدراسة حوؿ قياس رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف 
األىمية عف فاعمية المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية 

 لمجامعات تعزى لمتغير مكاف السكف

74 

متوسطات آراء أفراد عينة التبايف األحادي لمفروؽ في نتائج اختبار تحميؿ  4.12
الدراسة حوؿ قياس رضا العامميف في جامعتي القدس وفمسطيف األىمية 
عف فاعمية المسؤولية االجتماعية المقدمة مف البنوؾ الفمسطينية 

 لمجامعات تعزى لمتغير نوع الوظيفة

75 

جامعتي القدس وفمسطيف مقارنة بيف إجابات المحاضريف واإلدارييف في  4.13
 األىمية عمى محاور الدراسة األربعة
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