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كأحد " وعي القيادات اإلدارية في المنظمات بمفهوم المسئولية المجتمعية
األسباب التي تؤدي بالمنظمات للممارسات الخاطئة في تنفيذ مسئوليتها المجتمعية، وكان ذلك عبر دراسة 
تطبيقية على القيادات اإلدارية بشركة االتصاالت السعودية لمعرفة مدى وعي المدراء في شركة 
ت السعودية بالمفهوم الجديد للمسئولية المجتمعية، وما إذا كان القيادات في شركة االتصاالت 
السعودية قد التحقوا ببرامج تدريبية عن المسئولية المجتمعية وكانت ذات قيمة مضافة لهم، ومدى ممارسة 

لقيادات اإلدارية من على احث الب تطبيق أداة
منهم على االستبانة اإللكترونية بما ) 102

ل عليها من تحليل االستبانات اتضح وحص
وكذلك عدم حصول جميع القيادات على تدريب 
كاف في حقل المسئولية المجتمعية بالرغم من أن ممارسة القيادات لمسئوليتهم المجتمعية في أعمالهم 

  .ظهرت بشكل جيد يعكس الحس والرغبة لديهم بالقيام بمسئوليتهم المجتمعية
Abstract 

The study aimed to recognize the “Aw
by leaders of organizations” as one of the reasons of improper practices of 
organizations in carrying out their social responsibilities. He also conducted an 
applied study of STC leaders to explore to what exten
social responsibility concept and if they had attended training courses on social 
responsibility that added value to them and if the leaders exercise their social 
responsibility while they are performing their jobs. The researcher 
comprehensive survey of about 300 leaders (director and above). Among these 102 
responded to the questionnaire i.e. 34% of the targeted population. The results 
reached by the researcher after analyzing the responses showed poor apprehension 
of the social responsibility concept by the leaders and that all of them did not have 
enough training in the area of social responsibility although they exercise their 
social responsibility well in their work which reflects their sense and interest to do 
their social responsibility part. 
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  ملخص الدراسة
وعي القيادات اإلدارية في المنظمات بمفهوم المسئولية المجتمعية" علىهذه الدراسة التعرف 

األسباب التي تؤدي بالمنظمات للممارسات الخاطئة في تنفيذ مسئوليتها المجتمعية، وكان ذلك عبر دراسة 
تطبيقية على القيادات اإلدارية بشركة االتصاالت السعودية لمعرفة مدى وعي المدراء في شركة 
ت السعودية بالمفهوم الجديد للمسئولية المجتمعية، وما إذا كان القيادات في شركة االتصاالت 
السعودية قد التحقوا ببرامج تدريبية عن المسئولية المجتمعية وكانت ذات قيمة مضافة لهم، ومدى ممارسة 

تطبيق أداةتم القادة لمسئوليتهم المجتمعية في أداء عملهم بالشركة، وقد 
102(قيادي تقريباً أجاب ) 300( مدير إدارة فأعلى وعددهم

حصال تم من مجتمع الدراسة، ومن خالل النتائج التي) 34%
وكذلك عدم حصول جميع القيادات على تدريب  ،المجتمعيةللباحث ضعف وعي القيادات بمفهوم المسئولية 

كاف في حقل المسئولية المجتمعية بالرغم من أن ممارسة القيادات لمسئوليتهم المجتمعية في أعمالهم 
ظهرت بشكل جيد يعكس الحس والرغبة لديهم بالقيام بمسئوليتهم المجتمعية

The study aimed to recognize the “Awareness of the social responsibility concept 
by leaders of organizations” as one of the reasons of improper practices of 
organizations in carrying out their social responsibilities. He also conducted an 
applied study of STC leaders to explore to what extent managers grasp the new 
social responsibility concept and if they had attended training courses on social 
responsibility that added value to them and if the leaders exercise their social 
responsibility while they are performing their jobs. The researcher conducted a 
comprehensive survey of about 300 leaders (director and above). Among these 102 
responded to the questionnaire i.e. 34% of the targeted population. The results 
reached by the researcher after analyzing the responses showed poor apprehension 

the social responsibility concept by the leaders and that all of them did not have 
enough training in the area of social responsibility although they exercise their 
social responsibility well in their work which reflects their sense and interest to do 

 

 

ملخص الدراسة
هذه الدراسة التعرف  تهدف

األسباب التي تؤدي بالمنظمات للممارسات الخاطئة في تنفيذ مسئوليتها المجتمعية، وكان ذلك عبر دراسة 
تطبيقية على القيادات اإلدارية بشركة االتصاالت السعودية لمعرفة مدى وعي المدراء في شركة 

ت السعودية بالمفهوم الجديد للمسئولية المجتمعية، وما إذا كان القيادات في شركة االتصاالت االتصاال
السعودية قد التحقوا ببرامج تدريبية عن المسئولية المجتمعية وكانت ذات قيمة مضافة لهم، ومدى ممارسة 

القادة لمسئوليتهم المجتمعية في أداء عملهم بالشركة، وقد 
مدير إدارة فأعلى وعددهم

34(يشكل
للباحث ضعف وعي القيادات بمفهوم المسئولية 

كاف في حقل المسئولية المجتمعية بالرغم من أن ممارسة القيادات لمسئوليتهم المجتمعية في أعمالهم 
ظهرت بشكل جيد يعكس الحس والرغبة لديهم بالقيام بمسئوليتهم المجتمعية

areness of the social responsibility concept 
by leaders of organizations” as one of the reasons of improper practices of 
organizations in carrying out their social responsibilities. He also conducted an 

t managers grasp the new 
social responsibility concept and if they had attended training courses on social 
responsibility that added value to them and if the leaders exercise their social 

conducted a 
comprehensive survey of about 300 leaders (director and above). Among these 102 
responded to the questionnaire i.e. 34% of the targeted population. The results 
reached by the researcher after analyzing the responses showed poor apprehension 

the social responsibility concept by the leaders and that all of them did not have 
enough training in the area of social responsibility although they exercise their 
social responsibility well in their work which reflects their sense and interest to do 

  
  
  
  



ال يستطيع أي مجتمع تحقيق أهداف التنمية الشاملة ومواجهة متطلبات المستقبل إال بالمعرفة والثقافة، 
لقيادات اإلدارية في لتفق ومتطلبات الواقع والمستقبل المنشود 

تعد واحدة من أهم دعائم الحياة المجتمعية 
المهمة، فهي وسيلة للتقدم الفردي والجماعي، بل إن التنمية والتقدم البشري يقومان على المسؤولية 

الزعبي، (واآلخرين سه المجتمعية، حيث تقاس قيمة الفرد في مجتمعه بمدى تحمل المسؤولية تجاه نف

لذا تطور فكر المسئولية المجتمعية في العالم من مجرد تقديم المساعدات للمحتاجين على شكل هبات أو 
عطايا أو زكاة كما حث عليه الدين اإلسالمي الحنيف انتقاال إلى التركيز في منتصف التسعينيات وفي 
التطرق إلى مواضيع التشغيل العادل لألفراد وإعطاء فرصة 
للعمال لممارسة األعمال التي تكون سبباً في دخلهم وإيقاف أي ممارسات تؤدي إلى منعهم أو االنتقاص 

تعد المسؤولية المجتمعية للمنظمات من المفاهيم الحديثة، والتي ظهرت نتيجة تزايد 
لضغوط على المنظمات، حيث إن دورها ال يقتصر فقط على خدمة مصالحها الذاتية وتحقيق األرباح، بل 
يتعدى ذلك إلى تحقيق مصالح المجتمع الذي تعمل به، فالمنظمات اليوم أصبحت مطالبة بالتوفيق بين 

 ). 2: 2014ن، الحس(بقاءها أهدافها االقتصادية والمتطلبات المجتمعية كشرط لتحقيق نموها وضمان 

، كما أن لها واالقتصاديةوالثقافية  والتعليمية
) األيزومواصفة (تعرف العالقة، لذا الوعي المجتمعي في القضايا ذات 

اتجاه تأثيرات قراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة 
يساهم في التنمية المستدامة متضمنة : يتسم بالشفافية والذي من شأنه أن
يتماشى مع القوانين المطبقة و ،المعنية األطراف

  ).2017أبو عيد، (عالقاتها
القيم  وهذا بالضبط السبب الذي يجعل المسؤولية االجتماعية قيمة اجتماعية كبيرة، إذ تؤدي إلى تغيير

والممارسات في المنظمات، وتساهم في خلق ثقافة جديدة وتباشر في نشر ثقافة االستدامة غير المضرة 
إذ إن المسؤولية المجتمعية تمثل مشاركة الفرد مشاركة بناءة في القضايا 
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ال يستطيع أي مجتمع تحقيق أهداف التنمية الشاملة ومواجهة متطلبات المستقبل إال بالمعرفة والثقافة، 

تفق ومتطلبات الواقع والمستقبل المنشود يومهني سليم إداري  وعيومتالك سياسة 
.  

تعد واحدة من أهم دعائم الحياة المجتمعية بوجود المسؤولية المجتمعية التي إال وال يتحقق هذا األمر 
المهمة، فهي وسيلة للتقدم الفردي والجماعي، بل إن التنمية والتقدم البشري يقومان على المسؤولية 

المجتمعية، حيث تقاس قيمة الفرد في مجتمعه بمدى تحمل المسؤولية تجاه نف
28.(  

لذا تطور فكر المسئولية المجتمعية في العالم من مجرد تقديم المساعدات للمحتاجين على شكل هبات أو 
عطايا أو زكاة كما حث عليه الدين اإلسالمي الحنيف انتقاال إلى التركيز في منتصف التسعينيات وفي 

التطرق إلى مواضيع التشغيل العادل لألفراد وإعطاء فرصة إلى ) 1995(مؤتمر كوبنهاجن بالتحديد عام 
للعمال لممارسة األعمال التي تكون سبباً في دخلهم وإيقاف أي ممارسات تؤدي إلى منعهم أو االنتقاص 

  .من قدرتهم وإهمالهم
تعد المسؤولية المجتمعية للمنظمات من المفاهيم الحديثة، والتي ظهرت نتيجة تزايد وفي ضوء ذلك 

لضغوط على المنظمات، حيث إن دورها ال يقتصر فقط على خدمة مصالحها الذاتية وتحقيق األرباح، بل 
يتعدى ذلك إلى تحقيق مصالح المجتمع الذي تعمل به، فالمنظمات اليوم أصبحت مطالبة بالتوفيق بين 

أهدافها االقتصادية والمتطلبات المجتمعية كشرط لتحقيق نموها وضمان 
والتعليمية االجتماعية المجاالتفي  إسهاماتمسؤولية مجتمعية لها 

الوعي المجتمعي في القضايا ذات  في نشر الثقافة البيئية وزيادة
اتجاه تأثيرات قراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة  مسؤولية المنشأة: المسؤولية المجتمعية على أنها

يتسم بالشفافية والذي من شأنه أن أخالقيسلوك  خالل 
األطرافتوقعات  االعتباريأخذ في و ،صحة ورخاء المجتمع
عالقاتها خالليدمج عبر المنشأة ويمارس من  ،ومعايير السلوك الدولية

وهذا بالضبط السبب الذي يجعل المسؤولية االجتماعية قيمة اجتماعية كبيرة، إذ تؤدي إلى تغيير
والممارسات في المنظمات، وتساهم في خلق ثقافة جديدة وتباشر في نشر ثقافة االستدامة غير المضرة 

Loria, 2008: 1434 ( إذ إن المسؤولية المجتمعية تمثل مشاركة الفرد مشاركة بناءة في القضايا

 

 

  :مقدمة
ال يستطيع أي مجتمع تحقيق أهداف التنمية الشاملة ومواجهة متطلبات المستقبل إال بالمعرفة والثقافة، 

متالك سياسة إو
.المنظمات

وال يتحقق هذا األمر  
المهمة، فهي وسيلة للتقدم الفردي والجماعي، بل إن التنمية والتقدم البشري يقومان على المسؤولية 

المجتمعية، حيث تقاس قيمة الفرد في مجتمعه بمدى تحمل المسؤولية تجاه نف
2011 :28

لذا تطور فكر المسئولية المجتمعية في العالم من مجرد تقديم المساعدات للمحتاجين على شكل هبات أو 
عطايا أو زكاة كما حث عليه الدين اإلسالمي الحنيف انتقاال إلى التركيز في منتصف التسعينيات وفي 

مؤتمر كوبنهاجن بالتحديد عام 
للعمال لممارسة األعمال التي تكون سبباً في دخلهم وإيقاف أي ممارسات تؤدي إلى منعهم أو االنتقاص 

من قدرتهم وإهمالهم
وفي ضوء ذلك 

لضغوط على المنظمات، حيث إن دورها ال يقتصر فقط على خدمة مصالحها الذاتية وتحقيق األرباح، بل ا
يتعدى ذلك إلى تحقيق مصالح المجتمع الذي تعمل به، فالمنظمات اليوم أصبحت مطالبة بالتوفيق بين 

أهدافها االقتصادية والمتطلبات المجتمعية كشرط لتحقيق نموها وضمان 
مسؤولية مجتمعية لها فال

في نشر الثقافة البيئية وزيادة دور
المسؤولية المجتمعية على أنها

 وذلك من
صحة ورخاء المجتمع
ومعايير السلوك الدولية

وهذا بالضبط السبب الذي يجعل المسؤولية االجتماعية قيمة اجتماعية كبيرة، إذ تؤدي إلى تغيير
والممارسات في المنظمات، وتساهم في خلق ثقافة جديدة وتباشر في نشر ثقافة االستدامة غير المضرة 

ia, 2008: 1434(بالتنمية



كما تعني التزام المنظمة بتعظيم أثرها اإليجابي، والتقليل من أثرها 

التزام المنشأة تجاه المجتمع "المسئولية المجتمعية على أنها 
أن المسؤولية المجتمعية )  Holmes(ز في حين بين هولم

تعني اإللتزام منشأة األعمال تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وذلك عن طريق المساهمة بمجموعة كبيرة من 
االجتماعية مثل محاربة الفقر وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة التلوث وخلق فرص عمل وحل 

Holmes, 1985, P435 .(  
إلى أن المسئولية المجتمعية تمثل توقعات المجتمع لمبادرات المنشأة في مجال 
وبما يتجاوز الحد األدنى من اإلذعان للقانون وبصورة ال تضر بقيام المنشأة 

  ).2005محسن، والعامري، 
ومن خالل االطالع على العديد من المفاهيم تبين للباحث أن مفهوم المسئولية االجتماعية يتضمن ثالثة 

 ,Berkowitz & Others, 1997(بيركوتز 

وتشير إلى أن المسئولية كانت متمثلة فقط في تحقيق األرباح للمالكين 
Friedman(.  

بسبب النقد الذي وجه لهدف الربح كمسئولية اجتماعية وحيدة 
Stakeholders ( والتي أكدت على ضرورة

  .االهتمام بأهداف أصحاب المصالح من المستهلكين والعاملين والموردين وغيرهم
ويعني التزام الشركة بمسئوليتها تجاه المجتمع والبيئة وذلك من خالل 

  .الوصول إلى الجماعات ذات العالقة واالهتمام بمطالبهم وتعزيز السلوك اإليجابي تجاه البيئة
وقد تنوعت  وفي ضوء تطور مفاهيم المسؤولية المجتمعية تطورت النظريات التي اهتمت بهذا المفهوم،

في طرح هذا الموضوع تبعا الختالف وجهات النظر، ومن أبرز النظريات الممهدة للتأصيل العلمي 
  :هي

 )ميلتون فريدمان(وفقا لمبدأ ): النظرية النيوكالسيكية
واقتصاديو مدرسة شيكاغو فان المسئولية االجتماعية تمارس داخل الشركة بهدف تحسين العائد 
وتحقيق أرباح مالية للمساهمين، فهو يؤسس لمبدأ تعظيم قيمة المساهم والهدف االجتماعي المناسب 

  .للمؤسسات ألنه يعادل تعظيم الثروة االجتماعية الجاري تحقيقها من خالل الشركة
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كما تعني التزام المنظمة بتعظيم أثرها اإليجابي، والتقليل من أثرها ). 226: 2011الشربيني، (
 ).Pirde & Ferrel, 1977: 12(السلبي على المجتمع

المسئولية المجتمعية على أنها ) Drucker(وفي هذا السياق عرف دركر 
في حين بين هولم). Drucker, 1997, P584(الذي تعمل فيه 

تعني اإللتزام منشأة األعمال تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وذلك عن طريق المساهمة بمجموعة كبيرة من 
االجتماعية مثل محاربة الفقر وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة التلوث وخلق فرص عمل وحل 

 Holmes, 1985, P435(مشكلة اإلسكان والمواصالت وغيرها 

إلى أن المسئولية المجتمعية تمثل توقعات المجتمع لمبادرات المنشأة في مجال ) Strier(كذلك أشار سترير 
وبما يتجاوز الحد األدنى من اإلذعان للقانون وبصورة ال تضر بقيام المنشأة  مسئوليتها تجاه المجتمع

محسن، والعامري، (بوظائفها األساسية للحصول على عائد مناسب من استثماراتها
ومن خالل االطالع على العديد من المفاهيم تبين للباحث أن مفهوم المسئولية االجتماعية يتضمن ثالثة 

بيركوتز   لمسئولية الشركات حسب ما وضحها جوانب أساسية
PP:110 (وهي :  

وتشير إلى أن المسئولية كانت متمثلة فقط في تحقيق األرباح للمالكين  :المسئولية تجاه تحقيق األرباح
Friedman(ولحملة األسهم، وهذه المسئولية تؤيد ما جاء به االقتصادي 

بسبب النقد الذي وجه لهدف الربح كمسئولية اجتماعية وحيدة  :المسئولية تجاه أصحاب المصالح
Stakeholders(للشركة، ظهر ما يسمى بالمسئولية تجاه أصحاب المصالح 

االهتمام بأهداف أصحاب المصالح من المستهلكين والعاملين والموردين وغيرهم
ويعني التزام الشركة بمسئوليتها تجاه المجتمع والبيئة وذلك من خالل : المسئولية تجاه المجتمع

الوصول إلى الجماعات ذات العالقة واالهتمام بمطالبهم وتعزيز السلوك اإليجابي تجاه البيئة
وفي ضوء تطور مفاهيم المسؤولية المجتمعية تطورت النظريات التي اهتمت بهذا المفهوم،

في طرح هذا الموضوع تبعا الختالف وجهات النظر، ومن أبرز النظريات الممهدة للتأصيل العلمي 
هي) 2011الدلبحي ( لمفهوم المسئولية االجتماعية حسب ما بينها

النظرية النيوكالسيكية(نظرية ممارسة المسئولية لفائدة المساهمين 
واقتصاديو مدرسة شيكاغو فان المسئولية االجتماعية تمارس داخل الشركة بهدف تحسين العائد 
وتحقيق أرباح مالية للمساهمين، فهو يؤسس لمبدأ تعظيم قيمة المساهم والهدف االجتماعي المناسب 

للمؤسسات ألنه يعادل تعظيم الثروة االجتماعية الجاري تحقيقها من خالل الشركة

 

 

(المجتمعية
السلبي على المجتمع

وفي هذا السياق عرف دركر 
الذي تعمل فيه 

تعني اإللتزام منشأة األعمال تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وذلك عن طريق المساهمة بمجموعة كبيرة من 
االجتماعية مثل محاربة الفقر وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة التلوث وخلق فرص عمل وحل األنشطة 

مشكلة اإلسكان والمواصالت وغيرها 
كذلك أشار سترير 

مسئوليتها تجاه المجتمع
بوظائفها األساسية للحصول على عائد مناسب من استثماراتها

ومن خالل االطالع على العديد من المفاهيم تبين للباحث أن مفهوم المسئولية االجتماعية يتضمن ثالثة 
جوانب أساسية
PP:110-112

المسئولية تجاه تحقيق األرباح: أوالً
ولحملة األسهم، وهذه المسئولية تؤيد ما جاء به االقتصادي 

المسئولية تجاه أصحاب المصالح: نياًثا
للشركة، ظهر ما يسمى بالمسئولية تجاه أصحاب المصالح 

االهتمام بأهداف أصحاب المصالح من المستهلكين والعاملين والموردين وغيرهم
المسئولية تجاه المجتمع :ثالثاً

الوصول إلى الجماعات ذات العالقة واالهتمام بمطالبهم وتعزيز السلوك اإليجابي تجاه البيئة
وفي ضوء تطور مفاهيم المسؤولية المجتمعية تطورت النظريات التي اهتمت بهذا المفهوم،

في طرح هذا الموضوع تبعا الختالف وجهات النظر، ومن أبرز النظريات الممهدة للتأصيل العلمي 
لمفهوم المسئولية االجتماعية حسب ما بينها

نظرية ممارسة المسئولية لفائدة المساهمين : أوالً
واقتصاديو مدرسة شيكاغو فان المسئولية االجتماعية تمارس داخل الشركة بهدف تحسين العائد 
وتحقيق أرباح مالية للمساهمين، فهو يؤسس لمبدأ تعظيم قيمة المساهم والهدف االجتماعي المناسب 

للمؤسسات ألنه يعادل تعظيم الثروة االجتماعية الجاري تحقيقها من خالل الشركة



لألبحاث في الواليات ) ساتفورد(عرف أصحاب المصالح في اجتماع 
الجماعات التي بدونها تتوقف المنظمة عن العمل، أو يعتبر آخر تلك 

، )و جماعةأ(الجماعات التي تعتبر حيوية لبقاء ونجاح الشركة، وبالتالي فان صاحب المصلحة هو كل فرد 
أو ) أو يتأثر/و(ويؤثر ) أو ضمنية(، يملك عقودا صريحة 

رملي وزحوط، (بالمؤسسة وبأهدافها سواء نشطت أو لم تنشط 

ين إذ يقوم التفاعل على أساس نفعي فيحسب 
كل طرف مقدار الفائدة التي يحصل عليها من هذا التفاعل، فاالفتراض األساسي هو أن كل شخص في أي 

  .)2011الدلبحي (تبادل فعلي يسعى لتحقيق اقصى فائدة وفي نفس الوقت يقلل من التكلفة 
ذا كانت السلوكيات والتصرفات المتوقعة من الفرد من 

، وانه "تعارض الدور"قبل األخرين في المنظمة متنافرة وغير متسقة فان الفرد سوف يشعر بحالة من 
ما هو إال نتيجة للنقص في " غموض الدور

لمنوطة بدور وظيفي، إذ لم يعرف الموظف المسؤوليات والصالحيات 
 & Hamner( المعطاة له أو كيف يقيم أداؤه في العمل، فذلك سيجعله يتردد في اتخاذ القرارا االداراية

ألساس األفكار التي جاءت بها النظريات التقليدية والسلوكية تعتبر ا
الذي ساعد على نشوء وتطور الفكر االقتصادي الحديث حيث كانت التناقضات بين االتجاهات 
والتعارض في األفكار أو التوافق بينها بمثابة التحفيز والتشجيع للبحث عن نظرية كاملة تجمع كافة 

Saudi Responsible Competitor Indicator    
 SARCI مؤشر  على أساس إطار عمل

Accountability  المتخصصة في االستشارات
www.accountability.org.uk وهو مؤشر مبتكر ،

على مستوى الدول يوفر منهجية الكتشاف العالقة بين المسئولية االجتماعية للشركات والقدرة التنافسية 
ويتوقع . متها ثمانون دولة في جميع أنحاء العالم

مؤشر التنافسية أن الحكومات وشركات القطاع الخاص بدأت بالتزايد في بناء مسؤوليتها االجتماعية من 
.  
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عرف أصحاب المصالح في اجتماع  :نظرية أصحاب المصالح
الجماعات التي بدونها تتوقف المنظمة عن العمل، أو يعتبر آخر تلك : على انهم) م1963(المتحدة عام 

الجماعات التي تعتبر حيوية لبقاء ونجاح الشركة، وبالتالي فان صاحب المصلحة هو كل فرد 
، يملك عقودا صريحة )أو مستقبلي(، حالي )أو معنوي(كيان طبيعي 

بالمؤسسة وبأهدافها سواء نشطت أو لم تنشط ) أو غير مباشرة(يشارك بصفة مباشرة 
  

ين إذ يقوم التفاعل على أساس نفعي فيحسب توضح هذه النظرية التفاعل مع اآلخر: النظرية التبادلية
كل طرف مقدار الفائدة التي يحصل عليها من هذا التفاعل، فاالفتراض األساسي هو أن كل شخص في أي 

تبادل فعلي يسعى لتحقيق اقصى فائدة وفي نفس الوقت يقلل من التكلفة 
ذا كانت السلوكيات والتصرفات المتوقعة من الفرد من تخلص هذه النظرية إلى انه ا: نظرية الدور

قبل األخرين في المنظمة متنافرة وغير متسقة فان الفرد سوف يشعر بحالة من 
غموض الدور"سوف يواجه حالة من اإلحباط وعدم الرضا، كما أن 

لمنوطة بدور وظيفي، إذ لم يعرف الموظف المسؤوليات والصالحيات المعلومات المطلوبة إلنجاز المهام ا
المعطاة له أو كيف يقيم أداؤه في العمل، فذلك سيجعله يتردد في اتخاذ القرارا االداراية

Tosi, 1974, p.497(.  
األفكار التي جاءت بها النظريات التقليدية والسلوكية تعتبر اأن وفي ضوء ذلك يكن القول 

الذي ساعد على نشوء وتطور الفكر االقتصادي الحديث حيث كانت التناقضات بين االتجاهات 
والتعارض في األفكار أو التوافق بينها بمثابة التحفيز والتشجيع للبحث عن نظرية كاملة تجمع كافة 

  .المتغيرات التي تتداخل في عالقات داخلية
Saudi Responsible Competitor Indicator     مؤشر التنافسية المسؤولة السعودي

 SARCIيقوم اإلطار المنطقي للمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة
Accountabilityالتنافسية المسؤولة العالمي الذي قدمته شركة أكاونتابلتي 

www.accountability.org.ukالخاصة باالستدامة ونشر على موقعها اإللكتروني 
على مستوى الدول يوفر منهجية الكتشاف العالقة بين المسئولية االجتماعية للشركات والقدرة التنافسية 

متها ثمانون دولة في جميع أنحاء العالملها، ويتضمن هذا المؤشر المعايير الوطنية التي استخد
مؤشر التنافسية أن الحكومات وشركات القطاع الخاص بدأت بالتزايد في بناء مسؤوليتها االجتماعية من 

.خالل استراتيجيات تطور وتحافظ على قدرتها التنافسية الوطنية

 

 

نظرية أصحاب المصالح :ثانياً
المتحدة عام 

الجماعات التي تعتبر حيوية لبقاء ونجاح الشركة، وبالتالي فان صاحب المصلحة هو كل فرد 
كيان طبيعي 

يشارك بصفة مباشرة 
2012(.  

النظرية التبادلية: ثالثاً
كل طرف مقدار الفائدة التي يحصل عليها من هذا التفاعل، فاالفتراض األساسي هو أن كل شخص في أي 

تبادل فعلي يسعى لتحقيق اقصى فائدة وفي نفس الوقت يقلل من التكلفة 
نظرية الدور: رابعاً

قبل األخرين في المنظمة متنافرة وغير متسقة فان الفرد سوف يشعر بحالة من 
سوف يواجه حالة من اإلحباط وعدم الرضا، كما أن 

المعلومات المطلوبة إلنجاز المهام ا
المعطاة له أو كيف يقيم أداؤه في العمل، فذلك سيجعله يتردد في اتخاذ القرارا االداراية

Tosi, 1974, p.497

وفي ضوء ذلك يكن القول 
الذي ساعد على نشوء وتطور الفكر االقتصادي الحديث حيث كانت التناقضات بين االتجاهات 
والتعارض في األفكار أو التوافق بينها بمثابة التحفيز والتشجيع للبحث عن نظرية كاملة تجمع كافة 

المتغيرات التي تتداخل في عالقات داخلية
مؤشر التنافسية المسؤولة السعودي

يقوم اإلطار المنطقي للمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة
التنافسية المسؤولة العالمي الذي قدمته شركة أكاونتابلتي 

الخاصة باالستدامة ونشر على موقعها اإللكتروني 
على مستوى الدول يوفر منهجية الكتشاف العالقة بين المسئولية االجتماعية للشركات والقدرة التنافسية 

لها، ويتضمن هذا المؤشر المعايير الوطنية التي استخد
مؤشر التنافسية أن الحكومات وشركات القطاع الخاص بدأت بالتزايد في بناء مسؤوليتها االجتماعية من 

خالل استراتيجيات تطور وتحافظ على قدرتها التنافسية الوطنية



في المملكة على تحسين أدائها  هدف المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة إلى مساعدة الشركات
التنافسي، ويقوم المؤشر بتحليل األداء باستخدام أداة تحليلية متطورة وحديثة، ويقدم توصيات متميزة 
ومهيأة لمتطلبات الجهات المختلفة لمساعدة جميع الشركات المشاركة على تحسين أدائها، ويعزز منهج 
م من خالل بناء جسر بين ممارسات المسؤولية االجتماعية 
للشركات واالستراتيجيات التنفيذية لتقليل التكاليف وتحسين العالقات والعائد من العمالء، وتحسين وضع 

التطابق مع القوانين : لى سبع مساراتوضمن إطار العمل المذكور، تقسم محركات التنافسية المسؤولة إ
الشرعية  مثل مستحقات الموظفين" جذب واحتضان الخبرات

، االبتكار في الخدمة أو "مثل فعالية استخدام الموارد
وهنا  ، تشجيع الحوكمة العامة،"مثل توعية المستهلك

والقيادة، النظم اإلدارية، المشاركة  اإلستراتيجية
وااللتزام، المؤثرات وانعكاسات البرامج على المجتمع، حيث يقوم تحديد وتعريف كّل مسار على أسس 

ثمة أيضا مسائل واهتمامات خاصة . لموسة، مما يعني االهتمامات العالمية والمشتركة بين الشركات كافةً
بقطاع معين، فضالً عن الشؤون الخاصة بمنطقة معينة، من هذه الناحية، يصبح إطار العمل قابال للتعديل 

  .لسياقكي يبقى مرتبطًا بالعوامل واالهتمامات المحلية المذكورة في هذا ا
ولة السعودي يوفر منهجية الكتشاف العالقة بين المسئولية االجتماعية 
يتوقع أن الحكومات وشركات القطاع الخاص بدأت 

على قدرتها التنافسية  االجتماعية من خالل استراتيجيات تطور وتحافظ
 فااللتزامإن هناك منافع جمة وأهمية متزايدة للمسؤولية االجتماعية، 

 العاملينمن قبل  للمنظمةيعمل على زيادة الوالء واالحترام 
لذا جاءت هذه الدراسة للبحث في  .الفرد والوطن
  .وعي القيادات بشركة االتصاالت السعودية بمفهوم المسئولية المجتمعية

العديد من منظمات القطاع الخاص تعمل وتقدم مبادرات مجتمعية 
متعددة، ومع ذلك ترتكب العديد من األخطاء في بعض الممارسات مما يتنافى مع مسئوليتها المجتمعية 

للمدراء  أنالدراسات التي تمت لمعرفة دور اإلدارة العليا في المنظمات 
دور هام في تبني برامج المسئولية المجتمعية لدى الشركات وتبني هذا الفكر والتخطيط 
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هدف المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة إلى مساعدة الشركات
التنافسي، ويقوم المؤشر بتحليل األداء باستخدام أداة تحليلية متطورة وحديثة، ويقدم توصيات متميزة 
ومهيأة لمتطلبات الجهات المختلفة لمساعدة جميع الشركات المشاركة على تحسين أدائها، ويعزز منهج 

م من خالل بناء جسر بين ممارسات المسؤولية االجتماعية التنافسية المسؤولة األداء التنافسي المستدا
للشركات واالستراتيجيات التنفيذية لتقليل التكاليف وتحسين العالقات والعائد من العمالء، وتحسين وضع 

  . )2012، صحيفة الشرق المطبوعة(الشركة بين المنافسين
وضمن إطار العمل المذكور، تقسم محركات التنافسية المسؤولة إ

جذب واحتضان الخبرات"، مثل قوانين الفساد والصحة والسالمة
مثل فعالية استخدام الموارد"، شبكة اإلمداد المسؤولة "العطاء الخيري"االجتماعية 

مثل توعية المستهلك"تواصل المسؤول ، ال"مثل التغذية الصحيحة
اإلستراتيجية: وهي, فإن لكّل مسار أربعة محاور يستعان بها في التقييم

وااللتزام، المؤثرات وانعكاسات البرامج على المجتمع، حيث يقوم تحديد وتعريف كّل مسار على أسس 
لموسة، مما يعني االهتمامات العالمية والمشتركة بين الشركات كافةً

بقطاع معين، فضالً عن الشؤون الخاصة بمنطقة معينة، من هذه الناحية، يصبح إطار العمل قابال للتعديل 
كي يبقى مرتبطًا بالعوامل واالهتمامات المحلية المذكورة في هذا ا

ولة السعودي يوفر منهجية الكتشاف العالقة بين المسئولية االجتماعية ؤمؤشر التنافسية المس
يتوقع أن الحكومات وشركات القطاع الخاص بدأت ، وكون هذا المؤشر للشركات والقدرة التنافسية لها

االجتماعية من خالل استراتيجيات تطور وتحافظ يتهالؤوبالتزايد في بناء مس
إن هناك منافع جمة وأهمية متزايدة للمسؤولية االجتماعية، : وفي ضوء ذلك يمكن القول

يعمل على زيادة الوالء واالحترام  المنظماتبالمسؤولية المجتمعية من قبل 
الفرد والوطنو المنظمة على مما يترك أثر إيجابيوالمجتمع المحلي، 

وعي القيادات بشركة االتصاالت السعودية بمفهوم المسئولية المجتمعية
  :وأسئلتها مشكلة الدراسة
العديد من منظمات القطاع الخاص تعمل وتقدم مبادرات مجتمعية  أنهو  الدراسةناقشها تلعل المشكلة التي 

متعددة، ومع ذلك ترتكب العديد من األخطاء في بعض الممارسات مما يتنافى مع مسئوليتها المجتمعية 
الدراسات التي تمت لمعرفة دور اإلدارة العليا في المنظمات  أثبتتبمفهومها الحديث، وحيث 

دور هام في تبني برامج المسئولية المجتمعية لدى الشركات وتبني هذا الفكر والتخطيط في المنظمات 

 

 

هدف المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة إلى مساعدة الشركاتوي
التنافسي، ويقوم المؤشر بتحليل األداء باستخدام أداة تحليلية متطورة وحديثة، ويقدم توصيات متميزة 
ومهيأة لمتطلبات الجهات المختلفة لمساعدة جميع الشركات المشاركة على تحسين أدائها، ويعزز منهج 

التنافسية المسؤولة األداء التنافسي المستدا
للشركات واالستراتيجيات التنفيذية لتقليل التكاليف وتحسين العالقات والعائد من العمالء، وتحسين وضع 

الشركة بين المنافسين
وضمن إطار العمل المذكور، تقسم محركات التنافسية المسؤولة إ

مثل قوانين الفساد والصحة والسالمة"
االجتماعية 

مثل التغذية الصحيحة"المنتج 
فإن لكّل مسار أربعة محاور يستعان بها في التقييم

وااللتزام، المؤثرات وانعكاسات البرامج على المجتمع، حيث يقوم تحديد وتعريف كّل مسار على أسس 
لموسة، مما يعني االهتمامات العالمية والمشتركة بين الشركات كافةًم

بقطاع معين، فضالً عن الشؤون الخاصة بمنطقة معينة، من هذه الناحية، يصبح إطار العمل قابال للتعديل 
كي يبقى مرتبطًا بالعوامل واالهتمامات المحلية المذكورة في هذا ا

مؤشر التنافسية المسوكون 
للشركات والقدرة التنافسية لها

بالتزايد في بناء مس
وفي ضوء ذلك يمكن القول .الوطنية

بالمسؤولية المجتمعية من قبل 
والمجتمع المحلي، 

وعي القيادات بشركة االتصاالت السعودية بمفهوم المسئولية المجتمعية
مشكلة الدراسة
لعل المشكلة التي 

متعددة، ومع ذلك ترتكب العديد من األخطاء في بعض الممارسات مما يتنافى مع مسئوليتها المجتمعية 
بمفهومها الحديث، وحيث 

في المنظمات 



في توجيه هذا الدور بما ينعكس  أساسيلمبادرات الشركة في هذا المجال، فإن وعي المدراء يؤثر بشكل 
على تقديم خطط طموحة للشركات واستدامة مواردها وتطوير تفاعلها ونفعها للمجتمع والموظفين 

مسئولية االجتماعية المفهوم بفي المنظمات 
وعي القيادات اإلدارية  لمعرفةلذا جاءت هذه الدراسة 
، وتحديدا جاءت هذه الدراسة م المسئولية المجتمعية

  "ما مدى وعي القيادات اإلدارية بشركة االتصاالت السعودية بمفهوم المسئولية المجتمعية؟

 ما مدى وعي المدراء في شركة االتصاالت السعودية بالمفهوم الجديد للمسئولية المجتمعية؟ 

هل التحق المدراء في شركة االتصاالت السعودية ببرامج تدريبية عن المسئولية المجتمعية وكانت 

  كة؟ ما مدى ممارسة المدراء لمسئوليتهم المجتمعية في أداء عملهم بالشر

تنبع أهمية هذه الدراسة من تسليطها الضوء على معرفة مدى وعي المدراء بالمسئولية المجتمعية، وهو 
عامل مهم وحاسم في انتشار هذا المفهوم وتحويل الشركات إلى منظمات ملتزمة ومسئوله مجتمعياً، وعليه 

 

قد تساهم الشركة في تطوير مفهوم المسئولية المجتمعية للشركات بمجرد معرفة جوانب 

 .قد تزود الدراسة اإلدارة العليا بمؤشر هام لنجاح المسئولية المجتمعية في شركتهم

تطوير وتحسين برامج التدريب المناسبة حسب جوانب 

 قد تزيد الدراسة من رفع مستوى مبادرات ومشاركات الشركة مجتمعيا

  .قد تلفت الدراسة االنتباه للشركات التي لم تهتم بهذا الجانب المهم لالهتمام به
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لمبادرات الشركة في هذا المجال، فإن وعي المدراء يؤثر بشكل 
على تقديم خطط طموحة للشركات واستدامة مواردها وتطوير تفاعلها ونفعها للمجتمع والموظفين 

 .واالقتصاد والبيئة

في المنظمات  القيادات اإلداريةمدى وعي  لمعرفة تسعى دراسةال فان هذه
لذا جاءت هذه الدراسة ، ليساعدوا منظماتهم على أن تكون مسئولة مجتمعياً
م المسئولية المجتمعيةبشركة االتصاالت السعودية في المنظمات بمفهو

  :لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي
ما مدى وعي القيادات اإلدارية بشركة االتصاالت السعودية بمفهوم المسئولية المجتمعية؟

  :وقد انبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

ما مدى وعي المدراء في شركة االتصاالت السعودية بالمفهوم الجديد للمسئولية المجتمعية؟ 

هل التحق المدراء في شركة االتصاالت السعودية ببرامج تدريبية عن المسئولية المجتمعية وكانت 
 ذات قيمة مضافة لهم؟ 

ما مدى ممارسة المدراء لمسئوليتهم المجتمعية في أداء عملهم بالشر
  :أهمية الدراسة

تنبع أهمية هذه الدراسة من تسليطها الضوء على معرفة مدى وعي المدراء بالمسئولية المجتمعية، وهو 
عامل مهم وحاسم في انتشار هذا المفهوم وتحويل الشركات إلى منظمات ملتزمة ومسئوله مجتمعياً، وعليه 

  :فإن نتائج الدراسة والتوصيات ستساعد على
 .ى الوعي بمفهوم المسئولية المجتمعيةمعرفة مستو - 

قد تساهم الشركة في تطوير مفهوم المسئولية المجتمعية للشركات بمجرد معرفة جوانب  - 
 .ضعف الوعي لدى المدراء بها

قد تزود الدراسة اإلدارة العليا بمؤشر هام لنجاح المسئولية المجتمعية في شركتهم - 
تطوير وتحسين برامج التدريب المناسبة حسب جوانب قد تزيد الدراسة من اهتمام الشركة في  - 

 .الضعف لتعريف الموظفين بالمسئولية المجتمعية

قد تزيد الدراسة من رفع مستوى مبادرات ومشاركات الشركة مجتمعيا - 
قد تلفت الدراسة االنتباه للشركات التي لم تهتم بهذا الجانب المهم لالهتمام به - 

 

 

لمبادرات الشركة في هذا المجال، فإن وعي المدراء يؤثر بشكل 
على تقديم خطط طموحة للشركات واستدامة مواردها وتطوير تفاعلها ونفعها للمجتمع والموظفين 

واالقتصاد والبيئة
فان هذهلذا 

ليساعدوا منظماتهم على أن تكون مسئولة مجتمعياً
بشركة االتصاالت السعودية في المنظمات بمفهو

لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي
ما مدى وعي القيادات اإلدارية بشركة االتصاالت السعودية بمفهوم المسئولية المجتمعية؟"

وقد انبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

ما مدى وعي المدراء في شركة االتصاالت السعودية بالمفهوم الجديد للمسئولية المجتمعية؟   -1

هل التحق المدراء في شركة االتصاالت السعودية ببرامج تدريبية عن المسئولية المجتمعية وكانت  -2
ذات قيمة مضافة لهم؟ 

ما مدى ممارسة المدراء لمسئوليتهم المجتمعية في أداء عملهم بالشر -3
أهمية الدراسة

تنبع أهمية هذه الدراسة من تسليطها الضوء على معرفة مدى وعي المدراء بالمسئولية المجتمعية، وهو 
عامل مهم وحاسم في انتشار هذا المفهوم وتحويل الشركات إلى منظمات ملتزمة ومسئوله مجتمعياً، وعليه 

فإن نتائج الدراسة والتوصيات ستساعد على
 -
 -

 -
 -

 -
 -

  



 .مدى وعي المدراء في شركة االتصاالت السعودية بالمفهوم الجديد للمسئولية المجتمعية

التحق المدراء في شركة االتصاالت السعودية ببرامج تدريبية عن المسئولية 

 ية في أداء عملهم بالشركة؟

  .بالمملكة العربية السعودية هذه الدراسة في شركة االتصاالت السعودية

  

نوع من الروح المعنوية والمسؤولية التي تتجسد في المدير، والتي تعمل على توحيد 
  ).304: 2010اآلغا، (لتحقيق األهداف المطلوبة، والتي تتجاوز مصالحهم اآلنية 

في شركة  ملينعلى العا اإلشرافيقوم بعملية 

يعرف االتحاد األوربي المسؤولية المجتمعية على أنها مفهوم تقوم الشركات 
وفي تفاعلها مع أصحاب المصالح على نحو 
سؤولية المجتمعية هي مفهوم تطوعي ال يستلزم سن 

  ).3: 2010أنور، (القوانين أو وضع قواعد محددة تلتزم بها الشركات للقيام بمسؤولياتها تجاه المجتمع 
بانها كل الخدمات التطوعية التي تقوم بها شركة االتصاالت 
وتقاس إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها المبحوث في المقيـاس  

، هي )STC(باسم ، والمعروفة اختصاراً 
 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم تأسست الشركة

كشركة  ،)1998أبريل  21بتاريخ  35/م
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  :الدراسة
  :على التعرف الدراسةتهدف هذه 
مدى وعي المدراء في شركة االتصاالت السعودية بالمفهوم الجديد للمسئولية المجتمعية  - 
التحق المدراء في شركة االتصاالت السعودية ببرامج تدريبية عن المسئولية معرفة إن كان  - 

 .المجتمعية وكانت ذات قيمة مضافة لهم

ية في أداء عملهم بالشركة؟مدى ممارسة المدراء لمسئوليتهم المجتمع - 
  محددات الدراسة

هذه الدراسة في شركة االتصاالت السعودية أجريت :الحدود المكانية
  ).م2017(العام الدراسي  :الحدود الزمانية
  .القيادات اإلدارية بشركة االتصاالت السعودية: الحدود البشرية

 :مصطلحات الدراسة
نوع من الروح المعنوية والمسؤولية التي تتجسد في المدير، والتي تعمل على توحيد : اإلدارية
لتحقيق األهداف المطلوبة، والتي تتجاوز مصالحهم اآلنية  هجهود مرؤوسي
يقوم بعملية المدير الذي بانه : إجرائياًاإلدارية  ةالقياد يمكن تعريف

  .االتصاالت السعودية
يعرف االتحاد األوربي المسؤولية المجتمعية على أنها مفهوم تقوم الشركات : المسئولية المجتمعية

وفي تفاعلها مع أصحاب المصالح على نحو . بمقتضاه بتضمين اعتبارات اجتماعية وبيئية في أعمالهم
سؤولية المجتمعية هي مفهوم تطوعي ال يستلزم سن تطوعي، ويركز االتحاد األوربي على أن فكرة الم

القوانين أو وضع قواعد محددة تلتزم بها الشركات للقيام بمسؤولياتها تجاه المجتمع 
بانها كل الخدمات التطوعية التي تقوم بها شركة االتصاالت : إجرائياالمسؤولية المجتمعية  ويعرف الباحث

وتقاس إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها المبحوث في المقيـاس   .المجتمع السعوديالسعودية في خدمة 
  .لهذا الغرض في الدراسة الحالية إعداده

، والمعروفة اختصاراً )Saudi Telecom Company(: شركة االتصاالت السعودية
تأسست الشركة. المشغل األول لخدمات االتصاالت في السعودية

م(والمرسوم الملكي رقم  ،)2002سبتمبر  9( بتاريخ

 

 

الدراسة أهداف
تهدف هذه 
 -
 -

 -
محددات الدراسة

الحدود المكانية
الحدود الزمانية
الحدود البشرية

 
مصطلحات الدراسة

اإلدارية القيادات
جهود مرؤوسي
يمكن تعريف

االتصاالت السعودية
المسئولية المجتمعية

بمقتضاه بتضمين اعتبارات اجتماعية وبيئية في أعمالهم
تطوعي، ويركز االتحاد األوربي على أن فكرة الم

القوانين أو وضع قواعد محددة تلتزم بها الشركات للقيام بمسؤولياتها تجاه المجتمع 
ويعرف الباحث

السعودية في خدمة 
إعدادهالذي 

شركة االتصاالت السعودية
المشغل األول لخدمات االتصاالت في السعودية

بتاريخ) 171(



الذي اعتمد نظام  ،)1998أبريل  20وتاريخ 
2017(.  

االطالع على أهم الدراسات التي تركز جال المسئولية المجتمعية وقد تم 
  :على التطوير للمسئولية المجتمعية ثم تلك التي تتعلق بصميم البحث موضوع الدراسة الحالية كالتالي

التعرف إلى مفهوم المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع 
الخاص والتعرف على أهم المبادئ التي ترتكز عليها وأسباب تناميها في المجتمع ومدى تبني 

وقد  .مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني لها ومعرفة تأثيرها ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية
غياب األطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي 

أدى إلى عدم وجود مفهوم  ،من شأنها تعزيز مفهوم المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص
باإلضافة إلى أن  ،ناضج ومتكامل للمسؤولية االجتماعية لدى مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين

طيني بالنسبة األكبر في التشغيل إضافة إلى التبرعات واإلعانات التي 
يقدمها للمجتمع غير كافية للحكم عليه بتحمل المسؤولية االجتماعية بشكل دقيق دون مراعاة 

وشفافيتها وممارستها  ،االعتبارات المرتبطة بمفهوم المسؤولية االجتماعية وهي المحافظة على البيئة
 .ومراعاة حقوق اإلنسان ،وجودة الخدمات

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أهمية المسؤولية المجتمعية في 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية كخيار استراتيجي للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة، 
مؤسسة صناعية تمثل مجموع المؤسسات الصغيرة 

) 40(والمتوسطة الصناعية الموزعة على المنطقة الصناعية، ومختلف مناطق النشاط بمدينة باتنة، 
مؤسسة منها قامت باإلجابة على األسئلة المطروحة، وأثبتت النتائج أن االلتزام بالمسؤولية المجتمعية 
طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يؤثر على أدائها البيئي واالجتماعي مما يؤدي إلى تحقيق 

بدراسة طبقت على الشركات المساهمة العامة السعودية لتحديد 
تماعي نحو تحقيق التنمية مدى اإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية التي تعكس األداء االج

المستدامة، ومدى تأثير حجم رأس مال الشركة على مستوى اإلفصاح عن برامج المسؤولية 
االجتماعية، وقد طبقت الدراسة على جميع الشركات المدرجة بسوق األسهم السعودية بعينة 
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وتاريخ  213( مساهمة سعودية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم
017، ويكبيديا، الموسوعة الحرة) (2003(سنة . الشركة األساسي

  :الدراسات السابقة
جال المسئولية المجتمعية وقد تم هناك الكثير من الدراسات في م

على التطوير للمسئولية المجتمعية ثم تلك التي تتعلق بصميم البحث موضوع الدراسة الحالية كالتالي

التعرف إلى مفهوم المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع هدفت الدراسة ): 2016( حلسدراسة 
الخاص والتعرف على أهم المبادئ التي ترتكز عليها وأسباب تناميها في المجتمع ومدى تبني 

مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني لها ومعرفة تأثيرها ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية
غياب األطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي : تائج أهمهاتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الن

من شأنها تعزيز مفهوم المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص
ناضج ومتكامل للمسؤولية االجتماعية لدى مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين

طيني بالنسبة األكبر في التشغيل إضافة إلى التبرعات واإلعانات التي مساهمة القطاع الخاص الفلس
يقدمها للمجتمع غير كافية للحكم عليه بتحمل المسؤولية االجتماعية بشكل دقيق دون مراعاة 

االعتبارات المرتبطة بمفهوم المسؤولية االجتماعية وهي المحافظة على البيئة
وجودة الخدمات ،وتجنب التالعب باألسعار ،الصالح للعدالة والحكم

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أهمية المسؤولية المجتمعية في  ):2015(دراسة مقري ومانع 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية كخيار استراتيجي للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة، 

مؤسسة صناعية تمثل مجموع المؤسسات الصغيرة ) 50(تبيان على عينة مكونة من وقد تم توزيع اس
والمتوسطة الصناعية الموزعة على المنطقة الصناعية، ومختلف مناطق النشاط بمدينة باتنة، 

مؤسسة منها قامت باإلجابة على األسئلة المطروحة، وأثبتت النتائج أن االلتزام بالمسؤولية المجتمعية 
طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يؤثر على أدائها البيئي واالجتماعي مما يؤدي إلى تحقيق 

 .التنمية المستدامة

بدراسة طبقت على الشركات المساهمة العامة السعودية لتحديد قام الباحث  :)2014(القرني  دراسة
مدى اإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية التي تعكس األداء االج

المستدامة، ومدى تأثير حجم رأس مال الشركة على مستوى اإلفصاح عن برامج المسؤولية 
االجتماعية، وقد طبقت الدراسة على جميع الشركات المدرجة بسوق األسهم السعودية بعينة 

 

 

مساهمة سعودية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم
الشركة األساسي

الدراسات السابقة: ثانياً
هناك الكثير من الدراسات في م

على التطوير للمسئولية المجتمعية ثم تلك التي تتعلق بصميم البحث موضوع الدراسة الحالية كالتالي
  
دراسة  .1

الخاص والتعرف على أهم المبادئ التي ترتكز عليها وأسباب تناميها في المجتمع ومدى تبني 
مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني لها ومعرفة تأثيرها ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية

توصلت الدراسة إلى مجموعة من الن
من شأنها تعزيز مفهوم المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص

ناضج ومتكامل للمسؤولية االجتماعية لدى مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين
مساهمة القطاع الخاص الفلس

يقدمها للمجتمع غير كافية للحكم عليه بتحمل المسؤولية االجتماعية بشكل دقيق دون مراعاة 
االعتبارات المرتبطة بمفهوم المسؤولية االجتماعية وهي المحافظة على البيئة

للعدالة والحكم
دراسة مقري ومانع  .2

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية كخيار استراتيجي للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة، 
وقد تم توزيع اس

والمتوسطة الصناعية الموزعة على المنطقة الصناعية، ومختلف مناطق النشاط بمدينة باتنة، 
مؤسسة منها قامت باإلجابة على األسئلة المطروحة، وأثبتت النتائج أن االلتزام بالمسؤولية المجتمعية 

طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يؤثر على أدائها البيئي واالجتماعي مما يؤدي إلى تحقيق من 
التنمية المستدامة

دراسة .3
مدى اإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية التي تعكس األداء االج

المستدامة، ومدى تأثير حجم رأس مال الشركة على مستوى اإلفصاح عن برامج المسؤولية 
االجتماعية، وقد طبقت الدراسة على جميع الشركات المدرجة بسوق األسهم السعودية بعينة 



جتماعية مازالت ، وقد توصلت الدراسة أن المسؤولية اال
غائبة لدى كثير من الشركات المساهمة العامة السعودية حيث بلغ عدد الشركات التي ال تفصح عن 
من عينة الدراسة، أظهرت الدراسة عدم وجود تأثير 

 .لحجم رأس المال على مستوى اإلفصاح عن البرامج المجتمعية للشركات

Khan & Almaimani & Alyafi:  تناولت هذه
الدراسة الحديثة الجانب التاريخي في اكتشاف المسئولية االجتماعية لدى الشركات في المملكة 
خالل العقد الماضي وهل هذه الممارسات تعي بحق معنى المسئولية االجتماعية، كما تطرقت 
ها المسئولية االجتماعية مستقبال، ويكمن تميز هذه الدراسة بأنها 
ظهرت كمراجعة عامة وتقييم لما حصل مسبقاً وبحث توجهات الشركات مستقبالً، وتوصلت 
الدراسة إلى أن القيم اإلسالمية تلعب دورا هاما في توجيه برامج المسئولية االجتماعية وهي ما 
جانب الرعايات اكثر من أن تكون المسئولية االجتماعية 
وتبرز أهمية هذه الدراسة بأنها أظهرت أن الوعي بالمسئولية 

 .االجتماعية هو أحد التحديات التي توجهها الشركات في القيام بمسئوليتها االجتماعية الحقيقية

Mandorah & Kateb Sabaan :  قام الباحثون
في هذه الدراسة االستكشافية للمسئولية االجتماعية بين الشركات السعودية بتقييم وعي المدراء 

الوعي وتوجهات  مستوى(وتأثيرهم ودورهم في منشآتهم، وكانت تساؤالت البحث تتمحور حول 
الخاصة  األنشطة وأنواعجتماعية مع سياسة المنشأة، 

التي تتمحور حول البيئة، المجتمع المحلي، 
وخلصت الدراسة إلى وجود وعي لدى المدراء بالمسئولية االجتماعية وبالنظر 

حول  األشخاصمدى الوعي من خالل استطالع توجهات وانطباعات 
المسئولية االجتماعية ولم تركز الدراسة على الجانب المعرفي العلمي وفقا للمواصفات القياسية العالمية 
تطرقت لجانب وعي المدراء وأهمية قياسه 

 .في دراسة جوانب هذا الوعي
أشار الباحثان إلى اختالف نتائج البحوث حول العالقة بين 
ورغم أن أغلب البحوث تؤيد وجود عالقة إيجابية بين 
المسؤولية االجتماعية واألداء المالي إال أن الباحثين حاوال أن يثبتا أن هذه العالقة اإليجابية مضللة 
لدقة في فرز العالقة بين مؤشرات القياس ألبعاد المسؤولية االجتماعية من جانب واألداء 
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، وقد توصلت الدراسة أن المسؤولية اال)قطاعاً 15( شركة موزعة على) 158(قوامها
غائبة لدى كثير من الشركات المساهمة العامة السعودية حيث بلغ عدد الشركات التي ال تفصح عن 

من عينة الدراسة، أظهرت الدراسة عدم وجود تأثير )%54شركة بنسبة  85(برامجها االجتماعية
لحجم رأس المال على مستوى اإلفصاح عن البرامج المجتمعية للشركات

Khan & Almaimani & Alyafi )م2013(خان وميمني واليافي دراسة 

الدراسة الحديثة الجانب التاريخي في اكتشاف المسئولية االجتماعية لدى الشركات في المملكة 
خالل العقد الماضي وهل هذه الممارسات تعي بحق معنى المسئولية االجتماعية، كما تطرقت 

ها المسئولية االجتماعية مستقبال، ويكمن تميز هذه الدراسة بأنها ألهم التحديات التي تواجه
ظهرت كمراجعة عامة وتقييم لما حصل مسبقاً وبحث توجهات الشركات مستقبالً، وتوصلت 
الدراسة إلى أن القيم اإلسالمية تلعب دورا هاما في توجيه برامج المسئولية االجتماعية وهي ما 

جانب الرعايات اكثر من أن تكون المسئولية االجتماعية جعلت تركيز الشركات منصب على 
وتبرز أهمية هذه الدراسة بأنها أظهرت أن الوعي بالمسئولية  .عمال استراتيجيا ممنهجاً

االجتماعية هو أحد التحديات التي توجهها الشركات في القيام بمسئوليتها االجتماعية الحقيقية
Mandorah & Kateb Sabaan  )2012(السبعان و لخطيبوادراسة مندوره 

في هذه الدراسة االستكشافية للمسئولية االجتماعية بين الشركات السعودية بتقييم وعي المدراء 
وتأثيرهم ودورهم في منشآتهم، وكانت تساؤالت البحث تتمحور حول 

جتماعية مع سياسة المنشأة، المدراء، وامتداد تكامل سياسة المسئولية اال
التي تتمحور حول البيئة، المجتمع المحلي،  األنشطةبالمسئولية االجتماعية في المنظمات خاصة تلك 

وخلصت الدراسة إلى وجود وعي لدى المدراء بالمسئولية االجتماعية وبالنظر . العمالء والموظفين
مدى الوعي من خالل استطالع توجهات وانطباعات إلى الدراسة نجد انه تم قياس 

المسئولية االجتماعية ولم تركز الدراسة على الجانب المعرفي العلمي وفقا للمواصفات القياسية العالمية 
تطرقت لجانب وعي المدراء وأهمية قياسه  أنهاالتي اعتمدت مؤخراً، ولكن أهمية هذه الدراسة 

في دراسة جوانب هذا الوعي أوسعكل مؤشر للبحث بش وأعطت
أشار الباحثان إلى اختالف نتائج البحوث حول العالقة بين  :Abagail & Siegel) 2000(  دراسة

ورغم أن أغلب البحوث تؤيد وجود عالقة إيجابية بين . المسؤولية االجتماعية للمنشأة وأدائها المالي
المسؤولية االجتماعية واألداء المالي إال أن الباحثين حاوال أن يثبتا أن هذه العالقة اإليجابية مضللة 

لدقة في فرز العالقة بين مؤشرات القياس ألبعاد المسؤولية االجتماعية من جانب واألداء بسبب عدم ا

 

 

قوامها
غائبة لدى كثير من الشركات المساهمة العامة السعودية حيث بلغ عدد الشركات التي ال تفصح عن 

برامجها االجتماعية
لحجم رأس المال على مستوى اإلفصاح عن البرامج المجتمعية للشركات

دراسة  .4
الدراسة الحديثة الجانب التاريخي في اكتشاف المسئولية االجتماعية لدى الشركات في المملكة 
خالل العقد الماضي وهل هذه الممارسات تعي بحق معنى المسئولية االجتماعية، كما تطرقت 

ألهم التحديات التي تواجه
ظهرت كمراجعة عامة وتقييم لما حصل مسبقاً وبحث توجهات الشركات مستقبالً، وتوصلت 
الدراسة إلى أن القيم اإلسالمية تلعب دورا هاما في توجيه برامج المسئولية االجتماعية وهي ما 

جعلت تركيز الشركات منصب على 
عمال استراتيجيا ممنهجاً

االجتماعية هو أحد التحديات التي توجهها الشركات في القيام بمسئوليتها االجتماعية الحقيقية
دراسة مندوره  .5

في هذه الدراسة االستكشافية للمسئولية االجتماعية بين الشركات السعودية بتقييم وعي المدراء 
وتأثيرهم ودورهم في منشآتهم، وكانت تساؤالت البحث تتمحور حول 

المدراء، وامتداد تكامل سياسة المسئولية اال
بالمسئولية االجتماعية في المنظمات خاصة تلك 

العمالء والموظفين
إلى الدراسة نجد انه تم قياس 

المسئولية االجتماعية ولم تركز الدراسة على الجانب المعرفي العلمي وفقا للمواصفات القياسية العالمية 
التي اعتمدت مؤخراً، ولكن أهمية هذه الدراسة 

وأعطت
دراسة .6

المسؤولية االجتماعية للمنشأة وأدائها المالي
المسؤولية االجتماعية واألداء المالي إال أن الباحثين حاوال أن يثبتا أن هذه العالقة اإليجابية مضللة 

بسبب عدم ا



وقد حاوال من خالل نموذج قياسي أن يوضحا أن المسؤولية االجتماعية ذات 
بين  االعتبار العالقات المتداخلة بعينتأثير حيادي على األداء المالي إذا قيست بشكل دقيق آخذين 

وقد عززا هذا األمر من خالل طرح عالقة البحث والتطوير في مجال 
 .الموارد البشرية، والتدريب باعتبارها بعد مهم في المسؤولية االجتماعية واألداء المالي

 .المستقبل باستشراف المتعلقة الرائدة التحليلية
 بالتكاليف وخفضا مهمة منافع حققوا مشهورون
 أن ذلك على مثال وأوضح عليها، والمحافظة

 تلوثا تسبب ال التي الشركات أداء كان فيها
 من بالرغم أنه إلى الدراسة أشارت كذلك

 إلى تبني هدف Milton Friedmanنوبل 
 أكبر ستكون األرباح أن أثبتت التجربة أن

Daviss به تضطلع كانت ما أن دراسته من 
 بسبب وذلك األعمال منشآت إلى يتحول 

على عينة من الشركات الصناعية التابعة لقطاع 
األعمال العام في ثالث محافظات في مصر، وقد قام الباحث بقياس األهمية النسبية لمجاالت المسؤولية 

حماية  رفاهية العاملين، حماية المستهلكين، حقوق المالكين، العالقة مع المجتمع،
من ) 150(من خالل استخدام استبانة البحث التي وزعت على 

أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء العامين إيمانا منه بأن اإلدارة العليا هي أكثر المستويات اإلدارية تفهما 
. أو من خالل الخبرة  المهنية من جانب التأهيل العلمي والمعرفة

في التحليل والتي أثبتت الفروض التي صاغها 
توصلت لها الدراسة هي أن األهمية النسبية لمجاالت المسؤولية االجتماعية لمنظمات 

 .ن ثم المستهلكين ثم العاملين
 المسؤولية تطرحا أن الباحثتان حاولت الدراسة
 ولألمد المستويات مختلف على المنظمة تنتهجه
 خالل من قياسها تم طرق وبأي المنظمة استراتيجية

 يتطلب األمر إن .االجتماعية بالنسبة للمسؤولية
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وقد حاوال من خالل نموذج قياسي أن يوضحا أن المسؤولية االجتماعية ذات . المالي من جانب آخر
تأثير حيادي على األداء المالي إذا قيست بشكل دقيق آخذين 

وقد عززا هذا األمر من خالل طرح عالقة البحث والتطوير في مجال . أبعادها بشكل أحادي واألداء
الموارد البشرية، والتدريب باعتبارها بعد مهم في المسؤولية االجتماعية واألداء المالي

التحليلية الدراسات من واحدة تعد :Daviss )1999(دراسة 
مشهورون مدراء قدمها مستعرضا ألفكار دراسته الباحث بدأ
والمحافظة واهتمامهم بالبيئة االجتماعية للمسؤولية تبنيهم 
كان فيها حاالت عشرة كل من ثمانية أن وجدت الدراسات 
كذلك .البيئة بتلوث يتسببون الذين منافسيها من أفضل 
نوبل  جائزة حامل مثل- االقتصاديين المفكرين بعض دعوات
أن إال االجتماعية، الجوانب على اإلنفاق وعدم الربح 

Davissعندما تتحمل المنشأة مسؤولية اجتماعية، وقد استخلص 
 أن يجب اجتماعية مسؤولية حماية لألخالقيات من الحكومة

  .الخاص دعم القطاع في والتوسع الخصخصة
على عينة من الشركات الصناعية التابعة لقطاع يت هذه الدراسة أجر ):1997(الكريم دراسة عبد

األعمال العام في ثالث محافظات في مصر، وقد قام الباحث بقياس األهمية النسبية لمجاالت المسؤولية 
رفاهية العاملين، حماية المستهلكين، حقوق المالكين، العالقة مع المجتمع،(االجتماعية الخمسة 

من خالل استخدام استبانة البحث التي وزعت على  على مقياس ليكرت الخماسي) 
أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء العامين إيمانا منه بأن اإلدارة العليا هي أكثر المستويات اإلدارية تفهما 

من جانب التأهيل العلمي والمعرفة سوآءالطبيعة المسؤولية االجتماعية 
في التحليل والتي أثبتت الفروض التي صاغها  اإلحصائيةاعتمد الباحث على مجموعة من األدوات 

توصلت لها الدراسة هي أن األهمية النسبية لمجاالت المسؤولية االجتماعية لمنظمات  النتائج التي
ن ثم المستهلكين ثم العامليناألعمال تترتب حسب أولوياتها بدءا بحقوق المالكي

الدراسة هذه في: Burke & Logsdon 1996)(دراسة 
تنتهجه أن سلوك يجب باعتبارها شامل منظور من االجتماعية

استراتيجيةألبعاد  حقيقي إغناء هناك أن البحث بين لقد .
بالنسبة للمسؤولية للمنظمة العليا اإلدارة قبل من إيجابي سلوك

 

 

المالي من جانب آخر
تأثير حيادي على األداء المالي إذا قيست بشكل دقيق آخذين 

أبعادها بشكل أحادي واألداء
الموارد البشرية، والتدريب باعتبارها بعد مهم في المسؤولية االجتماعية واألداء المالي

دراسة  .7
بدأ فقد

 نتيجة
 إحدى
 للبيئة

دعوات
 تعظيم

عندما تتحمل المنشأة مسؤولية اجتماعية، وقد استخلص 
الحكومة

الخصخصة
دراسة عبد .8

األعمال العام في ثالث محافظات في مصر، وقد قام الباحث بقياس األهمية النسبية لمجاالت المسؤولية 
االجتماعية الخمسة 

) البيئة
أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء العامين إيمانا منه بأن اإلدارة العليا هي أكثر المستويات اإلدارية تفهما 

لطبيعة المسؤولية االجتماعية 
اعتمد الباحث على مجموعة من األدوات 

النتائج التيوأهم 
األعمال تترتب حسب أولوياتها بدءا بحقوق المالكي

دراسة  .9
االجتماعية

.البعيد
سلوك تبني



 من جدا والمهمة الفئة المؤثرة تحديد مقدمتها
 كذلك .وأهدافها االستراتيجية المنظمة غاية

  .المصلحة ذات الفئات

تمحورت أغلب الدراسات التي تم  السابقة غطت مناطق متعددة من العالم فيما
االطالع عليها على الدراسات العربية بالمنطقة العربية وخصوصا المملكة العربية 

اهتمت الدراسات بمعرفة مدى ممارسة الشركات لمسئوليتها االجتماعية وجوانب المسئولية 

 ادات كعنصر مهم في تنفيذ المسئولية المجتمعية للشركات

في الدراسات التي بحثت جانب الوعي تم قياس مدى الوعي من خالل معرفة انطباعات 

لم يتم قياس الجوانب المعرفية المتعلقة بمفهوم المسئولية المجتمعية وفق اخر المواصفات 

حيث تم استقصاء آراء . استخدم المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة
بمفهوم  وعي القيادات اإلدارية بشركة االتصاالت السعودية

 استخدم حيث نظراً لمحدودية مجتمع الدراسة؛ فقد تم اختيار طريقة المسح الشامل 

نسبة رقميةً لمستوى  يعطيالمسح الشامل والذي يقوم على دراسة الظاهرة، ويهتم بوصفها وصفاً كمياً 
 .الوعي لدى القيادات اإلدارية بشركة اإلتصاالت السعودية بمفهوم المسئولية المجتمعية

وقد تم توزيع االستبانة المعدة لهذا ، الدراسة
Survy Monkey تمكن واستبانة، ) 300(توزيع تم ، حيث

لخلوهم من  اإلحصائيستبانات لعدم صالحيتهم للتحليل 
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مقدمتها في يقع االعتبارات من لمجموعة خاصة أهمية 
غاية على جدا حرج تأثيرها يكون والتي المصالح أصحاب

الفئات هذه على وانعكاسها البيئة في المستقبلية التغييرات مالحظة
  التعقيب على الدراسات السابقة

  :يظهر من استعراض الدراسات السابقة التالي
السابقة غطت مناطق متعددة من العالم فيما الدراسات

االطالع عليها على الدراسات العربية بالمنطقة العربية وخصوصا المملكة العربية 
 .السعودية

اهتمت الدراسات بمعرفة مدى ممارسة الشركات لمسئوليتها االجتماعية وجوانب المسئولية 
 المجتمعية التي تمارسها الشركات

ادات كعنصر مهم في تنفيذ المسئولية المجتمعية للشركاتاهتمام الباحثين بجانب وعي القي
في الدراسات التي بحثت جانب الوعي تم قياس مدى الوعي من خالل معرفة انطباعات 

 .القيادات اإلدارية

لم يتم قياس الجوانب المعرفية المتعلقة بمفهوم المسئولية المجتمعية وفق اخر المواصفات 
  . بهاالعالمية والمعايير المرتبطة 

  :إجراءات الدراسة
استخدم المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسةتم : منهج الدراسة

وعي القيادات اإلدارية بشركة االتصاالت السعودية حول شركة االتصاالت السعوديةفي 
  .المسئولية المجتمعية

نظراً لمحدودية مجتمع الدراسة؛ فقد تم اختيار طريقة المسح الشامل  :الدراسةمجتمع 

المسح الشامل والذي يقوم على دراسة الظاهرة، ويهتم بوصفها وصفاً كمياً 
الوعي لدى القيادات اإلدارية بشركة اإلتصاالت السعودية بمفهوم المسئولية المجتمعية

الدراسة مجتمع كامل على الدراسة أداة طُبقت: عينة الدراسة
Survy Monkeyمن خالل موقع  الغرض على تلك العينة

ستبانات لعدم صالحيتهم للتحليل ا) 3(استبانة، وتم استبعاد ) 105(من استعادة 

 

 

 إعارة
أصحاب فئات

مالحظة
التعقيب على الدراسات السابقة

يظهر من استعراض الدراسات السابقة التالي
الدراسات .1

االطالع عليها على الدراسات العربية بالمنطقة العربية وخصوصا المملكة العربية 
السعودية

اهتمت الدراسات بمعرفة مدى ممارسة الشركات لمسئوليتها االجتماعية وجوانب المسئولية  .2
المجتمعية التي تمارسها الشركات

اهتمام الباحثين بجانب وعي القي .3
في الدراسات التي بحثت جانب الوعي تم قياس مدى الوعي من خالل معرفة انطباعات  .4

القيادات اإلدارية
لم يتم قياس الجوانب المعرفية المتعلقة بمفهوم المسئولية المجتمعية وفق اخر المواصفات  .5

العالمية والمعايير المرتبطة 
إجراءات الدراسة

منهج الدراسة
في  المدراء

المسئولية المجتمعية

مجتمع  •
المسح الشامل والذي يقوم على دراسة الظاهرة، ويهتم بوصفها وصفاً كمياً  •

الوعي لدى القيادات اإلدارية بشركة اإلتصاالت السعودية بمفهوم المسئولية المجتمعية

عينة الدراسة •
الغرض على تلك العينة

من استعادة 



هذه  في اإلحصائيخضعت للتحليل  والتي
بشركة  نمديراً من المدراء التنفيذيي )102

يبين خصائص أفراد عينة الدراسة، ) 1(والجدول رقم 
حيث اقتصرت الدراسة على عرض خصائص العينة فقط، دون البحث في االختالفات تبعا لها، 
المستوى اإلداري، والمؤهل العلمي، وعدد 

عدد سنوات ، والمؤهل العلميو ،المستوى اإلداري
).القطاعو ،الخبرة  

النسبة  العدد
 المئوية

 المجموع

74 72,5% 102  
24 23,5% 
4  3,9%  

  2 2% 102  
55 53,9% 
45  44,1%  
8 7,8% 102  
7 6,9% 
87 85,3% 
16 15,7% 
21 20,6% 
5 4,9% 
16 15,7% 
7 6,9% 
8 7,8% 
12 11,8% 
1 1% 
14 13,7% 
2 2% 

 استبانة تصميمتم  حيث البيانات، لجمع كأداة
 األداة تلك إخضاعتم  كما الدراسة، لهذه 

 :يلي فيما تتمثل مراحل ثالث
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والتيمعظم البيانات، ولذا فإن عدد االستبانات المكتملة البيانات 
102(تم اعتبار عينة الدراسة  وبالتالياستبانة، ) 102(الدراسة 

والجدول رقم  .االتصاالت السعودية من مدير إدارة فأعلى
حيث اقتصرت الدراسة على عرض خصائص العينة فقط، دون البحث في االختالفات تبعا لها، 

المستوى اإلداري، والمؤهل العلمي، وعدد يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ) 1(والجدول رقم 
  .سنوات الخبرة، والقطاع

المستوى اإلداري(ع أفراد عينة الدراسة حسب توزي): 1(جدول رقم 

 المتغير

  مدیر إدارةالمستوى اإلداري
  مدیر عام

  نائب رئیس
  الجامعيالثانویة العامة أو دبلوم دون  المؤهل العلمي

  البكالوریوس
  الماجستیر فأعلى

  سنوات 5أقل من عدد سنوات الخبرة
  سنوات 10إلى  5من 

  سنوات 10أعلى من 
  الشئون التنظیمیة والتنفیذیة القطاع

  المستھلك
  النواقل والمشغلین
  العملیات والتقنیة

  المشتریات
  الموادر البشریة
  قطاع الشركات

  قطاع االتصاالت الدولي
  المالیة

  التخطیط االستراتیجي

كأداة االستبانةت استخدم :الدراسة ومراحل تصميمها
 التطبيقي الجانب تحقق التي واألبعاد المحاور جميع 
ثالث وفق والثبات الصدق واختبارات البناء في العلمية لألسس

 

 

معظم البيانات، ولذا فإن عدد االستبانات المكتملة البيانات 
الدراسة 

االتصاالت السعودية من مدير إدارة فأعلى
حيث اقتصرت الدراسة على عرض خصائص العينة فقط، دون البحث في االختالفات تبعا لها، 

والجدول رقم 
سنوات الخبرة، والقطاع

جدول رقم 

 المستوى اإلداري

 

 عدد سنوات الخبرة

الدراسة ومراحل تصميمها اةأد •
 تشمل

لألسس



  :صورتها النهائية على ما يلياشتملت االستبانة في 
وهي متغيرات مستقلة تم وضعها في : األولية

ألفراد ) الشخصية والوظيفية(، واشتملت على البيانات األولية 
 .)سنوات الخبرة، القطاعالمستوى اإلداري، المؤهل العلمي، عدد 

 مدى وعي القيادات ويشتمل على المحاور الرئيسية الخاصة بالتعرف على
وهي متغيرات تابعة تم وضعها في  اإلدارية في المنظمات بمفهوم المسئولية المجتمعية

أفراد عبارة موجهة إلى ) 36(، وشملت البيانات األساسية وتكونت من 
: 

على  المحوروقد احتوى هذا ، المجتمعية 

وقد ، للمدير المضافة والقيمة المجتمعية المسئولية

ة، عبار) 24(وقد احتوى هذا المحور على 
 بحق االهتماموبعد االهتمام بالبيئة،  بعدوحقوق اإلنسان، 

 وتطوير المجتمعية المشاركةوبعد  ،العادلة
  .لكل بعد عبارات) 4(على جميع هذه األبعاد 

Closed Questionnaire  (ستجابات المحتملة الذي يحدد اال
) √(عليها بوضع عالمة  اإلجابةدرج الثالثي، ويتطلب 

) الحدود الدنيا والعليا( الثالثيولتحديد طول خاليا المقياس 
، ثم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصول 

أو (بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس 
  :وذلك لتحديد الحد األعلى، وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي
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اشتملت االستبانة في : إخراج أداة الدراسة ووصفها: األولى
األولية) المتغيرات(ويشتمل على البيانات : الجزء األول

، واشتملت على البيانات األولية "اسمي أو ترتيبي"مستوى قياس 
المستوى اإلداري، المؤهل العلمي، عدد ( عينة الدراسة وهي

ويشتمل على المحاور الرئيسية الخاصة بالتعرف على: الجزء الثاني
اإلدارية في المنظمات بمفهوم المسئولية المجتمعية

، وشملت البيانات األساسية وتكونت من "فئوي"مستوى قياس 
:على النحو التاليمحاور ) 3(الدراسة، موزعة على 

 للمسئولية الجديد بالمفهوم المدراء وعي :األول المحور
   .اتعبار) 6

المسئولية مجال في والتطوير التدريب: الثاني المحور
  .اتعبار) 6(المحور على احتوى هذا 

وقد احتوى هذا المحور على ، المجتمعية للمسئولية المدراء ممارسة: الثالث المحور
وحقوق اإلنسان،  بعد( :أبعاد كالتالي) 6(موزعة على 

العادلة التشغيل ممارسات بعد، وللموظف العمل ممارسة
جميع هذه األبعاد شتمل تو، المستهلك بقضايا االهتماموبعد  ،المجتمع

Closed Questionnaire( تبنى الشكل المغلقتم  في إعداد المحاور

درج الثالثي، ويتطلب ـالت يلكل سؤال، وقد استخدم مقياس ليكرت ذ
ولتحديد طول خاليا المقياس ، كل فقرة وتحت الدرجة المختارة

، ثم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصول )2=1-3( المستخدم في محاور الدراسة، تم حساب المدى
بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس ) 0,66= 2/3(على طول الخلية الصحيح أي 

وذلك لتحديد الحد األعلى، وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي) بداية المقياس وهي الواحد الصحيح

 

 

األولىالمرحلة 
الجزء األول -

مستوى قياس 
عينة الدراسة وهي

الجزء الثاني -
اإلدارية في المنظمات بمفهوم المسئولية المجتمعية

مستوى قياس 
الدراسة، موزعة على 

المحور
)6

المحور
احتوى هذا 

المحور
موزعة على 

ممارسة
المجتمع

في إعداد المحاور
لكل سؤال، وقد استخدم مقياس ليكرت ذ

كل فقرة وتحت الدرجة المختارة أمام
المستخدم في محاور الدراسة، تم حساب المدى

على طول الخلية الصحيح أي 
بداية المقياس وهي الواحد الصحيح



  موافق  موافق إلى حد ما

2  3  

  3إلى  2,34من   2,34إلى أقل من 

صدق المحكمين أو ما يعرف بالصدق المنطقي 
- مرفق قائمة بأسماء المحكمين- ذوي االختصاص 

بهدف التأكد من مناسبة اإلستبانة لما أعدت من أجلها وسالمة صياغة الفقرات وانتماء كل منها 

تم قياس صدق عناصر االستبانة من خالل معامل اإلرتباط بين درجة 
، كما "الصدق البنائي"الذي ينتمي إليه، وهو ما يطلق 

بالدرجة والثاني  األولمن عبارات المحور 

 معامل االرتباط عبارات المحور األول

4 0,795** 
5  0,729** 

6 0,670** 
 معامل اإلرتباط عبارات المحور الثاني

4 0,736** 

5  0,596** 

6 0,507** 

 األولأن قيم معامالت اإلرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية للمحور 
، مما يعني وجود درجة عالية من اإلتساق الداخلي 

أن قيم  كذلك تبين .األول درجة عالية من الصدق لفقرات المحور
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  .مقياس اإلجابة على الفقرات: )2(جدول رقم 
موافق إلى حد ما  غیر موافق  التصنیف

2  1  الدرجة

إلى أقل من  1,67من   1,67إلى أقل من  1  المتوسط الحسابي

  :اختبارات الصدق التاليةيت أجر: تقدير صدق االستبانة

صدق المحكمين أو ما يعرف بالصدق المنطقي تم استخدام  :لألداة) الخارجي( الظاهري الصدق
ذوي االختصاص وذلك بعرض اإلستبانة على ثالثة محكمين من 

بهدف التأكد من مناسبة اإلستبانة لما أعدت من أجلها وسالمة صياغة الفقرات وانتماء كل منها 
 .للمجال الذي وضعت فيه

تم قياس صدق عناصر االستبانة من خالل معامل اإلرتباط بين درجة  :لألداة الداخلي صدق
الذي ينتمي إليه، وهو ما يطلق ) المحور( للبعدالعنصر وبين الدرجة الكلية 

   :الجداول التاليةهو موضح في 
من عبارات المحور  معامالت اإلرتباط بين درجات كل عبارة :)3(جدول رقم 

عبارات المحور األول معامل االرتباط عبارات المحور األول

1 0,703** 
2 0,713** 

3 0,739** 
عبارات المحور الثاني معامل اإلرتباط عبارات المحور الثاني

1 0,572** 

2 0,593** 
3 0,780** 

أن قيم معامالت اإلرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية للمحور ) 3(يتضح من الجدول رقم 
، مما يعني وجود درجة عالية من اإلتساق الداخلي )0,01(موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى داللة 

درجة عالية من الصدق لفقرات المحوروإرتباط المحور بعباراته بما يعكس 

 

 

جدول رقم 
التصنیف

الدرجة

المتوسط الحسابي

تقدير صدق االستبانة: ثانياً

الصدق - 
وذلك بعرض اإلستبانة على ثالثة محكمين من 

بهدف التأكد من مناسبة اإلستبانة لما أعدت من أجلها وسالمة صياغة الفقرات وانتماء كل منها 
للمجال الذي وضعت فيه

صدقال - 
العنصر وبين الدرجة الكلية 

هو موضح في 
جدول رقم 

  الكلية
عبارات المحور األول

عبارات المحور الثاني

يتضح من الجدول رقم 
موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى داللة 

وإرتباط المحور بعباراته بما يعكس 



معامالت اإلرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية للمحور الثاني موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى 
  .وإرتباط المحور بعباراته

  
 3عبارات البعد معامل اإلرتباط

 الثالث
 معامل اإلرتباط

** 1 0,645**  

** 2 0,707**  

** 3 0,575**  

** 4 0,416**  

 5عبارات البعد معامل اإلرتباط
 السادس

 معامل اإلرتباط

**  1 0,854**  

**  2 0,757**  

**  3 0,728**  

**  4 0,579**  

تنتمي الذيعد أن قيم معامالت اإلرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية للب 
وجميعها قيم موجبة، مما يعني وجود درجة عالية من 

بعد من أبعاد كل بعباراته بما يعكس درجة عالية من الصدق لفقرات 

  الثالثعد بالدرجة الكلية للمحور 
  معامل اإلرتباط

0,531** 
0,635** 
0,483** 
0,306** 
0,794** 
0,640** 
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معامالت اإلرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية للمحور الثاني موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى 
وإرتباط المحور بعباراته الصدقمما يعني وجود درجة عالية من  ،)0,01
  الثالثلداخلي ألبعاد المحور ا البناءنتائج صدق  )4(جدول رقم 

 1عبارات البعد
 

 2عبارات البعد معامل اإلرتباط
 الثاني

معامل اإلرتباط

0,218* 1 0,628**

0,417** 2 0,801**

0,677** 3 0,855**

0,729** 4 0,502**

 4عبارات البعد
 الرابع

 5عبارات البعد معامل اإلرتباط
 الخامس

معامل اإلرتباط

0,602**  1 0,739**

0,359**  2 0,864**

0,653**  3 0,734**

0,468**  4 0,832**

أن قيم معامالت اإلرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية للب) 4(رقم  يتضح من الجدول
وجميعها قيم موجبة، مما يعني وجود درجة عالية من  )0,05(أو  )0,01(إليه دالة إحصائياً عند مستوى 

بعباراته بما يعكس درجة عالية من الصدق لفقرات  بعداالتساق الداخلي وإرتباط ال
  .المحور الثالث

عد بالدرجة الكلية للمحور الب ارتباطيوضح معامالت  )
  األبعاد  م

  حقوق اإلنسان  1
  االھتمام بالبیئة  2
  االھتمام بحق ممارسة العمل للموظف  3
  ممارسات التشغیل العادلة  4
  المشاركة المجتمعیة وتطویر المجتمع  5
  االھتمام بقضایا المستھلك  6

 

 

معامالت اإلرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية للمحور الثاني موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى 
0,01(داللة 

جدول رقم 
عبارات البعد

 األول
1 

2 

3 

4 

عبارات البعد
الرابع

1 

2 

3 

4 

يتضح من الجدول
إليه دالة إحصائياً عند مستوى 

االتساق الداخلي وإرتباط ال
المحور الثالث

)4(جدول 



 الثالثعد والدرجة الكلية للمحور كل ب أن قيم معامالت اإلرتباط بين درجة
وجميعها قيم موجبة، مما يدل على صدق األبعاد الفرعية 

 ممارسةبالخاص  الثالثمن صدق األبعاد الفرعية للمحور 

ألدوات الدراسة على الدرجة الكلية لكل متغير من متغيرات الدراسـة،  
تم حساب الثبات ألداتا الدراسة بطريقة االتساق الداخلي، بحساب معادلة الثبـات كرونبـاخ ألفـا    

  ). 5(، وقد جاءت النتائج كما هي واضحة في الجدول 
(Cronbach Alpha ألدوات الدراسة.  

عدد 
  الفقرات

  Alphaقيمة 

  6  0,814  

  0,695  6محور التدریب والتطویر في مجال المسئولیة المجتمعیة والقیمة 

24 0,770 

36 0,838 

 جيدةاالستبانة تتمتع بدرجة  على أنأن قيم معامالت الثبات مرتفعة مما يدل 
وبالتالي  ،تطبيقها عند الدراسة أداة عنها تسفر

بعد التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها، تم إعدادها في صورتها النهائية، وتم تطبيقها ميدانياً على أفراد 
 )هـ2014/1435( العاممن الثاني  عينة الدراسة، وقد استغرق التطبيق معظم فترات الفصل الدراسي

المدراء التنفيذيين بشركة اإلتصاالت السعودية 
  .من مدير إدارة فأعلى عبر الشبكة الداخلية للشركة كونه مدير إدارة في الشركة

، وتصميم Survey Monkeyتوزيع أداة الدراسة على مجتمع الدراسة بواسطة االشتراك في موقع 
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أن قيم معامالت اإلرتباط بين درجة) 4(يتضح من الجدول رقم 
وجميعها قيم موجبة، مما يدل على صدق األبعاد الفرعية ) 0,01(مرتفعة ودالة إحصائياً عند مستوى 

  .الثالث
من صدق األبعاد الفرعية للمحور تم التأـكد راءات السابقة ومن خالل اإلج
  .المجتمعية للمسئولية

  تقدير ثبات االستبانة
ألدوات الدراسة على الدرجة الكلية لكل متغير من متغيرات الدراسـة،   حساب ثبات االتساق الداخلي

تم حساب الثبات ألداتا الدراسة بطريقة االتساق الداخلي، بحساب معادلة الثبـات كرونبـاخ ألفـا    
(Cronbach Alpha وقد جاءت النتائج كما هي واضحة في الجدول ،
Cronbach Alpha(ألفا  نتائج معامل ثبات كرونباخ) 5(جدول رقم 

  المتغير  

  وعي المدراء بالمفھوم الجدید للمسئولیة المجتمعیة
محور التدریب والتطویر في مجال المسئولیة المجتمعیة والقیمة 

  المضافة للمدیر
  ممارسة المدراء للمسئولیة المجتمعیة

  الثبات العام ألداة الدراسة

أن قيم معامالت الثبات مرتفعة مما يدل ) 5(يتضح من الجدول رقم 
تسفر أن يمكن التي النتائج ثبات إلى يشير الذي األمر ،من الثبات

  .يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة
  :إجراءات التطبيق لجمع البيانات

بعد التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها، تم إعدادها في صورتها النهائية، وتم تطبيقها ميدانياً على أفراد 
عينة الدراسة، وقد استغرق التطبيق معظم فترات الفصل الدراسي

  :التالية) الخطوات(وفقاً لإلجراءات 
المدراء التنفيذيين بشركة اإلتصاالت السعودية  منتوزيع أداة الدراسة الموجهة إلى عينة الدراسة 

من مدير إدارة فأعلى عبر الشبكة الداخلية للشركة كونه مدير إدارة في الشركة
توزيع أداة الدراسة على مجتمع الدراسة بواسطة االشتراك في موقع 

 .أداة الدراسة وتوزيع الرابط على مجتمع الدراسة

 

 

يتضح من الجدول رقم 
مرتفعة ودالة إحصائياً عند مستوى 

الثالثللمحور 
ومن خالل اإلج 

للمسئولية المدراء
تقدير ثبات االستبانة: اًثالث
حساب ثبات االتساق الداخليتم 

تم حساب الثبات ألداتا الدراسة بطريقة االتساق الداخلي، بحساب معادلة الثبـات كرونبـاخ ألفـا     حيث
)Cronbach Alpha

جدول رقم 
  الرقم

1  
2  

3  

يتضح من الجدول رقم  
من الثبات

يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة
إجراءات التطبيق لجمع البيانات •

بعد التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها، تم إعدادها في صورتها النهائية، وتم تطبيقها ميدانياً على أفراد 
عينة الدراسة، وقد استغرق التطبيق معظم فترات الفصل الدراسي

وفقاً لإلجراءات 
توزيع أداة الدراسة الموجهة إلى عينة الدراسة تم  -

من مدير إدارة فأعلى عبر الشبكة الداخلية للشركة كونه مدير إدارة في الشركة
توزيع أداة الدراسة على مجتمع الدراسة بواسطة االشتراك في موقع تم  -

أداة الدراسة وتوزيع الرابط على مجتمع الدراسة



. 

إجراء تم عداداً إلدخالها في الحاسب اآللي، ثم 

تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات، وتم استخدام اإلحصاء الوصفي باستخراج األعداد، 
أفراد العينة واستجاباتهم على  والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدى

 أسئلة، وقد فحصت )وعي القيادات اإلدارية في المنظمات بمفهوم المسئولية المجتمعية
 Chi-Square(اختبار مربع كاي : الدراسة عن طريق االختبارات اإلحصائية التحليلية التالية

معامل ارتباط بيرسون وداة، كما واستخدم معامل الثبات كرونباخ ألفا لحساب ثبات األ
وذلك باستخدام الحاسوب باستخدام  لفقرات األداة،

 بعد إليها توصلتم ال التي النتائج فيه نناقش
تم  ما الجزء هذا في ناقشيو ،والثبات الصدق
  .طرحها التي التساؤالت على تجيب نتائج

 الجديد بالمفهوم السعودية االتصاالت شركة

حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات 
 شركة في المدراء وعي مدىبالمعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص 

  :، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي
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.استبانة) 102(ستبانات المعادة والصالحة للتحليل البلغ عدد ا
عداداً إلدخالها في الحاسب اآللي، ثم تراجعتها وتدقيقها اس، ستبانات البعد استكمال جمع ا

 .التحليل اإلحصائي لها

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات، وتم استخدام اإلحصاء الوصفي باستخراج األعداد، 

والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدى
وعي القيادات اإلدارية في المنظمات بمفهوم المسئولية المجتمعية

الدراسة عن طريق االختبارات اإلحصائية التحليلية التالية
كما واستخدم معامل الثبات كرونباخ ألفا لحساب ثبات األ

person Correlation (لفقرات األداة، في حساب اإلرتباط
  ).SPSS(برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  نتائجها ومناقشة الدراسة بيانات وتحليل
نناقش الذي الجزء لهذا يمهد وأساساً تحتية بنية سبق اعتبار
الصدق حيث من للدراسة صالحيتها من أكدوالت األداة
نتائج من واإلحصائية المنهجية المعالجات إجراء بعد اليه

   :باإلجابة على تساؤالت الدراسةالنتائج المتعلقة 
شركة في المدراء وعي مدى ما :السؤال األول 

 المجتمعية؟ للمسئولية

حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات تم ة عن هذا السؤال 
المعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص 

، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التاليالمجتمعية للمسئولية الجديد بالمفهوم السعودية االتصاالت

 

 

بلغ عدد ا -
بعد استكمال جمع ا -

التحليل اإلحصائي لها
األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة •

تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات، وتم استخدام اإلحصاء الوصفي باستخراج األعداد، 
والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدى

وعي القيادات اإلدارية في المنظمات بمفهوم المسئولية المجتمعية(مقياس
الدراسة عن طريق االختبارات اإلحصائية التحليلية التالية

Test( ،كما واستخدم معامل الثبات كرونباخ ألفا لحساب ثبات األ
)person Correlation

برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

وتحليل عرض
اعتبار يمكن
األداة تطبيق

اليه توصلال
النتائج المتعلقة : أوالً

 نتائج .1
للمسئولية

ة عن هذا السؤال لإلجاب
المعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص 

االتصاالت



 للمسئولية الجديد بالمفهوم المدراء وعي بمدى

ط 
وس

مت
ال

بي
سا

لح
ا

ف  
حرا

إلن
ا

ري
عیا

الم
  

درجة   الداللة  2كا
غیر   الموافقة

  موافق
80 

  غیر موافق  0,000  93,88 0,606 1,29
78,4 

85 
1,19 0,467 116,5

 غیر موافق  0,000  2
83,3 

55 
  غیر موافق  0,000  23,70 0,733 1,60

53,9 

35 
موافق إلى   0,038  6,52 0,748 1,88

 34,3  حد ما

70 
 غیر موافق  0,000  59,29 0,665 1,41

68,6 

17 
موافق إلى   0,000  20,52 0,675 2,13

 16,7  حد ما

  غیر موافق  -  - 0,472 1,58

أن درجة وعي المدراء في شركة االتصاالت السعودية بالمفهوم الجديد للمسئولية 
مع ) 1.58(، حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية 

) لدي علم بالمواضيع الجوهرية للمسئولية المجتمعية
في حين وجاء في ، )2.13(وبمتوسط حسابي قدره 

بخصوص تقارير المبادرات   GRIاطلعت على ما تقوم به منظمة الجي آر آي 
أن جميع قيم احتمال الخطأ من ، كما تبين )

 المدراء وعي بمدىالنوع األول الخاص باختبار مربع كاي لكل عبارة من عبارات المحور األول الخاص 
، )0,05(أقل من قيمة مستوى الداللة  المجتمعية

مما يظهر أن هناك اختالفات ذات داللة إحصائية في االستجابة على درجة الموافقة، أي أن هناك اتجاهاً 
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بمدى إجابات أفراد عينة الدراسة نحو العبارات المتعلقة )6(جدول رقم 
  المجتمعية

  العبارات

ت  
ارا

كر
الت

سب
الن

و
  

  درجة الموافقة

موافق إلى  موافق
  ماحد 

غیر 
موافق

اطلعت على المواصفة القیاسیة 
  26000للمسئولیة االجتماعیة ایزو 

80 14 8 ك

% 7,8 13,7 78,4

اطلعت على ما تقوم بھ منظمة الجي 
GRI   بخصوص تقاریر

  المبادرات المجتمعیة

85 14 3 ك

% 2,9 13,7 83,3

اطلعت على دراسات سابقة لباحثین 
  في المسئولیة المجتمعیة

55 32 15 ك

% 14,7 31,4 53,9

اطلعت على استراتیجیة الشركة في 
  المسئولیة المجتمعیة

35 44 23 ك

% 22,5 43,1 34,3

اطلعت على مؤشر التنافسیة 
RCI  

70 22 10 ك

% 9,8 21,6 68,6

لدي علم بالمواضیع الجوھریة 
  للمسئولیة المجتمعیة

17 54 31 ك

% 30,4 52,9 16,7

 الحسابي العام المتوسط

أن درجة وعي المدراء في شركة االتصاالت السعودية بالمفهوم الجديد للمسئولية ) 6(يتضح من الجدول 
، حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية )غير موافق(المجتمعية جاءت بدرجة 

لدي علم بالمواضيع الجوهرية للمسئولية المجتمعية( عبارةكما تبين أن ، )0.472(انحراف معياري قدره 
وبمتوسط حسابي قدره  )موافق إلى حد ما(جاء في المرتبة األولى بدرجة 

اطلعت على ما تقوم به منظمة الجي آر آي (عبارة المرتبة األخيرة 
)1.19(وبمتوسط حسابي قدره  )غير موافق(درجة ب) 

النوع األول الخاص باختبار مربع كاي لكل عبارة من عبارات المحور األول الخاص 
المجتمعية للمسئولية الجديد بالمفهوم السعودية االتصاالت 

مما يظهر أن هناك اختالفات ذات داللة إحصائية في االستجابة على درجة الموافقة، أي أن هناك اتجاهاً 

 

 

جدول رقم 

. 
قم 

ر
رة

عبا
ال

ب   
رتی

ت
رة

عبا
ال

  

1  5  
اطلعت على المواصفة القیاسیة 

للمسئولیة االجتماعیة ایزو 

2 6  
اطلعت على ما تقوم بھ منظمة الجي 

GRIآر آي 
المبادرات المجتمعیة

3 3 
اطلعت على دراسات سابقة لباحثین 

في المسئولیة المجتمعیة

4 2 
اطلعت على استراتیجیة الشركة في 

المسئولیة المجتمعیة

5 4 
اطلعت على مؤشر التنافسیة 

RCIالسعودي 

6 1 
لدي علم بالمواضیع الجوھریة 

للمسئولیة المجتمعیة

 

يتضح من الجدول 
المجتمعية جاءت بدرجة 

انحراف معياري قدره 
جاء في المرتبة األولى بدرجة 

المرتبة األخيرة 
) المجتمعية

النوع األول الخاص باختبار مربع كاي لكل عبارة من عبارات المحور األول الخاص 
 شركة في

مما يظهر أن هناك اختالفات ذات داللة إحصائية في االستجابة على درجة الموافقة، أي أن هناك اتجاهاً 



 شركة في المدراء وعي بمدىعلى المحور الخاص 

أظهرت أن  التيم2013(دراسة خان وميمني واليافي 
الوعي بالمسئولية االجتماعية هو أحد التحديات التي توجهها الشركات في القيام بمسئوليتها االجتماعية 

 التي بينت): م2012(دراسة مندوره والخطيب والسبعان 

المدراء في شركة االتصاالت السعودية بالمفهوم 
عدم وجود مفهوم ناضج ومتكامل للمسؤولية 
شركة االتصاالت السعودية، وقد يعود ذلك إلى عدم قيام الشركة بمسؤولياتها المجتمعية 

بمسؤوليتها االجتماعية ترتبط بعالقة  المنظمة
المنظمة بالوعي الكافي، في حين أن العالقة تتحول 

دراسة وهذا ما جاءت به المنظمة بمستوى منخفض من الوعي، 
غياب األطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي من شأنها تعزيز مفهوم 
ية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، أدى إلى عدم وجود مفهوم ناضج ومتكامل للمسؤولية 

) موافق إلى حد ما(أيضا بينت النتائج أن درجة علم المدراء في شركة االتصاالت السعودية جاءت بدرجة 
علم بالمواضيع الجوهرية  هملديتامة، حيث اظهر المدراء أن 

، ولكن جاءت بدرجة توحي بعدم الرضا التام عن هذه المعرفة، وهذا قد يعود إلى 
طبيعة عمل هذه الشركة الربحية والتي قد تعمد إلى التكتم كثيرا على أعمالها للتحفظ على طبيعة عملها، 

بخصوص تقارير   GRIاطلعت على ما تقوم به منظمة الجي آر آي 
، حيث أن درجة اطالع المدراء هنا جاءت بدرجة ضعيفة جدا، بحيث أن هناك 
حاجة للمدراء لمعرفة اهتمامات الشركة بالمسؤولية المجتمعية وطبيعة األعمال التي تسعى من خاللها 

 المسئولية عن تدريبية ببرامج السعودية 

حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات 
 ببرامج لمدراءا بالتحاقالمعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص 
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على المحور الخاص ) عدم الموافقة(واضحاً لدى أفراد عينة الدراسة نحو 
  .المجتمعية للمسئولية الجديد بالمفهوم السعودية االتصاالت

دراسة خان وميمني واليافي وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما كشفت عنه نتائج 
الوعي بالمسئولية االجتماعية هو أحد التحديات التي توجهها الشركات في القيام بمسئوليتها االجتماعية 

دراسة مندوره والخطيب والسبعان في حين اختلفت مع ما كشفت عنه  
  .وجود وعي لدى المدراء بالمسئولية االجتماعية
المدراء في شركة االتصاالت السعودية بالمفهوم لدى وعي السبب في وجود درجة منخفضة من ال

عدم وجود مفهوم ناضج ومتكامل للمسؤولية ، إلى أن ذلك قد يعود إلى الجديد للمسئولية المجتمعية
شركة االتصاالت السعودية، وقد يعود ذلك إلى عدم قيام الشركة بمسؤولياتها المجتمعية االجتماعية لدى 

المنظمةأن قيام بصورة تتناسب مع حاجة المجتمع، خاصة وان 
المنظمة بالوعي الكافي، في حين أن العالقة تتحول  مدراءلتي يتسم فيها إيجابية بقيمة المنظمة في الحالة ا

المنظمة بمستوى منخفض من الوعي،  مدراءسلبية في الحالة التي يتسم بها 
غياب األطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي من شأنها تعزيز مفهوم بينت  التي )2016

ية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، أدى إلى عدم وجود مفهوم ناضج ومتكامل للمسؤولية 
  .االجتماعية لدى مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين

أيضا بينت النتائج أن درجة علم المدراء في شركة االتصاالت السعودية جاءت بدرجة 
تامة، حيث اظهر المدراء أن حيث أنها لم ترقى لدرجة الموافقة ال

، ولكن جاءت بدرجة توحي بعدم الرضا التام عن هذه المعرفة، وهذا قد يعود إلى للمسئولية المجتمعية
طبيعة عمل هذه الشركة الربحية والتي قد تعمد إلى التكتم كثيرا على أعمالها للتحفظ على طبيعة عملها، 

اطلعت على ما تقوم به منظمة الجي آر آي (وجود العبارة وما يؤكد ذلك 
، حيث أن درجة اطالع المدراء هنا جاءت بدرجة ضعيفة جدا، بحيث أن هناك )المبادرات المجتمعية

حاجة للمدراء لمعرفة اهتمامات الشركة بالمسؤولية المجتمعية وطبيعة األعمال التي تسعى من خاللها 

 االتصاالت ركةش في المدراء التحق هل :نتائج السؤال الثاني
  لهم؟ مضافة قيمة ذات وكانت المجتمعية

حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات تم ولإلجابة عن هذا السؤال 
المعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص 

 

 

واضحاً لدى أفراد عينة الدراسة نحو 
االتصاالت

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما كشفت عنه نتائج 
الوعي بالمسئولية االجتماعية هو أحد التحديات التي توجهها الشركات في القيام بمسئوليتها االجتماعية 

في حين اختلفت مع ما كشفت عنه  .الحقيقية
وجود وعي لدى المدراء بالمسئولية االجتماعية

السبب في وجود درجة منخفضة من الويعزا 
الجديد للمسئولية المجتمعية

االجتماعية لدى 
بصورة تتناسب مع حاجة المجتمع، خاصة وان 

إيجابية بقيمة المنظمة في الحالة ا
سلبية في الحالة التي يتسم بها  إلى

2016(حلس 

ية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، أدى إلى عدم وجود مفهوم ناضج ومتكامل للمسؤولية المسؤول
االجتماعية لدى مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين

أيضا بينت النتائج أن درجة علم المدراء في شركة االتصاالت السعودية جاءت بدرجة 
حيث أنها لم ترقى لدرجة الموافقة ال

للمسئولية المجتمعية
طبيعة عمل هذه الشركة الربحية والتي قد تعمد إلى التكتم كثيرا على أعمالها للتحفظ على طبيعة عملها، 

وما يؤكد ذلك 
المبادرات المجتمعية

حاجة للمدراء لمعرفة اهتمامات الشركة بالمسؤولية المجتمعية وطبيعة األعمال التي تسعى من خاللها 
  .التنميته

نتائج السؤال الثاني
المجتمعية

ولإلجابة عن هذا السؤال 
المعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص 



جدول في  هي ، وجاءت النتائج كمالهم

  .المجتمعية المسئولية عن تدريبية ببرامج مدراء

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال
ري 

عیا
الم

ف 
حرا

إلن
ا

  
درجة   الداللة  2قیمة كا

غير   الموافقة
  موافق

 
غیر   0,000  128,64 0,551 1,20

 86,3  موافق

 
غیر   0,000  102,17 0,578 1,26

 80,4 موافق

 
غیر   0,000  19,82 0,800 1,66

 53,9  موافق

 
غیر   0,000  41,35 0,685 1,49

 61,8  موافق

 
 موافق  0,000  22,82 0,769 2,37

17,6 

 
  موافق  0,000  26,64 0,736 2,41

14,7 

موافق إلى   -  - 0,436 1,73
  حد ما

ق المدراء في شركة االتصاالت السعودية ببرامج تدريبية عن 
بلغ المتوسط ، حيث )موافق إلى حد ما(المسئولية المجتمعية وكانت ذات قيمة مضافة لهم جاءت بدرجة 
هناك فرق (، كما تبين أن عبارة )0.436(

وبمتوسط حسابي قدره ) موافق(جاء في المرتبة األولى بدرجة 
ر دورة تدريبية عن المسئولية تمكنت من حضو

جميع قيم احتمال الخطأ  ، كما تبين أن )1
 مدراءال بالتحاقمن النوع األول الخاص باختبار مربع كاي لكل عبارة من عبارات المحور الثاني الخاص 
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لهم مضافة قيمة ذات وكانت المجتمعية المسئولية عن

مدراءبالتحاق ال أفراد عينة الدراسة نحو العبارات المتعلقة إجابات )7

  العبارات

سب
والن

ت  
ارا

تكر
ال

  

  درجة الموافقة

 موافق

موافق 
إلى حد 

  ما

غير 
موافق

 تدريبية دورة حضور من تمكنت
  المجتمعية المسئولية

 88 7 7 ك

% 6,9 6,9 86,3

 عن دورة حضور من تمكنت
  االستدامة

 82 13 7 ك

% 6,9 12,7 80,4

 محاضرة حضور من تمكنت
 تجاه المسئولية عن 
  المجتمع

 55 26 21 ك

% 20,6 25,5 53,9

 البيئة عن علمي ملتقى حضرت
  نحوها ومسئوليتنا

 63 28 11 ك

% 10,8 27,5 61,8

 اخالقيات عن دورة حضرت
  المهني والسلوك 

 18 28 56 ك

% 54,9 27,5 17,6

 المسئولية بين فرق
  المجتمع وخدمة المجتمعية

 15 30 57 ك

% 55,9 29,4 14,7

 المتوسط الحسابي العام

ق المدراء في شركة االتصاالت السعودية ببرامج تدريبية عن اأن درجة التح) 7(يتضح من الجدول 
المسئولية المجتمعية وكانت ذات قيمة مضافة لهم جاءت بدرجة 

(مع انحراف معياري قدره ) 1.73(الحسابي على الدرجة الكلية 
جاء في المرتبة األولى بدرجة ) بين المسئولية المجتمعية وخدمة المجتمع

تمكنت من حضو(، في حين وجاء في المرتبة األخيرة عبارة 
1.20(وبمتوسط حسابي قدره ) غير موافق(بدرجة ) 

من النوع األول الخاص باختبار مربع كاي لكل عبارة من عبارات المحور الثاني الخاص 

 

 

عن تدريبية
)7(.  

7(جدول رقم 

ارة
لعب

م ا
رق

ارة  
لعب

ب ا
رتي

ت
  

1  6  
تمكنت

المسئولية عن

2 5  
تمكنت

االستدامة

3 3 
تمكنت
 علمية

المجتمع
4 4 

حضرت
ومسئوليتنا

5 2 
حضرت
 العمل

6 1 
فرق هناك

المجتمعية

يتضح من الجدول 
المسئولية المجتمعية وكانت ذات قيمة مضافة لهم جاءت بدرجة 

الحسابي على الدرجة الكلية 
بين المسئولية المجتمعية وخدمة المجتمع

، في حين وجاء في المرتبة األخيرة عبارة )2.41(
) المجتمعية

من النوع األول الخاص باختبار مربع كاي لكل عبارة من عبارات المحور الثاني الخاص 



أقل  لهم مضافة قيمة ذات كانت المجتمعية
، مما يظهر أن هناك اختالفات ذات داللة إحصائية في االستجابة على 
درجة الموافقة، أي أن هناك اتجاهاً واضحاً لدى بعض أفراد عينة الدراسة نحو الموافقة والبعض اآلخر 

 السعودية االتصاالت كةشر في لمدراء بالتحاق
مما يعني قرابة النصف من القيادات فقط هم من التحق ببرامج 

  
المملكة نها القطاع الخاص يمثل الجزء األكبر واألساسي في النظام االقتصادي ألغلب الدول وم

، وعليه فقد أصبح االهتمام بالمسؤولية االجتماعية من الموضوعات الهامة وذلك للحد من 
المشاكل االقتصادية وفي مقدمتها الفقر والبطالة من خالل التزام شركات القطاع الخاص بتوفير البيئة 
والتدريب ورفع القدرات البشرية بما يؤهلها 
دور فعال وكبير في تطوير اإلفراد والعمل على زيادة إنتاجيتهم 

كما انه له دور رئيسياً  وقدراتهم،فهو يمدهم بالمعلومات التي تساعد في تحقيق أهدافهم ويطور مهاراتهم 
تجاهات، وذلك بما يكتسبه الفرد من معلومات وأفكار تجعله يغير سلوكه نحو 

McWilliams & Siegel,(  البحث أهمية التي بينت
والتطوير والتدريب في مجال الموارد البشرية، باعتبارها بعد مهم في المسؤولية االجتماعية واألداء 

بين المسئولية أيضا تظهر النتائج في الجدول أن غالبية أفراد العينة اظهروا إدراكهم ومعرفتهم بالفرق 
، حيث جاءت في المرتبة األولى وبدرجة مرتفعة، ولكن الواضح أن هذه 
بصورة كافية، لذا اظهر غالبية أفراد العينة انهم لم يلتحوا بدورات في المسؤولية 
تمكنت من حضور دورة تدريبية عن المسئولية 
في المرتبة األخيرة، وهذا يشير إلى حاجتهم إلى تلك الدورات التي تزيد من قدراتهم ومن 
تتحقق مهارات فعلية في استخدام المفاهيم واألساليب في مواقف معينة سواء كانت هذه المهارات 
وحيث أن اإلنسان هو األساس في عملية اإلنتاج فهو يحتاج إلى 

مل على زيادة األداء تجديد وتطوير، وهذا يأتي عن طريق تزويده باألساليب الحديثة والمتطورة التي تع
وقد يعود ذلك إلى اهتمام الشركة بالرعايات اكثر من ترسيخ مفاهيم المسؤولية 
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المجتمعية المسئولية نع تدريبية ببرامج السعودية االتصاالت 
، مما يظهر أن هناك اختالفات ذات داللة إحصائية في االستجابة على )0,05(من قيمة مستوى الداللة 

درجة الموافقة، أي أن هناك اتجاهاً واضحاً لدى بعض أفراد عينة الدراسة نحو الموافقة والبعض اآلخر 
بالتحاقإلى عدم الموافقة من جهة أخرى على المحور الخاص 

مما يعني قرابة النصف من القيادات فقط هم من التحق ببرامج . المجتمعية المسئولية عن تدريبية
  .تدريبية عن المسئولية اإلجتماعية وكانت ذات قيمة مضافة لهم

القطاع الخاص يمثل الجزء األكبر واألساسي في النظام االقتصادي ألغلب الدول وم
، وعليه فقد أصبح االهتمام بالمسؤولية االجتماعية من الموضوعات الهامة وذلك للحد من العربية السعودية

المشاكل االقتصادية وفي مقدمتها الفقر والبطالة من خالل التزام شركات القطاع الخاص بتوفير البيئة 
والتدريب ورفع القدرات البشرية بما يؤهلها المناسبة وعدم تبديد الموارد، والقيام بعمليات التوظيف 

دور فعال وكبير في تطوير اإلفراد والعمل على زيادة إنتاجيتهم فالتدريب له  .للمشاركة في عملية التنمية
فهو يمدهم بالمعلومات التي تساعد في تحقيق أهدافهم ويطور مهاراتهم 

تجاهات، وذلك بما يكتسبه الفرد من معلومات وأفكار تجعله يغير سلوكه نحو في تعديل السلوك واال
  

,McWilliams & Siegel 2000(دراسة وهذا يتفق مع ما جاءت به 

والتطوير والتدريب في مجال الموارد البشرية، باعتبارها بعد مهم في المسؤولية االجتماعية واألداء 

أيضا تظهر النتائج في الجدول أن غالبية أفراد العينة اظهروا إدراكهم ومعرفتهم بالفرق 
، حيث جاءت في المرتبة األولى وبدرجة مرتفعة، ولكن الواضح أن هذه المجتمعية وخدمة المجتمع

بصورة كافية، لذا اظهر غالبية أفراد العينة انهم لم يلتحوا بدورات في المسؤولية  ةالدورات غير متخصص
تمكنت من حضور دورة تدريبية عن المسئولية (المجتمعية بصورة واضحة، حيث جاءت العبارة 

في المرتبة األخيرة، وهذا يشير إلى حاجتهم إلى تلك الدورات التي تزيد من قدراتهم ومن ) 
تتحقق مهارات فعلية في استخدام المفاهيم واألساليب في مواقف معينة سواء كانت هذه المهارات 

وحيث أن اإلنسان هو األساس في عملية اإلنتاج فهو يحتاج إلى ، فكرية أو سلوكية أو كل ذلك
تجديد وتطوير، وهذا يأتي عن طريق تزويده باألساليب الحديثة والمتطورة التي تع

وقد يعود ذلك إلى اهتمام الشركة بالرعايات اكثر من ترسيخ مفاهيم المسؤولية  .وصقل المهارات

 

 

 شركة في
من قيمة مستوى الداللة 

درجة الموافقة، أي أن هناك اتجاهاً واضحاً لدى بعض أفراد عينة الدراسة نحو الموافقة والبعض اآلخر 
إلى عدم الموافقة من جهة أخرى على المحور الخاص 

تدريبية ببرامج
تدريبية عن المسئولية اإلجتماعية وكانت ذات قيمة مضافة لهم

القطاع الخاص يمثل الجزء األكبر واألساسي في النظام االقتصادي ألغلب الدول وميرى أن 
العربية السعودية

المشاكل االقتصادية وفي مقدمتها الفقر والبطالة من خالل التزام شركات القطاع الخاص بتوفير البيئة 
المناسبة وعدم تبديد الموارد، والقيام بعمليات التوظيف 

للمشاركة في عملية التنمية
فهو يمدهم بالمعلومات التي تساعد في تحقيق أهدافهم ويطور مهاراتهم 

في تعديل السلوك واال
  .األفضل

وهذا يتفق مع ما جاءت به 
والتطوير والتدريب في مجال الموارد البشرية، باعتبارها بعد مهم في المسؤولية االجتماعية واألداء 

  .المالي
أيضا تظهر النتائج في الجدول أن غالبية أفراد العينة اظهروا إدراكهم ومعرفتهم بالفرق 

المجتمعية وخدمة المجتمع
الدورات غير متخصص

المجتمعية بصورة واضحة، حيث جاءت العبارة 
) المجتمعية

تتحقق مهارات فعلية في استخدام المفاهيم واألساليب في مواقف معينة سواء كانت هذه المهارات ها خالل
فكرية أو سلوكية أو كل ذلك أوفنية 

تجديد وتطوير، وهذا يأتي عن طريق تزويده باألساليب الحديثة والمتطورة التي تع
وصقل المهارات



أن جهد توصلت إلى التي ) م2013(خان وميمني واليافي 
  .الجتماعية عمال استراتيجيا ممنهجاًالشركات منصب على جانب الرعايات اكثر من أن تكون المسئولية ا

  ؟ بالشركة عملهم أداء في المجتمعية
حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات 

 لمسئوليتهم المدراء ممارسة مدىبالمعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص 
  :)8(رقمول اوضحها الجد

  ببعد حقوق اإلنسان عينة الدراسة نحو العبارات المتعلقة
بي

سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري 
عيا

الم
ف 

حرا
اإلن

  

 كا
يمة

ق
2  

اللة
الد

فقة  
موا

ة ال
رج

د
  

  موافق  0,000  86,62 0,195 2,96

 موافق  0,000  79,41 0,236 2,94

  موافق  0,000  49,64 0,571 2,56

  موافق  0,000  27,94 0,637 2,34

  موافق  -   -  0,248 2,70

  
ممارسة المدراء لمسئوليتهم المجتمعية في أداء عملهم بالشركة جاءت 

مع انحراف معياري قدره ) 2.70(، حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية 
في المرتبة  تجاء) رأيه إبداءاحرص على الحفاظ على حق الموظف في 

، في حين وجاء في المرتبة األخيرة عبارة 
وبمتوسط  أيضا )موافق(بدرجة  )العمل أثناء

جميع قيم احتمال الخطأ من النوع األول الخاص باختبار كاي لكل 
، مما يظهر أن هناك )0,05(عبارات الخاص بحقوق اإلنسان أقل من قيمة مستوى الداللة 
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خان وميمني واليافي المجتمعية، وهذا يتفق مع ما كشفت عنه دراسة 
الشركات منصب على جانب الرعايات اكثر من أن تكون المسئولية ا

المجتمعية لمسئوليتهم المدراء ممارسة مدى ما :نتائج السؤال الثالث
حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات تم لإلجابة عن هذا السؤال 

المعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص 
وضحها الجدت، وجاءت النتائج كما بالشركة عملهم أداء في 

عينة الدراسة نحو العبارات المتعلقةإجابات أفراد  )8(جدول رقم 

  العبارات

سب
والن

ت  
ارا

تكر
ال

  

  درجة الموافقة

فق
موا

 

 ما
حد

ى 
ق إل

واف
م

  

فق
موا

ير 
غ

  

 حق على الحفاظ على احرص
 رأيه إبداء في الموظف

  باستقاللية

 -  4 98 ك

% 96,1 3,9  - 

 الموظف سالمة على احرص
  له صحية عمل بيئة وتأمين

 -  6 96 ك

% 94,1 5,9  - 

 في التدخل عدم على احرص
  للموظف الشخصية المواضيع

 4 36 62 ك

% 60,8 35,3 3,9 

 مضايقة عدم على احرص
 ضيوفه استقبال في الموظف

  العمل اثناء

 9 49 44 ك

% 43,1 48 8,8 

 الحسابي العامالمتوسط 

ممارسة المدراء لمسئوليتهم المجتمعية في أداء عملهم بالشركة جاءت  رجةأن د) 8(يتضح من الجدول 
، حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية )موافق

احرص على الحفاظ على حق الموظف في (، كما تبين أن عبارة 
، في حين وجاء في المرتبة األخيرة عبارة )2.96(وبمتوسط حسابي قدره ) موافق(األولى بدرجة 

أثناءاحرص على عدم مضايقة الموظف في استقبال ضيوفه 
جميع قيم احتمال الخطأ من النوع األول الخاص باختبار كاي لكل  ، كما تبين أن )2.34(حسابي قدره 

عبارات الخاص بحقوق اإلنسان أقل من قيمة مستوى الداللة العبارة من 

 

 

المجتمعية، وهذا يتفق مع ما كشفت عنه دراسة 
الشركات منصب على جانب الرعايات اكثر من أن تكون المسئولية ا

نتائج السؤال الثالث
لإلجابة عن هذا السؤال 

المعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص 
 المجتمعية

ارة
لعب

م ا
رق

ارة  
لعب

ب ا
رتي

ت
  

1  1  
احرص

2 2  
احرص
وتأمين

3 3 
احرص

المواضيع

4 4 
احرص
الموظف

يتضح من الجدول 
موافق(بدرجة 

، كما تبين أن عبارة )0.248(
األولى بدرجة 

احرص على عدم مضايقة الموظف في استقبال ضيوفه (
حسابي قدره 

عبارة من 



اك اتجاهاً واضحاً لدى أفراد اختالفات ذات داللة إحصائية في االستجابة على درجة الموافقة، أي أن هن

بفعالياتها وأنشطتها الداخلية أو الخارجية، مرهون نجاحها 
لإلدارة من خالل عدد من بمدير يمتلك القدرات واإلمكانات التي تؤهله قيادتها إيماناً منه بالمفهوم الحديث 

عن الفلسفة االجتماعية  بمنأىالممارسات اإلدارية والفنية الالزمة لتنسيق الجهود وتحقيق األهداف، ليس 
ومعروف أن غالبية  .عن المرونة في الحركة والعمل أيضاً

ا من األشخاص الذين يتمتعون بصفات تؤهلهم لتلك 
المناصب، خاصة فيما يتعلق بالخبرة والمؤهل العالي والكفاءة في العمل، والقدرة على التعامل مع 

إلى مقدار ما يظهره  يشير هالمرؤوسين داخل المنظمة، حيث أن قدرة المدير على التعامل مع مرؤوسي
يتحقق عندما يستطيع المدير أن ذلك لى إثارة همم المرؤوسين، ونجاح 

وأما  .الشخصيةمصالحهم  فييوجه تفكير المرؤوسين نحو المصلحة العامة للمنظمة، بدالً من تفكيرهم 
المدير لكل مرؤوس على  يوليه الذيفهو يعكس مقدار االهتمام 

بالمرتبة األولى وبدرجة ) احرص على الحفاظ على حق الموظف في إبداء رأيه
، حيث المجتمعية في أداء عملهم بالشركةمسؤولية 

المسؤولية المجتمعية من أن قدرة المدير على تقبل راء الموظف واالستماع اليه تشير إلى درجة الوعي ب
على عدم مضايقة  وجهة نظر هؤالء المدراء، لذا فان غالبية أفراد العينة من المدراء اظهروا حرصهم

، وبالرغم من وجود هذه العبارة في المرتبة األخيرة إال أنها 
  .دراء لدورهم ومسؤولياتهم

أن األهمية النسبية لمجاالت المسؤولية  التي بينت
وذلك  .االجتماعية لمنظمات األعمال تترتب حسب أولوياتها بدءا بحقوق المالكين ثم المستهلكين ثم العاملين

ر المستويات اإلدارية تفهما لطبيعة المسؤولية االجتماعية سوآءا من 
التي  )Burke & Logsdon 1996(دراسة 

إعارة أهمية خاصة لمجموعة من االعتبارات يقع في مقدمتها تحديد الفئة المؤثرة 
من فئات أصحاب المصالح والتي يكون تأثيرها حرج جدا على غاية المنظمة وأهدافها 
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اختالفات ذات داللة إحصائية في االستجابة على درجة الموافقة، أي أن هن
  .عينة الدراسة نحو الموافقة على البعد الخاص بحقوق اإلنسان

بفعالياتها وأنشطتها الداخلية أو الخارجية، مرهون نجاحها  شركة االتصاالت السعودية إدارةويرى أن 
بمدير يمتلك القدرات واإلمكانات التي تؤهله قيادتها إيماناً منه بالمفهوم الحديث 

الممارسات اإلدارية والفنية الالزمة لتنسيق الجهود وتحقيق األهداف، ليس 
عن المرونة في الحركة والعمل أيضاً بمنأىوالسياسية والثقافية للمجتمع وليس 

ا من األشخاص الذين يتمتعون بصفات تؤهلهم لتلك الشركات تهتم عادة بتعيين مدراء اإلدارات تحديد
المناصب، خاصة فيما يتعلق بالخبرة والمؤهل العالي والكفاءة في العمل، والقدرة على التعامل مع 

المرؤوسين داخل المنظمة، حيث أن قدرة المدير على التعامل مع مرؤوسي
لى إثارة همم المرؤوسين، ونجاح القائد من إيمان واحترام وقدرة ع

يوجه تفكير المرؤوسين نحو المصلحة العامة للمنظمة، بدالً من تفكيرهم 
فهو يعكس مقدار االهتمام  للمرؤوسين،عن مكون الرعاية الشخصية 

احرص على الحفاظ على حق الموظف في إبداء رأيه(وبالتالي جاءت العبارة 
مسؤولية المرتفعة، مما يعني قدرة هؤالء المدراء على ممارسة 

أن قدرة المدير على تقبل راء الموظف واالستماع اليه تشير إلى درجة الوعي ب
وجهة نظر هؤالء المدراء، لذا فان غالبية أفراد العينة من المدراء اظهروا حرصهم

، وبالرغم من وجود هذه العبارة في المرتبة األخيرة إال أنها الموظف في استقبال ضيوفه أثناء العمل
دراء لدورهم ومسؤولياتهمجاءت بدرجة مرتفعة، مما يعطي مؤشر واضح عن تفهم الم

التي بينت) 1997( دراسة عبد الكريموهذا يتفق مع ما جاءت به 
االجتماعية لمنظمات األعمال تترتب حسب أولوياتها بدءا بحقوق المالكين ثم المستهلكين ثم العاملين

ر المستويات اإلدارية تفهما لطبيعة المسؤولية االجتماعية سوآءا من بأن اإلدارة العليا هي أكث ا
دراسة و. الخبرة المهنيةجانب التأهيل العلمي والمعرفة أو من خالل 

إعارة أهمية خاصة لمجموعة من االعتبارات يقع في مقدمتها تحديد الفئة المؤثرة  أشارت إلى ضرورة
من فئات أصحاب المصالح والتي يكون تأثيرها حرج جدا على غاية المنظمة وأهدافها  والمهمة جدا
  .االستراتيجية

 

 

اختالفات ذات داللة إحصائية في االستجابة على درجة الموافقة، أي أن هن
عينة الدراسة نحو الموافقة على البعد الخاص بحقوق اإلنسان

ويرى أن 
بمدير يمتلك القدرات واإلمكانات التي تؤهله قيادتها إيماناً منه بالمفهوم الحديث 

الممارسات اإلدارية والفنية الالزمة لتنسيق الجهود وتحقيق األهداف، ليس 
والسياسية والثقافية للمجتمع وليس 

الشركات تهتم عادة بتعيين مدراء اإلدارات تحديد
المناصب، خاصة فيما يتعلق بالخبرة والمؤهل العالي والكفاءة في العمل، والقدرة على التعامل مع 

المرؤوسين داخل المنظمة، حيث أن قدرة المدير على التعامل مع مرؤوسي
القائد من إيمان واحترام وقدرة ع

يوجه تفكير المرؤوسين نحو المصلحة العامة للمنظمة، بدالً من تفكيرهم 
عن مكون الرعاية الشخصية 

  . حدا
وبالتالي جاءت العبارة 

مرتفعة، مما يعني قدرة هؤالء المدراء على ممارسة 
أن قدرة المدير على تقبل راء الموظف واالستماع اليه تشير إلى درجة الوعي ب

وجهة نظر هؤالء المدراء، لذا فان غالبية أفراد العينة من المدراء اظهروا حرصهم
الموظف في استقبال ضيوفه أثناء العمل

جاءت بدرجة مرتفعة، مما يعطي مؤشر واضح عن تفهم الم
وهذا يتفق مع ما جاءت به 

االجتماعية لمنظمات األعمال تترتب حسب أولوياتها بدءا بحقوق المالكين ثم المستهلكين ثم العاملين
امنه أيمانا

جانب التأهيل العلمي والمعرفة أو من خالل 
أشارت إلى ضرورة

والمهمة جدا
االستراتيجية



  ؟ االتصاالت السعودية شركةفي  من وجهة نظر المدراء
الحسابية واإلنحرافات حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 

المعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص بمدى االهتمام بالبيئة، وجاءت النتائج 

  ببعد االهتمام بالبيئة إجابات أفراد عينة الدراسة نحو العبارات المتعلقة

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

اإلن
  

  الداللة  2قيمة كا

فقة
موا

ة ال
رج

د
  

غير 
  موافق

  موافق  0,000  75,92 0,254 2,93

 موافق  0,000  78,41 0,562 2,68
 

  موافق  0,000  112,41 0,473 2,79
 

  موافق  0,000  118,05 0,408 2,82

  موافق  -  - 0,305 2,80

، حيث بلغ المتوسط الحسابي على )موافق(
احرص على نظافة بيئة (، كما تبين أن عبارة 

، في )2.93(وبمتوسط حسابي قدره ) موافق
أيضا ) موافق(بدرجة ) احرص على االقتصاد في الطاقة الكهربائية

لخاص باختبار جميع قيم احتمال الخطأ من النوع األول ا
أقل من قيمة مستوى الداللة  بالبيئة باالهتمام

، مما يظهر أن هناك اختالفات ذات داللة إحصائية في االستجابة على درجة الموافقة، أي أن 
  .بالبيئة باالهتمامهناك اتجاهاً واضحاً لدى أفراد عينة الدراسة نحو الموافقة على البعد الخاص 
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من وجهة نظر المدراء االهتمام بالبيئة مدى ما :الرابعنتائج السؤال 
حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات تم لإلجابة عن هذا السؤال 

المعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص بمدى االهتمام بالبيئة، وجاءت النتائج 
  :كما توضحها الجداول التالية
إجابات أفراد عينة الدراسة نحو العبارات المتعلقة )9(جدول رقم 

  العبارات

سب
والن

ت 
ارا

تكر
ال

  

  درجة الموافقة

 موافق

موافق 
إلى حد 

  ما

غير 
موافق

 المنظمة بيئة نظافة على 
  العاملين وسالمة

 -  7 95 ك

% 93,1 6,9  - 

 الطاقة في االقتصاد على 
  الكهربائية

 5 22 75 ك

% 73,5 21,6 4,9 

 المياه على المحافظة على 
  استخدامها في واالقتصاد

 3 15 84 ك

% 82,4 14,7 2,9 

 الورق استخدام عدم على 
  اإليميل عبر الموظفين مع والتعامل

 1 16 85 ك

% 83,3 15,7 1 

 المتوسط الحسابي العام

(أن درجة االهتمام بالبيئة جاءت بدرجة ) 9(يتضح من الجدول 
، كما تبين أن عبارة )0.305(مع انحراف معياري قدره ) 2.80(الدرجة الكلية 

موافق(جاءت في المرتبة األولى بدرجة ) وسالمة العاملين
احرص على االقتصاد في الطاقة الكهربائية(حين وجاء في المرتبة األخيرة عبارة 

جميع قيم احتمال الخطأ من النوع األول ا، كما تبين أن  )2.63(وبمتوسط حسابي قدره 
باالهتماممربع كاي لكل عبارة من عبارات البعد الثاني الخاص 

، مما يظهر أن هناك اختالفات ذات داللة إحصائية في االستجابة على درجة الموافقة، أي أن 
هناك اتجاهاً واضحاً لدى أفراد عينة الدراسة نحو الموافقة على البعد الخاص 

 

 

نتائج السؤال 
لإلجابة عن هذا السؤال 

المعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص بمدى االهتمام بالبيئة، وجاءت النتائج 
كما توضحها الجداول التالية

ارة
لعب

م ا
رق

ارة  
لعب

ب ا
رتي

ت
  

1  1  
 احرص
وسالمة

2 4  
 احرص

الكهربائية

3 3 
 احرص

واالقتصاد

4 2 
 احرص
والتعامل

يتضح من الجدول 
الدرجة الكلية 

وسالمة العاملينالمنظمة 
حين وجاء في المرتبة األخيرة عبارة 

وبمتوسط حسابي قدره 
مربع كاي لكل عبارة من عبارات البعد الثاني الخاص 

، مما يظهر أن هناك اختالفات ذات داللة إحصائية في االستجابة على درجة الموافقة، أي أن )0,05(
هناك اتجاهاً واضحاً لدى أفراد عينة الدراسة نحو الموافقة على البعد الخاص 



مراعاة االعتبارات المرتبطة  أشارت إلى قلة
  .بمفهوم المسؤولية االجتماعية وهي المحافظة على البيئة، وشفافيتها وممارستها للعدالة والحكم الصالح

حققوا منافع مهمة وخفضا بالتكاليف نتيجة تبنيهم للمسؤولية 
فالمسؤولية مجتمعية لها إسهامات في المجاالت االجتماعية 
والتعليمية والثقافية واالقتصادية، كما أن لها دورا في نشر الثقافة البيئية وزيادة الوعي المجتمعي في 

والبيئة وذلك  يعني التزام الشركة بمسئوليتها تجاه المجتمع
، لذا من خالل الوصول إلى الجماعات ذات العالقة واالهتمام بمطالبهم وتعزيز السلوك اإليجابي تجاه البيئة

من قبل أفراد عينة الدراسة الذين اظهروا من خالل هذه 
  .داخل الشركة 

احرص على نظافة بيئة المنظمة وسالمة 
والتي جاءت في المرتبة األولى بدرجة مرتفعة، حيث أن نظافة بيئة المنظمة ال بد وان ينعكس 
تعطي مؤشراً قوياً لوضع الشركة، وهذا بدوره ينعكس 

  على الموارد البشرية بصورة عامة والتي تعتبر المحرك األساسي لدفع عجلة التنمية في الشركة
احرص على االقتصاد في الطاقة (أيضا تبرز اهم الممارسات المتعلقة باالهتمام بالبيئة في العبارة 

رتبة األخيرة ولكنها جاءت أيضا بدرجة مرتفعة، مما يعني أن المدراء 
لديهم اهتمام واضح ببيئة العمل، ولكن ضمن قواعد معينة، بحيث ال تؤثر على طبيعة العمل، ويتجلى ذلك 
االستخدام األمثل لموارد الطاقة الكهربائية المتوفرة والالزمة لتشغيل المنـــشأة 

شركة االتصاالت  في حق ممارسة العمل للموظف

حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات 
عينة الدراسة على المحور الخاص بمدى اهتمام المدراء بحق ممارسة 
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أشارت إلى قلةالتي  )2016(دراسة حلس وهذا ال يتفق مع ما جاءت به 
بمفهوم المسؤولية االجتماعية وهي المحافظة على البيئة، وشفافيتها وممارستها للعدالة والحكم الصالح

حققوا منافع مهمة وخفضا بالتكاليف نتيجة تبنيهم للمسؤولية  الناجحون هم الذينمدراء ويرى أن ال
فالمسؤولية مجتمعية لها إسهامات في المجاالت االجتماعية . والمحافظة عليهااالجتماعية واهتمامهم بالبيئة 

والتعليمية والثقافية واالقتصادية، كما أن لها دورا في نشر الثقافة البيئية وزيادة الوعي المجتمعي في 
يعني التزام الشركة بمسئوليتها تجاه المجتمع المسئولية تجاه المجتمعفالقضايا ذات العالقة، 

من خالل الوصول إلى الجماعات ذات العالقة واالهتمام بمطالبهم وتعزيز السلوك اإليجابي تجاه البيئة
من قبل أفراد عينة الدراسة الذين اظهروا من خالل هذه  االهتمام بالبيئةأظهرت النتائج وجود مرتفعة من 

 ةلية المجتمعيالنتائج أيضا انهم يمارسوا وبدرجة مرتفعة المسؤو
احرص على نظافة بيئة المنظمة وسالمة (وتتضح هذه الممارسة واالهتمام بالبيئة من خالل العبارة 

والتي جاءت في المرتبة األولى بدرجة مرتفعة، حيث أن نظافة بيئة المنظمة ال بد وان ينعكس ) 
تعطي مؤشراً قوياً لوضع الشركة، وهذا بدوره ينعكس  جودة العمل داخل المؤسسة كما أن نظافة العاملين

على الموارد البشرية بصورة عامة والتي تعتبر المحرك األساسي لدفع عجلة التنمية في الشركة
أيضا تبرز اهم الممارسات المتعلقة باالهتمام بالبيئة في العبارة 

رتبة األخيرة ولكنها جاءت أيضا بدرجة مرتفعة، مما يعني أن المدراء ، والتي جاءت في الم)
لديهم اهتمام واضح ببيئة العمل، ولكن ضمن قواعد معينة، بحيث ال تؤثر على طبيعة العمل، ويتجلى ذلك 

االستخدام األمثل لموارد الطاقة الكهربائية المتوفرة والالزمة لتشغيل المنـــشأة في قدرة المدير على 
  . داخل الشركة ون المساس براحة مستخدميها

حق ممارسة العمل للموظفدرجة اهتمام المدراء بما : الخامسنتائج السؤال 
  السعودية؟ 

حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات تم لإلجابة عن هذا السؤال 
عينة الدراسة على المحور الخاص بمدى اهتمام المدراء بحق ممارسة المعيارية والرتب إلجابات أفراد 

  :العمل للموظف، وجاءت النتائج كما توضحها الجداول التالية

 

 

وهذا ال يتفق مع ما جاءت به 
بمفهوم المسؤولية االجتماعية وهي المحافظة على البيئة، وشفافيتها وممارستها للعدالة والحكم الصالح

ويرى أن ال
االجتماعية واهتمامهم بالبيئة 

والتعليمية والثقافية واالقتصادية، كما أن لها دورا في نشر الثقافة البيئية وزيادة الوعي المجتمعي في 
القضايا ذات العالقة، 

من خالل الوصول إلى الجماعات ذات العالقة واالهتمام بمطالبهم وتعزيز السلوك اإليجابي تجاه البيئة
أظهرت النتائج وجود مرتفعة من 

النتائج أيضا انهم يمارسوا وبدرجة مرتفعة المسؤو
وتتضح هذه الممارسة واالهتمام بالبيئة من خالل العبارة 

والتي جاءت في المرتبة األولى بدرجة مرتفعة، حيث أن نظافة بيئة المنظمة ال بد وان ينعكس ) العاملين
جودة العمل داخل المؤسسة كما أن نظافة العاملين

على الموارد البشرية بصورة عامة والتي تعتبر المحرك األساسي لدفع عجلة التنمية في الشركة
أيضا تبرز اهم الممارسات المتعلقة باالهتمام بالبيئة في العبارة 

)الكهربائية
لديهم اهتمام واضح ببيئة العمل، ولكن ضمن قواعد معينة، بحيث ال تؤثر على طبيعة العمل، ويتجلى ذلك 

في قدرة المدير على 
ون المساس براحة مستخدميهاد

نتائج السؤال 
السعودية؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال 
المعيارية والرتب إلجابات أفراد 

العمل للموظف، وجاءت النتائج كما توضحها الجداول التالية



  ببعد حق ممارسة العمل للموظف جابات أفراد عينة الدراسة نحو العبارات المتعلقة

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

اإلن
  

  الداللة  2قيمة كا

فقة
موا

ة ال
رج

د
  

  موافق  0,000  32,98 0,413 2,78

 موافق  0,000  37,23 0,589 2,44

  موافق  0,000  62,74 0,311 2,89

  موافق  0,000  75,92 0,254 2,93

  موافق  -  -  0,242 2,76

أن درجة اهتمام المدراء بحق ممارسة العمل للموظف في شركة االتصاالت 
مع انحراف ) 2.76(المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية 

جاءت ) احرص على ترقية الموظفين وفقاً لمعايير االستحقاق
، في حين وجاء في المرتبة األخيرة )2.93

أيضا وبمتوسط ) موافق(بدرجة ) أكلف العامل بأعمال ليست من اختصاصه
قيم احتمال الخطأ من النوع األول الخاص باختبار مربع كاي 

أقل من قيمة مستوى الداللة  للموظف العمل
، مما يظهر أن هناك اختالفات ذات داللة إحصائية في االستجابة على درجة الموافقة، أي أن 

 العمل ممارسة بحقهناك اتجاهاً واضحاً لدى أفراد عينة الدراسة نحو الموافقة على البعد الخاص 

تحقيق المعادلة الصعبة، باالهتمام بالجانبين اإلنساني واإلداري 
وفي هذا تحقيق واضح لمفاهيم المسؤولية  

على ترقية الموظفين وفقاً لمعايير  المجتمعية، خاصة وان أفراد عينة الدراسة أكدوا على حرصهم
ترقية هي نقل الموظف إلى وظيفة ذات مهام ومسؤوليات أعلى من مهام ومسؤوليات 
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جابات أفراد عينة الدراسة نحو العبارات المتعلقةإ) 10(جدول رقم 

ت   العبارات
ارا

تكر
ال

سب
والن

  

  درجة الموافقة

 موافق

موافق 
إلى حد 

  ما

غير 
  موافق

 الموظف تكليف على احرص
  يتقنه الذي بالعمل

 -  22 80 ك

% 78,4 21,6  - 

 العامل أكلف ال أن على احرص
  اختصاصه من ليست بأعمال

 5 47 50 ك

% 49 46,1 4,9 

 الموظف مساعدة على احرص
 وتطوير مواهبه اكتشاف
  بنفسه العمل

 -  11 91 ك

% 89,2 10,8  - 

 الموظفين ترقية على احرص
  االستحقاق لمعايير وفقاً

 -  7 95 ك

% 93,1 6,9  - 

 المتوسط الحسابي العام

أن درجة اهتمام المدراء بحق ممارسة العمل للموظف في شركة االتصاالت ) 10(يتضح من الجدول 
المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية ، حيث بلغ )موافق(السعودية جاءت بدرجة 

احرص على ترقية الموظفين وفقاً لمعايير االستحقاق(، كما تبين أن عبارة )0.242(معياري قدره 
2.93(وبمتوسط حسابي قدره ) موافق(في المرتبة األولى بدرجة 

أكلف العامل بأعمال ليست من اختصاصه احرص على أن ال
قيم احتمال الخطأ من النوع األول الخاص باختبار مربع كاي  ، كما تبين أن جميع)2.44(حسابي قدره 

العمل ممارسة بحقلكل عبارة من عبارات البعد الثالث الخاص 
، مما يظهر أن هناك اختالفات ذات داللة إحصائية في االستجابة على درجة الموافقة، أي أن 

هناك اتجاهاً واضحاً لدى أفراد عينة الدراسة نحو الموافقة على البعد الخاص 
  

تحقيق المعادلة الصعبة، باالهتمام بالجانبين اإلنساني واإلداري ويرى أن المدير الناجح هو القادر على 
 ،العملبقدر متساوٍ، حتى ال يخسر موظفيه وال يؤثر على سير 

المجتمعية، خاصة وان أفراد عينة الدراسة أكدوا على حرصهم
ترقية هي نقل الموظف إلى وظيفة ذات مهام ومسؤوليات أعلى من مهام ومسؤوليات ال، فاالستحقاق

 

 

ارة
لعب

م ا
رق

ارة  
لعب

ب ا
رتي

ت
  

1  3  
احرص

2 4  
احرص
بأعمال

3 2 
احرص
اكتشاف على

4 1 
احرص
وفقاً

يتضح من الجدول 
السعودية جاءت بدرجة 

معياري قدره 
في المرتبة األولى بدرجة 

احرص على أن ال(عبارة 
حسابي قدره 

لكل عبارة من عبارات البعد الثالث الخاص 
، مما يظهر أن هناك اختالفات ذات داللة إحصائية في االستجابة على درجة الموافقة، أي أن )0,05(

هناك اتجاهاً واضحاً لدى أفراد عينة الدراسة نحو الموافقة على البعد الخاص 
  .للموظف

ويرى أن المدير الناجح هو القادر على 
بقدر متساوٍ، حتى ال يخسر موظفيه وال يؤثر على سير 

المجتمعية، خاصة وان أفراد عينة الدراسة أكدوا على حرصهم
االستحقاق



ال ينبغي أن تعتبر مجرد تقديرٍ شخصي للموظف الذي تتم ترقيته أو مكافأة 
تاج إلى مدير وبالتالي فان هذا يح .على جهده، وإنما يتعين أن تكون مرتبطة بزيادة في حجم مسؤولياته

يمتاز بالكفاءة والقدرة على إدارة العمل بصورة تجعله قادرا على أن يعرف كل ما يمتلكه الموظفون داخل 
لذا جاءت . وهذا بدوره يجعله يضع الرجل المناسب في المكان المناسب

بدرجة مرتفعة أيضا رغم وجودها  )احرص على أن ال أكلف العامل بأعمال ليست من اختصاصه
بحق في المرتبة األخيرة، مما يعطي صورة واضحة عن قدرات هؤالء المدراء واهتمامهم الواضح 

شركة االتصاالت  في ممارسات التشغيل العادلة

حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات 
ممارسات بالمعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص بمدى اهتمام المدراء 

  ببعد ممارسات التشغيل العادلة إجابات أفراد عينة الدراسة نحو العبارات المتعلقة

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

اإلن
  

  الداللة  2قيمة كا

فقة
موا

ة ال
رج

د
  

  موافق  0,000  130,76 0,382 2,85

 موافق  0,000  72,51 0,270 2,92

  موافق  0,000  48,03 0,365 2,84

  موافق  0,000  82,98 0,217 2,95

  موافق  -  - 0,166 2,89
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ال ينبغي أن تعتبر مجرد تقديرٍ شخصي للموظف الذي تتم ترقيته أو مكافأة و. الوظيفة التي يشغلها حالياً
على جهده، وإنما يتعين أن تكون مرتبطة بزيادة في حجم مسؤولياته

يمتاز بالكفاءة والقدرة على إدارة العمل بصورة تجعله قادرا على أن يعرف كل ما يمتلكه الموظفون داخل 
وهذا بدوره يجعله يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. الشركة من قدرات ومهارات

احرص على أن ال أكلف العامل بأعمال ليست من اختصاصه
في المرتبة األخيرة، مما يعطي صورة واضحة عن قدرات هؤالء المدراء واهتمامهم الواضح 

  .ممارسة العمل للموظف في شركة االتصاالت السعودية
ممارسات التشغيل العادلةدرجة اهتمام المدراء بما : السادسنتائج السؤال 

  ة؟ 
حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات تم لإلجابة عن هذا السؤال 

المعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص بمدى اهتمام المدراء 
  :التشغيل العادلة، وجاءت النتائج كما توضحها الجداول التالية

إجابات أفراد عينة الدراسة نحو العبارات المتعلقة )11(جدول رقم 

  العبارات

سب
والن

ت  
ارا

تكر
ال

  
  درجة الموافقة

مواف
 ق

موافق 
إلى حد 

  ما

غير 
  موافق

 أي توظيف في زتحي لدي
  شخص

 1 13 88 ك

% 86,3 12,7 1 

 الموظفين تقييم على احرص
 أدائهم على بناء عادل بشكل

  المطلوبة األهداف انجاز

 -  8 94 ك

% 92,2 7,8  - 

 ال والمودة الصداقة عالقات
 تجاه قراراتي في تؤثر

  مبالين الغير الموظفين

 -  16 86 ك

% 84,3 15,7  - 

 منح في المساواة على احرص
  العاملين لجميع الفرص

 -  5 97 ك

% 95,1 4,9  - 

 المتوسط الحسابي العام

 

 

الوظيفة التي يشغلها حالياً
على جهده، وإنما يتعين أن تكون مرتبطة بزيادة في حجم مسؤولياته

يمتاز بالكفاءة والقدرة على إدارة العمل بصورة تجعله قادرا على أن يعرف كل ما يمتلكه الموظفون داخل 
الشركة من قدرات ومهارات

احرص على أن ال أكلف العامل بأعمال ليست من اختصاصه(العبارة 
في المرتبة األخيرة، مما يعطي صورة واضحة عن قدرات هؤالء المدراء واهتمامهم الواضح 

ممارسة العمل للموظف في شركة االتصاالت السعودية
نتائج السؤال 

ة؟ السعودي
لإلجابة عن هذا السؤال 

المعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص بمدى اهتمام المدراء 
التشغيل العادلة، وجاءت النتائج كما توضحها الجداول التالية

ارة
لعب

م ا
رق

ارة  
لعب

ب ا
رتي

ت
  

1  3  
لدي ليس

2 2  
احرص
بشكل
انجاز في

3 4 
عالقات
تؤثر

الموظفين
4 1 

احرص
الفرص



أن درجة اهتمام المدراء بممارسات التشغيل العادلة في شركة االتصاالت 
انحراف مع ) 2.89(، حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية 

) احرص على المساواة في منح الفرص لجميع العاملين
، في حين وجاء في المرتبة )2.95(وبمتوسط حسابي قدره 

بدرجة ) ر مبالينعالقات الصداقة والمودة ال تؤثر في قراراتي تجاه الموظفين الغي
قيم احتمال الخطأ من النوع األول  ، كما تبين أن جميع

أقل من  العادلة التشغيل بممارساتالخاص باختبار مربع كاي لكل عبارة من عبارات البعد الرابع الخاص 
، مما يظهر أن هناك اختالفات ذات داللة إحصائية في االستجابة على درجة 

 بممارساتالموافقة، أي أن هناك اتجاهاً واضحاً لدى أفراد عينة الدراسة نحو الموافقة على البعد الخاص 

يحقق فوائد عديدة تتمثل في تحسين  االتصاالت السعودية
وسيادة مبدأ  العدالة،وتساهم في االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من 

وتعمل على االرتقاء بالتنمية انطالقاً من زيادة 
مما يساهم في تحقيق االستقرار والشعور بالعدالة 
اهتمام المدراء بممارسات التشغيل العادلة في 

ساهم في االستقرار فان ذلك ال بد وان ي نتيجة لتوفر نوع من العدالة

احرص على (وفي ضوء ذلك بينت النتائج أن المدراء لديهم حرص على المساواة، حيث جاءت العبارة 
، وذلك المتالكهم مفاهيم التشغيل العادل لألفراد وإعطاء فرصة 
عمال التي تكون سبباً في دخلهم وإيقاف أي ممارسات تؤدي إلى منعهم أو االنتقاص 
بعيدا عن العالقات الشخصية والمحسوبية في العمل، لذا اظهر المدراء أيضا أن 

مرتبة جاءت في ال) عالقات الصداقة والمودة ال تؤثر في قراراتي تجاه الموظفين الغير مبالين
  .مما يوضح قدرات هؤالء المدراء وإمكانياتهم وتمتع بالمسؤولية المجتمعية

شركة  في المشاركة المجتمعية وتطوير المجتمع

424 

أن درجة اهتمام المدراء بممارسات التشغيل العادلة في شركة االتصاالت ) 11(يتضح من الجدول 
، حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية )موافق(السعودية جاءت بدرجة 

احرص على المساواة في منح الفرص لجميع العاملين(، كما تبين أن عبارة )0.166(معياري قدره 
وبمتوسط حسابي قدره ) موافق(جاءت في المرتبة األولى بدرجة 

عالقات الصداقة والمودة ال تؤثر في قراراتي تجاه الموظفين الغي(األخيرة عبارة 
، كما تبين أن جميع)2.84(أيضا وبمتوسط حسابي قدره 

الخاص باختبار مربع كاي لكل عبارة من عبارات البعد الرابع الخاص 
، مما يظهر أن هناك اختالفات ذات داللة إحصائية في االستجابة على درجة )0,05(قيمة مستوى الداللة 

الموافقة، أي أن هناك اتجاهاً واضحاً لدى أفراد عينة الدراسة نحو الموافقة على البعد الخاص 
  .العادلة

االتصاالت السعوديةشركة لدى  المجتمعيةتبني المسؤولية ويرى أن 
وتساهم في االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من  المجتمع،ظروف الحياة في 

وتعمل على االرتقاء بالتنمية انطالقاً من زيادة  للمجتمع،وتحسين نوعية الخدمات المقدمة  الفرص،
مما يساهم في تحقيق االستقرار والشعور بالعدالة  األفراد،عي االجتماعي على مستوى التثقيف أو الو

اهتمام المدراء بممارسات التشغيل العادلة في من لذا كشفت النتائج عن وجود درجة مرتفعة  .االجتماعية
نتيجة لتوفر نوع من العدالةانه  حيث .شركة االتصاالت السعودية

  . وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص االجتماعي،
وفي ضوء ذلك بينت النتائج أن المدراء لديهم حرص على المساواة، حيث جاءت العبارة 

، وذلك المتالكهم مفاهيم التشغيل العادل لألفراد وإعطاء فرصة )المساواة في منح الفرص لجميع العاملين
عمال التي تكون سبباً في دخلهم وإيقاف أي ممارسات تؤدي إلى منعهم أو االنتقاص للعمال لممارسة األ

بعيدا عن العالقات الشخصية والمحسوبية في العمل، لذا اظهر المدراء أيضا أن . من قدرتهم وإهمالهم
عالقات الصداقة والمودة ال تؤثر في قراراتي تجاه الموظفين الغير مبالين

مما يوضح قدرات هؤالء المدراء وإمكانياتهم وتمتع بالمسؤولية المجتمعية

المشاركة المجتمعية وتطوير المجتمعدرجة اهتمام المدراء بما : السابعنتائج السؤال 
  االتصاالت السعودية؟ 

 

 

يتضح من الجدول 
السعودية جاءت بدرجة 

معياري قدره 
جاءت في المرتبة األولى بدرجة 

األخيرة عبارة 
أيضا وبمتوسط حسابي قدره ) موافق(

الخاص باختبار مربع كاي لكل عبارة من عبارات البعد الرابع الخاص 
قيمة مستوى الداللة 

الموافقة، أي أن هناك اتجاهاً واضحاً لدى أفراد عينة الدراسة نحو الموافقة على البعد الخاص 
العادلة التشغيل

ويرى أن 
ظروف الحياة في 

الفرص،تكافؤ 
التثقيف أو الو

االجتماعية
شركة االتصاالت السعودية

االجتماعي،
وفي ضوء ذلك بينت النتائج أن المدراء لديهم حرص على المساواة، حيث جاءت العبارة 

المساواة في منح الفرص لجميع العاملين
للعمال لممارسة األ

من قدرتهم وإهمالهم
عالقات الصداقة والمودة ال تؤثر في قراراتي تجاه الموظفين الغير مبالين(العبارة 
مما يوضح قدرات هؤالء المدراء وإمكانياتهم وتمتع بالمسؤولية المجتمعية. األخيرة

  
نتائج السؤال 

االتصاالت السعودية؟ 
  



حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات 
المشاركة بالمعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص بمدى اهتمام المدراء 

  :المجتمعية وتطوير المجتمع وجاءت النتائج كما توضحها الجداول التالية

  ببعد المشاركة المجتمعية وتطوير المجتمع

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

الح
ف  

حرا
اإلن

ري
عيا

الم
  

  الداللة  2قيمة كا

فقة
موا

ة ال
رج

د
  

غير 
  موافق

  موافق  0,000  52,29 0,620 2,57
 
 

موافق إلى   0,058  5,70 0,749 1,95
  حد ما

   موافق  0,000  43,58 0,655 2,52

موافق إلى   0,003  11,35 0,737 1,75 
  حد ما

 
موافق إلى   -  - 0,550 2,20

  حد ما

المشاركة المجتمعية وتطوير المجتمع في شركة 
الكلية ، حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة 

أحرص على طرح مبادرات ذات فائدة (، كما تبين أن عبارة 
، في )2.57(وبمتوسط حسابي قدره ) موافق

) التي تقدمها الشركةفي البرامج والمبادرات التطوعية 
قيم احتمال الخطأ من  ، كما تبين أن جميع

 بالمشاركةالنوع األول الخاص باختبار مربع كاي لكل عبارة من عبارات البعد الخامس الخاص 
، مما )2(عدا العبارة رقم ، فيما )0,05

أي أن هناك اتجاهاً  يظهر أن هناك اختالفات ذات داللة إحصائية في االستجابة على درجة الموافقة،
 المجتمعية بالمشاركةعلى البعد الخاص ) 

فين يشاركون فيما أن البعض اآلخر ال يشارك مما 

ويرى إن القيادة اإلدارية هي مزيج من القيادة اإلدارية والمجتمعية وهي قيادة القوي العاملة في الشركات، 
الهامة في مجال القيادة اإلدارية  وتوجيهها نحو تحقيق األهداف المرجوة، بمفهوم المشاركة كأحد المفاهيم

والذي يشير إلى عدم تمركز الصالحيات من جهة وإلى المشاركة في الصالحيات من جهة أخري، مما 
يترتب عليه التأثير الفعال في سلوك األفراد ومدي تكيفهم للحياة التنظيمية وذلك من خالل اإلشباع الذاتي 
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حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات تم لإلجابة عن هذا السؤال 
المعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص بمدى اهتمام المدراء 

المجتمعية وتطوير المجتمع وجاءت النتائج كما توضحها الجداول التالية
 

ببعد المشاركة المجتمعية وتطوير المجتمع راسة نحو العبارات المتعلقةإجابات أفراد عينة الد) 12(جدول رقم 

  العبارات

ت  
ارا

تكر
ال

سب
والن

  

  درجة الموافقة

 موافق
موافق 
إلى حد 

  ما

غير 
موافق

 ذات مبادرات طرح على أحرص
  عملي خالل من للمجتمع 

 7 29 66 ك

% 64,7 28,4 6,9 
 والفعاليات المناسبات في 
  للمجتمع الشركة تقدمها 

 31 45 26 ك

% 25,5 44,1 30,4 

 مع المبادرين تواصل ل
 العالقة ذات واإلدارات االشخاص

  الشركة في

 9 30 63 ك

% 61,8 29,4 8,8 

 والمبادرات البرامج في اشارك
  الشركة تقدمها التي التطوعية

 43 41 18 ك

% 17,6 40,2 42,2 
 المتوسط الحسابي العام

المشاركة المجتمعية وتطوير المجتمع في شركة بأن درجة اهتمام المدراء ) 12(يتضح من الجدول 
، حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة )موافق إلى حد ما(االتصاالت السعودية جاءت بدرجة 
، كما تبين أن عبارة )0.550(مع انحراف معياري قدره 

موافق(جاءت في المرتبة األولى بدرجة ) للمجتمع من خالل عملي
في البرامج والمبادرات التطوعية  أشارك(حين وجاء في المرتبة األخيرة عبارة 

، كما تبين أن جميع)1.75(وبمتوسط حسابي قدره ) موافق إلى حد ما
النوع األول الخاص باختبار مربع كاي لكل عبارة من عبارات البعد الخامس الخاص 

0,05(أقل من قيمة مستوى الداللة  المجتمع وتطوير المجتمعية
يظهر أن هناك اختالفات ذات داللة إحصائية في االستجابة على درجة الموافقة،

) أو عدم الموافقة(واضحاً لدى أفراد عينة الدراسة نحو الموافقة 
فين يشاركون فيما أن البعض اآلخر ال يشارك مما أن البعض من الموظوهذا يعني  .المجتمع

  .جعل المتوسط يظهر النتيجة بالموافقة إلى حد ما
ويرى إن القيادة اإلدارية هي مزيج من القيادة اإلدارية والمجتمعية وهي قيادة القوي العاملة في الشركات، 

وتوجيهها نحو تحقيق األهداف المرجوة، بمفهوم المشاركة كأحد المفاهيم
والذي يشير إلى عدم تمركز الصالحيات من جهة وإلى المشاركة في الصالحيات من جهة أخري، مما 
يترتب عليه التأثير الفعال في سلوك األفراد ومدي تكيفهم للحياة التنظيمية وذلك من خالل اإلشباع الذاتي 

  .ي إنجازهموالرضا النفسي الداخلي المؤثر إيجاباً ف

 

 

لإلجابة عن هذا السؤال 
المعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص بمدى اهتمام المدراء 

المجتمعية وتطوير المجتمع وجاءت النتائج كما توضحها الجداول التالية

جدول رقم 

ارة
لعب

م ا
رق

ارة  
لعب

ب ا
رتي

ت
  

أحرص  1  1
 فائدة

2 3  
 اشارك
 التي

3 2 
لاسه

االشخاص

4 4 
اشارك

التطوعية

يتضح من الجدول 
االتصاالت السعودية جاءت بدرجة 

مع انحراف معياري قدره ) 2.20(
للمجتمع من خالل عملي

حين وجاء في المرتبة األخيرة عبارة 
موافق إلى حد ما(بدرجة 

النوع األول الخاص باختبار مربع كاي لكل عبارة من عبارات البعد الخامس الخاص 
المجتمعية

يظهر أن هناك اختالفات ذات داللة إحصائية في االستجابة على درجة الموافقة،
واضحاً لدى أفراد عينة الدراسة نحو الموافقة 

المجتمع وتطوير
جعل المتوسط يظهر النتيجة بالموافقة إلى حد ما

ويرى إن القيادة اإلدارية هي مزيج من القيادة اإلدارية والمجتمعية وهي قيادة القوي العاملة في الشركات، 
وتوجيهها نحو تحقيق األهداف المرجوة، بمفهوم المشاركة كأحد المفاهيم

والذي يشير إلى عدم تمركز الصالحيات من جهة وإلى المشاركة في الصالحيات من جهة أخري، مما 
يترتب عليه التأثير الفعال في سلوك األفراد ومدي تكيفهم للحياة التنظيمية وذلك من خالل اإلشباع الذاتي 

والرضا النفسي الداخلي المؤثر إيجاباً ف



في ) أحرص على طرح مبادرات ذات فائدة للمجتمع من خالل عملي
الراسخ بالمشاركة الفاعلة في  القيادات اإلدارية

أشارك في (جاءت العبارة المملكة العربية السعودية، بينما 
في المرتبة األخيرة وبدرجة متوسطة، وقد يعود 
ذلك لعدم توفر الوقت الكافي لهؤالء المدراء في المشاركة في األعمال التطوعية بسبب كثافة 

شركة االتصاالت  في االهتمام بقضايا المستهلك

حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات 
المعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص بمدى اهتمام المدراء االهتمام بقضايا 

  ببعد االهتمام بقضايا المستهلك أفراد عينة الدراسة نحو العبارات المتعلقة

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

اإلن
  

  الداللة  2قيمة كا

فقة
موا

ة ال
رج

د
  

غير 
  موافق

  موافق  0,000  63,23 0,559 2,63
 

 موافق  0,000  62,74 0,311 2,89

  موافق  0,000  42,70 0,383 2,82

  موافق  0,000  42,70 0,383 2,82

  موافق  -   -  0,303 2,79

أن درجة اهتمام المدراء بقضايا المستهلك في شركة االتصاالت السعودية جاءت 
مع انحراف معياري قدره ) 2.79(، حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية 
جاءت في المرتبة األولى بدرجة ) احترم العميل واستمع لشكواه باهتمام

احرص على تقديم ( العبارتين، في حين وجاء في المرتبة األخيرة 
 أيضا )موافق(بدرجة ) احرص على الشفافية في التعامل مع العمالء
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أحرص على طرح مبادرات ذات فائدة للمجتمع من خالل عملي(وفي ضوء ذلك جاءت العبارة 
القيادات اإلدارية التزامبسبب وذلك المرتبة األولى وبدرجة مرتفعة، 

المملكة العربية السعودية، بينما عملية التنمية الشاملة والمستدامة في 
في المرتبة األخيرة وبدرجة متوسطة، وقد يعود ) البرامج والمبادرات التطوعية التي تقدمها الشركة

ذلك لعدم توفر الوقت الكافي لهؤالء المدراء في المشاركة في األعمال التطوعية بسبب كثافة 
  .المسؤوليات الملقاة على عاتقهم

االهتمام بقضايا المستهلكجة اهتمام المدراء درما : السابعنتائج السؤال 
  السعودية؟ 

حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات تم لإلجابة عن هذا السؤال 
المعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص بمدى اهتمام المدراء االهتمام بقضايا 

  :المستهلك وجاءت النتائج كما توضحها الجداول التالية
أفراد عينة الدراسة نحو العبارات المتعلقة جاباتإ )13(جدول رقم 

  العبارات

سب
والن

ت  
ارا

تكر
ال

  

  درجة الموافقة

 موافق

موافق 
إلى حد 

  ما

غير 
موافق

 مع التواصل على احرص
  مشاكلهم ومعرفة العمالء

 4 29 69 ك

% 67,6 28,4 3,9 

 لشكواه واستمع العميل رم
  باهتمام

 -  11 91 ك

% 89,2 10,8  - 

 حلول تقديم على احرص
  العمالء لشكاوى جذرية

 -  18 84 ك

% 82,4 17,6  - 

 في الشفافية على احرص
  العمالء مع التعامل

 -  18 84 ك

% 82,4 17,6  - 

 المتوسط الحسابي العام

أن درجة اهتمام المدراء بقضايا المستهلك في شركة االتصاالت السعودية جاءت ) 13(يتضح من الجدول 
، حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية )موافق

احترم العميل واستمع لشكواه باهتمام(عبارة ، كما تبين أن 
، في حين وجاء في المرتبة األخيرة )2.89(وبمتوسط حسابي قدره 
احرص على الشفافية في التعامل مع العمالء، وحلول جذرية لشكاوى العمالء

 

 

وفي ضوء ذلك جاءت العبارة 
المرتبة األولى وبدرجة مرتفعة، 

عملية التنمية الشاملة والمستدامة في 
البرامج والمبادرات التطوعية التي تقدمها الشركة

ذلك لعدم توفر الوقت الكافي لهؤالء المدراء في المشاركة في األعمال التطوعية بسبب كثافة 
المسؤوليات الملقاة على عاتقهم

نتائج السؤال 
السعودية؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال 
المعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص بمدى اهتمام المدراء االهتمام بقضايا 

المستهلك وجاءت النتائج كما توضحها الجداول التالية
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يتضح من الجدول 
موافق(بدرجة 

، كما تبين أن )0.303(
وبمتوسط حسابي قدره ) موافق(

حلول جذرية لشكاوى العمالء



قيم احتمال الخطأ من النوع األول الخاص باختبار 
أقل من قيمة مستوى  المستهلك بقضايا باالهتمام

رجة الموافقة، أي ، مما يظهر أن هناك اختالفات ذات داللة إحصائية في االستجابة على د
 بقضايا باالهتمامأن هناك اتجاهاً واضحاً لدى أفراد عينة الدراسة نحو الموافقة على البعد الخاص 

وتأسيسا على ما سبق يرى أن المنظمات إذا ما تبنت فلسفة المسؤولية المجتمعية فان ذلك يعزز من 
سمعتها وعالماتها التجارية، كما أن ذلك سينمي درجة الرضا لدى أصحاب المصالح من خالل االستماع 

زز ريادتها في آلراء ووجهات نظر المستهلكين وجماعات الضغط، وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية مما يع
األعمال نحو تركيز جزء مهم من أنشطتها وعملياتها تجاه مسؤوليتها 
االجتماعية من المتوقع أن يكون له أثر هام على أدائها المالي ونتائج أعمالها السنوية وذلك بسبب الثقة 

جاءت في المرتبة األولى وبدرجة ) احترم العميل واستمع لشكواه باهتمام
 والتي من اهمها األنشطة الخاصة باالرتقاء بالمنتجات والخدمات،

دمة لهم العمل على تحقيق رضا العمالء، و تيسير سياسات وإجراءات تقديم الخدمات للعمالء،  وتقديم الخ
الخدمات في الوقت المناسب للمتعاملين، وإيضاح المنافع الخاصة 
بخدمات المؤسسة للمتعاملين معها، والمحافظة على سالمة الخدمات المقدمة، وبث الثقة عند المتعاملين في 

احرص على تقديم حلول جذرية لشكاوى العمالء، واحرص على الشفافية في 
في تقديم حق العمالء ، مما يعني إدراك المدراء ل

، دون تمييز وفقا لمذهب أو دين أو صدق وأمانة
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قيم احتمال الخطأ من النوع األول الخاص باختبار  ، كما تبين أن جميع)2.82(وسط حسابي قدره 
باالهتماممربع كاي لكل عبارة من عبارات البعد السادس الخاص 

، مما يظهر أن هناك اختالفات ذات داللة إحصائية في االستجابة على د)0,05
أن هناك اتجاهاً واضحاً لدى أفراد عينة الدراسة نحو الموافقة على البعد الخاص 

.  
وتأسيسا على ما سبق يرى أن المنظمات إذا ما تبنت فلسفة المسؤولية المجتمعية فان ذلك يعزز من 
سمعتها وعالماتها التجارية، كما أن ذلك سينمي درجة الرضا لدى أصحاب المصالح من خالل االستماع 

آلراء ووجهات نظر المستهلكين وجماعات الضغط، وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية مما يع
األعمال نحو تركيز جزء مهم من أنشطتها وعملياتها تجاه مسؤوليتها  تمنشئاتوجه السوق، خاصة وان 

االجتماعية من المتوقع أن يكون له أثر هام على أدائها المالي ونتائج أعمالها السنوية وذلك بسبب الثقة 
  .التي سوف تكتسبها من العمالء

احترم العميل واستمع لشكواه باهتمام(ارة لذا أظهرت النتائج أن العب
األنشطة الخاصة باالرتقاء بالمنتجات والخدمات،أن المدير ال بد وان يهتم بمرتفعة، حيث 

العمل على تحقيق رضا العمالء، و تيسير سياسات وإجراءات تقديم الخدمات للعمالء،  وتقديم الخ
الخدمات في الوقت المناسب للمتعاملين، وإيضاح المنافع الخاصة  أداءفي المكان المناسب،  وتيسير 

بخدمات المؤسسة للمتعاملين معها، والمحافظة على سالمة الخدمات المقدمة، وبث الثقة عند المتعاملين في 
  تصميم وتكوين وجودة الخدمات المقدمة،  

احرص على تقديم حلول جذرية لشكاوى العمالء، واحرص على الشفافية في ( العبارتين كذلك تبين أن
، مما يعني إدراك المدراء ل)موافق(بدرجة جاءت أيضا ) التعامل مع العمالء

صدق وأمانةبكل  الشكاوى، واالستماع لهم والتعبير عن أراء الشركة

 

 

وسط حسابي قدره وبمت
مربع كاي لكل عبارة من عبارات البعد السادس الخاص 

0,05(الداللة 

أن هناك اتجاهاً واضحاً لدى أفراد عينة الدراسة نحو الموافقة على البعد الخاص 
.المستهلك

وتأسيسا على ما سبق يرى أن المنظمات إذا ما تبنت فلسفة المسؤولية المجتمعية فان ذلك يعزز من 
سمعتها وعالماتها التجارية، كما أن ذلك سينمي درجة الرضا لدى أصحاب المصالح من خالل االستماع 

آلراء ووجهات نظر المستهلكين وجماعات الضغط، وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية مما يع
السوق، خاصة وان 

االجتماعية من المتوقع أن يكون له أثر هام على أدائها المالي ونتائج أعمالها السنوية وذلك بسبب الثقة 
التي سوف تكتسبها من العمالء

لذا أظهرت النتائج أن العب
مرتفعة، حيث 

العمل على تحقيق رضا العمالء، و تيسير سياسات وإجراءات تقديم الخدمات للعمالء،  وتقديم الخ
في المكان المناسب،  وتيسير 

بخدمات المؤسسة للمتعاملين معها، والمحافظة على سالمة الخدمات المقدمة، وبث الثقة عند المتعاملين في 
تصميم وتكوين وجودة الخدمات المقدمة،  

كذلك تبين أن
التعامل مع العمالء

الشكاوى، واالستماع لهم والتعبير عن أراء الشركة
   .جنسية

  



  :ئج التي توصلت اليها الدراسة تم الخروج بالتوصيات التالية

العمل على أن تكون المسئولية المجتمعية جزءاً رئيسياً من أنشطة الشركات يتم متابعته من قبل رئيس 
توضع مخططات المبيعات وغيرها  مثلماالشركة، وأن توضع له المخططات المطلوب تحقيقها تماماً 

 في مجال المسؤولية االجتماعية الموظفين

األهداف  اتفرغاً كامالً لبرامج المسئولية المجتمعية، وتحدد له
والمخططات المطلوبة، ويرتبط مباشرة باإلدارة العليا ويمنح الصالحيات المطلوبة، وأن يكون له دور 
، ويكون تثقيف الموظفين في هذا المجال أهم المسئوليات المناطة 

  .العالمية الجديدة للمسئولية المجتمعية عقد ورش عمل وندوات لتوعية المدراء والموظفين بالمعايير

  .عقد دورات تدريبية للعاملين بالشركات لتنمية وعيهم بمفهوم المسئولية المجتمعية

 إشراكو عداد برامج مخطط لها تخطيطاً جيداً هدفها التوعية والتثقيف بمفهوم المسئولية المجتمعية

 .ة حول معايير تقويم أداء الشركات في مجال المسئولية المجتمعية
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  :هامقترحاتالدراسة و
ئج التي توصلت اليها الدراسة تم الخروج بالتوصيات التاليةفي ضوء النتا

العمل على أن تكون المسئولية المجتمعية جزءاً رئيسياً من أنشطة الشركات يتم متابعته من قبل رئيس 
الشركة، وأن توضع له المخططات المطلوب تحقيقها تماماً 

 .األخرى التي تقوم بها الشركة من األنشطة التجارية

الموظفينمشاركة والعمل على وضع معايير تميز أداء وشفافية 
 .للشركة

تفرغاً كامالً لبرامج المسئولية المجتمعية، وتحدد له ةمتفرغ دائرةضرورة وجود 
والمخططات المطلوبة، ويرتبط مباشرة باإلدارة العليا ويمنح الصالحيات المطلوبة، وأن يكون له دور 

، ويكون تثقيف الموظفين في هذا المجال أهم المسئوليات المناطة رئيسي وفعال على مستوى الشركة
  .بهذه الدائرة

عقد ورش عمل وندوات لتوعية المدراء والموظفين بالمعايير

عقد دورات تدريبية للعاملين بالشركات لتنمية وعيهم بمفهوم المسئولية المجتمعية

عداد برامج مخطط لها تخطيطاً جيداً هدفها التوعية والتثقيف بمفهوم المسئولية المجتمعية
 .المدراء في هذه الخطط

ة حول معايير تقويم أداء الشركات في مجال المسئولية المجتمعيةدراسضرورة العمل على إجراء 

 

 

الدراسة و توصيات
في ضوء النتا

العمل على أن تكون المسئولية المجتمعية جزءاً رئيسياً من أنشطة الشركات يتم متابعته من قبل رئيس  -
الشركة، وأن توضع له المخططات المطلوب تحقيقها تماماً 

من األنشطة التجارية

العمل على وضع معايير تميز أداء وشفافية  -
للشركة

ضرورة وجود  -
والمخططات المطلوبة، ويرتبط مباشرة باإلدارة العليا ويمنح الصالحيات المطلوبة، وأن يكون له دور 

رئيسي وفعال على مستوى الشركة
بهذه الدائرة

عقد ورش عمل وندوات لتوعية المدراء والموظفين بالمعايير -

عقد دورات تدريبية للعاملين بالشركات لتنمية وعيهم بمفهوم المسئولية المجتمعية -

عداد برامج مخطط لها تخطيطاً جيداً هدفها التوعية والتثقيف بمفهوم المسئولية المجتمعيةإ -
المدراء في هذه الخطط

ضرورة العمل على إجراء  -

  

  

  

  

  

  



تطبيقات المسؤولية المجتمعية في بلدية مدينة أبو ظبي، دائرة الشؤون 
ttp://www.envirocitiesmag.com/articles/issue 

 القيادات اإلدارية ودورها في إحداث التطوير والتغيير التنظيمي
، مجلة جامعة األقصى بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية

لمسؤولية االجتماعية للشركات في ظل األزمة االقتصادية العالمية 
  .مركز المديرين المصري، مسابقة األبحاث السنوية، مصر

دراسة –المنظمة  أداءدور المسؤولية االجتماعية في تحسين 
رسالة ماجستير .(جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر

دور المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في التنمية 
  .، فلسطينغزة

برامج المسئولية االجتماعية في القطاع الخاص بالمملكة 
جامعة الملك سعود،  ،دراسة تطبيقية على بعض المؤسسات بمدينة الرياض

   ).غير منشورة
العالقة مع أصحاب المصلحة في تفعيل دور إدارة 

دراسة ميدانية على مجمع زاد فارم لصناعة األدوية 
الملتقى العلمي الدولي حول سلوك المؤسسة االقتصادية في ظل رهانات التنمية 

 .335 - 308ص ص 

رسالة ، "المسؤولية المجتمعية بين المدرسة والمجتمع المحلي

429 

  قائمة المراجع

  : المراجع العربية

تطبيقات المسؤولية المجتمعية في بلدية مدينة أبو ظبي، دائرة الشؤون ): 2017. (أبو عيد، عماد
ttp://www.envirocitiesmag.com/articles/issue-16/5.pdf. البلدية والنقل، أبو ظبي

القيادات اإلدارية ودورها في إحداث التطوير والتغيير التنظيمي): "2010. (اآلغا، وفيق حلمي
مجلة جامعة األقصى بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية، "اإليجابي في البنوك العاملة في قطاع غـزة

  .346 – 297، ص ص )2(، ع )12(

لمسؤولية االجتماعية للشركات في ظل األزمة االقتصادية العالمية ا): 2010. (أنور، نورا محمد
مركز المديرين المصري، مسابقة األبحاث السنوية، مصر دراسة تطبيقية، –

دور المسؤولية االجتماعية في تحسين ): 2014.(الحسن، بوبكر محمد
جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر ،-وحدة باتنة- حالة لمؤسسة نفطال 

 ).غير منشورة

دور المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في التنمية ): 2016.(رائد محمد س،حل
غزة –مركز التخطيط الفلسطيني  ،االقتصادية في فلسطين

برامج المسئولية االجتماعية في القطاع الخاص بالمملكة ، )م2011(سطام خالد،  الدلبحي،
دراسة تطبيقية على بعض المؤسسات بمدينة الرياض: العربية السعودية

غير منشورةرسالة ماجستير (. المملكة العربية السعودية
دور إدارة ): "2012. (رملي، حمزة، زحوط، إسماعيل

دراسة ميدانية على مجمع زاد فارم لصناعة األدوية  –أبعاد التنمية في المؤسسة االقتصادية 
الملتقى العلمي الدولي حول سلوك المؤسسة االقتصادية في ظل رهانات التنمية ، "بقسنطينة

ص ص ) نوفيمبر 21 – 20(، يومي المستدامة والعدالة

المسؤولية المجتمعية بين المدرسة والمجتمع المحلي): "2011.(الزعبي، علي ماجد
 .31 – 28، ص ص)3(، ع)49(، ماألردن- المعلم

 

 

قائمة المراجع

المراجع العربية: أوالً

أبو عيد، عماد -
البلدية والنقل، أبو ظبي

اآلغا، وفيق حلمي -
اإليجابي في البنوك العاملة في قطاع غـزة

(م

أنور، نورا محمد -
–

الحسن، بوبكر محمد -
حالة لمؤسسة نفطال 

غير منشورة

حل -
االقتصادية في فلسطين

الدلبحي، -
العربية السعودية

المملكة العربية السعودية
رملي، حمزة، زحوط، إسماعيل -

أبعاد التنمية في المؤسسة االقتصادية 
بقسنطينة

المستدامة والعدالة

الزعبي، علي ماجد -
المعلم



تعزيز الدافعية الذاتية لتعليم العلوم والمسؤولية 
، مجلة التربية العلمية، مصر، "المرحلة اإلعدادية

 )2012- 5-30(بتاريخ ) 9(صفحة 
http://www.alsharq.net.sa/2012/05/30/313968 

مدى إفصاح الشركات السعودية عن بيانات تعكس أداءها 
الكويت،  ،مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية

 مجاالتها، األعمال، نظماتلم االجتماعية 

  ).2(ع  ،)11(م، مجلة البحوث التجارية المعاصرة

أهمية المسؤولية المجتمعية في المؤسسات الصغيرة 
، "بوالية باتنة. م.ص.دراسة ميدانية لعينة من م

نظام  :الثقافيةمنظمات األعمال المسؤولية اإلجتماعية ل
 اإلنسانية،مجلة العلوم  ،"األردنيةدراسة تطبيقية لعينة من المصاريف التجارية 

- Abagail, M. and Siegel D. (2000): “Corporate Social Responsibility and 
Financial Performance: Correlation or Misspecification”, 
Management Journal, Vol.12, No 5

- Burke, Lee and Logedon, J.M.(1996):“ How Corporate Social Responsibility 
Pays off”, Long Range Planning

- Daviss, Bennett.(1999): Profits From Principles,
- Drucker, Peter F. (1997): An Introductory view of Management

College Press, U.S.A. 
- Hamner, W., & Tosi, H. (1974): “Relationship of role con

ambiguity to job involvement measures”. 
(4), 497- 499. 

430 

تعزيز الدافعية الذاتية لتعليم العلوم والمسؤولية ): "2011. (الشربيني، أحالم، الباز، حسن
المرحلة اإلعدادية االجتماعية من خالل التعلم الخدمي لدى تالميذ

 .286 – 255، ص ص )3(، ع)14(

صفحة ) 178(صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم 
http://www.alsharq.net.sa/2012/05/30/313968

مدى إفصاح الشركات السعودية عن بيانات تعكس أداءها "). 2014.(القرني، أحمد عبد القادر
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، "اإلجتماعي نحو تحقيق التنمية المستدامة

 .206- 157.، ص ص)154(ع، )40(

 المسؤولية"، )1997( الكريم، عبد أحمد الرحمن، عبد

مجلة البحوث التجارية المعاصرة ،"دراسة ميدانية تطبيقية :بها الوفاء معوقات

أهمية المسؤولية المجتمعية في المؤسسات الصغيرة ): "2015.(زكية، ومانع، شوقمقري، 
دراسة ميدانية لعينة من م: والمتوسطة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة

 .57-  43، ص ص)15(، عالجزائر-مجلة الباحث

المسؤولية اإلجتماعية ل" ):2005(العامري صالح ،طاهر ،محسن
دراسة تطبيقية لعينة من المصاريف التجارية  :المعلومات

  .216ص  )36(ع ،األردن

  المراجع األجنبية

Abagail, M. and Siegel D. (2000): “Corporate Social Responsibility and 
Financial Performance: Correlation or Misspecification”, Strategic 

Vol.12, No 5  
Burke, Lee and Logedon, J.M.(1996):“ How Corporate Social Responsibility 

Long Range Planning, Vol. 29, No. 4. 
Profits From Principles, The Futurist, March.

An Introductory view of Management, Harper’s 

Hamner, W., & Tosi, H. (1974): “Relationship of role conflict and role 
ambiguity to job involvement measures”. Journal of Applied Psychology

 

 

الشربيني، أحالم، الباز، حسن -
االجتماعية من خالل التعلم الخدمي لدى تالميذ

(م

صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم  -
http://www.alsharq.net.sa/2012/05/30/313968

القرني، أحمد عبد القادر -
اإلجتماعي نحو تحقيق التنمية المستدامة

(م

عبد -
معوقات

مقري،  -
والمتوسطة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة

مجلة الباحث

محسن -
المعلومات

األردن

المراجع األجنبية: ثانياً

Abagail, M. and Siegel D. (2000): “Corporate Social Responsibility and 
Strategic 

Burke, Lee and Logedon, J.M.(1996):“ How Corporate Social Responsibility 

The Futurist, March. 
, Harper’s 

flict and role 
Journal of Applied Psychology, 59 



- Holmes, Sundra I.(1985): “Corporate Social;; Performance and Present 
Areas of Commitment”. Academy of Management Journal

- Khan, Sami and Almaimani, Khalid and Alyafi, Wafa.(2013): “Exploring 
Social Responsibility in Saudi Arabian: the Challenges Ahead”, 
leadership, Accountability and Ethics vol: 10(3), 2013

- Loria, R,A.(2008):Corporate Social Responsibility of Universities
http:/www, vivatrust.net. 

- Mandorah, Saud and Kateb, Jamal and Sabaan, Saleh.(2012): “ Corporate 
Social Responsibility Among Saudi Arabian Firms, An Empirical 
Investigation”, Journal of Applied Business Research

- Pirde, M, W, & Ferrel, C, O.(1977): 
Strategies,(9) Editionm Houghton, Mifflin Company.

431 

Holmes, Sundra I.(1985): “Corporate Social;; Performance and Present 
Academy of Management Journal. Vol. 20. 

ani, Khalid and Alyafi, Wafa.(2013): “Exploring 
Social Responsibility in Saudi Arabian: the Challenges Ahead”, Journal of 

Accountability and Ethics vol: 10(3), 2013 
Corporate Social Responsibility of Universities

Mandorah, Saud and Kateb, Jamal and Sabaan, Saleh.(2012): “ Corporate 
Social Responsibility Among Saudi Arabian Firms, An Empirical 

Journal of Applied Business Research, Vol 18(5) Sep/Oct.
Pirde, M, W, & Ferrel, C, O.(1977): Management Concepts and 

,(9) Editionm Houghton, Mifflin Company. 

 

 

Holmes, Sundra I.(1985): “Corporate Social;; Performance and Present 

ani, Khalid and Alyafi, Wafa.(2013): “Exploring 
Journal of 

Corporate Social Responsibility of Universities, 

Mandorah, Saud and Kateb, Jamal and Sabaan, Saleh.(2012): “ Corporate 
Social Responsibility Among Saudi Arabian Firms, An Empirical 

, Vol 18(5) Sep/Oct. 
Management Concepts and 

  
 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

