
 العالقة بين المفهىمين الخيري واالقتصادي للمسؤولية االجتماعية
 

لعاملٌن فً المصارف دراسة  ا نٌة على  دا لخاصة مٌ لا ٌدٌة فً سورٌةا تقل  

 

طناطرةمٌس .آ  

الجامعة العربٌة الدولٌة  

 



مشكلة البحث
 

 

 المفاهٌم واالتجاهات المتعددة للمسؤولٌة االجتماعٌة والجدل الدائر حولها وحول االلتزام بها على اختالف مداخلها◦

العاملٌن فً المصارف الخاصة التقلٌدٌة حٌال المفهومٌن الخٌري واالقتصادي للمسؤولٌة إٌمان هل توجد عالقة بٌن ◦

 االجتماعٌة؟

 



أهداف البحث
 

 .على االتجاهٌن االقتصادي والخٌري للمسؤولٌة االجتماعٌةالتعرف ◦

 

إذا كانوا ٌؤٌدونهما أو والخٌري وما حٌال المفهوم االقتصادي  التقلٌدٌةعلى موقف العاملٌن فً المصارف التعرف ◦

 .ٌعارضون أحدهما أو كالهما

 

 .دراسة موقف العاملٌن المؤٌد أو الرافض للمفهومٌن االقتصادي والخٌري وفقاً للمتغٌرات الدٌموغرافٌة◦

 

 



أهمية البحث
 

معرفة مدى التوافق بٌن اتجاهات العاملٌن حٌال نوعً المسؤولٌة االجتماعٌة واالتجاهات التً ٌتبناها المصرف ◦

 .واألهداف والتً تخدم تلك االتجاهات والسٌاسات والخطط التً سٌنفذها فً هذا اإلطار

دور اتجاهات العاملٌن وآراؤهم حول المسؤولٌة االجتماعٌة فً تحفٌزهم للسعً نحو تحقٌق تلك األهداف وتنفٌذ ◦

 .األنشطة المتعلقة بها

 .بها فً ظل األزمة الحالٌة والحث على زٌادة االهتمامبالمسؤولٌة االجتماعٌة المساهمة فً نشر الثقافة المرتبطة ◦

 

 

 



 المسؤولٌة االقتصادٌة
 

 الشركة بأن تكون أعمالُها نافعًة للشركة وتتمثل باهتمام االقتصادٌة هً المسؤولٌُة األساُس المسؤولٌة

 .والمعنوٌةومجدًٌة اقتصادٌاً وتزٌد من قٌمِة الشركة المادٌة 

 العادلة إلرضاء المالكٌنللشركة والعوائد وتحقٌَق النمو  األرباح تولٌد تتضمن. 

 العمالءتقدٌم منتجات ذات قٌمة مقابل السعر المدفوع إلرضاء. 

 علٌهاوإخراج العاملٌن من دائرة الفقر من خالل زٌادة أجورهم، وخلق فرص العمل والمحافظة. 

 



 المسؤولٌة الخٌرٌة
 

 مواطناً صالحاً من خالل ردِّ الجمٌل وإعادة الحقوق للمجتمع بحٌث تعٌد المال والوقت على شكل خدماٍت أن تكون الشركة

 .تطوعٌةٍ 

 وتسهم فً توزٌع تدعمه، التً واألنشطة التً ٌرغب بها المجتمع والفلسفات، والسلوكٌات اإلجراءات والسٌاسات تتضمن

 .المجتمعٌةرفاهٌته وتحسٌن نوعٌة الحٌاة فٌه، كما تتضمن ربط خبرات الشركة بالحاجات وتحقٌق موارده 

 ًتتحملها األعمال ألنها تعكس توقعات المجتمع، كمٌَة وطبٌعَة أنشطة هذه المسؤولٌة تطوعٌٌة ومقادةٌ فقط برغبة األعمال ف

 .اجتماعٌة بأنشطةٍ االشتراك 

 



الدراسات السابقة
 

 "للمسؤولٌةاالجتماعٌةتطبٌق هرم كارول  فً دراسة منظور العاملٌن "Tai L. V., Xuan, L. T. & Anh, T. T. (2013 )دراسة ◦

تهدف إلى تقٌٌم كٌفٌة فهم وإدراك الموظفٌن للمسؤولٌات فً هرم كارول للمسؤولٌة االجتماعٌة. 

 وجود ارتباط بٌن المسؤولٌة االقتصادٌة وكل من المسؤولٌتٌن القانونٌة والخٌرٌة فقط، وهذا ٌعنً أن أي تغٌٌر فً مفهوم توصلت إلى

 .والخٌرٌةالموظفٌن فً المسؤولٌة االقتصادٌة سٌؤثر فً مفهومهم حٌال المسؤولٌتٌن القانونٌة 

 تبٌن من خالل توجهات الموظفٌن بأن على المنظمة أن تغٌر الطرٌقة التً تنشر بها المعلومات حول أنشطة المسؤولٌة االجتماعٌة بٌن

 .الموظفٌن

أظهرت أدلة إضافٌة على مالءمة هرم كارول وتوظٌفه فً المزٌد من الدراسات حول المسؤولٌة االجتماعٌة. 



الدراسات السابقة
 

 "المعلوماتربط مفهوم المسؤولٌة االجتماعٌة بالمتغٌرات الدٌموغرافٌة لمدٌري تكنولوجٌا "James, L. (2012 )دراسة ◦

 والعمر والحالة الجنس )المعلومات بٌن مفهوم المسؤولٌة االجتماعٌة والمتغٌرات الدٌموغرافٌة لمدٌري تكنولوجٌا درست العالقة

 (.الوظٌفٌةاالجتماعٌة ومستوى التعلٌم والدخل والخبرة 

كلما زاد العمر زاد إدراك المسؤولٌة االجتماعٌة. 

 المؤهل العلمً العالً ٌظهرون اهتماماً أعلى بالمسؤولٌة االجتماعٌة وتوجهاً أكثر تعاطفاً حٌال المشكالت اإلناث والمتزوجون وذوو

 .االجتماعٌة

كلما زاد عدد سنوات الخبرة زاد مستوى المسؤولٌة االجتماعٌة وأخالقٌات العمل. 



الدراسات السابقة
 

 ”كازاخستانمنظور المسؤولٌة االجتماعٌة فً “Smirnova, Y (2012 :) دراسة◦

 تهدف هذه الدراسة إلى فهم اتجاهات األفراد حٌال المسؤولٌة االجتماعٌة فً كازاخستان وتحدٌد الفوائد التً ٌمكن أن تجنٌها الشركة

 .وأصحاب المصلحة منها

 تبٌن أن االتجاهات نحو المسؤولٌة االقتصادٌة تتأثر بشكل كبٌر بالخبرة الوظٌفٌة والعمر، أما الجنس فلم ٌكن له أثر على المسؤولٌة

 .االقتصادٌة

 الدراسة وجود عالقة ارتباط بٌن المسؤولٌة األخالقٌة والقانونٌة وكذلك بٌن المسؤولٌة الخٌرٌة واالخالقٌة، وبٌن المسؤولٌة أظهرت

 .والقانونٌةالخٌرٌة 

 

 



الدراسات السابقة
 

منظور المدٌرٌن فً صناعة البتروكٌماوٌات فً مالٌزٌا حٌال "  Hong Y. L.(2007:) دراسة  ◦

 "المسؤولٌة االجتماعٌة

 دراسة منظور المسؤولٌة االجتماعٌة لدى المدٌرٌن فً صناعة البتروكٌماوٌات فً مالٌزٌا، وذلك من حٌث إلى هدفت

 .دراسة العالقات بٌن أنواع المسؤولٌات األربع المكونة لهرم كارول، إضافة إلى المتغٌرات الدٌموغرافٌة 

 عدم وجود ارتباط مباشر بٌن المسؤولٌة االقتصادٌة وكل من المسؤولٌتٌن األخالقٌة والخٌرٌةأظهرت. 

ظهر االرتباط األقوى بٌن المسؤولٌة األخالقٌة والمسؤولٌة الخٌرٌة. 

 

 



 الميدانيةالدراسة 
 

التحلٌلًالوصفً المنهج هو  منهج البحث. 

 المطلوبةمعلومات البواسطة استبانة ُصِمَمت بهدف جمع تم جمع المعلومات. 

 دمشقالبحث هو مجموعة العاملٌن فً المصارف الخاصة التقلٌدٌة العاملة فً مدٌنة مجتمع. 

 بسٌطة مكونة من مجموعة من العاملٌن فً كل من بنك بٌمو السعودي الفرنسً، عشوائٌة البحث عٌنة

 .بنك قطر الوطنً، المصرف الدولً للتجارة والتموٌل، وبنك سورٌة والمهجر



 الميدانيةالدراسة 
 

 :الفرضٌتٌن التالٌتٌناختبار تم 

 توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن تبنً العاملٌن فً المصارف التقلٌدٌة للمفهوم االقتصادي للمسؤولٌة االجتماعٌة ال

 .والمفهوم الخٌري لها

 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن تبنً العاملٌن فً المصارف التقلٌدٌة للمفهوم االقتصادي للمسؤولٌة االجتماعٌة

 .(الجنس، المؤهل العلمً، الخبرة، الحالة االجتماعٌة، العمر)بالنسبة للمتغٌرات الدٌموغرافٌة  لهاوالمفهوم الخٌري 

 



 اختبار الفرضيات والنتائج
 

 ارتباط متوسطة بٌن اتجاهات العاملٌن حٌال كل  عالقةوجود
من االتجاه االقتصادي واالتجاه الخٌري للمسؤولٌة 

 .االتجاهٌنٌؤٌدون كال ن والعامل، واالجتماعٌة

 ٌعنً أن نقبل الفرضٌة البدٌلة ونرفض فرضٌة العدم وهذا
 .القائلة بعدم وجود عالقة بٌن المسؤولٌة االقتصادٌة والخٌرٌة

 

المسؤولٌة 

 المسؤولٌة الخٌرٌة االقتصادٌة

المسؤولٌة 

 االقتصادٌة

االرتباط معامل 

 **437. 1 بٌرسون
 000. مستوى الداللة
 75 75 حجم العٌنة

المسؤولٌة 

 الخٌرٌة

معامل االرتباط 

 1 **437. بٌرسون

 000. مستوى الداللة
 75 75 حجم العٌنة



 اختبار الفرضيات والنتائج
 

  توجد عالقة ارتباط متوسطة بٌن اتجاهات العاملٌن الذكور
أما اإلناث فقد أظهرن ارتباطاً أقل ، المسؤولٌةنوعً حٌال 

 .بٌن االتجاهٌن المدروسٌن

  ارتباط قوي بٌن المفهومٌن االقتصادي والخٌري بالنسبة ٌوجد
لخرٌجً المعاهد المتوسطة، وارتباط متوسط بالنسبة لحملة 

 .العلٌااإلجازات الجامعٌة والدراسات 

  ٌوجد ارتباط متوسط بٌن المفهومٌن بالنسبة للعاملٌن الذٌن تقل
سنوات، بٌنما لم ٌظهر أي ارتباط بالنسبة لمن  5خبرتهم عن 

 .سنوات 5تزٌد خبرتهم فً العمل عن 

  مفهومٌن االقتصادي والخٌري لدى الارتباط متوسط بٌن ٌوجد
 .المدروسةكافة الفئات العمرٌة 

  ارتباط متوسط بٌن المفهومٌن االقتصادي والخٌري لدى ٌوجد
 .المتزوجٌن وارتباط ضعٌف بالنسبة للعازبٌن

حجم  العوامل الدٌموغرافٌة

 العٌنة
معامل االرتباط 

 مستوى الداللة بٌرسون

 002. **495. 38 ذكر الجنس
 014. *402. 37 أنثى

المؤهل 

 العلمً
 000. **757. 18 معهد متوسط

إجازة جامعٌة 

 001. **489. 44 أو أكثر

 الخبرة
 5أقل من 

 000. **486. 59 سنوات

 5أكثر من 

 992. 003. 16 سنوات

الحالة 

 االجتماعٌة
 025. *390. 33 أعزب
 002. **471. 42 متزوج

 العمر
 35أقل من 

 001. **437. 53 سنة

 35أكبر من 

 039. *443. 22 سنة



 التوصيات
 

 

 خالل تصمٌم وتطوٌر البرامج واألهداف المرتبطة باتجاهاتها االقتصادٌة والخٌرٌة، من  المدروسة العاملٌنمن اتجاهات الستفادة

 .حٌث أنها ستلقى الدعم والتشجٌع من قبل العاملٌن، مما سٌسهل من القٌام بها وتنفٌذها بسالسة وسهولة

 

 االستفادة من التوجهات التً تم التوصل إلٌها فً زٌادة القدرة على التنبؤ بمواقف واتجاهات العاملٌن الجدد حٌال المسؤولٌة

الخٌرٌة واالقتصادٌة وتحدٌد برامج التدرٌب والتأهٌل الالزمة وخاصة بالنسبة لفئات الشباب وذوي الخبرات الضعٌفة والمؤهالت 

 .العلمٌة المتوسطة

 

 

 



 التوصيات
 

 

 ًاالتجاههذا توجٌه اهتمام العاملٌن إلى ٌتم فٌستحسن أن حال كانت السٌاسات والبرامج المطبقة تركز على اتجاه محدد بعٌنه ف ،

 .العاملونأسباب ضعف االهتمام باالتجاه اآلخر وذلك خالل المحاضرات والندوات التثقٌفٌة والبرامج التدرٌبٌة التً ٌخضع لها توضٌح و

 

صمٌم برامج تدرٌبٌه خاصة لزٌادة الوعً بالمسؤولٌة االجتماعٌة بٌن العاملٌن وتركٌز االهتمام بشكل خاص على المسؤولٌة الخٌرٌة ت

ألنها تعبر وبشكل كبٌر عن المسؤولٌة االجتماعٌة، ومحاولة أن ٌكون االلتزاُم بها خالصاً وخٌرٌاً ِصرفاً بغض النظر عن عالقتها مع 

المسؤولٌة االقتصادٌة والفوائد والمنافع االقتصادٌة التً قد تحققها، وخاصة بالنسبة للذكور والفئات العمرٌة الشابة وخرٌجً المعاهد 

 .المتوسطة وذوي الخبرة القلٌلة فً مجال العمل المصرفً

 

 

 



 الستماعكم شكرا


