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إيميل: ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة مصراتة ،قسم إدارة األعمال.comgmail@fathitraki 

 

 تقييم وتحليل ممارسة منظمات األعمال للمسؤولية االجتماعية 
 )دراسة تطبيقية عن شركات القطاع الخاص في مدينة مصراتة(

 إمحمد مصطفى بازينة و          فتحي الطاهر التريكي

 

 ملخص
بحئددىللأبعددتتهددت الدرتسد ددىلترددملوتحددح لمورسحددنلممتس ددىلم لمددتالدة مددتنلرسم ددلمرحىلداللومت حددىلملردد لمدد ل دد نلدروس حدد ل سددمل

بتإلضدت ىلتردملأبعدتتلدربحئدىلل.مهح دنلدرم سلدتال،مدة شدةىلمدرعمسحدتال،درمدت  الث ثىل  تصسلهد: لىدرعمنلدرتد سحىلدرموضم 
ترتضددتحتلدإل  ددت حىلمدربحئحددىلرسملومدديلملردد ل دد:لشددس تالدرتةددت لدر ددت ل دد:لمتح ددىلمصددسدوى،لم ددتلد ددو تمالدر تسلحددىلدرموعستددىلب

،لSPSSدرتسد ددىلأ ددسمسلدال ددوبحت ل دد:للمدديلدربحت ددتالدرودد:لودد لورسحسمددتلبت ددو تد لبس ددتمملدرردد  لدإلرصددتئحىلرسعسددم لداللومت حددىل
م لر لولتهلدرتضدتحتلدإل  دت حىلمدربحئحدى،للبعتتلبحئومتلدرتد سحىأت حىلولتهلداللوملتمألمسال وتئملدرتسد ىلدرو د لدرشس تالبم لمرحوم

 متلبح الملمتلدسوبتةلمملسلم ميلبح لوس لدرع تصسلم ودتئملأ مدتنلوسد لدرشدس تالممدتلحع د:لد ع ت دت ل محدت لرممدتهح لدرم دلمرحىل
لللللداللومت حىل سملورتحقلأهتدفلوس لدرشس تا.

شددس تالدرتةددت لدر ددت لل حددتالدرم ددلمرحىلداللومت حددى،ل،درم ددلمرحىلداللومت حددىلأبعددتتل،اللومت حددىدرم ددلمرحىلدلالكلمااات الدالااة 
لل.بمتح ىلمصسدوى

 قدمةم -1

بددددت وسدفلدرلمحددددي،لممدددديلبتدحددددىلدرتددددس لدرمدرددددتلمدرعشددددسح لأصددددب ل
درتةددت لدر ددت لدرتتئددتلرعمسحددىلدرو محددىلدال وصددتتحىلمداللومت حددى،ل

دة ت دد:لر  ددوثمتسل صمصددت لبعددتلو سدد:لدرر ممددتاللمدرمصددتس
 ددددددد:لمعلددددددد لتمنلدرعدددددددتر ل ددددددد لتمسهدددددددتلدرسئح ددددددد:ل ددددددد:لدرو محدددددددىل
دال وصتتحى،لم تلأتالهلهلدرورمالالترملو دحتلدالهومت لموصت تل
دررددتححلرددمنلممضددم لدرم ددلمرحىلداللومت حددىلرمددلدلدرتةددت لمدد ل

 م وسددفلدةم ددتةلدة تتحمحددىلمدإل  محددىلمدرمم حددى،لرحددحلوعددت

 درر د   د: و دو ت لدرود: درمتدتححا أه  م  داللومت حى درم لمرحى

 دةمدسلدردليلت دي م لمدتالدة مدتن، مومدمق ومحد  مدت   سدم

 درم ددلمرحىلبددسدمم وع حدد   رددم رسعمددن درشددس تالبترعتحددتلمدد 

  :  حمت اللدرملتالا، م وسف  : درعمن مأ   حتا داللومت حى

 بترمدلبدتالدالرود د ل مبدتأمد ل د ة  دت ل ملرد  مدرعمسحدتا، دإل ودت 

 ولتهلدربحئدىلمدرملومدي،لمبترودتر:ل دو لتمس مدة   حى داللومت حى

 دمودت بدن  تدة، درمبدتتسدالدر حسحدى حتوصدسل سدم حعت ر  درم لمتا

 وصددس تا لمحددي تحتددت  دة مددتن،لأملضددبة د ددوتدمىلرحشددمن

 مدالموثدتن درملومعحدى، درمشدتس ى بدسدمم مدي وومتشدملر : درم لمى

 بأهمحدى دردم : ر حدتت  م لدسد ل،لدربحئدى مرمتحدى درتت م حدىلرسموةسبدتا

 دةمدسلدردليلحدت يلبمدت رسم لمدتا مدة   د: داللومدت :لدردتمس

 دةسبددت  بورتحددق درمومثسددىلدال وصددتتحى لمد بمددت بددح  رسممد  ددى

 دإلةدتس وشد ن درود: دربحئدىلولدته مداللومت حدى دة   حدى مدرلمد س

 (.2016مآ سم ،ل حهل) ةحت :،ل وعحش درلي

 مددددتل سضددددالدرم ددددلمرحىلداللومت حددددىلرسشددددس تال م ددددمتل ددددم ل دددد:ل
مرحةلدرع  تالدال وصتتحىل مدءلدرمة حىلم متلأملدرتمرحى،ل سمل
د وبدددتسلأ لدردددتمسلداللومدددت :لمدالروددد د لدة   ددد:لرسشدددس تالهدددمل
د دوثمتسلحد ع ال سدمل مسحتومددتلدإل وتلحدىلمأسبترمدت،لممد للت ددسل

و محضلم وم لدر  د تالمدال و  دتالبدح لآ سل مملح ته ل :ل
دإلتدس لمدرعدددتمسح لبمدددت،لمدرملومعدددتالدرموعتمسدددىلمعمدددت،لممددد له دددتل
وبسدددمسال  دددس لملددددمسلودددل حسهتلبم ددددلمرحومتلداللومت حدددى،لم حمحددددىل
وصس متلأ   حدت لولدتهلدربحئدىلبمدتلحد ع التحلتبحدت ل سدملم دتهمومتل

ل(.2010 :لورتحقلدرو محىل)دة س ،ل

در دت ل د:لرحبحدت،ل درتةدت  م لمدتالتلدرمسردملل د:م لدسد لرسو دحد
 صمصددددت لبعددددتلدر لترددددتالدرودددد:لرتتومددددتل سددددملم ددددوم لدررلدددد ل

 ددد:للدددنل شدددنلمد دددومسدسحىلودددت :لدردددتمسلدال وصدددتتيلمللمدرسبرحدددى،



مرمتلبت ح ى ور:لدروسح :لملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوتحح لمورسحنلممتس ىلم لمتالدة متنلرسم لمرحىلداللومت حى د   
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 ددسضلرمددتلتمسد للمداللومددت :لرسشددس تالدرر ممحددى،للدةمددسلدرددلي
 موةسعتومدت أهدتد مت ورتحدقل د: ح دته ،لمبشد نللتحدتد ل دلومت حدت ل

  سدم متوصسد ل حعت ر  درم لمتالأتدء ملشس  متلمأ  داللومت حى،

 ردداتدء مد  مددتلأصددب   ر ددس،لمدرمددتر: دال وصددتتي دةتدء

تمسلمرددمسيل دد:ل حددتالدةتدء،لدةمددسلدرددليلحلددلسل داللومددت :
دال وبدددتهلرمرتمردددىلدروعدددسفل سدددملمممدددم لدرم دددلمرحىلداللومت حدددى،ل

م ،لمم لث لتم ت حىلممرتمرىلدروأصحنلدرعسم:لمدرم سيلرملدلدرممم
تحلدددددتتلملشدددددسدالأملمعدددددتححسلرتحدددددتالموتحدددددح لأتدءلدرشدددددس تال ددددد:ل

م دددنللرددد لحدددت يلبتربدددترثح لممتس دددتومتلرم دددلمرحومتلداللومت حدددى،ل
 رددددملمرتمرددددىلوتحددددح لأتدءلشددددس تالدرتةددددت لدر ددددت ل دددد:لملددددتنل

لوةبحقلأملممتس ىلدرم لمرحىلداللومت حى.

 مشكلة الدراسة  -2

ح و سلدرتمسلداللومت :لرشس تالدرتةت لدر ت لبش نل ت ل
أهمحىلمو دحت ،لرححلر لحعتلورتحقلمعتححسلدرمح  لدرو ت  حىلحعومتل

 سمل م لدرمسد  لدرمترحىلرسشس تال ر س؛لبنللمسالممتهح ل
رتحثىلرسم لمتالووةسسل سقلبحئىل منل تتس ل سملدروعتمنلميل

تلحع الدرتمسلداللومت :لدروةمسدالدرمو تس ىلبحئىلدة متن،لبم
رملهلدرشس تا،لم سحهل و لمش سىلدرتسد ىلووبسمسلم ل  نلةس ل

 درو تلنلدروتر: ل

ما هو مستوى التازام شاركات القطااع الخااص بمديناة مصاراتة 
 بمسؤوليتها االجتماعية؟ 

لمحومس لم لهلدلدر لدنلدرسئح :لدة ئسىلدرمس حىلدروترحى 

)هح دددنلدرمدددت  ا،لهح دددنلهدددنلوع دددالبحئحدددىلدرعمدددنلدرتد سحدددىل .1
دة شددددةىلمدرعمسحددددتا،لمهح ددددنلدرم سلددددتا(لرشددددس تالدرتةددددت ل

لدر ت لدرو دممتلبم لمرحومتلداللومت حى؟

هدددنلوسوددد  لشدددس تالدرتةدددت لدر دددت لبم دددلمرحومتلداللومت حدددىل .2
 ولتهلدرتضتحتلدإل  ت حىلمدربحئحىلرسملومي؟ل

ىلهنلوملتل   ىلتدرىلترصتئحت لبح لم وم لدالرو د لبترم لمرح .3
 داللومت حىلم وتئملدة متنلبشس تالدرتةت لدر ت ؟

 أهمية الدراسة   -3

حعوبسلممضم لدرم لمرحىلداللومت حدىلمد لدرممدضدحيلدرود:لوةدس ل
مأصدددبرالدرم دددلمرحىلداللومت حدددىلبتدددم ل سدددملدرم دددوم لدردددتمر:،ل

ل ءد لاللحولد ألمد لدال دوسدوحلحتالدرود:لووب تهدتلمعلد لدرم لمدتال
ر:ل دو لأهمحدىلهدلهلدرتسد دىلو بديلأ ت دت لمدرشس تالدرتمرحى،لمبترودت

مدد لأهمحددىلدرممضددم ل م دده،ل مددتلوددأو:لأهمحددىلهددلهلدرتسد ددىلمدد ل
 م متلوتت لمصمت ل سمحت لرمممم لدرم دلمرحىلداللومت حدىلمأبعتتهدت،ل
مةددسقلوتحددح لأتدءلدرشددس تالرم ددلمرحومتلداللومت حددى،ل مددتلو ددومتل

دضدعت لحمدتفلبدهلهلهلدرتسد ىلأهمحومتلأحضت لبت وبتسهتلت دمتمت لمومل
دربترثددت لرسوعددسفل سددملمددت لدرودد د لشددس تالدرتةددت لدر ددت ل دد:ل
رحبحتلبم لمرحومتلداللومت حى،لممد لدرموم ديلأ لو دته ل ودتئملهدلهل
درتسد ددىل دد:لوع حدد لدرمبددتتكلمدر ددسم حتالدة   حددىلمداللومت حددىل
رسشددس تالدرسحبحددىلبمددتلحعدد  لممد بددىلدروةددمسدالمدالسوتددتءلبم ددوم ل

 حدددهلهدددلهللوعمدددنمدددت :لمددديلدربحئدددىلمدرملومددديلدردددليلدرومت دددنلداللو
لدرشس تا.

 فرضيات الدراسة   -4

بتال ددو تتلترددملمشدد سىلدرتسد ددى،لممدد لألددنلدرمصددمنلترددملتلتبددىل
رو دددددتلالومتل تدددددتلوددددد لصدددددحتنىل سضدددددحتالدرتسد دددددىلضدددددم لثددددد حل
 سضددددحتالسئح ددددحى؛لووضددددم لدرمسضددددحىلدرسئح ددددحىلدةمرددددملورسحددددنل
م حتالمت لدرود د لشدس تالدرتةدت لدر دت ل د:لبمتح دىلمصدسدوىل

مسحتومددددتلبمدلبمددددتلمم ددددلمرحومتلداللومت حددددىلدرموعستددددىلبأ شددددةومتلم 
دإل وتلحددددى،لمووضددددم لدرمسضددددحىلدرسئح ددددحىلدرثت حددددىلورسحددددنلم حددددتال
مددت لدرودد د لهددلهلدرشددس تالبم ددلمرحومتلداللومت حددىلولددتهلدرتضددتحتل

درملومدديلدرددليلوعمددنل حددهلهددلهلدرشددس تا،لدإل  ددت حىلمدربحئحددىل دد:ل
درمسضحىلدرسئح دحىلدرثترثدىل حدتالدولدتهلدرع  دىلبدح لبدح لمووضم ل

در دددددت لبمتح دددددىلمصدددددسدوىلبم دددددلمرحومتللدروددددد د لشدددددس تالدرتةدددددت 
م سحدددددهلومددددالصددددحتنىل سضدددددحتالداللومت حددددىلم وددددتئملأ مترمددددت.ل

لدرتسد ىلبترصمس لدرعتمحىل سملدر رملدروتر: 

:H01اللوسوددددددد  لشدددددددس تالدرتةدددددددت لدر دددددددت لبمتح دددددددىلمصدددددددسدوىلل
بم ددددلمرحومتلداللومت حددددىلولددددتهل  تصددددسلبحئومددددتلدرتد سحددددىل)هح ددددنل

لمدرم سلتا(.درمت  ا،لمدة شةىلمدرعمسحتا،ل

:H02اللوسوددددددد  لشدددددددس تالدرتةدددددددت لدر دددددددت لبمتح دددددددىلمصدددددددسدوىلل
مدربحئحددددىل ددددد:للبم ددددلمرحومتلداللومت حددددىلولددددتهلدرتضددددتحتلدإل  ددددت حى

لدرملومي.

:H03اللوملددتل   ددىلتدرددىلترصددتئحت لبددح لدرودد د لشددس تالدرتةددت لل
لدر ت لبمتح ىلمصسدوىلبم لمرحومتلداللومت حىلم وتئملأ مترمت.
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 أهداف الدراسة   -5

درودد د لشددس تالدرتةددت ل مد ددي ترددملورسحددن درتدس ددى هددله ومددتف
داللومت حددى،ل بم ددلمرحومت در ددت لدرعتمسددىل دد:لمتح ددىلمصددسدوى

ملردد ل ددد:لتةدددتسلورسحدددنللمد بمددتلدرموعستدددىلبتة شدددةىلمدرعمسحدددتا،ل
 هدلد م سدملم ددحس لورتحدق ملمد بمدتلدرموعستدىلبتربحئدىلمدرملومدي،

 حم د  درود: درمس حدى دةهدتدف م  و بثقلملمم ى درمتفلدرسئح :

ل:بتآلو: تلمترمت

درم دددتهمىل ددد:لبحدددت لدرمممدددم لدرعسمددد:لرسم دددلمرحىلداللومت حدددى،ل .1
ل ممرتتدومت،لمأهمحومتلبتر  بىلرسشس تا.

وتحددددددددح لممتس ددددددددىلدرشددددددددس تالممضددددددددم لدرتسد ددددددددىلرم ددددددددلمرحومتل .2
ل داللومت حىلم قلمعتححسلمملشسدال سمحى.

شددس تالم دد:ل شدسلثتت ددىلدالرود د لبترم ددلمرحىلداللومت حددىل د:لدر .3
 درملوميل  ن.

 منهجية الدراسة   -6

رحددحلوس دد ال درتدس ددىلم ملحددىلمصددمحىلورسحسحددى، و ددو ت لهددله
أ متنلدرم مملدرمصم:ل سملمصفلدرممتهح لدرمدست ل :لدرتسد ىل
مصددددمت ل سمحددددت لت حتددددت ،لمورتحددددتلم مرمددددتلمصددددمتومتلدر تصددددىلبمددددتل

هدلهللوممحتد لرورسحسمت،لبمع ملأ ل مسحىلدرمصدمنلتردملدر ودتئمل د:
درتسد ىل تلومالم تت لرو س نلم ةتد:لدبودتدء لمد لمصدفلدرع  دىل

 درمدد مم بح مددتلوس دد الأ مددتن درتتئمددىلبددح لدرممددتهح لدة ت ددحى،

شدس تال مد  رعح دى دال دوة  : درم د  درورسحسد:لبعمسحدىلتلدسدء
  سددم دإللتبددى مدد م  درتةدت لدر دت لبمتح دىلمصدسدوىلمدرةسددس

 ورسحدن ود  ثد  ممد  درغدسض،رمدلدل درمصدممى دال دوبت ى  تدسدا

 رسعسدم  دإلرصدتئحى درر مدى بسملحدى بت دو تد  درُمّلمعدى دربحت دتا

ل.درم ت بى دإلرصتئحى بترةسق (SPSS)لداللومت حى

 طار النظري اإل  -7
 مفهم المسؤولية االجتماعية   -1

وشددحسلدرعتحددتلمدد لدرتسد ددتالترددملأ لدرموغحددسلدة ت دد:ل دد:لبتددتءل
درم لمدددتالموةمحسهدددتلح مددد ل ددد:لد  دددلتممتلموةتبتمدددتلمددديلدربحئدددىل
درو:لوعمدنل حمدت،لممدت لد دولتبومتلررتلدتالمموةسبدتالدرملومديل
ممتلحلعسمتلمةتربىلبتالهومت لبترموغحسدالداللومت حدى،لبمدتلحرتدقل

رحت لدة سدت،لمول حتلمممم لدرم تهمىلدرمت سىل :لور ح ل م حىل
درممدة ىل :ل مسمت،لمدرم لمرحىلدرود:لحمسضدمتلدرعتدتلداللومدت :ل

مدة دددددسدفلدر دددددتئت ل ددددد:لدرملومددددديلمددددد لممدددددت لممدلبدددددتالموتدددددتح ل
درمعترلتالدرم ت بىلرسمشدت نلدرود:لومدلدهلدرملومدي،للرد لهدملمدتل

ل.رسم لمتاحشتسلترحهلبترم لمرحىلداللومت حىل

درم دددددلمرحىلداللومت حدددددىلمددددد لدرممدددددتهح لدررتحثدددددىلمحعوبدددددسلمممدددددم ل
ردملردتلدآل لرد لحدو لدالومدتقل سدمل رم لمتالدة مدتن،ل مدتلأ دهلمد 
وعسحفلممرتلحصفلمحرتتلمممدم لدرم دلمرحىلداللومت حدىلبشد نل
لدددددتميلمشدددددتمن،للرددددد لة لدربدددددترثح لمدرتدس دددددح لح ةستدددددم لمددددد ل
ل سمحددتالم وسمددىل دد:لمرددتمالوم لرورتحددتلهددلدلدرمممددم ،ل ددلر ل ددو 
دروبدددتح لدررتصدددنل ددد:لدة لمدددىلداللومت حدددىل ددد:لم وسدددفلدردددتمنل
مدرم ددتةقلمدرمشددت نلدرودد:لوعددت :لم مددت،لأت لترددمللمددسلملمددتال

ل لسل تحت لرمممم لدرم لمرحىلداللومت حى.

مر دد:ل  ددوةحيلورسحددنلمممددم لدرم ددلمرحىلداللومت حددىل ددو لدةمددسل
ح وس  لدال وسشتتلبملمم ىلمد لدروعسحمدتالدرود:لمضدعومتلبعدضل

مل  ددتالدرتمرحددىلدرمم حددىلمدربرثحددى،لمم مددتل سددمل ددبحنلدرمثددتنلدر
وعسحفلدرب  لدرتمر:لرسم دلمرحىلداللومت حدىلبأ مدت لدرود د لدرشدس ىل
بترم تهمىل :لدرو محدىلدرم دوتدمىلمد ل د نلدرعمدنلمديلمملمحمدتل
مدرملوميلدرمرس:لمدرملوميل  نلرور دح لم دوم لمعحشدىلدر دتال

 ,world bank:لآٍ لمدردتل)بأ دسمسلح دت لدرولدتس لمدرو محدىل د

ل(. 2005

 مدددددتل تمدددددالدرلمعحدددددىلدرعتمدددددىلرامددددد لدرموردددددت لبمضددددديلوعسحدددددفل
رسم ددلمرحىلداللومت حددىلبأ مددت لدرودد د لدرشددس ىلبع صددسح  لدرع صددسل
دةمن؛لهددملدالرودد د لبتددمد ح لدربسددتلدرددليلوعمددنلبددهلدرشددس ىلمدوبددت ل
دروملحمدددتالدإلسشدددتتحىلرسملومددديلدردددتمر:لبشدددأ لم دددتئنل ترعمتردددى،ل

رتددددمقلدإل  ددددت لمدربحئددددى.لمدرع صددددسلدرثددددت :؛لهددددملوبددددس لدرشددددس ىلمل
بتةممدنلمدرم المدرمملمح ل :ل دبحنل ضدتحتلوةم حدى،لم دتلوتدم ل
درشدددس ىلأرحت دددت لبمدددلهلدة مدددتنل دددترحنل سدددملدرو دممدددتلبترم دددلمرحىل

ل(.2009داللومت حىل)درمبسم ،ل

ل(WBCSP)لمحعدددددددّسفلملسدددددددالدة مدددددددتنلرسو محدددددددىلدرم ددددددددوتدمى
ومت حددددددىلرسشددددددس تالبأ مددددددت لدرو محددددددىلدال وصددددددتتحىلدرم دددددلمرحىلدالل

درم ددوتدمىلمددد ل دد نلدرعمدددنلمدديلدرعدددتمسح لم ددتئ وم لمدرملومددديل
 Driekدرمرسدددد:لمدإل سحمدددد:لبغددددسضلور ددددح للددددمت لرحددددتوم ل)

Cetindamara-2007, 176ل،ل :لرح ل  سلدرمعمتلدردتمر:ل)
رسو محددددىلدرم ددددوتدمىلمصددددةس لدرم ددددلمرحىلداللومت حددددىل دددد:لتةددددتسل
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درم ددوتدمىلبأ مددت لوشددحسلترددملدرملومددي،لمأ ددهلمدد لدرموم دديلدرو محددىل
أ لو دددم لمعدددتححسلأملمتدددتححالدرم دددلمرحىلداللومت حدددىل ددد:لوع حددد ل

)درو محدددددددىللدرس دددددددتئ لدرث ثدددددددىلرورتحدددددددقلدرو محدددددددىلدرم دددددددوتدمىلمهددددددد:
دال وصددددتتحى،لدرو محددددىلداللومت حددددى،لرمتحددددىلدربحئددددى(ل)درودددددمحلسي،ل

ل(.ل1988

داللومت حددىلرسم لمددتالبتمرددهلمحشددحسلبسددم ل ددوسم لترددملدرم ددلمرحىل
هد:لدة عدتنلدرود:لوسود  لبمدتلدرم لمدتالررمتحدىلد تهدتسلمس تهحدىل)

م س ددالل(درملومديل  ددنلمدديلدالهومددت لبترمصددتر لدرلدوحددىلرسم لمددى
أحضت لبأ مت ل تدتلدلومدت :لمدتلبدح لم لمدتالدة مدتنلمدرملومديل

درشدددس ىلل(،لأملدإل دددسدسلبددأثسلأ شدددةى64،ل  2011)درسرترسددى،ل
لومددي،لمبتروددتر:لضددسمس لأ ددللهددلدلدةثددسلب لددسلدال وبددتسل سددملدرم

 ,William & others, 2010  دتلصد يل دسدسدالدرشدس ىل)

p:44)ل.ل

ت لدرم ددلمرحىلداللومت حددىلهدد:لتر ددتالتح دد:لمأ   دد:لممة دد:ل
بترم دددددتهمىلداللومت حددددددىل ددددددمدءل ددددددت لبترعمددددددنلأملبترمددددددتنلولددددددتهل

رمتدح لأش ت لموعتتح ،لم م لم لحعمنلتد دنلدرشدس ى،لممد م لد
بتربحئىلدرمرحةدى،لملرد لمتتبدنلد دوغ نلدرمدمدستلدرمتتحدىلمدربشدسحىل

ل.ل(70،ل2010)درت  ،رسملومي،لمورتحقلدةسبت ل

ممددددد ل ددددد نلمدددددتلوددددد لوتتحمدددددهلمددددد لوعسحمدددددتالحم ددددد لد دددددو   ل
لدرع تصسلدرسئح حىلدروترحىلرمممم لدرم لمرحىلداللومت حى 

بم دددئمرحومتللتتسد لمد  دددسدسلتتدس لدرشدددس ىلممملمحمدددتل  دددسد لم مددد  ل .1
داللومت حدددىلمددد ل ددد نل لددد لدلومت حدددىلوتسهدددتلدرشدددس ىلموسددد  ل

ل م متلبمت.

ووضم لدرم لمرحىلداللومت حىلم لمرحىلدرشس ىلبتآلثتسلدربحئحىل .2
لمداللومت حىلة شةومتلدرتسحبىلم متلمدربعحت .

حوةسدددددسلممتس دددددىلدرشدددددس ىلرم دددددلمرحومتلداللومت حدددددىلدرممد  دددددىل .3
دة ددس لمثددنلدرم ددلمرحىلدال وصددتتحىلبح ممددتلمبددح لدرم ددئمرحتال

 .مدرم لمرحىلدرتت م حى

 أهمية المسؤولية االجتماعية للشركات  -2

حعوتتلدربعضلبأ لدرم لمرحىلداللومت حىلومثنل بئت ل سملدرشس ىل
مو دددته ل ددد:ل حدددتت لدرمصدددسم تالمدر متدددتالمبترودددتر:ل مددد:لوعمدددنل
 سدددملو مددددحضلأسبدددت لدرشددددس ى،لر دددد لدرثتبدددالهددددملأ لدرم ددددلمرحىل

لومت حىل سملدرع الم للر لومتمت ،لمهملأ متلأيلدرم لمرحىلدال
داللومت حىلومثنلد وثمتسد لةمحنلدةلنلمحتسل تئدتد ل سدملدرمدت ل
درةمحددددنلحمددددمقلدر متددددتالدرودددد:لصددددس ال سددددملدة شددددةىلدرم وسمددددىل
رسم ددلمرحىلداللومت حددى،لمحم دد لتحلددت لدرم دحددتلمدرممدئددتلدرودد:لوعددمتل

مت حددددىلبددددتآلو:ل)درعددددتسف،ل سددددملدرشددددس تالمدددد لدرم ددددلمرحىلداللو
ل( 21،ل  ل2010

ت لدرم دددددلمرحىلداللومت حدددددىلوعةددددد:ل حمدددددىلمضدددددت ىلرسم دددددتهمح ل -
مولعسم لأ ثسلثتىل :لدرشس ىل وحلىلدر حت تالداللومت حىلدرود:ل

لوةبتمتلولتهلدرعتمسح لمدرملومي.

ت لمدددتلو متدددهلدرشدددس ىل سدددملأ شدددةىلدرم دددلمرحىلداللومت حدددىل ددد:ل -
لو دوةحيلوعمحضدهل سدملدرمدت لملتنلدرمرت لىل سملدربحئىلمث  ل

دربعحددددتل وحلددددىلرصددددمرمتل سددددمل ددددمعىللحددددت لمدددد ل دددد نلوةبحددددقل
لدرمعتححسلدربحئحىلمداللومت حى.

ور دددح لدةتدءلدرمدددتر:لرسشدددس ىل وحلدددىل حدددتت لدإل وتلحدددىلمور دددح ل -
 م حددددىلدرم ددددوملمدسومددددت لرلدددد لدرمبحعددددتالب ددددبسلوتسحددددنلدرو ددددترحفل

مدرم ددددددومس ح للم حددددددتت لمالءلدة ددددددسدتلرسشددددددس ىلمومضددددددحنلدرعمدددددد ء
لرم ولتالم تمتالدرشس ى.

 حتت ل دتس لدرشدس ىل سدملدالرومدتللبمملمحمدتلدة مدتءلممدتلح دت تل -
ل سملللسلدرم وثمسح .

 أبعاد المسؤولية االجتماعية   -3

ت لدرشس تالر لوعتلرس ل :لورمسمتلرسم دلمرحىلداللومت حدىلولدتهل
درغحدددس،لرحدددحلرددد لوُعدددتلدرم دددلمرحىلداللومت حدددىلرسشدددس تالوتوصدددسل
 سدددملدة مدددتنلدر حسحدددىلدرمب حدددىل سدددملأ مدددتنلوةم حدددىلمددد ل بحدددنل
ب دتءلدرمدتدسا،لأملمدرمسد د لدرصدرحى،لأملوتدتح لدإل ت دتالرسمتددسدءل

داللومت حدددددىلرسشدددددس تالمدرمرودددددتلح ،لبدددددنلأصدددددبرالدرم دددددلمرحىل
درو دمددت لوتوضددحهلدروشددسحعتالمدرتددمد ح لمدة ددسدفللبددنلحوعددت للردد ل
ترددددملأ لأصددددبرالدرم ددددلمرحىلداللومت حددددىللدددد ءد لمدددد لدإلصدددد  ل

لدرمةسمسلو محلهلم ل بنلش تالدرتةت لدر ت .

رتددددتلدو دددديلملددددتنلدرم ددددلمرحىلداللومت حددددىلرحشددددمنلثدددد حل ئددددتال
 ددددددومس ح لمدرعمدددددد ء،لسئح ددددددحىلمهدددددد:ل لدرعددددددتمسح لبترشددددددس ىل،لدرم

درملومددديلمدربحئدددىلدرمرحةدددى،لممددد لثددد لحم ددد لوصددد حفلمدددتلوتتمدددهل



 lل2016لlللتح مبسللlل2لlدرعتتللlل4لlدال وصتتلمدة متن،لدرملستلملسىلتسد تال
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درشددددددس تال دددددد:لملددددددتنلدرم ددددددلمرحىلداللومت حددددددىلترددددددملمددددددتلحسدددددد:ل
ل( 2009)درمبسم ،ل

  األنشطة االجتماعية للشركة تجاه العاملين بها 

مومثنلدرم لمرحتالدرو:لوتم لبمتلتتدس لدرشس ىلولتهلدرعتمسح لبمدتل
مملدروتسحبحددددىلبتردددتد نلمدر دددتس لمدرم دددتهمىل دددد:لمددد لودددم حسلدربدددسد

و محددددددىلدرممددددددتسدالدرم حددددددىلمدإلتدسحددددددىلرسعددددددتمسح ،لمدرم ددددددتهمىل دددددد:ل
دروأمح ددتالداللومت حددىلمدرصددرحىلرسعددتمسح ،لممضدديل لددت لرسس تحددىل
درصدددددددرحىلمدرعددددددد  لمت ددددددديل متدددددددتالدةتمحدددددددىلدرةبحدددددددىلرسعدددددددتمسح ل

تردملم تئ وم ،لمودم حسلم دتئنلدر تدنلمد لم دتةقل د  لدرعدتمسح ل
م ددددددت لدرعمددددددنلمبددددددترع ا،لمد  تمددددددىلدرم و هددددددتالمأمددددددت  لدروس حددددددهل
مدرم تهمىل :لدرتحت لبترسر الدروس حمحى،لموم حسلمسوبتالمل حدىل
ممدد  لم ت ددلالرسعددتمسح ،لموددم حسلدةمدد لدرصدد ت :لمدرعمددنل سددمل

لومتتيلدررمدتحلرسعتمسح .

    األنشاااطة الخاصاااة بتحساااين جاااود  التعامااال مااا  العمااا
 والمستهلكين 

فلهلدلدر دم لمد لدة شدةىلتردملورتحدقلدةهدتدفلدال وصدتتحىلحمت
رسشددس ىلمثددنلوعلدددح لدةسبددت لم حددتت لدرتدددتس لدرو ت  ددحى،لممدد لأهددد ل
دة شدددةىل ددد:لهدددلدلدرملدددتنلدإل ددد  لمدرودددسمحملدرصدددتتقلمدةمدددح ل
  لم ولتالم تمتالدرشس ى،لمدرشمت حىلمدر  دهىلمدرصتقلم ت ل

دربحت ددتالمدرمعسممددتاللدر ددتد ل دد:لدروعتمددنلمدديلدرعمدد ء،لموددم حس
در  مددددددىل دددددد لدرم ولددددددتالمثددددددنل،لوددددددتسح لدإل وددددددت لمدرصدددددد رحىل
مدرم م دددددتالمدرم شدددددألمنحسهدددددت،لمودددددم حسل دددددتمتالمدددددتلبعدددددتلدربحددددديل
مدالرودددد د لبوددددمدسح لدرضددددمت لدرمتددددت لمدددد ل بددددنلدرشددددس ى،لمدروعتمددددنل

لبلّتحىلميلدرش تم لدرمتتمىلم لدرعم ءلمدرم ومس ح .

  تجاه المجتم  والبيئة األنشطة االجتماعية للشركة 

موشمنلهلهلدة شةىلدر تمتالمدر سيلدرو:لوتدت لة دسدتلدرملومديل
ممشتس ىلدرر ممىل :لدرمرت لىل سملدربحئىلممتلحش نلأملح سقل
م ت ددددت للتلبددددت لر  ددددوثمتسلموددددم حسلدال ددددوتسدسلداللومددددت :لرمئددددتال

لمشسدئ لدرملومي،لمم لأه لهلهلدة شةى 

حددددىلمدرم لمددددتالنحددددسلدرر ممحددددىلدروبس ددددتالرسمل  ددددتالدر حسللل-
لروممحنلموم حسلدروحتلتالدة ضتءلمدةهتر:لدرمروتلح .

و محددددددتلأ ددددددسدتلدرملومدددددديلبددددددترممدتلدرغلدئحددددددىلمدرم ددددددتهمىل دددددد:للل-ل
درم ت ددبتالدرتح حددىلمثددنلممدئددتلدإل ةددتسل دد نلشددمسلسمضددت لأمل

 دروبس لبتةضتر:ل :ل حتلدةضرم.

رس ددددددديل مدددددددتء لملدددددددتالالدروعسدددددددح ؛ل و تمدددددددىلمعتهدددددددتلوعسحمحدددددددىللل-
درمسشددددرح لدرلددددتتلمد  ددددتدته لرسددددت منلر ددددمقلدرعمددددن،لموشددددلحيل
درةسبدددىل سدددملممدصدددسىلتسد دددتوم لدرعسحدددتل،لمدرم دددتهمىل ددد:لت تمدددىل

 درم وبسدالدرعسمحىل.

درملددتالالدرصدددرحى؛ل و تمددىلدرم ومصدددمتالمدرمسد دد لدرةبحدددىللل-
مرمد الدرم تحددىلمدد لدةمددسدض،لموعددمحضلدة ددسدتل دد لدةضددسدسل

 سرقلبم .درصرحىلدرو:لو

ملددددددتالالثتت حددددددى؛لمثددددددنلت تمددددددىلدرمعددددددتسضلمدرم وبددددددتال دددددد:للل-
صتدسلدرمل الدرثتت حى.  درم تةقلدر تئحىلمد 

ملددددتالالسحتضددددحى؛لمثددددنلت تمددددىلدر ددددمدتيلمدرددددتمسحتالمدروبددددس للل-
 را تحىلدرسحتضحىلمد  شتءلدرم و هتالمتمسلدرم  ح لمنحسهت.

دة ددسدتلت تمددىلدرم ددتةقلدر ضددسدءلممتتممددىلدروسددمحلمم ددت ت للل-
 :لرتالالدر مدسحلدرةبحعحىل :لت دردىلدرم سمدتالمدرم دتهمىل د:ل
نددددسالدةشددددلتسلمد  تمددددىلبددددسدمملم ددددتمدالدروم حددددىلرسرمددددتلل سددددمل
دربحئى،لميلضسمس لتحلتتلدرومد  لبح لدرو سمىلداللومت حدىلرن ودت ل
مو دددددترحفلدردددددور  لمدرس تبدددددىلمبدددددح لدرم دددددت يلداللومت حدددددى،ل دددددلر ل

حلدددددتتل مسحددددتالوددددتمحسلمد دددددوسلت لبعدددد ضلدرمددددمدتلثددددد لو ددددمحتمتلمد 
لدرص ت تالدرصتحتىلرسبحئى.

  لعوامل نجاح المسؤولية االجتماعية  -4

ه ددددت لملمم ددددىلمدددد لدرعمدمددددنلدرودددد:لو ددددته ل دددد:ل لددددت لبس ددددتممل
درم ددددلمرحىلداللومت حددددىل دددد:لم لمددددتالدة مددددتنلم مددددتلمددددتلحسددددد:ل

ل( ل2009)درشحم:،ل

ضدددسمس لتحمدددت لتتدس لدرشدددس ىلبتضدددحىلدرم دددلمرحىلداللومت حدددىللل-
 رددددملدرملومددددي،لمأ لو ددددم له ددددت ل  ت ددددىلمحتددددح لمدددد ل بددددنل ددددنل
م ددددددلمنل دددددد:لدرشددددددس ى،لم ددددددلر لمملمحمددددددتلبأهمحددددددىلدرم دددددددلمرحىل

لداللومت حىلمأ هلأمسلمدلسل سمل نلشس ىلولتهلدرملومي.ل
أ لوتدددددم ل دددددنلشددددددس ىلبورتحدددددتلسلحدددددىلمدضددددددرىل ردددددملدرددددددتمسللل-

:لدرليلوسحتلأ لووب دته،لمدرتضدحىلدرسئح دحىلدرود:ل و دم لداللومت 
لبترعمنل سملمعترلومتلمدرمبتتس لدرو:ل وتتممتلرسملومي.ل



مرمتلبت ح ى ور:لدروسح :لملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوتحح لمورسحنلممتس ىلم لمتالدة متنلرسم لمرحىلداللومت حى د   
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أ لحصددددب لل شددددتةلمممتس ددددىلدرم ددددلمرحىلداللومت حددددىللدددد ءد للل-
سئح ددحت لمدد لأ شددةومتلمحددو لموتبعوددهلمدد ل بددنلدإلتدس لدرعسحددتلرسشددس ىل

لمثسمتلحو لموتبعىلدة شةىلدة س .ل
حلدددددددسل سدددددددملتتدس لدرشدددددددس ىلو صدددددددح لدةمدددددددمدنلربس دددددددتممللل-

لدرم لمرحىلداللومت حىل :لمح د حتومتلدرم وسمى.
حلددسلأ لحوضددم لدرمح ددنلدرو لحمدد:لرسشددس ىلوت ددحمت لم ددوت  للل-

ح و لبترم لمرحىلداللومت حىلمحرتتلردهلدةهدتدفلمدرم ةةدتال
لدرمةسمبىلمحم  لدرص رحتالدر ت حى.ل

مملداللومت حددىلبددأتدءل ددميلمممحدد لدررددس ل سددملوتددتح لدربددسدلل-
لملمت ل ترحى.

  لقياس المسؤولية االجتماعية  -5

ت ل حدددددتالدرم دددددلمرحىلداللومت حدددددىل مسحدددددىلووصدددددفلبترصدددددعمبى،ل
مةلنلتلسدءل مسحىل حتال تلرىل و لدرشدس ىلورودت لتردملورتحدتل
مممددددددددم لمدضدددددددد لمصددددددددسح لر ددددددددنلمدددددددد لدال شددددددددةىلداللومت حددددددددىل

درمرت ددبحىلبشددد نلحودددح لمدال وصددتتحىلرسشدددس ى،لموةددمحسلدة لمدددىل
درومس ىلدرت حتىلبح لدرو دترحفلداللومت حدىلمدال وصدتتحىلمدال صدت ل
  لهلهلدرو دترحفلبشد نلم مصدنل د لدرو دترحفلدال وصدتتحىل د:ل
 مدئ لدرو ترحف،لمدروتتسحسلدرمترحدىلرسشدس ى،ل مدتلحوةسدسل حدتال دنل
مددددددد لدرو دددددددترحفلداللومت حدددددددىلمدرعمدئدددددددتلداللومت حدددددددىلرسم دددددددلمرحىل

ىلرودددمل دددوم  لمددد لوتحدددح لدردددتمسلداللومدددت :لرسشدددس ىلداللومت حددد
ل(.21،ل  ل2006)درعتسف،ل

مبتروددتر:ل ددو ل حددتالدرم ددلمرحىلداللومت حددىلحددسوبةلبمددت لدروددأثحسل
درددليلأرتثوددهلبددسدمملدر ددتمتالداللومت حددىل دد:لدرملومددي،لمولددتسل

حومثنل د:لاألول؛ دالشتس لدرملأ لرسم لمرحىلداللومت حىلملمت  ل
تهتلدرشدس ى،لمدرملدهلدآل دس؛لدرعمدئدتلأملدرم دت يلدر متتالدرو:لوو ب

درودددد:لورصددددنل سحمددددتلدالةددددسدفلدرم ددددومحت لمدددد ل متددددتالدرشددددس ى،ل
 سدملدرشدس ىلمومدث  ل د:ل حدتت لأسبترمدتل م لر لدرعتئتلدردليلحعدمت

مبترودددتر:ل دددو لدرم دددلمرحىلداللومت حدددىلوتدددتال م دددتسومتلدرو ت  دددحى،
لدالبعتتل متلحس: ل م تت لرمله

المسااااااهمة االجتماعياااااة للشاااااركة تجااااااه  قيااااااس تكلفاااااة لل-
ملمددم ل م تددت لرسوتددتسحسلدرمترحددىلرسشددس ى،ل و ددهلحددو ل  ددمىلالعاااملين 

ل متتالدر تمتالداللومت حىلرسعتمسح ل سمل تتلدرعتمسح ،لبرحح

مملدددددفلأمل تمدددددنلمددددد ل  ورصدددددنل سدددددملموم دددددةل صدددددحسل دددددنل
در دددتمتالداللومت حدددىلدروددد:ل دددتمومتلدرشدددس ى،لمح دددتس لوردددالهدددلدل

ملمم دددىلمددد لدرملشدددسدالم مدددتلملشدددسل حدددتالم دددتهمىلدرمتحدددتال
درشددس ىل دد:لس ددديلم ددوم لممددتس لم مدددتء لدرعددتمسح  لملشددسل حدددتال

دةم لدرص ت :،ل حتالد وتسدسلرترىل م تهمىلدرشس ىل :لوم حس
لدرعمنلبترشس ىل،لرصىلدرعتمسح لم لدالسبت لدر  محىلمنحسهت.ل

مال الخاصاة بتحساين خادمات التعا األنشطةقياس تكلفة لل-ل 
رحددددهلتمحتددددحالهددددلدلدرملشددددسلدرمددددت لدرددددليللهبدددداللماااا  العماااا   

 دد:لور ددح ل ددتمتومتلرعم ئمددتلم بتئ مددت،لممدد لشددأ لهددلدللدرشددس ى
درمتحدددتالأحضدددت لدرعمدددنل سدددملور دددح لموةدددمحسل دددتمتالدرشدددس ىل
محشليلدرعم ءل سملد دومسدسلدروعتمدنلمح حدتلثتدوم ل د:لم ولدتال

ىل سملدةبردتحلدرشس ى،لمح تس لورالهلدلدرمتحتال متتالدرشس 
موةددمحسلم ولتومددتلم ددتمتومتلرسعمدد ء،لممتحددتالتمسلدرشددس ىل دد:ل

 درستل سملد وم تسدالمش تم لدرعم ءلمنحسهت.

قياس تكلفة المساهمة االجتماعية للشركة تجاه المجتما   لل-
مد لأ دسدتل مهلدلدرملشسلحتدحال صدحسل دنل دستلوالبيئة المحيطة 

 تمددالدرشددس ىلبوتددتحممتلدرملومدديلمدد لدر ددتمتالداللومت حددىلدرودد:ل
درس تهحدددىلداللومت حدددىل رسملومددديلمدرمرت لدددىل سدددملدربحئدددىلمورتحدددق
لمدرثتت حىلمدرسحتضحى،لموم حسل س لدرعمن.ل

 المؤيدون والمعارضون للمسؤولية االجتماعية   -6

ت لدرمووبددديلرددداتسلدالتدسيلدردددليلحعدددترملدرم دددلمرحىلداللومت حدددىل
ممتس ددددددىل درم لمددددددىحلددددددتلأ له ددددددت لممد ددددددفلملحددددددت لة لووب ددددددمل

درم ددلمرحىلداللومت حددى،ل دد:لدرم ددال م ددهلح وشددفلأ له ددت لمدد ل
رملدددمتلم لمدددتالدال مدددتن،ل حعدددتسضلهدددلدلدروملدددهلمحعوبدددسهلممدددتتد ل
لمر  لدرةس ح لرلملوت مهل :لسأحه.

محددس لدرملحددتم لرسم ددلمرحىلداللومت حددىلأ لدرملومدديلهددملدرم ددتءلل
رهلماللمبسسلدرليلوعمنل حهلدرم لمتالمومتسالد شةومتلم ل  

رملدددمتلهدددلهلدرم لمدددتالت لرددد لومدددو لبتضدددتحتلدرملومددديلمد  لهدددلهل
درم لمددددتالوعوبددددسلشددددسح ت لمدددديلدرر ممددددىل دددد:لهددددلدلدرملومدددديلمد ل
مشدتس ومتلحتسددنلمدد لوددت نلدرر ممدى،لم دد:لدرمتتبددنل ددو لم لمددتال
دال متنلمم ل د نلممتس دومتلرم دلمرحومتلداللومت حدىلح دت تهتل

للللر ددح لدرصددمس لدرله حددىلرمددت سددمل سددقلدرةسددسل سددملم ولتومددتلمو
ل.



 lل2016لlللتح مبسللlل2لlدرعتتللlل4لlدال وصتتلمدة متن،لدرملستلملسىلتسد تال
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رت لد سدتلدرملومي،ل دلر ل دمفلوم  مدتلمد لومدتتيلداللدسدءدالل
درر ممحدددىلممددددتلح حددددتلمدددد ل ددددتسومتلدرو ت  ددددحىلمحم  مددددتلمدددد لدربتددددتءل

ل(.2010مدال ومسدسل)درغتر:،لمدرممتي،ل

 دددد:لردددددح لح لدددددسلدرمعتسضدددددم لرسم دددددلمرحىلداللومت حدددددىلتردددددملأ ل
 ددتلوددلتيلترددملدسومددت لأ ددعتسللرا شددةىلداللومت حددىلو سمددىل بحددس 

در دددسيلمدر دددتمتالدرمتتمدددىلممدددتلحضدددعفلمددد لمبدددتألوعلدددح لدردددسب ل
دردددددليلهدددددمللدددددمهسلملدددددمتلرم لمدددددتالدال مدددددتن،ل دددددمفلوعلددددد ل
درم لمدددتال ددد لورتحدددقلأهدددتد متلمردددملل ئحدددت لمأ لوب ددد:لدةهدددتدفل
داللومت حددددىلممددددتل ددددح ع ال ددددسبت ل سددددملدةتدءلموةددددمحسلدال وددددت ل

دردملوسدلديلمبتتسدومدتلداللومت حدى،للدةمسلدردليلحدلتيل د:لدر متحدى
 متلد لأنسسلدرم لمتالوموتسلدردملدرممدتسدالدر ت حدىلروتدتح لتمسل
دلومدت :لبترشدد نلدرصدرح ،لأضددفلترددمللرد لصددعمبىلدرم ددتءرىل
درتت م حدىلمدرمرت ددبىل د لدال شددةىلداللومت حدىلملردد لرعدت لملددمتل
معددددتححسلمةددددمس لرتحددددتالدالتدءلداللومددددت :لرسم لمددددتال)درغددددتر:،ل

ل(.2010ممتي،لمدر

نحددسلأ له دددت لملمدددىل لددسلأ دددس لودددس لبددأ لم لمدددتالدال مدددتنلل
حلدددسلأ لووب دددملمدددت   لم دددةت لرسممد  دددىلبدددح لدردددتمسلدال وصدددتتيل
درليلوسعبهلبش نل عدتنلمو ت  د:لم مدل،لمبدح لدردتمسلداللومدت :ل
درددليلورددتمنلمدد ل  رددهلأ لو ددم لممدة ددت لصددتررت ل دد:لدرملومدديل

تهلدرمسردىلمر د لر دسل ددتسومتلح دته ل د:لوةدمحسهلممعترلدىل ضدتح
لمدم ت حتومت.

 الدراسات السابقة   -8

رلدددد:لممضددددم لدرم ددددلمرحىلداللومت حددددىل دددد:لدر دددد مدالدة حددددس ل
بتهومت ل بحسلم ل بدنلدربدترثح لمأ دتول لدإلتدس ل،لمألسحدالدرعتحدتل
مددددد لدرتسد دددددتالمدربردددددمحلدروددددد:لول دددددتلضدددددسمس لدالهومدددددت لبمدددددلدل

م لهلهلدرتسد دتالمد للدرممضم ل،لم تلرتمنلدربترثت لدال ومتت 
لدرمصتتسلدرمرسحىلمدةل بحىل،لم حمتلحس:ل سضلرملهلدرتسد تا 

؛لبع دددددمد لتمسلدرمشدددددسم تال(2008دراساااااة عباااااد الفتااااااح )لل-
درصدددغحس ل دددد:لوةبحددددقلمممدددم لدرم ددددلمرحىلداللومت حددددىلبترشددددس تال
مومصددسالترددمل وددتئملمدد لأهممددت لأ لدرصدد ت تالدرصددغحس لوددلتيل

رت نلمبتروتر:لورتحقلدرومد  لبح لأ سدتلترملتم ت حىلت تت لوم حيلد
لدرملوميلمهلدلحمثنلأرتللمد سلدرم لمرحىلداللومت حى.

ل

بع دددددمد لدرم دددددلمرحىلداللومت حدددددىلل(،2009دراساااااة عيساااااى )لل-
رستةت لدر ت ل :لمصس،لم تلهدت الدرتسد دىلتردملبردحلتمد ديل
شس تالدرتةت لدر ت ل رملدرم تهمىل :لدة شةىلداللومت حىل
رسم دددددددددلمرحىلداللومت حدددددددددىلمبحدددددددددت لأثدددددددددسلل  تصدددددددددسلدرم دددددددددلمرحىل
داللومت حددددىلم وتئلمددددتلدال وصددددتتحىلممضدددديللمعددددتححسلمملشددددسدال

داللومت حى،لم تلومصسالدرتسد ىلترمللرتحتال  تصسلدرم لمرحى
 ت ل وتئملم لأهممت لأ لدرم لمرحىلداللومت حىلرستةت لدر ت ل
 د:لمصدسلأصدبرالأ ثدسلدهومتمدت ل د:ل دحتقلدرو محدىلدرم ددوتدمى.ل
مأ ل حدددت لدرشدددس تالبدددتةتدءلداللومدددت :ل دددمدءلتد دددنلدرشدددس ىلأمل
 تسلمدددتلحمثدددنل دددتم  لمممدددت لمددد ل مدمدددنلورمحددد لدرعدددتمسح ل سدددمل

تح لدةتدءلدة ضنل متلحم سلرت  د لرسملوميلر حتت لدروعتم لميلوت
درشس ى.ل متلأشتسالدر وتئملترمل ت لملمتلمعحتسلم ت سلحم  ل
د و تدمهل :لدرمصنلبح لدة شدةىلدرود:لوتدم لبمدتلدرشدس تالمد ل

لرححل م متلد وصتتحىلأملدلومت حى.

بع مد لدرم لمرحىلل؛(2009دراسة كل من حسين، والجميل )ل-
داللومت حددىلولددتهلدرعددتمسح لمد ع ت ددتومتل سددملأ   حددتالدرعمددن،ل
تسد ددىل سددملدرعددتمسح ل دد:لبعددضلدرم وشددمحتالبمتح ددىلدرممصددنل
بدددترعسدق،لم دددتلهدددت الدرتسد دددىلتردددملدروعدددسفل سدددملدرع  دددىلبدددح ل
أبعددددتتلدرم ددددلمرحىلداللومت حددددىلولددددتهلدرعددددتمسح لمبددددح لأ   حددددتال

أ لمممددددم للدرعمددددن،لمومصددددسالدرتسد ددددىلترددددمل وددددتئملمدددد لأهممددددت
درم دددددددلمرحىلداللومت حدددددددىلمددددددد لدرممدددددددتهح لدروددددددد:ل تردددددددالدهومدددددددت ل
درم لمددددددتالدرمعتصددددددس لموبددددددح لأ له ددددددت لدرعتحددددددتلمدددددد لدةبعددددددتتل
رسم ددلمرحىلداللومت حددىلدولددتهلدرعددتمسح للمحلددسل سددملدرم لمددتال
دال وبتهلرمتلمدة للبمتلة مدتلورتدقلأهدتدفللدرعدتمسح لمو حدتلمد ل

 مالئم لرسم لمى.

بع ددمد لدروأهحددنلدرعسمدد:لمدروعمحددقل(؛ 2010) دراسااة الشاايميلل-
درعمس:لرسم لمرحىلداللومت حىلرستةت لدر ت ل،لمهدت الدرتسد دىل
ترملدروعسفل سدملمممدم لدرم دلمرحىلداللومت حدىلمدرم دحدتلدرموسوبدىل
 سحمدددتل،ل مدددتلهدددت التردددملوتحدددح لولدددتسسلدرم دددلمرحىلداللومت حدددىل

ئملم متل لرسشس تال :لمصس.لم تلومصسالدرتسد ىلترمل ت ل وت
أ لمصةس لدرم لمرحىلداللومت حىلرتححلبش نل ت لمأ لدر لسل
ترملدرم لمرحىلداللومت حىل سملأ متل دسءل سدملدرشدس تا،ل مدتل
ومصددددددددسالدرتسد ددددددددىلترددددددددملأ لرلدددددددد لدرمرتددددددددقلمدددددددد لدرم ددددددددلمرحىل

لداللومت حىلم  مضلمتتس ىلبرل لدرمعس ل  مت.ل



مرمتلبت ح ى ور:لدروسح :لملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوتحح لمورسحنلممتس ىلم لمتالدة متنلرسم لمرحىلداللومت حى د   
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س ددمىل؛لبع دمد لوب دمل (2010دراساة عباد الاارحمن، وقناديل )لل-
درم لمرحىلداللومت حدىلتد دنلدرشدس تالمأثسهدتل سدملمالءلدرعمد ءل
رسع مددددددتالدرولتسحددددددى،لتسد ددددددىلمحتد حددددددىل سددددددملشددددددس تالدرمددددددتوفل
درمرممنل :لمصس.لم تلهدت الدرتسد دىلتردملترتدتءلدرضدمءل سدمل
وددأثحسل حددت لدرشددس تالبددبعضلدة شددةىلداللومت حددىل سددملدرصددمس ل

درتسد ىلترمل دت ل ودتئملللدرله حىلرع مومتلدرولتسحىللم تلومصسا
م لأهممتلأ له دت لدسوبدتةلبدح لسلحدىلدرعمد ءلربدسدمملدرم دلمرحىل
داللومت حددىلرسشددس تاللمتسلددىلمالئمدد لرسع مددىلدرولتسحددى،ل مددتلأ ل
ه ددددت لوبددددتح لبددددح لتتسد لدرعمدددد ءلرمددددتلوتددددم لبددددهلدرشددددس تالمدددد ل

لم لمرحىلدلومت حىلمبح لأهمحىللر لرسملوميل  ن.

؛لبع دددمد لأثدددسلأ   حدددتالدة مدددتنل(2016دراساااة النويقاااة )لل-
مدرم دددلمرحىلداللومت حدددىل ددد:لوع حددد لدرمحددد  لدرو ت  دددحىل ددد:لدرب دددم ل
درولتسحددىلدرعتمسددىل دد:لم ةتددىلم ددىلدرم سمددى.لم ددتلهددت الدرتسد ددىل
ترملدروعسفل سملأثسلأ   حتالدة متنلمدرم لمرحىلداللومت حىل

 ددد:لل ددد:لوع حددد لدرمحددد  لدرو ت  دددحىلمددد ل ددد نلد وتصدددتءلدرعدددتمسح 
دإلتدس لدرعسحددددتل دددد:لدرب ددددم لدرولتسحددددىل دددد:لم ةتددددىللم ددددىلدرم سمددددىل
بترممس ىلدرعسبحىلدر عمتحى،لمومصسالدرتسد ىلترمل ت ل وتئملم ل
أهممدددتلملدددمتلم دددوم لمسومددديللدة   حدددتالدة مدددتنلمدرم دددلمرحىل

لداللومت حىل :لوع ح لأبعتتلدرمح  لدرو ت  حى.

حىلداللومت حدىلدرم دلمرل(؛2016دراسة عطيااني، وخخارون )لل-
مأ   حدددتالدرعمدددنل ددد:لتةدددتسلملحمدددىلدرعمسحدددتالمأثسهدددتل ددد:لأتدءل
دة مددتن،لتسد دددىل سدددملدرشدددس تالدرصددد ت حىلدرمتسلدددىل ددد:ل دددمقل
 مدددت لدرمترحدددىل،لم دددتلهدددت الدرتسد دددىلتردددملورتحدددتلمدددت لدالروددد د ل
بترم دددددلمرحىلداللومت حدددددىلمأ   حدددددتالدرعمدددددنل ددددد:لتةدددددتسلملحمدددددىل

لرددد ل سدددملأتدءلدة مدددتنل ددد:لدإل ودددت لمدرعمسحدددتالم حدددتالودددأثحسل
شددددس ىل،لمبح ددددال وددددتئملل36درشددددس تالدرصدددد ت حىلدربددددتر ل ددددتتهتل

درتسد ددىلملددمتلتسلددىل ترحددىلمدد لدالرودد د لبترم ددلمرحىلداللومت حددىل
مأ   حتالدرعمنل :لوةمحسلدرم ولتالدرلتحت لموعمح لدرعمسحدتال
،لمدرةت ددددىلدإل وتلحددددىل،ل ددددلر لملددددمتلأثددددسلليلتالرددددىلترصددددتئحىل

لوت لمدرعمسحتال سملأتدءلدة متن.لة شةىلدإل 

مدرصتتسل  لالدليل اإلرشادي حول المسؤولية االجتماعية لل-
درممدصددددددمىلل(،لمدرددددددليلوضددددددم isoدرم لمددددددىلدرتمرحددددددىلرسوتحددددددحال)

 isoدرتحت ددحىلرممتس ددىلدرم ددلمرحىلداللومت حددىل دد:لدرم لمددتال)

(،لوتددت لهددلهلدرممدصددمىلدإلسشددتتلبشددأ لدرمبددتتكلدة ت ددحىل2600

رسم لمرحىلداللومت حىلمدرممضم تالمدرتضتحتلدرلمهسحىلدرموعستدىل
بمدددت،لبرحدددحلحدددو لوشدددلحيلدرم لمدددتالروصدددب لم دددئمرىلملومعحدددت ،ل
موتددددت لهددددلهلدرممدصددددمىلترددددح  لرسم ددددو تمح ،لم ددددتلبح ددددال   ددددىل
درم ددلمرحىلداللومت حددىلمدديل ددت لممددتهح لم مددتلدرو محددىلدرم ددوتدمىل

لتحتلدرم ومس لمنحسهت.مدرر ممىلمرتمقلدإل  ت لمدربحئىلم ض

هدددت التردددمل  Alidadi &Nazari (2013) دراساااةلل-
ضددتلدرم ددومس ل دد:ل سددملسلمعس ددىلوددأثحسلدرم ددلمرحىلداللومت حددىل

 ددددىل سددددملأ ددددتالد وبددددتسلسضددددتل،ل تمددددالدرتسددرب ددددم لدإلحسد حددددى
،لمدددددد لملمددددددىل لددددددسلمددددددتسدءلدرب ددددددم لممددددددت ل مممدددددد لدرم ددددددومس 

الروحتلددددتالدرم ددددومس ح ،لم ددددلر لهددددت الدرتسد ددددىلترددددملمعس ددددىل
دال ددددددوسدوحلحتالدرم وسمددددددىلدرودددددد:لو ددددددت تل سددددددملور ددددددح لسضددددددتل
درم دددومس ح لمورتحدددتلدال دددوسدوحلحتالدة ثدددسلأهمحدددىل ددد:لورتحدددقل
درسضددددت،لمألمددددسال وددددتئملدرتسد ددددىلأ لدرم دحددددتلمدر ددددتمتالدرودددد:ل

 ل ت ددددالأ ثدددسلدرعمدمدددنلأهمحددددىل ددد:لورتحدددقلسضددددتلوتدددتممتلدرب دددمل
درم دددددددومس ح ل ددددددد:لدرب دددددددم لدإلحسد حدددددددىل،ل مدددددددتلبح دددددددالأ لأ ثدددددددسل
دال دددوسدوحلحتال عترحدددىل ددد:لورتحدددقلدرسضدددتلهددد:لدرموعستدددىلبمعدددتنل
 درمتئت لم لر لدرعتدرىل :لوتتح لدر تمتالمدرم دحتلرسم ومس ح ل.ل

هددت الهددلهلدرتسد ددىلل؛Alam &Rubel (2014)لدراسااةلل-
تردددملمعس دددىلودددأثحسلممدددتهح لدرم دددلمرحىلداللومت حدددىل سدددملورتحدددقل
سضددتلدرم ددومس ح ل دد:لتسد ددىلوةبحتحددىل سددملشددس تالدالوصددتالال
 دد:لبدد غ تشل،لس دد الدرتسد ددىلأ ت ددت ل سددملمعس ددىل حمحددىلوددأثحسل
درم ددلمرحىلداللومت حددىل سددملورتحددقلمو محددىلدرسضددتلمدرددمالءلرددت ل

درتسد ددددددىلأ ددددددسمسلدال ددددددوبحت لرلمدددددديلدرم ددددددومس ح ل،لد ددددددو تمال
دربحت ددتال،لم ددتلملمددالدرتسد ددىلال ددوة  لآسدءلةدد سلدرمسرسددىل
درلتمعحدددىل،لأهددد لدر ودددتئملدروددد:لومصدددسالدرحمدددتلدرتسد دددىلأ له دددت ل
   ددىل محدددىلبددح لم دددوم للددمت لدر دددتمتالدرودد:لوتدددتممتلشدددس تال

لدالوصتنل :لب غ تشلمدرسضتلرت لدرم ومس ح .ل

درتسد ددتالوبددح لأ مددتلردد لووةددسقلترددمللممدد لمددتلودد لد وعسدضددهلمدد 
ممضددددم لوتحددددح لمورسحددددنلممتس ددددىلم لمددددتالدة مددددتنلرسم ددددلمرحىل
داللومت حى،لمهملمدتل دعالترحدهلدرتسد دىلدررترحدىلتردملورتحتدهلبدنل
أ مددتلو تمرددالممضددم لدرم ددلمرحىلداللومت حددىلمدد للمد بددهلأ ددس ،ل
 ددلر ل ددو لهددلهلدرتسد ددىل ددتلس دد ال سددملوتحددح لمورسحددنلممتس ددتال

الدة متنلرسم لمرحىلداللومت حىل :لدرتةت لدر ت ل :لم لمت
لدربحئىلدرسحبحى.
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 تصميم الدراسة ومنهجية تحليل البيانات   -9
 :مصادر جم  البيانات  -1

ودددد لدررصددددمنل سددددملدربحت ددددتالدر  مددددىلرورتحددددقلأهددددتدفلدرتسد ددددىل
دربحت ددددتالدرثت محددددى؛لملردددد لمدددد لل:بتال ومددددتتل سددددملمصددددتسح لهمددددت

 دد نلمسدلعددىلدرددتمسحتالمدر وددسلمدرم شددمسدالدرموعستددىلبممضددم ل
درتسد ددى،لمدرودد:لوع ددملبممضددم لدرم ددلمرحىلداللومت حددىلرشددس تال
دة مدددتن،ل دددمدءل سدددملم دددوم ل شدددتةمتلم مسحتومدددتلدإل وتلحدددى،لأمل

مدرودددد:لسأ للدرتضددددتحتلدإل  دددت حىلمدربحئحددددىلرسملومدددي،ل سدددملم دددوم 
 لبأ مددتلومحددتل دد:لتثددسدءلدرتسد ددىلبشدد نل سمدد:،لمرمعترلددىلدربترثددت

درلمد ددسلدرورسحسحددىلرممضددم لدرتسد ددىلودد لدال ومددتتل سددملدربحت ددتال
دةمرحددددىلمدرودددد:لودددد لولمحعمددددتلمدددد ل دددد نلد ددددومتس لد ددددوبحت ل ددددأتد ل
سئح دددحىلصدددممال صحصدددت لرمدددلدلدرغدددسض،لبرحدددحلوغةددد:ل ت دددىل

لهتد مت.درلمد سلدرموعستىلبو تلالالدرمش سى،لم سضحتومتلمأ

ل:أدا  جم  البيانات  -2

ودددم سل لسحدددىلدرمعس دددىلدرعتحدددتلمددد لدرةدددسقلمدةتمدالدروددد:لحم ددد ل
دال ومدددتتل سحمدددتل ددد:لدرمصدددمنلتردددملدربحت دددتا،لممددد لهدددلهلدرةدددسقل
درم رلدددددددى،لمدرمتدددددددتب الدرش صدددددددحى،لمدرلدددددددتدمنلدإلر وسم حدددددددى،ل
مدال ددوبحت ،لموعوبددسلدال ددوبحت تالمدد لأهدد لمأبددس لدرم ددتئنلدرمعترددىل

ت تا،لرلر ل تتلد و تمال د:لدرتسد دىلدررترحدىل م دحسىلرلميلدربح
رلمدديلدربحت ددتالدرودد:لووةسبمددتلمشدد سىلدرتسد ددى،لم ددتلودد لوصددمحممتل

بمسد ت لدرمبتتكلدرعتمىل :لصحتنىلدال وبحت لبعتلدالة  ل سمل
دةتسلدإلتدسي،لمدرتسد دددتالدر دددتبتىلدرموعستدددىلبممضدددم لدرتسد دددى،ل

م،لمحو ددق،لمحودمدء لمدديلمديلدة ددللب لدسلدال وبددتسل دنلمددتلحومتشد
دربحئدددىلدرمرسحدددى،لمبدددلر لد دددوةت لدربترثدددت لوصدددمح لأ دددئسىلمغستدددىل
رتحتالمورسحنلممتس ىلم لمتالدة مدتنلرسم دلمرحىلداللومت حدىل
برححلو ت تلهلهلدة ئسىلدرم ولحسل سملدو تلل سدسل سحيلمد ل
  نلدال وحتسلبح لدربتدئنلدرموترىلر نل لدن،لم تل ت لدربترثت ل

مةدددس لدر حدددتسدالبةسحتدددىللتمعدددىلمت عدددى،لبرحدددحلوم ددديلبوصدددمح ل
درم ددولحسلمدد لد ددوعمتنل حددتسح لأملأ ثددس،لمأ مددتلشددتمسىلرلمحدديل

لدربتدئن.ل

م سددملدرددسن لمدد لم دحددتلدة ددئسىلدرمغستددى،لتاللأ مددتل ددتلوضدديلوتححددتد ل
ربعضلدرم ولحبح لرومل :لدرردتالالدرود:لو دم ل حمدتلدر حدتسدال

مضدديل تددس لممومرددىل دد:ل متحددىللمردتت لبت ددى،لمومتتحددت لرددلر ل تددتلود 
بددتدءلم رلددتوم ل دال ددوبحت لبشدد نلحوددح لرسم ددولحبح لدرمشددتس ىلمد 
 دددد لأيلأبعددددتتلم  تصددددسلأ ددددس لحددددسم لأ مددددتلموعستددددىلبممضددددم ل
درتدس ى،لمرد لحوةدسقلرمدتلدربترثدت ل د:لدة دئسىلدرمغستدى.لمومتشدحت ل
ميلهدلهلدرمبدتتكل تدتلود لد ومدتتلمتحدتالرح دسالدر مت د:لرتحدتال

رم ددددولحبح لرددددمنل تددددسدالدال ددددوبحت ،لمودددد لومصددددحفلدولتهددددتالد
تسلددددتالدرتحددددتا،لمورتحددددتلدةم د لدروسلحرحددددىلرمددددتلم تددددت لرمددددتلهددددمل

ل(.1ممض لبترلتمنلس  ل)
ل

 ( توصيف درجات مقياس ليكرت الخماسي وأوزانها الترجيحية جدول )
ل

ل
ل

ل

 :وعينة الدراسة مجتم   -3

حو م لملوميلدرتسد ىلم ل ت دىلشدس تالدرتةدت لدر دت لبمتح دىل
(لشددس تا؛لدث ددت ل5مصددسدوى،لأمددتل ح ددىلدرتسد ددىل ورددتتالبعددتتل)

م متلو وم:لرتةت لدرصد ت ىل)شدس ىلدرمتح دىلرسةد ءلمدرمعدتلح ،ل
رسمددمدتلدرغلدئحددى(،لمو ومدد:لشددس تالدرعح ددىلدة ددس للدر  ددح مشددس ىل

رتةت لدر تمتال)شس ىلم وشدمملدةمدن،لشدس ىلدربردسلدرموم دةل
رس لت ددى،لمشددس ىل صددسلدر سحددنلرسمتددتمالا(،لمحددس لدربترثددت لبددأ ل

(لدردليلJudgment Sampling)ل أ دسمسلدرمعتح دىلداللومتتحدى
أ لحعةدددد:للوددد لد دددو تدمهلال وحدددتسلشدددس تالدرعح دددىلمددد لدرموم دددي

 ودتئملأ ثدسلمضدمرت ،لم د:ل مدالدرم دال دو لودأثحسهل سدمل تصددحىل
لدروعمح ل حبتمل :لرتمتلدرمتبمن.ل

مبر  لدرمعس ىلدرش صحىلرسبترثح لبوتدس لشس تالدرعح دى،ل تدتلود ل
تس ددتنلد ددومتسدالدال ددوبحت لترحمددتلبت ددو تد لدربسحددتلمبتشددس ،لم ددتل

بددىل سددملأ ددئسىلأ ةددملدربترثددت لدرم ددالدر ددت :لرسم ددولحبح لرنلت

 بدرجة ضعيفة جدا   ضعيفةبدرجة  بدرجة متوسطة بدرجة كبير  بدرجة كبير  جدا  

5 4 3 2 1 
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دال وبحت ،لرححلوسدمرالدرمت لبح لوم حيلدال دومتسدالمولمحعمدتل
(لم مدتل65(لأحدت ،لم دتلبسد ل دتتلدال دومتسدالدرملمعدىل)7رمر:ل)

(لد دددومتس ،لأيل70(لد دددومتس لصدددتررىلرسورسحدددنلمددد لأصدددنل)58)
%(لمدد ل ددتتلدال ددومتسدالدرمم  ددى،لمهدد:ل82.85رددمدر:ل  ددبىل)

لمتل :لورسحنلبحت تالدرتسد ى.  بىللحت لحم  لدال ومتتل سح

 :صدق وثبات األدا  -4

حتصددتلبصددتقلدةتد ل ددتس لدال ددوبت ىل سددمل حددتالدرموغحددسدالدرودد:ل
مضعالرتحت مت،ل مدتلحتصدتلبترصدتقلشدممرحىل تئمدىلدال وتصدتءل
ر دددنلدرع تصدددسلدرودددد:لحلدددسلأ لودددت نل دددد:لدرورسحدددنلمددد ل ترحددددى،ل
لممضددم ل تسدومددتلمممستدومددتلمدد ل ترحددىلأ ددس ،لبشدد نلحلعددنلمدد 

(.ل2013 صتئصمتلدرب تةى،لم ممرىلدرمم ل) بحتدا،لمآ سم ل
أمددتلثبددتالدةتد ل حع دد:لتم ت حددىلدررصددمنل سددمل مددالدر وددتئمل دد:ل
رتردددددىلو دددددسدسلدرتسد دددددىل ددددد:للدددددسمفلموشدددددتبمىلمبت دددددو تد لدةتد ل

ل م مت.ل

  ل صدق االتساق البنائي لمحاور االستبيان

رمردتمسللConstruct Validityحتصتلبصتقلدالو تقلدرب دتئ:ل
دال ددوبحت لدرمددت لدرددليلو ددم ل حددهلدرب حددىلدرتد سحددىلر  ددوبحت ل مددتل
وع  دددمتلتسلتودددهلحومد دددقلمددديلب حدددىلدر دددمىلدروددد:لحتح دددمت؛لأملمدددت ل
 ددتس لب ددتءلدال ددوبحت ل  ددنل سددمل حددتالموغحددسلمددتلبلمحدديللمد بدده.ل
محم  لأ لح و ت لدرور ح لمدرورسحنلدرم ةت:لرورتحتلمتلتلدل دت ل

سدد:لمألدد دلهلدرم وسمددىلوتددحالدرب ددتءلدال وسدضدد:لب ددتءلدال ددوبحت لدر 
رسموغحددسلدرمددسدتل حت دده،لأملمدد ل دد نل حددتالتسلددىلدالسوبددتةللبددح ل
 ددددنلُبعددددتلمدددد لأبعددددتتلدال ددددوبحت لبترتسلددددىلدر سحددددىلرلمحدددديلدرمتددددسدال

(ل2در وددتئملدرممضددرىلبترلددتمنلس دد ل)لموشددحسدرم م ددىلر  ددوبحت ،ل
ت لمديلدرمعدتنلأ للمحيلمعدتم الدالسوبدتةلرلمحديلأبعدتتلدال دوبح

%،ل5در سد:لرمتسدوددهلتدرددىلترصددتئحت ل  ددتلم ددوم لمع محددىلأ ددنلمدد ل
ر  دوبحت لوومد دقلمديلب حددىلمهدملمدتلحشدحسلتردملأ لدرب حدىلدرتد سحدىل

ل(.Construct Validityدر مىلدرو:لحتح متل)
 

 ( صدق االتساق البنائي لمحاور االستبيان2جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط محاور االستبيان  

 0.000 0.877 هيكل المدخ ت 

 0.000 0.845 هيكل األنشطة والعمليات 

 0.000 0.899 هيكل المخرجات 

 0.000 0.943 نتائج أعمال الشركااااااة 

 0.000 0.865 األثار المترتبة على ممارسة المسؤولية االجتماعية 

ل

ل

ل

  درجة ثبات االستبيان 

مدد لأهدد لدرةددسقلدالرصددتئحىلدرم ددو تمىلرسوأ ددتلمدد لتسلددىلثبددتالل
Reliabilityدال ددوبحت لةسحتددىلأرمددتل سم بددتة،لمةسحتددىلدرول ئددىلل
 Split – Halfوعومددتلةسحتددىلدرول ئددىلدر صددمحىلدر صددمحى،لمل

Methodسملول ئىل تسدالدال دوبحت لدرمةسدمسلوعحدح لمعتمدنلل 
ثبتودددهلتردددمل صدددمح لمو دددت ئح لملرددد لبعدددتلوةبحتدددهل سدددململمم دددىل
مدرددت ،لمرمددس لمدرددت ل تددة،لثدد لوت دد لتسلددتالدرعح ددىلترددمل صددمح ل

لمو ت ئح لومتمت لم لرححلدرعتت،لمم وم لدر ممرى،لمدرصعمبى.

رحدحلحرودم لمر ملحورتقللر ل و هلح بغ:لأ لحت د لدال دوبحت لبل
 صدددمهلدةمنل سدددملدرمتدددسداللدالدرسودددسلدرمستحدددى،لمدرت ددد لدرثدددت :ل
حروددميل سددملدرمتددسداللدالدرسوددسلدر ملحددى،لمحددو لد وبددتسلمعتمددنل
دالسوبدددتةلبددددح ل صدددمملدرمتحددددتال)تسلددددىلدرسودددسلدرمستحددددى،لمتسلددددىل

 درسوسلدر ملحى(لمتحت ت لرت ىلمم وم لثبتالدال وبحت .

دالسوبددتةلدرمر ددمسلهددمللممدد لدرلددتحسلأ ل شددحسلترددملأ لمعتمددن
بددددددح ل صددددددمملدرمتحددددددتالاللح ةبددددددقلمبتشددددددس ل سددددددمللدرمرددددددمسلأمل
لدال وبحت لدرمسدتل حتالم وم لدرثبتالره،لتاللبعتلتلسدءلوصرح 



 lل2016لlللتح مبسللlل2لlدرعتتللlل4لlدال وصتتلمدة متن،لدرملستلملسىلتسد تال
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رمدلدلدرمعتمددنلروددمل رصددنل سددملمعتمددنلدرثبددتالدر سدد:،لمه ددت لل
 ت لةسقلو و ت لروصرح لمعتمدنلثبدتال صدمملدال وبدتسلم مدتل

،لأملد ددو تد لمعتترددىلRulonعتترددىل سددمل ددبحنلدرمثددتنلةسحتددىلم
Guttmannلأملمعتتردددى،Spearman – Brownموعومدددتللل

درتسد دددىل ددد:لتلدددسدءلد وبدددتسدالدرثبدددتالبةسحتدددىلدرول ئدددىلدر صدددمحىل

Split – Half Methodسددملمعتترددىلل Spearman – 

Brownرسوصدددرح لبت وبتسهدددتلأ ثدددسلدرةدددسقلشدددحم ت لمددد لرحدددحللل
(لمعتمدددنلدرثبدددتالرمردددتمسل3دال دددو تد ،لمحمضددد لدرلدددتمنلس ددد ل)

لأرمتل سم بتة،لمةسحتىلدرول ئىلدر صمحى.دال وبحت لبةسحتىل

 
 

 ( معامل الثبات لمحاور االستبيان بطريقة ألفا كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية3جدول )
 االرتباط المصحح معامل االرتباط ألفا كرونباخ محاور االستبيان        

 0.831 0.831 0.882 هيكل المدخ ت 

 0.779 0.777 0.788 هيكل األنشطة والعمليات 

 0.760 0.753 0.708 هيكل المخرجات 

 0.866 0.866 0.899 نتائج أعمال الشركااااااة 

 0.826 0.814 0.883 األثار المترتبة على ممارسة المسؤولية االجتماعية 
ل

ل

(لتردددملأ لمعدددتم ال3موشدددحسلدر ودددتئملدرممضدددرىلبترلدددتمنلس ددد ل)
درثبددددتالمسومعددددىلر ت ددددىلمرددددتمسلدال ددددوبحت ،لرحددددحلوسدمرددددال حمددددىل

 مدتلوشددحسل%(،ل89.9ل-%ل70.8معتمدنلأرمدتل سم بددتةلمدتلبددح ل)
أ لتسلدىلللSpearman – Brown وتئملمعتمدنلدروصدرح للرددل

بمرددددتمسلدالو ددددتقلدرددددتد س:ل محددددىلبددددح ل تددددسدالدة ددددئسىلدرموعستددددىل
 – Spearmanدال دددوبحت ،لرحدددحلت للمحددديل دددح لمعدددتم ال

Brownللللللللللللل75بددددح ل صددددم:لدرمتحددددتال ددددتلولددددتم الدرمر ددددمبىلل%
ممتلحعةد:لمبشد نل دت لةمأ ح دىلولدتهلرلمحيلمرتمسلدال وبحت ،ل

د ددو تد لأتد لدرتسد ددىلمدد لرحددحل  ددبىلدر ةددألمتسلددىلدرثبددتال دد:ل
 در وتئم.

لية البيانات االحصا ات الوصفية واعتدال  -5

(للترددملأ لمعلدد ل4وشددحسلدإلرصددتءدالدرمصددمحىلبترلددتمنلس دد ل)
دولتهتالدرم ولحبح لتحلتبحدىلبتر  دبىلرمتدسدالدال دوبحت لدرموعستدىل

درودددددددد د لدرشددددددددس تال ح ددددددددىلدرتسد ددددددددىلبم ددددددددلمرحومتلمددددددددت لبتحددددددددتال
داللومت حددددىل حمددددتلحوعسددددقلبمح ددددنلدرمددددت  ا،لمهح ددددنلدة شددددةىل

ملر لبتال و تتلتر:ل دح لدرموم دةلمدرعمسحتا،لمهح نلدرم سلتا،ل
درر دددتب:لإللتبدددىلدرم دددولحبح ،لرحدددحللدددتءالمعلُممدددتلبموم دددةل

(،ل مددددتلومضدددد لدإلرصددددتءدالدرمصددددمحىلأحضددددت لأ ل3أ بددددسلمدددد ل)
  دددددبىلوشدددددوال)دال رسد دددددتالدرمعحتسحدددددى(لدإللتبدددددتالصدددددغحس ،لمأ ل
دربحت ددددددددددددتالمولمعددددددددددددىلرددددددددددددمنلدرموم ددددددددددددةلبمعددددددددددددتم الدروددددددددددددمدءل

(Skewness ل ددتربى،لمبددلر لو ددم)تلتبددىلأ ددسدتلدرعح ددىلمومس دد  لل
رمنلدرتح لدر بحس ل سدملدرمتحدتال)بتسلدىل بحدس (،ل مدتلأ مدتلوودم  ل

(،ل مدددتلوشدددحسلدر ودددتئملLeptokurticومسة ل) سحسدددىلدردددبمعدددتم ال
ل(K.S)(لتردددددددملمع محدددددددىلد وبدددددددتسل4درممضدددددددرىلبترلدددددددتمنلس ددددددد ل)
Kolmogorov-Smirnovل،لممع محددددددددددددددددددىلد وبددددددددددددددددددتس(S.W)ل

Shapiro-Wilkموغحسلهح دنلدرمدت  ا،لمموغحدسل،لم سحهل و ل
هح دددنلدة شدددةىلمدرعمسحدددتا،لمموغحدددسلهح دددنلدرم سلدددتالاللووبددديل
دروم حدددديلدرةبحعددددد:،لمبترودددددتر:ل  دددددمفلحدددددو لد دددددو تد لدال وبدددددتسدال

لدر معسمحىلال وبتسل سضحتالدرتسد ىلدرموعستىلبمت.
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 الثالث( ل ستبيان -الثاني  –( اإلحصا ات الوصفية واعتدالية البيانات المتعلقة بالمحور )األول 4جدول )

S.W K.S S.D Median Mean D2    

    هيكل األنشطة والعمليات 3.85 3.92 0.59 0.004 0.014
       

  Mean S.D Skewness Kurtosis 

 0.93 1.01- 0.81 4.21 وسو  لتتدس لدرشس ىلبترتمد ح لمدرسمدئ لدرمرسحىلمدرتمرحىلدرو:لم لشأ متلدرمرت لىل سملدربحئى. 1

درمشسم تالدر حسحىل :لملتالالدرصرىلمدروعسح لمدر تنلمدربحئىلمنحسهت.و ته لدرشس ىلمترحت ل :ل 2  3.90 0.85 -0.33 -0.55 

تدس لدرمشتسحيلدرو:لو ت لدرملومي. 3  0.58 0.60- 0.96 3.43 ه ت لمشتس ىلميلألم  لدرتمرىل :لوممحنلمد 

ة شةومتلدرم وسمى.ه ت لدرو د لم ل بنلتتدس لدرشس ىلبترتمد ح لمدرسمدئ ل  تلممتس ومتل 4  4.14 0.78 -0.48 -0.52 

 0.23- 0.68- 0.83 4.16 وسو  لدرشس ىلبتة سدفلمدروتترحتلدرملومعحىل  تلممتس ومتلة شةومت. 5

 0.14 0.74- 1.06 3.59 و م لتتدس لدرشس ىل :لدة شةىلدربرثحىلمدرعسمحى. 6

درو:لةسرومت.وتم لتتدس لدرشس ىلبو محللأنسسلدرمبتتسدالداللومت حىل 7  3.57 0.99 -0.25 -0.46 

S.W K.S S.D Median Mean D3    

    هيكل المخرجات 3.53 3.62 0.62 025. 0.031
       

  Mean  S.D Skewness Kurtosis 

 0.99- 0.33 0.72 3.79 ورتقلدرشس ىلأسبترت لمعتمرىل  تلممتس ومتلة مترمت. 1

بمت.لورس لدرشس ىل سملوأمح لدرعتمسح  2  3.64 1.02 -0.75 0.57 

 0.95- 0.12 0.71 3.91 مسوبتالدرعتمسح لبترشس ىلوضم لرم لم ومحتالمعحشىلمعتمرى. 3

 1.12- 0.17 1.30 2.76 ولم لدرشس ىلدر تمتالدرع لحىلرسعتمسح لبمت. 4

 0.03- 0.96- 1.21 3.98 ورصسالدرشس ىل سملشمتتدالدرلمت ل)دةح مل(. 5

 0.33- 0.63- 1.20 3.45  تمتالدلومت حىلة سدتلدرملوميلدرليلوعمنل حه.وتت لدرشس ىل 6

 1.00- 0.50 1.37 2.47 ووعسضلدرشس ىلترملم ترمتال ت م حىل  تلممتس ومتلة شةومتلدرم وسمى. 7

 1.51 1.45- 1.01 4.24 وتم لدرشس ىلبت يلدرضسدئسلدرم ورتىل سحمتلأمال لبأمن. 8

ل

S.W K.S S.D Median Mean D1    

    هيكل المدخالت 3.61 3.72 0.65 0.04 0.01
       

  Mean  S.D Skewness Kurtosis 

رم لمرحومتلداللومت حى.و  لس ترىلدرشس ىل سملأملهلممتس ومتل 1  3.79 0.81 -0.21 -0.41 

 0.31- 0.29- 0.82 3.67 ووضم لسلحىلدرشس ىلدرم لمرحىلداللومت حىلرمتلبش نلمدض لمصسح . 2

 0.73- 0.11- 1.11 3.48 حو لأ للدرم لمرحىلداللومت حىل :لدال وبتسل  تلصحتنىلدر ةةلدال وسدوحلحىلةمحسىلدرمت . 3

 0.51- 0.15- 0.75 3.93  تمسىلم ل بنلدإلتدس لدرعسحتلبأهمحىلدرم لمرحىلداللومت حى.ه ت ل  ت ىل 4

 0.52- 0.37- 0.90 3.69 ه ت ل  ت ىل تمسىلبأهمحىلدرم لمرحىلداللومت حىلرت لدرم تهمح لبترشس ى. 5

 0.10- 0.30- 0.94 3.71 حموس لدرمتحسم لبترشس ىلبم وسفلدرم ومحتالدرت ت ىلبأهمحىلدرم لمرحىلداللومت حى. 6

 1.01- 0.32- 1.34 3.12 حوضم لدرمح نلدرو لحم:لمرت لو و لبموتبعىلممتس ىلدرشس ىلرم لمرحومتلداللومت حى. 7

 0.42- 0.29- 1.07 3.34 حو لو صح لمبتر لضم لدرمح د حتالبترشس ىلربسدمملم ةةلممتس ىلدرم لمرحىلداللومت حى. 8

درمبتتسدالدرو:لو ت لدرملوميلموتت لدرعم لره.لوةس لتتدس لدرشس ىلبش نلم ومس 9  3.59 1.09 -0.85 0.62 

 0.13 0.03 0.88 3.41 حو لورتحتلهتمشلسب لمعتمنل  تلت تدتلدرمح د حىللدروتتحسحى. 10

 0.42- 0.49- 0.83 4.05 ه ت لدهومت لمم :لم ل بنلتتدس لدرشس ىلبتة سدفلمدروتترحتلدر تئت لبترملومي. 11
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 الخامس(  ل ستبيان - الوصفية واعتدالية البيانات المتعلقة بالمحور )الراب ( اإلحصا ات 5جدول )

S.W K.S S.D Median Mean D4    

    نتائج أعمال الشركة 3.71 3.90 0.69 0.130 0.225
       

  Mean  S.D Skewness Kurtosis 

 0.52 0.57- 0.74 4.02 ه ت لسضتلم لدرم ومس ح ل  للمت لمأ عتسلم ولتالدرشس ى. 1

 1.01 0.75- 0.86 3.78 ه ت لسضتلم لمل  تالدرملوميلدرمت :ل  لأتدءلدرشس ى. 2

 0.38- 0.32- 0.99 3.72 ه ت لسضتلم لدرممدة ح لبترملوميل  لدرتمسلداللومت :لدرليلوتم لبهلدرشس ى. 3

 1.74 1.18- 0.97 3.78 وشحسلدروتتسحسلدرتمسحىلدرصتتس ل  لدرلمتالدرس محىل  لأتدءللحتلرسشس ى. 4

 0.25 0.72- 1.05 3.45 وورصنلدرشس ىل سملوتحح للحتلةتدئمتلداللومت :لم لدرمل  تالدرتمرحى. 5

 0.53- 0.66- 1.21 3.74 حو دحتلأ تدتلدرعتمسح لبترشس ىلم ل  ىلدرملأ س . 6

 0.17- 0.25- 0.94 3.69 حور  لدرم وم لدرمعحش:لرسعتمسح ل نل  ى. 7

سضتلم ل بنلدرعتمسح ل سملأتدءلدرشس ى.ه ت ل 8  3.78 0.84 -0.47 0.81 

 0.07- 0.60- 0.98 3.74 ه ت لدسوحت لم ل بنلدرمتسضح لمدرممستح لمدرمم  ح ل  لأتدءلدرشس ى. 9

 0.14- 0.35- 0.99 3.45 و ته لدرشس ىلبش نلمدض ل :لرنلدرمشت نلداللومت حىلبترملوميلدرليلوعمنل حه. 10

ل

(ل4 مددتلوشددحسلدإلرصددتءدالدرمصدددمحىلدرممضددرىلبترلددتمنلس ددد ل)
أ لدولتهدددتالدرم دددولحبح ل ت دددالأحضدددت لتحلتبحدددىلبتر  دددبىلرمتدددسدال
دال وبحت لدرموعستىلبتحتال ودتئملأ مدتنلدرشدس ى،لمدآلثدتسلدرموسوبدىل
 ددد لممتس دددىلدرم دددلمرحىلداللومت حدددى،لملرددد لبتال دددو تتلتردددمل دددح ل

 ،لرحدددحللدددتءاللمحعمدددتلدرموم دددةلدرر دددتب:لإللتبدددىلدرم دددولحبح
(،ل متلومض لدإلرصتءدالدرمصمحىلأحضت ل3بموم ةلأ بسلم ل)

أ لدربحت ددتالوومس دد لرددمنلدرموم ددةلبت رسد ددتالمعحتسحددىلصددغحس ،ل
بمعدددتم الدرودددمدءل دددتربى،لم سحدددهل دددو لوم حددديلدرموغحدددسح ل دددح م ل
مسومحت ل رملدرح تس،لمأ لتلتبتالأ سدتلدرعح دىلمومس د  لردمنلدرتدح ل

درمتحددتال)بتسلددىل بحددس (،ل مددتلوشددحسل وددتئملد وبددتسللدر بحددس ل سددم
لKolmogorov-Smirnovل(K.S)د وتدرحددددددددددددددددددددىلدربحت ددددددددددددددددددددتال

,(S.W)لShapiro-Wilkأ لموغحددددسل ودددددتئملأ مدددددتنلدرشدددددس ى،لل
مدآلثتسلدرموسوبىل  لممتس ىلدرم لمرحىلداللومت حدىلووبديلدروم حديل

لدرةبحع:.

 فرضيات الدراسة  اختبار  -6

 سضدددحتالدرتسد دددى،لبتال ومدددتتل سدددملحو دددتمنلهدددلدلدرلددد ءلد وبدددتسل
دربحت دتالدرملمعددىلمد لدال ددوبت تالدرمم  دىل سددملدرشدس تال ح ددىل

صدددددددتءلدال دددددددو وتل:لدرتسد دددددددى،لملرددددددد لبت دددددددو تد لأ دددددددترحسلدإلر

S.W K.S S.D Median Mean D5    

0.102 0.092 0.66 4.00 3.95 
اآلثار المترتبة عن ممارسة 

 المسؤولية االجتماعية
   

       

 Mean S.D Skewness Kurtosis 

 0.93- 0.36- 0.99 3.84 و ته للدرشس ىلبش نلمدض ل :لو محضل  بىلدربةترىلبترملومي. 1

 0.57- 0.29- 1.02 3.62   بىلدروسمحل :لدرملوميو ته لدرشس ىلبش نلم ومسل :لو محضل 2

 0.33- 0.50- 0.89 3.86 و ته لدرشس ىل :لو محىلموةمحسلدرملومي. 3

 1.47 1.13- 0.88 4.24 ووةمسلدرشس ىلمو مملمووم يلبش نلم ومسلم للوأ ح مت. 4

 0.74- 0.62- 0.89 4.16 وسو  لدرشس ىلبوةمحسلم ولتال سحمىلمصتحتىلرسبحئى. 5

 1.10- 0.52- 0.77 4.28 و ته لدرشس ىل :لوتتح لم ولتالبأ عتسلمتبمرىلح وةحيلدرلمحيلدررصمنل سحمت. 6

 0.56 0.64- 0.75 4.07 درو د لدرشس ىلبمعتححسلوسشحتلدرةت ىلم متء لدرعمسحتا. 7

 0.63 0.55- 0.95 3.72  تهمالدرم لمرحىلداللومت حىل :لوع ح لدرتتس لدرو ت  حىلرسشس ى. 8

 0.02 0.63- 1.05 3.76  تهمالدرم لمرحىلداللومت حىل :ل حتت لدررصىلدر م حى. 9



مرمتلبت ح ى ور:لدروسح :لملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوتحح لمورسحنلممتس ىلم لمتالدة متنلرسم لمرحىلداللومت حى د   
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درمعسمحدددى،لمنحدددسلدرمعسمحدددى(،لملرددد لبمدددتفلدرورتدددقلمددد لصدددرىل)
 درمسضحتالأملس ضمت.

  اختبار اإلشار: 

ضددددم لدال وبددددتسدالمدددد ل(لSign Test)لدإلشددددتس لحعددددتلد وبددددتس
در معسمحىلدرو:لولس ل  تمتلاللوودم سل تصدحىلدروم حديلدرةبحعد:ل

 One(لدةردتتيل)t،لمهدملد وبدتسلمتتبدنلال وحدتسل) د:لدربحت دتا

Sample T Testلددس ل  دتمتلووبدديلدربحت ددتالدروم حدديل(لدرددليلحُل
لدرةبحعدددد:،لمرحددددحلأ ل وددددتئملد وبددددتسل تصددددحىلدروم حدددديلدرةبحعدددد:

(K.S)ل(S.Wلدرممضدددددددددددرىلبت)(لمدرموعستدددددددددددىل4رلدددددددددددتمنلس ددددددددددد ل)
بموغحددسدال سضددحىلدرتسد دددىلدةمرددملوشددحسلتردددملأ لبحت ددتالموغحدددسل
للللهح دددنلدرمدددت  ا،لمموغحدددسلهح دددنلدة شدددةىلمدرعمسحدددتا،لمموغحدددس

لل.

هح ددنلدرم سلددتالاللووبدديلدروم حدديلدرةبحعدد:،لم سحددهلودد لد ددو تد ل
دإلشددتس لرسورتددقلمدد لدرمسضددحىلدرسئح ددحىلدةمرددملرستسد ددى،للد وبددتس
صحتنىل ت ت لدردس ضلمدرتبدمنلرمدلدلدال وبدتسل سدملدر ردمللموما
للدروتر: 

H0 : Median  =  3ل
H1: Median  ≠  3ل

تلدل ت ددددال حمددددىلم ددددوم لدرمع محددددىلموتضدددد:ل ت ددددت لدرتددددسدسلبأ ددددهل
درمسضدحىل(،ل مدلدلحشدحسلتردمل دت لس دضلSig > 0.05درمشدتهتل)

دل ت دددال حمددىلم دددوم لدرمع محدددىل.لأمدددتلتلدرسئح ددحىلدةمردددملرستسد ددى
(ل مدددلدلحدددتنل سدددملس دددضلدرمسضدددحىلSig < 0.05درمشدددتهتل)

دةمردددددددددددددددم،لم بدددددددددددددددمنلدرمسضدددددددددددددددحىلدربتحسدددددددددددددددىلرمدددددددددددددددت.درسئح دددددددددددددددحىل

ل

 ( نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولي6جدول ) 

 
H01 Mean Median SD Sig     القرار 

 H0  س ض 0.001 0.66 3.73 3.62 هيكل المدخ ت 

 H0  س ض 0.000 0.60 3.93 3.85 األنشطة  والعملياتهيكل  

 H0  س ض 0.000 0.62 3.63 3.53 هيكل المخرجات 

ل

ل

  اختبار(t(  حول متوسط عيناة واحاد )One Sample T 

Test ) 

مد لضدم لدال وبدتسدالل(لردمنلموم دةل ح دىلمدردت t)حعتلد وبدتس
درمعسمحدددىلدروددد:لو دددو ت ل  دددتمتلوودددم سل تصدددحىلدروم حددديلدرةبحعددد:ل

ل،لمرحددددحلأ ل وددددتئملد وبددددتسل تصددددحىلدروم حدددديلدرةبحعدددد:رسبحت ددددتا
(K.S)ل(S.W(لدرممضرىل د:لدرت د لدرثدت :لبترلدتمنلس د ل)ل5،)

لبتآلثددتسلدرموسوبددىل دد لممتس ددىلدرم ددلمرحىلداللومت حددى،مدرموعسددقل
وشحسلترملأ لدربحت تالووبيلدروم حيلدرةبحعد:،لم سحدهلود لد دو تد ل

درمسضددحىلدرسئح دددحىلرسورتددقلمدد ل(لرموم ددةل ح ددىلمدردددت لt)د وبددتس

،لمومددددالصددددحتنىل ت ددددت لدرددددس ضلمدرتبددددمنلرمددددلدلدرثت حددددىلرستسد ددددى
لدال وبتسل سملدر رملدروتر: 

H0: μ  =  3ل
H1: μ  ≠  3ل

ىلم ددددوم لدرمع محددددىلتلدل ت ددددال حمددددموتضدددد:ل ت ددددت لدرتددددسدسلبأ ددددهل
(،ل ملدلحشحسلترمل دت لس دضلSig > 0.05درمشتهتلر  وبتسل)ل

درمسضددحىلدرسئح ددحىلدرثت حددى.لأمددتلتلدل ت ددال حمددىلم ددوم لدرمع محددىل
(Sig < 0.05 ل مددلدلحددتنل سددملس ددضلدرمسضددحىلدرسئح ددحىل)

لدرثت حى،لم بمنلدرمسضحىلدربتحسىلرمت.
ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 ( نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية7)جدول  

 H02       Mean SD t Sig     القرار 

التزام الشركات بمسؤوليتها االجتماعية  
 H0  س ض 0.000 11.005 0.66 3.95 تجاه البيئة والمجتم 

ل

  معامل ارتباط سيبرمانSpearman Correlation   

للCorrelation Spearmanح ددو ت لمعتمددنلدسوبددتةل ددبحسمت ل
رتحددددتال ددددم لدالسوبددددتةل  ددددتمتلو ددددم لبحت ددددتالأرددددتللدرموغحددددسح لأمل
للللللللللللللللل سحممدددددددتلاللووبددددددديلدروم حددددددديلدرةبحعددددددد:،لممددددددد ل ددددددد نلدال وبدددددددتس

ل.

دإلرصدتئ:لدرمسد ددقلرتحمدىلمعتمددنلدالسوبدتةلحم دد لت دسدسلأمل ددت لل
ت ددسدسلملددمتل   ددىل ةحددىلتدرددىلترصددتئحت لبددح لموغحددسدالدرتسد ددى،ل

ل(ل وتئملمصمم ىلدسوبتةلل بحسمت .8محمض لدرلتمنلس  ل)

 الفرضية الرئيسية الثالثة Spearman ( مصفوفة ارتباط 8جدول )

 H03       نتائج األعمال المخرجات األنشطة  والعمليات المدخ ت 
       1.000 المدخ ت 

** األنشطة  والعمليات 
0.561 1.000     

** المخرجات 
0.709 

**
0.686 1.000   

** نتائج األعمال  
0.732 

**
0.731 

**
0.819 1.000 

ل

  الدراسة وتوصياتها نتائج  -10

(لمدرموعستددددىلب وددددتئمل6وشددددحسلدربحت ددددتالدرممضددددرىلبترلددددتمنلس دددد ل)
د وبتسل سضحىلدرتسد ىلدرسئح حىلدةمرملترملأ لم دوم لدرمع محدىل

(لةبعدددتتلدربحئدددىل0.05ال وبدددتسلدإلشدددتس ل ت ددداللمحعمدددتلأ دددنلمددد ل)
درتد سحدددددددىلدرمومثسدددددددىل ددددددد:لهح دددددددنلدرمدددددددت  المهح دددددددنلدة شدددددددةىل

 مدرعمسحتالمهح نلدرم سلتا.

 دددنلدرمدددت  الوشدددحسلدر ودددتئملتردددملأ لدرشدددس تال حمدددتلح ددد لهح
وسودد  لبم ددئمرحومتلداللومت حددىلولددتهلأبعددتتلهددلدلدرع صددسلرحددحلأ ل
س ددددددترىلدرشدددددددس تالودددددد  ل سدددددددملأملددددددهلممتس دددددددومتلرم دددددددلمرحومتل
داللومت حدددىل  دددتلصدددحتنىلدر ةدددةلدال دددوسدوحلحىلةمحسدددىلدرمدددت ،ل

(لأ لدرمح نلدرو لحم:ل :لهلهلدرشس تال4 متلبح لدرلتمنلس  ل)
ضددددددم لمرددددددت لو ددددددو لبترموتبعددددددىلمدإلشددددددسدفل سددددددملممتس ددددددىلحو

درشددس تالرم ددلمرحومتلداللومت حددى،لمحددو لو صددح لمبددتر لمترحدددىل
ل :لمح د حتومتلربسدمملم ةةلدرم لمرحىلداللومت حى.

أمدددتل حمدددتلحوعسدددقلبدددترو د لدرشدددس ىلبم دددلمرحومتلداللومت حدددىللردددمنل
  صدددسلدة شدددةىللمدرعمسحدددتالدروددد:لومتس دددمتل تدددتلأشدددتسال ودددتئمل
درتسد دددددىلتردددددملأ لدرشدددددس تالوسوددددد  لبدددددترسمدئ للمدرتدددددمد ح لدرمرسحدددددىل

مدرتمرحدىلدرموعستدىلبممتس ددىلدرم دلمرحىلداللومت حددى،لمو دته لمترحددتل
 ددددددد:لت ددددددد لدرمشدددددددسم تالدر حسحدددددددىلموسوددددددد  لبدددددددتة سدفلمدروتترحدددددددتل
درملومعحدددددىلموتدددددم لبو محدددددللأنسدددددسلدرمبدددددتتسدالداللومت حدددددىلدروددددد:ل

لةسرومت.

شددس تالدرتةدت لدر ددت ل وشددحسلم حمدتلح دد لهح دنلدرم سلددتالر
در ودددتئملتردددملأ لدرشدددس تالورتدددقلأسبتردددتلمعتمردددىل  دددتلممتس دددومتل
ة مترمدددتلموردددس ل سدددملودددأمح لدرعدددتمسح لبمدددتلموتدددتح لدر دددتمتال
درع لحددددىلرمدددد ،ل مددددتلورصددددسالأنسددددسلدرشددددس تال سددددملشددددمتتدال
درلدددمت ل)دةحددد م(،لمأ مدددتلوتدددم لبدددت يلدرضدددسدئسلدرم دددورتىل سحمدددتل

لولتهلدرتمرى.

(لمدر دت لبت وبدتسل7حسلدر وتئملدرممضرىلبترلتمنلس د ل) متلوش
 سضدحىلدرتسد دىلدرسئح دحىلدرثت حددىلمدرموعستدىلبمدت لدرود د لدرشددس تال
بم دددلمرحومتلداللومت حدددىلولدددتهلدربحئدددىلمدرملومددديلتردددملأ لم دددوم ل

،لم سحدددهلحدددو ل0.05(لهدددملأ دددنلمددد لtدرمع محدددىلدرمسد دددقلال وبدددتسل)
تحسىلرمت،لمبتال و تتلتردملس ضلهلهلدرمسضحىللم بمنلدرمسضحىلدرب

(لمدرموعسدقل5)لدإلرصتءدالدرمصمحىلدرممضدرىل د:لدرلدتمنلس د 
بتآلثتسلدرموسوبىل سملدرم لمرحىلداللومت حدىلمدرود:لوشدحسلتردملأ ل



مرمتلبت ح ى ور:لدروسح :لملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوتحح لمورسحنلممتس ىلم لمتالدة متنلرسم لمرحىلداللومت حى د   
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معلدد لدرشددس تالدرممثسددىلرعح ددىلدرتسد ددىلو ددته لمبشدد نل بحددسل دد:ل
و مدددحضلل  دددبىلدربةتردددىلمو مدددحضل  دددبىلدروسدددمحل ددد:لدرملومدددي،ل

صددتحتىلرسبحئددىلموتدديلضددم لدة ددعتسلدرمتبمرددىل، مددتللمأ لم ولتومددت
أ مدددددددتلو دددددددو ت لمعدددددددتححسلروسشدددددددحتلدرةت دددددددى،ل مدددددددتلأ لدرم دددددددلمرحىل
داللومت حددددددىلد ع  ددددددالتحلتبحددددددتل سددددددملوع حدددددد لدرتددددددتس لدرو ت  ددددددحىل

لرسشس تالم حتت لدررصىلدر م حى.

(لمدرددددددليلحبددددددح ل8موشددددددحسلدربحت ددددددتالدرممضددددددرىلبترلددددددتمنلس دددددد ل)
 تصدددددددسلدربحئدددددددىلدرتد سحددددددددىلمصدددددددمم ىلدسوبدددددددتةل دددددددبحسمت لحدددددددب ل 

)درمدددت  ا،لدة شدددةى،لمدرعمسحدددتال،درم سلدددتا(لم ودددتئملأ مدددتنل
درشس ىلترملأ ل  صسلدرمدت  الحدسوبةلبمعتمدنلدسوبدتةلمملدسل

مدديل وددتئملأ مددتنلدرشددس ى،لمهددلدلحع دد:لأ لدرشددس تالل0.73 ددتس ل
دروددد:لووضدددم لس دددترومتلسلحدددىلمدضدددرىلممردددتت ل ردددملم دددلمرحومتل

مترحدىلردت  لبدسدمملم ةدةلممتس دىلداللومت حىلمو صد لمبدتر ل
درم لمرحىلداللومت حدىل حمدتلح د ل  تصدسلبحئومدتلدر تسلحدىل دنل
لر ل ح ع التحلتبحتل سمل ودتئملأ مترمدت،ل مدتلأ ل ودتئملأ مدتنل
درشس ىلوسوبةلدحلتبحدت لبترم دلمرحىلداللومت حدىلدرموعستدىلبتة شدةىل

سمدددتلأحضدددت ،لمبترودددتر:ل ل0.73مدرعمسحدددتالمبمعتمدددنلدسوبدددتةل دددتسهلل
وتحدددددتالدرشدددددس ىلبم دددددلمرحومتلداللومت حدددددىلمددددد ل ددددد نلدرتدددددمد ح ل
مدرسمدئ لدرمرسحىلمت مدالدرمشدسم تالدر حسحدىلمدة شدةىلدرعسمحدىل
مدربرثحددىلسندد لأ مددتلومثددنلو سمددىل دد:لدرمددت لدرتصددحسلتاللأ للردد ل

ة شددددةىلمدة مددددتنل دددد:لدرمددددت ل ددددح ع الدحلتبحددددت ل سددددمل وددددتئملد
ل.لدرةمحن

درشددددددس ىلم   ومددددددتلبممتس ددددددىلأمددددددتل حمددددددتلح دددددد ل وددددددتئملأ مددددددتنل
م ددددلمرحومتلداللومت حددددىلضددددم لهح ددددنلدرم سلددددتال تددددتلأشددددتسال

(لترملأ لمعتمنلدالسوبتةلحبس ل8در وتئملدرممضرىلبترلتمنلس  ل)
،لمهددلهلدرع  ددىل0.01مبم ددوم لمع محددىلأ ددنلمدد للل0.82رددمدر:ل

درتمحددىلحم دد لوم ددحسهتلمدد ل دد نلأ لدرودد د لدرشددس تالبم ددلمرحومتل
تلح ددد لدرم سلدددتالمدروددد:لمددد لبح مدددتل مسحدددتالداللومت حدددىل حمددد

دروددأمح ل سددملدرعددتمسح لموتددتح لدر ددتمتالدرع لحددىلرمدد لمصددسفل
مسوبتالوضم لم ومحتالمعحشحىلمتبمرىل،ل نلهلهلومرتلتسلدتال
لحددت لمدد لدرسضددتلمدال ومددتءلرسمل  ددىلمبتروددتر:ل ددو ع الدحلتبحددت ل
 سدددملدإل وتلحدددىلمورتحدددقلدإلحدددسدتدا،لممدددتلحع ددد:لد  دددلت لأهدددتدفل

لدرشس ىلميلأهتدفلدرعتمسح .ل

لمبتال و تتل سملمتل بقل و لدرتسد ىلوتت لدرومصحتالدروترحى ل

 حددتت لدالهومددت لبترم ددلمرحىلداللومت حددىلملعسمددتلمرددمسد لأ ت ددحت ل .1
 دد:لأ مددتنلدرشددس ىللمأ لح ددم لدردد  ل سحمددتلصددسحرت لممدضددرت ل

لم ل بنلدرشس تال :لس ترومتلمسلحومتلمأهتد مت.ل
ووضدددم لدرم دددلمرحىلداللومت حدددىلرسشدددس تالأبعدددتتدلم وسمدددىلوتددديل .2

ضددددم ل  تصددددسلبحئومددددتلدرتد سحددددىلمدر تسلحددددىلم مددددتلمددددتلحوعسددددقل
بترمدددت  المهح دددنلدة شدددةىلمدرعمسحدددتالمدرم سلدددتالمبترودددتر:ل
 مصدد:لدرشددس تالب حددتت لدروس حدد ل سددملوب دد:لممددتهح لدرم ددلمرحىل

ت لدرتصحسلداللومت حىلدرموعستىلبم وسفلوس لدرعمسحتال :لدرم
م ددددوعمتلب وددددتئملأ ثددددسلدحلتبحددددىل دددد:لدرمددددت لدربعحددددتلم ددددو ع ال

أهدددتدفلدرشدددس ىلمأهدددتدفلتحلتبحدددت ل سدددملدرممدءمدددىلبدددح لورتحدددقل
 ت.لدرعتمسح لبم

ت ددد لدرتحدددت لبدددمسشلدرعمدددنلمدرمسوتحدددتالدرعسمحدددىلدرموعستدددىلب شدددسل .3
 ثتت ىلدرم لمرحىلداللومت حىلبح لدرشس تالتد نلدرملومي.ل

حسلومص:لدرتسد ىلبتحدتالموتحدح لمورسحدنل متوس لرسبرحلمدروةمل .4
ممتس دتالدرم ددلمرحىلداللومت حدىلرددت لشدس تالدرتةددت لدرعددت ل،ل
مأحضدددت لد دددو تد لأ دددسمسلدرمعتح دددىلدرعشدددمدئحىلبدددتال لمددد لأ دددسمسل
درمعتح ىلداللومتتحىلدرم و تمىل :لهلهلدرتسد ىلملرد لرسم دمفل
بش نلأ ثسلت ىل سدملممتس دتالدرم دلمرحىلداللومت حدىلرمعلد ل

د لحتودددددس لدربترثدددددت لدرتحدددددت لبتسد دددددىلأثددددددسلدروددددد لل،ل مدددددترشدددددس تاد
 م دهللىل سدملدرو محدىلدرم دوتدمىدرشس تالبترم لمرحىلداللومت حد

مرددددمسد لس دددد ال سحددددهلدر ثحددددسلمدددد لدرتسد ددددتالمردددد لووةددددسقلترحددددهل
 درتسد تال :لدربحئىلدرمرسحى.

 قائمة المراج 

 أوال   المراج  العربية

درو ددددددددددمحقلمدرم ددددددددددلمرحىل(.ل2001)لدرب ددددددددددسي،لوددددددددددتمسلحت ددددددددددس .1
لداللومت حى،لتدسلمدئنلرس شس،ل مت ،لدةست .

(.لدرم ددلمرحىل2010درغددتر:،لةددتهسلمر دد ،لمصددتر لممددتيل) .2
(،ل1داللومت حدددىلمأ   حدددتالدة مدددتن،لتدسلمدئدددنلرس شدددس،لةل)

  مت ،لدةست .ل

ر دح ل أبدم درردتسح درردمدلس ،  دسح ،لم تمدن  ةحدت :،لمدسدت .3
مأ   حدتالدرعمدنل د:لتةدتسلل(.لدرم لمرحىلداللومت حدى2016)

ملحمىلدرعمسحتالمأثسهتل :لأتدءلدة متن لتسد ىلمحتد حىل سدمل
درشددس تالدرصدد ت حىلدرمتسلددىل دد:ل ددمقل مددت لدرمترحددى،لملسددىل



 lل2016لlللتح مبسللlل2لlدرعتتللlل4لlدال وصتتلمدة متن،لدرملستلملسىلتسد تال
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(،ل ل ل1(،لدرعددتتل)43تسد ددتالدرعسددم لدإلتدسحددى،لدرملسددتل)
(159-183.) 

(.لدرم ددلمرحىلداللومت حدددىلرسشدددس تا،ل2010دة ددس ،لر دددح ل) .4
لرمعمتلدرعسب:لرسو ةحة،لدر محا.تصتدسدالد

(لدرم ددددلمرحىلداللومت حددددىل2009درددددت  لأرمددددتلدر ددددحتلمرمددددتل) .5
رستةددت لدر ددت ل رددملتةددتسلممددتهحم:لر شددأهلموةددمسلدرمممددم ل
م مدددمل لمتودددس لروتحدددح لدةتدءلمدةثدددس،لروملمدددتالدال دددوسدوحلحىل
رسم دددددلمرحىلداللومت حدددددىلرستةدددددت لدر دددددت لدولدددددتهلدرمشددددد  ال

ىلدرمددددددلومسلدرعسمدددددد:لدرثترددددددحل شددددددسلدال وصددددددتتحىلمداللومت حدددددد
 ة تتحمحىلدر تتدا.ل

(.لدرم دلمرحىلداللومت حدىل د:ل1988تبدسدهح ل)لدرومحلسيلمرمدت .6
درتةت لدر ت ل :لدرممس ىلدرعسبحىلدر عمتحىللدرملسىلدرعسبحدىل

 .ل،لدرسحتض1988رنتدس ل،ل

(.لدرم دلمرحىلداللومت حددى،ل2009درسرترسدى،ل بدتدرس دقل دتر ل) .7
 ، مت ،لدةست .1:لرس شسلمدروم حي،لةتدسلدإل صتسلدرعسم

(.لدرم ددلمرحىل2010درغدترب:،لةددتهسلمر د ،لمصددتر لممدتيل) .8
(،ل3داللومت حدددىلمأ   حدددتالدة مدددتن،لتدسلمدئدددنلرس شدددس،لةل)

  مت ،لدةست .

(لأثددددسلأ   حددددتالدة مددددتنل2016در محتدددده،ل ةددددتلد لبشددددحسل) .9
 دم لمدرم لمرحىلداللومت حدىل د:لوع حد لدرمحد  لدرو ت  دحىل د:لدرب

درولتسحدددىلدرعتمسدددىل ددد:لم ةتدددىلم دددىلدرم سمدددىل،لملسدددىلتسد دددتال
 (ل1،لدرعتتل)(43ى،لدرملستل)درعسم لدإلتدسح

(.ل حددتالدرم ددلمرحىلتسد ددىل2005)ل ددلدتلمرمددتل ح ددم ددتسفل .10
وةبحتحىلرتحتالموتحدح لدرم دلمرحىلداللومت حدىلرسشدس تالدرتدتهس ل

 ،أ تتمحىلدرتتهس ل،درلتحت .

(.لدروأهحدددنلدرعسمددد:ل2009درشدددحم:ل)مرمدددتلأرمدددتل بدددتدرعلح ل .11
مدروعمحددددقلدرعمسدددد:لرسم ددددلمرحىلداللومت حددددىلرستةددددت لدر ددددت ،ل
درمددددلومسلدرعسمدددد:لدر دددد ميلدرثترددددحل شددددسلة تتحمحددددىلدر ددددتتدال

 رسعسم لدإلتدسحى.

(.لدرم لمرحىلداللومت حدىل2008ت سمسيلمرمتلمومر:لمرمتل) .12
رسشددددس تا،ل مدمددددنل لددددت لدرم ددددلمرحىلداللومت حددددىل دددد:لضددددمءل

دالدرتمرحدددددىلمدرولسبدددددىلدرمصدددددس حى،لتتدس لأ مدددددىلدرددددددت  لدرمبدددددتتسل

م عترحتالدرعتدرىلداللومت حدى،لدرمدلومسلدر د ميلدرثتردحل شدس،ل
 لتمعىل ح لدرشما.

للداللومت حددددى(.لتمسل م ددددلمرحىل2009مرمددددتل ددددتتنل)لمبددددسم  .13
 :لدررتلم لدةثتسلدر سبحىلرا مىلدرمترحدى،لأ تتحمحدىلدر دتتدال

 رسعسم لدإلتدسحى،لدرتتهس .

(لدرم ددددلمرحىلداللومت حددددىلرددددنتدس ،لدرةبعددددىل2007صددددحس مل)در .14
 دةمرملدرتتهس ،لتدسلدرم تءلرسةبت ىلمدر شسلمصس.
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