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ؤس ِ
سات والجمعيات الخيريَّة في المسؤوليَّة االجتماعيَّة
الم َّ
دور ُ
دراسةٌ ميدانيَّةٌ مطبقة على العاملين في المؤسسات والجمعيات الخيرية بمدينة الرياض
المامون السـ ــر ك ـ ـرار (*)

جامعة الملك سعود

(قدم للنشر يف 1440/3/8هـ ،وقبل للنشر يف 1440/8/24هـ)
ملخ ــص :هدف ــت ه ــذة الدراس ــة التع ــرف ع ــى دور املؤسس ــات واجلمعي ــات اخلريي ــة يف املس ــؤولية االجتامعي ــة باململك ــة العربي ــة الس ــعودية .وه ــذه الدراس ــة
ؤسســ ًة خري َّي ــة بمدين ــة الري ــاض،
قوامه ــا ( )320مجعي ــة ُ
بحثي ــة وصفي ــة حتليلي ــة اعتم ــدت ع ــى منه ــج املس ــح االجتامع ــي .وق ــد طبق ــت ع ــى ع ِّين ــة ُ
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ودوره ــا يف ال َّتنمي ــة
َّ
االجتامعي ــة كان بدرج ــة عالي ــة .يف ح ــن ج ــاء دور ا ُمل َ
ُ ِّ
َّ
َّ
َّ
ؤسس ــات واجلمعي ــات اخلري َّي ــة يف ا ُملحافظ ــة ع ــى البيئ ــة ،فق ــد ج ــاء بدرج ــة ُمنخفض ـ ٍ
االجتامعي ــة حصل ــت ع ــى درج ــة
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ـة .ك ــا تب ــن أن ُم ِّ
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املسؤولية
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Abstract: The aim of this research is to identify the role of charities in social responsibility in the Kingdom of Saudi Arabia. It is an analytical descriptive study
using the social survey, on a sample of 320 associations and charity organizations in Riyadh. The study reached a number of results. The study finds that the methods
used by the associations and charitable organizations to communicate with beneficieries are of a medium effect. It also finds that the role the associations and charity
organizations in social development is of high exercise. As for the strategic role of charity institutions in economic development, it is of a medium effect. Moreover,
the strategic role of charity institutions in preserving the environment is of low effect. The obstacles to social responsibility are at a high level. This means that,
social responsibility suffers from a number of organizational, administrative and legislative constraints.
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اإلطار العام للدراسة:

املسـؤولية
األورويب إىل تقديـم إطـار متكامـل ملفهـوم
َّ

متهيد:

ؤسس ــات واجلمعي ــات اخلري َّي ــة إح ــدى
   تع ــدّ ا ُمل َّ
تطوره ــا
أه ــم ُم ِّ
كون ــات ا ُملجتم ــع امل ــدين ،ك ــا ُي َع ــدُّ ُّ

قوم ــات حتقي ــق ال َّتنمي ــة؛
وحج ــم ُمش ــاركتها أح ــد ُم ِّ
ؤسســـات واجلمعيـــات
ألن وجـــود مثـــل هـــذه ا ُمل َّ
حي ّفـــز ا ُملواطنـــن ويشـــجعهم عـــى املشـــاركة يف
االجتامعيـــة واالقتصاد َّيـــة ،وكلـــا زاد
ال َّتنميـــة
َّ
ً
قـــي املجتمـــع وتقدُّ مـــه
عددهـــا كان
دليـــا عـــى ُر ِّ

م ــن جان ــب ،وزي ــادة ا ُملش ــاركة الفاعل ــة يف ال َّتنمي ــة

مـــن جانـــب آخـــر ،كذلـــك ُمشـــاركة األطـــراف
كاف ــة بفاعلي ــة وكف ــاءة رضور َّي ــة يف حتقي ــق ال َّتنمي ــة
ا ُملســـتدامة يف ا ُملجتمـــع؛ إذ مل تعـــد ال َّتنميـــة الشـــاملة
ـؤولية الدولــة وحدهــا بــل أصبحــت
وا ُملســتدامة مسـ َّ

ـؤولية مش ــركة ب ــن القطاع ــن الع ــام واخل ــاص،
مس ـ َّ
باإلضافقـــة إىل كل ُم َّ
نظـــات ا ُملجتمـــع املـــدين الـــذي

ِّ
ؤسســـات واجلمعيـــات اخلري َّيـــة جـــز ًءا
ُت
شـــكل ا ُمل َّ
كبـــرا منـــه.
ً

ؤسسـات واجلمعيـات اخلري َّيـة
وتكـون ُمشـاركة ا ُمل َّ
معايير مهنيـة ُتعـزِّ ز دورهـا
فاعلـ ًة أكثـر عندمـا تتب َّنـى
َ

االجتامعيـة التي
املسـؤولية
يف ال َّتنميـة ا ُملسـتدامة مثـل:
َّ
َّ
تعـدّ إحـدى وسـائل حتقيـق هـذا النـوع مـن ال َّتنميـة،
كر َسـت دول العـامل بعـد مؤمتـر األمـم
وألمهيـة ذلـك َّ
املتحـدة املعنـي بالبيئة وال َّتنميـة ) (UNCEDيف ريو دي
جانيرو عـام (1992م) ،فكرة االسـتدامة لكوهنا هد ًفا

نموذج ًيـا عامل ًيـا ،وسـعت أغلـب الـدول يف االحتـاد

االجتامعيـة مـن خالل إرسـاء قواعـد وبرامـج حمددة،
َّ
واإلعلان عـن أفضـل ا ُملامرسـات يف هـذا املجـال،
وكذلـك أفضل االبتـكارات لتأكيـد مـدى فاعلية هذه

الربامـج ومصداقيتهـا املغربـل ،وفـؤاد2008( ،م).
ويف الصـدد ذاتـه تعـدّ معايـرة األداء ُ
والقـدرات يف
ؤسسـات اخلري َّية باملرجعيات واملعايير العاملية ،مثل:
ا ُمل َّ

االجتامعية ،وإحـدى األدوات التي ُتسـاعد
املسـؤولية
َّ
َّ

االجتامعيـة
على إحـداث نقلـة نوعيـة يف أداء التنميـة
َّ
واالقتصاد َّيـة بما ُتو ِّفـره مـن أدوات تسـتهدف تعظيـم
القيمـة ا ُملضافـة ،والقدرة على اإلبداع وتعظيـم القدرة
والتعبئـة للمـوارد وتوظيفهـا بما خيـدم ال َّتنمية.
ُمشكلة الدراسة:

االجتامعيـة يف مسـتوياهتا
املسـؤولية
أصبحـت
َّ
َّ

املختلفة (الفـردي -اجلامعي -املجتمعـي) من اآلليات

والوسـائل املهمة يف إحداث التنميـة االجتامعية والتغري

االجتامعـي يف املجتمعات ،وهي إحـدى أهم األدوات
ؤسسـات من أجل اإلسـهام
التـي تسـتخدمها معظم ا ُمل َّ

واالجتامعيـة .وال َّتنمية
الفاعـل يف ال َّتنميـة االقتصاد َّيـة
َّ
املتوازنـة تتطلـب ُمشـاركة كل القطاعـات ،والتكامـل

فيما بينهـا لتحقيـق ال َّتنميـة الشـاملة واملنشـودة ،مـن
ؤسسـات واجلمعيـات
ثـم يكـون املأمـول مـن ا ُمل َّ

االجتامعيـة واالقتصاد َّيـة،
اخلري َّيـة رسـم السياسـات
َّ
إستراتيجية واضحـة املعـامل ،وربـط مشـاريعها
وفـق
َّ
وبراجمهـا وأعامهلـا بما يتوافـق مـع توجهـات ال َّتنميـة
االجتامعيـة واالقتصاد َّيـة ،وتكـون الداعـم الرئيـس
َّ
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ؤسسـات احلكوميـة يف حتقيـق تطلعـات الدولـة يف
ُ
للم َّ
ؤسسـات
ال َّتنميـة ا ُملسـتدامة .وبالنظـر إىل ما تتم َّتع به ا ُمل َّ

املسـؤولية
طبقـت
َّ
2 .اختبـار ال َّنظريـات التـي َّ
االجتامعيـة يف الغـرب باعتبـار أن ا ُملجتمـع
َّ

قـدرة ماليـة كبيرة ،وتنظيـم عـال ،وكذلـك طاقـات
برش َّيـة هائلـة ،فـإن ُمشـاركتها يمكـن أن تكـون ُمؤ ِّثرة

مـن حيـث العقائـد أو العـادات والتقاليـد.

عرف عىل
3 .يتوقع من هذه الدِّ راسة املساعدة يف ال َّت ُّ

الدوليـة ،وذلـك لتحقيـق نقلـة نوعية للعمـل التنموي
املسـتهدف با ُملجتمـع السـعودي.

يف املجتمع العريب عىل وجه العموم واململكة

حـول مـن
جمـرد تقديـم اخلير إىل تعظيـم أثـره ،وال َّت ُّ

ُ 4 .يمكـن أن تسـهم هـذه الدِّ راسـة يف ُمسـاعدة

السـعودي خيتلـف عـن ا ُملجتمعـات األخرى،

العربيـة السـعود َّية من
واجلمعيـات اخلري َّيـة يف اململكـة
َّ

ؤسسي طبـق املعايري
عنـد تب َّنيهـا معاي َ
متيز يف األداء ا ُمل َّ
ري ُّ

املشكالت التي ُتواجه وضع اإلسرتاتيجيات
ؤسسات واجلمعيات اخلري َّية
َّ
العامة لعمل ا ُمل َّ

َّ
ؤسسـات واجلمعيـات اخلري َّيـة مـن
يتجلى دور ا ُمل َّ

العربية السعود َّية عىل وجه اخلصوص.
َّ

الباحثين يف هـذا املجـال على إعـداد مزيد من

املبنـي عىل التمكني
الـدور اإلغاثـي إىل الـدور التنموي
ّ

الدِّ راسـات حـول العمـل اخلريي ،واملؤسسي

بأخـذ جمموعـة مـن التدابير الوقائيـة والعالجيـة جتـاه
االجتامعيـة،
املسـؤولية
ؤسسـات ودورهـا يف
هـذه ا ُمل َّ
َّ
َّ

العربيـة السـعود َّية ،ووضـع
باململكـة
َّ
اإلستراتيجيات ا ُملختلفـة التـي ختـدم هـذا

تصـور إستراتيجي وفـق املواصفات
ووضـع واقرتاح
ُّ
العامليـة (كاأليـزو )26000التـي ُتعدّ ً
دليل مرشـدً ا يف

املنهـج.

االجتامعية.
باملسـؤولية
وضـع اإلستراتيجيات ا ُملتع ِّلقة
َّ
َّ

5 .تتوافـــق هـــذه الدِّ راســـة مـــع ِّ
االتاهـــات

ُماولـة اإلجابة عـن ال َّتسـاؤل اآليت:
املسـؤولية
ؤسسـات واجلمعيات اخلري َّية يف
ما دور ا ُمل َّ
َّ

االجتامعيـــة وأمهيتهـــا
املســـؤولية
تؤكـــد دور
َّ
َّ
لتحقيـــق التنميـــة ا ُملســـتدامة.

احلديثـــة يف إدارة العمـــل التنمـــوي التـــي

وبنـاء على ذلـك تتلخـص ُمشـكلة هـذا البحث يف

ب -األمهية العملية :وتتمثل يف اآليت:

العربية السـعود َّية؟
االجتامعية باململكة
َّ
َّ

1 .قـد تسـهم نتائج هـذه الدِّ راسـة يف حتديد بعض
ؤسسـات
املشـكالت التـي ُتواجـه عمـل ا ُمل َّ

أمهية الدراسة:

تتلخص أمهية هذا البحث يف ُبعدين رئيسني مها:

أ.

ً
حتديـدا دقي ًقـا ،مـع بيـان
واجلمعيـات اخلري َّيـة

األمهية العلمية ،وبياهنا كاآليت:

1 .تعـدّ هذه الدراسـة مـن الدِّ راسـات املتخصصة
للم َّ
نظمات؛
املسـؤولية
يف جمـال
االجتامعيـة ُ
َّ
َّ

كيفيـة حلها.

ُ 2 .يمكـن أن ُتسـاعد نتائج هذه الدِّ راسـة يف وضع
اخلطـط والربامـج؛ ملعرفـة أفضـل ا ُملامرسـات

وذلـكحلداثـةهـذااملفهـوميفا ُملجتمـعالعـريب.
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ؤسسـات واجلمعيـات
التـي حتتـاج إليهـا ا ُمل َّ

ا ُملحافظـة على البيئـة.

هبا .

واجلمعيـــات اخلري َّيـــة يف التواصـــل مـــع

ؤسســـات
4 .األســـاليب التـــي تســـتخدمها ا ُمل َّ

اخلري َّيـة عند وضعهـا اإلستراتيجيات اخلاصة

3 .يتوقـع أن تسـهم نتائـج هـذه الدِّ راسـة يف
ؤسسي يف
إعـداد برامـج إرشـادية للعمـل ا ُمل َّ

أصحـــاب املصلحـــة.
املسـؤولية
عوقـات التي حتدّ مـن تطبيق حمور
5 .ا ُمل ِّ
َّ
ؤسسـات واجلمعيـات
االجتامعيـة داخـل ا ُمل َّ
َّ

املجتمـع العـريب عىل وجـه العمـوم ،واملجتمع

اخلري َّية.

السـعودي على وجـه اخلصـوص.

4 .يمكـن أن تكـون نتائـج هـذه الدِّ راسـة ومـا
خرجـت بـه مـن توصيـات رافـدً ا ًّ
مهما مـن
ؤسسي اخليري يف ا ُملجتمـع
روافـد العمـل ا ُمل َّ
السـعودي.

5 .يؤمـل من نتائـج هذه الدِّ راسـة أن متدّ أصحاب
ؤسسـات واجلمعيات
القـرار والقائمين عىل ا ُمل َّ
اخلري َّيـة بقواعـد بيانات ومعلومات تسـاعدهم

تساؤالت الدراسة:

تلخص التساؤل الرئيس هلذه الدراسة يف اآليت:

ما دور املؤسسـات واجلمعيات اخلريية يف املسؤولية

االجتامعيـة باململكـة العربيـة السـعودية؟ وانبثقت منه
التسـاؤالت الفرعية اآلتية:
ؤسس ــات واجلمعي ــات اخلري َّي ــة يف
1 .م ــا دور ا ُمل َّ

على رسـم اخلطـط ووضـع اإلستراتيجيات

ؤسسـاهتم.
التـي تسـهم يف تطوير ُم َّ

أهداف الدراسة:

متثـل اهلـدف الرئيـس هلـذه الدراسـة يف حماولـة

التعـرف على دور املؤسسـات واجلمعيـات اخلرييـة يف

املسـؤولية املجتمعيـة باململكة العربية السـعودية ،وتفرع

عنـه األهداف الفرعيـة املتمثلـة يف حماولـة التعرف عىل:
ؤسسـات واجلمعيات اخلري َّيـة يف ال َّتنمية
1 .دور ا ُمل َّ
االجتامعية.
َّ
ؤسسـات واجلمعيات اخلري َّيـة يف ال َّتنمية
2 .دور ا ُمل َّ
االقتصاد َّية.
ؤسسـات واجلمعيـات اخلري َّيـة يف
3 .دور ا ُمل َّ
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االجتامعي ــة؟
ال َّتنمي ــة
َّ
ؤسس ــات واجلمعي ــات اخلري َّي ــة يف
2 .م ــا دور ا ُمل َّ
ال َّتنمي ــة االقتصاد َّي ــة؟
ؤسس ــات واجلمعي ــات اخلري َّي ــة يف
3 .م ــا دور ا ُمل َّ
ا ُملحافظ ــة ع ــى البيئ ــة؟
ؤسس ــات
4 .م ــا األس ــاليب الت ــي تس ــتخدمها ا ُمل َّ
واجلمعيـــات اخلري َّيـــة يف التواصـــل مـــع
أصحـــاب املصلحـــة؟
عوق ــات الت ــي حت ــدّ م ــن تطبي ــق حم ــور
5 .م ــا ا ُمل ِّ
ؤسســـات
املســـؤولية
االجتامعيـــة داخـــل ا ُمل َّ
َّ
َّ
واجلمعيـــات اخلري َّيـــة؟

مفاهيم ِّ
الدراسة:

تتمثَّل املفاهيم الرئيسة هلذه الدِّ راسة فيام ييل:
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االجتامعية:
املسؤولية
َّ
َّ

:Social Responsibility

للمسؤولية:
التعريف اللغوي
َّ

املسـؤولية :مصـدر لكلمـة َس َـأ َل ،وأصلهـا مـن
َّ

(السين ،واهلمـزة ،واللام)ُ ،يقـال :سـؤال ،وسـأله،
ومسـألة ،واألمر منه َس ْ
وسـؤله،
ـل ،واسـأل ،واسـألهُ ،
وس َـأ َل يتعـدَّ ى إىل املسـؤول عنـه بنفسـه،
ومسـألتهَ .
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اعتبـــاره توقعـــات أصحـــاب املصلحـــة ،وأن يضـــع

يف اعتبـــاره القوانـــن ،ويتفـــق مـــع املعايـــر العامليـــة
ً
تكامـــا يف املنظمـــة نفســـها
للســـلوك ،وأن يكـــون ُم
).( ISO,26000 ,2010

املسـؤولية
عـرف الباحـث
واسـتنا ًدا إىل مـا سـبق ُي ِّ
َّ
ؤسسـات
إجرائيـا بأهنـا:
االجتامعيـة تعري ًفـا
ٌ
التـزام ا ُمل َّ
ًّ
َّ
واجلمعيـات بتطبيـق القانـون والقيـم واملبـادئ
األخالقيـة ،وا ُملامرسـات التـي من شـأهنا حتسين حياة
َّ

املسـؤولية و ُيـراد فيهـا :التـزام الشـخص بما
و ُتطلـق
َّ
ً
ً
وعملا ،فهـي تعنـي ا ُملؤاخـذة،
قـول
يصـدر عنـه

ُم َّ
وظفيهـا وأرسهـم ،وا ُملجتمعين املحلي والعاملـي

مـدى موافقتـه ملتطلبـات بعينهـا .و ُتعـرف كلمـة

والبيئيـة.

واملسـؤوليةُ :مسـاءلة ُمتكمـة إىل معيـار،
وال َّتبِعـة،
َّ
تصرف ،وحتديـد
ُ
ومسـاءلة عـن مهـام ،أو سـلوك ،أو ُّ
املسـؤولية يف معجـم اللغـة واإلعلام بأهنـا «مايكـون
َّ
ومطال ًبا عن أمـور وأفعـا ً
ً
ال أتاها
بـه اإلنسـان
مسـؤول ُ

(انظر :الفريوزآبـادي1407 ،هـ؛ واملحمود2015 ،م؛

وعثمان2010 ،م؛ وشـويخ2016 ،م).

االجتامعيـــة
للمســـؤولية
التعريـــف االصطالحـــي
َّ
َّ
ؤسســـات:
للجمعيـــات وا ُمل َّ
االجتامعيـــة
املســـؤولية
عرفـــت ُمواصفـــة
َّ
َّ
َّ

) (26000ISOالصـــادرة مـــن املنظمـــة الدوليـــة

(2010م)املســـؤولية
للمعايـــر ) (ISOيف عـــام
َّ
مســـؤولية ا ُمل َّ
نظـــات عـــن
االجتامعيـــة بأهنـــا:
َّ
َّ
قراراهتـــا ونشـــاطاهتا التـــي ُتؤ ِّثـــر يف ا ُملجتمـــع
والبيئ ــة ،م ــن خ ــال التزامه ــا بالش ــفافية والس ــلوك

األخالقـــي الـــذي جيـــب أن ي َّتســـق مـــع ال َّتنميـــة
ا ُملســـتدامة ورفاهيـــة ا ُملجتمـــعً ،
وأيضـــا يضـــع يف

وفـق الضوابـط الرشعيـة؛ لإلسـهام يف حتقيـق ال َّتنميـة
ا ُملسـتدامة بجميـع أبعادهـا االجتامعيـة ،واالقتصادية،
ؤسسات واجلمعيات اخلري َّية األهلية:
مفهوم ا ُمل َّ

ؤسســـات واجلمعيـــات
ال َّتعريـــف اللغـــوي ُ
للم َّ

اخلري َّيـــة:

«جلـة
ؤسسـات بأهنـاُ :
عـرف ُمعجـم روبير ا ُمل َّ
ُي ِّ
األشـكال أو البنـى األساسـية يف التنظيـم االجتامعـي

قـرره القوانين أو العـادات يف مجاعـة
على نحـو ُت ِّ
إنسـانية» (دوجيـه1964 ،م ،ص.)104:
ويف وصـــف لطبيعـــة األعـــال اخلري َّيـــة ُذكـــر
ُمصطل ــح اخل ــري(ُ )Philanthropyمراد ًف ــا للمعن ــى
ـب البرش َّي ــة) ال ــذي يرم ــز إىل اجله ــود
اليون ــاين ُ
(ح ـ ّ
العمليـــة اهلادفـــة إىل حتســـن الصالـــح العـــام
َّ

وخدمتـــه ،عـــر بـــذل األغنيـــاء وميســـوري احلـــال
ا ُملســـاعدات املاديـــة أو العينيـــة ...إلـــخ ،ومصطلـــح

ومصطلـــح
اخلـــري ُمـــرادف ُملصطلـــح (ُ ،)Charity
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)،ومصطل ــح(( )Charitableالربيث ــن،
(ُ Benevolence

ُم َّ
نظـــات متخصصـــة يف أنشـــطة حمـــددة :كاإلغاثـــة،
عوقـــن ،وغريهـــم،
وإدارة شـــؤون املكفوفـــن وا ُمل َّ

عـرف اجلمعية
أ ّمـا موسـوعة اخلدمـة
االجتامعيـة ف ُت ِّ
َّ
األهليـة بأهنـا« :ذلـك ُ
اجلهـد الـذي يفعلـه اإلنسـان

وتطورهـــا» (الربيثـــن،
االجتامعيـــة
مهنـــة اخلدمـــة
ُّ
َّ

2014م ،:ص.)27 :

بذلـك حتمـل بعـض املسـؤوليات يف جمـال العمـل
االجتامعـي ا ُمل َّ
نظـم الـذي يسـتهدف حتقيـق الرفاهيـة

خدمـــات للجامعـــات واألفـــراد ،وحتســـن أوضـــاع

2014م) ،Non-profit Foundation ،يف حــن تعنــي
الربحيـــة.
ا ُمل َّ
ؤسســـات غـــر ِّ
ُملجتمعـه بدافـع منـه ،ودون انتظـار مقابـل لـه قاصـدً ا

أن ُ
اإلنسـانية ،على أسـاس ّ
الفـرص التـي ُتتـاح
ُملشـاركة ا ُملواطنين يف اجلهـود ا ُملجتمعيـة ا ُمل َّ
نظمـة ميزة
يتمتـع هبـا اجلميـعّ ،
وأن ا ُملشـاركة تعهـد يلتزمـون بـه»

(الكحلاوي2016 ،م ،ص.)17:

ؤسسـات واجلمعيـات
التعريـف االصطالحـي ُ
للم َّ

اخلري َّية:

«تعنـــي املنظمـــة اخلري َّيـــة ((Charitable Trust

أهنـــا منظمـــة ترعـــى شـــؤون ا ُملجتمـــع ُك ًّليـــا أو
رشائـــح كبـــرة مـــن ذلـــك ا ُملجتمـــع هبـــدف

اإلحســـان ،وحتســـن مســـتوى املعيشـــة .أ ّمـــا
اإلحس ــان( )Charityفق ــد دخ ــل ه ــذا ا ُملصطل ــح إىل

اللغ ــة اإلنجليزي ــة ع ــن طري ــق الفرنس ــية القديم ــة،
الالتيني ــة األص ــل ،ويعن ــي ّ
كل م ــا ُيب ــذل م ــن مفي ــد

للمحتاج ــن ،وغال ًب ــا
م ــن قبي ــل ال ــر أو اإلحس ــان ُ
مـــا يكـــون املبـــذول ً
مـــال نقد ًّيـــا ،وقـــد شـــاعت يف
الراهــن ُم َّ
نظــات خري َّيــة ُتــارس مهمــة مجــع
الوقــت َّ

للمحتاج ــن
ـميا ،وتقدمه ــا ُ
ال َّت ُّربع ــات واهلب ــات رس ـ ًّ
بطريقـــة علميـــة وتقنيـــة ،بـــل وأصبحـــت هنـــاك

وتـــؤدي ا ُمل َّ
دورا حيو ًّيـــا يف إنشـــاء
نظـــات اخلري َّيـــة ً

ؤسســـات األهليـــة
عـــرف األمـــم املتحـــدة ا ُمل َّ
و ُت ِّ
«م َّ
نظـــات هلـــا رؤيـــة حمـــددة هتتـــم بتقديـــم
بأهنـــاُ :
الفئـــات التـــي تتجاوزهـــا التوجهـــات اإلنامئيـــة،

كـــا يتحـــدد عملهـــا يف مياديـــن املشـــاريع اإلنامئيـــة

والطـــوارئ وإعـــادة التأهيـــل ،وكذلـــك هتتـــم
بثقاف ــة ا ُملجتم ــع والدف ــاع ع ــن احلق ــوق االقتصاد َّي ــة
ؤسســـة
واالجتامعيـــة فيـــه ) .(www.un.orgوا ُمل َّ
َّ

اخلري َّيـــة) (Foundationهـــي مؤسســـة أو مجعيـــة
ً
مـــال لتأمـــن
خري َّيـــة غـــر ربحيـــة ُتوقـــف غال ًبـــا

نفقاهت ــا املبذول ــة يف وج ــوه اخل ــر وال ــر واإلحس ــان،
ؤسســـات أخـــرى» (الربيثـــن،
ســـواء لألفـــراد أو ُمل َّ

2014م ،ص.)72 :

ؤسسـات واجلمعيات
أ ّمـا التعريـف اإلجرائـي ُ
للم َّ

اخلري َّيـة يف هـذه الدراسـة فـكاآليت :كل مجاعـة مدنيـة
ً
مسـتمرا ،وباق ًيـا ملـدة زمنيـة معينـة أو
تنظيما
منظمـة
ً

تتكـون مـن جمموعـة مـن األشـخاص أ ًّيا
غير معينـة،
َّ

كان عددهـم؛ هبـدف ختصيـص جـزء كبير أو صغير
مـن املـال خلدمـة ا ُملجتمـع وتنميتـه ،فترة طويلـة مـن
عينـة ،دون أن هيدفـوا إىل حتقيق
عينـة أو غري ُم َّ
الزمـنُ ،م َّ

أي أربـاح أو مكاسـب مادية» (الكحلاوي2016 ،م،
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ص.)13:

اإلطار ال َّنظري والدراسات السابقة:
للمســـؤولية
فـــرة
ال َّنظريـــات
االجتامعيـــة ا ُمل ِّ
َّ
َّ

االجتامعيـــة
َّ

نظر َّية الدور:
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االجتامعيـة ،فالـدور االجتامعـي
عليهـا اسـم األدوار
َّ
هبـذا املعنـى هو السـلوك الذي يقـوم به شـاغل املكانة،

اجتامعيـا ،وبال َّتـايل ُيمكن
وهـو سـلوك ُمتعـارف عليـه
ًّ
والتنبـؤ بـه بدرجـة كبيرة مـن الدقـة» (مخش،
تو ُّقعـه،
ُّ

1999م ،ص.)139 :

ظهـرت هـذه النظر َّيـة يف مطلـع القـرن العرشيـن،

ـرف الدور بأنه« :السـلوك املتوقـع من الفرد
وقـد ُع ِّ

ّ
االجتامعيـة تعتمـد على
أن سـلوك الفـرد وعالقاتـه
َّ
االجتامعيـة التي يشـغلها يف ا ُملجتمع،
الـدور أو األدوار
َّ

ُيشير املركـز إىل مكانـة الفـرد يف اجلامعـة ،فـإن الـدور

وهي مـن ال َّنظريـات احلديثـة يف علم االجتماع .وترى

االجتامعيـة ومكانتـه على
كذلـك تعتمـد منزلـة الفـرد
َّ

االجتامعيـةّ ،
وأن الـدور االجتامعـي ينطوي عىل
أدوراه
َّ
اجتامعية.
واجبـات وحقـوق
َّ

حيـث ُيـدِّ د الـدور الـذي يشـغله الفـرد واجباتـه،

أ ّمـا حقوقـه ف ُتحدِّ دهـا الواجبـات واملهام التـي ُينجزها
يف إطـار ا ُملجتمـع ،مـع الوضـع يف احلسـبان ّ
أن الفـرد
ً
واحـدا ،بـل يشـغل عـد ًدا من
اجتامعيـا
دورا
ال يشـغل ً
ًّ
األدوار التـي تـؤدي يف مواقع ُمتلفة ،ثـم إن األدوار ال

تتسـاوى يف املؤسسـة الواحـدة ،بـل تكـون ذات طابع
ُمتلـف ،فمنهـا أدوار قياديـة ،وأخرى وسـيطة ،وثالثة
قاعدية.

ؤسسـة
والـدور ُي َعدُّ الوحدة
البنائية للمؤسسـة ،وا ُمل َّ
َّ

هـي الوحـدة البنائيـة للرتكيـب االجتامعـي ،كما
أن الـدور هـو حلقـة الوصـل بين الفـرد وا ُملجتمـع
(احلسـن2005 ،م ،ص.)159 :

«وترتبـط باملكانـة ً
أيضـا جمموعـة من املسـؤوليات

املتوقعـة التـي يقـوم هبـا شـاغل املكانـة ،والتـي ُيطلـق

يف اجلامعـة واجلانـب الديناميكـي ملركـز الفـرد ،فبينما
ُيشير إىل أنمـوذج السـلوك الـذي يتطلبـه املركز».
وثقافـــة الـــدور (ُ )Role Culturت ِّ
ؤكـــد نوعيـــة
خصصـــات واألدوار الوظيفيـــة أكثـــر مـــن
ال َّت ُّ

أي عامـــل آخـــر ،كـــا ُتعطـــي أمهيـــة للقواعـــد
واألنظم ــة ،و ُتو ِّف ــر ه ــذه الثقاف ــة األم ــن الوظيف ــي،
وتســـاعد عـــى االســـتمرارية فيـــه ،والثبـــات يف
للم َّ
نظـــات البريوقراطيـــة
األداء ،وتكـــون ُمالئمـــة ُ
ؤسســـات العامـــة التـــي ُت ِّ
ركـــز عـــى حتقيـــق
وا ُمل َّ

ـؤولية الوظيفي ــة (النجيب ــي2016 ،م،ص.)29 :
املس ـ َّ
اجتامعيـة تشـغل
ؤسسـات اخلري َّيـة أبنيـة
وتعـدّ ا ُمل َّ
َّ

ٍ
عـد ًدا مـن األدوار يف ٍ
واحـد ،سـواء أدورهـا كان يف
آن
ومتل ِّقي
للمجتمـع ،أم مـع العاملين ُ
تقديـم اخلدمـات ُ
اخلدمـة ،وا ُمل َّ
االجتامعيـة واحلكوميـة األخـرى
نظمات
َّ

على مجيـع املسـتويات اإلداريـة ،وال َّتأثير عمو ًمـا يف
ا ُملجتمـع.
املسـؤولية
و ُيمكـن توظيـف نظر َّيـة الـدور نطـاق
َّ

االجتامعيـة على نحـو فاعـل :إذا مـا ُوجـدت يف
َّ
طوعيـة مظ َّلـة تنظيميـة عامـة من شـأهنا
ا ُمل َّ
ؤسسـات ال َّت ُّ
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ؤسسـات؛ ل ُتـؤ ِّدي عملهـا أداء يكفـل
تنظيـم تلـك ا ُمل َّ

وبيئ ــي ع ــى األق ــل ،وتضم ــن الفاعل ــن املدفوع ــن

املسـؤولية
للمجتمـع حتقيـق الرفاهيـة .إذن كلما كانت
ُ
َّ
ؤسسـات
االجتامعيـة امللقـاة على عاتـق تلـك ا ُمل َّ
َّ

1980م).

العشـوائية واحلـدس؛ فـإن نفعـه سـيكون ضعي ًفا ،ويف

أساسـية يتعني عىل ال َّن َسـق مواجهتها ،وهـي :التكيف،
وحتقيق اهلدف ،والتكامـلُ ،
والكمون.

ً
عمليـة ،كان
اجتامعيـة
قائمـة على معايير
طوعيـة
ال َّت ُّ
َّ
َّ
طوعـي ً
قائما عىل
نفعهـا أفضـل ،أ ّمـا إذا كان العمـل ال َّت ُّ
حيـز حمـدود (بـدري2016 ،م).
نظر َّية ال َّن َسق االجتامعي:

بالنزعـــة إىل كـــال اإلشـــباع أو الرضاء(حجـــازي،
وذهب بارسـونز إىل وجود أربعـة متطلبات وظيفية

فمتطلب التكيـف يعتمد عىل مدى استطاعةال َّن َسـق

اسـتثامر اإلمكانات واملـوارد البرش َّية واملاديـة املوجودة

أصبـح مفهوم ال َّن َسـق مـن املفاهيـم ذات االنتشـار

لصالـح حتقيـق أهدافـه .أمـا متطلـب حتقيـق اهلـدف

واإلنسـانيةعىل مسـتوى العـامل عمو ًمـا ويف أمريـكا

اإلمكانـات واملـوارد البرش َّيـة واملادية داخلـه إىل أقىص

االجتامعية
الواسـع يف احلقبـة األخرية يف جمـال العلـوم
َّ

خصوصـا .وأصبـح رضور ًّيـا لكثير مـن جمـاالت
ً
احليـاة ا ُملعـارصة .وتنتمي نظر َّيـة ال َّن َسـق االجتامعي إىل
النظر َّيـة البنائية الوظيفيـة التي تـرى أن ا ُملجتمع بمنزلة

نسـق مـن األجـزاء ا ُملرتابطـة التـي ال ُيمكـن فهـم أي
جـزء بمعـزل عـن ُ
الـكل ،و ُتؤكـد ثالثة عنارص رئيسـة
هي :

أ -االرتبـــاط العـــام واالعتـــاد ا ُملتبـــادل بـــن
كونـــة لل َّن َســـق.
األجـــزاء ا ُمل ِّ
ب -احلال ــة الطبيعي ــة لألم ــور والت ــوازن مقارن ــة

باحلالت ــن الطبيعي ــة والصحي ــة للكائ ــن احل ــي.

ج -اجت ــاه األنس ــاق نح ــو صيان ــة النظ ــام فيهــا,

وعـــرف بارســـونز
وحتقيـــق التـــوازن واالســـتقرار،
َّ

 Parsonsال َّن َســـق االجتامعـــي بأنـــه« :عـــدد مـــن
األش ــخاص الفاعل ــن وا ُملتبادل ــن الذي ــن يتفاعل ــون

م ــع بعضه ــم ً
بعض ــا يف موق ــف ذي جانب ــن فيزيق ــي

فيعتمـد على مـدى اسـتفادة ال َّن َسـق مـن اسـتخدام

حـدّ ممكن ،ويرى بارسـونز ّ
ؤسسـات أو أبنية
أن هناك ُم َّ
معينـة ُتافـظ عىل التـوازن عرب إشـباع املطالـب ،وحل
املشـكالت املتكررة ،مثل مـا يفعله الكائـن البيولوجي

يف بيئتـه الطبيعيـة (حجـازي1980 ،م).

وترتبـط هـذه النظر َّيـة بدراسـة احلالـة عبر وصف

ؤسسـات اخلري َّيـة بأهنـا نسـق اجتامعـي ،حيـث إن
ا ُمل َّ
العامـة يف ا ُملجتمع،
هـذا ال َّن َسـق ُيؤ ِّثـر ويتأ َّثر باألنسـاق َّ

االجتامعيـة يف
املسـؤولية
ويمكـن وصـف إدمـاج
َّ
َّ
ؤسسـات واجلمعيـات اخلري َّيـة كاآليت:
ا ُمل َّ

ُمدخلات :وهـي احتياجـات أصحـاب املصلحة:
كالعاملين ،واملسـتهلكني ،وا ُملجتمـع ،والبيئـة ،وخترج
االجتامعيـة أعمال
املسـؤولية
مـن االلتـزام بمعايير
َّ
َّ
ومبـادرات ت َّتفـق مـع تطلعـات ورغبـات أصحـاب
ُ

املصلحـة.
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ؤسسـات
املسـؤولية
بـه
االجتامعيـة يف صلـب أعامل ا ُمل َّ
َّ
َّ

بـادل
خيضـع ملؤثـرات خارجيـة تؤثـر يف
عمليـة ال َّت ُ
َّ

إستراتيجي.
ا ُملخرجـات :وهـي التـي يفترض أن يسـتفيد منهـا

البدائـل التفاعليـة ،كما ّ
بـادل يشـمل النشـاطني
أن ال َّت ُ
امللمـوس وغير امللمـوس ،وخاصـة نشـاط املكافـآت

ؤسسـات ،ومن ثـم تطوير العنرص البشري العامل
ُ
للم َّ

ذلـك بنـا ًء على املنفعـة (.)Milan, 2005

اخلري َّيـة وتعامالهتـا مـع أصحـاب املصلحـة على نحو

االجتامعيـة
املسـؤولية
ا ُملجتمـع مـن جـراء تطبيـق
َّ
َّ

فيهـا وحتقيـق العدالـة ،مـع االتفـاق العام على املعايري
املقبولـة يف خدمـة ا ُملجتمـع ،كذلـك ا ُملحافظـة على
ُ
للمجتمـع يف البيئة الطبيعيـة ومراعاة
املقـدرات العامـة ُ

نفسـها ،وال يسـتلزم ذلك وجـود معلومـات كافية عن

والتكاليـف؛ فإنـه يعمـل على تبـادل املنافع ،ويسـتمر
وتؤكـد تلـك النظريـة ّ
أن األفراد ينظمـون تفاعلهم

مـع غريهـم بنـا ًء على حتليـل للمصلحـة الذاتيـة
والتكاليـف والفوائـد املرتتبـة على هـذا النـوع مـن
التفاعـل ،واحلصـول على ا ُملعاملـة باملثـل.

االسـتهالك العـام ،وتعظيـم األعمال اخلري َّية بما حيقق
االسـتثامر األمثل يف جماالهتـا ،وزيادة أثـره يف ا ُملجتمع.

ويؤكـد بلاو ّ
أن األفـراد يشتركون يف التفاعـل

بـادل االجتامعـي مـن اجلـذور
انطلقـت فكـرة ال َّت ُ

اجتامعيـة :كاالحترام ،والقبـول،
حتصيـل مكافـآت
َّ

لكـن بروزهـا احلقيقـي كان عـام (1960م) على

السـمعة داخـل الطائفـة
ُسـمعة جيـدة ،وحتسين هـذه ُّ

بادل االجتامعي:
نظر َّية ال َّت ُ

االقتصاد َّيـة والسـلوكية التي سـادت عـام (1920م)،

يـد بعـض العلماء ،مثـل( :بيـوت وكيلي1959م،

وجورجهومانـس،George C. Homans 1961
وبيرتبلاو َّ ،)Peter Blau 1964
وركـزت على التقويم

االجتامعيـة
العقلاين للمصلحـة الذاتيـة والعالقـات
َّ
واإلنسـانية ،وتفترض ّ
أن خير األنظمـة هـي تلـك
التـي تـأيت بأعظـم قدر مـن الفائـدة والرفاهيـة واحلرية

ألكبر عـدد مـن النـاس ،وقـد أخـذ علماء االجتماع

مبـدأ املنفعـة ،وضمـوا إليـه مضامين تناسـب ُمتـوى
نـادرا مـا ُيـاول
الدِّ راسـات
االجتامعيـة ،وذكـروا أنـه ً
َّ

الفـرد حتقيـق االنتفـاع املـادي بدرجـة قصوى ،كما أنه
عقالنيا ً
بـادل االجتامعي
يتصرف ترص ًفـا
دائما ،وال َّت ُ
ال َّ
ًّ

االجتامعـي على أمـل أن يـؤدي هـذا التفاعـل إىل

ويتوقـع املتفاعلـون ّ
أن إسـهامهم يرتتـب عليـه بنـاء
تعـد من الفوائـد ،وتشـجيعها بمنزلة عامل
االجتامعيـة ّ
َّ

حتفيـزي مهـم ).(Liang,at.al, 2008

ويـرى بلاو ّ
أن القيـم واملعايير املتفـق عليهـا
ً
االجتامعيـة وصلات للتعامـل
وسـيطا للحيـاة
تعمـل
َّ
بـادل االجتامعـي غير
االجتامعـي؛ أي :أهنـا جتعـل ال َّت ُ

املبـارش ُمكنًـا ،كما أهنـا حتكـم عمليـات التكامـل
االجتامعيـة الكبرى ،إضافـة
والتبايـن داخـل األبنيـة
َّ

االجتامعيـة ،وإعـادة تنظيمهـا (أمحد،
إىل إنشـاء النظـم
َّ

2000م ،ص.)161 :
وقـد ح َّلـل ِ
بـادل
العالـان ثيبـو وكيلي مبـادئ ال َّت ُ
بـادل
االجتامعـي ،وأشـارا إىل اسـتطاعة مفاهيـم ال َّت ُ
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االجتامعيـة
االجتامعـي تفسير مجيـع أنماط العالقـات
َّ

ؤهلة الختيار برامـــج املسـؤولية االجتامعية
الكوادر ا ُمل ِّ

فعالقـات األفـراد االجتامعيـة تعتمـد على نسـب

االجتامعيـة ،وقلـة احلوافـــز
املسـؤولية
لتقويـــم أداء
َّ
َّ

والسـلوك االجتامعـي عنـد األفـراد واجلامعـات؛

التكاليـف واألربـاح التـي تنطـوي عليهـا ،إذ إن لـكل

وأرباحـا ،والعالقـة بين
اجتامعيـة تكاليـف
عالقـة
ً
َّ

اجلامعـات ُيمكـن أن تقـوى وتسـتمر إذا تسـاوت كفـة
َّ
اختـل التـوازن
التكاليـف مـع كفـة األربـاح ،أ ّمـا إذا
فالعالقـة تضعـف ،ثـم تـزول ً
زوال ُك ًّليـا (القحطـاين،
2012م ،ص.)86-85 :

ِّ
السابقة التي تناولت املوضوع:
الدراسات َّ

املسـؤولية
الدراسـات التـي تناولـت موضـوع
َّ

االجتامعيـة.
َّ

دراسـة الغرفـة التجاريـة بالريـاض2016( ،م)،

املسـؤولية
بعنـوان« :دور القطـاع اخلـاص يف تعزيـز
َّ
عـرف على دور
َّ
االجتامعيةا ُملسـتدامة» ،وهدفـت إىل ال َّت ُّ
االجتامعيـة ا ُملسـتدامة،
املسـؤولية
القطـاع يف تعزيـز
َّ
َّ
واعتمـدت على املنهـج الوصفـي ال َّتحليلي املرتكـز

على الوثائـق ،وتوصلـت إىل نتائـج مـن أمههـا مـا ييل:
ُيواجـــه القطـــاع اخلـــاص جمموعـــة مـن العقبات
االجتامعيـة ،ومـن
املسـؤولية
بتوجهـه نحـو
املحيطـة ُّ
َّ
َّ

والتخطيـط هلـا وتنفيذهـا ،وعـــدم وضـع معاييـــر

املقدمة لتشـــجيع املنشـــآت ،وضعف التنســـيق بني

اجلهـات املنفـذة لتلـك الربامـج ،وغيـاب دور اإلعالم
االجتامعيـة وتفعيلهـا ،وجود
املسـؤولية
يف نشر ثقافـة
َّ
َّ

ضعـف يف مسـتوى ُمشـاركة القطـاع اخلـاص باململكة
العربيـة السـعود َّية فـــي برامـــج ال َّتنميـة ا ُملجتمعيـة،
َّ
فهنـــاك على اجلانـب اآلخـر مالمـح إجيابيـة ُت ِّ
بشـــر

االجتامعية ،و ُتوجــد
املسؤولية
بدور واعـــد لربامــج
َّ
َّ
أولويــات ينبغــي الرتكيــز عليهــا ،وحتتــاج إىل مزيد
مــن العنايـــة ،وهي أولويــات ينبغي توجيــه برامج
املسؤولية االجتامعية إليهـــا :كتوفيــر ًفــرص عمــل
للحـــد مـن البطالـــة ،وإتاحـة ُفـــرص التدريـــب
والتوظيف لـــذوي االحتياجــات اخلاصــة ،ودعــم

األيتام وتأهيـــلهم ،ومتويـــل املشـــاريع الصغيـــرة

ودعمهـا ،ودعـــم التعليـــم األسـايس لألطفـال،
للمجتمـع ،ومـؤازرة
وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة ُ
حقـــوق اإلنسان ،وتأهيل ا ُملط َّلقـــات ،وتبني محالت

ُمكافحـة التدخين ،ودعـم البحـوث الطبيـة .وقـد

االجتامعيـة
املسـؤولية
أبرزهـا اختلاط مفهـوم
َّ
َّ
املسـؤولية
بمفاهيـم أخـرى ،وق َّلـة الوعي بمـردودات
َّ

االجتامعيـة يف الرشكات من واقـع جتربة أداء
املسـؤولية
َّ
َّ

االجتامعيـة ،وضآلـة املبالـغ
املسـؤولية
مرتبطـة بـأداء
َّ
َّ

«املسـؤولية
دراسـة حيـزوم(2016م) ،بعنـوان:
َّ

على املنشـــآت ،وعـدم وجـود البنيـة التحتيـة عنارص
املخصصـة يف ميزانيـات الشركات العاملـة يف القطـاع
االجتامعيـة ،وق َّلـة
املسـؤولية
اخلـاص املهتمـه بربامـج
َّ
َّ

حـددت هـذه األولويات الدراسـة ميدانيـة أعدّ ت عن
العربيـة السـعود َّية.
االجتامعيـة يف اململكـة
املسـؤولية
َّ
َّ
َّ

االجتامعيـة مـن خلال نظـام الوقـف اإلسلامي».
َّ
وهدفـت إىل التعـرف على الـدور الوظيفـي للعمـل
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االجتامعـي عمو ًمـا ،ويف جمـال متويـل مرافـق اخلدمـة

البطالـة ،والعمـل على إقامـة عالقـات طيبـة مـع

االجتامعـي ،وحماربـة الفقـر ،ودراسـة حراسـة الثغور،

التـي تقدمهـا ،أ ّمـا يف جمـال البيئـة فتبين ّ
أن الشركات

اخلاصـة :كالتعليـم ،والصحة ،وتثبيت دعائـم التكامل
وحفـظ بيضـة الدولـة.

وتوصلـت إىل نتائج منهاّ :
املسـؤولية االجتامعية
أن
َّ

متأصلـة يف اإلسلام حيـث ذكـرت يف سـياق آيـات

ُعمالئهـا ،وتلبيـة وحتديـد احتياجاهتـم مـن اخلدمـات
هتتـم بتنظيـم خطـة طـوارئ يف حـال حـدوث كوارث
بيئيـة ،وتسـهم مـع اجلهـات ذات العالقـة يف ا ُملحافظة
عوقات التـي ُتواجهها تلك
على نظافة البيئـة ،وأكثـر ا ُمل ِّ

قرآنيـة وأحاديـث نبويـة رشيفـة وقواعـد فقهيـة ونظم
ُمتلفة ،وليسـت جديدة كما تدعي األنظمـة الوضعية.

هـيُ :نـدرة الدِّ راسـات املتخصصـة يف هـذا املوضوع؛

املسـلمني أداؤهـا طاعـة هلل تعاىل ورسـوله الكريم صىل

االجتامعيـة ،وعـدم اقتنـاع رجال األعمال بأن
ال َّتنميـة
َّ

واملسـؤولية االجتامعيـة رضورة رشعيـة وواجـب عىل
َّ

واملسـؤولية االجتامعيـة باختصـار
اهلل عليـه وسـلم،
َّ

تعنـي :أن نعـود إىل قيمنـا وديننـا وأخالقنـا؛ لنسـهم
مجيعـا يف تنميـة ُمتمعاتنـا ،ومـن ذلـك تبنِّـي الوقـف
ً

املسـؤولية االجتامعيـة لـدى األفـراد
كإحـدى أدوات
َّ
ؤسسـات؛ إذ ُيمكن أن يسـهم الوقـف يف تطوير كل
وا ُمل َّ
باملسـؤولية االجتامعيـة.
املجـاالت املتعلقـة
َّ

عوقـات
دراسـة العبـدان2014( ،م) بعنـوانُ :
«م ِّ
االجتامعيـة للقطـاع اخلـاص يف ا ُملجتمع
املسـؤولية
أداء
َّ
َّ

عـرف على مـدى التـزام
السـعودي» ،وهدفـت إىل ال َّت ُّ
بعـض رشكات القطـاع اخلـاص ممثلـة يف رشكة سـابك
وبنـك الريـاض ومصرف الراجحـي بتطبيـق مفهـوم
االجتامعية ،ودرجة اهتاممهـا بتحقيق ال َّتنمية
املسـؤولية
َّ
َّ
االجتامعية واالقتصاد َّية .واسـتخدمت الدِّ راسـة منهج
َّ
احلصر الشـامل ،وتوصلـت إىل عـدَّ ة نتائج مـن أمهها:

املسـؤولية
كان مـن أهـم أنماط وأشـكال ُمارسـة
َّ
االجتامعيـة جتـاه ا ُملجتمـع اإلسـهام يف معاجلة ُمشـكلة
َّ

االجتامعيـة
املسـؤولية
وحتـد مـن ُمارسـة
الشركاتُّ ،
َّ
َّ

لالسـتفادة منهـا يف تطويـر إسـهامات الرشكـة يف
املسـؤولية داخلـه ضمـن واجباهتـم األساسـية.
َّ

دراسـة العـريب ،طربيـا (2012م) ،وهدفـت إىل

معرفـة مـدى اهتمام املصـارف اإلسلامية ُبمامرسـة
االجتامعيـة بمجاالهتـا ا ُملختلفـة جتـاه
املسـؤولية
َّ
َّ
األطـراف ذات املصلحـة .وتنتهج هذه الدِّ راسـة املنهج

الوصفـي ال َّتحليلي اعتما ًدا على املصـادر املوثقـة مـن
التقاريـر والدِّ راسـات الصـادرة التـي تناولـت جوانب

مـن موضـوع الدِّ راسـة نفسـه عبر ُمعاجلـة إشـكالية
البحـث ،وانتهـى األمر إىل اخلروج بال َّنتائـج اآلتيةُ :تعد
عنصرا ً
أصيلا يف ثقافـة البنوك
االجتامعيـة
املسـؤولية
ً
َّ
َّ
اإلسلامية ،وتسـتمد رشعيتهـا مـن القوانين والنظـم

عنصرا مسـتور ًدا مـن الغـرب ،ال
اإلسلامية ،وليـس
ً
االجتامعية
يعد قيـام املصارف اإلسلامية بمسـؤوليتها
َّ

ومراعـاة متطلباهتـا مندو ًبـا يف حقها،
حتمـل تبعتها ُ
مـع ُّ
أخالقيـا جتـاه ا ُملجتمعـات
ولكنـه ُيعـد واج ًبـا تع ُبد ًّيـا
ًّ
املوجـودة فيهـا ،وقـد يرتقـي إىل درجـة الواجـب
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عبـدي األخالقـي ا ُمللـزم ،ويقتضي التـزام املصرف
ال َّت ُّ

االجتامعيـة ،واسـتنباط
املسـؤولية
الرشعـي ملفهـوم
َّ
َّ
كل األحـكام الرشعيـة ا ُملتع ِّلقـة هبـا ،والـواردة يف

ومرؤوسين ،وأن هـذا األمر يبقى واج ًبـا يؤ ِّديه اجلميع
ً
املسـؤولية
ومتـس
تفضلا عليـه،
للمجتمـع ،وليـس
ُ
ُّ
َّ

إىل االهتمام هبذا املجـال من أي نظر َّيـة وضعية؛ إذ كان

االجتامعيـة وتطبيقها
املسـؤولية
اإلسلامي باستشـعار
َّ
َّ

رئيسـا
املسـؤولية
رضورة اإليمان بقضيـة
االجتامعيـة ً
َّ
َّ

االجتامعيـة للمصـارف اإلسلامية مجيع مراحـل احلياة
َّ

للمجتمع
االجتامعيـة ،وهو ما يضمـن تنمية اقتصاد َّيـة ُ
َّ

النصـوص الرشعيـة ،والتأكيد ّ
أن اإلسلام كان أسـبق

الـوازع الدينـي للمسـلم هـو الدافـع احلقيقـي لـه نحو
االجتامعيـة .واملنهـج العلمـي
املسـؤولية
تبنـي برامـج
َّ
َّ
ا ُملسـتخدم يف هـذه الدراسـة هـو املنهـج الوصفـي

ومسـتدامة ،وكان مـن بين العوامـل املهمة يف
متوازنـة ُ
ً
ً
ارتباطـا عضو ًّيا ببيئته
مرتبطا
نجـاح املرصف أن يكـون

االجتامعيـة يف اإلسلام واجـب دينـي،
املسـؤولية
أداء
َّ
َّ

االجتامعيـة
حساسـيتها لبيئتهـا
أكثـر البنـوك إرها ًفـا يف
َّ
َّ
قـد اسـتطاعت ً
فعلا أن تكـون أكثـر ربحية على املدى

عـز
املسـلمني هلـذه
املسـؤولية اسـتجاب ًة ألمـر اهلل َّ -
َّ
َّ
وجـل -وأمر رسـوله – صىل اهلل عليه وسـلم  -قبل أن

االجتامعيـة ،واملصرف اإلسلامي أحـرى بذلـك مـن
َّ
البنـوك التقليديـة؛ فقد د َّلـت األبحـاث العلمية عىل أن

الطويـل ،على الرغم مـن وجـود مؤرشات جيـدة عىل
االجتامعيـة ،فإن
باملسـؤولية
ؤسسـات املاليـة
اهتمام ا ُمل َّ
َّ
َّ
املقاديـر التـي تسـهم فيهـا املصـارف اإلسلامية جتـاه
واالجتامعية ضئيلة ،وال تتناسـب
اخلدمـات اإلنسـانية
َّ
مـع آمـال وطموحـات ا ُملجتمعـات التـي تنشـط فيها،
دورا رائـدً ا يف جمال
ويـؤدي البنـك اإلسلامي للتنميـة ً

االجتامعيـة؛ إذ اسـتطاع أن يقـدم يـد العون
املسـؤولية
َّ
َّ

للمجتمعـات اإلسلامية يف مياديـن شـ َّتى :كالتعليـم
ُ
والصحـة ،وغريهـا.

«املسـؤولية
دراسـة وهيبـة (2011م) ،بعنـوان:
َّ

االجتامعيـة للشركات مـن منظـور االقتصـاد
َّ
اإلسلامي» ،وهدفـت إىل لفـت أنظـار املعنيين مـن

فقهـاء األمـة واقتصادييهـا إىل رضورة التأصيـل

ال َّتحليلي ،وقـد توصلـت الدراسـة إىل ال َّنتائـج اآلتيـة:
وفضيلـة إسلامية سـبق اإلسلام إليها قبـل أن تتطرق
هلـا األفـكار وال ُّن ُظـم ا ُملعارصة .ومـن هذا املنطلـق أداء

ً
تنفيـذا التفـاق عاملـي أو دعـوات من
يكـون تقليـدً ا أو
تأصلة
املسـؤولية
ُن ُظم ُمسـتوردة .فمبادئ
االجتامعيـة ُم ِّ
َّ
َّ
يف اإلسلام؛ لورودهـا يف آيـات قرآنيـة وأحاديـث

رشيفـة وقواعـد فقهية ،وليسـت ُمسـتحدثة كما تدعي
َّ
حـث الترشيـع اإلسلامي
األنظمـة الوضعيـة ،وقـد
االجتامعيـةَّ ،
ونظـم كيفيـة أدائهـا
املسـؤولية
على أداء
َّ
َّ

باتبـاع أسـاليب ُمـددة بد َّقـة .مثـل :فقـه الـزكاة ،وفقه
للع َّمال ،واإلحسـان إىل
الوقـف ،واحلقـوق الواجبـة ُ
العملاء وا ُملورديـن ،والصدقـات ،وغريهـا ،كما أن
ُ

االجتامعيـة واجـب على كل مسـلم
املسـؤولية
أداء
َّ
َّ
ومسـلمة لصلـة ذلـك بصحـة العقيـدة ،وليـس اهلدف

مـن ورائها التكسـب املـادي ،وإنام رضا اهلل هـي الغاية
االجتامعيـة يف
املسـؤولية
وتتعـدى
األوىل واألخيرة،
َّ
َّ
َّ

328

املامون السر كـرار  :دور املُؤسساتِ واجلمعيات اخلريية يف املسؤولية االجتماعية دراس ٌة ميدانية مطبقة على العاملني .....

طوعـي أو اهلبـات املاليـة
اإلسلام العملين اخليري وال َّت ُّ
إىل بنـاء املسـاجد واملراكـز التعليميـة والصحيـة وكفالـة
األيتـام واألرامـل ،ورعايـة ا ُملسـنِّني ،واحلفـاظ على
حقـوق ُ
األجراء ،وكـذا محاية املـوارد الطبيعيـة ،واحلفاظ

على البيئـة مـن ُمتلـف أشـكال الفسـاد ،وا ُملشـاركة يف
املسـؤولية
وتتميـز
االجتامعيـة واالقتصاد َّيـة.
ال َّتنميـة
َّ
َّ
َّ
االجتامعيـة يف اإلسلام بنظرهتا الشـمولية ،فهـي ال ُت ِّ
ركز
َّ

على النواحـي املاديـة فقـط كام هـو حـال األنظمـة املادية

الوضعيـة ،وإنام تشـمل سـائر املناحـي األدبيـة والروحية
ُ
وتعاطف ،وأمـر باملعروف ،وهني عـن املنكر.
ـب
مـنُ :ح ٍّ
ـؤولية
دراس ــة الس ــعدي2010( ،م) بعن ــوان« :املس ـ َّ

االجتامعيـــة لـــركات القطـــاع اخلـــاص ودورهـــا
َّ

اجلمعيـــات األهليـــة بســـلطة عـــان:
يف دعـــم
َّ
دراســـة ميدانيـــة عـــى حمافظـــة مســـقط» ،هدفـــت

االجتامعيـــة
املســـؤولية
عـــرف عـــى واقـــع
َّ
َّ
إىل ال َّت ُّ

للـــركات يف ســـلطنة عـــان ،والوقـــوف عـــى
عوقـــات التـــي تعوقهـــا مـــن الوفـــاء
الصعوبـــات وا ُمل ِّ
االجتامعيـــة وســـبل تطويرهـــا ،إضافـــة إىل
بالتزاماهتـــا
َّ
تقدي ــم ا ُملقرتح ــات الت ــي م ــن ش ــأهنا توظي ــف برام ــج

اجلمعي ــات األهلي ــة
االجتامعي ــة يف ُمس ــاعدة
ـؤولية
َّ
َّ
املس ـ َّ
االجتامعيـــة إىل الرشائـــح
عـــى إيصـــال خدماهتـــا
َّ
ا ُملســـتهدفة ،وتعزيـــز ُقدراهتـــا عـــى أداء رســـالتها،
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املســـؤولية
اآلتيـــةُ :تـــارس الـــركات املبحوثـــة
َّ
أساس ــا؛ لتحس ــن صورهت ــا ل ــدى ا ُملجتم ــع
االجتامعي ــة ً
َّ

واحلف ــاظ ع ــى ُس ــمعتها بحي ــث تك ــون جي ــدة طويل ــة
األم ــد ،وال ُت ــويل ال ــركات املبحوث ــة عن ــد ُمارس ــتها

االجتامعي ــة ص ــون البيئ ــة الطبيعي ــة أمهي ــة
ـؤولية
َّ
للمس ـ َّ
كبـــرا مـــن تزايـــد
ختو ًفـــا
ً
كبـــرة ،وأبـــدت الـــركات ُّ
املســـؤولية
ؤسســـات ا ُملنتفعـــة مـــن برامـــج
مطالـــب ا ُمل َّ
َّ
االجتامعي ــة لل ــركات ،وق ــد تب ــن أن هن ــاك ضعف ـ ًا يف
َّ
ـؤولية
التنظي ــم واملتابع ــة ل ــدى ال ــركات يف جم ــال املس ـ َّ

االجتامعي ــة ،وكان م ــن أه ــم الصعوب ــات الت ــي تع ــوق
َّ
االجتامعيـــة ضعـــف دور وســـائل
املســـؤولية
انتشـــار
َّ
َّ

اإلعـــام يف التعريـــف بأمهيتهـــا للـــركات ،ونـــر
ثقافتهـــا يف ا ُملجتمـــع.
ؤسسـات واجلمعيـات
الدراسـات التـي تناولـت ا ُمل َّ

اخلري َّية:

دراسـة مؤسسـة امللـك خالـد اخلري َّيـة(2016م)
العربية
ؤسسـات اخلري َّية املانحـة يف اململكة
بعنـوان« :ا ُمل َّ
َّ
السـعود َّية حقائـق وإحصـاءات يف عـام 2016م»،
توجهـات الدَّ عـم اخليري لـدى
وهدفـت إىل معرفـة ُّ
ؤسسـات ،وقـد اعتمـدت الدِّ راسـة على املنهـج
ا ُمل َّ
املسـحي ،وتوصلـت إىل نتائـج مـن أمههـا :قطـاع

التعليـم مـن أكثـر القطاعـات التـي تتلقـى الدَّ عـم من
العربية السـعود َّية،
ؤسسـات اخلري َّيـة املانحة باململكة
ا ُمل َّ
َّ

باملســـؤولية
وأخـــرا رفـــع مســـتوى وعـــي ا ُملجتمـــع
ً
َّ
االجتامعي ــة وبي ــان أمهيته ــا للرشك ــة وا ُملجتم ــع .وق ــد
َّ

ؤسسـات اخلري َّيـة املانحـة تعتمـد على (الوقـف)
وا ُمل َّ

طريقـــة األنمـــوذج ال َّنظـــري .وتوصلـــت إىل ال َّنتائـــج

العربيـة السـعود َّية تعـرض
اخلري َّيـة املانحـة باململكـة
َّ

اعتمـــدت الدِّ راســـة عـــى املنهـــج الوصفـــي باتبـــاع

واملؤسسـات
مصـدرا مـن مصـادر دخلهـا،
بكونـه
ً
َّ
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املنـح والربامـج التـي تنفذهـا رسـم ًيا للتقويـم واملتابعة،
ؤسسـات اخلري َّيـة املانحـة إىل اللوائـح
وقـد أشـارت ا ُمل َّ

ؤسسـات اخلري َّيـة باململكـة
وهدفـت إىل حتديـد دور ا ُمل َّ
العربية السـعود َّية يف خدمة قضايـا ا ُملجتمع ،ثم بيان رؤية
َّ

كبيرا يف تنميـة
كما أن القطـاع اخليري يسـهم إسـها ًما ً
ؤسسـات اخلري َّيـة
ا ُملجتمـع السـعودي وف ًقـا آلراء ا ُمل َّ

التـي متوهلـا يف املجـال الدعـوي :حلقـات حتقيـق ال َّتنمية

والقوانين على أهنـا مـن أبـرز العقبـات التـي ُتواجهها،

العربيـة السـعود َّية.
املانحـة باململكـة
َّ

ؤسسـات .ومـن أهـم املرشوعـات
العاملين يف تلـك ا ُمل َّ
االجتامعيـة مـن النواحـي الدعويـة والثقافيـة والتعليمية
َّ
سـية والصحيـة والبيئيـة
واألرسيـة واالقتصاد َّيـة وا ُمل َّ
ؤس َّ

دراسـة مؤسسـة أول إنجـاز2014( ،م) ،بعنـوان:

ومعاجلـة الفقـر .وهـي دراسـة وصفيـة
واإلعالميـةُ ،

السـعودية لعـام 1437-1433هــ الدمـام :بدعـم

وتوصلـت إىل نتائـج مـن أمههـا :اتّسـام معظـم
ؤسسـات اخلري َّية بالشـمولية إزاء
جمـاالت الدَّ عـم يف ا ُمل َّ

«التوجهـات اجلديـدة للعمـل اخليري باململكـة العربيـة

مؤسسـة فرحـان املبـارك اخليري» وهدفـت إىل معرفـة
العربيـة
التوجهـات اجلديـدة للعمـل اخليري باململكـة
ُّ
َّ

السـعود َّية ،واسـتخدمت أسـلوب دلفي بدعـوة ()173
للمشـاركة يف ورش العمـل ،وشـارك فيهـا
شـخص ًا ُ

شـخصا ،باإلضافـة إىل عمـل مقابلات شـخصية
()97
ً

وجمموعـات تركيـز .وكان مـن أهـم نتائجهـاّ :
أن العمل
اخليري يتأ َّثـر بمتغيرات كثيرة يف الفترة املقبلـة،
التطـور التقنـي ،وزيـادة احلضـور النسـائي يف
ويشـمل
ُّ

العمـل اخليري ،كما سـيكون قادتـه مـن ذوي الكفـاءة
واملؤهلات العلميـة املناسـبة وينهجـون هنـج التخطيط

اإلستراتيجي ،وكذلـك يعملـون على بنـاء حتالفـات
ورشاكات ،وي َّتبعـون أسـلوب القيـادة اجلامعيـة .وي َّتجـه
العمل اخليري يف اململكة نحـو املجال اإلغاثي ُملسـاعدة
الفقـراء ،كما يتب َّنى املجالين التقني واإلعالمي بتأسـيس

واجتامعيـة.
مجعيـات افرتاضيـة ثقافيـة ودعويـة
َّ
َّ

دراسـة الصالـح(2012م) ،بعنـوان« :املعونة بجهود
ؤسسـات اخلري َّيـة املانحـة يف تنميـة ا ُملجتمـع املحلي».
ا ُمل َّ

اعتمـدت على املسـح االجتامعي الشـامل.

تعاملهـا مـع جمـاالت ال َّتنميـة ا ُملختلفـة ،بيـد ّ
أن هـذه
ؤسسـات ُت ِّ
ومعاجلـة
ركـز على املجـال الدعـويُ ،
ا ُمل َّ
الفقـر ،أ ّمـا مـن حيـث إعـداد الربامـج فتبنـى على

أسـاس احلاجـة إىل حتفيظ القـرآن الكريـم .ويف املجال
الثقـايف فيهتـم بتنظيـم النـدوات وا ُمللتقيـات العلميـة،

ونشر الثقافـة اإلسلامية .يف حين تتمثـل املرشوعات
املوجهـة
التـي ُت ِّوهلـا يف املجـال التعليمـي يف الربامـج َّ
إىل الشـباب واللقـاءات العلميـة .وأ ّمـا يف جمال األرسة
ُفت ِّكـز براجمهـا على تأهيـل ا ُملقبلين على الـزواج

ؤسسي تسـهم بنشر ثقافة
ُ
ومسـاعدهتم .ويف املجـال ا ُمل َّ
ؤسسي ،وتطويـر القيـادات املحليـة .بينما
العمـل ا ُمل َّ
املجـال االقتصـادي يتمثَّـل يف نشر ثقافة العمـل .وأ ّما
املجـال الصحـي فيتمثَّـل يف علاج املـرىض وجتهيـز
العيـادات ا ُملتنقلـة .أ ّمـا املرشوعـات التـي ُت ِّوهلـا يف

املجـال اإلعالمـي فتتمثَّـل يف املواقـع اإللكرتونية ،ويف
سـعيها إىل ُمعاجلـة الفقـر ُت ِّ
ركـز على رعايـة األيتـام،
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السـجناء .وأ ّمـا املرشوعات
ُ
ومسـاعدة ا ُملعرسين وأرس ُّ

ؤسسـات.
اخلدمـات لدى هـذه ا ُمل َّ

ؤسسـات اخلري َّيـة فتتمثَّـل يف قلة الدِّ راسـات
ُتواجـه ا ُمل َّ

حســـب علـــم الباحـــث  -يف العـــامل العـــريب؛ لتناوهلـــا
االجتامعيـــة،
املســـؤولية
ؤسســـات اخلري َّيـــة يف
دور ا ُمل َّ
َّ
َّ

التـي تدعمها يف املجـال البيئي فمنها :توفير املياه النقية
عوقات التي
ومكافحة
للشربُ ،
التلـوث البيئي .أ ّمـا ا ُمل ِّ
ُّ
العلميـة اخلاصـة بتحديـد تلـك االحتياجـات.

السـابقة
وحسـب مـا ورد يف معظـم الدِّ راسـات َّ

تعـــد هـــذه الدِّ راســـة األوىل مـــن نوعهـــا -

العربيـــة الســـعود َّية ،وكل الدِّ راســـات التـــي
باململكـــة
َّ
َّ
اطلـــع عليهـــا الباحـــث تتنـــاول الـــركات ،ومل يعثـــر

املتوافـرة نجـد ّ
االجتامعيـة يتخذ
املسـؤولية
أن مفهـوم
َّ
َّ
صعـب حتليلـه وربطـه
مـن ُمنطلـق ُأحـادي ،وقـد ُ

واالجتامعيـــة.
ؤسســـات اخلري َّيـــة
االجتامعيـــة ُ
للم َّ
َّ
َّ

حتليـل املفهـوم يف إطـار نظـري علمـي شـمويل؛ مـا

لبعضهـا صلة وثيقة بالدارسـة احلاليةّ ،مـا أدى إىل حتديد

بمفاهيـم أخـرى ،كما افتقـرت بعـض الدِّ راسـات إىل
صعـب على بعضهـم إدراج هـذا املفهوم حتـت العلوم
َّ
ً
وحتديـدا علـم
االجتامعيـة أو الرتبويـة أو اإلنسـانية،
َّ

االجتماع أو االقتصـاد أو الرتبيـة اإلسلامية أو مـا
ختصصيـا ضمـن إطـار علـم
ُيمكـن تصنيفـه تصني ًفـا
ًّ
االجتماع وال َّتنميـة (بـدري2016 ،م).

املســـؤولية
الباحـــث عـــى دراســـة واحـــدة تتنـــاول
َّ
زودت هـذه الدراسـة الباحـث بنتائـج مهمـة،
وقـد ّ

معاملهـا الرئيسـة ،وحتقيـق أهدافهـا ،كام اسـتفاد الباحث

منهـا يف وضـع اإلطـار ال َّنظـري هلـذه الدِّ راسـة ،وإعداد
السـابقة يف ُمناقشـة
اسـتبانتها .كام أسـهمت الدِّ راسـات َّ
تساؤالهتا.

منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

السـابقةّ ،
أن أغلبهـا تناولـت
أظهـرت الدِّ راسـات َّ

االجتامعيـة للقطـاع اخلـاص والشركات
املسـؤولية
َّ
َّ
ؤسسـات احلكومية ركزت
وبينت أن بعـض ا ُمل َّ
ِّ
الربحيـةّ ،

االجتامعيـة ،باإلضافة إىل
باملسـؤولية
على جانب الوعي
َّ
َّ
االجتامعية يف ال َّتنمية ا ُملسـتدامة
املسـؤولية
تأكيدهـا أمهية
َّ
َّ
ؤسسـات وا ُملجتمـع ،إذن نجـد أن بعـض
وفوائدهـا ُ
للم َّ

االجتامعيـة مـن جوانب
املسـؤولية
الدراسـات تناولـت
َّ
َّ

حمـددة ،إ ّمـا مـن حيـث الوعـي وإمـا مـن حيـث األمهية

أو الواقـع ،ويف حين أن أغلب الدِّ راسـات التـي تناولت
ؤسسـات اخلري َّيـة ركـزت على جوانـب الرعايـة أكثر
ا ُمل َّ
مـن تركيزهـا على اجلوانب التنمويـة يف مسـارات تقديم

 - 1نوع ِّ
الدراسة ومنهجها:

تعـد هـذه الدراسـة مـن الدراسـات الوصفيـة

التحليليـة ،املعتمـدة على منهـج املسـح االجتامعـي.
 - 2أداة ِّ
الدراسة وطريقة تصميمها:

صمـم الباحـث أداة الدراسـة وهـي االسـتبانة التـي
ّ

شـملت عـد ًدا مـن األسـئلة والفقـرات التـي تعكـس
اجلوانـب املختلفـة من أبعـاد موضوع الدراسـة ،وحتقيق
أهدافهـا ،واإلجابـة عن تسـاؤالهتا ا ُملختلفـة ،وعرضت

على عـدد مـن األسـاتذة واملختصين يف علـم االجتماع
واخلدمـة االجتامعيـة بجامعـة امللـك سـعود ،حيـث

اسـتفيد من مرئياهتـم ،كام أعيدت صياغة بعض األسـئلة
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والفقـرات وحـذف بعضها اآلخر ،كذلـك أضيفت عدد

يتسـن فهمها
هـذا التطبيـق وجـود بعض األسـئلة التي مل
َّ

جلـأ الباحث إىل اسـتخدام أسـلوب صـدق املضمون ،أو
صـدق ا ُملحتوى؛ بغـرض ُّ
التأكد من أن ُمتوى االسـتبانة

صياغة العبـارات واألسـئلة والفقرات مـن جديد ،ومن

مـن الفقـرات واألسـئلة وفق مـا اقرتحه املحكمـون .كام

للمجتمع الذي سـيجيب
بعنارصهـا وعباراهتـا مفهومـة ُ
مبدئيـا عىل
عنهـا ،وذلـك عبر تطبيـق االسـتبانة تطبي ًقـا ًّ
واملسـؤولية
ع ِّينة صغرية مـن ا ُملهتمني بالعمل االجتامعي
َّ
جراء
االجتامعيـة ،وبلـغ عددهـم ( )30فر ًداَّ ،
َّ
وتبين من َّ

لبعـض املبحوثين ،وبعـد معرفـة ذلـك أعيـد النظـر يف
ثم حـذف بعضهـا ،وتبديـل بعـض الكلمات والفقرات

بأخرى.

كام اسـتخدم معامـل ارتباط بريسـون لقيـاس صدق

األداة .واجلـداول اآلتيـة ُتِّبين صـدق أداة الدراسـة يف
حماورهـا وعباراهتـا ا ُملختلفـة:

جدول رقم (:)1
معامـل ارتبـاط بيرسـون بيـن الدرجـة الكليـة للمحـور ودرجـة كل عبـارة
ُؤسسـات والجمعيـات الخيريَّة في ال َّتنمية
للمحـور األول :الدور اإلسـتراتيجي للم َّ
االجتماعيَّـة.
م

10
11
12
13
14
15
16
17
18

سسات والجمعيات الخيريَّة في التَّنمية
الدور اإلستراتيجي لل ُمؤ َّ
االجتماعيَّة

9

العبارات

معامل االرتباط
**

0.05

**

0.05

**

0.05

**

0.05

**

0.05

**

0.05

**

0.05

**

0.05

**

0.05

**

0.05

692.
709.
595.
832.
767.
669.
691.
645.
477.
456.
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جدول رقم (:)2
معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية للمحور ودرجة كل عبارة للمحور الثاني،
ُؤسسات والجمعيات الخيريَّة في ال َّتنمية االقتصاديَّة.
دور الم َّ
م

العبارات

19

21
22
23
24

سسات
دور ال ُمؤ َّ
والجمعيات الخيريَّة في التَّنمية االقتصاديَّة

20

معامل االرتباط

مستوى الداللة

**.735

0.05

719.

**

0.05

810.

**

0.05

864.

**

0.05

792.

**

0.05

672.

**

0.05

جدول رقم (:)3
معامـل ارتبـاط بيرسـون بيـن الدرجـة الكليـة للمحـور ودرجـة كل عبـارة للمحور
ُؤسسـات والجمعيـات الخيريَّـة فـي المُحافظـة علـى البيئة
الثالـث ،دور الم َّ
م

26
27
28
29

دور لل ُمؤسَّسات والجمعيات
الخيريَّة في ال ُمحافظة على البيئة

25

العبارات

معامل االرتباط

مستوى الداللة

592.

**

0.05

602.

**

0.05

733.

**

0.05

849.

**

0.05

762.

**
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جدول رقم (:)4
معامـل ارتبـاط بيرسـون بيـن الدرجـة الكليـة للمحـور ودرجـة كل عبـارة للمحـور الرابـع،
واصـل مـع أصحـاب المصلحـة
ُؤسسـات والجعيـات الخيريَّـة فـي ال َّت ُ
األسـاليب التـي تتخذهـا الم َّ
العبارات
سسات والجمعيات
األساليب التي تتخذها ال ُمؤ َّ
الخيريَّة
صل مع أصحاب المصلحة
في التَّوا ُ

م
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

معامل االرتباط
**
753.
**
742.
**
841.
**
667.
**
752.
**
813.
**
753.
**
775.
**
834.
**
871.
**
761.

مستوى الداللة
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

جدول رقم (:)5
معامـل ارتبـاط بيرسـون بين الدرجة الكلية للمحـور ودرجة كل عبارة للمحور
الخامس مُعوِّ قات المسـؤوليَّة االجتماعيَّة
عوقات المسؤوليَّة االجتماعيَّة
ُم ِّ

م
41
42
43
44
45
46
47
48
49

العبارات

معامل االرتباط
**
673.
**
717.
**
637.
**
759.
**
829.
**
880.
**
831.
**
801.
**
675.

تبين مـن نتائـج اجلـدول األول والثـاين والثالـث
َّ
والرابـع واخلامـس ّ
أن مجيـع معامـل االرتبـاط جلميـع
املحـاور تتم َّتـع بدرجـة عاليـة مـن الصـدق؛ إذ كانـت
إحصائيا عند مسـتوى داللة
املعامـل كلهـا قوية ،ودالـة
ًّ

مستوى الداللة
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

(.)0.05
ولقيـاس ثبـات ُمتـوى االسـتبانه يف حماورهـا
وعباراهتـا ا ُملختلفـة ،فقـد اسـتخدم معامـل ألفـا
كرونبـاخ ،واجلـدول اآليت ُيِّبين ذلـك كما يلي:
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جدول رقم (:)6
ثبات المُحتوى باستخدام معامل ألفا كرومباخ لمحاور األداة وعباراتها.
م
1
2

محاور األداة
َّ
دور ال ُمؤسَّسات والجمعيات الخيريَّة في التنمية االجتماعيَّة
دور ال ُمؤسَّسات والجمعيات الخيريَّة في التَّنمية االقتصاديَّة

3

دور ال ُمؤسَّسات والجمعيات الخيريَّة في ال ُمحافظة على البيئة
األساليب التي تتخذها ال ُمؤسَّسات والجمعيات الخيريَّة في التَّواصُل مع
أصحاب المصلحة
ُمع ِّوقات المسؤوليَّة االجتماعيَّة

4
5

عدد العبارات ثبات المحور الترتيب
6
0.85
10
5
0.86
6
5

0.75

7

11

0.94

1

9
69

0.90
0.893

4

على مت َّتـع األداة بخصائص االختبـار اجليد.

يتضـح مـن اجلـدول رقـم (ّ )6
أن قيمـة معامـل

ُمتمع الدراسة وعينتها:

الثبـات العـام لالسـتبانه عالية ،حيث بلغـت (،)0.89

أ	-جمتمع الدراسة:
حـدّ د ا ُملجتمع بنحـو ( )527مجعية ومؤسسـة خري َّية

كما تراوحـت معاملات الثبـات مـا بين )-0.75
(0.92؛ ما ُيشير إىل أن االسـتبانه يف حماورهـا ا ُملختلفة

اجتامعيـة يف مدينة الريـاض ،واجلدول رقم
وجلنـة تنمية
َّ

تتمتـع بخصائـص االختبـار اجليـد.

وتـدل نتائـج الصـدق والثبات ا ُملشـار إليها سـاب ًقا

( )7يوضـح تفاصيل ذلك على النحو اآليت:

جدول رقم (:)7
ُؤسسات والجمعيَّات الخيريَّة ولجان التنمية االجتماعية بمدينة الرياض.
الم َّ
جمعيَّات
أهلية

سسات
ُمؤ َّ
أهلية

جمعيَّات
تعاونية

لجان
تنمية

ضيافة أطفال

إرشاد أسري
أهلي

188

105

46

100

58

13

ب -ع ِّينة الدراسة:
بلـغ حجـم الع ِّينـة ( )26مجعيـة ومؤسسـة خرييـة
وجلنـة تنميـة اجتامعية .وبلـغ جمموع العاملين يف تلك
واجلمعيـات تقري ًبـا نحـو ( )2200فـرد ًا،
املؤسسـات
َّ
وأ ّمـا حجـم ع ِّينـة الدراسـة يف حـال كـون ُمتمعهـا
( )2.200فـردُ )327( ،مفردة وف ًقا ُملعادلة (Crejcie
 )& mowgan, 1970عنـد نسـبة خطـأ .% 5

إرشاد خيري بحوث ودراسات المجموع
10

7

527

بنـاء على ذلك ،اختـار الباحـث (ُ )16مفـردة من
اجتامعيـة ،وبذلك
كل مجعيـة ومؤسسـة وجلنـة تنميـة
َّ
بلـغ حجم الع ِّينـة (ُ )327مفردة .وبعد مجـع البيانات
تبين عـدم اكتمال ( )7اسـتبانات ،ومـن ثـم انحرص
َّ
ؤسسـات
حجـم الع ِّينـة يف (ُ )320مفـردة متثـل ا ُمل َّ
االجتامعيـة
واجلمعيـات اخلري َّيـة وجلـان ال َّتنميـة
َّ
َّ
بالريـاض.
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خصائص عينة الدراسة:

حيـاول هـذا اجلـزء التعريـف بخصائـص أفـراد
ؤهل
ع ِّينـة الدراسـة ،مـن حيث (اجلنـس ،والسـن ،وا ُمل ِّ

خصـص العلمـي ،وسـنوات اخلبرة يف
العلمـي ،وال َّت ُّ
ؤسسـة،
العمـل ،والوظيفـة احلاليـة ،وجمـال عمـل ا ُمل َّ

ونوعهـا) ،وفيما يلي بيـان ذلـك كاآليت:

جدول رقم ( :) 8
توزيع أفراد العينة حسب خصائصهم المختلفة (ن=)320
التكرار

المتغير

النسبة %

وفق الجنس
ذكر

216

%67.5

أنثى

104

%32.5

وفق السن
أقل من  30سنة

121

%37.8

من  30إلى أقل من  40سنة

115

%35.9

من 40إلى أقل من50سنة

64

%20.0

 50سنة فأكثر

20

%6.3

وفق المستوى التعليمي
ثانوي وما دون

44

%13.8

جا معي

231

%72.2

ما جستير

34

%10.6

دكتوراه

11

%3.4

وفق التخصص العلمي
علوم اجتماعيَّة

51

%15.9

علوم نفسيَّة

18

%5.6

علوم إداريَّة

65

%20.3

علوم شرعيَّة

119

%37.2

أخرى

67

%20.9

وفق سنوات الخبرة
124

أقل من  5سنوات
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من  5إلى أقل من 10سنوات

92

%28.7

من  10إلى أقل من  15سنة

49

%15.3

15سنة فأكثر

55

%17.2

359-317

وفق الوظيفة
عضومجلس إدارة

30

9.4

مديرتنفيذي

21

6.6

مديرقســم
ُموظَّف

55

17.2

190

59.4

أخرى

24

7.5

وفق نوع المؤسسة
جمعية خيريَّة

162

%50.6

مؤسَّسة خيريَّة

37

%11.6

جمعية تعاونيَّة

28

%8.8

لجنة التَّنمية االجتماعيَّة

91

%28.4

أخرى

2

%0.6

وفق مجال عمل المؤسسة
الرعاية الصحية

20

%6.3

الرعاية االجتماعيَّة

123

%38.4

اآلبار والمساجد

7

%2.2

مهنية تدريبية

20

%6.3

المشاريع التعليمية

48

%15.0

يعكـس اجلـدول رقـم ( )8توزيـع أفـراد ع ِّينـة

تبين ّ
أن نسـبة الذكور
الدراسـة حسـب اجلنـس ،حيث َّ
بلغـت ( ،)% 67.5يف حين بلغـت نسـبة اإلنـاث

( ،)% 32.5وهـذه نتيجـة منطقيـة؛ إذ بـدأت تظهـر
العربيـة السـعود َّية يف جمـال
مجعيـات نسـائية باململكـة
َّ
َّ
َّ
ويرتكـز أغلبهـا يف املـدن الكربى،
العمـل االجتامعـي،

تنـوع
ومنهـا :مدينـة الريـاض ،كما ُتشير النتائـج إىل ُّ
أفـراد الع ِّينـة ما بين الذكـور واإلنـاث ،مما ُيعطـي آرا ًء
ؤسسـات
أكثـر شـمولي ًة حـول ُمارسـة نشـاطات ا ُمل َّ
االجتامعيـة.
املسـؤولية
واجلمعيـات واخلري َّيـة
َّ
َّ
َّ
كما يوضـح اجلـدول نفسـه ّ
أن نسـبة ()% 37.8

كانـت مـن نصيـب الفئة التـي أعامرهـا أقل مـن ()30
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سـنة ،تليهـم الفئة التـي أعامرها تبـدأ من ( )30سـنة إىل

الـذي ُي ِّ
وضـح توزيـع أفـراد ع ِّينـة الدراسـة حسـب

العمريـة املرتاوحـة مـا
نسـبة بلغـت ( )% 20للفئـة ُ

بلغـت ( ،)% 37.2يف حين يلغـت نسـبة الذيـن مل

أقـل مـن ( )40سـنة بنسـبة بلغـت ( ،)% 35.9وهنـاك
بين ( 40إىل أقـل مـن  )50سـنة ،وهنـاك نسـبة بلغـت

( )% 6.3للفئـات التـي أعامرهـا تبـدأ مـن ( )50سـنة
بين ّ
فأكثـر ،وهـذا ُي ِّ
أن معظـم أفـراد الع ِّينة من الشـباب
والشـابات ،وهـذه النتيجـة منطقيـة ً
أيضـا ،حيـث إن

العربيـة السـعود َّية مـن فئـة
أغلـب سـكان اململكـة
َّ
الشـباب؛ بدليـل أن أعمار أغلبيـة أفـراد ع ِّينـة الدِّ راسـة

بلغـت أكثـر مـن  30سـنة؛ وهـذا مـا سـاعد الع ِّينة عىل
َ
معـارف وخبرات حـول ُمارسـات العمـل يف
امتلاك
ؤسسـات واجلمعيـات اخلري َّيـة.
ا ُمل َّ

خصـص ّ
خصصـات الرشعيـة
أن نسـبة أصحـاب ال َّت ُّ
ال َّت ُّ
يذكـروا ختصصاهتـم ( ،)% 20.9وأ ّمـا الذيـن ذكـروا أن

ختصصهـم يف العلوم اإلدارية فبلـغــت نسـبتهم (20.3

االجتامعيـة فكانـت نسـبتهم
 ،)%أ ّمـا يف جمـال العلـوم
َّ

( ،)% 15.9وهنـاك نسـبة بلغـت ( )% 5.6للذين ذكروا

ّ
أن ختصصهـم يف العلوم النفسـية ،وهـذا النتيجة منطقية،
العربيـة السـعود َّية
الرتبـاط العمـل اخليري يف اململكـة
َّ

بالثقافـة الدينيـة وااللتـزام الدينـي أكثـر مـن ارتباطـه
ؤسسي.
بالعمـل االجتامعـي ا ُمل َّ
أ ّمـا فيما خيـص توزيـع أفـراد ع ِّينة الدراسـة حسـب

أمـــا مـــن حيـــث توزيـــع أفـــراد العينـــة حســـب

سـنوات اخلبرة ،فهنـاك نسـبة بلغـت ( )% 38.8مـن

العليـــا وبلغـــت ( ،)% 72.2يف حـــن يـــأيت محلـــه

وهـذه النتيجـة منطقيـة ً
أيضـا ،ألن أغلـب أفـراد العينـة
ؤسسـات اخلري َّيـة ،ثـم يليهـم
حديثـو العمـل يف ا ُمل َّ

التخصـــص فقـــد اتضـــح ّ
أن نســـبة اجلامعيـــن هـــي
املؤه ــل الثان ــوي يف املرتب ــة الثاني ــة؛ إذ بلغ ــت نس ــبتهم

( ،)% 13.8أمـــا محلـــة درجـــة الدكتـــوراه فبلغـــت
النســـبة ( )% 3.4وهـــي نســـبة معقولـــة يمكـــن أن

نصيـب الذين سـنوات خربهتـم أقل من مخس سـنوات،

أصحـاب اخلبرة مـن مخـس إىل عشر سـنوات بنسـبة

بلغـت ( ،)% 28.7ثـم يليهـم مـن كانـت نسـبتهم أكثـر

تســـهم يف حتســـن األداء وتوجيـــه األفـــراد نحـــو

مـن ( )15سـنة ،وبلغـت ( ،)% 17.2أ ّمـا الذيـن كانـت

وبلغـــت نســـبة محلـــة درجـــة املاجســـــــتري ()% 10؛

اجلمعيـات يف
نسـبتهم ( ،)% 15.3وتعـد منطقيـة ،ألن
َّ
طـوع اعتام ًدا
عمومها وا ُمل َّ
ؤسسـات اخلري َّيـة تعتمد عىل ال َّت ُّ

حتمـــل املســـؤولية ،واالهتـــام بالعمـــل الطوعـــي،
ممـــا يعكـــس ّ
أن أغلـــب أفـــراد العينـــة مـــن محلـــة
الش ــهادة اجلامعي ــة أو الش ــهادات العلي ــا الت ــي يمك ــن

أن تس ــهم يف التوعي ــة املجتمعي ــة والتنمي ــة املس ــتدامة.
أ ّمـا بخصـوص توزيـع أفـراد عينـة الدراسـة وفـق

التخصـص فقـد تبين مـن نتائـج اجلـدول رقـم ()21

سـنوات خربهتم ترتاوح مـا بني ( 10و )15سـنة فبلغت

كبيرا .ومـن وجهـة نظـر الباحـث ،فـإن هـذا األمر غري
ً
ؤسسـات ،حيـث ينبغـي أن
ج ِّيـد لتلـك اجلمعيـات وا ُمل َّ

وظيفيا ،ال أن تكـون حمطة عبور
اسـتقرارا
توفـر لعامليها
ً
ًّ
ؤسسـات احلكوميـة أو الرشكات.
لوظائف أخـرى :كا ُمل َّ
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تنـوع اخلبرات
وتعكـس هـذه النتيجـة يف الوقـت نفسـه ُّ
العمليـة؛ فاخلبرة ُتعـد مـن أكثـر العوامـل ا ُملؤ ِّثـرة يف إبـداء
َّ
ؤسسـات.
اآلراء نحـو ُمارسـات ا ُمل َّ
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االجتامعية.
يف جوانـب اخلدمـة
َّ

أ ّمـا فيما خيـص توزيـع أفـراد ع ِّينـة الدراسـة حسـب
ؤسسـة ،فقد بينت النتائــــج نسبــــة (38.4
جمـال عمل ا ُمل َّ

ُيلحـــظ مـــن نتائـــج اجلـــدول الســـابق ّأن النســـبة
العظمـــى كانـــت مـــن نصيـــب ا ُمل َّ
وظفـــن (،)% 59.4
ُ

ؤسسـات ُمتعدِّ دة
االجتامعيـة ،ثـم يليهم الذين يعملـون يف ُم َّ
َّ

قس ــم ( ،)% 17.2ث ــم يليه ــم الذي ــن ذك ــروا أن وظيفته ــم

يعملـون يف جمـال املشـاريع التعليمية بنسـبة بلغـت (،)% 15

يف حـــن بلغـــت نســـبة الذيـــن يشـــغلون وظيفـــة مديـــر

 )%كانـت مـن نصيـب الذيـن يعملـون يف جمـال الرعايـة
األغـراض بنسـبة بلغـت ( ،)% 31.9ثـم تليهـم الذيـن

احلاليـــة أعضـــاء جملـــس إدارة وبلغـــت نســـبتهم (9.4

وتسـاوت جمـاالت الرعاية الصحيـة واملهنية التدريبية بنسـبة

فكانـــت نســـبتهم ( ،)% 7.5وهنـــاك نســـبة بلغـــت (6.6

يعملـون يف جمـال اآلبـار واملسـاجد (.)% 2.2
ؤسسـات اخلري َّية
وتعدّ هـذه النتيجة مقبولـة ،إذ بدأت ا ُمل َّ

اخلري َّي ــة ،وتن ـ ُّـوع الفئ ــات الوظيفي ــة ألف ــراد الع ِّين ــة ُيعط ــي

ؤسسـات حسـب
مـن النشـاطات املامرسـة لـدى هـذه ا ُمل َّ

 ،)%أم ــا الذي ــن يش ــغلون وظائ ــف أخ ــرى غ ــر ُم ــدَّ دة

 )%للذي ــن ذك ــروا ّأن مس ــمى وظيفته ــم احلالي ــة مدي ــرون
تنفيذيـــون ،وهـــذه نتيجـــة منطقيـــة؛ ألن ع ِّينـــة البحـــث
تس ــتهدف ا ُمل َّ
ؤسس ــات
وظف ــن العامل ــن
باجلمعي ــات وا ُمل َّ
َّ

وأخيرا بلغـت نسـبة الذيـن
بلغـت ( )% 6.3لـكل منهما،
ً

تتنـوع من حيث
واالجتامعيـة يف اململكـة
العربيـة السـعود َّية َّ
َّ
َّ
ً
نشـاطا
األهـداف واألغـراض ،وأصبحـت كلمـة (اخلريي)

االجتامعيـــة يف
املســـؤولية
خـــرات أكثـــر حـــول ُمارســـة
َّ
َّ
ؤسســـات اخلري َّيـــة.
ا ُمل َّ

مجعيـات ومؤسسـات جديـدة ال تقترص عىل العمـل اخلريي
َّ

نـوع املؤسسـة فقـد تبين أن نصـف أفـراد الع ِّينـة يعملون يف

والصحـي ،والتنمـوي ،والتدريبـي ،وإن كان اهلـدف مـن

أ ّمـا فيما يتعلـق بتوزيـع أفـراد عينـة الدراسـة حسـب

مجعيـات خري َّيـة ،بنسـبة بلغـت ( ،)% 50.6ثم يليهـم الذين
َّ
االجتامعية بنسـبة بلغت ()% 28.4
يعملـون يف جلـان ال َّتنمية
َّ

االجتامعيـة ،كام بـدأت تنترش
أنظمـة وزارة العمـل وال َّتنميـة
َّ
فقـط ،بـل هتتـم بجوانـب أخـرى :كاجلانـب التعليمـي،
نشـأهتا ينطلـق مـن منطلـق ديني.

ؤسسـات خري َّية بنسـبة
ثـم الذيـن ذكروا أهنـم يعملـون يف ُم َّ

نتائج ِّ
ومناقشتُها.
الدراسة ُ
ُ
ً
أول :نتائـج التسـاؤل األول :متثـل هذا التسـاؤل يف

اجلمعيـات التعاونيـة فبلغـت نسـبة
بلغـت ( ،)% 11.6أ ّمـا
َّ
وأخيرا الذيـن ذكـروا أهنم
الذيـن يعملـون فيهـا (،)% 8.8
ً

ؤسسـات أخرى بنسـبة بلغـت ( ، )% 0.6وهذه
يعملون يف ُم َّ
نتيجـة منطقيـة ً
أيضـا ،حيـث يغلـب على العمـل اخليري

ؤسسـات ُمتعدِّ دة
واالجتامعـي ُّ
التوجه اخليري رغم وجود ُم َّ

اآليت-:

ؤسسـات واجلمعيـات اخلري َّيـة يف ال َّتنمية
مـا دور ا ُمل َّ

االجتامعية؟
َّ
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ولقـد أجيـب عـن هـذا التسـاؤل عبر ()10
فقـراتُ ،
وطلـب مـن أفـراد عينة الدراسـة االسـتجابة

غير موافـق بشـدة» .وملعرفة رأي أفـراد ع ِّينة الدراسـة
ؤسسـات واجلمعيـات اخلري َّيـة يف ال َّتنميـة
حـول دور ا ُمل َّ

اآليت« :موافـق بشـدة ،موافـق ،ال أدري ،غير موافـق،

الـذي سـ ُيجيب عـن هـذا ال َّتسـاؤل كما ييل:

لتلـك الفقـرات باالسـتناد إىل مقيـاس مخـايس يضـم

االجتامعيـة ،يمكن اسـتعراض نتائج اجلـدول رقم ()9
َّ

جدول رقم (:)9
ُؤسسات والجمعيات الخيريَّة في ال َّتنمية االجتماعيَّة (ن = .)320
البيانات الوصفية لرأي أفراد عينة الدراسة حول دور الم َّ

ك
تشارك ال ُمؤسَّسة في الفعاليات
9
والمناسبات االجتماعيَّة ال ُمختلفة.

%

%

%
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ك

ك

%

3

0.9

4.03

0.923

1

5

1.6

3.93

0.934

2

7.5 24 17.8 57 33.1 106 24.4 78 17.2 55

3.26

1.16

10

4.4 14 9.7 31 34.1 109 32.8 105 19.1 61

3.53

1.044

6

13

مشاريع ال ُمؤسَّسة مبنية على
دراسات مع ّدة وأولويات
ال ُمجتمع.

3.8 12 10.6 34 35.6 114 32.2 103 17.8 57

3.5

1.023

7

14

تشارك ال ُمؤسَّسة في توعية
أفراد ال ُمجتمع في المجال
االجتماعي واالقتصادي.

تقدم ال ُمؤسَّسة مشاريع اجتماعيَّة
10
تسهم في تنمية ال ُمجتمع.
11

تقدم ال ُمؤسَّسة برامج للمنح
التعليمية لبعض الفئات.

تهتم ال ُمؤسَّسة بقياس أثر
12
المشاريع التي تدعمها أو تنفذها.

4.4 14 22.5 72 35.6 114 36.6 117

ك

%

الترتيب

م

العبارة

موافق بشدة

موافق

ال أدري

غير موافق
غير موافق
بشدة

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

40 128 30.3 97

16 23.1 74

5

9.1 29 32.8 105 33.1 106 23.4 75

5

1.6

3.68

0.982

4

تُتيح ال ُمؤسَّسة فرصًا ل ُمؤسَّسات
15
ال ُمجتمع الستخدام مرافقها.

9.4 30 35.3 113 31.9 102 21.6 69

6

1.9

3.62

0.985

5

تسعى ال ُمؤسَّسة إلى عقد
 16شراكات مع القطاع الخاص
لتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة.

7.8 25 26.6 85 32.2 103 31.9 102

5

1.6

3.85

1.009

3

تركز ال ُمؤسَّسة على دعم
 17البرامج ذات الطابع الديني أكثر 4.7 15 20.9 67 33.4 107 23.4 75 17.5 56
من غيرها.

3.28

1.121

9

3.1 10 14.7 47 39.4 126 21.3 68 21.6 69

3.43

1.078

8

18

تركز ال ُمؤسَّسة على رعاية
الفئات المحتاجة أكثر من
تمكينها.

المتوسط العام للمحور = 3.5
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يعكس اجلـدول رقـم ( )9البيانـات الوصفية لرأي
ؤسسـات واجلمعيات
أفـراد ع ِّينة الدراسـة حول دور ا ُمل َّ

اجتامعيـــة تســـهم
ؤسســـة مشـــاريع
«2 .تقـــدم ا ُمل َّ
َّ
يف تنمي ــة ا ُملجتم ــع» :حصل ــت ه ــذه العب ــارة

عمومهـم يوافقـون على ّ
دورا
ؤسسـات اخلري َّيـة ً
أن ُ
للم َّ

بلـــغ ( ،)3.93وانحـــراف معيـــاري قـــدره
ً
دائـــا مشـــاريع التنميـــة
( ،)0.934تتطلـــب

وتبي ّ
أن أفـراد الع ِّينة يف
اخلري َّيـة يف ال َّتنميـة
االجتامعيةَّ ،
َّ

عـــى املرتبـــة الثانيـــة بمتوســـط حســـايب

االجتامعيـة؛ إذ بلغ املتوسـط العـام للمحور
يف ال َّتنميـة
َّ
ؤسسـة يف الفعاليـات
( ،)3.5وحصلـت «تشـارك ا ُمل َّ

االجتامعيـــة يف املجتمعـــات املشـــاركة بـــن

بمتوسـط حسـايب بلـغ ( ،)4.03وانحـراف معيـاري

حتـــى حتقـــق التنميـــة دورهـــا يف النهـــوض

االجتامعيـة ا ُملختلفـة» على املرتبـة األوىل،
واملناسـبات
َّ

القطـــاع العـــام واخلـــاص واملواطنـــن
باملجتمـــع ومؤسســـاته ،وعندمـــا تقـــوم

قـدره ( ،)0.923وأ ّمـا املرتبـة األخيرة فكانـت مـن
ؤسسـة برامـج للمنح
نصيـب العبـارة القائلـة «تقدم ا ُمل َّ

اجلمعيـــات أو املؤسســـات اخلرييـــة هبـــذا
ال ــدور تصب ــح ق ــد س ــامهت إس ــامها فاع ـ ًـا

التعليميـة لبعـض الفئـات» ،وذلـك بمتوسـط حسـايب

يف حتقيـــق املســـؤولية االجتامعيـــة.
ؤسسـة إىل عقـد رشاكات مـع القطاع
«3 .تسـعى ا ُمل َّ

بلـغ ( ،)3.26وانحـراف معيـاري قـدره (،)1.16
ؤسسـات
وجـاء ترتيـب العبـارات اخلاصـة بـدور ا ُمل َّ

اخلـاص لتنفيـذ مشـاريع تنموية مشتركة» :أتت

واجلمعيـات اخلري َّيـة يف التنميـة االجتامعيـة وفـق هـذا

هذه العبارة يف املرتبة الثالثة بمتوسـط حسايب بلغ

املحـور كما ييل:

ؤسسـة يف الفعاليـات واملناسـبات
«1 .تشـارك ا ُمل َّ
االجتامعيـة ا ُملختلفـة» :جـاءت هـذه العبارة يف
َّ

( ،)3.85وانحـراف معيـاري قـدره (،)1.009

عقـد رشكات بين املؤسسـات واجلمعيـات مـع

أمـرا
القطـاع اخلـاص لتنفيـذ املرشوعـات يعـد ً
ً
مهما ألن القطـاع اخلـاص حيـرص على نجـاح

األوىل بمتوسـط حسـايب بلـغ (،)4.03
املرتبة َّ
وانحـراف معيـاري قـدره ( )0.923ألن

مشـاريعه التـي ينفذهـا أو يشـارك فيهـا وهـذا

مشـاركة املؤسسـة يف الفعاليـات واملناسـبات

بـدوره يـؤدي إىل نجـاح املرشوعـات التـي تقوم

دورا
االجتامعيـة املختلفة يف املجتمـع يعدّ ذلك ً
ً
مهما يف حتقيـق املسـؤولية االجتامعيـة وذلـك

هبـا املؤسسـات واجلميعـات ،ممـا يـؤدي خلدمـة

يف النشـاطات املختلفـة داخـل املجتمـع وهـذا
بـدوره يمثـل نوعـ ًا مـن الدعايـة للجمعيـة أو

بصـورة ناجحـة وإجيابيـة.
ؤسسـة يف توعيـة أفـراد ا ُملجتمـع يف
«4 .تشـارك ا ُمل َّ

املجتمـع وحتقيـق املسـؤولية االجتامعيـة جتاهـه

مـن خلال الرعايـة والدعـم املايل ،واملشـاركة

املجال االجتامعـي واالقتصـادي» :تبوأت هذه

املؤسسـة والتعريـف هبـا .
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الرابعـة بمتوسـط حسـايب بلـغ
العبـارة املرتبـة َّ

العبـارة املرتبـة السـابعة بمتوسـط حسـايب بلغ

أي عمـل أو مرشوع تنمـوي أو اقتصادي لكي

إذا كانـت مشـاريع املؤسسـات منطلقـة مـن

( ،)3.50وانحـراف معياري قدره (،)1.023

( ،)3.68وانحـراف معياري قدره (،)0.982

دراسـات ملعرفـة أولويـات املجتمع فهـذا يعد

ينجـح البـد أن تسـبقه توعيـة كاملـة ألفـراد

دورا إجياب ًيـا يف تنميـة املجتمـع وحتقيـق دورها
ً

املجتمـع بأمهيتـه ودوره يف حتقيـق الرفاهيـة

يف املسـؤولية املجتمعيـة.
ُ «8 .ت ِّ
ؤسسـة على رعايـة الفئـات املحتاجة
ركـز ا ُمل َّ

ألفـراد املجتمـع ،وتعـد املشـاركة يف توعيـة
دورا ُ
مهما يف حتقيـق املسـؤولية.
أفـراد املجتمـع ً

ؤسسـات ا ُملجتمـع
ؤسسـة ً
فرصـا ُمل َّ
ُ «5 .تتيـح ا ُمل َّ
السـتخدام مرافقهـا» :حصلـت هـذه العبـارة

على املرتبـة الثامنـة بمتوسـط حسـايب بلـغ

( ،)3.62وانحـراف معياري قدره (،)0.985

وهـذا مـن القطاعـات املهمـة التـي ينبغـي

أكثـر مـن متكينهـا» :اسـتحوذت هـذه العبـارة

( ،)3.43وانحـراف معياري قدره (،)1.078

على املرتبـة اخلامسـة بمتوسـط حسـايب بلـغ

االهتمام هبـا يف املجتمعـات.
ُ «9 .ت ِّ
ؤسسـة على دعـم الربامـج ذات
ركـز ا ُمل َّ

فمـن ضمـن إسـهام املؤسسـات يف حتقيـق
فرصا ملؤسسـات
املسـؤولية املجتمعيـة إتاحتها ً

الطابـع الدينـي أكثر مـن غريها» :جـاءت هذه

املجتمـع السـتخدام مرافقهـا ممـا يـؤدي إىل

العبـارة يف املرتبـة التاسـعة بمتوسـط حسـايب

التفاعـل بينهـا وبني مؤسسـات املجتمـع األمر

بلـغ ( ،)3.28وانحـراف معيـاري قـدره

الـذي يسـهم يف حتقيـق املسـؤولية االجتامعيـة.
ؤسسـة بقيـاس أثـر املشـاريع التـي
«6 .هتتـم ا ُمل َّ

(.)1.121
ؤسسـة برامـج للمنـح التعليميـة
	«10.تقـدم ا ُمل َّ

تدعمهـا أو تنفذهـا» :جـاءت هـذه العبـارة

لبعـض الفئـات» ،حصلـت هـذه العبـارة

يف املرتبـة السادسـة بمتوسـط حسـايب بلـغ

( ،)3.53وانحـراف معياري قدره (،)1.044
وهـذا مـا يسـمى بالتغذيـة الراجعـة للتأكد من

نجـاح مشـاريعها مـن عدمـه والعمـل على

تطورهيـا والنهـوض هبـا لكـي حتقـق تنميـة
املجتمـع.

معدة
ؤسسـة مبنيـة على دراسـات ّ
«7 .مشـاريع ا ُمل َّ
وأولويـات ا ُملجتمـع» :كان مـن نصيـب هـذه

على املرتبـة األخيرة ،بمتوسـط حسـايب بلـغ

( ،)3.26وانحـراف معيـاري قـدره (.)1.16

كام اتضـح ّ
أن مجيع نتائـج هذا املحور هلا ُمارسـات
ؤسسـات اخلري َّية ،وبلغ متوسـطها احلسـايب
عالية يف ا ُمل َّ

( ،)3.50وهـذه نتائـج منطقيـة حتمـل نظـرة إجيابيـة
ؤسسـات ،ودورهـا يف ال َّتنميـة
للعاملين جتـاه هـذه ا ُمل َّ
االجتامعيـة بمجاالت عديـدة ،باإلضافة إىل إسـهامها
َّ
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يف جمـال التدريـب والتأهيل والتوعيـة والتثقيف ،وهذه
ؤسسـات ،وتتفق هذه
مـن الوظائـف الرئيسـية هلـذه ا ُمل َّ
النتائـج مـع مـا توصلـت إليـه دراسـة مؤسسـة امللـك
ؤسسـات يف
خالـد (2016م) ،التـي بينـت مشـاركة ا ُمل َّ

359-317

لعـام 2030م إىل أن درجة إسـهامها يف ال َّتنمية ضعيفة؛
لذلـك وضعـت وزارة العمـل وال َّتنميـة عـدَّ ة برامـج
ومبـادرات تطويريـة هلـذا القطـاع حتى يكون ُمسـا ً
مها
ُ

االجتامعيـة .وتتفـق هـذه النتيجـة مـع
أكثـر يف ال َّتنميـة
َّ
مـا توصلـت إليـه دراسـة (أول إنجـاز2014 ،م)،

االجتامعية ،وتقديمها مشـاريع
الفعاليـات واملناسـبات
َّ
اجتامعيـة ُتسـهم يف تنميـة ا ُملجتمع ،وعقدهـا رشاكات
َّ

إذ أظهـرت ّ
العربيـة
أن العمـل اخليري يف اململكـة
َّ

التوعيـة يف املجالني االجتامعي واالقتصادي ،وقياسـها

الفقـراء ،وتب َّنـى املجالين التِّقنـي واإلعالمـي عبر

مع القطاع اخلاص لتنفيذ مشـاريع تنموية ،وإسمامها يف
أثر املشـاريع التي تدعمهـا أو تنفذها ،وتبنيها املشـاريع
املبنيـة عىل الدِّ راسـات واألولويـات ،باإلضافة إىل علو

مسـتوى ممارسـة النشـاطات املتعلقة هبا.
ؤسسـة عىل رعايـة الفئات
جـاءت عبـارة « تركـز ا ُمل َّ

املحتاجـة أكثر مـن متكينهـا» يف املرتبة الثامنة بمتوسـط

حسـايب بلـغ ( ،)3.43وانحـراف معيـاري قـدره
ؤسسـات ُت ِّ
( ،)1.078وهـذا يعنـي ّ
ركز عىل
أن هـذه ا ُمل َّ

االجتامعيـة
الرعايـة أكثـر مـن تركيزهـا على ال َّتنميـة
َّ
سـيام أن الرعايـة رضورية
التـي يسـعى هلـا ا ُملجتمع ،ال َّ
لبعـض الفئـات التـي حتتـاج إليهـا ،أ ّمـا عبـارة « ُت ِّ
ركز
ؤسسـة على دعـم الربامـج ذات الطابـع الدينـي أكثر
ا ُمل َّ

مـن غريها» ،فقـد جـاءت يف املرتبة التاسـعة بمتوسـط
حسـايب بلـغ ( ،)3.28وانحـراف معيـاري قـدره

( ،)1.121وبدرجـة ُمارسـة منخفضـة؛ وهذا ما جيعل

للمجتمـع أولويـات ينبغـي أن حتظـى باالهتمام أكثـر
االجتامعيـة ،وعىل
مـن غريهـا ،وتنعكس على ال َّتنميـة
َّ
الرغـم من أن نظـرة العاملين كانت إجيابية جتـاه الدور

العربية السـعود َّية
التنمـوي ،فقد أشـارت رؤية اململكة
َّ

كمسـاعدة
السـعود َّية يتجـه نحـو املجـال اإلغاثـيُ :
واجتامعية،
مجعيـات افرتاضية :ثقافية ودعويـة
َّ
تأسـيس َّ
كما ت َّتفـق هـذه النتيجة ً
أيضـا إىل حدٍّ ما مـع ما خلصت

إليه دراسـة (الصالـح2012 ،م) ،فقـد كان من نتائجها
ّ
ؤسسـات اخلري َّية ت َّتسـم
أن معظـم جمـاالت الدَّ عم يف ا ُمل َّ
بالشـمولية جتـاه اجلوانـب التنمويـة ا ُملختلفـة ،بيـد ّ
ُّ
أن
ؤسسـات ُت ِّ
ومعاجلة
ركز عىل املجـال الدعـويُ ،
هـذه ا ُمل َّ
مشـكلة الفقر.

وبذلـك تكـون نظر َّيـة الـدور فاعلة إذا مـا ُوجدت
طوعيـة مظ َّلة تنظيمية عامة من شـأهنا
يف ا ُمل َّ
ؤسسـات ال َّت ُّ
ؤسسـات؛ ل ُتـؤ ِّدي عملهـا بطريقة تكفل
تنظيـم تلك ا ُمل َّ

للمجتمـع حتقيـق الرفاهيـة ،ورعايـة بعـض فئاتـه .كام
ُ
ُت ِّ
ؤكـد نظر َّيـة ال َّن َسـق االجتامعـي ّ
ؤسسـات
أن هـذه ا ُمل َّ
اجتامعياُ ،يـؤ ِّدي إىل تكافل
دورا
أبنيـة
اجتامعيـة ُتـؤ ِّدي ً
ًّ
َّ
االجتامعيـة
ا ُملجتمـع وتكاملـه ،بما ُيعـزِّ ز ال َّتنميـة
َّ
بجميـع قطاعاهتـا ،وكذلك احلـال مع نظر َّيـة أصحاب
املصلحـة ،بحكـم ّ
أن ا ُملجتمـع داخـل ضمـن أصحاب

ؤسسـات ،ولذلـك ال ُبـدَّ
املصلحـة مـن قيـام هـذه ا ُمل َّ
أن تعمـل على توفير مـا حيتـاج إليـه ا ُملجتمـع بتغطيـة
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ؤسسـات احلكومية
جوانـب تنمويـة قـد ال تسـتطيع ا ُمل َّ

تلبيتهـا .وأ ّمـا نظر َّيـة النظـام العاملـي احلديـث فتعتمـد
ؤسسـات
على ا ُملشـاركة ا ُملجتمعيـة ،وتعزيـز دور ا ُمل َّ
االجتامعيـة بما يسـهم يف تفعيـل مجيـع أفـراد ا ُملجتمع؛
َّ

والعمرانيـة ،و ُتشـاركها ً
أيضا
لتحقيـق هنضتـه البرشيـة ُ
سـية اجلديـدة.
هـذا االهتمام النظر َّيـة ا ُمل َّ
ؤس َّ
ثان ًيـا :نتائـج التسـاؤل الثـاين :حدد هذا التسـاؤل يف

اآليت:

ؤسسـات واجلمعيـات اخلري َّيـة يف ال َّتنميـة
مـا دور ا ُمل َّ

االقتصاد َّيـة؟

أجيـب عن هذا ال َّتسـاؤل عرب ( )6فقـراتُ ،
وطلب

مـن أفـراد عينـة الدراسـة االسـتجابة لتلـك الفقـرات

باالسـتناد إىل مقيـاس مخـايس يضـم اآليت« :موافـق
بشـدة ،موافـق ،ال أدري ،غير موافـق ،غير موافـق

بشـدة» ،وملعرفـة رأي أفـراد ع ِّينة الدراسـة حـول دور
ؤسسـات واجلمعيات اخلري َّية يف ال َّتنميـة االقتصاد َّية،
ا ُمل َّ
يمكـن اسـتعراض نتائـج اجلـدول رقـم ( )10الـذي
سـ ُيجيب عـن هـذا التسـاؤل على النحـو اآليت:

جدول رقم (:)10
ُؤسسات والجمعيات الخيريَّة
البيانات الوصفية لرأي أفراد عينة الدراسة حول دور الم َّ
في ال َّتنمية االقتصاديَّة (ن=.)320

19

تسهم ال ُمؤسَّسة في دعم
المشروعات الصغيرة.

20

ك

%

%

%

ك

ك

ك

%

ك

7 15.3 49 36.9 118 24.7 79 20.9 67

%

الترتيب

م

العبارة

موافق بشدة

موافق

ال أدري

غير موافق
غير موافق
بشدة

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

2.2

3.47

1.053

1

تهتم ال ُمؤسَّسة بدعم مشاريع
األسر المنتجة.

3.8 12 16.3 52 35.6 114 18.1 58 26.3 84

3.47

1.152

2

تحرص ال ُمؤسَّسة على تبنِّي
21
ودعم مشاريع ُروَّاد األعمال.

3.4 11 20.9 67 39.4 126 19.7 63 16.6 53

3.25

1.071

5

22

تسعى ال ُمؤسَّسة إلى دعم
األبحاث العلمية التي من
نتائجها مشاريع تنموية.

8.1 26 21.3 68 36.6 117 22.5 72 11.6 37

3.08

1.106

6

23

تسعى ال ُمؤسَّسة إلى دعم
المشاريع التي تُولِّد فُرص
عمل.

4.1 13 15.6 50 42.8 137 24.1 77 13.4 43

3.27

1.013

4

24

تقترح ال ُمؤسَّسة مشاريع
اقتصاديَّة تسهم في التَّنمية.

2.8

3.28

1

3

9 16.9 54 43.8 140 22.2 71 14.4 46
المتوسط العام للمحور = 3.30
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يعكـس اجلـدول رقـم ( )10البيانـات الوصفيـة
ؤسسـات
لـرأي أفـراد ع ِّينـة الدراسـة حـول دور ا ُمل َّ

معيـاري قـدره (.)1
ؤسسـة إىل دعم املشـاريع التـي ُتو ِّلد
«4 .تسـعى ا ُمل َّ

أن أفـراد الع ِّينـة يف عمومهـم يوافقـون على ّ
تبين ّ
أن

الرابعة بمتوسـط حسـايب بلـغ (،)3.27
املرتبة َّ

فـرص عمـل» :حصلـت هـذه العبـارة على

واجلمعيـات اخلري َّيـة يف ال َّتنميـة االقتصاد َّيـة ،وقـد

وانحـراف معيـاري قـدره (.)1.013
ؤسسـة على تبنِّـي ودعـم مشـاريع
«5 .حتـرص ا ُمل َّ

دورا يف ال َّتنميـة االقتصاد َّيـة؛
ؤسسـات اخلري َّيـة ً
ُ
للم َّ
إذ بلـغ املتوسـط العـام للمحـور ( ،)3.3وحصلـت
ؤسسـة يف دعم املرشوعـات الصغرية»
عبارة «تسـهم ا ُمل َّ

ُر َّواد األعمال» :اسـتحوذت هـذه العبـارة

وانحـراف معياري قـدره ( ،)1.05وأ ّمـا املرتبة األخري
ؤسسـة
فكانـت مـن نصيـب العبـارة اآلتية« :تسـعى ا ُمل َّ

( ،)3.25وانحـراف معيـاري قـدره (.)1.071
ؤسسـة إىل دعـم األبحـاث العلميـة
«6 .تسـعى ا ُمل َّ

على املرتبـة اخلامسـة بمتوسـط حسـايب بلـغ

على املرتبـة األوىل ،بمتوسـط حسـايب بلـغ (،)3.47

التـي مـن نتائجهـا مشـاريع تنمويـة» :تبـوأت

إىل دعـم األبحـاث العلميـة التي مـن نتائجها مشـاريع

هـذه العبـارة املرتبة األخرية بمتوسـط حسـايب

تنمويـة» ،بمتوسـط حسـايب بلـغ ( ،)3.08وانحـراف

بلـغ ( ،)3.08وانحـراف معيـاري قـدره

معيـاري قـدره ( ،)1.106وجـاء ترتيـب العبـارات
ؤسسـات واجلمعيـات اخلري َّيـة يف
اخلاصـة بـدور ا ُمل َّ

(.)1.106

ال َّتنميـة االقتصاد َّيـة وفـق هـذا املحـور كما يلي:
ؤسســـة يف دعـــم املرشوعـــات
«1 .تســـهم ا ُمل َّ

واقتراح مشـاريع اقتصاديـة تسـهم يف التنميـة ودعـم

األوىل بمتوســـط حســـايب بلـــغ (،)3.47
َّ

األعمال وكذلـك األبحـاث العلميـة التـي تسـهم يف

الصغ ــرة» :ج ــاءت ه ــذه العب ــارة يف املرتب ــة

وانحـــراف معيـــاري قـــدره (.)1.053
ؤسسـة بدعم مشـاريع األرس املنتجة»:
«2 .هتتم ا ُمل َّ
جـاءت هـذه العبـارة يف املرتبة الثَّانية بمتوسـط
حسـايب بلـغ ( ،)3.47وانحـراف معيـاري

قـدره (.)1.152
ؤسسـة مشـاريع اقتصاد َّية تسـهم يف
«3 .تقترح ا ُمل َّ
ال َّتنميـة» :أتـت هـذه العبـارة يف املرتبـة الثالثـة

بمتوسـط حسـايب بلـغ ( ،)3.28وانحـراف

يعـد دعـم املرشوعـات الصغيرة واألرس املنتجـة

املشـاريع التـي تولـد فرص عمـل ودعم مشـاريع رواد
دورا
إحيـاد مشـاريع تنمويـة للمجتمـع كل ذلـك يعـد ً
ً
مهما للمؤسسـات واجلمعيـات اخلرييـة يف التنميـة
االقتصاديـة يف تلـك املجـاالت والنهوض هبـا مما حيقق

األثـر الفعـال للمسـؤولية االجتامعيـة.

تعـدّ نتائـج هـذا املحـور املتمثـل يف دور التنميـة

االقتصادية منطقية وهلا ُمارسـات متوسطة يف عمومها،
ؤسسـات بدعـم املرشوعـات
حيـث هتتـم هـذه ا ُمل َّ
الصغيرة لألفـراد واألرس املنتجـة لكوهنـا مـن أهـم
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املشـاريع املرسـومة ضمـن خططهـا اإلستراتيجية،

و(مؤسسـة امللـك خالـد2016 ،م) .كما تتفـق النتيجة

الصغيرة ،ودعـم األرس املنتجـة بدرجـة عالية ،يف حني

لعـام (2030م) ،وذلـك يف إشـارهتا إىل رفـع امليزانيـة

وجـاءت املامرسـات املتعلقـة باإلسـهام يف املرشوعات
جاء اقرتاح مشـاريع تسـهم يف ال َّتنمية ،ودعم املشـاريع
التـي ُتو ِّلـد ُفـرص عمـل ،ودعـم األبحـاث العلميـة
التـي مـن نتائجهـا مشـاريع تنمويـة بدرجـة ممارسـة

ُمنخفضـة .وهـذه النتيجـة تنسـجم مـع أهـداف هـذه
ؤسسـات التـي ُت َّـدد يف سـياق بعـض املشـاريع ،يف
ا ُمل َّ
ؤسسـات واجلمعيات
نطـاق ُقدراهتـا ،وقـد ال ت َّتجـه ا ُمل َّ
اخلري َّيـة إىل املشـاريع الكبيرة املعتمـدة على الوقـف،

كام جـاء يف دراسـة (حيـزوم2016 ،م) التـي حرصت

االجتامعيـة مـن
املسـؤولية
على دراسـة مـدى فاعليـة
َّ
َّ
خلال نظـام الوقف اإلسلامي ،وبيـان دوره الوظيفي

يف العمـل االجتامعـي عمو ًمـا ،ويف جمال متويـل املرافق
خصوصـا :كالتعليـم ،والصحـة ،وتثبيـت
اخلدميـة
ً

دعائـم التكامـل االجتامعـيُ ،
وماربـة الفقر ،ودراسـة
حراسـة الثغـور ،وحفـظ بيضة الدولـة .وهـذه النتيجة

ت َّتفـق مـع مـا توصـل إليـه دراسـة (وهيبـة2011 ،م)؛
عنـد بياهنا ّ
االجتامعية يف اإلسلام تتعدَّ ى
املسـؤولية
أن
َّ
َّ
طوعـي أو اهلبـات املاليـة إىل بنـاء
العمـل اخليري وال َّت ُّ

املسـاجد واملراكـز التعليميـة والصحية ،وكفالـة األيتام
واألرامـل ،ورعايـة ا ُملسـنِّني ،واحلفـاظ على حقـوق
ُ
األجـراء ،ومحايـة املـوارد الطبيعية ،واحلفاظ على البيئة
مـن ُمتلـف أشـكال الفسـاد ،وا ُملشـاركة يف ال َّتنميـة
االجتامعيـة واالقتصاد َّيـة ،وتتفـق هـذه النتيجـة مـع
َّ

ما أسـفرت عنـه دراسـة (العـريب وطربيـا2012 ،م)،

العربية السـعود َّية
نفسـها مع ما جـاء يف رؤيـة اململكـة
َّ

طوع مـن ( )22مليو ًنـا إىل ( )450مليون
املرصـودة لل َّت ُّ
ريال سـعودي بحلـول عام (2030م) ،وهـذا ُي ِّ
ؤكد أن

دورا يف ال َّتنميـة االقتصادية ،وإن
ؤسسـات اخلري َّيـة ً
ُ
للم َّ

كان هـذا الـدور دون مسـتوى الطمـوح والتطلـع.
وبما ّ
واجلمعيـات اخلري َّيـة ت َّتجه نحو
ؤسسـات
أن ا ُمل َّ
َّ

العمـل االجتامعـي واإلنسـاين واخليريّ ،
فـإن عليهـا
دورا يف ال َّتنميـة االقتصاد َّيـة عبر مبـارشة اإلنتـاج،
ً
العمل عىل اسـتثامر املـوارد ا ُملتاحة ،سـواء أمادية كانت

أم ماليـة ،أم برش َّيـة ،وتوظيفها وفـق الضوابط الرشعية
واألخالقيـة بما يسـهم يف حتقيـق ال َّتنميـة االقتصاد َّيـة؛

فاإلسلام يدعـو إىل حتصيـل الثـروة وتنميتهـا باتبـاع

األسـاليب املرشوعـة كجانـب مـن جوانـب حتقيـق
االجتامعيـة ،املعتمدة عىل التعـاون والتكافل
املسـؤولية
َّ
َّ

والتكامـل؛ وكل ذلـك مـن أجـل ال َّتنميـة االقتصاد َّيـة
املسـهمة يف التقـدم االجتامعـي ،وهـذا يتوافـق مـع مـا

تذهـب إليـه نظر َّيـة ال َّن َسـق االجتامعـي التـي تـرى ّ
أن
ؤسسـات التنمويـة تسـهم يف ال َّتنميـة االقتصاد َّيـة،
ا ُمل َّ
بـادل االجتامعـي التـي
وكذلـك احلـال مـع نظر َّيـة ال َّت ُ
تـرى أن وجـود تبـادل بين أفـراد ا ُملجتمـع واسـتثامر

ُ
القـدرات وتوظيـف اإلمكانـات عبر مشـاريع تنموية
ختـدم اجلانب االقتصادي ،سـوف يؤثر ً
حتما يف اجلانب
االجتامعـي ،وهـذه النتيجـة ً
أيضـا ت َّتفـق مع مـا ذهبت
االجتامعيـة
ؤسسـات
إليـه نظر َّيـة الـدور ،إذ إن هلـذه ا ُمل َّ
َّ
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اآليت:

دورا يف حتقيق ال َّتنمية االقتصاد َّية باسـتحداث
واخلري َّيـة ً

ؤسسـات واجلمعيات اخلري َّيـة يف ا ُملحافظة
مـا دور ا ُمل َّ

مشـاريع وبرامـج تسـهم يف خفـض ُمعـدَّ الت البطالـة
لـدى األفـراد ،بحيـث ُت َّيـأ ُ
الفرص ُملامرسـة نشـاطات

على البيئة؟

مثـل :املرشوعـات الصغيرة أو املتوسـطة أو الكبرية أو

ُ
وطلـب مـن أفـراد عينـة الدراسـة االسـتجابة لتلـك

ُمتلفـة ُتـؤ ِّدي إىل زيـادة دخـل الفـرد يف ا ُملجتمـع،

أجيـب عـن هـذا ال َّتسـاؤل عبر ( )5فقـرات،

الشروع يف برامج تنمويـة تأهيليةُ ،تؤ ِّدي إىل االسـتثامر

الفقـرات باالسـتناد إىل مقيـاس مخـايس يضـم اآليت:

«موافـق بشـدة ،موافـق ،ال أدري ،غير موافـق ،غير

بمشـاريع متنوعـة ،متثـل اجلوانـب املهمـة لتطبيـق

موافق بشـدة» ،وملعرفـة رأي أفراد ع ِّينة الدراسـة حول
ؤسسـات واجلمعيـات اخلري َّيـة يف ا ُملحافظـة عىل
دور ا ُمل َّ

املسـؤولية
املؤسسـات واجلمعيـات اخلرييـة معايير
َّ
االجتامعيـة؛ لإلسـهام يف حتقيـق النمـو االقتصـادي
َّ

البيئـة ،يمكـن اسـتعراض نتائـج اجلـدول رقـم ()11

والتقـدم االجتامعـي.
ثال ًثـا :نتائـج التسـاؤل الثالث :مت َّثل هذا ال َّتسـاؤل يف

الـذي سـ ُيجيب عـن هـذا ال َّتسـاؤل على النحـو اآليت:

جدول رقم (:)11
ُؤسسات
البيانات الوصفية لرأي أفراد عينة الدراسة حول دور الم َّ
والجمعيات الخيريَّة في المُحافظة على البيئة (ن=.)320

25

تعمل ال ُمؤسَّسة على تقليص
تكاليف المياه والطاقة.

ك

%

موافق

ال أدري

%

%

ك

40

3.38 1.6 5 15.6 50

ك

ك

0.962

2

تعمل على تدوير النفايات داخل
26
ال ُمؤسَّسة.

2.93 7.2 23 32.2 103 32.2 103 17.8 57 10.6 34

1.1

4

تحرص ال ُمؤسَّسة على نظافة
27
البيئة ال ُمحيطة بها.

3.45 2.5 8 14.1 45 37.8 121 27.2 87 18.4 59

1.025

1

تدعم ال ُمؤسَّسة ال ُمبادرات
 28والمشاريع ال ُمتعلِّقة بحماية البيئة 3.24 3.4 11 17.8 57 42.8 137 23.4 75 12.5 40
وال ُمحافظة عليها.

0.998

3

2.89 8.1 26 27.2 87 42.5 136 11.9 38 10.3 33

1.058

5

تُص ِّمم ال ُمؤسَّسة المباني التابعة
 29لها وفق اشتراطات المباني
الخضراء.

128 28.7 92 14.1 45

%

ك

%

الترتيب

م

العبارة

موافق بشدة

غير موافق
غير موافق
بشدة

االنحراف
المتوسط
المعياري

المتوسط العام للمحور = 3.18

347

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)5العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1441هـ 2020 /م)

يعكـس اجلـدول رقـم ( )11البيانـات الوصفيـة
ؤسسـات
لـرأي أفـراد ع ِّينـة الدراسـة حـول دور ا ُمل َّ

( ،)3.24وانحـراف معيـاري قـدره (.)0.998
ؤسسـة»:
«4 .تعمـل عىل تدويـر النفايات داخل ا ُمل َّ

أفـراد الع ِّينـة يف عمومهم يوافقون عىل ّ
ؤسسـات
أن ُ
للم َّ
دورا يف ا ُملحافظـة على البيئـة؛ إذ بلغ املتوسـط
اخلري َّيـة ً

حسـايب بلـغ ( ،)2.93وانحـراف معيـاري

وتبي ّ
أن
واجلمعيـات اخلري َّيـة يف ا ُملحافظة على البيئـةَّ ،

الرابعة بمتوسـط
جـاءت هذه العبـارة يف املرتبة َّ

قـدره (.)1.1
ؤسسـة املبـاين التابعـة هلـا وفـق
ُ «5 .ت ِّ
صمـم ا ُمل َّ

العـام للمحـور ( ،)3.18وحصلـت عبـارة «حتـرص
ؤسسـة على نظافـة البيئـة ا ُملحيطـة هبـا» على املرتبـة
ا ُمل َّ

اشتراطات املبـاين اخلضراء» ،حصلـت

معيـاري قـدره ( ،)1.025وبدرجـة ُمارسـة ُمرتفعـة،

حسـايب بلـغ ( ،)2.89وانحـراف معيـاري

األوىل ،بمتوسـط حسـايب بلـغ ( ،)3.45وانحـراف

وأ ّمـا املرتبـة األخرية فكانت مـن نصيب العبـارة اآلتية
ؤسسـة املبـاين التابعـة هلـا وفـق اشتراطات
« ُت ِّ
صمـم ا ُمل َّ
املبـاين اخلضراء» ،وبمتوسـط حسـايب بلـغ (،)2.89

وانحـراف معيـاري قـدره ( ،)1.06وجـاء ترتيـب
ؤسسـات واجلمعيـات
العبـارات ااخلاصـة بـدور ا ُمل َّ

هـذه العبـارة على املرتبـة األخرية بمتوسـط

قـدره (.)1.058

يعـدّ االهتمام بالبيئـة يف جوانبهـا املختلفـة مـن

األمـور املهمـة يف هـذا العصر وأصبحـت هنـاك
العديـد مـن اجلمعيـات واملؤسسـات التـي تدعـوا

إىل االهتمام بالبيئـة يف خمتلفـة أنحـاء العـامل ويالحظ

اخلري َّيـة وفـق هـذا املحـور مرتبـة كاآليت:
ؤسسـة على نظافـة البيئـة ا ُملحيطـة
«1 .حتـرص ا ُمل َّ

العربيـة السـعودية املختلفـة واشتراطات على

بمتوسـط حسـايب بلـغ ( ،)3.45وانحـراف

براجمهـا وأنشـطتها وهـذا بـدوره يعـد مـن صميـم

األويل
هبـا» :وجـاءت هـذه العبـارة يف املرتبـة َّ

معيـاري قـدره (.)1.025
ؤسسـة على تقليـص تكاليـف امليـاه
«2 .تعمـل ا ُمل َّ
والطاقـة» :حصلـت هـذه العبـارة على املرتبـة
الثَّانيـة بمتوسـط حسـايب بلـغ (،)3.38

وانحـراف معيـاري قـدره (.)0.962
ؤسسـة ا ُملبـادرات واملشـاريع ا ُمل ِّ
تعلقة
«3 .تدعـم ا ُمل َّ
بحاميةالبيئـة وا ُملحافظةعليهـا» :أتـت هـذه
العبـارة يف املرتبـة الثالثة بمتوسـط حسـايب بلغ

أن هنـاك اهتمام بالنواحـي البيئـة يف أنظمـة اململكـة
املؤسسـات واجلمعيـات اخلرييـة لالهتمام بالبيئة يف

حتقيـق املسـؤولية االجتامعيـة جتـاه املجتمـع.

تعـدّ نتائـج هـذا املحـور مقبولـة ،وقـد تراوحت

ا ُملامرسـة مـا بين متوسـطة إىل ُمنخفضـة ،وهـذا
واجتامعيـة
ؤسسـات خري َّيـة
يعـود إىل كـون هـذه ا ُمل َّ
َّ

هتتـم بالبيئـة املحيطة هبـا يف مجيـع ممارسـاهتا ،وذلك
مـن منطلـق أن الديـن اإلسلامي ُّ
حيث على احرتام

البيئـة وصوهنـا ،وذلـك رغـم جمـئ عبـاريت «تعمـل
صمم
ؤسسـات» ،و« ُت ِّ
على تدوير النفايـات داخل ا ُمل َّ
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ؤسسـة املبـاين التابعـة هلـا وفـق اشتراطات املباين
ا ُمل َّ
اخلضراء ».يف املرتبـة األخيرة وبدرحـة ُمارسـات

ضعيفة .
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ؤسسـات
حـول الشركات عـن التـي أعـدّ ت ا ُمل َّ
واجلمعيات اخلري َّية من حيـث األهداف ،إذ ربام هتتم
الرشكات بالربح عىل حسـاب البيئة ،وهذه ا ُملامرسـة

وهـذا يف نظـر الباحـث يرجـع إىل بعـد األهداف
ؤسسـات عـن هـذا االهتامم،
التـي وضعتهـا هـذه ا ُمل َّ

االجتامعيـة ،وقوانني
تتعـارض مع مبادئ املسـؤولية
َّ
االهتمام بالبيئـة وهو مـا ُت ِّ
ؤكد عليـه نظر َّية أصحاب

ؤسسـات اخلري َّية
عليهـا الباحـث ،والتي تناولـت ا ُمل َّ

مسـؤولية اجلميع بال اسـتثناء .وال ننسـى أن القاعدة
َّ

وربما ال يكـون لدهيـا نفايـات تسـتحق االهتمام
السـابقة التـي َّ
والعنايـة ،كما ّ
اطلـع
أن الدِّ راسـات َّ
واألهلية ،مل تتطرق هلذا املحور ،ومل تفرده بالدِّ راسـة،

يف حين توجـد دراسـات قريبـة منهـا ،وت َّتفـق هـذه
النتيجـة مـع مـا توصلـت إليـه دراسـة (العبـدان،

2014م) ،يف إشـارهتا إىل اهتمام الشركات بتنظيـم

خطـة للطـوارئ يف حـال حـدوث كـوارث بيئيـة،
وإسـهامها مـع اجلهـات ذات العالقـة يف ا ُملحافظـة

عىل نظافـة البيئـة؛ ألن طبيعة أعامهلا تـؤدي إىل نتائج
االجتامعية
املسـؤولية
مضرة يف البيئـة ،ومن منطلـق
َّ
َّ
عليهـا معاجلـة األرضار التـي ُتدثهـا.
املسـؤولية
وهـذه ا ُملامرسـات أساسـية يف تطبيـق
َّ
ؤسسـات واجلمعيـات كافـة،
االجتامعيـة لـدى ا ُمل َّ

دون اسـتثناء ،وحتتـاج إىل أن توضـع ضمـن أهدافها
اإلستراتيجية .وهـذه النتيجـة ت َّتفـق مـع
وخططهـا
َّ
مـا أسـفرت عنـه دراسـة (وهيبـة2011 ،م) ،يف
حين ختتلـف عما توصلـت إليه دراسـة (السـعدي،

2010م) ،التـي كان مـن نتائجهـا أن الشركات ال

االجتامعيـة
املسـؤولية
اهتاممـا عنـد ُمارسـتها
ُتـويل
ً
َّ
َّ
البيئيـة وصوهنـا مـن األرضار ،وختتلف الدِّ راسـات

املصلحـة ،التـي تـرى ّ
أن البيئـة جـزء أسـايس مـن
مكونـات ا ُملجتمـع ،وهـذا يعنـي ّ
أن ا ُملحافظـة عليها
ّ
سـباقة لل َّنظريـات والقوانين
الرشيعـة لإلسلام ّ

الوضعيـة يف اجلانـب االجتامعـي ،واالهتمام بالبيئة.
رابعـــا :نتائـــج التســـاؤل الرابـــع :مت َّثـــل هـــذا
ً

ال َّتســـاؤل يف اآليت:

ؤسســـات
مـــا األســـاليب التـــي ت َّتخذهـــا ا ُمل َّ

واصـــل مـــع أصحـــاب
واجلمعيـــات اخلري َّيـــة يف ال َّت ُ

املصلحـــة؟

أجيـب عـن هـذا ال َّتسـاؤل عبر ( )11فقـرة،

ُ
وطلـب مـن أفـراد عينـة الدراسـة االسـتجابة لتلك
الفقـرات باالسـتناد إىل مقيـاس مخايس يضـم اآليت:
«موافـق بشـدة ،موافـق ،ال أدري ،غير موافـق،

غير موافـق بشـدة» ،وملعرفـة رأي أفـراد ع ِّينـة
ؤسسـات
الدراسـة حول األسـاليب التـي ت َّتخذها ا ُمل َّ
واصـل مـع أصحـاب
واجلمعيـات اخلري َّيـة يف ال َّت ُ

املصلحـة ،يمكـن اسـتعراض نتائـج اجلـدول رقـم

( )12الـذي سـ ُيجيب عن هذا ال َّتسـاؤل على النحو
اآليت:
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جدول رقم (:)12
البيانات الوصفية لرأي أفراد عينة الدراسة حول األساليب التي تتخذها
واصل مع أصحاب المصلحة (ن = .)320
ُؤسسات والجمعيات الخيريَّة في ال َّت ُ
الم َّ

ك

%

موافق
ك

ك

%

%

ك

%

ك

%

الترتيب

م

العبارة

موافق بشدة

ال أدري

غير موافق

غير موافق
بشدة

االنحراف
المتوسط
المعياري

30

تنظم ال ُمؤسَّسة لقاءات دورية مع
أصحاب المصلحة.

47

11.6 37 38.8 124 34.1 109 14.7

31

تتواصل ال ُمؤسَّسة مع أصحاب
المصلحة عبر وسائل التَّواصُل
االجتماعي.

112

35

0.6

112

32

يتم التَّواصُل من خالل الدِّراسات
والمسوحات االستطالعية.

42

13.1

88

18.1 58 37.2 119 27.5

13

4.1

يتم التَّواصُل من خالل المقابالت مع
33
المستفيدين من الخدمات.

62

19.4

94

10.3 33 39.7 127 29.4

4

1.3

3.55

يتم التَّواصُل عبر عقد اجتماعات مع
34
الخبراء والمختصين بالعمل التنموي.

61

10.3 33 36.6 117 32.8 105 19.1

4

1.3

3.58

0.953

تتواصل ال ُمؤسَّسة مع أصحاب
المصلحة عبر الموقع اإللكتروني.

53

16.6

13.8 44 39.1 125 29.4

4

1.3

3.46

0.966

9

تحرص ال ُمؤسَّسة على االستفادة من
 36ال ُمقترحات والشكاوى المقدمة من
المستفيدين.

62

32 36.3 116 32.5 104 19.4

6

1.9

3.58

0.973

6

توجد جهة متخصصة بال ُمؤسَّسة
لدراسة نتائج التَّواصُل مع أصحاب
المصلحة.

48

70

13.8 44 41.3 132 21.9

26

8.1

3.22

1.112

11

ال ُمؤسَّسة تسعى إلى تعزيز صورتها
38
الذهنية في ال ُمجتمع.

36.3 116

97

30.3

3.1

5

1.6

3.97

0.958

1

ال ُمؤسَّسة تصدر تقارير دورية عن
األداء اإلداري والمالي بشفافية.

85

26.6

87

10.3 33 31.3 100 27.2

15

4.7

3.61

1.123

3

تهتم ال ُمؤسَّسة بقياس مستوى الرضا
40
عن خدماتها.

79

24.7

91

8.8

7

2.2

3.65

1.016

2

35

37

39

15

36.6 117

94

33

92

10.3

2

10 28.7

28 35.9 115 28.4

10

3

0.9

3.5

0.913

8

35

3.58

0.916

4

3.28

1.035

10

0.959

7
5

المتوسط العام للمحور = 3.5

ُي ِّ
وضـح اجلـدول رقـم ( )12البيانـات الوصفيـة

ؤسسـة تسـعى لتعزيـز صورهتـا
وجـاءت عبـارة «ا ُمل َّ
الذهنيـة يف ا ُملجتمـع» يف املرتبـة األوىل ،وبمتوسـط

وتبين ّ
أن أفـراد الع ِّينـة يف عموهـم يوافقـون على هذه
َّ

( ،)0.958وأ ّمـا املرتبـة األخير فكانـت مـن نصيـب
ؤسسـة لدراسـة
العبـارة «توجـد جهـة متخصصـة با ُمل َّ

لـرأي أفـراد ع ِّينـة الدراسـة حـول األسـاليب التـي
واصـل مع أصحـاب املصلحة،
ؤسسـة يف ال َّت ُ
تتخذهـا ا ُمل َّ
األسـاليب؛ إذ بلـغ املتوسـط العـام للمحـور (،)3.5

حسـايب بلـغ ( )3.97وانحـراف معيـاري قـدره
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واصـل مـع أصحـاب املصلحة» ،وبمتوسـط
نتائـج ال َّت ُ

بلـغ ( ،)3.58وانحـراف معيـاري قـدره

حسـايب بلـغ ( ،)3.2وانحـراف معيـاري قـدره

(.)0.953
ؤسسـة عىل االستفادة من ا ُملقرتحات
«6 .حترص ا ُمل َّ

( ،)1.12وجـاءت العبـارات اخلاصة باألسـاليب التي

والشـكاوى املقدمـة من املسـتفيدين» :حصلت

واصل
تتخذهـا املؤسسـات واجلمعيـات اخلرييـة يف ال َّت ُ

مـع أصحـاب املصلحـة وفـق هـذا املحـور مرتبـة كما
ييل :

359-317

هـذه العبـارة على املرتبـة السادسـة بمتوسـط
حسـايب بلـغ ( ،)3.58وانحـراف معيـاري

ؤسسـة تسـعى لتعزيـز صورهتـا الذهنيـة يف
«1 .ا ُمل َّ
األوىل
ا ُملجتمـع» :أتت هـذه العبـارة يف املرتبـة َّ

قـدره (.)0.973

واصـل مـن خلال املقابلات مـع
«7 .يتـم ال َّت ُ
املسـتفيدين مـن اخلدمـات» :جـاءت هـذه

بمتوسـط حسـايب بلـغ ( ،)3.97وانحـراف

العبارة يف املرتبة السـابعة بمتوسـط حسايب بلغ

معيـاري قـدره (.)0.958
ؤسسـة بقيـاس مسـتوى الرضـا عـن
«2 .هتتـم ا ُمل َّ

( ،)3.55وانحـراف معيـاري قـدره (.)0.959
ؤسسـة لقـاءات دوريـة مـع أصحاب
«8 .تنظـم ا ُمل َّ

خدماهتـا» :جـاءت العبـارة يف املرتبـة الثَّانيـة

املصلحـة» :أتـت هذه العبـارة يف املرتبـة الثامنة

بمتوسـط حسـايب بلـغ ( ،)3.65وانحـراف

بمتوسـط حسـايب بلـغ ( ،)3.50وانحـراف

معيـاري قـدره (.)1.016
ؤسسـة تصـدر تقاريـر دوريـة عـن األداء
«3 .ا ُمل َّ

معيـاري قـدره (.)0.913
ؤسسـة مع أصحـاب املصلحة عرب
«9 .تتواصـل ا ُمل َّ

اإلداري واملـايل بشـفافية» :حصلـت هـذه

املوقع اإللكتروين» :حصلت هـذه العبارة عىل

العبـارة على املرتيـة الثالثـة بمتوسـط حسـايب

املرتبة التاسـعة بمتوسط حسـايب بلغ (،)3.46

بلـغ ( ،)3.61وانحـراف معيـاري قـدره

وانحراف معيـاري قدره (.)0.966

( .)1.123
ؤسسـة مع أصحـاب املصلحة عرب
«4 .تتواصـل ا ُمل َّ

واصـل مـن خلال ِّ
الدراسـات
	«10.يتـم ال َّت ُ

الرابعـة بمتوسـط حسـايب بلـغ
العبـارة املرتبـة َّ

العبـارة يف املرتبـة العـارشة بمتوسـط حسـايب

واملسـوحات االسـتطالعية» :جـاءت هـذه

واصـل االجتامعـي» :تبـوأت هـذه
وسـائل ال َّت ُ
( ،)3.58وانحـراف معيـاري قـدره (.)0.916

بلـغ ( ،)3.28وانحـراف معيـاري قـدره

واملختصين بالعمـل التنمـوي» ،جـاءت هـذه

ؤسسـة لدراسـة
	«11.توجـد جهـة متخصصـة با ُمل َّ

واصـل عرب عقد اجتامعـات مع اخلرباء
«5 .يتـم ال َّت ُ

( .)1.035

واصـل مـع أصحـاب املصلحـة»:
نتائـج ال َّت ُ

العبـارة يف املرتبـة اخلامسـة بمتوسـط حسـايب
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اسـتحوذت هـذه العبـارة على املرتبـة األخرية

بمتوسـط بلـغ ( ،)3.22وانحـراف معيـاري
قـدره (.)1.112

االجتامعيـة ،ال على مسـتوى الشركات وال على
َّ
ؤسسـات اخلري َّية واألهلية ،وهنـا تربز أمهية
مسـتوى ا ُمل َّ
هـذه الدِّ راسـة يف كوهنـا الدِّ راسـة األوىل التـي تناولت
ؤسسـات يف حميـط هـذا اجلانـب.
هـذه ا ُمل َّ

تعـدّ مجيـع ال َّنتائـج املسـتخلصة مـن هـذا املحـور
منطقيـة ،كما ّ
أن درجـة ُمارسـاهتا عاليـة؛ ألن مجيـع

وهـذه النتيجـة تتفـق مـع مـا ذهبـت إليـه نظر َّيـة

أمـام ا ُملجتمـع باسـتخدام مجيـع الوسـائل ا ُملتاحـة

مـع أصحـاب املصلحـة بـكل رشائحهـم وباسـتخدام
مجيـع الوسـائل ا ُملتاحـة ،املبـارشة منهـا وغير املبارشة،

واصـل مـع مجيـع أصحـاب
اجلهـات تسـعى إىل ال َّت ُ
فع ً
ً
ـال؛ حتـى حتسـن مـن صورهتـا
املصلحـة
تواصلا ّ
سـيام أن هـذا النوع
للحصـول على الدَّ عـم املـايل ،وال َّ

واصـل يعدّ مـن أهم الوسـائل التي تسـتخدمها
مـن ال َّت ُ
ؤسسـات يف تعزيـز موقفها لدى أصحـاب املصلحة،
ا ُمل َّ

املسـؤولية
بـل هـي مـن ا ُملامرسـات املهمـة يف حتقيـق
َّ

واصل
االجتامعيـة ،ألن نتائـج تطبيق إستراتيجيات ال َّت ُ
َّ
تنعكـس على ا ُمل َّ
ؤسسـات اخلري َّيـة
نظمات عمو ًمـا ،وا ُمل َّ
واصـل مـن خلال
ً
خصوصـا ،وذلـك باسـتثناء ال َّت ُ
الدِّ راسـات واملسـوحات االسـتطالعية ،فقـد جـاءت

درجـة املامرسـة منخفضـة ،وذلـك على الرغـم مـن
ؤسسـات ،كذلك حصلت
أمهيـة هذه الوسـيلة لتلك ا ُمل َّ

عبـارة« :توجـد جهـة متخصصـة باملؤسسـة لدراسـة
واصـل مـع أصحـاب املصلحـة» ،على درجة
نتائـج ال َّت ُ
السـابقة ربما تكـون
منخفضـة ،ممـا يعنـي أن الوسـائل َّ

جمـرد وسـائل غير فاعلـة ،ويف حـال عدم وجـود جهة

واصـل واللقـاءاتّ ،
فـإن هـذا
تـدرس نتائـج هـذا ال َّت ُ

السـابقة مضيعـة للوقت.
جيعـل التعامـل مع الوسـائل َّ
وحـري بالذكـر أن الباحـث مل َّ
يطلـع عىل دراسـات
ّ

املسـؤولية
سـابقة تناولـت هـذا املحـور يف إطـار
َّ

أصحـاب املصلحـة ،فكلما كان هنـاك تواصـل ج ِّيـد
ؤسسـة وسـبل أداء براجمهـا،
كان العائـد جيـدً ا على ا ُمل َّ
وهـذا مـا تؤكـده ً
بـادل االجتامعـي،
أيضـا نظر َّيـة ال َّت ُ
ؤسسـات واجلمعيات
حيث يفترض أن تتبادل هـذه ا ُمل َّ

اخلري َّيـة املعلومـات والربامـج مـع أصحـاب املصلحة،
ؤسسـة أم خارجهـا ،وينتج
سـواء أكان ذلـك داخـل ا ُمل َّ

بـادل االجتامعـي والء وظيفي للمؤسسـة،
عن هـذا ال َّت ُ
وأداء العاملين العمـل بإتقـان ،وتقليـل التكاليـف.
ٌ
ودعم
اجتامعـي
قبـول
وعلى املسـتوى اخلارجـي ينتج
ٌ
ٌّ

ومعنـوي يسـاعد على أداء أدوارهـا؛ وكلام كانت
مـا ٌّيل
ٌّ
إستراتيجية واضحـة،
ؤسسـات اخلري َّيـة
لـدى هـذه ا ُمل َّ
َّ

و ُتناسـب كل رشحيـة ،وختتـار الوسـائل املناسـبة هلـا،
تطورهـا وتقدمها ،ومن ثـم يتحقق
انعكـس ذلك على ُّ
تعـد
املسـؤولية
الفعـال يف
االجتامعيـة التـي ّ
اإلسـهام َّ
َّ
َّ
هد ًفـا مـن أهـداف ال َّتنمية ا ُملسـتدامة.
خامســـا :نتائـــج التســـاؤل اخلامـــس :متثـــل هـــذا
ً

التســـاؤل يف اآليت:
ـؤولية
م ــا ا ُمل ِّ
عوق ــات الت ــي حت ــدّ م ــن تطبي ــق املس ـ َّ
االجتامعي ــة يف املؤسس ــات واجلمعي ــات اخلريي ــة؟
َّ

352

املامون السر كـرار  :دور املُؤسساتِ واجلمعيات اخلريية يف املسؤولية االجتماعية دراس ٌة ميدانية مطبقة على العاملني .....

359-317

أجي ــب ع ــن ه ــذا ال َّتس ــاؤل ع ــر ( )9فق ــرات،

عوقـــات
رأي أفـــراد ع ِّينـــة الدراســـة حـــول ا ُمل ِّ

لتلـــك الفقـــرات باالســـتناد إىل مقيـــاس مخـــايس

أوســـاط املؤسســـات واجلمعيـــات اخلرييـــة ،يمكـــن

ُ
وطلـــب مـــن أفـــراد عينـــة الدراســـة االســـتجابة

االجتامعيـــة يف
املســـؤولية
التـــي حتـــدّ مـــن تطبيـــق
َّ
َّ
اســـتعراض نتائـــج اجلـــدول رقـــم ( )13الـــذي

يضـــم اآليت« :موافـــق بشـــدة ،موافـــق ،ال أدري،

ســـ ُيجيب عـــن هـــذا ال َّتســـاؤل عـــى النحـــو اآليت:

غـــر موافق،غـــر موافـــق بشـــدة» ،وملعرفـــة

جدول رقم (:)13
البيانات الوصفية لرأي أفراد عينة الدراسة حول المُعوِّ قات
التي تح ّد من نطبيق المسؤوليَّة االجتماعيَّة (ن=.)320

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

الترتيب

م

العبارة

موافق بشدة

موافق

ال أدري

غير موافق
غير موافق
بشدة

االنحراف
المتوسط
المعياري

41

عدم وجود خطة استراتيجيَّة
للمسؤوليَّة االجتماعيَّة بال ُمؤسَّسة.

4.4 14 14.7 47 37.8 121 25.9 83 17.2 55

3.37

1.066

9

42

قلة المخصصات المالية لبرامج
المسؤوليَّة االجتماعيَّة في موازنة
ال ُمؤسَّسة.

2.8 9

3.65

1.049

5

43

عدم اقتناع أصحاب ال ُمؤسَّسات
بأهمية المسؤوليَّة االجتماعيَّة.

4.1 13 13.4 43 37.8 121 26.6 85 18.1 58

3.41

1.059

8

1.3 4

3.55

0.978

7

0.6 2 11.3 36 36.3 116 27.2 87 24.7 79

3.64

0.995

6

7.5 24 38.8 124 26.9 86 25.9 83

0.9 3

3.69

0.97

3

عدم إشراك العاملين وأفراد ال ُمجتمع
47
في تحديد نشاطات المسؤوليَّة
االجتماعيَّة.

9.1 29 35.3 113 26.9 86 26.9 86

1.9 6

3.68

1.026

4

التداخل بين مفهوم العمل الخيري
48
والمسؤوليَّة االجتماعيَّة في ال ُمؤسَّسة.

7.5 24 32.5 104 25.9 83 32.2 103

1.9 6

3.79

1.037

2

6.6 21 25.6 82 34.4 110 31.3 100

2.2 7

3.86

1.006

1

عدم وجود معايير واضحة لتقويم
44
المسؤوليَّة االجتماعيَّة بال ُمؤسَّسات.
45
46

49

قلة الكوادر المتخصصة في مجال
المسؤوليَّة االجتماعيَّة
نُدرة الدِّراسات العلمية ال ُمتعلِّقة
بالمسؤوليَّة االجتماعيَّة لل ُمؤسَّسات
الخيريَّة.

توجد بعض القيود من ال ُمؤسَّسات
الحكومية على تقديم الخدمات
االجتماعيَّة.

9.7 31 32.5 104 29.7 95 25.3 81

32 42.5 136 24.7 79 21.6 69

المتوسط العام للمحور = 3.62
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يعكـس اجلـدول رقـم ( )13البيانـات الوصفيـة
عوقـات التـي حتدّ
لـرأي أفـراد ع ِّينـة الدراسـة حـول ا ُمل ِّ

العبـارة يف املرتبـة الثالثة بمتوسـط حسـايب بلغ

وتبي ّ
أن أفـراد الع ِّينة يف عمومهم
واجلمعيـات اخلرييةَّ ،
عوقـات؛ إذ بلـغ املتوسـط العام
يوافقـون على تلـك ا ُمل ِّ

االجتامعيـة»:
املسـؤولية
حتديـد نشـاطات
َّ
َّ

االجتامعية يف أوسـاط املؤسسـات
املسـؤولية
من تطبيق
َّ
َّ

للمحـور ( ،)3.62وجـاءت عبـارة «توجـد بعـض
ؤسسـات احلكومية عىل تقديـم اخلدمات
القيـود مـن ا ُمل َّ
االجتامعيـة» يف املرتبـة األوىل بمتوسـط حسـايب بلـغ
َّ

( )3.86وانحـراف معيـاري قـدره ( ،)1.01أ ّمـا
املرتبـة األخيرة فكانـت مـن نصيـب العبـارة االتيـة:

االجتامعية
للمسـؤولية
إستراتيجية
«عـدم وجود خطة
َّ
َّ
َّ
ؤسسـة» بمتوسـط حسـايب بلغ ( ،)3.37وانحراف
با ُمل َّ

معيـاري قـدره ( ،)1.06وجـاء ترتيـب العبـارت
حتـد مـن تطبيـق املسـؤولية
عوقـات التـي ّ
اخلاصـة با ُمل ِّ
االجتامعيـة وفـق هـذا املحـور مرتبـة كاآليت:
َّ
ؤسسـات احلكومية
«1 .توجد بعـض القيود من ا ُمل َّ
االجتامعيـة» :جـاءت
على تقديـم اخلدمـات
َّ
األوىل بمتوسـط حسـايب
هـذه العبارة يف املرتبة َّ
حسـايب بلـغ ( ،)3.86وانحـراف معيـاري

قـدره (.)1.006

«2 .التداخـل بين مفهـوم العمـل اخليري
ؤسسـة» :حصلت
واملسـؤولية
االجتامعية يف ا ُمل َّ
َّ
َّ
هـذه العبـارة على املرتبـة الثَّانيـة بمتوسـط
حسـايب بلـغ ( ،)3.79وانحـراف معيـاري

قـدره (.)1.037

باملسـؤولية
ُ «3 .نـدرة الدِّ راسـات العلميـة ا ُملتع ِّلقة
َّ
354

ؤسسـات اخلري َّيـة» :أتـت هذه
االجتامعيـة ُ
للم َّ
َّ

( ،)3.69وانحـراف معيـاري قـدره (.)0.97
«4 .عـدم إرشاك العاملين وأفـراد ا ُملجتمـع يف
الرابعـة
حصلـت هـذه العبـارة على املرتبـة َّ

بمتوسـط حسـايب بلـغ ( ،)3.68وانحـراف
معيـاري قـدره (.)1.026

املسـؤولية
«5 .قلـة املخصصـات املاليـة لربامـج
َّ
ؤسسـة» :جـاءت هذه
االجتامعيـة يف موازنـة ا ُمل َّ
َّ
العبـارة يف املرتبـة اخلامسـة بمتوسـط حسـايب
بلـغ ( ،)3.65وانحـراف معيـاري قـدره

(.)1.049

املسـؤولية
«6 .قلـة الكـوادر املتخصصـة يف جمـال
َّ
االجتامعيـة» :أتـت هـذه العبـارة يف املرتبـة
َّ

السادسـة بمتوسـط حسـايب بلـغ (،)3.64
وانحـراف معيـاري قـدره (.)0.995

املسـؤولية
«7 .عدم وجـود معايري واضحة لتقويم
َّ
ؤسسـات» :حصلـت هـذه
االجتامعيـة يف ا ُمل َّ
َّ
العبـارة على املرتبة السـابعة بمتوسـط حسـايب
بلـغ ( ،)3.55وانحـراف معيـاري قـدره

(.)0.978

ؤسسـات بأمهيـة
«8 .عـدم اقتنـاع أصحـاب ا ُمل َّ
االجتامعية» :جاءت هـذه العبارة يف
املسـؤولية
َّ
َّ

املرتبة الثامنة بمتوسـط حسـايب بلـغ (،)3.41
وانحـراف معيـاري قـدره (.)1.059
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للمسـؤولية
إستراتيجية
«9 .عـدم وجـود خطـة
َّ
َّ
ؤسسـة» :أتـت هـذه العبـارة يف
االجتامعيـة با ُمل َّ
َّ
املرتبة األخرية بمتوسـط حسـايب بلغ (،)3.37
وانحـراف معيـاري قـدره (.)1.066
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2016م) ،و (الصالـح2012 ،م) ،وكلهـا أشـارت إىل
ؤسسـات احلكوميـة على
وجـود بعـض القيـود مـن ا ُمل َّ
واالجتامعيـة
ؤسسـات اخلري َّيـة
تقديـم الشركات أو ا ُمل َّ
َّ
االجتامعيـة ،وكانت أبـرز هـذه املعوقات يف
اخلدمـات
َّ

ناقـش هـذا املحـور عـد ًدا مـن املعوقـات التـي

هـذا السـياق ،وذلـك يف ظـل غيـاب الدِّ راسـات التي
ُت ِّـدد األولويات.

ثقافـة املسـؤولية االجتامعيـة ،لـدى معظـم أصحـاب

املسـؤولية
السـابقة التـي تناولـت
عنـه الدِّ راسـات َّ
َّ
ؤسسـات
االجتامعيـة ،على مسـتوى الشركات وا ُمل َّ
َّ

حتـد مـن تطبيـق املسـؤولية االجتامعيـة يف املؤسسـات
واجلمعيـات اخلرييـة حيـث يسـهم ضعـف مسـتوى

القـرار يف املؤسسـات واجلمعيـات اخلرييـة ،يف إعاقـة

تنفيـذ عديـد مـن الربامـج ،أو عـدم حتقيـق غريهـا
لألهـداف املنشـودة منهـا ،وخيلـق يف الوقـت نفسـه
فجـوة بين توجهـات ومقاصد تلـك الربامـج والنتائج

املتحققـة منهـا ،والتداخـل بين مفهوم العمـل اخلريي
واملسـؤولية االجتامعيـة ونـدة الدراسـات املتعلقـة هبـا
إىل جانـب غيـاب التخطيـط اإلستراتيجي ألعمال

املسـؤولية االجتامعيـة .وملـا للمسـؤولية االجتامعيـة

مـن آثـار اقتصاديـة واجتامعيـة وتنموية على القطاعني
العـام واخلـاص يف أي بلـد يف العـامل ال بـد مـن العمـل

على حـل هـذه املعوقـات

تعـدّ مجيـع هـذه ال َّنتائـج منطقيـة؛ إذ جـاءت هذه

عوقـات بدرجـات عاليـة ،ما عدا عبـارة «عدم وجود
ا ُمل ِّ
ؤسسـة»،
للمسـؤولية
خطـة إستراتيجية
االجتامعية با ُمل َّ
َّ
َّ
فقـد جـاءت بدرجة منخفضـة ،وت َّتفق هـذه النتيجة مع

وت َّتفـق هـذه ال َّنتائـج الكميـة مـع مـا أسـفرت

اخلري َّيـة.

توصيات:

همة
املسـؤولية
تعـد
االجتامعيـة إحـدى األدوات ا ُمل َّ
َّ
َّ
يف حتقيـق ال َّتنميـة ا ُملسـتدامة ،واملؤسسـات واجلمعيات
اخلرييـة هـي الدعامـة األساسـية يف حتقيـق ذلـك،
ونجاحهـا يف القيـام بدورهـا يف املسـؤولية االجتامعيـة

يمثـل املنطلـق اإلستراتيجي ألنشـطة العديـد مـن
املنظمات يف املجتمعـات احلديثـة حيـث أصبـح توجيه
املؤسسـات واجلمعيـات اخلرييـة نحـو خدمـة املجتمع

هاجسـا مثلـه مثل املنافسـة على العملاء ،ومن خالل
ً
مـا توصلـت إليـه الدراسـة مـن نتائـج فقـد خرجـت

بالتوصيـات اآلتيـة-:

1 .العمل عىل تفعيل دور املؤسسات واجلمعيات

أغلـب مـا توصلـت إليه الدِّ راسـات السـابقة كدراسـة

اخلريية يف حتقيق املسؤولية االجتامعية ،وذلك

من خالل التزمها بثالث مبادئ هي :االحرتام

كل مـن( :الغرفـة التجاريـة بالريـاض2016 ،م) ،و

واملسؤولية جتاه العاملني وأفراد املجتمع ،دعم

(العبـدان2014 ،م) ،و(مؤسسـة امللك خالـد اخلري َّية،
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املجتمع ومساندته ،محاية البيئة ،ونرش الوعي

البيئـة .سـواء من حيـث االلتزام بتوافـق املنتج

التواصل االجتامعي بثقافة املسؤولية االجتامعية

أو مـن حيـث املبـادرة بتقديـم مـا خيـدم البيئـة

من خالل أجهزة اإلعالم املختلفة ،ووسائل

وتعزيزها ،وذلك بوضع برامج توعوية هلا

الـذي تقدمـه الرشكـة للمجتمـع مـع البيئـة

وحيسـن مـن الظـروف البيئيـة يف املجتمـع،

تتناوهلا من حيث مفهومها ،وأمهيتها يف حتقيق
ال َّتنمية ا ُملستدامة.

4 .يتضمـــن مفهـــوم املســـؤولية االجتامعيـــة

للمؤسســـات واجلمعيـــات اخلرييـــة يف

وجـــود عالقـــات ووســـائل اتصـــال مـــع

2 .أكـــدت نتائـــج الدراســـة الـــدور الكبـــر
التنميـــة االقتصاديـــة يف املجتمـــع وعليـــه

ت ــويص الدراس ــة بتفعي ــل ه ــذا ال ــدور ع ــن
طريـــق إجيـــاد ودعـــم برامـــج اجتامعيـــة،

اقتصاديـــة ،وثقافيـــة مســـتدامة مســـتقاة

مـــن االحتياجـــات واألوليـــات الوطنيـــة،
واالســـتثامر يف املـــوارد البرشيـــة وخلـــق

فـــرص عمـــل وإجيـــاد بيئـــة صحيـــة آمنـــة،
وح ــل املش ــكالت االجتامعي ــة يف الب ــاد م ــن

خ ــال تفعي ــل مفه ــوم املس ــؤولية املجتمعي ــة

يف املؤسســـات واجلمعيـــات اخلرييـــة.

ومعاجلـة املشـاكل البيئيـة املختلفـة.

للمؤسســـات واجلمعيـــات اخلرييـــة رضورة
أصحـــاب املصلحـــة هبـــا واملجتمـــع بشـــكل

عـــام ،وعليـــه تـــويص الدراســـة بـــرورة
دمـــج املســـؤولية االجتامعيـــة يف رســـالة
ورؤيـــة وفلســـفة املؤسســـات واجلمعيـــات
اخلرييـــة ،وكذلـــك تقويـــة العالقـــات

مـــع أصحـــاب املصلحـــة مـــن خـــال
اإلجابـــة عـــن التســـاؤالت التـــي تشـــغلهم،

واالس ــتمرار يف احل ــوار م ــع كاف ــة األط ــراف

املعنيـــة يف املجتمـــع.

5 .أك ــدت نتائ ــج الدراس ــة وج ــود العدي ــد م ــن

3 .حيث عكسـت نتائج الدراسـة ما للمؤسسـات

املعوقـــات التـــي تواجـــه دور املؤسســـات

البيئـة ،وعليه تـويص برضورة إلـزام الرشكات

االجتامعي ــة ،وعلي ــه ت ــويص الدراس ــة بإزال ــة

واجلمعيـات اخلرييـة مـن دور يف املحافظـة عىل

بالقوانين املختلفـة خاصـة يف مـا يتعلـق
باحلفـاظ على البيئـة ،واهتمام هبمـوم املجتمع
والبيئـة اهتام ًمـا كاف ًيـا ،واألخـذ بعين االعتبار
ثالثيـة أضلاع التنميـة املسـتدامة وهـي النمو

االقتصـادي والتقـدم االجتامعـي ،ومحايـة
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واجلمعيـــات اخلرييـــة يف املســـؤولية

تلـــك املعوقـــات مـــن خـــال العمـــل عـــى
ن ــر املس ــؤولية االجتامعي ــة لدهي ــا ،والعم ــل

ع ــى إجي ــاد أط ــر عم ــل جذاب ــة للمس ــؤولية
االجتامعيـــة للـــركات ،وحتفيـــز الـــركات

للقيـــام بمســـؤوليتها االجتامعيـــة لتشـــمل

املامون السر كـرار  :دور املُؤسساتِ واجلمعيات اخلريية يف املسؤولية االجتماعية دراس ٌة ميدانية مطبقة على العاملني .....

مس ــؤوليتها جت ــاه أف ــراد املجتم ــع املتعامل ــن

معهـــا ،والعمـــل إجيـــاد فـــرص عمـــل
للشـــباب الســـتيعاب مشـــكلة البطالـــة،
وأن تصبـــح املســـؤولية املجتمعيـــة مأثـــرة يف

املجتم ــع ويف التنيم ــة املس ــتدامة م ــن خ ــال
أخذهـــا شـــكال تنظيميـــ ًا ومؤسســـ ًيا لـــه

خطـــة وأهـــداف حمـــددة.
املصادر واملراجـــــــــع:
ً
أول /املصادر واملراجع العربية:

أمحــد ،عمــر عبــد اجلبــار حممــد2000( .م) .نظريــات اجتامعيــة
معــارصة .ط ،1 .اخلرطــوم :مطابــع جامعــه اخلرطــوم.
بــدري ،أمــرة يوســف بابكــر2016( .م) .املســؤولية
االجتامعيــة حتليــل مضمــون معــريف ،الريــاض :الشــبكة
الســعودية للمســؤولية االجتامعيــة.

الربيثــن ،عبــد العزيــز عبــد اهلل2014( .م) .معجــم
املصطلحــات االجتامعيــة .ط ،1 .الريــاض :مؤسســة
امللــك خالــد اخلرييــة.
حجــازي ،حممــد فــؤاد1980( .م) .النظريــات االجتامعيــة .ط.
، ،1القاهــرة :مكتبــة وهبــة.
حجــازي ،مصطفــى2012( .م) .نحــو سياســة اجتامعيــة
خليجيــة لــأرسة مــن الرعايــة إىل التمكــن .ط،1 .
البحريــن :املكتــب التنفيــذي ملجلــس وزراء الشــؤون
االجتامعيــة لــدول جملــس التعــاون.
احلســن ،احســان حممــد2005( .م) .النظريــات االجتامعيــة
املتقدمــة :دراســة حتليليــه يف النظريــات االجتامعيــة
املعارصة،عــان :دار وائــل.

حيــزوم ،عبــد الرحيــم2016( .م) .املســؤولية املجتمعيــة
مــن خــال نظــام الوقــف االســامي ،املؤمتــر العلمــي
الــدويل االول للمســؤولية املجتمعيــة ،الدوحــة.
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مخــش ،جمــد الديــن عمــر خــري1999( .م) .علــم االجتــاع:
املنهــج واملوضــوع .ط ،1 .عــان :دار جمــدالوي للنــر.
الســعدي .ســيف بــن نــارص (2010م) .املســؤولية االجتامعيــة
لــركات القطــاع اخلــاص ودورهــا يف دعــم اجلمعيــات
االهليــة يف ســلطة عامن .رســالة ماجســتري غري منشــورة،
كليــة اآلداب ،ســلطنة عــان :جامعــه الســلطان قابــوس.

شــويخ ،هنــاء امحــد2016( .م) .دور بعــض املحــددات
الديموغرافيــة والنفســية يف القيــام بســلوك املســؤولية
االجتامعيــة بــن طــاب اجلامعــة ،املؤمتــر الــدويل العلمي
االول للمســؤولية االجتامعيــة :الدوحــة.

الصالــح ،عبدالكريــم عبدالرمحــن2012( .م) .جهــود
املؤسســات اخلرييــة املانحــة يف تنميــة املجتمــع املحــي.
رســالة ماجســتريغري منشــورة ،كليــة العلــوم االجتامعية.
الريــاض :جامعــه االمــام حممــد بــن ســعود االســامية.
العبــدان ،االء حممــد عبــد العزيــز2014( .م) .معوقــات اداء
املســؤولية االجتامعيــة للقطــاع اخلــاص يف املجتمــع
الســعودي .رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،الريــاض:
جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية.

عثــان ،ســيد أمحــد2010( .م) .التحليــل االخالقــي
للمســؤولية االجتامعيــة .ط ،1 .القاهــرة :مكتبــة
االنجلــو املرصيــة.

العــريب ،مصطفــى ،طربيــا نذيــر2012( .م) .املســؤولية
االجتامعيــة للمصــارف اإلســامية حتليــل جتربــة
املــرف اإلســامي للتنميــة ،امللتقــى الــدويل الثالــث
ملنظــات األعــال واملســؤولية االجتامعيــة .بشــار،
اجلزائــر :جامعــه بشــار.
عرعــور ،مليكــة2017( .م) ،املســؤولية االجتامعيــة وافرازاهتــا
مــن منظــور سوســيولوجي ،املؤمتــر الــدويل العلمــي
الثــاين للمســؤولية االجتامعيــة ،الدوحــة.
الغرفــة التجاريــة بالريــاض2016( .م) .دور القطــاع اخلــاص
باملســؤولية االجتامعيــة املســتدامة ،الريــاض.
الفيــزوز ،آبــاد .)1407( .القامــوس املحيــط .ط ،2 .بــروت:
مؤسســة الرســالة.
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