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  : المقدمة
  

لم تعد ف. عام باألخذ بمفهوم المسئولية االجتماعية للمنظمة وذلك من أجل تحسين األداء وزيادة فعاليتهلقد أصبح هناك اتفاق وتوجه 
الشركات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فحسب، ولم يعد تقييمها يعتمد على ربحيتها فقط، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد 

وكان من . التطورات المتسارعة في الجوانب االقتصادية والتكنولوجية واإلدارية عبر أنحاء العالمعمل قادرة على التعامل مع  ةعلى خلق بيئ
وقد أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص محوريًا في عملية التنمية، وهو ما أثبتته ". لية االجتماعية للشركاتالمسئو "أبرز هذه المفاهيم مفهوم 

دمة في هذا المجال، وقد أدركت مؤسسات القطاع الخاص أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت النجاحات التي تحققها االقتصادات المتق

  ٤٤  نتائج البحث وتوصياته:  السادسالفصل  
  

  ٤٦  مراجع البحث
  

  ٤٩  ملحق الستمارة االستقصاء

  فهرست الجدول
  رقم الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  ١١ والفرعية لرئيسيةا وعناصرها للمؤسسة االجتماعية ليةئو المس أبعاد (١)
  ١٣  تماعيةمقارنة بين آراء مؤيدي ومعارضي المسئولية االج (٢)

)٣(   ٣٦  مدى إدراك العاملين لعناصر المسئولية االجتماعية لفروع البنوك محل الدراسة 

)٤(  
 األهمية النسبية لمجاالت المسئولية االجتماعية للبنوك للمجموعات الفرعية وعلى المستولى اإلجمالي

  للعينة
٣٤  

)٥(  
مقارنة بين األهمية النسبية لمجاالت المسئولية االجتماعية في كالً من البنوك العامة والخاصة عينة 

  الدراسة
٣٨  

)٦(   ٤١  معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت قائمة االستقصاء وكذلك للقائمة ككل 
)٧(   ٤٢  البحث االستمارات الموزعة والمستلمة من فروع البنوك عينة 

  فهرست األشكال
  رقم الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل

  ١٠  األطراف ذات المصلحة التي تتحمل المنظمة المسئولية نحوهم (١)
  ١٢ هرم المسئولية االجتماعية منظمة األعمال (٢)
  ١٤  للمنظمة االجتماعية المسؤولية استراتيجيات (٣)
  ١٥  الجتماعية وأخالقيات اإلدارةالتداخل بين القانون والمسئولية ا (٤)
  ١٦  درجة تحمل المسئولية اإلجتماعية (٥)

)٧(   ٢٠  مجـاالت المسئولية اإلجتماعية للبنك 
  ١٧  نموذج يقيس درجة استجابة منظمات االعمال للحاجات االجتماعية (٦)

)٨(   ٣٤  شكل يوضح نموذج البحث ومتغيراته 
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إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات اإلنتاجية، مثل هموم المجتمع والبيئة، وإلى ضرورة األخذ بعين االعتبار 
فها مجلس األعمال العالمي ل ّ   ١.لتنمية المستدامة وهي النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي وحماية البيئةاألضالع الثالثة التي عر

 

المسئولية االجتماعية للشركات من العناصر الرئيسية في تكوين سمعة الشركات، والمشاركة في استرتيجيات واقعية وفعالة  وتعتبر
يات إدارة المنظمة والرفع من قدرتها على استقطاب عمالء جدد وتعزيز السمعة العامة للمنظمة مما يسهل ال. لتقديم الخدمات االجتماعية

ومن جانب اخر فإن االستثمار في النشاط االجتماعي من الممكن أن يعزز قيمة الشركة في السوق المالي ورفع . وزيادة حصتها في السوق
يق نتائج أفضل في مسائل التوظيف والوالء للمنظمة عالوة عن المزايا األخرى من بناء القدرة على تحق. قدرتها في الوصول إلى رأس المال

كما أن المشاركة في العمل االجتماعي مع أصحاب العالقة باليات الحوار . واالحتفاظ بالموظفين وتعزيز دوافع العمل واإلبداع وزيادة اإلنتاجية
  ٢.تمعات وبالتالي التحفيز على تطوير األعمالالمفتوح والشراكات الفعالة واظهار الشفافية من شأنه تحسين عالقات الشركة مع المج

  

 أن الدراسات أثبتت فقد العكس، على ولكن أرباحها، من وتقلل الشركة على عبئا تعتبر االجتماعية المسئولية بأن خطأ البعض عتقدي كما
 العمالء أعين في الشركة ومركز رةصو  تحسين في يساهم المجتمع في وغيرهم المصالح أصحاب تجاه االجتماعية بمسئولياتها الشركة قيام

 تعتبر للشركة االجتماعية المسئولية فإن لذلك الطويل، واألجل المتوسط األجل في الشركة عائدات على ايجابيا ينعكس مما والجمهور
 أن إلى اإلشارة دروتج .للشركة االجتماعي النشاط أوجه على المنفقة التكلفة يفوق الطويل، المدى على عائد له األجل طويل استثمارا

 األجل طويل استثمار أنها على إليها تنظر ولكن عليها، عبئا باعتبارها االجتماعية مسئوليتها إلى تنظر تعد لم المتقدمة الدول في الشركات
 من الحالمص أصحاب خالل ومن خاللها من تعمل التي البيئة ضمن للشركات طيبة أجواء خلق خالل من الطويل األمد على عوائد يحقق

  .المجتمع أشخاص وباقي مقرضة ومؤسسات وموظفين وعمالء وموردين مساهمين
  

العديد من  تبني مفهوم المسؤولية االجتماعية، حيث أضحتنحو المنظمات  التي تدفعالعولمة من أهم القوى  ولقد أصبحت
ة االجتماعية، و أصبحت حمالتها ترفع شعار المسؤولي  Multinational Companies (MNCs)ات المنظمات متعددة الجنسي

ذلك باالضافة بتشغيل األطفال،  وعدم السماح بتوفير ظروف عمل آمنة للعاملين،  وااللتزامبحقوق اإلنسان،  قائمة على اإلهتمامالترويجية 
  ٣.البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية بقضايا إلى االهنمام

  
  األولالفصل  

  اإلطـار العـام للدراسـة  
  

  
  

  : تقديم
  

                                                   
سوق فلسطني لألوراق  - رقية عريان ، القائم بأعمال مسؤول العالقات العامة : بقلم املسؤولية االجتماعية للشركات بني الواجب الوطين االجتماعي واملبادرات الطوعية ١

  .املالية
 

تمع ملفهوم املسئولية  YouGovSirajدراسة البنك األهلي التجاري بالتعاون مع شركة :  ٢٠٠٩ئولية االجتماعية للشركات يف اململكة العربية السعودية املس     ٢ عن نظرة ا
  .االجتماعية للشركات يف اململكة العربية السعودية
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 ص. ٢٠٠٣، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املستنصرية، )غري منشورة(عينة من املنظمات املصنعة للمنتجات الغذائية يف اجلمهورية اليمنية، أطروحة دكتوراه 
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لقد اكتسب موضوع المسئولية اإلجتماعية أهمية خاصة في الوقت الحاضر حيث أصبح الحديث عن المسئولية اإلجتماعية في اآلونة 
راد األخيرة ظاهرة مألوفة يمكن رؤيتها بوضوح في عناوين المؤتمرات والندوات ، كما أننا نجدها مجاال للدراسات واألبحاث سواء من قبل األف

ولقد تزايد اإلهتمام بالمسئولية اإلجتماعية في البنوك العاملة في مصر بإعتبارها شركات مساهمة مصرية . مراكز البحوث والمنظمات الدولية أو
وكل ما له  –البيئة  –من خالل ما تدرجه في جداول أعمالها من مجاالت ذات طابع إجتماعي والتي لها التزام تجاه المجتمع ومنها الصحة 

قة بحقوق اإلنسان وقوانين العمل، وفي ظل تداعيات األزمة اإلقتصادية العالمية أصبحت هناك حاجة ملحة لزيادة دور تلك البنوك في عال
  .تحقيق مسئوليتها اإلجتماعية في جمهورية مصر العربية

  
 

  : مشكلة البحث
  

لي تعظيم أرباحها تظهر لنا مشكلة البحث والتي يمكن في ظل سعي المنظمات اإلقتصادية إلى تحقيق األداء اإلقتصادي الذي يهدف إ
، باإلضافة إلى  مدى قيام البنوك بممارسة درجة من المسئولية االجتماعية بمجاالتها المختلفة تجاه األطراف ذات المصلحة أن تتمثل في

من هنا سوف تكون هذه الدراسة حافزا . همة مصريةتقييم العالقة بين المسئولية اإلجتماعية وتأثيرها على أداء البنوك بإعتبارها شركات مسا
نحو إجراء دراسات تتمحور مشكلتها من خالل التساؤل الرئيسي عن مدى وجود عالقة بين المسئولية اإلجتماعية وتأثيرها على األداء لدى 

 .بعض البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بإعتبارها شركات مساهمة مصرية
  
  
  

  - : مشكلة الدراسة يمكن إثارة التساؤالت التالية ومن أجل توضيح
      

هل أن البنوك هي وحدات إقتصادية تهدف إلي تعظيم األرباح أم هي وحدات إجتماعية يجب أن تلعب دورا أجتماعيا متزايدا في  .١
ً ( بيئاتها؟، أم هناك دورا متوازنا  ً  إقتصاديا ء وتفي بالتزاماتها اإلجتماعية المفروضة تحاول من خالله تلك البنوك أن تعظم األدا)  إجتماعيا

 عليها؟
 ؟ كو مجاالت المسئولية االجتماعية للبن أهم ما هي .٢
 وما هي أهميتها النسبية ؟ ؟ ما هي درجة اإلهتمام لدى تلك البنوك نحو تطبيق المسئولية اإلجتماعية .٣
 عنها في البنوك العامة ؟ األهمية النسبية لمجاالت المسئولية االجتماعية في البنوك الخاصةهل تختلف  .٤
 قيام البنوك بممارسة درجة من المسئولية االجتماعية يؤثر على أدائها االقتصادي والمالي؟هل أن  .٥
  

  :  أهمية البحث
يمثل البحث الحالي اسهاما متواضعا يربط بين كل من المسئولية اإلجتماعية لبعض البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية كشركة 

مصرية، وما يترتب على ذلك الدور من تأثير على أداء تلك البنوك والذي ينعكس بدوره بالتأثير على العاملين بالبنك من جهة مساهمة 
والمجتمع ككل من جهة أخرى ، كما أصبحت البنوك اآلن في أمس الحاجة لإلهتمام بالجوانب االخالقية والمسئولية االجتماعية إذ يعد هذا 

  .  تمام خاصة تجاه األفراد العاملين بهاالحقل األن موضع اه
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  :  أهداف البحث
  : في ضوء المشكلة البحثية وأهمية البحث يمكن صياغة األهداف البحثية باآلتي 

 .تقديم معالم نظرية للبنوك قيد البحث عن مفهوم المسئولية اإلجتماعية .١
 .االجتماعيةالوقوف على مدى اهتمام العاملين في هذه البنوك بمجاالت المسئولية  .٢
 .التعرف على دوافع البنوك التي ستجرى عليها الدراسة على مدى مساهمتها في األنشطة اإلجتماعية للمسئولية اإلجتماعية .٣
 .نشر ثقافة االلتزام بالمسئولية اإلجتماعية في جميع الجهات المتعاملة مع البنوك .٤
 .كات مساهمة مصرية وبيان أثر ذلك على أدائها تحليل عناصر المسئولية اإلجتماعية لتلك البنوك بإعتبارها شر  .٥
التوصل إلى عدد من النتائج والتوصيات التي يمكن أن تكون ذات فائدة سواء للباحثين المهتمين بهذا المجال ، أو لكالً من اإلدارة  .٦

منظمات من الوفاء بمسئوليتها والعاملين في البنوك ومنظمات األعمال األخرى وذلك من أجل تنمية سلوكهم بالشكل الذي يمكن هذه ال
 .االجتماعية تجاه األطراف ذات المصلحة

 

  : البحث مكونات
 :كاآلتي   هيو  رئيسية فصول سبعة يحتوي البحث على

   .ومكوناته هوأهدافة البحث، أهميت اليحث،مشكلة  :ويتناول اإلطار العام للدراسة: الفصل األول
الميثاق العالمي ، تعريف المسئولية اإلجتماعية: ويتناول جتماعية في منظمات األعمالاإلطار النظري للمسئولية اال :الفصل الثاني

المسئولية االجتماعية  ،هرم المسئولية االجتماعية ،أبعاد  المسئولية االجتماعية ،مداخل دراسة المسئولية االجتماعية ،للمسئولية االجتماعية
 تأثير ،القانون و المسئولية اإلجتماعية ،القانون و المسئولية اإلجتماعية واستراتيجية المنظمةتكامل المسئولية االجتماعية  ،بين مؤيد ومعارض

  .ولية االجتماعية لمنظمات األعمالأسس نجاح المسئ، و للشركات االجتماعية المسئولية على المالية األزمة
القوى والعوامل ، مجاالت المسئولية االجتماعية للبنك، ية اإلقتصاديةالبنوك والتنم :ويتناول  البنـوك والمسئوليـة االجتماعيـة: الفصل الثالث

 .عملية لبعض البنوك في تطبيق المسئولية اإلجتماعيةالتجارب ، وأخيرًا بعض الالدافعة لممارسة البنوك لمسئوليتها اإلجتماعية
  .السابقة في موضوع البحثلدراسات بعض امراجعة مسحية ل وذلك من خالل.  الدراسات السابقة:  الرابع الفصل
 ،تحليل صدق أداة البحثمتغيرات ونموذج البحث، فروض البحث، أساليب لقياس، : ويتناول.  منهـج البحـث وأسلوبـه:  الخامس الفصل

  .مجتمع وعينة البحث، وحدود البحث وصعوباته
  .بليمناقشة نتائج البحث والتوصيات واتجاهات البحث المستق: يتناول:  السادس الفصل

  
  .االستقصاء لقائمةوملحق  مراجع البحثباإلضافة إلى 

  
  يـل الثانـالفص

  اإلطار النظري للمسئولية االجتماعية في منظمات األعمال
  

  تقديم
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هو العام الذي تم فيه ورود اصطالح المسئولية اإلجتماعية للمرة األولى في إدارة األعمال وذلك عندما  ١٩٢٣لقد كان عام 
في كتابه فلسفة اإلدارة إلى أن مسئولية اإلدارة في المشروعات هي بالدرجة األولى مسئولية إجتماعية، وأن التزام ادارة   Sheldonأشار

وبالرغم من . المشروع بمسئوليتها اإلجتماعية عند اداء وظائفها المختلفة هو الجزء الهام من فن استخدام األساليب العلمية إلدارة األعمال
فإن مفهوم المسئولية اإلجتماعية لم يلفت االنظار أو يجذب اإلنتباه في تلك المرحلة المبكرة، ولكن كانت هناك اشارات غير تلك البداية، 

مباشرة ظلت تطفو وتتالصق متجمعة سويا حتى نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن الحالي، حيث بدء اصطالح المسئولية 
وكانت تلك المساحة أشبه ما تكون بداية لمولد فكر جديد في فلسفة . فت االنظار اليه بشكل أكبر مما مضىاإلجتماعية يجذب االنتباه ويل

  ٤.اإلدارة هو المسئولية اإلجتماعية
  
  : تعريف المسئولية اإلجتماعية: أوالً 

  

فكر اإلداري لم يقدم مفهوم واضح على الرغم من أن المسئولية اإلجتماعية أصبحت جزء من إستراتيجية المنظمات الحديثة إال أن ال
ومحدد لهذه المسئولية يتسم بالقبول والعمومية حيث أن مفهوم المسئولية اإلجتماعية ما زال يحيط به الكثير من الغموض وعدم وضوح 

  .الرؤية
  

بالمساهمة في التنمية  مفهوم المسئولية االجتماعية للشركات على أنها ألتزام أصحاب النشاطات التجارية ٥قد عرف البنك الدوليف
المستدامة، من خالل العمل مع موظفيهم وعائالتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة 

  .ويخدم التنمية في آن واحد
  

 World Business Council for Sustainable Development (1998) ٦كما عرف مجلس األعمال للتنمية المستدامة
أنها التزام مستمر من قبل الشركة لسلك سلوك أخالقي والمساهمة في التنمية اإلقتصادية، "المسئولية االجتماعية في منظمات األعمال على 

  ".  وكذلك تحسين جودة حياة العاملين وأسرهم، وأيضا تحسين جودة حياة المجتمع المحلي والمجتمع بشكل عام
  

بأنها تعبير عن قيم وفلسفة القيادة اإلدارية للمنظمات في التزامها بالعمل لتحقيق ) " ٣٠: ٢٠٠٧ان سليم إبراهيم األغا،مرو ( هاوقد عرف
بما يحقق توازن مصالحهم، وبما يعكس الثقة المتبادلة بين المنظمة  –في البيئة الداخلية والخارجية  –أهداف وتوقعات كل أصحاب العالقة 

  ".اإلستراتيجية للمنظمةوالمجتمع لتحقيق األهداف 
  

أنه على اإلدارة وهي تتخذ قراراتها " المسئولية اإلجتماعية للمنظمة أو لإلدارة بأنها تعني ) ١٠:  ٢٠١٠جادالرب، سيد محمد (ويعرف 
حاول جاهدة زيادة أي كانت يجب أن تراعي التأثيرت اإليجابية والسلبية لهذه القرارت على كافة األطراف التي تعمل معها وتتعامل معها وت

  ".التأثيرات اإليجابية بما يخدم جميع األطراف وبما ال يتعارض مع أهداف المنظمة
  

                                                   
دراسة تطبیقیة على الهیئة العامة لموانئ : یة ر المسئولیة اإلجتماعیة للصفوة اإلداریة المص). ١٩٩١. (محمد عبدالفتاح حافظ الصیرفي،. ٤

  . ٧٢٠المجلة العلمیة لالقتصاد والتجارة، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، العدد األول، . البحر األحمر
   ,New York, Pitman, 1968, P.XVf managementThe philosophy oStewart Thompson , نقال عن .

 
٥ .http://www.worldbank.orgThe World Bank.   
 
 
٦ . WBCSD, 2009.. http://www.wbcsd.orgWorld Business Council for Sustainable Development  
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، أما االتحاد األوربي فيعرف المسئولية االجتماعية على أنها مفهوم تقوم الشركات بمقتضاه بتضمين اعتبارات اجتماعية وبيئية في أعمالها
تطوعي، ويركز االتحاد األوربي على فكرة أن المسئولية االجتماعية هي مفهوم تطوعي ال يستلزم  وفي تفاعلها مع أصاب المصالح على نحو

  ٧.سن القوانين أو وضع قواعد محددة تلتزم بها الشركات للقيام بمسئوليتها تجاه المجتمع
   

 –التجارية (مجتمعية أنها مسئولية المنشاة والمسئولية المجتمعية مكملة للمسئولية القانونية واألخالقية جيث يتم تعريف المسئولية ال
عن تأثيرات قراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة وذلك من خالل سلوك أخالقي يتم ...) اإلعالمية  –التعليمية  –األهلية  –الحكومية 

  : ٨بالشفافية والذي من شأنه
  .أن يشارك في التنمية المستدامة وصحة ورخاء المجتمع - 
 .قوانين والتشريعات المطبقة ويتماشى مع معايير السلوك الدوليةأن يلتزم بال - 
 .أن يتكامل عبر المنشأة ويمارس في عالقاتها - 
 

باإلضافة إلى التعريفات السابقة يقترح بعض الباحثين والمتخصصين تحويل مصطلح المسئولية االجتماعية إلى مصطلح االستجابة 
ًا من اإللزام، بينما يتضمن الثاني وجود دافع أو حافز أمام رأس المال لتحمل المسئولية االجتماعية، حيث يتضمن المصطلح األول نوع

  . االجتماعية
  

تعدد وإختالف تعريفات مفهوم المسئولية اإلجتماعية وعدم االتفاق حول وبالنظر إلى التعريفات السابقة، فإنه يمكن القول، بأن ظاهرة 
فقد كان في البداية ينظر إليها على . تطور حول مفهوم المسئولية اإلجتماعية للوحدة اإلقتصادية تعريف محدد حولها يكشف لنا عن أن هناك

تستوجب  أنها مسئولية الوحدة التي تنشأ  كاستجابة لقوى الضغط االجتماعي حول التأثيرات البيئية السالبة الناتجة عن مزاولتها لنشاطها  والتي
ونظرا .٩باع المتطلبات اإلجتماعية التي تفرضها القوانين والسياسات العامة واألعراف االجتماعية السائدةقيامها ببعض األنشطة اإللزامية إلش

  . للتطور الحادث في مفهوم المسئولية االجتماعية أصبحت تعني أن تقوم الوحدة بكال من األنشطة اإللزامية واإلختيارية معا
  

  :١٠ يةالميثاق العالمي للمسئولية االجتماع: ثانيًا 
  

م االقتراح األولي للميثاق العالمي للمسئولية االجتماعية من قبل األمين العام لألمم المتحدة السيد كوفي عنان في ١٩٩٩لقد شهد عام 
م، ٢٠٠يوليو  ٢٦خطابه أمام المنتدى االقتصادي العالمي، في حين أطلق الميثاق بمرحلته النهائية في مقر األمم المتحدة في نيويورك في 

المعرفة، سياسة الحوار، ( وهو عبارة عن مبادرة مواطنة طوعية متعلقة بالشركات يعرض تسهيالً وتعهدًا من خالل عدة آليات تتمثل في 

                                                   
  ٣السنة التاسعة ص  – ٢٠١٠فرباير  –العدد التسعون  –املعهد العريب للتخطيط بالكويت  –، سلسلة جسر التنمية ية للشركاتاملسئولية االجتماعحسني االسرج،  ٧

api.org/develop_1.htm-http://www.arab.  
 
تم: أسامه املليجي ، مقالة بعنوان  ٨ م، ٢٠١٠سبتمرب  ١٣، )٢١٧٥العدد (،  جملة األهرام االقتصاديعية والتنمية املستدامة بني املعايري الدولية واملمارسات الفعلية ، املسئولية ا

  .٦٦ص
، جملد ١، ج ٢سكندرية، ع، جامعة اإلجملة كلية التجارة للبحوث العلمية، )االفصاح عن معلومات املسئولية االجتماعية للوحدة االقتصادية(االمريه ابراهيم عثمان،   ٩

 .١٩٩٩،سبتمرب ٣٦
القطاع اخلاص يف " املؤمتر الدويل حول  -  حالة تطبيقية على اململكة العربية السعودية: املسئولية االجتماعية ودورها يف مشاركة القطاع اخلاص يف التنمية  -السحيباين،صاحل   ١٠

 ).ت، اجلمهورية اللبنانية، بريو ٢٠٠٩مارس  ٢٥- ٢٣(، " تقييم واستشراف : التنمية 
 



 ٥٥من  ٩صفحة 

، ويعتمد هذا الميثاق على المسئولية االجتماعية العامة بما في ذلك شفافية الشركات والقوى العاملة )شبكات محلية ومشاريع الشراكة
  :، والتي تمثلت فيما يليدني للبدء والمشاركة في األداء الجوهري المتعلق بمتابعة المبادئ المستند عليها الميثاقوالمجتمع الم

، والتأكد من أنها ليست متواطئة في أي انتهاك لحقوق على منظمات األعمال أن : حقوق اإلنسان -  تحترم حقوق اإلنسان المعلنة عالميًا
  .اإلنسان

 .اء الفعلي لعمالة األطفال، إزالة كافة أشكال العنف والعمل اإلجباري، إزالة التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والموظفيناإللغخالل من  :العمل -

  .على منظمات األعمال أن تدعم الطريقة الوقائية للتحديات البيئية، تشجيع تطوير وانتشار التقنيات المالئمة للبيئة :البيئة -

  .تعمل ضد كل أشكال الفساد بما فيها الرشوة واالبتزازعمال أن منظمات األ على :الفسادمحاربة  -
  

  : مداخل دراسة المسئولية االجتماعية: ًا ثالث
  

لقد برزت بعض األبحاث والدراسات في مجال المسئولية اإلجتماعية، وكان من نتيجتها ان هناك ثالثة مفاهيم او اتجاهات او مداخل 
  ١١.التجاه التقليدي، تأثير اصحاب المنافع واالتجاه اإليجابيلدراسة المسئولية اإلجتماعية وهي ا

  

  :ويمكن توضيح هذ اإلتجاهات كما يلي
  

 :اإلتجاه التقليدي للمسئولية اإلجتماعية -١
 

يجب أن يتجه نحو تحقيق كل ما هو في صالح حملة األسهم أو  للمنظمة،ويركز هذا االتجاه على أن مفهوم المسئولية االجتماعية 
. س المال في المنظمة من مزايا أو فوائد، وسمي باالتجاه التقليدي على أساس أن أي منظمة لم تكن لتنشأ إال لتحقيق األرباحأصحاب رأ

والذي يشير إلى أن المسئولية " ميلتون فريدمان" حيث يكون الهدف األسمى للمنظمة هو تعظيم الربح، وهذا يتفق مع النموذج الذي قدمه 
  .للمنظمة هي تحقيق وتعظيم الربح من خالل استخدام كافة المصادر والموارد المتاحة اإلجتماعية الوحيدة

  

 :المسئولية االجتماعية تجاه أصحاب المنافع -٢
 

ب يتأثر أداء المنظمة بالقوى الخارجية الضاغطة عليها، فعند قيام اإلدارة بعملية إتخاذ القرار يجب عليها مراعاة التزاماتها تجاه أصحا
وعلى ذلك فإنه طبقا لهذا . أو النفوذ مثل حملة األسهم، الموظفين ، المستهلكين ومختلف القوى والعوامل الحكومية المؤثرة األخرىالمنافع 

المفهوم يجب على المنظمة أن ترضي هذه األطراف جميعا وذلك من خالل وضع السياسات والخطط التي من شأنها خدمة جميع األطراف 
  .جل الطويلفي األجل القصير أو األ

 

 : االتجاه اإليجابي للمسئولية االجتماعية -٣
 

ويعتبر هذا االتجاه هو األنسب واألكثر مالئمة، ووفقا لذلك اإلتجاه فإنه يجب على المنظمة أن تكون ملتزمة تجاه مختلف القوى 
  :الخارجية بما يلي

  
  

 لسياسات التنظيمية المالئمة التي تتمشى مع هذه التغيراتأخذ التغيرات المتوقع حدوثها في البيئة الخارجية في الحسبان، ووضع ا. 
 وضع األهداف التنظيمية في ضوء احتياجات ومتطلبات هذه القوى الخارجية. 

                                                   
       ١١ص  م٢٠٠٩/٢٠١٠، القاهرة، دار الكتب املصرية،  األخالقيات التنظيمية واملسئولية اإلجتماعية يف منظمات األعمال العصريةسيد حممد جادالرب ،   ١١ 
  :نقال عن  

Don Hellriegel & J.W.Slocum, Jr., Management, N.Y., Addison Wesley Publishing Co., 1988, pp. 164-169. 
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 اتخاذ اإلجراءات المناسبة نحو تبادل المنفعة بين المنظمة وهذه األطراف جميعا. 
  

منظمة في عملية اتخاذ القرار، إال أنه في العصر الحديث إذا كانت وهذه االلتزامات ليس من السهل الوفاء بها ألنها تقيد حرية ال
الوفاء المنظمة تعمل في إطار بيئي متكامل لخدمة العاملين بها والمتعاملين معها وجميع القوى الخارجية األخرى، إذا فليس هناك ما يمنعها من 

  .لكبهذه اإللتزامات بما يؤدي إلى تحقيق مختلف األهداف كلما أمكنها ذ
  
  : المسئولية اإلجتماعية أبعاد: ًا رابع

للمسئولية ثالثة أبعاد رئيسية أن هناك   ) Griffin,1993:98-101( فيرى  هناك العديد من التصنيفات ألبعاد المسئولية االجتماعية،
   :  ١٢وهي اإلجتماعية

  

 : المسئولية االجتماعية تجاه األطراف ذات المصلحة -١
األفراد والمنظمات الذين يتأثرون بشكل مباشر بسلوك المنظمة والذين لهم نصيب في أدائها وهؤالء هم األطراف ذات المصلحة هم 

  :التالي أهم األطراف ذات المصلحة تتحمل المنظمة المسئولية نحوهم، ويوضح الشكل األفراد والمنظمات التي
  

  ة نحوهمالمسئولي األطراف ذات المصلحة التي تتحمل المنظمة) :  ١(  شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  ) Griffin,1993:98-101(  نقالً عن)  ٢٠٠٣:٤٩العريقي ( :المصدر 
  

 : المسئولية االجتماعية تجاه البيئة الطبيعية -٢
لعديد من الصناعات حيث قامت الكثير من الدول بإصدار العديد من التشريعات والقوانين لتنظيم عملية التخلص من النفايات وإلزام ا

  .بتوفير الصناعات التي ال تحدث ضررًا بالبيئة
  

 : المسئولية االجتماعية تجاه الرفاهية العامة للمجتمع -٣

                                                   
، دراسة تطبیقیة في القطاع )المسئولیة االجتماعیة للمنظمات الصناعیة الخاصة من وجھة نظر المدیرین(العریقي، منصور محمد اسماعیل،  ١٢

  .٢٠٠٣، ٢١الصناعي الخاص في الیمن، جامعة االزھر بنات، ع
 

 

  

  المنظمة       
 

)المحافظات( الحكزمات المحلية الدائنون  

 الحكومة المركزية

 الدول األجنبية
 

الكليات 
 والجامعات

اكمالمح   
 

 المـالك
 

إتحادات 
 التجارة

 

جماعات 

 الموظفين

 المجتمع المحلي

 الموردون
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ويشمل هذا البند المساهمة في بناء المدارس وأماكن العبادة ودعم المنظمات الخيرية والمتاحف والمساهمة في تطوير الصحة العامة 
  .والتعليم

  
   :التالي (  )رقم  الجدول خالل من والفرعية الرئيسية وعناصرها للمؤسسة االجتماعية ليةئو المس أبعاد يحتوض يمكنو * 

  

  والفرعية الرئيسية وعناصرها للمؤسسة االجتماعية ليةئو المس أبعاد) :  ١(  جدول رقم 
  العناصر الفرعية  العناصر الرئيسية  البعد

  
  االقتصادي

  

 المنافسة العادلة
  .تكار وعد االضرار بالمستهلكينمنع االح - 
  .احترام قواعد المنافسة وعدم إلحاق األذى بالمنافسن - 

  .استفادة المجتمع من التقدم التكنولوجي -  التكنولوجيا
  .استخدام التكنولوجيا في معالجة األضرار التي تلحق بالمجتمع والبيئة - 

 القانوني
  

  .الضارة المواد من المستهلك حماية -  قوانين حماية المستهلك
   .ثقافيا و صحيا األطفال حماية  - 

 البيئة حماية
  .أنواعه بشتى التلوث منع - 
 .تنميتها و الموارد صيانة - 
  .استهالكها بعد المنتجات من التخلص - 

  العدالة و السالمة

  .العمل إصابات التقليل - 
 .السن صغار و المسنين عمل منع و العمل ظروف تحسين - 
 .الدين أو الجنس أساس على التمييز منع - 
  .المعوقين توظيف - 

 االجتماعي
  

 االجتماعية القيم و األخالقية المعايير
  .التوظيف في الفرص تكافئ مبدأ مراعاة - 
 الجوانب مراعاة و التقاليد و العادات حتراما.اإلنسان حقوق مراعاة - 

  .االستهالك في األخالقية

 الحياة نوعية
  .المقدمة الخدمات و المنتجات نوعية - 
  .للمجتمع األساسية الحاجات تقديم يف لمساهمةا - 

  ) ٨٢ص األعمال، وأخالقيات االجتماعية المسؤولية العامري، محسن مهدي وصالح الغالبي منصور محسن طاهر: المصدر ( 
  

  : هرم المسئولية االجتماعية: اً خامس
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  )    (الشكل رقم 
جتماعية هرم المسؤولية اإل

 لمنظمة األعمال

من  وأن ،عمال القيام به تجاه المجتمعع األالتزام يتوجب على قطا : المسؤولية االجتماعية على أنها  ) A.Carroll ١٩٨٩(لقد عرف
لتلك النشاطات الى وتخفيض اآلثار السلبية ، شأن هذا االلتزام أن يعمل على تعظيم اآلثار االيجابية لنشاطات المنظمات على المجتمع

  ١٣.اكبر قدر ممكن
  

   ٢    المسؤليات   
  اإلنسانية

Philanthropic  
 Responsibilities  

   

 األخالقيةالمسؤوليات    
  

                                                              Ethical Responsibilities 
  

Legal Responsibilities   المسؤوليات القـانونية 
  

  Economic Responsibilities      المسؤوليات اإلقتصادية
  

 : المصدر
Ariche B. Carroll, ""The pyramid of Corporate Social ResponsibilityToward the Moral Management of 
Organizational Stakeholders", 
Business Horizons, Indiana University, July / August 1991, P. 42  

  

لية ويمكن ئو المس شكال منأربعة أداء أب كارول اعاله فان على منظمات االعمال العصرية القيام ء االلتزام المشار اليه في تعريفوازا
ووفقا لما به هرم المسؤولية (  )  لمنظمة االعمال والذي يمثله الشكل رقم االجتماعية بهرم المسؤوليةايضاحها من خالل ما يعرف 

  :االهمية على النحو التالي  لية االجتماعية وهي مرتبة من حيثالمسؤو  االجتماعية فان على منظمات االعمال القيام بأربعة اشكال من
 

 لمنظمة مب اشرة مثل الدعم المقدمعليها من ا وهي المنافع والمزايا التي يرغب المجتمع أن يحصل:  المسؤولية االنسانية او التطوعية) ١
 .تهدف الى المحافظة على نوعية الحياة  لمشروعات المجتمع المحلي بكافة اشكالها والتي

مع دون ان تكون هذه المساهمات المجت نشطة التي يتوقع أن تقوم بها المنظمة تجاهوتمثل المساهمات أو اال:  المسؤولية االخالقية) ٢
 .االنشطة قد فرضت بنص قانوني او 
والتي من الواجب أن تنصاع  خالل القوانين وتمثل جملة التشريعات التي تحمي المجتمع والمنصوص عليها من:  المسؤوليات القانونية) ٣

 .بها  منظمات االعمال وتلتزم اليها
المجتمع و توفيرها بالسعر المرضي  تمثل قيام منظمات االعمال بانتاج السلع والخدمات التي يحتاجها:  المسؤوليات االقتصادية) ٤

  .الديمومة للمنظمة   للمجتمع والمستثمر معا وبما يحقق في نفس الوقت
  : المسئولية االجتماعية بين مؤيد ومعارض: ًا سادس

  
  

                                                   
13 Ariche B. Carroll, ""The pyramid of Corporate Social ResponsibilityToward the Moral  Management of 

Organizational Stakeholders", 
Business Horizons, Indiana University, July / August 1991, P. 42 



 ٥٥من  ١٣صفحة 

من مؤيدي ومعارضي المسئولية االجنماعية، ولكل طرف منهم وجهة نظره المقنعة ضد أو مع ً على أشده بين كال إن الجدل اليزال
يؤكدون فهم  االقتصادية الجوانب على تركيزهم يشتت قد األعمال لرجال االجتماعي الدور أن يعتقدون فالمعارضون. المسئولية االجتماعية

اإلقتصادية والتي بمقتضاها يكون كل مدير في المنظمة مسئول أمام صاحب العمل عن تحقيق كل ما هو وجهة نظرهم التي تقوم على النظرية 
حيث كان يرى أن رجل األعمال ال مسئولية  (Milton Friedman)نافع للمنظمة، وهو ما كانت تشير إليه آراء العالم اإلقتصادي األمريكي 

  . له إال تعظيم الربح
  

 مذهب تبني في األعمال وأصحاب للشركات كبيرة مصالح ثمة هناك  أن للمسئولية اإلجتماعية يرون دينالمؤيوفي المقابل فإن 
 االجتماعي، والسالم االستقرار صعيد على المسئولية هذه ممارسة نتائج من البعيد المدى على تستفيد سوف ألنها االجتماعية، المسئولية

أن منظمات األعمال التي تعمل من  االجتماعية المسئولية لفكرة المؤيدون يرىكما   .١٤يلالطو  المدى على أرباحها تعظيم خالل من وذلك
أجل مصلحتها الذاتية فشلت في المحافظة على مصلحة المجتمع، وإن هذه المسئولية هي بمثابة رد اعتبار لمنظمات األعمال بعد أن 

ى ذلك فإن المسئولية اإلجتماعية هي الخيار األفضل والرشيد لنجاح وعل. أصبحت في وضع غير مالئم واهتزت صورتها في أذهان الجمهور 
  ١٥.منظمات االعمال في بيئتها وجماعتها المحلية

  

ويتفق الباحث مع اآلراء المؤيدة لقيام منظمات األعمال بمسئوليتها االجتماعية، الن األعمال بدون مسئولية اجتماعية سوف تحمل 
فسهم، فقيام منظمات األعمال بالتبرع بجزء من دخلها لصالح األهداف البيئية، فإنها بذلك تحصل على آثار سلبية على أصحاب األعمال أن

وكذلك المجتمع المحيط بها، وبالتبعية تزداد أرباح )  المستهلكين(والعمالء الخارجين ) العاملين بالمنظمة(ثقة واحترام العمالء الداخليين 
 مؤيدي ومعارضي المسئولية االجنماعية في الجدول التاليويمكن توضيح اإلختالف بين كال من  .الالمنظمة وهذا ما يحتاجه أصحاب األعم

:  
  مقارنة بين آراء مؤيدي ومعارضي المسئولية االجتماعية ) ٢( جدول رقم 

  

  المعارضون للمسئولية االجتماعية  المؤيدون للمسئولية االجتماعية
اكل وبالتالي من تسبب منظمات األعمال العديد من المش -١

  .الواجب عليها المساهمة في حلها
تعتبر منظمات األعمال جزءًا من المجتمع ولهذا يجب  -٢

  .عليها أن تساهم في تطوره
لدى منظمات األعمال العديد من الموارد التي تؤهلها  -٣

  .للمساعدة في حل بعض مشاكل المجتمع
 منظمات األعمال تمثل شريك في المجتمع مثلها مثل-٤

  .الحكومة
 مشاركة منظمات األعمال في حل بعض القضايا االجتماعية -٥

يقلل من تدخالت الدولة وتكون النتيجة النهائية حرية أكبر 
  .ومرونة أعلى في صناعة القرار لدى تلك المنظمات

  .يتمثل دور منظمات األعمال في تعظيم عوائد المالك فقط -١
  .هناك احتمال لحدوث صراع المصالح -٢
   .للخبرة في إدارة برامج المجتمع منظمات األعمال تفتقر -٣
في التحليل النهائي سوف يدفع المجتمع ثمن مساهمة  -٤

منظمات األعمال في حل المشاكل االجتماعية على شكل 
  .أسعار مرتفعة

تمتلك العديد من  منظمات األعمال قوة كبيرة وأي تدخل  -٥
يد من قوتها من قبلها في المجاالت االجتماعية سيز 

  .وتأثيرها
  

                                                   
 .االجتماعية للشركاتدراسة حالة تطبيقية لقياس وتقييم املسئولية : املسئولية االجتماعية للقطاع اخلاص يف مصر –فؤاد حممد عيسى / د     ١٤

  .١٣٩م ص ٢٠٠٠،) ١( ، القاهرة، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ط أخالقيات اإلدارة يف عامل متغري جنم عبود جنم ،     ١٥
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 شكل
)  ٣(  رقم   

  (Weihrich and Koontz 1994:68)  عنًنقال)  ۲۰۰۷:۳۹األغا، مروان سليم براهيم : (المصدر
  : تكامل المسئولية االجتماعية واستراتيجية المنظمة: اً سابع

  

ص والتهديدات المحيطة بها، وتحديد الفر  تسعى المنظمات من خالل التخطيط االستراتيجي إلى تقييم بيئتها من خالل المسح البيئي
 اتخاذ يستطيع المديرين التمكن منمن عملية المسح البيئي  ما يتوفر من معلوماتوكذا تحديد نقاط القوة والضعف التي تعتريها، ومن خالل 

  ١٦.نقاط الضعف تجنب التهديدات وتالفي حول كيفية االستفادة من الفرص ونقاط القوة وكذا كيفية القرار المناسب
  

  : يوضح الشكل التالي أن هناك أربع استراتيجيات أساسية تصف درجات التزام المنظمة تجاه معايير المسئولية االجتماعيةو 
  

  
  للمنظمة االجتماعية المسؤولية استراتيجيات

      
    االستراتيجية                      "                   تتولى القيادة في المبادرات االجتماعية"                                      

  المبادرة                       تبني المسؤوليات االقتصادية والقانونية واألخالقية والعقالنية أو الحصيفة   -                   
    

    االستراتيجية                                    "األخالقية المتطلبات من األدنى بالحد االلتزام"                                   
  التكيفية                                     واألخالقية والقانونية االقتصادية المسؤوليات تبني-                               

  

    االستراتيجية                                                                                                                        
  الدفاعية           تبني المسئوليات االقتصادية والقانونية  -  "االلتزام بالحد األدنى من المتطلبات القانونية"                 

    
  االستراتيجية                   القتصادية    تبني المسئولية ا -      "      محاربة المتطلبات االجتماعية "                        

المعرقلة                                                                                                
    

  للمنظمة االجتماعية المسؤولية تجاه االلتزام                 
  

  )٢٠٠٣:٧١، فؤاد محمد الحمدي: ( المصدر
(Schermerhorn R.John “Management”,6th Ed., John Wily & Sons, Inc.,2001,128) : نقال عن     

 
وعادة ما تتبع منظمات األعمال استراتيجية معينة تعد بمثابة منهج استراتيجي للمشاركة االجتماعية والتعامل مع قضايا المسئولية 

قناعة إدارة المنظمة بالدورالملقى  لى أن اتباع المنظمة ألي من تلك االستراتيجيات يعتمد في األساس على مدىوتجدر اإلشارة إ.االجتماعية
يكون هناك نوع من التكامل بين  كافة أنشطتها وقراراتها، إلى الحد الذي على عاتقها تجاه المجتمع، وبضرورة أن ينعكس ذلك الدور على

  . الجتماعيةوالمسؤولية ا استراتيجية المنظمة

                                                   
ا على رضا املستهلك"احلمدي، فؤاد حممد،     ١٦ راء عينة من املديرين واملستهلكني يف دراسة حتليلية ال" األبعاد التسويقية للمسئولية االجتماعية للمنظمات وانعكاسا

 .٧١- ٦٩ص . ٢٠٠٣، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املستنصرية، )غري منشورة(عينة من املنظمات املصنعة للمنتجات الغذائية يف اجلمهورية اليمنية، أطروحة دكتوراه 
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  عالي

  االلتزام
  العام

 

  منخفض

  
  :المسئولية اإلجتماعية القانون و:  اً ثامن

  

يعبر القانون عن القيم الرسمية المقبولة بالحد األدنى من قبل المجتمع من الناحية االجتماعية واألخالقية حيث أنه يعبر عن القاعدة 
والمتوازن إلى حد ما لصالح جميع األطراف في فترة معينة األفضل التي نعرفها للتعامل الرسمي التعاقدي الملزم الذي يمثل المكافئ المتعادل 

وفي التطبيق العملي فإن القانون يستمد قوته من خالل ما يتسم به من درجة إلزام أي أن قوة اإللزام في القانون  ١٧.هي فترة نفاذه في التطبيق
التدرج المسئولية اإلجتماعية ومن ثم أخالقيات اإلدارة، لقانون يمثل الحد األدنى من اإللتزام يليه في اوعلى ذلك فإن . هي نقطة ضعفه

  : ويمكن أن يتضح ذلك في الشكل التالي 
  
  
 
 
 

   
 

      
  أخالقيات             

 اإلدارة            
 
 

 المسئولية االجتماعية              
 
 
 

 االمتثال للقانون            
 
 

 )١٥١م ص ٢٠٠٠،)١(ية للتنمية اإلدارية، ط، القاهرة، المنظمة العربأخالقيات اإلدارة في عالم متغير نجم عبود نجم ،: المصدر (
 

  :التكييف القانوني للمسئولية االجتماعية للشركات 
  

ى ، حيث أنه أشار إل)المسئولية(أن موقف القانون من المسئولية اإلجتماعية يمكن توضيحه من خالل مصطلح  ١٨*ويرى أحد الكتاب
أن األخذ بهذا المصطلح يوحي بأن الشركات حتما تكون مسئولة عن القيام بهذه المسئولية وإال أنها سوف تكون عرضة للمساءلة الجنائية 

  ).بالمشاركة(والمدنية زاإلدارية والتأديبية وأوصى باإلستعاضة عن هذا المصطلح 
                                                   

 ).١٥١- ١٤٨(ص  م٢٠٠٠،)١(عربية للتنمية اإلدارية، ط، القاهرة، املنظمة الأخالقيات اإلدارة يف عامل متغريجنم عبود جنم ،  ١٧
 .كلیة الشریعة والقانون، جامعة صنعاء "المسئولیة االجتماعیة للشركات بین الفقھ والقانون "   ٢٠٠٨أكتوبر. شجاع الدین، عبدالمؤمن  ١٨  

  : االجتماعيةالمبادرة 
تشغيل المعوقين، إعطاء 

المتعاملين مع الشركة حق 
معرفة المخاطر المحتملة 

 .الناجمة عن ذلك
 

  : الرشوة
أسلوب مرفوض 
ومعاقب عليه 

 .في الشركة
 

  )  ٤( شكل رقم 
 التداخل بين القانون والمسئولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة

 

  : المبادرة األخالقية
إيقاف مشروع مربح للشركة 
يمكن أن ينتهك خصوصية 

 .الحياة الشخصية
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فإذا تم فهم هذا ). المسئولية(كات يتحدد في ضوء فهم مصطلح وعلى ذلك فإن التكييف القانوني للمسئولية االجتماعية للشر 

المصطلح على أنه من أبواب المسئولية المنصوص عليها في القانون فإن ذلك سوف يجعل المسئولية االجتماعية واجبة تسأل الشركات قانونا 
ة طوعية من الشركات في الواجبات االجتماعية وهو ما على أنه مشارك) المسئولية(أما إذا فهمنا مصطلح . عند عدم قيامها بتلك المسئولية

  .فإن ذلك يعني أن التكيف القانوني للمسئولية االجتماعية للشركات سيكون على أساس واجب أخالقي وليس قانونيا –نوصي به ونحبذه 
  

لك واضحا في محاولة المشرع ولقد كان هناك تفاهم كبير من قبل المشرع المصري لفكرة المسئولية االجتماعيةللشركات، وكان ذ
المصري لتقنين تلك المسئولية والزام بعض منظمات األعمال بتخصيص جزء من مواردها المالية لتقديم خدمات إجتماعية للعاملين بالمنظمة 

  )١٩٩١:٧٢٣(الصيرفي . والمجتمع المحيط بها والمساهمة في حل مشاكل اإلسكان بالمجتمع على الستوى المحلي والمستوى المركزي
  

  :لمنظمات األعمال المسئولية اإلجتماعية تقييم: تاسعاً 
  

حيث يعتقد . قد أوضحت بعض الدراسات أن هناك عالقة إيجابية بين االستجابة االجتماعية لمنظمات األعمال واألداء االقتصادي بهال
  :١٩ويوضح لنا الشكل التالي هذا األمربعض الباحثين أن هناك ارتباط بين الربحية والمسئولية االجتماعية عند حد معين، 

  
  درجة تحمل المسئولیة اإلجتماعیة

  مرتفع  
 

 ) ٥( شكل رقم 
 

 الربح  
 
 
 

    
 منخفض                                          س                                     مرتفع    

  

  ) ٣٨٦: ٢٠١٠جاد الرب، سيد محمد : ( المصدر
 

  :لشكل السابق ما يلي ويوضح لنا ا
  

 يزداد الربح إلى حد معين عند استجابة المنظمة لمسئوليتها االجتماعية. 
 يبدأ الربح في االنخفاض عند زيادة األعباء االجتماعية التي تتحملها المنظمة. 
  هي أحسن مستوى مقبول للمسئولية اإلجتماعية) س(أن النقطة. 
 

                                                                                                                                                                                          
  

١٩      



 ٥٥من  ١٧صفحة 

لألداء االجتماعي للمنظمات قد تظهر لنا قيام تلك المنظمات بمسئوليتها اإلجتماعية بشكل  إن نتائج الفحص والمراجعة اإلجتماعية 
ها كامل ومبادر بما يعكس اإليمان المطلق بالمسئولية اإلجتماعية، وإما أنها ال تقوم بأي أداء اجتماعي إطالقا أو أن األداء االجتماعي ل

  :الي نموذج يقيس درجة استجابة منظمات االعمال للحاجات االجتماعية ويوضح لنا الشكل الت.ينحصر ما بين تلك الحالتين
  

  عالي                                                                                                               
                            )اتخاذ مبادرات اجتماعية ( ر الفعل المباد         

  )قبول المسئولية األخالقية ( التكيف                
  

  

  درجة األداء اإلجتماعي                                                                                  ) ٦( شكل رقم  
    

  )أفعل ما هو مطلبو قانونا فقط ( الحماية            
  

  منخفض                            )الصراع طوال الوقت ( لرفض ا                                                
  

                                                                                                               
  (Daft 1988:84)  عنًنقال)  ۲۰۰۷:٦۲األغا، مروان سليم براهيم : (المصدر                                                               

  

  ٢٠: هناك أربعة مؤشرات أساسية يتم من خاللها تقييم المسؤولية االجتماعية
  

  

 : مؤشر األداء االجتماعي للعاملين بالمؤسسة) ١(
 

املين فيهــا بغــض النظــر عــن مــواقعهم التنظيميــة أو نــوع أو و يشــمل جميــع تكــاليف األداء بخــالف األجــر األساســي الــذي تقدمــه المؤسســة للعــ
هم الصـحية طبيعة أعمالهم و تقوم المؤسسة بااللتزام بتوفير كافـة العوامـل الالزمـة لخلـق و تعميـق حالـة الـوالء و انتمـاء العـاملين كاالهتمـام بحـالت

  .خدماتهم و ما إلى ذلكو تدريبهم و تحسين وضعهم الثقافي و االهتمام بمستقبلهم عند انتهاء فترة 
 

 : مؤشر األداء االجتماعي لحماية البيئة )٢(
 

و يشــمل كافــة تكــاليف األداء االجتمــاعي المضــحى بهــا لحمايــة أفــراد المجتمــع المحــيط الــذي تعمــل المؤسســة داخــل نطاقــه الجغرافــي حيــث 
ــة المحيطــة و المتولــدة مــن أنشــطتها الصــناعية،  وهــذه تشــمل علــى تكــاليف حمايــة تلــوث الهــواء و البيئــة تحــاول جاهــدة رد األضــرار عــن البيئ

  .البحرية و المزروعات و األعشاب الطبيعية و تلوث المياه و ما إلى ذلك
 

 : مؤشر األداء االجتماعي للمجتمع )٣(
 

ـــذلك علـــى التبرعـــات و الم ــى إســـهامات المؤسســـة فـــي خدمـــة المجتمـــع مشـــتملة ب ـــي تهـــدف إلـ ســـاهمات و يتضـــمن كافـــة تكـــاليف األداء الت
للمؤسســـات التعليميـــة و الثقافيـــة و الرياضـــية و الخيريـــة ثـــم تكـــاليف اإلســـهامات فـــي بـــرامج التعلـــيم و التـــدريب االجتمـــاعي و مشـــاريع التوعيـــة 

  .االجتماعية
 

  :مؤشر األداء االجتماعي لتطوير اإلنتاج )٤(
 

                                                   
   رة البيئية لتحقيق التنمية املستدامةدور املسؤولية االجتماعية ملنشآت األعمال يف دعم نظم اإلدا: مقدم وهيبة    ٢٠

  :للمزيد أنظر ذلك املوقع                                                       
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/٦٨٣٤٧/posts/     ١٥٩١١١ 



 ٥٥من  ١٨صفحة 

اليف الرقابــة علـــى جـــودة االنتـــاج و تكـــاليف البحـــث و و تشــمل كافـــة تكـــاليف األداء التـــي تنصـــب فــي خدمـــة المســـتهلكين حيـــث تتضـــمن تكـــ
التطــوير ثــم تكــاليف ضــمانات المتابعــة مــا بعــد البيــع و تــدريب و تطــوير العــاملين و غيرهــا مــن الخــدمات التــي تحقــق حالــة الرضــا عــن المنــافع 

  . المتأتية من المنتجات و الخدمات المقدمة إلى المستهلكين
  :للشركات االجتماعية المسئولية على المالية األزمة تأثير :عاشرًا 

  

وأصـبح هنـاك سـؤال يواجهنـا  الشـركات، دور تواجـه التـي التحـديات قمـة علـى ٢٠٠٨والتـي بـدأت فـي سـبتمبر  الماليـة األزمـة أصـبحت لقـد 
 ووفقـا .؟االجتماعيـة للمسـئولية منهـا جـزءا التـي تخصـص أرباحهـا لتـأثر نتيجـة سـتتوقف أم خـدماتها تقـديم فـي الشـركات سـوف تسـتمر هـل :وهو 

 المتوقـع تزايـدها وانعكاسـاتها الماليـة األزمـة بسـبب األحـوال بكـل سـتتأثر المسـئولية هـذه فـإن فـي مصـر، والشركات األعمال مجتمع آراء لتحليل
 قـد التـأثر نسـبة وأن االجتماعيـة، المسـئولية فـي مسـاهمةاآلن لل لـديها وقـت وال للبقاء اآلن تصارع الشركات من العديد أن حيث الشركات، على
  ٢١.المسئولية االجتماعية على % 25 الى تصل

  

أن األزمــة الماليــة ســوف تتـرك خلفهــا آثــارًا ملموســة علــى ممارســات " المدونــة العالميـة للمســئولية االجتماعيــة"أظهــر اســتطالع قامــت بــه  وقـد
فـــي المقابـــل أشـــار . عيـــة ســوف تـــزداد كنتيجـــة لألزمــةبــأن المســـئولية االجتما (CSR)مـــن خبـــراء % ٤٤المســئولية االجتماعيـــة، حيـــث أفــادت 

ً فـي المفهـوم والممارسـات، و% ٢٦ مـنهم قـالوا أن األزمـة سـوف تعمـل علـى إضـعاف ممارسـات المسـئولية % ٢٢منهم إلى أنها سـتحدث تغييـرا
  ٢٢ .اإلجتماعية

  

 تراجعـت نسـبة سـواء وبالتـالي األزمـات، وقـت إالتكـون  ال ومواطنتهـا للشـركة االجتماعيـة المسـئولية أن إلـى ) عيسـى، محمـد فـؤاد(ويشـير 
وقـت الشـدائد  دعمـا تحتـاج مـا دائمـا االجتماعيـة المسـئولية أن إذ المسـئولية، نحـو بـدورها يمكـن االلتـزام فإنـه ازدادت، أو الشـركات أربـاح

 بمبـررات أم تهربـت الظـروف، أسـوأ فـي حتـى ةالمسـئولية االجتماعيـ فـي استمرت ما إذا تحدد ذاتها الشركة رغبة أن كما تراجعا، وليس واألزمات
  .األرباح والمبيعات وبالتالي اإلنتاج تراجع منها

  
  : أسس نجاح المسئولية االجتماعية لمنظمات األعمال: أحد عشر

  

ي قد لقد أصبح من الضروري أن يتوافر لدى منظمات األعمال حتى تنجح في أدائها لمسئوليتها االجتماعية مجموعة من األسس، والت
  : ٢٣تتمثل فيا يلي
إذا كانت المنشأة في بداية أدائها للمسئولية االجتماعية فمن األفضل أن تبدأ بالمسائل الصغيرة أو التي يمكنها أدائها بذاتها  .١

 .مثل تدريب الموظفين والرعاية االجتماعية لهم أو التفاعل مع أنشطة الحفاظ على البيئة
 .لمسئولية االجتماعية كوسيلة من وسائل الدعاية أو المظهر الخارجيأال تتخذ منظمات األعمال قيامها با .٢
أنه من الضروري وضع أولويات لقضايا المسئولية االجتماعية دون ضرورة القيام بها دفعة واحدة، مع األخذ في األولويات بأكثر  .٣

 . األعمال صلة بأهداف المنظمة
 .نابعًا من قيم أخالقية راسخة تبنى عليها االستراتيجيات والخطط واألهدافأن يكون توجه المنظمة ألداء المسئولية االجتماعية  .٤

                                                   
 .دراسة حالة تطبيقية لقياس وتقييم املسئولية االجتماعية للشركات: املسئولية االجتماعية للقطاع اخلاص يف مصرفؤاد حممد عيسى، / د ٢١

 

22 http://www.jps-dir.com/Forum/forum_posts.asp?TID=.    ٧٣٢٧       مت االضطالع عليه يف ٢٠١٠/١٢/١٩ 
ض دراسة عن سبل وآلیات تفعیل المسئولیة االجتماعیة للقطاع الخاص، الغرفة التجاریة الصناعیة بالریاض، مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریا   ٢٣

 .م٢٠٠٩



 ٥٥من  ١٩صفحة 

األخذ بمبدأ التعاون والتنسيق والتشاور بين المنظمة والمنظمات األخرى ذات العالقة للقيام بمشاريع مشتركة ذات أهداف  .٥
 .متسعة للمجتمع

لقدرات المنشأة مع العمل على تنمية هذه المشاريع لتصبح  األخذ باالستمرارية في تنفيذ مشاريع المسئولية االجتماعية وفقاً  .٦
  .على المدى اآلجل كيانات كبرى

  الثالثالفصل  
  البنـوك والمسئوليـة االجتماعيـة 

  
  : تقديم

  

تعتبر البنوك إحدى الدعامات الكبرى واألساسية في بناء الهيكل اإلقتصادي للدولة، ولقد ازدادت أهميتها في العصر الحديث 
صبحت تشكل فيما بينها أجهزة فعالة يعتمد عليها في تطوير وتنمية مختلف قطاعات اإلقتصاد القومي، فهي كأداة من أدوات االستثمار وأ

عد المسئولية اإلجتماعية أحد أهم مجاالت أنشطة البنوك، إذ أنها الجسر الذي تؤدي من خالله وت ٢٤.تلعب دورا هاما في التنمية االقتصادية
فال يقتصر نشاط البنوك على ما تزاوله من  .جباتها نحو المجتمع للمشاركة في مكافحة الفقر وتوزيع الثروة واإلسهام في نشر العدالةالبنوك وا

  .أعمال مصرفية فقط وإنما يتعداه إلى القيام بدور إجنماعي من خالل قيامها بممارسة درجة من المسئولية اإلجتماعية
  

يد لإلهتمام بأداء المسئولية اإلجتماعية تغيرت النظرة للبنوك من مجرد كونها وحدات إقتصادية تهدف إلى ومع اإلتجاه العالمي المتزا
تحقيق الربح إلى كونها شريك في المجتمع لها دور إجتماعي من خالل اإلسهام في مشروعات خدمة المجتمع وتنميته، وأصبح واضحا لدى 

اإلجتماعي الذي  –أكثر تكلفة من النموذج اإلقتصادي ) تعظيم الربح ( القائم على الكفاءة فقط للبنوك أن النموذج اإلقتصادي إحادي البعد 
  . يقوم على الدور المتوازن بين كال من اإلعتبارات اإلقتصادية واإلعتبارات اإلجتماعية

  

التي يستخدمها البنك في تحسين  إن اإلهتمام بالخدمات اإلجتماعية يعد واجبا أخالقيا لكنه في نفس الوقت أيضا إحدى الوسائل
ر اإلنتاجية وتعظيم األرباح، فقد دلت األبحاث العلمية أن البنوك األكثر إرهافا في حساسيتها لبيئتها اإلجتماعية، استطاعت أن تكون أكث

الحرف الصغيرة والمتوسطة،  وتستخدم البنوك عدة منتجات للوفاء بمسئولياتها اإلجتماعية مثل التبرعات ، تمويل. ربحية في األجل الطويل
  .إلخ ---- تمويل الخدمات الصحية والتعليمية، 

  
  : ٢٥البنوك والتنمية اإلقتصادية :أوالً 

  

المؤسسة التي تقوم بتجميع األموال في شكل ودائع وتوجه هذه األموال عن طريق التسليف إلى " يمكن تعريف البنك بأنه 
وفي ضوء هذا التعريف يمكن القول أن الوظيفة الرئيسية للبنك تتمثل أساسا  ٢٦".أو االستهالك االستعماالت المختلفة سواء بغرض االستثمار

في إمداد االقتصاد القومي بما يحتاجه من أموال تساعده على تحقيق التنمية وذلك من خالل جمع األمول من مصادر ادخارها المختلفة ثم 

                                                   
  .م٢٠٠٣، مكتبة األسرة، مهرجان القراءة للجميع دراسة نظرية وتطبيقية :القطاع املصريف واالقتصاد الوطين السيسي، صالح الدين حسن،  ٢٥، ٢٤

 
   .٢٠٠٥-٢٠٠٤، كلية التجارة، جامعة أسيوط النقود والبنوكطلب، حممد عبدالعظيم،    ٢٦



 ٥٥من  ٢٠صفحة 

خذ في االعتبار أن البنوك ال تمتلك األموال المودعة لديها وإنما هي مؤتمنة على هذه توزيعها على مجاالت اإلقراض المختلفة، وذلك مع األ
  .األموال

  

والبنوك وهي تقوم بوظيفتها الرئيسية من قبول الودائع المختلفة من المودعين، تقوم بإقراض العمالء، إلنشاء مشروعات جديدة، أو 
في رؤوس أموال مشروعات جديدة، والقيام بدور رئيسي من خالل المساهمة في إنشاء تطوير مشروعات قائمة فعال، أو فيامها بالمشاركة 

  .مشروعات جديدة من أجل خدمة أغراض التنمية اإلقتصادية
  

وتجدر اإلشارة هنا إلى البنوك المتخصصة والدور الذي تقوم به في خدمة القطاع االقتصادي، فهناك البنوك الصناعية التي تساهم في 
ية ع الصناعة، وهناك البنوك الزراعية لتمويل قطاع الزراعة، والبنوك العقارية لتمويل الفطاع العقاري، وذلك باإلضافة إلى البنوك التجار تمويل قطا 

  .التي تبقى تمارس دورها الهام في تمويل النشاط التجاري، وتمويل رأس المال العامل الالزم لبعض األنشطة األخرى
  

يرة أن هناك إتجاه للبنوك إلنشاء وحدات تختص بالمنشأة الصغيرة والمتوسطة وذلك ألنها ترى مدى أهمية لقد ظهرفي الفترة األخو 
ٍ (ذلك القطاع  ◌SMEs (مما . بالنسبة لكال من اإلقتصاد والبنك، حيث أن العميل يبدأ صغيرا ويكبر مع البنك ويصبح لديه والء للبنك

  .بنك في المستقبلينعكس على الربحية وعلى تنمية العالقة مع ال
  

وفي مصر تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة عماد الجهاز اإلنتاجي المصري، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي مفتاح الطريق 
ته إلى تحقيق إصالحات إقتصادية وتنموية تدفع بالقدرة التنافسية المصرية على المستوى العالمي، وتكمن أهمية هذا القطاع في حجم مشارك

من القطاع الخاص غير الزراعي في % ٩٩من الناتج القومي اإلجمالي و % ٨٠من العمالة و % ٧٦في االقتصاد المصري، حيث يمثل 
  ٢٧.مصر

  
  

  :٢٨مجاالت المسئولية االجتماعية للبنك  :ثانيا
  

  :الشكل التالييمكننا توضيح مجاالت ممارسة البنك لمسئوليته االجتماعية تجاه األطراف ذات المصلحة من خالل 
  

  ) ٧( شكل رقم 
  مجاالت المسئولية االجتماعية للبنك

  
  

                                                   
: الءمته للتطبیق في جمهوریة مصر العربیة دراسة تحلیلیة للمعیار الدولي المقترح للتقریر المالي في المشروعات المتوسطة والصغیرة ومدى م( حسن، حنان جابر،   ٢٧

مصر تراهن على المشروعات " هبة القدسي، :  نقال عن. م٢٠٠٨،  ٢جامعة بني سویف، ع  –، كلیة التجارة مجلة الدراسات المالیة والتجاریة، )تطبیقیة  –دراسة نظریة 
، ١٠٤٣٩العدد  ٢٠٠٧، القاهرة، یونیو جریدة العرب الدولیة، الشرق األوسط، " التنافسیة العالمیة الصغیرة والمتوسطة لتحقیق قفزة تنمویة من أجل تحسن ترتیبها في تقاریر

  .www.asharqalawsat.com: متاح في 
 . ٢٠٠٩الصادر من بنك اإلسكندریة  میثاق قیم ومبادئ العملتم االعتماد في ذلك الجزء بصفة رئیسیة على : ملحوظة  ٢٨

  

  االتــمج
 المسئولية االجتماعية للبنك

المسئولية االجتماعية للبنك تجاه المجنمع والبيئة 
 االجتماعية للبنك



 ٥٥من  ٢١صفحة 

  
  
  
  

  

  )من إعداد الباحث: (المصدر
  

  
 -:اعية للبنك تجاه المجنمع والبيئةالمسئولية االجتم .١

  

  :المسئولية االجتماعية للبنك تجاه المجتمع* 
  

  :، ويمكن أن يحقق البنك ذلك كاآلتي بها الوفاء فى للمساهمة ويسعى المجتمع احتياجات أن يقوم بتحديد البنك علىيجب 
  

  :قيام البنك في المساهمة في الوفاء بإحتياجات المجتمع ورعاية أنشطته، وذلك من خالل قيامه بمايلي) أ(
 

  .المصالح فى محتمل مؤسسى أو شخصى تعارض أى تجنب شأنها ومن والمسئولية بالشفافية تتسم إلجراءات أنشطته وفقامارسة م - 
 .و التاريخى والثقافى التراث الفنى وحماية تقدير بينها من يكون أن على بها، الوفاء إلى يسعى التى االجتماعية االحتياجات أهمية تحديد - 
 .التجارية المصالح بتحقيق ترتبط ال جهة ألى البنك يقدمها التى المنح أن من التحقق - 

 

  :الربح  قتحقي إلى تهدف ال التى دعم المؤسسات) ب(
 

، ولذا  المجتمع فى العادلة التنمية عجلة دفع فى الربح إلى تهدف ال التى المؤسسات بدور البنك من يجب أن يكون هناك اعتراف
  :فيجب على البنك أن يقوم بما يلي

 .المجتمع وخدمة العامة المنفعة تحقيق إلى فقط وتسعى الربح إلى تهدف ال كيانات فى المشاركة - 
 .االجتماعية الرفاهية تحقيق شأنها من التى البرامج تنفيذ ىعل التشجيع - 
 .المجتمع على بالنفع تعود التى المشروعات تنفيذ بغية الشراكة عمليات دعم إلى باإلضافة االجتماعية بالشئون تعنى التى الكيانات دعم - 
 .رةالفقي الطبقات تخدم بمبادرات للقيام االجتماعية الكيانات من شبكة إقامة تشجيع - 
 

 : إقامة حوار مع المؤسسات التي تمثل أصحاب المصالحقيام البنك ب) ج(
 البنك أن لذا يجب على نشاط البنك، فى الدائم النمو لتحقيق كبيرةاستراتيجية أهمية له المختلفة المؤسسات مع الحوار إقامة أن 
  :على يحرص

 المشتركة المصالح لتحقيق التعاون بهدف وذلك المصالح أصحاب تمثل التى المؤسسات مع مفتوحة اتصال قنوات على الحفاظ - 
 .المصالح فى المحتمل التعارض وتجنب

 .أنشطته بشأن المجتمع مؤسسات مختلف يثيرها التى للمالحظات االعتبار بعين النظر - 
 .تخصها التى األمور فى - المصالح أصحاب ممثلى أهم تعد التى - المؤسسات وإشراك إخطار - 

 

  

  :االجتماعية للبنك تجاه البيئةالمسئولية * 
  

 المسئولية االجتماعية للبنك تجاه العمالء

  لعاملينالمسئولية االجتماعية للبنك تجاه ا



 ٥٥من  ٢٢صفحة 

 فى للبنك االجتماعية المسئولية جوانب أحد ويتمثل هذا .بمسئولياته باالضطالع البنك لتعهد الرئيسية المحاور أحد البيئة حماية تعد
ً  رد الموا ضياع عدم على حرصه   :على القيام بما يلي يحرص البنك أن لذا يجب على يتخذها، التى للقرارات البيئية باآلثار واالهتمام هباء

 

 بها والمهتمين البيئة عن المسئولين مع اآلراء وتبادل للحوار االستعداد. 
 بالبيئة الخاصة بالتشريعات التام االلتزام. 
 للعمالء محددة وخدمات منتجات طرح خالل من حتى بالبيئة تتعلق التى والفعالة الجديدة الحلول إليجاد السعي الدائم. 
 وذلك من خاللألمثل والفعال للموارد، الستخدام ا: 
 كفاءة تحسين خالل من بأنشطته للقيام يحتاجها التى للموارد الواعى االستخدام إلى البيئة، والسعي مع للتعامل فعال نظام تنفيذ - 

  .األنشطة هذه
 وعى وزيادة بالبيئة الخاصة وماتوالمعل البيانات متابعة خالل من وذلك البيئة حماية إلى البنك يجب أن يكون هناك سعي دائم من - 

 .بها العاملين
  ،وذلك من خالل قيام البنك بما يليتعميم االلتزام بالمسئولية البيئية واالجتماعية في جميع الجهات المتعاملة مع البنك:  
 .أنشطتهم عن الناتجة واألخالقية واالجتماعية البيئية والمخاطر بالفرص مورديه توعية - 
 .العاملين حقوق وكذلك اإلنسان حقوق واحترام البيئة حماية نحو والمتعاقدين معه الموردين سياسات توجيه إلى سعي من البنك - 
ً  واالجتماعية البيئية الجوانب يعتبرون الذين تقدير البنك للموردين -   اآلثار من للحد الالزمة اإلجراءات يتخذون كما لنشاطهم أساسا

 .بها يقومون تىال األنشطة عن الناتجة السلبية البيئية
 

على المسئولية اإلجتماعية لبعض البنوك تجاه البيئة هو قيامها بوضع سالت مهمالت في الشوارع، والمتأمل لذلك بدقة  ولعل أبسط مثال
عر العميل يرى أن ذلك باإلضافة إلى كونه مسئولية إجتماعية للبنك متمثلة في الحفاظ على البيئة فإنه أيضا نوعا من الدعاية للبنك حيث يش

بأن ذلك البنك يساهم في خدمة المجتمع مما يدفعه إلى التعامل مع ذلك البنك وتكون المحصلة النهائية لما سبق هو زيادة عدد عمالء 
  .البنك وبالتالي رفع األداء بالنسبة للبنك وزيادة أرباحه

  
 - :االجتماعية للبنك تجاه العاملين  المسئولية .٢

  

في العشرينات من العوامل األساسية المؤدية لتحقيق الكفاءة، وعلى ذلك حتى  * تجارب الهاوثورن  ذلقد أصبح رضا العاملين من
ولقد . يمكن الوصول إلى نقطة رضا العاملين في المنظمة فيجب أن يكون هناك إلتزام من قبل المنظمة بمسئوليتها اإلجتماعية تجاه العاملين

إلخ في توجيه اإلهتمام ... في مبدأ إختيار الرجل المناسب، مبدأالحفز المادي، مبدأ التدريب ساهمت مبادئ تايلور ومعاصريه والمتمثلة 
  .٢٩.بالعنصر البشري حيث كانت تلك المبادئ تهدف إلى زيادة اإلنتاجية والوصول إلى الطريقة المثلى لألداء

  

                                                   
ا عامل اإلمهي جم:  جتارب اهلاوثورن * دف معرفة العالقات بني العوامل ) مصانع هاوثورن(دارة الشهري آلتون مايو يف مصانع شركة ويسرتن اليكرتيك وعة من الدراسات قام 

  :على إنتاجية العامل، وكانت من النتائج املرتتبة على تلك التجارب أن ) األجور+الراحة+اإلضاءة(املادية 
    أن املكافآت واحلوافز غري االقتصادية تلعب دورًا رئيسيًا يف حتفيز األفراد وشعورهم بالرضا – ل احد املتغريات اليت تؤثر يف سلوك الفرد وإنتاجيتهالعالقات االجتماعية متث

                                                                                                                             .يعترب جزء من مسئوليته اإلجتماعية جتاههم  ومن تلك التجارب يستنتج الباحث أن قيام البنك بتوجيه إهتمامه بالعاملني به من خالل تقدمي احلوافز املعنوية واملادية هلم
لة العلمية لالقتصاد ع ، . م. دراسة ميدانية بالتطبيق على قطاع األعمال العام يف ج: املسئولية االجتماعية لالدارة جتاه العاملني). ١٩٩٤. (د علي أمحدحسني، أمح  ٢٩ ا

  .١٤٠٢ص ، كلية التجارة، جامعة عني مشس، يناير، العدد األول، والتجارة



 ٥٥من  ٢٣صفحة 

خالل  من وذلكة االجتماعية تجاه العاملين، وفي ضوء ما سبق أصبح هناك إلتزام من قبل البنوك بممارسة درجة من المسئولي
  :مجموعة من العوامل مثل

  

  :احترام العنصر البشري ) ١(
 

 فرد، كل مساهمة يثريه الذي والوالء المتبادلة الثقة أساس على المبنية العمل بيئة تطور أساس هي موظف كل وكرامة شخصية احترام أن
  :البنك وعلى ذلك يجب على

 والتمييز السلطة استخدام سوء من يحد مما المتسق والسلوك العدالة على تعتمد التي العاملين وإدارة عيينت إجراءات أن يطبق 
 .الجسدية اإلعاقة أو السن أو اللغة أو النقابية االنتماءات أو السياسية المعتقدات أو الدين أو العرقي أو األصل الجنس بسبب

 العمل في واإلبداع يتهمشخص عن التعبير حق الموظفين لجميع أن يعطي. 
 الوظيفية المستويات وتحديد تدريبية برامج على الحصول يضمن كما المهني والنمو التطور فرص تكافؤ يضمن. 
 االتصال ووسائل واإلجراءات المنتجات تبسيط خالل من العمل تيسير على يعمل. 

  

  : تقييم العاملين وتحفيزهم) ٢(
لهم ويتطلب ذلك من  المهنى التقدم وتحقيق العاملين وتحفيز وإثابة تقييم فى والجدارة والمساواة ةالعدال مبدأيجب على البنك أن يطبق 

  :البنك القيام بما يلي
 وذلك الفردية االحتياجات على تركز التى التدريبية البرامج وضع  ً ً  أمراً  تعد العاملين احتياجات معرفة بأن منه إيمانا  وضع فى حيويا

 .التدريبية الخطط
 تحفيزهم بغية جدارتهم تقييم عن فضالً  الشفافية لمعايير طبقا وذلك العاملين وقدرات وخبرات ومهارات سلوكيات لتقييم نظم بنىت 

 .نتائج أفضل إلى الوصول أجل من عادلة بصورة وإثابتهم
 وتطوير العاملين لمهارات المستمر التطوير يحقق مما وجه أكمل على بدوره االضطالع أجل من موظف لكل المواتية الظروف خلق 

 .البنك أهداف تحقيق فى والمشاركة الواحد الفريق بروح العمل على راتهم قد
 

  : توفير سبل للحوار المتبادل بين البنك والعاملين به) ٣(
  :على يعمل فيجب على البنك أن ثم ومن الوطيدة، العالقات عليه تبنى الذى األساس هو المتبادل الحوار نإ

 المختلفة البنك وحدات بين التكامل تحقيق شأنها من التى والخبرات المعلومات تبادل سائلو  تطوير. 
 واالزدهار النمو لتحقيق المختلفة وأرائهم مقترحاتهم من واالستفادة العاملين احتياجات على التعرف على المسئولين حث. 
 البنك تطوير فى والواعية الفعالة المشاركة على العاملين لمساعدة الداخلية لالتصاالت االستراتيجى الدور تشجيع. 
 االتصال وسهولة واالكتمال والشفافية المصداقية معايير على االتصال قنوات إرساء. 
 
 -:المسئولية االجتماعية للبنك تجاه العمالء  .٣

ومن أمثلة أنشطة ومجاالت ، عهالمتعاملين مبممارسة درجة من المسئولية االجتماعية تجاه  البنكأصبح هناك إلتزام من قبل  لقد
  :ما يلي  المسئولية االجتماعية للبنك تجاه المتعاملين معه

  تيسير سياسات وإجراءات تقديم الخدمات لعمالء البنك. 
 تقديم الخدمة لعمالء البنك في الوقت والمكان المناسب لهم. 



 ٥٥من  ٢٤صفحة 

 ت المصرفيةإعداد بحوث ودراسات لمعرفة دوافع وسلوكيات عمالء البنك عند التعامال. 
 بث الثقة عند المتعاملين في تصميم وتكوين وجودة الخدمات المقدمة. 
 االهتمام بشكاوي العمالء والرد عليها وإعالنها. 
 شرح وتوضيح شروط التعامل مع البنك وتحديد العوائد بوضوح ال لبس فيها. 
 له تعلقة بهم  المتاحةالم والمعلومات البيانات وكافة وأموالهم العمالء وسالمة أمن على الحفاظ. 
 

  :القوى والعوامل الدافعة لممارسة البنوك لمسئوليتها اإلجتماعية: ثالثًا 
  

يوجد العديد من القوى والعوامل الضرورية التي يجب االهتمام بتدعيمها بما يعمل على مساعدة البنوك على ممارسة مسئوليتها 
  :٣٠االجتماعية، ومن أهم هذه القوى والعوامل ما يلي

  
 :تكوين االتجاهات اإليجابية لدى المسئولين في البنك نحو أهمية المشاركة االجتماعية .١

  

ويتم ذلك من خالل توفير برامج التنمية اإلدارية وبرامج التهيئة المبدئية والتي تعمل على مساعدتهم على استيعاب أبعاد المفهوم 
  :الموسع للمسئولية االجتماعية خاصة في تلك العناصر

 

  التكاليف التي يتحملها البنك نتيجة المساهمة في حل المشاكل االجتماعية ستكون لها اثار ايجابية على مكانة البنك أن
  .في المجتمع ولو على المدى البعيد

  أنه يجب على البنوك أن توازن بين كال من أهدافها االقتصادية وأهدافها االجتماعية حتى تتمكن من الوفاء بمسئوليتها
 .عيةاالجتما

 أن مساهمة البنك في حل المشاكل االجتماعية سيتم أخذها في االعتبار عند الحكم على مدى كفاءة إدارة البنك. 
 أن هناك مسئولية على البنك تجاه مختلف األطراف ذات المصلحة وليس فقط أمام المساهمين. 
  
 

 :البنكاالهتمام بالقضايا والمشكالت االجتماعية في المجتمع يتكامل مع أعمال  .٢
 

  :وهناك العديد من المتغيرات التي تعمل على تدعيم هذا العامل لدى المسئولين بالبنك، ومن أمثلتها
 

 وهؤالء بدورهم لن يستمر تعاملهم مع البنك . يمثل عمالء البنك، والمستفيدون من خدماته جزءا هاما من عناصر المجتمع
  .ته ويتفاعل مع مشاكله وأزماتهإذا لم يحافظ البنك على متطلبات المجتمع وإحتياجا

  يمثل صاحب الفضل األول في نشأة البنك وممارسته ألوجه نشاطه المختلفة ومساعدته  –أن المجتمع بعناصره المختلفة
 . على تحقيق األرباح، مما يتطلب المحافظة على عناصره واالهتمام بمتطلباته وفاء لفضله في نشأة البنك واستمرارية نجاحه

                                                   
،        ٤٥ -٣٩املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ص : القاهرة  – ١ط – ملسئولية االجتماعية للبنوك اإلسالميةا، )١٩٩٦(املغريب، عبداحلميد عبدالفتاح   ٣٠

 ).١٩٩٦دراسة املغريب (  -قام الباحث باالعتماد بدرجة كبري ة يف هذا اجلزء على تلك الدراسة:ملحوظة 



 ٥٥من  ٢٥صفحة 

 قراد والمنظمات بالمجتمع على المشاركة في أنشطة المسئولية االجتماعية وتوجيه أنشطتهم وتصرفاتهم بما تشجيع األ
وذلك يساعد البنك على االستفادة منها للوفاء بمسئوليته االجتماعية، ويجب االهتمام بهذا العامل لما له من اهمية كبرى، 

 :من خالل
 .د والمنظمات وأجهزة المجتمع من أفكار ومقترحاتاستفادة البنك من خالل ما يقدمه األفرا - 
التعاون بين البنك وغيره من المنظمات من أجل المساهمة في توفير العديد من مجاالت المسئولية االجتماعية  - 

 .تجاه المجتمع
  
  

 
 :تطوير وتنمية التوجيهات المصرفية بما يخدم أداء البنك لمسئوليته االجتماعية .٣

  

  :ن لمصادر تلك التوجيهات وهما كما يلي جانبين أساسييوهناك 
 

 ويتمثل في اللوائح والقوانين الحاكمة لنشاط البنك بصفة خاصة، وهي مجموعة القواعد واالسس :  الجانب االول
 : بحيث تتضمنوالمبادئ التي يضعها مؤسسو البنك وتستند إليها اإلدارة عند ممارسة تلك العمليات واألنشطة 

بنك والشكل الذي يخذه إلتمام أعماله، والمؤسسات والهيئات التي لها حق الرقابة واإلشراف على الهيكل القانوني لل - 
  .البنك باإلضافة إلى الهيئات االستشارية التي يرجع إليها البنك في بعض األعمال

اصاته وأنشطته إدارة البنك ، حيث يتم تحديد أعضاء مجلس اإلدارة وتحديد الصورة العامة لتنظيم أعمال البنك واختص - 
 .المختلفة

 .أهداف البنك وأغراضه والعمليات المصرفية واألنشطة اإلقتصادية واالجتماعية التي يقوم بها البنك بمختلف أنواعها - 
 

وتؤثر تلك القوانين واللوائح والقرارات المتخذة، فقد تتيح قدرًا كبيرًا من مشاركة البنك في مجال المسئولية االجتماعية، وتعمل 
  .توسيع قاعدة المستفيدين منها على

  

  البيئة المصرفية المحيطة بالبنك ، حيث تقوم البنوك بممارسة أنشطتها وتقديم خدماتها في ويتمثل في :  الثانيالجانب
بيئة مصرفية متعددة األنظمة مما يلقي عليها عبئًا كبيرًا في مثل هذه البيئة التي أنشئت البنوك فيها منذ زمن بعيد وتقدم 

  .دماتها بناءا على تجارب وخبرات متعددةخ
  
  

 

 :تنمية وتطوير كفاءة الكوادر المصرفية  .٤
 

حيث أن قيام إدارة البنك بممارسة مجاالت المسئولية االجتماعية يتطلب العديد من المهارات الالزم توافرها في القائمين بهذه 
  :اسب، ومن أمثلة هذه المهارات ما يلياألنشطة حتى يتسنى لها الوفاء بمسئوليتها االجتماعية بشكل من

 

 وهي تتمثل في مقدرة األفراد على استخدام التفكير المنطقي ومبادئ البحث العلمي في القيام بعملية : المهارة العلمية
  .اتخاذ القرار، وتناول ما يواجه البنك من قضايا ومشكالت اجتماعية



 ٥٥من  ٢٦صفحة 

 راد على استعمال ما يمتلكونه من معلومات وبيانات وحقائق متاحة وتشير إلى مقدرة األف: المهارة الفنية والتطبيقية– 
 .في تناول ما يواجه البنك من قضايا ومشكالت اجتماعية –بجانب الخبرات والممارسات السابقة 

 م وهي تعني مدى تفهم األفراد للعوامل اإلنسانية التي تحكم عالقات األفراد ببعضهم البعض وعالقاته: المهارة السلوكية
 .بعملهم ومجتمعهم، وبيان أثر ذلك على ما يواجه البنك من مشكالت

 

وفي ضوء ذلك يجب على إدارة البنك االطمئنان إلى توافر هذه القدرات والمهارات لدى األفراد الذين يوكل إليهم ممارسة أنشطة 
 .المسئولية حتى يتسنى لها الوفاء بمسئوليتها االجتماعية بالشكل المناسب

  
  

  :تجارب عملية لبعض البنوك في تطبيق المسئولية اإلجتماعية :  رابعاً 
  

  

تساهم البنوك بدور كبير في تحمل المسئولية االجتماعية من خالل مشاركتها المادية وغير المادية في مختلف أنشطة العمل      
بين العمل التطوعي وأيضًا أنها تأخذ في غالبها شكل االجتماعي، إال أنه يؤخذ على اداء بعض البنوك للمسئولية االجتماعية الخلط بينها و 

ح تبرعات أو أعمال تطوعية دون التوجه بفاعلية إلى برامج المسئولية االجتماعية الهادفة إلى التنمية المستدامة، وذلك راجع إلى عدم وضو 
  .مفهوم المسئولية االجتماعية وبطء انتشار ثقافتها

  
  

ه قد برزت في اآلونة األخيرة بعض التجارب الرائدة للمسئولية االجتماعية، ورغم قلتها إال أنها تعد نماذج ومع التسليم بهذا األمر، إال أن
  .يمكن االستعانة بها في تعميم ونشر ثقافة المسئولية االجتماعية بين مختلف منظمات األعمال

  
  

  

  :االجتماعية وفيما يلي عرض مبسط لعدد من تجارب بعض البنوك في ممارستها لمسئوليتها 
  

  

   :٣١تجربة بنك مصــر  .١
 

اهتماما كبيرا لدعم خطط التنمية االجتماعية في مصر حيث تعد المسئولية االجتماعية إحدى  ١٩٢٠يولي بنك مصر منذ إنشائه عام 
 لذا قرر بنك مصر.ماعية في مصرأهم محاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك والتي من خاللها يشارك في العديد من األنشطة الداعمة للتنمية االجت

 ٧٠٤٥وهي مسجلة بوزارة التضامن االجتماعي تحت رقم " المجتمع وخدمة مؤسسة بنك مصر لتنمية"إنشاء مؤسسة غير هادفة للربح هي 
     .يديرها مجلس لألمناء، ذات كيان قانوني مستقل عن البنك وتعتبر تلك المؤسسة  .القاهرة – ٢٠٠٧/

  

تحقيق الريادة فى مجال التنمية االجتماعية مع التأثير االيجابى والملموس على المجتمع المصرى بصفتها في :مؤسسة ال هذه وتتمثل رؤية
    ".ذراع بنك مصر لتحقيق مسئوليته االجتماعية

  

من خالل شركاء  المساهمة االيجابية فى تنمية المجتمع من خالل مشاريع تقوم المؤسسة بتنفيذها بنفسها أو : فهي أما رسالة المؤسسة
متخصصين من الجمعيات األهلية ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بالتنمية، وتوجه خاصة للشباب والمرأة فى مجاالت التعليم، خلق فرص 
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 ٥٥من  ٢٧صفحة 

العمل، زيادة التنافسية للمنتجات والخدمات إضافة إلى المشروعات فى قطاع الصحة مع تشجيع مشاركة العاملين ببنك مصر فى أنشطة 
    "لمؤسسةا

  

  : وتعمل مؤسسة بنك مصر لتحقيق العديد من األهداف مثل
  

  .التركيز على مجاالت التعليم، خلق فرص العمل، زيادة التنافسية للمنتجات والخدمات، التنمية االقتصادية، الصحة وحماية البيئة - 
  .مساندة ودعم المجتمع المدني في تنفيذ المشروعات فى مجاالت عمل المؤسسة -
  .مساندة ودعم األنشطة التنموية ذات التأثير الفعال فى خدمة المجتمع والبيئة -
  .تقديم المنح الدراسية لطلبة الجامعة المتفوقين -
  .رس، الجامعات والمستشفيات العامةتقديم الدعم لمراكز البحث العلمى، المدا -
  .إقامة المشاريع التى تحقق التكافل االجتماعي فى مصر -

  :٣٢ NSGB بنك األهلي سوسيتيه جنرالتجربة ال .٢
  

إن رؤية البنك تجاه للعاملين بالبنك،  المهنى االلتزام إلتزام البنك األهلى سوسيتيه جنرال تجاه تطوير وتنمية المجتمع أحد أسس  يعد
ير فى مجاالت مختلفة من المسئولية االجتماعية، التى بدأت منذ عدة سنوات، إنما هى رؤية أساسها التنوع الذى يهدف إلى إحداث تأث

ففى المجال الطبى، قام البنك بتمويل شراء العديد من المعدات . المجتمع مواكبًا اإلهتمام فى ذات الوقت بالبعد الثقافى الداعم للمستقبل
ى مجال الرعاية وف. الطبية وإهدائها لعدد من المستشفيات العامة لمساعدة المرضى المحتاجين التى تقدم لهم الخدمة الطبية مجاناً 

ليضع البسمة على وجوه هؤالء األطفال خالل شهر  ٢٠٠٩عام يوم اليتيم الذى نظمه البنك أليتام دار األورمان خالل هناك االجتماعية، 
ع ثقافى أما البعد الثقافى، فقد قام البنك برعاية قاعتى المجوهرات والبرديات بالمتحف المصرى الكبير والذى يعد ثانى أكبر مشرو . رمضان

وحفاظًا على التراث الحضارى المصرى، قام البنك بالمشاركة فى مشروع ترميم متحف األقصر . فى هذا القرن تبعًا لتصنيف مجلة التايمز
  .القومى ومعبد الرامسيوم بأبى سمبل

ك والذى توسع ليشمل ، تم تشكيل فريق عمل من مختلف القطاعات مهمته تنظيم العمل الخيرى الذى يرعاه البن٢٠١٠عام وخالل 
رمضان مع توسيع النشاطات الترفيهية لألطفال وتوفير إحتياجاتهم إلدخال شهر ثالث نشاطات خيرية لهذا العام وهى تنظيم يوم اليتيم خالل 

قامة أحد السعادة عليهم، وكذلك سيعمل البنك على توفير االحتياجات األساسية إلحدى قرى الصعيد من خالل توفير التمويل الالزم إل
  .وأخيرا سيقوم البنك بتوسيع وتطوير وحدة األطفال المبتسرين بمستشفى بنها لألطفال. المشروعات الخدمية بها

  

جميع العاملين بالبنك األهلى سوسيتيه جنرال بأن يشاركوا فى هذه ل رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدبوكانت هناك دعوة من 
فى ت مقترحاتالفكار و األ يتلقىلعمل الخيرى بالبنك لفريق كما تم تكوين . تجاه المجتمع البنك مدى إلتزام رية بفاعلية ليعكسوااألنشطة الخي

  .بمنتهى الجدية الختيار أنسبها من أجل مجتمع أفضليقوم البنك بأخذها هذا الشأن والتى 
  

  : CIB٣٣ البنك التجاري الدولي تجربة .٣
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 ٥٥من  ٢٨صفحة 

مؤسسة البنك التجاري الدولي، وهي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح مسجلة  بتأسيس،  ٢٠١٠مايو في  قام البنك التجاري الدولي
تسمح بالتركيز بشكل أكبر علي  حيث أن هذه المؤسسة. ٢٠١٠لسنة  ٥٨٨التضامن االجتماعي بموجب القرار الوزاري رقم  لدي وزارة

ت هذه المؤسسة بتوحيد األطراف المعنية لدي البنك التجاري ولقد قام. المدي مبادرات التنمية المستديمة ذات اآلثار اإليجابية طويلة
  .لاللتفاف حول قضية مشتركة الدولي

مستوي خدمات الصحة  مؤسسة البنك التجاري الدولي هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح ومتخصصة في تحسين :رسالة المؤسسة 
خالل برامج شاملة للتنمية المستديمة علي تعظيم إمكانية الحصول علي  منوتعمل المؤسسـة جاهدًة . والتغذية ألطفال األقـل حظـًا في مصر

  .والترويج للمبادرات المجتمعية اإليجابية الرامية إلي التغيير الرعاية الصحية

تسعى مؤسسة البنك التجاري الدولي إلى القيام بمساهمات قيمة في مجاالت الصحة والتغذية لألطفال من خالل :  المؤسسة أهداف
تجديد وتحديث البنية التحتية  -شراء المعدات الطبية للمستشفيات  :مبادرات تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي 

دعم األطفال من ذوي االحتياجات  -معاونة البرامج الغذائية بالمدارس  -توفير العالج الطبي والجراحي ألطفال الفقراء  - بالمستشفيات
  .المجتمع باألمور المتعلقة بالصحة والتغذية رفع وعي أفراد -الخاصة 

  
  

  الدراسات السابقة
 

    
 :٣٤)٢٠٠٩(الحمدي، فؤاد محمد حسين و جعبل، ماجد مبخوت دراسة  .١

  

  :هدفت هذه الدراسة إلى ما يلي 
  .التعرف على مدى إدراك المديرين العاملين في المنظمات الصناعية اليمنية لمفهوم وأهمية المسئولية االجتماعية - 
التعرف على واقع األنشطة والممارسات التي تقوم بها المنظمات الصناعية اليمنية تجاه المجتمع اليمني في إطار مسئوليتها  - 

 .االجتماعية
 وجود شعورًا إيجابيًا لدى أغلب أفراد العينة نحو منظماتهم وإيمانًا كامالً بأن منظماتهم تقوم(  وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

بتنفيذ العديد من األنشطة والممارسات اإليجابية بما من شأنه تعزيز مسئوليتها االجتماعية تجاه كافة أصحاب المصالح من عاملين 
  ).إلخ .. ومستهلكين ومجتمع 

من كونه عمالً  كما أوصت الدراسة بضرورة إدراك المنظمات الصناعية اليمنية بشكل أفضل أن تبنّي مفهوم المسئولية االجتماعية هو أكثر
خيريًا تقدمه المنظمات لمجتمعها ولكنه عامل تنافسي يؤدي إلى زيادة استقطاب العمالء وبالتالي تخدم مصلحة المنظمة وتؤدي إلى زيادة 

  .األرباح على المدى الطويل
  

                                                   
دراسة حتليلية الراء املديرين العاملني يف عينة : احلمدي، فؤاد حممد حسني و جعبل، ماجد مبخوت، مدى إدراك املدراء ملفهوم املسئولية االجتماعية واألنشطة املرتتبة عليها   ٣٤

 ٣٠ – ٢٩صنعاء  –بتكليف من مركز دراسات وحبوث السوق واملستهلك ) األول للمسئولية االجتماعية للشركاتاملؤمتر (حبث مقدم إىل من املنظمات الصناعية اليمنية، 
 .م٢٠٠٨أكتوبر 

 



 ٥٥من  ٢٩صفحة 

  
 :٣٥)٢٠٠٨(دراسة البنك األهلي التجاري بالسعودية .٢

  

لسعودية مع إحدى الشركات المتخصصة لقياس انطباعات الناس فيما يتعلق بخدمة قام بها البنك األهلي التجاري في ا وهي دراسة
لألبحاث بإجراء دراسة حول  YouGovSirajحيث قام البنك األهلي التجاري بالتعاون مع شركة  – المجتمع على المؤسسات التجارية

لمجتمع السعودي لهذا المفهوم وبدأ البحث في شهر نوفمبر إدراك المسئولية اإلجتماعية للشركات في المملكة العربية السعودية ونظرة ا
بهدف استكشاف ومعرفة مواقف وآراء ووجهات نظر شرائح مختلفة في المجتمع من بينها القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات  ٢٠٠٨

  .المجتمع المدني واإلعالم والمستهلكين والموظفين حول تأثير المسئولية اإلجتماعية للشركات
أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك وعي واسع بمبادرات المسئولية اإلجتماعية للشركات، غير أن األولويات غير محددة وتعتمد على و 

  المنطقة الجغرافية والحاجات المجتمعية الخاصة
  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي 

ل واضح لخدمة المجتمع المؤسسسي والمردود الكلي وهو ما يعكس الثقة بها عالقة إيجابية ما بين المؤسسات التي تقوم بعم وجود
  .وبعمالئها

  

 :٣٦)٢٠٠٧. (بركات، محمد إبراهيمدراسة  .٣
  

أهمية اإلفصاح عن مخاطر المعامالت المالية المتعلقة بعمليات غسل األموال في البنوك التجارية في  التعرف على هدفت الدراسة إلى
  :  ، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمهااإلجتماعيةضوء نظرية المسؤولية 

حتمية تحمل البنوك مسؤوليتها اإلجتماعية عن اإلفصاح عن عمليات غسل األموال، وإعتبار ذلك عدم خروج على مبدأ سرية  - 
 .البيانات والمعلومات الخاصة بالعمالء

داء المالي واالقتصادي والذي ينبع من أداء البنوك لمسؤولتها أصبح تقييم األداء اإلجتماعي من عوامل تقييم البنوك بجانب األ - 
اإلجتماعية التي تبني على اإلفصاح عن كل ما يتعلق بالمجتمع المحيط بالبنك والذي ينعكس في أداء البنك تجاه أفراد المجتمع مما يؤدي 

 .إلى تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة
إذا حافظ عليها نظيفة بالمفهوم المادي والمفهوم اإلجتماعي سيستطيع أن يتوسع وأن يعمل على البنك يعمل في إطار بيئة معينة أن  - 

ت وأسلوب أكثر يقظة وتطور آليات جديدة في التعامل مع المشكالأرض صلبة تؤهله للصمود أمام تيار العولمة المصرفية التي تحتاج إلى 
  .لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة

  
  

 :٣٧)٢٠٠٧(روان سليم إبراهيم دراسة األغا، م .٤
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 ٥٥من  ٣٠صفحة 

توضيح العالقة بين االلتزام بالمسئولية االجتماعية والتوجه بالتسويق لدى المؤسسات الصناعية الفلسطينية وأثر ذلك  هدفت الدراسة إلى
  :  ، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمهاعلى األداء المالي لها

  

جتماعية والتوجه بالتسويق، كما أثبتت الدراسة أيضًا وجود عالقة عكسية بين التزام المنظمات االلتزام بالمسئولية االوجود عالقة بين  - 
واألداء المالي  بالمسئولية االجتماعية وبين األداء المالي لتلك المنظمات، في حين لم تثبت الدراسة وجود عالقة بين التوجه بالتسويق

 .ئية غير المستقرة في فلسطين على تلك العالقاتللمنظمات الصناعية، ويدل ذلك على العوامل البي
 .أن حجم المنظمات وطبيعة إنتاجها يؤثر في درجة االلتزام بالمسئولية االجتماعية - 
ليست ذات تأثير كبير على إدراك المديرين لاللتزام بالمسئولية ) العمر أو المستوى التعليمي أو الخبرة(أن المتغيرات الديموغرافية  - 

 .لالجتماعية
 

 : ويالحظ على هذه الدراسة        
  

، نظرا لظروف األحتالل االسرائيلي وما يفرضه من حصار وقيود   أنه تم اجراؤها في بيئة تسويقية غير مستقرة ومضطربة سياسيًا واقتصاديًا
االلتزام بالمسئولية االجتماعية (ت على كافة نواحي الحياة السيما االقتصادية منها، وعلى ذلك فإن نتائج أي دراسة مستقبلية لتلك العالقا

 .سوف تختلف حسب سياق الدراسة) والتوجه بالتسويق واالداء
  
  

 :٣٨)٢٠٠٧( دو دراسة جربوع، يوسف محم .٥
  

  :هدفت الدراسة إلى 
 عياالجتما البنيان تركيبة ظروف مع ومتغيراته مفاهيمه تتفق للشركات االجتماعية المسئولية عن المحاسبة نموذج اقتراحتقديم  - 

   .فلسطين فيها بما خاصة العربي والعالم عامة النامي العالم لدول واالقتصادي
 . غزة بقطاع الشركات تقدمها التي المالية القوائم في االجتماعية المسئولية معلومات عن اإلفصاح وأساليب أسسالتعرف على  - 
 : وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها  

 أي إتباع(إلى جانب األداء االقتصادي  االجتماعية يجب أن يتم في قوائم مالية تعرض األداء االجتماعي إن اإلفصاح عن المسئولية  - 
ا حتى تتم عملية المقابلة بين التكاليف والمنافع االجتماعية النقدية  وذلك بالنسبة للتكاليف والمنافع التي) أسلوب الدمج  ً مكن قياسها كمي

ا فيمكن عرضها إما في القوائم الملحقة أوللبنود التي ال يم أما بالنسبة ً   .كمالحظات هامشية كن الوصول إلى قياسها كمي
  

األداء االجتماعي  تطوير القوائم المالية في المستقبل القريب لكي تشتمل على بيانات تفصيلية عنبضرورة : كما أوصت الدراسة 
  .االجتماعي لتلك الشركات األداء للشركات الفلسطينية، خاصة قائمة الدخل فإنها ال تستطيع قياس

 :٣٩)٢٠٠٣( الحمدي، فؤاد محمددراسة  .٦
  

                                                   
لد . جملة اجلامعة اإلسالمية"  لقياس واإلفصاح يف احملاسبة عن املسئولية االجتماعية بالقوائم املالية يف الشركات بقطاع غزةمدى تطبيق ا"  ٢٠٠٧. دو جربوع، يوسف حمم   ٣٨ ا

 .٢٨١ص -  ٢٣٩اخلامس عشر، العدد األول ص
 

ا على رضا املس"احلمدي، فؤاد حممد،    ٣٩ دراسة حتليلية الراء عينة من املديرين واملستهلكني يف عينة من " تهلكاألبعاد التسويقية للمسئولية االجتماعية للمنظمات وانعكاسا
 .٢٠٠٣، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املستنصرية، )غري منشورة(املنظمات املصنعة للمنتجات الغذائية يف اجلمهورية اليمنية، أطروحة دكتوراه 

 



 ٥٥من  ٣١صفحة 

بحث مدى التزام المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائية في اليمن باألبعاد التسويقية للمسئولية االجتماعية،  هدفت الدراسة إلى
ومدى تقييمه لألنشطة التي تقوم بها تلك المنظمات وانعكاسانها على رضا المستهلك، كما هدفت أيضًا إلى تحديد درجة رضا المستهلك 

  .تجاه حقوقه كمستهلك
استمارة استبيان تم  ٦٠٠استمارة استبيان على عينة من مديري المنظمات، باإلضافة إلى  ١٤٠ولتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع 

  :  إلى عدة نتائج أهمها، وقد توصلت الدراسة  توزيعها على عينة من المستهلكين في أمانة العاصمة صنعاء
وأن . أن درجة التزام المنظمات عينة الدراسة تجاه المتغيرات التسويقية للمسئولية االجتماعية كانت أعلى قليالً من الوسط الفرضي - 

  .رضا المستهلكين حول ما تقوم به تلك المنظمات كان ضعيفاً 
وضرورة التزام . تي تتبناها المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائيةكما أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في السياسات والخطط ال

  .المنظمات بسياسة تسعيرية محددة من قبل الدولة
  
  

 :٤٠)٢٠٠٣مايو . (العريقي، منصور محمد إسماعيلدراسة  .٧
  

، وقد توصلت المديرين التعرف على واقع المسئولية االجتماعية في القطاع الصناعي الخاص في اليمن من وجهة نظر هدفت الدراسة إلى
  :  الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

وجود تباين بين وجهات نظر أفراد العينة فيما يتعلق ببعض عناصر البيئة الداخلية كما هو الحال بالنسبة للمرتبات والرعاية الصحية  - 
 .حيث ترى اإلدارة العليا بأن المرتبات واألجور والرعايا الصحية مناسبة وهو عكس ما تراه اإلدارة الوسطى والدنيا

 .العينة حول اقتصار القروض السكنية على بعض المنظمات واألفراد وضمن شروط معينة هناك شبه اتفاق من قبل أفراد - 
 يرى أفراد العينة أن المنظمة تعطي البيئة الخارجية اهتمامًا كبيرًا خاصة فيما يتعلق بالمساهمة بدعم النشاطات المحلية ودعم األعمال - 

  .الخيرية في المجتمع
  
  
  

 :٤١)٢٠٠٣مايو . (عيلالعريقي، منصور محمد إسمادراسة  .٨
  

، وقد توصلت التعرف على واقع المسئولية االجتماعية في القطاع الصناعي الخاص في اليمن من وجهة نظر المديرين هدفت الدراسة إلى
  :  الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

ال بالنسبة للمرتبات والرعاية الصحية وجود تباين بين وجهات نظر أفراد العينة فيما يتعلق ببعض عناصر البيئة الداخلية كما هو الح - 
 .حيث ترى اإلدارة العليا بأن المرتبات واألجور والرعايا الصحية مناسبة وهو عكس ما تراه اإلدارة الوسطى والدنيا

 .هناك شبه اتفاق من قبل أفراد العينة حول اقتصار القروض السكنية على بعض المنظمات واألفراد وضمن شروط معينة - 

                                                   
، دراسة تطبيقية يف القطاع الصناعي اخلاص يف اليمن، جامعة )للمنظمات الصناعية اخلاصة من وجهة نظر املديريناملسئولية االجتماعية (العريقي، منصور حممد امساعيل،    ٤٠

 .٢٠٠٣، ٢١االزهر بنات، ع
 

صناعي اخلاص يف اليمن، جامعة ، دراسة تطبيقية يف القطاع ال)املسئولية االجتماعية للمنظمات الصناعية اخلاصة من وجهة نظر املديرين(العريقي، منصور حممد امساعيل،    ٤١
 .٢٠٠٣، ٢١االزهر بنات، ع

 
 



 ٥٥من  ٣٢صفحة 

العينة أن المنظمة تعطي البيئة الخارجية اهتمامًا كبيرًا خاصة فيما يتعلق بالمساهمة بدعم النشاطات المحلية ودعم األعمال  يرى أفراد - 
 .الخيرية في المجتمع

  
  
  
 

 :٤٢)٢٠٠١( دراسة الغالبي، طاهر و العامري، صالح .٩
  

، ية وشفافية نظام المعلومات في المصارف التجارية األردنيةمحاولة توضيح العالقات الممكنة بين المسئولية االجتماع هدفت الدراسة إلى
  :  وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

 -  ً  .ضرورة وأهمية إدراك دور المسئولية اإلجتماعية في تطور المنظمات ووعيها بدورها الجديد في ظل نظام اقتصادي منفتح عالميا
جتماعية في المصارف التجارية األردنية هو النمط المتوازن وهو النمط الذي يوازن أن هناك ميل ألن يكون نمط تحمل المسئولية اال - 

 .بين االلتزامات االقتصادية ومتطلبات المجتمع
  . أن الجزء األكبر من المصارف في عينة الدراسة قد كانت ذات أنظمة معلومات متوسطة الشفافية - 

  

والمنشآت األخرى بأهمية المسئولية االجتماعية ودورها في تحقيق ازدهار كما أوصت الدراسة بضرورة زيادة وعي إدارت المصارف 
  . اجتماعي وبالتالي نوع من االستقرار وتوفير مناخ اقتصادي أفضل

  

 :٤٣)١٩٩٩( االميره ابراهيم عثمان دراسة .١٠
  

بغية الكشف عن ، لوحدة االقتصاديةدراسة االتجاهات المختلفة لتطور اإلفصاح عن معلومات المسئولية االجتماعية ل هدفت الدراسة إلى
  :  وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها. المحاور األساسية التي يمكن أن يرتكز عليها اإلفصاح المالئم عن تلك المعلومات

يتسع أن نموذج اإلفصاح المحاسبي وما ينطوي عليه من معلومات يتم عدادها في اطار المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ال  - 
 .ليشتمل على معلومات المسئولية االجتماعية

كما أوصت الدراسة بضرورة قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بإلزام شركات قطاع األعمال العام بإعداد تقرير حول األداء االجتماعي لها 
ستوى كل وحدة اقتصادية تابعة، باإلضافة إلى يلحق بتقارير متابعة تنفيذ الخطة وتقييم األداء المتعلقة باألداء المالي واالقتصادي على م

  . التقارير المقارنة على مستوى الشركة القابضة
  

 :٤٤)١٩٩٦( المغربي، عبدالحميد عبدالفتاحدراسة  .١١
  

تقديم برنامج مقترح للمسئولية االجتماعية للبنك اإلسالمي، و أوضحت الدراسة مفهوم المسئولية االجتماعية في  هدفت الدراسة إلى
ر اإلسالمي، وأظهرت االختالف بين ذلك المفهوم في الفكر اإلسالمي والفكر التقليدي، كما أشارت هذه الدراسة إلى القوى والعوامل الفك

  :  ، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمهاالدافعة لممارسة البنوك اإلسالمية لمسئوليتها االجتماعية 
                                                   

املؤمتر دراسة تطبيقية لعينة من املصارف التجارية األردنية، : ، املسئولية اإلجتماعية ملنظمات األعمال وشفافية نظام املعلومات)٢٠٠١(الغاليب، طاهر و العامري، صاحل    ٤٢
 .، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ١٢٠٠نوفمرب ) ٨- ٦(العريب الثاين يف اإلدارة 

 
، جامعة مجلة كلیة التجارة للبحوث العلمیة، )االفصاح عن معلومات المسئولیة االجتماعیة للوحدة االقتصادیة(االمیره ابراھیم عثمان،   ٤٣

 .١٩٩٩، سبتمبر ٣٦، مجلد ١، ج ٢اإلسكندریة، ع
 .املعهد العاملي للفكر اإلسالمي: القاهرة  – ١ط – لية االجتماعية للبنوك اإلسالميةاملسئو ، )١٩٩٦(املغريب، عبداحلميد عبدالفتاح    ٤٤

 



 ٥٥من  ٣٣صفحة 

 .مته الدراسة لبحث مساهمة البنك اإلسالمي في حل مشكلة البطالة في مصرإمكانية تطبيق البرنامج المقترح الذي قد - 
إلتزام المنظمة بالمشاركة في عمل الصالحات عند ممارسة أنشطتها "أن المسئولية االجتماعية للمنظمة في الفكر اإلسالمي تتمثل في  - 

ء مبادئ الشريعة اإلسالمية بهدف النهوض بالمجتمع تجاه مختلف األطراف التي لها عالقة بها نتيجة التكليف الذي ارتضته في ضو 
 ".اإلسالمي بمراعاة عناصر المرونة واالستطاعة والشمول والعدالة

أن هناك عدة معايير يمكن من خاللها بيان االختالفات الجوهرية بين مفهوم المسئولية االجتماعية في الفكر التقليدي والفكر  - 
الهدف من االلتزام بالمسئولية االجتماعية وممارستها، مصدر التكليف بالمسئولية االجتماعية، مبعث : اإلسالمي، ومن هذه المعايير ما يلي

  .اإللتزام بالمسئولية االجتماعية، الجزاء المترتب على مدى االلتزام بالمسئولية االجتماعية
  

في حين أنه في ظل . ية على البنوك اإلسالمية فقطاقتصرت في دراسة درجة ممارسة المسئولية االجتماعويالحظ على هذه الدراسة أنها 
 تبني مفهوم المسؤولية االجتماعية، حيث أضحتنحو المنظمات  التي تدفعالعولمة من أهم القوى  أصبحتالتحديات العالمية المعاصرة 

  .  ترفع شعار المسؤولية االجتماعيةالبنوك سواء كانت إسالمية أو غيرإسالمية العديد من 
  
  
  
  

  الخامسل  ـصالف
  هـث وأسلوبـج البحـمنه    

  
  :تقديم   

يهدف ذلك البحث إلى توضيخ العالقة بين ممارسة درجة من المسئولية اإلجتماعية للبنوك العاملة في مصر كشركات مساهمة مصرية على 
لى المنهج الوصفي التحليلي والذي أداءها، وذلك من خالل عينة تمثل القطاع المصرفي في محافظة أسيوط، وتم اإلعتماد في هذا البحث ع

يتضمن استخدام األسلوب الميداني في جمع البيانات، وسوف يتم الحصول على البيانات الثانوية من خالل  أسلوب المسح المكتبي 
ول على البيانات والبحث عبر شبكة االنترنت وذلك لإلستفادة من مراجعة الدراسات السابقة وبناء الخلفية النظرية للبحث، كما سيتم الحص

التي تم إعدادها لهذا الغرض بإستخدام أسلوب التحليل ) Questionnaire(االستبانات / األولية من خالل استمارة االستقصاء 
  ) .Spss) (Statistical Package for Social Science(اإلحصائي 
  

  :وفيما يلي عرض لمنهجية البحث من خالل النقاط التالية
  

  .البحث متغيرات ونموذج .١
  .فروض البحث .٢
 .أساليب القياس .٣
  .تحليل صدق أداة البحث .٤
  .مجتمع وعينة البحث .٥



 ٥٥من  ٣٤صفحة 

 .حدود البحث وصعوباته .٦
  

  :متغيرات ونموذج البحث :أوالً 
  

  :يمكن حصر متغيرات البحث فيما يلي 
  

  للبنك اإللتزام بالمسئولية االجتماعيةويتمثل هذا المتغير في مستوى /  المستقل المتغير
ألتزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة، من خالل العمل " هي  البنك الدولي ية االجتماعية كما عرفهاوالمسئول ،

  مع موظفيهم وعائالتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في آن واحد
  :المتغير يشتمل على اآلتي وعليه فإن هذا". 

  

  .االلتزام بالمسئولية االجتماعية تجاه المجتمع) ١(
 .بالمسئولية االجتماعية تجاه البيئةااللتزام ) ٢(
  .العاملينااللتزام بالمسئولية االجتماعية تجاه ) ٣(
 .العمالءااللتزام بالمسئولية االجتماعية تجاه ) ٤(

  

دائها اإلقتصادي سواء أ(أن ينعكس ذلك على أدائها البنوك بالمسئولية االجتماعية، فإنه من المتوقع على ضوء التزام /  ابعالمتغير الت
 ).الماليأو 
 

يعتقد الباحث بأن هناك مجموعة من المتغيرات التي يمكن أن تكون ذات تأثير واضح على التزام البنك بالمسئولية  /  المتغيرات الضابطة
  :ون لها تأثير على أدائه، وتتمثل هذه المتغيرات فيما يلي االجتماعية، وبالتالي سوف يك

 

  حجمه، طبيعة نشاطه، الموقف التنافسي له(من حيث : خصائص البنك.( 
  السن، مستوى التعليم، مدة الخبرة في الوظيفة الحالية(من حيث : خصائص العاملين بالبنك.( 
 

  نموذج البحث)  ٨( شكل رقم 
 

  
  
  
  
  
  

  
  
   

  
تجاه  المسئولية  

  المجتمع 
  

 .حل مشكلة البطالة -
 خينمكافحة ظاهرة التد -
 .فرص عمل للمعاقين -

  مستوى اإللتزام بالمسئولية االجتماعية للبنك
 

   العاملينتجاه  المسئولية  
  

 .بية للعاملينبرامج تدري - 
 ..مناخ بيئيي مناسب للعمل - 
 .برنامج للتأمين الصحي - 
 .المشاركة في األرباح السنوية - 
 .تعويضات لحوادث العمل - 

   البيئةتجاه  المسئولية  
  

 ..االلتزام بالتشريعات البيئية - 
 .التفاعل مع حمالت البيئة - 
 ..حل مشاكل التلوث البيئي - 
 .إقامة الحدائق الخضراء - 

   العمالءتجاه  المسئولية  
  

 ".أعرف عميك"تطبيق مبدأ   - 
 .االستماع آلراء العمالء  - 
 .مالء االستماع لمقترحات الع - 
 .الرد على شكاوي العمالء - 

  خصائص
 العاملين   

 

 خصائص
البنك   



 ٥٥من  ٣٥صفحة 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  : فروض البحث :ثانياً 

  

قام الباحث بصياغة مجموعة من الفروض بغرض اختبارها ميدانيًا ، وذلك بعد فحص الكتابات والدراسات السابقة التي تناولت اإلطار 
ث، مما ساعد ذلك الباحثعلى صياغة المفاهيمي لمتغيرات البحث، كذلك قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية ميدانية للبنوك مجتمع البح

  :فروض البحث والتي تمثلت فيما يلي 
  
  توجد فروق دالة إحصائيًا في األهمية النسبية لمجاالت المسئوليته االجتماعية التي يمارسها البنك :الفرض األول 
 
  ك العامةتختلف درجة ممارسة المسئولية االجتماعية للبنوك الخاصة عنها في البنو   :الفرض الثاني 

 
  تؤثر ممارسة البنك لدرجة من المسئولية االجتماعية على أداءه :الفرض الثالث 

 
  توجد اختالفات جوهرية بين البنوك في التزامها بالمسئولية االجتماعية تبعًا لخصائصها :الفرض الرابع. 

 
  لخصائصهم الشخصية ولية االجتماعية تبعاً توجد اختالفات جوهرية بين العاملين بالبنوك في إدراكهم بالمسئ :الفرض الخامس  

 .)الخبرة / المستوى التعليمي / العمر ( وهي                     
  
  

 أداء البنك



 ٥٥من  ٣٦صفحة 

  
  

  :سوف يقوم الباحث هنا باختبار مدى صحة الفروض التي يبنى عليها هذا البحث كالتالي و 
  

  :األولىالفرضية 
  

  

ولية االجتماعية التي تسعى البنوك إلى ممارستها ،  وقد تم صياغة هذا وهي تهدف إلى الكشف عن األهمية النسبية لمجاالت المسئ
  :الفرضية كاآلتي 

  
  

  ))لبنكالتي یمارسها ا توجد فروق دالة إحصائیًا في األهمیة النسبیة لمجاالت المسئولیته االجتماعیة(( 
  

  

  :م بما يلي اوالختبار مدى صحة هذا الفرض تم القي
  لعناصر المسئولية االجتماعية محل الدراسةوك ملين بالبنالتعرف على مدى إدراك العا )١(
   األهمية النسبية لمجاالت المسئولية االجتماعية للبنوك محل الدراسةتحديد  )٢(

  

  
  

  : التعرف على مدى إدراك العاملين بالبنك لعناصر المسئولية االجتماعية: أوالً 
  

  : االجتماعية لفروع البنوك محل الدراسة من خالل الجدول التالي ويمكن التعرف على مدى إدراك العاملين لعناصر المسئولية
  )   ٣  ( جدول رقم 

  مدى إدراك العاملين لعناصر المسئولية االجتماعية لفروع البنوك محل الدراسة
الوسط   عناصر المسئولية االجتماعية

  الحسابي
  الترتيب  راف المعيارياالنح

 الجھات فى جمیع واالجتماعیة البیئیة لمسئولیةبا االلتزام ثقافة یساھم البنك في نشر .١
 .لحفاظ على نظافة البیئة، مكافحة ظاھرة التدخین ا: ، مثل البنك مع المتعاملة

 .یساھم البنك في حل مشكلة البطالة في مصر .٢
 .یوفر البنك فرص عمل للمعاقین وذوي االحتیاجات الخاصة .٣
 .یقوم البنك بتوفیر برامج تدریبیة لطالب الجامعات .٤
 .یقوم البنك بفتح حسابات تبرعات للھیئات والمؤسسات الخیریة .٥
 .یساعد البنك أفراد المجتمع في حالة الكوارث الطبیعیة .٦
یتضمن مشروعات المسئولیة ) بشكل دوري(یلتزم البنك بإصدار تقریر سنوي  .٧

 .االجتماعیة التي تم تنفیذھا
 .یساھم البنك في تقدیم حلول فعالة لحل أزمة اإلسكان .٨
 بشأن المجتمع مؤسسات مختلف یثیرھا التى للمالحظات االعتبار بعین نظر البنكی .٩

 .أنشطتھ
  .یساھم البنك في بناء المدارس التعلیمیة .١٠

٤.٠٠٠٠  
  

٣.٧٣٣٣  
٣.٠٠٠٠  
٣.٨٦٦٧  
٤.٤٠٠٠  
٤.٣٣٣٣  
٣.٦٠٠٠  

  
٣.٥٣٣٣  
٤.٢٦٦٧  

  
٣.١٣٣٣  

٠,٧٥٥٩٣  
  

١.٢٢٢٨٠  
١.١٣٣٨٩  
٩.١٥٤٨  

١.١٢١٢٢  
٠.٧٢٣٧٥  

.٩١٠٢٦  
  

١.٠٦٠١٠  
٠.٧٠٣٧٣  

  
١.٢٤٥٩٥  

١٩  
  
٣٠  
٤٠  
٢٤  
٩  

١٢  
٣٢  
  
٣٣  
١٤  
  
٣٨  

 .اإللتزام التام بالتشریعات البیئیة .١١
 .یتفاعل البنك إیجابیا مع حمالت حمایة البیئة والطبیعة .١٢
 .یساھم البنك في حل بعض المشاكل المتعلقة بالتلوث البیئي .١٣
 .یساھم البنك في إقامة الحدائق الخضراء ونافورات المیاه .١٤
  .داد من البنك للحوار وتبادل اآلراء مع المسئولین عن البیئة والمھتمین بھاھناك استع .١٥

٤.٢٦٦٧  
٤.٤٦٦٧  
٣.٩٣٣٣  
٣.٠٦٦٧  
٣.٨٦٦٧  

٠.٧٠٣٧٣  
٠.٨٣٣٨١  
١.٣٣٤٥٢  
١.٥٣٣٧٥  
١.٤٥٧٣٣  

١٥  
٨  

٢٣  
٣٩  
٢٥  



 ٥٥من  ٣٧صفحة 

  : من الجدول السابق يمكننا توضيح ما يلي
  

 وكافة وأموالهم العمالء وسالمة أمن على لحفاظا: سة، هيلدى فروع البنوك محل الدراأن أكثر عنا صر المسئولية االجتماعية أهمية  - 
بإنحراف معياري  ٤,٩٣٣٣، حيث بلغ الوسط الحسابي إلجابات المستقصى منهم له المتاحة المتعلقة بهم والمعلومات البيانات

 ٤,٨٦٦٧سطه الحسابي حيث بلغ و  لعاملين األجازات السنوية والمرضية مدفوعة األجرلمنح البنك ،ويلي ذلك العنصر  ٠,٢٥٨٢٠
وإنحراف معياري  ٤,٧٣٣٣بوسط حسابي  ع كافة العاملين بالبنك لبرنامج للتأمين الصحيو خض، ثم  ٠,٣٥١٨٧بإنحراف معياري 

 ٠,٢٥٨٢٠وإنحراف معياري  ٤,٧٣٣٣بوسط حسابي  تعامل البنك مع عمالئه بشفافية ونزاهة، يليه  ٠,٥٩٣٦٢
 

، حيث بلغ الوسط الحسابي البنك فرص عمل للمعاقين وذوي االحتياجات الخاصة توفير :ية هيالعناصر األقل أهم فإن ،وفي المقابل - 
ه البنك في إقامة الحدائق الخضراء ونافورات الميا ةساهم، يليها م١,١٣٣٨٩بإنحراف معياري  ٣,٠٠٠٠إلجابات المستقصى منهم 

 ٣,١٣٣٣بوسط حسابي   ك في بناء المدارس التعليميةالبن، ثم مساهمة  ١,٥٣٣٧٥وإنحراف معياري   ٣,٠٦٦٧بوسط حسابي    
وإنحراف معياري   ٣,٤٠٠٠بوسط حسابي   البنك يعقد ندوات تثقيفية للعاملين، يليها قيام ١,٢٤٥٩٥وإنحراف معياري  

١,١٢١٢٢ 
  

يث بلغ الوسط الحسابي ، حالبنك فرص عمل للمعاقين وذوي االحتياجات الخاصة توفير :العناصر األقل أهمية هي فإن ،وفي المقابل - 
ه البنك في إقامة الحدائق الخضراء ونافورات الميا ةساهم، يليها م١,١٣٣٨٩بإنحراف معياري  ٣,٠٠٠٠إلجابات المستقصى منهم 

 

 .یوفر البنك برامج تدریبیة وتأھیلیة للعاملین لدیھ .١٦
 .یوفر البنك المناخ البیئي المناسب أثناء العمل .١٧
 .یتم القیام بالكشف الطبي الدوري على العاملین .١٨
 .یخضع كافة العاملین بالبنك لبرنامج للتأمین الصحي .١٩
 .یوفر البنك وسائل انتقال مناسبة للعاملین أو یتم منحھم بدل انتقال .٢٠
 .یتم إشراك العاملین في عملیة اتخاذ القرارات بالبنك .٢١
 .ھناك قنوات اتصال واضحة بین العاملین والرؤساء .٢٢
 .یوزع البنك نسبة من األرباح السنویة للعاملین .٢٣
 .یمنح البنك العاملین األجازات السنویة والمرضیة مدفوعة األجر .٢٤
 .یمنح البنك تعویضات لحوادث العمل .٢٥
 .یقیم البنك حفالت ورحالت ترفیھیة للعاملین .٢٦
 .یمنح البنك العاملین مزایا عینیة كالمالبس والغذاء .٢٧
 .نقدیة في األعیاد والمناسباتیتم منح العاملین مكافات  .٢٨
 .یوفر البنك وسائل أمان أثناء العمل للحمایة من الحوادث واالمراض .٢٩
 .ات تثقیفیة للعاملینیقوم البنك یعقد ندو .٣٠
 .یقوم البنك بتحفیز القدرات االبداعیة الفردیة للعاملین .٣١
 . العاملین وتحفیز تقییم فى والمساواة العدالة مبدأ تطبیق .٣٢
احترام خصوصیة المرأة وتوفیر أماكن خاصة لھا تتناسب مع  یعمل البنك على .٣٣

  .طبیعتھا الفسیولوجیة

٤.٥٣٣٣  
٤.٢٦٦٧  
٣.٧٣٣٣  
٤.٧٣٣٣  
٤.٣٣٣٣  
٣.٤٠٠٠  
٣.٨٦٦٧  
٣.٥٣٣٣  
٤.٨٦٦٧  
٤.٦٠٠٠  
٤.٠٠٦٧  
٣.٥٣٣٣  
٣.٨٠٠٠  
٤.٠٠٠٠  
٣.٤٠٠٠  
٤.٠٠٠٠  
٣.٨٠٠٠  
٣.٨٠٠٠  

٠.٧٤٣٢٢  
٠.٧٠٣٧٣  
١.٢٢٢٨٠  
٠.٥٩٣٦٢  
٠.٧٢٣٧٥  
١.١٢١٢٢  
٠.٩٩٠٤٣  
٠.٧٤٣٢٢  
٠.٣٥١٨٧  
٠.٥٠٧٠٩  
٠.٨٨٣٧٢  
١.١٢٥٤٦  
١.٤٧٣٥٨  
٠.٧٥٥٩٣  
١.١٢١٢٢  
١.٠٠٠٠٠  
١.٣٢٠١٧  
١.٠٨٢٣٣  

٧  
١٦  
٣١  
٣  

١٣  
٣٦  
٢٦  
٣٤  
٢  
٥  

١٨  
٣٥  
٢٧  
٢٠  
٣٧  
٢١  
٢٨  
٢٩  

 " .اعرف عمیلك"یطبق البنك مبدأ  .٣٤
 .یستمع البنك آلراء ومقترحات العمالء .٣٥
 .یقدم البنك توعیة للشباب للتعامل مع البنوك .٣٦
 .لبنك بالرد على الشكاوي المقدمة من العمالء ویحقق االستجابة المناسبة لھایقوم ا .٣٧
 .یتعامل البنك مع عمالئھ بشفافیة ونزاھة .٣٨
المتعلقة بھم   والمعلومات البیانات وكافة وأموالھم العمالء وسالمة أمن على لحفاظا .٣٩

 .لھ المتاحة
  .التعقید من والخلو ھمالف بسھولة عقودھا تتسم میسرة بطریقة منتجاتھ البنك یقدم .٤٠

٤.٤٠٠٠  
٤.٢٦٦٧  
٤.٠٠٠٠  
٤.٤٠٠٠  
٤.٧٣٣٣  
٤.٩٣٣٣  

  
٤.٦٠٠٠  

٠.٨٢٨٠٨  
٠.٧٩٨٨١  
١.٠٦٩٠٤  
٠.٦٣٢٤٦  
٠.٤٥٧٧٤  
٠.٢٥٨٢٠  

  
٠.٥٠٧٠٩  

١٠  
١٧  
٢٢  
١١  
٤  
١  

  
٦  



 ٥٥من  ٣٨صفحة 

 ٣,١٣٣٣بوسط حسابي   البنك في بناء المدارس التعليمية، ثم مساهمة  ١,٥٣٣٧٥وإنحراف معياري   ٣,٠٦٦٧بوسط حسابي    
وإنحراف معياري   ٣,٤٠٠٠بوسط حسابي   البنك يعقد ندوات تثقيفية للعاملين، يليها قيام ١,٢٤٥٩٥  وإنحراف معياري

١,١٢١٢٢ 
  

وهو المتوسط الحسابي  )٣(من التحليل السابق نالحظ أن جميع العناصر األقل أهمية جاءت متوسطاتها الحسابية أكبر من الرقم  - 
  .الفرضي

  

  
  
  : ة لمجاالت المسئولية االجتماعية للبنوك محل الدراسةاألهمية النسبيتحديد : ثانيًا   

 

ولتحديد تلك األهمية قام الباحث بحساب الوسط العام واالنحراف المعياري، لكل مجموعة فرعية، وعلى المستوى اإلجمالي للعينة، 
  :ويمكن توضيح النتائج من خالل الجدول التالي 

  )  ٤  (جدول رقم 
  وفقًا للمجموعات الفرعية وعلى المستولى اإلجمالي للعينة للبنوكلمسئولية االجتماعية األهمية النسبية لمجاالت ا

االنحراف 
 المعياري

 مجاالت المسئولية االجتماعية للبنك عدد البنود الوسط األعلى الوسط األدنى الوسط العام

 3.7 3 4.4 10 
المسئولية االجتماعية للبنك تجاه المجنمع  

 ككل

 المسئولية االجتماعية للبنك تجاه البيئة 5 4.466666667 3.066666667 3.766666667 

 المسئولية االجتماعية للبنك تجاه العاملين 18 4.866666667 3.4 4.133333333 

 المسئولية االجتماعية للبنك تجاه العمالء 7 4.933333333 4 4.466666667 

 المقياس الكلي 40 4.666667 3.366667 4.01667 0

  : ن الجدول السابق يمكننا توضيح ما يليم
  

من بين مجاالت المسئولية  –من حيث األهمية النسبية   –المسئولية االجتماعية للبنك تجاه العمالء قد احتلت المرتبة األولى أن  - 
في المرتبة  بنك تجاه العاملينالمسئولية االجتماعية لل ثم،  ٤,٤٦٦٦ االجتماعية للبنوك محل الدراسة، حيث بلغ الوسط الحسابي العام لها

، وفي  ٣,٧٦٦٦في المرتبة الثالثة بمتوسط عام  المسئولية االجتماعية للبنك تجاه البيئة، يليها  ٤,١٣٣٣الثانية حيث بلغ المتوسط العام لها 
  . ٣,٧بوسط حسابي عام  المسئولية االجتماعية للبنك تجاه المجنمع ككلالمرتبة األخيرة تأتي 

 
  :لثانيةالفرضية ا

  

وقد تم  وهي تهدف إلى توضيح الفرق بين درجة ممارسة كالً من البنوك الخاصة والعامة لمسئوليتها االجتماعية بمجاالتها المختلفة ،
  :صياغة هذا الفرضية كاآلتي 

  

  ))تختلف درجة ممارسة المسئولیة االجتماعیة للبنوك الخاصة عنها في البنوك العامة(( 
  



 ٥٥من  ٣٩صفحة 

) البنك األهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة( قام الباحث بعمل مقارنة البنوك العامة متمثلة في هذا الفرض والختبار مدى صحة 
من حيث درجة ممارسة  ) مصر –البنك األهلي سوسيتيه جنرال، البنك التجاري الدولي، بنك كريدي أجريكول ( والبنوك الخاصة متمثلة في 

 :ويمكن توضيح النتائج التي توصل لها الباحث من خالل الجدول التالي  .مجاالتها المختلفة كالً منهما لمسئوليته اإلجتماعية ب
  

  )  ٥  (جدول رقم 
  مقارنة بين األهمية النسبية لمجاالت المسئولية االجتماعية في كالً من البنوك العامة والخاصة عينة الدراسة
 ةـبنوك عام ةـبنوك خاص

 لبنكمجاالت المسئولية االجتماعية ل
 عدد البنود  الوسط العام عدد البنود  الوسط العام

١١,٤ 10 ١٢,٨ 10 
المسئولية االجتماعية للبنك تجاه المجنمع  

 ككل

 المسئولية االجتماعية للبنك تجاه البيئة 5 ١٣ 5 ١٤,٢

 المسئولية االجتماعية للبنك تجاه العاملين 18 ١١,٨٣٣٣٣ 18 ١٤,١١١١١

 االجتماعية للبنك تجاه العمالءالمسئولية  7 ١٢,٢٩ 7 ١٤

١٣,٤٢٧٧٨ 40 12 ،٤٨٠٨٣  المقياس الكلي 40 

  
  : من الجدول السابق يمكننا توضيح ما يلي

  

من بين مجاالت المسئولية  –من حيث األهمية النسبية   –قد احتلت المرتبة األولى  البيئةتجاه  المسئولية االجتماعية للبنوك العامةأن  - 
المجتمع ككل في المرتبة الثانية حيث تجاه  العامة كو المسئولية االجتماعية للبن، ثم  ١٣ بلغ الوسط الحسابي العام لها ، حيثلهااالجتماعية 

، وفي المرتبة األخيرة تأتي ١٢,٢٩في المرتبة الثالثة بمتوسط عام  العمالءالمسئولية االجتماعية للبنك تجاه ، يليها  ١٢,٨بلغ المتوسط العام لها 
  . ١١,٨٣٣٣٣بوسط حسابي عام  العاملينية االجتماعية للبنك تجاه المسئول

 

من بين مجاالت المسئولية  –من حيث األهمية النسبية   –قد احتلت المرتبة األولى  البيئةتجاه  المسئولية االجتماعية للبنوك الخاصةأن  - 
العاملين في المرتبة الثانية حيث تجاه  الخاصة كو الجتماعية للبنالمسئولية ا، ثم  ١٤,٢ ، حيث بلغ الوسط الحسابي العام لهالهااالجتماعية 

، وفي المرتبة األخيرة ١٤العمالء في المرتبة الثالثة بمتوسط عام المسئولية االجتماعية للبنك تجاه ، يليها  ١٤,١١١١١بلغ المتوسط العام لها 
 ١١,٤م بوسط حسابي عا المجتمع ككلالمسئولية االجتماعية للبنك تجاه تأتي 

 حيث بلغ الوسط الحسابي العام لها، العامةمنها في البنوك  أقللمسئوليها االجتماعية تجاه المجتمع ككل  الخاصةأن درجة ممارسة البنوك  - 
 ١٢,٨ الوسط الحسابي العام لهامقارنة بالبنوك الخاص والتي بلغ  ١١,٤

 ١٤,٢ حيث بلغ الوسط الحسابي العام لهايئة أكبر منها في البنوك العامة، أن درجة ممارسة البنوك الخاصة لمسئوليها االجتماعية تجاه الب - 
 ١٣ الوسط الحسابي العام لهامقارنة بالبنوك العامة والتي بلغ 

 حيث بلغ الوسط الحسابي العام لهاأن درجة ممارسة البنوك الخاصة لمسئوليها االجتماعية تجاه العاملين أكبر منها في البنوك العامة،  - 
 ١١,٨٣٣٣٣ الوسط الحسابي العام لهامقارنة بالبنوك العامة والتي بلغ ١٤,١١١١١



 ٥٥من  ٤٠صفحة 

مقارنة  ١٤ حيث بلغ الوسط الحسابي العام لهاأن درجة ممارسة البنوك الخاصة لمسئوليها االجتماعية تجاه العمالء أكبر منها في البنوك العامة،  - 
 ١٢,٢٩ الوسط الحسابي العام لهابالبنوك العامة والتي بلغ 

 
وفي النهاية نجد أن درجة ممارسة البنوك الخاصة للمسئولية االجتماعية أكبرمنها في البنوك العامة حيث بلغ الوسط الحسابي العام لها 

 اإلصالح إجراءاتنجاح ، وهذا يفسر لنا مدى ١٢,٤٨٠٨٣مقارنة بالبنوك العامة والتي بلغ الوسط الحسابي العام لها  ١٣,٤٢٧٧٨
 في أساسيا شريكا ليصبح االجتماعية المسئولية تحمل في الخاص القطاع دور تعظيم في التسعينات بداية منذ مصر هدتهاش التي االقتصادي

  .االقتصادية التنمية مشروعات من كبير لعدد الرئيسي والممول المصري االقتصاد في األكبر النصيب وصاحب التنمية
  

  :الفرضية الثالثة
  

  :ير ممارسة درجة من المسئولية االجتماعية على أداء البنك ، وقد تم صياغة هذا الفرضية كاآلتي مدى تأثوهي تهدف إلى توضيح 
  

  ))االجتماعیة على أداءهلدرجة من المسئولیة تؤثر ممارسة البنك (( 
  

البنك لمسئوليته  هل تؤثر ممارسة: قام الباحث قام الباحث بتوجيه سؤال مفتوح للمستقصى منهم وهو والختبار مدى صحة هذا الفرض  - 
 ؟  االجتماعية على أدائه االقتصادي والمالي

  
  
  
  
  
  
 

جد و  وقد  - 
، وأشار أدائه االقتصادي والماليمن المستقصى منهم يتفقوا على أن ممارسة البنك لمسئوليته االجتماعية ال تؤثر % ٨٠الباحث أن 

السابقة لها دو أن  اعية في السنة الحالية عنها السنواتالبعض بأن الدليل على ذلك هو قيام البنك  بالتوسع في ممارسة مسئوليته االجتم
 .السابقة لها ان البنك حقق أرباح أعلى من السنواتعلى أرباح البنك بل على العكس يؤثر ذلك 

  

أدائه  على من المستقصى منهم يتفقوا على أن ممارسة البنك لمسئوليته االجتماعية تؤثر% ٢٠وجد الباحث أن نسبة  وفي المقابل - 
عية المختلفة التي يمارسها وجيهها إلى مجاالت المسئولية االجتماألنها تستقطع جزء من األرباح والتي يتم ت سلباً  االقتصادي والمالي

 .البنك مما يؤدي في النهاية إلى تخفيض ما يححققه البنك من أرباح
  

    :أما تحليل الباحث لذلك 
ا نك مما ينعكس ايجابيتحسين الصورة الذهنية للبفهو أن قيام البنك بممارسة مسئوليته اإلجتماعية تجاه األطراف المختلفة ، يساهم في    

  .على سمعته وبالتالى على أرباحه ، وعلى ذلك سوف يتحسن أداء البنك
  

هل تؤثر ممارسة البنك لمسئوليته االجتماعية على أدائه االقتصادي والمالي   
  ؟

  ال  نعم  المستقصى منهم
  عدد المؤيدون
  عدد المعارضون

٨٠(    ٣٦( %  
٢٠(  ٩( %  

  % )١٠٠(  ٤٥  إجمالي عدد المستقصى منهم



 ٥٥من  ٤١صفحة 

  
  
  

  :أساليب القياس :ثالثاً 
  

اشتمل البحث على استمارة استقصاء واحدة تم إعدادها بعد االطالع على الدراسات السابقة المتصلة بمجال البحث، وفي ضوء 
حيث تم تقسيم قائمة االستقصاء إلى ثالثة  – ١ملحق رقم  –ستقصاء بما يتناسب مع متغيرات البحث الدراسة النظرية تم تنظيم قائمة اال

  :أقسام استهدفت جمع بيانات عن االتي 
  

  المسئولية االجتماعية للبنكمجاالت  
  العمالء  العاملين  المجنمع والبيئة  األطراف ذات المصلحة

  أسئلة ٧  سؤال ١٨  سؤال١٥  )سؤال  ٤٠( عدد األسئلة 
  

ً  ٤٠( قام الباحث بصياغة  –العاملين  – المجتمع والبيئة( كالً من  تجاه بالمسئولية االجتماعية البنك التزاملقياس درجة  ) سؤاالً◌
 Likert افظة أسيوط ، وذلك من خالل االعتماد على مقياس ليكرتالبنوك العاملة بمح فروع لك بالتطبيق على عينة منوذ ،)العمالء
درجات والذي تمثل في ) ٥( في توزيع اوزان اجابات افراد العينة، والذي يتوزع من أعلى وزن له والذي أعطيت له  ي الخمس نقاطذ المتدرج

وبينهما ثالثة أوزان ) ال  اتفق تماما(درجة واحدة وتمثل في حقل اإلجابة ) ١( له والذي أعطي له  إلى أوطأ وزن) اتفق تماما(حقل اإلجابة 
  .كل منهم  المجال أمام أفراد العينة الختيار اإلجابة الدقيقة حسب تقدير إتاحة،وذلك بهدف 

  
  الخماسي الذي تم استخدامه في توزيع اوزان إجابات أفراد العينة Likertمقياس 

  ال  اتفق تماما  ال  اتفق  محايد  اتفق  اتفق تماما  التصنيف
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الترميز

  
 

على بعض الدراسات  في بناء هذا المقياس كما نم االعتماد  *النظرية عند صياغة األسئلة، اتوتمت االستعانة بالعديد من الدراس
 عبدالرحمن، أحمد عبدالكريم(، ودراسة )  ٢٠٠٣ الحمدي، فؤاد محمد( دراسة، و )٢٠٠٧ األغا، مروان سليم إبراهيم(دراسة منها  السابقة
١٩٩٧ (.   

      

  :أداة البحثوثبات تحليل صدق  : رابعاً 
  

 صدق أداة البحث:  

                                                   
المتعلقة بالمسئولیة االجتماعیة الموجودة بمكتبة والدراسات السابقة أن الباحث قام بعمل مسح شامل لجمیع الدوریات  هنا إلىجدر اإلشارة وت  *  

 .جامعة أسیوط –كلیة التجارة 



 ٥٥من  ٤٢صفحة 

 مساعدي من) ٢(من أساتذة الجامعات المتخصصين في إدارة األعمال، وعدد ) ٢(لقد تم عرض قائمة االستقصاء على عدد 
المديرين العاملين بأحد البنوك، وذلك بهدف تحكيم قائمة االستقصاء من خالل إبداء آرائهم ومالحظاتهم حول سالمة فقراتها، واتساق 

كما قام بحذف بعض الفقرات وإضافة   آرائهم ومالحظاتهموقد قام الباحث باألخذ بانتمائها إلى المجاالت التي تنتمي إاليها،  عباراتها، ومدى
قائمة سليمة من حيث محتواها وصياغة عبارتها، ويمكن تطبيقها على  فقرات أخرى بناءًا على تلك المالحظات حتى تمكن من الوصول إلى

  .موضوع البحث
  

 اة البحثأد ثبات:  
، وتم الحصول على قيم ) Cronbach Alfaاخ ألفا كرونب(الباحث طريقة  استخدم قائمة االستقصاءوللتأكد من مدى ثبات  

 ،   :يوضح ذلك  (   )الجدول رقم و دالة إحصائيًا
  

  )   ٦  (جدول رقم 
  معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت قائمة االستقصاء وكذلك للقائمة ككل

  

 مجاالت المسئولية االجتماعية للبنك عدد البنود عامالت ألفا كرونباخم

 المسئولية االجتماعية للبنك تجاه المجنمع ككل ١٠ ٠,٨٦٤

 المسئولية االجتماعية للبنك تجاه البيئة ٥ ٠,٨٩٢

 المسئولية االجتماعية للبنك تجاه العاملين ١٨ ٠,٩٣٣

 اه العمالءالمسئولية االجتماعية للبنك تج ٧ ٠,٧٢٤

 المجال الكلي ٤٠ ٠,٩٣٤
  
  

، وهذا يدل على أن  )٠,٩٣٤(، وأن معامل الثيات الكلي  )٠,٧٢٤(معامالت ألفا كرونباخ جميعها فوق ويتضح من الجدول السابق أن 
  . هناك درجة عالية من الثيات تتمتع بها قائمة االستقصاء، وهذا مطمئن لتطبيقها على عينة الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
 

ً  مساخا   : مجتمع وعينة البحث :◌
  

من فروع البنوك العامة والخاصة العاملة بمحافظة أسيوط، وذلك من خالل استقصاء عدد من )  ١٥ (تم تطبيق هذا البحث على عدد 
  :األتي )     (العاملين بهذه البنوك، ويمكن تلخيص عينة البحث التي استجابت لالستقصاء في الجدول رقم 

  
  

  )  ٧  (جدول رقم 
  االستمارات الموزعة والمستلمة من فروع البنوك عينة البحث

  استمارات االستقصاء   ــوك عينة البحثالبن  م



 ٥٥من  ٤٣صفحة 

   
  
  

  : )بجمع البيانات وفقًا للطرق اآلتية  قام الباحث(              :أسلوب جمع البيانات :سادساً 
  

  :النظريةالدراسة  .١
  

ضوع البحث وذلك من خالل الكتب، والدوريات، والمنشورات العربية واألجنبية، والرسائل بمو  بيات اإلدارة والتي تتعلقدآتم مراجعة 
  .في هذا المجال) اإلنترنت(العلمية، كما تم االستعانة بالمعلومات والتقارير المنشورة عبر شبكة المعلومات الدولية 

 

 :الدراسة الميدانية .٢
 
  

  قائمة االستقصاء :  

                                                   
استمارة استقصاء لم یتسلمها الباحث من المستقصى منهم بسبب  ١٣استقصاء وهي تشتمل على  ةاسنمار  ١٥المرفوضة وعددها  االستمارات *

 .استمارة استقصاء قام الباحث باستبعادهما حیث وجد عدم صالحیتهما للتحلیل ٢رفضهم االدالء ببعض البیانات، كما أن هناك عدد 

  ةـالمستلم  *ةـالمرفوض  ةـالموزع
  ٢  ٢  ٤  بنك مصـر   ١
 ٢ ٤ ٦  البنك األهلي المصري  ٢
 ٤  ٠ ٤  بنك التعمير واإلسكان  ٣
 ٨  ٠ ٨ NSGBالبنك األهلي سوسيتيه جنرال   ٤
 ٢  ٠ ٢    CIB   لبنك التجاري الدوليا  ٥
  ٢  ٢  ٤  البنك الوطني للتنمية  ٦
  ٦  ٠  ٦  بنك فيصل اإلسالمي  ٧
  ٤  ٠  ٤  مصر –بنك كريدي أجريكول   ٨
  ٦  ٠  ٦  بنك التنمية واإلئتمان الزراعي  ٩
  ٢  ٢  ٤  بنك اإلتحاد الوطني  ١٠
  ٢  ٠  ٢   ن بي باريبابنك بي إ  ١١
  ٤  ٠  ٤  بنك القـاهرة  ١٢
  ٠  ٢  ٢  سكندريةبنك اإل  ١٣
  ١  ١  ٢   HSBC  بنك أتش أس بي سي  ١٤
  ٠  ٢  ٢  البنك المصري الخليجي  ١٥

  ٤٥  ١٥  ٦٠  المجــــموع



 ٥٥من  ٤٤صفحة 

حصر ( جمع البيانات وذلك لما تتميز به هذه الوسيلة من مميزات عديدة عن باقي األدوات األخرى مثل وهي تمثل األداة الرئيسية ل
  ).األسئلة وتحديد اإلجابات المتوقعة 

  

وعند وضع األسئلة تم مراعاة ضرورة أن تغطي كافة الجوانب ذات العالقة بالبحث من خالل األسئلة المقيدة ذات اإلجابات المحددة 
وقد قام الباحث بتسليم استمارة االستقصاء شخصيًا للعديد من المستقصى منهم، وشرح له آلية استيفاء وتعبئة االستمارة،  .المفتوحةواألسئلة 

نة وتوضيح بعض االستفسارات المتعلقة بالنقاط الغامضة، وقام البعض من المستقصى منهم بتعبئة االستمارة أمام البحث، كما قام الباحث بطمأ
  *.ى منهم عن هدف البحث لما لذلك من اثر ايجابي على جودة البياناتالمستقص

  

  المقابالت الشخصية:  
  .إجراء مقابالت شخصية مع بعض العاملين بالبنوك وبعض المديرين في اإلدارات المتخصصة الستيفاء بعض البياناتب حيث قام الباحث

   

 مراجعة وترميز البيانات:  
وقد بلغ عدد االستمارات  .مارات االستقصاء، قام بمراجتها واستبعاد االستمارات غير الصالحة للتحليلمن جمع است الباحث نتهاءبعد ا
من استمارات ) ٢(من عدد أفراد العينة، وقد تم استبعاد عدد % ٧٨,٣٣٣استمارة، أي أن نسبة االستجابة بلغت حوالي ) ٤٧(المستردة 

استمارة استقصاء، أي أن نسبة االستمارات التي تم تحليلها بلغت )  ٤٥( تالي تم تحليل عدد ، وبال االستقصاء عند التحليل لعدم مناسبتهما
  % .٧٥حوالي 

  
  
  
  
  
  

  
   

  الفصل السادس
  نتائج البحث وتوصياته

  
 : نتائج البحث:  أوالً 

  

  : أنالتي قام بها من خالل الدراسة  للباحث لقد تبين
  

                                                   
تسليم عدد من استمارات االستقصاء لبعض أصدقاءه ومعارفه، حيث كان هلم دور إجيايب وحيوي يف تسليم هذه االستمارات يشري الباحث هنا أنه قد قام ب *

  .للعديد من املستقصى منهم ، والىت وجد الباحث بعض الصعوبات يف التوصل إليهم
 



 ٥٥من  ٤٥صفحة 

 يهم ضعف في الثقافة الخاصة بالمسئولية األجتماعية وعلى ذلك يجب أن تتضمن صغار العاملين والعاملين الجدد بالبنوك لد
 .الدورات التدريبية التي يأخدها العاملين في بدية السلم الوظيفي لهم دورات عن المسئولية االجتماعية 

 أن هدف تعظيم الربح لم يصبح هو المحرك الرئيسي إللتزام المنظمة بتطبيق مسئوليتها اإلجتماعية. 
  أن معايير الحكم على نجاح البنك تغير من كونه يعتمد على معايير مالية واقتصادية بحتة فقط لتضاف مقاييس أخرى غير مالية

تتمثل في برامج خدمة وتنمية المجتمع، ورغم أن هذه البرامج تتطلب اعتمادات مالية إال أنها ال تشكل عبئا على البنك يقلل من 
هذه البرامج تساهم في تحسين الصورة الذهنية للبنك مما ينعكس ايجابيا على سمعته وبالتالى على  أرباحه، بل على العكس فإن

 .أرباحه
  قرار بنك مصر بإنشاء مؤسسة غير هادفة أن بعض البنوك لديها خطط واستراتيجيات واضحة لممارسة المسئولية االجتماعية مثل

 – ٢٠٠٧/ ٧٠٤٥وهي مسجلة بوزارة التضامن االجتماعي تحت رقم " المجتمع وخدمة مؤسسة بنك مصر لتنمية"للربح هي 
    .يديرها مجلس لألمناء، ذات كيان قانوني مستقل عن البنك وتعتبر تلك المؤسسة ، القاهرة

  ان البعض األخر من البنوك ال يتوفر لديها خطط واستراتيجيات واضحة لممارسة المسئولية االجتماعية، وأن هناك نقص في برامج
 .لتوعية بالدور االجتماعي لدى بعض فروع البنوك خاصة الفروع التي تعمل فى القرىا
  وأموالهم العمالء وسالمة أمن على لحفاظا: لدى فروع البنوك محل الدراسة، هيأن أكثر عنا صر المسئولية االجتماعية أهمية 

البنك فرص عمل للمعاقين  توفير :العناصر األقل أهمية هي نفإ ،وفي المقابل، له المتاحة المتعلقة بهم والمعلومات البيانات وكافة
 .وذوي االحتياجات الخاصة

  أن قيام البنك بتبني مفهوم المسئولية االجتماعية هو أكثر من كونه عمال خيريا يقدمه البنك للمجتمع المتواجد فيه، ولكنه علمل
 .ح البنك على المدى الطويلتنافسي يؤدي إلى زيادة استقطاب العمالء، وبالتالي زيادة أربا 

 وأدى ذلك إلى . أن انتشار مفهوم المسئولية االجتماعية جعل من المشاركة االجتماعية جزءا من خطط التسويق والدعاية للبنك
فى القطاع المصرفي في مجال المسئولية االجتماعية إلى حد أن وصل األمر ببعض البنوك إلى إنشاء مؤسسات تنموية  منافسةوجود 

على األقل عمل خطة سنوية منظمة واضحة األهداف والمعالم لمساعدة الفئات األقل حظا في المجتمع ومحاولة تنميتها بشكل  أو
 .) الباحث يؤيد تلك المنافسة التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مصرإال أن  ( .       فعال

 طات اجتماعية تعتبر من البنوك الناقصة في عين الجميع سواء من المجتمع أو من أن البنوك التي ال تحمل في خططها أي نشا
 .الوسط االقتصادي والحكومي

  اإلصالح إجراءاتأن درجة ممارسة البنوك الخاصة للمسئولية االجتماعية أكبرمنها في البنوك العامة ، وهذا يفسر لنا مدى نجاح 
 شريكا ليصبح االجتماعية المسئولية تحمل في الخاص القطاع دور تعظيم في عيناتالتس بداية منذ مصر شهدتها التي االقتصادي

 .االقتصادية التنمية مشروعات من كبير لعدد الرئيسي والممول المصري االقتصاد في األكبر النصيب وصاحب التنمية في أساسيا
  

  : توصيات الباحث: ثانيًا 
لتوصيات، والتي قد تساهم في زيادة مستوى الوعي عند العاملين من العرض السابق توصل الباحث إلى مجموعة من ا

  :وذلك على النحو التالي –وأيضًا بمنظمات األعمال األخرى بالبنوك 
 

 



 ٥٥من  ٤٦صفحة 

  تشجيع البنوك بوضع خطط سنوية منظمة واضحة األهداف لتنفيذ برامج المسئولية اإلجتماعية شاملة كافة األطراف من العمالء
 .حتياجات المجتمعوالفئات اإلجتماعية وإ

 تشجيع البنوك على إنشاء وحدة إدارية متخصصة في مجال المسئولية اإلجتماعية. 
  يتضمن مشروعات المسئولية اإلجتماعية التي تبنتها وحجم اإلنجاز وااللية التي ) بشكل دوري(إلتزام البنوك بإصدار تقرير سنوي

 .المجتمع من هذه المشروعات اتبعتها للتنفيذ مع أيضاح أهم المنافع التي عادت على
  إعطاء العاملين والموظفين بالبنوك دورات تدريبية حول المسئولية اإلجتماعية وذلك من خالل قيام بعض المعاهد مثل المعهد

 .المصرفي بتولي تلك المهمة
  تهم المجتمع إحتياجات المجتمع، والبرامج المهمة التيهي يجب أن تكون هناك إستراتيجية رئيسية توضح للناس ما. 
 توجيه بعض البرامج لذوي اإلحتياجات الخاصة. 
  توجيه اإلهتمام بالعمالء الداخليين وهم العاملون بالبنك حيث لوحظ أن العديد من البنوك تهتم بالعمالء الخارجين من أجل الدعاية

يتهم مثل نظم الحوافز، اإلدخار، التأمين والوجاهة اإلجتماعية، وتتمثل هذه العناية بإقرار أنظمة لتحسين أوضاع العاملين ورعا
 .الصحي الشامل ومراعاة عدم تشغيل األطفال وتحسين بيئة العمل بوجه عام

  يجب أن تقوم منظمات األعمال بنشر المعلومات التي تتعلق بمسئوليتها االجتماعية للجمهور، بما يبرز مساهمتها نحو بيئتها
 .ضيح أهم المنافع التي عادت على المجتمع من تلك األنشطةالداخلية والخارجية، مع التركيز على تو 

  يجب على منظمات األعمال القيام بإجراء دراسة مفصلة عن الخصائص الديموغرافية للعاملين بها، وذلك لالستفادة من ذلك في
 .لين بهاوضع السياسات واالجراءات التي من شأنها أن تمكنها من الوفاء بمسئوليتها االجتماعية تجاه العام
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم                    : ملحق لقـائمة االستقصاء
  

  قـائمة استقصاء
  

  فرع أسيـوط -  _________بنــك  / الســـــادة                     
  



 ٥٥من  ٥٠صفحة 

  تحية طيبة وبعد،،،
  

  :إلى مركز المديرين المصري بعنوانيرجى التكرم بالعلم بأن الباحث بصدد إعداد بحث مقدم      
  

  " داء البنوك العاملة في مصـر كشركات مساهمة مصريةأ  تأثير ممارسة درجة من المسئولية االجتماعية على"   
  دراسة مقـارنة

 أسيوط  والخاصة العاملة بمحافظة  العامةعينة من فروع البنوك  على  
  

  "حول موضوع المسئولية االجتماعية للشركات ٢٠١٠ألغراض االشتراك في المسابقة البحثية لعام  "
  

بأن كافة البيانات والمعلومات  وعليه فقد تم اختيار فرع بنككم ضمن مجموعة فروع البنوك التي سيتم جمع البيانات منها، علماً 
  .فقط التي ستقدمونها ستستخدم ألغراض البحث العلمي

  

ألتزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة، من "علمًا بأن المقصود بالمسئولية االجتماعية للبنك هي 
خالل العمل مع موظفيهم وعائالتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة ويخدم 

   ".التنمية في آن واحد
  شاكرین حسن تعاونكم ،،،                                            

  أحمد سامي عدلي القـاضي/ الباحث                                                                     
  

  )NSGB(األهلي سوسيتيه جنرال    مصرفي بالبنك                                                                            
  

  والسلوك التنظيمي  في اإلدارة) MSc(طالب ماجستير العلوم                                                                             
  أسيوط          جامعة  –كلية التجارة                                                                               

  

 ً  : الشخصية األسئلة  :أوالً◌
  
  
  
 

  :يلية التفص األسئلة  :اً يثان

  بيانات خاصة بالمستقصى منه
    االسـم  ١
    مسمى الوظيفة الحالية  ٢
    سنة فـأكثر ٤٠    ٣٩ – ٣٠    سنة ٢٩ – ٢٠  العمر  ٣
   المؤهل العلمي  ٤
    سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية ٥
   مجموع سنوات الخبرة قبل الوظيفة الحالية ٦

  

 :اعية للبنك تجاه المجنمع والبيئة  المسئولية االجتم) ١(
  

 الدرجة تأشير يرجى ،تجاه المجتمع والبيئة  االجتماعية ليةالمسئو  مجال في البنك مساهمة درجة إلى تشير التالية الفقرات



 ٥٥من  ٥١صفحة 

  
  

  :رأيكم  يمثل الذي الوزن تحت ( √ ) إشارة بوضع رأيكم تمثل التي
  

  البنــود
اتفق 
ال    محاید  اتفق  تماما

  اتفق

ال  
اتفق 
  تماما

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

المسئولية االجتماعية للبنك تجاه المجنمع
  

١  
فى  واالجتماعية البيئية بالمسئولية االلتزام ثقافة يساهم البنك في نشر 

 لحفاظ على نظافة البيئة،ا: ، مثل البنك مع المتعاملة الجهات جميع
  .التدخين مكافحة ظاهرة 

          

            .يساهم البنك في حل مشكلة البطالة في مصر  ٢
            .يوفر البنك فرص عمل للمعاقين وذوي االحتياجات الخاصة  ٣
            .يقوم البنك بتوفير برامج تدريبية لطالب الجامعات  ٤
            .يقوم البنك بفتح حسابات تبرعات للهيئات والمؤسسات الخيرية  ٥
            .د البنك أفراد المجتمع في حالة الكوارث الطبيعيةيساع  ٦

٧  
يتضمن مشروعات ) بشكل دوري(يلتزم البنك بإصدار تقرير سنوي  

            .المسئولية االجتماعية التي تم تنفيذها

            .يساهم البنك في تقديم حلول فعالة لحل أزمة اإلسكان  ٨

 مؤسسات مختلف يثيرها لتىا للمالحظات االعتبار بعين ينظر البنك  ٩
            .أنشطته بشأن المجتمع

            .يساهم البنك في بناء المدارس التعليمية  ١٠

المسئولية االجتماعية للبنك تجاه البيئة
  

            .اإللتزام التام بالتشريعات البيئية  ١١

            .يتفاعل البنك إيجابيا مع حمالت حماية البيئة والطبيعة  ١٢

            .البنك في حل بعض المشاكل المتعلقة بالتلوث البيئييساهم   ١٣

            .قامة الحدائق الخضراء ونافورات المياهإيساهم البنك في   ١٤

١٥  

  

البيئة  هناك استعداد من البنك للحوار وتبادل اآلراء مع المسئولين عن
  .والمهتمين بها

  

          

 :ين  العاملالمسئولية االجتماعية للبنك تجاه  ) ٢(
  



 ٥٥من  ٥٢صفحة 

  
  
  

  
  

 التي الدرجة تأشير يرجى ، تجاه العاملين االجتماعية ليةالمسئو  مجال في البنك مساهمة درجة إلى تشير التالية الفقرات

  :رأيكم  يمثل الذي الوزن تحت ( √ ) إشارة بوضع رأيكم تمثل
  

  ودــالبن
اتفق 
ال    محاید  اتفق  تماما

  اتفق

ال  
اتفق 
  تماما

١  ٢  ٣  ٤  ٥  
            .برامج تدريبية وتأهيلية للعاملين لديهيوفر البنك   ١
            .يوفر البنك المناخ البيئي المناسب أثناء العمل  ٢
            .يتم القيام بالكشف الطبي الدوري على العاملين  ٣
            .يخضع كافة العاملين بالبنك لبرنامج للتأمين الصحي  ٤
            .منحهم بدل انتقال يوفر البنك وسائل انتقال مناسبة للعاملين أو يتم  ٥
            .يتم إشراك العاملين في عملية اتخاذ القرارات بالبنك  ٦
            .هناك قنوات اتصال واضحة بين العاملين والرؤساء  ٧
            .يوزع البنك نسبة من األرباح السنوية للعاملين  ٨
            .يمنح البنك العاملين األجازات السنوية والمرضية مدفوعة األجر  ٩
            .يمنح البنك تعويضات لحوادث العمل  ١٠
            .يقيم البنك حفالت ورحالت ترفيهية للعاملين  ١١
            .يمنح البنك العاملين مزايا عينية كالمالبس والغذاء  ١٢
            .يتم منح العاملين مكافات نقدية في األعياد والمناسبات  ١٣
            .حماية من الحوادث واالمراضيوفر البنك وسائل أمان أثناء العمل لل  ١٤
            ،قيفية للعاملينتثيقوم البنك يعقد ندوات   ١٥
            .يقوم البنك بتحفيز القدرات االبداعية الفردية للعاملين  ١٦
            . العاملين وتحفيز تقييم فى والمساواة العدالة مبدأ تطبيق  ١٧

١٨  
أماكن خاصة لها تتناسب مع يعمل البنك على احترام خصوصية المرأة وتوفير 

            .طبيعتها الفسيولوجية

 :العمالء  المسئولية االجتماعية للبنك تجاه  ) ٣(
  



 ٥٥من  ٥٣صفحة 

  

 التي الدرجة تأشير يرجى ، تجاه العمالء االجتماعية ليةالمسئو  مجال في البنك مساهمة درجة إلى تشير التالية الفقرات

  :رأيكم  يمثل الذي الوزن تحت ( √ ) إشارة بوضع رأيكم تمثل
  

  ودــالبن
اتفق 
ال    محاید  اتفق  تماما

  اتفق

ال  
اتفق 
  تماما

١  ٢  ٣  ٤  ٥  
            " .اعرف عميلك" مبدأيطبق البنك   ١
            .يستمع البنك آلراء ومقترحات العمالء  ٢
            .يقدم البنك توعية للشباب للتعامل مع البنوك  ٣
            .من العمالء ويحقق االستجابة المناسبة لها يقوم البنك بالرد على الشكاوي المقدمة  ٤
            .يتعامل البنك مع عمالئه بشفافية ونزاهة  ٥

٦  
  المتعلقة بهم والمعلومات البيانات وكافة وأموالهم العمالء وسالمة أمن على الحفاظ
            .له المتاحة

            .التعقيد من خلووال الفهم بسهولة عقودها تتسم ميسرة بطريقة منتجاته البنك يقدم  ٧

  :العمالء  - العاملين  – المجتمع والبيئة: يرجى ذكر نماذج توضح درجة التزام البنك بمسئوليته االجتماعية تجاه كالً من * 
  األنشطة  األطراف ذات المصلحة

  البيئة و المجتمع
  

  

  .إلخ.. المساهمة في بناء المدارس التعليمية، مكافحة التلوث البيئي : مثال
______________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
______________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
______________________________________________________________________________________________________________________________________  

  العاملين

  

  .إلخ..  تحسين بيئة وظروف العمل ،توفير برامج تدريبية وتأهيلية للعاملين :  مثال
______________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
______________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
______________________________________________________________________________________________________________________________________  

  العمالء

  

  .إلخ..  االستماع آلراء ومقترحات العمالء والرد على الشكاوي المقدمة منهم:  مثال
______________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
______________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  



 ٥٥من  ٥٤صفحة 

  

 ً   : معلومات إضافية: ثالثا
  

 لماذا يقوم البنك بالمسئولية االجتماعية تجاه المجتمع والبيئة ؟ .١
_______________________________________________ _________________________  

 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  

 

 لماذا يقوم البنك بالمسئولية االجتماعية تجاه العاملين ؟ .٢
_________________________ ______________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

  

  لماذا يقوم البنك بالمسئولية االجتماعية تجاه العمالء ؟ .٣
_________ _______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  

  رة والمتوسطة ؟هل يعمل البنك على دعم وتنمية المشروعات الصغي .٤
 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  

 

تأثير على ممارسة البنك لمسئوليته  ٢٠٠٨ية والتي بدأت في سبتمبر زمة المالهل كان لأل .٥
 اإلجتماعية ؟

 ________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
  

 هل تؤثر ممارسة البنك لمسئوليته االجتماعية على أدائه االقتصادي والمالي ؟ .٦
 ________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ ___  
________________________________________________________________________  

  



 ٥٥من  ٥٥صفحة 

 


