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 ملخص الدراسة

  دوري رابطة احملرتفني باململكة العربية السعودية. واقع املسؤولية االجتماعية يف أنديةعنوان الدراسة: 

وواقع الربامج  يلرئيس إىل معرفة الواقع اإلداري واملاهدفت هذه الدراسة بشكل أهداف الدراسة: 
 .دوري رابطة احملرتفني باململكة العربية السعودية املقدمة يف جمال املسؤولية االجتماعية يف أندية

 استخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي.منهج الدراسة: 
( 49ها. وتكونت هذه االستبانة من )استخدمت الدراسة االستبانة أداًة لتحقيق أهدافأداة الدراسة: 

 ، الربامج املقدمة(.يلحماور )اإلداري، املا عبارة توزعت على ثالثة

أندية دوري رابطة احملرتفني يف  والرياضيني تألف جمتمع الدراسة من األعضاء العاملني مجتمع الدراسة:
ن )أعضاء جملس اإلدارة، هـ(، وهم كل م1435-1434للموسم الرياضي ) باململكة العربية السعودية

( فرداً، ومت اختيار العينة 848(، وقد بلغ عددهم )، العيب الفريق األول لكرة القدماإلداريني يف النادي
( 247أُدخِلت عملية التحليل اإلحصائي ) اليت ، وقد بلغ عدد االستباناتبسيطةبالطريقة العشوائية ال

 استبانة.

 نتائج الدراسة:
،ـ بينما حصلت (2،52قليلة مبتوسط حسايب )عن توافر اجلوانب اإلدارية بدرجة كشفت الدراسة      

، وكذلك حصلت الربامج املقدمة على (2،09قليلة مبتوسط حسايب ) درجة توافرلية على اجلوانب املا
 (.2،45درجة توافر قليلة مبتوسط حسايب )

 توصيات الدراسة:
الستقاللية اإلدارية واملالية إلدارات املسؤولية االجتماعية يف توفري القدر الكايف من اب أوصت الدراسة     

، كما لقيام مبهامها على الوجه املطلوباألندية الرياضية، وختصيصها مبيزانيات مستقلة تساعدها على ا
تبين األندية الرياضية األسس اإلدارية احلديثة اليت تعتمد إدخال املسؤولية أوصت الدراسة بضرورة 

النادي، وأهدافه العريضة، ووضعها يف اهليكل التنظيمي للنادي، والعمل على  إسرتاتيجيةة يف االجتماعي
العمل على حتفيز األندية ، وأيضًا مشلت التوصيات بتفعيل ذلك على الواقع وعدم تركها حربًا على ورق

بضرورة االستفادة من ، كما أوصت الدراسة ماعية وإظهار اجنازاهتا إعالمياً املتميزة يف املسؤولية االجت
 جتارب األندية املتميزة يف جمال املسؤولية االجتماعية.
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Abstract 

Study Title: The reality of social responsibility in the association of professional 

leagues in Saudi Arabia. 

Objectives: This study aimed mainly to know the administrative and physical status 

and the status of the programs offered in the field of social responsibility in the 

association of professional leagues in Saudi Arabia. 

Methodology: The study used a descriptive survey method.  

The study tool: A questionnaire was used to achieve the study goals. It consists of 

(49) items, distributed on three dimensions (administrative, physical & programs 

offered). 

The study population: the study population consisted of staff and athletes who work 

in the association of professional leagues in Saudi Arabia on the (1434-1435h) Board 

members, administrators, players of the first football team have numbered (848). They 

were a randomly selected simple sample. 247 responses have been attained for the 

statistical analysis process.  

Results of the study: The study revealed a low degree of availability of the 

administrative aspects with an average reached (2.52). Also, the study revealed a low 

degree of availability of the physical aspects with an average reached (2.09). In 

addition, the study revealed a low degree of availability of the programs offered with 

an average reached (2.45). 

Recommendations of the study: Providing sufficient administrative and financial 

autonomy to the departments of social responsibility in sport clubs, and allocating 

independent budgets to help them carry out their tasks in the required manner. 

Encouraging sport clubs to adopt modern management methods that contribute to the 

promotion of social responsibility in the clubs' strategies and their broad objectives, 

putting it in the organizational structure of the club, and activating it on the ground. 

Stimulating excellent clubs in enhancing social responsibility and showing their 

achievements in the media. Taking advantage of the unique experiences of the clubs 

in the area of social responsibility. 
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  داءهـــــــاإل 
 

 رمحهما اهلل ...  ووالديت إىل روح والدي 
 

  إىل زوجيت العزيزة .... ضحت بال حدود.... ومحلت معي اهلم.... وسهلت يل
الصعب، وفاًء هلا وتقديرًا لدعمها وصربها اجلم الذي كان له أكرب األثر يف إجناز هذه 

 الدراسة.
 

  ،وأملي يف املستقبل: أبنائي "علي" و "عمر" إىل فلذات كبدي، وهبجة قليب، وقرة عيين
 و " هنى" و "ندى".

 

   وشقيقايت  ... لدعمهم ومساندهتم، وسؤاهلم املستمر عين ... عرفانًا هلم إىل شقيقي ...
 باألخوة الصادقة.

 

  إىل املخلصني الصادقني ... إىل العاملني يف القطاع الرياضي سواًء امليداين منه أو
 األكادميي. 

 

 مجيعًا أهدي مثرة هذا اجلهد العلمي الذي أرجو أن يكون إضافة متواضعة لإلدارة  إليهم
 الرياضية واملسرية العلمية والبحثية.

 الباحث                                                                          
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 شكر وتقدير
ة اخللق أمجعني نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على صفو      

 سار على هنجه واقتدى بسنته إىل يوم الدين.

بــل اهلل فاعبــد وكــن مــن  ثــاالً لقولــه احلــق تبــار  وتعــاىل: وامت فــال يســعين وقــد مت إجنــاز هــذه الدراســة،     
ين وأعـــانين وأمـــدين ، إال أن أتوجـــه باحلمـــد والشـــكر لـــه عـــز وجـــل  علـــى أن وفقـــ(66الزمـــر :) الشـــاكرين
العلميــة. أ أتقــدم بالشــكر بعــد شــكر اهلل تعــاىل ألهــل الفضــل اعرتافــا   لدراســةوالعزميــة إلمــام هــذه ابالصـرب  

 بفضلهم وتقديرا لدعمهم ومساندهتم.

 فأتوجـــه بالشـــكر أوالً جلامعـــة أم القـــرى  الـــيت أتاحـــت يل فرصـــة  االلتحـــاق بالدراســـات العليـــا فيهـــا،     
كمــا أشــكر  أصــحاب الســعادة  رئــيس قســم ،  يــة الــيت احتضــنت هــذا الربنــامجل لكليــة الرتبوالشــكر موصــو 

، وأعضـاء هيةـة التـدريس بالقسـم  علـى جهـودهم الرتبية البدنية سـعادة الـدكتورت توفيـق بـن إدريـس البكـري
 املخلصة والبناءة طيلة فرتة دراستنا بالقسم.

شـر  علـى الدراسـة شـكر والتقـدير  إىل  أسـتاذي العزيـز املوأنتهز هذه الفرصة ألتقدم بـأىى معـاين ال     
علـى جهـوده املتميـزة يف الرتبيـة البدنيـة  بقسـماألسـتاذ املسـاعد  توفيـق بـن إدريـس البكـري سعادة الدكتورت

، فجــزاه اهلل عــين خــري اجلــزاء العلميــةاإلشــرا  علــى هــذه الدراســة  ومســاياته الفكريــة يف تعزيــز منهجيتهــا 
 ته وفضله. وأحاطه بعناي

عبــد اللطيــف بــن ســعادة الــدكتورت بــاالحرتام وعظــيم التقــدير لكــل مــن وأتقــدم يزيــل الشــكر مفعمــاً      
األســــتاذ الثبيــــيت يوســــف بــــن عطيــــة  ســــعادة الــــدكتورت يامعــــة أم القــــرى،إبــــراهيم  ــــاري األســــتاذ املشــــار  

وإثرائها مبلحوظـاهتم القيمـة  ة  الدراسة،على تفضلهما مبناقش املساعد بقسم الرتبية البدنية يامعة أم القرى
 واليت سيكون هلا األثر اإلجيايب يف إخراج هذه الدراسة بالصورة املنشودة.

كما أسجل عظيم  شكري وتقـديري  ووافـر امتنـاين ألصـحاب السـعادة أعضـاء هيةـة التدريس،الـذين      
لكــل مــن ســعادة  بالشــكر والتقــدير يســرين أن أتقــدم(، كمــا 2)ملحــق رقــم  تفضــلوا بتحكــيم أداة الدراســة

نبيـل بـن عبــد املطلـب، وسـعادة الـدكتورت عبــد السـالم النـدا ، وسـعادة الــدكتورت صـا  بـن علــي  الـدكتور
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القـــــرين، وســـــعادة الـــــدكتورتيعن اهلل بـــــن علـــــي القـــــرين، وســـــعادة الـــــدكتورت ظـــــافر بـــــن أمحـــــد القـــــرين، علـــــى 
 توجيهاهتما القيمة يف مجيع مراحل الدراسة.

ختامــــاً، أســــأل اهلل تعــــاىل أن جيعــــل هــــذا العمــــل خالصــــاً لوجهــــه الكــــر ، وأن ينفــــع بــــه طلبــــة العلــــم و      
 والباحثني إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني. 
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 فهرس حمتويات الدراسة

 احملتويات
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 الصفحة
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 ج اإلهداء

 د الشكر والتقدير
 ه فهرس حمتويات الدراسة

 و قائمة املالحق
 ز اجلداولقائمة 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقدمة الدراسة:

يف والتقين، والذي حدث فيه تطور كبري يف مجيع عر  بعصر االنفجار املعر يف هذا العصر الذي يُ      
، مما كان سببا يف ظهور وغريها من امليادين األخرى االقتصادية واالجتماعية والتقنية واإلدارية امليادين

مفاهيم جديدة مل تكن معروفة من قبل مثل العوملة اليت تعد إفرازًا وحتمية اقتضتها التطورات يف ميادين 
مواكبة هذا التحدي اجلديد حىت تتمكن من  يفملعرفة، مما جعل املنظمات ال خيار هلا االتصاالت ونقل ا
 البقاء واملنافسة.

هذا التطور الشامل مل يكن مبنأى عن اجملال اإلداري، فقد ظهرت اجتاهات حديثة يف الفكر      
املاضي إىل أجياد أساليب  اإلداري مواكبة ومسايرة هلذا التغري الكبري، حيث سعى علماء اإلدارة يف القرن

جعل املنظمات تسعى لتبين هذا  مماإدارية جديدة كانت سببًا يف إحداث نقلة كبرية يف علم اإلدارة، 
يف تزويد املنظمة  مما ساعدبسياساته واسرتاتيجياته ومبادئه ونظمه،  الفكر اجلديد وتطبيقه عملياً 

      . كانت سبباً يف تطورها تطوراً كبرياً ، اليتباألصول اإلدارية العلمية والعملية املعاصرة
ظهر مفهوم  انطالقا من مبدأ الشراكة اجملتمعية بني املنظمات وبني جمتمعاهتا اليت تعمل فيها،و      

خمتصة يف املسؤولية االجتماعية وعقد  وحدات إداريةمما حدا باملنظمات إىل إنشاء  ،االجتماعية املسؤولية
يف هذا  املنوطة هباعن املسؤولية االجتماعية، سعيًا منها إىل القيام بأدوارها ملتقيات وندوات تتحدث 

احلوري، واجلوزنه، الزارم، و لتحسني ىعتها وتسويقا لعالمتها التجارية، فقد ذكرت  لكاجلانب، وكذ
الذي  أن الفلسفة احلديثة إلدارة األعمال تنظر إىل املنظمة على أهنا جزء ال يتجزأ من اجملتمع (2009)

تعمل فيه مبا حتمله من مسؤولية جتاه البيةة اليت تنتمي هلا، فعلى الرغم من حتمل املنظمات تكاليف قد 
األموال لبناء  مر الشركة هذهتكون مرتفعة نوعًا ما ألداء دورها االجتماعي، إال  أنه يف املقابل تستث

راء والء العمالء واحلصول على رضاهم السمعة اجليدة باإلضافة إىل ذلك تعترب هذه التكاليف مثنًا لش
 .لنهاية إىل احلصول على عمالء جددالذي يؤدي يف ا

اجتهت  واملنظمات الرياضية من أندية واحتادات مل تكن غائبة عن هذا التوجه اإلداري اجلديد، فقد    
 يجية املنظمة ذاهتا،منبثقة من إسرتات تعزيز عالقتها مبجتمعاهتا عرب إسرتاتيجية منهجية هذه املنظمات إىل

تقوم بتنفيذ برامج متنوعة ختدم  وحدات إدارية متخصصة يف املسؤولية االجتماعية تثاستحد حيث
، بل تعدى ذلك يف بعض األندية العاملية إىل إنشاء جمتمعها احمللي واخلارجي وكذلك تعىن بقضايا البيةة
 .مؤسسة خريية حتمل اسم النادي تقوم هبذه املهمة

بصفة عامة جند أن لعبة كرة القدم هي اللعبة األكثر شعبية ومتلك  ا نظرنا لأللعاب الرياضيةوإذ     
درات اجتماعية كبرية هلذه اللعبة أن تقوم مببا املمِثلةوهذا حيتم على املنظمات قاعدة مجاهريية كبرية، 
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ن املبادرات يف جمال املسؤولية تبىن العديد مم مع هذه الشعبية الكبرية، فاإلحتاد الدويل لكرة القدم تتالء
، وكرة القدم من أجل الكوكب، ومكافحة العنصرية، واللعب االجتماعية منها )الكرة من أجل األمل

وكذلك األندية العاملية كانت سب اقة يف هذا اجملال، فمثاًل نادي برشلونة  (،2014الفيفا ) (النظيف
ج سة نادي برشلونة لكرة القدم لتأسيس برام% من دخله لصا  مؤس0،7خصص نسبة الذي  األسباين

 سرتمؤسسة مانش يونايتد الذي أنشأ سرتمانشنادي  وكذلك(، 2015، ونةنادي برشل)عاملية للتنمية 
يونايتد اخلريية اليت تقوم مببادرات شىت يف اجملاالت االجتماعية والتعليمية والطبية يف جمتمعها احمللي 

املتتبع للدراسات والبحوث العلمية يف ، وكذلك  Akansel, Ates, Tapan& Ozden(2010) واخلارجي
هذا اجملال جيد أن األندية األوروبية وخاصة االجنليزية منها اهتمت باملسؤولية االجتماعية حيث ذكرت 

( ناديا أوروبيا أن 53( احتادا فيدراليا )43اليت عملت على ) Walters (2011)  &  Taconدراسة 
ية لديها مشاركات يف العديد من أنشطة املسؤولية االجتماعية اليت ختدم اجملتمع جمموعة من األند

  واملوظفني.
 (2011)د القطري ففي عام ومن األندية العربية اليت تبنت مفهوم املسؤولية االجتماعية نادي الس     

التعاون معها االحتاد ومن املؤسسات اليت مت  ،مت استحداث وحدة املسؤولية االجتماعية باإلدارة العليا
قناة الدوري والكأس، لذوي االحتياجات اخلاصة، واملؤسسة القطرية ملكافحة االجتار بالبشر، و  القطري

 (.هـ1434نادي السد القطري، ) ومكتبة جرير
أما على املستوى احمللي فقد انشأ نادي الشباب إدارة خمتصة باملسؤولية االجتماعية وأقام كثري من      
وكذلك أقام ورشة عمل طة االجتماعية، منها إقامة مركز صيفي لذوي االحتياجات اخلاصة، األنش
 (.ه1434نادي الشباب، ) ة"رياضي حنو املسؤولية االجتماعيدور األعالم ال"بعنوان 
حيث  أنديتنا باألندية العاملية يف جمال املسؤولية االجتماعية جند البون الشاسع بيننا وبينهم اوإذا قارن     

حتمل اسم النادي ويتم ختصيص نسبة حمددة وصل هبم احلد إىل إنشاء مجعيات خريية تابعة للنادي 
أما أنديتنا فهي ال زالت العاملي، و وثابتة من دخل النادي للقيام بربامج متنوعة على املستوى احمللي 

ألخرى الثقافية متأخرة يف هذا اجملال، حيث ركزت على اجلانب الرياضي على حساب اجملاالت ا
 س النادي من أجل تفعيلها مجيعاً.سِ واالجتماعية اليت أُ 

النشاط  دااعتماألندية الرياضية تنص على  لوائح وأنظمةللناحية القانونية جند أن  وعندما ننظر     
االجتماعي كركن ثالث من أركان أنشطة النادي وهي الرياضي والثقايف واالجتماعي، حيث يأيت يف 

لنادي يف املادة الثانية املعنونة بالتعريف اخلاص: "النادي مؤسسة تربوية رياضية ثقافية اجتماعية" تعريف ا
هـ(. وكذلك من أهدا  النادي يف هذه الالئحة  ما ذكر يف 1417 ،الرئاسة العامة لرعاية الشباب)

بالتعاون مع  االجتماعيةاملادة الثالثة الفقرة األوىل ما يلي "استثمار النشاطات الرياضية والثقافية و 
وكذلك ما أشري له يف املادة  ،هـ(1417 ،الرئاسة العامة لرعاية الشباب) االحتادات واهليةات ذات العالقة
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الرابعة الفقرة األوىل املعنونة بوسائل حتقيق األهدا  "املشاركة يف برامج ونشاطات االحتادات واهليةات 
وإقليميا وعربيا ودوليا واوملبيا". ويف الفقرة الرابعة "تشكيل جلان دائمة الرياضية والثقافية واالجتماعية حمليا 

معاونة لتنظيم النشاطات العلمية والفنية واالجتماعية والرياضية والثقافية هبد  تنمية مواهب األعضاء 
وهذا يؤكد لنا أن النشاط ، هـ(1417 ،الرئاسة العامة لرعاية الشباب)واستثمار أوقات فراغهم" 

جتماعي املتمثل يف املسؤولية االجتماعية والذي يدخل يف مفهومها يعترب من الواجبات املنوطة اال
 بالنادي الرياضي.

يتضح لنا أيية املسؤولية االجتماعية يف األندية الرياضية اليت تعترب من أقوى الروابط اليت  ومما سبق      
 من زيديو  سن ىعة النادياملسؤولية االجتماعية حيُ تربط بني النادي واجملتمع الذي يعيش فيه، فـ ت بين 

ا يقدمه من خدمات جملتمعه، تضمن الوالء للنادي مل املسؤولية االجتماعية شعبيته اجلماهريية، وكذلك
بضرورة  ، مما ول د لدى الباحث قناعةأسلوبا تسويقيا للنادي ومنتجاته تعترب املسؤولية االجتماعية أيضاً و 

ضية من الناحية اإلدارية راسة للكشف عن واقع املسؤولية االجتماعية يف األندية الرياالقيام  هبذه الد
، حيث مكننا هذه الدراسة من معرفة األرضية اليت نقف والربامج اليت يقدمها النادي للمجتمع ليةواملا

االجتماعية يف النهوض باملسؤولية  حىت يتسىن لنا ال،اجمل يف هذا مواطن الضعف والقوة عليها يف حتديد
 .أنديتنا الرياضية

 مشكلة الدراسة:
تتجلى مشكلة الدراسة يف أن املسؤولية االجتماعية يف األندية الرياضية السعودية مل ختضع لعمليات      

مل تأخذ نصيبها من البحث وهي كذلك  ،نة تستهد  حتسني جودهتا وتطويرهاتقو  شاملة وجادة ورصي
 احث.والدراسة يف حدود علم الب

وبشكل عام جند الندرة الكبرية يف الدراسات العلمية اليت تبحث يف املسؤولية االجتماعية يف األندية      
أنه جيب حث األكادمييني للبحث أكثر يف استخدام  Rosca (2011)الرياضية حيث ذكرت دراسة 

 يت تبحث يف هذا اجملال. املسؤولية االجتماعية يف األلعاب الرياضية، حيث يوجد ندرة يف األدبيات ال
انتقادا واضحا  لألندية الرياضية إلياهلا ملسؤولياهتا االجتماعية املتمثلة يف  جند يداً على ما سبقوتأك     

أن هنا  تغييبا لدور  هـ(1433) الغامدي تجتماعي فعلى سبيل املثال فقد ذكر تفعيل النشاط اال
األفراد وعلى مستوى األندية حيث أن هنا  تعطيل شبه   املسؤولية االجتماعية يف أنديتنا على مستوى

( من أنه 2013)، وكذلك ما ذكره شجاع (ثقايف ،اجتماعي ،ألندية )رياضيكامل ألحد ركائز شعار ا
منذ فرتة زمنية ليست بالقريبة يف العديد من الشركات  املسؤولية االجتماعيةبالرغم من انتشار مفهوم 

 . ائباً بصورة واضحة عن كثري من أنديتنا إن مل يكن مجيعهااحمللية إال  أنه ما زال غ
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 مركز مراس لالستشارات اإلدارية أشارللدراسة على أساس علمي فقد  وقد مت اختيار احملاور الثالثة     
هـ( يف الدليل اإلرشادي للسياسات واإلجراءات لربامج املسؤولية االجتماعية، أن منهجية تطوير 1431)

الجتماعية للشركات تتلخص يف ثالث مراحل وهي مرحلة التخطيط ومرحلة التنفيذ ومرحلة املسؤولية ا
املتابعة والقياس والتحسني املستمر، واليت تندرج ضمنها حتديد رؤية ورسالة وأهدا  وهيكل تنظيمي 

حة خاص باملسؤولية االجتماعية يتناغم مع اهليكل التنظيمي للشركة، وكذلك حتديد اإلمكانات املتا
الذي حيدد حجم اإلنفاق على برامج املسؤولية االجتماعية، وكذلك  الدخل املاديمن  للمنظمة

لمجتمع، وكذلك ذكر الدليل تقييم الربامج احلالية لواخلدمات اليت تقدمها  املنظمةموجودات ومنتجات 
رياضية وهي ندية المع األ لتوافقهاللمسؤولية االجتماعية، وعليه فقد اختار الباحث احملاور الثالثة 

 والربامج االجتماعية(. ،ايلوامل ،)اإلداري
وحىت يتسىن للباحث حتديد مشكلة البحث فقد قام بزيارة بعض األندية السعودية اليت هلا حضور      

يف جمال املسؤولية االجتماعية مثل نادي الشباب، ونادي األهلي، ونادي اهلالل، ومقابلة مدراء إدارات 
          وكذلك مقابلة رئيس جلنة املسؤولية االجتماعية والبيةة باالحتاد الجتماعية هبذه األندية، املسؤولية ا

السعودي لكرة القدم، مما شكل له رؤية واضحة ملشكلة الدراسة، باإلضافة إىل قراءاته األدبية يف 
 املوضوع.

جتماعية يف األندية السعودية حتتاج ومما سبق فإنه ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف أن املسؤولية اال     
دية من الناحية اإلدارية لعمليات حبث تستهد  التعر  على واقع املسؤولية االجتماعية يف األندية السعو 

 وأيضا  من ناحية الربامج االجتماعية املقدمة للمجتمع. اليةوامل

 أهمية الدراسة:
 تكتسب الدراسة أييتها من االعتبارات التالية:

اضي الذي خطى فيها خطوات  ي االهتمام العاملي باملسؤولية االجتماعية يف اجملال الريتنام .1
  .حيث تساهم هذه الدراسة يف مساعدة األندية السعودية للنهوض ومواكبة هذا التطوركبرية، 

حىت  السعودية الرياضية ةندياألتقدم الدراسة توصيف دقيقًا لواقع املسؤولية االجتماعية يف  .2
يف  املسؤولية االجتماعيةاختاذ قرارات مدروسة من شأهنا تفعيل دور من صحاب القرار أليتسىن 

 هذه األندية. 
نتقادات اليت تواجهها األندية الرياضية لعدم تفعيلها املسؤولية تعترب هذه الدراسة استجابة لال .3

 االجتماعية.
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مؤسسات الدولة سواًء كانت اهتمام الدولة باملسؤولية االجتماعية حيث أن القيام هبا من قبل  .4
خاصة أو حكومية خيفف عن الدولة كثري من األعباء واألندية الرياضية تعترب إحدى هذه 

 املؤسسات الوطنية.
تفتح هذه الدراسة اجملال ملزيد من البحوث والدراسات يف جمال املسؤولية االجتماعية لألندية  .5

 الرياضية.
ميكن  يف جمال املسؤولية االجتماعية ية كرة القدمتعرض هذه الدراسة جتارب رائدة لبعض أند .6

 االستفادة منها يف أنديتنا السعودية.

 أهداف الدراسة:
ما سبق ذكره يف مشكلة الدراسة فإن الدراسة هتد  إىل التعر  على واقع املسؤولية  على وبناءً      

وكذلك واقع  ايلاري والواقع املسة الواقع اإلدمن خالل درا رابطة احملرتفنياالجتماعية يف أندية دوري 
ة االختالفات برامج املسؤولية االجتماعية املقدمة من وجهة نظر األعضاء العاملني والرياضيني فيها ودراس

 ملتغري املؤهل األكادميي وسنوات اخلربة يف اجملال الرياضي وطبيعة العمل بالنادي. يف وجهة نظرهم تبعاً 

 أسئلة الدراسة:
 حلالية اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل:حتاول الدراسة ا

رابطة المحترفين بالمملكة العربية السعودية من ما واقع المسؤولية االجتماعية في أندية دوري 
 ؟وجهة نظر األعضاء العاملين والرياضيين

 وتتطلب اإلجابة على سؤال الدراسة الرئيس اإلجابة على األسةلة الفرعية التالية:
 ؟يف هذه األندية اري للمسؤولية االجتماعيةقع اإلدما الوا .1
 ؟نديةاأل هذه للمسؤولية االجتماعية يف يلما الواقع املا .2
 ؟هذه األنديةما واقع الربامج االجتماعية اليت تقدمها  .3
تقديرهم )للواقع الدراسة حول  عينة هل هنا  فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد .4

 الختال  ندية تبعااأل هذه املقدمة( للمسؤولية االجتماعية يف ، والربامجايلاإلداري، وامل
 املؤهل األكادميي وسنوات اخلربة يف اجملال الرياضي وطبيعة العمل بالنادي؟ اتمتغري 

 مصطلحات الدراسة:
 :Social Responsibilityالمسؤولية االجتماعية 

ية بالرياض تعريفاً على املستوى احمللي على أهنا عرفها جملس املسؤولية االجتماعية التابع للغرفة التجار      
مساية منشآت القطاع اخلاص يف حتقيق رفاهية حياة موظفيها، وحتقيق أهدا  التنمية املستدامة 
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كانتها التنافسية يف للمجتمع الذي تعمل به، مع التصر  مبسؤولية بدوافع دينية وأخالقية، ولتعزيز م
 هـ(1431 شارات،) مركز مراس لالست جمال نشاطها

مدى التزام األندية الرياضية بتقد  خدمات اجتماعية "يف هذه الدراسة باملسؤولية االجتماعية قصد ويُ   
ذات مستوى عايل ملنسوبيها وأفراد اجملتمع تساهم يف حتسني الظرو  املعيشية هلم باألسلوب الذي خيدم 

، والتصر  يدة اإلسالمية واألهدا  العامة للدولةالنادي وخيدم اجملتمع يف آن واحد مبا يتالءم مع العق
 . "مبسؤولية جتاه القضايا البيةية

 النادي الرياضي:   
مؤسسة تربوية رياضية ثقافية اجتماعية ذات شخصية اعتبارية، ترعاها الرئاسة العامة لرعية الشباب،      

الربامج املناسبة مبا يتالءم مع وهتد  إىل املساية يف إعداد املواطن الصا  من خالل النشاطات و 
 هـ(. 1417 )الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ا  العامة للدولةالعقيدة اإلسالمية واألهد

األندية الرياضية احلكومية التابعة للرئاسة العامة لرعاية " يف هذه الدراسة بالنادي الرياضيقصد ويُ      
 ."(هـ1435 – 1434)وسم الرياضي الشباب املشاركة يف دوري عبد اللطيف مجيل للم

 األعضاء العاملون في النادي:
أعضاء النادي السعوديون املسجلون يف سجالته، واملسددون الشرتاكهم، واملسايون أو املشاركون      

 هـ(. 1417 ،)الرئاسة العامة لرعاية الشباب الرياضية والثقافية واالجتماعية يف تنفيذ نشاطاته وبراجمه
إدارية داخل النادي أو يشغل  مسؤولية لديه باألعضاء العاملون يف هذه الدراسة "كل منقصد ويُ      

 منصباً يف جملس اإلدارة ويكون من بني اختصاصاته تنفيذ سياسة النادي وحتقيق أهدافه".
 األعضاء الرياضيون في النادي:

لعاب املعتمدة لدى مبختلف األ أعضاء النادي الرياضيون اهلواة املسجلون يف كشوفات الالعبني     
 هـ(.1417 ،لرعاية الشباب )الرئاسة العامة اجلهة املختصة

 احملرتفني واهلواة كرة القدمل و الفريق األولالرياضيون يف هذه الدراسة "العب باألعضاءقصد ويُ      
 – 1434)الرياضي  رابطة احملرتفني للموسماملسجلني يف كشوفات األندية املشاركة يف دوري 

 ".(هـ1435

 حدود الدراسة:
 .رابطة احملرتفنياقتصرت الدراسة على أندية دوري  الحدود المكانية: .1
 (هـ1435 – 1434): املوسم الرياضي الحدود الزمانية .2
واقع و  ايللتعر  على الواقع اإلداري واملاقتصرت هذه الدراسة على ا الحدود الموضوعية: .3

 جمال املسؤولية االجتماعية. الربامج اليت تقدمها هذه األندية يف
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مل يف مشلت الدراسة أعضاء جملس اإلدارة، واإلداريني ويُقصد هبم من يع الحدود البشرية: .4
كان موظفا  أو إداري لعبة، وكذلك العيب الفريق األول لكرة القدم يف   النادي عمال  إداريا  سواءً 

 هذه األندية.
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 رتبطةاإلطار النظري و الدراسات امل  
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 المبحث األول: المسؤولية االجتماعية
يف عصر العوملة تتفاقم املشكالت االجتماعية واالقتصادية وتطفو على السطح أزمات كانت      

خمتفية، فكان لزاماً على منظمات األعمال سواء كانت حكومية  أو أهلية أو خاصة أن تقوم بواجبها يف 
فظهر مفهوم املسؤولية االجتماعية لتقوم منظمات األعمال مواجهة هذه املشكالت والتخفيف منها، 

  دمة اجملتمع من خالله، فاملشاركة االجتماعية واجب ديين ووطين وإنساين.
مع انتشار مفهوم املسؤولية االجتماعية أصبح من غري املعقول جتاهل منظمات األعمال لدورها      

االجتماعية جتاه جمتمعاهتا، فقد أصبحت هذه املشاركة االجتماعي التنموي وعدم إحساسها مبسؤولياهتا 
، وهذا ما مان النجاح واإلقبال من اجلماهريأمرا ضروريا لكسب تعاطف اجملتمع واحرتامه وبالتايل ض

إلنشاء أقسام أو إدارات متخصصة لتنفيذ برامج اجتماعية وعمل خطط  تسعى منظمات األعمالجعل 
 مع على جتاوز مشكالته اليت فرضتها عليه حركة العوملة.مدروسة ومستقبلية ملساعدة اجملت

 مفهوم المسؤولية االجتماعية:
مـا خُيلـط بينـه  اً ، وكثـري طالقهإجديد يف  ،مفهوم املسؤولية االجتماعية مفهوم  قد  يف وجوده وممارسته     

 ذكـر  حيـث ،اخلـريي وبني العمل اخلريي مع أن مفهوم املسؤولية االجتماعية أعم وأمشل من مفهـوم العمـل
 :هـ(1430) النملة
"من أن مفهوم املسؤولية االجتماعية أعم من مفهوم العمل اخلريي من حيث االصطالح، فالعمل اخلريي بـاملفهوم      

ومهما يكن من أمر فإن مفهوم املسؤولية االجتماعية ال  ،ملسؤولية االجتماعية، وليس العكسالشائع اآلن هو جزء من ا
رج عن كونه عماًل خريياً بـاملفهوم األمشـل للعمـل اخلـريي الـذي تنعقـد بـه النيـة ويـراد بـه وجـه اهلل تعـاىل والـدار ميكن أن خي

ن قــد يكــون مقصــوراً علــى الُبعــد اآلخــرة والربكــة يف الــدنيا، ولــيس ذلــك املفهــوم الــذي يقتصــر علــى فعــل شــائع يف الــذه
 .87ص "غاثي الذي تضطلع به اجلمعيات واملؤسسات اخلرييةاإل

وكــذلك مفهـــوم املســـؤولية االجتماعيـــة مـــن حيـــث األداء والتحقـــق ال يعـــين هنـــا اإللـــزام بـــل هـــو شـــعور      
هـــ(، وكــذلك جنــد أن مفهــوم املســؤولية 1430،لنملــةا)اجملتمــع، وااللتــزام غــري اإللــزام داخلــي بــااللتزام حنــو 

جتماعية من مفهـوم ضـيق للتعامـل مـع نتقل مفهوم املسؤولية االااعية ينتقل من طور إىل طور، فقد االجتم
قـد تعـددت تخطيط االسرتاتيجي بعيد األمد، و بيةة آنية إىل هد  اسرتاتيجي يتطلب إعطاء أيية كبرية لل

آراء الباحثني وإسـهاماهتم حـول مفهـوم املسـؤولية االجتماعيـة، وذلـك يعـود إىل كـون املسـؤولية االجتماعيـة 
مبســطاً قــابال للقيــاس مبعــايري موحــدة عامليــاً أو حــىت إقليميــاً، وإن  يف حقيقتهــا تركيــب معقــد ولــيس مفهومــاً 

وسـنتناول ، (2010 ،الغـاليب والعـامري)متغريات حضارية وثقافيـة ودينيـة  السبب يف ذلك يعود إىل دخول
 فيما يلي طرفاً من هذه اإلسهامات بغية التوصل إىل ىات جامعة جتمع هذه اإلسهامات وتؤلف بينها.
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( "املسؤول" بأنه املنوط به عمل تقع عليه تبعته، واملسؤولية بوجه 1978)   املعجم الوسيطرِ عيُ      
 ،ل: أنا برئ من مسؤولية هذا العملعام هي حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته، يقا

ى االلتزام وتطلق قانونًا عل ،الشخص مبا يصدر عنه قواًل وعمالً وتطلق املسؤولية أخالقيًا على التزام 
 بإصالح اخلطأ الواقع على الغري طبقاً للقانون.

أما من حيث املعىن االصطالحي، فتعريفات املسؤولية االجتماعية كثرية، ويكاد ال يأيت عليها      
 احلصر، ومن أيها ما يلي:

 يف  عرفتها الغرفة التجارية العاملية تعريفًا خاصًا هبا على أهنا مجيع احملاوالت اليت تساهم
 )الضوحيي، عتبارات أخالقية واجتماعيةتطوع الشركات لتحقيق التنمية بسبب ا

 هـ(.1432
 عرفها Carroll (1979)  بأهنا تشتمل على كافة  االلتزامات االقتصادية والقانونية

 ،عبد الرمحن) واألخالقية واالختيارية أو اخلريية اليت على املنظمة جتاه اجملتمع يف وقت معني
1997).   

  وكذلك عرفها جملس املسؤولية االجتماعية التابع للغرفة التجارية بالرياض تعريفًا على
 املستوى احمللي على أهنا مساية منشآت القطاع اخلاص يف حتقيق رفاهية حياة موظفيها،
وحتقيق أهدا  التنمية املستدامة للمجتمع الذي تعمل به، مع التصر  مبسؤولية بدوافع 

 مركز مراس لالستشارات،) ولتعزيز مكانتها التنافسية يف جمال نشاطها دينية وأخالقية،
 .هـ(1431

  وقد عرفهاDrucker (1977) يهعلى أهنا التزام منظمة األعمال جتاه اجملتمع الذي تعمل ف 
 م(2010 )عواد،

 األمريكيينتها مجعية اإلداريني عرفAmerican Management Association (1978)  
 قعات املستهلكني والعمالإدارة الشركات إىل التغري يف تو  من العملية بةستجاالبأهنا ا

ادفة الفردية لألنشطة التجارية اهل ع مع االستمرار بإجناز املساياتواالهتمام العام باجملتم
 م(.1994 )عليان، إىل خلق الثروة االقتصادية

 كما يعرفها Pride& Ferrell (1997)  ستمر للسلو  أخالقيا بأهنا التزام املنظمات امل
واملساية يف التطوير االقتصادي من خالل نوعية حياة العاملني وأسرهم، وكذا االلتزام اجتاه 

 (.2012 )عيسى وقسول، اجملتمع بشكل عام
  ومن جانبه عرفها جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة على أهنا التزام شركات األعمال

صادية املستدامة والعمل على حتسني نوعية احلياة املعيشية للعاملني باملساية يف التنمية االقت
 (ه1431 وعائالهتم واجلاليات احمللية واجملتمع بصورة عامة )عي اش،
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التزام  على أهنا يالحظ على التعريفات السابقة أن هنا  من يرى أن املسؤولية االجتماعية
وجه هذا االلتزام للعاملني داخل املنظمة واجملتمع أخالقي وبعضهم يضيف إليه التزام ديين، وكذلك من 

احمللي والبيةة احمليطة، وبعض التعريفات أشارت إىل االختيارية والطوعية يف القيام مببادرات املسؤولية 
املنظمات تعمل على شقني احديا األنشطة الرحبية للمؤسسة  أن االجتماعية، ومنها من أشار إىل

 ية جتاه اجملتمع.واآلخر األنشطة االجتماع
وبناًء على ما سبق، وماشياً مع أهدا  الدراسة، ميكن التوصل إىل التعريف التايل للمسؤولية االجتماعية 

ى عايل على أنه مدى التزام األندية الرياضية بتقد  خدمات اجتماعية ذات مستو "يف األندية الرياضية: 
املعيشية هلم باألسلوب الذي خيدم النادي وخيدم  تساهم يف حتسني الظرو  ملنسوبيها وأفراد اجملتمع

والتصر  مبسؤولية جتاه  اجملتمع يف آن واحد مبا يتالءم مع العقيدة اإلسالمية واألهدا  العامة للدولة
 . "القضايا البيةية

 تاريخ المسؤولية االجتماعية:
يًا وإن مل يتبلور لديه مفهومها، دم اإلنسان فقد مارسها اإلنسان عملاملسؤولية االجتماعية قدمية قِ      

طالق هذا املفهوم، ولكن اجلديد هو إ ،هـ(1430فهي معروفة لدى الثقافات القدمية واملتجدِّدة )النملة، 
عند تتبع بدايات نشوء املسؤولية اجملتمعية جند أهنا بدأت عرب الشركات ( أنه 2010) عواد فقد ذكر

الصناعية  يا: البيةة الداخلية للعمل ووجود خماطر من الشركاتالكبرية عابرة القارات وذلك العتبارين 
 .والبرتولية على البيةة

املسؤولية االجتماعية مل تظهر جزافًا ولكن كان هنا  مسببات ودوافع لظهورها، ومنها العوملة و      
لوجية وتزايد الضغوط احلكومية والشعبية والكوارث والفضائح األخالقية وكذلك التطورات التكنو 

  م(2012املتسارعة )األسرج، 
 هـ(:1432) مقدموقد مرت املسؤولية االجتماعية بثالث مراحل يف تطورها كما ذكرهتا      
 للفترة من بداية الثمانينات إلى أوائل التسعينات:أواًل: مرحلة تعظيم األرباح     

األربـــاح و التوجـــه حنـــو املصـــلحة  يف هـــذه املرحلـــة كانـــت املســـؤولية األساســـية لألعمـــال هـــي تعظـــيم        
 رفـع شـعارو  حيث أغفلت حق العاملني واملسايني واملستهلكني واجملتمع والقضايا البيةية،  رفة،الذاتية الصِ 

 "ما هو جيد يل جيد للبلد".
 من أواخر العشرينات حتى بداية الستينات: مصلحة الشركةثانياً: مرحلة إدارة 

مسؤولية األعمال األساسية هي حتقيق الربح املالئـم الـذي حيقـق املصـلحة  خالل هذه الفرتة كانت        
أمـا الشـعار   وأيلـت قضـايا اجملتمـع والبيةـة، الذاتية و مصا  األطرا  األخرى مثـل املسـايني و العـاملني،
 خالل هذه الفرتة فهو "ما هو جيد للشركات جيد للبلد".
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 ة من أواخر الستينات حتى الوقت الحاضر:مرحلة إدارة نوعية الحياة للفتر  ثالثاً:  
هـذا حيقـق لكن األفراد أهـم مـن النقـود، و و  تقوم املسؤولية األساسية لألعمال على أن الربح ضروري       

املصلحة اخلاصة للشركة و مصا  املسايني و اجملتمع ككل، الشعار هو "ما هو جيـد للمجتمـع هـو جيـد 
 للبلد". 
مــع ظهــور الشــركات  ظهــرت ابتــداءً أن املســؤولية االجتماعيــة هبــذا املفهــوم يتضــح وتلخيصــاً ملــا ســبق      

مثــل التلــوث البيةــي واســتنزا  املــوارد  ،العمالقــة ومــا ســببته هــذه الشــركات مــن مشــاكل للمجتمــع والبيةــة
مــن اســـتخدام اآلالت الصــناعية الـــيت أدت إىل  الشـــركات بعــض وكــذلك مـــا ســببته الطبيعيــة يشــكل كبـــري،

الـذي  فكان لزاماً عليهـا معاجلـة هـذه املشـاكل، ناء عن الكثري من العمال فيها مما زاد نسبة البطالة،االستغ
 ،بـثالث مراحـل يف تطورهـا املسـؤولية االجتماعيـة مـرت حيـث جعل هذا املفهوم ينتقل مـن طـور إىل آخـر،

علـى الشـركات اجملتمعـي  الضـغط على سبيل املثـال منهاف ،جًة للعديد من العوامل واملسبباتجاء نتي الذي
املســؤولية  أ بعــد ذلــك انتقلــت للقيــام بــدورها يف تنميــة جمتمعاهتــا الــيت اســتفادت منهــا ومل تقــدم هلــا شــيةاً،

 .  بشىت أنواعها إىل املؤسسات واهليةات األخرى مثل اجلامعات واهليةات الرياضية االجتماعية

 أهداف المسؤولية االجتماعية:
ؤولية االجتماعيـة وتتشـعب وذلـك الرتباطهـا بعـدة قطاعـات فهـي مرتبطـة بالقطـاع هدا  املسـتتعدد أ     
أن القطـاع العـام يسـتفيد  هــ(1432الضوحيي ) أشارتمع، فقد واجمل املتمثل يف الدولة والقطاع اخلاصالعام 

ويلهـــا إىل الدولـــة وحتبـــل قاليـــة املخصصـــة لتنميـــة اجملتمـــع مـــن تقليـــل املبـــالغ امليف  مـــن املســـؤولية االجتماعيـــة
إتاحـة مزيـداً مـن الوقــت ، وكـذلك إلداريـة امللقـاة علـى عـاتق الدولـةتقليـل األعمـال ا، وأيضـاً مشـاريع أخـرى

، زيـــادة املـــردود املـــايل اص فـــيمكن حتقيـــق بعـــض األهـــدا  منهـــاأمـــا القطـــاع اخلـــ، للتخطـــيط اإلســـرتاتيجي
لمســـــؤولية ل وأفـــــراده فـــــيمكناجملتمـــــع  علـــــى مســـــتوى أمـــــا، للشـــــركة وحتســـــني الســـــمعة القبـــــول االجتمـــــاعي

ممـا ينـتج عنـه  ،زيادة التكافل االجتمـاعي بـني مجيـع شـرائح اجملتمـع اهمن األهدا  االجتماعية حتقيق بعض
يـــة ممـــا يزيـــد نمو تحتســـني نوعيـــة احليـــاة يف اجملتمـــع مـــن النـــاحيتني الثقافيـــة وال، وأيضـــاً االســـتقرار االجتمـــاعي

دا  هــــــ( إىل أن مـــــن أهـــــ1431) ركـــــز مـــــراس لالستشـــــاراتوقـــــد أشـــــار م، الشـــــعور بالعدالـــــة االجتماعيـــــة
، هلـــم تـــوفري األمـــن الـــوظيفي والرعايـــة الصـــحية واالجتماعيـــةبرعايـــة شـــؤون العـــاملني  املســـؤولية االجتماعيـــة

 أن (2010، بينمـا يـرى عـواد )تشجيع القطاع اخلاص يف البحث عن حلول شاملة وصـديقة للبيةـةوأيضاً 
يــة حتقيــق االنســجام مــع املواثيــق واالتفاقــات الدوليــة و اصــة فيمــا يتعلـــق املســؤولية االجتماعمــن أهــدا  

 .ن واحلفاظ على البيةةباتفاقيات حقوق اإلنسا
 هيفمع األندية الرياضية املسؤولية االجتماعية اليت تتناسب أهدا   فإنالباحث  أما من وجهة نظر     

حتقيق امليزة ، وكذلك االجتماعية ألفراد اجملتمعزيادة الوالء للنادي من خالل تقد  الربامج واخلدمات 
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زيادة اإلنتاجية لدى أفراد النادي من موظفني والعبني وغريهم وزيادة و  ،التنافسية مع األندية األخرى
استقطاب الالعبني ، وأيضًا والئهم للنادي من خالل توفري اخلدمات االجتماعية اليت يتطلعون هلا

التماشي مع املواثيق الدولية مثل حقوق اإلنسان  ، وكذلك التدريبيةاب الكفاءات اإلدارية و وأصح
 .وامليثاق األومليب فيما خيص اجملتمع والبيةة

 مجاالت المسؤولية االجتماعية:
املسؤولية االجتماعية وتنوعت، وأغلب من حتدث عنها ذكرها فيما خيص القطاع تعددت جماالت      

نها على سبيل املثال )عناصر املسؤولية االجتماعية، أشكال رت بعدة مسميات، مكِ اخلاص، وقد ذُ 
عية، جماالت املسؤولية االجتماعية، جماالت املسؤولية االجتماعية، املستفيدون من املسؤولية االجتما

( 1997) عبد الرمحن أشاروقد اختلف الباحثون يف حتديد هذه اجملاالت، فقد  ،االهتمام االجتماعي(
عينها للمسؤولية االجتماعية تقوم هبا منظمات األعمال ال يتماشى مع طبيعة األمور أن حتديد جماالت ب

ة والثقافية واألشياء، فهذه اجملالت ليست ثابتة على مدار السنني، ولكنها تتغري بتطور احلياة االجتماعي
، العمالء، )العاملني ال خترج عنأن جماالت املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال و  ،واالقتصادية

( إىل أن جمالت املسؤولية االجتماعية للشركات هي 2009) املوردين، اجملتمع، املستثمرين(، وأملح عيسى
( إىل أن عناصر املسؤولية االجتماعية 2013) الق(، وأشار فاملني، العمالء، اجملتمع، البيةة)الع

 وحدد مركز مراس لالستشاراتيةة(، للشركات هي )اجملتمع احمللي، املوظفني، الزبائن، املوردين، الب
أهنا )املالكون واملسايون، العاملون، العمالء،  على ( عناصر املسؤولية االجتماعية للشركاته1431)

املنافسون، اجملهزون وهم املوزعون واملوردون، اجملتمع، البيةة، احلكومة، املنظمات االجتماعية(، وأشار 
( أن أشكال املسؤولية االجتماعية للشركات ميكن حصرها ه1430) املركز الدويل لألحباث والدراسات

يف شكلني أساسيني ويا املسؤولية االجتماعية داخل الشركة وهي موجهة للعاملني بالشركة، والشكل 
لك والتشغيل والبيةة واجملتمع، الثاين هو املسؤولية االجتماعية خارج الشركة ويتمثل يف جمال محاية املسته

هـ( أن عناصر املسؤولية االجتماعية هي )املالكون، العاملون، الزبائن، املنافسون، 1432) مقدمرى تو 
أن إىل هـ( 1430) ينااجملهزون، اجملتمع، البيةة، احلكومة، مجاعات الضغط االجتماعي(، وأشار الزهر 

لون، املنافسون، املستفيدون من املسؤولية االجتماعية هم )محلة األسهم أو املالكون، املستهلكون، العام
 اجملتمع احمللي، احلكومة، البيةة، الشرائح االجتماعية ذات االحتياج واملساعدة(.

وبناًء على ما سبق فإن الباحث يرى أن جماالت املسؤولية االجتماعية ختتلف من منظمة إىل منظمة      
ن من مجيع ماله عالقة ومن قطاع إىل قطاع، وهي ختتلف من أندية خاصة إىل أندية حكومية، وهي تتكو 

بالنادي من أفراد ومؤسسات حكومية أو خاصة، وعليه فإن الباحث حيدد جماالت املسؤولية االجتماعية 
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لألندية احلكومية السعودية يف )املنتمني للنادي على اختالفهم وتنوعهم، اجملتمع، البيةة، املنافسون، 
 نادي متجر لبيع منتجات النادي(.اهليةات الرياضية املختلفة، املستهلكون إذا كان لل

 مبادئ المسؤولية االجتماعية:
يف دليلها اإلرشادي حول املسؤولية االجتماعية  ISO26000حددت املواصفات القياسية الدولية      

ت أو خاصة وحصرهتا يف سبعة جمموعة من املبادئ للمسؤولية االجتماعية للمنظمات حكومية كان
 (:ISO260002010 ( مبادئ
القابلية للمسائلة: ويقصد هبذا املبدأ أن املنشأة ينبغي أن تكون مستجيبة للمسائلة عن تأثرياهتا  -1

 على اجملتمع والبيةة. 
الشفافية: ويقصد هبذا املبدأ أن املنشأة ينبغي أن تتحلى بالشفافية يف قراراهتا وأنشطتها اليت تؤثر  -2

 على اجملتمع والبيةة.
 ا املبدأ أن تتصر  املنشأة بشكل أخالقي يف مجيع األوقات.السلو  األخالقي: ويقصد هبذ -3
احرتام مصا  األطرا  املعنية: ويقصد هبذا املبدأ أن حترتم املنشأة مصا  األطرا  األخرى من  -4

 صر أهدافها على مصا  مالكيها أو عمالئها أو عناصرها  األساسية.تأفراد ومجاعات وال تق
ذا املبدأ أن املنشأة ينبغي أن توافق على احرتامها لسيادة احرتام سيادة القانون: ويقصد هب -5

القانون بشكل إلزامي، ويقصد بسيادة القانون هيمنته حبيث ال حيق ألي فرد أو منشأة أن 
 يكون فوق القانون الذي ختضع له احلكومة أيضاً.

م املعايري الدولية احرتام املعايري الدولية للسلو : ويقصد هبذا املبدأ أن املنشأة ينبغي أن حترت  -6
 للسلو  مع االلتزام مببدأ احرتام سيادة القانون.

احرتام حقوق اإلنسان: ويقصد هبذا املبدأ أن املنشأة ينبغي أن حترتم حقوق اإلنسان وينبغي أن  -7
 تعرت  بأيية هذه احلقوق وعموميتها.

ية الرياضية ا وخاصًة األندوإذا نظرنا إىل هذه املبادئ جند أن املنظمات الرياضية على شىت أنواعه
نستطيع أن نقول بأهنا  واعتمادها يف سياساهتا واسرتاتيجياهتا حىت بأمس احلاجة لتطبيق هذه املبادئ

على مصلحة العبيه أو ب مصلحته غلِّ يُ  أال  ، فالنادي مثاًل جيب عليه اجتماعياً  ولةمنظمات مسة
وكذلك بأن يتصر  أخالقيًا مع منافسيه  موظفيه، وأن حيرتم حقوقهم من رواتب وحوافز وإجازات،

املواصفات ويتجنب التصرحيات اإلعالمية املسيةة هلم، وغري ذلك من املبادئ اليت نصت عليها 
  .ISO26000القياسية الدولية 
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 الجوانب اإلدارية في المسؤولية االجتماعية
ملعرفتها الكبرية بأن وذلك سامها، املنظمات اهتمامًا كبريًا بالنواحي اإلدارية يف مجيع أق مهتت     

املسؤولية االجتماعية و ، إنتاجيتهاأنشطتها ورفع نجاح لالعمل اإلداري اجليد يعد عاماًل رئيسيًا 
حقيق هذا التوجه يتوجب عليها تقييم ذاهتا داخلياً ولت ،أصبحت توجه اسرتاتيجي هلذه املنظمات

مما ميكنها من  ملسؤولية االجتماعية يف اجملتمع احمليطوخارجيًا ملعرفة قدراهتا ومقارنتها باحتياجات ا
 رسالةيتم وضع رؤية و وبعد ذلك  وضع توجهاهتا اإلسرتاتيجية فيما خيص املسؤولية االجتماعية،

املنظمة يف هذا اإلطار، حيث تتضمن الرسالة الصورة املستقبلية للمنظمة يف جمال املسؤولية 
لة املثالية اليت من خالهلا تستطيع املنظمة من حتقيق تطلعاهتا االجتماعية وكما أهنا تعرب عن احلا

للمسؤولية  اإلسرتاتيجية األهدا  وضع ومن أ، املستقبلية فيما يتعلق باملسؤولية االجتماعية
حبيث تتماشى هذه األهدا  مع التوجهات اإلسرتاتيجية للمنظمة أو على األقل ال االجتماعية 
يتم وضع  ذلك وبعد ،لمسؤولية االجتماعيةلمن رؤية ورسالة املنظمة منبثقة وتكون  تتعارض معها

حبيث يتناغم مع اهليكل التنظيمي العام للمنظمة  ملسؤولية االجتماعيةا جلهاز اهليكل التنظيمي
ملسؤولية االجتماعية مع األقسام بالضمان انسيابية املهمات واملسؤوليات والصالحيات اخلاصة 

املرحلية والتوجهات  االحتياجاتواهليكل التنظيمي يتم وضعه وفق  ،وعدم تعارضها األخرى
املستقبلية للمنظمة، ويكون على ثالثة أشكال إما تأسيس إدارة خاصة باملسؤولية االجتماعية حتمل 
على عاتقها إدارة مجيع برامج املسؤولية االجتماعية واملساية يف وضع اخلطط والسياسات 

ة خاصة باملسؤولية االجتماعية يف حال عدم وجود إدارة خاصة هلا، والتوجهات، أو تأسيس جلن
أعضاء من مجيع األقسام ذات العالقة باملسؤولية االجتماعية، أو تقوم املنظمة ويكون ذلك باختيار 

بالتعاقد مع جهة استشارية خارجية متخصصة تقوم بإدارة مشاريع املسؤولية االجتماعية وتنفيذها 
ر املتعلقة هبا، ويف هذه احلالة يتم وضع اهليكل التنظيمي من قبل اجلهة االستشارية وحتمل مجيع األمو 

، أ بعد تصال ممثال للمنظمة أمم اجلهة االستشارية لتنسيق العمل بني اجلهتنيضابط امع وضع 
ل امج املسؤولية االجتماعية اليت هي مبثابة األداة املعنية بتحويلرب ذلك يتم وضع اخلطة التشغيلية 

الرسالة واألهدا  اإلسرتاتيجية إىل برامج عملية ومشاريع تنفيذية ضمن إطار زمين حمدد، أ يأيت 
تقرير األداء وهو  صدارومتابعة أدائها وحتسينها ومن أ إبعد ذلك مرحلة تنفيذ اخلطة التشغيلية 

مراس لالستشارات مركز )تقرير ربع سنوي يوضح فيه ما مت إجنازه من مشاريع املسؤولية االجتماعية 
 .هـ(1431 ب:،اإلدارية
يف األندية الرياضية ال ختتلف فيها  للمسؤولية االجتماعية ويرى الباحث أن اجلوانب اإلدارية     

من نادي آلخر من حيث اإلمكانات عن أي منظمة أخرى فالعمل اإلداري موحد، ولكن خيتلف 
 البشرية واملالية.
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 ولية االجتماعيةفي المسؤ  الماليةالجوانب       
من أهم الركائز للقيام بنشاطاهتا املختلفة ومنها أنشطة املسؤولية املوارد املالية للمنظمة  تعترب     

القيام مبسؤولياهتا  وقدرهتا على االجتماعية، وهذا يدخل يف معرفة اإلمكانات املتاحة للمنظمة
املنظمة وحجم اإلنفاق على برامج  حجم موارد بني نسيب أن يكون هنا  توازن فيجب، االجتماعية

يف املسؤولية االجتماعية حبيث تربز املساية االجتماعية باملستوى الذي يتناسب مع مكانة املنظمة 
اجملتمع احمللي، ومن أهم العوامل اليت حتدد حجم اإلنفاق على برامج املسؤولية االجتماعية هو صايف 

األرباح ختتلف براجمها ومسؤولياهتا االجتماعية عن تلك  فاملنظمة ذات املستوى العايل من األرباح،
 .هـ(1431 ب:،مركز مراس لالستشارات اإلدارية) اليت تعاين من قصور يف مسؤولياهتا االقتصادية

ويرى الباحث أن األندية الرياضية السعودية يف ظل عدم خصخصتها تعترب مواردها املالية      
وما يأتيها من دعم حكومي، أما  لى تربعات أعضاء الشر حمدودة، فهي تعتمد بشكل أساسي ع

ما يوجد لدى بعض األندية من متاجر لبيع بعض املنتجات اخلاصة بالنادي فأرباحها ال تشكل 
االجتاه لعمل شراكات مع بعض املؤسسات لرعاية بعض الربامج، أو شيء يذكر، فلذلك عليها 

 اليفها املالية. تكلربامج على أعضاء الشر  لتأمني عرض هذه ا
 برامج المسؤولية االجتماعية

مثرة توفر العمل  واخلدمات اليت تقدمها املنظمة للمجتمع برامج املسؤولية االجتماعيةتعترب      
فاملنظمة قبل قيامها بأي مبادرة اجتماعية جيب عليها معرفة اإلداري اجليد والدعم املايل املناسب، 

درات، وكذلك جيب أن تنبع برامج املسؤولية االجتماعية من قطاع املستفيدين من هذه املبا
هذه الربامج مرتبطة بطبيعة أنشطة املنظمة وأعماهلا مما  أن تكونمن األفضل احتياجات اجملتمع، و 

 .هـ(1431،ب: مركز مراس لالستشارات اإلدارية)يعزز من نشاطها ويدعمه 
اجمها االجتماعية، فبعض األنشطة أوىل من بعض، وجيب مراعاة األولوية عند تقد  املنظمة لرب      

ومن أهم الربامج اليت تكون هلا األولوية هي برامج التأهيل والتدريب وكذلك توجيه برامج داخلية 
مركز مراس ) والثقايفاالجتماعي والصحي  املستوى املعيشي ملوظفي املنظمة على املستوى لالرتقاء

 .هـ(1431،ج: لالستشارات اإلدارية
ز على الربامج الداخلية ملنسويب النادي أ يرتكال عليها ويرى الباحث أن األندية الرياضية جيب     

يف برامج تطوعية لصا   لالخنراطاالجتاه إىل اجملتمع اخلارجي، وكذلك عليها تشجيع منسويب النادي 
   عية أفراد اجملتمع.م يف توجيه رسائل توجيهية لتو شهرهت باستغاللاجملتمع وخاصة جنوم كرة القدم 
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 :اإلسالم المسؤولية االجتماعية في    
اإلســالم ديــن شــامل جلميــع منـــاحي احليــاة فرســول اهلل صــلى اهلل عليـــه وســلم مل يــرت  خــرياً إال ودلنـــا      

 ملسؤولية االجتماعية متأصلة يف الفكر اإلسالمي، وقـد جـاءت علـى صـور  وحذرنا منه، فا علية وال شراً إال  
و أخـــرى مـــن بـــاب األمـــر بـــاملعرو  والنهـــي عـــن  شـــىت، فبعضـــها مـــن قبيـــل التكافـــل االجتمـــاعي وأشـــكال  

االلتــزام باملمارســات األخالقيــة الــيت ورد يف حقهــا إمــا نــص قــرآين أو املنكــر، وغريهــا مــن بــاب رفــع الضــرر و 
مــــن البحــــث شــــريف، ومــــع هــــذا فــــإن املســــؤولية االجتماعيــــة يف اإلســــالم مل تأخــــذ حقهــــا  نبــــوي   حــــديث  

 هـ(.1432)مقدم،  ن الفقهاء واالقتصاديني املسلمنيوالتأصيل الشرعي م
مليةـــــة بالنصـــــوص الـــــيت حتـــــث علـــــى عمـــــل اخلـــــري وحتمـــــل املســـــؤولية  ةاآليـــــات القرآنيـــــة والســـــنة النبويـــــ     

اونوا وتعـيت تـدل علـى ذلـك قـال اهلل تعـاىل: االجتماعية فالتعاون على الرب والتقـوى مـن املعـاين الشـاملة الـ
(، ومـــن املعـــاين الشـــاملة الـــيت تـــدخل فيهـــا 3:)املائـــدة وال تعـــاونوا علـــى اإلأ والعـــدوانعلـــى الـــرب والتقـــوى 

ــــة أعمــــال ا ــــث قــــال اهلل تعــــاىل: املســــؤولية االجتماعي ــــرب واخلــــري حي  فمــــن يعمــــل مثقــــال ذرة خــــريا يــــرهل
نـــاه العـــام كمـــا عرضـــناه ســـابقاً يف (، هـــذا مـــع التفريـــق بـــني معـــىن العمـــل اخلـــريي الشـــائع وبـــني مع6:)الزلزلـــة

 مفهوم املسؤولية االجتماعية.
وتـــأيت كـــذلك الســـنة النبويـــة تؤكـــد علـــى املســـؤولية االجتماعيـــة، فمـــن األحاديـــث الدالـــة علـــى مفهـــوم      

املســـؤولية االجتماعيـــة قولـــه صـــلى اهلل عليـــه وســـلم "ال ضـــرر وال ضـــرار"  )رواه ابـــن ماجـــة(، فيمنـــع الضـــرر 
وعلـى البيةـة وعلـى املنافسـني وكـذلك مينـع الضـرر علـى املنظمـة، فهـو مينـع الضـرر علـى مجيـع على العـاملني 

األطــرا  املــرتبطني باملنظمــة، واإلســالم حــث علــى نفــع النــاس ورتــب عليــه األجــر العظــيم ومــن ذلــك قــول 
 الرسول صلى اهلل عليه وسلم "خري الناس أنفعهم للناس" )رواه ابن ماجة(.

ين  مبــدأيمفهــوم املســؤولية االجتماعيــة يف اإلســالم وإن ممــا يؤصــل       األخــوة والعدالــة االجتماعيــة الــذ 
ـــه يرتـــدع املســـلمني عـــن القيـــام يـــؤدي تطبيقهمـــا إىل تقـــدم اجملتمـــع وازدهـــاره،  ـــة االجتماعيـــة ب فمبـــدأ العدال

 .  هـ(1432)مقدم، باحلرام، كما أن مفهوم األخوة جيعل املسلمني مسةولني أمام بعضهم بعضا 
جنـد أن هنـا   وإذا ما قارنا بني الرؤية اإلسـالمية للمسـؤولية االجتماعيـة وبـني الرؤيـة الوضـعية املعاصـرة     

 هـ(:1432فروق شىت، جند منها ما ذكرته مقدم )
: املسـؤولية االجتماعيـة ليسـت دخيلـة علـى المسؤولية االجتماعية فيي النظيام اإلسيالميأصالة  -1

كمــا يف النظـام الشــيوعي الــذي  الرأىـايل، وليســت بــديالً وحيـداً  مالنظـام اإلســالمي كمـا يف النظــا
هذه األصالة إىل أن ملكيـة املـال يف املنظـور اإلسـالمي وتستند  أيل املصلحة الذاتية ملالك املال،

هلل عز وجل، الذي اسـتخلف اإلنسـان فيـه، وبالتـايل فـإن هلل سـبحانه حقـاً يف املـال، وحـق اهلل يف 
ن مـــاِل الل ـــِه ال ـــِذي و آتُـــوُهم مـــتمـــع، ويف ذلـــك يقـــول اهلل تعـــاىل: هـــو حـــق اجملالتصـــور اإلســـالمي 

 .(33النور: ) آت اُكم  
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القيام باملسؤولية االجتماعية يف ظل  باعث اختالف باعث القيام بالمسؤولية االجتماعية: -2
 استمرار الفلسفة املادية، هو معاجلة فشل الرأىالية يف حتقيق العدالة االجتماعية، وضمان

والثقة يف أعماهلا، أي أنه  الشركات يف جمال عملها، كما أهنا تساعد يف تعزيز مصداقية املنشأة
الدور هو روحي يتمثل يف التكليف  باعث مادي حبت، أما يف املنظور الشرعي، فباعث هذا

 .الشرعي الرباين الذي يقوم به اإلنسان طلبا لثواب اهلل
 ة في اإلسالم للجوانب الروحية إضافة إليى الجوانيب الماديية:شمولية المسؤولية االجتماعي -3

جمتمـع مسـتقر  إن املسؤولية االجتماعية اليت حـث عليهـا اإلسـالم كتنظـيم اجتمـاعي يؤسـس لبنـاء
واالقتصـادية والسياسـية وغريهـا، وهـي  ومتماسك تكتمـل فيـه مجيـع العناصـر الثقافيـة واالجتماعيـة

ديـة أو العينيـة كمـا هـو حاصـل يف املنظـور الوضـعي، إاـا تتعـداه ال تتوقف عند حد املسـايات املا
املســلم املسـتقر واملســتمر عــرب العصــور  إىل غـرس روح احملبــة و األلفــة و الرمحـة كلبنــة خللــق اجملتمـع

 والنواهي يف شىت جماالت احلياة االجتماعية. من خالل احلقوق والواجبات واألوامر
مل يتوقـــــف التشـــــريع  تطبييييييق االلتزاميييييات االجتماعيييييية:تنظييييييم التشيييييريع اإلسيييييالمي لقواعيييييد   -4

اإلسالمي عند حد األمـر واحلـث علـى أداء املسـؤولية االجتماعيـة وإاـا نظـم كيفيـة هـذا األداء يف 
آليــات حمــددة بدقــة، يتضــح هــذا يف فقــه الزكــاة وفقــه الوقــف واحلقــوق الواجبــة للعمــال واإلحســان 

املاليـة، واحملافظـة  مـن األحكـام الرشـيدة للمعـامالت والسـماحة مـع العمـالء واملـوردين وحنـو ذلـك
 على املوارد املشرتكة مثل املياه واهلواء وكف األذى عنها.

: إن قـوة اعتقـاد المسؤولية االجتماعيية فيي اإلسيالم تسيتمد إلزامهيا مين قيوة االعتقياد اليديني -5
قــوة إميانــه واعتقــاده  يعــيش فيــه نابعــة مــن املســلم مــن وجــوب أدائــه اللتزاماتــه جتــاه اجملتمــع الــذي

ديين أقـوى مـن ال شـك أن الـدافع الـشـاطه االقتصـادي يف مرضـاة اهلل، و توجيـه نبوجوب تسـخري و 
أخالقـه، يغيـب هـذا الـدافع أي دافع مادي آخر ويكون له بالغ األثر على الفـرد وعلـى ممارسـاته و 

تقـــوم علـــى الشـــريعة  يف االقتصـــاديات الوضـــعية بينمـــا حيضـــر بقـــوة يف املمارســـات االقتصـــادية الـــيت
 اإلسالمية يف كل توجهاهتا. 

 :للمسؤولية االجتماعية في اإلسالمالتطبيقات العملية 
الــدين اإلســالمي ديــن أتــى  ــريي الــدنيا واآلخــرة، ومشــل مجيــع منــاحي احليــاة، وحققــت احلضــارة      

 خرى.اإلسالمية التوازن بني مجيع جماالت احلياة، وهذا ما تفتقر إليه احلضارات األ
فعند استعراضنا لتطبيقات املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم جند أهنا أخذت أشكال كثـرية، منهـا      

هـــ( مــن أن  نظــام الوقــف 1431) ستشــارات اإلداريــةملثــال مــا أشــار إليــه مركــز مــراس لالعلــى ســبيل ا
اإلســـالمية عـــرب  جملتمعـــاتاإلســـالمي الـــذي يعـــد مـــن أىـــى األنظمـــة االقتصـــادية الـــيت أســـهمت ببنـــاء ا
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م ببنـاء صـروح العلـم مثـل تكان الوقـف مـن أهـم وسـائل التقـدم الفكـري والثقـايف، حيـث أهـفالعصور، 
املسـاجد واملـدارس والكتاتيـب واملعاهــد الـيت ختـرج منهــا كبـار علمـاء املســلمني يف مجيـع العلـوم الشــرعية 

مـن مي، وجابر بن حيان وغريهم والطبيعية واالجتماعية وخاصة الطب والصيدلة والفلك، مثل اخلوارز 
املـدارس الوقفيـة مثـل  اءنشـيف إية  طالب العلم ومعلميهم، وساهم العلماء، وكذلك الوقف اهتم برعا

نشــةت املستشــفيات املدرســة النظاميــة، واملدرســة املستنصــرية، ومدرســة امللــك اجملاهــد مبكــة املكرمــة، وأُ 
س جماناً، وكـل هـذه اخلـريات متاحـة للمسـلمني ومـن يعـش )البيمارستانات( املوقوفة اليت يعاجل فيها النا

 يف كنفهم من غري املسلمني.
تسم باألمانة والبعـد ومن تطبيقات املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم تعامل التاجر املسلم الذي ي     

وبـالد  االلتزام بأخالق اإلسالم اليت كانت سبباً يف إسالم شعوب بأكملها مثل إندونيسـياعن احلرام و 
 (.2010 لنوبة وغرب أفريقيا )اجلبري،ا
أمـــا إذا نظرنـــا إىل تطبيقـــات املســـؤولية االجتماعيـــة يف اإلســـالم جتـــاه أصـــحاب املصـــلحة جنـــد أهنـــا مل       

تغفلهم أبداً، فاملالكون هلم احلق يف معرفة الكيفية اليت تدار هبا أمواهلم، ومن حقهـم أيضـاً يف أن تـوفر هلـم 
غــي أن تكــون املعــامالت التجاريــة ومــا ينــتج عنهــا مــن ربــح ، كمــا ينبن عوائــد اســتثماراهتا، املنظمــة قــدراً مــ

، ومـــن املعلـــوم أن هــــ(1432)مقـــدم، خاضـــعة للمســـائلة، وخســـارة شـــفافة وبعيـــدة عـــن الغـــش والتـــدليس و 
ألن األندية الرياضية السعودية مل ختصص بعد، وال ينطبق عليهـا هـذا التطبيـق، ولكـن ذكرهـا الباحـث هنـا 

 (291)الرياضية السعودية يف طريقها إىل اخلصخصة، ومما يؤكد ذلك قـرار جملـس الـوزراء ذو الـرقم  األندية
هـــــ القاضـــــي باملوافقــــة علــــى قائمـــــة املرافــــق وأنــــواع النشـــــاط واخلــــدمات  املســـــتهدفة 1423ت9ت6والتــــاريخ 

 هـ(.1425 بالتخصيص، ومنها نشاط األندية الرياضية )املالك،
كثـــرية نـــذكر منهـــا علـــى ســـبيل   املســـؤولية االجتماعيـــة يف اإلســـالمالنســـبة للعـــاملني فتطبيقـــات وأمـــا ب     

يفـــي حباجاتـــه األساســـية  الـــذي للعامـــل احلـــق يف مســـتوى معيشـــي الئـــق، فيعطـــى األجـــراملثـــال ال احلصـــر 
ُســـوا ال حاجـــات مـــن هـــم يف كفالتـــه، ولقـــد أكـــد اهلل ســـبحانه وتعـــاىل علـــى ذلـــك فقـــال :و  ن ـــاس  و ال  تـ ب خ 

ـــي اء ُهم (. ومـــن التطبيقـــات كـــذلك التعجيـــل يف إعطـــاء العامـــل أجـــره، قـــال الرســـول 85)األعـــرا :  أ ش 
 (.هـ1432")رواه البخاري(، )مقدم،  صلى اهلل عليه وسلم:" أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه

حــث الرســول صــلى فقــد  ،وكــذلك يتحــتم علــى املنظمــة العمــل علــى تطــوير اجملتمــع الــذي تعمــل فيــه     
اهلل عليه وسلم على ذلك فقال: "خريكم خريكم ألهلـه" أخرجـه الرتمـذي، ومـن ذلـك ابتعـاد املنظمـة عـن 

ممارســـة العمـــل االجتمـــاعي التطـــوعي ســـواء بـــالرأي أو و املعـــامالت احملرمـــة الـــيت تـــؤثر ســـلباً علـــى اجملتمـــع، 
التنمويــة، واإلســالم حفــظ االجتماعيــة و  ، ودعــم املؤسســات اخلرييــة، ومويــل املشــاريعبالعمــل أو بالتمويــل

ث علـى األمانـة يف البيـع والشـراء احلـحق املستهلك من االنتها ، ففرض العقوبات اليت حتفظ له حقـه، و 
س منـــا" رواه مســـلم، يف هـــذا قـــال رســـول اهلل صـــلى اهلل عليـــه و ســـلم : "مـــن غشـــنا فلـــيوعـــدم الغـــش، و 
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أن األنديــة الســعودية اجتهــت إىل افتتــاح متــاجر خاصــة  وممــا جيــدر  اإلشــارة إليــه هنــا ،(هـــ1432)مقــدم، 
هبا لبيع بعـض املسـتلزمات الرياضـية الـيت حتمـل شـعار النـادي، وهـذا ممـا حيـتم عليهـا مسـؤولية مراعـاة حـق 

 املستهلك وحفظه من الضياع. 
أنشطتها وفقاً ومل ينسى اإلسالم املسؤولية االجتماعية للمنظمة جتاه احلكومة من دفع للزكاة وممارسة      

، وأيضًا من مسؤولية املنظمة اجتماعيًا اليت حددها اإلسالم  وعدم خمالفتها للقوانني اليت حتددها احلكومة
التجارية، واإلسالم مل ل ما يتعلق بالتعامالت املالية و جتاه املوردين ضرورة وجود عقد مكتوب يوضح ك
حفظها من  وأيضاً  والتلوث،، التلفلك حفظ البيةة من يغفل مسؤولية املنظمة اجتماعياً جتاه البيةة فمن ذ

 (.هـ1432)مقدم،  وأخرياً حفظ البيةة بالتنمية، فرط االستهال 
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 المبحث الثاني: النادي الرياضي والمسؤولية االجتماعية
 األندية الرياضية  

لعاب الرياضية املعروفة حالياً تعد اطاً من مارس اإلنسان القد  الرياضة بطريقة تلقائية، حيث أن األ     
من  السلو  اإلنساين، فقد مارس اإلنسان العدو والسباحة والقفز والقتال والتسلق والرمي وغريها

 سبل احلياة واألمن )أبو داود، توفر له وسائل لإلنسان كوهنا  ، غري أهنا مل تكن أكثر منالرياضات
ة حتولت هذه املمارسات إىل رياضات هلا قوانينها وتنظيماهتا هـ(، ومع تطور احلياة اإلنساني1432

اخلاصة، وظهرت املؤسسات الرياضية ومنها األندية الرياضية اليت كانت هي احلاضن األساسي لكثري من 
 األلعاب الرياضية.

 :تاريخ األندية الرياضية السعودية
 إىل عدة مراحل فقد أشار ساعايتلسعودية يقسم مؤرخو الرياضة السعودية تاريخ الرياضة ا     

أن أول هذه املراحل هي مرحلة التنظيمات األساسية وهي عبارة عن ممارسة بعض إىل هـ( 1406)
هـ، أ انتشرت هذه اللعبة 1345اجلاليات الشرق آسيوية للعبة كرة القدم يف مكة املكرمة وذلك يف عام 

هـ وىي بفريق "الرياضي"، أ 1346جدة عام  وكثر ممارسوها إىل أن نشأ أول فريق سعودي يف مدينة
مناطق اململكة املختلفة، ويشري  هـ، أ توالت بعد ذلك ظهور األندية يف1347تاله فريق االحتاد عام 

هـ( نقاًل عن الزايدي وتوتشل أن احلركة الرياضية يف اململكة العربية السعودية توقفت ما 1432) أبو داود
هـ، 1365هـ إىل عام 1358قرار من اجلهات الرىية املعنية من عام يقرب من سبع سنوات وذلك ب

وذلك نتيجة للخالفات اليت نشبت بني بعض األندية الرياضية، أ انتقلت األندية بعد ذلك إىل املرحلة 
أت اإلدارة العامة للرياضة البدنية نشِ هـ حيث أُ 1372الثانية وهي مرحلة التنظيمات احلكومية عام 

هي تتبع لوزارة الداخلية ومن مهامها اإلشرا  على مجيع إدارات األلعاب الرياضية املختلفة والكشافة و 
والكشافة، ويف هذه املرحلة مت اعتماد االحتاد السعودي لكرة القدم عضوا يف االحتاد الدويل لكرة القدم، 

هـ 1380زارة املعار  عام أ انتقلت اإلدارة العامة للرياضة البدنية والكشافة من وزارة الداخلية إىل و 
حتت مسمى اللجنة الرياضية العليا، أ انتقلت إىل وزارة العمل والشؤون االجتماعية حتت مسمى رعاية 

هـ واليت ترتبط 1394الرئاسة العامة لرعاية الشباب عام  إنشاء هـ، أ بعد ذلك مت1382الشباب عام 
 هـ(.1406 مباشرة باجمللس األعلى لرعاية الشباب )ساعايت،

ويستخلص الباحث مما سبق أن األندية الرياضية هي أول اهليةات الرياضية ظهورًا عرب هذه املراحل      
اليت مرت هبا الرياضة السعودية، وكذلك هي اللبنة األوىل يف بناء هذا الكيان الرياضي الكبري، فكما 

ـ، فقد وصل عدد األندية ه1346ذكرنا سابقًا أن أول نادي ظهر هو نادي "الرياضي" يدة عام 
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)الرئاسة العامة  هـ1436( ناديًا عام 171هـ، إىل أن وصل إىل )1386( ناديًا عام 60املرخص هلا )
 ه(.1436لرعاية الشباب، 

ويرى الباحث أن عدد األندية الرياضية قليل جدًا بالنسبة لعدد السكان، وكذلك توزيع األندية      
ومهمة مثل منطقة "مكة  نية للمناطق، فمثاًل منطقة كبريةفة السكااجلغرايف غري متناسب مع الكثا

  املكرمة"، وهي املنطقة اليت كانت فيها بدايات احلركة الرياضية وانطالقها منها، ال يتجاوز عدد األندية
( نادياً، 32( نادياً، بينما منطقة مثل الشرقية عدد أنديتها )12) هـ(1422 )القنيطري،كما ذكر 
 ( نادياً.14)والقصيم 

 :أهداف ومجاالت األندية الرياضية السعودية
عند النظر إىل شعار األندية الرياضية جند أنه حيتوي على هذه العبارة "نادي رياضي ثقايف      

اجتماعي"، وهذه العبارة أخذت من تعريف النادي بأنه "مؤسسة تربوية رياضية ثقافية اجتماعية" 
هـ(، فعلى هذا الضوء ميكن حتديد جماالت األندية الرياضية بأهنا 1417باب، )الرئاسة العامة لرعاية الش

 رياضية وثقافية واجتماعية.  
وعند النظر ألهدا  أي منظمة أيًا كانت جند أهنا تتوافق مع األهدا  العامة للدولة، والنادي      

عداد املواطن الصا  من الرياضي هو أحد هذه املنظمات، حيث أن النادي "يهد  إىل املساية يف إ
خالل النشاطات والربامج املناسبة مبا يتالءم مع العقيدة اإلسالمية واألهدا  العامة للدولة" )الرئاسة 

ا فقد جاء يف هـ(، ومبا أن هذه الدولة قامت على اإلسالم يف دستوره1417العامة لرعاية الشباب، 
ية الشباب "املساية يف تنشةة الشباب تنشةة اجتماعية ة الرابعة للرئاسة العامة لرعاأهدا  اخلطة اخلمسي

 هـ(. 1411 قومية مستمدة من التعاليم اإلسالمية" )الزامل،
فعندما نرجع إىل أهدا  األندية الرياضية يف لوائح  ،ارتبطت أهدا  األندية الرياضية مبجاالهتا     

عداد املواطن الصا ، ودعم القيم الروحية "املساية يف إ 1ت3وأنظمة األندية الرياضية جند يف املادة 
واألخالقية والروح الرياضية، ونشر األلعاب الرياضية وتنشيطها، ورفع املستوى الرياضي والفين لدى 
الرياضيني، واستثمار النشاطات الرياضية والثقافية واالجتماعية بالتعاون مع االحتادات واهليةات ذات 

"املشاركة يف برامج ونشاطات  1ت4ئل حتقيق هذه األهدا  يف املادة العالقة"، وكذلك ما جاء يف وسا
االحتادات واهليةات الرياضية والثقافية واالجتماعية املعتمدة حمليًا وإقليميًا وعربيًا وقاريًا وأوملبياً" واملادة 

ل جلان "تشكي 44ت4"تنظيم وتنفيذ دورات وندوات ونشاطات رياضية وثقافية واجتماعية" واملادة  2ت4
دائمة معاونة لتنظيم النشاطات العلمية والفنية واالجتماعية والثقافية والرياضية هبد  تنمية مواهب 

 هـ(.1417األعضاء واستثمار أوقات فراغهم" )الرئاسة العامة لرعاية الشباب، 
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موضح يف  النشاط الرياضي هو أول األنشطة اليت مورست يف األندية الرياضية يف بداياهتا كما هو     
هـ( إىل أن األندية الرياضية يف بداية إنشائها ال تزاول 1410 ،الزامل)ريخ األندية الرياضية، وقد أشار تا

كرة القدم أ بعد ذلك تواىل دخول األلعاب الرياضية الواحدة تلو األخرى    ال  إمن األنشطة الرياضية 
 سواًء الفردية منها أو اجلماعية.

ة الثانية لرعاية هبا مع بداية تنفيذ اخلطة اخلمسيشطة االجتماعية فقد بدأ االهتمام أما بالنسبة لألن     
هـ، وقد مشلت هذه األنشطة إقامة املعسكرات، وبرامج 1400 -هـ 1395الشباب خالل عام 

الرحالت وتبادل الزيارات، وبرامج اخلدمة العامة، ومسابقات التفوق االجتماعي، والنشاط الكشفي 
 هـ(.1410)الزامل، 

ية اجلادة له مع اخلطة اخلمسية الثانية لرعاية لموكذلك النشاط الثقايف كانت البداية الع     
هـ(، وقد أنشةت الرئاسة العامة لرعاية 1410هـ )الزامل، 1400 -هـ 1395الشباب خالل عام 

دية الرياضية، الشباب إدارة الشةون الثقافية، وحددت القواعد التنظيمية للنشاط الثقايف يف األن
ومن خالهلا ُحِددت أهدا  إدارة الشةون الثقافية اليت هي أهدا  النشاط الثقايف يف األندية 

، استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب فيما يعود عليهم بالنفع أدبيًا وفنيًا وعلمياً الرياضية، ومنها 
، وأيضاً رجة الكمالالبحث عن املواهب املغمورة وصقل املواهب الطيبة لتصل إىل دوكذلك 

املشاركة يف إقامة املهرجانات واألسابيع الثقافية واملعارض اليت تقام مع الدول الشقيقة والصديقة 
تربية الشباب على الشجاعة األدبية وإبداء آرائهم كتابة ، ومنها داخل السعودية وخارجها
مجاعات اهلوايات تشجيع ودعم املكتبات واملراسم و ، وتشمل كذلك ومشافهة بأسلوب مهذب
 مة لرعاية الشباب،)الرئاسة العا األثاث والكتب وبعض أجهزة النشاطباألندية الرياضية ومدها ب

   .هـ(1402
وقد ُقِسمت إدارة الشةون الثقافية إىل عدة أقسام وُحِدد لكل قسم أهدافه وأعماله، وهي القسم األديب، 

شاط العلمي، والفنون املسرحية، قسم املتابعة، وكذلك والن ،واملكتبات، والفنون التشكيلية، واهلوايات
ُحِددت اختصاصات املشر  الثقايف ومدريب اهلوايات الثقافية والعلمية وأمناء املكتبات باألندية الرياضية 

 هـ(.1402)الرئاسة العامة لرعاية الشباب، 

 :الرياضيةالمسؤولية االجتماعية و 
فعلى الرغم من زيادة م جديد نسبًيا يف جمال اإلدارة الرياضية، ولية االجتماعية مفهو ؤ املس تعترب    

ممارسات املسؤولية االجتماعية يف أدبيات اإلدارة يف النصف الثاين من القرن العشرين، إال أن املسؤولية 
االجتماعية تلقت القليل من االهتمام يف جمال اإلدارة الرياضية، والسبب يف ذلك قد يرجع إىل فهم 

 .(Akansel et al, 2010) بأهنا جمرد هواية الرياضة
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أن الفكر األوليميب  يؤكد على دئ األساسية للميثاقوعند الرجوع للميثاق األوليميب جتد أن من املبا     
يهد  إىل إجياد الرتبة الرياضية اليت ختدم التطور البشري بطريقة متناسقة مع تشجيع جمتمع آمن 

ولتحقيق هذا اهلد  تشرت  احلركة األوليمبية بصفة فردية أو بالتعاون مع للمحافظة على كرامة اإلنسان، 
بعض املنظمات األخرى لنشر السالم، وكذلك تقوم اللجنة األوليمبية الدولية يف إطار امليثاق األوليميب 

مني املستقبل االجتماعي واملهين بتشجيع املنظمات الرياضية واهليةات العامة واستغالل جهودهم لتأ
لرياضيني، وأيضاً التأكد من أن الدورات األوليمبية تعقد يف ظرو  ومالبسات تستطيع معها أن تعطي ل

اهتمامًا خاصًا بقضايا البيةة، وكذلك تقوم احلركة األوليمبية عرب أنشطتها باختاذ إجراءات تعكس 
 احلفاظ على البيةة وتطويرها ييةاالهتمام بقضايا البيةة ومن ذلك تعليم كل املنتسبني للحركة األوليمبية بأ

نص عليه امليثاق األوليميب وما تقوم به اللجنة يويرى الباحث أن ما  ،(2000 ،وليةاللجنة األوليمبية الد)
 األوليمبية الدولية يتوافق توافقاً كبرياً مع مبادئ وأهدا  املسؤولية االجتماعية.

ختتلف كثريًا عن غريها من املؤسسات األخرى يف ما ال  جند أهنا األندية الرياضيةوعند النظر إىل       
زأ من هذا اجملتمع الذي جيب عليها من حتمل مسؤولياهتا االجتماعية جتاه جمتمعاهتا، فهي جزء ال يتج

لعبة كرة القدم لديها ف ولعبة كرة القدم هي اللعبة األساسية يف كثري من األندية الرياضية،، تعيش فيه
وميكن العثور على هذا النهج يف شعار ، تمعات وتطورهاعال يف حتسني حال اجمللعب دور فالقدرة على 

 ،(FIFA, 2007) ا  اللعبة ومن أجل صا  العامل"االحتاد الدويل لكرة القدم "الفيفا"، "من أجل ص
لى فع وهو ما يلخص مهمة الفيفا  ويلفت االنتباه حنو مفهوم املسةولية االجتماعية لكرة القدم يف العامل

أندية كرة القدم واالحتادات الوطنية واالحتادات القارية حتمل مسةولية تقد  كل ما هو أفضل جملتمعاهتم، 
وبالتايل فينبغي عليها تشجيع وتنظيم املزيد من الربامج واملشاريع واملبادرات يف هذا اجملال، واستغالل 

ما هو أبعد من اجملتمعات احمليطة هبا، فهي تؤثر الوصول إىل  يفساعد ي مماشعبية اللعبة وطبيعتها العاملية، 
 .(Akansel et al, 2010) اة اآلخرين من مجيع أحناء العامليف حي

 :بدايات المسؤولية االجتماعية في أندية كرة القدم
ارس بدافع ( عاما جند أن املسؤولية االجتماعية يف كرة القدم كانت م150إذا رجعنا للوراء وقبل )     

فأول نوادي كرة القدم يف اجملتمع  عر  املسؤولية االجتماعية مبفهومها احلايل،وهذا قبل أن تُ  أخالقي
انتشرت بعد ذلك يف  أ ،االجنليزي مت تأسيسها من قبل الكنائس والشركات واحلانات واملدارس العامة

كرة القدم ملساعدة   لعبة قامت بتوظيف اليتلكنيسة، كان السبق يف هذا الشأن لحيث   ،القارة األوروبية
اليت قامت بدورها و  "فوهلام، أفرتون، أستون" أندية رياضية مثل أتنشفأاملشردين الذين ال جيدون مأوى، 

يمع املشردين إلشراكهم يف فرق كرة القدم ووفرت هلم الغذاء واملأوى وعلمتهم القراءة والكتابة مما 
 (.(Rosca, 2011 اعدهم على االندماج يف جمتمعاهتمس
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يف عصر الثورة الصناعية الربيطانية، أنشأت الشركات فرق كرة القدم اخلاصة  1877مع بداية عام و      
هبا  من أجل الرتفيه على العمال الذين يقومون بأعمال شاقة، حيث الحظ املسةولون يف الشركات توجه 

 فقاموا بإنشاءالعمال،  خطر ذلك على إنتاجية واأدركففسهم بشرب الكحول، العمال إىل الرتفيه عن أن
ومن  هذه األندية ملساعدة العمال الستغالل أوقات فراغهم بطريقة جيدة بعيدًا عن شرب الكحول،

الذي أنشأته شركة و  1895عام  األندية االجنليزية اليت أنشأهتا الشركات نادي "وست هام يونايتد"
الذين ذلك لتحسني العالقة مع عماهلا و  سكك احلديد" واليت تعمل يف جمال نيوتني هيت النكشر يور "

هنا  كثري من األندية ظهرت من حانات اخلمر حيث قام مال  احلانات بتنظيم و  ،أضربوا عن العمل
، مباريات لكرة القدم من أجل إرضاء عمالئهم وجلعلهم يعودون مرة أخرى لشراء املشروبات الكحولية

  .((Rosca, 2011 "انشسرت يونايتدومن األندية املعروفة اليت ظهرت من احلانات "م
مع أن وتنظيم املباريات بني املدارس  قامت املدارس العامة بتكوين فرق كرة القدم ومن جهة أخرى     

قوة تأثري لعبة كرة القدم يف إال أهنم أدركوا الحقاً م ارتياب وتردد من هذا التوجه املسةولني فيها كان لديه
السيةة مثل التدخني و شرب الكحول، وإعطائهم القدرة على  مساعدة الطالب لتجنب العادات

مع و  ،ة القدم يف دروس الرتبية البدنيةالتفكري اجليد واحرتام ذواهتم، وبعد هذه التجربة مت اعتماد لعبة كر 
أدت التوترات العرقية ألعمال شغب خطرية يف بعض املدن الربيطانية والناجتة عن الفقر  1981عام 

ها بين احلكومة الربيطانية بعمل احللول هلذه القضية وكان من فبادرتاملادية والبطالة،  وسوء األحوال
تشجيع أفراد اجملتمع للمشاركة يف األنشطة الرياضية، ومبا أن أندية كرة القدم حتظى بشعبية عالية بني 

تشجيع أفراد اجملتمع  مت استغالل ذلك يف فقد أفراد اجملتمع وكذلك قوة انتماء السكان احملليني ألنديتهم
، هذه التجربة االجنليزية مت مما كان له دور يف تعزيز اللحمة االجتماعية على ممارسة األنشطة الرياضية

   (.  (Rosca, 2011ة ألندية األوروبيانتقاهلا إىل ا
، مستقلة مع هناية القرن العشرين ظهرت صناعة كرة القدم، فأصبحت أندية كرة القدم شركاتو      

املؤسسات  بإنشاءوحينها أدركت مسؤولياهتا االجتماعية جتاه جمتمعاهتا، حيث قامت بعض األندية 
ونادي برشلوته الذي  ،على سبيل املثال نادي تشيلسيف ،اليت تقدم خدمات اجتماعيةو  التابعة هلا اخلريية

يه سي ميالن اخلريية، ونادي إ MUونادي مانشسرت يونايتد الذي أنشأ مؤسسة  ،FCأنشأ مؤسسة 
ات االجتماعية للوفاء وهنا  أندية قامت بإنشاء قسم العالق الذي أنشأ مؤسسة امليالن اخلريية،

، وباإلضافة إىل الرياضيني اللذين كونوا مؤسساهتم اخلاصة مثل مؤسسة بريفادا صامويل امبسةولياهت
لق برامج املسةولية ومؤسسة ليو ميسي، وعالوة على ذلك قامت االحتادات والروابط الوطنية  
، وكذلك قام MLSاالجتماعية مثل االحتاد الرتكي لكرة قدم والدوري اإلجنليزي دوري كرة القدم الكبري 

م، 2005االحتاد الدويل لكرة القدم "الفيفا" بتأسيس قسم إدارة املسةولية االجتماعية لكرة القدم يف عام 
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 (لعنصرية، ولعبيت عادلة، وكرة القدم هي األملقل ال ل)نظمت العديد من املبادرات منها اليت و 
(Akansel et al, 2010). 

أن الظهور األول ألندية كرة القدم كان سببه تبين مبادرات إنسانية وأخالقية كما ومما سبق يتضح      
فعلت الكنيسة، أ تال ذلك دواعي اقتصادية وجتارية، بقيام الشركات وحانات اخلمور بإنشاء فرق كرة 

أسباب تربوية جعلت املدارس تتبىن  كرة القدم  فرقظهور  إىل أدتاليت  األسبابقدم، وكذلك من ال
كانت حيث   فاملسؤولية االجتماعية كانت حاضرة من البداية يف هذه األندية، تكوين فرق لكرة القدم،

قوة وعدم هتميشها ها، وهذا حيتم على أنديتنا الرياضية تفعيل املسؤولية االجتماعية بهي السبب يف ظهور 
    وجتاهلها. 

 الرياضة والبيئة:
الشك أن هنا  ارتباط وثيق بني الرياضة والبيةة، فهما يُؤثران يف بعضهما سلبًا وإجياباً، فالتغريات      

البيةية مثل ارتفاع درجة احلرارة والتلوث اهلوائي واملائي وغريها من املشاكل البيةية قد تؤثر يف احلدث 
وكذلك تقتل يف األفراد والرياضيني ممارسة الرياضة كما يف دول اخلليج العريب، ويف الطر  الرياضي، 

اآلخر جند أن املرافق الرياضية واملسابقات الرياضية هلا آثارها السلبية على البيةة من استهال  زائد للطاقة 
م أدوات هلا انبعاثات املالعب واستخدا أرضياتتخدام مواد كيميائية لزراعة والتلوث الناتج عن اس

سامة، كما أن احلشد اجلماهريي يف الدورات األوملبية ومسابقة كأس العامل لكرة القدم وما يتبعه من 
ياه هلا أثرها السليب على شراء سلع استهالكية وإنتاج نفايات صلبة واستهال  كمية كبرية من الطاقة وامل

 (.2012)حجازي،  البيةة
ية الرياضة وتأثريها على اجملتمعات وبيةة اجملتمعات، ما حدث من حرا  يف إن مما يدل على أي     

أواسط التسعينات من القرن املاضي من اللجنة األوملبية العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيةة إلدماج 
البيةة على القضايا البيةية ضمن إطار احلركة األوملبية، وذلك لوضوح مدى تأثري الرياضة على البيةة وتأثري 

اإلجناز الرياضي والرياضيني، ونتج عن هذا احلرا  تبين احلركة األوملبية العاملية للبعد البيةي، حيث مت 
 الثقافة، البيةة(تعديل امليثاق األومليب العاملي لتصبح األبعاد الثالثة للميثاق األومليب اجلديد )الرياضة، 

 (.2011 ،الشلهوب)
ثر يف النشاط الرياضي ضايا البيةية األساسية اليت تتأثر باألنشطة الرياضية وتؤ وقد مت حتديد بعض الق     

، إنشاء اجملمعات واملدن الرياضية وتوفري املواد والطاقة الالزمة هلا، و التلوث يف اهلواء واملاء والرتبة من أيها
وكذلك يدخل يف  ،ثقايفاحملافظة على الرتاث ال، ومنها أيضًا إدارة النفايات الصلبة والسائلة وكذلك

حبيث تكون مواد صديقة للبيةة،  األدوات واألجهزة الرياضية واملواد املستخدمة يف تصنيعهاالقضايا البيةية 
 .(2011، الشلهوب) السلوكيات اخلاطةة ملزاولة الرياضة يف البيةات املفتوحةوتشمل أيضاً 
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تغل وتوظف لدعم القيم البيةية، وبرنامج األمم الرياضة بشعبيتها ومجاهرييتها الكبرية جيب أن تسف     
املتحدة للبيةة يسعى هلذا األمر عرب برناجمه املسمى "ميشيزو" ويهد  إىل دمج االعتبارات البيةية يف 
مجيع مستويات الرياضة، واستخدام شعبية الرياضة للرتويج للتوعية البيةية واحرتام البيةة يف أواسط 

عل مما جيلسلع الرياضية تطوير املرافق الرياضية والتصنيع الصديق للبيةة لاجلمهور الرياضي، وتشجيع 
صناعة السلع الرياضة أكثر وعيًا وإدراكُا بآثار سلعها على البيةة، وكذلك استغالل شهرة الرياضيني 
املتزايدة لنشر الوعي بالقضايا البيةية يف جمتمعاهتم، ومن ذلك تعيني شخصية رياضية مشهورة كسفري 

لنوايا احلسنة لعمل برنامج األمم املتحدة للبيةة على املستوى العاملي وبشكل خاص القضايا البيةية اليت ل
 (. 2003 ،للبيةةبرنامج  األمم املتحدة ) سال رسائل بيةية للجمهور الرياضيتتصل بالرياضة إلر 

احلكومة والصناعة على حد  فاملنظمات الرياضية تعمل كحافز حلماية البيةة، فبإمكاهنا أن تعمل مع     
على  االسبانية سيدين مدينة ما لتحسني األوضاع البيةية، ففيما على تعزيز مساعيهِ يعهِ شجسواء لت

قلبًا للنفايات بةًا بيةيًا بكوهنا م  سبيل املثال حتولت "هومبوش باي" بعد أن كانت لعشرات السنني عِ 
ًا رئيسيًا للمباريات األوملبية، فأصبحت املعايري البيةية السامة إىل موقع ترفيهي آمن، بفضل اختيارها موقع

برنامج  األمم املتحدة ) يت تقام عليها األلعاب األوملبيةواحدة من املعايري الرئيسية الختيار األماكن ال
 (. 3، 2003 ،للبيةة
اليت عملت على  م1995أما على املستوى احمللي فقد مت تشكيل اللجنة الوطنية للرياضة والبيةة عام      

التوعية والتطبيق وتعميم العمل البيةي ضمن أفراد اجملتمع األومليب السعودي، وكذلك مت إنشاء إستاد 
حبيث احتوى على الكثري من القضايا البيةية األساسية العاملية  1987لك فهد يف مدينة الرياض عام امل

ة، ومنها األخذ باالعتبار التلوث واحلفاظ على اليت تبنتها مؤخرًا اجلهات الدولية كقضايا أساسية للبية
الرتاث الثقايف واالستخدام األمثل لألراضي واملناظر الطبيعية، وخليجيًا ظهر إدماج البعد البيةي يف 

واليت ( 19)حدثني رياضيني على مستوى دول جملس التعاون اخلليجي، أحديا كأس اخلليج لكرة القدم 
 لقبت بكأس اخلليج اخلضراء، والثاين دورة األلعاب الشاطةية األوىل واليت 2009أقيمت يف عمان عام 

 (.2011 ،الشلهوب) 2010لكة البحرين عام اليت أقيمت يف مم
، ولكنه يف بداياته معها لية االجتماعية الرياضية وتالزمهويتضح مما سبق ارتباط البعد البيةي باملسؤو      

نظمات الرياضية هذا االرتباط، وهذا مما يفسر تأخرها يف بعض امل حيث يغيب عن بعض القائمني على
    تبين مبادرات لتفعيل هذا البعد، وتركيزها على الربامج األخرى. 

 :وكالة "إمباكت سي إس آر" لحلول المسؤولية االجتماعية في الرياضة
ية االجتماعية أول وكالة متخصصة يف تقد  حلول املسةولتعترب وكالة "إمباكت سي إس آر" هي      

املتكاملة للقطاع الرياضي والوحيدة يف منطقة اخلليج العريب  تقوم على خلق قيمة مشرتكة تربط الرياضة 
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هادفة، حيث و والرياضيني والشركات املستثمرة يف القطاع الرياضي باجملتمع من خالل برامج مسةولة 
وحة لتسد الفجوة بني املؤسسات م من العاصمة القطرية الد2011"إمباكت" يف مايو  دأت رحلة ب
للعمل على حل قضايا خمتلفة يف و شعبية الرياضة كلغة عاملية للتواصل، لرياضية واجملتمع، فاستغلت قوة و ا

 (. 2013 )وكالة إمباكت، اخلليج العريبمنطقة 

توفري تضم  "إمباكت" خربات متخصصة دولية معتمدة يف االستدامة واملسؤولية االجتماعية، وذلك ل     
قدم ت "إمباكت"  ، وكذلكواملتماشية مع املعايري العامليةحلول مسةولة تتناسب مع ثقافة البيةة اخلليجية 

 قطريية االجتماعية لنادي السد المشروع املسؤول منها لعديد من املؤسسات الرياضيةحلوهلا املبتكرة إىل ا
املسؤولية االجتماعية يف االحتاد اآلسيوي لكرة خطة تطوير جائزة وأيضًا مبواىه األول والثاين والثالث، 

مشروع جلنة رياضة املرأة القطرية، و (، 21مشروع املسؤولية االجتماعية يف كأس اخلليج )و ، 2012القدم 
مشروع )صوت املسؤولية( لالحتاد السعودي لكرة القدم وغريها، واليوم تطمح "إمباكت" لوضع املعايري و 

واملعايري الدولية يف لمواصفات لاالجتماعية الرياضية يف منطقة اخلليج العريب وفقًا  احمللية لربامج املسؤولية
 (.2013)وكالة إمباكت،  لهذا اجملا

 :المسؤولية االجتماعية في األندية السعودية
بصفة عامة جند أن املسؤولية االجتماعية هتد  إىل تعزيز األعمال املوجهة من قبل األندية حنو      
 إسرتاتيجيةعرب تشجيع التطور والنمو ألفراده، حبيث يتم ذلك عرب خطة إسرتاتيجية تنبثق من  اجملتمع

النادي العامة واليت تساعد اجملتمع من خالل زيادة فرص العمل واحملافظة على البيةة عرب استغالل شعبية 
ية باجملتمع وبالتايل فهي وشهرة جنوم النادي احلاليني وكذلك الالعبني السابقني ممن يتمتعون بشعبية عال

نوع من أنواع االستثمار طويل األمد جتاه اجملتمع، والذي يعزز االرتباط بني النادي ومجهوره وهذا 
ينعكس بدوره على والء ذلك اجلمهور للنادي وزيادة ثقته بنادية وبالتايل زيادة االرتباط به عرب التزامه 

ذي سيؤثر بصورة مباشرة وجيدة على إيرادات النادي، وبالتايل حبضور مبارياته وشراء منتجاته الرياضية وال
فإن العالقة أصبحت طردية مبعىن كلما زاد إنفاق النادي على تعزيز الصورة الذهنية عنه لدى أفراد 
اجملتمع كلما زاد والء اجلمهور له وبالتايل أثر ذلك بصورة مباشرة ومستمرة على العائد االستثماري 

نا إىل ما تتمتع به لعبة كرة القدم من شعبية واسعة واهتمام كبري من قبل غالبية أفراد للنادي، ولو نظر 
اجملتمع احمللي بشكل عام، وكذلك على املستوى العاملي مما جعل من الضروري على مجيع األندية 

 أفرادهجلانب املهم جدا للمجتمع و السعودية وحىت االحتاد السعودي لكرة القدم االهتمام وتفعيل ذلك ا
 (. 2013 ،شجاع)
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فالبد أن تتم رعاية املسؤولية االجتماعية على نطاق مؤسسي، وأن تسن هلا القوانني وأن تُلزم هبا      
ط من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ط  األندية، حبيث يلتزم كل ناد بربنامج مسؤولية اجتماعية خيُ 

 ،الياقوت) ة حىت ال تطغى عليها رغبات البعضديوأن تكون ميزانيتها منفصلة عن ميزانيات األن
وكذلك البد أن تكون هلا إدارة مستقلة داخل النادي وخطة إسرتاتيجية باإلضافة إىل خطة  ،هـ(1435

تنفيذية سنوية ضمن متطلبات االحتاد اآلسيوي لكرة القدم باإلضافة إىل أنه البد من انتشار هذا الفكر 
دي، ولكي تتمكن من النجاح يف ترسيخ الصورة االجتماعية اجليدة للنادي بني القياديني يف إدارة النا

البد من البدء من النادي نفسه حبيث يتم القضاء على املشاكل الداخلية اليت حتدث لالعبني واإلداريني 
تأخر الرواتب أو املستحقات املالية، أو من ناحية األمان الوظيفي  ما حيدث من حبد سواء خصوصا

 بالنادي، ومن جانب آخر البد من وجود عمل مؤسسي مشرت  بني كل من األندية الرياضية للعاملني
واحتاداهتا، حبيث ميكن ختصيص مبلغ سنوي من الدعم املادي يكون خمصص لربامج املسؤولية 
االجتماعية يتم من خالله دعم برامج األندية بصورة مستمرة، فما نراه من عشوائية ومبادرات وجمهودات 

ردية بسيطة وعلى فرتات متقطعة ال ميكن أن ينهض باملسؤولية االجتماعية وال يعكس مسمى أن ف
، وبالتايل يتم من خالل ذلك الدعم التخفيف من االعتماد رياضي ( –اجتماعي  –ادي ) ثقايف الن

 (.2013 ،شجاع) موارد النادي الغري مستقرة غالباعلى 
ت املسؤولية االجتماعية يف االحتاد السعودي لكرة القدم ( أنه ما زال2013) الدوسريوترى      

واألندية احملرتفة تسري ببطء رغم وجود بعض اجملهودات املستمرة واحملاوالت احلثيثة حنو تطويرها، لكن 
يظل العمل الفردي طاغيا وبعيدا عن العمل املؤسسايت واجلماعي، أو حىت وجود خطة عمل بني رابطة 

( على أنه مع انتشار مفهوم املسؤولية االجتماعية 2013) شجاعندية، ويتفق معها دوري احملرتفني واأل
منذ فرتة زمنية يف العديد من الشركات واجلهات داخل اجملتمع السعودي  إال أنه ما زال غائبا بصورة 

جتماعية واضحة عن كثري من األندية إن مل تكن مجيعها، وهذا ما يراه الباحث إال  أن جلنة املسؤولية اال
وهذا يف االحتاد السعودي لكرة القدم هلا جهود جيدة مع حداثتها وخصوصًا مع جملس اإلدارة احلايل، 

 .ما سنتطرق له يف الفقرة التالية

 :لجنة المسؤولية االجتماعية والبيئة في االتحاد السعودي لكرة القدم
لرياضية فقط بل امتد إىل احتادات األلعاب مل يقتصر االهتمام باملسؤولية االجتماعية على األندية ا     

الرياضية، فنجد أن االحتاد السعودي لكرة القدم أنشأ "جلنة املسةولية االجتماعية والبيةة"، وقد مت حتديد 
 ما يلي:في( 2013) أبو داودما ذكره  ضعهااليت مت و قيمها ورؤيتها ورسالتها وأهدافها، فمن األهدا  

 ؤولية االجتماعية لدى املنتمني للهيةات واألندية والروابط والفةات تنمية وتطوير مفهوم املس
 املنضوية حتت مظلة االحتاد السعودي.
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  تقد  مسايات ذات اثر إجيايب اجتماعي، والتطلع حنو تعزيز جمال املسؤولية االجتماعية
 .لكرة القدم عرب شعبيتها الواسعة

 تطوير وتعميم روح املنافسة الشريفة بني ختصيص جائزة املسؤولية االجتماعية السنوية، ل
 األندية واجلماهري والالعبني.

  تشجيع الالعبني واملدربني واإلداريني وغريهم عند توقيع العقود بالتربع يزء من قيمة العقد
 .خلدمات املسؤولية االجتماعية

 ( من العيب كرة القدم املتميزين مبشاركاهتم االجتماعية سنويا ليكون3اختيار ) وا سفراء
 للمسؤولية االجتماعية.

 .تفعيل دور الرعاة باألندية والروابط يف دعم املسؤولية االجتماعية 
 .العمل على إنشاء مؤشر املسؤولية االجتماعية 

الئحة املسؤولية االجتماعية والبيةة وقد شرعت جلنة املسةولية االجتماعية والبيةة يف القيام بعمل      
إلعمال اللجنة يف إطار الالئحة الدولية والنظام  حاكماً  قانونياً  القدم لتكون إطاراً  لالحتاد السعودي لكرة

تصميم وختطيط وأيضًا شرعت يف األساسي لالحتاد السعودي واالحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا(، 
رير الرياضية وفق التقاتقييم برامج املسؤولية االجتماعية والبيةة يف األندية و املؤشر البيةي ألندية كرة القدم، 

 (.1435)االحتاد السعودي لكرة القدم،  الواردة والزيارات امليدانية
الحتاد السعودي لكرة القدم بعمل شراكة مع بعض يف ا جلنة املسةولية االجتماعية والبيةةوقد قامت      

مجعية صوت دة، و املؤسسات واهليةات احلكومية واألهلية واخلاصة، ومنها الغرفة التجارية مبكة وج
وهيةة األرصاد ومحاية البيةة، هيةة االتصاالت وتقنية ، وشركة سوكرسني باناجة، املسؤولية بالرياض

 لألمر باملعرو  والنهي عن املنكراملعلومات، وهيةة األمر باملعرو  والنهي عن املنكر، واملعهد العايل 
 . (1435)االحتاد السعودي لكرة القدم، 

، الزيارات حفل سوكرسني لتكر  قدامى العيب كرة القدم، فمن ذلك أنشطتها وبراجمهاوقد تعددت      
وكذلك القيام بزيارات امليدانية لألندية الرياضية للوقو  على براجمها اخلاصة باملسؤولية االجتماعية، 

ياضي املشرت  تفعيل ملتقى املسؤولية االجتماعية والبيةة الر ، ملراكز ومجعيات ذوي االحتياجات اخلاصة
مع الغرفة التجارية يدة، إقامة مشروع جائزة الكرة الذهبية لالحتاد العريب السعودي، إنشاء جائزة 
املسؤولية االجتماعية والبيةة ألفضل ناد يف هذا اجملال سنويا، إقامة ملتقى التوعية والتثقيف االجتماعي 

بط اجلماهري الرياضية باألندية الرياضية، طباعة وتوزيع  البيةي الرياضي املشرت  مع الغرفة التجارية يدة لروا
كتيبات ومطويات مشرتكة مع الغرفة التجارية يدة للتثقيف والتوعية اجلماهريية مبهام ومسؤوليات 

 رية الصناعية يدة واليت تتناولاملسؤولية االجتماعية والبيةية، إقامة ورشة عمل بالتعاون مع الغرفة التجا
 .(1435)االحتاد السعودي لكرة القدم،  ات وأهدا  املسؤولية االجتماعية والبيةةمهام ومسؤولي
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 مجال في عالميةالخليجية و المحلية و ال بعض األندية تجارب المبحث الثالث:
 المسؤولية االجتماعي

ث ويف سياق متصل يأيت هذا املبح املسؤولية االجتماعية يف الرياضة يف املبحث السابق مت تناول      
ليتناول جتارب ألندية حملية وخليجية وعاملية يف جمال املسؤولية االجتماعية، وعليه فسيتم استعراض جتربة 

، وبعد ذلك خليجيةنادي الشباب الرياضي كمثال للتجربة احمللية، وجتربة نادي السد القطري كتجربة 
مثل نادي برشلونة االسباين،  يةنأيت ببعض التجارب ألندية عاملية ميزت يف جمال املسؤولية االجتماع

يرى الباحث  الرائدة ونادي إيه سي ميالن اإليطايل، ونادي مانشسرت يونايتد االجنليزي، وهذه التجارب
 .االستفادة منهاو  الرجوع إليها أنه جيب على املسةولني يف األندية السعودية

  :تجربة نادي برشلونة األسباني
م، وهو ثاين أغىن نادي كرة قدم من حيث العائدات، إذ تصل 1899تأسس نادي برشلونة عام      
وارتبطت مسؤوليته االجتماعية بشعار النادي "أكثر من جمرد  ،( مليون يورو398بة مبيعاته إىل )نس

م، لبيان أيية النادي االجتماعية، 1968نادي" الذي أطلقة رئيس النادي )نارسيس دي كاريراس( عام 
ملي لشعار "أكثر من جمرد ناد " يف العديد من األمثلة واملواقف لرؤسائه عرب التاريخ وقد جتلى التطبيق الع

ومن بينها تفعيل برنامج "الرياضة واملواطنة" الذي أطلقه )جوزيب سونيول( رئيس النادي إب ان احلقبة 
 تصف وظائف اجلمهورية، وهذا الشعار مدون يف قوانني النادي الداخلية، حيث تنص املادة الرابعة، اليت

النادي، على أن اهلد  الثاين هو "استكمااًل لرسالة النادي، يف الدعم واملشاركة يف األنشطة االجتماعية 
والثقافية والفنية والعلمية واإلبداعية املالئمة والضرورية للمحافظة على التمثيل العام واحلضور اللذين 

 )وكيبيدياعضائه ومواطنيه وكاتالونيا على مر تارخيه" يتمتع هبما النادي ويعدان مثرة إلخالصه وخدمته أل
 .(2010املوسوعة احلرة، 

وتأكيدًا هلذا الشعار وجتسيدًا لفلسفة النادي يف ضرورة إعطاء اجلانب اخلريي واإلنساين حيز من      
لرعاية نشاطه، أطلق النادي براجمه مع ثالث وكاالت تابعة لألمم املتحدة، وهي )منظمة األمم املتحدة 

الطفولة "يونسيف"، منظمة األمم املتحدة للعلوم والثقافة "يونسكو"، املفوضية العليا لشؤون لالجةني 
UNHCR"" (Akansel et al, 2010). 

م وقع النادي اتفاقية شراكة مع "اليونسيف" مدهتا مخس سنوات لنشر الوعي ومجع 2006ففي عام      
"االيدز"، وال تقتصر الشراكة على ذلك  املكتسبة وس نقص املناعةاألموال لصا  األطفال املصابني بفري 

فحسب بل تشمل أمور أخرى مثل )احلد من اجلوع والفقر، حق اجلميع يف التعلم، ختفيض معدل 
البيةية(، ومبوجب اتفاقية الشراكة مع "اليونسيف" فإن املبلغ و  ،االستدامةو وفي ات األطفال واألمهات، 
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% من دخل النادي 0،7( مليون يورو، يضا  إليه ما نسبته 1،5ادي هلا سنويًا )الذي يتربع به الن
م كان يضع النادي شعار 2011م وحىت عام 2006سنوياً، ومنذ توقيع االتفاقية مع "اليونسيف" عام 

م 2011املنظمة على مالبس الالعبني من األمام كنوع من الرتويج هلا، ولكن بعد قيام النادي عام 
تفاقية الرعاية مع مؤسسة قطر نُِقل شعار منظمة "اليونسيف" إىل خلفية مالبس الالعبني، ويف بتوقيع ا
م، ومن برامج 2016م مت جتديد االتفاق مع اليونسيف ملدة مخسة أعوام أخرى تنتهي عام 2011عام 

فتة إنسانية النادي املوجهة لألطفال خارج نطاق منظمة اليونسيف ما قام به النادي والعبيه من تقد  ل
)وكيبيديا املوسوعة م 2011جتاه عدد من األطفال اليابانيني املتضررين من زلزال وتسونامي توهوكو عام 

 (.2010احلرة، 
ملدة مخس سنوات قابلة للتمديد، واملفوضية العليا  فهي وأما بالنسبة للشراكة مع منظمة اليونسكو     

يات مالية ديد، وهذه الشراكة مع املنظمتني ال تتضمن مسالالجةني ملدة ثالث سنوات أيضًا قابلة للتم
 .(Akansel et al, 2010)لتزام بتطوير املشاريع املشرتكة ثابتة، ولكن تتضمن اال

لرفع مستوى حمو األمية، وكذلك هتد  الربامج ويتم العمل مع اليونسكو على مكافحة العنصرية و     
ية للمجتمعات، أما الشراكة مع املفوضية العليا لشؤون لالجةني الوعي بدور الرياضة يف التنمية والرفاه

UNHCR  فهي تقوم على تنفيذ برامج يف خميمات الالجةني والنازحني، هبد  جذب االنتباه للمشاكل
 . (Akansel et al, 2010)اليت يعاين منها الالجةني، كما هو احلال يف نيبال ورواندا 

فهي تعمل على تفادي وقوع اإلصابات الرياضية، ودعم الصحة العامة، وأما برامج النادي الصحية      
وذلك بتشجيع البحث يف أمراض القلب والعضالت واألوتار، وكذلك توعية اجملتمع بشأن التغذية 

 . (Akansel et al, 2010)والنظافة والصحة العقلية والبدنية 
ء مراكز الدراسات، وتنظيم املؤمرات، وتدريب أما بالنسبة للربامج التعليمية فقد تركزت على بنا     

املعلمني يف البلدان املختلفة، حيث ميكن لألطفال احلصول على الرعاية الرتبوية والنفسية هبد  الوصول 
( 30تنفيذ الدورات التدريبية مبا يصل إىل )لتنمية املادية والفكرية، وكذلك عن طريق الرياضة إىل أغراض ا

ستخدام الرياضة كأداة للتعليم واالندماج االجتماعي لألطفال واملراهقني، وأيضًا من ساعة تدريبية على ا
الربامج التعليمية إطالق خدمة اإلنرتنت الرتبوي للمدارس االبتدائية والثانوية هبد  تعزيز القيم الرياضية، 

 . (Akansel et al, 2010)وتعزيز بعض املواقف االجيابية مثل التسامح والعمل اجلماعي 

  تجربة نادي إيه سي ميالن اإليطالي
م مبدينة ميالنو اإليطالية، 1899من أشهر األندية اإليطالية لكرة القدم، تأسس عام يعترب النادي      

 م2003 عام اهتم النادي باملسؤولية االجتماعية اهتمامًا كبريًا حيث أنشأ مؤسسة خريية هلذا الشأن
هبد  ضمان حقوق الناس يف  FONDAZIONE MILAN ONLUS وأىاها مؤسسة امليالن اخلريية
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محاية الصحة العقلية الرعاية االجتماعية والتعليم ونشر ثقافة الرياضة والنشاط البدين، كإجراء يهد  إىل 
درب أفضل، ويتكون جملس إدارة املؤسسة من رئيس النادي ونائبه وامل والبدنية والوصول إىل نوعية حياة

مما يعكس الشعور العميق باملسؤولية االجتماعية واإلنسانية لدى ضاء جملس إدارة، ( عضوًا كأع12)و
وكيبيديا )وهي إسعاد مجاهري النادي يف كل مكان  إداريي والعيب امليالن إىل جانب مسؤوليتهم األخرى

 .(2012املوسوعة احلرة، 
( 16يث يوجد هلا مراكز يف )واملؤسسة تعمل يف ثالث جماالت وهي الصحة والتعليم والرياضة، ح     

( مليون يورو )تقرير االستدامة جملموعة إيه سي 8( مشروعًا بتكلفة )90دولة، وقامت املؤسسة بعمل )
 (.  2012ميالن،
هو إحدى برامج املؤسسة ويتضمن سلسلة من و ومن برامج املؤسسة برنامج )ميالنو جونريز(،      
تأسس هذا وقد مات واملنتجات ذات الصلة بكرة القدم، خمتلف اخلد اليت تشمل الرياضية الربامج

وكيبيديا املوسوعة  ،والغرض منه تشجيع النشاط البدين لألطفال واملراهقنيم، 1999عام  املشروع يف
 ويتضمن املشروع:  (2012 احلرة )
  :( مدينة يف إيطاليا 100وهو عبارة عن خميمات نُظمت يف أكثر من )خميم ميالن جونيوز

( سنة، وهي مزيج من مدارس كرة القدم، 15( إىل )8ا للبنني والبنات من سن )وخارجه
 .ومعاهد دورات اللغة اإلجنليزية

 :( إىل 6وهو عبارة عن خميمات لكرة القدم لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم من ) خميم األحد
 د سان سريو.ميالنو وعلى استا ( سنة، وهي تُقام يف مركز الرياضة "لومبارديا أونو" يف11)
 :وهي حديقة ملعب لألطفال واآلباء واألمهات حديقة األحد. 
 :( سنة من العمر18هو برنامج ألنصار النادي من األطفال واملراهقني دون سن ) جيل امليالن. 
 :( 6وهي تؤمن تعليم كرة القدم املدرسية لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم من) مدارس الكالتشيو

 لالحتاد اإليطايل لكرة القدم. ي وفقا للمبادئ التوجيهية( سنوات، وجتر 8إىل )
االستدامة جملموعة إيه سي  تقرير م كما ذكر يف2012وكذلك من برامج مؤسسة امليالن اخلريية عام      
 (:2012) ميالن
 "الفاتا بيتFATA :"  ويقصد هبا السكن األسري املؤقت حيث مت بناء منشأة سكنية جديدة

لتستضيف األطفال اللذين يعيشون يف حيز الفقر  وهي تشار  بشكل كبري يف  يف حمافظة ميالن
دعم حاالت األطفال واملراهقني اليت فصلتهم حماكم األحداث عن أسرهم بسبب حاالت 

 التعسر الشديدة.
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  مشروع امللعب: وهو مشروع غري رحبيي أقيم يف جنوب أفريقيا، واهلد  من املشروع هو تعزيز
 األحياء الفقرية من "كيب تاون" من خالل الرياضة، وهذا يعترب من العناصر ظهور املؤسسة يف

 طفل. 100األساسية يف تعليم الطفل وتنمية شخصيته كفرد، وقد مشل املشروع حوايل 
  خميم دينامو: وهو يعترب أول خميم للعالج الرتفيهي لألطفال يف إيطاليا وهو يهتم باألطفال

رية ومزمنة، يف فرتة العالج أو فرتة النقاهة، وهو خميم  جماين اللذين يعانون من أمراض خط
مساعدة  إىل( سنة، ويهد  املخيم  17( سنوات إىل )7لألطفال اللذين ترتاوح أعمارهم بني )

األطفال على استعادة طفولتهم عن طريق برنامج خاص يساعدهم على استعادة ثقتهم 
 أجواء آمنة وسعيدة، كما حيتوى املخيم على برامج بأنفسهم والوثوق بإمكانياهتم واستغالهلا يف

خاصة لآلباء واألمهات واألشقاء، وبالتايل يضم باقي األسرة ليعلمهم مواجهة األمراض،  ففي 
( طفل سنوياً يواجهون أمراض خطرية أو مزمنة، وتقوم مؤسسة إيه سي 10.000إيطاليا يوجد )

 ( أيام.10( طفل لفرتة )80ج )ميالن بدعم خميم "دينامو" مالًيا من أجل عال
  بوليسبورتف األورويب يف نابويل: بالتعاون مع املؤسسات واملنظمات احمللية، واهلد  من املشروع

هو لفت انتباه الشباب إىل اجلوانب التعليمية داخل الرياضة، باعتماد التعليم من خالل الرياضة، 
 ا.واملشروع ال يضم الشباب فقط  وإاا يضم أسرهم أيضً 

مت تنفيذ العديد من املشاريع واملؤسسة هلا شراكات مع مؤسسات اجملتمع املدين غري الرحبية، حيث      
 تقريرواملبادرات، لكي تعكس القيم والرسائل اليت تروج هلا املؤسسة وتعمل على تعزيزها كما ورد يف 

 وذلك يتضمن: (2012) االستدامة جملموعة إيه سي ميالن
 سي ميالن مع شراكة مؤسسة إيه (Parish Centres):  حتتضن مؤسسة إيه سي ميالن ذلك

املشروع بشكل كامل من خالل هذه املراكز، حيث يتم دعوة األطفال من املقاطعات اليت هبا 
هذه املراكز إىل األستاذ الرياضي ويتم تسليم املراكز املختارة بطاقات عضوية رىية بواسطة أحد 

جلهودها يف تعليم الشباب، حيث بلغ املستفيدين من هذه املراكز  العيب النادي وذلك تقديراً 
 مليون ومخس مةة ألف شاب يف شىت أحناء ايطاليا.    

 برنامج  حيث مت املشاركة يف وهي محلة  شار  فيها ميالن ملدة ثالث سنوات،  :الدعم اإلجيايب
ل موضوع الدعم " حو Comunita Nuovaتدرييب مت إقامته يف املدارس من قبل مشغلي "

ستعراض جتارهبم اإيه سي ميالن، حيث يقوم الطالب باإلجيايب والذي شار  فيه أحد العيب 
إظهار الفتات خاصة هبم، ويركز املشروع على بالدعم اإلجيايب بامللعب الشخصية يف جمال 

قبل االحتاد من  ههتوجيتم الذي يالظواهر السيةة يف اجملتمع مثل العنصرية، واالعتداء على الغري، 
 األورويب. 
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 لتعزيز احلملة الوطنية "احلرب ضد اجملاعة" واليت يدعمها كابنت إيه سي  :مجعية صوت أفريقيا
( طفل يف كينيا 80.000"، هبد  الوصول إىل أكثر من )Massimo Ambrosiniميالن  "

ون من % من األطفال يعان80% من السكان يتضورون جوًعا و30وتنزانيا وزامبيا.  فهنا  
 سوء التغذية.

 :تجربة نادي مانشستر يونايتد االنجليزي
يعترب نادي مانشسرت يونايتد االجنليزي من أعرق األندية على املستوى األورويب والعاملي، فقد      

م، وهو أحد أغىن األندية يف العامل وأكثرها مجاهريية وتشجيعاً، حيث قدرت 1878تأسس النادي عام 
( مليار باوند أي أعلى من النادي الذي يليه يف املركز 3،3) ـم ب2013النادي عام جملة فوريس قيمة 

 .(2013)مانشسرت يونايتد، ( مليار باوند 1،2) ـالثاين ب
رمز هلا بالرمز يُ  التيوManchester United Foundation يونايتد اخلريية  سرتنشةت مؤسسة مانشأُ      
MU سرتاملؤسسة  أصبح نادي مانشأحناء العامل، ومنذ إنشاء  للمساية يف جمتمعها احمللي وكل FC  جزء

طريق عمله كشركة  هام من التاريخ الكروي لكرة القدم ليس بسبب حتقيق الفوز املتكرر ولكن أيضًا عن
 سةولية الرياضية والنجاح املايل،مع العلم أن املسةولية االجتماعية ال تقل أيية عن امل ،مواطنة ومسةولة

سرت لتثقيف وحتفيز وإهلام الشباب لبناء حياة استخدام العاطفة لدى نادي مانش  املؤسسة إىل وهتد
أنشطة ختتص باملسةولية  MUنظمت مؤسسة أفضل ألنفسهم وحتسني اجملتمعات اليت يعيشون هبا، فقد 

نظمات الوطنية أ مع امل ،العمل مع اجملتمعات احمللية يف كل مواقعها ااالجتماعية  يف ثالث طبقات، أوهل
 .(Akansel et al, 2010) وأخريًا العمل مع شريك عاملي وهو "اليونسيف" ،يف اململكة املتحدة

كما   (، الصحةالتعليم القدم، اجملتمع املتماسك، تعمل يف مخس جماالت وهي )كرة MUومؤسسة      
 وهي على النحو اآليت: ،(2014مؤسسة مانشسرت يونايتد اخلريية ) ذكر يف

 قدمكرة الواًل:  أ
يف براجمها  MUوقد أدخلتها مؤسسة  FITC، مبادرة كرة القدم يف اجملتمع 1992بدأت يف عام      

م  هبد  تدريب الناس من مجيع األعمار على كرة القدم، وإتاحة الفرصة للعب كرة 2006منذ عام 
خمتلفة، اليت تستهد  فةات ، و FITCالقدم مع توجيهات املدربني املؤهلني وذوي اخلربة، وحتت رعاية 

مدارس كرة القدم تقدم برامج جمانية لكرة القدم مثل الدروس والدورات التدريبية على سبيل املثال جند أن 
يستفيد منه لذلك مت تصميم برنامج صحي يزود به املدربني وتدريب املعلمني يف املدارس احمللية، وك

م صحي جيد، وكذلك  مساعدهتم على التعامل أعضاء الفريق حىت يتمكنوا من احلصول على نظا
تركز على   FITC السليم مع النشاط البدين، وتناول الطعام الصحي، واالبتعاد عن التدخني، ومع أن 

  .(Akansel et al, 2010)كرة القدم فإهنا تشجع على املشاركة يف خمتلف األنشطة الرياضية 
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مؤسسة مانشسرت يونايتد قدم كما أشري إليها يف موقع ومن الربامج اليت تندرج حتت جمال كرة ال     
 :(2014اخلريية )
 "  نادي اجلرCliff Club " وهو يعمل على حتسني املهارات يف كرة القدم، وتكوين صداقات

جديدة، ويستقطب األطفال واآلباء واألمهات، وهو مفتوح للفتيان والفتيات الذين ترتاوح 
( جنيهات اسرتلينية لكل العب، 3كل يوم سبت بتكلفة )( سنة، ويقام  14-6أعمارهم بني )

ويصحب الربنامج ألعاب ترفيهية، ومباريات كرة قدم، مع شهادات للفائزين، ويقدم للمشرتكني 
 .وجبة خفيفة ومشروب بارد

  كرة القدم للمعاقني: وهذا الربنامج يتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة  ممارسة كرة القدم مع مدرب
لرتكيز على أصحاب اإلعاقات اجلسدية، والعصبية، يميع درجاهتا، وقد تكو ن النادي، ويتم ا

( سنة، وفريق الصم للكبار، وفريق حتت 14من هذا الربنامج عدة فرق، منها فريق حتت )
 ( سنة.16)

 المجتمع المتماسكثانياً: 
ل إليهم، والذين يعانون هتد  الربامج املقدمة يف هذا اجملال إىل إشرا  الشباب الذين يصعب الوصو      

من عدم االستقرار األسري الذي يتسبب يف ضعف التحصيل العلمي لديهم، وكذلك الذين حتيط هبم 
البطالة والفقر وحرموا من كثري من احلقوق وخيشى عليهم من التورط يف نشاط إجرامي، حيث يستهد  

افة إىل جمموعة من دورات سنة(، من خالل تدريبهم على كرة القدم باإلض19-8الشباب من سن )
النشاط البدين املختلفة للمساية يف تعديل السلو  العدواين، وهذا النشاط عبارة عن جلسات مسائية 

( أسبوعاً، 48حتفظهم من التسكع  يف الشوارع وتستهلك نشاطهم البدين، وهذه الدورات تقدم ملدة )
مثل املدارس احمللية، واجملالس احمللية، ومراكز  ويقام هذا الربنامج بالشراكة مع بعض املؤسسات احمللية

 .(2014)مؤسسة مانشسرت يونايتد اخلريية،  .خدمات الشباب، والشرطة، ومنظمات اإلسكان

 التعليمثالثاً: 
مع مؤسسات أخرى مثل ثقة األمري، واحتاد كرة القدم، ومؤسسة تنظيم   MUتتعاون مؤسسة      

كلها خارًجا، وكيكز، والدوري املمتاز، وعلى سبيل املثال برنامج فريق مشاريع كرة القدم، مثل مشروع ار 
( أسبوع ويشار  فيها الشباب املضطربني اليت ترتاوح 12ثقة األمري هو برنامج للتطوير الذايت ملدة )

أنفسهم، وتعزيز مهارات  ى تعلم مهارات جديدة، والتطوير( عام، ملساعدهم عل25-16أعمارهم بني )
سرت لدعم تعليم الطالب عن ، وكذلك مت إنشاء مركز نادي مانشنفس لتحقيق النجاح يف حياهتمالثقة بال

طريق الشراكة مع إدارة األطفال واملدارس والعائالت وجملس ترافورد، حيث يقدم املركز دراسات ودورات 
 .(Akansel et al, 2010)حول عدة مواضيع هتم الشباب 
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 رابعاً: الصحة
برنامج لتحسني الصحة وزيادة اللياقة جملس مدينة مانشسرت  بالتعاون مع MU مؤسسة أقامت     
 مركزين ويا )اليف ستايل، دهاوس بار ( قد أُقيم يف، و (Wythenshaweأطلقت عليه اسم ) البدنية

اليت ، وقد أظهرت النتائج حتسن حالة املشرتكني الصحية مع توفري مدربني متخصصني يف هذا اجملال
وهنا  برامج استهدفت األطفال وذلك لتعويدهم ايب على حياهتم العملية واألسرية، اجي أثرت بشكل

على بعض العادات الصحية السليمة اليت تساعدهم يف معاجلة ارتفاع معدالت السمنة، ويتم ذلك عن 
لرتكيز وتدريبهم على كيفية اختيار الطعام الصحي والطريقة الصحية لطهيه، كم يتم اطريق تعليم األطفال 

احملافظة على وجبة اإلفطار وممارسة الرياضة باستمرار وتناول  ى عدة رسائل إليصاهلا لألطفال وهيعل
، ويتم دعم هذه األنشطة التعليمية من خالل حزمة من املواد الغذاء املتوازن واحملافظة على غسل اليدين

 .(2014ونايتد اخلريية، الفيديو الرقمية )مؤسسة مانشسرت ي العلمية عالية اجلودة وأقراص

 تجربة نادي السد القطري:
يعترب نادي السد القطري من األندية اخلليجية اليت حققت اجنازات يف لعبة كرة القدم على املستوى     

)نادي  م يف مدينة الدوحة بقطر1969ت10ت21اآلسيوي والعريب واخلليجي، وقد تأسس النادي عام 
 .هـ(1434السد القطري، 

شأ النادي إدارة للمسؤولية االجتماعية وأدخلها يف اهليكل التنظيمي للنادي. ووضع هلا رؤية أن     
ا ورسالة وقيم مكتوبة، وكذلك وضع عنوان للمسؤولية االجتماعية يف موقع النادي لنشر كل ما يتعلق هب

 .هـ(1434)نادي السد القطري،  من برامج وتقارير وسياسات وخطط
شعار للمسؤولية االجتماعية على شكل صورة "بصمة الذئب السداوي" ألنه أحد كما مت تصمم         

ألقاب النادي والذي يدل على إحداث بصمة للنادي يف اجملتمع، ويتكون هذا الشعار من مخسة ألوان، 
، واللون اللون األزرق للربامج التعليمية، واللون األخضر للربامج البيةية، واللون الربتقايل للربامج اإلاائية

األرجواين لربامج اإلدماج االجتماعي، واللون األمحر للربامج الصحية، وحدد النادي لكل جمال من هذه 
)نادي السد القطري،  اجملاالت سفريًا من الالعبني املشهورين بالنادي للتسويق لربامج هذا اجملال

 .هـ(1434
ليت يتم الرتكيز عليها وهي )السوق، مكان وقام النادي بتحديد جماالت املسؤولية االجتماعية ا     

مليون لاير قطري 1،5العمل، اجملتمع، البيةة(، وحدد لكل جمال أهدافه، وكذلك مت استثمار ما يزيد عن 
 .هـ(1434)نادي السد القطري،  يف خمتلف املشاريع اجملتمعية

مسؤولية االجتماعية، كذلك  وتعاقد النادي مع تلفزيون الكأس ليكون الراعي اإلعالمي الرىي لل     
كون النادي العديد من الشراكات مع بعض املؤسسات املختلفة داخل وخارج قطر مثل اللجنة القطرية 
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للمعاقني، ومؤسسة قطر ملكافحة االجتار بالبشر، تلفزيون الكأس، مكتبة جرير، البنك التجاري، شركة 
وكالة االتفاق العاملي باألمم املتحدة، كما  يف املراعي، سفارة اسبانيا يف قطر، كما أصبح النادي عضو

)نادي السد القطري،  (ISO26000اعتمد النادي املواصفات القياسية الدولية للمسؤولية االجتماعية )
 .هـ(1434
نادي  املسؤولية االجتماعيةما يتعلق بربامج يالسد القطري خطة اخلمس السنوات فاعتمد نادي      

 حيث كانت كالتايل: هـ(1434السد القطري )
 ( التغيري 2012-2011املوسم األول :)درجة، استخدام شعبية كرة القدم للتواصل مع  180

ختلفة، وتقد  قيم مهمة، وبالتايل إحداث امل ا اجملتمعيةقضايالاجملتمع لرفع مستوى الوعي جتاه 
 .تغيري اجيايب يف اجملتمع

 ( التغيري 2013-2012املوسم الثاين :)القيام مبجموعة من الربامج حيث يتم ، درجة 360
 إلحداث التغيري الشامل.

 .املوسم الثالث: إنشاء مؤسسة السد للمسؤولية االجتماعية 
  املوسم الرابع: تصنيف النادي ليكون ضمن أفضل مخسة فرق آسيوية يف جمال املسؤولية

 االجتماعية.
"الطاووس الذهيب" العاملية عن فةة املسؤولية ومن إجنازات النادي يف هذا اجملال حصوله على جائزة      

م، خالل املؤمر الدويل الثامن للمسؤولية االجتماعية والذي عقد يف 2013االجتماعية للشركات لعام 
 .هـ(1434)نادي السد القطري،  مدينة "بانغلور" اهلندية

 برامج المسؤولية االجتماعية:
األوملبية للمعاقني يف قطر لتأمني وصول املعاقني إىل املرافق مكني املعاقني بالتعاون مع اللجنة مج برنا

استنادًا للمعايري الدولية، تتضمن و  ،الرياضية داخل النادي ليكون النادي أول نادي قطري للمعافني
املبادرة إضافات للنادي الرياضي احلايل إلنشاء بيةة آمنة ومرحية اليت ستمكن ذوي االحتياجات اخلاصة 

)نادي السد القطري،  ج يف األنشطة الرياضية من خالل توفري املعدات واملرافق املناسبةمن االندما 
 .هـ(1434

أقام النادي فعالية بعنوان "مباراة من أجل اإلنسانية" بالتعاون مع مؤسسة قطر ملكافحة االجتار بالبشر، 
ذين خدموا كقادة، هبد  حيث عقدت مباراة بني عدد من املقيمني يف قطر وبني أفضل العيب النادي ال

ع النادي مذكرة تفاهم مع املؤسسة خلق االنسجام داخل مجيع قطاعات اجملتمع، وعالوة على ذلك وق  
 القطرية ملكافحة االجتار بالبشر لتمكني املقيمني يف قطر الستخدام مرافق النادي مرة واحدة شهرياً 

 .هـ(1434)نادي السد القطري، 
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يت أقامها النادي برنامج "منطقة العقول" بالشراكة مع مكتبة جرير يف "مول الند ومن الربامج التعليمية ال
مار " وقام العبو النادي بالتفاعل مع األسر من خالل القراءة، وتوزيع الكتب، وإثارة محاس اجلمهور 

 .هـ(1434)نادي السد القطري،  للقراءة
رس، ويهد  إىل ربط الصحة البدنية اجليدة برنامج "احلي الصحي" وهو برنامج موجه لألطفال يف املدا

مع التغذية اجليدة مع ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وكذلك يهد  الربنامج إىل تثقيف اجملتمع حول 
عادات التغذية الصحية، كما قام النادي برتويج املبادرة يف املدارس الواقعة يف حي نادي السد ليشمل يف 

 .هـ(1434)نادي السد القطري،  رى( عشر مدارس أخ2013-2012موسم )
أما يف جمال البيةة فال يوجد برامج حالية، ولكن هنا  خطط هتد  لتقليل استهال  املياه والورق 

% 30% من خالل املنافسة الداخلية بني إدارات النادي، وكذلك السعي لتدوير 10والنفايات بنسبة 
 .هـ(1434)نادي السد القطري، من ورق الصحف وأوراق املكاتب 

 تجربة نادي الشباب السعودي:
 -هـ 1367ها فقد تأسس عام يعترب نادي الشباب السعودي من أكرب األندية السعودية وأقدم     

( وبدايًة كانت األنشطة الثقافية واالجتماعية تنفذ عن طريق هـ، أ1432، جملة نادي الشباب)م 1947
جملة )هـ 1433ملسؤولية االجتماعية عام ويلها إىل إدارة االلجنة الثقافية واالجتماعية بالنادي، أ مت حت

نشر (، وقامت إدارة املسؤولية االجتماعية بالنادي بإصدار جملة نادي الشباب لهـ1433، نادي الشباب
اإلعالن عن برامج املسؤولية االجتماعية، وهي جملة فصلية تصدر كل  كذلكأخبار النادي وإجنازاته و 

 ستة أشهر.
ت شعار "نادي الشباب ليس ناديًا رياضيًا فقط" أطلقت إدارة املسؤولية االجتماعية بنادي وحت     

شملت إقامة عدد من املعارض، فسؤولية االجتماعية بالنادي، الشباب أنشطتها، فقد تنوعت أنشطة امل
 واملسابقات، واملهرجانات، واحملاضرات، واملسرحيات، والدورات، وهي كالتايل: 

 المعارض:
 عرض "اعر  عن التدخني": اشتمل املعرض على عروض مرئية وصور وجمسمات، وكذلك م

يدة شعرية بعنوان "ال ع"، وعيادة "وداعًا للتدخني"، وقصقلِ اشتمل على مسابقة "أقلع تُ 
 (.هـ1427، جملة نادي الشباب) للتدخني"

  (.هـ1427، جملة نادي الشباب)غرايف بالتعاون مع أصدقاء الضوء معرض فوتو 
  معرض الشباب التشكيلي مبشاركة طالب وطالبات بكالوريوس الرتبية، وصاحبه معرض الطوابع

 (.هـ1428، جملة نادي الشباب)اجلمعية السعودية هلواة الطوابع بالتعاون مع 
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 المسابقات:
 "للتحذير من التدخني وهي على فرعني، الفرع األول عبارة عن رسم يدوي أو  مسابقة "اتركوه

اآليل حيذر من التدخني، والفرع الثاين وهو إنشاء عبارة إعالنية ال تزيد عن ست  باحلاسب 
عالمي والراعي اإل، كلمات حتذر من التدخني، وكان الراعي الرىي للمسابقة شركة األصيل

 (.هـ1429، جملة نادي الشباب)جريدة اجلزيرة وجملة شباب 
 ة السمنة بالتعاون مع الشؤون الصحية مبنطقة مسابقة "أكادميية ىني الرياض" وهي مسابقة حملارب

الرياض ومركز الرابط لالستشارات الدوائية، وأقيمت حتت إشرا  طاقم رياضي وصحي 
متخصص، وصاحب هذه املسابقة حماضرات طبية وبرامج غذائية ومعرض طيب، وقد استفاد من 

 هـ، أ(.1430، جملة نادي الشباب)هذه املسابقة مخسون متسابقاً 
  ابقة نادي الشباب حلفظ القرآن الكر  بالتعاون مع اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكر  مس

نادي ) سر البلطان، وتكونت من مخسة فروعبشمال الرياض، ورعاية أوقا  عمر بن جا
  .هـ(1433، الشباب

 لسعودية، مسابقة "املصمك الوطنية" مبناسبة اليوم الوطين احلادي والثمانني للمملكة العربية ا
والثقافة العامة وألعاب  وهي خاصة بطالب التعليم العام، وهي عبارة عن أسةلة يف الوطنية

 (.هـ1433، جملة نادي الشباب)رياضية 

 :المحاضرات واألمسيات الشعرية والمسرحيات
 جملة نادي الشباب)شعرية للشاعر عبد الرمحن العشماوي بعنوان "هو املختار"  أمسية، 

 (.هـ1427
 جملة نادي الشباب) اضرة لفضيلة الشيخ خالد اخلليوي بعنوان "شباب يف شباب"حم ،

 (.هـ1428
 "جملة نادي الشباب) حماضرة لفضيلة الشيخ سليمان اجلبيالن بعنوان "اهلد  األول ،

 (.هـ1429
  مسرحية "فكرة وعربة" وهدفت املسرحية إىل تعزيز الكثري من القيم اإلجيابية والتحذير من

السيةة بأسلوب ُفكاهي حمبب، وقد استفاد من املسرحية عشرون طفاًل من أطفال  العادات
 (.، أ1430، جملة نادي الشباب) اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام "إنسان"

 جملة ) .مسرحية "اخلطة" وهي مسرحية تربوية شار  فيها عدد من املمثلني السعوديني املعروفني
 (.هـ1433، نادي الشباب
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 :نات والحفالتالمهرجا
  مهرجان الطفل الثقايف وهد  املهرجان إىل نشر الوعي والقيم اإلسالمية وتعزيز اجلوانب

ممتعة من ألعاب، ومسابقات، وأناشيد، وكان منها افتتاح قافية، وقد تضمن املهرجان فقرات الث
 .(هـ1427، جملة نادي الشباب) معرض لكتاب الطفل مشل إصدارات العديد من دور النشر

  (.هـ1430، جملة نادي الشباب)ديني ومشل أكثر من مخسون مثقفاً لقاء املثقفني السعو 
  مهرجان الربيع لأليتام وهو برنامج سنوي، وقد تنوعت الفقرات من مسابقات رياضية إىل أُمسية

 (.هـ،ب1430، جملة نادي الشباب) ثقافية، وقد استمر الربنامج من الصباح وحىت املساء
 يف األول بالتعاون مع اجلمعية اخلريية للمكفوفني مبنطقة الرياض، ويهد  الربنامج مهرجان الكف

، جملة نادي الشباب)ع حاجاهتم االجتماعية والرياضية إىل الرتويح عن املكفوفني وإشبا 
 (.هـ، ب1430

  جملة نادي )  فيه عدد من املنشدين الوطنيني املهرجان اإلنشادي ليوم الوطن الذي شار
 (.هـ، أ1432، الشباب

  إقامة حفل اإلفطار الرمضاين لأليتام، الذي يقيمه النادي كل عام ألبناء اجلمعية اخلريية لرعاية
 (.هـ، ب1432، جملة نادي الشباب) األيتام "إنسان"

 :الدورات التدريبية
 املتدربني وتزويدهم  مهارة اخلط لدى دورة مهارات اخلط العريب، وهدفت الدورة إىل حتسني

ات اخلط العريب، ومت قياس مهارات املتدربني قبل وبعد الدورة، وقد استمرت ملدة ثالثة أيام، مبهار 
جملة نادي ) وكان من ضمن املتدربني جمموعة من أبناء اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام "إنسان"

 (.هـ، أ1430، الشباب
  ( طالباً 130ة أكثر من )دورة إعدادية الختبار القدرات لطالب الثانوية، واستفاد من الدور 

 (. هـ1433، جملة نادي الشباب)

 :برامج متنوعة
 موسم  مع محالت التربع بالدم مبشاركة عدد من جنوم النادي ومنسوبيه، وتواكب هذه احلمالت

جملة نادي ) نقل الدم املتربع به للمشاعر املقدسة لالستفادة منه يف مواسم احلجاحلج حيث يُ 
 (.هـ، أ1430، الشباب

 شاركة جنوم نادي الشباب يف يوم مرضى السرطان، ويف فعاليات ندوة "أفتا..احلياة إبداع" الذي م
، وكذلك زيارهتم مركز والدة األمري فيصل بن فهد مجعية فرط احلركة وتشتت االنتباهنظمته 
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(، وكذلك زيارة جمموعة من إداري النادي والعيب هـ، ب1430،جملة نادي الشباب) للتوحد
 .(هـ1433، جملة نادي الشباب) األول لكرة القدم مركز االحتياجات اخلاصة يف جدةالفريق 

  جملة )هد الثقايف وتأهله لدور األربعة طان بن فلالثقايف بالنادي يف كأس األمري سمشاركة الفريق
 .(هـ، أ1432، نادي الشباب

  توعية بأضرار التدخني على التعاون مع اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني "نقاء" يف إرسال رسائل
هـ، 1432، جملة نادي الشباب) )جوال الشباب( الذي يستخدمه النادي لبث أخبار النادي

 .(أ
 ( ( لاير حلملة إغاثة الشعب الصومايل )جملة نادي الشباب100،000التربع مببلغ وقدره ،

 (.ه، ب1432
الشباب فهو املركز الصيفي لذوي االحتياجات  أما الربنامج الرائد إلدارة املسؤولية االجتماعية بنادي     

هـ، وملدة شهر، والراعي الرىي له بنك الرياض، 1428اخلاصة، الذي يقيمه النادي سنويًا منذ عام 
بسيط، العقلي التخلف التوحد، الوالراعي اإلعالمي جريدة اجلزيرة، ويضم املركز خمتلف اإلعاقات مثل )

)إدارة املسؤولية االجتماعية بنادي الشباب،  (ةركياحل اإلعاقة ،ةسمعيال اإلعاقة متالزمة داون،
 .(ه1433
وعند النظر لربامج إدارة املسؤولية االجتماعية بنادي الشباب جند أهنا برامج متنوعة وكذلك مشلت      

وهذا يعكس  ،، واأليتامةتني يا ذوي االحتياجات اخلاصةأغلب شرائح اجملتمع مع تركيزها على ف
 كة بني النادي ومجعية األيتام "إنسان".الشرا 

 السعودي: األهليتجربة نادي 
فقد تأسس عام  ،وأكثرها شعبية يعترب النادي األهلي السعودي من أكرب األندية السعودية وأقدمها

بدأ العمل والهتمام بالنشاط الثقايف واالجتماعي ، هـ(1432، أبو داود)ه يف مدينة جدة 1355
بعد ذلك إىل مرحلة أكثر أ انتقل ومبجهودات فردية بعيدة عن العمل املؤسسي،  اءبالنادي على استحي

ه، و ضعت هلا رؤية ورسالة وقيم 1435تطوراً، حيث مت إنشاء إدارة املسؤولية االجتماعية والبيةة عام 
اعية ، وقد تنوعت أنشطة املسؤولية االجتمه(1435سة العامة لرعاية الشباب، الرئا)وخطة إسرتاتيجية 

بالنادي من برامج تدريبية وعقد ملتقيات وإقامة معارض واملشاركة يف محالت التوعية املختلفة وغريها من 
 ه(:1435-1434قيمت يف السنتني األخريتني )ج، وسنعرض هنا بعض الربامج اليت أالربام

 ع الغرفة التجارة االحتفال باليوم العاملي للمعاقني يف جممع البحر األمحر وجممع العرب بالتعاون م
 ه(.1434يدة ومركز إيثار للرعاية النهارية )الرئاسة العامة لرعاية الشباب، 
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  برنامج استضافة أيتام مدينة الطائف يف معسكر النادي بالتعاون مع اجلمعية اخلريية لرعاية
 ه(.1434األيتام بالطائف )الرئاسة العامة لرعاية الشباب، 

 مسرح النادي بالتعاون مع الرئاسة العامة هليةة األمر باملعرو  برنامج معرض راقي بأخالقي يف 
 ه(.1434والنهي عن املنكر مبحافظة جدة )الرئاسة العامة لرعاية الشباب، 

  محلة التوعية بأضرار التدخني يف مسرح النادي بالتعاون مع مجعية كفى للتوعية بأضرار التدخني
 ه(.1434)الرئاسة العامة لرعاية الشباب، 

  محلة التوعية بأضرار السمنة بالتعاون مع الندوة العاملية للشباب اإلسالمي )الرئاسة العامة لرعاية
 ه(.1434الشباب، 

 ) ذه املسابقة من ضمن أنشطة الرئاسة العامة وه املشاركة يف برنامج املسابقات الرياضية )اهلد
 ه(.1434)الرئاسة العامة لرعاية الشباب،  لرعاية الشباب

 ة فعاليات املركز الصيفي جلميع مراحل التعليم الثالث )ابتدائي، متوسط، ثانوي( على إقام
مسرح النادي والصالة الرياضية واملسبح بالتعاون مع جممع اإلميان ومركز األخوين لتحفيظ 

 ه(.1434القرآن الكر  )الرئاسة العامة لرعاية الشباب، 
 ون مع مستشفى األمل يدة )الرئاسة العامة لرعاية إقامة معرض التوعية بأضرار املخدرات بالتعا

 ه(.1434الشباب، 
  إقامة مسابقة القرآن الكر  بالتعاون مع مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب يدة )الرئاسة

 ه(.1434العامة لرعاية الشباب، 
 ظمته الرئاسة املشاركة يف ملتقى املسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال جتاه شباب الوطن والذي ن

العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب )الرئاسة العامة لرعاية 
 ه(.1435الشباب، 

  ،إقامة دورات تدريبية يف جمال اإلدارة وتطوير الذات بالتعاون مع مركز النبالء للتدريب
ئاسة العامة لرعاية أشهر )الر  4واستهد  الربنامج الباحثني عن عمل، ومدة الربنامج 

 ه(.1435الشباب، 
 دم، وعقد شراكة استقبال وفد من جلنة املسؤولية االجتماعية والبيةة باالحتاد السعودي لكرة الق

 ه(.1435مع اللجنة لتنفيذ بعض الربامج )الرئاسة العامة لرعاية الشباب، 
   قامة يف الغرفة التجارية يدة املشاركة يف ورشة العمل األوىل للمسؤولية االجتماعية والبيةة امل

بتنظيم جلنة املسؤولية االجتماعية والبيةة باالحتاد السعودي لكرة القدم )الرئاسة العامة لرعاية 
 ه(.1435الشباب، 
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  هي احلياة واليت نظمتها هيةة األمر باملعرو   "ومعرض الصالة" "محلة النهر اجلاري"املشاركة يف
 ه(.1435)الرئاسة العامة لرعاية الشباب،  يوالنهي عن املنكر يف مقر الناد

  تنفيذ محلة مكافحة فريوس متالزمة الشرق األوسط التنفسية )كورونا( بالتعاون مع املديرية
العامة للشةون الصحية مبحافظة جدة وجمموعة تولني الدولية ومؤسسة دميا للمعارض )الرئاسة 

 ه.1435العامة لرعاية الشباب، 
      اسرتاتيجيتهاضمن  هاادميية النادي براجمها الثقافية واالجتماعية اليت وضعتوكذلك كان ألك 

ومن أبرز هذه الربامج اليت ذكرت يف )الرئاسة  بفةة الرباعم رياضيًا وثقافيًا واجتماعياً  للنهوض
 ه(:1434العامة لرعاية الشباب، 

 .زيارة األطفال املرضى 
 لتثقيف.استخدام اللوحات اإللكرتونية يف التوعية وا 
 .زيارة مركز امللك عبد اهلل لذوي االحتياجات اخلاصة 
 ."املشاركة يف كرنفال البيةة العاشر مبسرية "أنا أحب جدة 
 .تنفيذ برنامج وقيت من ذهب 
 .إقامة صالة العيد بأكادميية النادي  

 السعودي: الهاللتجربة نادي 
ه 1377ة وأكثرها شعبية، وقد تأسس عام يعترب نادي اهلالل السعودي من اكرب األندية السعودي     

االجتماعية للقيام  ملسؤوليةإدارة انادي اهلالل السعودي وفد أنشأ ، هـ(1432، أبو داودمبدينة الرياض )
 بتنفيذ خدمات وبرامج اجتماعية متنوعة منها على سبيل املثال:

 سكو" حيث يكون نادي توقيع شراكة مع منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "اليون
ا على لإلسهام يف حتقيق أهدافه اليونسكو األربعة عامليًا اليت اختارهتم نديةاألاهلالل أحد 

 ه(.1436املستويني احمللي والعاملي )نادي اهلالل السعودي، 
  ،إقامة ملتقى موبايلي اهلالل للتوظيف والذي يهد  إىل توفري فرص وظيفية للباحثني عن عمل

اء قاعدة بيانات للباحثني يق اإللتقاء بالشركات يف مقر النادي باإلضافة إىل إنشوذلك عن طر 
 ه(.1436عن عمل )نادي اهلالل السعودي، 

 ( عريس من ذوي اإلعاقة احلركية بالشراكة مع مجعية اإلعاقة 100إقامة حفل زواج ألكثر من )
ت تكلفت هذا الربنامج تكفل النادي يميع مصاريف الزواج حيث بلغاحلركية "حركية" حيث 

 ه(.1436)نادي اهلالل السعودي،  ( مليون، وهذا الربنامج سيستمر سنوياً 14أكثر من )
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  حيث مت العاملي ينيف واالبتكارمؤمر اإلبداع الفوز باملركز األول يف املسابقة اليت أقيمت يف 
كربامج إبداعية   تماعية اليت يقدمها نادي "اهلاللمخسة من برامج املسؤولية االجاختيار 

 ه(.1436)نادي اهلالل السعودي،  ،وأخالقية على مستوى العامل
   داخل امللعب، وذلك بالتعاون مع الكليات الطبية  تقد  اخلدمات الطبية التطوعية للجماهري

 والصحية بتوفري بعض الطالب لعمل العناية الطبية جلميع اجلماهري اليت حتضر مباريات النادي
 ه(.1436ل السعودي، )نادي اهلال

 نادي  إىل مكة املكرمة ألداء العمرة تسيري حافلة لنقل عدد من منسويب النادي والعاملني فيه(
 ه(.1436اهلالل السعودي، 

  اإلعاقة احلركية والبصرية يف الصالة إقامة ملتقى اهلالل الصيفي األول لذوي االحتياجات اخلاصة
ة اإلعاقة احلركية للكبار "حركية"، ومجعية املكفوفني اخلريية املغلقة مبقر النادي بالتعاون مع مجعي

 ه(.1436)نادي اهلالل السعودي،  ف"مبنطقة الرياض "كفي
 واجلودة لتأهيل نادي  اهليةة السعودية للمواصفات واملقاييسمع  تعاون وشراكةاتفاقية  توقيع

املواصفة الدولية ( واحلصول على 9001اهلالل؛ للحصول على نظام إدارة اجلودة )أيزو
 ه(.1436)نادي اهلالل السعودي،  ( اخلاصة باملسؤولية اجملتمعية26000)أيزو

  استضافة بعض طالب املدارس وبعض أفراد اجلمعيات األهلية لزيارة النادي والتعر  على
 ه(.1436)نادي اهلالل السعودي،  احتفاالهتم يف مقر الناديأنشطته، وإقامة 

  القلب  لتعريف ببعض اجلمعيات اخلريية مثل )مجعية شفاء، مجعيةل إعالنيةرفع الفتات
رات، مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز اخلريية، مجعية رفقاء األيتام السعودية، أطباء عرب القا

 ه(.1436)نادي اهلالل السعودي،  بنجران(
  نادي اهلالل السعودي،  جلمعية مرضى السرطان يف قطر رة القدمالنادي لكزيارة العيب(

 ه(.1436
  مع جامعة امللك سعود والذي  عقد تأسيس كرسي نادي اهلالل ألحباث التطوير الرياضيتوقيع

)نادي  مت االتفاق عليه لرعاية األحباث الرياضية املتعلقة باجملال الرياضي ملدة ثالث سنوات
 ه(.1436اهلالل السعودي، 

 نادي اهلالل السعودي،  دورة تعليم السباحة للمعاقني حركيًا يف مسبح النادي قامةإ(
   ه(.1436

غري  ولكنها لبعض لألندية الرياضية السعودية جيد أن لديها بعض األنشطة االجتماعيةواملتتبع      
مع ندرهتا، وجلها زيارات للمرضى وإقامة بعض األنشطة املوىية لبعض  مستمرة وغري خمطط هلا

 املناسبات الوطنية والدينية. 

http://vb.alhilal.com/t1163115.html
http://vb.alhilal.com/t1152757.html
http://vb.alhilal.com/t1152757.html
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 رتبطةالدراسات امل

ذات الصلة مبوضوع الدراسة، وقد تنوعت هذه الدراسات  رتبطةول يف هذا القسم الدراسات املنتنا     
واجملاالت اليت طرقتها، فمنها دراسات بني دراسات نظرية وأخرى ميدانية، وتنوعت كذلك أهدافها 

 استعرضت خربات وجتارب بعض املؤسسات واهليةات يف جمال املسؤولية االجتماعية، ومنها دراسات
واقع اخلدمات والربامج اليت تقدمها هذه املؤسسات يف جمال املسؤولية االجتماعية، ومنها  طرقت

يف آثار ونواتج القيام مببادرات يف جمال املسؤولية  دراسات أخذت طابعًا تقوميياً، ومنها دراسات حبثت
، أ نقدم تعليقا حول عالقتها بالدراسة الدراسات هذه عرضب نقوم االجتماعية على املؤسسة، وفيما يلي

احلالية وأوجه االلتقاء واالختال  فيما بينهما، وكذلك أوجه االستفادة منها، واإلضافة العلمية اليت 
 .، علماً بأن الباحث قام برتتيبها حسب قرهبا من موضوع الدراسةسةستقدمها هذه الدرا

بعنوان "المسؤولية االجتماعية في أندية كرة القدم االنجليزية: الماضي  Rosca (2011)دراسة  -1
 والمستقبل.

استهدفت هذه الدراسة التعر  على نوع النشاطات املتعلقة باملسؤولية االجتماعية اليت تطبقها      
كرة القدم االجنليزية حيث أن األندية االجنليزية لديها بعض الربامج املتعلقة باملسؤولية االجتماعية   نوادي

مشلت  حيث واعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي ،ية على مستوى الرياضة األوروبيةاألكثر أي
راسة إىل أن هذه وتوصلت هذه الد ،2011- 2010مواسم دورات األلعاب يف  شار  ممن اً ديان (20)

األندية مل تكن مهتمة فقط بنتائج اللعب اليت حققتها املباريات يف امللعب، ولكن أيضًا كان اهتمامهم 
ومن توصيات هذه الدراسة هو حث األكادمييني للبحث أكثر يف  ،على مدى الوعي االجتماعي مركزاً 

ألدبيات اليت تبحث يف هذا ندرة يف ااستخدام املسؤولية االجتماعية يف األلعاب املهنية، حيث يوجد 
ومن أوجه القصور يف هذه الدراسة أهنا ال تعرض اآلثار املالية للقيام بربامج املسؤولية االجتماعية  ،اجملال

 ولكنها تقًصت عن كثب أثر تلك الربامج على األفراد.

 "رياضية األوروبية"المسؤولية االجتماعية في األندية ال بعنوان  Walters & Tacon(2011) دراسة -2
وهدفت هذه ، بعة لالحتاد األورويب لكرة القدموهي عبارة عن تقرير ممول من هيةة البحوث التا      

 الدراسة إىل تناول مفهوم املسؤولية اال
واعتمدت الدراسة على املنهج املسحي عن طريق االستبيان كأداة  ،جتماعية لفرق كرة القدم األوروبية

 (730)ناديًا من  (112)وكذلك استجاب  (،53)احتاد فيدراليًا من  (43)اب للدراسة حيث استج
 ومن نتائج الدراسة ما يلي:، دولة أوروبية (44)من 

 .معظم االحتادات الفيدرالية ليس لديها إسرتاتيجية تتعلق باملسؤولية االجتماعية 
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 سية تعيق االحتادات فيما إن حصر املوارد وتأمني التمويل وعوائق الوقت، تعترب ثالث قضايا رئي
 يتعلق باملسؤولية االجتماعية.

  القليل من االحتادات تراقب املسؤولية االجتماعية وتعمل على تقييم آثارها ألهنا عملية معقدة
 وحتتاج لتحدي.

  جمموعة من األندية الرياضية لديها مشاركات يف العديد من أنشطة املسؤولية االجتماعية اليت
 ملوظفني.ختدم اجملتمع وا

 سرتاتيجية تتعلق باملسؤولية االجتماعية.إغرية من النوادي الرياضية لديها جمموعة ص 
  القيود املتعلقة باملوارد والتمويل يا العامالن الرئيسان اللذان ميثالن التحدي األكرب للنوادي

 الرياضية.
 ؤولية االجتماعية جمموعة صغرية من نوادي كرة القدم تقوم بالرقابة على مبادرات عمل املس

وتقييم آثارها، لذا فإن التحدي األكرب ألندية كرة القدم هو قياس وحتديد كمية الفوائد العائدة 
 من العمل يف املسؤولية االجتماعية.

  يوجد العديد من االختالفات البارزة بني األندية الصغرية الكبرية فيما يتعلق بأنواع أنشطة
لكنها تتفق يف التحديات اليت تواجهها هذه األندية عند تطبيق  املسؤولية االجتماعية املطبقة،

 .االجتماعيةاملسؤولية 
بعنوان تنفيذ المسؤولية االجتماعية في   Akansel, Ates, Tapan, & Ozden, (2010) دراسة -3

 نوادي كرة القدم األوروبية"
مت بتنفيذها أندية كرة القدم هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أنشطة املسؤولية االجتماعية اليت قا     

، وقد اقتصرت الدراسة على ثالثة أندية أوروبية األوروبية، واعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي
، نادي مانشسرت بيسكات وجي كاي الرتكيحققت بطولة الدوري وهي )نادي برشلونه االسباين، نادي 

وع أنشطة املسؤولية االجتماعية يف هذه األندية إال  أنه مع تن ومن نتائج هذه الدراسة يونايتد االجنليزي(،
أهنا ال تتناسب مع الكثافة السكانية، وكذلك ال توجد مبادرات متعلقة بالبيةة أو الفن، وقد أوصت هذه 

ب مجاهري جدد، وكذلك الدراسة باالستفادة من املالعب اخلاصة باألندية إلقامة بعض املعارض جلذ
 نظراً لقوة انتمائهم هلا.يف تنفيذ أنشطة املسؤولية االجتماعية  النادي مجاهريإشرا  بعض 

االجتماعية في بعنوان "المسؤولية   Athanasopoulou, Douvis & Kyriakis (2011)دراسة  -4
 مقدمات ونتائج" الرياضة
 استهدفت هذه الدراسة حتديد أنواع مبادرات املسؤولية االجتماعية املستخدمة من قبل املنظمات     

واعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي ، ها املرتتبة على الشركة واجملتمعالرياضية، مقدماهتا وآثار 
الدراسة  ومشلت ،قابالت وحتليل احملتوى من بيانات ووثائقامل حيث استخدم الباحث بدراسة احلالة
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يف رابطة النادي الرياضي يف  فريقني فقط احديا فريق كرة قدم واآلخر فريق كرة سلة ويعتربان ابرز فريقني
ت يف أنشطة املسؤولية وللفريقني مشاركا ،األكثر ميزا يف مبادرات املسؤولية االجتماعيةو  ،اليونان

 ،ايل ال ميكن تعميم نتائجها كلياومن قصور هذه الدراسة اقتصارها على فريقني فقط وبالت ،االجتماعية
لية االجتماعية جيب أن تأخذ يف االعتبار التعامل بإجيابية  وأظهرت نتائج الدراسة أن جناح إدارة املسؤو 

كبرية فيما خيص جمموعات الضغط املؤثرة من جهات متعدد مثل )اجملتمع، واملتعهدون، والفرق، 
واملنظمات العاملية(، وعمل توازن بني الفوائد االجتماعية واملؤسساتية لنشاطات املسؤولية االجتماعية، 

سرتاتيجية الفريق، وكذلك قياس أثر اخلدمة االجتماعية على إة االجتماعية ضمن ك دمج املسؤوليوكذل
مؤشرات األداء الرئيسة مثل:)إنصا  املنتج، والسمعة، وإحصائية حضور املباراة هلذا الفريق، وقياس 

لية تتعلق مببادرات املسؤو  اليت لنشاطاتلوأخريا من النتائج عمل خطة ترويج فعالة  ،مدى والء الفريق(
 االجتماعية.

في المجال  هي( "دور األندية الرياضية في تقديم الخدمات التطوعية1417) ويدراسة كسنا-5
 التربوي والثقافي واالجتماعي."

واستهدفت هذه الدراسة التعر  على أهدا  وواقع اخلدمات التطوعية الرتبوية والثقافية      
واعتمدت  ،الواجب إتباعها لزيادة فاعلية العمل التطوعيواألساليب  ،واالجتماعية يف األندية الرياضية

وقد مت التوصل يف هذه الدراسة إىل أن بعض األندية الرياضية ال  ،الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي
تقوم بواجب اخلدمات التطوعية إال يف نطاق ضيق جداً، وأوصت الدراسة إىل إعادة ترمجة أيية 

وكذلك استقطاب أصحاب املؤهالت  واخلربات  ،ة إىل واقع فعلي ملموسوأهدا  اخلدمات التطوعي
 املختلفة للمشاركة يف جماالت اخلدمات التطوعية.

 "تقويم البرامج االجتماعية بمراكز شباب القرى )دراسة ميدانية(". م(2000) دراسة عليق -6
جتماعية يف اجلوانب القيمية هدفت هذه الدراسة إىل التعر  على درجة حتقيق أهدا  الربامج اال     

والروحية واملشاركة واالنتماء وحتمل املسؤولية واالستقاللية واالعتماد على الذات واكتساب املهارات 
املتنوعة واملساية يف خدمة البيةة، والوقو  على الصعوبات اليت تواجه تنفيذ الربامج االجتماعية 

 عتمداملنهج الوصفي التحليلي، وا استخدم الباحثقد و  ،تطوير عمل مراكز الشباب الريفية وأساليب
مركزين ويا مركز شباب حملة دياي ومركز  طبقت الدراسة علىو  ،دراسة احلالة كأداة جلمع البيانات على

ومن نتائج هذه الدراسة أن هنا   ،يمهورية مصرشباب منية جناح وكاليا يتبع إدارة الشباب والرياضة 
زين فيما يتعلق بتحقيق أهدا  الربامج االجتماعية حيث أن مركز شباب حملة فروق واضحة بني املرك

دياي تتعدد فيه الربامج االجتماعية املنفذة ومركز شباب منية جناح ال توجد فيه أي برامج وهذا يعين أن 
تنفيذ الربامج االجتماعية يساهم بدرجة كبرية يف حتقيق أهدا  مراكز الشباب، وقد اتضح أن هنا  

عوبات حتد من حتقيق مراكز الشباب ألهدافها تركزت يف عدم وجود منشآت كافية ملمارسة األنشطة، ص
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وتركيز االهتمام بالنشاط الرياضي، وقلة التجهيزات واألدوات، وكذلك عدم اهتمام جملس اإلدارة 
 الربامج.  بالربامج االجتماعية، وقلة املوازنات اخلاصة هبا، وقلة خربة القائمني على تنفيذ تلك

بعنوان "محفزات االستثمار ذات القيمة للشركات في مبادرات   Ngwenya (2010)دراسة  -5
 االجتماعية المتعلقة بالرياضة" المسؤولية

فريقيا لالستثمار يف برامج إ استهدفت هذه الدراسة التعر  على أسباب توجه الشركات يف جنوب     
اختار الباحث حيث تمدت الدراسة على املنهج الوصفي واع ،املسؤولية االجتماعية املتعلقة بالرياضة

دراسة احلالة باستخدام املقابلة كأداة للدراسة، وكانت عينة الدراسة عبارة عن مخسة مدراء من الشركات 
 األمناء واألوصياء يف احتاد الرياضات.

اعية املسؤولية االجتم وقد حددت هذه الدراسة الدوافع األساسية اليت جتعل الشركات تستثمر يف     
التكامل االجتماعي، والتنمية االقتصادية، ومساندة الشركات يف تطبيق ) اليت تعتمد على الرياضة مثل

 ،اسرتاتيجياهتا، وتطوير وحتسني أداء الشركات من خالل زيادة قاعدة عمالئها، وحتقيق الرضا  الفوري
باإلضافة إىل  ،بات اجلهات الرىية الرقابية والتنظيميةإضافة إىل الفوائد املعنوية األخرى، واستيفاء متطل

التأثري املعنوي االجيايب الذي ينعكس على الشركة حيث ينظر إليها  على أهنا مواطن صا  يهتم بالبعد 
فالشركات حاليا تعمل على إدخال استثماراهتا يف مبادرات املسؤولية االجتماعية  ،االجتماعي يف البلد
زيادة أرباحها كما تقوم الشركات جاهتا ورفع درجة الوالء للشركة و خالهلا للرتويج ملنتواليت تسعى من 

ىل حتفيز بربط مجيع مبادرات املسؤولية االجتماعية للتوافق مع أهدا  محالهتا التسويقية، إضافة إ
 .االبتكار ملنتجات جديدة
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 بقية الدراسات المرتبطة
منهج  من الدراسةالهدف  عنوان الدراسة اسم الباحث م

 الدراسة
أدوات جمع  عينة الدراسة

 البيانات
 أهم نتائج الدراسة

3 
مركز مراس لالستشارات 

 هـ(1431اإلدارية )
برامج املسؤولية االجتماعية  واقع

 للشركات السعودية مبدينة الرياض

النتائج املرتبطة بالبيانات اخلاصة التعر  على 
 .لشركاتبربامج املسؤولية االجتماعية يف ا

برامج  املستفيدين من رؤيةالتعر  على 
 .املسؤولية االجتماعية

املنهج 
 الوصفي
 التحليلي

الشركات  التابعة للغرفة التجارية 
املستفيدين من مبدينة الرياض و 

 للشركات االجتماعيةدمات اخل
 القائمني على املؤسسات اخلرييةو 

 االستبيان

ات لديها برامج للمسؤولية % من عينة الشرك57أن  الدراسةنتائج من 
 .االجتماعية تقدم للمجتمع الداخلي للشركة

اليت حيتاجها عينة  جاءت الربامج االجتماعية يف مقدمة هذه الربامج
 .املستفيدين

 

4 
دراسة املعهد الدويل 

القتصاد البيةة والصناعة 
(2007) 

لشركات السعودية و املسؤولية ا
االجتماعية التحديات وسبل 

م  التقد 
 

حتديد األولويات اليت تتعلق بالقضايا 
االجتماعية اليت يرى قطاع األعمال فيها فرص 

تقييم وحتليل ، وكذلك للمساية والتأثري
 جتاوب قطاع األعمال مع قضايا اجملتمع والبيةة

املنهج 
 الوصفي

 شركة سعودية 100اكرب 
املقابلة مع املدراء 

 التنفيذيني
 وحتليل احملتوى

مرتبطة باهتمام رجال األعمال بواقع  للشركاتية االجتماعية دوافع املسؤول
 منالتنمية وأخالقياهتم أكثر من ارتباطها بإسرتاتيجيات العمل، وكذلك 

 .النتائج أن احملافظة على البيةة تأيت يف مرتبة متأخرة يف قائمة األولويات لدى

 هـ(1430الزهراين) 5

املسؤولية االجتماعية للقطاع و 
سة اجتماعية اخلاص:درا

إلسهامات املؤسسات اخلاصة يف 
 يدة.العمل االجتماعي 

الكشف عن مدى قيام مؤسسات القطاع 
 .اخلاص مبسؤوليتها االجتماعية جتاه اجملتمع
الكشف عن املعوقات اليت منع أو حتد من 

 النشاط االجتماعي للمؤسسات
 

املنهج 
الصفي 
 املسحي

 مدراء املؤسسات
 والعاملني فيها

تفيدين من الربامج املقدمة واملس
 من املؤسسات

املقابلة 
 واالستبيان

هنا  بعض املعوقات اليت حتد من النشاط االجتماعي للمؤسسات من أبرزها 
قلة الدعم احلكومي، وعدم وجود أقسام خاصة باملسؤولية االجتماعية يف 
 املؤسسات واحلد من صالحيات املدير يف الصر  على الربامج االجتماعية

 (2010) الزريقات 6

أثر التوجه اإلسرتاتيجي يف حتقيق 
املسؤولية االجتماعية دراسة 
تطبيقية يف املصار  التجارية 

 األردنية

التعر  على أثر التوجيه االسرتاتيجي يف 
حتقيق املسؤولية االجتماعية يف املصار  

 التجارية األردنية

الوصفي 
 املسحي

العاملني يف املصار  النجارية 
 االستبيان يةاالردن

أن تصورات العاملني يف املصار  التجارية األردنية ألبعاد التوجه اإلسرتاتيجي 
ذات مستوى مرتفع، وأن تصوراهتم للمسؤولية االجتماعية ذات مستوى 

 .متوسط

 هـ(1429) باقنديل 7
املسؤولية االجتماعية للكليات 
األهلية مبدينة جدة كما يدركها 

 هايمنسوب

ارسة الكليات األهلية مبدينة معرفة درجة مم
جدة حول االهتمام مبشكالت وقضايا اجملتمع 

واالهتمام يمهور املستفيدين )الطالب 
والطالبات ( واالهتمام بالعاملني واحملافظة 

 على البيةة والطاقة

املنهج 
املسحي 
 الوصفي

أعضاء هيةة التدريس ورؤساء 
 الربامج واإلداريني

 االستبيان
 أن درجة ممارسة الكليات األهلية مبدينة جدة حول خلصت الدراسة إىل

االهتمام مبشكالت وقضايا اجملتمع واالهتمام يمهور املستفيدين واالهتمام 
 بالعاملني كانت متوسطة، أما احملافظة على البيةة والطاقة فقد كانت عالية
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 الهدف من الدراسة عنون الدراسة اسم الباحث م
منهج 

 الدراسة
 ةعينة الدراس

أدوات جمع 
 أهم نتائج الدراسة البيانات

8 
والزيادات وعبابنه احلوري 

(2014) 

إدارة الصورة الذهنية للمنظمات "
األردنية يف إطار واقع املسؤولية 
االجتماعية "دراسة ميدانية يف 
شركات االتصاالت اخللوية 

 األردنية

الكشف عن مدى اهتمام شركات االتصاالت 
طبيق املسؤولية االجتماعية اخللوية األردنية يف ت

 جتاه أصحاب املصلحة

املنهج 
الوصفي 
 التحليلي

واملوظفني املتواجدين يف راء املد
املراكز الرئيسة، باإلضافة إىل 
 انم  زبائن الشركات يف مدينة ع  

 االستبيان
توصلت الدراسة إىل أن شركات االتصاالت اخللوية األردنية أظهرت مستوى 

 .سؤولية االجتماعية بأبعادها الستةعال من االهتمام بامل

 (2009احلارثي ) 9
جتربة اململكة العربية السعودية يف 
 ترسيخ أسس املسؤولية االجتماعية

معرفة األطر التطبيقية ألداء املسؤولية 
االجتماعية من واقع جتارب بعض الشركات 
الرائدة، وأيضاً معرفة عوامل النجاح والقوة 

اليت واجهت ونقاط الضعف والتحديات 
 أصحاب التجارب والدروس املستفادة

املنهج 
الوصفي 
 النظري

القطاعات الرئيسية ذات الصلة 
باملسؤولية االجتماعية باململكة 

العربية السعودية، مع الرتكيز على 
املنشآت الكربى يف القطاع 

 اخلاص

املصادر املوثقة 
التقارير 

والدراسات يف 
 هذا اجملال

لة من املقرتحات منها قيام املنشأة بتوفري إدارة وخلصت الدراسة إىل مج
متخصصة للمسؤولية االجتماعية تتوىل ختطيط وتنفيذ الربامج والتنسيق مع 

 اجلهات ذات العالقة، على أن تتبع اإلدارة العليا مباشرة

 (2009) عيسى 10

"املسؤولية االجتماعية للقطاع 
اخلاص يف مصر دراسة حالة 

م املسؤولية تطبيقية لقياس وتقيي
 االجتماعية للشركات

معرفة دوافع شركات القطاع اخلاص حنو 
املساية يف أنشطة املسؤولية االجتماعية، 
وأيضاً حتليل عناصر املسؤولية االجتماعية 

للشركات وبيان أثر ذلك على أدائها ونتائجها 
 االقتصادية

الدراسة 
املنهج 

 االستقرائي

شركات القطاع اخلاص يف 
 صر العربيةمجهورية م

املصادر املوثقة 
التقارير 

والدراسات يف 
 هذا اجملال

قيام الشركة باألداء االجتماعي ميثل عامالً مهماً من عوامل حتفيز العاملني، 
وحتفيز اجملتمع لزيادة للتعاون مع الشركة، مما ينتج عن ذلك زيادة يف األرباح 

الجتماعية املرتتبة وكذلك أن حصر وقياس التكاليف ا ،وحتسني ىعة الشركة
يف التقارير  هاعلى ممارسة الشركة ملسؤولياهتا االجتماعية مع اإلفصاح عن

 .والقوائم املالية ، يوفر أداة مهمة هلا للتنافس مع غريها من الشركات 
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 :مرتبطةالتعليق على الدراسات ال
انب أو أكثر من تبني أهنا طرقت موضوعات عديدة تتصل ي رتبطةاملعند فحص الدراسات      

بشكل عام، حيث  رتبطةاملجماالت املسؤولية االجتماعية، ولكن ميكن تلخيص ما ركزت عليه الدراسات 
أكدت مجيعها على أيية املسؤولية االجتماعية ألي منظمة حكومية كانت أو خاصة، رياضية كنت أو 

أهدا  الدراسة أو يف ثنايا األدب  كما تناولت أغلبها مفهوم املسؤولية االجتماعية إما يف  ،غري رياضية
 النظري للدراسة. 

أما الدراسات اليت حتدثت عن املسؤولية االجتماعية يف الرياضة فهي يف الدراسات العربية  قليلة      
بعض جوانب املسؤولية االجتماعية فليس هنا  إال دراستني تناولت  ، يف حدود علم الباحث،جداً 
(، وبقية 2000) هـ(، ودراسة عليق1417) اوينسلشباب وهي دراسة كياضية ومراكز األندية الر ل

الدراسات العربية تناولتها يف مؤسسات وهيةات أخرى وأغلبها يف الشركات، أما الدراسات األجنبية 
 فجميعها حتدثت عن املسؤولية االجتماعية يف الرياضة وخاصة األندية الرياضية.

املؤسسات املختلفة امج املسؤولية االجتماعية اليت تقدمها هنا  دراسات تطرقت للخدمات وبر      
هـ(، ودراسة 1431) ستشارات اإلداريةهـ(، ودراسة مركز مراس لال1417) اوينسومنها دراسة ك
Rosca (2011)(2011) ، ودراسة  Athanasopoulou et al ودراسة ،Akansel et al, (2010)   وهنا

 ولية االجتماعية يف املنظمات واملؤسسات ومنها دراسة باقنديلممارسة املسؤ دراسات تطرقت لدرجة  
  .Walters & Tacon (2011)دراسةو(، 2014) ودراسة احلوري وآخرون هـ(،1429)
هنا  دراسات استهدفت حتديد معايري لقياس عناصر املسؤولية االجتماعية ومنها بيمنا جند أنه        

 (.2009) (، ودراسة عيسى2007) والصناعةدراسة املعهد الدويل القتصاد البيةة 
 ،وهنا  دراسات حاولت معرفة دوافع املنظمات لتبنيها مبادرات يف جمال املسؤولية االجتماعية     

(، ودراسة 2009) (، ودراسة عيسى2007) ومنها دراسة املعهد الدويل القتصاد البيةة والصناعة
Ngwenya (2010). 

قيام املؤسسات مببادرات يف جمال املسؤولية لت التعر  على اآلثار املرتتبة وهنا  دراسات حاول          
 .(2009) االجتماعية ومنها دراسة عيسى

والشركات الرائدة يف جمال املسؤولية االجتماعية  دراسات حتدثت عن جتارب املنظمات وهنا      
املستفادة من هذه  والدروس ومعرفة عوامل النجاح والقوة ونقاط الضعف والتحديات اليت واجهتها

       .Akansel et al (2010) ، ودراسة(2009) دراسة احلارثي التجربة ومنها
املسؤولية االجتماعية  وهنا  دراسات حبثت يف معوقات قيام منظمات األعمال مببادرات يف جمال    

املعهد الدويل  هـ(، ودراسة1430) ، ودراسة الزهراين  Walters & Tacon(2011) ةسومنها درا
 (.2007) القتصاد البيةة والصناعة
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( اليت حبثت عن درجة حتقيق األهدا  االجتماعية 2000) وهنا  دراسات تقوميية مثل دراسة عليق    
 يف مراكز الشباب.

يف التأكيد على أيية املسؤولية  اليت سبقتهاوبشكل عام تلتقي هذه الدراسة مع الدراسات      
طبيعة الربامج واخلدمات  مؤسسة خاصة أو حكومية رياضية أو غري رياضية، وكذلك االجتماعية ألي

تلتقي يف ضرورة التأكيد على اإلفادة من التجارب واخلربات املتوفرة يف جمال  وأيضاً ، ها املنظمةقدمتاليت 
 املسؤولية االجتماعية.

 يف اجلوانب التالية: هااليت سبقتوقد حتقق للدراسة احلالية االستفادة من الدراسات      
 .إثراء اخللفية العلمية للباحث عن املسؤولية االجتماعية من مجيع جوانبها 
 بناء وتدعيم اإلطار النظري للدراسة. 
  استفادت الدراسة احلالية من النتائج والتوصيات واالقرتاحات اليت قدمتها بعض الدراسات

 لشروع يف موضوع الدراسة.السابقة حيث عززت قناعة الباحث كمربرات منطقية ل
 .توجيه الباحث إىل كثري من املراجع املتعلقة مبوضوع الدراسة 
 .اختيار منهج الدراسة وأداهتا 
 .تفسري بعض نتائج الدراسة احلالية 
  ،الكشف عن اجلوانب الغري مغطاة حبثيًا يف جمال املسؤولية االجتماعية يف األندية الرياضية

لية أو عربية شاملة تتحدث عن املسؤولية االجتماعية يف حيث مل جيد الباحث دراسة حم
ه بشكل جزئي وهي دراستني دراسة  الدراسات اليت طرقت هذا اجملال طرقتفاألندية الرياضية، 

هـ(، اليت حتدثت عن أهدا  وواقع اخلدمات التطوعية الرتبوية والثقافية يف 1417) اوينسك
ليت حبثت يف حتديد درجة حتقيق أهدا  الربامج (، ا2000) األندية الرياضية، ودراسة عليق

حيث أن الدراسة احلالية تتناول واقع املسؤولية  ،مبراكز شباب القرى يمهورية مصر االجتماعية
للمسؤولية  يلالكشف عن الواقع اإلداري واملا االجتماعية يف األندية الرياضية من خالل

ماعية املقدمة من ِقبل النادي، األمر الذي االجتماعية، وكذلك واقع برامج املسؤولية االجت
 يعطي هذه الدراسة طابعا  خمتلفا  عن غريها من الدراسات.

وأوجه االستفادة منها، ميكن القول أن الدراسة احلالية  املرتبطةوبعد االستعراض السابق للدراسات 
 ختتلف عنها يف النقاط التالية:

 ية حتديدا  أهنا تبحث يف جمال املسؤولية أن هذه الدراسة اختلفت عن الدراسات العرب
 االجتماعية يف األندية الرياضية مبعناها الشامل، وهذا ما مل جيده الباحث يف الدراسات العربية.

 ة اإلدارية الدراسات العربية مل تتحدث عن املسؤولية االجتماعية يف األندية الرياضية من الناحي
أوجه اخلدمات والربامج اليت تقدمها األندية الرياضية، وإاا حتدثت عن جزء بسيط من  ليةواملا
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والربامج املقدمة يف جمال  ليةصيلي عن األمور اإلدارية واملابينما هذه الدراسة تتحدث بشكل تف
 املسؤولية االجتماعية، وهذا ما يعطي هذه الدراسة طابعاً خمتلفاً.

  يث جمتمع الدراسة املتمثل يف من ح اليت سبقتهاختتلف أيضًا هذه الدراسة عن الدراسات
 يف األندية الرياضية. والرياضيني األعضاء العاملني
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 منهج الدراسة:أواًل: 
بناًء على مـا تقتضـيه طبيعـة الدراسـة فـإن املـنهج الوصـفي املسـحي هـو األنسـب هلـذه الدراسـة، حيـث      

ــــوم اإلنســــانيةأن هــــذ ــــه ميُ  ،ا املــــنهج هــــو األكثــــر اســــتخداماً لدراســــة الظــــواهر يف جمــــال العل ــــن مــــن لكون ك 
 ،اســـتجواب مجيـــع أفـــراد جمتمـــع البحـــث أو عينـــة كبـــرية مـــنهم هبـــد  وصـــف الظـــاهرة املدروســـة )العســـا 

يفيـــاً (، كمـــا أنـــه يعطـــي أوصـــافاً ومعلومـــات دقيقـــة عـــن هـــذه الظـــاهرة ويعـــرب عنهـــا تعبـــرياً كميـــاً وك2003
 .(2003 ،وكايدعبيدات، عدس، و )

 مجتمع الدراسة:ثانياً: 
ناديا (  14وعددها ) رابطة احملرتفنييتكون جمتمع الدراسة من األعضاء املنتسبني جلميع أندية دوري      

هـ، وقد أختار الباحث ثالث فةات من هؤالء األعضاء املنتسبني 1435 -1434للموسم الرياضي 
  مل يف النادي عمال  إداريا  سواءً أعضاء جملس اإلدارة، واإلداريني ويُقصد هبم من يع هلذه األندية، وهم

( فردا  848أو إداري لعبة، وكذلك العيب الفريق األول لكرة القدم، وقد بلغ عددهم مجيعاً ) كان موظفاً 
لنادي، كما حسبما ظهر للباحث من خالل التواصل مع سكرتري النادي أو أمني عام النادي أو زيارة ا

 هو موضح يف اجلدول التايل. 
 (1-3جدول )

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير النادي
 م

مجلس  المدينة النادي
 الالعبين  يناإلداري اإلدارة

اجملموع الكلي 
 راسةجملتمع الد

 30 44 8 الرياض اهلالل 1
 30 42 9 جدة األهلي 2
 30 35 7 الرياض الشباب 3
 26 17 11 إلحساءا الفتح 4
 30 30 9 الدمام االتفاق 5
 30 40 7 جدة االحتاد 6
 30 3 10 جنران جنران 7
 30 15 11 الدمام النهضة 8
 30 5 11 اخلرج الشعلة 9
 27 16 9 بريدة الرائد 10
 30 35 9 الرياض النصر 11
 26 5 10 اجملمعة يالفيصل 12
 25 15 10 بريدة التعاون  13
 30 12 9 اجلو  العروبة 14

 848 404 314 130 اجملموع
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 عينة الدراسة:ثالثاً: 
فقد طبقت الدراسة على املتاح من أفراد  بسيطةعشوائية المت اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة ال

سبة ( استبانة على أفراد جمتمع الدراسة، بن300، حيث مت توزيع )العينة لصعوبة الوصول إليهم مجيعاً 
ستبانات منها لعدم ا( 3( استبانة، مت استبعاد )247) كان املسرتد منها %( من جمتمع الدراسة،35،4)

( استبانه، 244اكتماهلا، وبلغ جمموع االستبانات املكتملة اليت أدخلت يف عملية التحليل اإلحصائي )
على مجيع  بانات يدوياً توزيع االست متوقد  ،جمموع االستبانات املوزعة%( من 81،3أي ما يعادل )

هـ، وقد طالت مدة 1435ت2ت15بتاريخ  بالربيد وذلك األندية ما عدا نادي العروبة فقد مت إرساهلا
 هلاوذلك يعود لضعف جتاوب بعض األندية، مما اضطر الباحث لتكثيف زياراته  ،اسرتداد االستبانات

هـ، 1435ت6ت22 سرتداد االستباناتكان آخر موعد ال  وقدسواًء منه أو من املندوب املتعاون معه، 
ويوضح اجلدول التايل عدد االستبانات املوزعة، واملسرتد منها، واالستبانات الصاحلة والنسب املةوية لكل 

 منها بالنسبة إىل اجملتمع الكلي.
 (  2-3جدول )

 مع الدراسة األعداد والنسب المئوية لالستبانات الموزعة والمستردة والصالحة للتحليل من أفراد مجت

 االستبانات الموزعة مجتمع الدراسة
 االستبانات المستردة

 بالنسبة للموزعة
 االستبانات الصالحة

 بالنسبة للموزعة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

848 100% 300 35،4% 247 82،3% 244 81،3% 

 

 خصائص أفراد عينة الدراسة :
والنسـب املةويـة ألفـراد عينـة الدراسـة وفقـاً للمتغـريات )املؤهـل العلمـي، سـنوات اخلـربة يف مت حساب التكـرارات 

 اجملال الرياضي، طبيعة العمل يف النادي(، كما يلي :
 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمؤهل العلمي :1

 (3-3جدول )
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي

 النسبة العدد لعلمياالمؤهل  م
 %48،8 119 أدىن من بكالوريوس  1
 %41،4 101 بكالوريوس 2
 %9،8 24 أعلى من بكالوريوس 3

 %100 244 المجموع الكلي
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بوا ألداة اأفـــراد عينـــة الدراســـة ممـــن اســـتجأعلـــى نســـبة يف ( الســـابق أن 3-3يتضـــح مـــن اجلـــدول )
 %(، يلــــيهم األعضــــاء الــــذين48،8وس( بنســــبة )املؤهــــل العلمــــي )أدىن مــــن بكــــالوري حيمــــلالدراســــة مــــن 
املؤهـل  الذين حيملون%(، وكانت أقل نسبة لألعضاء 41،4العلمي )بكالوريوس( بنسبة ) حيملون املؤهل

 %( من إمجايل أفراد عينة الدراسة.9،8العلمي )أعلى من بكالوريوس( حيث بلغت نسبتهم )
 :المجال الرياضية في ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لسنوات الخبر 2

 (4-3جدول )
 التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة في المجال الرياضي

 النسبة العدد سنوات الخبرة  م
 %23 56 سنوات 5أقل من  1
 %45 110 سنوات 10إىل أقل من  5من  2
 %32 78 سنوات فأكثر 10 3

 %100 244 المجموع الكلي

أفـــراد عينـــة الدراســـة ســـنوات خـــربهتم يف  أعلـــى نســـبة يف( الســـابق أن 4-3يتضـــح مـــن اجلـــدول )
%( مــن إمجــايل أفــراد عينــة الدراســة، يلــيهم 45ســنوات( بنســبة ) 10إىل أقــل مــن  5اجملــال الرياضــي )مــن 

%(، وكانـــت أقـــل نســـبة لألعضـــاء 32ســـنوات فـــأكثر( بنســـبة ) 10األعضـــاء أصـــحاب ســـنوات اخلـــربة )
%( مـــن إمجـــايل أفـــراد عينـــة 23ســـنوات(  حيـــث بلغـــت نســـبتهم ) 5حاب ســـنوات اخلـــربة )أقـــل مـــن أصـــ

 الدراسة.
 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لطبيعة العمل في النادي :3

 (5-3جدول )
 التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير طبيعة العمل في النادي

 النسبة العدد ناديطبيعة العمل في ال م
 %24،6 60 عضو جملس إدارة 1
 %32،4 79 إداري 2
 %43 105 العب 3

 %100 244 المجموع الكلي

أفــــراد عينــــة الدراســــة طبيعــــة  أعلــــى نســــبة يف( الســــابق أن 5-3يتضــــح مــــن اجلــــدول )
ـــذين طبيعـــة عملهـــم )إداري( 43عملهـــم بالنـــادي )العـــب( بنســـبة ) %(، يلـــيهم األعضـــاء ال

%(، وكانــت أقــل نســبة لألعضــاء الــذين طبيعــة عملهــم )أعضــاء جملــس إدارة( 32،4بنســبة )
 %( من إمجايل أفراد عينة الدراسة.24،6حيث بلغت نسبتهم )
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 رابعاً: أداة الدراسة :
مبا أن الدراسة قد اتبعت املنهج الوصفي، فقـد مت اختيـار االسـتبيان كـأداة جلمـع املعلومـات، والتعـر       

معرفـــة واقـــع املســـؤولية حـــول  يف أنديـــة دوري عبـــد اللطيـــف مجيـــل العـــاملني والرياضـــينياء عضـــاألعلـــى آراء 
 ، وذلك لعدة اعتبارات منها :االجتماعية يف هذه األندية

ناديــاً يف مجيــع أحنــاء اململكــة، ولــذا يعــد االســتبيان  (14) علــىكــون أفــراد جمتمــع الدراســة مــوزعني  .1
 وقت واجلهد.األجنع يف مثل هذه احلاالت  لتوفري ال

 مــن األفـراد املســتجيبني )احلــارثي،البعـد عــن التحيـز مــن قبـل الباحــث القــائم هبـذه الدراســة، وكـذلك  .2
 م(.1992

 موضوعها. هامالءمة االستبيان  لطبيعة الدراسة وأهداف .3

 صورتها النهائية : يوصف االستبانة ف
ث وأوراق العمـــل املقدمـــة يف والبحـــو  بعـــد أن مت االطـــالع علـــى األدب الرتبـــوي، والدراســـات الســـابقة

وبعد قيام الباحث بزيارة بعض األندية الرياضية الـيت هلـا  ،املتعلقة باملسؤولية االجتماعية املؤمرات والندوات
ادي الشــباب واهلــالل ومقابلــة مــدراء إدارات املســؤولية االجتماعيــة هبــذين دور واضــح يف هــذا اجملــال مثــل نــ
ة املســـؤولية االجتماعيـــة باالحتـــاد الســـعودي لكـــرة القـــدم، ومقابلـــة بعـــض النـــاديني، وبعـــد مقابلـــة رئـــيس جلنـــ

، تشــكلت لـدى الباحـث رؤيــة واضـحة عـن حمــاور املهتمـني باملسـؤولية االجتماعيــة يف رابطـة دوري احملرتفـني
وتطـــوير اســتبانة هبـــد  التعـــر  علــى واقـــع املســـؤولية قـــام الباحــث ببنـــاء  االســتبانة وفقراهتـــا، أ بعــد ذلـــك

، وواقــع بــرامج املســؤولية االجتماعيــة املقدمــة( يف أنديــة دوري  يل)الواقــع اإلداري ، والواقــع املــاماعيــة االجت
 .ألعضاء العاملني والرياضيني فيهامن وجهة نظر ا رابطة احملرتفني

 تقنين أداة الدراسة
 الصدق الظاهري : (1
( حمكمـــاً )ملحـــق 20ددهم )بلـــغ عـــقـــام الباحـــث بعـــرض أداة الدراســـة علـــى جمموعـــة مـــن احملكمـــني      
( غــالبيتهم مــن أعضــاء هيةــة التــدريس بأقســام اإلدارة الرياضــية والرتبيــة البدنيــة باجلامعــات الســعودية 2رقــم

كــان   وأيضــاً  ،وبعــض اجلامعــات العربيــة، وكــذلك بعــض املختصــني يف جمــال املســؤولية االجتماعيــة والرياضــة
وقــد  ،ريس باألقســام الرتبويــة األخــرى  بكليــات الرتبيــةمــن جمموعــة احملكمــني  بعضــاً مــن أعضــاء هيةــة التــد

طلب من احملكمني إبداء آرائهـم حيـال وضـوح عبـارات االسـتبانة ودقـة صـياغتها مـن جهـة، ومالءمـة هـذه 
إضـافة مـا يرونـه مـن مقرتحـات  للتعـديل   مـنهمكـذلك طلـب   ،العبارات وارتباطها باحملور الذي تندرج حتته

باحـــث بتفريغهـــا يف يف ضـــوء توجيهـــات ومالحظـــات الســـادة احملكمـــني  قـــام الو   ،أو اإلضـــافة أو احلـــذ 
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، وكانـت علــى باملالحظــات واإلضـافات والتعــديالت الـيت اتفــق عليهـا غــالبيتهم اسـتبانة مســتقلة، أ األخـذ
 :النحو التايل

ين ، واالســتغناء عـن العبــارات الـيت تغــورة عامـة  لكثرهتــا مـن وجهــة نظـرهمتقليـل عبـارات األداة بصــ -
 عنها أخرى.

 تعديل صياغة بعض العبارات الطويلة أو املركبة واختصارها يف عبارات قصرية حتمل فكرة واحدة. -
 نقل بعض العبارات من بعد لبعد آخر. -
 إضافة بعض العبارات اجلديدة اليت تزيد من قوة أبعاد الدراسة. -
( فقــرة  توزعــت علــى ثالثــة حمــاور، 49)، تكونــت أداة الدراســة يف صــورهتا النهائيــة مــن ويف ضــوء مــا ســبق     

(، حبيـــث يقـــوم املســـتجيب  بتقيـــيم درجـــة تـــوافر هـــذه العبـــارة كواقـــع للمســـؤولية 1)انظـــر ملحـــق الدراســـة رقـــم 
 االجتماعية يف أندية دوري عبد اللطيف مجيل لكرة القدم.  

 ( صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:2
 (6-3جدول )

 الذي تنتمي إليه العبارة  محورات كل عبارة والدرجة الكلية للدرج معامالت ارتباط بيرسون بين
 األول المحور

 الجوانب اإلدارية
 الثاني المحور

 الجوانب المالية
 الثالث المحور

 البرامج المقدمة
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
1 0،796** 24 0،671** 35 0،581** 
2 0،686** 25 0،677** 36 0،657** 
3 0،709** 26 0،669** 37 0،508** 
4 0،820** 27 0،627** 38 0،683** 
5 0،581** 28 0،519** 39 0،733** 
6 0،502** 29 0،594** 40 0،554** 
7 0،736** 30 0،620** 41 0،687** 
8 0،432** 31 0،470** 42 0،448** 
9 0،547** 32 0،710** 43 0،667** 
10 0،676** 33 0،382** 44 0،472** 
11 0،496** 34 0،402** 45 0،391** 
12 0،388**   46 0،486** 
13 0،643**   47 0،456** 
14 0،550**   48 0،685** 
15 0،500**   49 0،510** 
16 0،698**     
17 0،512**     
18 0،477**     
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19 0،535**     
20 0،581**     
21 0،696**     
22 0،560**     
23 0،418**     

                                                                                  (0،01** دال إحصائيا عند مستوى داللة )
وهي  رابطة احملرتفنيمت تطبيق الدراسة االستطالعية على ثالثة أندية سبق هلا وأن شاركت يف دوري      

( استبانة، وقد مت حساب صدق 30حصائي )اخلليج( وقد أدخل يف التحليل اإل الوحدة، )القادسية،
الذي  محورات كل عبارة والدرجة الكلية للاالتساق الداخلي حبساب معامل ارتباط بريسون بني درج

 أعاله.( 6-3تنتمي إليه العبارة، وذلك كما يوضح نتائجها اجلدول )
قيم عالية حيث  واحملاورامالت االرتباط بني العبارات قيم مع ( السابق أن  6-3يبني جدول )     

الثاين اجلوانب املالية فقد  احملور(، أما 0،820 – 0،388األول اجلوانب اإلدارية بني ) احملورتراوحت يف 
الثالث الربامج املقدمة تراوحت بني  محور(، ولل0،710 – 0،382تراوحت معامالت االرتباط بني )

(، مما يدل على توافر 0،01(،  وكانت مجيعها دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0،687 – 0،391)
 درجة عالية من صدق االتساق الداخلي جلميع أبعاد االستبانة.

 ثبات أداة الدراسة:
مت التأكــد مــن ثبــات االســتبانة مــن خــالل حســاب ثبــات االتســاق الــداخلي للعبــارات باســتخدام 

 ( التايل:7-3ا تبني النتائج يدول )معادلة ألفا كرونباخ ، كم
 (7-3جدول )

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد االستبانة 
عدد  عديييييييييالب

 العبارات
 معامل

 الثبات  
 0،91 23 البعد األول : اجلوانب اإلدارية
 0،80 11 البعد الثاين : اجلوانب املالية
 0،85 15 البعد الثالث: الربامج املقدمة

 0،94 49 ت االستبانة العامثبا
 

مجيـــع قـــيم معـــامالت الثبـــات ألبعـــاد االســـتبانة كانـــت قـــيم عاليـــة حيـــث  ( الســـابق أن  7-3يبـــني جـــدول )
( وبلغـــــت قيمـــــة معامـــــل الثبـــــات الكلـــــي 0،91 – 0،80بـــــني ) محـــــاوريم معامـــــل الثبـــــات للتراوحـــــت قـــــ
ىل صــــالحية االســــتبانة للتطبيــــق (، وتشــــري هــــذه القــــيم العاليــــة مــــن معــــامالت الثبــــات إ0،94لالســــتبانة )
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احتــوت االســتبانة يف صــورهتا النهائيــة علــى جــزأين  وكــذلك ،وإمكانيــة االعتمــاد علــى نتائجهــا والوثــوق هبــا
 رئيسني يا:

عبــارة عــن البيانــات الشخصــية ألفــراد عينــة الدراســة ومثلــت يف: )املؤهــل العلمــي، ســنوات  الجييزء األول:
 ة العمل بالنادي(.اخلربة يف اجملال الرياضي، طبيع

( عبــــارة 49ويتكــــون مـــن )، رابطـــة احملرتفـــنيواقــــع املســـؤولية االجتماعيـــة  يف أنديــــة دوري الجيييزء الثييياني: 
 مقسمة على ثالثة حماور هي:

 ( عبارة.23احملور األول: اجلوانب اإلدارية،  ويتكون من ) -
 ( عبارة.11احملور الثاين: اجلوانب املالية،  ويتكون من ) -
 ( عبارة. 15) ثالث: الربامج املقدمة،  ويتكون مناحملور ال -

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة:خامساً 
حتليل البيانات  حتقيقها، فقد مت بناء على طبيعة الدراسة واألهدا  اليت سعى الباحث إىل 

ييس تخراج النتائج وفقًا للمقا(، واسSPSSباستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية )
 حصائية التالية:اإل
 للتعر  على خصائص أفراد عينة الدراسة وفقا للبيانات الشخصية. التكرارات والنسب المئوية : -1
عبـــارات االســـتبيان وكـــذلك متوســـطات  حلســـاب الحسيييابية واالنحرافيييات المعياريييية: المتوسيييطات  -2

ـــة لالســـتبانة بنـــاء علـــى اســـتجابات أفـــرا ـــدرجات الكليـــة والـــدرجات الفرعي ـــة الدراســـةال ومـــدى  ،د عين
 .تشتت استجابات أفراد عينة الدراسة عن متوسطاهتا

 .حلساب االتساق الداخلي  معامل ارتباط بيرسون: -3
 .: حلساب الثبات لعبارات االستبانةمعامل ألفا كرونباخ   -4
، على وحمور، وذلك لوصف املتوسط احلسايب لالستجابات على كل عبارة المدى معادلة -5

 النحو التايل:
( 4( لالســــتجابة عاليــــة جــــداً، والدرجــــة )5 حتديــــد درجــــة االســــتجابة حبيــــث يعطــــى الدرجــــة )مت

ــــة، والدرجــــة ) ــــة، والدرجــــة )2( لالســــتجابة متوســــطة، والدرجــــة )3لالســــتجابة عالي ( 1( لالســــتجابة قليل
 لالستجابة غري موجودة، وذلك بناء على الفةات التالية:

 (.غري موجودة) مثل درجة املوافقة 1،8إىل أقل من  1من  -
 (.قليلةمثل درجة املوافقة ) 2،6إىل أقل من  1،8من  -
 (.متوسطةمثل درجة املوافقة ) 3،4إىل أقل من  2،6من  -
 (.عاليةمثل درجة املوافقة ) 4،2إىل أقل من  3،4من  -
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 (.عالية جداً مثل درجة املوافقة ) 5إىل  4،2من  -
  .توزيع البيانات: للتحقق من اعتدالية اختبار كلمنجروف سيمرنوف -6
: للتحقق مـن التجـانس يف توزيـع اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة علـى مجيـع اختبار ليفين للتجانس -7

 .االستبانة حماور
للتعــــر  علــــى داللــــة مــــا قــــد يوجــــد مــــن فــــروق بــــني  ":كروسييييكال واليييييس"الالمعلمييييي  االختبييييار -8

ــطات احلســابية الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة وفقــاً ملتغــري بعــد التأكــد مــن (،  )املؤهــل العلمــياملتوس 
 عدم اعتدالية توزيع البيانات الستجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً هلذا املتغري.

ة مــا قــد يوجــد مــن للتعــر  علــى داللــ  (One-way ANOVA)تحليييل التبيياين أحييادي االتجييا :  -9
ســنوات اخلــربة يف )ات الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة وفقــاً للمتغــري  طات احلســابيةفــروق بــني املتوســ

 (.اجملال الرياضي، طبيعة العمل يف النادي
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 ةعرض وحتليل نتائج الدراس          
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 مقدمة:
للنتائج املتصلة بالسؤال الرئيس الذي حاولت الدراسة اإلجابة يتضمن هذا الفصل عرضًا مفصاًل      

من وجهة نظر األعضاء  رابطة المحترفيناالجتماعية في أندية دوري ما واقع المسؤولية عليه وهو: 
ملتعلقة مبجموعة األسةلة الفرعية البالغ وذلك من خالل استعراض النتائج ا، ؟املين والرياضيينالع

 .عددها أربعة أسةلة
 عرض وتحليل نتائج الدراسة:

 رابطة المحترفينفي أندية دوري إجابة السؤال األول: ما الواقع اإلداري للمسؤولية االجتماعية 
 ؟.نظر األعضاء العاملين والرياضيينمن وجهة 

ـــة علـــى هـــذا الســـؤال، مت حســـاب املتوســـط احلســـايب واالحنـــرا  املعيـــاري الســـتجابات أفـــراد عينـــة  ولإلجاب
ـــة دوري  اجلوانـــب حـــول مـــدى تـــوافر  رابطـــة احملرتفـــنيالدراســـة مـــن  األعضـــاء العـــاملني والرياضـــيني يف أندي

، ومــن أ ترتيــب هــذه العوامــل تنازليــاً حســب املتوســط احلســايب أنــديتهملمســؤولية االجتماعيــة يف داريــة لاإل
دول أن العوامـــــل الالزمـــــة لتفعيـــــل املســـــؤولية اجلـــــ هـــــذا يتبـــــني مـــــن، حيـــــث (1-4ويبـــــني ذلـــــك اجلـــــدول )

قليلـة( مـن وجهـة نظـر يف اجلوانب اإلدارية جاءت بدرجة توافر ) رابطة احملرتفنياالجتماعية يف أندية دوري 
(، 2،52) وراملتوســط احلســايب العــام هلــذا احملــاألعضــاء العــاملني والرياضــيني يف تلــك األنديــة، حيــث جــاء 

( وتراوحت قيم االحنرافات املعيارية ألغلب العوامل احملددة هبـذا البعـد بـني 0،734باحنرا  معياري قدره )
ـــــدل 1،295 – 1،07) علـــــى تبـــــاين اســـــتجابات األعضـــــاء العـــــاملني ( وهـــــي قـــــيم مرتفعـــــة نســـــبياً ممـــــا ي

حـــول مـــدى تـــوافر تلـــك العوامـــل، بينمـــا جـــاءت العوامـــل ذات  رابطـــة احملرتفـــنيوالرياضـــيني يف أنديـــة دوري 
( وهــــي 0،992 – 0،899( باحنرافــــات معياريــــة تراوحــــت بــــني )23، 22، 21،  15،  5، 3األرقـــام )

رابطــة عضــاء العــاملني والرياضــيني يف أنديــة دوري قــيم متدنيــة نســبياً ممــا يــدل علــى جتــانس اســتجابات األ
 حول مدى توافر تلك العوامل. احملرتفني
وقـــد جـــاء يف الرتتيـــب األول مـــن العوامـــل الالزمـــة لتفعيـــل املســـؤولية االجتماعيـــة يف أنديـــة دوري           

 يكلـــف هبـــا مـــن قبـــل يف اجلوانـــب اإلداريـــة " مشـــاركة النـــادي يف األنشـــطة االجتماعيـــة الـــيت رابطـــة احملرتفـــني
(، يليــه يف الرتتيــب الثـاين " اعتبــار مرافــق النــادي 3،09الرئاسـة العامــة لرعايــة الشــباب " مبتوسـط حســايب )

(، وكاليـا بدرجـة تـوافر )متوسـطة(، 3،05مالئمة لتنفيذ برامج املسؤولية االجتماعية " مبتوسـط حسـايب )
( بـــدرجات 2،11 – 2،80حســـابية تــرتاوح بـــني )وجــاءت بـــاقي العوامــل احملـــددة هبـــذا البعــد مبتوســـطات 

توافر )متوسطة، وقليلة(. ويف الرتتيب األخري جاء العامل" وجود نشرات مطبوعة موثقة حتتـوي علـى مهـام 
 ( بدرجة توافر )قليلة(.2،11وواجبات وبرامج املسؤولية االجتماعية يف النادي " مبتوسط حسايب )
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 (1-4جدول )
 حول مدى توافر ضاء العاملين والرياضييننحرافات المعيارية الستجابات األعالمتوسطات الحسابية واال

 لمسؤولية االجتماعية مرتبة تنازلياً ل الجوانب اإلدارية
رقم 
 العبارات العبارة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

 درجة
 التوافر

18 
ا من قبل الرئاسة العامة يشار  النادي يف األنشطة االجتماعية اليت يكلف هب

 متوسطة 1 1،105 3،09 لرعاية الشباب 

 متوسطة 2 1،295 3،05 تعترب مرافق النادي مالئمة لتنفيذ برامج املسؤولية االجتماعية 10
 متوسطة 3 0،942 2،80 يهتم النادي برتشيد استهال  الكهرباء 22
 متوسطة 4 1،037 2،78 سؤولية االجتماعيةيتم االستفادة من شهرة الالعبني يف تنفيذ برامج امل 12
 متوسطة 5 0،992 2،74 حيرص النادي على استخدام أدوات ترشيد املياه 23
 متوسطة 6 1،166 2،73 توجد إدارة مستقلة للمسؤولية االجتماعية يف النادي 1
 متوسطة 7 0،981 2،64 يوجد توافق بني أهدا  برامج املسؤولية االجتماعية وبني أهدا  النادي 5
 متوسطة 8 0،991 2،60 توجد أهدا  معلنة للمسؤولية االجتماعية يف النادي 3

21 
ينظر النادي بعني االعتبار للمالحظات اليت تثريها خمتلف مؤسسات اجملتمع 

 بشأن أنشطته االجتماعية
 قليلة 9 0،972 2،57

13 
بيةة )مواد صديقة يستخدم النادي املواد واألجهزة اليت ال تؤثر سلبًا على ال

 للبيةة(
 قليلة 10 1،007 2،55

 قليلة 11 1،067 2،52 يتعاون النادي مع املؤسسات واهليةات املعنية باحملافظة على البيةة 14

19 
توجد تقارير دورية عن برمج املسؤولية االجتماعية اليت مت تنفيذها من قبل 

 النادي
 قليلة 12 1،109 2،52

 قليلة 13 1،056 2،48 توبة للمسؤولية االجتماعية يف الناديتوجد رؤية ورسالة مك 2
 قليلة 14 1،046 2،44 توجد خطة زمنية قابلة للقياس لربامج املسؤولية االجتماعية يف النادي 4
 قليلة 15 1،004 2،41 يوجد شخصية تروجيية لربامج املسؤولية االجتماعية 17
 قليلة 16 1،088 2،38 وبني األنشطة الرياضيةيوازن النادي بني األنشطة االجتماعية  20
 قليلة 17 1،137 2،36 يوجد خمتصون متفرغون للمسؤولية االجتماعية يعملون يف النادي 6
 قليلة 18 1،021 2،30 حيرص النادي على استخدام األدوات واألجهزة اليت ميكن تدويرها 16
 قليلة 19 0،899 2،23 املسؤولية االجتماعية توجد حوافز لألندية اليت لديها مبادرات فعالة يف 15
 قليلة 20 1،077 2،23 يوجد شعار للمسؤولية االجتماعية يدل على أهدافها 7
 قليلة 21 1،097 2،21 تتوفر أيقونة يف موقع النادي خاصة باملسؤولية االجتماعية لإلعالن عن برجمها 11

8 
دارة املسؤولية توجد شراكات مع مؤسسات وهيةات متخصصة لتطوير إ

 قليلة 22 1،098 2،13 االجتماعية يف النادي

9 
توجد نشرات مطبوعة موثقة حتتوي على مهام وواجبات وبرامج املسؤولية 

 قليلة 23 1،009 2،11 االجتماعية يف النادي

 قليلة --- 0،734 2،52 الجوانب اإلدارية المجموع الكلي للبعد األول :
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مين  رابطة المحترفينا الواقع المادي للمسؤولية االجتماعية في أندية دوري مإجابة السؤال الثاني:  
 .نظر األعضاء العاملين والرياضيين؟وجهة 
مت حساب املتوسـط احلسـايب واالحنـرا  املعيـاري السـتجابات أفـراد عينـة  ولإلجابة على هذا السؤال،      

اجلوانـب املاليـة  تـوافر حـول مـدى رابطة احملرتفـنيي الدراسة من  األعضاء العاملني والرياضيني يف أندية دور 
، ومــن أ ترتيــب هــذه العوامــل تنازليــاً حســب املتوســط احلســايب ويبــني أنــديتهم لمســؤولية االجتماعيــة يفل

 ( التايل : 2-4ذلك اجلدول )
 (2-4جدول )

 ن حول مدى توافرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات األعضاء العاملين والرياضيي
 مرتبة تنازلياً  لمسؤولية االجتماعيةل اليةالجوانب الم

رقم 
 العبارة

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

 درجة
 التوافر

 قليلة 1 1،044 2،47 تتوفر ميزانية خاصة باملسؤولية االجتماعية بالنادي 24
 قليلة 2 1،059 2،45 ويل برامج املسؤولية االجتماعيةيتبىن أعضاء الشر  يف النادي م 25
 قليلة 3 0،981 2،18 يوجد داعمون لربامج املسؤولية االجتماعية من خارج النادي 28

يتوفر دعم مايل من الرئاسة العامة لرعاية الشباب لربامج املسؤولية  31
 االجتماعية

 قليلة 4 0،894 2،17

 قليلة 5 1،000 2،17 لربامج املسؤولية االجتماعية ختصص نسبة من دخل املباريات 26
 قليلة 6 0،935 2،10 يشار  بعض العيب النادي بتمويل برامج املسؤولية االجتماعية 32
 قليلة 7 0،870 2،06  تقام مباريات خريية يعود ريعها لربامج املسؤولية االجتماعية 27
 قليلة 8 0،894 2،00 سؤولية االجتماعيةختصص نسبة من حقوق نقل املباريات لربامج امل 29
 قليلة 9 0،912 1،91 تساهم الشركات الراعية للنادي يف دعم برمج املسؤولية االجتماعية 34

30 
توجد نسبة من مبيعات النادي مثل قمصان الالعبني لربامج املسؤولية 

 قليلة 10 0،916 1،87 االجتماعية

33 
احملرتفني لصا  برامج املسؤولية ختصص نسبة من قيمة عقود الالعبني 

 االجتماعية
1،62 0،820 11 

غري 
 موجودة

 قليلة --- 0،690 2،09 الجوانب المالية المجموع الكلي للبعد الثاني :

 رابطــة احملرتفــنيلمســؤولية االجتماعيــة يف أنديــة ل اجلوانــب املاليــة ( الســابق أن2-4يتبــني مــن جــدول )      
املتوســــط ، حيــــث جــــاء نظــــر األعضــــاء العــــاملني والرياضــــينيليلــــة( مــــن وجهــــة يف جــــاءت بدرجــــة تــــوافر )ق

( وتراوحــت قــيم االحنرافــات املعياريــة 0،690(، بــاحنرا  معيــاري قــدره )2،09) وراحلســايب العــام هلــذا احملــ
( وهـــي قـــيم متدنيـــة نســـبياً ممـــا يـــدل علـــى 0،981 – 0،820بـــني ) ورألغلـــب العوامـــل احملـــددة هبـــذا احملـــ

حــول مــدى تــوافر تلـــك  رابطــة احملرتفـــنيابات األعضــاء العـــاملني والرياضــيني يف أنديــة دوري جتــانس اســتج
 1.000( باحنرافــات معياريــة تراوحــت بــني )26، 25، 24العوامــل، بينمــا جــاءت العوامــل ذات األرقــام )
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يف ( وهـــي قـــيم مرتفعـــة نســـبياً ممـــا يـــدل علـــى تبـــاين اســـتجابات األعضـــاء العـــاملني والرياضـــيني 1.059 –
 حول مدى توافر تلك العوامل. رابطة احملرتفنيأندية دوري 

 رابطـة احملرتفـنيلمسؤولية االجتماعية يف أندية دوري ل اجلوانب املالية توافر وجاء يف الرتتيب األول من      
"  (، يليـه يف الرتتيـب الثـاين2،47توافر ميزانية خاصة باملسؤولية االجتماعية بالنادي " مبتوسـط حسـايب )"

(، وكاليــا 2،45تبــىن أعضــاء الشــر  يف النــادي مويــل بــرامج املســؤولية االجتماعيــة " مبتوســط حســايب )
 – 2،18مبتوسـطات حسـابية تـرتاوح بـني ) ورباقي العوامل احملـددة هبـذا احملـ بدرجة توافر )قليلة(، وجاءت

امل" ختصـيص نسـبة مـن قيمـة ( بدرجات توافر )قليلة، وغري موجودة(. ويف الرتتيب األخري جاء الع1،62
( بدرجـة تـوافر )غـري 1،62عقود الالعبني احملرتفني لصا  برامج املسؤولية االجتماعية " مبتوسـط حسـايب )

 موجودة(.
ميين  رابطيية المحتييرفينمييا واقيع البييرامج االجتماعييية التييي تقيدمها أندييية دوري ابية السييؤال الثالييث: إج

 .لين والرياضيين؟وجهة نظر األعضاء العام
 (3-4جدول )

ول مدى توافر البرامج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات األعضاء العاملين والرياضيين ح
 ياً لمرتبة تناز  االجتماعية

رقم 
 العبارة

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

 درجة
 التوافر

 متوسطة 1 0،886 2،80 بات الدينية أو الوطنية أو الرياضيةتوجد برامج خاصة تقدم يف املناس 48
 متوسطة 2 1،049 2،70 توجد برامج تستهد  األيتام 39
 متوسطة 3 1،101 2،66 تصميم برامج تستهد  ذوي االحتياجات اخلاصة 40
 قليلة 4 1،047 2،55 توجد برامج مشرتكة مع جهات خمتلفة يف الدولة 38
 قليلة 5 0،982 2،55 لألطفال توجد برامج موجهة 41
 قليلة 6 0،970 2،54 توجد برامج تستهد  طالب املدارس 45
 قليلة 7 0،992 2،50 توجد برامج خمصصة للشباب 44
 قليلة 8 0،900 2،47 توجد برامج متنوعة لرفع مستوى الثقافة الرياضية 36
 قليلة 9 1،012 2،40 توجد برامج متنوعة لرفع مستوى الثقافة الصحية 37
 قليلة 10 0،895 2،37 توجد برامج موجة جلمهور النادي 46
 قليلة 11 1،052 2،37 توجد برامج تدريبية ألفراد اجملتمع من خارج النادي 35
 قليلة 12 0،937 2،30 يقيم النادي برامج لتعزيز األمن الفكري 43
 قليلة 13 0،926 2،29 توجد برامج حتد من التعصب الرياضي 47
 قليلة 14 0،984 2،28 توجد برامج تستهد  العاملني واملنتمني للنادي 42
 قليلة 15 0،885 1،95 يتم تصميم برامج للتوعية البيةية 49

 قليلة --- 0،739 2،45 البرامج المقدمة المجموع الكلي للبعد الثالث :
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ملعيــاري الســتجابات ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال، فقــد مت حســاب املتوســط احلســايب واالحنــرا  ا
حـــول مـــدى تـــوافر  رابطـــة احملرتفـــنيأفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن األعضـــاء العـــاملني والرياضـــيني يف أنديـــة دوري 

، ومــن أ ترتيــب هــذه الــربامج تنازليــاً حســب رابطــة احملرتفــنيالــربامج االجتماعيــة الــيت تقــدمها أنديــة دوري 
 :أعاله( 3-4ويبني ذلك اجلدول ) ،املتوسط احلسايب

( الســابق أن الــربامج االجتماعيــة املقدمــة يف إطــار املســؤولية االجتماعيــة 3-4يتبــني مــن جــدول )
، نظـر األعضـاء العـاملني والرياضـينيجـاءت بدرجـة تـوافر )قليلـة( مـن وجهـة  رابطة احملرتفـنييف أندية دوري 

( وتراوحـت قـيم 0،739(، بـاحنرا  معيـاري قـدره )2،45) وراملتوسط احلسـايب العـام هلـذا احملـحيث جاء 
( وهـي قـيم متدنيـة نسـبياً 0،992 – 0.885بـني ) ورألغلب الربامج احملـددة هبـذا احملـاالحنرافات املعيارية 

حـول مـدى  رابطـة احملرتفـنيمما يدل علـى جتـانس اسـتجابات األعضـاء العـاملني والرياضـيني يف أنديـة دوري 
( باحنرافـــات معياريـــة 40، 39، 38، 37، 35)تـــوافر تلـــك الـــربامج، بينمـــا جـــاءت الـــربامج ذات األرقـــام 

( وهـــي قـــيم مرتفعـــة نســـبياً ممــا يـــدل علـــى تبـــاين اســـتجابات األعضـــاء 1،101 – 1،012تراوحــت بـــني )
 حول مدى توافر تلك الربامج. رابطة احملرتفنيالعاملني والرياضيني يف أندية دوري 

يف إطار املسؤولية االجتماعية يف أندية دوري  وجاء يف الرتتيب األول من الربامج االجتماعية املقدمة     
" مبتوسط حسايب الدينية أو الوطنية أو الرياضية وجود برامج خاصة تقدم يف املناسبات" رابطة احملرتفني

(، وكاليا 2،70" مبتوسط حسايب )(، يليه يف الرتتيب الثاين "وجود برامج تستهد  األيتام2،80)
 – 2،66مبتوسطات حسابية ترتاوح بني ) وراقي الربامج احملددة هبذا احملب بدرجة توافر )قليلة(، وجاءت

يف الرتتيب األخري " تصميم برامج للتوعية البيةية " جاء و  ،( ومجيعها بدرجات توافر )قليلة(1،95
  ( بدرجة توافر )قليلة(.1،95مبتوسط حسايب )

 على السؤال الرئيس للدراسة:  وبعد عرض نتائج األسةلة الفرعية للدراسة نأيت لإلجابة     
 رابطييييية المحتيييييرفينميييييا واقيييييع المسيييييؤولية االجتماعيييييية فيييييي أنديييييية دوري : إجابييييية السيييييؤال اليييييرئيس

 .املين والرياضيين؟من وجهة نظر األعضاء الع
لإلجابــة علــى هــذا الســؤال، فقــد مت حســاب املتوســط احلســايب واالحنــرا  املعيــاري الســتجابات أفــراد       

املسـؤولية  معرفـة واقـعحـول  رابطـة احملرتفـنيمن  األعضاء العـاملني والرياضـيني يف أنديـة دوري  عينة الدراسة
ـــربامج  حمـــاوروالـــيت حـــددها الباحـــث يف ثالثـــة  ،االجتماعيـــة هـــي )اجلوانـــب اإلداريـــة، واجلوانـــب املاليـــة، وال

منهـــا، ويبـــني ذلـــك تنازليـــاً حســـب املتوســـط احلســـايب لكـــل جانـــب  احملـــاوراملقدمـــة(، ومـــن أ ترتيـــب هـــذه 
 ( التايل : 4-4اجلدول )
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 (4-4جدول )
المسؤولية  واقع عرفةحول مالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات األعضاء العاملين 

 االجتماعية مرتبة تنازلياً 

 المحور رقم البعد
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 ترتيب
 محورال

 درجة
 التوافر

 قليلة 1 0،734 2،52 انب اإلداريةاجلو  1

 قليلة 2 0،739 2،45 الربامج املقدمة 3

 قليلة 3 0،690 2،09 اجلوانب املالية 2

 قليلة --- 0،663 2،40 المجموع الكلي 

 رابطة احملرتفنياملسؤولية االجتماعية يف أندية دوري  واقع( السابق أن 4-4يتبني من جدول ) 
، حيث جاء املتوسط احلسايب نظر األعضاء العاملني والرياضيني( من وجهة جاءت بدرجة توافر )قليلة

(، باحنرا  2،40العام للمجموع الكلي ملدى توافر العوامل الالزمة لتفعيل املسؤولية االجتماعية )
( 0،739 – 0،690بني ) ةالثالث محاورقيم االحنرافات املعيارية لل( وتراوحت 0،663معياري قدره )
رابطة تدنية مما يدل على جتانس استجابات األعضاء العاملني والرياضيني يف أندية دوري وهي قيم م

 املسؤولية االجتماعية. معرفة واقعحول  احملرتفني
 رابطة احملرتفنياملسؤولية االجتماعية يف أندية دوري  واقع( السابق أن 4-4كما يتبني من اجلدول )     

(،  ويف 2،52لرتتيب األول من حيث درجة توافرها مبتوسط حسايب )يف )اجلوانب اإلدارية( جاءت يف ا
، ويف الرتتيب واألخري جاءت )اجلوانب (2،45مبتوسط حسايب ) ب الثاين جاءت )الربامج املقدمة(الرتتي

 ( ومجيعها بدرجة توافر )قليلة(.2،09املالية( مبتوسط حسايب )
صائية بين استجابات أفراد عينية الدراسية حيول هل هناك فروق ذات داللة إحالسؤال الرابع:  إجابة

تقيييديرهم )للواقيييع اإلداري، والميييادي، والبيييرامج المقدمييية( للمسيييؤولية االجتماعيييية فيييي أنديييية دوري 
وطبيعيية العمييل  تبعييا لمتغييير المؤهييل العلمييي وسيينوات الخبييرة فييي المجييال الرياضييي رابطيية المحتييرفين

 .بالنادي؟
مت استخدام اختبار كروسكال واليس للتعر  على داللة ما قد يوجد لإلجابة على هذا السؤال،       

من فروق بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول تقديرهم )للواقع اإلداري، واملادي، والربامج 
 ؤهل العلمي( بعدعزى إىل متغري )املواليت تُ  رابطة احملرتفنياملقدمة( للمسؤولية االجتماعية يف أندية دوري 

عتدالية توزيع البيانات حيث جاءت نتائج اختبار كليمنجرو  سيمرنو  دالة إحصائياً االتأكد من عدم 
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كما مت ،  اً طبيعياً بالنسبة هلذا املتغري( مما يشري إىل أن البيانات ال تتوزع توزيع0،05عند مستوى داللة )
غريات )سنوات اخلربة يف اجملال استخدام اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه لنفس الغرض مع املت

 الرياضي، وطبيعة العمل بالنادي(. ويبني ذلك اجلداول التالية:
الفييييروق بييييين متوسييييطات اسييييتجابات أفييييراد عينيييية الدراسيييية حييييول تقييييديرهم )للواقييييع اإلداري،  -1

 والتيي تعييزى رابطية المحتيرفينوالميادي، والبيرامج المقدمية( للمسيؤولية االجتماعيية فيي أنديية دوري 
 إلى اختالف )المؤهل العلمي(:

مت استخدام االختبار أال  معلمي )كروسكال واليس( للتعر  علـى داللـة مـا قـد يوجـد مـن فـروق بـني      
متوســـطات اســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة حـــول تقـــديرهم )للواقـــع اإلداري، واملـــادي، والـــربامج املقدمـــة( 

والـــيت تعـــزى إىل متغـــري )املؤهـــل العلمـــي(، ويوضـــح  رتفـــنيرابطـــة احملللمســـؤولية االجتماعيـــة يف أنديـــة دوري 
 ( التايل:.5-4نتائجه اجلدول )

 (5-4جدول )
نتائج اختبار )كروسكال واليس( للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة 

سؤولية االجتماعية والتي تعزى إلى الدراسة حول تقديرهم )للواقع اإلداري، والمادي، والبرامج المقدمة( للم
 متغير )المؤهل العلمي(

 مستوى الداللة قيمة مربع كاي الرتب متوسط العدد المؤهل العلمي المتغيرات

 األول: وراحمل
 اجلوانب اإلدارية

 110،82 119 أدىن من بكالوريوس
 135،23 101 بكالوريوس *0،036 6،644

 126،83 24 أعلى من بكالوريوس

 الثاين: وراحمل
 اجلوانب املالية

 115،65 119 أدىن من بكالوريوس
 129،42 101 بكالوريوس 0،331 2،210

 127،33 24 أعلى من بكالوريوس

 الثالث: وراحمل
 الربامج املقدمة

 111،26 119 أدىن من بكالوريوس
 131،93 101 بكالوريوس *0،048 6،065

 138،54 24 أعلى من بكالوريوس

 المجموع الكلي
 111،08 119 أدىن من بكالوريوس

 134،52 101 بكالوريوس *0،045 6،223
 128.52 24 أعلى من بكالوريوس

 0،05* دال إحصائياً عند مستوى داللة              
 ( السابق ما يلي:5-4يتبني من جدول )     

( بـــني متوســـطات رتـــب اســـتجابات 0،05توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة ) -
حــــــول الواقــــــع اإلداري للمســــــؤولية  رابطــــــة احملرتفــــــنياألعضــــــاء العــــــاملني والرياضــــــيني يف أنديــــــة دوري 
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ة )مربــع كــاي( للمجمــوع االجتماعيــة يف تلــك األنديــة تعــزى إىل املؤهــل العلمــي، حيــث جــاءت قيمــ
 (.  0،05داللة ) (  وهي دالة إحصائياً عند مستوى6،644األول ) محورالكلي لل

( بـني متوسـطات رتـب اســتجابات 0،05ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ) -
حـول الواقـع املـايل للمسـؤولية االجتماعيـة  رابطـة احملرتفـنياألعضاء العاملني والرياضيني يف أنديـة دوري 

 محـور( للمجمـوع الكلـي للة )مربـع كـاييف تلك األندية تعزى إىل املؤهل العلمي، حيث جاءت قيمـ
 (.  0،05(  وهي غري دالة إحصائياً عند مستوى داللة )2،210الثاين )

( بـــني متوســـطات رتـــب اســـتجابات 0،05توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة ) -
ة  حــول واقــع الــربامج االجتماعيــة املقدمــ رابطــة احملرتفــنياألعضــاء العــاملني والرياضــيني يف أنديــة دوري 

 محـورة )مربـع كـاي( للمجمـوع الكلـي لليف تلك األندية تعزى إىل املؤهل العلمي، حيث جاءت قيمـ
 (.  0،05(  وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة )6،065الثالث )

( بـــني متوســـطات رتـــب اســـتجابات 0،05توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة ) -
حـــول اجملمـــوع الكلـــي لواقـــع املســـؤولية  رابطـــة احملرتفـــنيأنديـــة دوري األعضـــاء العـــاملني والرياضـــيني يف 

كــاي( للمجمــوع   االجتماعيــة يف تلــك األنديــة تعــزى إىل املؤهــل العلمــي، حيــث جــاءت قيمــة )مربــع
 (.  0،05(  وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة )6،223) ةالثالث محاورالكلي لل

ختبــار مــان ويتــين بــني كــل فةتــني مــن فةــات املؤهــل العلمــي ويوضــح وملعرفــة اجتــاه الفــروق مت اســتخدام ا     
 ( التايل:6-4نتائجه اجلدول )

 (6-4جدول )
نتائج اختبار مان ويتني للمقارنات البعدية لمعرفة اتجا  الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول 

 جتماعية والتي تعزى إلى متغير )المؤهل العلمي(تقديرهم )للواقع اإلداري، والبرامج المقدمة( للمسؤولية اال
 بكالوريوس أعلى من بكالوريوس أدىن من بكالوريوس العدد المؤهل العلمي المتغير

األول: الواقع  وراحمل
 اإلداري

   - 119 أدىن من بكالوريوس
  - *0،019 101 بكالوريوس

 -   24 أعلى من بكالوريوس

الثالث: الربامج  وراحمل
 قدمةامل

   - 119 أدىن من بكالوريوس
  - *0،029 101 بكالوريوس

 -   24 أعلى من بكالوريوس

 اجملموع الكلي
   - 119 أدىن من بكالوريوس

  - *0،014 101 بكالوريوس
 -   24 أعلى من بكالوريوس

 (0,05* دال إحصائياً عند مستوى داللة )         
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 يلي: ( السابق ما6-4يتبني من جدول )
رابطـــــة الســـــتجابات األعضـــــاء العـــــاملني والرياضـــــيني يف أنديـــــة دوري بالنســـــبة للمجمـــــوع الكلـــــي 

جتـاه افكـان )الواقع اإلداري، والـربامج املقدمـة(  ورينية، وكال من احملحول واقع املسؤولية االجتماع احملرتفني
األعضــاء كــالوريوس( مقابــل احلاصــلني علــى مؤهــل علمــي )ب األعضــاء العــاملني والرياضــينيالفــروق لصــا  

احلاصــــلني علــــى مؤهــــل علمــــي )أدىن مــــن بكــــالوريوس(، وكانــــت مجيــــع الفــــروق دالــــة  العــــاملني والرياضــــيني
 (.0،05إحصائياً عند مستوى داللة )

الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول تقيديرهم )للواقيع اإلداري،  -2
والتيي تعيزى إليى اخيتالف )سينوات الخبيرة فيي  ييةلية االجتماعوالمادي، والبرامج المقدمية( للمسيؤو 

 المجال الرياضي(:
مت اســتخدام اختبــار )حتليــل التبــاين أحــادي االجتــاه( للتعــر  علــى داللــة مــا قــد يوجــد مــن فــروق 
بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسـة حـول تقـديرهم )للواقـع اإلداري، واملـادي، والـربامج املقدمـة( 

والــــيت تعــــزى إىل متغــــري )ســــنوات اخلــــربة يف اجملــــال  رابطــــة احملرتفــــنيولية االجتماعيــــة يف أنديــــة دوري للمســــؤ 
 ( التايل:7-4الرياضي(، ويوضح نتائجه اجلدول )

  (7-4جدول )
نتائج اختبار )تحليل التباين أحادي االتجا ( للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات 

والتي  ج المقدمة( للمسؤولية االجتماعيةة الدراسة حول تقديرهم )للواقع اإلداري، والمادي، والبرامأفراد عين
 تعزى إلى متغير )سنوات الخبرة في المجال الرياضي(

مجموع  مصادر التباين المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  ف
 اإلحصائية

 األول:  وراحمل
 اريةاجلوانب اإلد

 0،803 0،220 0،12 2 0،24 بين المجموعات
   0،54 241 130،62 داخل المجموعات

    243 130،86 الكلي

 الثاين:  وراحمل
 اجلوانب املالية

 0،845 0،168 0،08 2 0،16 بين المجموعات
   0،48 241 115،45 داخل المجموعات

    243 115،61 الكلي

 الثالث:  وراحمل
 قدمةالربامج امل

 0،597 0،518 0،28 2 0،57 بين المجموعات
   0،55 241 132،06 داخل المجموعات

    243 132،63 الكلي
 المجموع الكلي 

واقع المسؤولية االجتماعية في )
 (رابطة المحترفيندوري أندية 

 0،785 0،243 0،11 2 0،22 بين المجموعات
   0،44 241 106،70 داخل المجموعات

    243 106،91 الكلي
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( السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 7-4يتبني من جدول )     
حول  رابطة احملرتفني( بني متوسطات استجابات األعضاء العاملني والرياضيني يف أندية دوري 0،05)

سنوات اخلربة يف  ية تعزى إىلتقديرهم )للواقع اإلداري، واملادي، والربامج املقدمة( للمسؤولية االجتماع
غري دالة إحصائيًا عند  ةالثالث للمحاور( للمجموع الكلي ، حيث جاءت مجيع قيم ) اجملال الرياضي
 (. 0،05مستوى داللة )

الفييييروق بييييين متوسييييطات اسييييتجابات أفييييراد عينيييية الدراسيييية حييييول تقييييديرهم )للواقييييع اإلداري،  -3
والتيي تعييزى  رابطية المحتيرفينالجتماعيية فيي أنديية دوري والميادي، والبيرامج المقدمية( للمسيؤولية ا

 إلى اختالف )طبيعة العمل في النادي(:
مت اســتخدام اختبــار )حتليــل التبــاين أحــادي االجتــاه( للتعــر  علــى داللــة مــا قــد يوجــد مــن فــروق 

ج املقدمـة( بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسـة حـول تقـديرهم )للواقـع اإلداري، واملـادي، والـربام
والـــيت تعـــزى إىل متغـــري )طبيعـــة العمـــل يف النـــادي(،  رابطـــة احملرتفـــنيللمســـؤولية االجتماعيـــة يف أنديـــة دوري 

 ( التايل:8-4ويوضح نتائجه اجلدول )
  (8-4جدول )

نتائج اختبار )تحليل التباين أحادي االتجا ( للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات 
راد عينة الدراسة حول تقديرهم )للواقع اإلداري، والمادي، والبرامج المقدمة( للمسؤولية االجتماعية والتي أف

 تعزى إلى متغير )طبيعة العمل في النادي(

 مصادر التباين المتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
الداللة 
 اإلحصائية

األول:  وراحمل
 ةاجلوانب اإلداري

 *0،017 4،159 2،18 2 4،37 بني اجملموعات
   0،52 241 126،49 داخل اجملموعات

    243 130،86 الكلي

الثاين:  وراحمل
 اجلوانب املالية

 0،801 0،222 0،11 2 0،21 بني اجملموعات
   0،48 241 115،40 داخل اجملموعات

    243 115،61 الكلي

الثالث:  وراحمل
 الربامج املقدمة

 0،156 1،873 1،01 2 2،03 بني اجملموعات
   0.54 241 130،60 داخل اجملموعات

    243 132،63 الكلي

 اجملموع الكلي
 0،094 2،389 1،04 2 2،08 بني اجملموعات
   0،44 241 104،84 داخل اجملموعات

    243 106،91 الكلي
 (0،05* دال إحصائياً عند مستوى داللة )
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 ( السابق ما يلي:8-4دول )يتبني من ج
( بني متوسطات استجابات 0،05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

حول تقديرهم )للواقع املادي، والربامج  رابطة احملرتفنياألعضاء العاملني والرياضيني يف أندية دوري 
) (  ال الرياضي ، حيث جاءت قيماملقدمة( للمسؤولية االجتماعية تعزى إىل طبيعة العمل يف اجمل

 (. 0،05غري دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) ورينللمجموع الكلي وهذين احمل
( بني متوسطات استجابات األعضاء 0،05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

داري( للمسؤولية حول تقديرهم )للواقع اإل رابطة احملرتفنيالعاملني والرياضيني يف أندية دوري 
األول  لمحورالرياضي، حيث جاءت قيمة ) ( لاالجتماعية تعزى إىل طبيعة العمل يف اجملال 

 (.0،05( وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة )4،159)
 ( التايل:9-4للمقارنات البعدية ويوضح نتائجه اجلدول ) LSDوملعرفة اجتاه الفروق مت استخدام اختبار 

  (9-4جدول )
أفراد عينة الدراسة حول تقديرهم )للواقع للمقارنات البعدية لمعرفة اتجا  الفروق بين متوسطات استجابات  LSDنتائج اختبار 

 اإلداري( للمسؤولية االجتماعية والتي تعزى إلى متغير )طبيعة العمل في النادي(

 المتغير
طبيعة العمل في 

املتوسط  العدد النادي
 احلسايب

عضو جملس 
 العب إداري إدارة

 األول:  وراحمل
 اجلوانب اإلدارية

 *0،27  - 2،64 60 عضو جملس إدارة
 *0،26 -  2،63 79 إداري
 -   2،36 105 العب

  (0،05* دال إحصائياً عند مستوى داللة )            
 ( السابق ما يلي:9-4يتبني من جدول )

( بني متوسطات استجابات األعضاء 0،05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
حول تقديرهم )للواقع اإلداري( للمسؤولية  رابطة احملرتفنيالعاملني والرياضيني يف أندية دوري 

، وكان اجتاه هذه الفروق لصا  استجابات كال  طبيعة العمل يف اجملال الرياضياالجتماعية تعزى إىل
 بل استجابات )الالعبني(.من )أعضاء جملس اإلدارة ، واإلداريني( مقا
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 مقدمة:

للنتائج املتصلة بالسؤال الرئيس الذي حاولت الدراسة اإلجابة  مناقشة وتفسرييتضمن هذا الفصل      
من وجهة نظر األعضاء  رابطة المحترفينما واقع المسؤولية االجتماعية في أندية دوري عليه وهو: 

تفسري النتائج املتعلقة مبجموعة األسةلة الفرعية، وربطها  وذلك من خالل، ؟املين والرياضيينعال
 بالدراسات املرتبطة، ومناقشتها من حيث االتفاق واالختال  معها.

من  رابطة المحترفينما الواقع اإلداري للمسؤولية االجتماعية في أندية دوري السؤال األول: 
 .ملين والرياضيين في هذ  األندية؟وجهة نظر األعضاء العا

( والذي يعرض نتائج حمور توافر اجلوانب اإلدارية 1-4يف ضوء النتائج اليت أوضحها اجلدول )     
(، ويعزو الباحث هذه 2،52بشكل عام، واليت جاءت بدرجة توافر قليلة وذلك مبتوسط حسايب )

ارية يف جمال املسؤولية االجتماعية وأن ما يُقام من النتيجة إىل عدم اهتمام إدارات األندية بالناحية اإلد
، وهذه النتيجة تتفق جزئيًا مع دراسة بشكل غري خمطط لهأنشطة يف هذا اجملال فإاا يكون 

(2011)Walters & Tacon   اليت ذكرت بأن  جمموعة صغرية من األندية األوروبية اليت لديها اسرتاتيجية
( 2007وكذلك تتفق مع دراسة املعهد الدويل القتصاد البيةة والصناعة )تتعلق باملسؤولية االجتماعية، 

الذي ذكر بأن التنظيم املؤسسي للمسؤولية االجتماعية للشركات السعودية يف مراحله األوىل، وكذلك 
( اليت أوصت بضرورة بلورة رؤية واضحة فيما 2014)دراسة احلوري وآخرون  مع هذه النتيجة تتفق

االجتماعية فضاًل عن إدراجها ضمن أهدا  املنظمة االسرتاتيجية، وكذلك ختتلف هذه خيص املسؤولية 
النتيجة مع ما ُعِرض يف األدب النظري اخلاص بتجارب بعض األندية الرياضية يف جمال املسؤولية 

أنشأ إدارة للمسؤولية االجتماعية وأدخلها يف اهليكل الذي  ماعية، وخصوصًا نادي السد القطرياالجت
التنظيمي للنادي، ووضع هلا رؤية ورسالة وقيم مكتوبة، وكذلك وضع عنوان للمسؤولية االجتماعية يف 
موقع النادي لنشر كل ما يتعلق هبا من برامج وتقارير وسياسات وخطط، كما مت تصمم  شعار 

 للمسؤولية االجتماعية.
يف األنشطة االجتماعية اليت يكلف هبا  جاء يف الرتتيب األول من اجلوانب اإلدارية " مشاركة النادي     

( بدرجة توافر متوسطة، ويعزو الباحث 3،09من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب " مبتوسط حسايب )
هذه النتيجة إىل أنه رمبا قد تكون هنا  متابعة من مكاتب رعاية الشباب لألندية الرياضية وإلزامها 

رئاسة العامة لرعاية الشباب، فتضطر بعض األندية للمشاركة يف مثل باملشاركة يف األنشطة اليت تنظمها ال
 هذه األنشطة.
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جاء يف الرتتيب األخري يف حمور اجلوانب اإلدارية الفقرة "وجود نشرات مطبوعة موثقة حتتوي على      
ليلة(، ( بدرجة توافر )ق2،11مهام وواجبات وبرامج املسؤولية االجتماعية يف النادي " مبتوسط حسايب )

ثل هذه النشرات سواًء يف جمال املسؤولية مبإدارات األندية  قلة اهتمامويرى الباحث أن سبب ذلك هو 
 .اجملاالت األخرىاالجتماعية أو غريها من 

( على التوايل بدرجة توافر 2،52( و )2،55( على متوسط حسايب )14-13وأخذت العبارتني )     
 العبارةاد واألجهزة اليت ال تؤثر سلباً على البيةة )مواد صديقة للبيةة(" و قليلة، وهي " يستخدم النادي املو 

"يتعاون النادي مع املؤسسات واهليةات املعنية باحملافظة على البيةة" ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل عدم 
جة مع دراسة إدرا  إدارة النادي الرتباط القضايا البيةية باملسؤولية االجتماعية، وقد اتفقت هذه النتي

(، 2007ةة والصناعة )يهـ(، ودراسة املعهد الدويل القتصاد الب1431مركز مراس لالستشارات اإلدارية )
شارت إىل أن االهتمام بالقضايا أاليت  ،Akansel et al (2010)ودراسة ، (2010ودراسة الزريقات )

لدراسة مع دراسة باقنديل البيةية يأيت يف ذيل القائمة من اهتمامات الشركات، واختلفت هذه ا
 هـ( اليت ذكرت أن احملافظة على البيةة والطاقة يف الكليات األهلية أتى بدرجة عالية.1429)

إدارات مستقلة للمسؤولية  وجودومن خالل نتائج احملور األول يتضح أن هنا  حمدودية يف      
لمسؤولية "توجد إدارة مستقلة لة حصول العبار  االجتماعية باألندية الرياضية حيث ظهر ذلك من خالل

وهذه النتيجة تتفق جزئياً  ،( بدرجة توافر متوسطة2،73متوسط حسايب )على االجتماعية يف النادي" 
( اليت أوصت بتوفري إدارة متخصصة للمسؤولية 2009هـ( ودراسة احلارثي )1430مع دراسة الزهراين )

 االجتماعية يف الشركات السعودية.

من وجهة  رابطة المحترفينللمسؤولية االجتماعية في أندية دوري  ليما الواقع الما" السؤال الثاني:
 نظر األعضاء العاملين والرياضيين في هذ  األندية؟"

( والذي يعرض نتائج حمور توافر اجلوانب املالية بشكل 3-4يف ضوء النتائج اليت أوضحها اجلدول )     
( ويفسر الباحث ذلك بأن ما يتوفر 2،09ذلك مبتوسط حسايب )عام، واليت جاءت بدرجة توافر قليلة و 

لدى األندية من موارد مالية يصر  على النشاط الرياضي وخاصة كرة القدم على حساب املسؤولية 
أشارت إىل قلة املوازنات اخلاصة اليت ( 2000مع دراسة عليق ) النتيجةاالجتماعية، وكذلك تتفق هذه 

كز شباب القرى واالهتمام باألنشطة الرياضية على حساب األنشطة بالربامج االجتماعية مبرا 
اليت ذكرت أن القيود املتعلقة  Walters & Tacon (2011)مع دراسة  كذلك  االجتماعية، وتتفق

بالتمويل واملوارد يا العامالن الرئيسان اللذان ميثالن التحدي األكرب للنوادي الرياضية يف تبنيها 
 ية.للمسؤولية االجتماع
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باملسؤولية االجتماعية توافر ميزانية خاصة ألول من فقرات اجلوانب املالية "جاء يف الرتتيب ا     
( ودرجة توافر قليلة، ويعزو الباحث ذلك إىل ضعف اإلدارة املالية يف 2،47مبتوسط حسايب ) بالنادي"

إال  ما  ىل حبث هذه النقطةعلم الباحث مل تتطرق أي من الدراسات السابقة إوحسب األندية الرياضية، 
شجاع  ذكر يف األدب النظري من وجوب استقاللية إدارات املسؤولية االجتماعية مبيزانية مستقلة

ية ، وكذلك ما ذُكر من جتارب بعض األندية األوروبية اليت سعت إىل استقاللية ميزان(2013)
 . املؤسسات اخلريية التابعة هلا

نســــبة مــــن قيمــــة عقــــود الالعبــــني احملرتفــــني لصــــا  بــــرامج املســــؤولية  كمــــا جــــاءت العبــــارة "ختصــــيص      
( بدرجـة تـوافر )غـري موجـودة( وقـد تبـني للباحـث 1،62االجتماعية" يف الرتتيب األخري مبتوسط حسـايب )

األنديـــة  الرياضـــية أن عقـــود الالعبـــني احملرتفـــني ال يوجـــد فيهـــا مـــا  بعـــض بعـــد مناقشـــة مـــدراء االحـــرتا  يف
إال  مــا يكـــون تربعــاً مـــن الالعــب، وحســب علـــم الباحــث مل تتطـــرق أي مــن الدراســـات  يــنص علــى ذلـــك

 السابقة إىل حبث هذه النقطة. 

مين وجهية  رابطية المحتيرفينما واقع البيرامج االجتماعيية التيي تقيدمها أنديية دوري السؤال الثالث: "
 ين والرياضيين في هذ  األندية ؟"نظر األعضاء العامل

ـــيت أوضـــحها اجلـــدول )يف ضـــوء ال       ـــائج ال ـــائج حمـــور تـــوافر بـــرامج املســـؤولية 4-4نت ـــذي يعـــرض نت ( وال
ـــيت جـــاءت بدرجـــة تـــوافر قليلـــة وذلـــك مبتوســـط حســـايب  ـــادي بشـــكل عـــام وال االجتماعيـــة املقدمـــة مـــن الن

( وهذا يدل على ضـعف بـرامج املسـؤولية االجتماعيـة املقدمـة مـن قبـل األنديـة، ويـرى الباحـث أن 2،45)
األولويــة  تلــعِ جُ حيــث املســةولني يف األنديــة الرياضــية  ود إىل أن هــذه الــربامج ليســت أولويــة لــدىذلــك يعــ

للنشاط الرياضي مما أثر سلباً على هذه الربامج بشـكل كبـري، وقـد اتفقـت هـذه الدراسـة بشـكل جزئـي مـع 
لتطوعيـة إال  هـ( حيث ذكر أن بعض األندية الرياضـية ال تقـوم بواجـب اخلـدمات ا1417دراسة كسناوي )

(، واختلفـــت هـــذه الدراســـة مـــع 2000يف نطـــاق ضـــيق جـــداً، وكـــذلك اتفقـــت جزئيـــاً مـــع دراســـة عليـــق )
الـيت ذكـرت أن جمموعـة مـن  ،Akansel et al (2010)دراسـة و ، Walters & Tacon (2011)دراسـة 

دم اجملتمـع واملـوظفني، األندية األوروبية لديها مشاركات يف العديد من أنشطة املسؤولية االجتماعية اليت ختـ
وكذلك اختلفت مع ما ذكـر يف األدب النظـري مـن جتـارب بعـض األنديـة يف جمـال املسـؤولية حيـث كانـت 

 مشاركاهتا كبرية ومتنوعة.
وجـــاء يف الرتتيـــب األول مـــن الـــربامج االجتماعيـــة املقدمـــة "وجـــود بـــرامج خاصـــة تقـــدم يف املناســـبات      

(، بدرجــة تــوافر متوســطة، ويعــزو الباحــث ذلــك 2،80" مبتوســط حســايب ) الدينيــة أو الوطنيــة أو الرياضــية
إىل تفاعـــل األنديـــة بشـــكل جزئـــي مـــع املناســـبات الدينيـــة والوطنيـــة والرياضـــية لتحســـني صـــورة النـــادي أمـــام 

( الــــــيت أظهــــــرت أن الشــــــركات تقــــــوم بزيــــــادة األداء 2009مـــــع، وتتفــــــق هــــــذه الدراســــــة مــــــع عيســــــى )اجملت
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ىعــــة الشــــركة بــــني أفــــراد اجملتمــــع، وكــــذلك اتفقــــت هــــذه الدراســــة مــــع دراســــة  االجتمــــاعي هبــــد  حتســــن
(2010) Ngwenya  اليت ذكرت أن من دوافع الشـركات الـيت تقـوم مببـادرات املسـؤولية االجتماعيـة املتعلقـة

كس عليهـــا حيـــث ينظــر هلـــا علــى أهنـــا مـــواطن صــا  يهـــتم بالبعـــد عبالرياضــة هـــو التــأثري اإلجيـــايب الـــذي يــن
 اعي يف البلد. االجتم
( 1،95بينما جاء يف املرتبة األخرية فقرة "يتم تصميم برامج للتوعية البيةية" مبتوسط حسايب )     

بدرجة توافر قليلة، ويرى الباحث أن ذلك يعود إىل ضعف إدرا  املسةولني عن األندية بارتباط البعد 
البعد أصاًل، وقد اتفقت هذه النتيجة مع  فضاًل عن عدم االهتمام هبذا ،البيةي باملسؤولية االجتماعية

هـ(، ودراسة املعهد الدويل القتصاد البيةة والصناعة 1431دراسة مركز مراس لالستشارات اإلدارية )
شارت إىل أن االهتمام بالقضايا البيةية يأيت يف ذيل القائمة أ( اليت 2010(، ودراسة الزريقات )2007)

هـ( اليت ذكرت أن احملافظة 1429ه الدراسة مع دراسة باقنديل )من اهتمامات الشركات، واختلفت هذ
 بدرجة عالية. يأيتعلى البيةة والطاقة يف الكليات األهلية 

من وجهة نظر  رابطة المحترفينما واقع المسؤولية االجتماعية في أندية دوري ي: "السؤال الرئيس
 ؟"املين والرياضيين في هذ  األنديةاألعضاء الع

( تبني أن واقع املسؤولية االجتماعية يف أندية دوري 1-4وء النتائج اليت أظهرها اجلدول رقم )يف ض     
ية، الربامج املقدمة( جاءت بدرجة توافر لاجلوانب اإلدارية ، اجلوانب املاواليت تشمل ) رابطة احملرتفني

اء املتوسط احلسايب العام )قليلة( من وجهة نظر األعضاء العاملني والرياضيني يف تلك األندية ، حيث ج
 (، ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل عدة أسباب منها:2،40للمجموع الكلي ملدى توافر هذه اجلوانب )

حداثة مفهوم املسؤولية االجتماعية على مستوى املؤسسات الرياضية بشكل عام وعلى مستوى  -
 األندية الرياضية بشكل خاص.

  املسؤولية االجتماعية. جالمبضعف اهتمام املسةولني يف األندية  -
 ضعف امليزانيات املرصودة لربامج املسؤولية االجتماعية. -

 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة حولالسؤال الرابع: 
ي، والبرامج المقدمة( للمسؤولية االجتماعية في أندية دوري لتقديرهم )للواقع اإلداري، والما

تبعا لمتغير المؤهل العلمي وسنوات الخبرة في المجال الرياضي وطبيعة العمل  المحترفينرابطة 
 بالنادي؟

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ( تبني 6-4يف ضوء النتائج اليت أظهرها اجلدوالن رقم )     
ية دوري بني متوسطات رتب استجابات األعضاء العاملني والرياضيني يف أند (    0.05)مستوى 

حول حموري الواقع اإلداري والربامج املقدمة للمسؤولية االجتماعية يف تلك األندية تعزى  رابطة احملرتفني
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إىل املؤهل العلمي لصا  األعضاء احلاصلني على مؤهل )بكالوريوس( مقابل األعضاء احلاصلني على 
اصلني على درجة البكالوريوس مؤهل )أدىن من بكالوريوس(، ويعزو الباحث ذلك إىل أن األعضاء احل

أكثر وعيًا وإدراكًا لواقع املسؤولية االجتماعية يف أنديتهم الرياضية من األعضاء احلاصلني على مؤهل 
أدىن من بكالوريوس وذلك الختال  املستوى العلمي، وكذلك حيتمل أن األعضاء أصحاب مؤهل 

صلني على مؤهل علمي أدىن من بكالوريوس، بكالوريوس يتقلدون مناصب إدارية أكثر من األعضاء احلا
 أكثر التصاقاً بالعمل اإلداري. الذي جيعلهم

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ( تبني عدم 5-4يف ضوء النتائج اليت أظهرها اجلدول رقم )و      
جتماعية حول اجلوانب املادية للمسؤولية اال أفراد جمتمع الدراسةبني استجابات  (    0.05)مستوى 

ية لإىل وضوح الضعف يف املوارد املا يف تلك األندية تعزى إىل املؤهل العلمي، ويعزو الباحث ذلك
ية هي أقل اجلوانب الثالثة  توافرًا يف لية الرياضية حيث أن اجلوانب املاللمسؤولية االجتماعية يف األند

 . رابطة احملرتفنيواقع املسؤولية االجتماعية ألندية دوري 
وجود فروق ذات داللة إحصائية ( تبني 6-4( و )5-4يف ضوء النتائج اليت أظهرها اجلدوالن رقم )     

بني متوسطات رتب استجابات األعضاء العاملني والرياضيني يف أندية دوري  (    0.05) مستوىعند 
عزى إىل املؤهل العلمي حول اجملموع الكلي لواقع للمسؤولية االجتماعية يف تلك األندية ت رابطة احملرتفني

لصا  األعضاء احلاصلني على مؤهل )بكالوريوس( مقابل األعضاء احلاصلني على مؤهل )أدىن من 
بكالوريوس(، ويعزو الباحث ذلك إىل ذات التفسري السابق بأن األعضاء احلاصلني على درجة 

هم الرياضية من األعضاء احلاصلني البكالوريوس أكثر وعيًا وإدراكًا لواقع املسؤولية االجتماعية يف أنديت
 على مؤهل أدىن من بكالوريوس وذلك الختال  الدرجة العلمية.

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ( تبني عدم 7-4يف ضوء النتائج اليت أظهرها اجلدول رقم )و      
دية دوري بني متوسطات رتب استجابات األعضاء العاملني والرياضيني يف أن (    0.05)مستوى 

، الربامج املقدمة( للمسؤولية االجتماعية يلسة )الواقع اإلداري، الواقع املاحول حماور الدرا رابطة احملرتفني
يف تلك األندية تعزى إىل سنوات اخلربة يف اجملال الرياضي، ويعزو الباحث ذلك إىل أن ما يتم حتديده يف 

هذا  وأيضًا جند أناً بسنوات اخلربة قل ت أو كثرت، هذه الدراسة هو واقع مشاهد وملموس ال يتأثر كثري 
 الواقع مل يتغري كثرياً عرب الفرتات الزمنية اليت مرت هبا األندية الرياضية.

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ( تبني عدم 8-4يف ضوء النتائج اليت أظهرها اجلدول رقم ) و     
رابطة ألعضاء العاملني والرياضيني يف أندية دوري بني متوسطات استجابات ا (    0.05)مستوى 
رابطة ، والربامج املقدمة( للمسؤولية االجتماعية يف أندية دوري يلحول تقديرهم )للواقع املا احملرتفني
ية ضعيفة جداً لدرجة لالباحث ذلك إىل أن اجلوانب املا تعزى إىل طبيعة العمل يف النادي، ويعزو احملرتفني
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يع املنتسبني للنادي، أما بالنسبة للربامج املقدمة فإهنا معروضة ومشاهدة جلميع املنتسبني معرفتها من مج
 للنادي فمعرفتهم هلا وإدراكهم هلا واضح وجلي للجميع.

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ( تبني 9-4يف ضوء النتائج اليت أظهرها اجلدول رقم ) و     
أفراد العينة حول تقديرهم )للواقع اإلداري( للمسؤولية االجتماعية  بني استجابات (    0.05)مستوى 

تعزى إىل طبيعة العمل يف اجملال الرياضي ، وكان اجتاه هذه الفروق لصا   رابطة احملرتفنييف أندية دوري 
، واإلداريني( مقابل استجابات )الالعبني(، ويعزو الباحث ابات كال من )أعضاء جملس اإلدارةاستج
النتيجة إىل أن أعضاء جملس اإلدارة واإلداريني أكثر التصاقاً بالعمل اإلداري من الالعبني، حيث أن هذه 

صناعة الرؤية والرسالة وبناء األهدا  والتخطيط والتنظيم واختاذ القرار من صميم عمل أعضاء جملس 
 .عن الالعبني اإلدارة واإلداريني، وهو بعيد كل البعد
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 ملخص النتائج -
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 املقرتحات البحثية  -
 

 
 

 املقرتحات البحثية( -صياتالتو -التصور املقرتح -)ملخص النتائج
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 ملخص نتائج الدراسة : 

رابطة توصلت الدراسة إلى النتائج التالية فيما يتعلق بواقع المسؤولية االجتماعية في أندية دوري 
 هي:1435للموسم الرياضي  المحترفين

( أما املتطلبات الواردة 2،52): حصل حمور اجلوانب اإلدارية على درجة توافر قليلة مبتوسط حسايب أوالً 
مشاركة " العبارة يف الرتتيب األول تجاء، حيث قليلة ومتوسطة يف هذا احملور فرتاوحت بني درجة توافر

" مبتوسط حسايب بل الرئاسة العامة لرعاية الشبابالنادي يف األنشطة االجتماعية اليت يكلف هبا من ق
وجود نشرات مطبوعة موثقة "ى الرتتيب األخري العبارة ، بينما حصلت علودرجة توافر متوسطة (3،09)

درجة و ( 2،11" مبتوسط حسايب )املسؤولية االجتماعية يف النادي حتتوي على مهام وواجبات وبرامج
 توافر )قليلة(.

( أما املتطلبات الواردة 2،09على درجة توافر قليلة مبتوسط حسايب ) لية: حصل حمور اجلوانب املاثانياً 
"ختصص نسبة من قيمة عقود الالعبني عبارة درجة توافر قليلة عدا الاحملور فكانت مجيعها بيف هذا 

، وقد حصل على الرتتيب افر غري موجودةفكانت بدرجة تو احملرتفني لصا  برامج املسؤولية االجتماعية" 
ودرجة توافر  (2،47" مبتوسط حسايب )ة باملسؤولية االجتماعية بالناديفر ميزانية خاصو تت"األول العبارة 

 قليلة.
(، أما الربامج الواردة يف 2،45: حصل حمور الربامج املقدمة على درجة توافر قليلة مبتوسط حسايب )ثالثاً 

، حيث حصلت هذا احملور فكان أغلبها بدرجة توافر قليلة إال  ثالثة برامج فكانت بنسبة توافر متوسطة
اصة تقدم يف املناسبات الدينية أو الوطنية أو الرياضية" "توجد برامج خعلى الرتتيب األول العبارة  

"تصميم ، بينما حصلت على الرتتيب األخري العبارة ( ودرجة توافر متوسطة2،80حسايب )مبتوسط 
  ( بدرجة توافر )قليلة(.1،95" مبتوسط حسايب )برامج للتوعية البيةية

درجة توافر اإلدارية( ب بر األول )اجلوانحصل على الرتتيب األول يف حماور الدراسة احملو : رابعاً  -
 .(2،52مبتوسط حسايب )و قليلة 

درجة توافر قليلة بحصل على الرتتيب الثاين يف حماور الدراسة احملور الثالث )الربامج املقدمة(   -
 .(2،45مبتوسط حسايب )و 
ة توافر قليلة درجب املالية( بحصل على الرتتيب الثالث يف حماور الدراسة احملور الثاين )اجلوان -

 (2،09مبتوسط حسايب )و 
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تقديرهم  ذات الداللة اإلحصائية بني استجابات أفراد عينة الدراسة حولبالنسبة للفروق : خامساً 
تبعا ملتغري  رابطة احملرتفني، والربامج املقدمة( للمسؤولية االجتماعية يف أندية دوري يل)للواقع اإلداري، واملا

 ة يف اجملال الرياضي وطبيعة العمل بالنادي فهي كالتايل:املؤهل العلمي وسنوات اخلرب 
  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى(   0.05 )  بني متوسطات رتب استجابات

 ةاإلداري اجلوانبحول حموري  رابطة احملرتفنياألعضاء العاملني والرياضيني يف أندية دوري 
تلك األندية تعزى إىل املؤهل العلمي لصا  األعضاء  والربامج املقدمة للمسؤولية االجتماعية يف

احلاصلني على مؤهل )بكالوريوس( مقابل األعضاء احلاصلني على مؤهل )أدىن من 
 .بكالوريوس(

  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم(   0.05 )  أفراد جمتمع بني استجابات
 .ماعية يف تلك األندية تعزى إىل املؤهل العلميحول اجلوانب املادية للمسؤولية االجت الدراسة

  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم(   0.05 )  بني متوسطات رتب
سة حول حماور الدرا رابطة احملرتفنياستجابات األعضاء العاملني والرياضيني يف أندية دوري 

لية االجتماعية يف تلك األندية تعزى إىل ، الربامج املقدمة( للمسؤو يل)الواقع اإلداري، الواقع املا
 .سنوات اخلربة يف اجملال الرياضي

  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم(   0.05 )  بني متوسطات استجابات
، يلحول تقديرهم )للواقع املا رابطة احملرتفنياألعضاء العاملني والرياضيني يف أندية دوري 

تعزى إىل طبيعة العمل يف  رابطة احملرتفنيولية االجتماعية يف أندية دوري والربامج املقدمة( للمسؤ 
 .النادي

  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى(   0.05 )   بني استجابات أفراد العينة حول
تعزى إىل طبيعة  رابطة احملرتفنيتقديرهم )للواقع اإلداري( للمسؤولية االجتماعية يف أندية دوري 

، وكان اجتاه هذه الفروق لصا  استجابات كال من )أعضاء جملس اإلدارة ، النادييف  العمل
 .واإلداريني( مقابل استجابات )الالعبني(

 توصيات الدراسة:
 يف ضوء ما توصل إليه الباحث من نتائج، توصي الدراسة مبا يلي:     
 املسؤولية االجتماعية يف األندية  توفري القدر الكايف من االستقاللية اإلدارية واملالية إلدارات

 الرياضية، ودعمها مبيزانيات مستقلة تساعدها على القيام مبهامها على الوجه املطلوب.
  العمل على استقطاب خمتصني متفرغني إلدارة أقسام وإدارات املسؤولية االجتماعية يف

 األندية الرياضية. 
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   دي، وأهدافه العريضة، ووضعها يف اهليكل النا إسرتاتيجيةإدخال املسؤولية االجتماعية يف
 الواقع وعدم تركها حرباً على ورقالتنظيمي للنادي، والعمل على تفعيل ذلك على 

  املسؤولية تشجيع الالعبني احملرتفني على التربع بنسبة من قيمة عقود االحرتا  لصا  برامج
 . االجتماعية

 املسؤولية ل املباريات وذلك لصا  برامج تشجيع األندية الرياضية على التربع بنسبة من دخ
 .االجتماعية

 .ًالعمل على حتفيز األندية املتميزة يف املسؤولية االجتماعية وإظهار اجنازاهتا إعالميا 
  استخدام األدوات واألجهزة الصديقة للبيةة، والتعاون مع املؤسسات واهليةات اليت املعنية

 باحملافظة على البيةة.
  شراكات مع مؤسسات وهيةات متخصصة لتطوير املسؤولية االجتماعية  جيادإالعمل على

 يف النادي.
 .إلزام الشركات الراعية للنادي بدعم براج املسؤولية االجتماعية 
  .العمل على إجياد برامج تستهد  العاملني واملنتمني للنادي 
 اضي.إقامة برامج متنوعة تستهد  مجهور النادي مثل معاجلة مشكلة التعصب الري 
 .تصميم برامج لرفع مستوى الثقافة الرياضية والصحية 
 .إقامة برامج تستهد  األطفال والشباب وطالب املدارس 
 .االستفادة من جتارب األندية املتميزة يف جمال املسؤولية االجتماعية 

 الدراسات المقترحة: 
نتــائج الدراســـة أو ذات  يقــرتح الباحــث إجــراء جمموعـــة مــن الدراســات والبحــوث الـــيت تــدعم وتكمــل     

 صلة مبوضوعها ومن ذلك:
 .دراسة معوقات تنفيذ برامج املسؤولية االجتماعية يف األندية الرياضية 
 .دراسة مدى إدرا  مديري األندية الرياضية ملفهوم املسؤولية االجتماعية 
 ة االجتماعيـة ر املسـؤوليستطالع آراء اخلرباء يف املسؤولية االجتماعيـة حـول رؤاهـم لتطـويدراسة ال

 ة الرياضية.ييف األند
  دراســـة موســـعة تســـتهد   تقيـــيم  بـــرامج املســـؤولية االجتماعيـــة يف األنديـــة الرياضـــية مـــن حيـــث

 مدى فاعليتها.و مشوليتها وتنوعها 
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 هـ(. سنن ابن ماجه. دار املكنز اإلسالمي: القاهرة. 1421ابن ماجه، حممد )

 هـ(. سنن أيب داوود. دار املكنز اإلسالمي: القاهرة. 1421أيب داوود، سليمان )
 هـ(. صحيح البخاري. دار املكنز اإلسالمي: القاهرة. 1421البخاري، حممد )

 .القاهرة: (. املعجم الوسيط. دار املعار 1978جممع اللغة العربية )

 المراجع العربية:
سؤولية االجتماعية لالحتاد السعودي لكرة القدم، الشبكة السعودية (. امل2013) عبد الرزاق أبو داود،

 –يناير  -15تاريخ الدخول  ،http://cutt.us/EPztC للمسؤولية االجتماعية، متاح على الرابط:
 .م2014

 هـ(. موسوعة تاريخ النادي األهلي.رابطة األدباء العرب: جدة.1432أبو داود، عبد الرزاق )

،  http://cutt.us/E5cwX(. االستدامة، متاح على الرابط: 2014كرة القدم "الفيفا" )االحتاد الدويل ل
 هـ.1436ت7ت6تاريخ الدخول 

 هـ(. تقرير جلنة املسؤولية االجتماعية والبيةة: السعودية.1435االحتاد السعودي لكرة القدم )

ية االجتماعية للشركات: التحديات واآلفاق من أجل التنمية يف الدول (. املسؤول2012األسرج، حسني )
 .91-56(. 23العربية. جملة الكويت االقتصادية، )

هـ(. املسؤولية االجتماعية للكليات األهلية مبدينة جدة كما يدركها منسوبوها "أعضاء 1429باقنديل، جناة )
. دراسة ماجستري غري منشورة. قسم اإلدارة الرتبوية هيةة التدريس، رؤساء األقسام )الربامج(، اإلداريني

 والتخطيط، كلية الرتبية، جامعة أم القرى: مكة املكرمة.

(. تقرير الدورة الثانية والعشرون جمللس اإلدارةت املنتدى البيةي الوزاري 2003برنامج  األمم املتحدة للبيةة )
ية برنامج األمم املتحدة للبيةة طويلة األجل للرياضة باإلضافة إىل اسرتاتيج ،العاملي، املقام يف نريويب

 .هـ1435\12\5 الدخول تاريخ ،http://cutt.us/TZFDوالبيةة. متاح على الرابط: 

، تاريخ الدخول http://www.uqu.edu.sa: البوابة االليكرتونية جلامعة أم القرى، متاح على الرابط
 هـ.1434\5\2

ؤولية االجتماعية يف القطاع اخلاص يف اململكة العربية السعودية. دراسة هـ(. املس1988التوجيري، حممد )
 ميدانية استطالعية، اجمللة العربية لإلدارة، األردن.

 .692،91(. املسؤولية االجتماعية للشركات يف اإلسالم. جملةالبيان.هـ1431اجلبري، هاين )

http://cutt.us/E5cwX
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 . جدة: دار الفنون للنشر.(. بناء االستفتاءات وقياس االجتاهات1992احلارثي، زايد )

(. جتربة اململكة العربية السعودية يف ترسيخ أسس املسؤولية االجتماعية. ورقة عمل 2009احلارثي، عسكر )
مقدمة يف امللتقى العريب األول حول املسؤولية االجتماعية ملؤسسات األعمال، الغرفة التجارية الصناعية 

 لرياض،مركز البحوث والدراسات: الرياض.بالرياض، جملس املسؤولية االجتماعية با

دمت يف املؤمر العاملي التاسع للرياضة والبيةة: (. عالقة البيةة بالرياضة. مقالة قُ 2011حجازي، حنني )
 الدوحة.

هـ( املسؤولية االجتماعية ملدارس التعليم األهلي مبدينة مكة املكرمة كما يدركها مال  1425احلريب، نيفني )
ارس األهلية وأولياء األمور. دراسة ماجستري غري منشورة. قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط،  وإداريو املد

 كلية الرتبية، جامعة أم القرى: مكة املكرمة.

(. األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات وانعكاسها على رضا 2003احلمدي، فؤاد )
يرين واملستهلكني يف عينة من املنظمات املصنعة للمنتجات املستهلك دراسة حتليلية آلراء عينة من املد

 العراق. :الغذائية يف اجلمهورية اليمنية. رسالة دكتوراه، كلية اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية

طار إردنية يف دارة الصورة الذهنية للمنظمات األإ(. 2014)والزيادات، ممدوح وعبابنه، هايل احلوري، فا  
دراسة ميدانية يف شركات االتصاالت اخللوية األردنية. جملة شؤون اجتماعية،  املسؤولية االجتماعيةواقع 
 .148 – 115(، 121، )31ج

(. املسؤولية االجتماعية يف الرياضة. ورقة عمل مقدمة إىل املؤمر الرابع للمسؤولية 2013الدوسري، دالل )
 االجتماعية للشركات: قطر. 

 هـ(. لوائح وأنظمة األندية الرياضية.1217) رعاية الشبابالرئاسة العامة ل

 هـ(. القواعد التنظيمية للنشاط الثقايف يف األندية الرياضية: الرياض.1402الرئاسة العامة لرعاية الشباب )

(. مدى تطبيق ممارسات املسؤوليات االجتماعية 2009) احلوري، سليمان واجلوزنه، هبجتالزارم، هديل و 
 .250-213(. 1، )16االتصال اخللوية العاملة يف األردن.جملة املنارة، جيف شركات 

هـ(. األندية الرياضية ودورها يف خدمة الشباب. البحث الفائز يف املسابقة املفتوحة، 1411الزامل، حممد )
 إدارة الربامج األدبية واملكتبات: الرياض.

قيق املسؤولية االجتماعية دراسة تطبيقية يف (. أثر التوجه اإلسرتاتيجي يف حت2010الزريقات، خالد )
 املصار  التجارية األردنية. جامعة اإلسراء اخلاصة: األردن.
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هـ(. املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص دراسة اجتماعية إلسهامات املؤسسات 1430الزهراين، ناصر )
اآلداب  قسم علم االجتماع، كليةاخلاصة يف العمل االجتماعي مبدينة جدة. رسالة دكتوراه غري منشورة. 

 والعلوم اإلنسانية، جامعة امللك عبد العزيز: جدة.

هـ(. تاريخ احلركة الرياضية يف اململكة العربية السعودية )دراسة حتليلية(. جدة: شركة 1406ساعايت، أمني )
 دار العلوم للطباعة والنشر.

اخلاصة من وجهة نظر اإلدارة دراسة تطبيقية  اتللجامع االجتماعية (. املسؤولية2009سعد، هباء الدين )
، ورقة عمل مقدمة للمؤمر القومي السنوي الثالث عشر ملركز تطوير على اجلامعات اخلاصة املصرية

 .التعليم اجلامعي، جامعة عني مشس: مصر

ية (. استثمار املسؤولية االجتماعية لنهضة الرياضة، الشبكة السعودية للمسؤول2013شجاع، مونس )
 م2013 –ديسمرب  -29تاريخ الدخول ، http://cutt.us/WSns االجتماعية، متاح على الرابط:

(. إدماج البعد البيةي يف األنشطة الرياضية بدول جملس التعاون لدول اخلليج 2011الشلهوب، نايف )
 التاسع للرياضة والبيةة: الدوحة.العربية. ورقة عمل مقدمة إىل املؤمر العاملي 

التأهيل العلمي والتعميق العلمي للمسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص.ورقة  (.2009الشيمي، حممد )
علمية مقدمة يف املؤمر العلمي الثالث عشر حتت مسمى التوجيهات االسرتاتيجية للمسؤولية االجتماعية 

االجتماعية. مركز االستشارات والبحوث والتطوير، أكادميية للقطاع اخلاص جتاه املشكالت االقتصادية و 
 السادات للعلوم اإلدارية ووزارة الدولة للتنمية اإلدارية: القاهرة.

 املسؤولية االجتماعية، مكتبة املداد: اجلو ، السعودية. هـ(.1423الضوحيي، مجيل )

ل جماالهتا ومعوقات الوفاء هبا: دراسة ( املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعما1997عبد الرمحن، أمحد )
 .98 -67(، 2، )11ميدانية تطبيقية. جملة البحوث التجارية املعاصرة، ج

(.تبين فلسفة املسؤولية االجتماعية داخل الشركات وأثرها على 2009قنديل، هنلة )و  عبد الرمحن، اشر 
ل يف ج.م.ع.ورقة علمية مقدمة يف والء العمالء للعالمة التجارية دراسة ميدانية على شركات احملمو 

املؤمر العلمي الثالث عشر حتت مسمى التوجيهات االسرتاتيجية للمسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص 
جتاه املشكالت االقتصادية واالجتماعية. مركز االستشارات والبحوث والتطوير، أكادميية السادات 

 ية: القاهرة.للعلوم اإلدارية ووزارة الدولة للتنمية اإلدار 

(. البحث العلمي: مفهومه وأدواته 2003) عبيدات، ذوقان وكايد، عبد اخلالقعدس، عبد الرمحن و 
 وأساليبه. الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع.

http://cutt.us/WSns
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 املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية. الرياض: مكتبة العبيكان. (.2003العسا ، صا  )

لية االجتماعية للشركات املساية العامة املدرجة يف سوق عمان املايل (. واقع املسؤو 1994عليان، مازن )
)دراسة تطبيقية(. رسالة ماجستري غري منشورة، قسم إدارة األعمال، كلية الدراسات العليا، اجلامعة 

 األردنية: األردن.

سم التخطيط (. تقو  الربامج االجتماعية مبراكز شباب القرى )دراسة ميدانية(، ق2000عليق، أمحد )
 االجتماعي، كلية اخلدمة االجتماعية، جامعة حلوان: مصر. 

 املسؤولية اجملتمعية للجامعات. جامعة القدس املفتوحة: القدس. (. دليل2010عواد، يوسف )

اإلسالمي  هـ(. املسؤولية االجتماعية للمصار  اإلسالمية طبيعتها وأييتها. املعهد1431عياش، حممد )
 ب، جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية: جدة.للبحوث والتدري

(. إدارة السلو  األخالقي واملسؤولية االجتماعية يف منظمات 2012قسول، الزهرة )و عيسى، عنايب 
عمل مقدمة يف امللتقى الدويل الثالث، كلية العلوم االقتصادية والتجارة وعلوم التسيري، ة األعمال. ورق

 جامعة بشار: اجلزائر.

املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص يف مصر دراسة حالة تطبيقية لقياس وتقييم  (.2009)عيسى، فؤاد 
ورقة علمية مقدمة يف املؤمر العلمي الثالث عشر حتت مسمى  املسؤولية االجتماعية للشركات.

عية. التوجيهات االسرتاتيجية للمسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص جتاه املشكالت االقتصادية واالجتما
مركز االستشارات والبحوث والتطوير، أكادميية السادات للعلوم اإلدارية ووزارة الدولة للتنمية اإلدارية: 

 القاهرة.

(. املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال. األعمال واجملتمع. 2010العامري، صا  )و  الغاليب، طاهر
 األردن: دار وائل.

            سؤولية االجتماعية يف أنديتنا. الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعيةهـ(. غياب امل1433الغامدي، هيا )
 هـ.1436\7\6، تاريخ الدخول http://cutt.us/I1dN متاح على الرابط:

(. املسؤولية االجتماعية للشركات النفطية العربية شركيت "سوناطرا  اجلزائرية، أرامكو 2013فالق، حممد )
 .38-29(. 12) اً. جملة الباحث،السعودية" أاوذج

هـ(. العمل اإلداري التطوعي ودوره يف حتقيق أهدا  األندية الرياضية دراسة 1422القنيطري، عبد الرمحن )
تطبيقية على األندية الرياضية يف منطقة الرياض. رسالة ماجستري غري منشورة، قسم العلوم اإلدارية، 

 العربية للعلوم األمنية: الرياض.معهد الدراسات العليا، أكادميية نايف 
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يف اجملال الرتبوي والثقايف  هـ(. دور األندية الرياضية يف تقد  اخلدمات التطوعية1418، حممود )ويكسنا
 واالجتماعي. حبث مقدم يف املؤمر العلمي للخدمات التطوعية، جامعة أم القرى: مكة املكرمة.

 لوزان،سويسرا.   :Didwedo S.a.riق األوليميب، طبع من قبل (. امليثا2013اللجنة األوليمبية الدولية )

هـ(. االستثمار يف الرياضة: خصخصة األندية الرياضية السعودية دراسة استطالعية 1425املالك، صا  )
 ميدانية مقارنة بني األندية السعودية واملصرية واإلجنليزية. السعودية.

مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات. الرياض: جملس هـ(. حترير 1431)،أ مركز مراس لالستشارات
 املسؤولية االجتماعية بالرياض.

هـ(. الدليل اإلرشادي للسياسات واإلجراءات لربامج املسؤولية 1431)،ب مركز مراس لالستشارات
 االجتماعية.الرياض: جملس املسؤولية االجتماعية بالرياض.

برامج املسؤولية االجتماعية للشركات السعودية مبدينة الرياض.  هـ(. واقع1431) ،جمركز مراس لالستشارات
 الرياض: جملس املسؤولية االجتماعية بالرياض.

تاريخ  ، http://cutt.us/juwy:متوفر على الرابط األنشطة والربامج، .(2014) مؤسسة نادي مانشسرت اخلريية
 هـ.1435ت6ت5ل الدخو 

(. الشركات السعودية واملسؤولية االجتماعية التحديات وسبل 2007ة )املعهد الدويل القتصاد البيةة والصناع
 التقد م. حبث مقدم لصا  شركة مكني لالستشارات اإلدارية والتنموية، جامعة الند: السويد.

هـ(. املسؤولية االجتماعية للشركات من منظور االقتصاد إسالمي.مشاركة علمية مقدمة 1432دم، وهيبة )قم
ستقبل، املركز اجلامعي بغرداية، معهد صاد اإلسالمي الواقع ورهانات املالدويل األول: االقتإىل امللتقى 

 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، اجلزائر.

(. الدليل اإلرشادي حول املسؤولية االجتماعية.طباعة 2010) 26000املواصفات القياسية الدولية أيزو
 .:جنيف ISOاألمانة املركزية 

. تقرير عن برامج املسؤولية االجتماعية والبيةة، األمانة العامة بالنادي، (ه1435نادي األهلي السعودي )
 إدارة املسؤولية االجتماعية والبيةة.

ه(. تقرير عن الربامج الثقافية واالجتماعية، األمانة العامة بالنادي، النشاط 1434نادي األهلي السعودي )
 الثقايف واالجتماعي.  

تاريخ ، http://cutt.us/Zi7Wعلى الرابط  متاح. مؤسسة امليالن اخلريية(. 2012نادي أي سي ميالن )  
 هـ.1435ت5ت2الدخول 

http://cutt.us/Zi7W
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، تاريخ الدخول http://cutt.us/fHXX متاح على الرابط: ،. القيم(2015) االسباين ةنادي برشلون
 هـ.1436ت7ت6

تاريخ الدخول  ،http://cutt.us/nHFf متاح على الرابط: املسؤواية االجتماعية، سد القطري،نادي ال
 هـ.1434\2\14

 هـ(. تقرير عن مسابقة نادي الشباب الثالثة حلفظ القرآن الكر .1433) ،أنادي الشباب الرياضي

وي االحتياجات هـ(. تقرير مركز نادي الشباب الصيفي الثاين لذ1433) ،بنادي الشباب الرياضي
 اخلاصة.

مدير تعليم الرياض يكرم الفائزين يف مسابقة املصمك الوطنية بنادي  (1433) ،جنادي الشباب الرياضي
طالبًا يستفيدون من الدورة  130 –كأس دوري زين يف ضيافة مركز االحتياجات اخلاصة   –الشباب 

جملة  .املسؤولية االجتماعية ثقافة وعطاء –اإلعدادية الختبار القدرات لطالب الثانوية بنادي الشباب 
 .66ص-62ص-61ص-58ص -52( ص13نادي الشباب، العدد )

الفريق الثقايف بنادي  –مهرجان نادي الشباب اإلنشادي ليوم الوطن  (1432) ،أنادي الشباب الرياضي
الشباب  "نقاء" تشكر نادي –الشباب يتأهل لدور األربعة على كأس األمري سلطان بن فهد الثقايف 

جملة نادي الشباب، العدد  .نادي الشباب تاريخ وبطوالت –على محلة الرسائل التوعوية جلوال الشباب 
 .49ص-44ص-43ص -24( ص11)

 –ألف لاير من نادي الشباب حلملة إغاثة الشعب الصومايل 100 (1432) ،بنادي الشباب الرياضي
 .43ص -30( ص12ة نادي الشباب، العدد )جمل .نادي الشباب يقيم حفل اإلفطار السنوي لأليتام

 –املثقفون يف نادي الشباب  –الشباب ينظم محلته الثالثة للتربع بالدم  (1430) ،أنادي الشباب الرياضي
-54ص -33ص -26( ص8جملة نادي الشباب، العدد ) .ىني الرياض –دورة مهارات اخلط العريب 

 .56ص

جملة  .الشباب يقيم مهرجان الكفيف األول –ربيع لأليتام مهرجان ال (1430) ،بنادي الشباب الرياضي
 .60ص -58( ص9نادي الشباب، العدد )

جملة نادي  .اجلبيالن يعلن عن اهلد  األول –املسابقة الكربى اتركوه  (1429نادي الشباب الرياضي )
 .16ص -1( ص6الشباب، العدد )

( 3جملة نادي الشباب، العدد ) .بابحماضرة شباب يف ش –معارض  (1428نادي الشباب الرياضي )
 .30ص -14ص
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 .55-52( ص2جملة نادي الشباب، العدد ) .نشاطات (1427نادي الشباب الرياضي )

تاريخ الدخول  ،http://cutt.us/xXlKV متاح على الرابط: (. النادي،2013نادي مانشسرت يونايتد )  
 هـ(.1434\3\21

 متاح على الرابط: لية االجتماعية،ه(. املسؤو 1436نادي اهلالل السعودي )  
http://vb.alhilal.com/f192هـ.1436\12\24تاريخ الدخول  ،ت 

هـ(. املسؤولية االجتماعية: مشولية املفهوم وحداثة املصطلح. جملة الدرعية، 1430النملة، علي )
 .98-46،81العدد

دامة واملسؤولية االجتماعية يف (. تقرير وكالة "إمباكت سي إس آر" للحلول املست2013وكالة إمباكت )
 القطاع الرياضي: قطر.

 متاح على الرابط: يف نادي برشلونة األسباين، (. األعمال اخلريية واإلنسانية2010) ويكيبيديا املوسوعة احلرة
http://cutt.us/Oyb4  ، هـ(.1434\3\21تاريخ الدخول 
 ة والنشاط االجتماعي، متاح على الرابط:(. مؤسسة امليالن اخلريي2012) ويكيبيديا املوسوعة احلرة

http://cutt.us/Uh6u،  هـ(.1434\3\21تاريخ الدخول 
هـ(. الرياضة واملسؤولية االجتماعية، املركز الدويل لألحباث والدراسات )مداد(، 1435الياقوت، جاسم )

 هـ.1436ت2ت10تاريخ الدخول  ،http://cutt.us/abqfH : متاح على الرابط

دور الدولة واملسؤولية االجتماعية للشركات. اجمللة املصرية للدراسات التجارية.  (.2010) يونس، إيهاب
 .312-257(، 3، )43ج

 المراجع األجنبية:
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Vol. 1(4)-(2011). ISSN: 2223-814X. 
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98 

 

 

 

 
 

 

 : (1ملحق رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أداة الدراسة يف صورتها النهائية
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي

 جامعة أم القرى
 ربية البدنيةقسم الت -كلية التربية 

 ستبانة دراسة بعنوانا
والرياضيين في أندية دوري  واقع المسؤولية االجتماعية في األندية الرياضية من وجهة نظر األعضاء العاملين

  رابطة المحترفين

 "متطلب تكميلي للحصول على درجة املاجستري يف اإلدارة الرياضية"

 إعداد الطالب: حوفان بن قبالن القرني

 توفيق بن إدريس بن محمد البكريادة الدكتور:إشراف سع

 هي1435هي / 1434الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

 أخي الفاضل                           
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته تحية طيبة وبعد:

لذا أرجو من  الرياضية،االجتماعية في األندية  يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية بعنوان/ واقع المسؤولية
سعادتكم مساعدتي من خالل المشاركة باإلجابة التي تمثل وجهة نظرك، عن فقرات االستبيان التالية بوضع 

 ( في الخانة المخصصة وذلك حول درجة توافر العبارة المذكورة.√إشارة )

يتم استخدامها إال ألغراض علما بأن كافة المعلومات التي سيتم الحصول عليها ستحاط بالسرية التامة ولن  
 البحث العلمي فقط.

 مثال توضيحي لإلجابة:

 
 العبارة
 

 درجة التوافر
 غير موجودة قليلة متوسطة عالية عالية جداً 

     √ توجد خطة لبرامج المسؤولية االجتماعية في النادي.
 

                                                                    شـــاكراً لـــكم على حـــسن تعاونكـــم                               
  الباحــــث 
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 المعلومات الشخصية للمستجيب:

 بكالوريوس               أعلى من بكالوريوس               أدىن من بكالوريوس                              الميييييؤهل العلييييييمي:

 سنوات  10من أكثر         سنوات 10إىل 5من        سنوات      5أقل من   :        برة في المجال الرياضيسنوات الخ

 العب                     إداري               عضو جملس إدارة                           طبيعة العمل في النيييادي:

 المحور األول: الجوانب اإلدارية

 
 م

 
 العبارة

 رجة التوافرد

جداً 
لية 

عا
 

الية
ع

سطة 
متو

 
ليلة

ق
ودة 

موج
ير 

غ
 

      توجد إدارة مستقلة للمسؤولية االجتماعية في النادي 1
      توجد رؤية ورسالة مكتوبة للمسؤولية االجتماعية في النادي 2
      توجد أهداف معلنة للمسؤولية االجتماعية في النادي 3
      للقياس لبرامج المسؤولية االجتماعية في الناديتوجد خطة زمنية قابلة  4
      يوجد توافق بين أهداف برامج المسؤولية االجتماعية وبين أهداف النادي 5
      يوجد مختصون متفرغون للمسؤولية االجتماعية يعملون في النادي 6
      يوجد شعار للمسؤولية االجتماعية يدل على أهدافها 7
      كات مع مؤسسات وهيئات متخصصة لتطوير إدارة المسؤولية االجتماعية في الناديتوجد شرا  8
      توجد نشرات مطبوعة موثقة تحتوي على مهام وواجبات وبرامج المسؤولية االجتماعية في النادي 9
      تعتبر مرافق النادي مالئمة لتنفيذ برامج المسؤولية االجتماعية 10
      في موقع النادي خاصة بالمسؤولية االجتماعية لإلعالن عن برمجهاتتوفر أيقونة  11
      يتم االستفادة من شهرة الالعبين في تنفيذ برامج المسؤولية االجتماعية 12
      يستخدم النادي المواد واألجهزة التي ال تؤثر سلباً على البيئة )مواد صديقة للبيئة( 13
      سات والهيئات المعنية بالمحافظة على البيئةيتعاون النادي مع المؤس 14
      توجد حوافز لألندية التي لديها مبادرات فعالة في المسؤولية االجتماعية 15
      يحرص النادي على استخدام األدوات واألجهزة التي يمكن تدويرها 16
      يوجد شخصية ترويجية لبرامج المسؤولية االجتماعية 17
      ك النادي في األنشطة االجتماعية التي يكلف بها من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشبابيشار  18
      توجد تقارير دورية عن برمج المسؤولية االجتماعية التي تم تنفيذها من قبل النادي 19
      يوازن النادي بين األنشطة االجتماعية وبين األنشطة الرياضية 20
      االجتماعية ختلف مؤسسات المجتمع بشأن أنشطتهعين االعتبار للمالحظات التي تثيرها مينظر النادي ب 21
      يهتم النادي بترشيد استهالك الكهرباء 22
      يحرص النادي على استخدام أدوات ترشيد الميا  23
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 المحور الثاني: الجوانب المالية

 

 العبارة م
 درجة التوافر

جداً 
لية 

عا
 

الية
ع

سطة 
متو

 

ليلة
ق

ودةً  
موج

ير 
غ

 

      تتوفر ميزانية خاصة بالمسؤولية االجتماعية بالنادي 24
      يتبنى أعضاء الشرف في النادي تمويل برامج المسؤولية االجتماعية 25
      تخصص نسبة من دخل المباريات لبرامج المسؤولية االجتماعية 26
       مج المسؤولية االجتماعيةتقام مباريات خيرية يعود ريعها لبرا 27
      يوجد داعمون لبرامج المسؤولية االجتماعية من خارج النادي 28
      تخصص نسبة من حقوق نقل المباريات لبرامج المسؤولية االجتماعية 29
      توجد نسبة من مبيعات النادي مثل قمصان الالعبين لبرامج المسؤولية االجتماعية 30
      دعم مالي من الرئاسة العامة لرعاية الشباب لبرامج المسؤولية االجتماعيةيتوفر  31
      يشارك بعض العبي النادي بتمويل برامج المسؤولية االجتماعية 32
      تخصص نسبة من قيمة عقود الالعبين المحترفين لصالح برامج المسؤولية االجتماعية 33
      في دعم برمج المسؤولية االجتماعية تساهم الشركات الراعية للنادي 34

 المحور الثالث: البرامج المقدمة

 العبارة م
 درجة التوافر

جداً 
لية 

عا
 

الية
ع

سطة 
متو

 

ليلة
ق

ودةً  
موج

ير 
غ

 

      توجد برامج تدريبية ألفراد المجتمع من خارج النادي 35
      توجد برامج متنوعة لرفع مستوى الثقافة الرياضية 36
      توجد برامج متنوعة لرفع مستوى الثقافة الصحية 37
      توجد برامج مشتركة مع جهات مختلفة في الدولة 38
      توجد برامج تستهدف األيتام 39
      تصميم برامج تستهدف ذوي االحتياجات الخاصة 40
      توجد برامج موجهة لألطفال 41
      تمين للناديتوجد برامج تستهدف العاملين والمن 42
      يقيم النادي برامج لتعزيز األمن الفكري 43
      توجد برامج مخصصة للشباب 44
      توجد برامج تستهدف طالب المدارس 45
      توجد برامج موجة لجمهور النادي 46
      توجد برامج تحد من التعصب الرياضي 47
      الدينية أو الوطنية أو الرياضيةتوجد برامج خاصة تقدم في المناسبات  48
      يتم تصميم برامج للتوعية البيئية 49
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 : (2ملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة حمكمي أداة الدراسة
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 أمساء حمكمي أداة الدراسة

 جهة العمل الدرجة العلمية االسم م
عضو االحتاد  –بية البدنية قسم الرت  –كلية الرتبية   –جامعة أم القرى  مشار  أستاذ أ.د. عبد اللطيف بن إبراهيم   اري 1

 السعودي لكرة القدم
رئيس جلنة املسؤولية االجتماعية باالحتاد السعودي  –جامعة امللك عبد العزيز  أستاذ أ.د. عبد الرزاق بن سليمان أبو داود 2

 لكرة القدم
 قسم الرتبية البدنية –كلية الرتبية   –جامعة أم القرى  أستاذ أ.د وجيه مشندي 3
 قسم الرتبية البدنية –كلية الرتبية    -مؤته جامعة  أستاذ . عبد السالم بن حممد الندا أ.د 4
 رتبية البدنيةقسم ال  - كلية الرتبية   -عبد العزيز  جامعة امللك أستاذ أ.د عبد العاطي عبد الفتاح السيد 5
 سم الرتبية البدنيةق –كلية الرتبية   –أم القرى جامعة  مشار  أستاذ د. نبيل بن عبد املطلب 6
 قسم اإلدارة الرياضية –كلية األعمال   –عبد العزيز  جامعة امللك مشار  أستاذ د. عز الدين بن حممد بن أمحد علي 7
مدير  –قسم املناهج وطرق التدريس  –كلية الرتبية   –اإلمام جامعة امللك  مشار  أستاذ د. فهد بن علي العليان 8

 ية بنادي الشبابإدارة املسؤولية االجتماع
 قسم اإلدارة الرياضية –كلية األعمال   –عبد العزيز  جامعة امللك مشار  أستاذ حممد بن جربيلد.  9
 الرتبية البدنيةجامعة أم القرى. كلية الرتبية. قسم  مشار  أستاذ د. علي بن سعد الغامدي 10
  الرتبية البدنية قسم  - كلية الرتبية   -لعزيز امللك عبد اجامعة  مشار  أستاذ د. علي بن عبد اهلل اجلفري 11
 قسم الرتبية البدنية –كلية الرتبية   –أم القرى جامعة  مساعدأستاذ  يوسف بن عطية الثبييت د. 12
 رئيس جلنة التسويق باالحتاد اآلسيوي –عمال كلية األ -اإلمام جامعة  مساعدأستاذ  حافظ بن إبراهيم  املدجل د. 13
 جامعة امللك فيصل. كلية الرتبية. قسم  مساعدأستاذ  د بن مجعة بن عواد مجعةأمح د. 14
  اإلدارة الرتبوية قسم  -كلية الرتبية   -عبد العزيز جامعة امللك  مساعد أستاذ  صا  بن علي بن يعن اهلل القرين د. 15
 قسم اإلدارة الرتبوية –بية كلية الرت   –جامعة تبو   مساعدأستاذ  . علي بن حسن بن يعن اهلل القريند 16

 قسم اإلدارة الرتبوية –كلية الرتبية   –جامعة اجملمعة  مساعد أستاذ  ظافر أمحد بن مصلح القرين 
 مناهج وطرق تدريس قسم  -كلية الرتبية   -عبد العزيز جامعة امللك  مساعد أستاذ  د. يعن اهلل بن علي بن يعن اهلل القرين 18
 مدير عام التوعية البيةية واإلعالم البيةي  –الرئاسة العامة لألرصاد ومحاية البيةة  الشلهوب د. نايف بن صا  19
 املدير التنفيذي لوكالة )إمباكت( حللول املسؤولية االجتماعية يف الرياضية أ. دالل الدوسري 20
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 : (3ملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطابات تطبيـــق أداة الدراســــة
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 نموذج لخطابات تطبيق أداة الدراسة
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلميع أندية دوري عبد اللطيف مجيل لكرة القدم وهي كالتايل: )الشباب، الفتح،  اخلطاب هذامت إرسال 
الرائد، التعاون، الفيصلي، النصر، األهلي، اهلالل، العروبة، جنران، االتفاق، النهضة، الشعلة، االحتاد(، 

 واكتفى الباحث بعرض هذا اخلطاب فقط.
  


