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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

جمعيـة املـودة للتنمية الأ�سرية

www.almawaddah.org.sa
الطبعة األوىل  2015/ 1436

يمنع نسخ أو استعامل جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكرتونية أو ميكانيكية بام فيها التسجيل الفوتوغرايف 
والتسجيل عىل أرشطة أو أقراص مقروءة أو بأية وسيلة نرشأخرى بام فيها حفط املعلومات واسرتجاعها من دون إذن 

خطي من اجلمعية.

مجعيـة املـودة اخلرييـة لإلصـالح االجتامعي بمنطقة مكـة املكرمة ،1436هـ
فهرسـة مكتبـة امللك فهد الوطنـية أثنـاء النشــر

العمودي ، أمحد عيل
تقييم دور املنظامت اخلريية يف تفعيل مبادرات املسؤولية املجتمعية لرعاية ومتكني األرسة.

أمحد عيل العمودي - جدة ، 1436 هـ   ص؛ 17*24سم
ردمك : 978-603-90503-8-4

1- اجلمعيــات اخلرييــة 2- املسؤولية االجتامعيــة - األســـرة 
أ. العنــوان : ديــوي 73-361            1436/3808 هـ

رقــم اإليــداع : 1436/3808 هـ
ردمــك : 978-603-90503-8-4

مجيع احلقوق الفكرية والطباعة حمفوظة
اململكة العربية السعودية

 هاتف :126194444 )00966(
فاكس  :126744316 )00966(

info@almawaddah.org.sa :الربيد اإللكرتوين
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برنامج )ِفكر( لدراسات وبحوث األسرة 

املعريف  أبحاث ودراسات األرسة واإلثراء  لتطوير  مبادرة ُصممت  )ِفكر( هو  برنامج 
أبحاث  إعداد  املبادرة  مشاريع  ومن  املمكنة،  الوسائل  بكافة  األرسة  بشؤون  املتعلق 
سنوية مرتبطة باألرسة تسهم يف تطوير براجمنا وخدماتنا التنموية، كذلك قياس املؤرش 
األبحاث  دعم  إىل  باإلضافة  ونرشها،  باألرسة  املحيطة  باملتغريات  املتعلق  الشهري 
تطوير  وإعادة  األرسي  اإلرشاد  ملخرجات  املستمرة  والدراسة  األرسية،  والدراسات 
مناهج اجلمعية بناًء عىل احتياجات املجتمع الفعلية، ومن مهام املبادرة تشجيع املكتبات 
ودور النرش بتكثيف كتب األرسة وإبرازها، باإلضافة إىل تشجيع الوسائل اإلعالمية 

الشأن.  هبذا  املختلفة 
هيدف برنامج )ِفْكر( إىل إعداد بحوث علمية دورية يف القضايا األرسية، رصد نشاط 
التنمية األرسية وبراجمها ومشاريعها، إعداد قاعدة معلومات إحصائية )مدونة شهرية(، 
يف  متخصصة  ودراسات  بأبحاث  البحثية  واملراكز  األرسية  املكتبة  إثراء  يف  اإلسهام 

القياس واالبتكار والبحث. املعارصة، تطوير عمليات  القضايا األرسية 
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شكر وتقدير

يرشفني التقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من أسهم يف ظهور هذه الدراسة وخروجها 
إىل النور، وأخص منهم: 

ثقافة  لتبنيها  جدة  بمحافظة  االجتامعي  لإلصالح  اخلريية  املودة  مجعية  إدارة  جملس   
الدراسات العلمية التي هتتم بشؤون وقضايا األرسة.

 نائب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام السابق للجمعية األستاذ زهري بن عبد الرمحن 
نارص لدعمه املتواصل.

 رئيس قسم الدراسات والتطوير باجلمعية الدكتور عيل بن حممد آل درعان لتعاونه 
الكبري.

 اخلرباء يف الشأن األرسي واملسؤولية املجتمعية الذين شاركونا ورشة العمل اإلعدادية 
للدراسة ملشاركتهم هذا اهلم.

 الزمالء واملختصني يف جمال املسؤولية املجتمعية لتوجيهاهتم املستمرة لنجاح الدراسة. 
 اإلخوة واألخوات الذين شاركونا يف اإلجابة عىل استبانة الدراسة.

 األكاديميين والخبراء المشاركين في تحكيم استبانة الدراسة:

امللك  بجامعة  الشاملة  اجلودة  برنامج  عىل  املرشف  الفويت،  عمر  خالد  الدكتور/ 
عبدالعزيز.

التميز  جلوائز  معتمد  ومقيم  ومدرب  مستشار  احلموري،  سليم  صالح  الدكتور/ 
واملسؤولية املجتمعية.

الدكتور/ عيل حممد آل درعان، مدير إدارة الدراسات والتطوير بجمعية املودة اخلريية.
بجامعة  االتصال  مهارات  بقسم  التدريس  هيئة  عضو  مرداد،  صدقه  فؤاد  الدكتور/ 

امللك عبدالعزيز.
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األستاذ/ زهري عبدالرمحن نارص، نائب رئيس جملس إدارة مجعية املودة اخلريية.
األستاذ/ عبداهلل عبده املرسحي، مدير املشاريع بجمعية املودة اخلريية.

 األكاديميين والخبراء المشاركين في تحكيم الدراسة:

األستاذ/ حممد حمسن بارصة، أستاذ اإلعالم بجامعة أم القرى.
الدكتور/ فيصل أمحد الشمريي، أستاذ اإلعالم املشارك بجامعة أم القرى.

األستاذ الدكتور/ وديع حممد العزعزي، أستاذ اإلعالم املشارك بجامعة أم القرى.
الدكتور/ عامد سعد، مستشار استدامة ومسؤولية جمتمعية للمؤسسات.
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ملخص الدراسة 

اسم الباحث: أمحد بن عيل العمودي.
املجتمعية  املسؤولية  مبادرات  تفعيل  يف  اخلريية  املنظامت  دور  تقييم  الدراسة:  عنوان 

لرعاية ومتكني األرسة.
جهة الدراسة: مجعية املودة اخلريية لإلصالح االجتامعي بمحافظة جدة.

أهداف الدراسة:
ومدى  األرسية،  املجتمعية  باملسؤولية  االهتامم  مدى  عىل  للتعرف  الدراسة  هتدف 
استعداد اجلمعيات اخلريية األرسية الحتضان مبادرات يف جمال األرسة، وتقييم حرص 
الربامج  أهم  استعراض  مع  اخلاص،  القطاع  مع  الرشاكة  اخلريي عىل  القطاع  قيادات 
واملبادرات للرشاكة بني القطاع اخلاص والقطاع اخلريي ملا خيدم األرسة، وتقييم مدى 

أثر تطبيق املسؤولية املجتمعية يف املجال األرسي.

العينة: 
األرسية  اجلمعيات  ومنسويب  قيادات  يمثلون  ومشاركة  مشاركًا   )160( من  تكونت 

والعاملة يف جمال اإلصالح االجتامعي ومراكز اإلرشاد األرسي. 

احلدود املكانية:
شملت اجلمعيات واملراكز اخلريية واالجتامعية العاملة يف جمال األرسة باململكة العربية 

السعودية.

أداة الدراسة: 
برامج  استبيان تقييم واقع دور منظامت املجتمع املدين / اجلمعيات اخلريية يف تفعيل 

املسؤولية املجتمعية األرسية، من إعداد الباحث. 
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نتائج الدراسة:

خلصت الدراسة إىل أن مفهوم املسؤولية املجتمعية يتمحور حول عدة مفاهيم أمجعت 
واملجتمع  اخلريي  )القطاع  الثالث  للقطاع  املنشآت  دعم  تشمل  الدراسة،  عينة  عليها 
املدين( لتنفيذ املشاريع والربامج اخلريية، كام وصفت بأهنا جمموعة من األنشطة اخلريية 
ملتطلبات  واالمتثال  األخالقية  القيم  ومتثل  املحيل،  املجتمع  يف  املنظمة  تقدمها  التي 
السلبي  التأثري  من  للحد  املامرسات  من  شاملة  جمموعة  اعتبارها  جانب  إىل  املجتمع، 
عىل املجتمع وطبيعته، ووصفها بالتزام املنظمة التام بتعزيز أو ترسيخ النزاهة والشفافية 
البعض  اعتربها  البيئة، كام  البيئية ومتطلبات  بالقوانني  التام  املنظمة  واملساءلة، والتزام 

أهنا التزام املنظمة التام بحقوق وقوانني العامل. 
خلصت الدراسة إىل أمهية عقد اللقاءات بني الرشكات واجلمعيات لتحقيق الرشاكة، 
اخلاص  للقطاع  األمثل  الرشيك  تكون  أن  جيب  اخلريية  املنظامت  أن  عىل  وأكدت 
الرشكات  بني  والرشاكة  التكامل  وأمهية  املجتمعية،  املسؤولية  وبرامج  مبادرات  يف 
الرشكات  سمعة  حتسني  يف  لإلسهام  املجتمعية  املسؤولية  عرب  اخلريية  واجلمعيات 

وصورهتا الذهنية.
كام اعتربت الدراسة أن الرشاكة بني القطاعني اخلاص واخلريي عرب املسؤولية املجتمعية 
يصنف من تنافسية الرشكات، وأوضحت بأن الرشكات هتدف من أنشطتها يف نطاق 
املسؤولية املجتمعية لتحسني صورهتا الذهنية، وكشفت بأن الرشكات مل تعي حتى اآلن 
عىل  حترص  اخلريية  املنظامت  أن  إىل  وأشارت  املجتمعية،  للمسؤولية  احلقيقي  املفهوم 
يف  تدين  هناك  أن  إىل  نبهت  كام  املجتمعية،  املسؤولية  عرب  اخلاص  القطاع  مع  الرشاكة 

إدراك املنظامت اخلريية ملفهوم املسؤولية املجتمعية ووعيها بأمهيتها.
من  مزيد  ابتكار  يف  سيسهم  املجتمعية  املسؤولية  ثقافة  تبني  أن  عىل  الدراسة  وأكدت 
املبادرات الرائدة يف جمال املسؤولية املجتمعية لرعاية ودعم ومتكني األرسة، وستسهم 
تأثريها  وزيادة  األرسي  واإلصالح  اإلرشاد  جمال  يف  العاملة  بالقطاعات  النهوض  يف 
القطاعني اخلاص  الرشاكة بني  املجتمعية ستزيد من  املسؤولية  أن  إىل جانب  اإلجيايب، 
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االستقرار  لتمكني األرسة من حتقيق  املبادرات  ابتكار  واخلريي، فضاًل عن دورها يف 
النفيس واالجتامعي، مما ينعكس عىل استقرار املجتمع، ومتكني منشآت القطاع اخلاص 

من اإلسهام يف استقرار املجتمع. 
وشددت الدراسة عىل أمهية تبني العديد من املبادرات يف املجال لتنمية ودعم ومتكني 
األرسة، وتتمثل يف دعم وتطوير برامج تأهيل الشباب والفتيات املقبلني عىل الزواج، 
ودعم وتطوير برامج التوعية والتثقيف األرسية، ودعم وتطوير برامج توعية املجتمع 
األرسية،  واالستشارات  اإلرشاد  برامج  وتطوير  ودعم  األرسية،  املشكالت  بإدارة 
وإنشاء  السعيدة،  الزوجية  احلياة  بمهارات  األزواج  تزويد  برامج  وتطوير  ودعم 
واملطلقات  املطلقني  إلرشاد  مبادرات  وتصميم  األرسي،  لإلرشاد  متخصصة  مراكز 
وتوعيتهم للخروج من األزمة، ودعم اجلمعيات اخلريية األرسية بشكل عام، واالهتامم 
بالدراسات والبحوث وإنشاء مراكز دراسات أرسية، وإنشاء مراكز تدريب متخصصة 
وختصيص  حي،  كل  يف  أرسي  مرشد  مرشوع  وتبني  األرسية،  العالقات  مهارات  يف 
مهارات  تنمية  برامج  وتطوير  ودعم  وأرسهم،  املنشآت  يف  للعاملني  موجهة  برامج 
الوقائية والنامئية يف  ختطيط وإدارة ميزانية األرسة، وتصميم موقع يضم مجيع الربامج 
جمال اإلرشاد األرسي، وتصميم مبادرات ألزواج وزوجات املستقبل، وإعداد حقائب 
األزمات  باملشكالت األرسية، وتصميم مرشوع لإلرشاد األرسي يف  تدريبية خاصة 

والطوارئ.
باحتضان  أقسام هتتم  أو  أو وحدات  إدارات  نسبة وجود  الدراسة عن تدين  وكشفت 
مبادرات املسؤولية املجتمعية، وأبانت بأن إدارات العالقات العامة واإلعالم باملنظامت 
اخلريية ال تقوم بأدوار لتصميم أو تبني مبادرات املسؤولية املجتمعية للقطاع اخلاص، 
وأوضحت بأن املنظامت اخلريية تعاين من قلة االهتامم باملسؤولية املجتمعية، فيام تنعدم 

لدى البعض، بالرغم من وجود اهتامم باملسؤولية املجتمعية.
تستطيع  مقرتحة  مبادرات  متتلك  األرسية  اخلريية  اجلمعيات  بأن  الدراسة  وكشفت 
مشاريع  لدهيا  ليس  األرسية  اجلمعيات  بأن  وأوضحت  اخلاص،  للقطاع  تقديمها 



-10-

تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

لتبني  جاهزية  لدهيا  األرسية  اجلمعيات  من  قليلة  نسبة  بأن  وأبانت  حالًيا،  مبادرات 
تقوم  اجلمعيات ال  أغلب  بأن  نحو األرسة، وأكدت  اخلاص  القطاع  مبادرات  وتنفيذ 
بشكل  االهتامم  زيادة  بأن  الدراسة  تنبأت  كام  املجتمعية،  املبادرات  لربامج  أثر  بقياس 

كبري بربامج مبادرات املسؤولية املجتمعية سيتطور خالل اخلمس سنوات القادمة.
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التوصيـات
تويص الدراسة بام ييل:

املجتمعية  املسؤولية  لثقافة  املتبنية  الرشكات  آراء  باستطالع  الدراسة  استكامل   )1
التي تعمل عليها  والرشكات األخرى بشكل عام هبدف تقييم اهتامماهتا واألولويات 

يف الدعم والرعاية والتبني ملبادرات القطاع اخلريي.
2( تبني برامج لتطوير وتثقيف وتدريب قيادات القطاع اخلريي والعاملني فيه يف جمال 

املسؤولية املجتمعية.
مع  والتعاون  للرشاكة  هبا  يرتقي  بام  مبادراهتا  تطوير  عىل  اخلريية  اجلمعيات  حث   )3

الرشكات.
القطاع  منشآت  من  تدعم  مشرتكة  مبادرات  يف  اجلمعيات  وتعاون  تآزر  رضورة   )4

اخلاص.
5( رضورة عقد لقاءات بني القطاع اخلريي والرشكات لتحقيق التكامل والرشاكة.

املتميزة إعالمًيا بام يسهم يف احتذاء  6( دعوة اجلمعيات اخلريية إلبراز صور الرشاكة 
هلا من جانب  التأثري اإلجيايب  الرشاكات من جانب، وتعظيم  الرشكات األخرى هلذه 

آخر.
املجتمعية،  املسؤولية  ملبادرات  املثايل  احلاضن  لتكون  اخلريية  اجلمعيات  تأهيل   )7
والتأكيد  متميزة،  مبادرات ومشاريع  لتصميم  اجلمعيات  العاملني يف  قدرات  وتطوير 

عىل مهارات قياس األثر.
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تمهيد

بنيان  وأقام  إليها،  لنسكن  أزواًجا  أنفسنا  من  لنا  بأن جعل  علينا  أنعم  الذي  احلمد هلل 
السكن عىل املودة والرمحة، ثم سام به فجعله من آيات التفكر والتأمل، فقال جل شأنه: 
ًة  ًة َوَرمْحَ َودَّ َتْسُكُنوا إَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لِّ »َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ

ُروَن« ]سورة الروم: آيه21[. َيَتَفكَّ َقْوٍم  إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لِّ
والصالة والسالم عىل النبي األمني، املبعوث رمحة للعاملني، من أثنى عليه ربه بأنه ذو 
وأتم  الصالة  أفضل  عليه  الكريم،  القرآن  خلقه  بأن  زوجه  له  وشهدت  عظيم،  خلق 

التسليم..
تعترب األرسة هي املحضن األول يف املجتمع املسلم، وهي أوىل اجلامعات ذات التأثري 
والسلوك  التفكري  أنامط  الفرد  يكتسب  خالهلا  فمن  االجتامعية،  العالقات  يف  املبارش 
املختلفة، عرب ما يامرسه ويالحظه من سلوكيات، وما يطلق عليه العالقات األرسية.
وديمومتها  استقرارها  ويشكل  العالقات،  من  ومتفاعلة  متشابكة  جمموعة  األرسة 
مطلب وغاية للجميع؛ فالعالقات هي نقطة االستقرار التي تؤدي للمواءمة والتقارب 
وتكون اجلو األرسي الذي يتسم بالدفء والتفاهم، وتباين هذه العالقات ينشئ نوًعا 
من الرصاع، فتظهر أشكال متعددة من املشكالت األرسية التي توتر العالقات داخل 

األرسة، وتلقي بظالهلا عىل املجتمع املسلم.
فوجود أي مشكلة يف حياة األرسة معناه وجود أزمة.. هذه األزمة أو األزمات تؤدي إىل 
إخالل التوازن يف املجتمع، وألمهيتها يتوجب أن يسعى اجلميع للتغلب عىل املشكالت 

األرسية.
 وتعيش األرسة اليوم العديد من املؤثرات واملسببات للمشاكل، منها األسباب املجتمعية
 ذات التأثري اخلارجي العام والتي تؤثر سلًبا يف العالقات الزوجية واألرسية )الغرايبة،

132 : 2012(.
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مشاكل  حل  يف  الوطني  ودوره  اخلاص  للقطاع  االجتامعية  األدوار  ألمهية  وبالنظر 
الرشكات. التي أصبحت جزًءا من حاكمية  املجتمعية  املسؤولية  املجتمع، من خالل 
فإن هذه الدراسة املعنونة بـ«تقييم دور مبادرات وبرامج املسؤولية املجتمعية األرسية« 
تسعى الستعراض سبل وآليات تفعيل املسؤولية املجتمعية جتاه األرسة ال سيام يف ظل 
وجود نقص يف برامج ومبادرات القطاع اخلاص االجتامعي والعمل عىل إجياد نوع من 
التنسيق بني القطاع اخلاص ومنظامت العمل االجتامعي حلفز الطرفني عىل الرشاكة يف 
التجارب  وتبادل  األعامل  لقطاع  االجتامعي  الدور  وحتديد  املجتمعية،  املسؤولية  أداء 
لتفعيل  التوصيات  املجتمع والتوصل إىل جمموعة من  املؤسيس خلدمة  العمل  يف جمال 

مسؤولية املنظامت نحو خدمة املجتمع من واقع التجارب العملية.

ونسأل اهلل العيل القدير أن ينفع هبذا العمل..

الباحث
أمحد بن عيل العمودي



-19-

الفصل األول

مدخل الدراسة

 املقدمة
 مشكلة الدراسة 

 تساؤلت الدراسة
 أمهية الدراسة

 أهداف الدراسة
 مصطلحات الدراسة

 حدود الدراسة



-20-

تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

المقدمة

تأثرت األرسة بالعديد من مظاهر التغري نتيجة التحرض، وما زالت تشكل نظاًما مؤثًرا 
يف نظام التعليم والثقافة واالقتصاد.. فاألرسة تعترب نظاًما اجتامعًيا مميًزا بنائًيا ووظيفًيا 
وهي تشكل املحيط االجتامعي، وبالتايل تشهد التأثر بالتغريات االجتامعية واالقتصادية 

يف املجتمع كام أثرت فيه أيًضا.
واعرتى األرسة الكثري من التغريات يف األنامط واألدوار تبًعا للتقدم احلضاري املحيل 
والعاملي، وهذه التغريات تتفاوت بني املجتمعات املحلية واحلرضية والريفية والبدوية.
وعند تناول قضايا األرسة؛ فال بد من التعرض لربامج الرعاية االجتامعية املحلية لألرسة 

بدًءا باحتياجات األرسة وإشباعها وطبيعتها وامتداًدا لدور املجتمع والبيئة املحيطة.
احليوي  الدور  ظهر  السعودية  العربية  اململكة  شهدهتا  التي  التنمية  حركة  ظل  ويف 
وتناَمى مفهوم قطاع األعامل يف حتقيق  التنمية ومشاريعها،  تنفيذ خطط  للمنظامت يف 
االستدامة، وترسيخ مفهوم التنمية القابلة لالستمرار القائم عىل أساس تطوعي، حتى 

أثبت القطاع اخلاص نجاحاته املتتالية، وأهنا ال يمكن أن تظل بمعزل عن املجتمع.
وتوسع هذا املفهوم من خالل التعرض هلموم املجتمع والبيئة املحيطة، ال سيام يف جمال 

حتقيق التقدم والتنمية يف املجال االجتامعي والتي تعد األرسة تركيبته األساسية.
القطاع  احتياج  املجتمعية، ووقوفه عىل  املسؤولية  الباحث بمجال  اهتامم   ومن خالل 
دور  تقييم  رضورة  رأى  األرسية،  املشكالت  من  العديد  حلل  للمبادرات  األرسي 

املنظامت اخلريية يف تفعيل مبادرات املسؤولية املجتمعية لرعاية ومتكني األرسة.

مشكلة الدراسة:

يعد  ومل  االقتصادي،  التقدم  ظل  يف  سيام  ال  وجذرية  رسيعة  تطورات  املجتمع  شهد 
املجتمع ينظر إىل منشآت القطاع اخلاص نظرة تقليدية تركز عىل النواحي االقتصادية 
من  جزٌء  أهنا  باعتبار  تعقيًدا،  أكثر  جديدة  أبعاًدا  تأخذ  املجتمع  نظرة  بدأت  بل  فقط، 
جتاهه،  مسؤولياهتا  وحتمل  املجتمع  مشاركة  عليها  ويتوجب  ككل،  املجتمع  أجزاء 
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يف  باإلسهام  وذلك  املجتمع،  وتطلعات  لتوقعات  تستجيب  أن  أيًضا  عليها  ويتحتم 
إشباع حاجاته االقتصادية واالجتامعية ومحاية بيئته، كام جيب أن ال يشعر أفراد املجتمع 
أن ثمن وجود هذه املنشآت يفوق ما يمكن أن جينوه منها يف شكل فوائد ومنافع، حيث 
إن استمرار املنشأة مرهون بقدرته عىل خدمة املجتمع، وبالتايل فإن هدف املنشأة جيب 

أن يكون هدًفا اجتامعيًّا خيدم املجتمع.
وتتبلور مشكلة البحث يف دراسة مدى اهتامم املنشآت اخلريية باالستفادة من املسؤولية 
املجتمعية لتوجيهها خلدمة األرسة واحلفاظ عىل بنائها، من خالل استعراض مدى حرص 
الرشكات واجلمعيات اخلريية عىل اإلصالح االجتامعي -واملعنية بشؤون األرسة- عىل 

ا يف املحافظة عىل استقرار األرسة. حتقيق التكامل، واحلد من الفجوة لإلسهام سويًّ
املحيل«،  املجتمع  نحو  »املسؤولية  املجتمعية  املسؤولية  أثر  بحث  الدراسة  وحتاول 
وتأثريها عىل حتقيق سعادة املجتمع من خالل حتقيق سعادة األرسة واحلفاظ عىل كياهنا.

تساؤالت الدراسة الفرعية: 

يمكن صياغة مشكلة الدراسة يف األسئلة التالية:
القطاع اخلريي واخلاص يف  العالقة االرتباطية -إن وجدت- بني   ما مدى وطبيعة 

تنمية األرسة؟
 هل هناك وعي من جانب القائمني عىل املنظامت اخلريية بأمهية املسؤولية املجتمعية 

للقطاع اخلاص وتوجيهها إىل جانب املبادرات األرسية؟
 هل هناك تقييم دوري للمبادرات املجتمعية وأنشطتها يف املجال األرسي؟

 هل هناك قناعة لدى املنظامت اخلريية بأمهية استثامر املسؤولية املجتمعية حلامية األرسة؟
 هل هناك تباين بني مبادرات منشآت القطاع اخلاص وبني املبادرات املوجهة لألرسة؟

أهمية الدراسة:

يمكن إمجال أمهية الدراسة يف استعراض تأثري ودور املسؤولية املجتمعية للقطاع اخلاص 
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بصورة عامة، وتقييم املبادرات األرسية -إن وجدت له أمهية- كون ذلك سيسهم يف 
حتقيق أهداف اجلمعيات اخلريية واجلهات املعنية.

وتسعى الدراسة لتقييم أداء القطاع اخلاص نحو املسؤولية املجتمعية، والتي تأيت استجابة 
للمطالبات املستمرة من املجتمع برضورة حتمل الرشكات ملسؤولياهتا االجتامعية جتاه 

املجتمع.

ومن هنا نبعت أمهية هذه الدراسة والتي تتمثل يف:
 تكتسب الدراسة أمهيتها من األمهية املتزايدة ملوضوع املسؤولية املجتمعية الذي أعيد 
أنواعها وأحجامها، وأصبح  اختالف  األعامل عىل  منظامت  بقوة يف عامل  عليه  الرتكيز 

يشكل التوجه املستقبيل للمنظامت.
 تستمد الدراسة أمهيتها من أمهية الوقوف عىل مبادرات املسؤولية املجتمعية للقطاع 
اخلاص ودورها يف بناء األرسة، ألن هذا اجلانب مازال حديًثا وال تتوافر عنه معلومات 

موثوقة يف دراسات علمية، بل جمرد تصورات وآراء شخصية.
 األمهية النظرية وامليدانية للدراسة تظهر يف إسهامها ونتائجها لتعويض النقص الكبري 
ندرة  ظل  يف  السيام  خاص،  بشكل  واململكة  عام،  بشكل  العريب  العامل  مستوى  عىل 
تتناول املسؤولية املجتمعية، السيام  التي  الباحث-  الدراسات العلمية -عىل حد علم 

يف جمال األرسة.
 تنبع أمهية الدراسة من إمكانية التأثري عىل متخذي القرارات يف الرشكات واملؤسسات 
يف  تسهم  وتوصيات،  نتائج  من  الدراسة  إليه  تتوصل  مما  لالستفادة  اخلاص  بالقطاع 
تنفيذ  باملبادرات األرسية بشكل عام، من خالل  إدراك أمهية االهتامم  مساعدهتم عىل 

مبادرات وبرامج مالئمة ومواكبة الحتياجات املجتمع. 
التي ستسهم يف دعم  التوصيات  تقديم مجلة من  الدراسة من خالل  أمهية  تنبع  كام   
اجلمعيات  جانب  من  االهتامم  وتأكيد  عليها،  واحلفاظ  األرسة  لبناء  الرامية  املبادرات 

اخلريية األرسية.



-23-

دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

بني  الرشاكة  يبني  لتصور وتعاون مشرتك  أمهيتها يف كوهنا تؤسس  الدراسة  تستمد   
القطاع اخلاص، واجلمعيات اخلريية العاملة يف جمال األرسة.

لذا فان أمهية هذه الدراسة تأيت من أمهية املسؤولية املجتمعية موضوع الدراسة، ومعرفة 
واقع ودور مبادرة القطاع اخلاص نحو بناء األرسة يف اململكة العربية السعودية.

أهداف الدراسة: 

هتدف هذه الدراسة إىل بيان أمهية املسؤولية املجتمعية بشكل عام، وتأثري القطاع اخلاص 
عىل احلياة األرسية، وتسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية: 

1- التعرف عىل مدى االهتامم بأمهية املسؤولية املجتمعية األرسية.
2- التعرف عىل استعداد اجلمعيات اخلريية الحتضان مبادرات القطاع اخلاص يف جمال 

األرسة.
3- التعرف عىل حرص قيادات القطاع اخلريي يف الرشاكة.

4- التوصل إىل صور للرشاكة بني القطاع اخلاص والقطاع اخلريي بام خيدم األرسة. 
5- تقييم أثر تطبيق املسؤولية املجتمعية يف املجال األرسي.

مصطلحات الدراسة: 

معني  كائن  إلزام  أو  معينة،  مهمة  بأداء  االلتزام  هي   :)Responsibility( املسؤولية:   -1
بأدائها األرسي )Jucius، 1965 : 24(. وبحسب موسوعة علم النفس؛ فهي تعني أن 
العميل،  يتوىل دوره  أمرِه واملسؤول عن ترصيف شؤونه، بحيث  الشخص ويل  يكون 

ويؤدي مهامت هذا الدور آخًذا األمور عىل عاتقه )رزوق، 1979 : 289(.
2- املسؤولية املجتمعية )Social Responsibility(: وهي جمموعة استجابات الفرد الدالة 
)عثامن،  حلها  يف  ومشاركتِه  ملشاكلها،  وفهمِه  إليها،  ينتمي  التي  باجلامعة  اهتاممه  عىل 
انتظار احلصول  املساعدة لآلخرين من غري  امليل إلبداء  بأهنا  12(، وتعرف   :  1973

.)170 : 1988 ،Berkowitz & Kemmeth( عىل أية منافع شخصية
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وجيتمع يف املسؤولية املجتمعية عدة خصائص، وهي: »اإلقرار بطواعية مبدأ املسؤولية 
والبيئية  املجتمعية  السياسات  وتكامل  إلزاميته،  وعدم  للمؤسسات  املجتمعية 
املجتمعية  املسؤولية  وتقبل  للمؤسسة،  اليومية  اإلدارية  األعامل  يف  واالقتصادية 
املؤسسة  نشاطات  يف  الراسخة  األساسية  األنشطة  من  واحدة  كوهنا  للمؤسسة 
يف  املؤسسة  تلعبه  أن  يمكن  الذي  املهم  الدور  عىل  واإلمجاع  االسرتاتيجية،  اإلدارية 
املجتمع بصفتها عضًوا فيه«، كام تتمحور املسؤولية املجتمعية حول: »التزام املؤسسة 
املستدامة  التنمية  حتقيق  يف  تسهم  خالهلا  من  التي  اآللية  هي  املجتمعية  بمسؤوليتها 

للمجتمع« )احلموري واملعايطة، 2015 : 19(.

حدود الدراسة: 

تتحدد هذه الدراسة يف:
اإلصالح  جمال  يف  والعاملة  األرسية  اجلمعيات  الدراسة(:  )عينة  البرشية  احلدود  أ- 

االجتامعي ومراكز اإلرشاد األرسي. 
األرسة  جمال  يف  العاملة  واالجتامعية  اخلريية  واملراكز  اجلمعيات  املكانية:  احلدود  ب- 

باململكة العربية السعودية.
)2014م  و1436هـ  1435هـ  عامي  خالل  الدراسة  أجريت  الزمانية:  احلدود  ج- 

و2015م(.
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المسؤولية المجتمعية في اإلسالم:

املسؤولية املجتمعية تستند إىل التعاليم اإلسالمية السامية، وتشمل جماالت مل يتطرق هلا 
مفهوم املسؤولية املجتمعية للرشكات، فلقد اهتم اإلسالم باملسؤولية املجتمعية، وبينت 
التعاليم اإلسالمية أن اإلنسان مسؤول عن عامرة األرض، وعليه حتمل مسؤوليته جتاه 
املجتمع والبيئة، وأن املال هو مال اهلل، وأن للفقراء نصيب فيه. وتتجىل صور التكافل 

االجتامعي يف اإلسالم من خالل: الزكاة، والصدقات، والوقف. 
َبا«. )البقرة، اآلية 275( َم الرِّ ُ اْلَبْيَع َوَحرَّ قال تعاىل: »َوَأَحلَّ اهللَّ

َباِت َما َكَسْبُتْم«. )البقرة، اآلية 267( ِذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيِّ ا الَّ َ قال تعاىل: »َيا َأهيُّ
ِ َوَرُسولِِه َوَأْنِفُقوا مِمَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفنَي ِفيِه«. )احلديد، اآلية 7( قال تعاىل: »آِمُنوا بِاهللَّ
ِفنَي«. )األعراف، اآلية 31( ُفوا، إِنَُّه ال ُيِبُّ امْلُرْسِ ُبوا َوال ُترْسِ قال تعاىل: »َوُكُلوا َوارْشَ

َلُه َأْضَعاًفا َكثرَِيًة«. )البقرة،  َ َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه  قال تعاىل: »َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اهللَّ
)245 اآلية 

حيث تتضمن الزكاة حًدا أدنى ملستوى املعيشة جلميع املقيمني يف املجتمع اإلسالمي، 
ويقوم مبدأ التكافل االجتامعي يف اإلسالم عىل مبدأ احرتام اإلنسان وتكريمه، ويمتد 
إىل الفقري واملسكني وعابر السبيل وغريهم من ذوي احلاجة، كام يمتد إىل وفاء الديون 

عن املدينني وسداد ُغرمة الغرماء )إبراهيم، القحف، 2002 : 112(.
وبدأت مؤسسة الوقف مع بدايات الدولة اإلسالمية األوىل عىل عهد رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم، عندما أوىص خمريق بن النرض بأمواله إىل الرسول صىل اهلل عليه وسلم 
-وكانت سبعة بساتني- جعلها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وقًفا تنفق ثمراهتا عىل 
األمة. وأصبح الوقف هو املؤسسة التمويلية األم يف صناعة احلضارة اإلسالمية، وشمل: 
املساجد، واملدارس، والبيامرستانات، ورصف الطرق، وحترير األرسى، ورعاية أرس 
رعاية  ومؤسسات  واحلدائق،  العاهات،  وذوي  واملقعدين  العميان  وإعانة  الشهداء، 
وغريها  والعلامء...  العلم  عىل  واإلنفاق  واجلسور،  القناطر  وإنشاء  الفقراء،  األيتام 
الكثري من املؤسسات واملرافق ووجوه اإلنفاق التي مّولتها األمة من خالل األوقاف، 
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فصنعت هبا حضارة متكاملة )عامرة، 1998: 57(.
ا يف عامل األعامل، إذ بدأ اهتامم الباحثني به منذ  إن مفهوم املسؤولية املجتمعية جديد نسبيًّ
اخلمسينات من القرن العرشين، إال أنه مفهوم راسخ يف اإلسالم منذ أكثر من )1400( 
سنة، حيث اهتم اإلسالم باجلانب األخالقي واالجتامعي لألعامل، واألمثلة عىل ذلك 
كثرية يف القرآن واألحاديث الرشيفة، ومن األمثلة عىل ذلك: حماربة الغش واالحتكار، 

وإعفاء املدين املعرس عن مطالبته بالدين، وهذا املثال ال نجد له مثياًل يف مكان آخر.

مفهوم المسؤولية المجتمعية:

املسؤولية املجتمعية بدأت بالظهور والتطور بني أوساط األكاديميني واملدراء التنفيذيني 
هلذا  التعريفات  من  العديد  تبنت  التي  املدارس  من  العديد  وبرزت  للمؤسسات، 
املؤسسات  لتدفع  وجدت  املجتمعية  املسؤولية  أن  مفهوم:  يف  مجعها  ويمكن  املفهوم، 
خلدمة املجتمعات، ومن واجبها املحافظة عىل البيئة التي تعمل هبا، وأن تترصف خلدمة 
أن  عليه  جيب  واجبات  عليه  ويرتتب  حقوق  له  كمواطن  تترصف  وأن  املجتمعات، 

.)15  : واملعايطة، 2015  )احلموري  املجتمع.  إىل  يؤدهيا 
وبدأت املنظامت يف البحث عن نظم أكثر رسعة وتأثرًيا، ليس فقط عىل العوملة، وإنام 
البيئة االجتامعية والطبيعية التي تعيش فيها، فاملنظامت  يف تأثري النمو االقتصادي عىل 
لتحسني  االقتصادي؛  التقدم  من  االستفادة  إىل  أطول، وتسعى  أكثر ولساعات  تعمل 
والتوافق  االنسجام  تشكيل  إعادة  خالل  من  وذلك  منظامهتا،  يف  العمل  حياة  نوعية 
إذ  العوملة-  عامل  يف  -خاصة  العمل  يف  األخالقية  واملعايري  االقتصادية  العقالنية  بني 
واملبادئ  اإلنساين،  الوجود  ملعنى وهدف  األسايس  باالعتبار  األعامل  أخالقيات  هتتم 

.)6  :  2010 )الربيعي،  االقتصادية  الفعاليات  عليه  تعتمد  التي  األخالقية 
ونظًرا الزدياد أمهية املسؤولية املجتمعية؛ فقد ظهرت العديد من التعريفات التي حاولت 
حتديد التعريف الدقيق للمسؤولية االجتامعية، وأمهها تعريف منظمة املقاييس العاملية 
عىل  وأنشطتها  لقراراهتا  املرتتبة  اآلثار  عن  املنظمة  »مسؤولية  بأهنا:  عرفتها  والتي   ISO
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املجتمع والبيئة، عرب الشفافية والسلوك األخالقي املتناسق مع التنمية املستدامة ورفاه 
املجتمع، فضاًل عن األخذ بعني االعتبار توقعات املسامهني«، فاملسؤولية املجتمعية تعد 
التزاًما عىل منظمة األعامل جتاه املجتمع الذي تعمل فيه، وذلك عن طريق اإلسهام يف 
جمموعة كبرية من األنشطة االجتامعية، مثل حماربة الفقر، وحتسني اخلدمات الصحية، 

ومكافحة التلوث، وخلق فرص عمل وحل مشكلة اإلسكان واملواصالت وغريها.
القطاع اخلاص عىل اإلبداع والفعالية واملرونة واملصادر  املجتمعية  املسؤولية  وتساعد 
أو  متجددة،  اسرتاتيجيات  استخدام  طريق  عن  املضافة  القيمة  يف  وتسهم  التمويلية، 
عن طريق مواجهة املشكالت االجتامعية التي تكون احلكومة غري قادرة عىل مواجهتها 

بصورة كاملة، سواء بسبب القيود التمويلية، أو نتيجة للتحديات التي تواجهها.
تبدأ  اجتامعية،  تغريات  إحداث  إىل  هتدف  استثامر  عملية  املجتمعية  املسؤولية  وتعترب 
االقتصادي  للتطور  الالزم  البنيان االجتامعي  الوقت، بغرض  بمرور  صغرية وترتاكم 
التعاقد  من  جديد  نوع  باعتبارها  املسؤولية  هذه  وتنبع  االجتامعية،  التنمية  وحتقيق 
اخلصوص،  وجه  عىل  والفقراء  املجتمع  أفراد  كل  مهارات  بتنمية  يسمح  االجتامعي، 
ويسمح بالتوزيع العادل لعائد األصول اإلنتاجية وامللكية.. وتصبح املسؤولية املجتمعية 
التزاًما لكل أطراف املجتمع املدين، خاصة القادرين منه لتحقيق تنمية اجتامعية، تضمن 

.)17  : السالم االجتامعي بني أطرافه )نصار، 2000 
تدمج  »مفهوم  أهنا:  عىل  للرشكة  املجتمعية  املسؤولية  األوروبية  املفوضية  وتعرف 
مع  تعاملها  ويف  التجارية،  عملياهتا  يف  والبيئية  املجتمعية  االهتاممات  بني  الرشكة  فيه 
السلوك  أن  متزايد  بشكل  الرشكة  تدرك  كام  تطوعي.  أساس  عىل  املصلحة  أصحاب 
البعض مفهوم املسؤولية  النجاح يف عامل األعامل، وربط  املسؤول اجتامعًيا، يؤدي إىل 
أن  يرون  حيث  األعامل،  منظامت  هبا  تقوم  التي  االسرتاتيجية  بالقرارات  املجتمعية 
وضع  نحو  الرشكات  جانب  من  بااللتزام  الشعور  هي  للرشكة  املجتمعية  املسؤولية 
ورفاعي،  املتعال  )عبد  االسرتاتيجي  القرار  صنع  عملية  أثناء  حمددة  اجتامعية  معايري 

.)118  :  2007
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تعمل  الذي  املجتمع  جتاه  الرشكة  التزام  أنه  إىل  املجتمعية  املسؤولية  تعريف  ويشري 
والسلوك  االجتامعية  األنشطة  من  كبرية  بمجموعة  اإلسهام  طريق  عن  وذلك  فيه، 
والتضخم،  والبطالة  الفقر  وحماربة  البيئي،  التلوث  بقضايا  يرتبط  الذي  األخالقي، 
وحتسني اخلدمات الصحية، وخلق فرص عمل، وحل مشكلة اإلسكان واملواصالت 
بتنفيذ  األعامل  منظامت  قيام  من  اجلانب  هذا  يف  املجتمعية  املسؤولية  وتنشأ  وغريها، 

واجباهتا جتاه املجتمع )مجعية املجمع العريب للمحاسبني القانونيني، 2001 : 185(.
من  جمموعة  عن:  عبارة  بأهنا  املجتمعية  املسؤولية   )14  :1996 )البكري،  وعرف 
القرارات واألفعال التي تتخذها املنظمة للوصول إىل حتقيق األهداف املرغوب فيها، 
االقتصادية  املنافع  من  جزًءا  األمر  هناية  يف  متثل  والتي  املجتمع،  يف  السائدة  والقيم 
أما  اسرتاتيجياهتا،  من  جزًءا  بوصفها  حتقيقها  إىل  والساعية  املنظمة،  إلدارة  املبارشة 
ما  بطريقة  للعمل  املنظامت  إجبار  بأهنا  عرفها  فقد   )158  :2002  ،Schermerhorn(

باملنظمة. العالقة  ذات  واألطراف  واخلارجني  الداخلني  االهتامم  ذوي  خلدمة 
التي  املحاوالت  »مجيع  بأهنا:  املجتمعية  املسؤولية  العاملية  التجارية  الغرفة  وعرفت 
تسهم يف تطوع املنظامت لتحقيق تنمية ذات اعتبارات أخالقية واجتامعية، وبالتايل فإن 
املنظامت، دون وجود إجراءات  املبادرات احلسنة من  تعتمد عىل  املجتمعية  املسؤولية 
والتعليم«  اإلقناع  خالل  من  تتحقق  املجتمعية  املسؤولية  فإن  ولذلك  ا،  قانونيًّ ملزمة 

.)4  :  2010 )األرسج، 
يف  التغري  إىل  الرشكات  إدارة  »استجابة  بأهنا:  األمريكيني  اإلداريني  مجعية  عرفتها  فيام 
توقعات املستهلكني، واالهتامم العام باملجتمع، واالستمرار بإنجاز اإلسهامات الفريدة 

لألنشطة التجارية اهلادفة إىل خلق الثروة االقتصادية« )الصرييف، 2007 : 17(.
وهي ثقافة االلتزام باملسؤولية ضمن أولويات التخطيط االسرتاتيجي للرشكة، وتوفري 
الدعم واملساندة التامة من قبل اإلدارة العليا وجملس إدارة الرشكة، جتاه التنمية املستدامة 
املؤسسة  الكندية عىل أهنا: »ترتجم كطريقة تدمج هبا  ملجتمعاهتا، كام تعرفها احلكومة 
انشغاالت اجتامعية وبيئية واقتصادية يف قيمها، ثقافتها، اختاذ قراراهتا، اسرتاتيجياهتا، 
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ويف أنشطتها بطريقة شفافة ومسؤولة، أي بطريقة تؤسس من خالهلا تطبيقات مثالية 
.)5 : 2004 ،Marie( »خللق الثورة وحتسني املجتمع

باإلسهام يف  املؤسسة  التزام  أهنا:  والتنمية عىل  االقتصادي  التعاون  منظمة  تعرفها  كام 
واملجتمع  وعائالهتم  العامل  مع  والعمل  البيئة،  عىل  احلفاظ  مع  االقتصادية،  التنمية 
)العامري  األطراف  جلميع  احلياة  جودة  حتسني  هبدف  عام،  بشكل  واملجتمع  املحيل، 

)52  :  2005 والغالبي، 

وحددت معايري مسؤولية املنظامت جتاه املجتمع من قبل البنك الدويل بأهنا:
 اإلدارة واألخالق اجليدة للرشكة.

 واجبات املنظمة جتاه العاملني والبيئة، وإسهامها يف التنمية االجتامعية.
برامج املسؤولية املجتمعية نوٌع من االستثامر االجتامعي الذي هيدف إىل بناء رأس املال 
االجتامعي، والذي يؤدي بدوره إىل حتسني كفاءة األداء االقتصادي ملنظامت األعامل. 

)املغربل، 2008 : 4(
ومن  والقوانني،  لألنظمة  اإلذعان  من  مزيج  هي  املجتمعية  املسؤولية  أن  إىل  ويشار 
إدراك املنشأة ملسؤولياهتا جتاه املجتمع وأصحاب املصالح فيها، بشكل يقق التوازن ما 

.)20  :  1998 )التوجيري،  املجتمعية  ومسؤولياهتا  االقتصادية،  األهداف  بني 
ومما سبق فإن البنيان االجتامعي عملية الزمة ومتالزمة للتطور االقتصادي، مما يؤكد 
عىل أمهية املسؤولية املجتمعية كصورة من صور الرشاكة بني القطاع اخلاص واجلمعيات 
اخلريية العاملة يف املجال االجتامعي وحتديًدا األرسي، وحتقيق التقدم املستدام من خالل 

تلبية احتياجات املجتمع ونموه وتطوره.
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التنمية واستخدامات المسؤولية المجتمعية: 

النشاطات  أصحاب  التزام  هي  املجتمعية  املسؤولية  بأن   )2  :  2007  ،Asongu( يرى 
االقتصادية باإلسهام يف التنمية املستدامة من خالل العمل مع املجتمع املحيل، هبدف 
حتسني مستوى معيشة السكان بأسلوب خيدم االقتصاد وخيدم التنمية يف آن واحد، كام 
أن الدور التنموي الذي يقوم به القطاع اخلاص جيب أن يكون بمبادرة داخلية، وقوة 
املجتمعية  املسؤولية  تعريف  ويمكن  املؤسسة،  يف  القرار  صناع  داخل  من  ذاتية،  دفع 
باملعنى العام بأهنا: العالقة ما بني املنظمة واملجتمع التي تعمل ضمن نطاقه، وهي تركز 
عىل االلتزامات التي يتوجب عىل املنظمة الوفاء هبا، إذا أرادت أن يتم اعتبارها متمتعة 

اجليدة. املواطنة  بصفات 
إال  هي  ما  املجتمعية  املسؤولية  أن  ص93(   ،2005 والغالبي،  )العامري،  يؤكد  فيام 
زيادة  يف  تسهم  بطريقة  الترصف  أو  قرارات،  باختاذ  بالقيام  املنظامت  إدارات  واجب 

املنظامت. ومصالح  ومصاحله  املجتمع  رفاهية 
ومتثل املسؤولية املجتمعية نشاطات الرشكة لتحمل املسؤولية النامجة عن أثر النشاطات 
املجتمع  منافع  مع  منسجمة  نشاطاهتا  لتصبح  املحيط،  املجتمع  عىل  هبا  تقوم  التي 
والتنمية املستدامة، وتركز املسؤولية املجتمعية عىل السلوك األخالقي واحرتام القوانني 
واألدوات احلكومية، وتدمج مع النشاطات اليومية للرشكة، وهي بمثابة التزام بتقليل 
أي أرضار من املمكن أن تؤثر عىل املجتمع وجتنبها، وتعظيم تأثري منفعتها عىل املدى 
الطويل، وتقع أبعاد املسؤولية املجتمعية لقطاعات األعامل ضمن مسؤوليات قانونية 
 :  2008 ،.Belal Uddin، et. al( واقتصادية وأخالقية ومسؤوليات ذات طبيعة خريية 
201( وهي تستند إىل اعتبارات أخالقية مركزة عىل األهداف بشكل التزامات بعيدة 
األمد، آخذة يف االعتبار مبادرات منظمة األعامل احلقيقية للوفاء هبذه االلتزامات، وبام 

يعزز صورهتا يف املجتمع.
ويرى )العامري، والغالبي، 2005 : 81( بأهنا عقد بني املنظمة واملجتمع تلتزم بموجبه 
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املنظمة بإرضاء املجتمع بام يقق مصلحته، وينظر هلا عىل أهنا التزام من قبل املنظمة جتاه 
املجتمع الذي تعيش فيه، من خالل قيامها بكثري من األنشطة االجتامعية، مثل حماربة 
املشاكل  من  الكثري  وحل  العمل،  فرص  من  الكثري  وخلق  التلوث،  ومكافحة  الفقر، 
التزام  املجتمعية  فاملسؤولية  اخلدمات،  من  وغريها  الصحة(  اإلسكان،  )املواصالت، 
االقتصادية،  التنمية  ا، واإلسهام يف حتقيق  بالترصف أخالقيًّ قبل رشكات األعامل  من 
والعمل عىل حتسني نوعية الظروف املعيشية للقوى العاملة وعائالهتم واملجتمع ككل.
عام  مكاًنا  يأخذ  بدأ  أن  منذ  ملحوظ  بشكل  املجتمعية  املسؤولية  مفهوم  تطور  ولقد 
بحيث  األخري،  العقد  يف  ا  جليًّ يظهر  أصبح  حتى   )15  :  2011 )الكردي،   ،1950
إدارة  يف  جدية  أكثر  بشكل  املجتمعية  مسؤولياته  إظهار  يف  األعامل  منظامت  بدأت 
إسرتاتيجياهتا والتقارير االجتامعية ألصحاب املصالح، فضاًل عن إبرازه عرب مسميات 
خمتلفة، إذ تشري مجيعها إىل املسؤولية املجتمعية، ومنها: املساءلة االجتامعية، واألخالق، 

وااللتزامات. واملواطنة، 
وبدأت  فيها،  تعمل  التي  والبيئة  املستهلك  جتاه  أكرب  دوًرا  تتبنى  املنشآت  وبدأت 
إسرتاتيجياهتا،  إدارة  أكثر جدية يف  بشكل  االجتامعية  إظهار مسؤولياهتا  الرشكات يف 

.)3  :  2009 )السحيباين،  املصالح  ألصحاب  االجتامعية  والتقارير 
بإرضاء  املنظمة  بموجبه  تلتزم  واملجتمع،  املنظمة  بني  عقد  املجتمعية  املسؤولية  وتعد 
املجتمع بام يقق مصلحته، وينظر هلا عىل أهنا التزام من قبل املنظمة جتاه املجتمع الذي 
تعيش فيه، من خالل قيامها بكثري من األنشطة االجتامعية، مثل: حماربة الفقر، ومكافحة 
)املواصالت،  املشاكل  من  الكثري  وحل  العمل،  فرص  من  الكثري  وخلق  التلوث، 

اخلدمات.  من  وغريها  الصحة(  اإلسكان، 
للمسؤولية  املختلفة  املجاالت  يف  االستثامر  أمهية  عىل  الباحثني  من  العديد  أكد  وقد 
االجتامعية، مثل: األعامل اخلريية، بحيث أصبحت تعد اسرتاتيجية، كوهنا جتلب منافع 

للمنظمة. كثرية 
املسؤولية  أمهية  عىل  خمتلفة  بيئات  يف  أجريت  التي  الدراسات  من  العديد  وتؤكد 
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املجتمعية، ومن هذه الدراسات: دراسة أجريت يف الواليات املتحدة األمريكية يف سنة 
2006 حيث أظهرت أن ما مقداره 2.3 تريليون دوالر من أصل 24 تريليون دوالر 
املسؤولية  مقياس  ضمن  عالية  نسبة  أظهرت  التي  الرشكات  يف  استثمرت  قد  كانت 

املجتمعية.
وأكد عدد من اخلرباء بأن االبتكار واإلبداع هلام دور كبري يف ترسيخ الصورة الذهنية، 
ولكنهام ال يكفيان لضامن النجاح، لذلك فقد ازداد االهتامم بام إذا كانت هذه املنظامت 
حتمل سجاًل تارخيًيا يف املسؤولية املجتمعية أم ال؛ لذلك فقد أضاف هذا املعيار االجتامعي 

عبًئا آخر عىل املنظامت، بحيث أدخلت هذا البعد يف اسرتاتيجياهتا وقراراهتا..
التي  التعريفات  من  العديد  ظهرت  فقد  املجتمعية؛  املسؤولية  أمهية  الزدياد  ونظًرا   
التعريفات:  هذه  أهم  نذكر  االجتامعية،  للمسؤولية  الدقيق  التعريف  حتديد  حاولت 
املنظمة  »مسؤولية  بأهنا:  االجتامعية  للمسؤولية   ISO العاملية  املقاييس  منظمة  تعريف 
والسلوك  الشفافية  عرب  والبيئة،  املجتمع  عىل  وأنشطتها  لقراراهتا  املرتتبة  اآلثار  عن 
األخالقي، املتناسق مع التنمية املستدامة ورفاه املجتمع، فضاًل عن األخذ بعني االعتبار 

.ISO26000 نظام  وفق  املسامهني  توقعات 

أبعاد المسؤولية المجتمعية:

املسؤوليات  من  عدًدا  متارس  األعامل  منظامت  أن  عىل  الباحثني  من  العديد  أمجع  لقد 
املجتمع  جتاه  واإلنسانية  األخالقية،  مها:  تصنيفني  ضمن  تنحرص  والتي  االجتامعية، 
املحيل، واملوظفني، والعمالء، واملوردين، والبيئة، واملسامهني... الخ، وتعترب املسؤولية 
القانونية  بااللتزامات  اإليفاء  متثل  كوهنا  يف  وتتعدى  إلزامية،  مسؤولية  األخالقية 
واالقتصادية، ومن هذا املنطلق بني اخلرباء أبعاد املسؤولية املجتمعية، واملتمثلة فيام ييل: 

)48  :  2003 )احلمدي، 
أ- املسؤولية اإلنسانية: أي أن تكون املنظمة صاحلة، وأن تعمل عىل اإلسهام يف تنمية 

وتطوير املجتمع، وأن تعمل عىل حتسني نوعية احلياة.
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ب- املسؤولية األخالقية: بمعنى أن تكون املنظمة مبنية عىل أسس أخالقية، وأن تلتزم 
باألعامل الصحيحة، وأن متتنع عن إيذاء اآلخرين.

ج- املسؤولية القانونية: أي أن املنظمة جيب أن تلتزم بالقوانني، وأن تكسب ثقة اآلخرين 
من خالل التزامها بتنفيذ األعامل الرشعية، وعدم القيام باألعامل املخلة بالقانون.

وأن  اقتصادًيا،  وجمدية  نافعة  املنظمة  تكون  أن  هبا  ويقصد  القتصادية:  املسؤولية  د- 
لآلخرين. األمان  توفري  جاهدة  حتاول 

 المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع المحلي:

متانة  جتسيد  إىل  تتطلع  إذ  مهمة،  رشية  األعامل  ملنظامت  بالنسبة  املحيل  املجتمع  يعترب 
العالقات معه وتعزيزها، األمر الذي يتطلب منها مضاعفة نشاطاهتا جتاهه، من خالل 
إنشاء  التحتية،  البنية  دعم  يف  اإلسهام  تشمل:  والتي  العامة.  الرفاهية  من  املزيد  بذل 
اجلسور واحلدائق، اإلسهام يف احلد من مشكلة البطالة، دعم بعض األنشطة مثل األندية 
العون  تقديم  املدين،  املجتمع  مؤسسات  دعم  والتقاليد،  العادات  احرتام  الرتفيهية، 
لذوي االحتياجات اخلاصة من خالل تقديم الدعم املادي هلم، هذا باإلضافة إىل الدعم 
املتواصل للمراكز العلمية كمراكز البحوث واملستشفيات. وعادة ما ينظر إىل مسؤولية 
املنظمة جتاه املجتمع املحيل من زوايا خمتلفة، فقد تشمل رعاية األعامل اخلريية، الرياضة 

التنموي. الطابع  املحلية ذات  املشاريع  املؤسسات، وإقامة  التعليم وتدريب  والفن، 

 المسؤولية المجتمعية تجاه الموظفين:

أفضل  ما هو  تقديم  بد من  البرشي؛ فال  املال  لرأس  اهتاممها  تويل  املنظامت  إذا كانت 
عامل  يركزون عىل  أصبحوا  والعاملي،  الوطني  املستوى  املهرة عىل  العاملني  هلم؛ ألن 
ا، حيث إن أكثر  املسؤولية املجتمعية من بني العوامل األخرى، وقد ُأثبت ذلك جتريبيًّ
ُأثبت  كام  جيدة،  وجمتمعية  بيئية  سياسات  لدهيا  التي  املنظمة  يف  العمل  يبذون  الناس 

املنظامت. نفس  مع  ا  التعامل جتاريًّ الناس يبذون  أن  السياق،  بنفس 
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 المسؤولية المجتمعية تجاه العمالء:

ومن  استثناء،  بدون  املنظامت  لكل  كبرية  أمهية  ذات  املجتمع  من  الرشية  هذه  تعترب 
مناسبة،  ونوعيات  بأسعار  املنتجات  تقديم  الرشية:  هلذه  املوجه  االجتامعي  األداء 
إىل  باإلضافة  وأمينة،  منتجات صديقة هلم  وتقديم  وأمانة،  بكل صدق  واإلعالن هلم 
تقديم إرشادات واضحة بشأن استخدام املنتج، والتزام املنظامت بمعاجلة األرضار التي 
األخالقي  االلتزام  إىل  باإلضافة  هذا  للمنتجات،  مستمر  والتطوير  البيع،  بعد  حتدث 

االحتكار. مثل  العمل  قواعد  خرق  بعدم 

 المسؤولية المجتمعية تجاه الموردين:

حيث ينظر إىل العالقة ما بني املوردين ومنظامت األعامل عىل أهنا عالقة مصالح متبادلة، 
التي  املوردون أن حترتم منظامت األعامل تطلعاهتم ومطالبهم املرشوعة،  يتوقع  لذلك 
الالزمة  األولية  املواد  أنواع  لبعض  وخاصة  التوريد،  يف  باالستمرار  تلخيصها  يمكن 
للعمليات اإلنتاجية، وأسعار عادلة ومقبولة للمواد املجهزة ملنظامت األعامل، باإلضافة 
إىل تسديد االلتزامات، والصدق يف التعامل، وتدريب املوردين عىل خمتلف طرق تطوير 

العمل.

 المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة:

 لقد أعيد الرتكيز يف أدبيات املسؤولية املجتمعية فيام خيص اجلوانب البيئية، فريى  اخلرباء 
املنظمة،  فلسفة  أي ضمن  ا،  ذاتيًّ املفروضة  البيئة  أنظمة  املجتمعية تضم  املسؤولية  بأن 

والتقارير البيئية للمنظمة.

 المسؤولية المجتمعية تجاه المساهمين:

تعد فئة املسامهني فئة مهمة من أصحاب املصالح املستفيدين من نشاط املنظمة، وتكمن 
مسؤولية املنظمة جتاههم بتحقيق أقىص ربح، تعظيم قيمة السهم، زيادة حجم املبيعات، 
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باإلضافة إىل محاية أصول املنظمة وموجوداهتا. )حداد وسويدان، 2006 : 81(.
فهناك تقارًبا كبرًيا بني الكتاب والباحثني يف حتديدهم ألهم أبعاد املسؤولية املجتمعية 
فلسفة  املطاف  هناية  يف  لتشكل  بعضها،  مع  ومتكاملة  مرتابطة  تعد  والتي  للمنظمة، 
املسؤولية املجتمعية، التي تسعى منظامت األعامل إىل تبنيها، بام يقق هلا الفوائد املرجوة. 

اتجاهات المسؤولية المجتمعية:

تكون  حيث  املجتمعية،  للمسؤولية  التقليدي  النمط  ويمثل  الجتامعي:  اللتزام   
األدنى  احلد  مع  الربح،  وتعظيم  النقود،  صنع  عن  أسايس  بشكل  مسؤولة  املؤسسة 

املجتمعية. للمسؤولية 
الضغط  وقوى  السائد  االجتامعي  باملناخ  تتأثر  املؤسسات  الجتامعي:  الفعل  رد   
عن  اجتامعًيا  مسؤولة  تكون  لكي  االجتامعي  اإللزام  تتجاوز  فاملؤسسة  االجتامعية، 

هبا. تسببت  التي  املشاكل 
خالل  من  وقائي  توقعي  حس  املؤسسات  متتلك  اإلجيابية:  الجتامعية  الستجابة   

املجتمع. قضايا  معاجلة  يف  للمشاركة  اإلجيابية  االستجابة 

مكونات المسؤولية المجتمعية:

فقط،  الكبري  احلجم  ذات  )الرشكات(  باملؤسسات  املجتمعية  املسؤولية  ارتبطت  طاملا 
املؤسسات،  أغلبية  رهان  متثل  املجتمعية  املسؤولية  أصبحت  احلايل،  الوقت  يف  لكن 

الكبرية. الرشكات  عىل  حكًرا  وليست 
وذلك نظًرا للدور املهم الذي تلعبه، والتأثري الذي حتدثه يف املجتمع أو عىل البيئة، حيث 

أصبحت من التحديات الكربى.

مبادئ المسؤولية المجتمعية:

 يظهر من خالل ما سبق أن املسؤولية املجتمعية ملنظامت األعامل تقوم عىل تسع مبادئ 



-37-

دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

أساسية، يمكن تلخيصها يف اآليت: 
ملنتجات وخدمات، وممارسة  املنظمة  تقديم  البيئي: بفضل   احلامية وإعادة اإلصالح 

املستدامة. للتنمية  الرتويج  البيئة، مع  تراعي  التي  اليومية  العمليات واألنشطة 
 القيم واألخالقيات: حيث يقع عىل عاتق منظامت األعامل تطوير وتطبيق املواصفات 

واملامرسات األخالقية املتعلقة بالتعامل مع أصحاب املصلحة.
 املساءلة واملحاسبة: الكشف عن البيانات وتقديم املعلومات الرضورية لطالبيها من 

أصحاب املصلحة يف أي وقت يتاجوهنا الختاذ القرارات.
 تقوية وتعزيز السلطات: حتقيق املوازنة بني مصالح املستخدمني والعمالء واملستثمرين 

واملوردين واملجتمع، وغريهم من أصحاب املصلحة.
 األداء املايل والنتائج: تعويض املسامهني باألرباح والعوائد، مع املحافظة عىل األصول 

واملمتلكات، وتعزيز النمو عىل املدى الطويل.
 مواصفات موقع العمل: اعتبار العاملني رشكاء قّيمني يف العمل، من خالل احرتام 

حقوقهم، وتوفري بيئة عمل آمنة وصديقة وخالية من املضايقات.
 العالقات التعاونية: ال بد أن تتسم ممارسات منظامت األعامل بالعدالة واألمانة مع 

الرشكاء. خمتلف 
بتوفري  العمالء  وحقوق  حلاجيات  االستجابة  اجلودة:  ذات  واخلدمات  املنتجات   

عالية. وجودة  قيمة  ذات  وخدمات  منتجات 
 الرتباط املجتمعي: تعميق العالقات مع املجتمع، والتعاون واملشاركة جلعله املكان 

األفضل للحياة وممارسات األعامل.

استراتيجيات التعامل مع قضايا المسؤولية المجتمعية: 

 بناًء عىل التحليل الذي تقوم به املنظمة لقضايا املسؤولية املجتمعية من أجل إبراز نقاط 
القوة والضعف التي تعرتهيا، وحتدد الفرص والتهديدات املحيطة هبا، فإن املنظمة عادة 

ما تتعامل مع هذه القضايا بأربعة اسرتاجتيات رئيسية، هي:
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)الغالبي وإدريس، 2009 : 100(
 اسرتاتيجية املامنعة )املعرقلة(: إدارة املنظمة تتجنب االلتزام بأي دور اجتامعي وبيئي، 
األولويات  عىل  الرتكيز  ويتم  والبيئية،  االجتامعية  األنشطة  عىل  اإلنفاق  وتتحاشى 

االقتصادية.
ما  بأقل  بالقيام  االسرتاجتية  هلذه  وفًقا  األعامل  منظمة  هتتم  الدفاعية:  السرتاتيجية   
وبيئي،  اجتامعي  كدور  املفروض  القانوين  األدنى  احلد  أي  قانونًيا،  منها  مطلوب  هو 
التنافسية  الضغوط  زيادة  والقانونية، فمع  االقتصادية  املسؤوليات  من خالل مواجهة 
والسوقية، وزيادة األصوات التي تنادي بحامية املستهلك والبيئة، تلجأ إدارة املنظمة إىل 
املناورات القانونية كتكتيك للمحاولة من تقليل أو حتايش االلتزامات املرتبطة باملشاكل 

التي تسببها املنظمة، وبالتايل محايتها من الوقوع يف مساءلة قانونية.
باملسؤوليات  األعامل  منظامت  بالتزام  االسرتاجتية  هذه  تنطلق  التكيف:  اسرتاتيجية   
االهتامم  خالل  من  األخالقية  املتطلبات  ذلك  بعد  تراعي  ثم  والقانونية،  االقتصادية 
متثل  التي  الداخلية  بيئتها  يف  اجتامعيا  املقبولة  والسلوكيات  السائدة  واألعراف  بالقيم 

فيه. تعمل  الذي  للمجتمع  بالنسبة  وكذلك  املؤسسة،  ثقافة 
 اسرتاجتية املبادرة التطوعية: حيث تتبنى منظامت األعامل بموجب هذه االسرتاجتية 
ا واسًعا جًدا، بحيث تأخذ مصالح املجتمع وتطلعاته ومحاية البيئة يف  دوًرا جمتمعيًا وبيئيًّ
مجيع قراراهتا، وهذا النوع من االسرتاتيجيات يمل يف طياته املسؤولية اخلريية، حيث 
يأخذ زمام املبادرة يف توفري املتطلبات االجتامعية والبيئية، عالوة عىل بناء قاعدته بكل 
املسؤوليات االقتصادية والقانونية واألخالقية، كام متكن هذه االسرتاجتية املنظمة من 
االستعداد للتعامل مع املساءالت املوجهة إليها بكل مرونة، وكذا إمكانية االستجابة 
يبني  املوايل  والشكل  احلكومية،  الترشيعات  وكذا  والتهديدات،  اخلارجية  للضغوط 

الذكر. االسرتاتيجيات سالفة  مستويات 
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ريادة وتنافسية منظمات األعمال عبر المسؤولية المجتمعية: 

إىل  عليها،  اخلارجية  للضغوط  كاستجابة  األخرية  العقود  يف  األعامل  منظامت  حتولت 
منظامت إجيابية قائمة عىل إدراك الرتابط الوثيق بني املامرسات املسؤولة جمتمعيًا وبيئيًّا 

واستمراريتها. بقائها  هبدف 
وأصبحت منظامت األعامل هي املستفيد األول جراء تبنيها ملفهوم املسؤولية املجتمعية، 
وقدرهتا  ريادهتا  وتدعم  حتقق  والتي  الفوائد،  من  األخرية  هذه  تدره  ما  خالل  من 

 )520  :  2005 وإدريس،  )الغالبي  ييل:  ما  يف  أمهها  تلخيص  ويمكن  التنافسية، 
أن  اعتربنا  ما  إذا  والعامل،  العمالء  لدى  املجتمع وخاصة  املنظمة يف   حتسني صورة 
)مبارشة  املصلحة  ذات  األطراف  كافة  جتاه  للمنظمة  طوعية  مبادرات  متثل  املسؤولية 
الدخل  اإلقبال عليها، وبالتايل زيادة  يزيد من مصداقيتها وزيادة  أو غري مبارشة(، مما 

واألرباح.
وتوجهات  للمستهلكني،  الرشاء  وقرارات  البنوك  إقراض  قرارات  أصبحت   
االستثامر حلملة األسهم والتأمينات، مبنية أساًسا يف الوقت الراهن عىل أداء املؤسسة 
االجتامعي والبيئي، من خالل مسؤوليتها املجتمعية، ألن هذه األخرية تعد يف حقيقة 
أهم  أحد  للمنظمة  األداء االجتامعي  معيار  باعتبار  استثامر حقيقي،  اسرتاتيجية  األمر 
أو  احلالية  املنظمة  استثامرات  يف  لإلسهام  املستثمرين  جذب  عىل  تعمل  التي  املعايري 
املستقبلية. كام يؤثر السلوك املجتمعي ملنظمة األعامل عىل سوق أسهمها، وهذا ما بينته 
إحدى الدراسات من جامعة بوسطن، أنه يوجد ارتباط إجيايب بني سعر أسهم املؤسسة 
اهتامم  هلا  كان  التي  املنظامت  أن  الدراسة  أوضحت  حيث  املجتمعية،  املسؤولية  وبني 
التي مل يكن  باملسؤولية املجتمعية حققت فارًقا يف أسعار أسهمها بنسبة 5% عن تلك 

اجلانب. هبذا  اهتامم  لدهيا 
 االلتزام باملسؤولية املجتمعية من شأنه أن يعمل عىل حتسني مناخ العمل السائد، من 

خالل بعث روح التعاون والرتابط بني خمتلف األطراف داخل املنظمة.
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والداعمة  األعامل  ملنظامت  املجتمعية  املسؤولية  حتققها  أن  املمكن  من  التي  والفوائد 
)43  :  2003 )احلمدي،  ييل:  كام  هي  التنافسية،  ولقدرهتا  لريادهتا 

 حتقيق إنتاجية عالية للعاملني.
 والء أكرب للعاملني.

 رًضا عايل للمستهلكني.
 انخفاض عدد الدعاوى القضائية.

 حتسني سمعة املنظمة وزيادة مبيعاهتا.
 ارتفاع قيمة أسهم املنظمة، مما يعود ذلك عىل املسامهني.

 تعزيز احلقوق األساسية )الصحة، التعليم، حقوق العاملني... وغريها(.
 حتسني العالقة مع أصحاب املصالح.

 حتقيق التكيف املستمر مع البيئة.
ممارسة  بني  ما  وإجيايب  حقيقي  ارتباط  وجود  األكاديمية  الدراسات  معظم  وأظهرت 
النشاطات املسؤولة جمتمعيُا وبيئًيا وبني األداء املايل اجليد ملنظامت األعامل، والحظت 
بااللتزام بصورة  التي قامت  املنظامت  أن  التي أجريت عام 1999  الدراسات  إحدى 
املثيلة  املنظامت  املايل  أدائها  فاقت يف  قد  وبيئية حمددة  بقواعد أخالقية وجمتمعية  معلنة 
ممن مل تعلن مثل هذا االلتزام، بمقدار 2 إىل 3 مرات، وذلك بالقياس إىل قيمة أسهمها 

السوقية.
 واختذت دراسة أخرى مؤرًشا آخر مهم لتدعيم ريادة وتنافسية منظامت األعامل، أال 
تبنت  التي  األعامل  منظامت  أن  تبني  حيث  األرباح،  أو  السنوية  املبيعات  حجم  وهو 
والتزمت بمسؤوليتها املجتمعية، قد حققت إنجاًزا يف املبيعات أفضل من تلك التي مل 

املامرسات.  مثل هذه  تتبنى 
للرشكات،  مقارنة  دراسة  بإجراء  متكررة  بصورة  قامت  قد  هارفرد  جامعة  وكانت   
 Stakholders حيث أظهرت أن تلك التي تويل اهتامًما متوازًنا بمختلف فئات املستفيدين
قد حققت معدالت نمو أكرب بأربع مرات من تلك التي حرصت اهتاممها باملسامهني، 
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وباملثل فقد حققت معدالت نمو يف التوظيف بلغ ثامنية مرات أعىل من الرشكات التي 
ركزت عىل املسامهني فقط.

وعليه يمكن القول أن منظامت األعامل إذا ما تبنت فلسفة املسؤولية املجتمعية، فإن ذلك 
من شأنه اإلسهام يف حتقيق رفاهية املجتمع، وسيعزز من سمعتها وعالمتها التجارية، كام 
أن ذلك سينمي درجة الرىض لدى األفراد العاملني لدهيا، وحتسني العالقة مع أصحاب 
وبالتايل حتقيق  الضغط،  نظر اجلمهور ومجاعات  املصالح، واالستامع آلراء ووجهات 

الريادة والتميز، ودعم تنافسية منظامت األعامل.
إضافة إىل ما سبق، حتمل مقاربة املسؤولية املجتمعية عند االلتزام هبا من طرف منظامت 
بالنسبة  واملجتمع،  للدولة  بالنسبة  اإلجيابية  االعتبارات  جمموعة  طياهتا،  يف  األعامل 
الدولة  حصول  إىل  سيؤدي  املجتمعية  بمسؤولياهتا  األعامل  منظامت  قيام  إن  للدولة: 

:)52  : جراء ذلك عىل مزايا تتلخص يف ما ييل )الغالبي وإدريس، 2005 
الصحية  وخدماهتا  مهامها  أداء  سبيل  يف  الدولة  تتحملها  التي  األعباء  ختفيف   

والتعليمية والثقافية واالجتامعية األخرى.
الدولة، بسبب وعي منظامت  باملسؤولية املجتمعية إىل تعظيم عوائد   يؤدي االلتزام 

االجتامعية. التكاليف  والصحيحة يف حتمل  العادلة  املسامهة  بأمهية  األعامل 
 املسامهة يف التطور التكنولوجي، والقضاء عىل البطالة وغريها من املجاالت التي جتد 
الدولة نفسها متفرغة هلا، وذلك إلزاحة بعض األعباء األخرى التي كانت عىل عاتقها.

أمــا بالنسبة للمجتمع: فيمكن تلخيص ما تقدمه املسؤولية املجتمعية يف ما ييل )الغالبي 
وإدريس، 2005 : 86(:

 زيادة التكافل االجتامعي بني خمتلف رشائح املجتمع وفئاته.

 زيادة العدالة االجتامعية وتطور حالة االستقرار االجتامعي.
 تقليل نسبة التلوث البيئي احلاصل واملؤثرة عىل صحة ورفاهية املجتمع.

 حتسني نوعية حياة املجتمع من الناحية املادية والثقافية.
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 زيادة الوعي بأمهية االندماج بني املنظامت وخمتلف الفئات ذات املصالح.
 حتسني التنمية من خالل زيادة الوعي واملساءلة، وهذا مما يسهم يف االستقرار السيايس.
نتيجًة الرتباط  املايل واإلداري والسيايس،  الفساد  الرتابط االجتامعي وتقليل  زيادة   

بالعمل. الرسية  وتقليل  الشفافية  بمفاهيم  املجتمعية  املسؤولية 
األعامل،  منظامت  ترصفات  تقيم  اخلارجية  البيئة  مع  املرتبطة  املجتمع  قوة  وأصبحت 
وتعمل عىل زيادة اإلسهام يف تعزيز وحتقيق السياسة العامة، من خالل زيادة إدراكهم، 
حتقيق  يف  واإلسهام  القائم،  االقتصادي  النظام  مع  وتفاعلهم  ملواطنتهم،  وحتسسهم 
واألنشطة  املجاالت  يف  للدولة  العامة  االجتاهات  مع  يتفق  بام  االجتامعي،  الوعي 
.)118  : )البكري، 2001  املجتمعية  املسؤولية  بوابة  املختلفة من خالل  االقتصادية 

 



-43-

دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

هرم المسؤولية المجتمعية لمنظمة األعمال:

املسؤوليات 
اإلنسانية

املسؤوليات 
األخالقية

املسؤوليات 
القانونية

املسؤوليات 
القتصادية

 

املصدر:
Ariche B. Carroll، »«The pyramid of Corporate Social Responsibility Toward the Moral 
Management of Organizational Stakeholders«،
Business Horizons، Indiana University، July / August 1991، P. 42. 

الشكل )2-1(: هرم املسؤولية املجتمعية ملنظمة األعامل 

الدراسات السابقة: 

ُتظهر مراجعة الدراسات السابقة واملراجع العلمية أمهية موضوع املسؤولية املجتمعية 
وأثرها بشكل عام، والعوامل التي حتفز القطاع اخلاص عىل تبنيها، مما يستدعي منظامت 
العمل اخلريي لالستفادة منها، ويستعرض الباحث هنا بعض من هذه الدراسات التي 

ختدم الدراسة احلالية يف جوانب خمتلفة، ومنها: 
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أظهرت نتائج دراسة كل من حسني، واجلميل، )2009(، هبدف التعرف عىل العالقة 
بني أبعاد املسؤولية املجتمعية جتاه العاملني وبني أخالقيات العمل، وتوصلت الدراسة 
املنظامت  معظم  اهتامم  نالت  التي  املفاهيم  من  يعد  املجتمعية  املسؤولية  مفهوم  أن  إىل 
الربح، أما يف  الستينات عن تعظيم  املعارصة، والتي كانت تعرب يف املايض خالل فرتة 
أن  وبينت  للمنظمة،  اجلانب االجتامعي  يقرتن مع  املفهوم  فقد أصبح  الوقت احلارض 
عىل  جيب  إذ  العاملني؛  جتاه  املجتمعية  باملسؤولية  اخلاصة  األبعاد  من  العديد  هنالك 
والئهم  من  وتزيد  العاملني،  أهداف  حتقق  ألهنا  هبا،  واألخذ  إليها  االنتباه  املنظامت 

فيها. يعملون  التي  باملنظمة  واهتاممهم 
كذلك تناولت دراسة De Venعام )2008( تطوير إطار عمل أخالقي لتسويق املسؤولية 
العميل، جيب  تتمتع عالمتها بسمعة قوية لدى  التي  املجتمعية للرشكة، أن الرشكات 
التسويقية وغريها  أهدافها  لتحقيق  املجتمعية  للمسؤولية  مبادراهتا  تستخدم  أن  عليها 
من األهداف املبارشة، ولتحقيق أهداف تسويقية معينة، عىل الرشكة أن تدعم أي عمل 
يكون له ارتباط مبارش مع جوهر قيمها ومزاياها التنافسية، وأنه عىل الرشكة أال حتاول 

أن ختفي بأهنا تستفيد من مبادراهتا يف املسؤولية املجتمعية.
ألخالقيات  مفاهيمي  إطار  وضع  هبدف   )2006( عام  الطائي  أجراها  دراسة  يف 
أن  إىل  الباحث  توصل  اخلدمية،  األعامل  منظامت  يف  املجتمعية  واملسؤولية  التسويق 
إليه عند  االنتباه  يتوجب عىل منظامت األعامل  للتسويق،  بيئًيا  تّعد مؤثًرا  األخالقيات 
والرتويج،  التسعري  اسرتاتيجيات  خاص  وبشكل  التسويقية،  االسرتاتيجيات  صياغة 
كام توصلت إىل أن أخالقيات التسويق تلعب دوًرا واضًحا يف املزيج التسويقي اخلدمي 
نحو  والتوجه  وزبائنها،  اخلدمية  األعامل  منظامت  بني  التبادلية  والعالقات   )7Ps(
الرغبات،  وهذه  تتالءم  خدمات  لطرح  العمالء  وحاجات  رغبات  وتشخيص  معرفة 

العميل. مقاس  عىل  املفصلة  اخلدمة  مفهوم  تفعيل  إىل  للوصول  واحلاجات 
وأجرى McMahon عام )1995( دراسة بعنوان »املسؤولية املجتمعية يف أسرتاليا - إدارة 
بيئة املعلومات االجتامعية »هدفت الدراسة إىل التعرف عىل كيفية التعامل مع معلومات 
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املسؤولية املجتمعية يف املجتمع األسرتايل، خاصة ما يتعلق منها بالبيئة، وقد خلصت 
الدراسة إىل التأكيد عىل أمهية املسؤولية املجتمعية من خالل حماور سياسية وجمتمعية، 
السوق  ونظام  املفتوح(  املجتمع  )نظام  الديمقراطي  والنظام  الليربايل  النظام  ظل  يف 
املفتوحة، وكذلك التأكيد عىل الدور الرئييس حلكومة أسرتاليا هبذا السياق. كام توصلت 

الدراسة إىل صياغة نموذجني رشيدين خلدمة املسؤولية املجتمعية يف هذا املجال.
يف  للرشكات  املجتمعية  »املسؤولية  بعنوان:  دراسة   )1994( عام   Shotter وأجرى 
مجهورية  يف  الرشكات  حتمل  مدى  عىل  التعرف  إىل  هدفت  أفريقيا«،  جنوب  مجهورية 
جنوب أفريقيا مسؤولياهتا املجتمعية، وحددت جماالت املسؤولية املجتمعية فيام يتعلق 
القطاعات  خمتلف  يف  العاملة  للرشكات  ممثلة  عينة  عىل  بالتطبيق  واملوظفني،  بالبيئة 
االقتصادية يف جنوب أفريقيا، وقد خلصت الدراسة إىل أن الرشكات تركز لدى حتملها 
مسؤولياهتا املجتمعية عىل االهتامم بالعاملني أواًل، ثم تليها البيئة، عىل عكس الرشكات 
الدراسة  أوصت  وقد  البيئة.  جتاه  أكرب  اهتامًما  أبدت  التي  التعدين  قطاع  يف  العاملة 
يف  املجتمعية  املسؤولية  تقييم  يف  يساعد  دليل  إىل  الوصول  أجل  من  العمل  برضورة 

املنظامت.

فروض الدراسة:

الفرضية األوىل: يوجد اهتامم لدى منظامت العمل اخلريي األرسي يف اململكة العربية 
الصحيح.  املجتمعية وإدراك مفهومها  باملسؤولية  السعودية 

املسؤولية  القطاع اخلريي االجتامعي والرشكات يف  تكامل بني  الثانية: هناك  الفرضية 
للتكامل. استعداد  لدهيا  أو  املجتمعية 

املنظامت  أداء  عىل  إجيايب  تأثري  األرسية  املجتمعية  املسؤولية  لربامج  الثالثة:  الفرضية 
اخلريية.

يمكن  األرسة  ختدم  املجتمعية  املسؤولية  جمال  يف  مبادرات  هناك  الرابعة:  الفرضية 
منها. االستفادة 
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الفرضية اخلامسة: هتتم املنظامت اخلريية باملسؤولية املجتمعية ضمن نطاق عملها.
املسؤولية  مبادرات  الحتضان  جاهزية  اخلريية  املنظامت  لدى  السادسة:  الفرضية 

. ملجتمعية ا
املسؤولية  ستشهده  الذي  التطور  ملستوى  اخلريية  املنظامت  إدراك  السابعة:  الفرضية 

القادمة. سنوات  اخلمس  خالل  املجتمعية 
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الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات

 منهجية الدراسة 
 مصادر مجع البيانات

 األساليب اإلحصائية املستخدمة
 أداة مجع بيانات الدراسة

 جمتمع الدراسة
 عينة الدراسة
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يتضمن هذا الفصل وصًفا ملنهج الدراسة وعينتها، وأدوات الدراسة املستخدمة جلمع 
البيانات، وإجراءات تطبيق الدراسة، وأسلوب املعاجلة اإلحصائية.

منهج الدراسة:

املتعلقة  واألولية  الثانوية  للبيانات  التحلييل  الوصفي  املنهج  عىل  الدراسة  اعتمدت 
بالتعرف عىل واقع تطبيق املسؤولية املجتمعية لدى منشآت القطاع اخلاص يف اململكة 
العربية السعودية يف اجلانب األرسي، حيث اعتمدت عىل الدراسات السابقة واجلانب 
النظري، كام اعتمدت عىل االستبيان جلمع البيانات األولية والذي تكون من جزأين:

 األول: يشتمل عىل بيانات عن املستجيب.
 الثاين: تضمن )7( أسئلة )حول كل فرضية(، كل سؤال ضم جمموعة فقرات تتعلق 

بواقع تطبيق املسؤولية املجتمعية يف اململكة العربية السعودية. 
وقد تم اعتامد استبيان يتناسب مع أغراض الدراسة، وقد تم استخدام املقياس اخلاميس لبيان 

آراء املستجيبني حول فقرات االستبانة، وخصصت أوزان ترجيحية لقياس اإلجابات.

مصادر جمع البيانات:

الكتب  الثانوية، مثل  املصادر  املعلومات، مها:  الباحث عىل نوعني من مصادر  اعتمد 
املسؤولية  موضوع  يف  تبحث  التي  املتخصصة  والدوريات  والنرشات  العلمية  واملواد 
املجتمعية، كام تم االعتامد عىل املصادر األولية من خالل تصميم وتطوير استبانة خاصة.

األساليب اإلحصائية المستخدمة:

املبحوثني،  إجابات  لتحليل  استخدامها  تم  التي  اإلحصائية  األساليب  من  عدد  هناك 
استخدام  تم  كام  املعياري،  واالنحراف  احلسايب  والوسط  املئوية  والنسب  كالتكرارات 
.SPSS اختبار حتليل التباين هبدف قياس التباين بني املتوسطات للعينة املبحوثة عرب برنامج

للعلوم  اإلحصائية  احلزمة  برنامج  ضمن  اإلحصائية  باألساليب  باالستعانة  الباحث  قام 
املعيارية  املتوسطات واالنحرافات  البيانات، حيث استخدم  االجتامعية )SPSS( يف حتليل 
وحتليل االنحدار اخلطي املتعدد )Multiple Regression( وذلك من أجل اختبار الفرضيات.
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أداة جمع بيانات الدراسة: 

هبدف مجع بيانات من أفراد عينة الدراسة تم استخدام استامرة استبيان اعتمدت يف ضوء 
دراسات اإلطار النظري، واشتملت عىل عدة أجزاء تضمنت املعلومات الديموغرافية 

عن أفراد العينة واملسؤولية املجتمعية.

مجتمع الدراسة: 

اإلصالح  يف  املتخصصة  اخلريية  اجلمعيات  يف  العاملني  عىل  الدراسة  جمتمع  اشتمل 
االجتامعي واإلرشاد األرسي باململكة العربية السعودية )وشملت املدن التالية: جدة 
واملدينة املنورة والرياض ومكة املكرمة وتبوك وبريدة والدمام(، إىل جانب املختصني يف 

املسؤولية املجتمعية واملنشآت السعودية التي لدهيا برامج مسؤولية جمتمعية.
حيث تم نرش استبانة إلكرتونية عىل اجلمعيات واملراكز األرسية واملختصني يف املسؤولية 
املجتمعية، وبلغت العينة املجيبة عىل استبيان الدراسة )160( استبانة، خضعت مجيعها 
للتحليل، يف الوقت الذي تم فيه حتديد عينة الدراسة بـ)100( استبانة فقط، وبالتايل 

وصلت نسبت املشاركة إىل )%160(.

عينة الدراسة: 

يف  املتخصصة  اخلريية  اجلمعيات  يف  العاملني  من   )160( من  الدراسة  عينة  تكونت 
اإلصالح االجتامعي واإلرشاد األرسي بجدة واملدينة املنورة والرياض ومكة املكرمة 

السعودية. باملنشآت  املجتمعية  املسؤولية  يف  واملختصني  والدمام،  وبريدة  وتبوك 

الستبانات املجاب عليها

العـدد / النسبةالبيــــــان
160االستبيانات املوزعة واملجاب عليها

160%  النسبة املئوية لالستبانات عينة الدراسة مقارنة بعينة الدراسة

100%النسبة املئوية من االستبانات اخلاضعة للتحليل
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الشكل )3-1(: توزيع أفراد العينة حسب اجلنس

اجلنس
التكرار

Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

13181.983.483.4ذكر
2616.216.6100.0أنثى

املجموع
Total15798.1100.0

القيم املفقودة
Missing

921.2

System16.
املجموع
Total

31.9

160100.0اإلمجايل

اجلدول السابق )جدول: 3-1( يمثل توزيع أفراد العينة حسب اجلنس، ومنه نجد أن 
غالبية أفراد العينة ذكور بنسبة )81.9%(، يليهم اإلناث بنسبة )%16.2(.

وصف العينة:

1( اجلنس: 

26

131
ذكر
أنثى
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

2( املؤهل الدرايس:

التكراراملؤهل الدرايس
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

106.26.46.4ثانوية عامة
106.26.412.8دبلوم

8553.154.567.3بكالوريوس
5131.932.7100.0دراسات عليا

املجموع
Total

15697.5100.0

القيم املفقودة
Missing

942.5

160100.0اإلمجايل

اجلدول السابق )جدول: 3-2( يمثل توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي، ومنه 
نجد أن غالبية أفراد العينة يملون درجة البكالوريوس بنسبة )53.1%(، يليهم محلة 
شهادات الدراسات العليا بنسبة )31.9%(، ثم محلة الدبلوم وخرجيي الثانوية العامة 

بنسبة )6.2%( لكل منهم.

10 10

85

51 ثانوية عامة
دبلوم

بكالوريوس
دراسات عليا

الشكل )3-2(: توزيع أفراد العينة حسب املؤهل الدرايس



-52-

تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

التكرارالعمر
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم 
الصاحلة
Valid

2216.8.8.
2421.21.72.5
2531.92.55.0
2621.21.76.7
2721.21.78.3
2831.92.510.8
2931.92.513.3
3085.06.720.0
3121.21.721.7
3221.21.723.3
3321.21.725.0
3563.85.030.0
3631.92.532.5
3742.53.335.8
3831.92.538.3
3953.14.242.5
4095.67.550.0
4185.06.756.7
4231.92.559.2
4331.92.561.7
4416.8.62.5
4574.45.868.3
4631.92.570.8
4753.14.275.0
4831.92.577.5
5063.85.082.5
5121.21.784.2
5321.21.785.8
5453.14.290.0
5553.14.294.2
5621.21.795.8
5816.8.96.7
5916.8.97.5
6321.21.799.2
9316.8.100.0

Total 12075.0100.0املجموع
القيم 

املفقودة
Missing

94025.0

160100.0اإلمجايل

3( العمر:
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

اجلدول السابق )جدول: 3-3( يمثل الفئة العمرية ألفراد العينة ومنه نجد أن غالبية 
أفراد العينة يبلغون سن 40 عاًما بنسبة )5.6%(، يليهم من يبلغون سن 41 عاًما و30 
عاًما بنسبة )5 %(، وأكرب فرد من العينة يبلغ 93 عاًما، أما أصغر فرد من العينة فيبلغ 

22 عاًما بنسبة )0.6%( لكل منهام.

الشكل )3-3(: توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية

0
20

40

60

80

100

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34

مدة العينة

العمر
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

التكراراملسمى الوظيفي
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم 
الصاحلة
Valid

1911.918.618.6عضو جملس إدارة املنظمة

127.511.830.4مدير عام املنظمة

3220.031.461.8مدير إدارة أو وحدة أو قسم 

42.53.965.7مدير العالقات العامة 

3521.934.3100.0خبري أو مستشار يف املنظمة

املجموع
Total

10263.8100.0

القيم املفقودة
Missing

95836.2

160100.0اإلمجايل

4( املسمى الوظيفي:

اجلدول السابق )جدول: 3-4( يمثل املركز الوظيفي ألفراد العينة، ومنه نجد أن غالبية 
مدراء  يليهم   ،)%21.9( بنسبة  مستشار«  أو  بـ«خبري  أنفسهم  يصنفون  العينة  أفراد 
اإلدارات أو الوحدات بنسبة )20%(، ثم أعضاء جملس اإلدارات بنسبة )%11.9(، 
ثم مدراء العموم بنسبة )7.5%(، وأخرًيا مدراء العالقات العامة بنسبة )2.5%(، فيام 

تنوعت بقية العينة يف وظائف خمتلفة.

متقاعد، متطوع، مرشف وحدة  تربوي، عميد  للعينة:  الوظائف األخرى  وشملت 
حكومي،  موظف  تنفيذي،  سكرتري  الشبايب،  املركز  لفرع  منسق  العامة،  املتابعة 
موظف حكومي، إداري، مدير مرشوع، سكرتري مدير التنمية املالية، متسبب، معلم، 
صيديل،  اجتامعي،  مرشف  حكومي،  موظف  تربوي،  مرشف  موظف،  موظف، 
مرشف مشاريع، مدير مدرسة، أعامل حرة، مدرسة، رجل أمن، رئيس قسم، معلم، 



-55-

دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

مرشفة  موظفة،  عالقات،  إدارة  مديرة  معلم،  أرسية،  مستشارة  أرسية،  مستشارة 
عىل كليات، تسويق، املرشفة عىل املنظمة، أستاذ جامعي، متطوع، مصمم إعالمي، 
متقاعد، عاطلة، مؤسس نادي متطوعي جدة، مدير فرع منظمة، مدير فرع إلحدى 
رئيس  معلم،  موظف،  معلمة،  تطوعية،  برامج  منسقة  مصمم،  املانحة،  املؤسسات 
اجلوية،  بالقوات  ضابط  موظف،  عامة،  عالقات  اإلدارة،  جملس  رئيس  تنفيذي، 
مديرة فرع، تنمية موارد مالية، معلمة، طالبة دراسات عليا، منسق تنمية املجتمعات، 

أخصائي اجتامعي، خمرج تلفزيوين.

4

12
19

32

35 عضو جملس إدارة املنظمة
مدير عام املنظمة

مدير إدارة أو وحدة أو قسم يف املنظمة
مدير العالقات العامة يف املنظمة

الشكل )3-4(: توزيع أفراد العينة حسب املسمى الوظيفي
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

5( اخلربة يف القطاع اخلريي والتطوعي:

التكرارسنوات اخلربة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

4628.830.930.9أقل من 5 أعوام

من 5 إىل أقل من 10 

أعوام
4025.026.857.7

من 10 إىل أقل من 

15 عاًما
3320.622.179.9

153018.820.1100.0  عاًما فأكثر

املجموع
Total

14993.1100.0

القيم املفقودة
Missing

9116.9

160100.0اإلمجايل

اجلدول السابق )جدول: 3-5( يمثل اخلربة يف القطاع اخلريي والتطوعي ألفراد العينة، 
ومنه نجد أن غالبية أفراد العينة لدهيم خربة أقل من 5 أعوام بنسبة )28.8%(، يليهم 
فئة يمتلكون خربة من 5 إىل 10 أعوام بنسبة )25%(، ثم فئة يمتلكون خربة من 10 إىل 
15 عاًما بنسبة )20%(، وأخرًيا فئة يمتلكون خربة تزيد عن 15 عاًما بنسبة )%18.8(.

30 46

4033

أقل من 5 أعوام

من 5 إىل أقل من 10 أعوام

من 10 إىل أقل من 15 عامًا

15 عامًا فأكثر

الشكل )3-5(: توزيع أفراد العينة حسب اخلربة
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

6( نشاط املنظمة:

التكرارنشاط املنظمة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

8251.255.055.0أرسية
6741.945.0100.0غري أرسية
املجموع
Total

14993.1100.0

القيم املفقودة
Missing

9116.9

160100.0اإلمجايل

اجلدول السابق )جدول: 3-6( يدد نشاط املنظامت اخلريية التي يعمل هبا أفراد العينة، 
ومنه نجد أن غالبية أفراد العينة يعملون يف القطاع اخلريي األرسي بنسبة )%51.2(، 

يف الوقت الذي يعمل فيه ما نسبته )41.9%( يف منظامت غري أرسية.

40

82 أرسية

غري أرسية

الشكل )3-6(: توزيع أفراد العينة حسب نشاط املنظمة اخلريية
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

7( عمر املنظمة:

التكرارعمر املنظمة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

3119.420.820.8أقل من 5 أعوام
4729.431.552.3من 6 إىل 10 أعوام

2415.016.168.5من 11 إىل 15 عاًما
154729.431.5100.0  عاًما فأعىل

املجموع
Total

14993.1100.0

القيم املفقودة
Missing

9116.9

160100.0اإلمجايل

اجلدول السابق )جدول: 3-7( يدد عمر املنظامت اخلريية التي يعمل هبا أفراد العينة، 
ومنه نجد أن نسبة )29.4%( من املنظامت اخلريية عمرها يبلغ مابني 6 إىل 10 أعوام، 
والنسبة ذاهتا ملنظامت يتجاوز عمرها 15 عاًما فأكثر، ثم )19.4%( من املنظامت يبلغ 
عمرها أقل من 5 أعوام، وأخرًيا )15%( من املنظامت يبلغ عمرها من 11 إىل 15 عاًما.

20.8

31.516.1

31.5 أقل من 5 أعوام

من 6 إىل 10 أعوام

من 11 إىل 15 عامًا

15 عامًا فأعىل

         الشكل )3-7(: توزيع أفراد العينة حسب عمر املنظمة اخلريية 
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الفصل الرابع

نتائج الدراسة ومناقشتها
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أواًل:
مفهوم المسؤولية المجتمعية

النتائج ومناقشتها:

يتناول هذا الفصل النتائج التي أسفرت عنها الدراسة احلالية ومناقشتها وذلك يف ضوء 
اإلطار النظري والدراسات السابقة، ثم عرض النتائج وتفسريها عىل النحو التايل :
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

»املسؤولية  أن:  عىل  املجتمعية«  املسؤولية  »مفهوم  حمور  يف  الدراسة  فرض  ينص   )1(
املجتمعية للمنشآت هي جمموعة من األنشطة اخلريية التي تقدمها املنظمة يف املجتمع 

املحيل«، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )1-4(: 

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

9961.989.289.2أوافق
116.99.999.1ال أوافق
10.60.9100.0ال أعلم

املجموع
Total

11169.4100.0

القيم املفقودة
Missing

94930.6

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )61.9%( من أفراد العينة يرون أن املسؤولية املجتمعية 
للمنشآت هي جمموعة من األنشطة اخلريية التي تقدمها املنظمة يف املجتمع املحيل، فيام ال 
يوافق عىل ذلك )6.9%( من أفراد العينة، بينام أجاب ما نسبته )0.6%( بـ»ال أعلم«.

99

11

1

أوافق

ل أوافق

لأعلم

الشكل )1-4(
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

»املسؤولية  أن:  عىل  املجتمعية«  املسؤولية  »مفهوم  حمور  يف  الدراسة  فرض  ينص   )2(
بدافع  املوسمية  اخلريية  واملبادرات  املامرسات  من  جمموعة  هي  للمنشآت  املجتمعية 

العالقات العامة«، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )2-4(: 

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

5232.547.747.7أوافق
5232.547.795.4ال أوافق
53.14.6100.0ال أعلم
املجموع
Total

10968.1100.0

القيم املفقودة
Missing

95131.9

160100.0اإلمجايل

املجتمعية  املسؤولية  وصف  يف  انقسموا  العينة  أفراد  أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح 
العالقات  بدافع  املوسمية  اخلريية  واملبادرات  املامرسات  من  جمموعة  بأهنا  للمنشآت 
ما  أجاب  بينام  املوافقة،  بعدم  أجابت  النسبة  ونفس   ،)%32.5( وافق  حيث  العامة، 

أعلم«. بـ»ال   )%3.1( نسبته 

52

5

52

أوافق

ل أوافق

لأعلم

الشكل )2-4(
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

»املسؤولية  أن:  عىل  املجتمعية«  املسؤولية  »مفهوم  حمور  يف  الدراسة  فرض  ينص   )3(
بدافع  املوسمية  اخلريية  واملبادرات  املامرسات  من  جمموعة  هي  للمنشآت  املجتمعية 

اعتبارات التسويق«، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )3-4(: 

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

3320.630.030.0أوافق
6842.561.891.8ال أوافق
95.68.2100.0ال أعلم

املجموع
Total

11068.8100.0

القيم املفقودة
Missing

95031.2

160100.0اإلمجايل

املامرسات  وصف  رفضوا  العينة  أفراد  من   )%42.5( أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح 
واملبادرات اخلريية للمسؤولية املجتمعية للمنشآت بدافع اعتبارات التسويق، فيام وافق 

بينام أجاب ما نسبته )5.6%( بـ»ال أعلم«. العينة،  عىل ذلك )20.6%( من 

68

339 أوافق

ل أوافق

لأعلم

الشكل )3-4(
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

»املسؤولية  أن:  عىل  املجتمعية«  املسؤولية  »مفهوم  حمور  يف  الدراسة  فرض  ينص   )4(
يوضح  حيث  العامل«،  وقوانني  بحقوق  التام  املنظمة  التزام  هي  للمنشآت  املجتمعية 

اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )4-4(: 

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية الصاحلة
Valid Percent

النسبة الرتاكمية
Cumulative Percent

القيم الصاحلة
Valid

7748.170.070.0أوافق
2113.119.189.1ال أوافق
127.510.9100.0ال أعلم

املجموع
Total

11068.8100.0

القيم املفقودة
Missing

95031.2

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )48.1%( من أفراد العينة يرون أن املسؤولية املجتمعية 
ذلك  عىل  يوافق  ال  فيام  العامل،  وقوانني  بحقوق  التام  املنظمة  التزام  هي  للمنشآت 

أعلم«. بـ»ال   )%7.5( نسبته  ما  أجاب  بينام  العينة،  أفراد  من   )%13.1(

77

12
21

أوافق

ل أوافق

لأعلم

الشكل )4-4(
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

»املسؤولية  أن:  عىل  املجتمعية«  املسؤولية  »مفهوم  حمور  يف  الدراسة  فرض  ينص   )5(
البيئة«، حيث  البيئية ومتطلبات  التام بالقوانني  التزام املنظمة  املجتمعية للمنشآت هي 

يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )5-4(: 

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
Cumulative Percent

القيم الصاحلة
Valid

8150.674.374.3أوافق
159.413.888.1ال أوافق
138.111.9100.0ال أعلم

املجموع
Total

10968.1100.0

القيم املفقودة
Missing

95131.9

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )50.1%( من أفراد العينة يرون أن املسؤولية املجتمعية 
البيئة، فيام ال يوافق عىل  البيئية ومتطلبات  للمنشآت هي التزام املنظمة التام بالقوانني 

ذلك )9.4%( من أفراد العينة، بينام أجاب ما نسبته )8.1%( بـ»ال أعلم«.

13

81

15 أوافق

ل أوافق

لأعلم

الشكل )5-4(
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

»املسؤولية  أن:  عىل  املجتمعية«  املسؤولية  »مفهوم  حمور  يف  الدراسة  فرض  ينص   )6(
والشفافية  النزاهة  ترسيخ  أو  بتعزيز  التام  املنظمة  التزام  هي  للمنشآت  املجتمعية 

واملساءلة«، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )6-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
Cumulative Percent

القيم الصاحلة
Valid

8452.577.877.8أوافق
2012.518.596.3ال أوافق
42.53.7100.0ال أعلم

املجموع
Total

10867.5100.0

القيم املفقودة
Missing

95232.5

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )52.5%( من أفراد العينة يرون أن املسؤولية املجتمعية 
للمنشآت هي التزام املنظمة التام بتعزيز أو ترسيخ النزاهة والشفافية واملساءلة، فيام ال 
يوافق عىل ذلك )12.5%( من أفراد العينة، بينام أجاب ما نسبته )2.5%( بـ»ال أعلم«.

84

4
20 أوافق

ل أوافق

لأعلم

الشكل )6-4(
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

»املسؤولية  أن:  عىل  املجتمعية«  املسؤولية  »مفهوم  حمور  يف  الدراسة  فرض  ينص   )7(
عىل  السلبي  التأثري  من  للحد  املامرسات  من  شاملة  جمموعة  هي  للمنشآت  املجتمعية 

املجتمع والطبيعية«، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )7-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

9358.183.883.8أوافق
116.99.993.7ال أوافق
74.46.3100.0ال أعلم

املجموع
Total

11169.4100.0

القيم املفقودة
Missing

94930.6

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )58.1%( من أفراد العينة يرون أن املسؤولية املجتمعية 
للمنشآت هي جمموعة شاملة من املامرسات للحد من التأثري السلبي عىل املجتمع، فيام 
ال يوافق عىل ذلك )6.9%( من أفراد العينة، بينام أجاب ما نسبته )4.4%( بـ»ال أعلم«.

7

93

11 أوافق

ل أوافق

لأعلم

الشكل )7-4(
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

»املسؤولية  أن:  عىل  املجتمعية«  املسؤولية  »مفهوم  حمور  يف  الدراسة  فرض  ينص   )8(
املجتمعية للمنشآت هي القيم األخالقية واالمتثال ملتطلبات املجتمع«، حيث يوضح 

اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )8-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

9961.990.090.0أوافق
53.14.594.5ال أوافق
63.85.5100.0ال أعلم
املجموع
Total

11068.8100.0

القيم املفقودة
Missing

94930.6

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )61.9%( من أفراد العينة يرون أن املسؤولية املجتمعية 
ذلك  عىل  يوافق  ال  فيام  املجتمع،  ملتطلبات  واالمتثال  األخالقية  القيم  هي  للمنشآت 

أعلم«. بـ»ال  نسبته )%3.8(  ما  بينام أجاب  العينة،  أفراد  )3.1%( من 

99

65 أوافق

ل أوافق

لأعلم

الشكل )8-4(
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

»املسؤولية  بأن:  املجتمعية«  املسؤولية  »مفهوم  حمور  يف  الدراسة  فرض  ينص   )9(
لتنفيذ  الثالث )القطاع اخلريي واملجتمع املدين(  املجتمعية للمنشآت هي دعم القطاع 

املشاريع والربامج اخلريية«، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )9-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية الصاحلة
Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

10163.193.593.5أوافق
53.14.698.1ال أوافق
21.21.9100.0ال أعلم
املجموع
Total

10867.5100.0

القيم املفقودة
Missing

95232.5

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )63.1%( من أفراد العينة يرون أن املسؤولية املجتمعية 
املشاريع  لتنفيذ  املدين(  واملجتمع  اخلريي  )القطاع  الثالث  القطاع  دعم  هي  للمنشآت 
والربامج اخلريية، فيام ال يوافق عىل ذلك )3.1%( من أفراد العينة، بينام أجاب ما نسبته 

)1.2%( بـ»ال أعلم«.

2

101

5
أوافق

ل أوافق

لأعلم

الشكل )9-4(
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ثانيًا:
التكامل بين القطاع الخيري االجتماعي 
والشركات في المسؤولية المجتمعية



-72-

تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

)10( ينص فرض الدراسة يف حمور »التكامل بني القطاع اخلريي االجتامعي والرشكات 
املجتمعية  املسؤولية  املجتمعية« عىل أن: »املنظامت اخلريية تعرف مفهوم  املسؤولية  يف 

وتعي أمهيتها«، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )10-4(: 

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية الصاحلة
Valid Percent

النسبة الرتاكمية
Cumulative Percent

القيم الصاحلة
Valid

7144.467.667.6أوافق
2918.127.695.2ال أوافق
53.14.8100.0ال أعلم
املجموع
Total

10565.6100.0

القيم املفقودة
Missing

95534.4

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )44.4%( من أفراد العينة يرون أن املنظامت اخلريية تعرف 
مفهوم املسؤولية املجتمعية وتعي أمهيتها، فيام ال يوافق عىل ذلك )18.1%( من أفراد 

العينة، بينام أجاب ما نسبته )3.1%( بـ»ال أعلم«.

5

71

29 أوافق

ل أوافق

لأعلم

الشكل )10-4(
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

)11( ينص فرض الدراسة يف حمور »التكامل بني القطاع اخلريي االجتامعي والرشكات 
يف املسؤولية املجتمعية« عىل أن: »املنظامت اخلريية حترص عىل الرشاكة مع القطاع اخلاص 

عرب املسؤولية املجتمعية«، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )11-4(: 

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية الصاحلة
Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

8351.979.079.0أوافق
1710.616.295.2ال أوافق
53.14.8100.0ال أعلم

املجموع
Total

10565.6100.0

القيم املفقودة
Missing

95534.4

160100.0اإلمجايل

اخلريية  املنظامت  أن  يرون  العينة  أفراد  من   )%51.9( أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح 
حترص عىل الرشاكة مع القطاع اخلاص عرب املسؤولية املجتمعية، فيام ال يوافق عىل ذلك 

بينام أجاب ما نسبته )3.1%( بـ»ال أعلم«. العينة،  أفراد  )10.6%( من 

83

517 أوافق

ل أوافق

لأعلم

الشكل )11-4(
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

)12( ينص فرض الدراسة يف حمور »التكامل بني القطاع اخلريي االجتامعي والرشكات 
األمثل  الرشيك  تكون  أن  جيب  اخلريية  »املنظامت  أن:  عىل  املجتمعية«  املسؤولية  يف 
للقطاع اخلاص يف مبادرات وبرامج املسؤولية املجتمعية«، حيث يوضح اجلدول أدناه 

قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )12-4(: 

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية الصاحلة
Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

10263.898.198.1أوافق
16.1.099.0ال أوافق
16.1.0100.0ال أعلم

املجموع
Total

10465.0100.0

القيم املفقودة
Missing

95635.0

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )63.8%( من أفراد العينة يرون أن املنظامت اخلريية جيب 
أن تكون الرشيك األمثل للقطاع اخلاص يف مبادرات وبرامج املسؤولية املجتمعية، فيام 
ال يوافق عىل ذلك )0.6%( من أفراد العينة، بينام أجاب ما نسبته )0.6%( بـ»ال أعلم«.

1 1

102

أوافق

ل أوافق

لأعلم

الشكل )12-4(
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

)13( ينص فرض الدراسة يف حمور »التكامل بني القطاع اخلريي االجتامعي والرشكات يف 
املسؤولية املجتمعية« عىل أن: »الرشكات هتدف من أنشطتها يف نطاق املسؤولية املجتمعية 

لتحسني صورهتا الذهنية«، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )13-4(: 

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

8855.083.883.8أوافق
95.68.692.4ال أوافق
85.07.6100.0ال أعلم

املجموع
Total

10565.6100.0

القيم املفقودة
Missing

95534.4

160100.0اإلمجايل

من  هتدف  الرشكات  أن  يرون  العينة  أفراد  من   )%55( أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح 
أنشطتها يف نطاق املسؤولية املجتمعية لتحسني صورهتا الذهنية، فيام ال يوافق عىل ذلك 

بينام أجاب ما نسبته )6.5%( بـ»ال أعلم«. العينة،  أفراد  )5.6%( من 

88

89 أوافق

ل أوافق

لأعلم

الشكل )13-4(
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

)14( ينص فرض الدراسة يف حمور »التكامل بني القطاع اخلريي االجتامعي والرشكات 
يف املسؤولية املجتمعية« عىل أن: »التكامل والرشاكة بني الرشكات واجلمعيات اخلريية 
الذهنية«، حيث  الرشكات وصورهتا  يسهم يف حتسني سمعة  املجتمعية  املسؤولية  عرب 

يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة: 
جدول )41-4(: 

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
Cumulative Percent

القيم الصاحلة
Valid

9961.994.394.3أوافق
31.92.997.1ال أوافق
31.92.9100.0ال أعلم

املجموع
Total

10565.6100.0

القيم املفقودة
Missing

95534.4

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )9.16%( من أفراد العينة يرون أن التكامل والرشاكة بني 
الرشكات واجلمعيات اخلريية عرب املسؤولية املجتمعية يسهم يف حتسني سمعة الرشكات 
وصورهتا الذهنية، فيام ال يوافق عىل ذلك )9.1%( من أفراد العينة، بينام أجاب ما نسبته 

)9.1%( بـ»ال أعلم«.

99

أوافق

ل أوافق

لأعلم

الشكل )14-4(

3 3
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

)15( ينص فرض الدراسة يف حمور »التكامل بني القطاع اخلريي االجتامعي والرشكات 
يف املسؤولية املجتمعية« عىل أن: »التكامل والرشاكة بني الرشكات واجلمعيات اخلريية 
الذهنية«، حيث  الرشكات وصورهتا  يسهم يف حتسني سمعة  املجتمعية  املسؤولية  عرب 

يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )15-4(: 

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية الصاحلة
Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

8553.180.280.2أوافق
1610.015.195.3ال أوافق
53.14.7100.0ال أعلم
املجموع
Total

10666.2100.0

القيم املفقودة
Missing

95433.8

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )53.1%( من أفراد العينة يرون أن الرشكات حتى اآلن 
مل تعي املفهوم احلقيقي للمسؤولية املجتمعية، فيام ال يوافق عىل ذلك )10%( من أفراد 

العينة، بينام أجاب ما نسبته )3.1%( بـ»ال أعلم«.

85

516 أوافق

ل أوافق

لأعلم

الشكل )15-4(
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

)16( ينص فرض الدراسة يف حمور »التكامل بني القطاع اخلريي االجتامعي والرشكات 
يف املسؤولية املجتمعية« عىل أن: »عقد اللقاءات بني الرشكات واجلمعيات مهم لتحقيق 

الرشاكة«، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )16-4(: 

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

10465.099.099.0أوافق
16.1.0100.0ال أوافق
000100.0ال أعلم

املجموع
Total

5534.4100.0

القيم املفقودة
Missing

910465.0

160100.0اإلمجايل

بني  اللقاءات  عقد  أمهية  يرون  العينة  أفراد  من   )%65( أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح   
الرشكات واجلمعيات لتحقيق الرشاكة، فيام ال يوافق عىل ذلك )0.6%( من أفراد العينة.

104

أوافق

ل أوافق

لأعلم

الشكل )16-4(

1 0
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

)17( ينص فرض الدراسة يف حمور »التكامل بني القطاع اخلريي االجتامعي والرشكات 
يف املسؤولية املجتمعية« عىل أن: »أرى أن الرشاكة بني القطاعني اخلاص واخلريي عرب 
قيم  أدناه  اجلدول  يوضح  حيث  الرشكات«،  تنافسية  من  يعترب  املجتمعية  املسؤولية 

الدراسة: عينة  مدخالت 
جدول )17-4(: 

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

8855.083.883.8أوافق
148.813.397.1ال أوافق
31.92.9100.0ال أعلم
املجموع
Total

10565.6100.0

القيم املفقودة
Missing

95534.4

160100.0اإلمجايل

القطاعني  الرشاكة بني  أن  يرون  العينة  أفراد  أن )55%( من  يتضح من اجلدول أعاله 
اخلاص واخلريي عرب املسؤولية املجتمعية يصنف من تنافسية الرشكات، فيام ال يوافق 

عىل ذلك )8.8%( من أفراد العينة، بينام أجاب ما نسبته )1.9%( بـ»ال أعلم«.

88

314 أوافق

ل أوافق

لأعلم

الشكل )17-4(
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ثالًثا:
التأثير اإليجابي لبرامج المسؤولية 

المجتمعية األسرية
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

املجتمعية  املسؤولية  لربامج  اإلجيايب  »التأثري  حمور  يف  الدراسة  فرض  ينص   )18(
األرسية« عىل أهنا تتميز بتأثريها اإلجيايب يف »اإلسهام يف خفض حاالت الطالق«، حيث 

الدراسة: عينة  مدخالت  قيم  أدناه  اجلدول  يوضح 
جدول )18-4(: 

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

195.68.88.8 األقل أمهية
242.53.912.7
32213.821.634.3
42314.422.556.9

54427.543.1100.0 األكثر أمهية

املجموع
Total

10263.8100.0

القيم املفقودة
Missing

95836.2

160100.0اإلمجايل

العينة يرون أن اإلسهام يف خفض  أفراد  يتضح من اجلدول أعاله أن )24.5%( من 
حاالت الطالق هو األكثر أمهية يف التأثري اإلجيايب لربامج املسؤولية املجتمعية األرسية، 

بينام يرى )5.6%( أنه األقل أمهية. 
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

املجتمعية  املسؤولية  لربامج  اإلجيايب  »التأثري  حمور  يف  الدراسة  فرض  ينص   )19(
األرسية« عىل أهنا تتميز بتأثريها اإلجيايب يف »حتقيق استقرار األرسة نفسًيا واجتامعًيا«، 

الدراسة: عينة  مدخالت  قيم  أدناه  اجلدول  يوضح  حيث 
جدول )19-4(: 

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

174.46.96.9 األقل أمهية
231.93.09.9
3138.112.922.8
42817.527.750.5

55031.249.5100.0 األكثر أمهية
املجموع
Total

10163.1100.0

القيم املفقودة
Missing

95936.9

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )31.2%( من أفراد العينة يرون أن حتقيق استقرار األرسة 
نفسًيا واجتامعًيا هو األكثر أمهية يف التأثري اإلجيايب لربامج املسؤولية املجتمعية األرسية، 

بينام يرى )4.4%( أنه األقل أمهية.
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

املجتمعية  املسؤولية  لربامج  اإلجيايب  »التأثري  حمور  يف  الدراسة  فرض  ينص   )20(
جمال  يف  العاملة  بالقطاعات  »النهوض  يف  اإلجيايب  بتأثريها  تتميز  أهنا  عىل  األرسية« 
اإلرشاد واإلصالح األرسي وزيادة تأثريها اإلجيايب«، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم 

الدراسة: عينة  مدخالت 
جدول )20-4(:  

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

131.92.92.9 األقل أمهية
253.14.97.8
31610.015.723.5
42213.821.645.1

55635.054.9100.0 األكثر أمهية

املجموع
Total

10263.8100.0

القيم املفقودة
Missing

95836.2

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )35.5%( من أفراد العينة يرون أن النهوض بالقطاعات 
العاملة يف جمال اإلرشاد واإلصالح األرسي وزيادة تأثريها اإلجيايب هو األكثر أمهية يف 
التأثري اإلجيايب لربامج املسؤولية املجتمعية األرسية، بينام يرى )1.9%( أنه األقل أمهية.
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

املجتمعية  املسؤولية  لربامج  اإلجيايب  »التأثري  حمور  يف  الدراسة  فرض  ينص   )21(
األرسية« عىل أهنا تتميز بتأثريها اإلجيايب يف »حتقيق االستقرار األرسي النسبي ملنسويب 

الدراسة: عينة  مدخالت  قيم  أدناه  اجلدول  يوضح  حيث  املبادرة«،  الرشكات 
جدول )21-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

153.15.05.0 األقل أمهية
21610.016.021.0
32213.822.043.0
41811.218.061.0

53924.439.0100.0 األكثر أمهية

املجموع
Total

10062.5100.0

القيم املفقودة
Missing

96037.5

160100.0اإلمجايل

االستقرار  حتقيق  أن  يرون  العينة  أفراد  من   )%24.4( أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح 
لربامج  اإلجيايب  التأثري  يف  أمهية  األكثر  هو  املبادرة  الرشكات  ملنسويب  النسبي  األرسي 

أمهية. األقل  أنه   )%3.1( يرى  بينام  األرسية،  املجتمعية  املسؤولية 
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة
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املجتمعية  املسؤولية  لربامج  اإلجيايب  »التأثري  حمور  يف  الدراسة  فرض  ينص   )22(
اخلاص  القطاعني  بني  التواصل  »زيادة  يف  اإلجيايب  بتأثريها  تتميز  أهنا  عىل  األرسية« 

الدراسة: عينة  مدخالت  قيم  أدناه  اجلدول  يوضح  حيث  واخلريي«، 
جدول )22-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

142.53.93.9 األقل أمهية
221.22.05.9
32213.821.627.5
42817.527.554.9

54628.845.1100.0 األكثر أمهية

املجموع
Total

10263.8100.0

القيم املفقودة
Missing

95836.2

160100.0اإلمجايل

التواصل بني  العينة يرون أن زيادة  أفراد  يتضح من اجلدول أعاله أن )28.8%( من 
القطاعني اخلاص واخلريي هو األكثر أمهية يف التأثري اإلجيايب لربامج املسؤولية املجتمعية 

األرسية، بينام يرى )2.5%( أنه األقل أمهية.



-87-

دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

املجتمعية  املسؤولية  لربامج  اإلجيايب  »التأثري  حمور  يف  الدراسة  فرض  ينص   )23(
اخلاص  القطاعني  بني  الرشاكة  »زيادة  يف  اإلجيايب  بتأثريها  تتميز  أهنا  عىل  األرسية« 

الدراسة: عينة  مدخالت  قيم  أدناه  اجلدول  يوضح  حيث  واخلريي«، 
جدول )23-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

153.15.05.0 األقل أمهية
231.93.07.9
31811.217.825.7
42113.120.846.5

55433.853.5100.0 األكثر أمهية

املجموع
Total

10163.1100.0

القيم املفقودة
Missing

95936.9

160100.0اإلمجايل

بني  الرشاكة  زيادة  أن  يرون  العينة  أفراد  من   )%33.8( أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح 
القطاعني اخلاص واخلريي هو األكثر أمهية يف التأثري اإلجيايب لربامج املسؤولية املجتمعية 

األرسية، بينام يرى )3.1%( أنه األقل أمهية.
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

املجتمعية  املسؤولية  لربامج  اإلجيايب  »التأثري  حمور  يف  الدراسة  فرض  ينص   )24(
األرسية« عىل أهنا تتميز بتأثريها اإلجيايب يف »ابتكار مزيد من املبادرات الرائدة يف جمال 
املسؤولية املجتمعية لألرسة«، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:

جدول )24-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

131.93.03.0 األقل أمهية
221.22.05.0
395.69.014.0
42716.927.041.0

55936.959.0100.0 األكثر أمهية

املجموع
Total

10062.5100.0

القيم املفقودة
Missing

96037.5

160100.0اإلمجايل

من  مزيد  ابتكار  أن  يرون  العينة  أفراد  من   )%36.9( أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح 
املبادرات الرائدة يف جمال املسؤولية املجتمعية لألرسة هو األكثر أمهية يف التأثري اإلجيايب 

أمهية. األقل  أنه   )%1.9( يرى  بينام  األرسية،  املجتمعية  املسؤولية  لربامج 
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

املجتمعية  املسؤولية  لربامج  اإلجيايب  »التأثري  حمور  يف  الدراسة  فرض  ينص   )25(
األرسية« عىل أهنا تتميز بتأثريها اإلجيايب يف »متكني منشآت القطاع اخلاص من اإلسهام 

الدراسة: عينة  مدخالت  قيم  أدناه  اجلدول  يوضح  حيث  املجتمع«،  استقرار  يف 
جدول )25-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

121.22.02.0 األقل أمهية
253.15.06.9
3116.910.917.8
42918.128.746.5

55433.853.5100.0 األكثر أمهية

املجموع
Total

10163.1100.0

القيم املفقودة
Missing

95936.9

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )33.8%( من أفراد العينة يرون أن متكني منشآت القطاع 
لربامج  اإلجيايب  التأثري  يف  أمهية  األكثر  هو  املجتمع  استقرار  يف  اإلسهام  من  اخلاص 

أمهية. األقل  أنه  يرى )%1.2(  بينام  املجتمعية األرسية،  املسؤولية 
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

املجتمعية  املسؤولية  لربامج  اإلجيايب  »التأثري  حمور  يف  الدراسة  فرض  ينص   )26(
اخلاص  للقطاع  الذهنية  الصورة  »حتسني  يف  اإلجيايب  بتأثريها  تتميز  أهنا  عىل  األرسية« 

الدراسة: عينة  مدخالت  قيم  أدناه  اجلدول  يوضح  حيث  املجتمع«،  لدى 
جدول )26-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية الصاحلة
Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

142.54.04.0 األقل أمهية
2106.210.114.1
31610.016.230.3
43119.431.361.6

53823.838.4100.0 األكثر أمهية

املجموع
Total

9961.9100.0

القيم املفقودة
Missing

96138.1

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )23.8%( من أفراد العينة يرون أن حتسني الصورة الذهنية 
املسؤولية  لربامج  اإلجيايب  التأثري  يف  أمهية  األكثر  هو  املجتمع  لدى  اخلاص  للقطاع 

أنه األقل أمهية. بينام يرى )%2.5(  املجتمعية األرسية، 
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

املجتمعية  املسؤولية  لربامج  اإلجيايب  »التأثري  حمور  يف  الدراسة  فرض  ينص   )27(
األرسية« عىل أهنا تتميز بتأثريها اإلجيايب يف »ابتكار املبادرات لتمكني األرسة مما ينعكس 

الدراسة: عينة  مدخالت  قيم  أدناه  اجلدول  يوضح  حيث  املجتمع«،  استقرار  عىل 
جدول )27-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية الصاحلة
Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

163.85.95.9 األقل أمهية
231.92.98.8
3127.511.820.6
42716.926.547.1

55433.852.9100.0 األكثر أمهية

املجموع
Total

10263.8100.0

القيم املفقودة
Missing

95836.2

160100.0اإلمجايل

املبادرات  ابتكار  أن  يرون  العينة  أفراد  من   )%33.8( أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح 
اإلجيايب  التأثري  يف  أمهية  األكثر  هو  املجتمع  استقرار  عىل  ينعكس  مما  األرسة  لتمكني 

أمهية. األقل  أنه   )%3.8( يرى  بينام  األرسية،  املجتمعية  املسؤولية  لربامج 
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رابعًا:
أهم برامج المسؤولية المجتمعية األسرية 

للفترة المقبلة 
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

للفرتة  املجتمعية األرسية  املسؤولية  برامج  »أهم  الدراسة يف حمور  ينص فرض   )28(
املقبلة« عىل أن »دعم اجلمعيات اخلريية األرسية بشكل عام« من أمهية املجاالت التي 
جيب دعمها وتطويرها خالل الفرتة القادمة، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت 

الدراسة: عينة 
جدول )28-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

6842.570.170.1مهم جًدا
2616.226.896.9مهم
21.22.199.0حمايد

0000غري مهم
16.1.0100.0غري مهم إطالًقا

املجموع
Total

9760.6100.0

القيم املفقودة
Missing

96339.4

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )42.5%( من أفراد العينة يرون أن دعم اجلمعيات اخلريية 
األرسية بشكل عام يعد األهم يف الفرتة املقبلة، فيام يرى )16.2%( من أفراد العينة أنه مهم، 
والتزم )1.2%( احلياد لذلك، بينام أجاب ما نسبته )0.6%( بأنه غري مهم عىل اإلطالق.
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

للفرتة  املجتمعية األرسية  املسؤولية  برامج  »أهم  الدراسة يف حمور  ينص فرض   )29(
املقبلة« عىل أن »برامج التوعية والتثقيف األرسية« من أهم املجاالت التي جيب دعمها 
وتطويرها خالل الفرتة القادمة، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:

جدول )29-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

7848.879.679.6مهم جًدا
1911.919.499.0مهم
16.1.00حمايد

0000غري مهم
000100.0غري مهم إطالًقا

املجموع
Total

9861.2100.0

القيم املفقودة
Missing

96238.8

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )48.8%( من أفراد العينة يرون أن دعم وتطوير برامج 
أفراد  فيام يرى )11.9%( من  املقبلة،  الفرتة  يعد األهم يف  التوعية والتثقيف األرسية 

أنه مهم، والتزم )0.6%( احلياد لذلك. العينة 
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

للفرتة  املجتمعية األرسية  املسؤولية  برامج  »أهم  الدراسة يف حمور  ينص فرض   )30(
املقبلة« عىل أن »اإلرشاد واالستشارات األرسية« من أهم املجاالت التي جيب دعمها 
وتطويرها خالل الفرتة القادمة، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:

جدول )30-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

7345.676.076.0مهم جًدا
1911.919.895.8مهم
42.54.20حمايد

0000غري مهم
000100.0غري مهم إطالًقا

املجموع
Total

9660.0100.0

القيم املفقودة
Missing

96440.0

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )45.6%( من أفراد العينة يرون أن دعم وتطوير برامج 
فيام يرى )11.9%( من  املقبلة،  الفرتة  اإلرشاد واالستشارات األرسية يعد األهم يف 

أفراد العينة أنه مهم، والتزم )2.5%( احلياد لذلك.
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

للفرتة  املجتمعية األرسية  املسؤولية  برامج  »أهم  الدراسة يف حمور  ينص فرض   )31(
املقبلة« عىل أن »إصالح ذات البني بني الزوجني« من أهم املجاالت التي جيب دعمها 
وتطويرها خالل الفرتة القادمة، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:

جدول )31-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

7446.275.575.5مهم جًدا
2012.520.495.9مهم
42.54.10حمايد

0000غري مهم
000100.0غري مهم إطالًقا

املجموع
Total

9861.2100.0

القيم املفقودة
Missing

96238.8

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )46.2%( من أفراد العينة يرون أن دعم وتطوير برامج 
فيام يرى )12.5%( من  املقبلة،  الفرتة  اإلرشاد واالستشارات األرسية يعد األهم يف 

أفراد العينة أنه مهم، والتزم )2.5%( احلياد لذلك.
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

)32( ينص فرض الدراسة يف حمور »أهم برامج املسؤولية املجتمعية األرسية للفرتة املقبلة« 
عىل أن »تنمية مهارات ختطيط وإدارة ميزانية األرسة« من أهم املجاالت التي جيب دعمها 

وتطويرها خالل الفرتة القادمة، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )32-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

6037.561.961.9مهم جًدا
3018.830.992.8مهم
63.86.299.0حمايد

0000غري مهم
16.1.0100.0غري مهم إطالًقا

املجموع
Total

9760.6100.0

القيم املفقودة
Missing

96339.4

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )37.5%( من أفراد العينة يرون أن دعم وتطوير برامج 
يرى  فيام  املقبلة،  الفرتة  يف  األهم  يعد  األرسة  ميزانية  وإدارة  ختطيط  مهارات  تنمية 
)18.8%( من أفراد العينة أنه مهم، والتزم )3.8%( احلياد لذلك، بينام أجاب ما نسبته 

بأنه غري مهم عىل اإلطالق.  )%0.6(
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

للفرتة  املجتمعية األرسية  املسؤولية  برامج  »أهم  الدراسة يف حمور  ينص فرض   )33(
املقبلة« عىل أن »تزويد األزواج بمهارات احلياة الزوجية السعيدة« من أهم املجاالت 
قيم  أدناه  اجلدول  يوضح  حيث  القادمة،  الفرتة  خالل  وتطويرها  دعمها  جيب  التي 

الدراسة: عينة  مدخالت 
جدول )33-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

7546.978.178.1مهم جًدا
2113.121.9100.0مهم
0000حمايد

0000غري مهم
000100.0غري مهم إطالًقا

املجموع
Total

9660.0100.0

القيم املفقودة
Missing

96440.0

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )46.9%( من أفراد العينة يرون أن دعم وتطوير برامج 
تزويد األزواج بمهارات احلياة الزوجية السعيدة يعد األهم يف الفرتة املقبلة، فيام يرى 

)13.1%( من أفراد العينة أنه مهم.
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

)34( ينص فرض الدراسة يف حمور »أهم برامج املسؤولية املجتمعية األرسية للفرتة املقبلة« 
عىل أن »تأهيل الشباب والفتيات املقبلني عىل الزواج« من أهم املجاالت التي جيب دعمها 

وتطويرها خالل الفرتة القادمة، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )34-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

8351.984.784.7مهم جًدا

148.814.399.0مهم

16.1.00حمايد

0000غري مهم

000100.0غري مهم إطالًقا

املجموع
Total

9861.2100.0

القيم املفقودة
Missing

96238.8

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )51.9%( من أفراد العينة يرون أن دعم وتطوير برامج 
يرى  فيام  املقبلة،  الفرتة  يف  األهم  يعد  الزواج  عىل  املقبلني  والفتيات  الشباب  تأهيل 

لذلك. احلياد   )%0.6( والتزم  مهم،  أنه  العينة  أفراد  من   )%8.8(
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

)35( ينص فرض الدراسة يف حمور »أهم برامج املسؤولية املجتمعية األرسية للفرتة املقبلة« 
دعمها  جيب  التي  املجاالت  أهم  من  األرسية«  املشكالت  بإدارة  املجتمع  »توعية  أن  عىل 
وتطويرها خالل الفرتة القادمة، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:

جدول )35-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

7647.577.677.6مهم جًدا
2113.121.499.0مهم
16.1.00حمايد

0000غري مهم
000100.0غري مهم إطالًقا

املجموع
Total

9861.2100.0

القيم املفقودة
Missing

96238.8

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )47.5%( من أفراد العينة يرون أن دعم وتطوير برامج 
توعية املجتمع بإدارة املشكالت األرسية يعد األهم يف الفرتة املقبلة، فيام يرى )%13.1( 

من أفراد العينة أنه مهم، والتزم )0.6%( احلياد لذلك.
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

)36( ينص فرض الدراسة يف حمور »أهم برامج املسؤولية املجتمعية األرسية للفرتة املقبلة« عىل 
أن »إعداد حقائب تدريبية خاصة باملشكالت األرسية« من أهم املجاالت التي جيب دعمها 

وتطويرها خالل الفرتة القادمة، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )36-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

5635.057.157.1مهم جًدا
3521.935.792.9مهم
63.86.199.0حمايد

0000غري مهم
16.1.0100.0غري مهم إطالًقا

املجموع
Total

9861.2100.0

القيم املفقودة
Missing

96238.8

160100.0اإلمجايل

تدريبية  إعداد حقائب  أن  يرون  العينة  أفراد  أن )35%( من  يتضح من اجلدول أعاله 
خاصة باملشكالت األرسية يعد األهم يف الفرتة املقبلة، فيام يرى )21.9%( من أفراد 
العينة أنه مهم، والتزم )3.8%( احلياد لذلك، بينام أجاب ما نسبته )0.6%( بأنه غري 

مهم عىل اإلطالق.
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

للفرتة  األرسية  املجتمعية  املسؤولية  برامج  »أهم  حمور  يف  الدراسة  فرض  ينص   )37(
املقبلة« عىل أن »تبني مرشوع مرشد أرسي يف كل حي« من أهم املجاالت التي جيب دعمها 

وتطويرها خالل الفرتة القادمة، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )37-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

6540.667.067.0مهم جًدا
1911.919.686.6مهم
106.210.396.9حمايد

21.22.199.0غري مهم
16.1.0100.0غري مهم إطالًقا

املجموع
Total

9760.6100.0

القيم املفقودة
Missing

96339.4

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )40.6%( من أفراد العينة يرون أن تبني مرشوع مرشد 
العينة  أفراد  من   )%11.9( يرى  فيام  املقبلة،  الفرتة  يف  األهم  يعد  حي  كل  يف  أرسي 
أنه مهم، والتزم )6.2%( احلياد لذلك، بينام أجاب ما نسبته )1.2%( بأنه غري مهم، 

بأنه غري مهم عىل اإلطالق. نسبته )%0.6(  ما  وأجاب 
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

للفرتة  املجتمعية األرسية  املسؤولية  برامج  »أهم  الدراسة يف حمور  ينص فرض   )38(
اإلرشاد  جمال  يف  والنامئية  الوقائية  الربامج  مجيع  يضم  موقع  »تصميم  أن  عىل  املقبلة« 
األرسي« من أهم املجاالت التي جيب دعمها وتطويرها خالل الفرتة القادمة، حيث 

الدراسة:  عينة  مدخالت  قيم  أدناه  اجلدول  يوضح 
جدول )38-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية الصاحلة
Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

5836.259.259.2مهم جًدا

2616.226.585.7مهم

106.210.295.9حمايد

42.54.10غري مهم

000100.0غري مهم إطالًقا
املجموع
Total

9861.2100.0

القيم املفقودة
Missing

96238.8

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )36.2%( من أفراد العينة يرون أن تصميم موقع يضم 
مجيع الربامج الوقائية والنامئية يف جمال اإلرشاد األرسي يعد األهم يف الفرتة املقبلة، فيام 
يرى )16.2%( من أفراد العينة أنه مهم، والتزم )6.2%( احلياد لذلك، بينام أجاب ما 

نسبته )2.5%( بأنه غري مهم.
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

للفرتة  املجتمعية األرسية  املسؤولية  برامج  »أهم  الدراسة يف حمور  ينص فرض   )39(
املقبلة« عىل أن »االهتامم بالدراسات والبحوث وإنشاء مراكز دراسات أرسية« من أهم 
املجاالت التي جيب دعمها وتطويرها خالل الفرتة القادمة، حيث يوضح اجلدول أدناه 

قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )39-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

6741.968.468.4مهم جًدا
2415.024.592.9مهم
31.93.195.9حمايد

42.54.10غري مهم
000100.0غري مهم إطالًقا

املجموع
Total

9861.2100.0

القيم املفقودة
Missing

96238.8

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )41.9%( من أفراد العينة يرون أن االهتامم بالدراسات 
والبحوث وإنشاء مراكز دراسات أرسية يعد األهم يف الفرتة املقبلة، فيام يرى )%15( 
من أفراد العينة أنه مهم، والتزم )1.9%( احلياد لذلك، بينام أجاب ما نسبته )%2.5( 

بأنه غري مهم.

0
10
20
30
40

70
60
50

غري مهم غري مهممهم جدًا
إطالقًا

حمايد مهم

الشكل )39-4(



-106-

تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

)40( ينص فرض الدراسة يف حمور »أهم برامج املسؤولية املجتمعية األرسية للفرتة املقبلة« 
عىل أن »إنشاء مراكز متخصصة لإلرشاد األرسي« من أهم املجاالت التي جيب دعمها 
وتطويرها خالل الفرتة القادمة، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:

جدول )40-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

7446.275.575.5مهم جًدا
2113.121.496.9مهم
31.93.10حمايد

0000غري مهم
000100.0غري مهم إطالًقا

املجموع
Total

9861.2100.0

القيم املفقودة
Missing

96238.8

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )46.2%( من أفراد العينة يرون أن إنشاء مراكز متخصصة 
لإلرشاد األرسي يعد األهم يف الفرتة املقبلة، فيام يرى )13.1%( من أفراد العينة أنه 

مهم، والتزم )1.9%( احلياد لذلك.

0
10
20
30
40

70
80

60
50

غري مهم غري مهممهم جدًا
إطالقًا

حمايد مهم

الشكل )40-4(



-107-

دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

للفرتة  املجتمعية األرسية  املسؤولية  برامج  »أهم  الدراسة يف حمور  ينص فرض   )41(
املقبلة« عىل أن »إنشاء مراكز تدريب متخصصة يف مهارات العالقات األرسية« من أهم 
املجاالت التي جيب دعمها وتطويرها خالل الفرتة القادمة، حيث يوضح اجلدول أدناه 

قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )41-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

6641.268.868.8مهم جًدا
2515.626.094.8مهم
42.54.299.0حمايد

16.1.00غري مهم
000100.0غري مهم إطالًقا

املجموع
Total

9660.0100.0

القيم املفقودة
Missing

96440.0

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )41.2%( من أفراد العينة يرون أن إنشاء مراكز تدريب 
متخصصة يف مهارات العالقات األرسية يعد األهم يف الفرتة املقبلة، فيام يرى )%15.6( 
من أفراد العينة أنه مهم، والتزم )2.5%( احلياد لذلك، بينام أجاب ما نسبته )%0.6( 

بأنه غري مهم.
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غري مهم غري مهممهم جدًا
إطالقًا

حمايد مهم

الشكل )41-4(
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

للفرتة  املجتمعية األرسية  املسؤولية  برامج  »أهم  الدراسة يف حمور  ينص فرض   )42(
أهم  من  والطوارئ«  األزمات  يف  األرسي  لإلرشاد  مرشوع  »تصميم  أن  عىل  املقبلة« 
املجاالت التي جيب دعمها وتطويرها خالل الفرتة القادمة، حيث يوضح اجلدول أدناه 

الدراسة: قيم مدخالت عينة 
جدول )42-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

5534.456.156.1مهم جًدا
3018.830.686.7مهم
138.113.30حمايد

0000غري مهم
000100.0غري مهم إطالًقا

املجموع
Total

9861.2100.0

القيم املفقودة
Missing

96238.8

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )34.4%( من أفراد العينة يرون أن تصميم مرشوع لإلرشاد 
املقبلة، فيام يرى )18.8%( من  الفرتة  األرسي يف األزمات والطوارئ يعد األهم يف 

أفراد العينة أنه مهم، والتزم )8.1%( احلياد لذلك.

0
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20
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40
50

غري مهم غري مهممهم جدًا
إطالقًا

حمايد مهم

الشكل )42-4(

60
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

0
10
20
30
40
50

غري مهم غري مهممهم جدًا
إطالقًا

حمايد مهم

الشكل )43-4(

60

للفرتة  املجتمعية األرسية  املسؤولية  برامج  »أهم  الدراسة يف حمور  ينص فرض   )43(
املقبلة« عىل أن »تصميم مبادرات ألزواج وزوجات املستقبل« من أهم املجاالت التي 
جيب دعمها وتطويرها خالل الفرتة القادمة، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت 

الدراسة: عينة 
جدول )43-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

5936.960.260.2مهم جًدا
2918.129.689.8مهم
74.47.196.9حمايد

31.93.10غري مهم
000100.0غري مهم إطالًقا

املجموع
Total

9861.2100.0

القيم املفقودة
Missing

96238.8

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )36.9%( من أفراد العينة يرون أن تصميم مبادرات ألزواج 
وزوجات املستقبل يعد األهم يف الفرتة املقبلة، فيام يرى )18.1%( من أفراد العينة أنه 

مهم، والتزم )4.4%( احلياد لذلك، بينام أجاب ما نسبته )1.9%( بأنه غري مهم.
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

للفرتة  املجتمعية األرسية  املسؤولية  برامج  »أهم  الدراسة يف حمور  ينص فرض   )44(
أهم  من  وأرسهم«  املنشآت  يف  للعاملني  موجهة  برامج  »ختصيص  أن  عىل  املقبلة« 
املجاالت التي جيب دعمها وتطويرها خالل الفرتة القادمة، حيث يوضح اجلدول أدناه 

الدراسة: عينة  مدخالت  قيم 
جدول )44-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

6138.164.264.2مهم جًدا

2716.928.492.6مهم

53.15.397.9حمايد

21.22.10غري مهم

000100.0غري مهم إطالًقا

املجموع
Total

9559.4100.0

القيم املفقودة
Missing

96540.6

160100.0اإلمجايل

برامج  ختصيص  أن  يرون  العينة  أفراد  من   )%38.1( أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح 
موجهة للعاملني يف املنشآت وأرسهم يعد األهم يف الفرتة املقبلة، فيام يرى )%16.9( 
من أفراد العينة أنه مهم، والتزم )3.1%( احلياد لذلك، بينام أجاب ما نسبته )%1.2( 

بأنه غري مهم.
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غري مهم غري مهممهم جدًا
إطالقًا

حمايد مهم

الشكل )44-4(
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

للفرتة  املجتمعية األرسية  املسؤولية  برامج  الدراسة يف حمور »أهم  ينص فرض   )45(
املقبلة« عىل أن »تصميم مبادرات إلرشاد املطلقني واملطلقات وتوعيتهم للخروج من 
حيث  القادمة،  الفرتة  خالل  وتطويرها  دعمها  جيب  التي  املجاالت  أهم  من  األزمة« 

الدراسة: عينة  قيم مدخالت  أدناه  اجلدول  يوضح 

جدول )45-4(:
التكرارالعبارة

Frequency
النسبة

Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

6943.172.672.6مهم جًدا
2415.025.397.9مهم
16.1.198.9حمايد

16.1.10غري مهم
000100.0غري مهم إطالًقا

املجموع
Total

9559.4100.0

القيم املفقودة
Missing

96540.6

160100.0اإلمجايل

مبادرات  تصميم  أن  يرون  العينة  أفراد  من   )%43.1( أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح 
إلرشاد املطلقني واملطلقات وتوعيتهم للخروج من األزمة يعد األهم يف الفرتة املقبلة، 
فيام يرى )15%( من أفراد العينة أنه مهم، والتزم )0.6%( احلياد لذلك، بينام أجاب ما 

نسبته )0.6%( بأنه غري مهم.
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الشكل )45-4(
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خامسًا:
اهتمام منظمات المجتمع المدني / الخيرية 
بالمسؤولية المجتمعية ضمن نطاق العمل
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

)46( ينص فرض الدراسة يف حمور »اهتامم منظامت املجتمع املدين/ اخلريية باملسؤولية 
وحدات/  إدارات/  لدهيا  اخلريية  اجلمعيات  أن  عىل  العمل«  نطاق  ضمن  املجتمعية 
قيم  أدناه  اجلدول  يوضح  حيث  مضت،  سنوات  منذ  املجتمعية  للمسؤولية  أقسام 

الدراسة: عينة  مدخالت 
جدول )46-4(:

التكرارالسنوات
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

21.213.313.3أقل من عام

1031.920.033.3

1516.6.740.0

2016.6.746.7

316.6.753.3

431.920.073.3

616.6.780.0

721.213.393.3

16.6.7100.0ال أعلم

املجموع
Total

159.4100.0

القيم املفقودة
Missing

914590.6

160100.0اإلمجايل

لدهيم  العينة  أفراد  هلا  يتبع  التي  املنظامت  من   )%20( أن  أعاله  اجلدول  من  يتضح 
أعوام، كام أجاب  منذ 10  املجتمعية  باملسؤولية  أقسام خاصة  أو  أو وحدات  إدارات 
فيام  أعوام،   4 منذ  املجتمعية  باملسؤولية  خاصة  إدارات  لدهيم  بأن  العينة  من   )%20(
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

أجاب)13.3%( من العينة أن لدهيم إدارات خاصة باملسؤولية املجتمعية منذ 7 أعوام، 
و أجاب )13.3%( من العينة أن لدهيم إدارات خاصة باملسؤولية املجتمعية منذ أقل 
من عام، وأجاب )6.7%( من العينة أن لدهيم إدارات خاصة باملسؤولية املجتمعية منذ 
20 عاًما، و)6.7%( منذ 15 عاًما و)6.7%( منذ 6 أعوام، )6.7%( منذ 3 أعوام، 

بـ«ال أعلم«. العينة  وأجاب )6.7%( من 

0

1

2

3

أقل من 
عام

ل أعلم 3467101520

الشكل )46-4(
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

)47( ينص فرض الدراسة يف حمور »اهتامم منظامت املجتمع املدين/ اخلريية باملسؤولية 
إدارة  ضمن  تندرج  املجتمعية  املسؤولية  مهام  أن  عىل  العمل«  نطاق  ضمن  املجتمعية 
العالقات العامة واإلعالم«، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:

جدول )47-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية الصاحلة
Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

املجموع
Total

2515.6100.0100.0

القيم املفقودة
Missing

913584.4

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )15.6%( من املنظامت التي يتبع هلا أفراد العينة أفادوا بأن 
مهام املسؤولية املجتمعية تندرج ضمن إدارة العالقات العامة واإلعالم.

84.4

15.6
نعم

ل

الشكل )47-4(



-117-

دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

)48( ينص فرض الدراسة يف حمور »اهتامم منظامت املجتمع املدين/ اخلريية باملسؤولية 
باملسؤولية  االهتامم  قلة  من  تعاين  منظامهتم  أن  عىل  العمل«  نطاق  ضمن  املجتمعية 

الدراسة: عينة  مدخالت  قيم  أدناه  اجلدول  يوضح  حيث  املجتمعية، 
جدول )48-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية الصاحلة
Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

املجموع
Total

5534.4100.0100.0

القيم املفقودة
Missing

910565.6

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )34.4%( من املنظامت التي يتبع هلا أفراد العينة تعاين من 
قلة االهتامم باملسؤولية املجتمعية.

65.6

34.4
نعم

ل

الشكل )48-4(
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

)49( ينص فرض الدراسة يف حمور »اهتامم منظامت املجتمع املدين/ اخلريية باملسؤولية 
باملسؤولية  االهتامم  انعدام  من  تعاين  منظامهتم  أن  عىل  العمل«  نطاق  ضمن  املجتمعية 

املجتمعية، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )49-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية الصاحلة
Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

املجموع
Total

1811.2100.0100.0

القيم املفقودة
Missing

914288.8

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )11.2%( من املنظامت التي يتبع هلا أفراد العينة تعاين من 
قلة االهتامم باملسؤولية املجتمعية.

88.8

11.2
نعم

ل

الشكل )49-4(
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

)50( ينص فرض الدراسة يف حمور »اهتامم منظامت املجتمع املدين/ اخلريية باملسؤولية 
باملسؤولية  منظامهتم  لدى  اهتامم  أي  يوجد  ال  أنه  عىل  العمل«  نطاق  ضمن  املجتمعية 

املجتمعية، حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )50-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

املجموع
Total

00100.0100.0

القيم املفقودة
Missing

900

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن املنظامت التي يتبع هلا أفراد العينة ال تعاين من مشكلة انعدام 
ثقافة املسؤولية املجتمعية وأمهيتها.

100

0

نعم

ل

الشكل )50-4(
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سادسًا:
الجاهزية لمبادرات المسؤولية المجتمعية
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

أن  املجتمعية« عىل  املسؤولية  ملبادرات  الدراسة يف حمور »اجلاهزية  ينص فرض   )51(
األرسة،  نحو  اخلاص  القطاع  مبادرات  وتنفيذ  لتبني  جاهزية  لدهيا  اخلريية  اجلمعيات 

الدراسة: عينة  مدخالت  قيم  أدناه  اجلدول  يوضح  حيث 
جدول )51-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

6339.465.665.6نعم

3320.634.4100.0ال

املجموع
Total

9660.0100.0

القيم املفقودة
Missing

96440.0

160100.0اإلمجايل

لدهيا  أن اجلمعيات األرسية  يرون  العينة  أن )39.4%( من  يتضح من اجلدول أعاله 
فيام يرى )20.6%( من  القطاع اخلاص نحو األرسة،  مبادرات  لتبني وتنفيذ  جاهزية 

اجلمعيات األرسية غري جاهزة. أن  العينة 

34.4
65.6

نعم

ل

الشكل )51-4(
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دراسة ميدانية  لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية نحو تدعيم التالحم األسري

أن  املجتمعية« عىل  املسؤولية  ملبادرات  الدراسة يف حمور »اجلاهزية  )52( ينص فرض 
اخلاص،  للقطاع  تقدمها  مقرتحة  مبادرات  مشاريع  متتلك  األرسية  اخلريية  اجلمعيات 

حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )52-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

6641.267.367.3نعم

3220.032.7100.0ال

املجموع
Total

9861.2100.0

القيم املفقودة
Missing

96238.8

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )41.2%( من العينة يرون أن اجلمعيات األرسية متتلك 
أن  العينة  من   )%20( يرى  فيام  اخلاص،  للقطاع  تقديمها  تستطيع  مقرتحة  مبادرات 

حالًيا. مبادرات  مشاريع  لدهيا  ليس  األرسية  اجلمعيات 

32.7
67.3

نعم

ل

الشكل )52-4(
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تفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية لرعاية وتكمين األسرة

أن  املجتمعية« عىل  املسؤولية  ملبادرات  الدراسة يف حمور »اجلاهزية  )53( ينص فرض 
اجلمعيات اخلريية تقوم بقياس ألثر برامج املبادرات املجتمعية، حيث يوضح اجلدول 

أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )53-4(:

التكرارالعبارة
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

4226.243.343.3نعم
5534.456.7100.0ال

املجموع
Total

9760.6100.0

القيم املفقودة
Missing

96339.4

160100.0اإلمجايل

يتضح من اجلدول أعاله أن )34.4%( من العينة يرون أن اجلمعيات ال تقوم بقياس أثر 
برامج املبادرات املجتمعية، فيام يرى )26.2%( من العينة أن اجلمعيات تقوم بقياس 

أثر برامج املبادرات املجتمعية.

56.7 43.3 نعم

ل

الشكل )53-4(
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تطور المسؤولية المجتمعية خالل

الخمس سنوات القادمة
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أن  عىل  املجتمعية«  باملسؤولية  االهتامم  »تطور  حمور  يف  الدراسة  فرض  ينص   )54(
االهتامم بربامج مبادرات املسؤولية املجتمعية سيتطور خالل اخلمس سنوات القادمة، 

حيث يوضح اجلدول أدناه قيم مدخالت عينة الدراسة:
جدول )54-4(:

االهتامم باملسؤولية 
املجتمعية

التكرار
Frequency

النسبة
Percent

النسبة املئوية 
الصاحلة

Valid Percent

النسبة الرتاكمية
 Cumulative

Percent

القيم الصاحلة
Valid

3320.633.733.7يزيد بدرجة كبرية جًدا

5433.855.188.8يزيد بدرجة كبرية 

106.210.299.0يبقى بنفس املستوى

16.1.0100.0ينخفض بدرجة كبرية

0000ينخفض بدرجة كبرية جًدا

املجموع
Total

9861.2100.0

القيم املفقودة
Missing

96238.8

160100.0اإلمجايل
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يتضح من اجلدول أعاله أن )33.8%( من العينة يرون أنه سيزيد االهتامم باملسؤولية 
املجتمعية خالل اخلمس سنوات القادمة بدرجة كبرية، فيام أكد )20.6%( من العينة 
بأن االهتامم سيزيد بدرجة كبرية جًدا، وأجاب )6.2%( من العينة بأن االهتامم سيبقى 
املجتمعية  باملسؤولية  االهتامم  بأنه سينخفض  العينة  من  املستوى، ورأى )%1(  بنفس 

بدرجة كبرية خالل السنوات اخلمس املقبلة.

الشكل )54-4(

يزيد بدرجة كبرية جدًا

يزيد بدرجة كبرية

يبقى بنفس املستوى

ينخفض بدرجة كبرية

ينخفض بدرجة كبرية جدًا

55.1

10.2
33.7

1.0 0
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الفصل الخامس

ملخص نتائج الدراسة والتوصيات
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يتضمن هذا الفصل ملخص النتائج التي توصلت هلا الدراسة، والتوصيات املقرتحة. 

ملخص النتائج

أوًلا: مفهوم المسؤولية المجتمعية:

فيام يتعلق بمفهوم املسؤولية املجتمعية لدى قيادات القطاع اخلريي، كانت هذه النتائج:
مفاهيم  عدة  حول  يتمحور  املجتمعية  املسؤولية  مفهوم  أن  إىل  الدراسة  خلصت   )1

وهي: الدراسة،  عينة  عليها  أمجعت 
املشاريع  لتنفيذ  املدين(  واملجتمع  اخلريي  )القطاع  الثالث  للقطاع  املنشآت  دعم   

اخلريية. والربامج 
 جمموعة األنشطة اخلريية التي تقدمها املنظمة يف املجتمع املحيل.

 القيم األخالقية واالمتثال ملتطلبات املجتمع.
 جمموعة شاملة من املامرسات للحد من التأثري السلبي عىل املجتمع.

 التزام املنظمة التام بتعزيز أو ترسيخ النزاهة والشفافية واملساءلة.
 التزام املنظمة التام بالقوانني البيئية ومتطلبات البيئة.

2( كشفت الدراسة بأن هناك تباين بني آراء العينة حول املسؤولية املجتمعية للمنشآت 
يف مفهومها الشامل، حيث جيمع أقل من نصف العينة عىل أن املسؤولية املجتمعية هي 

التزام املنظمة التام بحقوق وقوانني العامل.
خالل  من  للمنشآت  املجتمعية  املسؤولية  تكون  بأن  العينة  رفض  الدراسة  بينت   )3

التسويق. اعتبارات  بدافع  تأيت  اخلريية  واملبادرات  املامرسات 
4( كشفت الدراسة عن تباين أراء العينة حول وصف املسؤولية املجتمعية للمنشآت 

بأهنا جمموعة من املامرسات واملبادرات اخلريية بدافع العالقات العامة.
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ثانيًا: التكامل بين القطاع الخيري االجتماعي والشركات في 
المسؤولية المجتمعية:

املسؤولية  يف  والرشكات  الجتامعي  اخلريي  القطاع  بني  التكامل  بتحقيق  يتعلق  فيام 
النتائج: هذه  كانت  املجتمعية، 

1( خلصت الدراسة إىل أمهية عقد اللقاءات بني الرشكات واجلمعيات لتحقيق الرشاكة.
للقطاع  األمثل  الرشيك  تكون  أن  جيب  اخلريية  املنظامت  أن  عىل  الدراسة  أكدت   )2

املجتمعية. املسؤولية  وبرامج  مبادرات  يف  اخلاص 
3( بينت الدراسة بأن التكامل والرشاكة بني الرشكات واجلمعيات اخلريية عرب املسؤولية 

املجتمعية يسهم يف حتسني سمعة الرشكات وصورهتا الذهنية.
املسؤولية  عرب  واخلريي  اخلاص  القطاعني  بني  الرشاكة  أن  إىل  الدراسة  أشارت   )4

الرشكات. تنافسية  من  يصنف  املجتمعية 
5( أوضحت الدراسة بأن الرشكات هتدف من أنشطتها يف نطاق املسؤولية املجتمعية 

الذهنية. لتحسني صورهتا 
للمسؤولية  احلقيقي  املفهوم  اآلن  حتى  تعي  مل  الرشكات  بأن  الدراسة  كشفت   )6

. ملجتمعية ا
7( أشارت الدراسة إىل أن املنظامت اخلريية حترص عىل الرشاكة مع القطاع اخلاص عرب 

املسؤولية املجتمعية
8( كشفت الدراسة عن تدين إدراك املنظامت اخلريية ملفهوم املسؤولية املجتمعية ووعيها 

بأمهيتها.
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ثالًثا: التأثير اإليجابي لبرامج المسؤولية المجتمعية األسرية:

فيام يتعلق بالتأثري اإلجيايب لربامج املسؤولية املجتمعية األرسية، كانت هذه النتائج:
من  مزيد  ابتكار  يف  سيسهم  املجتمعية  املسؤولية  ثقافة  تبني  أن  الدراسة  أكدت   )1

األرسة. ومتكني  ودعم  لرعاية  املجتمعية  املسؤولية  جمال  يف  الرائدة  املبادرات 
2( شددت الدراسة عىل أن املسؤولية املجتمعية ستسهم يف النهوض بالقطاعات العاملة 

يف جمال اإلرشاد واإلصالح األرسي وزيادة تأثريها اإلجيايب.
القطاعني اخلاص  الرشاكة بني  املجتمعية ستزيد من  املسؤولية  بأن  الدراسة  أقرت   )3
واخلريي، وتسهم يف ابتكار املبادرات لتمكني األرسة مما ينعكس عىل استقرار املجتمع، 

فضاًل عن متكني منشآت القطاع اخلاص من اإلسهام يف استقرار املجتمع.
حتقيق  يف  ستسهم  األرسة  جمال  يف  املجتمعية  املسؤولية  أن  عن  الدراسة  كشفت   )4

واجتامعًيا. نفسًيا  األرسة  استقرار 
5( كشفت الدراسة عن تباين يف اآلراء حول التأثري اإلجيايب الكبري للمسؤولية املجتمعية 
الرشكات  ملنسويب  النسبي  األرسي  االستقرار  وحتقيق  الطالق،  حاالت  خفض  يف 
الذهنية  الصورة  وحتسني  واخلريي،  اخلاص  القطاعني  بني  التواصل  وزيادة  املبادرة، 

املجتمع. لدى  اخلاص  للقطاع 

رابعًا: أهم برامج المسؤولية المجتمعية األسرية للفترة المقبلة:

فيام يتعلق بأهم برامج املسؤولية املجتمعية األرسية للفرتة املقبلة، كانت هذه النتائج:
شددت الدراسة عىل أمهية تبني العديد من املبادرات يف جمال تنمية ودعم ومتكني األرسة 

)مرتبة من األكثر أمهية بحسب عينة الدراسة(.
 دعم وتطوير برامج تأهيل الشباب والفتيات املقبلني عىل الزواج.

 دعم وتطوير برامج التوعية والتثقيف األرسية.
 دعم وتطوير برامج توعية املجتمع بإدارة املشكالت األرسية.

 دعم وتطوير برامج اإلرشاد واالستشارات األرسية.
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 دعم وتطوير برامج تزويد األزواج بمهارات احلياة الزوجية السعيدة.
 إنشاء مراكز متخصصة لإلرشاد األرسي.

 دعم وتطوير برامج اإلرشاد واالستشارات األرسية.
 تصميم مبادرات إلرشاد املطلقني واملطلقات وتوعيتهم للخروج من األزمة.

 دعم اجلمعيات اخلريية األرسية بشكل عام.
 االهتامم بالدراسات والبحوث وإنشاء مراكز دراسات أرسية.
 إنشاء مراكز تدريب متخصصة يف مهارات العالقات األرسية.

 تبني مرشوع مرشد أرسي يف كل حي.
 ختصيص برامج موجهة للعاملني يف املنشآت وأرسهم.

 دعم وتطوير برامج تنمية مهارات ختطيط وإدارة ميزانية األرسة.
 تصميم موقع يضم مجيع الربامج الوقائية والنامئية يف جمال اإلرشاد األرسي.

 تصميم مبادرات ألزواج وزوجات املستقبل.
 إعداد حقائب تدريبية خاصة باملشكالت األرسية.

 تصميم مرشوع لإلرشاد األرسي يف األزمات والطوارئ.

خامسًا: اهتمام منظمات المجتمع المدني/ الخيرية 
بالمسؤولية المجتمعية ضمن نطاق العمل:

فيام يتعلق باهتامم منظامت املجتمع املدين/ اخلريية باملسؤولية املجتمعية، كانت هذه النتائج:
للمسؤولية  أقسام  أو  وحدات  أو  إدارات  وجود  نسبة  تدين  عن  الدراسة  كشفت   )1

اخلريية. املنظامت  يف  املجتمعية 
تقوم  ال  اخلريية  باملنظامت  واإلعالم  العامة  العالقات  إدارات  أن  الدراسة  أبانت   )2

املجتمعية. املسؤولية  بمهام 
3( أوضحت الدراسة أن املنظامت اخلريية تعاين من قلة االهتامم باملسؤولية املجتمعية، 

فيام تنعدم لدى البعض، بالرغم من وجود اهتامم باملسؤولية املجتمعية.
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سادسًا: الجاهزية لمبادرات المسؤولية المجتمعية:

فيام يتعلق باجلاهزية ملبادرات املسؤولية املجتمعية، كانت هذه النتائج:
1( كشفت الدراسة عن أن اجلمعيات اخلريية األرسية متتلك مبادرات مقرتحة تستطيع 

تقديمها للقطاع اخلاص.
2( أوضحت الدراسة أن اجلمعيات األرسية ليس لدهيا مشاريع مبادرات حالًيا.

وتنفيذ  لتبني  جاهزية  لدهيا  األرسية  اجلمعيات  من  قليلة  نسبة  أن  الدراسة  أبانت   )3
األرسة. نحو  اخلاص  القطاع  مبادرات 

4( أكدت الدراسة أن أغلب اجلمعيات ال تقوم بقياس األثر لربامج املبادرات املجتمعية.
املجتمعية  املسؤولية  مبادرات  بربامج  كبري  بشكل  االهتامم  بزيادة  الدراسة  تنبأت   )5

القادمة. سنوات  اخلمس  خالل  سيتطور  والذي 
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 التوصيات
يويص الباحث بام ييل:

املجتمعية  املسؤولية  لثقافة  املتبنية  الرشكات  آراء  باستطالع  الدراسة  استكامل   )1
والرشكات األخرى بشكل عام، هبدف تقييم اهتامماهتا واألولويات التي تعمل عليها 

اخلريي. القطاع  ملبادرات  والتبني  والرعاية  الدعم  يف 
2( تبني برامج لتطوير وتثقيف وتدريب قيادات القطاع اخلريي والعاملني فيه يف جمال 

املسؤولية املجتمعية.
مع  والتعاون  للرشاكة  هبا  يرتقي  بام  مبادراهتا  تطوير  عىل  اخلريية  اجلمعيات  حث   )3

الرشكات.
القطاع  منشآت  من  تدعم  مشرتكة  مبادرات  يف  اجلمعيات  وتعاون  تآزر  رضورة   )4

اخلاص.
5( رضورة عقد لقاءات بني القطاع اخلريي والرشكات لتحقيق التكامل والرشاكة.

املتميزة إعالمًيا بام يسهم يف احتذاء  6( دعوة اجلمعيات اخلريية إلبراز صور الرشاكة 
هلا من جانب  اإلجيايب  التأثري  الرشاكات من جانب، وتعظيم  الرشكات األخرى هلذه 

آخر.
املجتمعية،  املسؤولية  ملبادرات  املثايل  احلاضن  لتكون  اخلريية  اجلمعيات  تأهيل   )7
والتأكيد  متميزة،  مبادرات ومشاريع  لتصميم  اجلمعيات  العاملني يف  قدرات  وتطوير 

األثر. قياس  مهارات  عىل 
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1، عامن، األردن.
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ورشة تدعيم التالحم األسري عبر المسؤولية المجتمعية

مساندة  يف  لإلسهام  املجتمعية  املسؤولية  وتوجيه  لتعزيز  الدراسة  هذه  تدعيم  هيدف 
التالحم األرسي يف املجتمع تم عقد ورشة بعنوان »تعزيز مبادرات املسؤولية املجتمعية 

التالحم األرسي«، حتت شعار »نحو مسؤولية جمتمعية أكرب جتاه األرسة«. لتدعيم 

تاريخ وتوقيت الورشة: 

عقدت يوم األربعاء 12 رمضان 1435هـ )9 يوليو 2014م(، بدًءا من الساعة 10:30 
مساًء إىل الساعة 01:00 فجًرا.

مكان عقد الورشة:

قاعة التدريب بجمعية املودة اخلريية لإلصالح االجتامعي بمحافظة جدة.

المشاركون في الورشة:

حظيت الورشة بمشاركة أكاديميني ومتخصصني عىل النحو التايل:
  املختصون والعاملون يف جمال املسؤولية املجتمعية.

 اجلمعيات واملراكز األرسية واالجتامعية والعاملون فيها واملهتمون هبذا الشأن.

محاور الورشة:

 مفهوم املسؤولية املجتمعية.
 مبادئ وأبعاد ومتطلبات املسؤولية املجتمعية.

 استعراض احتياجات املجتمع يف جانب األرسة.
 أثر املسؤولية املجتمعية األرسية.

المالحق
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 حتديد احتياج املجتمع للمبادرات املجتمعية األرسية.
 التأثري عىل التوجهات املستقبلية ملبادرات املسؤولية املجتمعية.

  تطوير االلتزام لدى رشكات القطاع اخلاص بأمهية املبادرة.
 الرشاكات وفرق العمل.

 كيف نستفيد من برامج املسؤولية املجتمعية للرشكات؟

مخرجات الورشة:
مفهوم المسؤولية المجتمعية األسرية:

مفهوم املسؤولية املجتمعية األرسية يتمحور حول تبني ودعم منشآت القطاع اخلاص 
للمبادرات النوعية حلياة منسوبيها بشكل خاص، واملجتمع ككل، بالتعاون مع القطاع 
الثالث "القطاع اخلريي" بام ينصب عىل بناء واستقرار األرسة من خالل برامج إرشادية 

ووقائية ونامئية أرسية.
واإلرشاد  التوعية  جماالت  يف  األرسة  بحاجة  األرسية  املجتمعية  املسؤولية  وتعنى 
واالحتواء والتأهيل والعالج والدعم بام يسهم يف تنمية األرسة وإرشادها وإصالحها.

تأثير تبني فكر وثقافة المسؤولية المجتمعية األسرية:

لتبني فكر وثقافة املسؤولية املجتمعية األرسية تأثري إجيايب يف جانب البعد الجتامعي من خالل:
 اإلسهام يف خفض حاالت الطالق.

 حتقيق استقرار األرسة واالستقرار النفيس ألفراد املجتمع.
تأثريها  وزيادة  األرسي  واإلصالح  اإلرشاد  جمال  يف  العاملة  بالقطاعات  النهوض   

اإلجيايب.
 حتقيق االستقرار األرسي النسبي ملنسويب الرشكات واملبادرة يف ذلك بالدرجة األوىل.

 زيادة التواصل والرشاكة بني القطاعني اخلاص واخلريي.
 ابتكار مزيد من املبادرات الرائدة يف جمال املسؤولية املجتمعية لألرسة.
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 متكني منشآت القطاع اخلاص باإلسهام يف استقرار املجتمع.
 بناء صورة ذهنية إجيابية للقطاع اخلاص لدى أبناء املجتمع.

احتياجات المجتمع من المبادرات المجتمعية األسرية:

يمكن إمجال احتياجات املجتمع من املبادرات املجتمعية األرسية يف التايل:
 إصالح ذات البني.

 اإلرشاد واالستشارات األرسية.
 تنمية مهارات ختطيط وإدارة ميزانية األرسة.

 تزويد األزواج بمهارات احلياة الزوجية السعيدة.
 تأهيل الشباب والفتيات املقبلني عىل الزواج.

 توعية املجتمع بإدارة املشكالت األرسية.
امليدانية  الدراسات  وفق  الغالبة  األرسية  باملشكالت  خاصة  تدريبية  حقائب  إعداد   

الرأي. واستطالعات 
 تبني مرشوع مرشد أرسي يف كل حي.

 تصميم موقع يضم مجيع الربامج الوقائية والنامئية يف جمال اإلرشاد األرسي.
 االهتامم بالدراسات والبحوث وإنشاء مراكز دراسات أرسية ودعم الباحثني 

واألكاديميني إلثراء املجال األرسي.
 تبني إنشاء مراكز إرشاد أرسي تضم خرباء خمتصني يف العالقات األرسية.

 إنشاء مراكز تدريب متخصصة يف مهارات العالقات األرسية.
 تصميم مرشوع لإلرشاد األرسي يف األزمات والطوارئ.

 تصميم مبادرات متخصصة تنطلق من املدارس واملعاهد والكليات تستهدف أزواج 
وزوجات املستقبل.

 ختصيص برامج موجهة للعاملني يف املنشآت وأرسهم.
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التأثير على المسؤولية المجتمعية بالشركات لتبني المبادرات 
األسرية:

لتبني  التوجهات املستقبلية ملبادرات املسؤولية املجتمعية بالرشكات  التأثري عىل  يمكن 
التايل: املبادرات األرسية من خالل 

 كسب تأييد القيادات العليا ملشاريع القطاع اخلريي يف اجلانب األرسي.
 منح الرشكات املبادرة مميزات خاصة.

 عرض مبادرات تتسم باجلودة وتعكس االحتياج الفعيل للمجتمع والعائد اإلجيايب 
املبادرات. املتبنية هلذه  للرشكات 

 متجيد مبادرات املسؤولية املجتمعية األرسية الناجحة إعالمًيا.
 نرش مبادرات املسؤولية املجتمعية األرسية الناجحة بتفاصيلها لتعميم التجربة.

 تقديم استشارات جمانية للرشكات لدفعها لتبني مبادرات أرسية.
 تبني الشفافية يف نتائج املبادرات األرسية.

 نرش اإلحصائيات اخلاصة باحتياجات املجتمع.
 التميز واجلودة يف تنفيذ املبادرات.

 إبراز خماطر الطالق والتفكك األرسي عىل املجتمع.
 بناء حتالفات ورشاكات مع الرشكات؟

 تثقيف اجلهات اخلريية ببناء املبادرات املتميزة.

تطوير االلتزام لدى الشركات بأهمية المسؤولية المجتمعية:

يمكن تطوير اللتزام لدى رشكات القطاع اخلاص بأمهية املسؤولية املجتمعية بشكل 
عام واملبادرات األرسية بشكل خاص من خالل التايل:

 إعداد تقارير متميزة ملبادرات املسؤولية املجتمعية.
 عرض التجارب الناجحة وخمرجاهتا عىل أرض الواقع.

 عرض الدراسات التي تؤثر عىل استقرار املجتمع.
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 تقديم مبادرات جاهزة ومتكاملة لتبنيها من قبل الرشكات.
 إرشاك القطاع اخلاص يف التخطيط ملبادرات جمتمعية تنموية.

 رفع التقارير الدورية للقطاعات املعنية.
 قياس رىض املستفيد عرب جهة حيادية لتقويم وتقييم املبادرات.

 بيان أثر املبادرات اخلاصة باألرسة عىل منسويب الرشكات واملجتمع.
 تنظيم معارض سنوية للمبادرات املجتمعية.

 اإلشادة إعالمًيا بالرشكات الرائدة يف املسؤولية املجتمعية.
 صناعة مؤرش معلن للرشكات الرائدة يف جمال التنمية املجتمعية األرسية يدث بشكل 

دوري.
 تنفيذ استفتاءات دورية حول تعاطي الرشكات مع احتياجات املجتمع التنموية.

 تأسيس جمالس مسؤولية جمتمعية يف أمارات املناطق.
 تأسيس أقسام أو إدارات يف اجلمعيات اخلريية للمسؤولية املجتمعية.

اجلهات  من  خاصة  مميزات  املجتمعية  املسؤولية  يف  الرائدة  الرشكات  بمنح  الرفع   
املعنية.

تحقيق االستفادة العظمى من برامج المسؤولية المجتمعية 
للشركات:

يمكن حتقيق الستفادة العظمى من برامج املسؤولية املجتمعية للرشكات عرب التايل:
 تكوين جلان استشارية عىل مستوى مجعيات األرسة لدراسة مبادرات وبرامج األرسة 

وتقييمها.
 حتوير املبادرات املجتمعية الرائدة لتالمس احتياجات األرسية.

 دراسة املبادرات التي حتقق أكرب عائد هبدف تطويرها وتعميمها.
 تغطية املجاالت التي هتدف الرشكات لالهتامم هبا.

 وضع معايري تضمن قياس واستدامة مبادرات املسؤولية املجتمعية.
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 التنوع يف الربامج وابتكار برامج نوعية تالمس احتياجات األرسة.
 تنمية ثقافة االستدامة لدى اجلهات اخلريية.

 تنفيذ الدراسات امليدانية لتقييم األثر والتقويم.
 استهداف البيئة الداخلية للرشكات لالستفادة من املبادرات.

بناء الشراكات والتحالفات في مبادرات المسؤولية المجتمعية 
األسرية:

يمكن مد اجلسور بني القطاع احلكومي واخلاص واخلريي بام خيدم مبادرات املسؤولية 
املجتمعية األرسية من خالل:

 تنفيذ الدراسات.
 استعراض التجارب واالستفادة من اخلربات يف هذا املجال.

 عقد الندوات وامللتقيات للتعريف باملبادرات واحتياجات املجتمع.
 تنظيم املجالس االستشارية التي تضم القطاع اخلاص والقطاع اخلريي.

 تنفيذ سلسلة من الزيارات.
 إنشاء هيئة عليا للمسؤولية املجتمعية.

 دمج الرشكات يف حتالفات لبناء مبادرات عمالقة عىل املستوى املحيل.
 إنشاء مرصد للربامج واملبادرات اخلاصة باملسؤولية املجتمعية.

 إنشاء بيوت خربة ومراكز دراسات متخصصة يف املسؤولية املجتمعية.
 إنشاء كرايس بحثية يف اجلامعات للمسؤولية املجتمعية.

 إبراز القطاع اخلاص كمنفذ ورشيك أمثل يف مبادرات املسؤولية املجتمعية.
 عقد لقاءات سنوية جتمع اجلهات احلكومية واخلاصة واخلريية.

 تفعيل دور الغرف التجارية يف الرشاكة عرب مبادرات املسؤولية املجتمعية.
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االستبانة

تقييم دور مبادرات وبرامج 
المسؤولية المجتمعية األسرية

)دراسة ميدانية حتليلية عىل منظامت املجتمع املدين باململكة العربية السعودية(

إعداد
أمحد بن عيل العمودي 

جوال: 0503631186  
aama25@gmail.com

ص.ب: 22059 - جدة - 21495
Facebook & Twitter: AlAmoudiaama

تنويه للسادة/ العاملني يف منظامت املجتمع املدين والقطاع اخلريي والتطوعي... 
هيدف هذا االستبيان لتقييم واقع دور منظامت املجتمع املدين يف تفعيل برامج املسؤولية املجتمعية األرسية، وذلك من 

واقع عملكم وخرباتكم، وستوظف آراءكم يف جمال البحث العلمي فقط، وستعامل برسية تامة 
وفًقا إلجراءات وخطوات حمددة بام تقتضيه أمانة البحث العلمي.
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استمارة الدراسة الميدانية عن تقييم واقع دور منظمات المجتمع 
المدني في تفعيل برامج المسؤولية المجتمعية األسرية

أواًل: المعلومات الديموغرافية:

1( اجلنس:  
 ذ كر.         أنثى.

2( املؤهل العلمي:  
 بكالوريوس.      دراسات عليا.    
3( العمر:    حدد:.....................................    

4( املسمى الوظيفي:
 عضو جملس إدارة املنظمة.

 مدير عام املنظمة.
 مدير إدارة أو وحدة أو قسم يف املنظمة.

 مدير برامج املسؤولية املجتمعية يف املنظمة.
 مدير العالقات العامة يف املنظمة.

 خبري أو مستشار يف املنظمة.
 أخرى )حدد(....................................................................

5( اخلربة يف القطاع اخلريي والتطوعي:
 أقل من 5 أعوام.                  من 5 إىل أقل من 10 أعوام.

 من 10  إىل أقل من 15 عاًما.   15 عاًما فأكثر.
6( نشاط املنظمة:

 أرسية.     غري أرسية.
7( عمر املنظمة؟ 

 أقل من 5 أعوام.      من 6   إىل 10 أعوام.
 من 11 إىل 15 عاًما.     15 عاًما فأعىل.
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ثانيًا: مفهوم المسؤولية المجتمعية:

1. من وجهة نظركم، ما هو مفهوم املسؤولية املجتمعية:

2. التكامل بني القطاع اخلريي الجتامعي والرشكات يف املسؤولية املجتمعية:

ل أعلمل أوافقأوافقالعبارة

املسؤولية املجتمعية للمنشآت هي جمموعة من األنشطة اخلريية 
التي تقدمها املنظمة يف املجتمع املحيل

املسؤولية املجتمعية للمنشآت هي جمموعة من املامرسات 
واملبادرات اخلريية املوسمية بدافع العالقات العامة

املسؤولية املجتمعية للمنشآت هي جمموعة من املامرسات 
واملبادرات اخلريية املوسمية بدافع اعتبارات التسويق

املسؤولية املجتمعية للمنشآت هي التزام املنظمة التام بحقوق 
وقوانني العامل

املسؤولية املجتمعية للمنشآت هي التزام املنظمة التام بالقوانني 
البيئية ومتطلبات البيئة

املسؤولية املجتمعية للمنشآت هي التزام املنظمة التام بتعزيز أو 
ترسيخ النزاهة والشفافية واملساءلة

املسؤولية املجتمعية للمنشآت هي جمموعة شاملة من املامرسات 
للحد من التأثري السلبي عىل املجتمع والطبيعية

املسؤولية املجتمعية للمنشآت هي  القيم األخالقية واالمتثال 
ملتطلبات املجتمع

املسؤولية املجتمعية للمنشآت هي دعم القطاع الثالث )القطاع 
اخلريي واملجتمع املدين( لتنفيذ املشاريع والربامج اخلريية

ل أعلمل أوافقأوافقالعبارة

تعرف املنظامت اخلريية مفهوم املسؤولية املجتمعية وتعي أمهيتها.

حترص املنظامت اخلريية عىل الرشاكة مع القطاع اخلاص عرب 
املسؤولية املجتمعية.
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جيب أن تكون املنظامت اخلريية الرشيك األمثل للقطاع اخلاص يف 
مبادرات وبرامج املسؤولية املجتمعية.

هتدف الرشكات من أنشطتها يف نطاق املسؤولية املجتمعية 
لتحسني صورهتا الذهنية

أرى أن التكامل والرشاكة بني الرشكات واجلمعيات اخلريية عرب 
املسؤولية املجتمعية يسهم يف حتسني سمعة الرشكات وصورهتا 

الذهنية
أعتقد أن الرشكات ما زالت مل تِع املفهوم احلقيقي للمسؤولية 

املجتمعية 
من األمهية عقد اللقاءات بني الرشكات واجلمعيات لتحقيق 

الرشاكة
أرى أن الرشاكة بني القطاعني اخلاص واخلريي عرب املسؤولية 

املجتمعية يعترب من تنافسية الرشكات

3. ما هو التأثري اإلجيايب لربامج املسؤولية املجتمعية األرسية؟
12345العبارة

اإلسهام يف خفض حاالت الطالق

ا واجتامعيًّا حتقيق استقرار األرسة نفسيًّ

النهوض بالقطاعات العاملة يف جمال اإلرشاد واإلصالح األرسي 
وزيادة تأثريها اإلجيايب

حتقيق االستقرار األرسي النسبي ملنسويب الرشكات املبادرة

زيادة التواصل بني القطاعني اخلاص واخلريي

زيادة الرشاكة بني القطاعني اخلاص واخلريي

ابتكار مزيد من املبادرات الرائدة يف جمال املسؤولية املجتمعية 
لألرسة

متكني منشآت القطاع اخلاص من اإلسهام يف استقرار املجتمع

حتسني الصورة الذهنية للقطاع اخلاص لدى املجتمع

ابتكار املبادرات لتمكني األرسة مما ينعكس عىل استقرار املجتمع

1 األقل أمهية  - 5 األكثر أمهية
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4. ما مدى أمهية جمالت برامج املسؤولية املجتمعية األرسية التي ترى دعمها وتطويرها 
خالل الفرتة القادمة؟

مهم جمالت الربامج املجتمعية األرسية
ا غري حمايدمهمجدًّ

مهم
غري مهم عىل 

اإلطالق

دعم اجلمعيات اخلريية األرسية بشكل عام

برامج التوعية والتثقيف األرسية

اإلرشاد واالستشارات األرسية

إصالح ذات البني بني الزوجني

تنمية مهارات ختطيط وإدارة ميزانية األرسة

تزويد األزواج بمهارات احلياة الزوجية السعيدة

تأهيل الشباب والفتيات املقبلني عىل الزواج

توعية املجتمع بإدارة املشكالت األرسية

إعداد حقائب تدريبية خاصة باملشكالت األرسية

تبني مرشوع مرشد أرسي يف كل حي

تصميم موقع يضم مجيع الربامج الوقائية والنامئية يف جمال 
اإلرشاد األرسي

االهتامم بالدراسات والبحوث وإنشاء مراكز دراسات 
أرسية

إنشاء مراكز متخصصة لإلرشاد األرسي

إنشاء مراكز تدريب متخصصة يف مهارات العالقات 
األرسية

تصميم مرشوع لإلرشاد األرسي يف األزمات والطوارئ

تصميم مبادرات ألزواج وزوجات املستقبل

ختصيص برامج موجهة للعاملني يف املنشآت وأرسهم

تصميم مبادرات إلرشاد املطلقني واملطلقات وتوعيتهم 
للخروج من األزمة
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5. اهتامم منظامت املجتمع املدين/ اخلريية باملسؤولية املجتمعية ضمن نطاق العمل:
 تم تأسيس ) إدارة/ وحدة/ قسم ( املسؤولية املجتمعية منذ ............... عاًما.

 مهام املسؤولية املجتمعية تندرج ضمن إدارة العالقات العامة واإلعالم.
 قلة االهتامم باملسؤولية املجتمعية.

 ال يوجد اهتامم باملسؤولية املجتمعية.

6. اجلاهزية ملبادرات املسؤولية املجتمعية:
نحو  اخلاص  القطاع  مبادرات  وتنفيذ  لتبني  جاهزية  لدهيا  األرسية  اجلمعيات  هل   -

األرسة؟
   نعم               ال

- هل متتلك اجلمعيات األرسية مشاريع مبادرات مقرتحة تقدمها للقطاع اخلاص؟
   نعم               ال

- هل هناك قياس ألثر برامج املبادرات املجتمعية لديكم؟
   نعم               ال

7. كيف تتوقع تطور الهتامم بربامج مبادرات املسؤولية املجتمعية خالل اخلمس سنوات 
القادمة؟

 يزيد االهتامم بدرجة كبرية جًدا.
 يزيد االهتامم بدرجة كبرية.

 يبقى االهتامم بنفس املستوى.
 ينخفض االهتامم بدرجة كبرية.

 ينخفض االهتامم بدرجة كبرية جًدا.

شكًرا لوقتكم وتعاونكم،،،
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توصيات المحكمين
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