




مدخل عام حول المسؤولية المجتمعية



وعبموضصلةذاتالموضوعاتمنعددالورقةتتضمن•
:الورقة

واألبعاداألهميةالمفهوم)المجتمعيةالمسؤولية1.
.(والتحديات

الراهنالواقع)المجتمعيةالمسؤوليةبحوث2.
(والتحديات

.ةالمجتمعيالمسؤوليةمجالفيالبحوثضوابط3.

ةالمجتمعيالمسؤوليةمجالفيالبحوثأولويات4.



مدخل عام

هبوصفعمل،أيلنجاحضرورةالمنهجيالتفكيرإن•
يالوعوأنالمنشودة،الغايةإلىالوصولطريقيرسم
ا ًمصاحبكانبلمستحدثا ،أمرا ًليسالضرورةبهذه

لىعيقتصرلمالوعيهذاوأنتاريخ،العبرلإلنسان
معينتخصصأواهتماممجالوالأخرى،دونحضارة
.غيرهدون

الدولأوالمنظماتأواألفرادمنكثيرا ًفإنً ،ذلكومع•
الانهألالبعيدة؛أوالقريبةاأهدافهتحقيقفيتفشل
كثيرلبالصحيح،العلميالمنهجذلكلتحقيقتسلك

وهمفيعارقأنهمإدراكدوندربهفيماضمنا
.المعرفةوليسالمعرفة



بدايات القرن العشرين

ظهورًجدلًفيًبخصوصًالعالقةًبينًمنظماتًاألعمالًوًالمجتمع

الخمسينات

امًالمسؤوليةًاألساسيةًلمنظماتًاألعمالًفيًالنظ" تعريفًفريدمانً
تعريفً التزامً:"هي(هاوردًباون)االقتصاديًالحرًتتلخصًفيًتحقيقًاألرباحً،

بحيثًتتوافقًمعًأهدافًوًقيمًالمجت ".معمنظماتًاألعمالًبأداءًأنشطتهًا

الثمانينات
يةتزايدًالدراساتًالتيًتهدفًإلىًتحديدًمفهومًالمسؤوليةًاالجتماع

الستينات

القانونًالحديديًللمسؤوليةًاالجتماعية( كيتًديفد)طورً

السبعينات

برزتًنظريةًأصحابًالمصلحة

التسعينات
(  1992)مساهماتًمؤتمرًاألممًالمتحدةًللبيئةًوًالتنميةًالذيًعقدًعامً

(.1998)والمجلسًالعالميًلألعمالًمنًأجلًالتنميةًالمستدامةً

2000عام 
ًهيًم بادرةًأطلقًالسكرتيرًالعامًلألممًالمتحدةًمبادرةًاالتفاقًالعالميً،
.هاتدعوًمنظماتًاألعمالًإلىًااللتزامًالطوعيًبعشرةًمبادئًمتفقًعلي

تطور مفهوم 

المسؤولية 

االجتماعية



مفهوم المسؤولية المجتمعية



تعريف المسؤولية المجتمعية
:البنكًالدولي

يةًالتزامًأصحابًالنشاطاتًالتجاريةًباإلسهامًفيًالتنم•
المستدامةًمنًخاللًالعملًمعًالمجتمعًالمحليًبهدفً
ادًتحسينًمستوىًمعيشةًالناسًبأسلوبًيخدمًاإلقتص

.ويخدمًالتنميةًفيًآنًواحد
:الغرفةًالتجاريةًالعالمية

قومًجميعًالمبادراتًالحسنةًوالمساهماتًالتطوعيةًالتيًت•
.بها

اجتماعيةوالمؤسساتًاالقتصاديةًإلعتباراتًأخالقيةً•
.واعتمادا ً

.علىًاالقتناعًالذاتيًمنًدونًوجودًإجراءاتًقانونيةًملزمة•
:مجلسًاألعمالًالعالميًللتنميةًالمستدامة

القياً االلتزامًالمستمرًمنًقبلًشركاتًاألعمالًبالتصرفًأخ•
لىًوالمساهمةًفيًتحقيقًالتنميةًاإلقتصاديةًوالعملًع

التهم،ًتحسينًنوعيةًالظروفًالمعيشيةًللقوىًالعاملةًوعائ
.والمجتمعًالمحليًوالمجتمعًككل



التعريف الشامل للمسؤولية المجتمعية

األدبيةااللتزاماتمجموعةهيالمجتمعيةالمسؤولية•
دعمفيستهدبماطواعيةةنظمالمتتحملهاالتيوالمعنوية

أواعي،االجتمالتقدمتحقيقأوللمجتمع،االقتصاديالنمو
ولالمسئلتصرفاتعنيوهي،البيئةحمايةفياإلسهام

أمامنولكالملكية،حقوقأصحابأمامفقطليسواألخالقي،
والعمالءالموظفونفيهمبمناألخرىالمصلحةأصحاب

ومةالقادواألجيالالمحليةوالمجتمعاتوالشركاءوالحكومة
:اآلتيةللعناصرتحقيقا ًوذلك.البيئة

.المجتمعاتجاهأخالقيا ًالتزاما ًوعائدا ًكونها1.

.دامةالمستالتنميةلتحقيقتنمويا ًاستثمارا ًكونها2.

.المنظمةعلىمباشرةالغيربالفائدةتعودكونها3.



المسؤوليةً

ةاالقتصادي

ةًالمسؤولي

ةًاالجتماعي

والبيئية

ةًالمسؤولي

اإلنسانية

ةواالخالقي

المسؤول

يةً

ةالقانوني

المسؤو

ليةً

الخي رة

المسؤو

لية

المجتمع

ية

الشاملة



ألبعاد للمسؤولية االجتماعية هرم كارول



أهمية المسؤولية المجتمعية



المسؤولية المجتمعيةأهمية 

لفردوابالنسبةًللمجتمعً بالنسبةًللمنظمة

المساهمةًفىًتحقيقًالتنميةً•
.المستدامةًللفرد

المساهمةًفىًتحقيقًالتنمية•
.المستدامةًللمجتمع

المساهمةًفىًتحقيقًالتنميةً•
.المستدامةًللبيئة

تعزيزًوالءًالعمالءًلمنتجات•
.للمنظمة

.ظمةتعزيزًوالءًالموظفينًللمن•

تعزيزًالعالمةًالتجاريً•
.للمنظمة

13



المجتمعيةالمبادئ العشرة الدولية في مجال المسؤولية 
يتعينًعلىً-3

األعمالًمنظمات

الحفاظًعلىًحريةً

.اختيارًالعالقات

ضمانًعدمً-2

منظماتًضلوعً

فيًأيًاالعمال

انتهاكاتًلحقوقً

.اإلنسان

يتعينًعلىً-1

األعمالًمنظمات

دعمًواحترامًحمايةً

.حقوقًاإلنسان

القضاءًعلىً-6

التمييزًفيًالوظائفً

.والمهن

اإللغاءًالفعليً-5

.لعمالةًاألطفال

القضاءًعلىًكافةً-4

أشكالًالعملً

.(القسري)الجبري

التشجيعًعلىً-9

تطويرًوًتعميمً

تقنياتًصديقةً

.للبيئة

بمبادراتًلقياما-8

لتشجيعًالمزيدًمنً

المسؤوليةًتجاهً

.البيئة

يتعينًعلىً-7

األعمالًمنظمات

المحافظةًعلى

.البيئة عملًعلىًال-10

محاربةًالفسادًبكافةً

وإشاعةًأشكالهً

النزاهةًوضبطً

.العمل



المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة



تًالتأثيرا
داإلقتصا
ية

اتًالتأثيًر
ةالبيئي

التأثيرات
ةالمجتمعي

اإلنسان
  +

الكوكب

اإلنس
+  انً

الربح

الكوك
+  بً

الربح
اإلنسان
الكوكب
الربح



تقتضيللمؤسساتالمجتمعيةالمسؤوليةفإنوبالتالي،•
يجيةاالسـتراتتوجهـاتهاإطـارفيالمجتمعفياالستثمار
منأصيال ًجزءا ًالمسؤوليةهذهتصبححتىعمـلهاومحـاور
متقديمنطلقمنليسللمؤسساتالتنمويالفكر

.نسانيةواإلاألخالقيةللتجربةوتعميقبلفحسب،الواجب







التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق مفهوم
المسؤولية المجتمعية



مجالفيالرائدةالتجاربمنعددوجودمنالرغمعلى

هناكأنإالالعربية،المؤسساتفيالمجتمعيةالمسؤولية

المفهومهذاانتشاردونتحولالتيالمعوقاتمنجملة

:باآلتيالمعوقاتهذهأهمإيجازويمكن.واسعنطاقعلى

لمؤسساتلوالتنظيميةالتحتيةالبنيةبعدتستكمللم

المجتمعية،المسؤوليةمجالفيبدورهاتقوملكي

ياغةبصتسمحالتيوالمعلوماتالبياناتكفايةعدم

واقعللعميقفهمعلىقائمةواستراتيجياتسياسات

.المجتمعي



ما،المجتمعيةالمسؤوليةبمفهومالخيريالعملربط
بمفهومالمؤسساتبعضوعيضعفعلىيدل

.المجتمعيةالمسؤوليةوأبعادوأهمية

ميةالتعليالمؤسساتبهاتقومالتيالجهودمحدودية
المسؤوليةثقافةنشرمجالفياإلعالموأجهزة

.المجتمعية

وليةالمسؤمجالفيالمتخصصةالفنيةالخبراتقلة
قاريرالتبإعدادتتعلقالتيتلكالسيماالمجتمعية،
.والمتابعةالرصدمؤشراتوإعدادوالمتابعة

واردالمتوفيرعلىالقدرةبعدمتتمثلماليةمعوقات
.يةالمجتمعالمسؤوليةبرامجلتمويلالالزمةالمالية



ضوابط البحوث في مجال المسؤولية المجتمعية



األدواتمنمجموعةهيالعلمي،البحثضوابط
لعلمياالبحثإعدادعمليةوتديرتنظمالتيوالوسائل
.ممكنوشكلصورةبأفضل

فيالعلميالبحثضوابطوأبرزأهموتتمثل:

ذيالالهدفماهيةبتحديديهتم:اإلشكاليالضابط
مجموعةوضعخاللمنلتحقيقهالباحثيسعى
لةبمشكوتتعلقترتبطالتيالحلولمنمتنوعة
.المجهولةالمعرفيةالمشاكلمنبعددأومعرفية

عامكلبشالمشكلةعنبالبحثيهتم:الوهمياإلشكال
يألحلوللوضعيسعىوالتعيينأوتحديدأيدون
.مشاكلهامن



لمي،العالباحثميولفييتحكم:الشموليالضابط
دونالتخصصاتألحدالباحثميولخاللمنوذلك
لةمشكباختيارالباحثالمختصونفينصحغيرها،
ابطالضبهذاالعملألنالتخصصات،تلكمنبحثية
البحثيةوالعلميةبالمسيرةالتحكمفيالباحثيساعد

مستوىإلىالبحثضبطعلىتعملأنهاكماللباحثين،
.اإلتقان

إتمامعلىالباحثبمقدرةيهتم:الواقعيالضابط
كمال رةفتخاللمنلتحقيقهايسعىالتيالمهمةوإ
الموانعومنمسبق،بشكلتحديدهاتمقدزمنية

ماعلميالالبحثضوابطأحدباعتبارهالواقعيللضابط
:يأتي



يهتم:المكانيالمانع2.

راءإجوتحديدبربطويتعلق

انمكأومعينةببقعةالبحث

.ما

منيعتبر:الزمنيالمانع

وتقفتضرالتيالموانع

بحثالضوابططريقفيعائق

بطبًرتتعلقوالتيالعلمي

صربعالعلميالبحثوتحديد

.معينوزمن

تهتم:االنتخابيالمانع4.

علىوتأثيرهماجزءبدراسة

وندالحياتيةالجوانبباقي

األخرى،للجوانبالتطرق

ذلكدراسةعلىفيقوم

بشكلوالمحددالجانب

.بالجوانباقيبإهمالمفصل
نميتمأي:الوصفيالمانع3.

نمالشخصيةدراسةخاللها

الجوانبوإهمالواحدجانب

فيتحملقدالتياألخرى

يمالمفاهمنالكثيرجعبتها

.والمعاني

فرتواعدم:الطبيعيالمانع5.

إلتمامالالزمةاالحتياجات

.البحث



التيةالمشكلوطبيعةبماهيةيهتم:المنهجيالضابط6.

لىعويركزالبحث،خاللمنلدراستهاالباحثيسعى

إتمامفياستخدامهالواجبالبحثيالمنهجنوع

هذاخاللمنالباحثفيتقنالبحث،أوالدراسة

ستهلدراالمناسبالبحثيالمنهجاستخدامالضابط

.والجهدللوقتتضييعأوتخميندون



ً ارةعبالعلميالبحثضوابطبأنالقوليمكنوأخيرا

يًفللباحثاالتزانتحققالتياألمورمنمجموعةعن

أفضلببهالخاصالبحثإتماممنتمكنهوالتيبحثه

البحثبمستوىاإلضراردونممكنةوهيئةصورة

.إبداعهوطريقةوبشكلوبسبيل



أولويات البحوث في مجال المسؤولية المجتمعية



مجاليًفبالبحوثالباحثينقبلمناالهتماممؤخرابدأ

منكافيالنصيبهاتنللمالتيالمجتمعيةالمسؤولية

المتبعةةالعلميوأسسللمعاييروفقا ًوالتحليلالبحث

مباشر،بشكلالمجتمعاتتمسالتياألولوياتالختيار

فيالخوضدونالتنظيرعلىمعظمهااقتصرتبل

علىرفالتعخاللهامنيمكنالتيالعمليةالتطبيقات

تمعيةالمجالمسؤوليةبفلسفةالمؤسساتالتزاممدى

.المحليمجتمعهاتجاه



ؤوليةالمسلبحوثالوطنيةاألولوياتتحديدمسألةإن

اتالعتباًروفقا ًآلخرمجتمعمنتختلفالمجتمعية

عةوطبيجهة،منالعلميالتقدممستوىمنهاكثيرة

.رىأخجهةمناالقتصاديةوتوجهاتهاالسائدةاألنظمة

،مةالسليوالمرجعيةالعلمياألساسفإنوبالتالي

المسؤوليةمجالفيالبحوثاألولوياتلتحديد

:علىترتكزأنيفترضالمجتمعية



خطيطالتمرحلةيسبقالذياالستراتيجيالتفكير1.

حليلوتدراسةنستطيعخاللهمنالذياالستراتيجي،

جتمعيةالمللمسؤوليةوالخارجيةالداخليةالبيئةواقع

.(ومؤسساتأفرادا ً)للمجتمعات

توالمؤسسااألفرادتواجهالتيالتحدياتطبيعة2.

.والمجتمعات

.الدولوبالمؤسساتالخاصةواالستراتيجياتالخطط3.

ميةواإلقليالوطنيةالمنظماتعنالصادرةالتقارير4.

.المجتمعيةبالمسؤوليةالخاصةوالدولية



.يةالمحلللمجتمعاتوالملحةالضروريةالحتياجاتا5.

لفمختتغطيكافيةومعلوماتبياناتقواعدتوفر6.
المسؤوليةوقضايابأبعادالمتعلقةالجوانب

.المجتمعية

القضايالمتعددةاألنشطةمأسسةعلىالتركيز7.
قيمةوإيجابيةنتائجلضمانالمجتمعيةالمسؤولية
.مضافةمجتمعية

ةالدوليالمواصفاتفيالواردةالمحوريةالقضايا8.
.26000األيزوالمجتمعيةللمسؤولية



المسؤوليةلبحوثاألولوياتفإنذلك،لتحقيق

:تاليةالالمحدداتعلىالتركيزتمإذاتتحققالمجتمعية

دعمًالمشاريعًالبحثيةً

ةًذاتًالصلةًبالمسؤولي

.المجتمعية

التعاملًمعًاالحتياجاتً

الملحةًللمجتمعاتً

ةًومواجهةًالتحدياتًالماثل

.أمامها

دعمًبرامجًنشرًثقافةً

نًالمسؤوليةًالمجتمعيةًم

خاللًالمؤسساتً

التعليميةًومختلفً

التركيزًعلىًالموضوعات.الجهاتًذاتًالعالقة

الواعدةًكموضوعاتً

المسؤوليةًالمجتمعيةً

المختلفةًوقض اياًبأبعادهًا

.التنميةًالمستدامة

اريعًتشجيعًالتوجهًنحوًالمش

اياًالبحثيةًالتيًتهتمًبقض

يزةًالفردًوالنهوضًبواقعهًكرك

أساسيةًلتحقيقًأهدافً

.التنميةًالمستدامة



القضايا المحورية للمسؤولية المجتمعية



المواضيعًالمحورية
“  اإلنسانحقوق”

ةبندًالمواصف
6.3

6.3.3(أوًالعنايةًالواجبة)واجبًاإلجتهادً:    1قضيةً

6.3.4مواقفًالمخاطرةًالمتعلقةًبحقوقًاإلنسان:    2قضيةً

6.3.5تجنبًالتواطؤ:    3قضية

6.3.6حلًالمشاكل:    4قضيةً

6.3.7التمييزًوالمجموعاتًالمستضعفة:    5قضيةً

6.3.8الحقوقًالمدنيةًوالسياسية:    6قضيةً

6.3.9الحقوقًاإلقتصاديةًواإلجتماعيةًوالثقافية:    7قضيةً

6.3.10الحقوقًاألساسيةًفىًالعمل:    8قضيةً

المواضيعًالمحورية
“  الحوكمةًالمؤسسية”

ةبندًالمواصف
6.2



المواضيعًالمحورية
“  الممارساتًالعمالية”

بندًالمواصفة
6.4

6.4.3التوظيفًوعالقاتًالعمل:    1قضيةً

6.4.4ظروفًالعملًوالحمايةًالمجتمعية:    2قضيةً

6.4.5الحوارًالمجتمعي:    3قضية

6.4.6الصحةًوالسالمةًفيًالعمل:    4قضيةً

6.4.7تطويرًوتدريبًالقويًالبشريةًفيًمكانًالعمل:    5قضيةً

المواضيعًالمحورية
“  البيئة”

بندًالمواصفة
6.5

6.5.3منعًالتلوث:    1قضيةً

6.5.4االستخدامًالمستدامًللموارد:    2قضيةً

6.5.5تكيفًوتخفيفًالتغيرًالمناخي:    3قضية

6.5.6حمايةًواستعادةًالبيئةًالطبيعية:    4قضيةً



المواضيعًالمحورية
“  التشغيلًالعادلةممارسات”

بندًالمواصفة
6.6

6.6.3محاربةًالفساد:    1قضيةً

6.6.4االنخراطًالسياسيًالمسؤول:    2قضيةً

6.6.5المنافسةًالعادلة:    3قضية

6.6.6أثيرتعزيزًالمسؤوليةًالمجتمعيةًفيًمجالًالت:    4قضيةً

6.6.7احترامًحقوقًالملكية:    5قضيةً



المواضيعًالمحورية
“  القضاياًالمتعلقةًبالمستهلك”

بندًالمواصفة
6.7

6.7.3ادلةممارساتًتسويقيةًومعلوماتيةًوتعاقديةًع:    1قضيةً

6.7.4حمايةًصحةًوسالمةًالمستهلك:    2قضيةً

6.7.5االستهالكًالمستديم:    3قضية

6.7.6خدمةًودعمًالمستهلكًوحلًالنزاعات:    4قضيةً

6.7.7حمايةًبياناتًالمستهلكًوخصوصيته:    5قضيةً

6.7.8الحصولًعلىًالخدماتًاألساسية:    6قضيةً

6.7.9التعليمًوالتوعية:    7قضيةً



المواضيعًالمحورية
“  المشاركةًوالتنميةًالمجتمعية”

بندًالمواصفة
6.8

6.8.3المشاركةًالمجتمعية:    1قضيةً

6.8.4التعليمًوالثقافة:    2قضيةً

6.8.5خلقًفرصًالعملًوتنميةًالمهارات:    3قضية

6.8.6التطورًالتكنولوجي:    4قضيةً

6.8.7الثروةًوزيادةًالدخل:    5قضيةً

6.8.8الصحة:    6قضيةً

6.8.9االستثمارًالمجتمعي:    7قضيةً



متطلبات اإلرتقاء بالمسؤولية المجتمعية



توعويةبحمالتالقيام
يقوتطبلترسيخالنطاقواسعة

فيالمجتمعيةالمسؤوليةمفهوم

واٍع،صحيحبشكلالمجتمع

المؤسساتمستوىوعلى

بأحجامهاوالخاصةالعامة

لىإإضافةالمختلفة،وقطاعاتها

.المدنيالمجتمعمؤسسات



المسؤوليةإدماج

ضمنالمجتمعية

وخططاستراتيجيات

اتالمؤسسفيالتنمية

.الصلةذاتالعربية



بالتعليماالهتمام

أجلمنوالتدريب

إلىاالنتقالتعزيز

األخضراالقتصاد

سياقفيالمسؤول

.المستدامةالتنمية



كةمفهومتعميق الشرا

منتمثلهلماالوطنية

رارواستقتطويرفيأهمية

ملالشابمفهومهاالتنمية

.والمستدام



دورأهميةتوضيح•
المحليةالمجتمعات

وتأثيروأبعادبمفهوم
المجتمعيةالمسؤولية

.والمجتمعالفردعلى



أهميةعلىالتأكيد

المؤسساتاستفادة

أفضلمنالعربية

فيالدوليةالممارسات

المسؤوليةمجال

.المجتمعية



والحكوماتالدولقيام

جالمفيفعالبدورباالرتقاء

المجتمعيةالمسؤولية

يالرئيسالمحفزلتصبح

أجلمنالتنميةلشركاء

المسؤوليةمبادئاعتماد

.المجتمعية



اإلدارةمفهومترسيخ

أساسيكمحفزالرشيدة

مبادئاعتمادجهوديدعم

يًفالمجتمعيةالمسؤولية

.المؤسسات



الريادةثقافةنشر

يًفواإلبداعواالبتكار

المسؤوليةمجال

.المجتمعية



واردالمفياالستثمارتعزيز

،عملفرصوخلق،البشرية

ةصحيعملبيئةوتوفير

حلمعجنبإلىجنبا ًوآمنة

االجتماعيةالمشكالت

ةالتنميوتعزيزوالبيئية

.المستدامة



نشكر لكم حسن استماعكم





ضـوابـط وأولـويـات
معية حبوث املسؤولية اجملت

يف املنطقة العربية
حامد بن عبداهلل البلوشي.د

مدير شبكة الباحثين العرب 
عيةمستشار وباحث في مجال املسؤولية املجتم





وفي إن حاجتنا  إلى الدراسات والبحوث العلمية بشكل عام

 ب
ً
عد مجال املسؤولية املجتمعية بشكل خاص تزداد يوما

نتيجة ما يشهده العالم من تقدم مذهل للعلوم آخر، 

.وتكنلوجيا املعلومات واالتصاالت

مقــــدمــــــة



البحث العلمي هو أسلوب منظم، منطقي، موضوعي، دقيق يتوصل إلى نتائج بناء على أسس وأدلة



بيّة جدول مقارنة يظهر الفرق في اإلنفاق المالي على البحث العلمي بين البلدان العر

وبلدان أخرى

ار ملي)اإلنفاق على البحث العلمّي البلدان

(دوالر

ل اإلنفاق على البحث العلمّي من نسبة الدخ

القوميّ 

1.70.30ةالبلدان العربيّ 

21.30.60ةأميركا الالتينيّ 

200.70الهند

48.21.70اجنوب شرق آسي

174.71.90ياالتّحاد األوروب

2812.70ةأميركا الشماليّ 

98.22.90اليابان

6.14.70إسرائيل



واقع المسؤولية المجتمعية في العالم العربي

يةالمسؤولية المجتمعحول مفهوم ومبادئ توجد فجوة معرفية -1

تنظم المسؤولية المجتمعيةال توجد تشريعات وقوانين -2

مع من أجل معرفة احتياجات وأولويات المجتغياب البحث العلمي -3

في مجال المسؤولية المجتمعية



للمسؤولية المجتمعية للشركاتغياب الدور االستراتيجي -4

يةفي مجال المسؤولية المجتمعقلة الكفاءات والمتخصصين -5

وموارد مالية لدعم المسؤولية عدم تخصيص ميزانيات -6

المجتمعية

وبرنامج قياس األثر للمسؤوليةعدم وجود مؤشرات وطنية  -7

المجتمعية

واقع المسؤولية المجتمعية في العالم العربي



أهمية البحث العلمي في مجال المسؤولية المجتمعية

،المستدامةالتنميةأدواتأهمأحدمنالمجتمعيةالمسؤولية

تقبلمسلبناءاألساس،،حجريعتبرالعلميالبحثأنيعنيما

.القادمةولألجياللناومستداممسؤول

مسؤوليةالتطبيقاتفيالعلميالبحثتفعيلبمكاناألهميةمن

أوالخاصالقطاعأوالحكوميالقطاعفيسواءالمجتمعية

.سواءحدعلىالمدنيالمجتمع



اقع التحديات األساسية للمجتمعات بهدف توجيه -1 الوقوف على و

املبادرات أو امليزانيات باتجاه سد الفجوات

املقدمة تقليل الهدر وتعظيم األثر االجتماعي للمبادرات والخدمات -2

للمجتمع

أهمية البحث العلمي في مجال المسؤولية المجتمعية



تفعيل مبدأ الشراكة ملشاكل من ز دور  األطراف ذات العالقة يعز ت-3

رة يجاد حلول مبتكل لجميع خالل تنفيذ املبادرةلوتحديات مستدامتين 

دراسات الجدوى لتقديم خدمات و تأسيس مكاتب وبيوت خبرة -4

االجتماعية وبحوث علمية و اجراء املسوحات واستطالعات الرأي التي 

املجتمعية وتطويرهاتساهم في تفعيل املسؤولية 

أهمية البحث العلمي في مجال المسؤولية المجتمعية



بناء رؤية استراتيجية واضحة وخطة مساعدة جهات االختصاص على -5

عمل تنفيذية لتطبيقات املسؤولية املجتمعية

مؤازرة القطاع الخاص للقيام بدوره االجتماعي املأمول -6

في مأسسة قطاع املسؤولية املجتمعية وتنمية املجتمعاملساهمة-7

أهمية البحث العلمي في مجال المسؤولية المجتمعية



ةاجلوهرياملوضوعات 
للمسؤولية 

اجملتمعية
حبسب متطلبات 
املواصفة القياسية

ISO26000

ممارسات 
التشغيل 

العادلة

حقوق 
االنسان

ة مشاركة وتنمي
اجملتمع

محاية 
البيئة قضايا 

كاملستهل

احلقوق 
األساسية 

احلوكمة العمليف 
ةاملؤسسي

1

2

3

4

5

6

7

خصباً جداً يتناولها البحث العلمييدانا مموضوعات جوهرية تعتبر



داً للبحث خصباً جيداناهدفاً من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة تعتبر م17



عدم التمكن من الوصول إلى املعلومات

صعوبة جمع البيانات 

واملعلومات من مصادرها 

األصلية وإخفاء الحقائق  

بحجة السرية والخصوصية

هجرة العقول العربية

الهجرة الخارجّية للعقول،

ب والكفاءات العلمّية، بسب

ف بيئة العمل الطاردة، أو ضع

الرواتب، أو عدم االستقرار 

.السياس ي واالجتماعي

ضعف الثقة

مراكز بإمكانّية الثقة عدم 

طنية والخبرات الو البحث العلمّي 

باملساهمة في إيجاد الحلول 

عيةللمشكالت والقضايا املجتم

تمعيةأهم التحديات التي تواجه البحث العلمي يف املسؤولية اجمل



ضعف الدعم

عدم تخصيص ميزانيات 

وموارد مالية كافية  لدعم

البحث العلمي

قلة املراجع

ادر  ندرة وقلة املراجع واملص

والدراسات العربية في 

ية مجال املسؤولية املجتمع

عدم الجدية

عدم جدية معظم األبحاث 
وذلك يرجع ألسباب عّدة

عدم مراقبة المشاكل: منها
وافع الحقيقيّة، إضافة إلى د
ة في الباحث الذاتيّة كالرغب
قصد الترقيّة العلميّة، أو ب
الهدف الماّديّ 

معيةأهم التحديات التي تواجه البحث العلمي يف املسؤولية اجملت تمعيةأهم التحديات التي تواجه البحث العلمي يف املسؤولية اجمل





ولية إحدى المبادرات الرائدة للشبكة اإلقليمية للمسؤ➢

باحثين مهنية للمظلهاالجتماعية ، والتي تعنى بتوفير 

معيةالعرب المتخصصين في مجاالت المسؤولية المجت

جاالت يشرف عليها فريق من الخبراء والباحثين في م➢

.المسؤولية المجتمعية

الماهية



ي الدول شبكة معنية بتقديم الدعم المهني والفني للباحثين ف➢

لتي العربية واالسالمية عبر خدمة االستشارات المتخصصة ا

يقدمها خبراء ممن لهم معرفة وثيقة بممارسات وتطبيقات

المسؤولية المجتمعية

ة هو إطار علمي ومهني لتحقيق شراكات مع المنظمات الدولي➢

.يوالهيئات والمجالس المتخصصة في مجاالت البحث العلم

الماهية



طة 
ش

ألن
سية 

ت الرئي
ال
جا

الم
ال

شب
كة  خدمات استشارية

خدمات تدريبية

خدمات الدراسات والبحوث

خدمات الفعاليات والمؤتمرات



طة 
ش

ألن
سية 

ت الرئي
ال
جا

الم
ال

شب
كة  خدمات العضويات المهنية

"المنح المهنية»خدمات 

خدمات التعليم والتدريب المهني عبر الوسيط اإللكتروني

خدمات تنمية المجتمعات والمسؤولية المجتمعية



ف
ألهدا

ا



ف
ألهدا

ا



ات تعزيز البحث العلمي في مجال المسؤولية المجتمعية من خالل الجامع-1

ومراكز البحوث

تمكين الباحثين من إجراء بحوث علمية لمؤازرة جهات االختصاص في-2

إيجاد حلول مبتكرة للتحديات

تمعيةإنشاء مؤسسات بحثية وبيوت خبرة متخصصة في المسؤولية المج-3

إنشاء جمعيات وأوقاف متخصصة لدعم البحث العلمي في المسؤولية-4

المجتمعية
تخصيص ميزانيات لدعم البحث العلمي-5

التوصيات







ضوابط وأولويات حبوث املسؤولية اجملتمعية يف منطقتنا العربية

ورقة عمل

املنتدى الدولي العلمي لبحوث املسؤولية اجملتمعية لعام " مقدمة إىل

"م2020

م2020/ديسمرب/28

نعيمة بنت إبراهيم الغّنام. د



يتمثل اهلدف أساسي من هذ الورقة يف القاء الضوء على ضوابط وأولويات حبوث 

ولتحقيق ذلك .املسؤولية اجملتمعية كما وردت يف األدبيات ذات األصالة العلمية 

قامت الباحثة ببيان الضوابط املظهرية ، والضوابط املنهجية لكتاب حبوث 

إضافة إىل أولويات حبوث املسؤولية اجملتمعية واليت هي . املسؤولية اجملتمعية 

تمام مبثابة أداة فّعالة يف رفع كفاءة الوعي باملسؤولية اجملتمعية وتنمية امليل وااله

لدى املهتمني من اطياف اجملتمع وتعميق وعيهم بأهمية هذه البحوث ملا هلا من 

دور فّعال يف ترسيخ أهداف التنمية املستدامة

ملخص الورقة



ن  الواقع يؤكد أنه ليس هناك تعريف عام موحد للبحوث الرتبوية ، واالجتماعية أل
.البحث نشاط متنوع ويأخذ أشكال خمتلفة وأساليب متنوعة

وقد يكون البحث نتيجة جهود فرد أو جمموعة من األفراد أو يكون مسؤولية هيئة من
.اهليئات أو منظمة من املنظمات

البحث وقد تكون نتيجة البحث أشياء غامضة أو اكتشافات رائعة والنتيجة يكون هدف
.دائمًا توسيع نطاق املعرفة البشرية وتنميتها

.وبذلك يكون البحث طريقنا للكشف عن املعرفة اجلديدة 

:املقدمة



1994



ول شيًئا نفعًيا والبحث يف جمال املسؤولية اجملتمعية شأنه شان البحوث العلمية يف امليادين األخرى جيب أن يستهدف يف املقام األ

.مفيًدا حتى يكون للبحث نفسه معنى ومغزى وهدف

ث الرتبوي وقد حدد حاجي خليفة املشار إليه يف منري يف كالمه عن الكتابة أو التأليف سبعة أقسام أو جماالت وهي تنطبق على البح

.والبحوث االجتماعية كما ترى الباحثة

أن يكون هناك شيء 

خمتصر فيفصله

أن يكون هناك شيء

متفرق فيجمعه

أن يكون هناك شيء

مغلق فيشرحه 

أن يكون شيء 

جديد فيكشفه

أن يكون هناك شيء

أخطأ فيه مصنفه 

فيصححه

أن يكون هناك شيء

خمتلط فريتبه

أن يكون هناك شيء

مطول فيختصره 
14:سابق صمرسي،مرجعمحمد منير 



عيةضوابط وأولويات حبوث املسؤولية اجملتم



إنه من اجليد أن نطرح على أنفسنا هذا السؤال ماذا نعين بضوابط حبوث املسؤولية  

اجملتمعية ؟

دقيقة، ونقِصد بها مجيع األمور والتفصيالت ال، تعين حمددات البحث ومعايريه

ل اليت ُتساعد يف إخراج حبث يهدف إىل الكشف عن معرفة جديدة يف جما

.اإلنساني التنموي

وخيتلف البحث العلمي  يف هذ اجملال عن أي نوع آخر من أنواع امُلدوَّنات، 

ة فمعايريه وُمَحدَّداته واشرتاطاته ختتلف مثًلا عن كتابة الرواية، أو القص

ري على القصرية، أو املقاالت اخلربية جبميع أمناطها، فالباحث العلمي له تأث

امُلجتمع بأسره



مظهرًياضوابط كتابة البحوث بشكل عام 



لصفحة :صفحة عنوان الرسالة

عنوان الرسالة تنسيقات ُمَعيَّنة، 

وذلك من ضوابط كتابة الرسائل 

.العلمية احملورية

: الكتابة احلاسوبية

ملا يتميز به من سرعة 

هائلة جتعله اقتصادًيا 

.بدرجة كبرية
لكي يكتب الدارس أو الباحث

عنواًنا منوذجًيا ال بد أن يكون

كلمة، 15-10ُموجًزا بني 
وأن حيتوي على متغريات  

ما البحث األساسية، وأن يعرب ع

يوجد باملنت الداخلي

https://mobt3ath.net/dets.php?page=604&titleللدراسات واالستشارات األكاديمية مبتعث

https://mobt3ath.net/dets.php?page=604&titleمبتعث


فحة وتلك الصفحة تلي ص:صفحة الشُّكر والتقدير

العنوان، وفيها مينتُّ الباحث ويشكر اجلهة اليت

.رشحته للقيام بالبحث  ، ومن ساعده ف إعداده

وهذااجلزء ال عالقة له  صفحة إهداء البحث 

ا، باألقسام املنهجية للرسالة، ويسري مبعزٍل عنه

ن وعلى الرغم من كونه تكميليًّا فإنه مهم، وال ُيمك

.إغفاله

من  :نوعية الورق امُلستخدم يف طباعة الرسالة والبحوث

ا جهات  بني ضوابط كتابة البحوث العلمية، اليت تطلبه

وهو األمر الشائع  ،A4البحث غالًبا الطباعة على ورق 
بني مجيع اهليئات واملنظمات واجلامعات  

وهي الصفحة اليت تلي:صفحة فهرس امُلحتويات

مله  الشُّكر واإلهداءات، ويضع فيها الباحث مجيع ما يش

البحث من أقسام، مع وضع نطاق ألرقام الصفحات أمام

.كل قسم

وبالنسبة للون الورق امُلعتمد يف ُجلِّ جهات األحباث هو اللون  

األبيض، وُيمكن أن يشذَّ عن ذلك صفحة العنوان فقط، وذلك 

يف حالة رغبة الباحث بإضافة ملسات مجالية على الرسالة  

.العلمية



كتابة تنظيم الجداول من بين ضوابط: الجداول في البحوث

من البحوث العلمية الضرورية، وقليل ما نجد بحث خالي

.الجداول

ثة؛ من حيث يستخدم الباحثون والباحثات برمجيات حدي

ساهم في أجل تبويب وتلخيص وتحليل البيانات، بما ي  

ثوضع استنتاجات جي ِّدة على حسب نوعية البح

هناك : الصور واألشكال والرسومات في الُمحتوى

تَّبع فيما يَخ صُّ الصور واألشكال و الرسومات ترتيب م 

.التي يرغب الباحث في تضمينها لم حتوى البحث

604:ص-السابق



ضوابط كتابة البحوث العلمية املنهجية



إن البحث العلمي الذي يعده الباحث إن كان تربوًيا أو اجتماعًيا ومنها حبوث املسؤولية اجملتمعية تتطلب تسجيل 

دقيق للعمل الذي قام به الباحث، 

حتى يكون هلا األثر على املتلقي بدون أي لبس أو غموض أو تقصري ، ويتبع البحث عادة نظاًم زمنًيا يبدأ بعرض  

الدراسات والبحوث السابقة ، ثم ينتهي لتحديد املشكلة اليت سيقوم بدراستها يف إطار تلك البحوث السابقة ، 

والتعامل معها بشكل والتعامل معها بشكل ُمنظَّم، ثم كتابة ُمقدِّمة عامَّة ُتهيُِّئ الُقرَّاء مُلتابعة التفاصيل األخرى،

وبعد ذلك تدوين أهمية وأهداف البحث بأسلوب صحيح، ودون خلط بينهما، ثم يلي ذلك كتابة أسئلة الرسالة أو 

ثم استنتاجات البحث وتوصياته وُمقرتحاته، ويف( ُمحتوى البحث)الفرضيات اخلاصَّة بها، ويلي ذلك كتابة املنت 

. النهاية وضع خامتة البحث امُلختصرة، وتدوين املراجع البحثية



معايري البحث العلمي الفنية 



حو تعد املعايري الفنية جودة البحث العلمي ونتناوهلا على الن

:التالي

االصالة  -1
مياألمانة العلمية والتوثيق العل-2واالبتكار

سالمة عنوان البحث-3



صياغة املشكلة 

بشكل واضح  

ودقيق مع احلرص  

أن تكون املشكلة 

قابلة للبحث، 

.والتحليل

سالمة عرض -4
مشكلة البحث 

وتعترب من أهم معايري  

البحث حيث يعترب 

سوء الصياغة أمًرا  

.  كافًيا لرفض البحث

وأن تكون بشكل 

علمي منهجي حتى 

تؤدي إىل صحة 

.نتائج البحث

سالمة صياغة -5
الفرضيات

اختيار العينة 

وخصائصها وتوزيعها  

يف البحوث 

وحتديده ...الوصفية

بشكل واضح ألن 

حتديدها له عالقة 

.بنتائج البحث

اختيار العينة-6

املنهج املستخدم يف 

البحث وأدواته 

ووسائله

جيب اتباع املنهج  

املناسب لطبيعة 

املشكلة اليت 

.يعاجلها البحث

املنهج املستخدم -7
يف البحث

أن يكون قادًرا 

على اإلجابة على 

أسئلة وفرضيات 

.البحث

التحليل-8
االحصائي



سالمة النتائج -9
والتوصيات

10-
ملخص البحث

البد أن تكون النتائج اليت ترد يف نهاية البحث مستمدة منه ومرتبطة  

ومن الضروري أن  . ارتباًطا مباشًرا بفرضيات البحث وأهدافه ومعاجلاته

.بالنتائج.  تكون التوصيات مرتبطة 

أن حيتوي البحث على ملخص ألنه يساعد يف فهم حمتوى البحث دون  

.احلاجة لقراءة البحث كامل

https://www.bts-academy.com/blog_det.php?page=اكاديميةBTS

https://www.bts-academy.com/blog_det.php?page=اكاديمية


دقة اللغة وأسلوب كتابة وصياغة البحث-11

ب جيب أن يكتب البحث بأسلوب علمي موضوعي ، وعبارات واضحة حمددة بعيدة عن التعص•
مع  .ع أو إصدار األحكام الشخصية أو اخلربات الذاتية اليت ليس هلا عالقة باملوضو.أو التحيز 

.التأكيد على روح الباحث وشخصيته مع مراعاة أال يأخذ البحث طابًعا شخصًيا

علم مهما فالعامل أو الباحث هو طالب. جيب أن تتسم اللهجة اليت يكتب بها البحث بالتواضع •
.وينبغي أن يكون إنساًنا متواضًعا والعامل يظل عامًلا مادام يطلب العلم.كانت قدره ومكانته 

هل معرفة جيب على الباحث أن يبتعد عن استعمال املفردات الصعبة ذات املستوى اليت ال يس•
.معناها



حداثة املراجع وارتباطها بالبحث-12

ادة حبثه  تعترب مراجع البحث دليًلا على مدى دقة الباحث وعنايته بتوثيق م
حسب األصول العلمية ومن أهم أدبيات البحث وشروطه فهو دليل على  

ار الواردة يف  األمانة العلمية اليت جيب أن يتحلى بها الباحث يف نسبته لألفك
دراسته ألصحابها األصليني،

.ومتكني القارئ من الوصول اليها بسهولة

ماعيةواإلجتالتوثيق في البحوث والدراسات التربوية :خليل يوسف الخليلي ،نور الدين عقيل 11:ص1990،والتزيعدار ومكتبة الكتاني للنشر .



أولويات حبوث املسؤولية اجملتمعية



دة واقع التنمية املستدامة يفرض علينا أن نتلمس اجملاالت املتعد

والواضحة اليت جيب أن تعطى األولويات يف حبوث املسؤولية 

ملستدامة من ويأتي يف مقدمتها أليات لتنفيذ حبوث التنمية ا. اجملتمعية

وتأمني اإلمكانات املالية واملادية . *169هدف وغاياته 17خالل ال 

.والبشرية 

https://arabstates.unwomen.org/ar/what-we-do/sdgsلمزيد من التفاصيل حول هذ الموضوع أرجع إلى*



اجملال االول

مبعنى غرس  .. أن نعطي حبوث املسؤولية اجملتمعية أولوية ملعاجلة مشاكلها اخلاصة 

ر حتقيق  قبل أن نتصدى للمشكل اليت تؤدي لتعث.املفهوم ونشر ثقافته يف جمتمعاتنا العربية 

.أهداف التنمية املستدامة على أرض الواقع ويكون العطاء يف هذا اجلانب موضوعًيا ومؤثًرا

اجملال الثاني

.ة تدريب االختصاصني ، واملستشارين ، والشباب على حبوث املسؤولية اجملتمعي

:يف املواضيع التالية



.يالتعليمالنظامنوعيةلتحسنيالتعليميةاملؤسساتدعمخاللمنوالتدريبالتعليم•

عمدوكذلكاجملتمعودراساتاالجتماعيةباملسؤوليةاهتماماتولياليتاألحباثمراكزدعم•

.عامةبصفةباجملتمعالنهوضشأنهامناليتوامللتقياتاملؤمترات
مبختلفعاجملتمأفرادبنيالصحيالوعينشريفاملساهمةيفاملؤسساتتساعدحيث:لصحةا•

منالوقايةكيفيةعلىللموظفنيوتدريبموجهة،محالتتنظيمخاللمنوشرائحهطبقاته

.األمراض

راراإلضمنواإلقاللالتلوث،علىوالقضاءالبيئة،نظافةعلىاحملافظةخاللمن:البيئة•

.بالطبيعة



.احلرالعملعلىاخلرجينيالشبابلتشجيعواملتوسطةالصغريةاملشروعاتلدعمحبوث•

العشوائية،املناطقهيكلةوإعادةالفقر،علىالقضاء:مثلاألخرى،االجتماعيةاجملاالت•

.أنفسهممساعدةعلىاخلاصةاالحتياجاتذويوتشجيع

علىفوالتعراالجتماعيةاملسؤوليةمشروعاتتنفيذيفاخلرييالعملمؤسساتمعالتنسيق•

مواأليتاباجملتمعاإلعاقةوذوياخلاصةاالحتياجاتذويأعدادوعلىاالجتماعيةاملشكالت

.السنوكبارواألرامل



اجملال الثالث

نمية امليل  حبوث املسؤولية اجملتمعية أداة فّعالة يف رفع كفاءة الوعي باملسؤولية اجملتمعية وت
ر  واالهتمام لدى املهتمني من اطياف اجملتمع وتعميق وعيهم بأهمية هذه البحوث ملا هلا من دو

التنمية اليت  فّعال يف ترسيخ أهداف التنمية املستدامة الذي بالتالي ميثل ضرورة هامة لدفع حركة
.يتطلبها التغيري والتطور

لى  ومن هنا نتطلع أن تضع كل دولة يف خططها التنموية برامج شاملة لتدريب ذوي العالقة ع
ن قد  وبهذا نكو. اختالف مسؤولياتهم على البحوث االجتماعية يف جمال املسؤولية اجملتمعية

كته ساعدنا حبوث املسؤولية اجملتمعية على أن تكون هلا قاعدة بشرية عريضة تسهم يف حر
.واطراد منوه



:اخلامتة

ؤولية يف نهاية حديثنا عن ضوابط وأولويات حبوث املس

واليت  اجملتمعية ينبغي أن نشري ألهمية نتائج البحوث

لوا جيب االستفادة بها من أولئك الذين يهمهم أن حيو

التنمية  هذه النتائج إىل تطبيقات عملية لتحقيق غايات

.املستدامة 



:التوصيات

واء على  من الضروري أن يوجد نوع من التنسيق بني اجلهات اليت تعمل حبوث وحتقق نتائج  س-

.املستوى احمللي أو اإلقليمي والعاملي

نمية  مساعدة الباحثني حيثما كان موقعهم على متابعة حركة البحث لتحقيق أهداف وغايات الت-

:وذلك عن طريق . املستدامة

.توثيق اجلهود واملشروعات والربامج وكل املعلومات ونشرها لالستفادة منها•

، يف جمال التنسيق قيام مراكز البحوث واقسامه يف الشركات واهليئات واجملتمع احمللي•

.والقطاع غري الرحبي بالتعرف على جهود بعض وتبادهلا وربط قنوات اتصال بينها

مّت حبمد اهلل



:المراجع

=BTShttps://www.bts-academy.com/blog_det.php?pageاكاديمية 
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.جامعة البحرين-مناهج البحث(  :1998) خليل يوسف الخليلي الخليلي

.القاهرة–عالم الكتاب -البحث التربوي وكيف نفهمه (  : 2003) محمد منير مرسي 
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معية تقييم مستوى جودة الخدمة لبرامج المسئولية المجت
في قطاع التأمين التكافلي بدولة الكويت 

من وجهة نظر المستفيدين

شهاب أحمد العثمان. د/ إعداد

داود الهدابي. د. أ/ إشراف
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الشبكة اإلقليميةضمن متطلبات برنامج الزمالة البحثية في مجال المسؤولية المجتمعية بتنظيم
ي للتخطيط للمسؤولية المجتمعية باعتماد الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا والمعهد العرب

بدولة الكويت 



مقدمة 

رتدلتجملتمربربالتأرت،ربربأدل ملربربأليعتربربالتأتربربالتلتأتيربربإلسالملتجتسربربالملاي ربربدأتلملربربركل وربربأعلت  ربربإلأف ل تأتعربربإل  ل ربربتلعسربرب•
يفلت ئربرب ل18.1تصربربإل  ل“ لعربربأ قلملريربرب لأالعمربربرلسالربرب لت  ربربتر لتأعربربإل م”شربرب ألملعربربإلتلتأتربربالتلتأتيربربإلسالمل

دربالعاربإلالتأعربإل ل لنلت ترملالع ليصإل مجربإل لل ربإلتإلقلتأتيإلسربإليفلمج.لألخريةلخاللتأ عرتقلتخلمسلت
(Stupak2001)2013لالدإلألد  ألفمإلليفلهنإلي ل19.87لنلارل2014لالدإلألد  أليفل20  ل

تنة ووق وألن النهوو ب لتلمنة ووق اادمةووتي قي مووم  ك ن،مةووم نووتني ا  ةعوو   ن  ووم  لة وو    وو •
قوووت   مووو اي ونات وووتت الة،مةووومي مووولن لفموووإلنال  المروووتمفم ازتوووانم يو  نهووو  و وووت   موووم اا ت

لة،مةة وق لتلة،مةم ن  خا  االم ام لإلل تي ونفوتي   الة ول ل ق الة،مةة وقي وان الة واول ق ا
مووم ت وو إ ىلووإ  نووت  نوونهك  و تووف ل  نمه،وول الفوو ي  و الةنلةووقي لةةت تووق الة ا نووق ال قوول

هوو ه هووم ن،مة وولي و نووت   ف وول توو ق م   اقيوول األخادووم والقووت   م واادمةووتيك وال الوو ك  و 
.ل.الة تو  األ   ق المم  ق م  فالهت نفه م الة اول ق الة،مةة ق



نميتيلوق ن  هنت تنبثق  هة ق ال دنتت المم تقدنهت ه ه الش نتتي و هة ق وقو ي  ادوق ننوتمم•
 تقووق تنمه،هووت هوو ه الشوو نتت نووم  موو اي ونات ووتت الة،مةووم المووم ت ةوول مالهووتي نةووت  ، وول ال

لشتنفق مم ن مة ة ىلإ ت  ال  ق ية  ةف تتهت ن  خا  تبنم نفتي   وتطب قتت ىيا ة ال، ية ا
ةالهووتي   ان،هووت اادمةووتي ق والقت    ووق واألخال ووق وال ال يووقي لةووت  الوو    يووتت وتطف ووتت  

.لا تقت  لة م ى ال دنتت المم تقدنهت حمإ تةل ىلإ  ي قق المةال 
الو ك ( Servqual Scale)الم د وتت  /كوتتزي او ف ل مإلن الد اتق ت  إ الإ تبنم نق وت  ا•

لق ووت  وتقالوو   ( ( Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1985, 1988وضووم نوو  دبوول 
تطبالوق ن م ى ق ية خدنتت المإلنال  المرتمفم الة ق ي  دولق الر يتي وندى وق ي  ادق  وال 

ت ت   غب  ودي  ل تي ال، ية و  انك الة ل ل ق الة،مةة ق المم  نف هت ه ا القطتعي لت ميت ه دط
.كبال  ن   م اي الة،مةم لتلم تنل ن ل



مشكلة الدراسة 
ق الة،مةة وق ن م ى ق ية ال دنق لبو انك الة ول ل نت: تكمن مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي•

؟ن  وقهق  ل  الة مفالد  مم دطتع المإلنال  المرتمفم  دولق الر يت 

:ويتفرع من التساؤل الرئيس السابق األسئلة الفرعية اآلتية

معية؟ما مدى قيام شركات التأمين التكافلي بتبني تطبيق مفاهيم وأبعاد المسئولية المجت1.

مللات بدولللة هللت تتللوفر أبعللاد لللود  الخدمللة فللي اللدمات شللركات التللأمين التكللافلي الم دمللة ل فللراد والمنظ2.
الكويت؟

ئولية هللللت تللللؤ ر أبعللللاد الجللللود  علللللل ممارسللللة المسللللئولية المجتمعيللللة وعلللللل ا الللل   يمللللا  تعلللللق بالمسلللل3.
االلتماعية المهنية    وا االقية لدى العاملين والعمالء؟

امج المسللئولية هللت  للؤدب تطبيللق أبعللاد لللود  الخدمللة كلللل تمكللين شللركات التللأمين التكللافلي مللن تطبيللق بللر 4.
المجتمعية ؟



فرضيات الدراسة
.ا   قد تطبالق لب انك الة ل ل ق الة،مةة ق لدى دطتع المإلنال  المرتمفم1.

نوووو م ى قوووو ية ال دنووووق الةقوودم نوو  دطووتع المووإلنال  المرووتمفم هوو   دوول نوووو  نوووو م ى 2.
.ال،وو ية الةم د ووق

 ل ل ق ا ت قد  ادق ذات يالق ىحةتل ق  ال  تطبالق  ل تي ق ية ال دنق و  انك الة3.
. الة،مةة ق مم دطتع المإلنال  المرتمفم

مووم وادووم ≥a)0.05)ا ت قوود موو وت ذات يالووق ىحةووتل ق  نوود ن ووم ى ن ن يووق 4. ي توون ات الة وول ل ق الة،مةة ووق لشوو نتت المووإلنال  المرووتمفم ت وو ى لنوو ع ال ةالوول و  وود
.ت تنل ال ةالل نم الش نق



:أهم الدراسات السابقة 

(  Sangeetha ,2017)دراسة -

الوسرط  تطوير مقياس جودة الخدمات والرضا ونوايا العمالء في البنوك االسالمية في الشرر  ا•
املي  وقرد مستجيبا  وتم تحليل البيانات باستخدام التحليل العر( 373)وتكونت عينة الدراسة من 

تضرمن بينت نتائج الدراسة بان هناك عدة جوانب  لجودة الخدمات المصرفية االسالمية   حيث
هررررلج الجوانررررب الملموسررررية  والخرررردمات  ورضررررا العمررررالء  والتعرررراط   واالمرررران  والتوكيررررد  

امل تؤثر والمصداقية   والوالء  وحساسية سعر الخدمة  حيث بينت نتائج الدراسة بان هلج العو
ية للبنرروك فرري جررودة الخرردمات المصرررفية االسررالمية وتسرراعد فرري بنرراء االسررتراتيجيات التسررويق

.االسالمية

( Bella 2016،&  Al-Fayoumi)دراسة بيال والفيومي •

يررت اتجاهررات اصررحاب المصررالا حررول المسررؤولية االجتماعيررة فرري البنرروك االسررالمية فرري االردن  وقررد  جر•
مررن البنرروك االسررالمية وهرري البنررك االسررالمي االردنرري لالسررتثمار والبنررك( 2)الدراسررة علررن عينررة مكونررة 

علرن العربي الردولي االسرالمي   وتوصرلت الرن ان هنراك اتجاهرات ايجابيرة حرول المسرؤولية االجتماعيرة و
نهرا مكرون ايجرابي وهرام مرن وجهرة نارر اصرحاب المصرالا   واشرارت الدراسرة الرن ان الشرريعة  اعتبار 

ين وتعزيز االسالمية لديها ناام داخلي يفرض المسؤولية االجتماعية   وقد اوصت الدراسة بضرورة تحس
.نشاطات المسؤولية االجتماعية من اجل تدعيم االلتزام  والهوية الثقافية للبنوك االسالمية



تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على واقع حال المسئولية •
ت، ومدى المجتمعية بالنسبة لشركات التأمين التكافلي بدولة الكوي

التزام تلك الشركات بها، وهذا مما لم تتناوله دراسات سابقة، 
.  حسب علم الباحث حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة

حول (العمالء ) تهتم الدراسة الحالية بتقييم رأي المستفيدين •
ية مدى قيام شركات التأمين التكافلي بتطبيق أبعاد المسئول
ة التزام المجتمعية، وتوضيح عالقة أبعاد جودة الخدمة بتطوير ثقاف

.تلك الشركات بمفاهيم وبرامج المسئولية المجتمعية

اتما يميز الدراسة الحالية عن سابقاتها من الدراس



إجراءات الدراسة
.تم استخدام المنهج الوصفي ألنه األكثر مالئمة للدراسة: منهج الدراسة•

.شخص من عمالء شركة بوبيان للتأمين التكافلي بدولة الكويت( 50): عينة الدراسة•

 الو  لي تم استخدام االستبانة كأأداة دراسأة حيأث قأام الباحأث ببنائهأا وتطويرهأا: أداة الدراسة•
اادمةوووتي قي ) ي ن وووتو  الة ووول ل ق ت وووم ن وووتو ن   وووق  فوووإ ةي قووو  م( 40) فوووإ اشووومةفت لقي الةفة تووو قي اا مةتي وووقي ااتوووم،ت)ن وووتو  ال وووتي ال،ووو ية ( يوووقال  القت    وووقي األخال وووقي ال 

.ال ةتتم ل ع تودد ص غت الةيت ات ح ب نق ت  ي (الم ت في الثقق
لووإ ي قووق الثيووتت ل،ة ووم الةيووت ات الة قهووق ىودوود توو  المإلكوود نوو  صوودت وايووتت  ياة الد اتووقي  فغووت •
ثوول هوو ه ي وهوم ننتتوويق ا مةووتي  مووتلك هوو ه الد اتووقي حالو   ن الن وويق الةقب لووق لم ةوو    مووتلك ن(952.)

(.6.)الد اتتت هم 
•



اإلجابة علي فرضيات الدراسة•



.لمرتمفماالمإلنال دطتعلدىالة،مةة قالة ل ل قلب انكتطبالق  قدا:األولإالف ض ق•

لوووووم زقةوووووتلم ن وووووتو  الة ووووول ل ق ازحصت  ظهر التحف  
 ل ق ت د وووتت ال ةوووا  الة ووومفالد   لفة ووولن الة،مةة وووق  

 توو  الة،مةة ووق مووم الشوو نق نووتن ى ،ت  ووتي حالوو   فوو  الةم
، 3.783ال  ووت م  ل،ة ووم  نوو ي الة وول ل ق الة،مةة ووق  

وهأأأو مسأأأتوى عأأأالا مأأأن الموافقأأأة، وبأأأانحراف معيأأأاري 
ممأأأا يجعلنأأأا نأأأرف  الفرضأأأية العدميأأأة وقبأأأول،0.594

بأرامج الفرضية البديلأة التأي تؤكأد وجأود تطبيأق واضأح ل

دولأأة المسأأئولية المجتمعيأأة لأأدى قطأأاع التأأأمين التكأأافلي ب
. الكويت

محاور 

المسئولية 

المجتمعية

المتوسط 

الحسابي

اإلنحراف 

المعياري

3.83.566اإلقتصادية

3.93.600القانونية

3.84.530األخالقية 

3.530.713الخيرية

المحاور 

3.783.840الكلية



نوو ل ده المرتمفمالمإلنال دطتعن الةقدمال دنووققوو يةنوو م ى :الثت  قالف ض ق•
.الةم د ووقال،وو يةنوو م ى 

لووووم ألقةووووتلم ن ووووتو   ل ووووتي ازحصت  ظهر التحف  
دنوق ت د تت الة مفالد   ل،و ية ال ان ق ية ال دنق 

 وت م  مم الش نق نتن ى ،ت  وتي حالو   فو  ال تو  ال 
، وهو مستوى  3.859ل،ة م  ن ي ق ية ال دنق   

، ممأا 0.701عالا من الموافقأة وبأانحراف معيأاري 

ية يجعلنأأا نأأأرف  الفرضأأأية العدميأأة وقبأأأول الفرضأأأ

م البديلأة التأي تؤكأأد أن مسأتوى جأأودة الخدمأة المقأأد

مأع من قطاع التأأمين التكأافلي هأو مسأتوى يتناسأب
. .الجودة المتوقعة من طرف العمالء المستفيدين 

المعيارياإلنحراف الوسط الحسابي أبعاد جودة 

الخدمة 

.630 3.585 الملموسية 

.632 3.944 اإلعتمادية

.865 3.925 اإلستجابة

.675 4.015 التعاطف

.675 4.015 األمان 

.810 3.859 المحاور الكلية



ودة الخدمة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق أبعاد ج: الفرضية الثالثة

(.وبرامج المسئولية المجتمعية في قطاع التأمين التكافلي

أبعاد 

جودة 

الخدمة

محاور المسئولية 

المجتمعية

ارتباط بيرسون

المسئولية)بيرسونارتباط0.6961

(المجتمعية

0.000-Sig

 بعاد)بيرسونارتباط10.696

(الخدمةجودة

-0.000Sig

وهوم ل ةوق ( 0.696)  مضح نو  ال،ودو   ن ل ةوق اا تيوت  
ي (0.000)هووم sigا تيووت  ن قيووقي نةووت  ن ل ةووق الة ن يووق 

ي نةت  د   فإ وقو ي (0.05)الدالق وهم  صغ  ن  ن م ى 
ال دنووووق و وووو انك  ادووووق   ي ووووق  ووووال  تطبالووووق  ل ووووتي قوووو ية

.الة ل ل ق الة،مةة ق مم دطتع المإلنال  المرتمفم
ا ت قد"ال دم القتلفق لإل لض ق  مب م  ت  فإ نت ت     تو

ق  ادووق ذات يالووق ىحةووتل ق  ووال  تطبالووق  ل ووتي قوو ية ال دنوو
".فم و  انك الة ل ل ق الة،مةة ق مم دطتع المإلنال  المرتم



في واقع  ≥a)0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ال:الفرضية الرابعة 
ميل مع المسئولية المجتمعية لشركات التأمين التكافلي تعزى لنوع العميل و عدد سنوات تعامل الع

(الشركة

لمعرفأة إن كأان هنأاك عالقأة ارتباطيأة ANOVAاخميت  هو ه الف ضو ق تو  ىقو ا  ت فالول •
العميأأل  بأأين بأأرامج المسأأئولية المجتمعيأأة فأأي قطأأاع التأأأمين التكأأافلي، وعالقتهأأا ب نأأوع

: حسب الجدول اآلتي

FSigالمتغير

2.9630.042العالقة مع نوع العميل

   ف ل  قبول   توي (α≤0.05)ي وهم  دووول ن  0.042هو  sigون م ى الة ن يق 2.963تساوى  F بال  ال،دو  ل ةق 
مم وادم الة ول ل ق  ≤ a)0.05)ا ت قد م وت ن ن يق ذات يالق ىحةتل ق  ند ن م ى ن ن يق " ال دم القتلفق لإل ل ض ق  م

".الة،مةة ق لش نتت المإلنال  المرتمفم ت  ى لن ع ال ةالل 



ية في لمعرفة إن كان هناك عالقة ارتباطية بين برامج المسئولية المجتمع•
شركة، قطاع التأمين التكافلي، وعالقتها ب عدد سنوات تعامل العميل مع ال

-: حسب الجدول اآلتي  ANOVAالختبار هذه الفرضية تم إجراء تحليل 
FSigالمتغير

عدد سنوات تعامل العميل

مع الشركة 

1.3140.281

، وهـــــــــــي أكبر من sig 0.281ومستوى المعنوية 1.314تساوى  F بال  ال،دو  ل ةق 

 (0.05≥α)  إحصأائية ال توجد فروق معنويأة ذات داللأة" ال دم القتلفق لإل ل ض ق  م  مض ي و نت   ف ل مل نت

ت تعامأل في واقع المسئولية المجتمعية لشركات التأمين التكأافلي تعأزى لسأنوا≥ a)0.05)عند مستوى معنوية 

) معنويأة ، ونقبل الفر  البديل بأنه توجد فروق معنويأة ذات داللأة إحصأائية عنأد مسأتوى"العميل مع الشركة 
0.05(a ≤ م الش نق ل ن ات ت تنل ال ةالل نفي واقع المسئولية المجتمعية لشركات التأمين التكافلي تعزى  .



نتائج الدراسة

ل نيتشوو   ظهوو ت الد اتووق ن ووم يتت  تل ووق نوو  اهمةووتم الشوو نق لإلل ووتي الة وول ل ق الة،مةة ووقي المووم ت نووإ لشووع1.
موم هو ا لتلة،مةم الة فم وتقد   الة وتهةتت والة وت دات لرمو اي والةات وتتي نةوت  ودمم الشو نق لبو   الة يود

.الة،ت ي و فإ األخص مم ل د الة ل ل ق ال ال يق

 ي ولود   قت ت  متلك الد اتق لة م يتت  تل ق لمطبالق  ل وتي قو ية ال دنوق الةقدنوق لف ةوا  الة ومفالد 2.
  ود لفشو نق م قة م ن احل ال ةف تت المم  م  ن  خالهت تقد   ال دنق ألوللك ال ةا ي ماه ا المطبالق م

.  لت نثل  ودتت ى ،ت  ال ةلي ون الف ال  ت ات و نتك  اا من   ن  تهم   مفتصالل ال دنتت الةقدنقي 



التوصيات والمقترحات
.واز امااقمةت مالم اصلوتتللوت د دالة،مةة قيالة ل ل قلب انكالة تل واض قخطقوضم1.

.نقيلخاق يةاقتمق    توو نالمإلنال ش نتتموومنتنف ول ايىل مو لامووم وض و ةهن ق 2.

.قال دنق يةو ل تيالة،مةة قيالة ل ل ق  انك  صلةتالة،ت  فسممال تنفقالش نتتنمالةة ت يقالةقت  تتىق ا 3.

.وتط ي هتيةال،  ن ت ال وتطبالقالة،مةة قالة ل ل قخط وضمممالة،مةمو م ايال تنفال  ال الةشم نقال ةلم ت تف الل4.

تقوي االة،مةة قالة ل ل قممقوو  ق  لتاوب والقاو   ت  قلوووو نل حا قاو ك النواودلن تهواتلقتن تانمون تولت ا و ةض5.
.الة مة الم  ال    وال  م هتيال تصقتلن تلقتاي قتواتلنشكاا

.الة،مةة قالة ل ل ق  انكوتطبالقال، يةاقتمق ش مملفة تهةقنختففقتتخصصتننو اتخ و قايا  اتكفت ال ت 6.

.وخت قهتالش نقياخلال، ية ب انكالة تيطقالف تل تتو ش ت االق7.

.الةشم نقالةنتممتيتي خا ن والةات تتاألم اينمالة،مةة قوالةيتي اتالش اكتتتف الل8.



شهاب أحمد العثمان. د

كرًا 
ش 

ماعكم لحسن  است 
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÷]<ÌË^¬Ö<Ÿ^•<ª<‹ËÁœj÷]Ê<Ì√q]Üπ]<Ì ^œm‹ÈjÈ <ª<Ó◊rji<:÷]Ê<Ï4f“<ÌÈ€‚`e<Ìâ]ÖÇ÷]<ÂÑ‚<Ófl√iV
ÎÑ÷]<kŒÁ÷]<ÍÀ V

ÎÁfl√π]Ê<ÎÅ^π]<‹¬Ç÷]<±c<Ìq^£]<ã⁄_<ª<Í‚<:÷]Ê<Ó⁄^jÈ÷]<Üâ_<l^À◊⁄<ÅÇ¬<‰È <ÇË]àji

Í¬Áfi<‹¬Å<‹ËÇœi<Ì€¬]Ç÷]<l^„¢]<‡⁄<Üøjfli<ÿe^œπ^eÊ<Ì Ç„jäπ]<Ì¨Üé÷]<l^Èq^u<4«ji
’^fl‚V

<Íâ]ÖÅ<ÿÈí†<HÎÅ^π]<^„◊}Å<Üçˆ⁄<ƒ Ö<ª<^„iÇ¬^ä⁄<Ÿ¯}<‡⁄<Üâ˘]<ÂÑ‚<Ï^Èu<ª<ÌœÈœu<Ì€íe<ÃÈñË
^Èâ]ÖÅ<∞√�œflπ]Ê<‡ËÜn√j€◊÷<ÿ}Ç◊÷<ÏÖÇ⁄<ƒËÖ^é⁄<^éfic<H^„Ò^fle˘<ÕÜé⁄J

<·_<Üí£]<˜<Ÿ^nπ]<ÿÈfâ<Ó◊¬<‰fi`ç<‡⁄<ÎÑ÷]<Á‚<Í¬Áfl÷]<‹¬Ç÷]<]Ñ‚V



‰ ]Ç‚_Ê<ovf÷]<ÌÈ€‚_

ÈjÈ÷]<ÌË^¬Ö<Ÿ^•<ª<Ì◊⁄^√÷]<l^È√€¢]<ƒŒ]Ê<ìÈ~éi‹

<ª<ovf÷]<]Ñ‚<ÌÈ€‚_<á2i<^fl‚<‡⁄V

Ê<ÏÁœ÷]<gfi]Áq<Ó◊¬<ÕÁŒÁ÷]^‚àËà√i<Ã√ñ÷]<gfi]ÁqÊÈ◊œi<Ó◊¬<Ÿ^«jç˜]Ê<^„í

∞ävj÷]<Ì⁄ÁµÅÊ<‹ËÁœj÷]<ÌËÖ]Ü€jâ]<ÌÈ€‚_<Ö^„æcJ

1

2

3



‰ ]Ç‚_Ê<ovf÷]<ÌÈ€‚_

”÷<ÌÈeÜ«π]<ÌÈ√€¢]<ÔÇ÷<‹ÈjÈ÷]<ÌË^¬Ö<≈ÊÜéπ<Í÷^£]<4eÇj÷]<Ì¬^®<ÔÇ⁄<‹ÈÈœi‹ÈjÈ÷]<Ì÷^ÀJ

Üí£]<˜<Ÿ^nπ]<ÿÈfâ<Ó◊¬<ÌÈ÷^j÷]<Õ]Ç‚˘]<ovf÷]<]Ñ‚<‡⁄<Ó}ÁjËV

âÖ^€π]<‡⁄<‡ËÇœ¬<Ç√e<ÌÈ√€¢]<ÌeÜü<ª<Ã√ñ÷]Ê<ÏÁœ÷]<gfi]Áq<ÇëÖÌJ

π]<ÌÈ◊¬^ <l^fmc<^„fi`ç<‡⁄<‹ÈjÈ÷]<Ì÷^À“<Ì⁄Áøflπ<ÇËÇq<ÎÜ” <ÖÁíi<|]3Œ]≈ÊÜéJ

1

2

3



<ª<›^jË˘]<ÌË^¬Ö<s⁄^fiÜe<ª<Ã√ñ÷]Ê<ÏÁœ÷]<gfi]ÁqtJ›J’JÎ

”÷<ÌÈeÜ«π]<ÌÈ√€¢]<ÔÇ÷<‹ÈjÈ÷]<ÌË^¬Ö<≈ÊÜéπ<Í÷^£]<4eÇj÷]<Ì¬^®<ÔÇ⁄<‹ÈÈœi‹ÈjÈ÷]<Ì÷^ÀJ

Üí£]<˜<Ÿ^nπ]<ÿÈfâ<Ó◊¬<ÌÈ÷^j÷]<Õ]Ç‚˘]<ovf÷]<]Ñ‚<‡⁄<Ó}ÁjËV

âÖ^€π]<‡⁄<‡ËÇœ¬<Ç√e<ÌÈ√€¢]<ÌeÜü<ª<Ã√ñ÷]Ê<ÏÁœ÷]<gfi]Áq<ÇëÖÌJ

π]<ÌÈ◊¬^ <l^fmc<^„fi`ç<‡⁄<‹ÈjÈ÷]<Ì÷^À“<Ì⁄Áøflπ<ÇËÇq<ÎÜ” <ÖÁíi<|]3Œ]≈ÊÜéJ

1

2

3



<ª<›^jË˘]<ÌË^¬Ö<s⁄^fiÜe<ª<Ã√ñ÷]Ê<ÏÁœ÷]<gfi]ÁqtJ›J’JÎ

·_<–◊�fl⁄<‡⁄V

^€ä÷]<∞fi]Áœ÷]<Õ¯}<Ó◊¬<Ì⁄^j÷]<ÌŒÇ÷]Ê<h]Áí÷]Ê<Å]Çä÷]<ª<ÌÈfäfl÷^e<‹äji<ÌÈ√ïÁ÷]<Ì€øfi˘]Ê<∞fi]Áœ÷]<ÿ“ÌËÊ

ùÜ÷]<4∆Ê<ÍfiÇπ]<ƒ€j.]<Í¬^�ŒÊ<Î4§]<≈^�œ÷]<ª<∞◊⁄^√÷]<l^€‚^ä⁄Ê<l]ÅÁ„•ÍV
H^f÷^∆<ÅÁ€-]Ê<›^√÷]<^„⁄Á„À⁄<ª<ÏÁœ÷]<gfi]Áq<‡⁄<ÖÇœe<‹äji<^⁄<ÖÇœe
^„Ò]Å_<ª<Ã√ñ÷]<gfi]Áq<ò√fe<Õ^íi˜]<‡⁄<‘÷Ñ“<Á◊°<˜<^„fid J

·d V



<ª<›^jË˘]<ÌË^¬Ö<s⁄^fiÜe<ª<Ã√ñ÷]Ê<ÏÁœ÷]<gfi]ÁqtJ›J’JÎ

·_<–◊�fl⁄<‡⁄V

^€ä÷]<∞fi]Áœ÷]<Õ¯}<Ó◊¬<Ì⁄^j÷]<ÌŒÇ÷]Ê<h]Áí÷]Ê<Å]Çä÷]<ª<ÌÈfäfl÷^e<‹äji<ÌÈ√ïÁ÷]<Ì€øfi˘]Ê<∞fi]Áœ÷]<ÿ“ÌËÊ

ùÜ÷]<4∆Ê<ÍfiÇπ]<ƒ€j.]<Í¬^�ŒÊ<Î4§]<≈^�œ÷]<ª<∞◊⁄^√÷]<l^€‚^ä⁄Ê<l]ÅÁ„•ÍV
H^f÷^∆<ÅÁ€-]Ê<›^√÷]<^„⁄Á„À⁄<ª<ÏÁœ÷]<gfi]Áq<‡⁄<ÖÇœe<‹äji<^⁄<ÖÇœe
^„Ò]Å_<ª<Ã√ñ÷]<gfi]Áq<ò√fe<Õ^íi˜]<‡⁄<‘÷Ñ“<Á◊°<˜<^„fid J

·d V



<ª<›^jË˘]<ÌË^¬Ö<s⁄^fiÜe<ª<Ã√ñ÷]Ê<ÏÁœ÷]<gfi]ÁqtJ›J’JÎ

ÌÀä◊ gfi]ÁqÏÁœ÷]Ã√ñ÷]ÊÌfäfl÷^el^È√€r◊÷ÌË4§]^⁄Á€¬]Ê:÷
‹j„iÌË^¬Üe‹ÈjÈ÷]Ó◊¬‰qÊîÁí§]Íäj”iÌÈ€‚_ÔÁíŒHgqÊ
Ó◊¬∞◊}Çjπ]^flj¬˜]^„e^‚Ç„√iÊÂ^fjfi˜]Ê^„È÷cÿ”éeÜ€jä⁄

^ëÁí}]Éckfi^“’^fl‚ÏÅ]ÖcÌŒÅ^ëªÇÈäüŸ^œjfi]Íäâˆ⁄
Ÿ^√ J



<ª<›^jË˘]<ÌË^¬Ö<s⁄^fiÜe<ª<Ã√ñ÷]Ê<ÏÁœ÷]<gfi]ÁqtJ›J’JÎ

Èfâ<Ó◊¬<^„fl⁄<Ü“Ñfi<HÏÁœ÷]<ºœfi<Ì¬Á€r≤<‹äji<!]<ÿñÀe<^„fid <H‹ÈjÈ÷]<Ì÷^À”÷<ÌÈeÜ«π]<ÌÈ√€r◊÷<Ìfäfl÷^eÜí£]<˜<Ÿ^nπ]<ÿV

ÌËÜ”À÷]<ÌÈ÷¯œjâ˜]
ÌÈ÷^π]<ÌÈ ^Àé÷]
ÌËÇï^√j÷]<ÌeÖ^œπ]
<àÈ€j÷]<ÌÈâ^∏



<ª<›^jË˘]<ÌË^¬Ö<s⁄^fiÜe<ª<Ã√ñ÷]Ê<ÏÁœ÷]<gfi]ÁqtJ›J’JÎ

<ÌeÜü<ª<Ã√ñ÷]<gfi]Áq<±c<—Ü�jfi<‡©ÊtJ›J’JÎÇÈuÁ÷]<ÏàÈ“Ü÷]<l2j¬]<:÷]Ê<l^fi^Èfjâ˜]<Ÿ¯}<‡⁄Ê<H<ÌÈâ^â˘]Ê<Ï
^„fl⁄Ê<‘÷Ñ÷<ÏÇ“ˆπ]Ê<%^√π]<‡⁄<Ì¬Á€•<^È◊q<^fl÷<xñjjâ<H^flnù<ª<Ï]Å`“V

^„ Üõ<‡⁄<Ì÷ÁÀ”π]<Üâ˘]<l^À◊π<ºfñfl⁄<ÎÁflâ<oËÇ†<·^€ï<‡⁄<ÌÈ√€¢]<‡”≥<›Ç¬
^ëÁí}<ÌÈ¬^€jq˜]<l^ Üéπ]Ê<^⁄Á€¬<ÌÈ√€¢^e<ÌËÜéf÷]<ÅÖ]Áπ]<Ì◊Œ
<4eÇj÷]Ê<4Èäj◊÷<Ì„qÁπ]<ÌÈ÷^π]<ÅÖ]Áπ]<ª<ìœfl÷]<ÿ”é⁄ÌÈâ^€ß^√÷]<<àÈ€j÷]



‰€È€íiÊ<ovf÷]<s„fl⁄

#<Å^€j¬]ƒ∂<ª<Ü€jäπ]<ovf÷]<Ó◊¬<‹Ò^œ÷]<Í◊È◊vj÷]<ÍÀëÁ÷]<s„flπ]<l^⁄Á◊√π]
Ó◊¬<ÕÜ√j◊÷<‘÷ÉÊ<H^„◊È◊†Ê<^„ïÜ¬ÊV

ÁÀ”π]<Üâ˘]<ƒŒ]Ê<ƒfji<ÔÁjä⁄<Ó◊¬<Í÷^£]<Î4eÇj÷]<tÉÁ€fl÷]<Ì¬^®<ÔÇ⁄<<Ì÷

ÌÈŒ¯}˘]Ê<ÌËÁe3÷]<]Ñ“Ê<ÌÈ¬^€jq˜]<HÌËÅ^íjŒ˜]<ÌÈ√ïÁ÷]<Ó◊¬<ÌÈ√€¢]<Ì€‚^ä⁄<4m`i<ÔÇ⁄



ovf÷]<ÌœÈmÊ

öÊÜÀπ]<‡⁄V
]<ÏÖ^Ëàe<ÏÇË^¶<Ì„q<ÃÈ◊”iÊ<Ì„q<‡⁄<Ì÷ÁÀ”π]<Ó⁄^jÈ÷]<Üâ˘<Ì„qÁ⁄<ÌÈ€ÈÈœi<Ìfi^fjâ]<4ñ†<<Üâ˘

^⁄<ÕÁ°<Ê_<¿À†<Î_<·ÊÅÊ<ÌÈ¨Ö_<ÿ”e<Ìe^q˝]<‡⁄<Ï4}˘]<]Ñ‚<‡”€ji<Óju<Ìfi^fjâ˜]<˙⁄ÊJ

<<·_<^„œu<‡⁄<·`e<^„â^äucÊ<ÏÇÈÀjäπ]<Üâ˘]<’]Üçc<ÔÇ⁄<Ó◊¬<Ÿ^«jç˜]<^ñË_<Í¬ÇjäË<Ü⁄˘]<]Ñ‚
l^⁄Ç§]<ÿ“<ì≠<^€È <ÌÈ√€r◊÷<^flf÷]<Çœfl÷]Ê<Ìøu¯π]<‹ËÇœiÊ<ÿe<ÌÈœÈœ£]<^„i^Èq^u<‡¬<2√i

^7<Ì⁄Çœπ]J
]<ÌÈfl⁄à÷]<ÏÇπ]<Ÿ¯}<^„i]4«iÊ<ÌÈ√€¢]<ÕÜõ<‡⁄<Ì÷ÁÀ”π]<Üâ˘]<l^fi^Èe<Ó◊¬<Ç€j√Ë<ÔÜ}_<Ì„q<‡⁄<<:÷

ÌÈ√€¢]<Õ]Üçc<k†<kfi^“J



ovf÷]<ÌœÈmÊ

“<Ífi^n÷]<–é÷]<Ó◊¬<Ö^íjŒ˜]<#<HÕÜéπ]<É^jâ˘]<‡⁄<‰ÈqÁjeÊ<]Ñ‚<^flnù<Ÿ¯}<ÌœÈmÁ
ù<ª<ÿ«jéË<·_<å^â_<Ó◊¬<HÌÈ√€¢]<ÔÇ÷<ÌÈŒ]Çí⁄<l]É<ÌœÈmÊ<ÂÖ^fj¬^e<ovf◊÷<<o

<ŸÊ˘]<–é÷]<Ó◊¬<ÿ€”⁄Ê<–u˜EÁÀ”π]<Ó⁄^jÈ÷]<Üâ˘<Ì„qÁπ]<ÌÈ€ÈÈœj÷]<Ìfi^fjâ˜]Ì÷JD

<ÔÇ⁄<Ó◊¬<Ÿ^«jç˜]<^ñË_<Í¬ÇjäË<Ü⁄˘]<]Ñ‚<ÏÇÈÀjäπ]<Üâ˘]<’]Üçc<<^„â^äucÊ
<‡⁄<·`e<^„i^Èq^u<‡¬<2√i<·_<^„œu÷<^flf÷]<Çœfl÷]Ê<Ìøu¯π]<‹ËÇœiÊ<ÿe<ÌÈœÈœ£]<ÌÈ√€r◊

^7<Ì⁄Çœπ]<l^⁄Ç§]<ÿ“<ì≠<^€È J



ovf÷]<ÌœÈmÊ

<<›^€¬_Ê<Ÿ]Á}_<‡⁄<›^jË˘]<^eÜŒ_<ÕÜõ<‡⁄<]Áâ<HÌÈqÖ^§]<l]Ç¬^äπ]<HÏÖ^œ÷]<ÃËÖ^íπ]Ê<ÿÈ}]Çπ]<HÌËÅ^π]<ÌÈ√ïÁ÷]
Í¬^€jq˜]<ºÈ-]Ê<·]4¢]<‡⁄<Ê_<‹‚4∆ÊJ

ÌË^fl√÷]<±c<t^j†<:÷]<ÌÈïÜπ]<l˜^£]<Ó◊¬<±Ê˘]<ÌqÖÇ÷^e<à“ÜËÊ<Ì◊⁄Ö˘]Ê<Ó⁄^jÈ◊÷<ÌÈví÷]<ÌÈ√ïÁ÷]J
∞âÖÇ€jπ]<Ó⁄^jÈ÷]<ÌÈ√ïÊ<Vl^q^Èju˜]<Hl^‚]Ü“˝]<HƒŒ]Á÷]J
;„π]<‡ËÁ”j◊÷<∞√ï^§]<Ó⁄^jÈ÷]<ÌÈ√ïÊJ
]Ìfl„⁄<ÌË_<·Á÷Ê]àË<˜Ê<;„π]<‡ËÁ”j÷]Ê<Ìâ]ÖÇ÷]<‡¬<∞√�œflπ]<Ó⁄^jÈ÷J
<ÌÈ√ïÊÖ]Üœjâ˜]<ÌqÖÅÊ<‡”ä÷]
]ÌËÖÊÜñ÷]<l^q^Èju˜]Ê<ÏÜ Ájπ]<ÌÈ÷àflπ]<l]àÈ„rj÷J
]ƒ⁄<ÌŒ¯√÷]<H‹„⁄`e<Ó⁄^jÈ÷]<ÌŒ¯¬<H^„äÀfi<ÏÜâ˘]<l^fiÁ”⁄<∞e<ÌŒ¯√÷]<HÏÜâ˙÷<ÌÈŒ¯}˘]Ê<ÌËÁe3÷]<Ì÷^£÷]<H·]4¢]<ƒ⁄<ÌŒ¯√

<tÊà÷]<ÏÜâ_E‘÷^7]JD

<<Í¬^€jq˜]<Ã◊π^e<Ó€äË<^⁄<Í‚Ê<ÌÈ√€¢]<ÿ}]Å<Í¬^€jq˜]<ÿ€√÷]<Ï]Áfi<‡¬<ÏÖ^f¬<Í‚<ÏÇ€j√π]<ovf÷]<ÌœÈmÊ
ÏÜâ˘]<ŸÁu<l^⁄Á◊√π]<‡⁄<ÿÒ^‚<‹“<Ó◊¬<ÎÁj†Ê<<V



ovf÷]<ÌœÈmÊ

l^⁄^äiÖ]l^ Üéπ]ÌÈ¬^€jq˜]^fl√◊�i‡¬hÜŒ‡¬ÔÇ⁄·Ê^√i—ÇëÊÏÜâ˘]ª˜Å˝]l^È�√π^e:÷]
‹√�jâÏÇ¬^Œl^fi^Èf÷]J
ÌŒÅl^È�√π]‹‚^äiÿ”ée4f“ªÌâ]ÖÅÃ◊π]^œu˜‡⁄ÕÜõÌflr◊÷]ÌÀ◊”π]ÇËÇ†Ê^„√ŒÁ⁄ÁïÁπ]Í¬
‡⁄oÈugÈi3÷]ÌÈœu˘]ÊªÌËÁ÷Ê_Ì÷^À”÷]J
Ü⁄˘]Ífi^n÷]‹„π]Ê]Çqªl^⁄^äiÖ˝]Á‚|3œπ]gâ^flπ]îÁíûl˜b⁄Ã◊⁄ÏÜâ˘]Ìu3œπ]Ì÷^À”◊÷J
ÏÖ^f√eHÔÜ}_^fleÓ◊¬ÿ“l^È�√π]l]Üçˆπ]Êÿí-]^„È◊¬˜^ÈœÈmÁi˜Ê‡⁄Ÿ¯}Ì◊e^œπ]ƒ⁄Ì◊⁄Ö˘]

^ëÁí}ÍŒ^eÊÅ]Ü _ÏÜâ˘]H^⁄Á€¬ÔÇ⁄ÌÈœu_ÏÜâ˘]ÿ√À÷^e·_ÿÀ”i– Ê»Èëºe]ÁïÊÌ÷^À”÷] Ájπ]ÏÜÔÇ÷
‹äœ÷]Í¬^€jq˜]J

<Ìë^}<Ìfi^}<‹ñi<^ñË_<ÌœÈmÁ÷]l^⁄^äiÖ^efäfle<ÏÇ€j√π]<ÏÅ^„é÷]<Í‚<l^⁄^äiÖ˝]<ÂÑ‚<HÌÈ¬^€jq˜]<l^ Üéπ]<Ì
ÏÜâ˘]<ÌÚÈe<ƒ⁄<Üç^f⁄<≈¯õ]Ê<Ì◊ë<Ó◊¬<ÎÁäfi<ÍÒ^flm<‡⁄<ÏÖÅ^ë<^„fi˘<]Üøfi<Ì⁄Çœj⁄<<J



<ovf÷]<ƒ€j•<Kovf÷]<l^ÈïÜ Ê<ÌflÈ¬

#^œe˝]‡⁄ÿë_38^À◊⁄^È¬^€jq]Ó◊¬29Ã◊⁄ºœ – Êl^ÈïÜÀ÷]ÌÈ÷^j÷]V
ÿ“ÂÑ‚l^À◊π]kfi^“Ì◊rä⁄ÔÇ÷ÌÈ√€¢]Ÿ¯}Üé¬l]ÁflâÏ4}˘]J
ÿ“ÂÑ‚l^À◊π]k√ñ}l]Ö^Ëà÷l^ Üéπ]ÌÈ¬^€jq˜]^⁄∞e6Ê9l]Ü⁄EÏÜ⁄ÿ“ÌflâDJ
#Å^√ecl^À◊π]:÷]k≥^„iÖ^ËáÿŒ_‡⁄6l]Ü⁄J
#Å^√ecÃ◊⁄Çu]Ê‰fiÁ”÷Çä´Ì÷^£ÌÈÒ^flnjâ]oÈù·_Üçˆ⁄Ì÷^À”÷]Ç√fË4n”e‡¬ºâÁj⁄ˆπ]ÜçÌfäfl÷^e
ÍŒ^f÷Üâ˘]J

<Ö^Èj}]<#<ÇŒÊ<ÌÈ√€¢^e<Ì◊räπ]<Ó⁄^jÈ÷]<Üâ_<ª<ÌÈflÈ√÷]<Å]Ü ˘<Í◊ë˘]<ƒ€j.]<ÿn€jË38^ÈÒÇf⁄<^À◊⁄<J<<Ó⁄^jÈ÷]<Üâ_
<›^jË˘]<±c<Ì ^ï˝^e<Ì◊⁄Ö˘]<‡⁄<·Á”jiE<±c<Çu]Ê<‹ÈjË<‡⁄5Ó⁄^jË<JD

عینة البحث وحجمھا وطریقة اختیارھا بشكل علمي



<ovf÷]<ƒ€j•<K<ovf÷]<l^ÈïÜ Ê<ÌflÈ¬

#^œe˝]‡⁄ÿë_38^À◊⁄^È¬^€jq]Ó◊¬29Ã◊⁄ºœ – Êl^ÈïÜÀ÷]ÌÈ÷^j÷]V
ÿ“ÂÑ‚l^À◊π]kfi^“Ì◊rä⁄ÔÇ÷ÌÈ√€¢]Ÿ¯}Üé¬l]ÁflâÏ4}˘]J
ÿ“ÂÑ‚l^À◊π]k√ñ}l]Ö^Ëà÷l^ Üéπ]ÌÈ¬^€jq˜]^⁄∞e6Ê9l]Ü⁄EÏÜ⁄ÿ“ÌflâDJ
#Å^√ecl^À◊π]:÷]k≥^„iÖ^ËáÿŒ_‡⁄6l]Ü⁄J
#Å^√ecÃ◊⁄Çu]Ê‰fiÁ”÷Çä´Ì÷^£ÌÈÒ^flnjâ]oÈù·_Üçˆ⁄Ì÷^À”÷]Ç√fË4n”e‡¬ºâÁj⁄ˆπ]ÜçÌfäfl÷^e
ÍŒ^f÷Üâ˘]J

<Ö^Èj}]<#<ÇŒÊ<ÌÈ√€¢^e<Ì◊räπ]<Ó⁄^jÈ÷]<Üâ_<ª<ÌÈflÈ√÷]<Å]Ü ˘<Í◊ë˘]<ƒ€j.]<ÿn€jË38^ÈÒÇf⁄<^À◊⁄<J<<Ó⁄^jÈ÷]<Üâ_
<›^jË˘]<±c<Ì ^ï˝^e<Ì◊⁄Ö˘]<‡⁄<·Á”jiE<±c<Çu]Ê<‹ÈjË<‡⁄5Ó⁄^jË<JD

عینة وفرضیات البحث وحجمھا وطریقة اختیارھا بشكل علمي



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

HÖÁ�iºâÁj⁄Üçˆπ]HÌ÷^À”◊÷Üçˆπ]ÓfiÅ˘]Ó◊¬˘]ÊJ
ÖÁ�iÌÈ√ïÊÜ Áil^q^Èju˜]ÌÈâ^â˘]ÔÇ÷Üâ_Ó⁄^jÈ÷]J
ÖÁ�iÌqÖÅ^Àj“˜]ÎÅ^π]J
ÖÁ�iÌqÖÅŸ¯œjâ˜]ÎÅ^π]J
ÖÁ�iÌqÖÅ^fl«jâ˜]‡¬‹¬ÅÌÈ√€¢]J

^„fl⁄<Ì∆ÜÀπ]<l^fi^Èfjâ˜]<2¬<Ì⁄^7]<l]Üçˆπ]<‡⁄<Ì¬Á€•<î¯~jâ]<‡⁄<^fl”≥<‰fid <Hovf÷]<sÒ^jfi<îÁíûV

:  الوضعیة االقتصادیة



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

HÖÁ�iºâÁj⁄Üçˆπ]HÌ÷^À”◊÷Üçˆπ]ÓfiÅ˘]Ó◊¬˘]ÊJ

:  الوضعیة االقتصادیة



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

Üçˆ⁄Ì÷^À”÷]ÕÜ¬^¬^ÀiÖ]^ÀÈÀõŸ¯}Üé¬l]Áflâ‡⁄
HÌ÷^À”÷]Ü⁄˘]ÎÑ÷]Ç“ˆËh^È∆ÿÈ}]Ç⁄ÌËÅ^⁄ÔÜ}_Ìfäfl÷^eÏÜâ˙÷

‡⁄Ì„q‡⁄ÊÌ„qÔÜ}_‹¬Ç÷]ÎÅ^π]›Çœπ]‡⁄ÕÜõÌÈ√€¢]‡⁄Ê^7¯}ÿ ^”÷]%ÕÜ√ËÂÖÊÇe^¬^ÀiÖ]·c%‡”Ë
^€¬Å]Ö^ŒŸ¯}ÂÑ‚ÏÇπ]‡⁄Ì÷^À”÷]J
Ó�√⁄Ü}a‡”µ‰ë¯~jâ]‡⁄·^Èfπ]Â¯¬_ºfiÜπ]Ê›Ç√eÖÁ�iåÁ€◊⁄ªÜçˆ⁄HÌ÷^À”÷]‰fi_Ÿ¯}Üé¬

l]Áflâ‡⁄Ì÷^À”÷]%ã€◊ËÎ_Üçˆ⁄Ó◊¬·_’^fl‚Ÿ^«jç]Ê_›^€j‚]ÏÇ¬^ä≤Üâ˘]Ó◊¬∞ä†‹„◊}ÅÎ^e
Ì◊ÈâÊÌÈ¬ÁïÁ⁄Ìfl”∫ÊÍ÷^j÷^eÊtÖÇj÷]ª^Àj“˜]ÎÅ^π]^fl«jâ˜]Ê‡¬‹¬ÅÌÈ√€¢]ÎÅ^π]J

†◊l^{{{{{{{{{{{{fi^Èf÷]<ÿÈ>>: الوضعیة االقتصادیة



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

:  الوضعیة االقتصادیة



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

:  الوضعیة االقتصادیة

ÌqÖÅÜ Áil^q^£]ÌÈâ^â˘]ÔÇ÷Üâ_›^jË˘]k Ü¬]ÖÁ�i^Èe^´c^âÁ€◊⁄oÈùÿœjfi]‡⁄3AÿfŒÌ÷^À”÷]
±c72AŸ¯}Ìflâ2019ƒ⁄≈^ÀiÖ]ÅÜ�⁄J
]Ñ‚≈^ÀiÖ˜]ÅÜ�π]ƒqÜËå^â˘^e±cÖÊÅÌ÷^À”÷]ÌËÅ^π]^‚Üm_ÊÓ◊¬ÔÁjä⁄4 Áil^Èq^£]Èâ^â˘]Ì

èÈ√◊÷J

دى أسر وفقا لمبیان تطور وضعیة توفر االحتیاجات األساسیة ل
:الیتامى ، یتبین لنا



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

:  الوضعیة االقتصادیة



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

:  الوضعیة االقتصادیة

ÌqÖÅ^Àj“˜]ÎÅ^π]ÔÇ÷Üâ_›^jË˘]k Ü¬]ÖÁ�i^Èe^´c^âÁ€◊⁄oÈùÿœjfi]24A‡⁄Üâ˘]ÿfŒÌ÷^À”÷]
ªÌÈ√ïÊÃÈ√ï]Çq±c48A‡⁄Üâ˘]Ì÷ÁÀ”π]ªÌÈ√ïÊÇÈqŸÁ◊ùÌflâ2019ƒ⁄≈^ÀiÖ]ÅÜ�⁄J
‡⁄‹„π]]ÇqÑ}_∞√eÖ^fj¬˜]·_∞e^⁄32AÊ63Akfi^“ªÌÈ√ïÊºâÁjπ]‡⁄^Àj“˜]ÎÅ^π]J

^fl÷<∞fjË<H<ÎÅ^π]<^Àj“˜]<ÌqÖÅ<ÖÁ�i<·^Èfπ<^œ ÊV



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

:  الوضعیة االقتصادیة



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

:  الوضعیة االقتصادیة

ö^À™]ÅÇ¬Üâ˘]ªÌÈ√ïÊ>ÃÈ√ï]Çq>‡⁄oÈuŸ¯œjâ˜]ÎÅ^π]‡⁄97AÿfŒÌ÷^À”÷]±c
20AŸÁ◊ùÌflâ2019J
ÿe^œπ^ek Ü¬ÌÈ√ïÊ>ÇÈq>≈^ÀiÖ]ÃÈÀõ‡⁄0AÿfŒÌ÷^À”÷]±c28AŸÁ◊ùÌflâ2019J
ÌÈ√ïÊ>ºâÁj⁄>^‚ÖÊÇek Ü¬≈^ÀiÖ]ÃÈÀõ‡⁄0AÿfŒÌ÷^À”÷]ÓjuÊÌflâ2014

±c32AŸÁ◊ùÌflâ2019J

fl÷<∞fjË<H<ÎÅ^π]<Ÿ¯œjâ˜]<ÌqÖÅ<ÖÁ�i<·^Èfπ<^œ Ê^V



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

:  الوضعیة االقتصادیة



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

:  الوضعیة االقتصادیة

Ÿ¯}Ï3À÷]^⁄ÿfŒÌ÷^À”÷]ÓjuÊŸÁ◊uÌflâ2019HkñÀ™]ÌfäfiÜâ˘]ªÌÈ√ïÊ>ÃÈ√ï]Çq>‡⁄
100A±c28AŸÁ◊ùÌflâ2019J
ÌfäfiÜâ˘]:÷]k Ü¬^fl«jâ]‡¬‹¬ÅÌÈ√€¢]ªÌÈ√ïÊ>ºâÁj⁄>%Ü„øi˜c]Çje]‡⁄Ìflâ2016

Ìfäfle12Ak◊œjfi]Ê±c28AŸÁ◊ùÌflâ2019J

HÌÈ√€¢]<‹¬Å<‡¬<^fl«jâ˜]<ÌqÖÅ<ÖÁ�i<·^Èfπ<^œ Ê
^fl÷<∞fjËV



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

ÖÁ�iÌqÖÅ‘â^€j÷]ÎÜâ˘]J
ÖÁ�iÌqÖÅå^äu˝]‡⁄˘^eÍ¬^€jq˜]J
ÖÁ�iÌqÖÅ›^€j‚]Ì◊⁄Ö˘]ÌËÑ«jeÓ⁄^jÈ÷]J
ÖÁ�iÌqÖÅ›^€j‚˜]åÖÇ€jeÓ⁄^jÈ÷]J
ÖÁ�iÌqÖÅ›^€j‚˜]Ì ^øflekÈf÷]JKÖÁ�iÌqÖÅ›^€j‚˜]Ì ^øfleãf◊π]J
ÖÁ�iÌŒ¯¬Ì◊⁄Ö˘]ƒ⁄ÏÜâ_tÊà÷]JKÖÁ�iÌŒ¯¬Ì◊⁄Ö˘]ƒ⁄·]4¢]J
ÖÁ�iÌŒ¯¬Ó⁄^jÈ÷]›˘^eKÖÁ�iÌŒ¯¬Ó⁄^jÈ÷]‹„iÁ}deJ
ÖÁ�iÌqÖÅ›^€j‚]Ó⁄^jÈ÷]‹„jâ]ÖÇe
ÖÁ�iÌqÖÅ—¯}˘]Ì⁄^√÷]ÔÇ÷Ó⁄^jÈ÷]

:الوضعیة التربویة واألخالقیة



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: الوضعیة االجتماعیة



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: الوضعیة االجتماعیة

Üâ˘]:÷]ÕÜ√iÌÈ√ïÊ>ÇÈq>Ìfäfl÷^e‘â^€j◊÷ÎÜâ˘]ÿ”éiÌfäfiÏ4f“ªÊÖÁ�i›^¬Èùok◊œjfi]‡⁄
41AÿfŒÌ÷^À”÷]±c81AŸÁ◊ùÌflâ2019J
ÇŒxñjËÿ”éeÍ◊qΩ^fiÖ]Å]Ü _ÏÜâ_‹ÈjÈ÷]‹„ñ√feò√f÷]‹„“]ÖÅ˝‰fi_˜ÇÈ¶‹7‡¬‘â^€j÷]]‹Ò]Ç÷

^ëÁí}Ç√e·]Çœ ÿÒ^√÷]J
˜‡”µŸ^À∆cò√el˜^u‘”Àj÷]ÎÜâ˘]‡⁄ÿÈfŒÌ÷Ê^¶ò√eÓ⁄^jÈ÷]tÊÜ§]‡⁄kÈf÷]‡”÷ÊÓœfiÌfäfl÷]

Ì◊ÈÚïoÈùk◊râ3AÿfŒÌ÷^À”÷]Ê5AÌflâ2018J

^fl÷<∞fjË<H<ÎÜâ˘]<‘â^€j÷]<ÌqÖÅ<ÖÁ�i<·^Èfπ<^œ ÊV



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: الوضعیة االجتماعیة



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: الوضعیة االجتماعیة

ÿfŒHÌ÷^À”÷]k◊râ17AÌfäfl“Üâ˘]:÷]·^“^„ËÇ÷å^äu˝]‡⁄˘^eÍ¬^€jq˜]ªÌÈ√ïÊ>ÃÈ√ï]Çq>
]Ñ‚ÊÜ⁄˘]ÇqÎÅ^¬^ëÁí}Ç√e·]Çœ ÿÒ^√÷]›Ç¬ÊÇ“`j÷]‡⁄ŸÁí£]Ó◊¬Çflâ‡⁄ÕÜõƒ€j.]J
ÅÜr≤^⁄‹jËÿ}Çiƒ€j.]ÍfiÇπ]ªì~çÿ ^“Ê_HÌÈ√∂xñjË^fl÷‡⁄Ÿ¯}·^Èfπ]ÃÈ“ÖÁ�jifigä

Üâ˘]ªÌÈ√ïÊ>ÇÈq>‡⁄7AÿfŒÌ÷^À”÷]˜ÁëÊÊ±c86AŸÁ◊ùÌflâ2019J

HÍ¬^€jq˜]<‡⁄˘^e<å^äu˝]<ÌqÖÅ<ÖÁ�i<·^Èfπ<^œ Ê
^fl÷<∞fjËV



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: یةالوضعیة التربویة واألخالق



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: الوضعیة التربویة واألخالقیة

ÌfäfiÜâ˘]:÷]‹j„i^„È ÿ⁄]Ö˘]ÌËÑ«jeÓ⁄^jÈ÷]k Ü¬]ÖÁ�i^¬^ÀiÖ]Ê]ÅÜ�⁄Ÿ¯}l]Áflâ^À”÷]HÌ÷oÈù
k◊œjfi]‡⁄38AªÌÈ√ïÊ>ÇÈq>ÿfŒÌ÷^À”÷]k◊ëÊÊ±c85AŸÁ◊ùÌflâ2019J
ƒqÜËÖÁ�i]Ñ‚›^€j‚˜]^ñË_±cÖÊÅÌÈ√€¢]ªì~çl^ Üéπ]ÌÈ¬^€jq˜]Íi]Á◊÷]Ê·àÀ¨ÿ⁄]Ö˘]¨Ê‡„fl◊€

ÌÈ÷Êˆä⁄›^€j‚˜]ÌËÑ«je^fle˘]·_ÊÜ⁄˘]^ñË_ΩÊÜé⁄^œe˝^eÓ◊¬Ì÷^À”÷]2019J

HÓ⁄^jÈ÷]<ÌËÑ«je<Ì◊⁄Ö˘]<›^€j‚]<ÌqÖÅ<ÖÁ�i<·^Èfπ<^œ Ê
^fl÷<∞fjËV



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: یةالوضعیة التربویة واألخالق



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: الوضعیة التربویة واألخالقیة

ÌqÖÅ›^€j‚˜]åÖÇ€jeÓ⁄^jÈ÷]‡⁄ÿfŒÌ◊⁄Ö˘]ÿ”éËª‰⁄Á€¬ÌÈ√ïÊ>ÇÈq>gäfle|Ê]3i^⁄∞e80Ê85AH
2j√ËÊ]Ñ‚Ü⁄˘]^ËÅ^¬·˘g◊∆_l^„⁄˘]‡„€‚2“˘]Ç√e4 ÁiÌ€œ÷HèÈ√÷]·_ÿí¨‡‚^fle_Ó◊¬ÔÁjä⁄Íâ]ÖÅÕÜé⁄J
ÌrÈjfl÷]HÏÇÈ¢]ƒqÜËÿñÀ÷]^„È ±cgfi^qÖÊÅ›˘]±cÖÊÅ‹äŒƒfjj÷]Íâ]ÖÇ÷]›^jË˙÷ÌÈ√€¢^eÎÑ÷]Ê‹j„ËÁje4 ÿ“

Hl^⁄à◊jäπ]åÊÖÅ‹¬Ç÷]4õ`j÷]Ê]Ñ„e·`é÷]J
·^Èfπ]á2Ë^ñË_Ìfäfi‡⁄ÿ⁄]Ö˘]ªÌÈ√ïÊ>ºâÁj⁄>^⁄∞e52AÊ14AŸÁ◊ùÌflâ2019HÜ⁄˘]ÎÑ÷]ƒqÜË^â^â_
÷·Á”g◊∆_ÿ⁄]Ö˘]Hl^È⁄_Í÷^j÷^eÊ·Ç´l^eÁ√ëªƒfjiÔÁjä⁄ÿÈívj÷]Íâ]ÖÇ÷]‡„Ò^fle˘J

HÓ⁄^jÈ÷]<åÖÇ€je<Ì◊⁄Ö˘]<›^€j‚]<ÖÁ�i<·^Èfπ<^œ Ê
^fl÷<∞fjËV



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: یةالوضعیة التربویة واألخالق



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: الوضعیة التربویة واألخالقیة

xñjË≈^ÀiÖ]ÅÜ�⁄ªÌfäfiÓ⁄^jÈ÷]‡ËÑ÷]·Á€j„Ë‹„jâ]ÖÇeªªÌÈ√ïÊ>ÇÈq>Ìfäfle72AÿfŒÌ÷^À”÷]˜ÁëÊÊ±c
94AŸÁ◊ùÌflâ2019J
ÂÑ‚ÌrÈjfl÷]^„√qÜ⁄±cîÜuÌ◊⁄Ö˘]^„nuÊ^„Ò^fle_Ó◊¬ÿÈívj÷]Íâ]ÖÇ÷]ÕÜéπ]ÎÑ÷]ÊÇ√ËÿÈfä÷]ÇÈuÁ÷]ÎÑ÷]‰fl”µ_·

‹„ïÁ√ËÏÖ]Ü⁄‹jÈ÷]‡⁄Ì„qJ
‡⁄Ì„qHÔÜ}_Ôà√iÂÑ‚ÌrÈjfl÷]±cÖÊÅÌÈ√€¢]‡⁄Ÿ¯}t^⁄ÅcÓ⁄^jÈ÷]ª^„•]ÜeHÌËÁe3÷]‹¬Ç÷]ÍâÖÇπ]Ì�éfi˘]Ê

HÌËá]Áπ]4 Áiÿ“›á]Á◊÷]ÌÈâÖÇπ]‹ËÇœiÊÿ“4õ`j÷]‡”€π]J
‡⁄h^eÌÈ¬ÁïÁπ]˜‡”µ·_ÍÀflfi·_’^fl‚Ó⁄^jËãÈ÷‹„ËÇ÷ÿÈí†Íâ]ÖÅÕÜé⁄h^fâ˘ÓjçJ

^fl÷<∞fjË<H‹„jâ]ÖÇe<Ó⁄^jÈ÷]<›^€j‚]<ÌqÖÅ<ÖÁ�i<·^Èfπ<^œ ÊV



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: یةالوضعیة التربویة واألخالق



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: الوضعیة التربویة واألخالقیة

ÌfäfiÜâ˘]:÷]‹j„i^„È ÿ⁄]Ö˘]Ì ^øflekÈf÷]H^ëÁí}Ìfäfl÷^e^„Ò^fle˘ªÌÈ√ïÊ>ÇÈq>k Ü¬]^¬^ÀiÖ
^æÁv◊⁄‡⁄45AÿfŒÌ÷^À”÷]±c85AŸÁ◊ùÌflâ2019J

]Ñ‚›^€j‚˜]ƒqÜË‰È ÿñÀ÷]±cÿ}ÇiÌÈ√€¢]2¬l^ Üéπ]ÌÈ¬^€jq˜]‡⁄Ÿ¯}l]Ö^Ëà÷]ÌËÇœÀj÷]ÂÑ7˘]Üâ
‡„nuÊÓ◊¬›^€j‚˜]]Ñ„eÜ⁄˘]‡„jÈ¬ÁiÊ‰eJ

H<kÈf÷]<Ì ^øfle<›^€j‚˜]<ÖÁ�i<·^Èfπ<^œ Ê
^fl÷<∞fjËV



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: یةالوضعیة التربویة واألخالق



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: الوضعیة التربویة واألخالقیة

ÌfäfiÜâ˘]:÷]‹j„i^„È ÿ⁄]Ö˘]Ì ^øfleHãf◊π]^ëÁí}Ìfäfl÷^e^„Ò^fle˘ªÌÈ√ïÊ>ÇÈq>k Ü¬]^¬^ÀiÖ
^æÁv◊⁄‡⁄55AÿfŒÌ÷^À”÷]±c95AŸÁ◊ùÌflâ2019J

]Ñ‚›^€j‚˜]ƒqÜË‰È ÿñÀ÷]ÏÜ⁄ÔÜ}_±cÿ}ÇiÌÈ√€¢]2¬l^ Üéπ]ÌÈ¬^€jq˜]‡⁄Ÿ¯}l]Ö^Ëà÷]ÇœÀj÷]ÌË
ÂÑ7Üâ˘]‡„nuÊÓ◊¬›^€j‚˜]]Ñ„eÜ⁄˘]‡„jÈ¬ÁiÊ‰eJ

H<ãf◊π]<Ì ^øfle<›^€j‚˜]<ÖÁ�i<·^Èfπ<^œ Ê
^fl÷<∞fjËV



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: یةالوضعیة التربویة واألخالق



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: الوضعیة التربویة واألخالقیة

ÌŒ¯¬Ì◊⁄Ö˘]ÏÜâ`etÊà÷]E‘÷^7]DH^⁄Á€¬^⁄‹äji›]3u˜^eÁ‚Ê^⁄ÂÇä´H·^Èfπ]oÈu·_Ìfäfl÷]ÖÊÇiŸÁu
ºâÁj⁄75AªÌÈ√ïÊ>ÇÈq>J

ÂÑ‚ÌÈ√ïÁ÷]ÅÁ√Ë^„È ÿñÀ÷]±cÿ}ÇiÌÈ√€¢]‡⁄Ÿ¯}l]Ö^Ëà÷]ÌÈfi]ÇÈπ]Üâ˙÷:÷]Ê›Áœi^„el^ Üéπ]
ÌÈ¬^€jq˜]Ó√äiÊ‡⁄^7¯}ÌÈëÁjeÿ⁄]Ö˘]‡äùÿ⁄^√j÷]ƒ⁄ÿ‚_‘÷^7]J

ÌfäfiÌÈ√ïÊ>ºâÁj⁄>kuÊ]Üi^ñË_∞e^⁄19AÿfŒÌ÷^À”÷]Ê21AŸÁ◊ùÌflâ2019H]Ñ“ÊÌfäfiÌÈ√ïÊ
>ÃÈ√ï>kuÊ]Üi^⁄∞e4Ê7AHÜ⁄˘]ÎÑ÷]á2ËÌÈ¬ÁïÁπ]ªl^fi^Èf÷]HoÈù·_ãÈ÷ÿ“ÿ⁄]Ö˘]ªjä⁄ÔÁ

Í÷^¬‡⁄—¯}˘]‡⁄Ì„q‡⁄ÊÌ„qÔÜ}_H^‚ÖÊÇeÏÜâ_‘÷^7]ÿ⁄^√ji^fi^Èu_ÏÁäœeá]àÀjâ]Êƒ⁄Ì◊⁄Ö˘]J

H<tÊà÷]<ÏÜâ_<ƒ⁄<Ì◊⁄Ö˘]<ÌŒ¯¬<ÖÁ�i<·^Èfπ<^œ Ê
^fl÷<∞fjËV



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: یةالوضعیة التربویة واألخالق



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: الوضعیة التربویة واألخالقیة

ÌŒ¯¬Ì◊⁄Ö˘]·]4¢^e^⁄Á€¬^⁄‹äji›]3u˜^eÁ‚Ê^⁄ÂÇä´H·^Èfπ]oÈu·_Ìfäfl÷]ÖÊÇiŸÁuºâÁj⁄
95AªÌÈ√ïÊ>ÇÈq>J
ÂÑ‚Ìfäfl÷]ÜäÀi^⁄Á€¬·Á”÷ÌÈ√ïÁ÷]ÌÈäÀfl÷]ÌÈ¬^€jq˜]Ê:÷]^„éÈ√iÜâ_Ó⁄^jÈ÷]˜x€äi^7ŸÁ}Ç÷^eª

l^¬]àfi˜Êl^u^é⁄ƒ⁄H·]4¢]‹‚^€ ‰È ‡⁄Ï^fi^√⁄‹„ÈflnËÓ◊¬4”Àj÷]ªŸ^√j ]l^¬]Üëƒ⁄4«÷]J

^fl÷<∞fjË<H·]4¢]<ƒ⁄<Ì◊⁄Ö˘]<ÌŒ¯¬<ÖÁ�i<·^Èfπ<^œ ÊV



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: یةالوضعیة التربویة واألخالق



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: الوضعیة التربویة واألخالقیة

ÌŒ¯¬Ó⁄^jÈ÷]‹„iÁ}de^⁄Á€¬^⁄‹äji›]3u˜^eÁ‚Ê^⁄ÂÇä´H·^Èfπ]oÈu·_Ìfäfl÷]ÖÊÇiŸÁuºâÁj⁄95A
ªÌÈ√ïÊ>ÇÈq>J
ÂÑ‚ÌrÈjfl÷]ƒqÜi·Á”÷Ó⁄^jÈ÷]·Á”ä€jË‹„ñ√feÜn“_·Á◊”éËÊ]Çflâ^ËÁfl√⁄^ËÜ¬^é⁄ÊH‹„flÈe^ëÁí}eÇ√·]Çœ 

‹„◊È√⁄‹„fi`“Ê·ÊÇ“`j⁄‹„fi_˜Ófl∆‹„ñ√f÷‡¬ò√eJ

^fl÷<∞fjË<H<‹„iÁ}de<Ó⁄^jÈ÷]<ÌŒ¯¬<ÖÁ�i<·^Èfπ<^œ ÊV



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: یةالوضعیة التربویة واألخالق



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: الوضعیة التربویة واألخالقیة

ÌŒ¯¬Ó⁄^jÈ÷]‹„⁄`e^⁄Á€¬^⁄‹äji›]3u˜^e4f”÷]Á‚Ê^⁄ÂÇä´H·^Èfπ]oÈu·_Ìfäfl÷]áÊ^rjiºâÁj⁄95A
ªÌÈ√ïÊ>ÇÈq>J
ÂÑ‚ÌrÈjfl÷]ÊÇfi^ñË_ÌÈ„ËÇe·Á”÷Ó⁄^jÈ÷]·Á“ÖÇË·_ÿ“g¬^jπ]Ï^fi^√π]ÊÇ√eÿÈuÖH‹‚Ç÷]Ê^„◊€vjjâ›˘]

Í÷^j÷^eÊ‡€ ^„œu‹„È◊¬›]3u˜]2÷]Ê‹Ò]Ç÷]J
‡⁄h^eHÌÈ¬ÁïÁπ]ÕÅ^ífiªƒ€j.]l˜^u·^Èí¬ÅÜ≥ÊÓ◊¬l^„⁄˘]^ëÁí}‡⁄ÕÜõÓ⁄^jÈ÷]HÖÁ“Ñ÷]ª

Ï3 Ìœ‚]Üπ]^ñË_Êªl˜^uöÜ√j÷]l^ ]Ü©˜ÌÈ¬^€jq]‹‚^äiÿ”ée4f“ª‘÷ÉJ

^fl÷<∞fjË<H<›˘^e<Ó⁄^jÈ÷]<ÌŒ¯¬<ÖÁ�i<·^Èfπ<^œ ÊV



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: یةالوضعیة التربویة واألخالق



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: الوضعیة التربویة واألخالقیة

ÇËá_‡⁄95AªÌÈ√ïÊ>ÇÈq>Há2iÌqÖÅ—¯}˘]Ì⁄^√÷]ÔÇ÷HÓ⁄^jÈ÷]ÂÑ‚ÌrÈjfl÷]ƒqÜi·Á”÷Ö^ä”fi˜]
ÍäÀfl÷]ÎÑ÷]‰éÈ√ËÓ⁄^jÈ÷]˜‹„√réËÓ◊¬ÖÁ„ø÷]—¯}`eÌflÈé⁄J

‡⁄Ì„qHÔÜ}_ÖÊÅ‰ÈqÁil^„⁄˘]ªou‡‚^fle_Ó◊¬Í◊vj÷]—¯}`eÌfläu‰fi˘Ó◊¬ã”¬‘÷É·Áf◊rÈâ
‹„äÀfi˘‹„⁄˘ÊHÿ“^é⁄ÿ”÷]ªÓfl∆^„fl¬J

‡⁄‹„π]H^ñË_Ü“ÉÖÊÅÌÈ√€¢]ªgËÑ„i’Á◊âÓ⁄^jÈ÷]‡⁄Ÿ¯}s⁄]2÷]HÌÈ„È 3÷]l^€È~π]ÌÈÀÈí÷]“Ê‘÷Ñ
l^„ÈqÁj÷]:÷]^„⁄ÇœË^ñ¬_ÌÈ√€¢]‡ËÇq]Ájπ]^Èu˘^eÌfËÜœ÷]‡⁄Ófl”âÓ⁄^jÈ÷]J

ªãÀfiHÖ^õ˝]]4n“^⁄‰qÁjiò√eÿ⁄]Ö˘]^ñ¬˘ÌÈ√€¢]‡ËÇq]Ájπ]hÜœ÷^e‡⁄‹‚^fl”â‡⁄ÿq_ÿ}Çj÷]
‰ÈqÁj÷‡‚^fle_‹„nuÊÓ◊¬Í◊vj÷]’Á◊äe‡äuJ
J

^fl÷<∞fjË<HÓ⁄^jÈ÷]<ÔÇ÷<Ì⁄^√÷]<—¯}˘]<ÌqÖÅ<ÖÁ�i<·^Èfπ<^œ ÊV



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

:الوضعیة الصحیة

ÖÁ�iÌÈ√ïÁ÷]ÌÈví÷]Ì⁄^√÷]ÔÇ÷Ó⁄^jÈ÷]J
ÖÁ�iÌqÖÅÕÁ§]ÔÇ÷Ó⁄^jÈ÷]
ÖÁ�iÏÇuÌeb”÷]ÔÇ÷Ó⁄^jÈ÷]J
ÖÁ�iÌqÖÅ‡⁄˘]ÍäÀfl÷]ÔÇ÷Ó⁄^jÈ÷]J



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: الوضعیة الصحیة 



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: الوضعیة التربویة واألخالقیة

ÌfäfiÓ⁄^jÈ÷]ªÌÈ√ïÊ>ÇÈq>Hk Ü¬≈^ÀiÖ]9äfi‡⁄79AÿfŒÌ÷^À”÷]±c90AŸÁ◊ùÌflâ2019J
ÌrÈjfiÌÈ√ïÁ÷]ÌÈví÷]Ì⁄^√÷]ÂÑ‚ƒqÜi±cÖÊÅÌÈ√€¢]‡⁄Ÿ¯}^„j√e^j⁄l˜^v◊÷ÌÈví÷]‡¬gn“Ç¬ÊÜ}`j÷]

‡¬Î_ÏÇ¬^ä⁄]ÁâÂ^ü]Ó⁄^jÈ÷]Ê_ÿ⁄]Ö˘]J

HÓ⁄^jÈ÷]<ÔÇ÷<Ì⁄^√÷]<<ÌÈví÷]<ÌÈ√ïÁ÷]<ÖÁ�i<·^Èfπ<^œ Ê
^fl÷<∞fjËV



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: الوضعیة الصحیة 



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: الوضعیة التربویة واألخالقیة

ÌfäfiÌqÖÅÕÁ§]ªÌÈ√ïÊ>ÌÈ÷^¬>Hk Ü¬^ï^À™]]ÅÜ�⁄‡⁄Ï3 ÿfŒÌ÷^À”÷]79A±c4AJŸÁ◊ùÌflâ2017J
ÿe^œπ^el_ÇeÌfäfiö^À™]Üçˆ⁄ÌqÖÅÕÁ§]ªÌÈ√ïÊ>ÃÈ√ï>ª≈^ÀiÖ˜]‡⁄41AÌflâ2014±c90AŸÁ◊ù

Ìflâ2019J
Ìfäfi79A‡⁄ÌqÖÅÕÁ§]ªÌÈ√ïÊ>ÌÈ÷^¬>ÿfŒÌ÷^À”÷]Ö2⁄]Çq·Á”÷ÏÜâ˘]%ÿÀ”iÇ√e›^€ëÊ·^⁄˘]ÎÑ÷]Ó◊rjËª

ÇflâÎÅ^⁄ÎÁfl√⁄ÊÏÜâ˙÷%Ó◊rjËÇ√eªÏ^ÈuÏÜâ_Ó⁄^jÈ÷]J
ÅÜr≤Ì÷^À“ÏÜâ˘]hÜœ÷]Ê^„fl⁄^„fi^ñju]ÊÁ÷Ê^ÈfäfiÁ÷ÊÌÈfi^”⁄deHÌËà⁄Ö_ÇfiÏÜâ_Ó⁄^jÈ÷]ãÀflji]Ç√í÷]÷^eÊÍ÷^j_ÇfËÜçˆ⁄

ÕÁ§]ªö^À™˜]J

^fl÷<∞fjË<HÓ⁄^jÈ÷]<ÔÇ÷<ÕÁ§]<ÌqÖÅ<ÖÁ�i<·^Èfπ<^œ ÊV



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: الوضعیة الصحیة 



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: الوضعیة التربویة واألخالقیة

ÌfäfiÏÇuÌeb”÷]ªÌÈ√ïÊ>ÌÈ÷^¬>Hk Ü¬^ï^À™]]ÅÜ�⁄‡⁄Ï3 ÿfŒÌ÷^À”÷]38AÔ˘c6AŸÁ◊ùÌflâ2016
ŸÁ◊ùÊ2018k◊ëÊ±c0A

ÿe^œπ^el_ÇeÌfäfiö^À™]ÏÇuÌeb”÷]ªÌÈ√ïÊ>ÃÈ√ï>ª≈^ÀiÖ˜]‡⁄7AÿfŒÌ÷^À”÷]±c90AŸÁ◊ùÌflâ2019J
Ìfäfi38A‡⁄ÏÇuÌeb”÷]ªÌÈ√ïÊ>ÌÈ÷^¬>ÿfŒÌ÷^À”÷]Ö2⁄]Çq·Á”÷ÏÜâ˘]%ÿÀ”iÇ√e›^€ëÊ·^⁄˘]ÎÑ÷]Ó◊rjËª

ÇflâÎÅ^⁄ÎÁfl√⁄ÊÏÜâ˙÷%Ó◊rjËÇ√eªÏ^ÈuÏÜâ_Ó⁄^jÈ÷]J‡⁄Ì„qHÔÜ}_Üm˘]ÍäÀfl÷]·]ÇœÀ÷h˘]ãÈ÷Ü⁄˘^e]∞7
Ìfäfl÷^e›^jË˙÷J

ÅÜr≤Ì÷^À“ÏÜâ˘]hÜœ÷]Ê^„fl⁄^„fi^ñju]ÊÁ÷Ê^ÈfäfiÊÌÈfi^”⁄deHÌËà⁄Ö_ÇfiÏÇuÌeb”÷]ªö^À™˜]J

^fl÷<∞fjË<HÓ⁄^jÈ÷]<ÔÇ÷<Ìeb”÷]<ÏÇu<ÖÁ�i<·^Èfπ<^œ ÊV



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: الوضعیة الصحیة 



^„jéŒ^fl⁄Ê<ovf÷]<sÒ^jfi

: الوضعیة التربویة واألخالقیة

ÌfäfiÌqÖÅ‡⁄˘]ÍäÀfl÷]ªÌÈ√ïÊ>ÌÈ÷^¬>HÕÜ¬^¬^ÀiÖ]]ÅÜ�⁄‡⁄Ï3 ÿfŒÌ÷^À”÷]0AŸÁ◊ùÊÌflâ2019
k◊ëÊ±c86AJ

‡⁄Ì„qÔÜ}_ÿfŒÊHÌ÷^À”÷]kfi^“ÌfäfiÌqÖÅ‡⁄˘]ÍäÀfl÷]ªÌÈ√ïÊ>ÃÈ√ï>4éi±c10AHlÜ€jâ]Êªö^À™˜]
±c5AŸÁ◊ùÌflâ2018ŸÁ◊ùÊÌflâ2019k◊ëÊ±c0AJ
ÏÜ⁄ÔÜ}_Ó◊rjË^fl÷ÖÊÅÿ}Çiƒ€j.]ÍfiÇπ]ªÃÈÀ~j÷]‡⁄Ï^fi^√⁄Ì¨ÜçÓ⁄^jÈ÷]ÿ⁄]Ö˘]ÊÁ‚ÊÜ⁄˘]ÎÑ÷]ÂÇ“ˆiäfl÷]g

ÌÈ÷]Ájπ]ª≈^ÀiÖ˜]îÁíûÌqÖÅ‡⁄˘]ÍäÀfl÷]Ñfl⁄ÌË]ÇeÌ÷^À”÷]J

HÓ⁄^jÈ÷]<ÔÇ÷<ÍäÀfl÷]<‡⁄˘]<ÌqÖÅ<ÖÁ�i<·^Èfπ<^œ Ê
^fl÷<∞fjËV



l^q^jfljâ]Ê<l^ë¯}

#Õ^éj“]ÌÈ€‚˘]ÔÁíœ÷]Hovf◊÷^ëÁí}^„fi_ÊÏÜπ]±Ê˘]:÷]‹jËŸ^«jç˜]^„È Ó◊¬ìÈ~éiƒŒ]Ê
ÌâÖ^∫ÌÈfi]ÇÈ⁄ªŸ^•ÌË^¬Ö‹ÈjÈ÷]:÷]ÊÇËài‡¬20Ìflâ‡⁄ÌeÜrj÷]JJ

Ÿ^«jç˜]Ó◊¬ovf÷]xj h^f÷]Ó◊¬gfi]Áq%‡”iÜ�°Ó◊¬Ÿ^f÷]‡⁄ÎÉHÿfŒ^€È ì≠ƒŒ]Ê
ÌâÖ^€π]ªŸ^•ÌË^¬Ö›^jË˘]J

ÌÈ÷aovf÷]:÷]#H^„Èflfik◊”çÏàÈ“ÖÌÈâ^â_Ì�œfiÊ—¯�fi]ìÈ~éj÷ÎÉÔÊÇq^flfl”µ‡⁄eHÇ√‡⁄
‹ËÁœiÌâÖ^€π]‡⁄ÊH#|]3Œ]l^„ÈqÁil^fËÁíiÊ‡⁄ÿq_^œiÖ˜]ÿ€√÷^e–Èœ†Ê›ÇœiŸÁfœ⁄Ó◊¬

ÔÁjä⁄Ìäâ`⁄ÿ€√÷]‡”€j÷]Ê‡⁄å^ÈŒÜm˘]Í¬^€jq˜]Í◊√À÷]J

<<ª<<›^jË˘]<ÌË^¬Ö<s⁄^fiÜe<ƒŒ]Ê<ìÈ~éi<ì≠<^€È <Ì€„⁄<gfi]Áq<ÏÇ¬<Ó◊¬<^flÀŒÊ<Hovf÷]<]Ñ‚<ª<^flj◊uÖ<Ÿ¯}<‡⁄tJ›J’<H<Î
Í÷^j÷]<Ávfl÷]<Ó◊¬<l^q^jfljâ˜]Ê<l^ë¯§]<ò√e<tÖÇfi<·_<^flfl”µÊV



l^q^jfljâ]Ê<l^ë¯}

ÌÈ÷aovf÷]:÷]#H^„Èflfi‘ç˜^„fi_t^j†±cÜËÁ�i2“_Óju‡”€jfi‡⁄t]Ü~jâ]l^È�√⁄2“]—Å_ÊJ
‡⁄Ÿ¯}sÒ^jfl÷]ÿí-]^„È◊¬]Üq]Üœjâ]Hl^fi^Èfπ]∞fjË^È◊q·_’^fl‚l]ÜËÇœiÌ÷Áfœ⁄^„fiÁ“ÌÈ¬ÁïÁ⁄

±cÇuH^⁄‡”÷ÿe^œπ^e’^fl‚l]ÜËÇœi4∆HÌœÈŒÅ^ëÁí}^⁄–◊√jËÿ“^éπ^eÏ^fi^√π]ÊÌÈäÀfl÷]◊÷Ó⁄^jÈ
ÿ⁄]Ö˘]ÊJ

ÖÁíœ÷]ªÂÑ‚l]]Üœjâ˜]ƒqÜËgfä÷]ÍäÈÒÜ÷]‰È ±c›Ç¬’]Üçc∞ÈÒ^í}_∞Èfi^äÀfiµ‹„fl”ÿíÀ÷]
ÿ”éeÜn“_ÌŒÅ^e]ÁëÊªl˜^£]:÷]#^„íÈ~éiJ
˜‡”µÖ^íjŒ˜]Ó◊¬l^⁄^äiÖ]Ì Üé⁄ÌÈ¬^€jq]4∆Ì◊‚ˆ⁄ÿ”ée;„⁄ªŸ^•ÿ“^éπ]e]Ü�ï˜]Êl^

ÌÈäÀfl÷]ÔÇ÷ÂÑ‚Ì¨Üé÷]J



l^q^jfljâ]Ê<l^ë¯}

l]ÜËÇœj÷]4∆HÌœÈŒÇ÷]ÿ€éiÌ ^ï˝^e^ñË_h^È∆–ÈŒÇj÷]ªÌÈ√ïÁ÷]HÌËÅ^íjŒ˜]oÈù_·ÌÈ÷˚]ÜœjÀi
±càÒ^“Ö^flfl”≥‡⁄–œvj÷]‡⁄ÔÇ⁄…Á◊eÌqÖÅ^Àj“˜]Ÿ¯œjâ˜]ÊÎÅ^π]Ì ^ï˝^e±cÜífl¬â˜]^fl«j

Í◊”÷]‡¬‹¬Ç÷]ÎÅ^π]ÌÈ√€r◊÷J
xíflËÅ]Ç¬deÌfi^fjâ]Ì„qÁ⁄Üâ˙÷·Á”iÊ4∆HÌÈ5]ÓjuxäÀËŸ^.]Üâ˘HÓ⁄^jÈ÷]4f√j÷]]ÍœÈœ£·ÊÅ

Ï^e^¶Ê_ÕÁ°‡⁄gfi^q^⁄Â^ü]ÌÈ√€¢]Ê_ÿ ^”÷]^⁄Á€¬J
ÂÑ‚Ìfi^fjâ˜]Ó}ÁjË^„fl⁄‹È√�i±Ê˘]ƒ ÖÊÌqÖÅÌÈŒ]Çíπ]˜‡⁄oÈuìÈ~éj÷]Ê_l^q^jfljâ˜]J
‡⁄ÿq_ÜËÁ�iHovf÷]|3œËƒ ÖÅÇ¬l^fiÁ”⁄ÌflÈ√÷]ÏÖ^j~π]J
‡”µŸÁœ÷]·_]Ñ‚ovf÷]‹‚^â±cÇu4f“ªgfi^qìÈ~éj÷]Ün“_‡⁄gfi^q‹ËÁœj÷]J



l^q^jfljâ]Ê<l^ë¯}

˜‡”µÅ^€j¬˜]Ó◊¬]Ñ‚ovf÷]ÂÇuÁ÷JÿeHã”√÷^eg´ÂÜËÁ�i^€“–fâÂÜ“É]Ñ“Ê‰Œ^ Öcjâ˜^eÌfi^f
ÌÈfi^n÷]Ì„qÁπ]Üâ˘Ó⁄^jÈ÷]J
ÏÖ^f√eHÔÜ}_ovf÷]Í÷^£]2j√ËÏàÈ“ÖÌÈâ^â_Ìflf÷ÊÌÈ◊√ ‡⁄^„fi`çÌ€‚^äπ]ªÌÈ◊€¬È~éj÷]ì

‹ËÁœj÷]ÊªkŒÊ–u˜‡”÷Ìfi^⁄˙÷^⁄Á‚˜cÌË]ÇeoùÍ◊√ ªŸ^.]J

قویم، لألمانة وحتى نخلص إلى نتائج موضوعیة فیما یخص الت



l^{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ÈëÁi

ÏÖÊÜïŸ^«jç˜]Ó◊¬ÜËÁ�iÌfi^fjâ˜]ÌÈ÷^£]oÈù·Á”iÌËÊ^ul]Üçˆπå^Èœ÷]
ªÿ“gfi]Á¢]:÷]#Ÿ^«jç˜]^„È◊¬J
ÏÖÊÜïÅ]Ç¬cÌfi^fjâ]Ì◊€”⁄Ìë^}Ì¨Üé÷^eÌ Ç„jäπ]Vÿ⁄]Ö˘]Ó⁄^jÈ÷]ÊJ
ÏÖÊÜïƒÈâÁiÏÇ¬^ŒÌflÈ¬ovf÷]‡⁄oÈu‹”÷]J

4Ë^√π]<– Ê<Ínù<ÅÁ„•<ÏÜ$<Ó◊¬<ÿí©<ÓjuÊ<‰È◊¬<Ÿ^«jç˜]<#<ÎÑ÷]<ovf÷]<]Ñ‚<Ÿ¯}<‡⁄Ê<Hƒï]Ájπ]<^fiÜËÇœi<ª<ÌÈ€◊√÷]<
ÌÈ÷^j÷]<l^ÈëÁj÷]<±c<ÏÖ^ç˝]<‡⁄<Çe˜<HÌŒÁmÁπ]V
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إعداد دكتورة
حياة يوسف موسى مالوي

ة الممارسات المسؤولة المعززة لتطبيقات أهداف التنمية المستدام

بين المسؤولية المجتمعية ومبادئ الشريعة اإلسالمية
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إن مبادئ الشريعة اإلسالمية وممارساتها معززة 

..ةألهداف التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعي

فرضيات البحث 



3

توضيح بُعد 

المسؤولية 

المجتمعية في 

.المجتمع اإلسالمي

2

تسليط الضوء 

على الممارسات 

اإلسالمية لتحقيق

أهداف التنمية 

.المستدامة

1

إظهار شموليه 

الشريعة اإلسالمية

في جميع جوانب 

حياة اإلنسان وما 

.يرتبط بها

:أهمية البحث
ز مرتكز البحث على االستشهاد بمبادئ الشريعة اإلسالمية في تعزي

ممارسات أهداف التنمية المستدامة حيث تكمن األهمية 



.تدامة االمتثال للتوجيه الرباني والسنة المحمدية في تحقيق أهداف التنمية المس

.توعية األفراد على حرص الدين اإلسالمي على تنمية المجتمعات كافة 

.توثيق الممارسات اإلسالمية المتطابقة مع أبعاد التنمية المستدامة

.ة تعزيز مبادئ الشريعة في نفوس المسلمين أنهم رواد للمسؤولية المجتمعي

. إحياء مبادئ الشريعة اإلسالمية كممارسات سلوكية  

:أهداف البحث



3 2 1

حدود البحث

الحدود الموضوعية 

تناول هذا البحث 

بعض أهداف التنمية 

المستدامة وممارسات 

.الشريعة اإلسالمية

الحدود الزمانية

تناول البحث من 

خالل الكتاب والسنة 

ه في عهد الرسول علي

.السالم

منهجية الدراسة

اعتمد البحث على المنهج 

الل االستقرائي من خالل االستد

باآليات القرآنية المحققة 

.  ألهداف التنمية المستدامة



5 4 3 2 16

الممارسات 

ٌم لَ المعززة  .َهاوعزز ُمَدع ِّ

وترى الباحثة أن 

الممارسات المعززة 

هي مجموعة من 

األعمال أو السلوكيات 

يقوم بها الفرد ليدعم

فكرة ما 

أهداف التنمية 

المستدامة 

امة ورد تعريف التنمية المستد

في تقرير االتحاد العالمي 

للمحافظة على الموارد 

السعي)الطبيعية بأنها هي 

الدائم لتقدير نوعية الحياة

ار اإلنسانية مع األخذ باالعتب

قدرات وإمكانيات النظام 

(  ياةالطبيعي الذي يحتضن الح

ورد في المعجم 

الغني معنى مارس

مارس الشَّخصُ /

ه عالج. الشَّيءَ 

وزاوله ، قام بعمله

مصطلحات الدراسة 



مبادئ الشريعة اإلسالمية•

(.2011)ذكرها جمال الدين •

ف مبادئ الشريعة اإلسالمية بأنها• الة، ومبدأ ال مبدأ العد: هي المبادئ العامة فقط؛ مثل: تُعرَّ
.ضرر وال ضرار، ومبدأ حفظ النفس والمال، ومبدأ عدم اإلكراه في الدين

المسؤولية المجتمعية •

:عرفتها منظمة العمل الدولية بأنها•

انونية المبادرات الطوعية، التي تقوم بها المؤسسات، عالوة على ما عليها من التزامات ق"•
مصلحة ، وهي طريقة تستطيع أن تنظر بها أية مؤسسة في تأثيرها على جميع أصحاب ال
ياسة المعنيين، وتعد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات تكملة للوائح الحكومية، أو الس

".المجتمعية، وليست بديالً عنهما



بعنوان إدارة االستدامة ( 2019)دراسة سالم -1•
والتنمية المستدامة في القرآن والسنة

هدفت الدراسة إلى الكشف عن األدلة على إدارة •
سنة االستدامة والتنمية المستدامة من القرآن الكريم وال

اهيم النبوية، وكذلك دراسة مدى دعم الدين اإلسالمي لمف
ماضي االستدامة وتطبيقاتها على الفرد والمجتمع في ال

بأن والحاضر ولألجيال القادمة، في ظل االعتقاد السائد
هذه المفاهيم هي جديدة وليس لها أساس في اإلسالم

الدراسات السابقة



الدراسات السابقة

بعنوان  المسئولية االجتماعية من منظور إسالمي ( 2018)الشمالن ( دراسة)-2•
وتأثيرها اإليجابي على المنظَّمات

مع، وتسليط يهدف البحث إلى التعريف بالمسئولية االجتماعية، وبيان أثرها على المجت•
راسة الضوء على أهمية المسئولية االجتماعية في دارة األعمال والشركات، كما يقدم د

والشركات، جدوى تفعيل دور المسئولية االجتماعية إلحداث التقدُّم المجتمعي لألفراد
ل ٍّ من األفراد واستيضاح األثر الفعَّال للمسئولية االجتماعية من منظور إسالمي على ك

والشركات في مجال إدارة األعمال، المسئولية االجتماعية مطلب إنساني حضاري
علمي عصري، 



بعنوان نظرية االستدامة من وجهة نظر ( 2016)، ميديندراسة عبد اللطيف، يونس، -1•
تهدف الدراسة إلى التطرق إلى وجهة نظر اإلسالم من نظرية االستدامة عن : إسالمية

سي في طريق تحليل المحتوى لالستدامة والتركيز على ما قاله ابن تيمية وسعيد النور
(استخراج نظريات ومبادئ االستدامة بشكل إجمالي ومن خالل تعدد األديان

 ً بية الدراسات األجن: ثانيا



:  سالم)تتفق دراسة •
مع هذه ( 2019

الدراسة أن كالهما تناول
الممارسات اإلسالمية 
لتحيق بعض أهداف 
التنمية المستدامة مثل
المحافظة على البيئة 

( البر والبحر والهواء)
وكذلك المحافظة على 
.مصادر الطاقة كالماء

:التعليق على الدراسة

:  السبهاني)دراسة •
تتفق مع الدراسة( ٢٠١٠

و الحالية في كون الوقف ه
إحدى الممارسات 

اإلسالمية لمعالجة الفقر
ق والتي ذكرتها الباحثة وف

الهدف األول تختلف هذه 
الدراسة عن الدراسات 
السابقة بأنها تناولت 
بعض أهداف التنمية 

المستدامة وغاياتها وذكر 
.الممارسات اإلسالمية لها

(  ٢٠١٠: كامل)ودراسة •
تتفق مع ( 2012.عشي)و

الباحثة في كونها تناولت
بعض الممارسات اإلسالمية
للمحافظة على البئية 

والهواء والمياه بما يتوافق
مع أهداف التنمية ، وتختلف
معها حيث تناولت الدراسة 
نما نظرة المسلمين االوائل بي

هذه الدراسة اقتصرت على 
ما ورد في القران والسنة 

.النبوية

وتتفق الباحثة مع دراسة •

على حث ( 2016:عبد اللطيف)
اإلسالم على االستدامة والمحافظة 
على البئية وجعلها مكانا مناسبا 
ة للعيش وتختلف معها في أن الدراس
امة الحالية للباحثة تركز على االستد
نما من منظور القرآن الكريم والسنة بي
ركزت دارسة عبد اللطيف على ما 
ي قاله ابن تيمية وسعيد النورسي ف

استخراج نظريات ومبادئ االستدامة
بشكل إجمالي ومن خالل تعدد 

(.األديان
1234



 

               
                                       :   

                        .             
                                  :              
                               :               

                
                  

                  
                            :   

                                 :             
                          :              
                                      
                                   
                                  

                            :               



            
                                  

مفاهيم : المبحث األول

حول التنمية المستدامة
مفهوم: المطلب األول

التنمية المستدامة  

اتهم تعاريف التنمية واختلفت تبعا ألوضاع المفكرين وجنسيتعددت 

إنها تلك العمليات )١٩٥٦عرفته هيئة األمم المتحدة للتنمية في عام فقد 

حوال التي يمكن من خاللها توحيد جهود المواطنين والحكومة  لتحسين األ

اعدتها ، لمساالقتصادية واالجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية

(.اععلى االندماج في حياة األمة والمساهمة في تقدمها بأقصى قدر مستط



المطلب الثاني
امةالتنمية المستد

يةفي القمم العالم



المطلب الثالث
عناصر وإبعاد

ة التنمية المستدام



           هت                    :             
                

ة نشأة المسؤولي: المطلب األول

المجتمعية و تعريفها

تعددت تعاريف

المسؤولية 

المجتمعية منها

المنتدى الدولي لقادة األعمال فقد ذكر بأن المسؤولية المجتمعية 

قائمة للمؤسسات هي ممارسات األعمال المتسمة باالنفتاح والشفافية وال

تلك على مبادئ أخالقية واحترام الموظفين والمجتمع والبيئة،ـ وُصممت

.  نالمسؤولية إلتاحة قيمة مستدامة للمجتمع عامة، إضافة إلى المساهمي



المطلب الثاني
ة أبعاد المسؤولي

االجتماعية 



أهمية المسؤولية المجتمعية داخل المجتمعات•

أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات •

المطلب الثالث
ةأهمية المسؤولي

المجتمعية



المطلب الرابع
هرم كارل للمسؤولية

المجتمعية 
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                                     اإلسالمية               :         •



مية أهداف التنمية المستدامة و الممارسات اإلسال: المبحث الثاني
المعززة ألهداف التنمية المستدامة

   ن    ث                                                           ى    غ•
                           آن     مي.           س جب    ن   ى              

                    ،        اب       ن      ص   يت                                   
     ن             ض    ض   ط   يت حت             ن اب    ن        اب       ن   

.  حل         إىل  ن أييت     هللا



            :                                                       
                

                                       ض           ت      ذ  •
         غ اي   ض  ى           ن ناب                ض  غ  تهل       
.ابهل  



القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان–1الهدف •

        جل             •
َا})تعاىلقولهمنهاعدةآايتيفالكرميالقرانيفمذكوروالفقر• َساِكيِ َواْلمَ لِْلف َقَراءَدقَات  الصم ِإَّنم

َهاَواْلَعاِمِليَ  َوالل   الل ِ مِ نَ َفرِيَضة  السمِبيلِ َواْبنِ الل ِ َسِبيلِ َويف َواْلَغارِِميَ قَابِ الر ِ َويف ق  ل وُب  مْ َواْلم َؤلمَفةِ َعَلي ْ
60التوبة{َحِكيم  َعِليم  
إيناللهم)المالسعليهالرسولمنهاستعاذحينماللفقراإلسالمعداءبلغأنه"إبراهيموذكر•

(....والفقرالكفرمنبكأعوذ



           مج       ن  يت       ن               ق                جل   •
هل       

العملعلىالحث:أوالا •

   ب    ه        رب    يت                 ,            ش ن ظ تش         •
ذ ُ   ا   أ  أض    ُ  ُ           َِّذ ُ    ):   ىل       ض     ق     س     إىل    ت.   ء     

ِإ   أ ِ ِ  أِ  ِ ِ نأ   ُ ُ        ِ ِ    ِ      أُ    (15)آ     ك     (   ُُّ   ُ   
-   يب نب        ن       ن.إ                   إىل              ى     •

      هللاِ  يبَّ  إنَّ ِ ه،    ِ  نأي     ن نخريا  طُّ،    ا                 ):   -        هللا  ى
.( ِ ه   ِ  نأي  ُ   ن     ُ     ِ 



ا • دفع الزكاة لهم : ثانيا

ا على األغنياء للفقراء قال تعلى• يَن فِّي أَ : وجعل دفع الزكاة واجبا ْم َحقٌّ َمْعلُوٌم َوالَّذِّ ْمَوالِّهِّ
(24سورة المعارج اآلية )لِّلسَّائِّلِّ َواْلَمْحُرومِّ 

ا • الصدقة:ثالثا

.   ىلهللا        بهب  ُ  غى  يت         :      •
        هللا ى    يب ن   هللا              ه       ض   ؛   ري              •

: آلخ      خ  ا ،    ا   طِ      :  ُ            ن،     نإ َّ          ُ    ح   ِ ن  )):    
.        ؛((   ا    ا   طِ      



ا • القرض:رابعا

إ      ا    ض     ن  :           هللا  ى   يب ن   هللا         ن   هللا ن•
      ن   ه            ن
ا • األوقاف:خامسا

بُّوَن ﴾ ﴿ لَْن تَنَالُوا اْلبِّرَّ َحتَّى تُْنفِّقُ : عندما نزل قوُل هللا تعالى• ا تُحِّ مَّ ، [92: آل عمران]وا مِّ
ِّ أمواله إليه؛ وهو بستان كبير كثير الن :  خل، اسمهوسمعها أبو طلحة، بادر إلى َوْقف أحب 

.؛ أخرجه البخاري"بَْيُرحاء"



نتائج البحث

أن هناك أمر رباني وتوجيه نبوي  بالعناية 

باألفراد والمجتمعات والبيئات يجب االمتثال

.له 

3

أن مبادئ الشريعة اإلسالمية وممارستها 

كانت معززة ألهداف التنمية المستدامة 

.والمسؤولية المجتمعية

2

أن االسالم سبق العصر الحديث في تحقيق  

.التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية

1
اإلسالم يدعو إلى العيش في بيئة 

صحية ونظيفة يساهم جميع أفراد 

.المجتمع في المحافظة عليها 

4

مسؤولية األفراد تجاه أنفسهم 

ومجتمعاتهم هي الوسيلة الوحيدة 

.لتحقيق التنمية المستدامة 

5

ف هناك تكامل وترابط بين تحقيق أهدا

ة التنمية المستدامة وبين المسؤولي

المجتمعية

6



3

4 2

1

زيادة الوعي بأهمية 

غرس مفهوم 

المسؤولية المجتمعية 

في المراحل العمرية 

المبكرة

6

5

إدراج مواد 

دراسية تعزز 

مفاهيم التنمية 

وعالقتها 

اد بسلوكيات األفر

.ومسؤولياتهم

استحداث فروع علمية 

في الجامعات والكليات 

خاصة بالمسؤولية 

.  المجتمعية

ضرورة التنسيق 

والتكامل بين جميع 

مؤسسات المجتمع 

المدني وكافة أفراد 

المجتمع للتعاون في 

تحقيق التنمية 

المستدامة وتمويل 

البرامج الي تساهم في

.تحقيق الهدف 

التوسع في أبحاث

المسؤولية 

المجتمعية وأثرها 

على التنمية 

. المستدامة 

القيام بأبحاث 

موسعة وتأملية 

عن أهداف 

امة التنمية المستد

في اإلسالم

التوصيات





رؤيةاألشخاص ذوي اإلعاقة في ضوء تمكين 
2030المملكة 

ية المجتمعيةهذا البحث استكماالً لمتطلبات الحصول على الزمالة البحثية المهنية في المسؤولقدم 

الفهيدخالد بن سليمان / الباحث
السعوديةالمملكة العربية –الرياض 

م2020-هـ 1441



إضاءة

”قطعنا خطوات كبيرة في تمكين وتطوير القدرات البشرية وتهيئة شباب الوطن لسوق العمل” 

سلمان بن عبد العزيز آل سعود الملك الشريفينخادم الحرمين 

”المستدامتمكين الشباب محور أساسي لتحقيق النمو ” 

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعوداألمير السمو الملكي صاحب 



ملخص البحث
يذوبمشكالتوالمرتبطةالهامةالجوانبمنعددمناقشةإلىالبحثهذايهدف

بكلالعامةالحياةفياإلعاقةذوياألشخاصتمكينعمليةأهمهاومناإلعاقة،
على2030المملكةرؤيةعملتالتيالقضاياإحدىأنهااعتبارعلىمكوناتها،
للمكوناتالتمكينبموضوعالرؤيةاهتمامجانبفيوذلكعليها،التأكيد

.المختلفةالمجتمعية



البحثمشكلة 

انكمهماالمجتمعـاتأغلـبتواجـهالتيالهامةالمشكالتمناإلعاقةمشكلةتعد
ةالمملكتبذلهمماالرغموعلىالحضاري،التقدمحيثمنالمجتمعمستوى
الكافي،بالقدرليسذلكأنإالاإلعاقةبذوياالهتماممجالفيالسعوديةالعربية
ةالعامالحياةفيوالمشاركةالتوظيففيبحقهماالهتماميتملمأنهطالما

سوقباتلمتطلتؤهلهمالتيالمهاراتواكتسابالمجتمعية،التنميةفيوالمساهمة
.االعاقةلذويالمطلوبةالتمكينمظاهرمنذلكوغيرالعمل،



البحثفروض 

ة فئة ذوي اإلعاقة موضوعاً فائق األهمية يجمع بين تحقيق أهداف رؤيتعد 
مع دون إهمال دورها االجتماعي، المتمثل في االهتمام بجميع أفراد المجت2030

عامة، واألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل خاص من خالل دمجهم في المجتمع، 
وقد وضع وإكسابهم العديد من المهارات العلمية واالجتماعية، والثقافية وتنميتها،

: الباحث عدداً من الفرضيات التالية

لباتهم تمكين ذوي اإلعاقة تعود إيجابياً على تلبية متط: الفرضية األولى•
.واحتياجاتهم وحل مشاكلهم

ال تعود بأي 2030تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة في رؤية :الفرضية الثانية•
.  نفع



ها عدم تمكين أهمية البحث العلمية من توضيح األسباب العلمية التي يعود إليتنبع 
تساعد ذوي اإلعاقة والتعرف على هذه األسباب نظرياً، وتقديم المقترحات التي

.في دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع والحياة العامة

:  أهمية البحث التطبيقية

مجتمع أهمية الدراسة من الناحية التطبيقية من مراعاة ذوي اإلعاقة في التنبع •
ئة في السعودي كون البحث يسلط الضوء على قضية هامة وهي تمثيل هذه الف
.التعليم والصحة والحياة العامة والوظائف الحكومية اإلدارية وغيرها

البحث العلميةأهمية 



وعلموضالبحثتناولفإنالمجالهذافيالدراساتلندرةنتيجة•
عدي  كماالمعوقين،جمعياتسمعةتحسينفييسهمومهمحيوي
فياحثينوللباإلعاقة،مجالفيوالعربيةالسعوديةللمكتبةرافداً 
.المجالهذا

تطويرةحركالسعوديالمجتمعفيهيشهدوقتفيالبحثهذايأتي•
بناءفيوخالقةفاعلةأداة2030رؤيةأنتؤكدشاملةوتحديث
معالمجتقضاياومعالجةاالجتماعية،االتجاهاتوتنميةالمجتمع،
.اإلعاقةذويقضاياومنها



هدف البحث

التنقـل )إلى واقع المعوق في الحياة المختلفة تبعا للمجاالت اآلتيـةالتعرف •
والمواصـالت، والمجال االقتصادي، والنواحي االجتماعية والنفسية، 

.والعالقـات االجتماعيـة واحتياجـات المعوقين

اص ذوي على اآلليات المقترحة التي يؤمل أن تسهم في تمكين األشخالتعرف •
.اإلعاقة وإدماجهم في المجتمع والحياة العامة



البحثتساؤالت 

يـة واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة المختلفة تبعا للمجاالت اآلتما •
سية، التنقـل والمواصـالت، والمجال االقتصادي، والنواحي االجتماعية والنف)

من وجهة نظرهم؟( والعالقـات االجتماعيـة واحتياجـات المعوقين

في تمكين المعوقين ودمجهم في الحياة االجتماعية؟2030دور رؤية ما •

في تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة؟2030المعوقات التي تواجه رؤية ما •

يات اآلليات المقترحة لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من االندماج في فعالما •
؟2030الحياة االجتماعية في ضوء رؤية 



البحث حدود 

يدرس هذا البحث موضوع تمكين األشخاص ذوي :الموضوعيةالحدود •
.2030اإلعاقة في ضوء رؤية 

2020/ 2019الدراسي األول من العام الجامعي الفصل:الزمنيةالحدود •

فرداً من ( 50)تم تطبيق البحث على عينة عشوائية بلغت : الحدود البشرية•
(  50)منتسبي جمعية األطفال ذوي االعاقة بالرياض، وعينة عشوائية بلغت

.فرداً من جمعية اإلعاقة الحركية



دور المملكة العربية السعودية في رعاية ودعم 
األشخاص ذوي اإلعاقة

يها دون أدنى المملكة العربية السعودية حق العمل وتيسير سبله لكافة مواطنكفلت 
مات تمييز في الوظيفة العامة على أي أساس، وحق الشخص ذي اإلعاقة في خد

عدة تقدم لهم عن طريق الجهات المختصة في العديد من المجاالت منها مجال 
اقة العمل ويشمل التوظيف في األعمال التي تناسب قدرات الشخص ذي اإلع
ول على ومؤهالته إلعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية ولتمكينه من الحص
ريق دخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن ط

.التدريب

خاص ذوي وقد تم تنفيذ مشروع إعداد استراتيجية وطنية لتوظيف وتشغيل األش
م على مرحلتين بهدف 2011اإلعاقة وقد بدأ العمل على تنفيذ المبادرة في أكتوبر 

:  الوصول لآلتي



.  مسح واستطالع واقع التوظيف والعمل لألشخاص ذوي اإلعاقة•

.  على اإلحصاءات واألعداد لألشخاص ذوي اإلعاقةالتعرف 

بعة في دراسة الوضع الحالي لألنظمة واللوائح والتشريعات والممارسات المعتمدة والمت
.  توظيف ذوي اإلعاقة

.  تحديد الجهات الرئيسية التي يجب إشراكها إلنجاح هذه المبادرة•

مول به في إمكانية تحسين الممارسات واآلليات المتبعة في التوظيف لتماثل ما هو مع•
. الدول المتقدمة

. خاص والعامتوفير الخدمات المستندة على النتائج في إطار الشراكة بين القطاعين ال•

ة للعمل على التعرف على العقبات التي تعيق فرص العمل والتوظيف لتكون الركيز•
.  إيجاد حلول لقضية توظيف ذوي اإلعاقة

خاص ذوي إيجاد وتفعيل حلول سريعة لتنفيذ بعض المقترحات لخدمة توظيف األش•
.  اإلعاقة



البحثنتائج 

قة من أجل على أهمية الرجوع إلى السياسات الدولية المتعلقة بذوي اإلعاالتأكيد •

ة العربية العمل على تطبيق المناسب منها لتمكين ذوي اإلعاقة في بيئة المملك
.  السعودية

اف التأكيد على االستفادة من مؤشرات الخطة التنموية العالمية المسماة أهد•

، في مشروع تمكين ذوي اإلعاقة 2030األمم المتحدة للتنمية المستدامة
.بالمملكة العربية السعودية

المملكة العربية العمل على التهيئة التامة للبيئة المجتمعية بمكوناتها المختلفة في•
.  السعودية من أجل إعداداها فعلياً لتكون مالئمة لتمكين ذوي اإلعاقة



العاقة لكي العمل على بناء استراتيجية متكاملة في التطوير المستمر لقدرات ذوي ا•

ة المجال تتوافق مع متطلبات التنمية في المملكة العربية السعودية من أجل تهيئ

.  لتمكينهم فيها

من أجل بناء مؤشرات لتمكين ذوي اإلعاقة متوافقة مع البيئة التنموية السعودية،•

ي القياس الدوري لهذه المؤشرات للتأكد من تحقق إجراءات تمكين ذوي اإلعاقة ف

.  المملكة العربية السعودية



التوصيات
المناسبات ثقافة التوعية الشاملة في المجتمع في مختلف وسائل اإلعالم، ونشر •

.بأهمية ذوي اإلعاقة من أجل دمجهم في المجتمع

.تقدم العديد من البرامج والخدمات ودعم مراكز تأهيل ذوي اإلعاقة•

ل مساندة مراكز التأهيل االجتماعي ومراكز الرعاية النهارية، ومراكز التأهي•
.المهني الخاصة بالمعاقين

ضافة إلى تحسين فاعلية وكفاءة الخدمات االجتماعية، وتمكين ذوي اإلعاقة، باإل•

كز المبادرات والمشاريع كالخدمات الحديثة في رعاية ذوي اإلعاقة في المرا

والمنازل والمؤسسات، وهيئة األشخاص ذوي اإلعاقة، والسجل الوطني، 
. وبرامج التمكين والتدريب المنتهي بالتوظيف



.تحسين جودة الخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة•

االهتمام بذوي اإلعاقة ودعمهم وتمكينهم نحو إسهامهم في العمل الحكومي زيادة •

. 2030واعتبارهم أحد المساهمين األساسيين في رؤية المملكة 

استخدام طرق حديثة للتعامل مع ذوي اإلعاقة في مجال العمل من خالل الفرص•

.المستدامة 

ول من حسن اختيار العمل المناسب لذوي اإلعاقة بما يتناسب مع نوع اإلعاقة، والتح•
.دعم توظيفهم إلى العمل المستدام



ن مواجهة التحديات التي تواجه ذوي اإلعاقة في العمل منها صعوبات التنقل م•

افية، العمل وإليه، والدخول والتحرك داخل مقر العمل، والعوائق السلوكية والثق
.والتعليم والتدريب واكتساب المهارات

رؤية ذوي اإلعاقة ومختلف ذوي االحتياجات الخاصة لإلسهام في تحقيقمشاركة •
2030.

في خدمة وتمكين 2030العمل الجاد بما يتفق مع مضامين رؤية المملكة •

مة المعوقين، لتكون المملكة العربية السعودية إحدى النماذج الرائدة في خد

ي المعوقين وجميع ذوي االحتياجات الخاصة على المستوى المحلي واإلقليم
.والدولي





دور المسئولیة المجتمعیة في االستفادة من مخلفات النخیل اقتصادیاً وحمایة البیئة

من التلوث في المدینة المنورة

                                                        إعداد الباحثة 

                                                                                                                                                                                                                                             ھناء بنت فالح الجھني 

2019-2020                                                       



ِضیٌد )10 سورة ق ْخلَ َباِسَقاٍت لََّھا َطْلٌع نَّ  قال هللا تعالى (َوالنَّ



المقدمة
 سأطرح في ھذه الورقة  مشكلة مخلفات النخیل والتي تشكل قضیة ملحة للحفاظ على البیئة و ثرواتنا

 الطبیعیة في المدینة المنورة، ھذا و یركز البحث على قراءة للوضع الراھن في إدارة مخلفات النخیل ،و
 بحث الحلول الممكنة للتعامل مع ھذه المخلفات من خالل  رفع وعي المجتمع و تعزیز دور المسئولیة

. المجتمعیة في ھذا المجال الستخدامھا في فرص استثماریة جدیدة تفید المجتمع
 

 

 

 



مشكلة البحث
 إدارة مخلفات النخیل غیر الصدیقة للبیئة وما یترتب علیھا من ھدر لھذه المادة وعدم استغاللھ

.في مجاالت تفید المجتمع

:سأتطرق لمحورین رئیسیین 

إمكانیة االستفادة من مخلفات النخیل. ● 

زیادة وعي المجتمع حول األثر السلبي على البیئة الناتج عن حرق مخلفات  ● 
النخیل.



فرضیات البحث
1.   ان مخلفات النخیل أو النسبة األعلى من مخلفات النخیل ال یستفاد منھ  ویتعرض للتخلص العشوائي ما 

بین حرقھ ورمیھ مع النفایات.

2.   أن الطرق  المستخدمة في إدارة مخلفات النخیل تزید من التلوث البیئي مما ینعكس سلباً على صحة 
المجتمع.

3.    أن عملیة الھدر في ازدیاد مع الزمن لزیادة عدد النخیل في المدینة المنورة.

4.    أن ھناك نقص وعي في المجتمع ألھمیة ومعرفة مخلفات النخیل. والذي یعتبر مؤشر لضعف لدور 
الجھات الرسمیة وغیر الرسمیة لتوعیة المجتمع.

5.    أن ھناك فرص استثماریة حدیثة من اعادة استغالل مخلفات النخیل تحاكي االستغالل التقلیدي القدیم.



تجارب و دراسات السابقة

تدویر مخلفات النخیل یدعم استراتیجیة االستدامة (تجربة ناجحة لبلدیة العین).]3]•

مصنع غزة إلنتاج الورق من سعف النخیل- طارق سعادة. [4]•
براءة اختراع مشروع سعف للمنتجات الورقیة- المخترع مصطفى بارامي.•
•

دراسة/ مشاریع استثمار مخلفات النخیل و المخلفات الزراعیة -د.المھندس فؤاد منصور.•
دراسة شاملة لقطاع النفایات في المملكة العربیة- النفایات الزراعیة- وزارة االقتصاد و التخطیط.•
حلول بیئیة لمسطحات خضراء و تغذیة األنعام-تحویل ھدر الطعام إلى ناتج محلي- للدكتور زیاد فارسي•



منھجیة البحث
المنھجیة الوصفیة:

من أجل تحقیق أھداف الدراسة تم اختیار المنھج الوصفي التحلیلي، حیث حاولت وصف الظاھرة و 
رصد الوضع الراھن  وتحلیلھ و استقراء وعي المجتمع و بحث إمكانیة رفع الوعي و تعزیز دور 

المسئولیة المجتمعیة.
مجتمع البحث

 اعتمدت في البحث  على سكان المدینة المنورة بمختلف أعمارھم و مستواھم التعلیمي حیث قمت الدراسة البحثیة على 
.عینة متنوعة عددھم264 شخص

عینة البحث 

مزارع النخیل في المدینة المنورة.



أدوات البحث

 لجمع البیانات الضروریة والفاعلة لھذا البحث اعتمدت على عدة أدوات شمولیة حیث اعتمدت على المالحظة الشخصیة
.والمراجعة األدبیة لرصد الوضع الراھن في طرق التخلص من مخلفات النخیل

 كما استعنت باالستبیان كأداة رئیسیة للحصول على المعلومات الكافیة من المجتمع المحلي وقیاس وعیھ تجاه ھذه المشكلة.
 كما استفدت من االحصائیات الرسمیة لرصد عدد النخل ومخلفاتھ المنتجة سنویاً

صدق األداة

 قمت بعرض ھذه االستبانة في صورتھا األولیة على مجموعة من المحكمین و عددھم(3) و الذین قاموا بدورھم بتقدیم
.النصح و الرشاد و تعدیل وحذف ما یلزم من فقرات

 

 

 



:االستبیان

 

 حرصت في ھذه االستبیان  بقیاس الوعي المجتمعي العام تجاه ما یحدث لمخلفات النخیل من حرق وھدر لھا مما یؤثر على
.البیئة. حیث تم تصمیم استبیان خاص للبحث بطریقة تجیب على أسئلة الباحث

استھدف ھذا االستبیان عدد 264 شخص من سكان المدینة المنورة بالتقسیمات التالیة

.من حیث الجنس- الفئة العمریة- المؤھل التعلیمي – المھنة



 :ملخص نتائج االستبیان

ان من اھم ما سعى الیھ الباحث ان یقیس الوعي المجتمعي وظھر في ھذا االستبیان ما یلي:

1.   ان نسبة 48% لدیھم معلومات عن مخلفات النخیل وطرق التخلص منھا.
2.   یعتقد 50% بأنھ یستفاد من مخلفات النخیل اقتصادیاً في المدینة.

3.   یعتقد 35% بأن التخلص من مخلفات النخیل بالحرق ھي الطریقة الوحیدة المتبعة بالمدینة المنورة.
4.   یرى 88% بأن حرق المخلفات یشكل خطراً بیئیاً.

5.   كما یرى 85% بأن حرق المخلفات یشكل خطراً على الصحة.
6.   یرى 51% بأن الجھات الحكومیة ال تقوم بدورھا التوعوي تجاه إدارة مخلفات النخیل.

7.   ویرى 51% بأن الجمعیات ذات االختصاص البیئي ال تحرص على توعیة المجتمع المحلي عن التلوث البیئي 
الناتج ممن حرق مخلفات النخیل.

 

 

 

 

 

 



النتائج

بعد البحث و التقصي اتضح أن التخلص من مخلفات النخیل یتم بشكل عشوائي  دون االستفادة منھ     .1
عن طریق الحرق أو الردم.

أن األثر الذي ینتج من حرق مخلفات النخیل یعكس سلباً على البیئة و على صحة المجتمع.    .2
3.   ان كمیة الھدر لمخلفات النخیل في ازدیاد.

4.   قلة وعي المجتمع للمشكلة بسبب ضعف دور الجھات الحكومیة و الجمعیات المتخصصة في توعیة 
المجتمع.

5.   أن ھناك فرص استثماریة حدیثة بأعادة استغالل مخلفات النخیل.
 



التوصیات
التوسع في دراسة طرق استغالل مخلفات النخیل واستثمارھا تحقیقاً لرؤیة 2030.    .1

2.   تحفیز الشركات وأصحاب الصالحیة لالستثمار في ھذه المجال.
3.   دعم الجھات غیر الرسمیة ببرامج توعویة و تثقیفیة للحد من التلوث الناتج من التخلص 

العشوائي.
4.   رفع الوعي المجتمعي تجاه ھذه الظاھرة.
5.   دعم المھتمین في البحث في ھذا المجال.

عمل دراسات جدوى لالستثمار مخلفات النخیل و دعم تحفیز الشباب لھذه المشاریع عن طریق     .6
الجھات التمویلیة.

 



الخاتمة

 الحمد  الذي أتم النعم وفضلنا على كثیراً من خلقھ،
أو

.اً أحمد هللا أن سخرني لخدمة المجتمع و تحقیق دوري في المسئولیة المجتمعیة من خالل بحث مقدم یرصد إدارة مخلفات النخیل في المدینة المنورةل

 ثانیاً  أتقدم بالشكر للشبكة اإلقلیمیة في المسئولیة المجتمعیة على دعم الطاقات الشابة و تحفیزھم على
 العطاء لیكونوا باحثین علمین متخصصین في مجال المسئولیة المجتمعیة یخدموا مجتمعاتھم و یسعون

.لتحقیق التنمیة المستدامة. أخیرأً أشكر من دعمني وساھم في إخراج ھذا البحث بالشكل الالئق

 

 



المصادر والمراجع
1.    المسلّم-حلیت-النخیل بین العلم والتجربة-السعودیة- دار عكاظ.

2.    الھیئة العامة لإلحصاء-المملكة العربیة السعودیة.
3.    موقع دار الخلیج-تجربة ناجحة لبلدیة العین تدویر مخلفات النخیل یدعم االستراتیجیة 

لالستدامة-2أغسطس2017.
4.    فلسطین-أول مصنع إلنتاج المنادیل الورقیة من سعف النخیل-15أكتوبر2019.

5.    موقع مشاریع صغیرة – مشروع صناعة الخشب من سعف النخیل-22مارس2016.

مجلة بیئتنا- الھیئة العامة للبیئة في الكویت-العدد149-صناعة السعف-20مایو2012



شكراً لكم

لالطالع على البحث یشرفني تواصلكم عبر البرید اإللكتروني
hanafj77@gmail.com



12/27/2020 
4:29 AM



12/27/2020 
4:29 AM

البحثعنوان 
ألعمالدور املسئولية اجملتمعية ملؤسسات ا

اتيف دعم املناهج واخلطط ملواجهة التحدي
يةجتاه حل مشكالت تلوث البيئة البحر

(دولة الكويت)

البحثية املهنية الزمالة 
يف املسئولية االجتماعية

قاسم حممد عياش



ةالسيرة الذاتي
قاسم محمد عياش : االسم •

سوريا: الجنسية •

شاعر–مؤلف –مرتجم -إعالمي •

مدرب مدربني تنمية مستدامة•

باحث يف املسئولية االجتماعية•

 :و املهاراتات الدراس●-

اللغة االنكليزية و آدابها -

الكمبيوتر و تكنولوجيا املعلومات علوم-

دبلوم االبداع الشعري-

رديزاينجرافيك •

العالقات العامة و التسويق و املبيعات•

ونييف مجال صناعة اإلعالن والتسويق التقليدي وااللكرتريخب•

، عدة ندوات و محاضر و مدرب يفمشارك ●

،محلية و ورش عمل مؤتمرات ،ملتقيات 

.عربية و عاملية

عضو يف الشبكة اإلقليمية للمسئولية ●

االجتماعية

ارد  الرابطة الكويتية لتنمية املويفعضو ●

البشرية

عضو يف أكاديمية العمل التطوعي البيئي●

البيئياالعالم عضو يف أكاديمية ●

عضو يف منظمة التوستماسرتز العاملية●
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السيرة الذاتية

:اإلصدارات•
صدر –دليل الصني واملنتجات الصينية : لكتاب مرتجم ●

2004عام 
(فقيد القلوب .. أمري القلوب ) شارك يف إعداد كتاب ●

عن أمري الكويت الراحل الشيخ جابر األحمد الصباح 
2006

شارك يف اعداد موسوعة التكامل العربي بالتعاون مع-
2007جامعة الدول العربية 

ترجمة و اعداد كتاب قوة االنستجرام و املشاركة به يف-
2015تكنولوجي ويك دبي جايتكس

ةشعر قيد الطبع باللغتني العربية و االنكليزيديوان ●
نشر له مقاالت و قصائد يف صحف و مجالت مختلفة●
مدير تنفيذي لعدة شركات كويتيةعمل ●
: و كذلك عمل و ساهم يف عدة مجالت منها●

مجلة املعرض-ديزاينمجلة -
مجلة بي سي دوت نت-
ديزاينمجلة مودرن -الفنونمجلة األوىل للعمارة و ●

تاملشاركة يف تنفيذ و إخراج العديد من املجالت و االصدارا●•

.اإلشراف العام للعديد من املجالت و اإلصدارات الخاصة●

:عمالاأل●

ول املدينة االلكرتونية للد-مدير تقنية املعلومات و اإلعالم ●

العربية

ية الرابطة الكويتية لتنم-مدير تقنية املعلومات و اإلعالم ●

املوارد البشرية

اإلعالميةمدير مجموعة ايفنتس للخدمات ●

معهد االنفراد–مدير تقنية املعلومات و اإلعالم •

العربية و االنكليزية: اللغات 

مستشار إعالمي -

:من الهوايات

و االنكليزية القراءة و الكتابة باللغتني العربية-

القصريةكتابة الشعر و القصة -

السفر و الرحالت-•
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عنوان البحث
ألعمالدور املسئولية اجملتمعية ملؤسسات ا

اتيف دعم املناهج واخلطط ملواجهة التحدي
يةجتاه حل مشكالت تلوث البيئة البحر

(دولة الكويت)
:إعداد

قاسم محمد عياش. أ

:تحت إشراف

علي عبد الله آل ابراهيم. / د. أ



مقدمة البحث•

البحثمشكلة •

البحثفرضيات •

العمليةاألهمية -2األهمية العلمية -1:البحثأهمية •

االهداف الفرعية-:للبحثالهدف الرئيسي •

السابقةالدراسات •

البحثعينة •

البحثمفاهيم ومصطلحات •

البشرية -2الموضوعية -1:الدراسةحدود •

المكانية-4الزمانية -3

البحثوأدواتمنهجية البحث •
12/27/2020 
4:29 AM

محاور البحث

لمنهج الوصفيا-1:الدراسةمنهج •

المنهج التحليلي-2

:  أدوات البحث وأساليب جمع البيانات•

:المصادر األولية-2الثانويةالمصادر -1•

االستبانة–المقابلة ب -أ

النتائج•

التوصيات•

المصادر والمراجع•



مقدمة البحث

دة زيادة حأدى االنفتاح الكبير على األسواق العالمية والتطور التكنولوجي السريع إلى•
ألعمال بغية المنافسة، فقد أصبح السعي إلى تحقيق التفوق والتميز الشغل الشاغل لمنظمات ا

البقاء واالستمرار، وتعد الوسيلة الوحيدة أمام هذه المنظمات لبلوغ هذا الهدف هو تبني
ي برامج فعالة للمسؤولية االجتماعية تأخذ في االعتبار ظروف المجتمع والتحديات الت

تواجهه، وال شك أن المسئولية االجتماعية تعد حجر الزاوية، وأداة مهمة للتخفيف من 
وعليه أصبح االهتمام بها مطلبا أساسيًا، من خالل التزام المؤسسات، سيطرة العولمة 

يف والتدريب االقتصادية بتوفير البيئة المناسبة، وعدم تبديد الموارد، والقيام بعمليات التوظ
.البشريةورفع القدرات 

، حيث وبالتالي أصبحت حماية البيئة والمحافظة عليها إحدى أهم سمات النظام الدولي الجديد•
حت مراعاة وتطبيق تحتل المعايير البيئية موقعًا متميًزا في االتفاقيات الدولية المختلفة، وأصب

ثير هذه المعايير من أهم الشروط التصديرية للعديد من األسواق العالمية، ومع ذلك فإن الك
لبيئية ال تولي اهتماًما كبيًرا بنظم اإلدارة الت االزمن المؤسسات وخاصة في الدول النامية 

.مواردهاوحمايةوبكل ما يتعلق بحماية البيئة 
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وعلى الرغم من أن مراعاة الجوانب البيئية من طرف منظمات األعمال تعد ركيزة أساسية •
تلوث وتطوير لزيادة قدرتها التنافسية وتعظيم ربحيتها، من خالل ما تسهم به في القضاء على ال

 عن زيادة كفاءة األداء البيئي، إضافة إلى التقليل من التكلفة وتخفيض  معدالت الحوادث، فضاًل 
لمؤسسة العاملين و رفع مستوى أدائهم، كما أن احترام البيئة و الحفاظ عليها يحسن من سمعة ا

.جددوصورتها وزيادة قدرتها على اكتساب أسواق جديدة و مستهلكين 

موعة في ظل هذه االهتمامات المتزايدة بالبيئة والحفاظ على الموارد المختلفة فيها ظهرت مج•
هم من المفاهيم اإلدارية التي أصبحت تسخر لتحقيق هذا الهدف في منشآت األعمال، ومن أ
ل هذه المفاهيم المسؤولية االجتماعية والتي هي من أهم المفاهيم المتداولة في أوساط الما

واألعمال حول العالم وتبرز أهمية هذا الطرح فيما جاء به من تضمين الدور الذي تقوم به
ور مهمة أساسية في التط-أي الشركات–الشركات في مجال التنمية المستدامة، وتحميلها 
.االجتماعياالقتصادي الذي ينعكس مباشرة على المستوى 
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مقدمة البحث



البحثمشكلة 
سات تعتمد في تلك المؤستعد لم يعد تقييم مؤسسات األعمال يعتمد على ربحيتها فحسب، كما لم •

ة عمل بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، بل ظهرت مفاهيم حديثة تساعد في خلق بيئ
ذه قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في مختلف جوانب الحياة، ولعل من أبرز ه

.واحجامهاالمفاهيم مفهوم المسئولية المجتمعية لمؤسسات األعمال بمختلف أنواعها 

جوانب لذلك لم يعد اليوم في مصلحة المؤسسة سواء على المدى البعيد أو القصير إغفال ال•
بيئية أمًرا ضروريًا المتعلقة بحماية البيئة والموارد البيئية المختلفة، إذ أصبح تبني نظم لإلدارة ال

في لضمان استمرارية المؤسسة وتحسين أدائها االقتصادي، وكذلك الحفاظ على صورتها
منظمة المحيط الذي تتواجد فيه، كما أن الحفاظ على البيئة هو في المصلحة االقتصادية ل

.البيئةاألعمال ذلك أن معظم عناصر انتاجها هي من 

عالية ا على المؤسسات تبني نظم فعالة لتحسين فأصبح لزامً في ظل تنامي هذه الضرورة •
ن أن وكفاءة نظم اإلدارة البيئية، ولعل المسئولية االجتماعية هي األداة الفعالة التي يمك

.يتحقق من خاللها هذا الغرض
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ين تحقيق وتعتبر المسئولية االجتماعية اصطالح هام ومفهوم اقتصادي ذو أهمية فائقة يجمع ب•
مثل الدور االجتماعي والبيئي للمؤسسات والمتمصلحة المؤسسة االقتصادية من دون إهمال 

ه أن يؤثر في الحفاظ على البيئة والعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتجنب كل ما من شان
النسبة ، وال شك أن المسئولية االجتماعية تعتبر أداة مهمة بعلى البيئة ومواردها واستغاللها

تجزأ من االلتزام لإلدارة البيئية تساعد في تفعيل أهداف اإلدارة البيئية فاالهتمام البيئي جزء ال ي
.األعمالاالجتماعي الذي يلقى على عاتق منظمات 

ات والمسئولية المجتمعية لمؤسسات األعمال في الكويت هي التزام أخالقي بين المؤسس•
نيها والمجتمع، تسعى من خالله إلى تقوية الروابط بينها بين المجتمع، وذلك من خالل تب

مناهج البحث العلمي والخطط لمواجهة التحديات تجاه الحفاظ على البيئة، وحل مشكلة 
علمية النفايات على الشواطئ والواجهة البحرية في دولة الكويت، وازالة هذه النفايات بطرق

.  رارهامبتكرة، وايجاد الحلول العملية التي تساهم بحل هذه المشكلة ومنع أو التقليل من تك
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البحثمشكلة 



ت في لمدى الذي وصلت إليه مؤسسات األعمال في دولة الكويفي التعرف على امشكلة البحثوتكمن •
ظ على مواجهة التحديات تجاه الحفاتبني مفهوم المسئولية االجتماعية، وأثر تبني هذا المفهوم على

يد من البد من الحصول على العد، لذلك البيئة وحل مشكلة النفايات على الشواطئ والواجهة البحرية
ون محور وهذا الذي سيكالبيانات وطرح العديد من األسئلة للتعرف أكثر على مسؤولياتها تجاه المجتمع 

:البحث الحالي، محاولين اإلجابة عن اإلشكالية التالية

اه ما هو دور المسئولية االجتماعية لمؤسسات األعمال في دعم المناهج والخطط لمواجهة التحديات تج•
حل مشكالت تلوث البيئة البحرية في دولة الكويت؟

:وستفتح هذه االشكالية تساؤالت فرعية في غاية األهمية وهي•

؟ ما هي المسؤولية االجتماعية للمنظمات•

ة؟ما هي األمور التي تأخذها مؤسسات األعمال بعين االعتبار عند تطبيقها لمفهوم المسؤولية االجتماعي•

كيف يمكن قياس برامج المسؤولية االجتماعية لمؤسسات األعمال؟•

حلول كيف تساهم مؤسسات األعمال في الكويت في تنمية المسئولية المجتمعية من خالل تبنيها ايجاد•
لمشكلة النفايات وخاصة الصلبة على الواجهة البحرية؟
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البحثمشكلة 



فرضيات البحث

مجتمعية مؤسسات األعمال في الكويت في تنمية المسئولية التساهم •
ة على من خالل تبنيها ايجاد حلول لمشكلة النفايات وخاصة الصلب

.الواجهة البحرية

كلما زاد وعي ودعم مؤسسات األعمال في الكويت في حل •
تة وساندالمشكالت البيئية زادت درجة تحملهم للمسئولية المجتمعي

.الدولة في تحقيق اهدافها التنموية
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:تبرز أهمية هذا البحث في اآلتي-:أهمية البحث

:العلميةاألهمية •

كونها سد النقص في أدبيات هذا الموضوع في الدول العربية وباألخص في دولة الكويت، ل•
لمناهج تعالج موضوًعا مهًما يتعلق بدور المسئولية االجتماعية لمؤسسات األعمال في دعم ا
.والخطط لمواجهة التحديات تجاه حل مشكالت تلوث البيئة البحرية في دولة الكويت

سسات تطرق هذا البحث إلى بعد جديد وهام في مجال المسئولية االجتماعية يتمثل في دور مؤ•
كلة األعمال في الكويت في تنمية المسئولية المجتمعية من خالل تبنيها ايجاد حلول لمش

.النفايات خاصة الصلبة على الواجهة البحرية

:األهمية العملية•

ها المجتمعية تساعد نتائج الدارسة في تحديد مدى التزام مؤسسات األعمال في القيام بمسئوليات•
شاطئ وأثر ذلك على االلتزام بإيجاد حلول جديدة ومبتكرة في حل مشكلة النفايات على ال

.والواجهة البحرية لدولة الكويت

يدعم هذا الموضوع التوجه المستقبلي لمؤسسات االعمال قيد البحث في بذل المزيد من الجهود إزاء •
.مسئولياتها المجتمعية سعيًا منها لتحقيق التميز في أدائها
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على دور المسئولية المجتمعية لمؤسسات األعمال وأثرها في دعم المناهج والخطط لمواجهة التعرف •
.التحديات تجاه حل مشكالت تلوث البيئة البحرية

:الفرعيةاالهداف •

:تتركز أهداف البحث فيما يلي•

تالط المفاهيم تأصيل المفاهيم األساسية المتعلقة بالمسئولية االجتماعية نظًرا لقلة المراجع بخصوصها، واخ•
.المرتبطة بها

بيان أهمية ممارسة مؤسسات األعمال لدورها االجتماعي ليس اتجاه أصحاب المصالح فقط، وإنما تجاه •
.يالمحلبيئتها على المستوى 

قق األهداف من خالل البحث الحالي سنوضح كيفية دمج المسئولية االجتماعية في المؤسسة بشكل يجعلها تح•
.البيئية المرجوة منها، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة

لبة على إبراز أهمية تقييم أثر تطبيق المسؤولية االجتماعية في ايجاد حلول لمشكلة النفايات وخاصة الص•
.الواجهة البحرية في دولة الكويت

.التعرف على واقع تطبيق المسئولية االجتماعية في مؤسسات األعمال في دولة الكويت•
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الدراسات السابقة

ية تطبيق القياس واالفصاح المحاسبي عن المسئولية االجتماع: "، بعنوان(2006)دراسة يوسف جربوع •
"غزةبالقوائم المالية في الشركات بقطاع 

ئة من الباحث مجموعة من التوصيات من شأنها مساعدة الشركات بااللتزام بالقوانين واألنظمة لحماية البيقدم 
فرض عليها إذا التلوث واألضرار التي تلحق بها من جراء مزاولتها ألنشطتها المختلفة وتجنبا للعقوبات التي قد ت

تي لها آثار التي تقوم بها هذه الشركات والنشطة األخالفت االلتزام بتنفيذ هذه القوانين، وضرورة اإلفصاح عن 
.الموارداجتماعية مثل التعليم، والصحة للعاملين، وتلوث البيئة، واستهالك 

فسية دور تبنى مقاربة المسئولية االجتماعية في خلق وتدعيم وتنا: "، بعنوان(2013)يراشدراسة طارق •
"األعمالمنظمات 

سئولية االجتماعية للعالقة بين الميالتصوروتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تؤسس نظريًا وتطبيقيًا للربط •
ظمات األعمال وتدعيم ريادة وتنافسية منظمات األعمال، وتوصل الباحث إلى نتيجة أن المسئولية االجتماعية لمن

.وميدانيةحقيقة نظرية 

دور المسئولية االجتماعية في تحقيق الميزة : "، بعنوان(2014)وآخرون يالقريوتدراسة موسى قاسم •
شركة الدراسة بضرورة إعداد البرامج التدريبية للعاملين في الوأوصت ( شركة زين عمان)"التنافسية

اون جميع لتعريفهم باستراتيجية المسؤولية االجتماعية وأهميتها ودورها في تحقيق التميز، وبضرورة تع
ة تجاه المجتمع الشركات العاملة في هذا القطاع بوضع استراتيجية وطنية تسهم في تعزيز مسؤوليتها االجتماعي

.فيهالذي تمارس أعمالها 
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على مجتمع البحث من كافة مؤسسات األعمال في الكويت، أما عينة الدراسة فاشتملتتكون •
.المديرين والمسؤولين عن اتخاذ القرارات واالستراتيجيات لهذه المؤسسات

:مفاهيم ومصطلحات البحث•

ادية على أنها التزام أصحاب النشاطات االقتصعرف البنك الدولي المسئولية االجتماعية•
لي بالمساهمة في التنمية المستدامة من خالل العمل مع موظفيهم وعائالتهم والمجتمع المح

.ي آن واحدوالمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة السكان بأسلوب يخدم االقتصاد والتنمية ف

التي عرفت الغرفة التجارية العالمية المسئولية االجتماعية على أنها جميع المحاوالتكما •
التالي فإن تساهم في تطوع الشركات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخالقية واجتماعية، وب

زمة المسئولية االجتماعية تعتمد على المبادرات الحسنة من الشركات دون وجود إجراءات مل
.قانونيًا، ولذلك فإن المسئولية االجتماعية تتحقق من خالل اإلقناع والتعليم
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عينة البحث



عينة البحث

موارد بأنها وحدة اقتصادية تضم أكثر من شخص، وتستخدمعرفت مؤسسات األعمال•
بهدف وعناصر اإلنتاج، لتحويلها إلى مخرجات عن طريق قيامها بأنشطة وتفاعالت،

التي إشباع حاجات ورغبات المجتمع، وهذا يتم خالل عملية إنتاج وتوزيع المخرجات
قائها تكون على هيئة سلع أو خدمات، ومقابل هذا تحصل المنظمة على أرباح تضمن ب

.ونموها وازدهارها في دنيا األعمال

فعل اإلنسان بانه إحداث تغير في البيئة التي تحيط بالكائنات الحية بوعرف التلوث•
لذي وأنشطته اليومية مما يؤدى إلى ظهور بعض الموارد التي ال تتالءم مع المكان ا

.يعيش فيه الكائن الحي ويؤدى إلى اختالله

ية ونباتاتها يقصد به أي نشاط إنساني يغير من البيئة والحياة البحروالتلوث البحري•
ثار ومصايدها والصحة العامة كما يؤثر في المنافع البحرية، ولذلك فهو يشمل اآل
خراج الناتجة عن تنمية السواحل والشواطئ واستغالل مصادر البترول والغاز واست

ناعية الحصى وكذلك أنشطة أخرى مثل التخلص من الصرف الصحي والمخلفات الص
.ونفايات البترول وكذلك التخلص من النفايات المشعة
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دود الدراسةح
:مجموعة من الحدودتتضمن 

مجتمعية تم التركيز في هذا البحث على دور المسئولية ال:الحدود الموضوعية•
لمؤسسات األعمال في دعم المناهج والخطط لمواجهة التحديات تجاه حل 

.ي دولة الكويتمشكالت تلوث البيئة البحرية والنفايات البيئية على الشواطئ ف

المسئولون تتمثل الحدود البشرية لهذه الدراسة في المديرين و:الحدود البشرية•
.في مؤسسات األعمال في الكويت

.2019/2020:الحدود الزمنية•

تم إسقاط الجانب النظري لهذا البحث على المؤسسات :الحدود المكانية•
. الصناعية بدولة الكويت

12/27/2020 4:29 AM



:منهجية البحث وأدوات البحث

:منهج الدراسة•

ى وصف سيتم االعتماد بشكل أساسي على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد عل•
،اتهاالمفاهيم الواردة في الدراسة وصفا علميًا دقيقًا، من أجل تحديد مالمحها وصف

دقيقًا و قد قمت بجمع أكبر قدر من المعلومات حول موضوع الدراسة وتحليلها تحلياًل 
.  للخروج بنتائج علمية عن الظاهرة المدروسة

ة حيث يقوم المنهج الوصفي التحليلي على الجمع بين الدراسة النظرية والدراس•
:ييلالميدانية، كما 

لرضا باالعتماد على الكتب والدارسات السابقة المتعلقة بكل من ا:المنهج الوصفي•
.الوظيفي والميزة التنافسية

.نة الدراسةباالعتماد على استمارة استبيان من خالل توزيعها على عي:المنهج التحليلي•
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:  البحث وأساليب جمع البياناتدوات أ

ل إلى اعتمدت في بحثي على المصادر التالية للحصول على المعلومات والبيانات وذلك بهدف الوصو•
:أهداف الدراسة

نبية المختصة وتتضمن المعلومات المرتبطة بالجانب النظري في الكتب العربية واألج: المصادر الثانوية•
.بموضوع الدارسة، والدراسات والبحوث والمقاالت والرسائل الجامعية واألدبيات المنشورة

:وتتضمن المصادر األولية: المصادر األولية•

صول على تضمنت الحوار مع بعض المديرين والموظفين في المكاتب عينة الدراسة، إذ تم الح:المقابلة•
مجموعة االسئلة : "بعض المعلومات المباشرة منهم، وتعرف المقابلة في البحث العلمي بأنها

واالشخاص واالستفسارات واإليضاحات التي يطلب اإلجابة عليها والتعقيب عنها وجها لوجه بين الباحث
".المعنين بالبحث أو عينة ممثلة لهم

لوبة وهي أداة القياس الرئيسة للدراسة، لغرض الحصول على البيانات والمعلومات المط:االستبانة•
ستبانة وُصممت فقرات اال. إلكمال الجانب الميداني، تم توزيعها بصورة عشوائية على عينة الدراسة

تي تم تعديلها استناًدا إلى المقاييس الجاهزة في بعض البحوث والدراسات القريبة من موضوع البحث، وال
.قلياًل بما يتناسب ومتطلبات البحث
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:النتائج
ركات تنظر وجود قصور في مفهوم المسئولية المجتمعية وتطبيقاته، حيث ال تزال بعض الش•

مختلفة التي للمسئولية االجتماعية باعتبارها عمالً من أعمال الخير، دون تقدير كاف لألبعاد ال
ها إذا ما يتضمنها هذا المفهوم، مع غياب إدراك الشركات للمزايا والمنافع التي يمكن أن تحقق

.جعلت من المسئولية االجتماعية توجًها استراتيجيًا ضمن ثقافة الشركة

م كما كشفت الدراسة عن أهم التحديات والمعوقات التي تحول دون تطبيق واسع لمفهو•
ت في المسئولية االجتماعية ونشر مؤشرات وتقارير منظمة عن هذه الممارسات، والتي تمثل
ات هو سيادة االعتقاد بأن المسئولية االجتماعية هي من مسئوليات الحكومة، وأن دور الشرك

.دور داعم أو مساند ويقتصر على تقديم المعونات والمساعدات والتبرعات الخيرية

منظور أكدت الدراسة على أهمية ترسيخ مفهوم المسئولية االجتماعية للشركات، بما يتجاوز•
لمجتمع، األعمال الخيرية، ويؤكد على أنه ممارسات مسئولة تجاه البيئة واالقتصاد الوطني وا

ات وأن أخذ ما يترتب على ممارسة األعمال في الشركات من آثار على المجتمع وكافة الفئ
.ذات العالقة يعود على الشركات نفسها بالفائدة ويدعم من قدراتها
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ن جعل المسئولية االجتماعية للشركات عملية ذاتية وبدافع مإلى أن هناك حاجة إلى وخلصت الدراسة •
ة حكومية، قناعات المسئولية بالشركات، حيث تبين أن الممارسات الحالية تمثل استجابة لضغوط مؤسسي

لية وبناء على دوافع خيرية، وهو ما يمكن أن يواجه بالتوعية وزيادة قناعات الشركات بأهمية المسئو
.هااالجتماعية وانعكاساتها اإليجابية على أعمالها وأن عوائدها اإليجابية على الشركات تفوق تكاليف

ات بتضافر جهود كل من القطاع الخاص والحكومي والمؤسستتحقق األهداف التنموية في دولة الكويت •
، يةالرسمية ومؤسسات األعمال والهيئات غير الحكومية والسكان المحليين والجمعيات واألعمال التطوع

.من خالل تحمل كل طرف من األطراف المسئولية االجتماعية الناتجة عن المهام التي يقوم بها

رية، وكذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي للبيئة البحتهدف المسئولية المجتمعية لمؤسسات اإلعمال إلى •
.تهدف إلى حل مشكلة النفايات على الشواطئ والواجهات البحرية في دولة الكويت

احية بسبب أهميتها السينموذج تطبيقي للدراسة تمثل الشواطئ والواجهة البحرية في دولة الكويت •
ل على االستفادة ، والعموتوافر بها العديد من المشكالت البيئة، خاصة مشكلة النفاياتواالقتصادية والبيئية، 

.  من خالل إعادة تدويرها واستخدامها في منتجات مفيدة ومتعددةمن النفايات 

ريق هناك استعداد كبير من مؤسسات األعمال لمراعاة االلتزام بمبادئ المسئولية المجتمعية سواء عن ط•
.الحفاظ على التنوع البيولوجي أو التخلص من النفايات، أو إعادة تدوير النفايات الصلبة
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التوصيات

ناك إيمان مؤسسات األعمال بقضية المسؤولية االجتماعية نحو المجتمع، وأن تكون هضرورة •
تنفيذيين، قناعة ويقين من قبل كل مسئول فيها ابتداء من أصحاب الشركات، مروًرا بمديريها ال

.  انتهاء بالموظفين حول أهمية هذا الدور

ية أن تقوم المنظمة بتحديد رؤية واضحة نحو الدور االجتماعي الذي تريد أن تتبناه والقض•
مجتمع بداًل من الرئيسية التي ستهتم بالعمل على المساهمة في معالجتها والمبادرة التي ستقدمها لل

.االنتقاد والشكوى للسلبيات الموجودة

الشركة، كما أن يصبح هذا النشاط جزًءا رئيسيًا من أنشطة الشركات يتم متابعته من قبل رئيس•
ضع يتم متابعة األنشطة التجارية، وتوضع له المخططات المطلوب تحقيقها، تماماً كما تو

.مخططات المبيعات وغيرها

ي، يمكن لمؤسسات األعمال أن تحقق أرباًحا على المدى البعيد كلما زادت من دورها االجتماع•
.ركاتودعمت األنشطة االجتماعية فهذه األخيرة تعتبر بمثابة استثمار مستقبلي لهذه الش
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التوصيات

ندما يمكن أن تكتسب مؤسسات األعمال سمعة وتعزز من ميزتها التنافسية ع•
تمارس وتدعم أنشطتها االجتماعية، فقد أثبتت الدراسات زيادة األرباح

.للشركات ذات الدور االجتماعي بنسب أكثر من غيرها

إن امتالك مؤسسات األعمال لموارد معينة غير الموارد المالية يجعل منها •
.أنهاقادرة على تقديم انجازات اجتماعية هائلة تدعم المجتمعات وترفع من ش

ة االجتماعية تطوير التشريعات الحكومية في مجال البيئة وفي مجاالت المسئولي•
رات األخرى لدفع الشركات على االلتزام بالممارسات المسئولة من خالل مؤش

تقارير محددة، وإلزامها باإلفصاح والنشر سواء بشكل منفصل أو مرفقًا مع ال
.المالية الدورية األخرى
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واقع المسؤولية المجتمعية تجاه األشخاص

ذوي اإلعاقة والجهات المهتمة

(بالمملكة العربية السعودية ) 

حنان يوسف مالوي 



:الورقةمحتوى

المحتوى الفصول 

الفصل األول 

االطار العام للبحث 

في رأي الباحثة–الدراسات السابقة –أهدافه –أهميته –فرضياته –مشكالته  ) 

(  منهجيتة–حدوده –الدراسات السابقة 

الفصل الثاني 

المسؤولية المجتمعية 

.تاريخ المسؤولية المجتمعية-المبحث األول 

المسؤولية المجتمعية في المملكة العربية السعودية –المبحث الثاني 

الفصل الثالث 

بيق التجارب الناجحة في تفعيل وتط

مبادئ المسؤولية المجتمعية 

التجارب الدولية للمسؤولية المجتمعية لمنظمات األعمال

التجارب المحلية في تطبيق المسؤولية المجتمعية

النتائج والتوصيات



لشركاتمجتمعيةوإسهاماتاتجاهاتتوجدهلالتاليالسؤالعنلتجيبالدراسةهذهجاءت

:تاليةالالفرعيةاألسئلةتأتيالسؤالهذامنوانطالقا  اإلعاقة؟ذوينحووالخاصالعامالقطاع

:البحثمشكلة

ما مدى تبني القطاع العام والخاص لمفهوم المسؤولية المجتمعية؟ 1

ماهي  المبادرات والبرامج المجتمعية المقدمة من القطاع العام والخاص وتخص ذوي اإلعاقة ؟ 2

كيف يمكن قياس مدى نجاح برامج المسؤولية المجتمعية المقدمة لذوي اإلعاقة من قبل القطاع العام والخاص ؟ 

وهل توجد معايير محلية أو دولية بهذا الصدد؟ 
3



:فرضيات البحث •

1

هناك عالقة بين تبني القطاع العام والخاص لمفهوم المسؤولية 
المجتمعية وتطبيقاتها تجاه األشخاص من ذوي اإلعاقة والتنمية

.المجتمعية

2

كلما زادت الممارسات والمبادرات المجتمعية الرائدة والموجهة لذوي 
اإلعاقة من قبل القطاع العام والخاص كلما ساهمت في النهوض 

.المجتمعي



:البحثأهمية

632078حاالت ذوي اإلعاقة من واقع المؤشرات اإلحصائية بالمملكة بلغت 

2017حالة، وبحسب ما جاء في تقرير الهيئة العامة لإلحصاء لعام 

.  من سكان المملكة والعدد في تزايد مستمر ( 2.9)ما يشكل نسبة 
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الشرقية وعسير 

واقع المؤشرات اإلحصائية بالمملكة بلغت حاالت ذوي اإلعاقة 

:البحثأهمية



لذلك تسعى  المملكة إلى إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن 

2030خططها الوطنية تماشيا  مع رؤيتها للتنمية المستدامة 

ومعالجة كل الصعوبات التي تعترضها ليتمكنوا من االندماج 

.بالمجتمع وتكوين أسرة والعيش بسعادة واكتفاء

:البحثأهمية



5
تطبيقات الشركات  للمسؤولية المجتمعية تجاه األشخاص 

ذوي اإلعاقة وتقيم أثرها 

: أهداف البحث

نتائج البرامج التدريبة والمهنية  لألشخاص معرفة  وإبراز 

ذوي اإلعاقة بالشركات 
4

3
أفضل الممارسات والتجارب المجتمعية  بالشركات تجاه 

األشخاص ذوي اإلعاقة 

2
الشركات والمؤسسات الرائدة في مجاالت توظيف

األشخاص ذوي اإلعاقة 

دور الشركات وأثرها في  المجتمع 1



السابقةالدراسات

1(2017)والشمالي ربابعةدراسة 

تماعياالجالنفسيالتكيفعلىوالقدرةالعملعنالرضامستوىبعنوان

المتغيراتبعضضوءفيإربدمحافظةفيالعامليناإلعاقةلذوي

2

ة لخصت الورقة التعريف بالبرامج واألنشطة التي قامت وتقوم بها وزار

الشؤون االجتماعية وعرض بعض المقترحات لتطوير مجاالت الشراكة 

.وتعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية

(م2017)االجتماعيةالشؤونوزارةإعدادمنعملورقة

تناولت هذه الورقة الخدمات العالجية لفئة ذوي اإلعاقة وعالقتها 

بالمسؤولية المجتمعية للمنظمات واالستثمار االجتماعي المسؤول

3( 2016) دراسة الصقري -3



4( 2015)والبتالدراسة العجمي 

5

هدفت الدراسة لمعرفة الرضا عن العمل لدى ذوي اإلعاقة  في بعض 

المؤسسات بألمانيا

2015وبوم وبروشبومغارتنرودورتماندراسة 

( Baumgartner, DwertmannBoehm & Bruch, 2015 )

رار هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات العمل والمديرين وأصحاب الق

نحو تشغيل ذوي اإلعاقة في مدينة الرياض

6

هة وعنوانها الصعوبات التي تواجه توظيف ذوي اإلعاقة الفكرية من وج

نظر العاملين في معاهد وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض 

A  )2011شعيرةأبودراسة buShaira 2011)



2010دراسة كلينهانزوكوتز Kleynhans&Kotze7

8

لفهم مدى استيعاب مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الشركات وحصر 

الشركات العاملة بهذا المفهوم ومجاالته 

(2010) دراسة تمكين للحلول المستدامة 

ية تبرز هذه الدراسة نظرة وتجربة الشركات السعودية في مجال المسؤول

المجتمعية

9

تناولت الدراسة اتجاهات أصحاب العمل نحو األفراد ذوي اإلعاقة في 

أماكن العمل بجنوب إفريقيا

(2007)السويد 



(2000وهيل رينالديدراسة  Rinaldi& Hill 2000)10

تهدف الدراسة  إلى معرفة اتجاهات الموظفين وأصحاب العمل نحو 

توظيف ذوي اإلعاقة 



شركات تبنت واهتمت 

لبرامج المسؤولية 

المجتمعية لكن 

لم تذكر ما اذا كانت 

البرامج تشمل ذوي 

.الاإلعاقة أم

وأخرى لم تظهر نتائج 

وأثار على المستفيدين

منها 

إظهار وجهات أصحاب 

العمل السلبية تجاه 

الموظفين من ذوي 

اإلعاقة 

أو شركات لم تهتم  لتطبيق

تفعيل برامج المسؤولية

المجتمعية

من خالل االطالع على الدراسات 

السابقة  اتضح االتي 

ني و وأخرى لم تهتم بكيفية تب

ية تحقيق المسؤولية المجتمع

تجاه ذوي اإلعاقة 

:السابقةالدراساتفيالباحثةرأي



لذلك اقتصر البحث على برامج المسؤولية المجتمعية تجاه

لناجحة و أبراز التجارب االمعاقين في المملكة العربية السعودية 

الوصفي والتحليليالمزج بين المنهجين واعتمدت 



المجتمعيةالمسؤوليةتاريخ-األولالمبحث:الثانيالفصل

التأصيل 

التاريخي 

لمفهوم 

المسؤولية 

المجتمعية 

ومراحل تطوره

اآلراء  والحجج 

حول المسؤولية 

المجتمعية

اإلدارة 

االستراتيجية 

للمسؤولية 

المجتمعية

مصادر الميزة 

التنافسية التي 

تحققها 

المسؤولية 

المجتمعية

المعايير الدولية 

النموذجية 

لتقييم 

المسؤولية 

المجتمعية 

النظرة 

اإلسالمية

استراتيجيات 

المسؤولية 

المجتمعية



القطاع الثالثالقطاع العام

القطاع الخاصيةالغرف التجارية الصناع

منظورمنالمملكةفيالمجتمعيةالمسؤولية-الثانيالمبحث

3



التجارب الدولية للمسؤولية 

المجتمعية لمنظمات األعمال

التجارب المحلية في تطبيق 

المسؤولية االجتماعية

جتمعية الناجحة في تفعيل وتطبيق مبادئ المسؤولية المالتجارب -:الفصل الثالث 



النتيجة الخطوات اسم الشركة 

البنك األهلي 

التجاري

يرية، برامج مبتكرة لخدمة المجتمع تشمل برنامج األهلي لدعم الجمعيات الخ

ي للعمل وبرنامج األهلي لأليتام بتوفير احتياجاتهم الدراسية، وبرنامج األهل

التطوعي وبرنامج األهلي لذوي اإلعاقة لتطوير قدراتهم و دمجهم في 

المجتمع وتوظيفهم

خدمة المجتمع 

نتجين برامج التنمية المستدامة التي توفر أفراد موتفعيل

قادرين على االعتماد على أنفسهم 

عمل،رعاية المبادرات والمناسبات المرتبطة بخدمة الفقراء والعاطلين عن المصرف الراجحي

والفعاليات التي تخدم قضايا اقتصادية تفيد المجتمع

مجموعة دلة 

البركة القابضة

للتوعية بذوي  "في بيتنا أمانة"تقديم البرامج التوعوية وتشمل ندوات

.اإلعاقة

وضع رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية إلدارة برامج 

المسؤولية المجتمعية والعمل على تحقيقها وانجازها 

.وبالتالي قياس االثر االيجابي لها

مجموعة 

الفيصلية

ودعم "كفالة يتيم"برنامج دعم األطفال ذوي اإلعاقة  في المملكة شامال

.مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة"

ارتكاز منهجية العمل بالمجموعة على الفهم الواضح 

للمسؤولية المجتمعية والتفرقة بينها وبين األعمال

.الخيرية
واعتبارها جزءا أساسيا  من نشاط الشركة 



النتيجة الخطوات اسم الشركة 

شركة الرياض العالمية 

لألغذية
، ومركز برامج ترتبط برعاية األطفال ذوي اإلعاقة وذلك بتدعيم جمعية األطفال المعوقين

الملك فهد الوطني ألورام األطفال 

.التطوير وإيجاد برامج مبتكرة لخدمة المجتمع
والتعاون مع جهات أخرى في تنفيذ برامج 

فائدة المسؤولية المجتمعية لتحقيق أكبر قدر من ال

نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية برنامج الوفاء االجتماعي لدعم ذوي اإلعاقة شركة االتصاالت السعودية

ابعةشركة صافوال الشركات الت

برنامج .دةتأسيس مكتب توظيف ذوي اإلعاقة ،بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بج

.صافوال، بالتعاون مع جمعية إبصار الخيرية–إبصار
.من خالل تمويل البرامج الخاصة بالسمع والنطق( جش)دعم مركز جدة للنطق والسمع 

شركة بنده للتجزئة

توظيف ذوي اإلعاقة في  في مكاتب الشركة و أسواقها المنتشرة في المملكة

مح لهم التي تسالتيسيريةوتوفير البيئة المالئمة لهم من خالل الخدمات والترتيبات 

بالوصول وأداء مهاهم بكل يسر وسهولة

طالب ذوي تأسيس عدد من المبادرات الخاصة بالتدريب والتنمية تستهدف بشكٍل خاص ال

ة كما عقدت سلسلة من الدورات التدريبي-اإلعاقة الذين يتركون مقاعدهم المدرسية 

«التفاعل مع األشخاص ذوي اإلعاقة»بعنوان  

تي أصبحت رائدة في توفير وتيسير الخدمات ال

تقدمها للموظفين من ذوي اإلعاقة باختالف 

أنواعها في أماكن عملهم 

على توفير التدريب لموظفيها للتأكد من حصولهم

المستوى المطلوب للثقة والمعرفة والمهارات 

الالزمة لتحقيق النجاح



النتيجة الخطوات اسم الشركة 

وقدمت مشروع الوصول الشامل من أجل تسهيل تنقل موظفيها ذوي شركة عافية العالمية

اإلعاقة ضمن مصنعها األساسي

ي الحد من معّدل التسرب بين الموظفين ذو

وتحسين عملية التوظيف اإلعاقة

خطة عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل تدريبهم و تحديد “ وضع شركة بوبا العربية 

خلق الوظائف الشاغرة في مختلف اإلدارات التي يمكن تخصيصها لهم و

(  العمل عن بعد)المزيد من الوظائف القائمة على العمل في المنزل 

وتنفيذ التدريب على رأس العمل للموظفين الجدد ذوي اإلعاقة

تحديد االحتياج الوظيفي المناسب  لذوي

لهم التيسيريةاإلعاقة وتوفير الخدمات 

في تنفيذ خطة تواصل فعّالة لدعم عمل األشخاص ذوي اإلعاقةمجموعة تمر 

تيسيريةالالمجموعة باستخدام أحدث التقنيات وتوفير الترتيبات 

الداخلية

تحسين عملية توظيف األشخاص ذوي
اإلعاقة 

شركة الزامل للصناعة 



النتيجة الخطوات اسم الشركة 

تعيين موظف متخصص  كأخصائي دمج الموظفين من أجل اإلستجابة شركة الزاهد للتراكتورات

عمل تجهيز بيئة-الموظفين ذوي اإلعاقة العاملين في الشركة إلحتياجات

التوعية المستمرة داخل الشركة -مناسبة للموظفين من ذوي اإلعاقة 

لموظفيها عن اإلعاقة بصورة الزامية لتهيئة البيئة المناسبة لهم 

استمرار الموظفين ذوي اإلعاقة 

.وتمكينهم من أداء أعمالهم بنجاح

ى عمل إجراءات تسهيلية تلبي احتياج الموظف من ذوي اإلعاقة وتعمل علشركة المراعي الرائدة 

.إزالة الصعوبات التي تواجه

اإلعاقة عمل إجراءات تعديلية لبيئة العمل بما يتناسب مع الموظفين من ذوي

ووفق احتياجاتهم 

ة في التطوير المستمر لبيئة العمل وزياد

اإلنتاجية 



:النتائج

إظهار توجه الدولة 

في تعزيز المشاركة

من خالل المسؤولية 

يا المجتمعية في قضا

المجتمع من خالل 

مبادرات ومشاريع 

تنموية من كافة 

المنظمات

1

قة تعتبر قضية اإلعا

قضية مجتمع، 

وأصبحت في ازدياد

ع وينبغي على الجمي

ته االضطالع بمسؤولي

من خالل مبادرات 

.الوقاية والعالج 

2

تناول التأصيل

النظري 

للمسؤولية 

ل المجتمعية بشك

.موجز

3

دمج الجوانب العملية 

لموضوع المسؤولية 

المجتمعية حيث ذكر أهم 

األدوات و المبادئ 

والممارسات في الشركات

.بالمملكة

4

خصوصيته في التعرض

يث للحاالت بالمملكة فقط ح

واقع لقمنا بدراسة تقييمية

ها المسؤولية المجتمعية ب

و واقع تبني الشركات 

.والمؤسسات له

5



:لخاصاالقطاعمؤسساتفياإلعاقةذويتجاهالمجتمعيةالمسؤوليةممارسةوتعزيزلتحسيناالقتراحاتبعض :التوصيات

2

1

3

4

التي تقوم بها جمع وصياغة النشاطات والممارسات المجتمعية

الشركات تجاه ذوي اإلعاقة ضمن مفهوم المسؤولية المجتمعية 

تحويل تلك النشاطات والممارسات إلى منهاج

ةعمل يمارس ضمن إطار خطط وبرامج تفصيلي

ذوي هيكلة نشاطات المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها الشركات تجاه

اإلعاقة وانشاء وحده تنظيمية تخص نشاطات المسؤولية المجتمعية

تبادللسبيفيبالمملكةوالصناعةالتجارةغرفمعالتنسيق

.المجتمعيةالمسؤوليةبشأنوالخبراتالمعلومات



5

7

6

8

شاركة إنشاء قاعدة بيانات ألداء المسؤولية المجتمعية من محتوياتها ومعلومات عن الراغبين في الم

.والجهات المرجعية بالتنسيق والمشورة والتجارب والخبرات الممكن تبادلها

المتعلقة يتعلق بالمسؤولية المجتمعية في المؤسسات والشركات السعودية يتناول كل المعلوماتإنشاء موقع إلكتروني 

.بممارسة برامج المسؤولية المجتمعية تجاه ذوي اإلعاقة ويشكل قاعدة معلومات مرجعية للعديد من الجهات

.القوانينواحتراموالشفافيةالحكمةمنأفضلمستوىواألعماللممارسةأفضلمناختوفير

دل التجارب إقامة منتدى سنوي يعرض مختلف الفعاليات المتعلقة ببرامج ومشاريع المسؤولية المجتمعية لغرض تبا

.بين المنظمات ومعرفة كل جديد متعلق بالمسؤولية المجتمعية



10

9

11

خاص تعزيز جوانب الشراكة المجتمعية بين المنظمات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع ال

.في االستثمار بمراكز التأهيل

لمجال نشر ثقافة االقتصاد االجتماعي ودعم الجهات التي تتبنى هذا االقتصاد مثل الجمعيات التعاونية لخدمة مثل هذا ا

مجتمع تفعيل االستثمار المجتمعي المسؤول من منظمات القطاع الخاص بحيث يحقق ربحية ويسد حاجة ال

.ويوفر الخدمة لهذه الفئة، وييسر الوصول اليها 



:بالدولةالعامالقطاعلجهاتاالقتراحاتبعض

1
ر أكبر انشاء جهة مختصة راصدة لمعرفة أعداد المعاقين وأسباب تزايدهم ووضع خطط إلمكانية توفي

من الوظائف المناسبة لهم بالشركات مع إمكانية التوسع والزيادة تماشيا مع ازدياد اإلعدادعدد 

3

2

4

باب وضع معايير عامة لتقييم  الخدمات والوظائف المقدمة من الشركات لموظفيها من ذوي اإلعاقة من خالل تحديد أس

ف المتاحة اإلعاقة وعدد المعاقين في المملكة وتصنيفهم حسب قدراتهم ومناسبتهم للعمل وتحديد األنسب منهم للوظائ

 وفق عمل دليل ارشادي يوضح الوظائف والجهات التي تناسب ذوي اإلعاقة وتجعله مستقر وظيفيا  

ميوله وقدراته

رصد الفائدة من توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة ومدى تماشيه مع األهداف التنموية المجتمعية وفق

متطلبات الرؤية



:بالدولةالعامالقطاعلجهاتاالقتراحاتبعض

مدى قياس قدرة الشركات على توفير بيئة العمل المناسبة والمحفزة لذوي اإلعاقة و

2030قدرتها في استمرارية تحسين الخدمات وفق متطلبات رؤية المملكة 

ولية االستفادة من الخبرات السابقة للشركات الدولية والمعززة لمفهوم وتطبيق المسؤ

.المجتمعية

في عمل دليل مرجعي يحتوي على التدابير التشريعية واألنظمة واللوائح التي تصب

(.الموظف والشركة)مصلحة الطرفين 

اقة عمل نموذج لدليل توضيحي متكامل عن كيفية تجهيز بيئة عمل مناسبة لذوي اإلع

.ليكون مرجعا  ثابتا  ألي شركة موظفه لهم 

5

7

6

8



:بالدولةالعامالقطاعلجهاتاالقتراحاتبعض

لتأكد لإنشاء جهة رسمية متابعة لوضع الموظفين من ذوي اإلعاقة في مختلف القطاعات 

.من توفير كافة التدابير المناسبة لهم 

تمدتها عرض تجارب الشركات الرائدة بشكل أكثر وضوح وشفافية مع توضيح الخطة التي اع

.في آلية توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة والصعوبات التي واجهتها وطرق التغلب عليها

.قياس أثر توظيف المعاقين والمردود اإليجابي الملموس في حياته بعد توظيفه

9

11

10



:البحوثومعاهدللجامعاتمقترحات

1

ة إجراء المزيد من البحوث والدراسات التي تهتم بتطبيق المسؤولي
.المجتمعية تجاه ذوي اإلعاقة وتفعلها بشكل صحيح

عاهدوالمالجامعاتفيويفعليدرسكمنهجالمجتمعيةالمسئوليةإدراج

العامةوالقطاعاتوالدراساتالبحوثمعاهدبينالمجتمعيةالشراكاتعمل

الدراساتلعملاإلعاقةذويوجمعياتالشاملالتأهيلمراكزوبينوالخاصة



دراسة احتياج الشركات والجهات المهتمة بهم وتحديد متطلبات العمل لديهم1.

:بالمعاقينالمعنيةوالجمعياتالتأهيلبمراكزالمجتمعيةالمسؤوليةممارسةلتعزيزمقترحات

.تحديد ميول األشخاص ذوي اإلعاقة وقدراتهم المعرفية والمهارية وتوظيفها بشكل فاعل. 2

العائدة توضيح الهدف من تدريبهم وتهيئتهم من أجل بناء حياة كريمة ومستقرة ومستقلة والفوائد. 3

.  عليهم وعلى المجتمع



ركاتتهيئة األشخاص ذوي اإلعاقة تهيئة مهنية وتدريبهم وفق المتطلبات  الخاصة بالجهات والش. 4

:بالمعاقينالمعنيةوالجمعياتالتأهيلبمراكزالمجتمعيةالمسؤوليةممارسةلتعزيزمقترحات

.عاملين وأهمية االلتزام بهاكأشخاص تزويدهم بالواجبات والحقوق المطلوبة منهم وعليهم  . 5

ل وتدريبهم تجهيز بيئة عمل تحاكي بيئة العمل الحقيقية من أجل اشعارهم بالواقع الفعلي لبيئة العم-6

ووضع الحلول للتغلب عليها تواجههم على التكيف وتحديد الصعوبات التي 



عمل استبانة لقياس رضا الشركات عن عمل األشخاص ذوي اإلعاقة  ورضا ➢

.   األشخاص عن الخدمات واالعمال المقدمة لهم بالشركات 

عمل زيارة ميدانية للشركات والمؤسسات لقياس جودة تحقق المسؤولية ➢

.المجتمعية لديها 

مقترحات للباحثة لم يسعها الوقت لتنفيذها 



نشكر لكم حسن استماعكم 





املتطوعون في البرامج الصحية لدى جمعية زمزم
-الرغبات واالحتياجات واملعوقات-

مقدم للحصول على شهادة البرنامج التدريبي الدولي
(الزمالة البحثية املهنية في مجال املسؤولية املجتمعية)

النسخة الثانية

إعداد الباحث
صالح محمد خليل صالح نصلة



 
ا
خلفيات الدراسة: أوال

لحيتا،  االعمتل إن العمل التطوعي أحد األسس املهمة التي تساعد في النهضة الشاملة في شتت  ووانتا ا•

كافل املجتمتع اتترزره  التطوعي ال ينفك عن أفراد املجتمع امؤسساته املختلفة باعتباره العنوان األبرز لت

عدتتت  فهتتتو مضتتتمار ااستتتع  شتتتتمل عدتتت  موتتتارر متعتتتدد،  اعتتتو، محر تتتة للم تمتتتع ت بتتتع متتتن داخلتتته ات تتتو 

عتبتتت  وهتتتود أفتتتراده اوماعاتتتته امؤسستتتاته بمتتتا يح تتتد ههضتتتته اتطتتتوره ات دمتتته متتتن وانتتتا  امتتتن وانتتتا    

 ملشكالت اآال  املجتمع
ً
.العمل التطوعي عالوا

فتتتتي األعمتتتتا  اوتتتتات ارتمتتتتا  اململكتتتتة العر يتتتتة الستتتتعودية بالعمتتتتل التطتتتتوعي اتحف تتتت  املشتتتتار ة املجتمعيتتتتة•

 فتتتتتي ر  تتتتتة اململكتتتتتة 
ً
 اوليتتتتتا

ً
  االتتتتتتي أ تتتتتدت عدتتتتت  عتتتتترف ا افتتتتتة التطتتتتتو  لتتتتتد  أفتتتتتراد 2030التطوعيتتتتتة ااوتتتتتحا

 
ً
.املجتمع من أول الوصو  إل  مليون متطو  في ال طا  الخ  ي سنو ا



لتي تواوههم عياف رعبات ااحتياوات املتطوع ن  امعرفة املعوعات ا: )تمثلت مشكلة الدراسة في اآلتي

سهم في ت ااز رذه املعوعات
 
(.بما يخد  ت ديم الحلو  اامل ت حات التي ت

مشكلة الدراسة-1

أهداف الدراسة-2

مج الصتتتحية التعتتترل عدتتت  الخصتتتاة  األساستتتية للمتطتتتوع ن اللتتتذين شتتتارلوا فتتتي العمتتتل فتتتي أحتتتد البتتت ا.1
.للجمعية

.  التعرل عد  رعبات املتطوع ن في الب امج التي ت دمها ومعية زمز .2

.التعرل عد  أبزر احتياوات املتطوع ن لتفعيل التطو  لديهم.3

.معرفة املعوعات التي تواوه املتطوع ن أانات عملهم التطوعي مع الجمعية.4



حدود الدراسة-3
:املجال املكاني. أ

  اهي املدن(مكة املكرمة  ود،  الطاةف  ال نفذ،: )تحدد املجا  املكاني للدراسة في املدن التالية

. التي تتواود فيها املكاتا التعر فية لجمعية زمز 

:املجال البشري . ب

تحدد املجا  البشري للدراسة في املتطوع ن من  ال الج س ن املسجل ن لد  ومعية زمز  

:املجال الزمني. ج

   االذي  ستهدل املتطوع ن لد  ومعية زمز 2020يتحدد اإلطار الزمني للدراسة في الربع الرابع لعا  



 
ا
اإلجراءات املنهجية للدراسة: ثانيا

منهج الدراسة-1
لذي  عد أرتم لتح يد أردال رذه الدراسة  سول تعتمد رذه الدراسة عد  املنهج الوصفي التحليدي  اا

.مناهج البحث العلمي اأ ث را شيوعا  للمرانة الكب  ، املووود، فيه الشموليته

مجتمع الدراسة-2

التي تتواود فيها تمثل م تمع الدراسة املتطوع ن ااملتطوعات املسجل ن في ومعية زمز  في مختلف املدن

ا متطو  امتطوعة  حيث تم اختيار عينة عشواةية بلغ حجمه( 2965)فرا  ومعية زمز  االبالغ عددرم 

معية زمز تمثل املتطوع ن الذلور ااإلناث املسجل ن في البوابة اإللكت انية للتطو  لد  و( 540)



أدوات الدراسة-3

 
ً
 ااستتتخداما

ً
للحصتتو  عدتت  تتتم تصتتميم أدا، االستتابانة التتتي تعتتد متتن أ ثتت  أداات البحتتث الوصتتفي شتتيوعا

   متا البيانات ااملعلومات االح اةد املرتبطتة بواعتع معت ن متن مصتادررا املباشتر، افتي اعتت عصت
ً
   نستبيا

االستتتتفاد، اعتمتتتدت الدراستتتة فتتتي بنتتتات االستتتابانة عدتتت  أدبيتتتات البحتتتث سات االرتبتتتا  بمو تتتو  الدراستتتة  ا 

صتت ن فتتي إدار، متتن أداات البحتتث املشتتاعهة  متتع االستتتفاد، متتن التوويهتتات اامل تتابالت ال خصتتية متتع املخت

:اعد مر بنات أدا، الدراسة بعد، مراحل يمكن إومالها  ما يدي. التطو  ب معية زمز 



 ن ااحتياوتاههم است رات أدبيات البحث املتعل ة بالتطو  بشكل عا   افي مو تو  رعبتات املتطتوع.1

.بووه خاص

ي ومعيتة زمتز   است رات بعض األرعا  ااإلحصاةيات املتعل ة بتاملتطوع ن متن ختال  اإلدار، املعنيتة فت.2

:ابعد االستفاد، من سلك  تم صياعة االسابانة في صورهها النهاةية لالتالي

.اتناا  بيانات عامة عن االسابانة  اتو يح الهدل منها: الجزت األا  .3

اد اتكونتتتتت متتتتن عتتتتد، ف تتتترات اعبتتتتارات  شتتتتمل بعضتتتتها مت  تتتت ات الدراستتتتة  اتتتتتم إعتتتتتد: الجتتتتزت الثتتتتاني.4

   تتتتتذلك تتتتتتم إعتتتتتداد بعتتتتتض األستتتتت لة (Closed)بالشتتتتتكل امل لتتتتتد -لتح يتتتتتد أرتتتتتدال الدراستتتتتة -بعضتتتتتها 

(.Open)بالشكل املفتوح 



:اسةاألساليب اإلحصائية املستخدمة في الدر -4

اةية للعلو  تم تحليل است ابات عينة الدراسة من املتطوع ن باستخدا  برنامج الحز  اإلحص

.بعد االنتهات من ومع ا ملعلومات االبيانات املطلو ة( SPSS)االوتماعية 



 
ا
نتائج الدراسة: ثالثا

-اسة عينة الدر -البيانات األساسية للمتطوعين -1

أنثى

65.0%

ذكر

35.0%

للمتطوعين حسب الجنس-عينة الدراسة -التوزيع النسبي 

تخصصات صحية 

غير طبية

47.8%

التخصصات 

الطبية

39.6%

تخصصات أخرى 

العلميحسب التخصص-عينة الدراسة -التوزيع النسبي للمتطوعين 



اقع املتطوعين في برامج وأنشطة زمزم: عبارات محور -2 و

نعم

68.4%
ال

31.6%

شكل حسب متابعتهم ب-عينة الدراسة -التوزيع النسبي للمتطوعين 

افر الفرص التطوعية في جمعية زمزم مستمر لتو

ممتاز

47.1%

 
ا
جيد جدا

25.0%

جيد

16.7%

مقبول 

5.6%

ضعيف

5.6%

نوعية حسب تقييمهم ل-عينة الدراسة -التوزيع النسبي للمتطوعين 

هاالفرص التطوعية التي توفرها جمعية زمزم في برامجها وأنشطت



ممتاز

18.4%

 
ا
جيد جدا

17.1%

جيد

مقبول 11.8%

10.5%

ضعيف

42.2%

م لتواصل حسب وصفه-عينة الدراسة -التوزيع النسبي للمتطوعين 

جمعية زمزم معهم بخصوص توفر الفرص التطوعية

10أقل من 

مشاركات

83.3%

20إلى 10من 

مشاركة

5.6%

مشاركة20أكثر من 

11.1%

طة جمعية التوزيع النسبي للمتطوعين حسب عدد مشاركاتهم في برامج وأنش

زمزم



70.9%

44.4%

37.4%

30.0%

18.7%

16.7%

5.6%

1.3%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

الجوالت الطبية داخل املدن

املشاركة في برامج التوعية الصحية

افل الطبية في القرى النائية القو

التطوع الطبي على رأس العمل 

تقديم التدريب الطبي والصحي املتخصص

(مستشفيات، مراكز صحية، مستوصفات)التقييم امليداني ملزودي الخدمة لدى زمزم 

االستشارات الطبية ومراجعة التقارير

أخرى 

الذين سبق لهم املشاركة حسب البرامج واألنشطة-عينة الدراسة -النسبة املئوية للمتطوعين 



رراٍض بشكل كبي

50.0%

راٍض 

36.1%

محايد

11.1%

غير راٍض 

0.0%

 
ا
غير راٍض إطالقا

2.8%

ن حسب رضاهم ع-عينة الدراسة -التوزيع النسبي للمتطوعين 

تقدير زمزم لجهودهم التطوعية في برامجها وأنشطتها

نعم

80.6%
إلى حٍد ما

13.9%

ال

5.5%

ي التطوع التوزيع النسبي للمتطوعين حسب تشجيعهم لألقارب واألصدقاء ف

ببرامج وأنشطة جمعية زمزم



رغبات املتطوعين للمشاركة في برامج وأنشطة جمعية زمزم: عبارات محور -3
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77.2%
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57.9%

51.3%

42.4%

41.1%

1.4%
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املشاركة في برامج التوعية الصحية

التطوع الطبي على رأس العمل 

االستشارات الطبية ومراجعة التقارير

الجوالت الطبية داخل املدن

تقديم التدريب الطبي والصحي املتخصص

(فاتمستشفيات، مراكز صحية، مستوص)التقييم امليداني ملزودي الخدمة لدى زمزم 

افل الطبية في القرى النائية القو

أخرى 

حسب البرامج واألنشطة التي يرغبوا التطوع فيها مع جمعية زمزم-عينة الدراسة -النسبة املئوية للمتطوعين 



رسالة واتساب

76.3%

SMSرسالة جوال نصية 

63.2%

عبر البريد اإللكتروني

30.3%

االتصال بالجوال

22.4%

واصل جمعية حسب رغبتهم بالطرق التي يرغبوا فيها ت-عينة الدراسة -النسبة املئوية للمتطوعين 

 حول الفرص التطوعية
ا
زمزم معهم مستقبال



سهم في زيادة مشاركتهم في برامج وأنش: عبارات محور -4
ُ
:طة جمعية زمزماحتياجات ومتطلبات املتطوعين التي ت

23.7%

18.4%

15.8%

10.5%

9.2%

6.6%

6.6%

6.6%

5.3%

3.9%

2.6%

2.6%

1.3%

1.3%

1.3%

1.3%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

تنويع الفرص التطوعية وإيجاد فرص تطوعية جديدة

أن يكون وقت الفرصة التطوعية مناسب مع وقت وظروف املتطوع

توفير متطلبات الفرصة التطوعية التي يحتاجها املتطوعين أنثاء مشاركتهم فيها

تأهيل وتدريب املتطوعين على الفرص التطوعية

التواصل الفعال واملستمر مع املتطوعين 

توضيح إجراءات ومتطلبات مشاركة املتطوع وتسهيلها

اعتماد  ساعات التطوع من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

افز ومكافآت مالية رمزية حو

االعالن عن الفرص التطوعية بشكل اكبر 

تشكيل فرق تطوعية  متخصصة

توفير مقر اجتماع للفريق التطوعي

تفعيل التطوع اإلداري مثل السكرتارية وغيرها

أن تكون الفرص التطوعية ميدانية

دورات تدريبية في التطوع

االستفادة من املتطوعين املتواجدين في كل مدينة تتواجد فيها الفرص التطوعية

االعتناء بحقوق املتطوع 

سهم في زيادة مشاركاتهم في برامج وأنشطة جمعية ز -عينة الدراسة -النسبة املئوية للمتطوعين 
ُ
مزمحسب احتياجاتهم ومتطلباتهم التطوعية التي ت



ة جمعية زمزماملعوقات التي تحول دون مشاركة املتطوعين بشكل أكبر في برامج وأنشط: عبارات محور -5

نعم

37%
ال

63%

اركتهم حسب وجود معوقات تحول دون مش-عينة الدراسة -التوزيع النسبي للمتطوعين 

التطوعية بشكل أكبر في برامج وأنشطة جمعية زمزم



23.7%

3.9%

2.6%

1.3%

1.3%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

تعارض وقت الفرص التطوعية مع وقت املتطوع

بعض الفرص التطوعية تكون في مناطق أو مدن غير مدينة املتطوع

ضعف التواصل مع املتطوع

ضعف تنوع الفرص التطوعية التي تلبي رغبات املتطوعين

عدم توفر وسائل نقل للمتطوعين 

محسب أبزر املعوقات التي تحول دون مشاركتهم في برامج وأنشطة جمعية زمز -عينة الدراسة -النسبة املئوية للمتطوعين 



 
ا
التوصيات: رابعا

لت لها ت د  الدراسة في رذا الجزت األخ   منها بعض التوصيات املنبث ة من النتاةج التي توص

:رذه الدراسة  من أبرز رذه التوصيات

:التوصيات املتعلقة بتحقيق رغبات املتطوعين لدى جمعية زمزم
.  ومعية زمز تنويع الفرص التطوعية اإي اد فرص تطوعية وديد، بما يلبي رعبات املتطوع ن لد.1
.تفعيل التطو  اإلداري مثل السكرتار ة اع  را.2
.  االرتما  بتوف   فرص تطوعية ميدانية.3
و  الفرصتتة تشتتكيل فتترو تطوعيتتة متخصصتتة عهتتدل تح يتتد املشتتار ة الفعالتتة للمتطتتوع ن حستتا نتت.4

.التطوعية



:التوصيات املتعلقة بتلبية احتياجات املتطوعين أثناء تطوعهم لدى جمعية زمزم

.تأريل اتدر ا املتطوع ن عد  الفرص التطوعية املتخصصة.1

.التواصل الفعا  ااملستمر مع املتطوع ن.2

.تو يح إوراتات امتطلبات مشار ة املتطو  اتسهيلها.3

.اعتماد ساعات التطو  من الهي ة السعودية للتخصصات الصحية.4

.ت ديم حوافز امكافرت مادية رمز ة.5

التواصتتتل اإلعتتتالن عتتتن الفتتترص التطوعيتتتة املتتتتوفر، فتتتي ومعيتتتة زمتتتز  بشتتتكل أاستتتع فتتتي مختلتتتف استتتاةل.6

.  ااإلعال 



:زمالتوصيات املتعلقة بالحد من املعوقات التي تواجه مشاركة املتطوعين لدى جمعية زم

.هاتوف   متطلبات الفرصة التطوعية التي يحتاوها املتطوع ن أانات مشار تهم في.1
.أن يكون اعت الفرصة التطوعية مناسا مع اعت اظرال املتطو  عدر اإلمكان.2
 إلت  العمل عد  أن تكون الفترص التطوعيتة فتي مدينتة امنط تة املتطتو  حتت  ال يتكلتف بالت.3

ً
ذراب بعيتدا

.مناطد أخر  مما يحو  بينه ا  ن املشار ة فيها
ة زمتتتز  تتتتوف   استتتاةل ن تتتل املتطتتتوع ن متتتن اإلتتت  مكتتتان الفرصتتتة التطوعيتتتة رتتتو عامتتتل مهتتتم عدتتت  ومعيتتت.4

حتتتتاو فتتتتي الفتتتترص تتتتتوف  ه للمتطتتتتوع ن ليكتتتتون مستتتتارمة منهتتتتا فتتتتي تيستتتت   ات تتتتجيع املتطتتتتوع ن عدتتتت  االلت
. التطوعية معها

.طوعيتوف   م ر اوتما  للفر د التطوعي بما يخد  ز اد، التواصل ب ن أعضات الفر د الت.5
ة االصتتحية تشتتكيل اللجتتان الطالبيتتة التطوعيتتة متتن ختتال  االستتتفاد، متتن طتتالب التخصصتتات الطبيتت.6

.في الجامعات ااملعارد الصحية في املدن التي يتوفر فيها فرا  لجمعية زمز 



 لكم
ا
شكرا





لكة العربية فاعلية اإلدارة االستراتيجية للمؤسسات املانحة باملم"

"السعودية لألزمة املتعلقة بجائحة كورونا



امللخص

العربيةلكةباملماملانحةللمؤسساتاالستراتيجيةاإلدارةفاعليةدراسةإلىالبحثهذاهدف
نموذجا،خيريةالالسبيعيإبراهيمعبدهللامؤسسة-كورونابجائحةاملتعلقةلألزمةالسعودية

تقاريرلتحليوكذلكوتحليلهااملؤسسةقياداتمنمجموعةمعاملعمقةاملقابالتخاللمن
اعتمادوتما،خصوصالخيريةالسبيعيإبراهيمعبدهللامؤسسةوتقاريرعمومالألزمةاملانحين
ملؤسسةااتخذتهاالتيوالتنظيميةاإلداريةاألساليبالدراسةوأوضحتالوصفي،املنهج

علىترتبةاملالنتائجثمومناألعمال،تسييروآلياتاالستجابةوسرعةالجائحةمعللتعامل
وانتهتت،واآلليااألساليبتلكفياملؤسسةأعضاءنظروجهةوفهماألساليب،تلكاتباع

ؤسسةاملفاعليةتحسينشأنهامنالتيوالتوصياتاالستنتاجاتأبرز بعرضالدراسة
.لألزماتاالستجابةفياملثيلةواملؤسسات



مقدمة
العناية تمثلت في هناك عناية كبيرة توليها اململكة العربية السعودية لتفعيل العمل التنموي واالجتماعي والوقفي، وهذه•

، (211)، وقد تجاوز عدد املؤسسات املانحة واألهلية املصرحة في اململكة العربية السعودية 2030االهتمام بها في رؤية 
.حسب إحصائية وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية

حية، ومن ذلك وألن احتياجات املجتمع تتجدد وتتغير حسب الظروف واملتغيرات، وليس أقلها تلك النوازل والجوائح الص•
ا وألن الجائحة أتت على حين غفلة وكانت تحديا واختبار ،(covid19)الجائحة التي تواجهها املجتمعات اليوم جائحة كورونا 

حتياجات حقيقيا للعالم بأسره في االستجابة ملخاطرها وسرعة انتشارها، بل إن آثار الجائحة ساهمت في تعميق اال 
عاملة في املجتمعية وظهور احتياجات جديدة، هنا ظهرت الحاجة املاسة لسرعة استجابة املجتمع عموما واملؤسسات ال

، ولعل أبرزها املؤسسات املانحة واألهلية هنا في اململكة العربية السعودية
ً
.املجال التنموي خصوصا



مشكلة البحث
ورجالملجتمعاوجهاءمنمؤسسيهااهتماماتمنعادةتنبثقالتيوأهدافهااالستراتيجيةتوجهاتهااملانحةللمؤسسات•

ماشاالنكتحدياتاألخيرةالسنواتفياملؤسساتهذهوتواجهاألوقاف،تلكناظري أومنهماألحياءسواءاألعمال
زماتاأل هذهتأثيرحتىأولها،خصصتأوقافعلىيعتمدمعظمهاألنأوقافهامستوى علىسواءعمومااالقتصادي
.واملستفيديناملجتمعاحتياجاتتجددعلىاالقتصادية

مجاالتعلىالتمركزخاللمنتقدمهالذياملنحأثرتعظمألنسعتاملؤسساتهذهغالبفإنالظروفهذهظلوفي•
فيلتساهممستقرةغيرأجواءفيالجائحةفجاءتومواردها،قدراتهاوفقمحددةفئاتوربمامحددةومناطقمحددة
وفقاألعمالتأديةصعوبةفياألخرى التحدياتإلىباإلضافةاملوارد،تقلصتحديإلىباإلضافةاملجتمعاحتياجاتتوسع

.الجائحةالحتياجاتاالستجابةلسرعةتسهيلهاوكيفيةاملنظماتداخلاإلداريةواملتطلباتاملأسسة

بجائحةملتعلقةالألزمةاملانحةللمؤسساتاالستراتيجيةاإلدارةفاعليةمدى":سنتناول البحثهذافيإنناالقول ويمكن•
."كورونا



أسئلة البحث
كورونا؟جائحةمواجهةفياملانحةللمؤسساتاالستراتيجيةاإلدارةفاعليةما:الرئيسالسؤال•

األساسيةوطالخط)كورونا؟جائحةمعالتعاملفياملانحةاملؤسساتاتبعتهاالتيوالتنظيميةاالداريةاألساليبما1.

(والتنفيذاإلداري والتخطيطلالستعداد

إلدارةامخرجات)كورونا؟جائحةمواجهفياالستراتيجيةاإلدارةوآلياتأساليباتباععلىاملترتبةالنتائجما2.

(االستراتيجية

؟(ملانحةااملؤسساتأعضاءنظروجهةمن)كوروناجائحةمواجهةفياالستراتيجيةاالدارةوآلياتأساليبفاعليةما3.

.(الراجعةوالتغذيةاالستراتيجيةاإلدارةتقويم)



أهداف البحث
:خاللمنكوروناجائحةمواجهةفياملانحةللمؤسساتاالستراتيجيةاإلدارةفاعليةعلىالتعرف1.

.الجائحةمعللتعاملاملؤسساتعملتهاالتيوالتنظيميةاإلداريةاألساليب-أ

.واآللياتاألساليبتلكاتباععلىاملترتبةالنتائج-ب

.واآللياتاألساليبتلكفياملؤسساتأعضاءنظروجهةفهم-ت



منهج ومجتمع وأدوات البحث
:منهج البحث•

االستراتيجيةةاإلدار فاعليةوصفعلىالحاليةالدراسةفيالوصفياملنهجويعتمد.التحليلياملسحيالوصفياملنهجعلىالدراسةتعتمد•
الحالةسةودراالبحث،أهدافيحققبماوتحليلها(املعمقةاملقابالت)خاللمنالرياضمدينةفيكوروناجائحةمواجهةفياملانحةللمؤسسات

.األزمةمعالتعاملفيالخيريةالسبيعيإبراهيمهللاعبدملؤسسة

•

:  مجتمع البحث•

.كنموذجالخيريةالسبيعيإبراهيمهللاعبدومؤسسةالرياض،مدينةفياملانحةاملؤسساتفيالدراسةمجتمعيتمثل•

:عينة البحث وحجمها وطريقة اختيارها•

ذج مؤسسة، وتم اختبار مؤسسة عبد هللا إبراهيم السبيعي الخيرية كنمو 118تتمثل عينة الدراسة في املؤسسات املانحة في مدينة الرياض وعددها •
.موظف30وعدد العاملين فيها 

:أداة أو أدوات البحث•

.من قيادات مؤسسة عبد هللا إبراهيم السبيعي الخيرية3مقابلة لعدد -



الدراسات السابقة
عليهالالعميتموربماجدامحدودةاملوضوعهذافيفالدراساتحديثة،ملستجداتمواكبةوكونهاالدارسةلحداثة•

يبينامماملوضوعهذاحول ندرةنجدوالدراساتللبحوثاملعلوماتألوعيةاملراجعةخاللومناألزمة،انتهاءوبعدحاليا

:عليهااالطالعتمالتيالدراساتومنالدراسات،هذهمثلأهمية

أحدثباستخدامومواجهتهاكورونافيروسلجائحةالتاليةاملرحلةمعالتعامل:(2020)كومبانيماكنزي تقرير-

.التكتيكيةوالخططواالستراتيجياتالسيناريوهات

األزماتمعالتعاملفيتفصيليةخطواتعرضتحيثمعها،التعاملوإدارةاألزمةفياملهمةالتقاريرأحدالتقريرهذا

.االستراتيجياتنجاحعلىوالحفاظ

.19-كوفيدمواجهةدعمفيالخاصالقطاعمبادرات:2020السعوديةالغرفمجلستقرير-



الدراسات السابقة
ةاململكمناطقفيكورناجائحةآثارملواجهةاملجتمعيةاالحتياجات:(2020)الخيريةالراجحيسليمانمؤسسةدراسة•

.السعوديةالعربية

peakمنظمةموقع• Grantmakingةأزممعتجاوبااألمريكيةاملانحةالجهاتمنالعديداتخذتهاقرارات:2020مارس
.كورونا

كوروناجائحةآثارعنتحدثتالتيالدراساتحول :2020الخيريةالجميعهللاعبدبنالعزيزعبدمؤسسةتقرير•
.املؤسسةبعملارتباطلهممامواجهتهاوأساليب

.األزمةقصة:2020الخيريةالسبيعيإبراهيمهللاعبدمؤسسةتقرير•

.كورونافايروسأزمةمواجهةفيالربحيغيرالقطاعمنظماتدور :2020مارس-األول التنميةمستقبلملتقىتقرير•

اآلثار:اإلسالميالتعاون بمنظمةاإلسالميةللدول والتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائيةاألبحاثمركز•
.والتحدياتاآلفاقاإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالدول في19-كوفيدلجائحةواالقتصاديةاالجتماعية



:مصطلحات الدراسة
:فاعلية-

وجهاتفياينتبوجودإلىاالختالفهذاويرجعاالصطالحية،الناحيةمنالفاعليةتعريففيوالباحثون الكتابواختلف•
مماوالباحثين،ابالكتلهؤالءالعلميةالخلفياتفيواختالفتباينوجودإلىيرجعكماعليها،القائمينواألفراداملنظماتنظر
 التياملنظمة،أهدافتحديدفيصعوبةإلىأدى

ً
ويؤديمحددة،ورةبصصياغتهاعلىاالتفاقويصعبوتتعارضتتعددماغالبا

.جيدةبصورةاألهدافتحقيقمدىعلىتعتمدألنهاللفاعليةوموحدواضحمفهومتحديدفياختالفإلىذلك

.املرجوةالنتيجةإلىالتوصلعلىالقدرةأواإلنتاجتعنيصفةبأنهاأيضاالفاعليةوتعرف•

نتائجالعلىللحصول (املدخالت)املستخدمةالعناصرصالحيةمدى"بأنهاالفاعليةاإلداريةللعلومالعربيةاملنظمةوتعرف•
."(املخرجات)املطلوبة

نةاملمكالتفسيراتأفضلنظروجهةمنالصحيحةاألهدافتحقيق"بأنهاالفاعليةيعرفاإلدارةقاموسفإنكذلك•
."الربحوإمكاناتالتجارةلظروف

.املتوقعةوالنتائجاألهدافإلىالوصول :تعنيالفاعليةأناملنيفويرى •



:مصطلحات الدراسة
:االستراتيجيةاإلدارة-

راراتالقمنمجموعة"أنها(اإلستراتيجيةاإلدارة)كتابفيسليمالسالمعبدوأحمدمرس يمحمدنبيلعّرفها•

بتكوينةالخاصوالتصرفاتالقراراتمجموعةبأنهاتعرفكما.للمنظماتاألجلطويلاألداءتحددالتيوالتصرفات

."املنظمةأهدافإلنجازاملصممةاالستراتيجياتوتنفيذ

القراراتقييموتوتنفيذتشكيلوفنعلم)أنهاوالعوملةاالستراتيجيالتخطيطكتابفيالعارفناديةوعرفتها•

.أهدافهاتحقيقمناملنظمةتمكنالتياملتداخلةالوظيفية

ما،ملنشأةىاملدالطويلاألداءتحددالتياإلداريةواملمارساتالقراراتمجموعةبأنها":اإلستراتيجيةاإلدارةوعرفت•

وتقويممالحظةعلىاإلستراتيجيةدراسةتركزوبالتاليواملراقبةوالتقويموتطبيقهااإلستراتيجيةصنعذلكويتضمن

"والخارجيةالداخليةالبيئةفيالضعفونواحيالفرص



:مصطلحات الدراسة
:املؤسسات املانحة-

منالصادرامهانظوفقتعريفهاوردوقدالسعوديةالعربيةاململكةفياألهليةاملؤسساتأشكالأحدهياملانحةاملؤسسات•
:يليبمااالجتماعيةوالتنميةالبشريةاملواردوزارةموقععلىواملنشور هـ1437الوزراءبمجلسالخبراءهيئة

أشخاصأوشخصيؤسسه،معينةغيرأومعينةملدةمستمركيانأي-النظامهذاأحكامتطبيقفي-أهليةمؤسسةيعد"•
 منهماأواالعتباريةأوالطبيعيةالصفةذوي من

ً
،للربحهادفغير،معا

ً
منثرأكأوغرضتحقيقأجلمنوذلكأساسا

وأهباتأوأوقاف،أوأموال،مناملؤسسون أواملؤسسلهيخصصهماعلىويعتمداملخصص،أوالعامالنفعأغراض
أنعلى،ديقالصناتلكضمنيدخلماالالئحةوتحدد،أهليةمؤسساتبأنواعهاواألهليةالعائليةالصناديقوتعدوصايا،
 صندوق علىمشرفةجهةكلتضع

ً
 يرتبوالالنظامهذامعيتوافقلهتنظيما

ً
الجهةموافقةدبعوذلك،الدولةعلىالتزاما

."والوزارةاملختصة،
:هي( الفاونديشن)تعريف دولي للمؤسسات الخيرية املؤسسة الخيرية •

.، ماليه أو غيره(أوقاف)كيان قائم على أصول -
.كيان خاص غير حكومي-
(.لديه هيكلة خاصة به)كيان ذاتي الحوكمة -
يعمل لغرض مجتمعي عام-
.كيان غير موزع لألرباح-



:األزمة-
 بأنها الشدة والقحط واملأزم، املضيق وكل طريق ضيق بين جلب•

ً
ين مأزم، وموضع يعرف صاحب مختار الصحاح األزمة لغويا

". حرب مأزم

يترتـبفـاعالتالتمـنسلـسلةتداعىتعنى–املعتادوالسلوكالوضععنفجائيتحول :األزمةفإنآخرتعريفوفي•
ضرورةمعـهميـستلز ممـاللمنظمةالجوهريـةاملـصالحأوللقـيممباشـرتهديـدعلـىينطـوي فجـائيموقـفنـشوءعليهـا

.األزمةتنفجرالحتىوذلكالتأكدعدمظروفوفيضيقوقتفيسريعةقراراتاتخاذ

قـوم عليهـا هـذا وتعـد األزمـة بمثابـة خلـل يـؤثر تـأثيرا ماديـا علـى النظـام كلـه، كمـا أنـه يهـدد االفتراضات الرئيـسية التـي ي•
ديد املادي النظـام، وتتـسم األزمـة غالبـا بعناصـر املفاجـأة وضـيق الوقـت ونقـص فـي املعلومـات باإلضـافة إلـى عوامـل الته

والبشري 

:مصطلحات الدراسة



:جائحة كورونا-
ة،الحدوديتجاوز االتساعشديدنطاقعلىينتشرالذيالوباءهيالجائحة• كبيرعددعلى-تادكاملع-مؤثًراالُدوليَّ

.األفرادمن
ويسمى(2كوفيدسارز )2كوروناالوخيمةالحادةالتنفسمتالزمةفيروسباسماآلنالفيروسيعرفكورونا•

صنفتأنهاالعامليةالصحةمنظمةأعلنت2020مارسوفي)19كوفيد)2019كورونافيروسمرضعنهالناتجاملرض

.كجائحة(19كوفيد)2019كورونافايروسمرض

:مصطلحات الدراسة



اإلطار العملي
•ً

ا
:عرضًنتائجًالدراسةًوفقاًللعينةًاملختارة:ًأول

األسئلة املعمقة، وفقا منهجية البحث تم عقد مقابالت مركزة مع قيادات مؤسسة عبد هللا إبراهيم السبيعي الخيرية لإلجابة على-
:واالطالع عن كثب على تقارير املؤسسة عموما وتقارير مرحلة أزمة كورونا، حول محاور وأسئلة البحث

.الجائحةمعللتعاملاملؤسساتعملتهاالتيوالتنظيميةاإلداريةاألساليب-أ

كانتكوروناحةجائوأنخصوصاالربحية،وغيروالربحيةالعامةالقطاعاتفياملنظماتبينالتعاملفيكبيرتفاوتهناككان•
املؤسساتعلىينطبقوهذاوغيرها،والدول الحكوماتإلىاألثرتجاوز بلالصغيرة،عنفضالالكبيرةاملنظماتإطارمنأكبر

.املختلفةاملانحة

حيثناء،باالستثاإلدارةمصطلحالبعضعليهايطلقهناومنخاصة،إداريـةومهاراتقـدراتإلىاألزماتإدارةتحتاجهناومن•
فريقإلىةومسندمنزوعةالسلطاتبعضوتصبحالقائمالتنظيميالهيكلوعنالعادية،األوامرمسارعناإلداريــةاألوامرتخرج
.األزمةمعللتعاملواملسؤولياتالصالحياتكافةلديهعمل

فيارةاإلدقدرةولتحسين.الدنياالحدودإلىآثارهامنالتقليلأوأمكنإنحدوثهامنعهواألزمةإدارةمناألساس يالهدف•
.املرحلةهذهمعتتوافقالتياملتطلباتمنعددوجودمنالبدمراحلهامنمرحلةكلفياألزمةمعالتعامل



موذج ، ولعل نإيجابياتهاوقد قدم علماء اإلدارة عدة نماذج عملية إلدارة األزمات و الحد من سلبياتها، واالستفادة من •
:ل رئيسةويتكون من خمسة مراح. من أقرب النماذج وطرق التفكير املتبعة في املنظمات غير الربحية)بيرسون ومتروف)

أخبارانتشاردايةوباإلنذاراإلنذاراتمرحلةمنذكبيرة،بجديةالجائحةمعتعاملتفقدالخيريةالسبيعيإبراهيمهللاعبدمؤسسةيخصوفيما
واالستعداديئةالتهإلىمباشرةانتقلتحيثالسعودية،العربيةاململكةداخلإصاباتوجودعناإلعالنقبلوحتىالعالمأنحاءفيالفايروس
الوقتذاتوفيعي،بو املوضوعمعوالتعاملالوعيلزيادةاملؤسسةفيالعامليناألطباءأحدقبلمنتثقيفيلقاءإقامةعلىعملتحيثوالوقاية

وصللوفيمازمةاأل معاملؤسسةتعاملسيناريوهاتووضعاألزمةمستقبلالستشرافالتنفيذيالفريقفيهاشاركداخليةعملورشةعقدتم
.االستعدادفيكبيردور لهاوكاناململكةفيحاالتوجودإعالنوبدأاملرض



خذ مجموعة ومع ظهور أولى الحاالت في اململكة العربية السعودية كان هناك اجتماعات دورية متسارعة ملجلس اإلدارة وات•
:من القرارات الحتواء األضرار أو الحد مع األزمة ولعل أبرزها

 البياناتإتاحةخاللمن:التقنيةوالبنيةالبيئةوتهيئةاألعمالاستمراريةسياساتوضع1.
ً
لتسهيل(cloud)سحابيا

املحمولةاألجهزةإتاحةوغيره،(zoom)كـبعدعنالعملبرامجعلىالزمالءتدريبلها،االحتياجتملوفيمالهاالوصول 

.بعدعنللعملالعاملينمنيحتاجهاملنلإلعارة(توبالالب)
منجدامحدودلعددالالزمةالتصاريحواستخراجبعد،عنالعملإلىوالتحول العملمقراتإلىالحضور وقف2.

.العملمقرإلىالحضور لزمإذاالعاملين



 ةلجنكلتتولىلجان،ثالثوفقالعاملينتوزيعتشكيلبإعادةوذلك:التنظيميالهيكلتشكيلإعادة3.
ً
التياملهاممنطرفا

:التاليوالنحعلىالهيكلةوكانتاألزمة،طلفياملتعينةوواجباتهابمسؤولياتهاللقيامالنهايةفيتتكامل

ومنحتاملؤسسة،قطاعاتمنقطاعكلعنأكثرأوممثلبانتداباألزمةإدارةلجنةشكلت:األزمةإدارةلجنة-

وكاناملختارةاريعواملشالطلباتومعاألزمةمعاملؤسسةتفاعلسّرعممامناسبااللجنةتراهماالتخاذكاملةالصالحيات

.الحالتناسبطريقخارطةلرسمالقطاعمؤسساتبقيةمعمشهوددور للجنة
جهودلرصدلجنةشكلتفقداألزمةفيالقطاعتجاهومسؤوليةعنايةمناملؤسسةتوليهملانظرا:والتوثيقالرصدلجنة-

.األزمةهذهخاللالثالثالقطاع
وترفعتحفزاتومبادر بفرصالخروجيمكنوكيفاملؤسسةعلىاألزمةهذهآثاربدراسةللعناية:واالبتكاراإلبداعلجنة-

.أولوياتهاجدولةوتعيدأداءها،



(الصحيالوقفق صندو )املرضملواجهةماليةومحافظصناديقفيواملساهمةاألزمةإدارةفيالعلياالجهاتمعاملبكرةاملبادرة4.
.االجتماعيةوالتنميةالبشريةاملواردلوزارةالتابع(املجتمعيالصندوق )الصحةلوزارةالتابع

املوازناترسموإعادةمؤقتا،االستراتيجيةالتركيزمجاالتعلىالعملوإيقافاألزمةخاللجديدةتركيزمجاالتاستحداث5.
أزمةالحتياجاتاستجابةمنح)إلىالفترةتلكفياملخصصاملنحمبالغوتخصيصواحتياجاتها،األزمةمعللتعاملاملالية
.االلكترونيوموقعهااملؤسسةومنصاتاالجتماعيالتواصلمواقعكلفيذلكعنواإلعالن،(كورونا

التحويلعيلتفخاللمنللمنحاملاليالصرفإجراءاتتسهيلالكترونيا،للمنحالتقدمإجراء:اإلجراءاتمنمجموعةتبسيط6.
.أطول ووقتاعتماداتتتطلبكانتوالتيالشيكاتمنبدالااللكتروني

والرعايةايةالعنتقديمفياملساهمةوتقديمسالمتهم،منوالتأكدلطمأنتهماملؤسسةفيالعاملينمعالتواصلتعزيز7.
رمضانمثلظرالحأوقاتصادفتالتياملناسباتفيالهداياإرسالالجميلمنكانبلبالفايروس،واملصابينللمتضررين

.منازلهموفيالعاملينجميعإلىالفطروعيد



عنالتدريبفرصاراستثمفيالحظرفترةخاللاملؤسسةفيالعاملينللجميعتطويرخطةبإعدادالبشريةاملواردإدارةتكليف8.
.التخصصيةاملجاالتفيبعد

.التربوي األسري الوعيلزيادةبعدعنللعاملينواألسريةالتوعويةالبرامجمنسلسلةتنفيذ9.

.األزمةإلدارةواللجانالعملفريققياداتمناملقدمةالتقاريروتحليلقراءة10.

بيئةوسالمةلينالعامبصحةالعنايةأولتكانتفقدالنشاطواستعادةلألعمالالتدريجيةالعودةوبدءاألزمةمنالتاليةاملرحلةفي
االجتماعيوالتباعدواملكاتباملرافقواستخداماملبنىداخلالتعاملآلياتكلفيهوضحالعململمارسةللعودةدليلوضعوتمالعمل

وإيقافالعاملين،لدىالحرارةدرجةوقياسوالكماماتكاملعقماتعموماالسالمةبأدواتاملقراتتجهيزوتموالخروج،والدخول 
كانتدةالعو أنكماالفايروس،ألعراضشبيهأعراضبأييشعرمنلكلاملرضيةاإلجازاتسهلتكمامؤقتا،الزواراستقبال
بنسبالعاملينبقيةثمومناألول الصفبعودةابتداءاالجتماعية،والتنميةالبشريةاملواردوزارةوضعتهاالتيللنسبوفقتدريجية
.املحددةأوقاتهاوفيكاملةالرواتبصرفمنموظفيهامعالتزاماتهابكافةالتزمتهللاوبفضلمشكورةاملؤسسةأنكمامتدرجة،



.واآللياتاألساليبتلكاتباععلىاملترتبةالنتائج-ب

:يليكمامترتبةنتائجالسابقةوالتنظيماتاإلجراءاتالتباعكان-وجلعز-هللاتوفيقبعد•

.املؤسسةقيادةلدىعاليةأولويتهاكانتوالتيالعمللفريقوالصحةالسالمة-

.للجانالتفويضخاللمنالقراراتخاذوسرعةالتنظيميالهيكلمرونة-
-ودراستهالهاواالستجابةاملقدمةاملنحطلباتمعتتعامللجنة:املشكلةاللجانخاللمنالعمللفريقاألدوارتكامل-

علىاألزمةبعدامآثارتدرسواإلبداعلالبتكارلجنة-الربحيغيرالقطاعومبادراتاملؤسسةمبادراتوتوثقترصدلجنة

.والقطاعاملؤسسة

البشريةاملواردةووزار الصحةكوزارةاملعنيةالوزاراتفيالعليااللجانفياملشاركةفيتمكينهمخاللمن:العاملينوالء-

منوكذلكزمة،األ معللتعاملالداخليةاللجانفيالعاملينتفعيلومناملانحة،املؤسساتولجاناالجتماعيةوالتنمية

.بأسرهموالعنايةاملاليةوااللتزاماتوالتطويربالتدريبنحوهماملؤسسةالتزامخالل



.بعدعنللعملمؤهلةقادرةتقنيةبنيةتهيئة-

.املاليالصرفكإجراءاتاملؤسسةلدىرئيسيةإجراءاتتسهيل-

:املشكلةالثالثاللجانعملمخرجاتلهااإلشارةيمكنالتيالنتائجومن•

:األزمةإدارةلجنة:األولى•

نة استقبال وبصفة املؤسسة املانحة مؤسسة اجتماعية ودورها هو االستجابة لالحتياجات املجتمعية فقد كان دور اللج•
مجاالت كما يظهر في 6طلب للمنح في 669الطلبات للمنح ودراسة وفق أولويات ومعايير محددة سلفا، وقد تم دراسة 

:التاليالشكل 





املانحةتاملؤسسامعصندوق تشكيلفيساهماألزمةخاللواحتياجاتهاالخيريةالجمعياتمناملؤسسةقربأنكما•

.االحتياجاتهذهدعمفيوالتكاملللشراكةاملثيلة

:والتوثيقالرصدلجنة:الثانية•

اآلخرالدور وأمااألزمة،خاللفعالية30منأكثررصدوقدالداخليةاملؤسسةمبادراتوتوثيقرصدفياللجنةدور تمثل•

والتطويرلالستشاراتالتنميةجسور معشراكةعقدتوقداألزمةخاللالثالثالقطاعجهودوتوثيقرصدفيفتمثل

.ريالاملليارقاربتوبمبالغاألزمة،فيالربحيغيرالقطاعفيهاساهممبادرة950منأكثرخاللهامنرصدت

:واإلبداعاالبتكارلجنة:الثالثة•

املخاطرلتحلاألزمة،خاللمناملتحققةالفجوةوقياسومؤشراتهاوأهدافهااملؤسسةاستراتيجيةتقييمعلىوعملت•

.مستقباللألعمالجديدةتنفيذوأساليبعملنماذجوابتكرت،وبيستلسواتنموذجوفق



اإلطار العملي
:واآللياتاألساليبتلكفياملؤسسةأعضاءنظروجهةفهم-ت
لخالاملتبعالعملأسلوبعنعال  رضاهناكأنوجدالعملوفريقاملؤسسةقياداتمنمجموعةمقابلةخاللمن•

التطويرتركزربماو األزمة،انتهاءبعدبهدوءواملنهجياتاألساليبتلكوتحسينتطويرعلىتأكيدهممعوفاعليته،األزمة

:يليماعلى

.وإتاحتهاوتنظيمهاللبياناتالوصول آلياتتطوير-

 والتقنيةعمومااملختلفةاملجاالتفيالعاملينوتأهيلتدريبمنمزيد-
ً
.خصوصا

.والفرق العاملينعلىاألعباءوتوزيعاملتابعةأساليبتطوير-

.مةباألز الخاصةاملستهدفاتواستحداثتأجيلها،أواالستراتيجيةللمستهدفاتاملؤقتالتوقفتأييد-



االستنتاجات والتوصيات: املحور الرابع
:االستنتاجات:أوال•

.األزمةفترةخاللأعمالهاوتسييراملنظماتإدارةفيكبيردور لعبتالتقنية1.

ورجالنحةاملااملؤسساتتوجهتلذاجديدة،أيضااحتياجوفئاتجديدةمجتمعيةاحتياجاتهناككانلألزمةنتيجة2.

.االحتياجاتهذهلسدالشركةفياملجتمعيةواملسؤوليةاألعمال

.موماعاالقتصادبتأثرتأثرتفهيولذلكاملانحيناملؤسسينوأعطياتأوقافعلىقائمةاملانحةاملؤسسات3.

.األزمةخاللالعملآليةإعدادفياملنظماتبعضتأخرتلذااألزمةفيالعملأنظمةوضوحعدم4.

.العملولتسهيلاقالسينفسفييأتياألزماتأوقاففيمرونتهفإنلذاواملهاماألعمالإلدارةوضعإنماالتنظيميالهيكل5.

.لألزمةالواعيةالقيادةوجدتإذاوتفويضهمالكفءالعملفريقلتمكينفرصةاألزمات6.

.بفاعليةلهااالستجابةسرعةعلىاملنظمةساعدكلمامبكراوتحدياتهااألزمةمعالتعاملكانكلما7.



االستنتاجات والتوصيات: املحور الرابع
• 

ً
:التوصيات:ثانيا

عون بدون اجزونعفإنهمواالجتهادواملعرفةالعلممنالناسبلغفمهماوتعالىسبحانههللامنوالسدادالتوفيقطلبأهمية1.
.وتوفيقههللا

.التقنيةوالبيئةالبنيةجاهزيةضرورة2.

.الفايروسانتشاروعدمالعملفريقسالمةلضماناالحترازيةباإلجراءاتااللتزامضرورة3.

.هالواالستجابةاألزماتفياإلنجازسرعةيضمنبماالعملوإجراءاتالتنظيميللهيكلوالتطويرالتحديثأهمية4.

األزماتهذهمثلفياألخرى القطاعاتوبينبينهاوكذلكبينهافيماالربحيغيرالقطاعملؤسساتوالتكاملالشراكاتأهمية5.
.دورهالتعظيماملجتمعيةاالحتياجاتوتوسع

 األزمةفيالربحيغيرالقطاعدور إبرازضرورة6.
ً
.ومميزةفاعلةمساهماتلهوأنخصوصاإعالميا

عمليةوتسهيلنوكالبقطاعمثلالربحيغيرللقطاعاألزمةفياملختلفةالقطاعاتقبلمناملقدمةالتسهيالتاستثمارأهمية7.
.األزمةبعدواعتمادهاالستمرارهاااللكترونيالتحويلخاللمنالصرف

.عمومااالقتصاديوالتأثراملوازناتتقلصمعواألنفعاألعظماألثرذاتاملشاريععلىالتركيزضرورة8.

.ةاملهنيالدوليةالشهاداتعلىبالحصول تحفيزهمخاللمنللعاملينوالتطويرالتدريببجودةالعنايةأهمية9.
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المحتوى العرض  
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.  تقديم وتمهيد3.

.خالصة الدراسة4.

.التحليل االحصائي ونتائج الدراسة5.

.  قيود ومشاكل واجهت اللباحث اثناء الدراسة6.

.ابحاث مقترحة 7.

.توصيات الدراسة 8.
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: اهداف العرض

oعرض النتائج النهائية للدراسة.

oالتعرف المعوقات وتحديات الدراسة .

oالتعرف على اهم التصوصيات الدرسة  .



تقديم و تمهيد 
دراسة في ضوء أهمية واهداف الدراسة ، وللمضي قدماً في تحقيق نتائجها فإن ال

:  تمر بمجموعة من المراحل أمكن تحديدها في اربعة فصول على النحو التالي

ث يسمى اإلجراءات المنهجية للدراسة ويتضمن مشكلة البح:االول الفصل ➢
اء هذه ويستهدف بيان األسباب التي جعلت الباحثة تقوم بالدراسة وأهمية إجر

مقدمة ، مشكلة الدراسة ، أهداف وأهمية الدراسة ، )الدارسة ويتضمن 
(مصطلحات الدراسة، فروض الدراسة

:اإلطار واالدب النظري للدراسات السابقة ويتضمن:الثاني الفصل ➢

الدراسات العربية -1•

الدراسات األجنبية-2•

التعقيب على الدراسات السابقة-3•



تمهيد 
قها في ضوء قيم مستويات الوعي بمفهومي التوعية الصحية وتطبي:الفصل الثالث ➢

لباحثة باجراء التجارب الدولية السابقة ويتضمن الجزء الثاني المفاهيم التي ستقوم ا
:الدراسة بخصوصها ويتضمن

ية مفهوم التوعية الصحية والفروقات عند مقدمي الخدمة الصح: االولالمبحث ❑
.حيو التثقيف الص( تعزيز الصحة)بالفرق بين مفهوم التوعية الصحية 

حية مفهوم مستوى معرفة مقدمي الخدمة الصحية للتوعية الص: الثانيالمبحث ❑
.بمستشفى الرعاية المديدة بالظهران بالمملكة العربية السعودية

لصحي مفهوم مستوى معرفة مقدمي الخدمة الصحية للتثقيف ا: الثالث المبحث ❑
.عوديةاالكلينيكي بمستشفى الرعاية المديدة بالظهران بالمملكة العربية الس

توصيات الدراسة االستطالعية وتحليل نتائج الدراسة وتقديم ال:الفصل الرابع ➢
.وقائمة المراجع والمالحق



خالصة الدراسة  



مشكلة الدراسة: الدراسةخالصة 

لدىالوعيقياسالىالماسةلحاجةافيالدراسةمشكلةتكمن➢
تعزيز)الصحيةالتوعيةمفهومبينبالفرقالصحيةالخدمةمقدمي
دمةالخمقدميوهمالدراسةعينةعلىالصحيالتثقيفو(الصحة

وهمالدراسةمجتمعضمنمنبالظهرانالرعايةمستشفىفي
بيةالعربالمملكةالشرقيةالمنطقةفيالحكوميةالمستشفيات

.السعودية



ة التوعية أهمية الدراسة في التركيز  على دراسة مستوى ثقافتتمثل  ➢
ختالف الصحية لدى العاملين بالمسشفى ومعرفة مختلف عناصر اال

التثقيف و (تعزيز الصحة)التوعية الصحية : والتشابة بين المفهومان 
الدراسةالصحي األكلينكي بين أفراد مجتمع 

أهمية الدراسة: الدراسةخالصة 



قياس:رئيسيواحدهدفعلىعامبشكلالدراسةتهدف➢
بشانتتوصياوتقديمنتائجوقراءةبالمفهومان،الوعيمستوى

أثيرتتبينوإجراءاتإثباتاتتقديمخاللمنميدانيةمشكالت
لتثقيفاوالصحيةللتوعيةالصحيةالخدمةمقدميمعرفةمستوى
الرعايةىبمستشففيالعاملينسلوكعلىاالكلينيكيالصحي
.بالظهرانالمديدة

أهداف الدراسة: خالصة الدراسة



وى معرفة تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتقييم مست➢
ثقيف مقدمي الخدمة الصحية بالفروقات بين التوعية الصحية و الت

.الفروقاتالخلل على مستوى و تشخيص الصحي

ترونيةاالستبانة االكاختارت الباحثة أداة الدراسة لجمع البيانات وقد ➢

SASو استعانة الباحثة البرنامج االحصائي ➢

لسابقة الباحثة في دراستها على األدلة من الدراسات المنهجية  استندت ➢
لبيانات و الكتب و الموقع المعتمدة مثل قاعدة بيانات ميد لين و قاعدة ا

.ميد سكيب

طريقة و ومنهجية الدراسة: خالصة الدراسة



( Replication Tables) التكرارية الجداول ➢

(  Percentages) النسب المئوية ➢

(  Arithmetic Mean) الحسابي المتوسط ➢

(  Standard Deviation) االنحراف المعياري ➢

➢LSD – Least Significant Different–T test 

االساليب االحصائية الوصفية : خالصة الدراسة



نموذج الدراسة : الدراسةخالصة 

الخطة 
ة استراتيجي

التثقيف الصحي 
الكلينيكي مرتبط 

بالمريض و العائلة  
ذالتنفي

التحليل 
تعزيز الصحة مرتبط 

باالفراد ة المجتمع  القدرات 

التمكينالتقييم 

نموذج الدراسة يوضح ( 4)الشكل رقم 

وري لكل من التثقيف ال صحي ااالحتياج الضر

االكلينيكي و تعزيز الصحة

أعداد :و الفئة المستهدفة لكل نوع ، المصدر 

(2020،  ) الباحثة



وكلثالبحإشكاليةتغطيالتيالتساؤالتكلعلىالدراسةأجابت➢
افةباالضمهمةنتائجسبعةوقدمتالجزئيةبالتساؤالتعالقةماله
الواستكمبالموضوعاالهتمامضرورةعلىالدالةالتوصياتالى

:ومنهااالضافيةتساؤلتهافيالدراسة

مستوى التوعية الصحية لدى العاملين بالمسشفى ؟ما ❑

بالمستشفى ؟التثقيف الصحي لدى العاملين مامستوى ❑

المفهومان ؟الفرق و التشابة بين ما ❑

نتائج الدراسة : خالصة الدراسة



نتائج الدراسة 

قائمة الجداول( 6) تموذج رقم 



نتائج الدراسة 
قائمة الجداول( 1) تموذج رقم 

اتتسميةيوضح• عواملالو المتغير
ذةبهتحليلها المراد الرئيسية
الدراسة

ع الجنس، االقسام ، الوظائف و نو 
.الوظيفة 

كاملالدراسةهدفيتضمن•
اتمنيتكونبحيث لمراد االمتغير
ر ترمتممتغير 20وعددهاتحليلها  ير

ات V20حتىV1منالمتغير



نتائج الدراسة 

قائمة الجداول( 2)تموذج رقم 

المئويةالتكرار العام و النسبة 
لجميع العوامل الرئيسية بالدراسة 



نتائج الدراسة 

قائمة الجداول( 3)تموذج رقم 

وأجمالي المتوسط الحسابي 

الخط المعياري لجميع المتغيرات

ي متوسطأنحيثللدراسةواضحةأجماليةصورةيقدم مابينتنحصر،N=69الدراسةلعينةلألستجابةالحساب 

=V20وV19)مابينيترواحالمعياراالنحداروانجداً العاليةوالعاليةالفئةمابينتتراوحوهي7.34-8.63

.المتوسطوالعاليدرجةفيهياإلجابةمعظم(V2=0.37)و(0.38



نتائج الدراسة 

ي واالنحالاف المعياري لجميع –( 4)جدول رقم  أجمالي معدل المتوسط الحساب 

ا ت  للعوامل المؤثرة  المتغير

ي المتوسطيوضح• امالعالحساب 
جاةاالتعىلالمؤثرةالعواملحسب
للدراسةالعام

حسباألعىلالاألقلمنهي و•
عامل20

وN=20العامالمعدلو •

7.73=العامالحسابيالمتوسط•

%=8

=العامالمعياريواالنحراف•

0.27%

هوالعاماالتجاةفيعاملأعلىو•

فيعاملاألقلبينما8.36%

.%7.34هوالعاماالتجاة



نتائج الدراسة 
اتللمتالعامةالمئويةالنسبةو التكرار الجدوللنا يوضح 20غير

الحظونالموثرةالعواملعلىالعينةاالستجابةخاللمنمتغير 

ر ان ي المشاركير
ي المتوسطنسبةفر كانتدا جالمنخفظالجساب 

 منخفظللمتغير والتكرار %10.07تقدر
 
=رتقدكانتجدا

ر انالعكسوعىل6.59% بصور الي عللمتغير استجابو المشاركير

ي المتوسطوكانتجدا مرتفع =ابةاالستجللنسبةالحساب 

انكللتكرار بالنسبةاما %4.54=المعيارياالنحرافو 29.92

.%3.15=المعياريواالنحراف%20.65=يعادل



نتائج الدراسة 

المعنويةالفروقاتاليشير اعالة(15)رقمالجدول

ات ي الموضحةللمتغير
ر الجدولفر اتمستويالستبير

ر )6المختلفة ي –االستشاريير
ي –األولاالخصاب 

-االخصاب 

ي –الطبيب
ي –الفنر

.(المساعدالفنر

ر انيتضحالجدولومن  فاألكي  كانو االوئلاالخصائير
 
رقا

ر معمقارنة ات)المتبقير ونستنتج(V20الV3منللمتغير

ر امنذلكمن ي المتسببهو األوائلاالخصائير
وقاتالفر فر

اتلمعظمالمعنوية .المتغير



نتائج الدراسة 

كلينيكي االالصحي التثقيفو الصحيةللتوعيةالصحيةالخدمةمقدمي معرفةمستوى"الدراسةوضحت.1

ر الستجابةالعاماالتجاة"بالظهرانالمديدةالرعايةبمستشفر  ي الصحيةلخدمةامقدمي الدراسةعينةالمشاركير
فر

اوحالمستشفر  ر تير  العاليةو العاليةالفئاتمابير
 
اوحلالستبيانالتقييمدرجاتو جدا اخر بمعنر او 11ال1منتير

 العالي الجدا المنخفضالمستوىمن
 
الجدولحسب10....،2،3من.وسيطةأخرىمستوياتوبينهما ،جدا

.(4)رقم

ر التباينأسباباحد هو فيةالشكمما العينةحجماختالفنالحظ.2 اتبير ي المتغير
ر جابةاالستفر بير

ر  ي متغير اعىلوكانت.(الدراسةعينة)الدراسةعينة)المشاركير
عكسوعىلعينة33بلغالعينةحجمفر

ر (العينةحجمبلغالعدوىمكافحة ي المشاركير
عينة1(الدراسةفر



نتائج الدراسة 

ي قيمةاعىلكاناالجتماعيةالخدمةمنالمشاركتقييمانالمالحظاتعض.3
اقلكانا بينماالستجابةفر

ي و العدوىمكافحةمنمتوسطةقيمة
.األولاالخصاب 

45االناثةعينوكانتالدراسةبهذةالذكور ضعفتقريبا اعىلاالناثعينةحجماننتائجالدراسةاعطتنا و.4

Nالدراسةلعينةالكىلي المجموعيساويالكىلي المجوعالدراسةعيةمنمشارك11والدراسةعينةمنمشاركة =

ي الذكور تقييمولكن.69
.(التوالي عىل7.2مقابل8.6)االناثمناعىلعامبشكلفر

ي جدول رقم والدراسة . 5
ات الموضحة فر ر المستويات ( 15)بشكل عام توضح ان الفروقات المعنوية للمتغير بير

ي أول -االستشاري)  المختلفة  الست
ي –االخصاب 

ي -الطبيب-االخصاب 
ي المساعد –الفنر

ر ويت(الفنر ضح ان االخصائير
ر   مقارنة مع المتبقير

 
ات من ) اآلوائل كانوا اكي  فرقا ( .V20الى  V3للمتغير



نتائج الدراسة 

=Nالبسيطةالعشوائيةالدراسةعينةوجود رغممالحظةيمكنوأيضا.6 اتالدراسةأعطتانها إال 69 مؤشر

ي واضحة
اناخر ومثالثاالنامناعىلالذدكور تقييمموشر أعىطالجنسمثلالرئيسيةالعواملبعضتاثير فر

ر الطبيعي العالجو التمريضمجموعة ي كانو همواالستشاريير
ي االعىلالقيمةفر

عىلاالستبانةعىللرد استجابةفر

اعىلشيريغير التقييمكانعامةبصفة.والصيدليةالعدوىمكافحةمثلمنخفضةمجموعةتقييمكانتعكس

 يكنلمالفرقولكن%7.5مقابل%8.5الرسيرين،من
 
 أخرىناحيةومن.معنويا

 
يفالتثقاقسامأنوايضأ

ي المسببةهما العدوىمكافحةو الصحي 
ر انةمقاألخرىاألقساممختلفمعالمعنويةالفروقاتمعظمفر .بالتبقير

ي الصحيةالخدمةمقدمي لدىالوعي مستوىانواسعةنظرةأعطتالدراسةوان.7
ي المستشفر فر

المرحلةفر

ي الممارسةو التدريبمعدلزيادةيحتاجولكنالجيدة
ي الدراسةهذهمثلأهميةفر

و أوسعوممفهتعىطي النر

ي  ر األدلةعىلومعتمد منهح  اهير التوعية)الصحةتعزيز مفهومو االكلينيكي الصحي التثقيفللمفهوموالي 

ر التشابةو بالفرقعمقعنالتعرفاخر جانبومن(الصحية .بالمفهومير



:قيود المشاكل واجهت الباحث اثناء الدراسة  

.الغيرجاربتعلىاالطالعولالقتباسمصممةاستباناتالتوجدالنةاالستبانةتصميممشكلةالباحثةاجهتو1.

.للدراسةوالثباتالصدقمعامالتفيصعوباتالباحثةواجهت2.

وعربينسخةتوجدوالفقطانجليزينسخةوهوSASالبياناتللتحليلاالحصائيالبرنامجأستخدام3.

.اإلنجليزيةباللغةاالحصائيالتحليلتمالوقتلمحدودية

بسببلتواصلامنعاالحترازيةالطرقبسببوذلكالصحيينللمارسيينالمقابالتعملمنالباحثةتتمكنلم4.

الدراسةمنالمقابالتادةاستبعادتمولذلك2020كوفيدالىاستمرتو19كوفيدكوروناعدوىانشار

.باالستبيانفقطواالكتفاء



:بحوث مقترحة

توى القطاع دراسة  تاثير  تعزيز  الصحة في تعزيز المسولية المجتمعية على مس❑

الصحي في الشرقية بالمملكة العربية السعودية 

ة في في دارسة التكامل في مستوى الوعي لدى مقدمي الرعاية الصحيالتوسع ❑

ملكة العربية مفهوم تعزيز الصحة والتثقيف الصحي في في جميع مستشفيات المم

السعودية 
المستجدات في مفهوم تعزيز الصحة في القطاع الصحي  دراسة ❑



: الدراسة التوصيات 

:خالل ماسبق مناقشتة من نتائج تم توصية الدراسة لعدة توصيات وهي كالتاليمن ❑

لتثقيف ضرورة االهتمام برفع مستوى الوعي لدى مقدمي الرعاية الصحة بمفوم تعزيز الصحة و ا❖

ك بالممارسة الصحي في المستشفيات وذلك له عائد بالحفاظ على صحة االفراد و المجتمع ويكون ذل

.و التدريب بالحصول دورات تدريبة مستمرة وانها تكون اللزامية لتطوير المعرفة لديهم

ة والتعرف تقييم األداء المستمر  واألفضل الممارس الصحي يقييم نفسة للتعرف على قدراتعمل ❖

.والضعفعلى نقاط القوة 

.المستمرةلرفع مستوى المعرفة و االطالع تشجيع مقدمي الخدم الصحية  ❖

مل على قياس احتياج الممارس الصحي والع( المستشفى الرعاية المديدة بالظهران ) المنظمة على ❖
تطويرة في مجال التوعية الصحيواو التثقيف الصحي الكلينيكي 



تكملة  : الدراسة التوصيات 

:خالل ماسبق مناقشتة من نتائج تم توصية الدراسة لعدة توصيات وهي كالتاليمن ❑

ث تكون المهام الصالحيات الموكلة للمارسيين الصحيين منذ اليوم األول لمباشرة العمل بحيتوضيح ❖

الخلط بين الخاصة بالتوعية الصحية و التثقيف الصحي واضحة منذ البداية و ال يقو الممارس في

.المفهومان

ى الحفاظ ألهمية الدراسة في رفع المعرفة لدى مقدمي الخدمة الصحية والذي يكون له عائد علنظراُ ❖

الدرسة على على صحة االنسان والتقليل من التردد على المستشفيات جاءات التوصية بالتوسع ب

عينة الدراسة مجتمع دراسة أوسع  بحيث تكون على مستوى المملكة العربية السعودية بحيث تصبح

. جميع الممارسيين  الصحيين العاملين  بالقطاع الصحي 

ربي على باالستمرار في التعمق في مثل هذه الدراسات حتى تحتوي منصات العالم العالتوصية ❖

.االكاديميمراجع ذات قيمة للجتمع الصحي و 



:  الخاتمة  

وقداسةالدرهذامشوارفياألخيرةالقطراتوهاهي،الدراسةهذاتقديمفيوفقناالذيتعالىهللالحمد

وحيةالصللتوعيةالصحيةالخدمةمقدميمعرفةمستوىدراسة)موضوععنتتكلمالدراسةكانت

هذهتخرجكيلالجهد،كلبذلناوق(بالظهرانالمديدةالرعايةبمستشفىاالكلينيكيالصحيالتثقيف

.الشكلهذافيالدراسة

،مفكرالالعقلبدرجاتارتقتقدتكونأننرجووكذلكوشيقه،ممتعةرحلةتكوناناللةمنونرجو

هللمالالكفأنالكمالندعىالونحنرائعة،بمخرجاتللوصولاليسيربالجهدالجهدهذايكنلمحيث

أنفسنا،فمنأخفقناوانوجلعزهللافمنفقناوفأنالبحث،لهذاالجهدكلقدمناونحنفقط،وجلعز

علىوباركهللاوصلى.اعجابكمنالتقدالدراسةهذهيكونأننرجوواخيرا  ،المحاولةشرفوكفانا

التسليموالصالةافضلعليةمحمدونبيناسيدنا



لكم اطيب احترامي وتقدير لالستماع  





المساهمات المجتمعية اإلسكانية

في المملكة العربية السعودية

"الواقع والمأمول"



ي  
يالتحولمرحلةظلف   

يالعالميعيشهايالت  ياليومالبشر  
يالعملفإنالرقمنةإىلاألنسنةمنالهروبف   

ييظلاإلنسان 
 
رائدا

ي
 
يورافدا

 
فإنالواقعوأثبتهي    خالتاريأثبتهمايوهذايواألوطانللشعوبالشاملةوالتنميةالمستدامةالتنميةلتحقيقأساسيا

ي يالمالرأسهمالبشر  
يهذايتنميةكانتفإذايدولةأليالحقيق  ياإلنسانوهذايالبشر الدولققستحالعظىمالغايةه 

يوحيثالقياسيةاألرقامأعىللتحقيقوتصلالتنمويةأهدافهاي يللناساألساسيةالحاجاتتعتب  قبلاألساسجريحه 

يالمسكنأنعاقلكللدىمعروفهويوكمايوتمكينهمتنميتهمعىلالعمل
 
كمايإلنسانلاألساسيةالحاجاتأهممنواحدا

يالعالمعّرفهاي Abrahamاألمريك  Maslowي  
يةاالحتياجاتهرموفقالنموينفسعلمكتابهف  فئةعنكلمنتوحينمايالبشر

ةأسيبأنهايتعرف لمحتاجةأويفقبر
ّ
لبحثالدراسةذههعىلالعملتمالمنطلقهذايومنلهمعاليةأولويةالمسكنفيشك

ياإلسكانيةالمجتمعيةالمساهماتواقع  
يالقطاعقدموماذايمجاالتهايوأبرزيالسعوديةالعربيةالمملكةف  يغبر يالربح   

ف 

ياألسيلهذهالسعوديةالعربيةالمملكة  
يالمجالف   

ياإلسكان 
 
البحثهذاييتناولهايوتوصياتونتائجوإحصاءاتأرقامتحديدا

ييجعلهأنهللاأسألالذي
 
ينافعا

 
يومساهما  
بدعمالمتعلقة2030برؤيةالوطنيةواألهدافالمجتمعيةالتنميةتحقيقف 

يالمجتمعيةالمسؤوليةوتعزيزيأثرهوتعميقالقطاعنموي  
.السعوديةالعربيةالمملكةف 

المقدمة



المأمولالمساهمات المجتمعية اإلسكانية في المملكة العربية السعودية الواقع و

وانتفسير العن
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مشكلة البحث

اإلطار المنهجي

منهجية البحثأسئلة البحثأهداف البحث

عينة البحثتحديات البحثأدوات البحثمعايير الدراسة



مصطلحات البحث

اإلطار النظري

.المساهمات المجتمعية اإلسكانية-1

.المنظمات غير الربحية-2

.الجمعيات األهلية-3

.المؤسسات األهلية

ةالدراسات السابق

لسكنيةاالمجمعاتمنالمستفيدةاألسرلواقعتنمويةأوجهبحثتناولتالتيالدراساتمنالعديديوجد

وكلكنهممستوفيرتمالتيالمحتاجةلألسرتحققالذياألثربحثاستهدفتالتيالدراساتبعضوكذلك

فيةاالسكانيالمجتمعيةالمساهماتواقعدراسةيتمولممحددةسكنيةمجمعاتعلىركزتالدراساتهذه

بحثنابهظىيحولماالبحثتحدياتفيتوضيحهاتمشديدةصعوبةمنفيهالماالسعوديةالعربيةالمملكة

بشكلاإلسكانوزيرمعاليلدنومنعامبشكلاإلسكانوزارةمقاملدنمنعالياهتماممنودراستنا

.الدراسةهذهوإتمامالتحدياتمنكثيرعلىالتغلبتمخاص



أنواع المساهمات

"النتائج" اإلطار العملي

مجاالت المساهمات

عدد األسر حسب المجاالت

تالتكاليف المالية حسب المجاال

إجمالي األعداد

.المساهمات الكلية-1

.المساهمات الجزئية-2

الشراء-2.    البناء-1
الترميم والصيانة-4اإليجار       -3
األراضي-6التأثيث       -5
الدعم الجزئي-8اإلقراض     -7



ثاستنتاجات البح
.المحتاجةلألسراألولويةوذاتاألساسيةالحاجاتمنيعتبرالمسكن1.

.التنميةعمليةتحقيقيصعبتحققهغيرومناألسرةتنميةقضيةفيأساسيعامليعتبرالمسكن2.

.المحتاجةاألسرودعمالمجتمعيةللقضاياالتكاليفأعلىمنتعتبرللمسكنالماليةالتكلفة3.

.ومساحاتهوشكلهنوعهعنالنظربغضالمسكنتملكهوالمحتاجةاألسرةلدىاألكبرالهاجس4.

.جهاتعدةعلىالتقديمخاللمنمسكنمنأكثرعلىبالحصولالمتالعبينبعضإمكانية5.

.مؤقتحلويعتبرالشراءأوبالبناءمقارنةالمبلغقلةبسببوالمساهمينللمانحينجاذبالمسكنأجرةدعم6.

.وحدةمأومعتمدةأورسميةمعاييرواليوجدالمسكنعلىللحصولالمحتاجةاألسرلترشيحبهاخاصةمعاييرجهةكلتعتمد7.

خدماتمنضخدمةويعتبرالسعوديةالعربيةالمملكةفيجمعياتعشرةالتتجاوزباإلسكانالمتخصصةاألهليةالجمعياتعدد8.

.المحتاجةلألسرتقدمهاالتياألهليةالجمعيات



توصيات البحث
يضخمةاالسكانيةالمجتمعيةالمساهمات1.

 
ةوتفصيالتتفرعاتولهايجدا أراهايوالتفصيليةةالطويلوالبحوثللدراساتوالحاجةكثبر

ياألولوياتمن  
 
.البحثيةالمجتمعيةالدراساتف

يسكنيةالوحداتعدديناحيةمن2. يفتكب   
 
يوتقلالوحداتبناءمساريف  

 
اءمساريف .صيليةالتفللدراسةمدعاةوهذايالوحداتسر

هايسعةويالماليةتكاليفهايقلةبسببالمؤقتةالحلولعىلاالسكانيةالمجتمعيةللمساهماتالمقدمةالجهاتأغلبتركزي3. بينمايتوفبر
يلبللطالمحتاجةاألسيتردديوعدمالكريمةالحياةاستدامةلضمانوذلكاألخرىالمساراتمنالدائمةالحلولعىلالعملأرى

 
سنويا

امجلعملوالتفرغ يومتابعتهايالتنمويةالب 
 
.لذلكالمعدةالتنمويةللخططوفقا

ورةمن4. يالقطاعلبياناتوطنيةمنصةإنشاءعىلالعملبمكانالض  يغبر منالوطنيةهدافاألمنمجموعةلتحقيقالتفصيليةالربح 
يالقطاعمساهمةأبرزهاي يغبر يالربح   

 
يالناتجف .المحىل 

وجودببسبوذلكالمملكةمناطقمنمنطقةكلفياإلسكانيةالمجتمعيةللمساهماتتنسيقيةلجنةتأسيسضرورةالدراسةدلت5.

.بينهاوالشراكةالتكاملعلىيعملمنتحتاججزئيةمساهمات

يةالموارديوزارةقبلمنعليهاياالهتماموتركبر يوتطويرهايقدراتهايوبناءاإلسكانيةالجمعياتدعم6. والجهاتاالجتماعيةوالتنميةالبشر
.المانحة



شكراً لكم





ةأسس ومنهجيات بحوث المسؤولية المجتمعي

.عية األسس العلمية لتحديد األولويات الوطنية لبحوث المسؤولية المجتم-1

.طرق وأدوات تمويل بحوث المسؤولية المجتمعية-2



األسس العلمية لتحديد األولويات الوطنية لبحوث 
المسؤولية المجتمعية

-:تقديم
حدعلىوالناميةةالمتقدممستوياتهابمختلفوالمجتمعاتالدوللتقدمأساسيةركيزةالعلميالبحثيعد•

تقدمهاعلىاظالحفخاللهمنتحاولمؤسساتهالكافةرئيًسامحرًكاالمتقدمةللدولبالنسبةفهوسواء،
المنقذفهولناميةاللدولبالنسبةأماإلخ،والتعليمية،والعسكريةاالقتصاديةالمجاالتشتىفيوصدارتها

بركبااللتحاقوتعترضهاالتيالمشكالتمواجهةخاللهمنفتستطيعوالجهل،والفقرالتخلفربوعمنلها
.والتقدمالرقيفيالمتقدمةالدول

فيالوقوععنالمؤسسةيبعدفهوالمجاالت،كلفيوالتحسينللتطويراألساسيةالدعامةيعتبروكما•
وقتوالللجهدخسارةهذاوفيأخرى،أحياًناويخطئهحيناالحقيصيبقدالذيالعشوائيالعملمنزلق
بعضأنكماالعلمي،للبحثضخمةميزانياتتخصصالمتقدمةالدولنجدلذلكوغيره،والمال

تحسينأجلمنالعلميمستواهملتحسينضماًناسنويةبحوثبتقديمموظفيهاتلزمالمؤسسات
.وتطويرهاألداء



األسس العلمية لتحديد األولويات الوطنية لبحوث 
المسؤولية المجتمعية

-:تقديم-تابع
فييتهألهمإدراكهالمدىمنهاالمتقدمةوالسيماعليه؛الدولاعتمادبازديادالعلميالبحثأهميةوتزداد•

.مكانتهاعلىوالمحافظةشعوبهارفاهيةتحقيقوبالتاليوتطورها،تقدمهااستمرار

مؤخًرارزتبالتيالمهنيةالتنميةأساليبضمنخاصةاإلجرائيوالبحثعامةالعلميالبحثأصبحبل•
المهنياإلعدادجنماذأحديعدحيثمتميًزا،مهنًياعمالً تقدمالتيالمختلفةالمؤسساتفيوانتشرت
ليحلها،هايواجهالتيالمشكالتوتحديدأدائه،وفحصممارساته،فيالتفكيرعلىويشجعهللموظف،
.مالئمةعلميةمنهجيةباستخدام

بشأنائقالحقتقصيأجلمنالباحثيسمىشخصبهايقوممنظمةفكريةعمليةهوالعلميوالبحث•
إلىالوصولفبهدالبحثمنهجتسمىمنظمةعلميةطريقةباتباعالبحثموضوعتسمىمعينةمشكلة
.المشكالتعلىللتعميمصالحةنتائجإلىأومالئمةحلول



حث تحديات في سبيل تحقيق فاعلية لجهود الب
العلمي

:منهاعديدة،تردعواملمنالعربية؛المنطقةفيالعلميالبحثيعاني

العلمي،البحثثقافةانتشارضعف•

جودته،وتدني•

والريادة،واإلبداعاالبتكارثقافةوغياب•

الوطنيةالساحةعلىاألبحاثنشرتأثيرعدم•

الدولية،الساحةعلىاألبحاثنشرتأثيرعدم•

.االقتصاديةاالختراعاتوبراءاتواالبتكارالعلميةالبحوثنتائجمردودقلة•

المستفيدة،الجهاتمنالعلميةالبحوثبناتجاالهتمامقلة•

المجال،هذافيالمعنيةالجهاتبينالتشاركيةغياب•



هود تحديات في سبيل تحقيق فاعلية لج-تابع 
البحث العلمي

.اصوالخالعامالقطاعينفيوالتطويرالبحثفيالجهاتهذهمعوالتعاونالتنسيقضعف•

الدولية،البحوثبمراكزاالتصالخفوت•

الداعمة،الدوليةالمؤسساتمعالشراكةفرصاستغاللوعدم•

الفعالالتشبيكعبرالمناسبةبالطرقاستغاللهالعدمالعقولهجرة•

العلمي؛البحثمعوالبحثيةاألكاديميةالمؤسساتتعاملبيروقراطية•

بأبحاثهم،القيامعنالمتميزينالباحثينغالبيةعزوف•

البحثيةالقياداتغياب•



هود تحديات في سبيل تحقيق فاعلية لج-تابع 
البحث العلمي

وطنيا،األولوياتلتحديدالمناسبةالتشريعاتغياب-•

.بحوثالومراكزاألكاديميةالمؤسساتفيالبحتيةالبنيةوضعفالمرجعياتتعدد-•

البنيان؛مكتملةغيروبحثيةأكاديميةأجسامبإنشاءاإلستمرار-•

الالتقييمنظامضعف-• للباحثين،الفعَّ

واالختراع،واإلبداعلالبتكارالمخصصالنسبيالوزنغياب-•



( أولويات البحث العلمي)تعريف معنى 

غيرهادونواإلهتمامبالعنايةالجديرةالموضوعاتأوالمسائلهي•

هوالعلميالبحثأولوياتنحوالعالميالمجتمعسعيمنوالهدفوالغايةالقصدإن•

علىمجتمعكلفيالوطنيةاألولوياتتلبيةشأنهامنالتيالبحثيةالمشروعاتإنتقاء

تطويروالتطبيقية،والبحوثاألساسيةالبحوثالدولدعمخاللمنتنافسيأساس

.ساسيةاألحاجاتهوتلبيةاإلنسانخدمةسبيلفيالتجريبيةأواإلنتقاليةالبحوث



وثسبع خطوات لتحديد األولويات الوطنية للبح
وضعفيالدولبعضومنهج,األولوياتحولمعلوماتمنيتوفرمابمراجعةتتعلقمنهااألولى-•

دراساتوال،للبحوثالراهنالوضعودراسة,الوطنيةوالخطط,بريطانيا,اليابان,أمريكا:مثلاألولويات
لخليجياالتعاونمجلسودولالعربيةبالدولالمشتركالعلميالجانبأولوياتودراسة,االستشرافية

..الجامعةواإلقليميةالدوليةالمنظماتعبرالعالمودول

ومراكزالمؤسساتفيالبحوثووضع,األولوياتتحديدآلياتعنالمعلوماتتجميع,الثانيةوالخطوة-•
.الدولةفيالبحوث

أولوياتعرفةلمالصلةذاتوالمراكزالمؤسساتعلىتوزيعهايتماستبياناتتصميمالثالثةوالخطوة•
.الوطنيةالبحثيةالخطط

.الوطنيةالبحثيةللخطةاألولوياتألهماستقصاءحولفكانتالرابعةالخطوةأما•

.علميلقاءعقد:والخامسة•

االستباناتواقعمناألولوياتتصنيف:السادسةوالخطوة•

.والمتخصصينالجهاتمعمناقشتهابعداألولوياتترتيب:واألخيرةالسابعةوالخطوة•



المرجعيات العلمية لتحديد األولويات الوطنية
لبحوث المسؤولية المجتمعية

:للدولالوطنيةالرؤى/الخطط:أوالً 

الرؤية الوطنية ) 
للملكة العربية 

2030السعودية 

يةاإلقتصادالرؤية 
ن لمملكة البحري

2030-

ة الرؤية الوطني
لدولة الكويت 

2035

الخطة 
لة الوطنية لدو

2030قطر 

رؤية عمان 
الوطنية 
2040



أهداف األمم المتحدة ) 2030األجندة العالمية : ثانيا  
(.2030للتنمية المستدامة 



:  ثالثاً 

المواصفة 
القياسية 
الدولية 

26000ايزو



أولويات: رابعاً 



المجتمعية واألدواتاإلحتياجات: خامساً 
.العلمية لتحديدها



ات لألولويلإلستجابةدورة حياة اإلنتاج البحثي 
الوطنية 



ؤولية تمرين تحديد األولويات الوطنية لبحوث المس
المجتمعية



ثــانيـــا



طرق وأدوات تمويل بحوث المسؤولية 
المجتمعية

-:تقديم
ومالعلمجاالتفيالعلمي،للبحثتمويلأييغطيمصطلحهو-:البحثتمويل•

شيريحيث.العلوممجاالتمنوغيرهاواإلنسانيةاالجتماعية،والعلوموالتكنولوجيا
فيهايتمية،تنافسعمليةخاللمنعليهالحصوليتمالذيالتمويلإلىغالًباالمصطلح

العمليات،هذه.فقطمنهمالواعدالتمويلويتلقىالمحتملةالبحثيةالمشروعاتتقييم
.المتخصصةالمؤسساتأوالشركاتأوالحكومةتديرهاالتي

داراتإخاللمن)الشركات:همارئيسيين،مصدرينمنالبحوثتمويلمعظمويأتي•
يتم)مةوالحكو(المجتمعيةالمسؤوليةإدارات/العامةالعالقاتإدارات/والتطويرالبحث
ماوغالًبا؛المتخصصةالحكوميةوالهيئاتالجامعاتخاللمناألولالمقامفيتنفيذها
.(البحثمراكز/مجالسباسمُتعرف

علقيتفيماخاصةخيرية،مؤسساتبواسطة(تمويلهاأو)البحوثبعضإجراءيتم•
.وغيرهاواإليدزوالمالرياالسرطانمثلألمراضعالجاتبتطوير



وقفة تاريخية....تمويل البحث العلمي

التقدموتيرهتزايدومععشر،والتاسععشرالثامنالقرنينفي•
ممعظالمخترعوناجريوخاللها،الصناعيةالثورةقبلالتكنولوجي

تطويروتم.الخاصةأموالهمباستخداموالتكنولوجيةالعلميةالبحوث
منثيركفي)الزمنمنفترهللمخترعينللسماحاالختراعبراءاتنظام
رغمالعلىاألرباح،واسترداداختراعاتهملتسويق(عاماعشريناألحيان

.العمليةالناحيةمنصعباهذاوجدواالكثيرينانمن

منهجيه،ثرأكوالتكنولوجيةالعلميةالبحوثأصبحتالعشرين،القرنفي•
حثالبفيالمستمراالستثمارانواكتشفتالشركات،تطورمع

تراتيجيةاسفيالنجاحعناصرمنرئيسياعنصرايكونانيمكنوالتطوير
.تنافسيه



البحوث واإلشتراطات الخاصة من المانحين

يقطرعنأونفسها،الحكومةطريقعنإماالحكومةتمولهاالتيالبحوثإجراءيمكن•
باسمالعامويلالتمتوفرالتيالهيئاتإلىيشارماوغالًبا.الحكومةخارجللباحثينالمنح

.البحثمراكز/مجالس

الملكيةبتطالبالالحكومةأنوهو.الحكومةترعاهاالتيلألبحاثإضافيتمييزهناك•
لكيةماألحيانبعضفيتدعيالخاصةالبحوثتمويلهيئاتأنحينفي،الفكرية
كثيرفيحكومةالترعاهاالتياألبحاثفإنوبالتالي،.لتطورهاتدفعالتيالفكريةالملكية

.أعمالهمعلىالفكريةالملكيةمطالباتبتقديملألفرادتسمحاألحيانمن



يةنماذج  من مجالس البحوث العامة الوطنية والدول
الموقع االسم

األرجنتين المجلس الوطني للبحوث العلمية والتقنية

أستراليا مجلس البحوث األسترالي

النمسا الوكالة النمساوية لترويج البحوث

بلجيكا (FWO)فالندرز-مؤسسه البحوث

كندا المجلس الوطني للبحوث

تشيلي اللجنة الوطنية للبحوث العلمية والتكنولوجيا

الصين المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين، وزاره العلوم والتكنلوجيا

اإلتحاد األوربي المجلس األوروبي للبحوث

اإلتحاد األوربي صندوق الدفاع األوروبي

فرنسا الوكالة الوطنية للبحوث

ألمانيامؤسسه البحوث المانيه

الهندقسم العلوم والتكنولوجيا

أيرلندا المجلس االيرلندي للبحوث، مؤسسه العلوم، ايرلندا

إيطاليا المجلس الوطني للبحوث

المكسيك المجلس الوطني للبحوث والتكنولوجيا

هولندا المنظمة الهولندية للبحوث العلمية

النرويج مجلس البحوث النرويجي



الموقع االسم

إسبانيا المجلس الوطني االسباني للبحوث

سيريالنكا المجلس القومي للبحوث في سري النكا

السويد مجلس البحوث السويدي

سويسرا المؤسسة الوطنية السويسرية للعلوم

تايالند المجلس القومي للبحوث في تايالند

ديك رومي مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا

المملكة المتحدة مجالس البحث في المملكة المتحدة

الواليات المتحدة األمريكية المؤسسة الوطنية للعلوم، المعاهد الوطنية للصحة

الدنمارك الوكالة الدنماركية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار

هولندا المنظمة الهولندية للبحث العلمي

أيسلندا المركز األيسلندي للبحوث

فنلندا وكالة التمويل الفنلندية للتكنولوجيا واالبتكار)تيكيس 

الهند (الهند)مجلس البحث العلمي والصناعي 

سنغافورة المؤسسة الوطنية للبحوث، سنغافورة

جنوب أفريقيا المؤسسة الوطنية للبحوث بجنوب إفريقيا

المملكة العربية السعودية المؤسسة الوطنية للبحوث السعودية

قطر صندوق قطر لرعاية البحث العلمي    

أستراليا منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية

البرازيل المجلس الوطني للتنمية العلمية والتكنولوجية

أوغندا (UNCST)المجلس الوطني األوغندي للعلوم والتكنولوجيا

ة نماذج  من مجالس البحوث العامة الوطني: تابع
والدولية



التمويل الخاص

غيراتمؤسسخاصة،شركات،جماعيتمويلالخير،محبيمنللبحثالخاصالتمويليأتي•
ماليينيصرفونالخيريةوالمؤسساتالمحسنينأنالمعروفومن.مهنيةومنظماتربحية،

اسية،األسالبحوثاكتشافذلكفيبماالعلمية،البحوثمنواسعةمجموعةفيالدوالرات
.والبيئةالبحرية،والعلومالفلك،وعلمالجسيمات،وفيزياءاألمراض،وعالج

عامكلويروالتطالبحثعلىالدوالراتملياراتالكبرىالتكنولوجياشركاتمنالعديدوتنفق•
التمويلهذامنفقط٪42حواليأنمنالرغمعلىمنافسيها،علىمبتكرةميزةعلىللحصول

.جذريةاختراقاتتحقيقعلىقادرةأوكبير،حدإلىجديدةتعتبرمشاريعنحويوجه

.الجماعيالتمويلمنصاتمنتمويلعلىالحصولإلىمبدئًياالباحثونويسعى•



مصطلحات ذات الصلة بالبحث العلمي

.واحدباحثبهيقومالذيالمشروعهو:المنفردالبحثيالمشروع-1

يترأســهبحثــيفريــقخــالمــنإنجــازهيتــمالــذيالمشــروعهــو:المشــتركالبحثيالمشــروع-2

-:البحثيالمشروعمقترح-3

فـيحثيـةالبالمشـروعاتلمقترحـاتالمعتمـدةالنمـاذجتتضمنـهالـذيللمشـروع،العـاماإلطارهـو
.المختلفـةالعلميـةالمجاالت

:الرئيسالباحث-4

.مشـتركـروعمشإلنجازبحثـيفريـققيـادةيتولـىأومنفـرد،بحثـيمشـروعبإنجـازيقـومباحثهـو



مصطلحات ذات الصلة بالبحث العلمي: تابع

:المشاركالباحث-5

.المشــتركةالبحثيــةبالمشـروعاتالقيـامغيـرهمـعيتولـىباحثهـو

:المستشار-٦

.البحثـيالمشـروعإليهـايحتـاجالتـيالتخصصـاتأحـدفـيالخبيـرأو،باحثهـو

:المحكم-٧

.البحثيةالمشروعاتمقترحاتبتحكيميكلفالذيالخبيرأوباحث،هو

:الفاحص-٨

.المنجزةالبحثيةالمشروعاتبفحصيكلفالذيالخبيرأوباحث،هو



:قواعد تمويل المشروعات البحثية

المجاالتيفالبحوثتمويلجهاتقبلمنتمويلهايمكنالتيالبحثيةالمشروعاتتتمثل1.
-:اآلتية

.النظريةالبحوثإجراء•

.التطبيقيةالبحوثإجراء•

.شهًرا(12)علىالمنفردالبحثإنجازمدةالتزيد-٢

.شهًرا(36-24)علىالمشتركالمشروعإنجازمدةالتزيد-٣



:قواعد تمويل المشروعات البحثية: تابع

-:اآلتيةبالمهامالبحثيةالمشروعاتتمويلجهاتتقوم-٤

.تمويلهابشأنوالتوصيةإليها،المحالةالبحثيةالمشروعاتمقترحاتفيالنظر•

.البحثيةالمشروعاتتنفيذمتابعة•

.والفاحصينالمحكميناقتراح•

مــةالمنظواإلجراءاتللقواعــدوفقاالبحثيــةللمشــروعاتوالماليــةاإلداريةاإلجراءاتإكمال•
.التمويلجهةذاتفيالبحثيــةالمشــروعاتتمويــللبرنامــج

.التمويلجهةذاتفيالعلمـيالبحـثأولويـاتمـعالمتفقـةالمشـروعاتتمويـليتـم•



ل من إجراءات التقدم بالمشروعات البحثية للتموي
صناديق دعم البحوث

زمنيبرنامجلوفقاالتنافسيةالبحثيةالمشروعاتبمقترحاتالتقدمعناإلعالنيتم:أوال
.خاللهانمالبحثيةالمشروعاتلتقديمالمقترحةالمجاالتتحديدبعدعامكلإعدادهيتم

.تمويلجهاتعنوالبحث،البحثيالمشروعمقترحإعداد:ثاتيا



فرص تمويل بحوث المسؤولية المجتمعية

.(الدولية/الوطنية)العلميالبحثدعمصناديق1.

.والمؤسساتبالشركاتالمجتمعيةالمسؤوليةإدارات2.

(العامة)المانحةالجهات3.

.(الدولية/العربية/اإلقليمية)والمهنيةالعلميةالمؤسسات4.

الدوليةالمنظمات5.

.الجماعيالتمويلمنصات6.

.الحكوميةوغيرالخيريةوالمنظماتالجمعيات7.

المجتمعيةالمسؤوليةبحوثلدعمالعربيالصندوق8.



دراسات متخصصة 

جهاتلقبمنتمويلهاويتم،مجتمعيةومشكالتلحاجاتلإلستجابةودراساتبحوث

-:متخصصة

فيالمتخصصو،للتنميةاإلسالميللبنكالتابعللتنميةاإلسالميالتضامنصندوق•

.قرالفمكافحةمجالفيمتخصصةودراساتبحوثطلب،الفقرمكافحةقضايا

مجاالتيف(دكتوراه/ماجستير)العلميةبحوثهمإلختيارالعلياالدراساتطلبةتوجيه•

.(موذجانالكويتبدولةاإلسالميةالعالميةالخيريةالهيئة)المانحةالجهةإهتماممحط

-ميةللتناإلسالميالبنك)بعدعنالتوظيففرصمجاالتفيمتخصصةبحوث•

.(صلتك







ئولیة العالقة بین ممارسة القیم الشخصیة وتطبیق املس
زیةاملجتمعیة للطالب العـرب الدارسـین بالجامعات املالی

عبدالله محفوظ سالم باعظیم : إعداد
عـادل بن أحمد املـرزوقي.د: إشراف 



املقدمة

يالتفهي،واملجتمعالفردمستوىیلعتؤدیةالذياملهمالدوريفالقیمأهمیةتتجلی•
واصالحهاالصحیح،املعیارضمناهدافهاوتحدیدالفردیةالشخصیةتشکیلیلعتعمل
تغیراتمواجهةالیلعلقدرتهاباإلضافة،واالغترابالتناقضمنوصیانتها،وخلقیًانفسیًا

.وکیانهاستقرارهتحفظوبالتاي،املجتمعيفتحدثالتياملختلفة

ساتهبمؤسمجتمعايألناجتماعیة؛وحاجةعلمیًامطلبًااملجتمعیةاملسؤولیةدراسةتعد•
أفرادوالتزامإحساسدرجةفارتفاع.مجتمعیًااملسؤولالفردإلیحاجةيفکافةوأجهزته
ذلكتطوریلعبموجبـهیحکمالذياملعیاریعدااملجتمعیةباملسؤولیةاملجتمع
رورةضومؤسساتهاملجتمـعأبناءنفوسيفباملسؤولیةالشعوروتنمیة.ونموهاملجتمع

دراسةاضحتولهذااملستدامة،التنمیةمتطلباتمناجتماعیةوحاجةمهمةوهيمؤکدة
الباحثینمنللعدیدوعنایةأهتمامموضعالیوموالقیماملجتمعیةاملسئولیة

واملتخصصین

أهمیةتأتيبهوالنهوضمجتمعاتهم،خدمةيفالشباببهیقومالذيالدورألهمیةاًونظر•
بهذهالقیامدیمومةسبیليفالجهودجمیعوبذلاملجتمعیةبمسؤولیاتهمتوعیتهم

ابیةوالشبوالتعلیمیةالتربویةومؤسساتهعامةاملجتمعمؤسساتقبلمناملسؤولیات
.واالندیةواملدارسواملعاهدکالجامعاتخاصة



مشکلة البحث

صخاوبشکلالکثیرینلدىباملسؤولیةالشعوريفضعفالیاالبحاثمنالعدیدأشارت•
وعدمیوالفوض،واإلهمالالالمباالةمنالسلبیةاملظاهرببعضیتصفونحیثالشبابفئة

أمراملرحلةبهذهالعنایةوإناألموريفالجدیةوعدمالعامةاملمتلکاتوإفساد،االهتمام
توديقدأخطارمنیکتنفهاوما،وخاصةوعنایةأهمیةمناملرحلةلهذهملااألهمیةبالغ

املستقبلجیلبضیاع

یةاملسئولأطرافتراجعظليفتراجعًایشهدللشباباملجتمعیةباملسئولیةالوعیإن•
بنیةألنذلكناقصة،مجتمعیةمسئولیةشکلمماباملتطلباتاإلیفاءيفدورهاعن

.واملتطلباتالحاجاتبینالتوازنعبرتتأسساللمجتمعیةاملسئولیة

الشباببینالفصاممنحالةعنتکشفمجمعاتنايفالشبابلوضعیةواقعیةنظرة•
ابفالشبالدور،لهذاوتقویضهاملجتمعوبیناللمجتمعیةاملسئولیةتحمليفودورهم
ةخارجیوعواملاملجتمع،ببنیةتتصلداخلیةعواملشکلتهاحقیقي،اغترابأزمةیعیش
.املعاصرالواقعمعالعوملةطرحتهاالتيواملتغیراتالعاملیةبالظروفتتصل



أهداف البحث
.املــالیــزیةبالجامــعاتالدارســینالعــربالطالبلــدىالــقیمممارســــةمــدىمـعـــــرفة1)

.الیزیةاملبالجامعاتالدارسینالعربالطالبلدىاملجتمعیةاملسؤولیةتطبیقمستوىقیاس2)

ربالعللطالباملجتمعیةللمسؤولیةوالتطبیقالقیمممارسةبیناالعالقةطبیعةمعرفة3)
.املالیزیةبالجامعات

االلتزامومستوىالشخصیةالقیمممارسةمستوىبینإحصائیةداللةذاتارتباطعالقةتوجد1)

.املالیزیةبالجامعاتالعربالطالبلدىاملجتمعیةباملسؤولیة

ةباملسؤولیاملالیزیةبالجامعاتالعربالطالبالتزامدرجاتبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجد2)

.السکنونوعالجامعةوموقعالدراسي،واملستوىالجنس،ملتغیراتتعزىاالجتماعیة

املالیزیةبالجامعاتالعربالطالبممارسةدرجاتمتوسطاتبینإحصائیة،داللةذاتفروقتوجد3)

.السکنونوعالجامعةوموقعالدراسي،واملستوىالجنس،ملتغیراتتعزىالقیم،ملنظومة

فرضیات الدراسة   



البحثمنهجیة
حثالباهدافمعمالئمةالبحثیةاملناهجأکثرمنوهو،التحلیليالوصفياملنهجیلعالباحثأعتمد
وصفاووصفهاقائمةهيکماالظواهرحولوالتقصيالبحثاملنهجهذاأستهدفحیث،الحالي
.عناصرهابینالعالقاتأکتشافبهدفوتفسیرها،وتحلیلها،،وتشخیصهادقیقًا،

جامعة،برلیسجامعة(بالجامعاتالدارسینالعربالجامعیینالطالبجمیعمناسةرلدامجتمعتکون-
دهمعدالبالغمالیزیا،مملکةيفالعلیاالدراساتوالبکالوریوسببرنامجامللتحقین،)بهانججامعةابت

.وطالبةطالب)1174(
Quota(الحصصیةالعینةأسلوبالباحثاستخدم- Sample(الدراسةعینةاختیاريف.
.وطالبةطالبًا)240(الدراسةلعینةاالستجابةبلغت-

والعینةالدراسةمجتمع

املجموع العام جامعة بهانج
UNP

جامعة برلیس
UniMAP

جامعة ابت 
APU الجامعة

1174  254 236 عدد الطالب  684



:الدراسةأداة

تماعیة،االجالقیمالدینیة،القیم(املمارسةالشخصیةالقیمبینالعالقةنوععنللکشفاستبانتینعنعبارة
ة،الدینی،املسؤولیةالشخصیةاملسؤولیة(املجتمعیةاملسؤولیةو)الجمالیةوالقیماالقتصادیة،القیم

.)الوطنیةاملسؤولیة،الجماعیةاملسؤولیة

الثانیةاالستبانةأمااللمجتمعیة،املسؤولیةمجاالتیلعموزعةفقرة)45(األولیاالستبانةفقراتعددبلغ-
.الشخصیةالقیمیلعموزعةفقرة)28(فقراتهاعددبلغفقد

األداةصدق

همبآرائالباحثتزویداملحکمینمنوطلب.االختصاصذويمناملحکمین،منثالثعددیلعاالستبانةعرض
،للفقراتاللغویةالصیاغةووضوحومناسبتهتحته،اندرجتالذيللمجالالفقراتمالءمةحیثمناألداة،حول

املحکمینمالحظاتضوءويفالعباراتوضوحمنللتأکدطالب)10(عددیلعاالستبانةلعرضلعرضباالضافة
.ذلكیلعبناءاإلستبانتانوعدلتوتعدیلها،الفقراتبعضحذفتموالطالب

الدراسةأداةثبات

األفکرونباخمعادلةحسبالداخلي،االتساقبطریقةالثباتمعاملحسابتمالدراسة،أداةثباتمنللتأکد
.ککلواألداةللمجاالت

والعینةالدراسةمجتمع

%النس�ة التكرار الفئات
219 91.3 ذ�ر 21الجنس 8.8 أنثى
16.7 40 سنة20أقل من 

العمر

16.7 40 سنة 20-25
32.1 77 سنة 26-30
12.1 29 30 - سنة 40
22.5 54 سنة41أكثر من 
14.6 35 متزوج   85.4الحالة االجتماع�ة 205 أعزب
81.7 196 �كالور�وس

6.3التخصص 15 ماجستیر
12.1 29 د�توراة 
44.2 106 APU

25.4الجامعة 61 UMP
30.4 73 UNIMAP
40.4 97 سكن الجامعة

33.8نوع السكن 81 سكن خاص
25.8 62 سكن خیري 
100 240 المجموع



النتائج

األولیبالفرضیةاملتعلقةالنتائج:أوًال

زامااللتومستوىالشخصیةالقیمممارسةمستوىبینإحصائیةداللةذاتارتباطعالقةتوجد"
لیهاعاشتملتالتياملجاالتيفاملالیزیةبالجامعاتالعربالطالبلدىاملجتمعیةباملسؤولیة

."الدراسةأداة

ىومستوالشخصیةالقیمممارسةمستوىبینإحصائیة،داللةذاتموجبة،ارتباطعالقةهناك-
ويفاملجاالت،جمیعيف،املالیزیةبالجامعاتالعربالطالبلدىاملجتمعیةباملسؤولیةااللتزام

.الثقةمنکبیرةبدرجةصحتهاتحققتقدالفرضیةهذابأنالقولیمکنوبهذاککل،األداة



النتائج
:الثانیةالفرضیة

باملسؤولیةاملالیزیةبالجامعاتالعربالطالبالتزامدرجاتبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجد"
."السکنونوعالجامعةوموقعالدراسي،واملستوىالجنس،ملتغیراتتعزىاملجتمعیة

الجنس:أوًال

.املجتمعیةاملسؤولیةمجاالتجمیعيفالجنسألثرتعزىإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم

الدراسياملستوى:ثانیًا

.ککلاألداةويفاملجــاالت،جمیعيفالدراســياملستوىألثرتعزىإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم

الجامعةموقع:ثالثًا

.ککلاألداةويفاملجاالت،جمیعيفالجامعةموقعألثرتعزىإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم

السکننوع:رابعًا

.ککلاألداةويفاملجاالت،جمیعيفالسکننوعألثرتعـزىإحصائیةداللةذاتفــروقوجــودعدم



النتائج
:الثالثةبالفرضیةاملتعلقةالنتائج

غیراتملتتعزىالشخصیة،القیمملنظومةاملالیزیةبالجامعاتالعربالطالبممارسةدرجاتبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجد"
.السکنونوعالجامعة،وموقعالدراسي،واملستوىالجنس،

الجنس:أوًال

مللقیبالنسبة،أمااالقتصادیةوالقیمالدینیةالقیممنکليفالجنسألثرتعزىإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم-
.الذکورالفروقجاءتاحصائیةداللةذاتفروقاتهناكفانککلواالداةواالجتماعيالجمالیة

الدراسياملستوى:ثانیًا

.فقطالجمالیةالقیميفالدراسياملستوىألثرتعزىإحصائیةداللةذاتفروقوجود-

ماجستیر(الدراسياملستوىمنوکلجهةمن)دکتوراه(الدراسياملستوىبیناحصائیةداللةذاتفروقوجود-
.الجمالیةالقیممجاليفللدکتوراةالدراسياملستوىلصالحالفروقوکانتاخرىجهةمن)وبکالوریوس

الجامعةموقع:ثالثًا

:ائجللنتتفصیليوکجانب،الدینیةوالقیمالجمالیةالقیممجاليفالجامعةموقعألثرتعزىإحصائیةداللةذاتفروقوجود

الفروقوکانتاخرىجهةمن)وابتبهانج(جامعتيمنوکلجهةمن)برلیس(جامعةبینبیناحصائیةداللةذاتفروقوجود-1
.الجمالیةالقیممجال)يفبرلیس(جامعةلصالح

وکانتاخرىجهةمن)وابتبهانج(جامعتيمنوکلجهةمن)برلیس(جامعةبینبیناحصائیةداللةذاتفروقوجود-2
.الدینیةالقیممجاليفبهانججامعةلصالحالفروقوکانت)وابت(و)بهانج(جامعتيوبین،)برلیس(جامعةلصالحالفروق

الطالبسکننوع:رابعًا

بینجیةالزوالفروقولبیان،االجتماعیةوالقیمالدینیةالقیممجاليفالطالبسکننوعألثرتعزىإحصائیةداللةذاتفروقوجود
:االتیةالنتائجاهماظهرالذيشفیهبطریقةالبعدیةاملقارناتاستخدامتمالحسابیةاملتوسطات

وکانتجهةمنالجامعیةوالسکناتالخاصةالسکناتمنوکلجهةمنالخیریةالسکناتبیناحصائیةداللةذاتفروقوجود
.االجتماعیةوالقیمالدینیةالقیممجاليفالخیریةالسکناتلصالحالفروق



التوصیات ومقترحات

سؤولیةباملباالهتماموالعاليوالتعلیموالتعلیمالتربیةوزاراةیلعالقائمینالدراسةتوصي-
بالجامعةوانتهاءاملدرسة،ثمبالحضاناتاًبدءالتعلیمیة،املراحلکافةيفاملجتمعیة

.الجانببهذاتتعلقالتعلیمیةاملناهجيفخاصةوموادمقراراتبتخصیصوذلك

ىلدودورهاالقیموتعزیزتنمیةیلعالترکیزأهمیةإلیالتوجیهضرورةیلعالدراسةتؤکد-
بها،حليالتوضرورةالقیم،تدریسیتطلبالذي،األمرالتعلیمیةاملستویاتکافةيفالطلبة
.القیمیةالتنشئةمعیتناسببمااملناهجتطویرواعادة

ارسینالدبطالبهااالهتمامالیبالخارجالعربیةللدولالثقافیةامللحقیاتالدراسةتوصي-
ةالقیمیاملنظومةتعزیزيفتسهمالتياملتنوعةواالنشطةوالبرامجالندواتوعقدهناك

.لدیهماملجتمعیةاملسؤولیةتنمیةوکذلكللطالب

ابرامجهتفعیلالیبالخارجالطالبیةواالتحاداتالشبابیةاملؤسساتالدراسةتوصي-
.والدراسةالغربةبلدانيفالطالبنفوسيفواالنتماءاملواطنةقیموتعزیزالقیمیة



التوصیات واملقترحات

بلوساملجتمعیةاملسؤولیةتتناولالتيالدراساتمناملزیدبأجراءالدراسةتوصي-
اخلدواالستقراراالمنقواعدإرساءيفومهمًاحدیثًاالیزالاملوضوعهذاکوَنتنمیتها،

.العربیةدولنا

شبابالالتزامبینالعالقةتمتینبضرورةالتعلیمیةواملعاهدالجامعاتالدراسةتوصي-
الیمتعمناملستمدةالقیمملنظومةممارستهموبینالجامعیة،ملسؤولیاتهمالجامعي

أروقةتشهدهوماالجامعیة،واألنشطةاملساقاتخاللمن،الحنیفاإلسالميالدین
.املجتمعیةواملسؤولیةالقیم،حولومحاضراتندوات،منواملعاهدالجامعات

لدارسیناالعربللطالبوالخیریةالتعاونیةالسکناتانشاءيفبالتوسعالدراسةتوصي-
میةوتنالقیميبالجانبیهتمفیهامتخصصتربويکادربوجوداالهتماممعالخارجيف

.املجتمعیةاملسؤولیة

ويالقیمالجــانبتتناولدراساتإجراءبضـــرورةوالدارسینالباحثینالباحثیوصي-
.تنمیتهاوسبلاملجتمعیةاملسؤولیة



االسئلة والنقاش
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