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 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:
 

دور توظيف املسئولية االجتماعية للشركات املساهمة يف متويل تطبيق 
 البحث املوجه يف اجلامعات

 "دراسة حالة الشركات املدرجة يف بورصة فلسطني"

The Role of Employing Corporate Social 
Responsibility in Financing The Application of 

Oriented Research in Universities 
أقر بأن ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىو نتاج جيدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة 
إليو حيثما ورد، وأن ىذه الرسالة ككل أو أي جزء منيا لم يقدم من قبل اآلخرين لنيل درجة أو 

ي لدى أي مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى. وأن حقوق النشر محفوظة لقب عممي أو بحث
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 ملخص الرسالة باللغة العربية
 :أهداف الدراسة

توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة في تمويل  دور على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 التحليلي، الوصفي المنهج ستخدامإ تم ذلكلتحقيق ، و العلمي الموجه في الجامعاتتطبيق البحث 

في الشركات  تطبيق المسئولية االجتماعيةب والتي تهتم الشركات المدرجة  من راسةدال مجتمع وتكون 
 عينة الدراسة ىستبانة لهذا الغرض وتم توزيعها علإحيث تم تخصيص  ،شركة 21المدرجة وعددها 

 ،SPSSاإلحصائي البرنامج استخدامب إحصائيا   ومعالجتها 106تم استرداد و  استبانه126والتي بلغت 
لصعوبة  والفاكس خالل البريد االلكترونيفي الضفة الغربية من التواصل مع عينة الدراسة تم 

 .التواصل الجغرافي
 :نتائج الدراسة

التةي تقةوم بهةا الشةركات  الةدعم أنةوا عالقةة ذات داللةة إحصةائية بةين  ( وجود1وتوصلت الدراسة إلى 
 عالقةةة  ( وجةةود2. ولية االجتماعيةةة للشةةركاتالمسةةاهمة فةةي تمويةةل تطبيةةق البحةةث الموجةةه وبةةين المسةةئ

وبةةةين المسةةةئولية  بةةةين اادوار التةةةي تقةةةوم بهةةةا الشةةةركات المسةةةاهمة فةةةي تمويةةةل تطبيةةةق البحةةةث الموجةةةه
توظيةةةةةف المسةةةةةئولية  دوراسةةةةتجابات المبحةةةةةو ين حةةةةول  روق فةةةةةيفةةةةة وجةةةةود( 3. االجتماعيةةةةة للشةةةةةركات

تعزى للمتغيرات التالية  موجه في الجامعاتفي تمويل تطبيق البحث ال االجتماعية للشركات المساهمة
اسةةتجابات  روق فةةيفةةعةةدم وجةةود فةةي حةةين  بلةةا المخصةةص للبحةةث العلمةةي سةةنويا (،)مجةةال العمةةل، الم
فةةةي تمويةةةل تطبيةةةق البحةةةث  توظيةةةف المسةةةئولية االجتماعيةةةة للشةةةركات المسةةةاهمة دورالمبحةةةو ين حةةةول 

لحالةةةةةة االجتماعيةةةةةة، الم،هةةةةةل العلمةةةةةي، تعةةةةةزى للمتغيةةةةةرات التاليةةةةةة )الجةةةةةنس، ا الموجةةةةةه فةةةةةي الجامعةةةةةات
 التخصص العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، رأس مال الشركة، مكان الشركة(.

 :توصيات الدراسة

 تتبنى التي المساهمة الشركات تجاه ايجابية ممارسات للحكومة يكون  أن يجب( 1 وأوصت الدراسة
 التسهيالت من ومنحها المزيد الضرائب من ئهاإعفا م ل تشريعات خالل من االجتماعية، المس،ولية

قد ع المدرجة لشركاتل توعيةعداد برامج إ ( 2. في تمويل البحث الموجه االجتماعية مساهمتها مقابل
صدار عمل وورش وندوات محاضرات  بتوظيف تتعلق خاصة لبرامج اإلعالم أجهزة وا عداد النشرات وا 

 على  الشركات حث( 3 ،عم البحث الموجه في الجامعاتالمسئولية االجتماعية للشركات المدرجة بد
والغرف الصناعية  تدور الوزارا تفعيل( 4 .جامعاتالفي العلمي مراكز البحث  مع عالقتهاتقوية 

  . دعم البحث الموجه في الجامعاتحث الشركات المدرجة على و 
  



 ب

Abstract  

Objectives of the study:  

This study aims to identify the impact of the employing corporate social responsibility in 

financing the application of directed scientific research in the universities. To achieve the 

objectives of the study, the researcher used the descriptive analytical approach. The 

population of the study consisted of the listed companies which are interested in the 

application of social responsibility whose number is 21 companies. A questionnaire was 

assigned for this purpose, and it was distributed to the study sample, which amounted to 

126 subjects. 106 questionnaires were recovered and processed statistically using SPSS 

software. Communicating with the study sample in the West Bank took place through the 

e-mail and fax for the difficulty of territorial contiguity. 

The findings of the study:  

The study findings show the following:  1) there is a statistically significant relationship 

between the props carried out by stock-joint companies to fund the application of directed 

scientific research at universities and the corporate social responsibility of companies. 2) 

There is a statistically significant relationship between the roles played stock-joint 

companies to fund the application of directed scientific research and the corporate social 

responsibility of companies 3) There are statistically significant differences in the 

respondents’ responses on the impact of employing corporate social responsibility to 

contribute to the funding the application of directed scientific research at universities that 

are attributed to the following variables (field of work, the money allocated to scientific 

research per year), whereas there are no statistically significant differences in 

respondents' responses on the impact of the employing corporate social responsibility the 

application of directed scientific research at universities that are attributed to the 

following variables (gender, marital status, educational qualification, scientific major, job 

title, years of experience, the company's capital, and the place of the company). 

The recommendations of the study: 

1. The government should reflect positive practices with the companies that adopt 

corporate social responsibility, through making new legislation such as exemption 

from taxes and offering more facilities in exchange for their contribution to 

financing the application of directed scientific research at universities.  

2. Awareness programs for listed companies should be conducted through holding 

lectures, seminars, workshops, and the issuance of bulletins and special media 

programs relating to employing social responsibility of listed companies in 

funding the application of directed scientific research.  

3. Companies should be urged to strengthen its relationship with scientific research 

centers at universities.  

4. The role of the ministries and industrial chambers should be activated to urge 

listed companies to support the directed scientific research at universities. 
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 ْاإِلهَدْاءُ 

 أك ر مما أستحق فأجزل العطاء. أعطانيبارئي وخالقي الذي  إلى

 .  صلى هللا عليه وسلم(معلم البشرية الهادي البشير ) إلى

 الصعاب ياوعانوأدباني فأعتز وأفتخر بهما  علمانيني فأحسنا تربيتي و ربيااللذين وأمي  أبي إلى

 .رحمة واسعة رحمهما هللا فيه أنا ما إلى اصل

فائق الحنان والحب فكانوا  وا  في أعماقي وأكن لهم سكنالذين  (عائلتي الصغيرة)والدي زوجتي وأ إلى

 . السند والعون لي في تحمل الصعاب

 أنتمي فأعتز وأفتخر. إليهمائلهم إخوتي وأخواتي وعو  إلى

 طموح وصاحب همة عالية ويعمل ويبذل لخير وطنه ورفعة دينه.  كل إلى

 العظيم. اإلسالمالى كل من يعامل الناس في أمور دينهم ودنياهم بسماحة 

 تعالى . لوجهه  اخالص يكون  أن القدير العلي هللا وأسأل المتواضع، الجهد هذا أقدم جميعا   إليهم



 ه

 : وتقديرٌ ٌر شك
 كمةا ينبغةي الحمةد ربةي فلةك المتواضةع، البحةث هةذا إلنجةاز وفقنةي الةذي وعةال جةل وأشةكره هللا أحمةد

 هةذا البحةث يجعةل أن تعةالى  وأسأله  النصير، ونعم المولي نعم إنك سلطانك، وعظيم لجالل وجهك
 صةلوات ربةي حمةدم سةيدنا والمرسةلين الخلةق سةيد علةى وأسةلم وُأصةلي كمةا اامةة، طيبةة تنفةع  مةرة

 .أجمعين وصحبه وعلى آله عليه وسالمة
 بتوجيهاته الحكيمة يبخل ولم تسا،التي من يضجر ولم تحمل لمن  مواحترا تقدير وقفة قلمي يقف وهنا

 إلةى الشةكر والعرفةان بعظةيم أتقةدم أن لةي يطيب كلل، أو تردد دون  الك ير الدقيق عمله من وا عطائي
 : الدكتور ااستاذ سعادة

 .الحق والعلم طريق على خطاه يسدد أن هللا أسال معمر أبومحمود  رسفا 
 : المناقشة لجنة أعضاء إلى والتقدير الشكر بخالص أتقدم و كما

 سامي سليم أبو ناصر.الدكتور/  ااستاذ سعادة 
 أكرم إسماعيل سمور.الدكتور/  وسعادة 
 .إرسائها فيبارزا  التوجيهاتهم إسهام  ن وسيكو  العلمية رغم مشاغلهم الدراسة بمناقشة تفضلهما على 

 والتقةدير والشةكر .التجةارة كليةة فةي التدريسةية للهيئةة والتقةدير بةاالحترام مفعمةا   موصةول الشكر وكذلك
 .بح ي إنجاز في مساعدتي في ا  جهد تدخر لم لعائلتي الكريمة التي 

 . العالمين رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر
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 الفصل األول
 لعام للدراسةا اإلطار

 :مقدمة
المجتمع الفلسطيني مشكالت اقتصادية وتنموية باإلضافة إلى قلة الموارد واإلمكانيات المادية واجه ي

 لمختلف المجاالت، ةوالتنمي والتطورالبحث العلمي بم ابة حجر الزاوية في التقدم ويعتبر  والمالية،
لما لبحث العلمي د ضرورة االعتماد على  اي،ك  مماتطبيقية لها،  تبما يضع من حلول واستراتيجيا

 .التي تواجه الشركات والم،سساتفي حل هذه المشكالت دور مهم حيوي له من 
ويواجه البحث العلمي في الوطن  العربي وفي الجامعات الفلسطينية العديد من المعوقات التي تحول 

: عدم وجود قتصادية منهامية االجتماعية واالأن ي،دي الدور المنوط به في إحداث التندون 
ووجود  وعدم تطبيق البحث الموجه، ، ضعف الموازنات المخصصة للبحث،ث العلميلبحل استراتيجية

 العديد من المشكالت اإلدارية.
وبلغةت  مليةون دوالر أمريكةي ، 61.4ن يع البحث والتطوير فةي فلسةطير على مشا اإلنفاق إجماليبلا 

نفةاق علةى % مةن إجمةالي اإل56.1التطوير في القطا  الحكةومي نسبة اإلنفاق على مشاريع البحث و 
البحةةث والتطةةوير ، وكانةةت مشةةاركة المنظمةةات غيةةر الحكوميةةة فةةي اإلنفةةاق علةةى البحةةث والتطةةوير مةةا 

 8,715بلا عدد العاملين في البحث والتطةوير فةي فلسةطين كما ، و مالي اإلنفاق % من إج23نسبته 
، فيمةةا بلةةا عةةدد البةةاح ين فةةي  م 2013الوقةةت التةةام فةةي العةةامعامةةل بمكةةاف   5,162عةةامال يشةةكلون 

كمةةةا بلةةةا عةةةدد  باح ةةةا وباح ةةةة بمكةةةاف  الوقةةةت التةةةام، 2,482باح ةةةا وباح ةةةة يشةةةكلون  4,533فلسةةةطين 
باح ة، وقد بلا عدد الباح ين بمكاف   1,023وعدد الباح ات اإلناث  باح ا،  3,510الباح ين الذكور 

 المركةةةةزي لإلحصةةةةاء الجهةةةةاز) .اح ةةةةة لكةةةةل مليةةةةون نسةةةةمة مةةةةن السةةةةكانبباح ةةةةا و   566 ،التةةةةام الوقةةةةت
 (.17ص :م2013 الفلسطيني، مسح البحث والتطوير،

 التةي الفكريةة البوتقةة هةي تتعتبةر الجامعةاو ، للمعرفةة جديةدة آفةاق فةتحعلى  الجامعية اابحاثتعمل و 
 الشةةركات تقةةوم التةةي صةةائيةواإلح التجريبيةةة والنتةةائج العلميةةة النظريةةات لتنةةتج اافكةةار فيهةةا تنصةةهر

 كمةا. الصةناعية والمعةدات التجاريةة السةلع إنتةا  فةي تسةتخدم عمليةتقنيات  بنقلها بدورها  والم،سسات
 ومعالجةة لمعضةالتا حةل علةى المةدربين والبةاح ين المتعلمةين من طاقم تخريج هو الجامعات دورأن 
 المهةةنى علةة وتةةدريبها البشةةرية الملكةةات تلةةك توظيةةف الشةةركات وعلةةى القضةةايا وتنةةاول تكالالمشةة

 قيةام بدايةة مةع يتغيةر بةدأ كلةه هةذا ولكةن، والصةناعية التجاريةة أهةدافها تحقيةق في لتساهم المتخصصة
)معهةةةةد بالمسةةةةئولية االجتماعيةةةةة تجةةةةاه المجتمةةةةع   االلتةةةةزام، وكةةةةذلك التعليميةةةةة الوظيفةةةةة بةةةةأداء الشةةةةركات

 (.26 ص : م 2015،  5 داراإلصالبحوث واالستشارات بجامعة الملك عبد العزيز، 
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لمفهةةةوم المسةةة،ولية  علةةةى الخصةةةوص الشةةةركات المسةةةاهمة العامةةةةالقطةةةا  الخةةةاص و  وحيةةةث أن تبنةةةي
االجتماعيةةة مةةن وجهةةةة نظةةر الشةةركات، )كشةةةكل مةةن أشةةةكال العمةةل الخيةةري( حيةةةث تتبلةةور المسةةةئولية 

ترقى إلى المسةتوى  االجتماعية للشركات في ممارسات معظمها كونها ممارسة جزئية فردية قاصرة وال
 .المرجو منها
 العمةل علةى تعزيةز الشةراكة مةا بةين القطةا  الخةاص والجامعةات كمراكةز للبحةثهذا التفكير و  ولتطوير
 مةةن خةةالل ،واجبهةةا بتحقيةةق المسةةئولية االجتماعيةةةيتوجةةب علةةى الشةةركات المسةةاهمة القيةةام ب ،العلمةةي
وال سةةيما ، الجامعةةات  التنسةةيق الكامةةل مةةعمةةن خةةالل و العلميةةة  نحةةو الةةدعم الحقيقةةي لألبحةةاث التوجةةه

بحيةةث يخةةدم تلةةك  ،لعمليةةة التنميةةة فةةي المجتمةةع، والةةذي يم ةةل المحةةرك الةةرئيس الموجةةه البحةةث العلمةةي
وعلةى االقتصةاد  ،يعود بالنفع عليهةا الذيفي دعم وتطوير هذه المشروعات بالشكل  الشركات ويصب
 .لى جميع ااطرافع اينعكس نفعا كبير اامر الذي  الوطني بشكل عام

 مشكلة الدراسة:
البحث العلمي الموجه باهتمام كبير لدى للشركات وكذلك  ةالمسئولية االجتماعيحظي موضو  
البحث  العظيم الستخدام دوروال ،مدى ااهمية البالغة أدركت الدول المتقدمةو  ،الباح ين والكّتاب
 وفي وال سيما ،لتقدم الصناعي والتكنولوجيفي النهوض باالقتصاد والتنمية وتحقيق ا العلمي الموجه

جد آليات ووسائل تمكنها من توفير ت ما جعلهام، المتالحقة والسريعةالمتغيرات التكنولوجية  ضوء
 .القطا  الخاص بالذاتو عديدة  مصادرمن  زمة لتمويل البحث العلمي، الال تاوازنالمورصد 
 البحوث ومراكز الجامعات، في العلمي البحث ملدع التمويل توفير إلى الدعوة فإن آخر جانب ومن
 اآلن حتى تجد لم أخرى، مصادر أية من أو الخاص القطا  من أو الدولة، ميزانية نم سواء

 مس،ولية والتطوير العلمي البحث أنشطة لدعم ااموال توفير فيه يصبح وقت في الكافية االستجابة
 (.50 ص :م 2005)أبو زيد،  .ءسوا حد على ومجتمعية جماعية،
التمويل للبحث العلمي في مختلف على أهمية زيادة فلسطينية البيئة ال في اإلحصاءاتوت،كد 

تمويل البحث الماسة لسد العجز في لحاجة اقطاعات التنمية وانعكاساته على جودة ونوعية اإلنتا ، و 
همة والمدرجة في توظيف المسئولية االجتماعية في الشركات المساارتأى الباحث أن يتم  ،العلمي

 ث العلمي الموجه لدى الجامعات .البح تمويلسوق فلسطين لألوراق المالية ب
 واالطال  ، في هذا الموضو ااولى تم ل  -على حدود علم الباحث-والقيام بهذه الدراسة والتي  

 رتأ ي،  وللتعرف على  ،في المجتمع الفلسطيني الحيوية القطاعات من يعتبرعلى نتائج البحث 
ومعرفة ما إذا  ، الموجه البحث العلميدعم تمويل على للشركات المسئولية االجتماعية  فتوظي

الشركات  فيقائمين علي اإلدارات المختلفة ال لدىكانت هناك قرارات ومهارات خاصة يجب توافرها 
يمانا  من الباحث بأهمية و ، المدرجة من أهمية  هتشكل وما االجتماعية للشركات المساهمة المسئوليةا 
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أراء بعض المهتمين أن هناك فقدانا  لمسمي المسئولية  ستطال افقد الحظ الباحث من خالل  ،بالغة
مع وال تت،ديه من دور منوط بها تجاه المج أنوما يجب الشركات المساهمة  بعض االجتماعية في

 البحث العلمي الموجه في الجامعات. وتمويل  مسيما دع
 زناتامو ظل قلة الموجه في  تمويل البحث العلميل الماسة الحاجةفي دراسة ال مشكلة تتبلور عليهو 

القطا  الخاص على وجه لسد عجز التمويل من قبل و لدى الجامعات الفلسطينية  البحث العلمي
 ينتابها خلل متفاوت بشكل الشركات المساهمة اتطبقه  التي المسئولية االجتماعية ، وأن الخصوص

واضحة ومنظمة لدي المدراء في تلك الشركات المساهمة للتعامل مع  اتيجيةاستر ناتج عن فقدان 
كل ذلك دفعني للبحث في هذا الموضو   ،على البحث العلمي الموجه مباشرا   نظام فعال يو ر تأ يرا  

 ،إليجاد الوسائل المناسبة التي تساعد في تدعيم البحث العلمي الموجه في الجامعات الفلسطينية 
وذلك  لدى الجامعات تطبيق اابحاث الموجهةالمدرجة وأن وتتبنى الشركات  ،سليمة بأسس علمية
دارة  تسار  التكنولوجي المهول فيالتقدم العلمي وال ذلكفي العظيم  دورلما لها من ال عصر العولمة وا 

لحق المواهب وعالم ااعمال التقليدية منها أو االلكترونية مما جعل لزاما علينا السعي جاهدين لن
يوجد لدى  هوحيث أن ،لمجتمعنا وبلدنا والمساهمة في خلق واقعا أفضل ومتميزا  ، بركب التقدم والرقي 

جامعاتنا العديد من اابحاث والدراسات في العلوم المتنوعة والتي تحتا  إلى المتابعة والتطبيق 
المجتمع  وحيث أن  كافيتولي  لها الجهات المعنية االهتمام ال العملي وكذلك االختراعات والتي ال

مشكالت اقتصادية وتنموية باإلضافة إلى قلة الموارد واإلمكانيات المادية من يعاني الفلسطيني 
في بحث العلمي والدراسات العليا ضرورة االعتماد على الجامعات من خالل ال دي،ك فهذا ،والمالية

 قل تكاليف.أالت بأقصى سرعة و في حل هذه المشكاستخدام البحث العلمي و لجامعات الفلسطينية ا
 :لدراسة في الس،ال الرئيسي التاليبناء  على ما تقدم يمكن صياغة مشكلة او 
فـي تمويـل تطبيـق البحـث الموجـه فـي  توظيـف المسـئولية االجتماعيـة للشـركات المسـاهمة دورما 

 الجامعات؟
 السابق التساؤالت الفرعية التالية:  وينبثق من التساؤل الرئيس

فةةي سةةياق  الةةدعم التةةي تقةةوم بهةةا الشةةركات المسةةاهمة فةةي تمويةةل تطبيةةق البحةةث الموجةةه ا أنةةو مةةا  -1
 ؟المسئولية االجتماعية

في سياق المسئولية  ما اادوار التي تقوم بها الشركات المساهمة في تمويل تطبيق البحث الموجه -2
 االجتماعية؟

في سةياق  تطبيق البحث الموجه التي تقوم بها الشركات المساهمة في تمويل ما أنوا  المساهمات -3
 المسئولية االجتماعية؟
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 الدراسة: فرضيات
التي تقوم بها  انوا  الدعمبين  0.05عند مستوى داللة عالقة ذات داللة إحصائية  توجد -1

 .الشركات المساهمة في تمويل تطبيق البحث الموجه وبين المسئولية االجتماعية للشركات
بين اادوار التي تقوم بها   0.05مستوى داللة  ة عندعالقة ذات داللة إحصائي توجد- -2

 .وبين المسئولية االجتماعية للشركات الشركات المساهمة في تمويل تطبيق البحث الموجه
وبين  أنوا  المساهماتبين  0.05عند مستوى داللة عالقة ذات داللة إحصائية  توجد -3

 .المسئولية االجتماعية للشركات
في متوسطات استجابات  0.05عند مستوى داللة  حصائيةإتوجد فروق ذات داللة  -4

في تمويل تطبيق  توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة دورالمفحوصين حول 
تعزى للمتغيرات التالية )الجنس، الحالة االجتماعية، الم،هل  البحث الموجه في الجامعات

رة، مجال العمل، رأس مال الشركة، العلمي، التخصص العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخب
 المبلا المخصص للبحث العلمي سنويا ، مكان الشركة(.

 
 

 جرد بواسطة الباحث
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 أهداف الدراسة:  
تةأ يره علةى تطبيةق البحةث العلمةي  ومةدى التطبيقي للبحث العلمي الموجه الواقع على التعرف -1

 الجامعات الفلسطينية. الموجه في
ة االجتماعية للشركات المساهمة على توفير الدعم المالي الكافي المسئولي مساهمة مدى بيان -2

 لتطبيق البحث العلمي الموجه في الجامعات الفلسطينية.
 .ةالتعرف على واقع التنمية المستفادة من تطبيق البحث العلمي من قبل الجامعات الفلسطيني -3
ف المسةةئولية االجتماعيةةة بيةةان المعوقةةات الفعليةةة والمتوقعةةة التةةي يمكةةن أن تعيةةق فعاليةةة توظيةة -4

 .الموجه في الجامعات بمحافظات غزةتمويل تطبيق البحث  للشركات المساهم في
توظيةةةةف المسةةةةئولية  اهميةةةةة الشةةةركات فةةةةيالعةةةةاملين  اسةةةةتجابات التعةةةرف علةةةةى الفةةةةروق حةةةول -5

 غةزة قطةا  محافظةات االجتماعيةة علةى تمويةل تطبيةق البحةث الموجةه فةي الجامعةات فةي
 .لديمغرافيةا خصائصهم باختالف

البحةث الموجةه   فاعليةة تحقيةق الشركات المساهمة على  تساعد وتوصيات نتائج إلى التوصل -6
 .مفهومه من خالل الجامعات الفلسطينية تبني خالل من

حةةةث الشةةةركات المسةةةاهمة فةةةي تبنةةةي تمويةةةل  تطبيةةةق البحةةةث العلمةةةي الموجةةةه لةةةدى الجامعةةةات  -7
ميةةةةة والنهةةةةوض باالقتصةةةةةاد توجيةةةةه وتن فةةةةي دورالفلسةةةةطينية فةةةةي غةةةةزة لمةةةةا لةةةةه مةةةةن عظةةةةةيم الةةةة

 .الفلسطيني
العمةةةل علةةةى تطةةةوير وتنظةةةيم  البحةةةث العلمةةةي فةةةي الجامعةةةات الفلسةةةطينية  مةةةن خةةةالل خطةةة   -8

 الجهات المختلفة والمعنية بالبحث العلمي الموجه. محكمة معدة بدقة من خالل التنسيق بين
لتطبيةةةق البحةةةةث  طينيةالجامعةةةةات  الفلسةةة جاهزيةةةةف علةةةى االحتياجةةةات الالزمةةةةة ومةةةدى التعةةةر  -9

 .العلمي الموجه 

 أهمية الدراسة:

 للدراسة  العلمية األهمية
موضةةةةةو  مةةةةةن  يتنةةةةةاول ببحةةةةةث خصوصةةةةةا   الفلسةةةةةطينية والمكتبةةةةةة عمومةةةةةا   العربيةةةةةة المكتبةةةةةةإ ةةةةةراء  -1

 .الخاصة بالمسئولية االجتماعية  والحدي ة المهمة الموضوعات
 فلسةطين للدراسةة  فةي ااولةى لميدانيةةا المحةاوالت مةن البحةث هةذا فةإن الباحةث علةم حةدود فةي -2

 . والبحث الموجة بالشركات المساهمة بالمسئولية االجتماعية و مفهوم تبني بين العالقة
 سةيكون  فلسةطين  لةذا فةي المجةال هةذا فةي المتخصصةة المحليةة واابحةاث ااوليةة المصةادر قلة -3

 . المجال هذا في وللمهتمين للباح ين هاما   مرجعا   البحث هذا
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 :للبحث العملية األهمية
الجامعةات  فةيالبحةث الموجةة  موضةو  أهميةة إلةى غةزة فةي الشةركات المسةاهمة  انتبةاه لفةت -1

 .الفلسطينية
 .أدائها في تطبيقها على والعمل البحث نتائج من لالستفادة الشركات المساهمة   مساعدة -2
علةةى  بتطبيةةق تحقيةةق البحةةث الموجةةه المرغةةوب المتعلقةةة علةةى الشةةركات المسةةاهمة مسةةاعدة -3

 معات الفلسطينيةالجا
 فوائد من لذلك لما ،البحث الموجة فيفي المساهمة  البحث محل الشركات المساهمة   مساعدة -4

 .ستعود عليها ك يرة
الجامعةات  فةيتطبيةق البحةث الموجةة  فةي الشةركات المسةاهمة مسةاعدة شةأنها من توصيات تقديم -5

  .الفلسطينية
 فةي تقةديم تسةهم أن يمكةن والتةي منةه المتوقعةة النتائج من امةع بصفة أهميته البحث هذا يستمد -6

 الشركات المسةاهمة بمحافظةات  في المسئولية االجتماعية  تطبيق واقع عن وعلمي عملي دليل
 .غزة قطا 
 : للباحث األهمية
المسةئولية االجتماعيةة ومسةاهمتها فةي  بدراسةة اهتمامةه خالل من الباحث مع البحث هذا أهمية تتوافق

كمالو  لبحث الموجها  .ااعمال إدارة في الماجستير درجة على الحصول متطلبات من متطلب ا 

 مصطلحات الدراسة:
 :المسئولية االجتماعية

نظريةة أخالقيةة ")ويكيبيةديا( بأنهةا ة فقد عرفتهةا الموسةوعة الحةر  ،تعددت تعريفات المسئولية االجتماعية
وهةي أمةر  ،"ى عاتقةه العمةل لمصةلحة المجتمةع ككةلبأن أي كيان، سواء كان منظمةة أو فةرد، يقةع علة

تةةم  2012فةةي عةةام   يجةةب علةةى كةةل منظمةةة أو فةةرد القيةةام بةةه للحفةةا  علةةى التةةوازن مةةا بةةين االقتصةةاد
. حيةةث تةةم ترجمةةة ،تعريةةف المسةة،ولية االجتماعيةةة للشةةركات مةةن خةةالل غرفةةة التجةةارة والصةةناعة بةةدبي

إلجراءات الملموسة التي تمس حيةاة النةاس   رد الجميةل االلتزام بالمس،ولية االجتماعية للشركات في ا
 .وجعل موظفينا فخورون بما يقومون به -إلى المجتمع 

االلتةةزام لةةدى الشةةركات تجةةاه المجتمةةع مةةن مسةةاهمة فعالةةة فةةي تحقيةةق التنميةةة  :بأنهــاويمكــن تعريفهــا 
طةةةراف ذات ااوخةةةدمات تعةةةود بةةةالنفع علةةةى جميةةةع  تطةةةوير منتجةةةات واحتياجةةةات خةةةاللالمسةةةتدامة مةةةن 

 العالقة من جامعات وباح ين وشركات ومجتمع.
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 البحث العلمي: 
( البحةةةةث العلمةةةةي بأنةةةةه : عبةةةةارة عةةةةن جهةةةةد مةةةةنظم 37ص :م  2006  ،يعةةةةرف ) الحسةةةةيني وآخةةةةرون 

 .رات والظواهر وفقا لنظريات معينةومقصود الكتشاف العالقات بين المتغي
لبحةث العلمةي الةذي يخةدم أهةداف مخطة  لهةا تلبةي : اهو البحث العلمي الموجه نستطيع القول بأنو 

حاجات محددة تساهم في تطوير منتجات قائمة او منتجات جديدة لدى الشركات والمجتمع من خالل 
 .لعلمي لدى الجامعاتمراكز ووحدات البحث ا
: تسةةخير اإلمكانةةات البشةةرية والماديةةة لةةدعم المجةةال العلمةةي البح ةةي وفةةتح كةةل البحــث العلمــي الموجــه

لقنةةةةوات إليجةةةةاد أسةةةةواق لتسةةةةويق منتجاتهةةةةا البح يةةةةة وبةةةةراءات االختةةةةرا  ممةةةةا يعةةةةزز القةةةةوة االقتصةةةةادية  ا
 .والسياسية للدولة لما له من أهمية في بناء المجتمعات وتطويرها بما يسهم في رقي البشرية

تماعيةة عبارة عن مسةاهمة الشةركات الماليةة ضةمن اطةار المسةئولية االج :بأنه ويعرفه الباحث إجرائيا
للشركات نحو المجتمع  في تغطية االحتياجات الالزمة لتطبيق البحةث العلمةي الموجةه فةي الجامعةات 

 الفلسطينية

 حدود الدراسة:
: سوف تقتصر الدراسة علةى معرفةة دور المسةئولية االجتماعيةة للشةركات فةي تمويةل الحد الموضوعي

 الموجه في الجامعات الفلسطينية البحث
اإلدارة التنفيذية، وحدة خاصة ، و رئيس مجلس اإلدارة: ركز هذه الدراسة على كل من: ستالحد البشري 

 وحدة االتصال والعالقات العامة في الشركات المساهمة. بالمسئولية االجتماعية،
 .الشركات المدرجة في بورصة فلسطينعلى : تطبيق هذه الدراسة الحد المكاني
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  الفصل الثانيالفصل الثاني  
 

  
  للدراسةللدراسة  طار النظري طار النظري اإلاإل
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري للدراسة

 المبحث األول
 المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة العامة

  :مقدمة
والسياسي  االستقرار االقتصاديتحقيق  أداة رئيسية للوصول إلىللشركات  تعد المسئولية االجتماعية 

ى عدد من الباح ين أن المسئولية االجتماعية لرأس المال االجتماعي والبيئي لمجتمع ااعمال. وير و 
وتنظيم عالقاتها بالمتعاملين معها، ومن  م تصبح  هي الوسيلة التي تستخدمها الشركات إلدارة 

برامج المسئولية االجتماعية نوعا من االست مار االجتماعي، الذي يهدف إلى بناء رأس المال 
 حسين كفاءة ااداء االقتصادي للشركات.االجتماعي الذي ي،دي بدوره إلى ت

 التطور التاريخي للمسئولية االجتماعية:
 ملحوظا   تجريبي ا اهتماما   الماضي القرن  من السبعينيات فترةخالل المسئولية االجتماعية  لقد نالت
 مالإه الماضي القرن  منتصف تسعينيات وحتى ال مانينيات خالل تالها ،واسعا   بح يا   نتشارا  إ والقت

 تطبيق فوائد أن إلى ذلك ويشيرالبحث العلمي،  برامج من الكامل التجاهل حد إلى واضح وصل
 ذلك يتجاوز بل بالشركات  المحي  لمجتمعا حدود عند تقف ال المس،ولية االجتماعية استراتيجية

 ة اإلداري المشاكل حل في الصعوبات من العديد ُتجنبها أن يمكن حيث الشركة نفسها إلى ليصل
        .االقتصادي النمو واستدامة االجتماعية، العدالة مجاالت في والتوسع النمو استمرارو 
(Adam, Rodney & Leonard(2005.) 

 -( أن مفهوم المسئولية االجتماعية قد مر بأربع مراحل :10م : ص2010وقد ذكر) محمد :  
نات ، ويعتمةده أنصةار المدرسةة التقليديةة منذ بداية القرن الماضي حتى ال ال ي : النموذج التقليدي-1

فةةي االقتصةةاد، حيةةث تةةم إعتبةةار أن الةةربح هةةو المسةةئولية االجتماعيةةة الوحيةةدة للمنظمةةة اعتمةةادا  علةةى 
 مفهوم الكفاءة والمنافسة الحرة.

ـــة-2 ـــي المســـئولية االجتماعي : بةةةدأ منةةةذ ال ال ينةةةات حتةةةى السةةةتينات مةةةن القةةةرن  النمـــوذج اإلداري ف
ر تطةور للنمةوذ  التقليةدي، ويعةالج بعةض أوجةه القصةور فةي النمةوذ  السةابق ويعتةرف الماضي وُيعتبة

بالمسئولية االجتماعية للمنظمات ، وتبنيها لبرامج المسئولية االجتماعية م ةل حمايةة البيئةة ، والعالقةة 
 مع العاملين والمستهلكين، وتحسين البيئة االجتماعية.
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:وساد في فترة الستينات والسبعينات , وهو تطةور للنمةوذ   يةالنموذج البيئي للمسئولية االجتماع-3
اإلداري ، ويعمةةةل علةةةى سةةةد ال غةةةرات فةةةي النمةةةوذجين السةةةابقين ، وقةةةد تبنةةةى توسةةةيع قاعةةةدة المسةةةئولية 
االجتماعيةةةةة لتشةةةةتمل علةةةةى دعةةةةم الجهةةةةات التعليميةةةةة وال قافيةةةةة وتقةةةةديم المسةةةةاعدات للفقةةةةراء والمعةةةةاقين، 

البطالةةةةةة، وتحسةةةةةين البيئةةةةةة االجتماعيةةةةةة، وعةةةةةال  مشةةةةةكلة التضةةةةةخم  وتطةةةةةوير المةةةةةدن، وعةةةةةال  مشةةةةةكلة
 االقتصادي، ومساعدة المجتمع نحو حياة أفضل.

: وسةاد فةي فتةرة السةبعينات وال مانينةات، ويعتمةد علةى  النموذج االقتصادي للمسئولية االجتماعية-4
اء أصةةحاب نمةةوذ  الةةنظم المفتوحةةة للمنظمةةات، وظهةةور مصةةطلح أصةةحاب المصةةالح، ومحاولةةة إرضةة

 المصالح التي تتكون منهم بيئة المنظمات.
هتمام بهذا الموضو ، خاصة في الواليات المتحدة اامريكية زيادة اإل في من العوامل التي ساهمت و

التي شجعت عدد كبير من الشركات الكبيرة على الدعم ، 2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
حداث، وكذلك الفضائح المالية لعدد من الشركات العالمية من هذه اا نللمتضرريالمادي والمعنوي 

نتباه إلى الممارسات وغيرهما من الشركات العالمية التي لفتت اإل أندرسون  آر ر وشركتي أنرون  م ل
وهنا ظهرت أهمية تبنى الشركات لبرامج المسئولية  ،هافيلهذه الشركات وتفشي الفساد  ،الخاطئة

            محاربة الفساد بأشكاله المختلفة.  -وفقا لتعريفها -يضاجتماعية التي تستهدف أاإل
 (.4 ص :م  2008المغربل و ياسين ، )

 االجتماعية: المسئولية ومبررات دوافع
وسةايح ،  لخضةر): التاليةة بالنقةاط نوضةحها أن يمكةنومبررات عديدة  االجتماعية دوافع إن المسئولية

 (:24 ص :م2002
علةى  دورممةا  الصةناعية ال ةورة بعةد العةالم شةهده الةذيو  :الصـناعي لمجـالا فـي لكبيـرا التطـور -1

 البشةري  الكةادر لتأهيةل حتياجةاتاالاسةتدعى بةدوره  تةوفير  وهةذا البشةر، حيةاة من عديدة مجاالت
، الصناعي أو التكنولوجي المجال في سواء ،التطور هذا لمقابلة بااعباء الضخمة للقيام المالئم 

 لتلةوثا مسةببات مةن تزيةد مخلفةات مةن المصةانع عةن نةتج مةاوكةذلك  ،الطبيعيةة لموارداواستنزاف 
حداث  بظالله ألقى مما والتعليم وال قافة، الصحة مستوى  على التأ يرات من وغيرها الضوضاء، وا 
 فةي دور ا الهة يكةون  أنالشةركات  علةى كةان ايجابيةا أو تةأ ير ا سةلبي ا سةواء االجتمةاعي الجانب على

 ،االجتماعيةة المسةئولية بتحمةل وذلةك لهةا، ااكبةر المسةبب اتحةديات باعتبارهةال تلةك مواجهةة
 .والتقرير عنها واإلفصاحومعالجتها 

 طريةق عةن وذلةك الطويـل: المـد  علـى المشـروعات تهتمامـاإاالجتماعيـة  المسـئولية تخـدم  -2
 وعاتفالمشر  ااجل، الفترة طويلة في للعمل وصالحيته المشرو  نشاط عن أفضل صورة إعطاء
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 عوائةد تقةديم فةي دور لها يكون  عليها أن لذا منه، قوتها وتستمد المجتمع رغبة على بناء تستمر
 .(15 ص :م2000 )الفيومي،  للمجتمع اجتماعية ومنافع

 مفهوم المسئولية االجتماعية للشركات:

 ست ماراب التجارية ااعمال م،سسات تتخذها التي المبادرة هي للشركات االجتماعية المسئولية نإ
 وت،سس ،الجمهور لدى إيجابية صورة تكون  لكي المجتمع ية رفاه تحقيق أجل من أرباحها من جزء
 في بالمساهمة التجارية ااعمال م،سسات جانب من التزام أنها كما، الواعيين المستهلكين من قاعدة
 على والمجتمع حليةالم والمجتمعات ،وأسرهم الموظفين مع والعمل المستدامة االقتصادية التنمية
 .الحياة نوعية تحسين
-   

 التالية: الجوانب على الضوء يسلط للشركات االجتماعية المسئولية مفهوم وعليه فإن
 .والبيئية االجتماعية القضايا يغطي للشركات االجتماعية المسئولية مفهوم -
 بل ت الشركاتاستراتيجيا عن منفصلة تكون  أن يجب وال ليست للشركات االجتماعية المسئولية -

 .معها متكاملة تكون  أن يجب
 .طوعي مفهوم هي للشركات االجتماعية المسئولية -
المصالح  أصحاب مع تفاعلها كيفية وهو للشركات االجتماعية للمسئولية مهم جانب هناك -

 والسلطات الحكومية غير والمنظمات والجيران والعمالء الموظفين م ل والخارجيين الداخليين
 ذلك. غير إلى اوم السياسية

 االجتماعية: المسئولية اتريفتع
 مةع يتطةور يةزال وال الةزمن، مةر علةى جوهريةة تغيةرات للشةركات االجتماعيةة المسةئولية شةهد مفهةوم

االجتماعيةة  المسةئولية أن التعةاريف و هةو أك ريةة بةين المشةترك وتوقعاتةه، والقاسةم المجتمةع تطةور
 واانشةطة السياسةات فةي والبيئيةة االجتماعيةة واغلالشة الم،سسةات بموجبةه تةدر  مفهةوم للشةركات
 .المجتمع في هادور  تحسين قصد التجارية بأعمالها الخاصة

وجهةةات  ختالفابةةاالجتماعيةةة، فالتعريفةةات تختلةةف  مسةةئوليةلل هيوجةةد تعريةةف محةةدد متفةةق عليةة البةةل 
  ها.النظر تجاه

 أفعةال أو أمةور عةن ومطالبةا   ال  مسةئو  اإلنسةان بةه يكةون  مةا هةي :لغـة االجتماعيـة المسـئولة تعريـف
 (.م1979، واإلعالم اللغة في ) المنجد .أتاها
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 :اصطالحا االجتماعية المسئولية
 بضةرورة معرفةي بأسةاس المةرتب  الفةرد وعةي :بأنهةام(  2014النفس) وعلم الفلسفة قاموس يعرفها
 .مجرى ااحداث تحديد في تأ ير وله ،الجماعة نحو تطوعيا سلوكه
النشةاطات التجاريةة بالمسةاهمة فةي التنميةة المسةتدامة مةن خةالل  أصحابالتزام  :بنك الدوليال تعريف

العمةةةل مةةةع مةةةوظفيهم وعةةةائالتهم والمجتمةةةع المحلةةةي والمجتمةةةع ككةةةل لتحسةةةين مسةةةتوى معيشةةةة النةةةاس 
 .واحد نآيخدم التجارة ويخدم التنمية في  بأسلوب
ي تسةةةاهم فةةةي تطةةةو  الشةةةركات لتحقيةةةق تنميةةةة : جميةةةع المحةةةاوالت التةةةالتجـــارة العالميـــة غرفـــة تعريـــف

 (.28 ص :م 2014 ، )صديقي واجتماعية أخالقيةالعتبارات 
  .فضلأالتطو  الذاتي للم،سسات في المساهمة في خلق مجتمع وبيئة  األوروبية: المفوضيةتعريف 

التخطةةي   تأولويةةاالمسةةئولية االجتماعيةةة عبةةارة عةةن  قافةةة االلتةةزام بالمسةةئولية ضةةمن  يةةري الباحةةث أن
الة الث، االقتصةادية  بأبعادهااالستراتيجي للم،سسات، وتوفير الدعم والمساندة تجاه التنمية المستدامة 

  .واالجتماعية والبيئية
للوصةول  المنظمةة تتخةذها التةي واافعةال القةرارات هي مجموعةةاالجتماعية بأنها:  المسئولية وتعرف
  مةن ءا  اامةر جةز  نهايةة فةي تم ةل والتةي المجتمةع، فةي ائدةالسة والقةيم المرغوبةة، ااهةداف تحقيةق إلةى
 مةن ويظهةر إستراتيجيتهامن  كجزء تحقيقها إلى والساعية المنظمة، إلدارة المباشرة االقتصادية لمنافعا

 تعريةف إلةى وبةالنظر المباشةرة، القتصةاديةاااهةداف  مةن جةزءا   يم ةل االجتمةاعي الهةدف أن التعريةف
 باالعتبةار يأخةذ والةذي المجتمةع تجةاه ااعمةال التةزام منشةأة"هةي:  االجتماعيةة المسةئولية أن نجةد آخر

 أبعةد هو ما االلتزام هذا يم ل بحيث ،بالبيئة بالعاملين اهتمام في صورة المنشأة، من المجتمع توقعات
 (.216 ص :م2001 والعمري، )الغالبي  "قانونا   عليها المنصوص أداء االلتزامات مجرد من

التةةزام م،سسةةات ااعمةةال  نهــا:أب جــل التنميــة المســتدامةأ مــن لألعمــال العــالمي المجلــسويعرفهــا 
ن نوعيةةة وبالمسةةاهمة فةةي التنميةةة االقتصةةادية وفةةي الوقةةت ذاتةةه تحسةةي، ااخالقةةي  بالسةةلوكالمتواصةةل 

 .عامةوالمجتمع  المحلية المجتمعاتفضال  عن  ،هاحياة القوى العاملة وأسر 
ممارسةةات ااعمةةال  :المسةةئولية االجتماعيةةة للشةةركات : تعنةةيلقــادة األعمــال  الــدولي المنتــد  ووفقق  

 والمجتمةةةع والقائمةةةة علةةةى مبةةةادئ أخالقيةةةة واحتةةةرام المةةةوظفين ،التجاريةةةة المتسةةةمة باالنفتةةةاح والشةةةفافية
 تلةةةةك المسةةةئولية إلتاحةةةةة قيمةةةةة مسةةةتدامة للمجتمةةةةع عامةةةةة، إضةةةافة إلةةةةى المسةةةةاهمين وُصةةةةمِّمت، والبيئةةةة

 (.103ص: م2011 ،بخيت(
ةع المفهةوم باسة أنهةا للشةركات علةىاالجتماعيةة  المسةئوليةتعةرف  :المتحدةاألمم  منظمةأما  تخدام توسِّ
الشةةركات  مسةةئوليات"تحلةةي الشةةركات بةةروح المواطنةةة العالميةةة"، التةةي تغطةةي كةةال  مةةن حقةةوق و   عبةةارة

 (.10ص : م 2014، ربه )عبد عبر الوطنية في السياق الدولي
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المسةةئولية االجتماعيةةة لةةرأس المةةال هةةو مفهةةوم تقةةوم الشةةركات بمقتضةةاه  أن :وروبــياالتحــاد األ وبــين 
وفةةةي تفاعلهةةةا مةةةع أصةةةحاب المصةةةالح علةةةى نحةةةو  ،بتضةةةمين اعتبةةةارات اجتماعيةةةة وبيئيةةةة فةةةي أعمالهةةةا

ال يستلزم سن  ،ويركز االتحاد ااوروبي على فكرة أن المسئولية االجتماعية مفهوم تطوعي. تطوعي 
: م2013 بةدر، ( وضع قواعد محددة تلتزم بها الشةركات للقيةام بمسةئوليتها تجةاه المجتمةع أو ،القوانين
 .(105ص
 ااهداف تحقيق للوصول إلى المنظمة تتخذها التي واافعال القرارات مجموعة أنهايري الباحث و 

 قتصاديةاال المنافع من اامر جزءا   نهاية في تم ل والتي المجتمع، في السائدة والقيم المرغوبة،
 . إستراتيجيتهامن  كجزء تحقيقها إلى والساعية المنظمة، إلدارة المباشرة

 أهمية المسئولية االجتماعية:
هناك وجهات نظر متعارضة حول تبني الشركات لمزيد من الدور االجتماعي، وعلى العموم هناك 

يدة للم،سسات في اتفاق عام بكون المسئولية االجتماعية بحدود معينة تم ل عملية مهمة ومف
المفروضة عليها، ومن شأن الوفاء بالمسئولية  لمواجهة االنتقادات والضغوط ،عالقاتها مع مجتمعاتها

 ،م2007مخامرة، ( :االجتماعية تحقيق عدة مزايا بالنسبة للمجتمع والدولة والم،سسة وأهمها ما يلي
 .(82 ص
 بالنسبة للمؤسسة: -أ

وخاصة إذا اعتبرنا أن ، صة لدى العمالء والعمالمجتمع وخاتحسين صورة الم،سسة في ال -
تم ل مبادرات طوعية للم،سسة اتجاه أطراف مباشرة أو غير مباشرة من وجود  المسئولية
االجتماعية للم،سسة تحسين مناخ العمل، كما ت،دي  المسئوليةمن شأن االلتزام ب،  الم،سسة

 .إلى بعث روح التعاون والتراب  بين مختلف ااطراف
 ل المسئولية االجتماعية تجاوبا فعاال مع التغيرات الحاصلة في حاجات المجتمع  كما أن تم -

 .هناك فوائد أخرى تتم ل في المردود المادي وااداء المتطور من جراء تبني هذه المسئولية
 :عبالنسبة للمجتم  -ب

فرص وهو جوهر االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نو  من العدالة وسيادة مبدأ تكاف، ال  -
 .االجتماعية للم،سسة المسئولية

 :بالنسبة للدولة -ج
تخفيف ااعباء التي تتحملها الدولة في سبيل أداء مهامها وخدماتها الصحية والتعليمية  -

البيئية إلى تعظيم عوائد الدولة  المسئوليةي،دي االلتزام ب و وال قافية واالجتماعية ااخرى 
 .المساهمة العادلة والصحيحة في تحمل التكاليف االجتماعيةبسبب وعي الم،سسات بأهمية 



15 

المساهمة في التطور التكنولوجي والقضاء على البطالة وغيرها من اآلالت التي تجد الدولة  -
الحدي ة نفسها غير قادرة على القيام بأعبائها جميعا بعيدا عن تحمل الم،سسات االقتصادية 

 .الخاصة

 :االجتماعيةالمسئولية  أنواع
تضم عناصر جوهرية رئيسية  االجتماعيةن أن المسئولية ييب االجتماعيةإن شمولية محتوى المسئولية 

 (27 ص: م 2010، لنسورا) مهاهأ  
 حيةثلع بهةا منظمةات ااعمةال طب أن تضةجةأساسةية ي مسةئولياتتم ةل  :االقتصـادية المسئولية -1

وفةةي إطةةار هةةذه  لةةة ونوعيةةات جيةدة،بتكلفةةة معقو  أن إنتةا  السةةلع والخةةدمات ذات القيمةةة للمجتمةع 
المسةةئوليات تحقةةق المنظمةةة العوائةةد وااربةةاح الكافيةةة بتعةةويض مختلةةف مسةةاهمات أصةةحاب رأس 

 .المال و العاملين وغيرهم
أنظمة تعليمات يجب و مسئوليات عادة ما تحددها الحكومات بقوانين  هوهذ: القانونية المسئولية  -2

وفةةي إطةةار هةةذه المسةةئوليات يمكةةن اإلشةةارة إلةةى  تحترمهةةا،ن أو ، منظمةةات ااعمةةال  تخرقهةةاأن ال 
 يز بسبب الجنس أو القومية أو غيرها.يتم ن دو ، إتاحة فرص العمل بصورة متكافئة للجميع 

فةةةةةي إدارة منظمةةةةةات ااعمةةةةةال أن تسةةةةةتوعب الجوانةةةةةب القيميةةةةةة  ضيفتةةةةةر : األخالقيـــــة المســـــئولية -3
هةةذه  نإوفةةي حقيقةةة اامةةر فةة ،ي تعمةةل فيهةةاالسةةلوكية والمعتقةةدات فةةي المجتمعةةات التةةااخالقيةةة و و 

لكن احترامها يعد أمرا ضةروريا لزيةادة سةمعة المنظمةة فةي ، الجوانب لم ت،طر بعد بقوانين ملزمة 
 نزيه.و  ملتزمة بعمل ما هو صحيح وعادلتكون  نوقبولها فعلى المنظمة أ، المجتمع 

تبةةةادر فيهةةةا بشةةةكل إنسةةةاني  ،مبةةةادرات طوعيةةةة غيةةةر ملزمةةةة للمنظمةةةة ه: وهةةةذالطوعيـــة المســـئولية -4
ع أو لفئةات وقةد تكةون لعمةوم المجتمة، رامج ال تةرتب  بالعمةل بشةكل مباشةرمن خةالل بة ،وتطوعي

وال تتةةوخى إدارة منظمةةات ااعمةةةال مةةن هةةذه البةةرامج ارتباطهةةةا  ،غيرهةةاخاصةةة بةةه ككبةةار السةةةن و 
 ادة اارباح أو الحصة السوقية أو غيرها.يالمباشر بز 

ــة -5 ومنتجاتهةةا  هةةاال بةةد للم،سسةةة أن تراعةةي اآل ةةار البيئيةةة المترتبةةة علةةى عمليات :المســئولية البيئي
وتحقيةةةق أقصةةةى قةةةدر مةةةن الكفةةةاءة واإلنتاجيةةةة مةةةن  والقضةةةاء علةةةى االنبعا ةةةات السةةةامة والنفايةةةات،

وتقليةل الممارسةات التةي قةد تة، ر سةلبا علةى تمتةع الةبالد وااجيةال القادمةة بهةذه ، الموارد المتاحة 
تأدية ب باشرة وغير المباشرة ذات الصلةى الم،سسة أن تعي جميع الجوانب البيئية المالموارد. وعل

وتصةةنيع منتجاتهةةا، كمةةا وعليهةةا اسةةتخدام معةةايير معينةةه لمعرفةةة تلةةك  ،نشةةاطاتها، وتقةةديم خةةدماتها
ةةال ادائهةةا البيئةةي. ومةةن  دورالجوانةةب البيئيةةة ذات الةة المتميةةز، لتةةتمكن بالتةةالي مةةن التحسةةين الفع 

واجةةب علةةةى تلةةةك المعةةةايير المحةةةددة مةةةن قبةةةل الم،سسةةةة نفسةةةها أن تكةةةون شةةةامله، ُم ب تةةةه )ممكةةةن ال
 .إ باتها( ومو قة ومعمول بها
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 يوضح هرم المسئولية االجتماعية( 2.1)شكل 

 

 .32، ص2008محمد عاطف محمد ياسين، ،  المصدر:
 
 همة:مزايا استخدام المسئولية االجتماعية للشركات المسا

 : م ل هامة فوائد تحقيق للمنظمة يمكن وأنشطتها، قراراتها مع االجتماعية المسئولية تكامل لتحقيق
 (10ص: م  2004والتنمية،  للتجارة المتحدة اامم م،تمرتقرير  )

 المرتبطةةة والفةةرص المجتمةةع، لتطلعةةات مطةةور فهةةم أسةةاس علةةى القةةرارات اتخةةاذ عمليةةة تشةةجيع -
  .المجتمعية المسئولية تحمل عدم ومخاطر المجتمعية بالمسئولية

 . للجمهور أكبر  قة وتشجيع المنظمة، سمعة تعزيز -
 . المعنية ااطراف مع العالقة تنظيم تحسين -
 الجنسةةةين، مةةةن العةةةاملين وصةةةحة سةةةالمة وتحسةةةين المعنويةةةة، وروحهةةةم المةةةوظفين والء تعزيةةةز -

 .بهم واالحتفا  وظفينالم وتحفيز توظيف على المنظمة قدرة على اإليجابي والتأ ير
 والميةةاه، الطاقةةة اسةةتهالك وخفةةض المةةوارد، وكفةةاءة اإلنتاجيةةة بزيةةادة المرتبطةةة راتو الوفةة تحقيةةق -

مةةن  الخةةام المةةواد وفةةرة وزيةةادة جانةةب، مةةن المشةةتقة المنتجةةات قيمةةة واسةةترداد النفايةةات، وخفةةض
 .الجانب اآلخر

 الطبيعيةة المةوارد اسةتدامة عزيةزت طريةق عةن الطويل المدى على المنظمة حيوية في المساهمة -
 .البيئية والخدمات

 اخلريية املسئولية
لتصرف كمواطن صاحل يسهم يف تعزيز ا

 املوارد يف اجملتمع و حتسني نوعية احلياة

 األخالقية املسئولية
مراعاة املنظمة للجانب األخالقي يف قراراهتا مما يؤدي إىل أن 

 تعمل بشكل صحيح و حق و عادل

 القانونية املسئولية
هو إطاعة القانون و الذي يعكس ما هو صحيح أو خطا يف اجملتمع و 

 ما ميثل قواعد العمل األساسية

 االقتصادية املسئولية
 حتقيق املنظمة عائدا وهذا ما ميثل قاعدة أساسية للوفاء ابملتطلبات األخرى
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 تقةديم فةي والنجةاح ااداء، فةي الكفةاءة أسةاس علةى تبنةى والتةي الشةركات سةمعة تحسةين -
 بةه تتعامةل الةذي الشفافية ومستوى  المصالح وأصحاب الشركات بين المتبادلة الخدمات، وال قة

 البشةري، ويسةهم باالسةت مار واهتمامهةا ةالبيئية لالعتبةارات مراعاتهةا ومةدى هةذه الشةركات، التةي
   )المغربةل وفة،اد، . سةمعتها  تحسين في كبيرة بدرجة االجتماعية بمس،وليتها التزام الشركات

 (.م2008 
 الةذي المجتمةع تجةاه بمسة،وليتها الشةركات التةزام يم ةل حيةث البشةرية العناصةر أكفةأ اسةتقطاب -

 .ميزةالمت البشرية العناصر أمام جذب عنصر به عملي
 .االقتصادي بنشاطها الشركات قيام على تترتب االجتماعية المخاطر إدارة حسن -

 مبادئ المسئولية االجتماعية للشركات:
 :تستند المسئولية االجتماعية للشركات على المبادئ ااساسية التالية 

يةةةة والدوليةةةة أن تلتةةةزم الم،سسةةةة بجميةةةع القةةةوانين واللةةةوائح السةةةارية المحل :مبـــدأ اإلذعـــان القـــانوني -1
 المكتوبة والمعلنة والمنفذة طبقا إلجراءات راسخة ومحددة واإللمام بها.

أن تحترم الم،سسةة االتفاقيةات الدوليةة والحكوميةة واللةوائح التنفيذيةة  :مبدأ احترام األعراف الدولية -2
اتها واإلعالنةةات والموا يةةق والقةةرارات والخطةةوط اإلرشةةادية عنةةد قيامهةةا بتطةةوير سياسةةاتها وممارسةة

 للمسئولية المجتمعية.

المصةةالح فةةي أن تقةةر الم،سسةةة وتتقبةةل أن هنةةاك تنوعةةا  :مبــدأ احتــرام مصــالا األطــراف المعنيــة -3
وتنوعا في أنشطة ومنتجات الم،سسةة الرئيسةية وال انويةة وغيرهةا مةن العناصةر  ،لألطراف المعنية

 التي قد ت، ر على تلك ااطراف المعنية.
أن تكشةةةف الم،سسةةةة وبشةةةكل منةةةتظم للجهةةةات المتحكمةةةة والسةةةلطات  :لةءمبـــدأ القابليـــة للمســـا -4

القانونيةةة وااطةةراف المعنيةةة بطريقةةة واضةةحة وحياديةةة وأمينةةة والةةى حةةد مالئةةم السياسةةات والقةةرارات 
التةةةي تتحمةةةل مسةةة،وليتها بشةةةكل مباشةةةر  –ومةةةن ضةةةمنها اإلجةةةراءات التصةةةحيحية  –واإلجةةةراءات 

، )المغربةةةل اهيةةة المجتمعيةةةة وعلةةى التنميةةةة المسةةتدامةوأيضةةا اآل ةةار المتوقعةةةة لمةةا سةةةبق علةةى الرف
 (.15ص :م  2011

أن تفصةةةةح الم،سسةةةةة علةةةةى نحةةةةو واضةةةةح ودقيةةةةق وتةةةةام عةةةةن سياسةةةةتها وقراراتهةةةةا  :مبــــدأ الشــــفافية -5
بمةةةا فةةةي ذلةةةك التةةةأ يرات المعروفةةةة والمحتملةةةة علةةةى البيئةةةة والمجتمةةةع، وأن تكةةةون هةةةذه  ،وأنشةةةطتها

 هم بشكل جوهري من قبل الم،سسة.دور أو المحتمل ت ،يندور المعلومات متاحة لألشخاص المت
ــوس األساســية ل نســان -6 ــرام الحق ــدأ احت أن تنفةةذ الم،سسةةة السياسةةات والممارسةةات التةةي مةةن  :مب

 شأنها احترام الحقوق الموجودة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
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 :اإلسالم في االجتماعية المسئولية
التزام  ذاتوهي ، ودينية اجتماعية، قية،خالأ طبيعة ذات المسلمة للشخصية االجتماعية المسئولية إن

 هذا اجتماعية ان طبيعة ذاتهي و  نفسه، على نفسه من الفرد أخالقي يفرضه إلزام  انها ،خلقي
 نفسه على الفرد يفرضه ما ان  دينية طبيعة ذاتهي و  اجتماعي، فعل نحو أو الجماعة نحو ماإللزا
 .(47 ص: م  1986،  )ع مان.هللا  تقوى  به والمستهدف فيه المرجع يكون  ذاتي التزام من
 هللا  قال حيث اارض في خليفة جعله عندما الكبرى  مسئوليته أمام اإلنسان وجل عز هللا يضع وهنا
ِاذْ " تعالى  30)  آية ،س البقرة " )َخِليَفة اْاَْرضِ  ِفي َجاِعل   ِإنِّي ِلْلَماَلِئَكةِ  َربُّكَ  َقالَ  وَ 

را    كلكم ":قوله في الخالفة مسئولية من االجتماعي الجانب وسلم عليه هللا صلى الرسول ويحدد 
 والرجل را  عن أهل رعيته، عن مسئول وهو را ، الناس على الذي فاامير رعيته، عن مسئول وكلكم
 لعبد را  علىوا عنهم، مسئولة وهي ووالده، بعلها بيت في والمرأة راعية رعيته، عن مسئول وهو بيته،
 (391: ص1جزء/ البخاري،)" رعيته عن مسئول وكلكم را   كلكم أال عنه، مسئول وهو سيده، مال

 الميثاس العالمي للمسئولية االجتماعية: 
"مواطنة الشركات، الشركات ومنها ، االجتماعية  المسئوليةتعددت المصطلحات المتعلقة بمفهوم 

 النهاية في أنها إال ،تالمصطلحا هذه تعدد من الرغم وعلى" للشركات الجيدة ااخالقية، الحوكمة
تنصب في مساهمة الشركات في تحمل مس،وليتها اتجاه أصحاب المصالح المختلفين. وتعد 

 تحقيق االستقرار خالل من الهدف هذا إلى رئيسية للوصول للشركات أداة االجتماعية  المسئولية
 المسئوليةأن  الباح ين من عدد ويرى  .ااعمال لمجتمع والبيئي االجتماعيو  االقتصادي والسياسي

 معها، بالمتعاملين عالقاتها وتنظيم الشركات إلدارة  تستخدمها التي الوسيلة هي المال لرأس االجتماعية
 رأس بناء إلى يهدف الذي االست مار االجتماعي، من نوعا االجتماعية المسئولية برامج تصبح  م ومن
عزاوي وبوزيد، ) ااداء االقتصادي للشركات إلى تحسين كفاءة بدوره ي،دي لذياالجتماعي ا المال

 (.84ص: م  2011
 مواطنة تعزيز إلى الجماعي العمل قوة خالل من االجتماعية للمسئولية العالمي االتفاق يسعى

 وبهذه. العولمة تحديات مواجهة في الحل من جزءا يصبح أن ااعمال لقطا  يمكن بحيث الشركات،
 اقتصاد قيام في -أخرى  اجتماعية أطراف مع بالشراكة -الخاص القطا  يساهم أن يمكن الطريقة،
 .وشمولية استدامة أك ر عالمي

 :في المجتمع المحلي الشركات مجاالت مساهمة
يكتسب الدور االجتماعي للشركات أهمية متزايدة بعد تخلي الحكومات عن ك ير من أدوارها 

التي صحبتها بطبيعة الحال برامج اجتماعية كان ينظر إليها على أنها أمر االقتصادية والخدمية 
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ن   طبيعي ومتوقع في ظل انتفاء الهدف الربحي للم،سسات االقتصادية التي تديرها الحكومات وا 
متوقعا مع تحول هذه الم،سسات إلى  نطائلة، وكاكانت في ك ير من ااحيان تحقق إيرادات وأرباحا 

دارتها على هذا ااساس أن يتوقف دورها االجتماعي، ولكن  الملكية الخاصة وا عادة تنظيمها وا 
صة أظهر أن الدور االجتماعي وااللتزام ااخالقي للشركات هو خالتطبيق العملي لتجارب الخص

يعود عليها بزيادة الربح واإلنتاجية وتقليل النزاعات واالختالفات بين اإلدارة وبين  است مارأيضا 
فيها والمجتمعات التي تتعامل معها، ويزيد أيضا انتماء العاملين والمستفيدين إلى هذه  العاملين

م  2011،  لخضر وشننيا )الشركات مما ينعكس على ااداء المالي لها ويعزز من قدرتها التنافسية.
 (.227 ص: 

 :في فلسطين بالمسئولية االجتماعية تتعلق خاصةللشركات المؤشرات 
المتم ل بالم،سسات التي لها مساهمة أكبر ودورا ،واقع القطا  الخاص الفلسطيني هي م،شرات تطال

عامال   30لتي يبلا عدد عامليها ا ملموسا في عجلة االقتصاد والتنمية الفلسطينية وادور أوسع و 
االجتماعية للقطا  الخاص أبرز الم،شرات المتعلقة بدور الم،سسات  المسئوليةك ر.  شمل مسح فأ

وممارساتها تجاه  ،من حيث القدرات التشغيلية والمساهمات التنموية،في المجتمع الفلسطيني الخاصة 
المتعلقة  ،والعوائق التي تعتري عملها، إلى جانب العديد من الم،شرات ااخرى  تواإلشكاليا ،البيئة

 (.44 ص: م  2011وبوزيد،  )عزاوي بواقع ودور هذه الم،سسات 
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عامالا فأكثر( التي تدعم المجتمع  30( يوضا نسبة مؤسسات القطاع الخاص )2.3شكل )
 م2009المحلي حسب مجال الدعم والمنطقة، 

 17ص :م2013الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح البحث والتطوير، : المصدر
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عامالً فأكثر( التي تقدم الدعم للمجتمع المحلي حسب  30ع الخاص )يوضح  نسبة مؤسسات القطا  (2.4) شكل

 م2009نوع الدعم، 

 17ص :م2013الفلسطيني، مسح البحث والتطوير،  المركزي لإلحصاءالجهاز : المصدر
 :االجتماعية المسئوليةمؤشرات أساسية يتم من خاللها تقييم  خمسةهناك و 

 مؤشر احتياجات مؤسسات القطاع الخاص: .1
ر االحتياجات إلحاحا  لقيام م،سسات القطا  الخاص  في ااراضي الفلسطينية بأعمالها هي أك 

%، تليها حاجة الم،سسات للتدريب 52.5الحاجة إلى موظفين لديهم الحافز لنجاح الم،سسة  
% من الم،سسات أن توفر موارد طبيعية لقيام 40.5%.  بالمقابل عبر 48.8المهني للموظفين  

 عمالها هي من اامور التي ال تشكل احتياجا ملحا  لها. الم،سسة بأ
 مؤشر األداء االجتماعي للعاملين بالمؤسسة: .2

بغةةض  ،الةةذي تقدمةةه الم،سسةةة للعةةاملين فيهةةا ،ااساسةةي ويشةةمل جميةةع تكةةاليف ااداء بخةةالف ااجةةر
تةةةوفير كافةةةة تقةةةوم الم،سسةةةة بةةةااللتزام بو  ،أو نةةةو  أو طبيعةةةة أعمةةةالهم ،النظةةةر عةةةن مةةةواقعهم التنظيميةةةة

وتةةةدريبهم  ،العةةاملين كاالهتمةةام بحةةالتهم الصةةحية انتمةةاءو  عميةةق حالةةة الةةوالءق وتلةةالعوامةةل الالزمةةة لخ
 إلةةةةةةى ذلةةةةةةك ومةةةةةةا ،االهتمةةةةةةام بمسةةةةةةتقبلهم عنةةةةةةد انتهةةةةةةاء فتةةةةةةرة خةةةةةةدماتهمو  ،وتحسةةةةةةين وضةةةةةةعهم ال قةةةةةةافي

(http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics). 
 : حماية البيئةمؤشر األداء االجتماعي ل .3

الذي تعمل ،لحماية أفراد المجتمع المحي   ،المضحى بها ،ويشمل كافة تكاليف ااداء االجتماعي
لمتولدة من وا ،حيث تحاول جاهدة رد ااضرار عن البيئة المحيطة ،الم،سسة داخل نطاقه الجغرافي
المزروعات و و  ،البحرية البيئة،و مل على تكاليف حماية تلوث الهواء تأنشطتها الصناعية، وهذه تش

 غيره الك ير.وتلوث المياه و  ،ااعشاب الطبيعية
 مؤشر األداء االجتماعي للمجتمع: .4
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مشتملة بذلك ،ويتضمن كافة تكاليف ااداء التي تهدف إلى إسهامات الم،سسة في خدمة المجتمع 
 م تكاليف اإلسهامات ،على التبرعات والمساهمات للم،سسات التعليمية وال قافية والرياضية والخيرية 

 في برامج التعليم والتدريب االجتماعي ومشاريع التوعية االجتماعية.
 :مؤشر األداء االجتماعي لتطوير اإلنتاج .5

حيث تتضمن تكاليف الرقابة على  ،وتشمل كافة تكاليف ااداء التي تنصب في خدمة المستهلكين
وتدريب وتطوير  ، انات المتابعة ما بعد البيعتكاليف البحث والتطوير  م تكاليف ضمو  ،جودة اإلنتا 

 .والخدمات  المنافع المتأتية من المنتجات وغيرها من الخدمات التي تحقق حالة الرضا عن ،العاملين
 م،سساتنا عن طريق الوسائل التالية: في االجتماعية المسئولية تطبق
 بالمسئولية الم،سسي زامااللت تأكيد مهمتها تكون ( إدارات وحدات،) قانونية كيانات خلق -

 .االجتماعية
 لدعم االستقاللية وا عطائها الوحدات هذه أنشطة لدعم  منتظم وبشكل محددة ميزانيات تخصيص -

 .برامجها
  م ومن والخسارة، الربح بعوامل دورتت ال لكي ااساسية الميزانية عن الميزانيات هذه فصل يجب -

 .الخسارة حاالت في إيقافها يتم
 المحلي الواقع من لقربها المحلية الم،سسات فرو  طريق عن إدارتها ونظم الدعم أولويات وضع -

 .القصوى  المنفعة وتقديم
 يأخذ بدأ والذي الم،سسة لدى العمل استراتيجية من جزء يكون  بحيث الموظفين تطو  دعم -

 .واالنتشار ااهمية منحى
شراكو  (الم،سسة داخل) يةداخل لجان طريق عن إما الموظفين مشاركة برامج وتنفيذ تصميم -  في ا 

 . المدني المجتمع ومنظمات الحكومية والم،سسات المحلية ااهلية الجمعيات
 .العمل وآليات نظم وتطوير والقوانين اانظمة سن -
 .عيةاجتماال المسئولية مجال في التنافس يشجع المعايير وضع -
 .أكاديمية علمية  قافة لخلق العلمي البحث دعم -
 .المجتمع لدى قافيال  الوعي نشر -
 .الم،سسات في عيةاجتماال المسئولية على والقائمين المتطوعين تدريب -
 .الجانب هذا أهمية إلى القرار ومتخذي المسئولين نظر لفت -
دارة لتصميم الم،سسات بين والتنافس التواصل حفز -  .عيةاجتمالا المسئولية أعمال وا 
 .عيةاجتماال المسئولية تجاه اجتماعي تحول خلق -
 من الدور هذا ويأتي بلد أي في االقتصادية في الحياة بارزا   دورا   تلعب العامة المساهمة الشركات إن

 تمويل يلزمها التي المشروعات إلقامة الجهود وتوحيد ،ااموال تجميع في الشركات هذه مساهمة
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 تحقق الشركات أن إلى إضافة ،حدهلو  توفيرها فردال ال يستطيع ومتنوعة مختلفة فنية وخبرات كبير
 أشخاص عن مستقلة معنوية شخصية اعتبارهاب والتجارية الصناعية واالستقرار للمشاريع االستمرارية
 أن يمكن الذي الفردي النشاط عكس على م،سسيها وفاة بعد حتى يضمن استمراريتها مما الشركاء
 المحدود دخلال اصحاب المجال تعطي المساهمة الشركات أن كما وفاة م،سسه، عند يتوقف

 ذمة في المحدودة غير المسئولية من وتحميهم المالية وقدرتهم طاقاتهم حسب في المشاريع للمشاركة
 مال رأس في أسهم من يملك ما بقدر الشريك مسئولية تحديد طريق عن وذلك الشخص المالية
 )الجيعان ارةللتج المخصصة وأمواله الذاتية الشخص أموال بين ما تفصل فإنها الشركة وبالتالي

 (.م2005وزعيتر، 

 

( يوضح التوزيع النسبي للمنشآت العاملة في القطاع الخاص والشركات الحكومية والقطاع األهلي في 2.5شكل )

 2012فلسطين حسب التنظيم االقتصادي، 

 17ص :م2013الفلسطيني، مسح البحث والتطوير،  المركزي لإلحصاءالجهاز : المصدر

 يوضا الشركات المساهمة والمسجلة في سوس فلسطين لألوراس المالية (2.1) جدول
 عدد الشركات المساهمة والمسجلة لد  السوس  القطاع

 شركات 8 قطا  خدمات البنوك
 شركة 12 قطا  الصناعة
 شركات 7 قطا  التامين
 شركات 9 قطا  االست مار
 شركة 12 قطا  الخدمات

 شركة  1 التكنولوجياقطا  إقراض 
 48 المجمو 

 سوق فلسطين لألوراق المالية: الموقع االلكتروني لالمصدر
  :مسؤولية اجتماعيةالشركات المساهمة العامة في البرامج تدعيم 

عدم نضو  مفهوم المس،ولية االجتماعية في فلسطين إضافة إلى عدم وجود منهجية مناسبة للتعامل 
% من مجمو  الشركات المسجلة في ااراضي الفلسطينية هي 98إذ أن مع هذا اامر وتطويره، 
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شركة مدرجة  48العامة ومن ضمنها  شركة من نو  الشركات المساهمة 60شركات عائلية مقابل 
 في سوق ااوراق المالية، وبالتالي فإن هناك تدني في عدد الشركات الكبيرة التي يمكنها أن تمارس

 .(http://www.pecdar.ps/etemplate.php?id=765),. فهومها الواسعالمس،ولية االجتماعية بم
وتأكيدا لذلك فأن عدد الشركات التي استجابت للدراسة التي تم إجرا،ها ووفق العينة االستطالعية 

 .ألوراق الماليةفلسطين لفي سوق شركة من الشركات المدرجة  21كانت 
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 المبحث الثاني
 ي الموجهت في البحث العلمالجامعادور 

 مقدمة:
 أي فةي الزمةا   جزءا   وتم ل اآلخر، منها كل يكمل رئيسة محاور والتنميةالبحث الموجه و  الجامعة تعد

 اإلطةار هةي وطالبهةا التدريسةية بهيئتهةا فالجامعةة واالزدهةار، التقدم تحقيق إلى يهدف تنموي  مخط 
 واامةم الشةعوب مسةتقبل ويكمةن، فالهةد هي والتنمية والوسيلة، ااداة هوالبحث الموجه و  والحاضن،

 أحد الجامعات وتعد العلمي، البحث روافد على تعتمد بدورها التي االقتصادية والتنمية النمو حجم في
 البحةث مصةادر أفضةل هةي العليةا الدراسةات بةرامج أن حيةث المجتمةع، فةيالبحث الموجةه  مراكز أهم

 .والتطبيقي ااكاديمي
 :وواقع البحث الموجه فيها ةوالفلسطيني العربيةالجامعات  
تقدير عدد أعضاء هيئات  بناء على المعطيات المتوافرة، يمكن و ةالجامعات العربي صعيد لىع

ذا سّلمنا جدال في الحاالت الم لى يمكن 300,000في الجامعات العربية بما يقارب التدريس  . وا 
لبحث تلف اانشطة المتعلقة با% من وقت العمل للقيام بمخ 30 حواليلعضو هيئة التدريس تكريس 
باحث بدوام كامل، ينتظر منهم  90,000العربية خزان بشري يساوي العلمي، يكون لدى الجامعات 

لكنّ  يبدو أن الواقع  .26أو فرنسا 25 إنتا  بح ي يوازي أضعاف ما تنتجه جامعات دول م ل كندا
 (.52 ص م :  2010، ة ال قافيةالتقرير العربي ال الث للتنمي(بعيد كل البعد عن هذا اامر

 :دور الجامعات الفلسطينية في خدمة البحث الموجه
 .تقديم ااسس العلمية للتصدي المشكالت التي تواجه البحث الموجه 
 .إجراء البحوث العلمية لصالح المنظمات والهيئات  التعليمية 
 .تقديم الخدمات للعاملين بالم،سسات التعليمية والبح ية  المختلفة 
 .تشجيع أفراد المجتمع على استخدام مرافق ومنشلت البحث الموجه 
  إنشاء مجالس استشارية مشتركة من رجال الجامعات الفلسطينية، وقيادات المجتمع لتحديد

 حاجات المجتمع والتعرف على مشكالته.
  توجيه اابحاث الجامعية لحل مشكالت المجتمع والتي تخدم المجتمع وتعمل على تطويره، و

 يام م،سسات المجتمع للم،تمرات العلمية  كل في تخصصه.ق
  مستوياتهم. اختالفتقديم برامج لتلبية متطلبات أفراد المجتمع على 
  إعداد مراكز خدمة المجتمع للقيام ببعض الدورات لتدريب أفراد المجتمع على بعض الحرف

 والصناعة والمشاريع. 
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  محاولة تسهيل استفادة أفراد المجتمع منها.المساهمة في تطوير التكنولوجيا المختلفة، و 
  مساعدة أفراد المجتمع عن طريق تقديم أفكار جديدة ومتطورة في كيفية إدارة المشاريع

 وااعمال المختلفة.
 .تقديم االستشارات المتنوعة في المجاالت المختلفة افراد المجتمع 
 تقديم الخدمات المتنوعة إلى المجتمع المحلى الموجودة فيه. 
 .مشاركة الجامعات الفلسطينية  في المناسبات االجتماعية المختلفة 
 .تدعيم قيم المسئولية االجتماعية لدى الفرد 
 .اإلسهام في كافة ميادين ال قافة ونقلها ابناء المجتمع 
 .نوعية المواطنين عن طريق تنظيم المحاضرات والندوات 
 اء هيئة التدريس في المجال البح ي مشاركة أبناء الجامعات الفلسطينية  من طلبة وأعض

 العام لخدمة المجتمع 
 .توظيف اإلنتا  العلمي في خدمة المجتمع 
 .تطوير مختلف أنوا  مجاالت خدمة المجتمع 

 :واع الجامعات في ضوء البحث الموجهنأ
 ما العالي التعليم م،سسات من ك ير أمام المتاحة اإلبداعية النماذ  أبرز ومن :المنتجة الجامعة .1

 ،تقني ا المتقدمة الدول جامعات من عدد في المتبع ااسلوب :وهو  المنتجة الجامعة عليه يطلق
 من مواردها زيادة على الجامعة تعمل النموذ  لهذا ووفق ا، اامريكية المتحدة الواليات ومنها

 في مجتمع ال تجاه وال قافية العلمية لتزاماتاال على المحافظة مع لآلخرين تقدمها التي الخدمات
 .(21صم:  2008)صائا،  .نفسه الوقت

إن العملية التعليمية وما تتضمنه من تأهيل معرفي لإلنسان ليست المهمة  الجامعات البحثية: .2
البحث العلمي  :أال وهي  ،فهناك مهمة أخرى مكملة لها ومتفاعلة معها ،الوحيدة للجامعات

 .(2007)جريدة االقتصادية، .وتوليد المعارف الجديدة
 :صفات الجامعة البحثية

 أن تقوم الجامعة ببحوث أساسية وبحوث تطبيقية. -
 .أن يكون التدريس فيها مبني على البحث العلمي -
 .أن تتمتع بنظام أكاديمي متكامل -
 أن يكون لديها نسبة مرتفعة من برامج الدراسات العليا ذات الطابع البح ي  -
 .يةأن تأتي نسبة مرتفعة من دخلها من مصادر خارج -
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ساتذة من مختلف أة و ويتم ل هذا البعد في البيئة الجامعية من حيث وجود طلب ،أن تتمتع ببعد دولي
ومن حيث وجود تعاون وتوسع خارجي واتفاقيات شراكة مع الجامعات والم،سسات أنحاء العالم ،

 (.2007)جريدة االقتصادية،  المعرفية في مختلف أنحاء العالم
 :الحاضنات .3

 دعم لغرض عالميا المستخدمة اآلليات وأنجح أهم إحدى والتقنية الصناعية ااعمال حاضنات تعتبر
 هو والتحضين التقنية على المبنية ،الصغيرة االقتصادية المنشلت وتنمية ،التطبيقي العلمي البحث
 مملوكة تكون  التي ت،واالبتكارا المعرفة على مبنية ،جديدة أعمال منشلت ورعاية تكوين تخدم آلية

 .(4 ص: م  2008د )عزيز، أفرا عن ومنب قة
 (23ص:  م 2008،  صائا) منها متعددة، صوراا الخاص والقطاع الجامعة بين الشراكة وتأخذ
 .وبشري ا مادي ا مشتركة مشاريع -
 .آخر إلى طرف يقدمها عقود -
 .التعاون  عن الناتجة المكاسب الطرفان يتقاسم بحيث استراتيجية تحالفات -
 .الجامعة تقدمها التي االستشارية الخدمات مقابل الخاص القطا  لقب من مادي دعم -
 .الخبراء تبادل -

 :البحث  العلمي الموجه
 :والعلم. ومصطلح البحث يعني لغة ،البحث :يتكون البحث العلمي من شقين هما البحث العلمي:

حقائق أو مبادئ،  الطلب، والتفتيش، والتنقيب، والس،ال، واالستقصاء، والتحري، والوصول إلى معرفة
)السلطان ومحاولة معرفة الحقائق وااسس واكتشاف حقائق جديدة بالدراسة العلمية لموضو  ما 

 (.85 ص م:1997وآخرون، 
 فعالة مشاركة من له لما والتنمية، العلمي التقدم في الزاوية حجر مجتمع أي البحث الموجه في يعدو 
 أنه كما رها،يوغ واإلدارية، والزراعية، والصناعية ادية،االقتص المختلفة جوانبها بجميع التنمية في

 وزيادة ،ااداء تحسين في ويساعد ،المجتمع   تواجه التي للمشاكل الحلول إيجاد على يساعد
 فقد المجتمع، ولهذا  في الم،سسات والخدمات لجميع ،للمنتجات عالية جودة على والحصول ،اإلنتا 
ا أصبح  ظل في أهدافها تحقيق في بشكل عام واستمرارها الم،سسات بقاء يدلتوك البحث الموجه أساس 

 في فتنافست الحقيقة، هذه الدول المتقدمة أدركت ولقد العولمة، واقع يفرضها التي القوية المنافسة
 أجل من المتعددة والصيا ااساليب وأسست ،وتطويره البحث الموجه ودعمه مجال في االست مار
 والصناعة التقني الجانب على التركيز مع ،أنواعه البحث الموجه بشتى من لىالم  االستفادة تحقيق
 (.17ص م:2005 ومتولي، )صائا
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 مفهوم البحث الموجه:
 أخرى  جهة ومن وميادينها وأساليبها، البحوث أنوا  باختالف البحث الموجه واختلفت ريفاتتع تعددت
 العلمي للبحث ريفاتالتع بعض إلى كن اإلشارةويم اإلنسانية، العلوم طبيعة من االختالفات هذه فإن
 يلي: كما
 أو يعني الطلب فهو .وفتش ،طلب :بمعنى "بحث "فعل من :لغة البحث اللغوية، الناحية فمن

 يدل والذي فهو العلم المصطلح هذا من ال اني الشق أما .الحقيقة معرفة ومحاولة ،والتحري  التفتيش
 (.154ص: م1994 منظور، )ابن قتهحقي على وفهمه الشيء إدراك على لغة

 البحث الموجه اصطالحا:
 لزيةادة فةي سةعيه العلمةي ااسةلوب مسةتخدما اإلنسةان يقةوم التةي المنظمةة الجهةود مجموعةة -

 وآخةرون، )عةدسالظةواهر  هذه بين العالقات وتحديد ،ظواهرها واكتشاف، بيئته على سيطرته
 (.53ص: م  2003

 علميةة منهجيةات وفةق المختلفةة المعرفةة فةي حقةول ن المتخصصةو  بةه يقةوم مةنظم فكةري  نشاط -
 المشةاكل معالجةة وكةذلك وتجديةدها، اإلنسةانية وتطويرهةا المعرفةة اءر إ ة أجةل مةن وذلك  معينة
 البيئيةة، و والتقنيةة واالجتماعيةة االقتصةادية فةي اآلالت المعاصةرة المجتمعةات  تعيشةها التةي
 ص: م  2000 )ال بيتي، الحاضر الوقت الجامعات في وظائف من أساسية وظيفة يم ل وهو
214.) 

من خةالل تجميةع بيانةات بطريقةة  ،عملية الوصول إلى حلول للمشكالت يمكن أن يعتمد عليها -
 (.46 ص: م  1990)لويس، مانيون،  م تحليل تلك البيانات وتفسيرها ،ة مخططة ومنظمَ 

        حلةةول دإليجةا  موضةوعيإجةراء عملةةي مةنظم و  بأنةه إجرائيةا البحةث الموجةةه ويعةرف الباحةث   
أو تجميةةةع بيانةةةات عةةةن مقترحةةةات، أو اقتراحةةةات، أو مقةةةوالت للتأكةةةد مةةةن صةةةحتها،   لمشةةةكالت

وبيئةةةة البحةةةةث الموجةةةةه هةةةي الظةةةةواهر الطبيعيةةةةة، أو االجتماعيةةةة، أو النفسةةةةية   بهةةةةدف التنميةةةةة 
 .والتطوير

 :العلمي الموجه البحث أهمية
 التقةدم مجتمةع يريةد أي فةي والتطةور التنميةة أركةان أهةم نمة الحاضةر وقتنةا البحةث الموجةه فةي يعةد

 الةدول أن أدركةت فبعةد المتقدمةة، المجتمعةات بةين مقعةدا   لنفسةه ويحجةز ابنائةه، الرفاهيةة وتةوفير
 مةا كةل لةه وقةدمت مةن االهتمةام الك ير أولته ي،ديه، الذي الدور البحث الموجه وعظم أهمية المتقدمة
 ك يةرة وسةائل إلةى يحتةا  أنةه الةرغم مةن علةى معنويةة، أو ماديةة انةتك سةواء متطلبةات، مةن يحتاجةه
 لالقتصةاد ااساسةية الدعامةة ويعتبةر البحةث الموجةه، أن حيةث الطائلةة، اامةوال ويتطلةب معقةدة،
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 السةمة أيضةا يعةد كمةا كافةة، فةي ميادينهةا اإلنسةانية المعرفةة أركةان مةن أساسةيا   ركنةا ويعةد والتطةور،
 (.21 : صم  2000)مكي،  الحديث للعصر البارزة

 دعائم البحث الموجه:
البحث الموجةه لةه عةدة عناصةر تدعمةه وت بةت وجةوده كاقتصةاد قةوي وتسةهم بوجودهةا فةي أي اقتصةاد 

: م2005، الفةةةوزان) :ضةةةمن تصةةةنيف االقتصةةةاديات المتقدمةةةة والتةةةي مةةةن أبرزهةةةا مةةةا يلةةةي عضةةةبةةةأن ت
 (33ص
 .ظومة فاعلة للبحث والتطويرنم .1
 .ية معلوماتية داعمةعمبنية تحتية مجت .2
 .العلمي البحث لدعم موازنة تخصيص .3
  .العاملون في البحث والتطويردعم  .4

        يالجهاز المركزي ل حصاء الفلسطين ن واقع البحث والتطوير لد ع ةإحصائي مؤشرات
 م(2015  لعام)

 :في فلسطين  العلمي البحث على اإلنفاس
وبلغت  مليون دوالر أمريكي ، 61.4ن لتطوير في فلسطييع البحث وار على مشا اإلنفاق إجماليبلا 

% من إجمالي اإلنفاق على 56.1نسبة اإلنفاق على مشاريع البحث والتطوير في القطا  الحكومي 
البحث والتطوير ، وكانت مشاركة المنظمات غير الحكومية في اإلنفاق على البحث والتطوير ما 

 .مالي اإلنفاق% من إج23نسبته 
 م 2008 العةام حسةب معطيةات دوالر مليار  9الموجه  العلمي البحث على تنفق إسرائيل أن ويذكر
 علةى إسةرائيل حكومةة تصةرفه مةا معةدل أن كمةا .القةومي  إسةرائيل إنتةا  مةن % 4.7 يةوازي  ما وهو

 الحكوميةة الموازنةة مةن %34 يةوازي  مةا العةالي التعلةيم م،سسةات فةي المةدني البحةث والتطةوير
 والتجهيزات. والصيانة، والمنشلت، للرواتب، فهو باقي الموازنة أما بكامله، العالي مللتعلي المخصصة
 والتطوير البحث في الخاص القطا  مساهمة نسبة تكون  تكاد  :الفلسطيني الخاص القطاع مساهمة

 الناتج من  0.2 %لحدود أحيانا اإلنفاق ضللة مع %5 تتجاوز ال العربي العالم فلسطين و في
 الحكومي التمويل على والتطوير البحث   لبرامج الدعم يرتكز حيث ،2002 عام المحلي ياإلجمال
 بنسب تمويل استقطاب عن واضح عجز مع أساسي بشكل الرسمية الجامعات  وبرامج المباشر
 الخاص. القطا  أو الخارجية  البرامج من مقبولة
 الواردة وكانت البيانات على باالعتماد البحث الموجه على اإلنفاق وفق العربية الدول ترتيب ويمكن
 إجمالي من 22.0%نسبته ما والتطوير البحث على اإلنفاق في الحكومية غير المنظمات مشاركة
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 البحث على اإلنفاق في العالي التعليم قطا  مشاركة نسبة وبلغت .والتطوير البحث على اإلنفاق
 والتطوير. لبحثا على اإلنفاق إجمالي من % 36.0 نسبته ما والتطوير
 فلسطين في والتطوير البحث في العاملين عدد بلا :في فلسطين والتطوير البحث في العاملون 
 عدد بلا فيما ،م   2013 العام في التام الوقت بمكاف  عامل 5,162 يشكلون  عامال 8,715
 كما التام، الوقت بمكاف  وباح ة باح ا 2,482 يشكلون  وباح ة باح ا 4,533 فلسطين في الباح ين

 الباح ين عدد بلا وقد باح ة، 1,023 اإلناث الباح ين وعدد باح ا، 3,510 الذكور الباح ين عدد بلا
 السكان من نسمة مليون  لكل وباح ة باح ا 566  التام الوقت بمكاف 
 البحث مجال في محلية جائزة116 ةدولي جائزة 72 على فلسطين حصلت :العلمي البحث مخرجات
 شكلت ،2013العام في را اخت براءات 9 و للكتب معياري  دولي رقم 148 وسجل والتطوير،

 ااساسية البحوث وشكلت والتطوير، البحث أنشطة إجمالي من %26.7 راسات واالستشاراتالد
 إجمالي من% 8.3 التجريبية البحوث وشكلت ،%30.6 التطبيقية البحوث شكلت فيما ،34.4%
 .والتطوير البحث أنشطة
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 المبحث الثالث
 تمويل البحث العلمي الموجه

 مقدمة:
مراكةةز البحةةث العلمةةي فةةي تضةةافر الجهةةود بةةين  تتطلةةب ،تمويةةل مشةةروعات إنتاجيةةة البحةةث العلمةةين إ

دفةع عجلةة البحةث العلمةي النةوعي المنشةود علةى المسةاهمة التةي تعمةل بةدورها  الشةركاتو ، الجامعات 
يجاد الشراكة الفعليةة  ،ع اآلليات العملية لتمويل البحث العلميمن أجل التنمية لوض، في الجامعات  وا 

تعريةةف .هالموجة فةةي سةبيل االرتقةاء بجةودة نوعيةة إنتةةا  البحةث العلمةي الجامعةات والقطةا  الخةاصبةين 
 :تمويل البحث الموجه

ال : ك ةر مالةه، و ، وم( مال موال  78ص-92ص : 2،  1977جاء في المعجم الوسي  ) التمويل لغة:
ال فالنةةةا  أعطةةةاه مةةةاال  وتعنةةةي )َموَلةةةه(: قةةةدم لةةةه مةةةا يحتةةةا  مةةةن مةةةال والمةةةال كةةةل مةةةا يملكةةةه الفةةةرد أو ومةةة

الجماعة من متا  أو عروض تجارة أو عقار أو نقةود أو حيةوان. وقةد أطلةق فةي الجاهليةة علةى اإلبةل 
 ويقال: رجل مال: أي ذو مال.

 :التمويل اصطالحاا 
يل بأنةه مجموعةة ااعمةال والتصةرفات التةي تمةدنا بوسةائل الةدفع عرفت دائرة المعارف البريطانية التمو 

 ( 16 : صم  2000)حميد، 
 التمويل بأنه:" اإلمداد بااموال في أوقات الحاجة إليه.( 21 : صم  2002)الحا ،وعرف 
اإلمةةةداد بةةةرأس المةةةال أو بقةةةرض نقةةةدي للحاجةةةة إليةةةه فةةةي تنفيةةةذ  (10 : صم  2001)حجةةةازي،وعرفةةةه 
 ااعمال.
بةةةةأن التمويةةةةل يعبةةةةر عةةةةن مختلةةةةف اانشةةةةطة التةةةةي تتضةةةةمن  (10 : صم  1986) إسةةةةماعيل، وعرفةةةةه

مختلف ااعمال التي يقوم بها اافراد والمشروعات للحصول على النقدية للوفاء بااللتزامات المستحقة 
 للغير في مواعيد استحقاقها. 

الشةركة التةي تتعلةق بةإدارة بأنةه مجموعةة الوظةائف اإلداريةة فةي  (19 : صم  1980)عبد هللا،وعرفه 
حركة النقود حتى تتوفر للشركة وسائل تحقيق أهدافها بوجه مقبول قةدر اإلمكةان وتسةتطيع فةي الوقةت 

 نفسه مواجهة التزاماتها المالية عندما تحين مواعيدها.
ن التمويةةةةل يعبةةةةر عةةةةن مختلةةةةف اانشةةةةطة التةةةةي تتضةةةةمن مختلةةةةف ااعمةةةةال التةةةةي يقةةةةوم بهةةةةا اافةةةةراد إ

 للحصول على النقدية للوفاء بااللتزامات المستحقة للغير في مواعيد استحقاقها.  والمشروعات
مجموعةةة الوظةةائف اإلداريةةة فةةي الشةةركة التةةي تتعلةةق بةةإدارة حركةةة النقةةود حتةةى تتةةوفر للشةةركة وسةةائل 
تحقيةق أهةةدافها بوجةةه مقبةةول قةدر اإلمكةةان وتسةةتطيع فةةي الوقةةت نفسةه مواجهةةة التزاماتهةةا الماليةةة عنةةدما 

 ين مواعيدها.تح
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أن التمويةةل يعنةةي تعبئةةة المةةوارد النقديةةة وغيةةر النقديةةة الالزمةةة للتخطةةي  واإلشةةراف علةةى إدارة وتنفيةةذ  و
اابحةةةاث العلميةةةة الموجهةةةة ومتابعتهةةةا بهةةةدف تحقيةةةق أهةةةدافها بتحقيةةةق الشةةةراكة بةةةين القطةةةا  الخةةةاص 

 والجامعات بشكل أك ر كفاءة وفعالية

 :فلسطينفي  هتمويل البحث العلمي الموج
وبلغةت  مليةون دوالر أمريكةي ، 61.4ن يع البحث والتطوير فةي فلسةطير على مشا اإلنفاق إجماليبلا 

% مةن إجمةالي اإلنفةاق علةى 56.1نسبة اإلنفاق على مشاريع البحث والتطوير في القطا  الحكةومي 
تطةةوير مةةا البحةةث والتطةةوير ، وكانةةت مشةةاركة المنظمةةات غيةةر الحكوميةةة فةةي اإلنفةةاق علةةى البحةةث وال

 8,715بلا عدد العاملين في البحث والتطةوير فةي فلسةطين كما ، و مالي اإلنفاق % من إج23نسبته 
، فيمةةا بلةةا عةةدد البةةاح ين فةةي م  2013عامةةل بمكةةاف  الوقةةت التةةام فةةي العةةام 5,162عةةامال يشةةكلون 

بلةةةا عةةةدد كمةةةا  باح ةةةا وباح ةةةة بمكةةةاف  الوقةةةت التةةةام، 2,482باح ةةةا وباح ةةةة يشةةةكلون  4,533فلسةةةطين 
باح ة، وقد بلا عدد الباح ين بمكاف   1,023وعدد الباح ات اإلناث  باح ا،  3,510الباح ين الذكور 

 المركةةةةزي لإلحصةةةةاء)الجهةةةةاز . باح ةةةةة لكةةةةل مليةةةةون نسةةةةمة مةةةةن السةةةةكانباح ةةةةا و   566 ،التةةةةام الوقةةةةت
 (.17ص :م2013الفلسطيني، مسح البحث والتطوير، 

 

 

 

 حكومي

 منظمات غير حكومية

 التعليم العالي

 
 

 2013 التوزيع النسبي لإلنفاق على البحث والتطوير في فلسطين حسب القطاع،( 2.6شكل )

 ص :م2013الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح البحث والتطوير، : المصدر
 

أك ةةر الةةدول تخصيصةةا  لتمويةةل البحةةث الموجةةه فةةي الجامعةةات )الواليةةات : يأمــا علــى الصــعيد الــدول
 .السويد(  -اليابان –المتحدة اامريكية 
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تبلا قيمة ما ينفقه القطا  الخاص في إسرائيل للتمويل العام على اابحاث والتطوير أعلى نسةبة فةي و 
%، ويعةةد القطةةا  الحكةةومي الممةةول الةةرئيس لنظةةام البحةةث الموجةةه فةةي الةةدول العربيةةة حيةةث 52العةةالم 
الموجةةه أنمةةوذ  دولةةة الكويةةت  ومةةن النمةةاذ  العربيةةة الجيةةدة فةةي دعةةم البحةةث %(90إلةةى  %80يبلةةا )

التةةي فرضةةت نسةةبة معينةةة مةةن أربةةاح الشةةركات لةةدعم م،سسةةة الكويةةت لألبحةةاث العلميةةة تقةةوم كمةةورد 
 (.87: صم  2006)ياقوت إضافي لحركة البحث الموجه 

ويقصةةد بةةه قيةةام الجامعةةات بةةبعض النشةةاطات المضةةافة إلةةى مهماتهةةا ااساسةةية لقةةاء  التمويــل الــذاتي:
 :زانية الجامعة ومن هذه الممارساتموارد المالية التي تعزز من ميتحقيق بعض ال

 تقديم خدمات للمجتمع مقابل مردود مالي. -
 التوسع في التعليم المستمر والتدريب. -
 التوسع في الدراسات العليا )ماجستير، دكتوراه( -
 فتح باب الدراسات المسائية والتعليم الموازي. -
العلمةي فةي الجامعةات العربيةة بوجةه عةام والفلسةطينية بشةكل  دعم وتحسين التمويل الةالزم للبحةث -

  .خاص

 العلمي: البحث على اإلنفاس
 القطةاعين مةن عليةه يصةرف وما به، المرتب  روالتطوي العلمي للبحث يخصص ما احتساب به يقصد

 .ضمنا تدخله ولكنها التطوير كلمة حذف يتم وقد ،الحكومي وغير الحكومي
 .متعددة مصادر من يقدم الذي الدعم من مختلفة بمستويات العالم دول في العلمي البحث يحظى 

 الةدول تلةك مجتمعةات تنميةة فةي تسةهم مفيدة معارف من البحث هذا ينتجه لما نظرا   الدعم هذا ويأتي
 حضةارة مسةتقبل رصةيد ت ةري  جديةدة معرفية آفاق من يعطيه لما ونظرا   جهة، من القريب المدى على

 دول إنفةاق على الضوء الفصل هذا ويلقي .أخرى  جهة من اابعد المدى على نمكا كل في اإلنسان
 الدول هذه وتتوز  العلمي، بالبحث تهتم طموحة وأخرى  كبرى  دول بينها العلمي، البحث على مختلفة
 مختلفةة محةاور خةالل مةن اإلنفةاق تةوز  المجةال هةذا فةي الفصةل ويطةرح .العةالم أنحةاء شةتى علةى
 إضةافة المنفةذة  البحةوث وطبيعةة العالقةة  ذات والجهةات البحةث  هةذا علةى اقاإلنفة مصةادر :تشةمل
 .البحوث هذه مجاالت إلى

 (5: صم  2005، اللحيدان) :دواعي اإلنفاس على البحث والتطوير
بةأن االسةت مار فةي التقنيةة ومخرجاتهةا  الوعي واإلدراك لد  متخذي القرار في القطاع العام والخاص:

ة تطوعهةةا وت ريهةةا وتةةدعمها، وقةةد أدركةةوا منةةذ وقةةت مبكةةر أن تلةةك ااداة هةةي البحةةث ال يةةأتي بةةدون أدا 
  .والتطوير والتعليم المتجدد ورفع كفاءة العاملين فيها
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اللةةذين همةةا الركنةةان ااساسةةيان  :والبحــث الموجــه إدراك الــدول المتقدمــة ألهميــة دعــم التعلــيم العــالي
عينهةا أهميةة وضةع التشةريعات والضةواب  التةي تجعةل للبحث والتطور، فقد وضعت تلك الدول نصب أ 

 دعم القطاعات المختلفة لعملية البحث والتطوير واجبا  ملزما  للجميع.
: للبةاح ين، بةل تةأتي نتيجةة أن سياسة البحث والتطوير ال يمكن أن تأتي نتيجة المبادرات الشخصية
الموجةه والتطةوير، تسةعى مةن وضع خطةة عمةل وبةرامج وأهةداف محةددة مةن قبةل جهةة معينةة بالبحةث 

خاللهةةا  إلةةى تحقيةةق أهةةداف اسةةتراتيجية علةةى مسةةتوى الدولةةة ككةةل وطموحاتهةةا المسةةتقبلة ممةةا تةةنعكس 
  .نتائجه على نسبة النمو المستهدفة

والمصةةانع الوطنيةةة التةةي تعتمةةد فةةي  أن تمويــل البحــث والتطــوير يــأتي مــن قبــل الشــركات الصــناعية:
يةةة ولةةيس علةةى اسةةتيراد المةةواد جةةاهزة  ةةم تقةةوم بعمليةةة التعبئةةة والتغليةةف صةةناعاتها علةةى الخامةةات الوطن

فق  وتدعي أنها تقوم بعملية التصنع، إن الصناعة الحقيقية هي تلك التي تقوم على الخامات المحلية 
  .وتطورها من خالل البحث والتطوير

لهةةا دور فاعةةل فةةي عمليةةة والمسةةتقلة عنهةةا  ،ن الجامعةةات ومراكةةز اابحةةاث التابعةةة لهةةاأيةةري الباحةةث 
البحث والتطوير، ولذلك فإن الجامعات والمراكز البح ية هي وجه العملة اآلخر للتقةدم العلمةي والتقنةي 

والتطبيقيةة المتقدمةة ، والنةدوات والحلقةات الدراسةية ، ومشاركتهم فةي المة،تمرات ، ن تدريب الباح ين أو 
 الروتين النصيب ااكبر.ال تقف أمامها لوائح أو أنظمة أو مجالس لها من 

 :العلمي البحث  توثر في اإلنفاس التيالعوامل 
 البحةث علةى العةالمي اإلنفةاق مسةألة طةرح فةي الحسةبان فةي أخةذها ينبغةي رئيسةة عوامةل  ال ةة هنةاك

 :(www.moe.gov.sa) ة: اآلتي العوامل هذه وتشمل العلمي،
 العلمي للبحث المعطاة ااهمية مدى لكذ يبين حيث :مختلفة لعوامل تبعاا  عهيوتوز  اإلنفاس حجم
 التي والموضوعات المنفذة البحوث طبيعة أولويات إبراز إلى إضافة العالقة، ذات الجهات ودور
 .باالهتمام تحظى
 يةتم التةي المرجعيةة تم ةل المصةادر هةذه ان :عـهيوتوز  اإلنفـاس حجـم حـول الدوليـة البيانـات مصادر
 تهةتم دوال   تشةمل سةبق، مةا حةول دوليةة أم لةة، المطروحةة بالبيانةات ةال قة تةأتي ومنهةا عليهةا، االعتمةاد
 البيانةات حةول وتتفةر  مصةادر منهةا، االسةتفادة يمكةن عنةه متكاملةة صةورة وتعطةي العلمةي، بالبحةث
 العلمي من خالل ما يلي:  البحث على اإلنفاق
 اإلنفاق حول الدولية ناتالبيا عرض في عليهما االعتماد تم الدولية للبيانات رئيسان مصدران هناك
 :المصدرين بهذين تعريف يأتي وفيما العلمي  البحث على

 قاعدة هو المصدر وهذا المجاالت، شتى في الدولية بالبيانات يهتم عام مصدر بأنه :األول المصدر
 الدولي. البنك  بيانات
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 في المطروحة العشر ولالد في ااقسام هذه على العلمي البحث على اإلنفاق توز  الدولية فالبيانات
 اإلنفاق من ااساسية البحوث حصة تزيد وال البيانات، هذه حول مالحظات يأتي وفيما، التقرير هذا
 تصل حتى الدول باقي في وتقل المكسيك، في النسبة هذه عند فهي 24%  عن العلمي البحث على
 .اليابان في% 12و المتحدة، الواليات في 19% وهي الصين، في  5%إلى
 الدول في ذلك عن وتزيد الصهيوني، الكيان في 11% اادنى حدها التطبيقية البحوث حصة وتبلا

 .المتحدة المملكة في 41% إلى تصل حتى ااخرى 
 في 77% و الصين، في 83% إلى تصل حيث ااسد، بحصة التجريبي التطوير بحوث وتحظى
 المتحدة الواليات في 63% تبلا فهي .ااخرى  الدول باقي في 42% عن تقل وال الصهيوني  الكيان

 التجريبي التطوير ببحوث االهتمام أن مالحظة يمكن الجنوبية ولعله كوريا في62% و اامريكية،
 للقطا  البح ي الدور بتفوق  يرتب  حصته تفوق  ولعل، يقدمها التي السريعة المادية القيمة إلى يعود

 .الخاص
 اإلحصةاء معهةد هةو المصةدر وهةذا والتعلةيم، ال قافةة وقضةايا ةوالتقنية بةالعلوم فيهةتم الثـاني المصـدر
 مةن يسةتفاد كأم لةة الةدول مةن مجمةوعتين اختيةار تةم اليونسكو  والعلوم وال قافة للتربية الدولية للمنظمة
 .اإلنفاق هذا عيتوز  وعلى العلمي، البحث على إنفاقها حجم على االطال 
 في العلمي البحث توجهات على تأ يرا   ااك ر الدول من تعدّ  كبرى  دوال   ااولى المجموعة تشمل
 االتحادية، وروسيا المتحدة، والمملكة واليابان، اامريكية، المتحدة الواليات: الدول هذه وبين، العالم

 بتوجهات وتتميز العالم مناطق مختلف حول تتوز  طموحة   دوال   ال انية المجموعة وتتضمن والصين،
 والكيان أفريقيا، وجنوب والمكسيك، وسنغافورة، الجنوبية، كوريا: الدول ذهه وبين، وتقنية علمية

 .الصهيوني

 خاصة بالبحث الموجه:مؤشرات 
 ويمكن قياس هذا القطاع من خالل المؤشرات التالية:

: شةةهد اإلنفةةاق علةةى البحةةث والتطةةوير اهتمامةةا كبيةةرا مةةن الةةدول حجــم اإلنفــاس علــى البحــث والتطــوير
مليةةار دوالر كانةةت حصةةة الواليةةات  360نحةةو  2000فبلةةا فةةي عةةام  ااخيةةرةنوات الصةةناعية فةةي السةة

بمقدار م لين في بعض المناطق، فبلا في  اإلنفاقارتفع حجم  2006% وفي عام  50المتحدة منها 
مليةار دوالر فيمةا جةاءت الصةين فةي  230 ااوروبةيمليار دوالر وفي االتحاد  330الواليات المتحدة 

 مليار دوالر. 130مليار دوالر تلتها اليابان 136 ة المرتبة ال ال
فيمةةا يتعلةةق بعةةدد  2005فةةي عةةام  ااولةةى: احتلةةت الواليةةات المتحةةدة المرتبةةة عــدد البــاحثين والعلمــاء

 926مليةةون باحةةث تلتهةةا الصةةين فةةي المرتبةةة ال انيةةة ولةةديها نحةةو  1.3البةةاح ين حةةين كةةان لةةديها نحةةو 
نسبة العلماء لكل مليون من السكان فجاءت في  أماث ومبرمج، باح ألف 650باحث وفي الهند  ألف
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المراتةةةةب العشةةةةر ااولةةةةى: فلنةةةةدا، ايسةةةةلندا، السةةةةويد، الةةةةدنمارك، سةةةةنغافورة، النةةةةرويج، اليابةةةةان، الواليةةةةات 
 (UNDP, 2006: p324المتحدة، روسيا،  م كوريا. )

ستراتيجيات الوطنية لالنتقةال : بدأت االعلى البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي اإلنفاسحجم 
االقتصةةاد الجديةد تضةةع فةةي الحسةبان ضةةرورة زيةةادة حجةم اإلنفةةاق، فةةي القطةاعين الخةةاص والعةةام،  إلةى

مةن  2006-2005على البحث والتطوير فقد حققت الصين نقلة نوعية برفع هةذه النسةبة بةين عةامي 
تقدمةة والناميةة الرائةدة فةةي % فةةي معظةم الةدول الم2.5% وأصةبحت هةذه النسةبة تزيةد علةى 0.6-1.2

( فةةةي 2003-2000هةةةذه النسةةةبة بةةةين ) 2006هةةةذا المجةةةال، فقةةةد قةةةدر تقريةةةر التنميةةةة اإلنسةةةانية لعةةةام 
علةى البحةث والتطةوير كنسةبة  اإلنفةاقفةي حجةم  ااولةىمختلف المناطق، حيث تحتل إسرائيل المرتبةة 

% فالواليةةات المتحةةدة، 3.2يابةةان %  ةةم ال4تلتهةةا السةةويد  4.95مةةن النةةاتج المحلةةي فةةي الفتةةرة بمعةةدل 
 (UNDP, 2006:p 327% لكل منها. )2.6وايرلندا، وكوريا الجنوبية 

علةى البحةث والتطةوير منخفضةا جةدا فةي الةدول  اإلنفاق: اليزال على البحث العلمي والتطوير اإلنفاس
ارنةةةة % مةةةن قيمةةةة النةةةاتج المحلةةةي العربةةةي، مق0.02مةةةن  أك ةةةر 2004العربيةةةة فهةةةو لةةةم يتجةةةاوز عةةةام 

 اإلمةارات%، وتعةد 2.5% والوسةطي للةدول الصةناعية المتقدمةة 1.4بالمعدل الوسطي العالمي البةالا 
بةاالف،  5.5% ، ولبنةان والكويةت والسةعودية تنفةق نحةو 0.6فبلةا  اإلنفةاقفي حجم  ااعلى وااردن
 ف.)بةةاال 2بةةاالف وبةةاقي الةةدول اقةةل مةةن  2.8بةةاالف وقطةةر  3.2بةةاالف والبحةةرين  4ومصةةر 

UNDP, 2006:p 329) 
: أن االهتمةةام بإعةةداد وتطةةوير رأس مةةال بشةةري بنوعيةةة وكفةةاءة اإلنفــاس علــى تطــوير المــوارد البشــرية

عالية، يقع على عاتق الحكومات بصورة أساسية، لهذا البد من زيادة اإلنفةاق علةى التعلةيم ابتةداء مةن 
 النوعي للتعليم ااساسي والعالي. التعليم الجامعي، والتطوير إلىالمدرسة االبتدائية وصوال 

 في برنامج المسئولية االجتماعية:المدرجة  الشركات مساهمةبعض الفلسطيني على الصعيد 
إلةةةى تقةةةارير جمعيةةةة البنةةةوك الفلسةةةطينية الصةةةادرة فةةةي السةةةنوات ااخيةةةرة ظةةةل بنةةةك فلسةةةطين باإلشةةةارة  

تقةارير البنةك نفسةه إلةى أن نسةبة  صاحب المسةاهمة ااعلةى فةي بةرامج المسةئولية االجتماعيةة، وتشةير
دوالر  1,912,000% من ااربةاح، وأعلةن "بنةك فلسةطين" عةن تقديمةه حةوالي 5مساهمته بلغت نسبة 

% مةن 5، أي مةا يقةارب الةة 2012أميركي ضمن مساهمته بمجال المسئولية االجتماعيةة خةالل العةام 
ي علةةةى المرتبةةةة ااولةةةى كةةةأكبر البنةةةوك أربةةةاح البنةةةك الصةةةافية، ليحتةةةل البنةةةك للعةةةام ال الةةةث علةةةى التةةةوال

، المسةةاهمة بالمشةةاريع التنمويةةة والخيريةةة بكافةةة مجاالتهةةا بةةين البنةةوك الفلسةةطينية عةةن العةةام الماضةةي
لةةى حجةةم وي ةةار التسةةا،ل حةةول البنةةك العربةةي والةةذي يعتبةةر البنةةك ااكبةةر مةةن ناحيةةة التواجةةد، إضةةافة إ

. وال يعةرف أن 256,524 حيةث سةاهم البنةك بمبلةااارباح التي يحصل عليها في السةوق الفلسةطيني 
كةةان كةةل هةةذا المبلةةا قةةد أنفةةق فةةي داخةةل فلسةةطين أم خارجهةةا. وبةةالنظر إلةةى بنةةك القةةدس الةةذي بلغةةت 
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م،سسةة بمعنةى أن كةل م،سسةة حصةلت علةى مةا يقةارب  85ألف$ وزعت علةى  196,471 مساهمته
     لجانب الدعائي للبنك.$، وهذا ي،شر طبيعة البرامج والجدوى التنموية ويبرز ا2000

 ( يوضا ترتيب البنوك حسب قيمة المساهمة في مسيرة الدور االجتماعي2.2جدول )
 البنك قيمة المساهمة $ عدد الم،سسات الشريكة

 م  . فلسطين م. 1,867,003 110

 اإلسالمي العربي 526,227 30

 العربي 256,524  14

 القدس 196,471 85

 الفلسطينياإلسالمي  89,090 15

 التجاري الفلسطيني 59,764 10

 القاهرة عمان 48,302 18

 ااردن 46,904 10

 اإلسكان للتجارة والتمويل 40,421 25

 ااهلي ااردني 21,400 6

 HSBCالشرق ااوس  المحدود 20,000 4

 االست مار الفلسطيني 15,598 5

 الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة 14,000 5

 العقاري المصري العربي 7,000 2

 اإلجمالي 3,209,705 339

 جمعية البنوك الفلسطينية :المصدر
ويتضةح مةةن الجةدول أعةةاله أن المسةاهمات متواضةةعة جةدا لةةبعض البنةوك، حيةةث أن المسةاهمة الفعليةةة 

وهنةةاك بنةةوك لةةم تةةدفع فلسةةا  واحةةدا  لبرنةةامج   دوالر أمريكةةي. 110,000نةةوك مجتمعةةة لةةم يتجةةاوزب ةلسةةت
البنةةةةك التجةةةةاري ااردنةةةةي م. .م وبنةةةةك االتحةةةةاد والبنةةةةك  - االجتماعيةةةةة، وتلةةةةك البنةةةةوك هةةةةي سةةةةئوليةالم

  ااردني الكويتي.
االجتماعيةة يعمةل تحةت إشةراف القطةا  الخةاص  مسةئوليةاقتراح أن يكون هنةاك تشةكيل صةندوق لل نإ

، انةةةه ال يوجةةةةد واضةةةحة اسةةةتراتيجيةعلةةةى أسةةةس  ا  المسةةةاهمين بهةةةذا الصةةةندوق، ويكةةةون مبنيةةة واافةةةراد
االجتماعيةةة القائمةةة حاليةةا ، ويجةةب أن يكةةون هنالةةك محةةددات واضةةحة مةةن  المسةةئوليةمحةةددات لبةةرامج 

خةةالل هةةذا الصةةندوق، أيةةن ستصةةرف هةةذه اامةةوال، وبهةةدف الوصةةول إلةةى التنميةةة المسةةتدامة وخدمةةة 
 المجتمع بحيث تسعى بالنهاية إلى التقليل من البطالة والفقر. 
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ويةةدر  ذلةةك فةةي بةةاب ، العديةةد مةةن اانشةةطة الخاصةةة بهةةا بنفسةةها البنةةوك إمةةا أن تنفةةذ كةةان واضةةحا  أن 
المسةةة،ولية االجتماعيةةةة، أو أن تعمةةةل مةةةع م،سسةةةات لةةةيس لهةةةا أي عالقةةةة بةةةأي جانةةةب سياسةةةي. أك ةةةر 
اانشطة التي ترفض البنوك تمويل أنشةطتها هةو المتعلةق بالمسةائل الوطنيةة والسياسةية، وأحيانةا  تضةع 

ئةةةد وطنةةةي طا  علةةةى أن ال يحمةةةل اسةةةم الجمعيةةةة أو الم،سسةةةة اسةةةم لشةةةهيد أو أسةةةير أو قاالبنةةةوك شةةةرو 
حةد البنةوك الفلسةطينية. وتعةزز هةذه الوجهةة طبيعةة أن فةي يحد المةدراء الفةرعيأعام...الخ. هذا ما قاله 

الم،سسةةةات والبةةةرامج الممولةةةة، حيةةةث أنةةةه بةةةالنظر إلةةةى قائمةةةة المشةةةاريع التةةةي تةةةم تمويلهةةةا ضةةةمن بةةةاب 
ولية االجتماعية ال يوجد أي نشةاط ذات طبيعةة سياسةية أو وطنيةة وال وجةود اي م،سسةة تعمةل المس، 

مع ااسرى أو الشهداء أو حتى تحمل أسمائهم. ويتضح من الدعم الخجول لعدد من البنوك فةي دعةم 
 5عةن العمةل فةي المسةتوطنات فقة  سةاهمت  للوطني، والةذي هةدف إلةى تةوفير بةدائصندوق الكرامة ا

ألةةةةف دوالر فيمةةةةا اسةةةةتنكفت غالبيةةةةة البنةةةةوك ااخةةةةرى عةةةةن دعةةةةم هةةةةذا  55بمبلةةةةا لةةةةم يتجةةةةاوز ال بنةةةةوك 
 .الصندوق 

 المساهمة في صندوس الكرامة الوطني ( مساهمة البنوك2.3جدول رقم )
 المساهمة البنك

 25,000 بنك فلسطين

 10,000  بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة

 10,000  البنك اإلسالمي العربي

 5,000  بنك القدس

 5,000 البنك التجاري ااردني

 55,000 إجمالي المساهمات

 الفلسطينيةجمعية البنوك  :المصدر

وهةةذا يظهةةر إلةةى حةةد كبيةةر تخةةوف البنةةوك حتةةى فةةي قضةةايا م ةةل االسةةتيطان التةةي تعتبةةر مخالفةةة لكةةل 
. واعتبةةةار اانشةةةطة القةةةوانين الدوليةةةة، لكةةةن البنةةةوك قةةةررت أن تنةةةأى بنفسةةةها عةةةن دعةةةم هةةةذا الصةةةندوق 

المناهضةةة لالسةةتيطان ال تتوافةةق وقةةوانين العمةةل المصةةرفي العالميةةة، بةةالرغم مةةن أن مقاطعةةة منتجةةات 
وتعزيز إنتا  الصناعات الوطنية كان سيظهر ايجابيا  في الدورة االقتصةادية، وبالتةالي  ، المستوطنات

 أن ااخيرة لةم تةرى فيةه ذلةك. سةلطة سيكون له العديد من االنعكاسات االيجابية على عمل البنوك إال
وال  ،لةةةيس لهةةةا عالقةةةة بةةةاامور السياسةةةية ،النقةةةد اعتبةةةرت أن أنشةةةطة المسةةة،ولية االجتماعيةةةة للمصةةةارف

التي هي ليست من اختصاصه  ،اامنية حيث أن الجهاز المصرفي كامال  ال يتدخل بم ل هذه اامور
ها فةةةي إطةةةار المسةةة،ولية المجتمعيةةةة فةةةي أو مجةةةاالت عملةةةه، حيةةةث تراعةةةي المصةةةارف أن تكةةةون أنشةةةطت

مشةةةاريع التنميةةةة المسةةةةتدامة م ةةةل الصةةةةحة والتعلةةةيم والرياضةةةةة والبيئةةةة إلةةةةى غيةةةر ذلةةةةك مةةةن القطاعةةةةات 
 (.  2013)فرعون،  االقتصادية
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 2012( يوضا مجاالت البنوك في مسيرة الدور االجتماعي 2.4جدول رقم )
 عدد المؤسسات الشريكة $ مبلغ المساهمة المجال

 80 675,215 التنمية
 105 600,536 التعليم
 37 487,263 اإلغا ة
 62 403,506 ال قافة

 48 330,046 الرياضة
 22 293,340 الصحة
 35 257,755 الطفولة
 13 129,613 البيئة

 30 48,751 ذوي االحتياجات الخاصة
 3 6,731 أخرى 

 436 3,243,755 المجمو 
 نيةجمعية البنوك الفلسطي :المصدر

ويعتبةةر تخصةةيص مةةا يسةةمى بصةةندوق المسةة،ولية االجتماعيةةة" مةةن أهةةم آليةةات عمةةل تحقيةةق الشةةركات 
لمس،وليتها االجتماعية، ويعنى هذا الصةندوق بتحقيةق اادوار المتوخةاة للشةركة فةي هةذا الصةدد. ومةن 

الةذي ، ة اام لة الفلسةطينية علةى ذلةك: صةندوق المسة،ولية االجتماعيةة لسةوق فلسةطين لةألوراق المالية
بر،يةةةةة اسةةةةتراتيجية تهةةةةدف إلةةةةى خدمةةةةة المجتمةةةةع م  2006خةةةةالل النصةةةةف ااول مةةةةن العةةةةام  طلةةةةقان

من خالل عدد من المشروعات بنواٍح مختلفة، وصندوق المس،ولية االجتماعية لمجموعة ، الفلسطيني 
. ونجمةةل (بةةاديكو) شةةركة فلسةةطين للتنميةةة واالسةةت ماراالتصةةاالت الفلسةةطينية، وكةةذلك الحةةال بالنسةةبة ل

في هةذا الجانةب نبةذة عةن تجربةة المسة،ولية االجتماعيةة فةي بةاديكو ومجموعةة االتصةاالت الفلسةطينية 
م ل مبادرة "ااخوة" الفلسطينية التي أطلقتها المجموعتان، والتي يتم من خاللها توزيع معونات غذائية 

عشةةرة آالف أسةةرة  شةةيكل، إضةةافة إلةةى 1500اربعةةين ألةةف موظةةف حكةةومي تقةةل رواتةةبهم عةةن مبلةةا 
أسير. وعلى الصعيد ذاته أطلقت المجموعتان صةندوق "الوفةاء لفلسةطين" كاسةتجابة سةريعة منةذ بةروز 
اازمة االقتصادية، وذلك سعيا  من الصندوق إلى الوفاء ابناء فلسطين ولتضحياتهم وصمودهم. كمةا 

دوالر لمشةةةةرو  الةةةةرب  مليةةةةون  1.25قةةةةدمت بةةةةاديكو ومجموعةةةةة االتصةةةةاالت الفلسةةةةطينية منحةةةةة بقيمةةةةة 
 ااكاديمي للجامعات الفلسطينية مع الشبكة ااوروبية من خالل تقنية "الفايبر".
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 البحث العلمي لد  الجامعات في قطاع غزة :
 فتظهر لنا البيانات التالية الموازنات المعتمدة لدى بعض الجامعات في قطا  غزة: 

 عمادة البحث العلمي.يوضا حجم الموازنات المعتمدة ل (2.5) جدول
 م2008/2009 م2007/2008 م2006/2007 السنة

النسبة  الميزانية الجامعة
 المئوية

اإلنفاس 
 بالدينار

النسبة 
 المئوية

اإلنفاس 
 بالدينار

النسبة 
 المئوية

 32.26 35000 46.48 59600 48.53 52800 اإلسالمية
 0 0 0 0 0 0 األزهر
 67.74 73500 53.51 68600 51.47 56000 األقصى
 100 108500 100 128200 100 108800 المجموع

 يوضا حجم منا القطاع الخاص لعمادات البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية.( 2.6)جدول 
 م2008/2009 م2007/2008 م2006/2007 السنة
 عينية مالية) بالدينار( عينية مالية) بالدينار( عينية مالية) بالدينار( الجامعة

 0 0 0 5000 0 18600 إلسالميةا
 0 0 0 0 0 0 األزهر
 0 0 0 0 0 0 األقصى
 0 0 0 0 0 0 المجموع

 يوضا حجم التمويل للمجالت العلمية المحكمة. (2.7ل)جدو
 م2008/2009 م2007/2008 م2006/2007 السنة

اإلنفاس  الجامعة
 بالدينار

جهة 
 الصرف

اإلنفاس 
 بالدينار

جهة 
 الصرف

اإلنفاس 
 يناربالد

جهة 
 الصرف

 - 0 - 0 - 0 اإلسالمية
 األزهر 10000 األزهر 3000 األزهر  4000 األزهر
 األقصى 2832 األقصى 3540 األقصى  7000 األقصى
 - 12832 - 6540 - 11000 المجموع

,تةم 2015بانةه خةالل العةام  أفةادتبغزة حيةث  اإلسالميةوقد تم التوجه الى الدائرة المالية في الجامعة 
دوالر علةى عةدد  55000العلميةة الموجهةة مةن قبةل بنةك فلسةطين بمةا قيمتةه  اابحاثتمويل عدد من 

دوالر لكةةةل باحةةةث ضةةةمن برنةةةامج زمالةةةة  5000مةةةن البةةةاح ين مةةةن التخصصةةةات المختلفةةةة بقيمةةةة  11
 .مساهمة بنك فلسطين للمسئولية االجتماعية لتمويل البحث العلمي الموجه

 اإلسالميةالبح ي الذي اقيم في الجامعة  ااسبو لوجيا المعلومات بدعم وقد قلمت شركة القدس لتكنو 
 فكانت كالتالي: اإلسالميةبحاث العلمية المحكمة والمنشورة من قبل الجامعة ما ااأ
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وبحةةث واحةةد فةةي العلةةوم الشةةرعية و بح ةةان فةةي العلةةوم  اإلنسةةانيةفةةي العلةةوم  أبحةةاث 5 :2013العةةام 
 .التطبيقية
وبحةث واحةد فةي العلةوم الشةرعية و بح ةان فةي العلةوم  اإلنسةانيةحةث واحةد فةي العلةوم ب  :2014العام 

 .التطبيقية
وبحةةث واحةةد فةةي العلةةوم الشةةرعية و بحةةث واحةةد  فةةي  اإلنسةةانيةبحةةث واحةةد فةةي العلةةوم   :2015العةةام 

 .(اإلسالمية)الدائرة المالية بالجامعة  .العلوم التطبيقية
دينةار كموازنةة للبحةث 133, 794,نةه تةم رصةد مبلةاالدائرة المالية أفقد أفادت  ااقصىمعة ما في جاأ

دينةةةار  14,233مبلةةا  دينةةةار لمةة،تمرات علميةةة و ك 142,33ومبلةةا   2016-2015العلمةةي للعةةام 
صةةةدار أبحةةةاثلتحكةةةيم  دينةةةار لمةةة،تمرات علميةةةة داخليةةةة ومبلةةةا  56,934مبلةةةا ، و مجةةةالت  وا عةةةداد وا 
ومبلةةا  ،دراسةةية علميةةة  ايةةامدينةةار  14,233ومبلةةا  ،يةةة علم أبحةةاثدينةةار لةةدعم مشةةاريع  14,233
 7,117الجةةوائز للبحةةث العلمةةي فكانةةت بمبلةةا  أمةةا ،دينةةار لتحكةةيم طلبةةات وترقيةةات بةةاح ين 17,080

 .( ااقصىالمصدر )الدائرة المالية بجامعة  .دينار

 :ه معوقات تمويل البحث الموج
 مجزيةة مرتبةات دفةع علةى الجامعةة قةدرة عةدم إلةىويرجةع ذلةك  للجامعـات: الـالزم التمويـل ضـعف-1

 ان إذ،  المرحلةة هةذه م،سسةات فةي بشةدة التةدريس نوعيةة لتةدهور أدى مما،  التدريس اعضاء هيئة
 الحصةول اجةل مةن ، الخارجيةة لألعمةال أوقةاتهم معظةم يكرسةون  التةدريس أعضةاء هيئةة من الك يرين
 غيةاب،  العليةا للدراسةات الطلبةة تفةر  ملعةد أيضةا أدى ضةعف التمويةل نأ كمةا،  إضةافي دخةل علةى

 ممةا ااسةاتذة، وتبادل االتفاقات وعقد العالمية ومراكز البحوث،  بالجامعات لالتصال المقننة البرامج
 فةي فعاليتهةا فقةدت التةي العلمةي البحةث وقصةور مراكةز للطةالب التعليمةي المسةتوى  تةدهور الةى أدى

 اازمةة زيةادة فةي وتسةببت المجتمع المصةري  متطلباتو  العمل سوق  واحتياجات بالجامعات االتصال
 واالقتصادية. االجتماعية

ااسةباب  مةن :التمويـل الحكـومي علـى الكامل شبه واالعتماد للبحوث المخصص التمويل ضعف-2
 توجةد أن المتقدمةة اسةتطاعت الةدول وقةد، أهةدافها تحقيةق فةي المصةرية الجامعةات فشةل فةي الرئيسةية

 وتنويةع العلمةي علةى البحةث لإلنفةاق الالزمةة الميزانيةات تةوفير مةن تمكنهةا ائلوسة على آليات وتعتمد
 تواجةه مصةر ومنهةا العربيةة الدول في بينما ميزانياتها، من بسخاء عليه اإلنفاق إضافة إلى مصادره،
  الك ير البح ية والجامعية الم،سسات

 البحةوث مةن سةنويا ينشةر مةا أن الدراسةات إحةدى أظهةرت وقدالعلمية:  اإلنتاجية معدل انخفاض-3
ةا، 55 نحةو التةدريس هيئة أعضاء عدد كان ولما بحث ألف 15 يتعدى ال العربي الوطن في  فةإن ألف 

 في والتكنولوجية العلمية اإلمكانات حيث من له ير ى وضع وهو 300 حدود في هو اإلنتاجية معدل
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 اامةور مةن وهةذا المتقدمةة، الةدول فةي اإلنتاجيةة معدالت من %10 يبلا إذ العربية، اإلنتاجية مجال
 فةي يسةاهم ممةا الالئةق، بالشةكل العلمةي البحةث بةدعم مهتمةة غيةر العربيةة الحكومات من تجعل التي
 العلمية. همتهم وضعف الباح ين، إنتا  بقلة العلمي البحث دعم" إخفاق
 ورالتطة علةى الجامعةات تعمةل الاإلنتـاج:  ومؤسسـات الجامعـة فيمـا بـين العالقـة ضـعف-4

 ومةن الم،سسةات، هةذه بهةا تقوم التي االقتصادية على اانشطة مباشرة بفائدة يرجع الذي التكنولوجي
 بحيث الجامعات بها تقوم ما بها سبقت مصر بدرجة في تطورت قد الصناعة إن لذلك ااسباب بين

 يواجهونه ما حل بمحاولة الجامعة بأموالهم ومطالبة المجازفة ااعمال رجال على الصعب من أصبح
 فرص تخلق التي الصناعية واانشطة الجامعة بين المباشرة االستفادة هنا تقل وبالتالي مشكالت، من
 منهةا يعةاني التةي االقتصةادية واالجتماعيةة والمشةكالت البطالةة حةدة مةن تقلةل حيةث للخةريجين عمةل

 .الخريجين

 مجاالت األداء المالي للشركات المساهمة:
م،شرات عديدة لقياس هذا المجال مم لة بنسب الربحية و التي تقيس فاعليةة  : توجد هناكلربحيةا-1

ومةن  لمجوداتهةااإلدارة في توليةد ااربةاح و تسةتخدم أيضةا للحكةم علةى كيفيةة كفةاءة اسةتخدام المنظمةة 
أهةةم النسةةب هةةامش الةةربح اإلجمةةالي و هةةامش الةةربح التشةةغيلي و هةةامش الةةربح الصةةافي والعائةةد علةةى 

 (.47: 2015، )نجم العائد على حقوق الملكيةاالست مار و 
 أويتم ل بالحصة السوقية التي تشير إلى نسبة حجم ااعمال المتوفرة لكل سلعة  المركز السوقي:-2

 خدمة.
تعنةةةي العالقةةةة بةةةين مخرجةةةات المنظمةةةة مةةةن سةةةلع و خةةةدمات و بةةةين مةةةدخالتها و تعةةةد  :اإلنتاجيـــة-3

لعناصةر اإلنتةا  بمةا تتضةمنه مةن مةوارد و طاقةات ماديةة و  اإلنتاجية مقياسا لمةدى االسةتخدام اام ةل
 بشرية متاحة للمنظمة بما يكفل لها تحقيق أهدافها.

وتم ةةل بقيةةام اإلدارة الرئيسةةية بتقيةةيم التكةةاليف و الجةةودة و المركةةز السةةوقي لكةةل  :قيــادة المنتجــات-4 
 منتج من المنتجات الحالية و المنتجات المخط  لها.

: ويعتبر أحد مجاالت ااداء المهمة بالمنظمات و يتم قياسه عن واتجاهات العاملين تنمية األفراد-5
طريةةةق تجميةةةع تقةةةارير متنوعةةةة لتقةةةويم ااسةةةلوب الةةةذي تتبعةةةه المنظمةةةة فةةةي سةةةد االحتياجةةةات الحاليةةةة و 

اافةراد وعةن طةرق الغيةاب ودوران  استقصاءاتالمستقبلية من القوى العاملة كما يتم قياسه عن طريق 
 مل.الع
: وهنةةا تقةةوم المنظمةة بةةإجراء دراسةةة متعمقةةة الموازنــة بــين أهــداف المــد  القصــير والمــد  الطويــل-6

بشأن التداخل بين مجاالت ااداء الرئيسية للتأكد من أن ااهداف الحالية لم يتم تحقيقها على حساب 
 اارباح و االستقرار االقتصادي في المستقبل.
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 :األداء المالي للشركاتالمسئولية االجتماعية على  دور
أن هناك عالقة إيجابية بين تحمل الشركات لمسئوليتها االجتماعية وبين أدائها و اارباح المالية  

التي تحققها الشركات وتعود هذه العالقة اإليجابية إلى تحسن العالقة داخل الشركات بين اإلدارة 
حية أخرى، كما تتحسن سمعة الشركات والعاملين بها من ناحية واإلدارة وعمالء الشركة من نا

وتصبح م،هلة لالقتراض من القطا  المصرفي، وقادرة على جذب االست مارات، فضال عن تحسن 
 (.98ص: 2014، )العريقي العالقة بين الشركات والحكومة مما يعود عليها بالنفع

ايجابي  دورة يكون له كما أكدت دراسات أخرى على أن التزام الشركات ببرامج المسئولية االجتماعي
وجود  عندراسات العديد من الإنتاجية العاملين وعلى مستوى أجورهم أخرى كما أوضحت   على

نتاجية الشركات وكفاءتها إلى أن  في استخدام الموارد و توصلت عالقة إيجابية بين االلتزام البيئي وا 
ومات على توفير بيئة أعمال نجاح برامج المسئولية االجتماعية للشركات يتوقف على قدرة الحك

 مواتية وعلى ما تفرضه من ضرائب وعلى مرونة قوانين العمل.
ن مسةةةتوى التمويةةةل للبحةةةث العلمةةةي فةةةي الجامعةةةةات الفلسةةةطينية، ودور القطةةةا  الخةةةاص يتأكةةةد مةةةةدى إ

الحاجةةةةة إلةةةةى مخصصةةةةات ماليةةةةة لةةةةدعم البحةةةةث العلمةةةةي، كمةةةةا أن دور القطةةةةا  الخةةةةاص المتم ةةةةل فةةةةي 
: 2005، حلةةس( ذلةةك باتخةةاذ إجةةراءات فاعلةةة أهمهةةاات ااهليةةة بحاجةةة إلةةى تفعيةةل م،سسةةالشةةركات وال

  (16 ص
 توطيد العالقة بين عمادات البحث الموجه والقطاعات اإلنتاجية سواء الحكومية أو ااهلية. -
إسهام عمادات البحث الموجه بإجراء دراسات بح ية تسهم فةي حةل المشةكالت الوطنيةة اإلنتاجيةة  -

 قطا  الخاص لشراء المعرفة.مما يشجع ال
العمل على إجراء البحةوث العلميةة المشةتركة بةدال  مةن البحةوث الفرديةة التةي تكةون غايتهةا الترقيةة  -

 فهي أضعف من أن تحل مشكالت المجتمع، وتعمل على تشجيع شراء المعرفة.
ين فةي العمل على تخصيص جوائز تحفيزية مشجعة للباح ين، واستقطاب أعداد كافية من البةاح  -

 مجال البحث العلمي.
تخصةةيص ميزانيةةات خاصةةة بالبحةةث الموجةةه وعلةةى أال تسةةتحوذ هةةذه الميزانيةةات النةةواحي اإلداريةةة  -

 والرواتب ومخصصات عمادات البحث العلمي.
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 مقدمة:
موضةةةو  الدراسةةةة حيةةةث قةةةام الباحةةةث نعةةةرض فيمةةةا يلةةةي بإيجةةةاز اهةةةم الدراسةةةات السةةةابقة ذات العالقةةةة ب

وسةةةيتناول  بتقسةةةيمها إلةةةى دراسةةةات عربيةةةة وأخةةةرى أجنبيةةةة وحةةةرص علةةةى ترتيبهةةةا حسةةةب تةةةاريخ النشةةةر،
 :اآلتيالباحث هذه الدراسات بما يفيد بح ه وقد صنفها وفق 

 :العربية الدراساتأوالا: 
 الخــاص القطــاع لمؤسســات االجتماعيــة المســؤولية بعنــوان:: (2016، األغــا وعليــان)دراســة 

 "الفلسطيني المجتمع على وانعكاساتها

 لةألوراق فلسةطين سةوق  فةي المدرجةة العامةة المساهمة الشركات تبني مدى قياس إلى الدراسة هذه هدفت

  ةوزعت االسةتبان حيث االجتماعية المس،ولية أبعاد لجميع الشركات هذه تبني مدى قياس خالل المالية
 الماليةة لةألوراق فلسةطين سةوق  فةي المدرجةة العامةة المسةاهمة الشركات من المكون  الدراسة مجتمع على

 .استبانة 30 استرجا  تم حيث شركة، لكل واحدة استبانة وبواقع شركة، 48 وعددها

 مةن االجتماعيةة المسة،ولية تبنةي“ىلةع متوسةطة بدرجةة موافقةة وجةود:أهمهةا نتةائج الدراسةة أظهةرت وقةد

 المسة،ولية تبنةي" علةى مرتفعةة بدرجةة موافقةة وجةود وكةذلك خالقةيااوالبعةد  "االقتصةادي البعةد خةالل

 ذات ااطةراف كافةة مةن الجهود بذل بضرورة الدراسة وأوصت،   "القانوني البعد خالل من االجتماعية

 للعمل واإلعالمية والمهنية ااهلية والم،سسات التشريعية والجهات والحكومة نفسها الشركات من العالقة

  .االجتماعية المس،ولية نيتب تفعيل على

واقع المسئولية االجتماعية لشركات التأمين العاملة فـي قطـاع بعنوان:   (:2016 ،عابدين)دراسة 
 غزة دراسة ميدانية

واقع المس،ولية االجتماعيةة فةي القطةا  الخةاص فةي قطةا  غةزة، واتخةذت  علىهدفت الدراسة التعرف 
( مةةن المةةوظفين، 74انيةةة، وقةةد تكونةةت عينةةة الدراسةةة مةةن )نموذجةةا  للدراسةةة الميدالتةةأمين  مةةن شةةركات

للتعرف علةى واقةع المسة،ولية االجتماعيةة  استبانهواتبع المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الدراسة 
لةةدى الشةةركات مةةن وجهةةة نظةةر المةةوظفين، وأشةةارت النتةةائج أن واقةةع المسةةئولية االجتماعيةةة لشةةركات 

(، وهةو بدرجةة )كبيةرة(، وعةدم وجةود فةروق 75.027اء بةوزن نسةبي )التأمين العاملة في قطا  غزة جة
في واقع المسئولية االجتماعية لشركات التةأمين العاملةة فةي قطةا  غةزة تعةزى لمتغيةر الجةنس، والحالةة 
االجتماعيةةة، والعمةةر، والعمةةر الزمنةةي للشةةركة، ووجةةود فةةروق فةةي واقةةع المسةةئولية االجتماعيةةة لشةةركات 

 . قطا  غزة تعزى لمتغير الم،هل العلمي، وعدد سنوات الخدمةالتأمين العاملة في 
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ــوان: ( 2016، النجــار)دراســة  ــة لمنشــئات األعمــال و بعن ــى األداء دور المســؤولية االجتماعي هــا عل
 المالي 

ممارسةة المسة،ولية االجتماعيةة علةى ااداء المةالي لةدى الشةركات  دورهدفت هذه الدراسة الى اختبةار 
كةل نشةاط مةن اانشةطة الخاصةة  دورلمدرجة في بورصة فلسطين من خالل دراسة المساهمة العامة ا

ولتحقيةةق أهةةداف الدراسةةة تةةم اسةةتخدام أسةةلوب  .بمحاسةةبة المسةة،ولية االجتماعيةةة  علةةى ااداء المةةالي
تحليةةل المحتةةوى )المضةةمون(، مةةن خةةالل تطبيةةق م،شةةر يشةةمل اابعةةاد ااربعةةة للمسةة،ولية االجتماعيةةة 

( شةةركة مةن الشةركات المدرجةةة فةي بورصةةة 28قةةت الدراسةة علةى عينةةة مكونةة مةن )للشةركات. وقةد طب
م ، واستخدمت الدراسة تحليل االنحدار المتعةدد لتوضةيح 2014-2006فلسطين خالل الفترة الممتدة 

العالقة بين متغيرات الدراسة ، وأظهرت نتائج الدراسة وجود ضعف في ممارسةة الشةركات الفلسةطينية 
لقة بالرقابة على البيئة، وأن أنشطة المسة،ولية االجتماعيةة المتعلقةة بالرقابةة علةى البيئةة لألنشطة المتع

ت، ر ايجابا  على ااداء المالي ) العائد على ااصول، معدل العائد على حقوق الملكيةة، معةدل دوران 
  .السوقية لممارسة أنشطة المس،ولية االجتماعية كافة على القيمة دورااصول(، في حين ال يوجد 

مؤسسات المسئولية االجتماعية على أداء االلتزام ب دور بعنوان: (2015 ، أبو ماضي(دراسة 
 . القطاع العام في قطاع غزة

القطا  في  االلتزام بالمسئولية االجتماعية على أداء الم،سسات دورهدفت الدراسة الى التعرف علي 
بما يخدم  ،نب المتعلقة بالمسئولية االجتماعيةإلى تطوير الجوا، باإلضافة العام في قطا  غزة 

    .المجتمع
 الدراسة وتم ل مجتمع الدراسة في جميع موظفي الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي تاستخدم

وتحليل ، وب الحصر الشامل لسموظف وتم استخدام أ 150زة وعددهم الفئة العليا في وزارات غ
 .SPSS صائياإلحبواسطة البرنامج ستبانة إ 146

بين  α=  0.05وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توصلت الدراسة إلى 
وأوصت همة في تحقيق التنمية المستدامة، والمسا، االجتماعية  في قطا  غزة  المس،وليةتطبيق 
 .غزةالمسئولية االجتماعية في م،سسات القطا  العام في قطا  ب االلتزامتعزيز  بضرورة
: مد  إمكانية تطبيق محاسبة المسئولية االجتماعية من بعنوان(  2015  ،درغام وآخرون )دراسة 

 .قبل الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 
المدرجةةة فةةي بورصةةة فلسةةطين الدراسةةة إلةةى تعةةرف مةةدى إدراك الشةةركات المسةةاهمة العامةةة  هةةذه هةةدفت
عةةةن المسةةة،ولية االجتماعيةةةة  ات تطبيةةةق المحاسةةةبةمةةةدى تةةةوفر مقومةةةوم المسةةة،ولية االجتماعيةةةة، و لمفهةةة
المدرجةة فةي  راسة المكون من الشةركاتوزعت على مجتمع الد ستبانهاالدراسة  حيث استخدمت، لديها

شةةةركة بواقةةةع اسةةةتبانة واحةةةدة لكةةةل شةةةركة. وقةةةد توصةةةلت إلةةةى أن  37والبةةةالا عةةةددها بورصةةةة فلسةةةطين 
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أن هنةاك عالقةة بةين إمكانيةة تطبيةق المحاسةبة عةن و  ، ، االجتماعيةالشركات تدرك مفهوم المس،ولية 
أوصت بضرورة قيام الشةركات بتطبيةق المحاسةبة ية وتوفر مقومات التطبيق لها. و المس،ولية االجتماع

أن يكةةةةون للحكومةةةةة موقةةةةف وممارسةةةةات إيجابيةةةةة اتجةةةةاه و  كافةةةةة جوانبهةةةةا،عةةةةن المسةةةة،ولية االجتماعيةةةةة ب
تشةريعات أو إجةراءات تسةمح بإعفائهةا  فةرضو جتماعيةة، تتحمةل المسة،ولية اال التةيالمدرجةة الشةركات 

 من الضرائب أو غيرها من التسهيالت مقابل مساهمتها.
ــــوان: (2014 ،الحــــدراوي (دراســــة  ــــة لتعزيــــز القــــدرات بعن ــــاد المســــؤولية االجتماعي  توظيــــف أبع
 دراسة تطبيقية في بعض كليات جامعة الكوفة اإلبداعية

 فةةي ظيةةف أبعةةاد المسةة،ولية االجتماعيةةة لتعزيةةز القةةدرات اإلبداعيةةةتو هةةدفت الدراسةةة الةةى التعةةرف علةةى 
 المنظمةات، قبةل من طوعي بشكل االجتماعية المس،ولية ممارسة أهمية، و بعض كليات جامعة الكوفة

 .متغيراتها ترب  التي العالقات دراسة خالل من اإلبداعية، القدرات وتعزيز دعم  م ومن
طريةق  عةن الكوفةة جامعةة فةي واآلداب واالقتصةاد اإلدارة كليتةي ةأسةاتذواشةتملت عينةة الدراسةة علةى 

، باالنحةدار الفرضةيات واختبةار الهيكليةة العالقةات لنمذجةة وفقةا النمةوذ  اختبةار وتةم فةردا   56بلغةت 
 تسةهم االجتماعيةة ةيالمسة،ولتوصةلت الدراسةة: ان و ي التحليلةي ، واسةتخدمت الدراسةة المةنهج الوصةف

 .االقتصادية المس،وليةي ف ضعف هنالكوان  ،اإلبداعية القدرات زتعزي في فاعلة مساهمة
االجتماعية  في منظمات القطا  الخاص المختلفة،   المس،وليةوصت بضرورة تعزيز تطبيق معايير أو 

جراءات مشاركة المس،ولي ةوضرور   االجتماعية  منظمات القطا  الخاص. ةتحسين وتطوير آليات وا 
 التنميـة فـي ودورهـا الخـاص للقطـاع االجتماعيـة سـؤوليةالم نـوان:بع (2014األسـرج ،(دراسـة 

 . السعودية العربية للمملكة المستدامة
 المسةتدامة التنميةة في ودورها الخاص للقطا  االجتماعية المس،وليةهدفت الدراسة الى التعرف على 

 السعودية واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. العربية للمملكة
 والشةركات بمفهةوم اافةراد مةن كةل جانةب مةن كافيةة درايةة وعةدم غمةوض هنةاكت الةى ان وتوصةل

 التجةارب مةن سةتفادةاال . وضةعف تطورهةا ومةدى وأبعادهةا الخةاص للقطةا  االجتماعيةة المسةئولية
وأوصت بضرورة تخصيص الجهةات المانحةة  الخاص للقطا  االجتماعية المس،ولية مجال في الدولية

دعم الشةةركات المسةةةاهمة  بالتكةةةاليف التشةةةغيلية والتطويريةةة وربةةة  ااهةةةداف العامةةةة لجةةزء مةةةن منحهةةةا لةةة
 .للمنح والتمويل بمعايير تحقيق التنمية المستدامة
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دراسة  للمؤسسات المسؤولية االجتماعية على األداء المالي دور بعنوان: (2013ساسي ،(دراسة 
 .2013 -2009ل الفترة ميدانية لعينة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية خال 

لعينةة مةن  للم،سسةات المسة،ولية االجتماعيةة علةى ااداء المةالي دورهدفت الدراسة إلى التعرف علةي 
المسةةةة،ولية  دور، مةةةةن خةةةةالل قيةةةةاس 2013 -2009الم،سسةةةةات االقتصةةةةادية الجزائريةةةةة خةةةةالل الفتةةةةرة 

ي: المحافظةة علةى البيئةة، ربةع عناصةر أساسةية تم لةت فةااالجتماعية للم،سسات على ااداء المةالي 
  .وأخيرا حماية المستهلك،التفاعل مع المجتمع  ، االهتمام بالعاملين

تةم اسةتخدام مةنهج يمةز  بيانةات وقةد من أهم م،شرات الربحيةة وهةو العائةد علةى ااصةول أداه الدراسة: 
نمةةةوذ   السالسةةةل الزمنيةةةة مةةةع بيانةةةات المقةةةاطع العرضةةةية بواسةةةطة تطبيةةةق  ال ةةةة نمةةةاذ  تتم ةةةل فةةةي :

 .ونموذ  اآل ار العشوائي االنحدار المجمع ، نموذ  اآل ار ال ابتة
وبينةت انةه  .عالقة سلبية بين المحافظة على البيئة والعائد علةى ااصةول وجودتوصلت الدراسة إلى  

عالقة ذات داللة إحصةائية بةين عناصةر المسة،ولية االجتماعيةة الة الث )االهتمةام بالعةاملين،  لم توجد
عةةل مةةع المجتمةةع وحمايةةة المسةةتهلك( والعائةةد علةةى ااصةةول وهةةذا باالعتمةةاد علةةى اختيةةار نمةةوذ  التفا

 اآل ار العشوائية.
وصةةت الدراسةةة بضةةرورة االسةةتمرار فةةي بةةرامج التطةةوير واإلصةةالح واسةةتقطاب الكفةةاءات والمهةةارات وأ

شةري، وتعزيةز دور الرقابةة الالزمة للبحث العلمي  لتنفيذ ومتابعة هذه البةرامج و االهتمةام بالعنصةر الب
 الداخلية والخارجية للمس،ولية المجتمعية ، والعمل على تعزيز مبدأ تفويض الصالحيات.

دور البحث العلمي والدراسات العليـا فـي الجامعـات الفلسـطينية فـي  :( بعنوان2013دراسة )علي، 
 .جامعة غزة نموذجاا  –تحقيق التنمية المستدامة 

 فةةيدور البحةةث العلمةةي والدراسةةات العليةةا فةةي الجامعةةات الفلسةةطينية رف علةةى التعةةهةةدفت الدراسةةة إلةةى 
تطبيةق الدراسةة علةى الجامعةات الفلسةطينية العاملةة بقطةا  غةزة، والتةي وتةم ، تحقيةق التنميةة المسةتدامة

( عضةةو 180الدراسةةة مةةن )وتكونةةت عينةةة ، المقةةارن تةةم اتبةةا  المةةنهج . تقةةوم بتةةدريس الدراسةةات العليةةا 
لجمةع واسةتخدمت الدراسةة االسةتبانة ، حيث تةم اختيةارهم بطريقةة العينةة الطبقيةة العشةوائية سهيئة تدري

مشةكلة وتوصةلت الةى وجةود ،  SPSS برنةامج التحليةل اإلحصةائي التحليل بواسطة البيانات، ومن  م
بةةين دور البحةةث العلمةةي  داللةةة إحصةةائية ووجةةود ، البحةةث العلمةةي والدراسةةات العليةةا واقةةع فةةيجسةةيمة 

وطنيةةة للبحةةث  اسةةتراتيجيةالعمةةل علةةى وجةةود  بضةةرورة وصةةتأو ، الدراسةةات العليةةا والتنميةةة المسةةتدامةو 
الحكومةةة والةةوزارات المعنيةةة، ووزارة التربيةةة والتعلةةةيم مةةن قبةةل دعم واهميةةة الةة، العلمةةي والدراسةةات العليةةا

 إلةةةىلوصةةةول ، ومراكةةةز البحةةةث العلمةةةي لالقطةةةا  الخةةةاص والجامعةةةات الفلسةةةطينية، وم،سسةةةاتالعةةةالي، 
 .ةالتنمية الشاملة والمستدام
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المسؤولية البيئيـة واالجتماعيـة للشـركات البتروليـة دراسـة حالـة  :( بعنوان2013 ،دراسة )بحاسي
 .مجمع المؤسسة الوطنية لخدمات اآلبار

إمكانيةةةة الم،سسةةةات البتروليةةةة التةةةزام المسةةة،ولية البيئيةةةة واالجتماعيةةةة معرفةةةة  إلةةةىهةةةدفت هةةةذه الدراسةةةة 
 الم،سسةةة الوطنيةةة لآلبةةار الخةةدمات  كعينةةة لتطبيةةق هةةذه الدراسةةة اروقةةد تةةم اختيةة، كات البتروليةةةللشةةر 

في  SPSSوتم استخدام البرنامج االحصائي قوائم االستبيان على العمال من ( 130تم توزيع )بحيث 
على  يفهانتصو تنو  وتعدد اآلراء حول مفهوم المس،ولية االجتماعية توصلت الدراسة إلى  و التحليل ، 

بعةةاد البيئيةةة اامراعةةاة المبةةادئ و و االهتمةةام وصةةت بضةةرورة أو ،  أنهةةا التةةزام علةةى الم،سسةةات البتروليةةة
 .النف ال تتعارض مع أهداف وآفاق شركات  يوالتوالمس،ولية االجتماعية 

دور المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة فــي ترقيــة المســؤولية  :( بعنــوان2013 ،دراســة )قواســمي
 منظمة أصدقاء األرض العالمية -اعية للقطاع الخاص االجتم

توضيح دور المنظمات الدولية غير الحكومية في ترقية المس،ولية االجتماعية للقطةا  ل هدفت الدراسة
ي .وتوصةلت الةى المنهج الوصفي التحليلةتم استخدام :  .منظمة أصدقاء اارض العالميةفي  الخاص

وبين تطوير  اإلستراتيجيةية بين معياري الشراكة المجتمعية والر،ية وجود عالقة ارتباطية طردية إيجاب
اعيةةةة  ومسةةةتوى االجتم المسةةة،وليةوجةةةود عالقةةةة ارتباطيةةةه موجبةةةة بةةةين مسةةةتوى  وأيضةةةاااداء اإلداري 

نمةةاذ  مةةن الشةةركات المتعةةددة الجنسةةيات و  وصةةت بضةةرورة التعةةرف علةةيوأ تطبيةةق البحةةث العلمةةي ،
 المتبعة من طرف المنظمات الدولية غير الحكومية في مواجهاته. انتهاكاتها و كذا اآلليات

واقع ممارسات البحث العلمي غي جامعة مؤتـة بـاألردن فـي  :( بعنوان2012 ،سماره والتلدراسة )
 .ضوء تقديرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمملكة األردنية

تةدريس فةي جامعةة م،تةة لواقةع ممارسةات إلى التعرف على تقديرات أعضاء هيئة ال هدفت هذه الدراسة
، والرتبةة صةفة الكليةة نالتصةنيفية مةمتغيةرات الدراسةة  دورالبحث العلمي بالجامعة، والى الكشف عن 

، واعةةدت المةةنهج الوصةةفي التحليلةةي الباحةةث واسةةتخدمت ،، والخدمةةة فةةي التةةدريس الجةةامعيااكاديميةةة
( عضةةو هيئةةة تةةدريس فةةي البحةةث 123مةةن ) ، وتكونةةت عينةةة البحةةث ( فقةةرة31)مةةن  تكونةةت اسةةتبانة
، (%67.84حةةوالي )ااردنيةةة الةةوزن النسةةبي لتطبيةةق معةةايير الةةوزارات توصةةلت الدراسةةة ان و  .العلمةةي

تطبيةةةق أن (، و %68.93حةةةوالي )جامعةةةة م،تةةةة كمةةةا بلةةةا الةةةوزن النسةةةبي لمسةةةتوى ااداء اإلداري فةةةي 
حصةةةةةةل علةةةةةةى وزن نسةةةةةةبي عةةةةةةة م،تةةةةةةة جامفةةةةةةي والر،يةةةةةةة االسةةةةةةتراتيجية معيةةةةةةاري الشةةةةةةراكة المجتمعيةةةةةةة 

( بينما حصل %70.83%(، حيث حصل محور المشاركة على المرتبة ااولى بوزن نسبي )69.98)
 (.%68.47ستراتيجية على وزن نسبي )محور الر،ية اال

المختلفة، لتصةبح ااردنية الوزارات في  االجتماعية  المس،وليةتعزيز تطبيق معايير  وصت بضرورةأو 
جةةراءات مشةةاركة يضةةا أو  ي النظةةام اإلداري.نهجةةا متبعةةا فةة  المسةة،وليةضةةرورة تحسةةين وتطةةوير آليةةات وا 
 ااردنية.الوزارات في االجتماعية 
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 .: العقبات التي تواجه البحث العلمي في الجامعات العربيةبعنوان (2012، فروانة )دراسة 
واستخدم الباحث  ات العربية هدفت  الدراسة إلى معرفة العقبات التي تواجه البحث العلمي في الجامع

عينةة عشةوائية وزعت على  استبانةالمنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإعداد 
م التواصةةةل مةةةع بعضةةةهم عبةةةر ( عضةةةوا مةةةن أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس بالجامعةةةات العربيةةةة تةةة30قوامهةةةا )
البحةةةث العلمةةةي لةةةدى الجامعةةةات للعقبةةةات التةةةي تواجةةةه  وجةةةود فةةةروق  وقةةةد توصةةةلت الدراسةةةة ، االنترنةةةت

العربيةةةة تبعةةةا لمتغيةةةر الم،هةةةل العلمةةةي )ماجسةةةتير ، دكتةةةوراه( وكانةةةت الفةةةروق لمصةةةلحة حملةةةة شةةةهادات 
خدمةة ل لةدى الجامعةات العربيةة تبعةا للعقبات التي تواجةه البحةث العلمةي  د فروق عدم وجو .و  الدكتوراه
البحةةةث العلمةةةي ووضةةةع الحلةةةول  ضةةةرورة مواجهةةةة عقبةةةاتوصةةةت بأو  .ف علةةةى البحةةةث العلمةةةي اإلشةةةرا

 .والمقترحات لحلها
 .ه في التنمية البشرية: ماليزيا نموذجادور ( بعنوان: تمويل البحث العلمي و 2010، علي)دراسة 
ومةةا يترتةةب  ،ه التنميةةة وخاصةةة فةةي التجربةةة الماليزيةةةدور و ، ويةةل البحةةث العلمةةي تمالدراسةةة إلةةى هةةدفت 

دخةةال ااسةةاليب الحدي ةةة فةةي النشةةاط علةةى هةةذه العالقةةة فةةي رفةةع معةةدالت اإلنتةة ا  وتحسةةين نوعيتةةه وا 
 .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،التجاري واإلداري والتنموي 

تساعد في تحقيق المطالب السياسية واالجتماعية وم،سسةات البحةث العلمةي الى وقد توصلت الدراسة 
 المسة،ولية لتسةهيل البيروقراطيةة الوسةائلو  اآلليةات مةن المزيةد دعةم علةى بضةرورة العمةل وصةت ينبغةيأو 

 .النشاط التجاري واإلداري والتنموي  االجتماعية

البحــث العلمــي فــي مؤسســات التعلــيم الجــامعي   مــدخل بعنــوان:   (2010، عبــد المطلــب)دراســة 
 لتطوير األداء البحثي في هذه المؤسسات.

بيةان أهةم وظةائف  و ،علةيم الجةامعيالبحةث العلمةي فةي م،سسةات التالتعرف علي  هدفت  الدراسة إلى
الجامعةةة فةةي تطةةوير أداء البحةةث العلمةةي وأهةةداف البحةةث العلمةةي غةةي صةةناعة التكنولوجيةةا ومقوماتةةه 
واالتجاهات العالمية الحدي ة في مجال البحث العلمي والمعوقات التي تحول دون تقدم البحث العلمةي 

ء البح ةي فةي م،سسةات التعلةيم الجةامعي  بةل تفعيل ااداالى ضرورة وقد توصلت الدراسة  بوجه عام.
زالة المعوقات التي تحةول دون ، و م بمقومات البحث العلمي وتطويرهااالهتماو تطوير هذه الم،سسات  ا 
إنشةةاء جهةةاز  وضةةرورة وضةةع االسةةتراتيجيات لتطةةوير البحةةث العلمةةي وصةةت أو  .تقةةدم البحةةث العلمةةي

 .ة ااداء البح ي في الجامعاتعلى مستوى وزارة التعليم العالي لمتابعة ومراقب
تطــوير دور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع فــي ضــوء المســئولية   :بعنــوان (2010، بــاكير)دراســة 

 االجتماعية واالتجاهات العالمية الحديثة.
هةةةةدفت الدراسةةةةة للتعةةةةرف علةةةةى دور الجامعةةةةة فةةةةي خدمةةةةة المجتمةةةةع فةةةةي ضةةةةوء المسةةةةئولية االجتماعيةةةةة 

, بهةدف االسةةتفادة مةن الجامعةات فةي خدمةةة التنميةة بشةكل علمةي وقابةةل  واالتجاهةات العالميةة الحدي ةة
 .للتطبيق وفق المعايير العالمية الحدي ة
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تشةةةجيع أفةةةراد ، و ن بالم،سسةةةات المختلفةةةة فةةةي المجتمةةةعتقةةةديم الخةةةدمات للعةةةامليلوقةةةد توصةةةلت الدراسةةةة 
 .المجتمع على زيادة منشلت الجامعة واستخدام مرافقها

جةةات لجةةان اسةةت مارية مةةن الجامعةةة وقيةةادات المجتمةةع ذوي القةةرار لتحديةةد حا ءنشةةاوأوصةةت الدراسةةة بإ
الت المجتمعيةة والعمةل علةى توجيه اابحةاث الجامعيةة لحةل المشةك، و المجتمع والتعرف على مشكالته

تقةةديم بةةرامج لتلبيةةة متطلبةةات أفةةراد ، و قةةد المةة،تمرات فةةي الجامعةةات لمختلةةف التخصصةةات، وعتطةةويره
 .الف مستوياتهمالمجتمع على اخت

تطـــوير البحــث العلمـــي بالجامعــات اليمنيـــة فــي ضـــوء الخبـــرات   :بعنــوان (2010، مكـــرد)دراســة 
 .العالمية الحديثة

برصد وتحليل بعض الدراسات التي  الباحثتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي حيث قامت 
ه الجامعةةات وكةةذا المعوقةةات التةةي أجريةةت علةةى الجامعةةات اليمنيةةة لتعةةرف واقةةع البحةةث العلمةةي فةةي هةةذ

يوجةد ضةعف لةألداء البح ةي للجامعةات انةه   إلةى توصةلتو ،  تواجه البحث العلمي بالجامعات اليمنيةة
ميةةة الكفةاءات العل فةي  ضةعف اسةت مارهنةاك  أن وأيضةااليمنيةة ويم ةل البحةث العلمةي نشةاطا هامشةيا 

 .العلمي بالجامعات اليمنية وهناك معوقات متعددة تواجه البحث،  المتخصصة بالجامعات

بخطة   واضحة للبحث العلمي ترتب  استراتيجيةضرورة قيام الجامعات اليمنية بوضع خطة ب وأوصت
وفير اإلمكانةةةات الالزمةةةة إلجةةةراء البحةةوث العلميةةةة والعمةةةل علةةةى نشةةةرها وتةة، التنميةةة الشةةةاملة فةةةي الةةةبالد

يجةةةةةاد عالقةةةةةات بةةةةةين او  توسةةةةةيع إيةةةةةرادات صةةةةةندوق البحةةةةةث العلمةةةةةيو  لجامعةةةةةات وم،سسةةةةةات المجتمةةةةةع ا 
 وقطاعاته.
اإلنفـــاس علـــى البحـــث العلمـــــي ودوره فـــــي جـــــودة نوعيـــــة  :بعنــوان (2009 ،درويـــ  (دراســة 

 . اإلنتـــاج العلمـــي فـــي الجامعـات الفلسـطينية
،كده هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى تمويل البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية وما ت

اإلحصاءات من تأكيد ضعف التمويل الالزم للبحث العلمي في مختلف قطاعات التنمية وانعكاساته 
 .على جودة ونوعية اإلنتا ، ولحاجة تمويل البحث العلمي ونوعيته في الجامعات

، والمقابلة الفردية كأداة مع مسئولي عمادات استخدمت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي 
 -اازهر -لعلمي والش،ون اإلدارية والمالية لعينة من  الث جامعات فلسطينية )اإلسالميةالبحث ا
 . ااقصى(

دور القطا   نالجامعات، وأتدني مستوى تمويل البحث العلمي في توصلت الدراسة إلى انه يوجد  
 .الحكومي والخاص في تمويل البحث العلمي متدنيا  مما ينعكس على جودة اإلنتا 

ضةةرورة تفعيةةل مفهةوم الجامعةةة المنتجةةة بتحويةل البحةةوث العلميةةة مةن أبحةةاث اسةةتهالكية إلةةى ب وأوصةت
مجموعةةة مةةن الصةةيا التةةي يمكةةن أن تحةةد مةةن أزمةةة تمويةةل وأيضةةا وضةةع  أبحةةاث مةةن أجةةل االسةةت مار
 البحث العلمي في الجامعات.
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 بالتسـويق والتوجـه االجتماعيـة بالمسـئولية االلتـزام بـين العالقـة بعنـوان: (2007 األغـا(دراسـة 
 .بغزة الصناعية المؤسسات في واألداء

 وااداء بالتسةويق والتوجةه االجتماعيةة بالمسةئولية االلتةزام بةين التعةرف علةي العالقةةهدفت الدراسة إلى 

 .لها المالي ااداء االجتماعية بغزة والتعرف علي تأ ير على بالمسئولية الصناعية الم،سسات في
 عالقةة وجودبالتسويق، و  والتوجه االجتماعية بالمسئولية االلتزام بين عالقة وجود إلى الدراسة توصلتو 

 ت بةت لةم -3 المنظمةات، لتلةك المةالي ااداء وبةين االجتماعيةة المنظمةات بالمسةئولية التةزام بةين عكسةية

 العوامةل علةى ذلك ويدل الصناعية، المالي للمنظمات وااداء بالتسويق التوجه بين عالقة وجود الدراسة

 .العالقات تلك على فلسطين في المستقرة غير البيئية
 لظةروف نظةرا واقتصةاديا، سياسةيا ومضةطربة مسةتقرة غيةروأوصةت الدراسةة بةأن البيئةة التسةويقية 

 منها. االقتصادية السيما الحياة نواحي كافة وقيود على حصار من يفرضه وما اإلسرائيلي االحتالل

  :األجنبية الدراساتثانياا: 
 بعنوان(Hameed & others :  2013 (دراسة

"Impact Of Corporate Social Responsibility On The Firm’s Financial 

Performance. 

 "ا ر المسئولية االجتماعية على ااداء المالي للشركات"
لةةى هةةذه وهةةدفت الدراسةةة للتعةةرف علةةى العالقةةة بةةين المسةةئولية االجتماعيةةة وااداء المةةالي ولإلجابةةة ع

 15سةةةنوات متتاليةةةة  لعةةةدد  5التسةةةا،ل الرئيسةةةي  قةةةام البةةةاح ون بدراسةةةة وتحليةةةل البيانةةةات الماليةةةة لمةةةدة 
شةركة مةن الشةركات المدرجةة فةي البورصةة الباكسةةتانية للمقارنةة مةن خةالل اسةتخرا  البيانةات وااربةةاح 

ماليةةةة السةةةنوية للشةةةركات والموجةةةودات الماليةةةة والمسةةةئولية االجتماعيةةةة للشةةةركات مةةةن واقةةةع التقةةةارير ال
وتحليةةل االرتبةةاط لمعرفةةة العالقةةة بةةين المتغيةةرات وتوصةةلت الدراسةةة إلةةى أن هنةةاك عالقةةة ايجابيةةة بةةين 
المسةةةئولية االجتماعيةةةة وااداء المةةةالي للشةةةركات ،أن االلتةةةزام بالمسةةةئولية االجتماعيةةةة يعتبةةةر اسةةةت مار 

تقةوم بزيةادة  أنئولية االجتماعيةة وكةذلك وليس إنفاق، وأوصت بان تقوم الشركات باإلفصاح عن المس
 إنفاقها ضمن برامج المسئولية االجتماعية .

 Flora Minnee Tekle Shanka Ruth Taylor Brian :(2013) بعنوان

Handley, : دراسة"Exploring corporate responsibility in Oman – social 

expectations and practice" 
 االجتماعيةالمس،ولية ستكشاف التوقعات االجتماعية وممارسة الشركات هذه الورقة إلى ا تهدف 
(CSR.في عمان )  

 في المائة 55في المائة من العمانيين و  45المستطلعين ) من153تم استطال  آراء –المنهجية 
ة ممارسة المس،ولية االجتماعي وافدين( المشتركة توقعاتهم التي تمت مقارنة مع أدلة و ائقية من قلب

 للشركات الم،سسات الكبيرة والمتوسطة الحجم "في عمان.
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في المتوس ، تعني المس،ولية االجتماعية للشركات عشرات التشابه عرضت لمعظم  -النتائج 
العمانيون، والشباب، والذين يعانون من المدرسة ال انوية أو  المجموعات المدعى عليه فيما عدا

نقص عام في الوعي بالمس،ولية االجتماعية  دل علىالتعليم انخفاض الذي سجل أقل، مما ي
المنتجات المو وق بها /  للشركات. المجتمع في عمان يبدو أن تتوقع الشركات لتوفير '' آمنة و

 الخدمات ''، '' تعامل بشكل مناسب الموظفين ''، '' التصرف بشكل أخالقي ''، وتكون '' ملتزمة
 مس،ولية اجتماعية''.بال

 :(Pastrana, K. Sriramesh, 2013دراسة )

CSR: perceptions and practices among small andmedium-sized 

companies in Colombia Entitled: CSR: perceptions and practices 

among small and medium-sized companies in Colombia 

 فةي االجتماعية للمس،ولية وسطةوالمت الصغيرة الشركات وممارسات تصورات فهم إلى الدراسة هدفت
 اجتماعيةة مسة،ولية تمةارس والمتوسةطة الصةغيرة الشةركات أن إلةى الدراسةة توصةلت وقةد كولومبيةا،
 العمةالء أن الةى الدراسةة توصةلت وكةذلك للمجتمةع، قافيةة ال بالجوانةب دورتتة كونهةا وخارجيةة داخليةة

 .كاتالشر  لهذه بالنسبة أهميةااك ر  هم والمساهمين والموظفين
 

بعنوان  , (2012)  Mehran Nejati Sasan Ghasemi -:  دراسة 

"Corporate social responsibility in Iran from the perspective of 

employees", Social Responsibility 

من ( الممارسات في إيران CSRهذه الورقة إلى تحقيق المس،ولية االجتماعية للشركات ) تهدف 
الموظفين اإليرانيين بشأن ممارسات من  142تم فحص تصورات حيث  وظفين.منظور من الم

وقد تم جمع البيانات المطلوبة باستخدام استبيان. ، المس،ولية االجتماعية للشركات من منظماتهم
 توسيع نطاق البنود والتأكد من البناء العاملي لمقياس تطبيقها وأجري التحليل االستكشافي لصقل

 لتحليل البيانات. (Tي واختبار )اإلحصاء الوصف
المس،ولية االجتماعية بملتزمة  هامنظماتهم أنلينظرون  اإليرانيينالموظفين وتبين أن في المتوس  

درجات المس،ولية االجتماعية للشركات كانت منخفضة ، على الرغم من أن متوس   للشركات
نظمات من وجهة نظر الموظفين الموتوصلت أيضا إلى أن  نسبيا في جميع اابعاد. أيضا،

 وأوصت ةتشير إلى مستوى الطفولة من المس،ولية االجتماعية للشركات بين المنظمات اإليراني
 قضية المس،ولية االجتماعية للشركات.  عنن مديريالمزيد من الوعي بين المنظمات و ب
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Yelena Smirnova - : بعنوان (2012)  دراسة 

"Perceptions of corporate social responsibility in Kazakhstan", Social 

Responsibility Journal 

( في CSRالمس،ولية االجتماعية ) فهم سلوك اافراد نحو الشركات الىهذا البحث يهدف 
ااعمال  كازاخستان، وتحديد الفوائد التي تعود على أنشطة المس،ولية االجتماعية للشركات قد تجلب

في  منها شغله المائةفي  68االستبيانات،  120تم جمع ما مجموعه و ها.وأصحاب المصالح في
 وقد أجاب بقية يدويا من قبل المشاركين. االنترنت،

تعتبر مبدأ أن تكون مهمة  وتشير النتائج إلى أن الحفا  على البيئة، والمس،ولية القانونية واإلشراف 
تتأ ر المس،ولية بشكل كبير حسب ,  تصاديجدا في كازاخستان. المواقف نحو تحقيق التكامل االق

حددت هرم المس،ولية االجتماعية للشركات أن التسلسل الهرمي  العمر والخبرة العملية. تطبيق كارول
 : للمس،وليات في كازاخستان موجود في ما يلي

ية الترتيب: القانوني وااخالقي واالقتصادي والخيري. المردود ااساسي من المس،ولية االجتماع
 شركة.ال للشركات هو تحسين صورة وسمعة

  (McManus, 2011دراسة )
Entitled: integration between business strategy and social responsibility 

(CSR(. 

 للشةركات، االجتماعيةة والمسة،ولية ااعمةال اسةتراتيجية بةين المةز  آ ةار استكشةاف إلةى الدراسةة هدفت
 معايير أهم أحد االجتماعية المس،ولية تكون  أن يمكن هل وكذلك ذلك، على المترتبة الجدوى  هي وما

 مهم اتجاه هي للشركات المس،ولية أن إلى الدراسة توصلت وقد العملية؟، الناحية من ااعمال نظرية
 تصةبح وبالتةالي الجةد، محمةل علةى الموضةو  هةذا تأخةذ أن الشةركات علةى يتوجةب بحيةث للشةركات،
 .التطور من تخلو ال ولكنها ااعمال، وممارسة نظرية من جزء للشركات عيةاالجتما المس،ولية
 (.McElhaney, 2009دراسة )

Entitled: Strategic Approach to social responsibility for companies 

 والمنظمةات، لألفةراد تعنةي مةاذا االجتماعيةة، المسة،ولية بالضةب  هةي مةا معرفةة إلةى الدراسةة هةدفت
 الفئةات؟ هةذه لةدى اسةتراتيجيا   اسةتخدامها يةتم وهةل والمسةاهمين، والمةوظفين للزبةائن تعنةي ذامةا وكةذلك
 يتةردد التةي هةي الشةركات بهةا تقةوم التةي االجتماعيةة المسة،ولية حمةالت أن إلةى الدراسةة توصةلت وقةد

 .لهم الخدمات مختلف تقديم خالل من المجتمع فائدة في تساهم كونها المستهلكين لدى صداها
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 (Schumach, 1992) دراسة
Entitled: Get funding practical guide for scientists seeking funding from financial 

and commercial institutions. 

 الحصول أجل من والباح ين للعلماء التطبيقية واإلجراءات اإلرشادات بعض تقديم إلى الدراسة هدفت
 .العلمية البحوث لدعم الصناعية سساتالم،  من المشترك التمويل على
 عالقات بناء وكيفية الصناعية، الم،سسات من المالي الدعم على الحصول مداخل الباحث ناقش
 الالزم، والدعم التمويل على حصولال وكيفية الم،سسات، تلك في العاملين مع وشخصية وطيدة

 الختيار معايير ضعوو  معات،الجا في اابحاث لتمويل الشركات تدعو التي ااسباب حيتوضو 
 وبناء ،.المشتركة والسياسات بالصناعة المتعلقة اابحاث وبيئة التمويل، منها يتوقع التي الم،سسة
 تنظيم ،  المالي الدعم زيادة إلى ي،دي مما الصناعي المجال في العاملين مع واتفاق تعاون  صالت
 .البرامج هذه في العامة العالقات ودور الصناعية والم،سسات الجامعات بين المشتركة البرامج
 والقطا  الجامعات بين للعالقة بالنسبة أ يرت التي ااخالقية القضايا دراسة فيه وتم :الخامس الجزء

 .المستقبلية االتجاهات واستشراف المشترك للتمويل تاريخية نظرة  م الصناعي،
 (Geiger, 1991) دراسة

Entitled: private funding scientific research in universities and research centers. 

 في العلمي البحث تمويل مجال في الخصخصة نظام تطبيق على الضوء إلقاء إلى الدراسة هدفت
 .والصناعية اإلنتاجية الم،سسات لصالح الجامعات
 بعض تبني إلى العشرين القرن  من ال مانينات منذ والجامعات الكليات بعض توجه الدراسة وأظهرت
 هذه ولدعم ااكاديمية، الدراسات وتطوير العلمي البحث نوعية تحسين في تساهم التي الخطوات
 غير الموارد على العالي التعليم اعتماد وزيادة الخصخصة، نحو الجامعات اتجهت الخطوات
 العلوم مجال في وخاصة التطوعية المساهمات استقطاب ومنها المالية، مواردها لزيادة الحكومية
 استفادت قد الصناعية الم،سسات من الممولة اابحاث برامج أن إلى الدراسة أشارت كماو  .التطبيقية

.الخاص المالي الدعم هذا لوال لتتوافر تكن لم ربما بح ية بنشاطات القيام أمكنها مما جمة، فوائد
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 يوضا مصفوفة عرض الدراسات السابقة (3.1) جدول

اسم  م
 الباحث

ا الهدف لنشرسنة ا
 لمكان

 اهم النتائج االدوات المنهج

 2016 ااغا 1
بالمسئولية تبني  دورالتعرف علي 

شركات المدرجة لاالجتماعية على أداء ا
 في بورصة فلسطين 

 االستبانة الوصفي التحليلي قطا  غزة
في مباشر المسئولية االجتماعية ت، ر بشكل  ان
رصة شركات المدرجة في بو لالمالي لداء اال

 .فلسطين

 2016 النجار 2
االلتزام بالمسئولية  دورالتعرف علي 

شركات لالمالي لداء االاالجتماعية على 
 المدرجة في بورصة فلسطين 

 االستبانة الوصفي التحليلي قطا  غزة
في مباشر المسئولية االجتماعية ت، ر بشكل  ان

 .أداء الم،سسات العامة

 2016 عابدين 3

لتزام بالمسئولية اال دورالتعرف علي 
شركات المدرجة لاالجتماعية على أداء ا

 في شركات التأمين العاملة في قطا  غزة
 االستبانة الوصفي التحليلي قطا  غزة

في مباشر المسئولية االجتماعية ت، ر بشكل  ان
شركات المدرجة في شركات التأمين في لأداء ا

 .قطا  غزة

 2015 أبو ماضي 4
تزام بالمسئولية االل دورالتعرف علي 

االجتماعية على أداء الم،سسات القطا  
 العام في قطا  غزة

 االستبانة الوصفي التحليلي قطا  غزة
في مباشر المسئولية االجتماعية ت، ر بشكل  ان

 .أداء الم،سسات العامة

5 
 ،الحدراوي 
 االسدي

2014 

توظيف أبعاد المس،ولية التعرف على 
االجتماعية لتعزيز القدرات 

دراسة تطبيقية في بعض كليات  بداعيةاإل
 جامعة الكوفة

جامعة 
 الكوفة

 االستبانة الوصفي التحليلي

 فاعلة مساهمة تسهم االجتماعية ان المس،ولية
 ضعف هنالكوان  ،اإلبداعية القدرات تعزيز في
 االقتصادية. ي المس،وليةف
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اسم  م
ا الهدف لنشرسنة ا الباحث

 اهم النتائج االدوات المنهج لمكان

 2014 ااسر  6

 االجتماعية المس،وليةالتعرف على 
 التنمية في ودورها الخاص للقطا 

 ،السعودية العربية للمملكة المستدامة

 مملكةال
 العربية

 السعودية
 االستبانة الوصفي التحليلي

 جانب من كافية دراية وعدم غموض هناكان 
 والشركات م المجتمع ككل اافراد من كل

 الخاص للقطا  االجتماعية المسئولية بمفهوم
 تطورها ومدى وأبعادها

 2013 ساسي 7

المس،ولية  دورالتعرف علي  لتعرف علىا
 للم،سسات االجتماعية على ااداء المالي

دراسة ميدانية لعينة من الم،سسات 
االقتصادية الجزائرية خالل الفترة 

2009- 2013 
 االستبانة الوصفي التحليلي الجزائر

ة على البيئة عالقة سلبية بين المحافظ وجود -
 .والعائد على ااصول

عالقة ذات داللة إحصائية بين  توجدال  -
عناصر المس،ولية االجتماعية ال الث )االهتمام 

بالعاملين، التفاعل مع المجتمع وحماية 
المستهلك( والعائد على ااصول وهذا باالعتماد 

 ى اختيار نموذ  اآل ار العشوائيةعل

 2013 علي 8

دور  البحث العلمي التعرف على 
الفلسطينية  والدراسات العليا في الجامعات

 تحقيق التنمية المستدامة في
 المنهج المقارن  فلسطين

تحليل 
الو ائق 

 والمستندات

واقع البحث العلمي  فيمشكلة جسيمة  وجود 
 استراتيجيةوالدراسات العليا، بسبب عدم وجود 

وطنية تعمل على توجيه البحث العلمي 
 فيوالدراسات العليا ، لالستفادة من نتائجه 

 .ة المستدامةتحقيق التنمي
وجود داللة  بين دور البحث العلمي  -
 .راسات العليا والتنمية المستدامةوالد
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اسم  م
ا الهدف لنشرسنة ا الباحث

 اهم النتائج االدوات المنهج لمكان

 2013 بحاسي 9

المس،ولية البيئية واالجتماعية للشركات 
البترولية دراسة حالة مجمع الم،سسة 

 الوطنية لخدمات اآلبار
 االستبانة الوصفي التحليلي ااردن

كات نماذ  من الشر  ضرورة التعرف علي
المتعددة الجنسيات و انتهاكاتها و كذا اآلليات 

المتبعة من طرف المنظمات الدولية غير 
 .الحكومية في مواجهاته

 2012 سماره والتل 10

التعرف على تقديرات أعضاء هيئة 
التدريس في جامعة م،تة لواقع ممارسات 

 االستبانة الوصفي التحليلي االردن البحث العلمي بالجامعة

لنسبي لتطبيق معايير الحكم الرشيد في الوزن ا
، كما بلا (%67.84الوزارات الفلسطينية حوالي )

الوزن النسبي لمستوى ااداء اإلداري في الوزارات 
 (.%68.93الفلسطينية في قطا  غزة حوالي )

 2012 فروانة 11

العقبات التي تواجه البحث  التعرف على
 العلمي في الجامعات العربية

الدول 
 يةالعرب

 المنهج الوصفي
النموذ  

المحاسبي 
 الرياضي

وجود فروق  معنوية ذات داللة إحصائية 
للعقبات التي تواجه البحث العلمي لدى 

الجامعات العربية تبعا لمتغير الم،هل العلمي 
)ماجستير ، دكتوراه ( وكانت الفروق لمصلحة 

 .حملة شهادات الدكتوراه

 2010 علي 12

ل البحث العلمي ويتمهدفت  الدراسة إلى 
 ماليزيا  فيه في التنمية البشرية دور و 
ه على التنمية وخاصة في التجربة دور و 

 الماليزية
 االستبانة الوصفي التحليلي ماليزيا

أن البحوث العلمية ومراكز الدراسات تقدم  -
 اافكار التربوية وتساعد على البناء التعليمي

تساعد في تحقيق المطالب السياسية  -
ماعية للمجتمعات اإلسالمية وم،سسات واالجت

 البحث العلمي
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اسم  م
ا الهدف لنشرسنة ا الباحث

 اهم النتائج االدوات المنهج لمكان

االهتمام باإلنسان الذي هو وسيلة لتحقيق  -
 .التنمية

13 
 
 
 

عبد 
 المطلب

2010 

البحث التعرف علي  هدفت  الدراسة إلى 
العلمي في م،سسات التعليم الجامعي , 
مدخل لتطوير ااداء البح ي في هذه 

 .الم،سسات
 
 

جنوب 
 أفريقيا

 االستبانة الوصفيالمنهج 

تفعيل ااداء البح ي في م،سسات التعليم  -
 .الجامعي  بل تطوير هذه الم،سسات

 .االهتمام بمقومات البحث العلمي وتطويرها -
إزالة المعوقات التي تحول دون تقدم البحث  -

 .العلمي

 2010  باكير 14

هدفت الدراسة للتعرف على دور الجامعة 
المسئولية في خدمة المجتمع في ضوء 

 االجتماعية واالتجاهات العالمية الحدي ة
 االستبانة المنهج الوصفي قطا  غزة

تقديم الخدمات للعاملين بالم،سسات المختلفة  
 في المجتمع 

تشجيع أفراد المجتمع على زيادة منشلت الجامعة 
 واستخدام مرافقها

 2010 كردم 15

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع 
ي في الجامعات اليمنية البحث العلم

 االستبانة المنهج الوصفي اليمن والمعوقات التي تواجهه

يوجد ضعف لألداء البح ي للجامعات اليمنية 
 .ويم ل البحث العلمي نشاطا هامشيا

ضعف است مار الكفاءات العلمية المتخصصة 
بالجامعات لعال  المشكالت التي تواجه 

 .قطاعات المجتمع

 االجتماعية بالمسئولية االلتزام بين عالقة وجود- االستبانة المنهج التحليلي قطا  غزة االلتزام بين عرف علي العالقةالت 2007 ااغا 
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اسم  م
ا الهدف لنشرسنة ا الباحث

 اهم النتائج االدوات المنهج لمكان

 بالتسويق والتوجه االجتماعية بالمسئولية 17
 .بغزة الصناعية الم،سسات في وااداء

 بالتسويق والتوجه
المنظمات  التزام بين عكسية عالقة وجود-

 لتلك المالي ااداء وبين ماعيةاالجت بالمسئولية
 المنظمات،

18 
Hameed & 

others 

 
2013 

ا ر المسةئولية االجتماعيةة علةى "هدفت الدراسة للتعرف 
 الباكستان في البورصة الياكستانيةااداء المالي للشركات"

التحليل 
 المالي

التقارير 
المالية ل 

 سنوات 5

هناك عالقة ايجابية بين المسئولية 
وااداء المالي للشركات  االجتماعية

،أن االلتزام بالمسئولية االجتماعية 
 يعتبر است مار وليس إنفاق،

19 
Pastrana, 

K. 

Sriramesh 
2013 

 الشركات وممارساتهدفت الدراسة إلى التعرف على 
 في االجتماعية للمس،ولية والمتوسطة الصغيرة
 .كولومبيا

 كولومبيا
المنهج 
 الوصفي

 االستبانة

 والمتوسطة الصغيرة كاتالشر  أن .
 داخلية اجتماعية مس،ولية تمارس
 بالجوانب تتدور كونها وخارجية

 . للمجتمع قافية ال

20 

McManus 2011 بين المز  آ ار استكشاف إلى الدراسة هدفت 
 للشركات االجتماعية والمس،ولية ااعمال إستراتيجية

 اسبانيا ك يفة التكنولوجيا
الوصفي 
 التحليلي

 ةاالستبان
 تأ ير مفيد للتنمية و تحليالتالتظهر 

تنفيذ خطة المس،ولية االجتماعية 
 .للشركات ك يفة التكنولوجيا

 
 "جرد بواسطة الباحث باالستناد إلى الدراسات السابقة"
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 بناء  على ما سبق يمكن للباحث عرض الفجوة البح ية ضمن الجدول التالي:و 
 
 
 

 الفجوة البحثية( يوضا 10)جدول 
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية راسات السابقةالد م

1 

ركةةةةةةزت الدراسةةةةةةات السةةةةةةابقة علةةةةةةى 
 التالي:

 المسةةةةةةةةةةةةةةةةة،وليةبيةةةةةةةةةةةةةةةةةان مسةةةةةةةةةةةةةةةةةتوى 
 االجتماعية وأدواتها.

بيةةةةةةةةةان مسةةةةةةةةةتوى تطبيةةةةةةةةةق البحةةةةةةةةةث 
العلمةةةي الموجةةةة  فةةةي الةةةوزارات أو 

 البلديات أو المنظمات ااهلية.

تةةةةةةةةأ ير بعةةةةةةةةض المتغيةةةةةةةةرات علةةةةةةةةى 
ية  أو االجتماع المس،وليةتطبيق  

العكةةةةةةةةس ومةةةةةةةةن هةةةةةةةةذه المتغيةةةةةةةةرات 
 تحسين البحث العلمي الموجة.

لةةةةةم تتطةةةةةرق أي دراسةةةةةة مةةةةةن 
الدراسةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةابقة لبيةةةةةةةةةان 
مسةةةةةةةةتوى تةةةةةةةةأ ير المسةةةةةةةة،ولية 
االجتماعيةةةةةة  علةةةةةةى البحةةةةةةث 
العلمةةةةةةةةةةي الموجةةةةةةةةةةة  وذلةةةةةةةةةةك 

 حسب علم الباحث.

بمحاولةةة إيجةةاد العالقةةة  تميةةزت
ومةةةةةةةةةةةةدى تةةةةةةةةةةةةأ ير المسةةةةةةةةةةةة،ولية 
االجتماعيةةةةةةةةةةة  علةةةةةةةةةةى تعزيةةةةةةةةةةز 

 فةةةةةةيحةةةةةةث العلمةةةةةةي الموجةةةةةةة الب
 الشركات المساهمة .

2 

تعةةةةددت المنةةةةاهج المسةةةةتخدمة فةةةةي 
الدراسةةات السةةابقة مةةا بةةين المةةنهج 
الوصةةةةةةةةةةةةفي التحليلةةةةةةةةةةةةي والمةةةةةةةةةةةةنهج 

 التاريخي والمنهج المقارن.

بعةةةض الدراسةةةات اسةةةتخدمت 
المةةةنهج التةةةاريخي فقةةة  وهةةةو 

 بم ابة بحث مكتبي.

علةةةى المةةةنهج الوصةةةةفي  تعتمةةةد
علةى جمةع التحليلي الذي يقوم 

البيانةةةةةةةةةةةةةةةةات مةةةةةةةةةةةةةةةةن الو ةةةةةةةةةةةةةةةةائق 
والدراسةةةةات واابحةةةةاث والكتةةةةب 
ذات العالقة بالموضو  وكذلك 
االستبانة للوصةول إلةى بيانةات 
وحقةةةةائق حةةةةول المشةةةةكلة محةةةةل 
الدراسةةةةةةةةةةةةة بهةةةةةةةةةةةةدف تفسةةةةةةةةةةةةيرها 
وتحليلهةةةةةةةةةةةا والوقةةةةةةةةةةةةوف علةةةةةةةةةةةةى 
مةةةةةةةةدلولها، وتقةةةةةةةةديم توصةةةةةةةةةيات 

 بشأنها.
 "جرد بواسطة الباحث"

 : على الدراسة السابقة : التعقيبثالثاا 
والمعوقةةات التةةي  العربيةة ركةزت الدراسةةة السةابقة علةةى التعةرف علةةى واقةةع البحةث العلمةةي فةي الجامعةةات 

تواجهةةةه , والتعةةةرف علةةةى أهةةةم الخبةةةرات العالميةةةة الحدي ةةةة للجامعةةةات وكيفيةةةة االسةةةتفادة منهةةةا فةةةي تطةةةوير 
 العربية البحث العلمي بالجامعات 
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 الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  االختالف هوجأ: أوالا 
تختلةةف هةةذه الدراسةةة بكونهةةا تركةةز علةةى الوضةةع المحلةةي والةةذي يتميةةز بخصوصةةية وأوضةةا  اقتصةةادية 
غايةةة فةةي الصةةعوبة ومعانةةاة شةةةديدة بسةةبب الحصةةار وتةةردي فةةةي ااوضةةا  االقتصةةادية والمعيشةةية ممةةةا 

هاض القةدرات علةةى المسةةتوى المحلةةي استرشةةادا االعتمةاد علةةى الةةذات واسةةتن اسةةتراتيجيةيةدفعنا إلةةى تبنةةي 
 بتجارب العديد من الدول والتي تشكل لدينا دافعا قويا لالستفادة من هذه التجارب في حالتنا المحلية.

ه على التنمية  ولكنها لم تتطرق إلى كيفيةة تمويةل البحةث دور الدراسة تبين أهمية تمويل البحث العلمي و 
امعات لتطبيق البحث العلمةي الموجةه وهةو مةا سةتركز عليةه الدراسةة التةي العلمي وأيضا مدى جاهزة الج

 . بصددهانحن 
أشةةارت الدراسةةة إلةةى أهةةم وظةةائف الجامعةةة فةةي تطةةوير أداء البحةةث العلمةةي وأهةةداف البحةةث العلمةةي غةةي 
صةةناعة التكنولوجيةةا ومقوماتةةه واالتجاهةةات العالميةةة الحدي ةةة فةةي مجةةال البحةةث العلمةةي والمعوقةةات التةةي 

 ول دون تقدم البحث العلمي بوجه عام.تح
تختلةةف هةةذه الدراسةةة بأنهةةا سةةتركز علةةى دور المسةةئولية االجتماعيةةة فةةي تمويةةل تطبيةةق البحةةث العلمةةي 
الموجه بوصفها مةن الركةائز ااساسةية فةي لرفةد المجتمةع والجامعةات بعنصةر تمةويلي أساسةي وهةام ودائةم 

أهةةم ركةةائز االقتصةةاد الةةوطني وضةةروري لعمليةةة  وكةةذلك فهةةو عنصةةر محلةةي ويشةةكل  قافةةة هامةةة لةةدى احةةد
ترسةيخ الةوعي االقتصةادي لةدى هةذه الشةريحة بالمسةاهمة الجةادة والحقيقيةة  إلةىالتنمية االقتصادية إضافة 

 كعنصر محلي ذاتي.

 أوجه االتفاس مع الدراسات السابقة: : ثانياا 
 غير مستقل معظم الدراسات السابقة ركزت على أهمية المسئولية االجتماعية كمت

 .الدراسة  أغراضاعتمدت الدراسات السابقة على االستبانة كأداة لتحقيق 

 .ركات في تحقيق التنمية المستدامةركزت الدراسات السابقة على أهمية دور المسئولية االجتماعية للش
ومةدى ركزت الدراسة السةابقة علةى معرفةة واقةع ومعوقةات البحةث العلمةي فةي جامعةات البلةدان العربيةة , 

برازقدرة الجامعات على تعزيز هذا الدور لخدمة التنمية العربية ,  التأ يرات السلبية الناجمةة عةن واقةع  وا 
 .قصور البحث العلمي غي الجامعات العربية , وتحديد االستراتيجيات العمة لتطوير البحث العلمي

 : أوجه االستفادة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة: ثالثاا 
ت هذه الدراسة على االستفادة من الجامعات في خدمة التنمية بشكل علمي وقابةل للتطبيةق ركز  -

 وفق المعايير العالمية الحدي ة .
الحالةةة المحليةةة وكيفيةةة تطويرهةةا مةةن خةةالل التمويةةل بواسةةطة الشةةركات المحليةةة لتطبيةةق  ةدراسةة  -

لةةي ممةةا يةةأتي بميةةزة هامةةة البحةةث الموجةةه فةةي جامعاتنةةا الفلسةةطينية واعتمةةادا علةةى التمويةةل المح
وهةةي القةةدرة علةةى العمةةل فةةي المجةةاالت التةةي نحتاجهةةا لتحقيةةق التنميةةة الضةةرورية وتعزيةةز نقةةاط 

 القوة واست مارها والعمل على تالشي نقاط الضعف.
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تكةةوين تصةةور لموضةةو  الدراسةةة الحةةالي مةةن حيةةث ااهةةداف , ااهميةةة , المنهجيةةة , واادوات  -
 .والمعلومات خدمة في جمع البياناتالمست

 تحديد محاور اإلطار النظري للدراسة الحالية. -
التعةةرف إلةةى أهةةم النتةةائج التةةي توصةةلت إليهةةا الدراسةةات السةةابقة وخاصةةة فيمةةا يتعلةةق بمتغيةةرات  -

 الدراسة االستفادة من التوصيات التي خلصت إليها الدراسات السابقة.
 التعرف على بعض المتغيرات وااساليب اإلحصائية. -
 بلدات عربية  في  مختلفة أماكن في السابقة الدراسات اغلب أجريت الدراسة لقد بيئة حيث من -

 معظمهةا كانةت كةذلك، العةراق، ومصةر سةوريا و م ةل مختلفةة عربيةة بلةدان فةي كةان من ومنها
 .الحكومي للقطا  تابعة أو خاصة كانت سواء كبيرة م،سسات على مطبقة

 مةن فمنهةا السةابقة للدراسةات البح يةة اتجاهةات تعةددت و الدراسةة تنوعةت من الهدف حيث من -
 المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة.  معرفة إلى هدف

سةةةةتفيد الدراسةةةةة الحاليةةةةة مةةةةن الدراسةةةةات السةةةةابقة علةةةةى كتابةةةةة اإلطةةةةار النظةةةةري، إعةةةةداد وتصةةةةميم  -
 االستبانة.

 :تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: أوجه رابعاا 
ور،ية واضحة في التمويةل للبحةث العلمةي وال سةيما البحةث  استراتيجيةعلى تبني الحالية ركزت الدراسة 

 االستراتيجية.العلمي الموجه لدى الجامعات والتي هي الم،سسات ااقدر وااك ر مالئمة لتطبيق هذه 
جعل أطراف عديدة ذات مصالح مترابطة ومتكاملة وفق ر،ية اقتصادية واجتماعية محددة مما ي تخدم  

مةةن السةةهل توجيةةه عجلةةة االقتصةةاد وجهةةة سةةليمة تصةةب فةةي تنميةةة االقتصةةاد وتطةةويره واسةةتغالل ممةةنهج 
 .لإلمكانات والقدرات وتوظيفها لخدمة المجتمع والنهوض به

، وهةذا مةن شةأنه أن ية، ر علةى الحصةارهذه الدراسةة فةي بيئةة سياسةية غيةر مسةتقرة وذلةك بسةبب  تطبق
 ية وبالتالي على أداء المنظمات.الظروف االقتصادية واالجتماع

ذات الشةةركات المسةةاهمة والمدرجةةة ضةةمن سةةوق فلسةةطين لةةألوراق الماليةةة و  علةةىالحاليةةة الدراسةةة تركةةز 
صةغيرة الحجةم م ةل الةورش والمشةاغل  ،سسةاتالتأ ير على االقتصاد الفلسطيني وبالتالي تم اسةتبعاد الم

 .تعمل من الباطن لصالح شركات إسرائيليةالصغيرة، كما تم استبعاد المنظمات الصناعية التي 
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 :مقـــدمة
ل الدراسةةة الميدانيةةة، حيةةث اإلجةةةةراءات والخطةةةوات المنهجيةةةةة التةةي تمةةت فةةي مجةةةا الفصةةليعةةةةرض هةةةذا 

سةةة، إضةافةةة  إلةى توضيةةح اادوات المستخدمةةةة مجتمةةع الدراسةةةة، والعينةةة التةي طبقةةت عليهةةا الدرايتنةاول 
وفيمةا يلةي  لتي استخدمت فةي تحليةةل البيانةةات،وااساليب اإلحصائيةة ا ومنهجها، في الدراسةة وخطواتهةا

 .تفاصيةل مةا تقةدم

  :منهج الدراسة: أوالا 
 دور"قيةاس يحةاول  والةذي التحليلةي الوصةفي المةنهج مباسةتخدا الباحةث قةام الدراسة أهداف تحقيق جلأ من

 ."في تمويل تطبيق البحث الموجه في الجامعات توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة

  :الدراسةوعينة  مجتمــع: ثانياا 
وقةد تةم  ،شةركة (48)فةي الشةركات المدرجةة فةي بورصةة فلسةطين، والبةالا عةددها يتم ل مجتمع الدراسةة 

 لتطبيق هذه الدراسة. تظمة وهى العينة المالئمةالمنوقد تم اختيار العينة الطبقية 
 :ستطالعيةاالالعينة 

حيةةث الباحةةث بعةةد دراسةةة مستفيضةةة اوضةةا  وواقةةع الشةةركات المسةةاهمة والمدرجةةة فةةي سةةوق فلسةةطين 
لةةألوراق الماليةةة تم لةةت فةةي االطةةال  علةةى الدراسةةات السةةابقة المشةةابهة وكةةذلك زيةةارة الموقةةع االلكترونةةي 

وراق المالية وعمل حصر اسماء الشركات المدرجة وعناوينها وأرقام هواتفها كةذلك لبورصة فلسطين لأل
عينة استطالعية على ذوي العالقةة بتطبيةق المسةئولية توزيع ب البريد االلكتروني لكل منها ومن  م القيام

( شةةةركة والضةةةفة 15شةةةركة  موزعةةةة بةةةين كةةةل مةةةن قطةةةا  غةةةزة )  (48)فيهةةةا والبةةةالا عةةةددها االجتماعيةةةة 
( شةةركة حيةةث تةةم التواصةةل مةةع الجهةةات المعنيةةة بتطبيةةق المسةةئولية االجتماعيةةة  مةةن خةةالل 33الغربيةةة )

االتصةةال الهةةاتفي بالنسةةبة للضةةفة الغربيةةة وبالمقابلةةة الشخصةةية مةةع المعنيةةين فةةي الشةةركات المدرجةةة فةةي 
ت فةةي موضةةو  نتيجةةة القيةةام بهةةذه العينةةة االسةةتطالعية أن الشةةركات التةةي تعاونةةتبةةين  وقةةد قطةةا  غةةزة 

 7شةةركة فةةي قطةةا  غةةزة و 14شةةركة منهةةا  21البحةةث والتةةي تهةةتم بتطبيةةق المسةةئولية االجتماعيةةة هةةي 
( 106المسةةتردة ) تاالسةةتبيانا، وبلةةا عةةدد اسةةتبانه( 126حيةةث تةةم توزيةةع) شةةركات فةةي الضةةفة الغربيةةة 

م يستبعد أي منها المستردة ل تاالستبيانا%، وبعد تفحص 84.1، أي أن نسبة االستجابة بلغت استبانه
م التةةةي تةةة ت، أي نسةةةبة االسةةةتبيانااسةةةتبانه( 106نظةةةرا  لتحقةةةق الشةةةروط المطلوبةةةة، وبالتةةةالي تةةةم تحليةةةل )

 ( الشركات عينة الدراسة:4.1رقم ) ولويوضح الجد تحليلها هي نفس نسبة االستجابة.
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  المدرجة عينةالدراسة ( يوضا الشركات4.1جدول )

 شركات غزة
 الفلسطيني اإلسالميالبنك  8 للتأمين ااهليةالمجموعة  1
 التجاري الفلسطينيالبنك  9 المشرق للتأمين 2
 بنك االست مار الفلسطيني 10 التأمين الوطنية 3
 االتصاالت الفلسطينية 11 فلسطين للتأمين 4
 الفلسطينية للكهرباء 12 ينترست العالمية للتأم 5
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية واصل 13 العربي اإلسالميالبنك  6
 فلسطين لالست مار العقاري عقارية 14 بنك فلسطين 7

 شركات الضفة الغربية
 الم،سسة العقارية العربية 5 فلسطين لالست مار الصناعي 1
 دواجن فلسطين   6 العربية لصناعة الدهانات 2
 فلسطين لصناعات اللدائن 7 اادويةبيت جاال لصناعة  3
   نباتيةمصانع الزيوت ال 4

 أفةةرادوقةةد تةةم التواصةةل  مةةع (  شةةركة مدرجةةة لةةم تتعةةاون فةةي موضةةو  البحةةث 28) وعليةةه فقةةد تةةم اسةةت ناء
العينة في الضفة الغربية عن طريق البريد اإللكتروني والفةاكس والتلفةون وقةد واجهةت الباحةث صةعوبات 

طبيعةةة  وحةةواجز وكةةذلك الصةةعبة مةةن حصةةار اامنيةةةكبيةةرة نظةةرا لصةةعوبة التواصةةل الجغرافةةي والظةةروف 
  العينة التي استهدفت فئة اإلدارة العليا.

 شركات غزة
    القدس بنك 1

 شركات الضفة الغربية
 التسوق اكزرلم سطينيةلالف العربية 15 هللا رم ا مصايف 1
 فنادقلل العربية المؤسسة 16 التخصصي احيرالج سلناب مركز 2
 األدوية لصناعة شفاءال دار 17 تأمينلل المتحدة العالمية 3

 الوطنية براجأ 18 لالتصاالت كوم وباللج 4
 العقارية تالالستثمار القدس 19 ستثمارواال لألعمار تحاداال 5

 تأمينلل سطينيةلالف التكافل 20 العرب المستثمرون 6

 لالستثمار التجارية العقارية 21 المالية لألوراق سطينلف سوق 7

 الوطني لبنكا 22 العرب المستثمرون 8

 لالتصاالت الفمسطينية الوطنية ايلموب 23 واإلنماء لالستثمار الفمسطينية 9

 لألدوية بيرزيت 24 العقارات تشغيل وإدارة لتطوير عقار بال 10

 القدس سجائر 25 لإللكترونيات الشرق مصنع 11

http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-aig
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-isbk
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-mic
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-pcb
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-nic
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-pibc
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-pico
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-trust
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-pec
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-aib
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-wassel
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-bop
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-prico
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-piic
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-are
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86-ladaen
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-voic
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 والبروفيالت األلمنيوم لصناعة الوطنية 26 الطبية راتمستحضلل القدس 12

 بيهالذ القمح مطاحن 28 الكرتون لصناعة الوطنية 13

   األدوية لصناعة الشفاء دار 14

 

 :أداة الدراســــة: ثالثاا 

فــي  توظيــف المســئولية االجتماعيــة للشــركات المســاهمة دورتةةدور حةول "اسةةتبانة  بإعةداد الباحةةثقةام 
 " تمويل تطبيق البحث الموجه في الجامعات

 : االستبانة بناء خطوات
 الباحث قام فقد قياس، بدون  تقويم يوجد أن يمكن وال المهمة، التقويم وسائل أحد هو القياس كان ولما

في تمويل تطبيق  توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة دور" .لقياس استبانة بإعداد
 :التالية الخطوات الباحث اتبعت االستبانة هذه تصميم أجل ومن "البحث الموجه في الجامعات

 المرتبطة وااجنبية العربية الدراسات على االطال  خالل من السيكولوجي التراث في البحثتم -1
  أن المقياس المالئم الباحث وتأكد لدى ,، االجتماعية المسئولية تناولت والتي الدراسة، بموضو 

ومدى ،وراق الماليةسوق فلسطين لأل المدرجة في لشركات المساهمةل االجتماعية للمسئولية قياسل
  .توظيفها لتمويل البحث الموجه في الجامعات

الدراسة  استبانه اشتملت حيث ااولية صورتها في االستبانة وا عداد العبارات، بصياغة الباحث قام-2 
 : وهما على النحو التالي أقسام 4على

 فقرات. 8، ويتكون من الشخصيةالمعلومات  :القسم األول
، فةةي البحةةث العلمةةي الموجةةه توظيةةف المسةةئولية االجتماعيةةة للشةةركات المسةةاهمةئم دعةةا: القســم الثــاني
 فقرة وهي على النحو التالي: 19محاور مكونة من  4ويتكون من 
 فقرات. 5ويتكون من الدعم التنموي للبحث العلمي الموجه،  :المحور األول

 فقرات. 4ويتكون من الدعم البشري للبحث العلمي الموجه،  :الثانيالمحور 
 فقرات. 5ويتكون من الدعم القانوني لتطبيق البحث الموجه،  :الثالثالمحور 
 فقرات. 5ويتكون من ، والحاضنات البح ية دعم المراكز :الرابعالمحور 

، ويتكةون مةن اادوار التي تقوم بها الشركات المساهمة في تمويل تطبيةق البحةث الموجةهالقسم الثالث: 
 قرة وهي على النحو التالي:ف 14محاور مكونة من  3

 فقرات. 5ويتكون من ، العلمي البحث مراكز إدارة :المحور األول
 فقرات. 5ويتكون من رسم السياسة العامة للبحث العلمي الموجه،  :الثانيالمحور 
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التقويم والمتابعة للشراكة بين الجامعات والشركة المسةاهمة فةي البحةث العلمةي الموجةه،  :الثالثالمحور 
 فقرات. 4تكون من وي

 فقرة وهي على النحو التالي: 13من ين : أنوا  المساهمات، ويتكون من محورين مكونالقسم الرابع
 فقرات. 5ويتكون من المساهمة المجتمعية للشركة في مجال البحث العلمي الموجه،  :المحور األول

 فقرات. 8ويتكون من ، وجهالمساهمة المادية للشركة في مجال البحث العلمي الم :الثانيالمحور 
، وفةةق مقيةةاس خماسةةي وتعطةةى ، بحيةةث تةةةم التصحيةةةحباسةةتخدام مقيةةاس ليكةةرت تةةم تصةةحيح االسةةتبانةو 

 غيةر موافةق(، اإلجابةة 3) محايةد(، اإلجابةة 4) موافةق( درجات، اإلجابةة 5) موافق بشدةبدرجة اإلجابة 
 .(1) غير موافق بشدة(، واإلجابة 2)

فةي محةةاور الدراسةة، تةةم  ةليكةةرت الخماسةي )الحةةدود الةدنيا والعليةا( المسةةتخدمولتحديةد طةول فتةةرة مقيةاس 
(،  م تقسيمه على عدد فترات المقياس الخمسة للحصةول علةى طةول الفقةرة أي 4=1-5) حساب المدى

قةل قيمةة فةي المقيةاس )وهةي الواحةد الصةحيح( وذلةك أعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلةى (، ب0.8=4/5)
 :(4.2) ا هو موضح في جدولمك، على للفترة ااولى وهكذالتحديد الحد اا

 مقياس االجابات يوضا ((4.2ولجد
 الوزن النسبي المقابل للفترة طول الفترة درجة الموافقة المقياس
 %36 -% 20من 1.80 – 1من  قليلة جداا  1
 %52 -% 36أكبر  2.60 – 1.80أكبر من  قليلة 2
 %68 -% 52كبر أ 3.40 – 2.60أكبر من  متوسطة 3
 %84 -% 68أكبر  4.20 – 3.40أكبر من  كبيرة 4
 %100 -% 84أكبر  5 – 4.20أكبر من  كبيرة جداا  5

 :صدس وثبات االستبانة :رابعاا 
  :االستبانة صـدس

يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما أعدت لقياسه، وقد تم التحقةق مةن صةدق االسةتبانة 
 ي:من خالل التال

 ( حيث :المحكمينالصدس الظاهري )

قةةام الباحةةث بعةةرض أداة الدراسةةة فةةي صةةورتها ااوليةةة علةةى مجموعةةة مةةن المحكمةةين تألفةةت مةةن أعضةةاء 
(، وقةةةد طلةةةب الباحةةةث مةةةن 1الهيئةةةة التدريسةةةية فةةةي الجامعةةةات الفلسةةةطينية بمحافظةةةة غةةةزة )ملحةةةق رقةةةم 

وضةةعت اجلةةه، ومةةدى وضةةوح صةةياغة  المحكمةةين إبةةداء آرائهةةم فةةي مةةدى مالئمةةة العبةةارات لقيةةاس مةةا
العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي إليه، ومدى كفاية العبارات لتغطية كل محور من 
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محاور الدراسة، باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه ضروريا  من تعديل صياغة العبارات أو حذفها، واستنادا  
 عليهةةةامحكمةةةون قةةةام الباحةةةث بةةةإجراء التعةةةديالت التةةةي اتفةةةق إلةةى المالحظةةةات والتوجيهةةةات التةةةي أبةةةداها ال

 . ن المحكمو 
 :الداخلي: صدس االتساس ثانياا 
إليةه  الةذي تنتمةي المحةور مةع ،االستبانة فقرات من فقرة كل اتساق مدى الداخلي االتساق بصدق يقصد
ت االرتبةاط بةين وذلةك بحسةاب معةامال ، ، وقةد تةم حسةاب االتسةاق الةداخلي لفقةرات االسةتبيانالفقةرة هةذه

 .كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له
ــداخلي لمحــاور "دعــائم  فــي البحــث  توظيــف المســئولية االجتماعيــة للشــركات المســاهمةاالتســاس ال

 العلمي الموجه"

 .المحور األول: الدعم التنموي للبحث العلمي الموجه

الةةدعم التنمةةوي للبحةةث رة مةةن فقةةرات محةةور "معةةامالت االرتبةةاط بةةين كةةل فقةة( 4.3)الجةةدول التةةالي يبةةين 
أن معةةامالت االرتبةةاط المبينةةة دالةةة عنةةد مسةةتوى والةةذي يبةةين  " والدرجةةة الكليةةة للمحةةور، العلمةةي الموجةةه

صةادقة  المحةوروبةذلك تعتبةر فقةرات  0.05(، حيث أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من 0.05داللة )
 لما وضعت لقياسه.

 ت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور "الدعم التنموي للبحث العلمي الموجه"معامال (4.3ل )جدو
 والدرجة الكلية للمحور 

 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1 
اابحةاث  من خالل توجيةه المستدامة التنمية تحقيق متطلبات إلىالشركة  تسعى

 . والرسائل العلمية
0.89 *0.000 

2 
 اابحةاث وتوجيةه موضةوعات لدى الشةركة تنسةيق مةع الجامعةات الختيةار يوجد

 المستدامة. التنمية يخدم  بما من نتائجها لالستفادة والدراسات
0.91 *0.000 

3 
 وقيةةادة لخدمةةة المةة،هلين علميةةا القةادة إعةةداد فةةيالشةةركة الجامعةةات تةدعم 

 .المستدامة ةالتنمي يخدم  بما الخاص والقطا  وااهمية الرسمية الم،سسات
0.90 *0.000 

4 
وينسةةق البحةةث العلمةةي الموجةةه فةةي  ويةةدعم لةةدى الشةةركة قسةةم يرعةةى توجةةد

 العلمي والعمل على تطبيقها.  البحث من نتائج لالستفادة الجامعات
0.85 *0.000 

5 

 والبيئيةة واالقتصةادية تمويةل حلةول للمشةاكل االجتماعيةة فةي تسةاهم الشةركة
مةةن خةةالل دعةةم تنفيةةذ البحةةث الموجةةه فةةي  مةةعالمجت تواجةةه التةةي والصةةحية
 .الجامعات

0.87 *0.000 

 05.0دال إحصائيا عند  ط* االرتبا
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 المحور الثاني: الدعم البشري للبحث العلمي الموجه.
الةةدعم البشةةري للبحةةث العلمةةي يبةةين الجةةدول التةةالي معةةامالت االرتبةةاط بةةين كةةل فقةةرة مةةن فقةةرات محةةور "

" والدرجةةة الكليةةة للمحةةةور،  والةةذي يبةةين أن معةةةامالت االرتبةةاط المبينةةة دالةةةة عنةةد مسةةتوى داللةةةة الموجةةه
فةةي وبةةذلك تعتبةةر فقةةرات المحةةور صةةادقة  0.05(، حيةةث أن القيمةةة االحتماليةةة لكةةل فقةةرة أقةةل مةةن 0.05)

 لما وضعت لقياسه.تم يلها 

 عم البشري للبحث العلمي الموجه"معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور "الد (4.4)جدول
 والدرجة الكلية للمحور 

 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1 
 العلمةةي البحةث مجةةال فةي المتميةزة للكفةةاءات الحةوافزبتقةةديم الشةركة تهةتم 

 الموجه.
0.87 *0.000 

 0.000* 0.90 الجامعات. في البحوث مراكزمع  الشركة الخبرات واالستشارات بادلتت 2

3 
لةدى مراكةز البحةث  وفنيةة إداريةة كةوادر وتطةوير إعدادتعمل الشركة على دعم 

 .الجامعات فيالعلمي 
0.89 *0.000 

4 
للبحةث العلمةي مةع  مشةتركةتيةة معلوما قاعةدة بنةاء فةي التعةاون تةدعم الشةركة  

 الجامعات. 
0.84 *0.000 

 05.0دال إحصائيا عند  ط* االرتبا

 المحور الثالث: الدعم القانوني للبحث العلمي الموجه.
الةةدعم القةةانوني للبحةةث معةةامالت االرتبةةاط بةةين كةةل فقةةرة مةةن فقةةرات محةةور "( 4.5)يبةةين الجةةدول التةةالي 

" والدرجةةة الكليةةة للمحةةور،  والةةذي يبةةين أن معةةامالت االرتبةةاط المبينةةة دالةةة عنةةد مسةةتوى العلمةةي الموجةةه
 صةادقةوبةذلك تعتبةر فقةرات المحةور  0.05ث أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من (، حي0.05داللة )

 لما وضعت لقياسه. تم يلها يف

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور "الدعم القانوني للبحث العلمي الموجه" (4.5)جدول 
 والدرجة الكلية للمحور 

معامل  راتـــــالفق م
 االرتباط

القيمة 
 حتماليةاال

1 
 البحةث سياسةة وضةع فةي الجامعةاتمةع  العالقةةتشجع الشركة القواعد التي تزيد 

 .بينهما المشتركة العلمي
0.89 *0.000 

2 
 ، اإلبةدا  ملكيةة فةي والمبتكةرين البةاح ين حقةوق  حفةظتحةرص  الشةركة علةى 

 .إليها يتوصلون  التي االخترا  براءاتتطبيق و 
0.88 *0.000 

 0.000* 0.88 تدعم على و  تحافظ  للشركة بنودا القانونية المرجعيةالداخلية و  تتضمن اللوائح 3
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معامل  راتـــــالفق م
 االرتباط

القيمة 
 حتماليةاال

 . في مجال البحث العلمي الموجه الجامعات مع المستدامة العالقة
 0.000* 0.91 .بالجامعات العلمي البحثت،يد الشركة عقد اتفاقيات شراكة مع مراكز  4

5 
والتطةةوير يقةةيم ويراقةةب تعزيةةز  البحةةث اعمةةاليتةةوفر لةةدى الشةةركة نظةةام رقةةابي 

 .الجامعاتالشراكة مع  مراكز البحث العلمي في 
0.86 *0.000 

 05.0دال إحصائيا عند  ط* االرتبا

 .والحاضنات البحثية المحور الرابع: دعم المراكز
 البح يةةةلمراكةةز معةةامالت االرتبةةاط بةةين كةةل فقةةرة مةةن فقةةرات محةةور "دعةةم ا (4.6) يبةةين الجةةدول التةةالي

" والدرجة الكلية للمحور، والةذي يبةين أن معةامالت االرتبةاط المبينةة دالةة عنةد مسةتوى داللةة والحاضنات
فةةي وبةةذلك تعتبةةر فقةةرات المحةةور صةةادقة  0.05(، حيةةث أن القيمةةة االحتماليةةة لكةةل فقةةرة أقةةل مةةن 0.05)

 لما وضعت لقياسه.تم يلها 

 والحاضنات" البحثية فقرة من فقرات محور "دعم المراكز معامالت االرتباط بين كل (4.6) جدول
 والدرجة الكلية للمحور 

 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1 
ةا خلةقبمةا ي  والتميةز االبتكةار ومراكةز حاضةنات ااعمةال  إقامةةتةدعم الشةركة   مناخ 

 0.000* 0.88 . الخاص والقطا  الجامعات بين للشراكة مالئم ا

 0.000* 0.89 لتطوير وتطبيق البحث الموجه. المنتجة الجامعة أسلوب تبني علىالشركة  لعمت 2

3 
ةاات الشةرك مةن عدد تجمع نحو التوجه ت،يد  الشركة  الموجهةة  علميةة أبحةاث لةدعم مع 

 0.000* 0.91 .الجامعات في

4 
بةين الجامعةات  اكةالشةر  تحقيةق فةي الناجحةة ااساليب من البح ية العقود الشركة  تعتبر

 0.000* 0.93 والقطا  الخاص.

5 
ةا خلةقبمةا ي  والتميةز االبتكةار ومراكةز حاضةنات ااعمةال  إقامةةتةدعم الشةركة   مناخ 

 0.000* 0.88 .الخاص والقطا  الجامعات بين للشراكة مالئم ا

 05.0دال إحصائيا عند  ط* االرتبا

ألدوار التــي تقــوم بهــا الشــركات المســاهمة فــي تمويــل تطبيــق البحــث ا االتســاس الــداخلي لمحــاور "
 "الموجه

 .العلمي البحث مراكز إدارةالمحور األول: 
 البحةةث مراكةةز إدارةمعةةامالت االرتبةةاط بةين كةةل فقةةرة مةةن فقةةرات محةةور " (4.7) يبةين الجةةدول التةةالي

المبينةةةة دالةةةة عنةةةد مسةةةتوى داللةةةة " والدرجةةةة الكليةةةة للمحةةةور، والةةةذي يبةةةين أن معةةةامالت االرتبةةةاط العلمةةةي
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فةةي  وبةةذلك تعتبةةر فقةةرات المحةةور صةةادقة 0.05(، حيةةث أن القيمةةة االحتماليةةة لكةةل فقةةرة أقةةل مةةن 0.05)
 لما وضعت لقياسه. تم يلها

 والدرجة الكلية للمحور العلمي" البحث مراكز معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور "إدارة (4.7جدول )

 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000* 0.89 الموجه. العلمي البحث مجال فيمع الجامعات  تتواصل الشركة  1

2 
التطبيقيةة  البحةوث وحةدات وتطةوير إنشةاء مجةال فةي المشةترك لتعةاون تسةعى الشةركة ل

 0.000* 0.91 الجامعات  في)البحوث الموجهة( 

3 
 المناسةبة اآلليةات ووضةع الجامعةات فةي الموجهةة حةوثالب نتةائج بتسةويق تهةتم الشةركة
 0.000* 0.88 لتطبيقها.

4 
 التةيوالموجهةة  العلميةة البحةوث عةن شةاملة وطنيةةمنظومةة بح يةة  تةدعم الشةركة وجةود

 0.000* 0.89 .ودولي ا محلي ا أجريت

5 
بحةث تطبيةق ال لمتطلبةات اإلداري  الةروتين والحةد مةن اإلجةراءات تبسةي تعمل الشركة علةى 
 0.000* 0.88 .الجامعاتالعلمي الموجه في 

 05.0دال إحصائيا عند  ط* االرتبا

 المحور الثاني: رسم السياسة العامة للبحث العلمي الموجه.
معةةامالت االرتبةةاط بةةين كةةل فقةةرة مةةن فقةةرات محةةور "رسةةم السياسةةة العامةةة  (4.8) يبةةين الجةةدول التةةالي
ه" والدرجةةة الكليةةة للمحةةور، والةةذي يبةةين أن معةةامالت االرتبةةاط المبينةةة دالةةة عنةةد للبحةةث العلمةةي الموجةة

وبةذلك تعتبةر فقةرات المحةور  0.05(، حيث أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل مةن 0.05مستوى داللة )
 لما وضعت لقياسه.في تم يلها صادقة 

 "رسم السياسة العامة للبحث العلمي الموجه" ( معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور4.8جدول رقم )
 والدرجة الكلية للمحور 

 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1 
 الخبراء بعض يضم العلمي للبحث أعلى مجلس إنشاءتساهم الشركة في 

 .الخاص والقطا  والتقنية للعلوم الجامعات في والباح ين
0.86 *0.000 

 0.000* 0.92 .مستقلةة بميزاني العلمي البحث تمويل صندوق  إنشاءة في تساهم الشرك 2

3 
 من بالمتميزين المشترك االهتمام ذات البحوث مشروعات تعمل الشركة إسناد

 في الجامعات.  الباح ين من المتخصصة الكفاءات
0.94 *0.000 

4 
 ادإعد في المتخصصين الجامعات أساتذة مع الخاص القطا  خبراء اشتراك
 .المشترك االهتمام ذاتالمجاالت  في لباح ينل مالئمة تدريبية برامج وتنفيذ

0.93 *0.000 

 0.000* 0.85 المصالحبين الجامعات والقطا  الخاص ي ري  الشراكةترى الشركة ان تعزيز  5
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معامل  راتـــــالفق م
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 .لمجتمعلدى ا الشاملة التنمية االقتصادية  وخدمة المشتركة العامة
 05.0عند دال إحصائيا  ط* االرتبا

ــين الجامعــات والشــركة المســاهمة فــي البحــث العلمــي  المحــور الثالــث: التقــويم والمتابعــة للشــراكة ب
 الموجه.

معامالت االرتباط بين كةل فقةرة مةن فقةرات محةور "التقةويم والمتابعةة للشةراكة ( 4.9)يبين الجدول التالي 
العلمةةي الموجةةه" والدرجةةة الكليةةة للمحةةور، والةةذي يبةةين أن  بةةين الجامعةةات والشةةركة المسةةاهمة فةةي البحةةث

(، حيث أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل مةن 0.05معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )
 لما وضعت لقياسه.في تم يلها وبذلك تعتبر فقرات المحور صادقة  0.05

من فقرات محور "التقويم والمتابعة للشراكة بين الجامعات والشركة ( معامالت االرتباط بين كل فقرة 4.9جدول رقم )
 المساهمة في البحث العلمي الموجه" والدرجة الكلية للمحور

 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1 
 البح ية المشتركة المشروعات تنفيذ نتائج عن وتقويم متابعة تقارير تعد الشركة 

 الخاص. والقطا  الجامعات بين
0.90 *0.000 

2 
بغرض تعزيةز دعةم  المقدمة المالية والتبرعات والهبات المنح تقيم وتراجع الشركة

 العلمي. البحث
0.95 *0.000 

3 
 معوقةات إلزالةة مشةتركة مةع االطةراف ذات العالقةة  إجةراءات تتخةذ الشةركة 

 .االهتمام المشترك ذات المشروعات البح ية في التنفيذ
0.92 *0.000 

4 
اللةوائح  مةع مةن تطابقةه للتحقةق المشةتركة البح ية المشروعات الشركة العمل تقيم

 .المحددة والمرجوة منه ااهداف تحقيق ومدى واالنظمة،
0.92 *0.000 

 05.0دال إحصائيا عند  ط* االرتبا

 االتساس الداخلي لمحاور "انواع المساهمات"

 اهمة المجتمعية للشركة في مجال البحث العلمي الموجه.المحور األول: المس
المسةةاهمة المجتمعيةةة معةةامالت االرتبةةاط بةةين كةةل فقةةرة مةةن فقةةرات محةةور "( 4.10)يبةةين الجةةدول التةةالي 

" والدرجةةة الكليةةة للمحةةور، والةةذي يبةةين أن معةةامالت االرتبةةاط للشةةركة فةةي مجةةال البحةةث العلمةةي الموجةةه
وبةةذلك  0.05(، حيةةث أن القيمةةة االحتماليةةة لكةةل فقةةرة أقةةل مةةن 0.05لةةة )المبينةةة دالةةة عنةةد مسةةتوى دال
 لما وضعت لقياسه.في تم يلها تعتبر فقرات المحور صادقة 
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( معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور "المساهمة المجتمعية للشركة في مجال البحث 4.10جدول )
 العلمي الموجه" والدرجة الكلية للمحور

 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000* 0.88 .تشجع الشركة على إنشاء مراكز بح ية خاصة بالبحث العلمي 1

 0.000* 0.92 .تنشر الشركة بنشر الوعي بأهمية تمويل البحث العلمي الموجه  2

3 
يتوفر لدى الشركة صندوق مالي اغراض تختص بالتطوير  البحث  العلمي 

 .هالموج
0.89 *0.000 

 0.000* 0.90 .تعزز الشركة التواصل مع الجامعات في مجال البحث العلمي الموجه 4

 0.000* 0.89 .الجامعات في تقييم نتائج البحوث العلمية التطبيقية )الموجهة( الشركة تشرك  5

 05.0دال إحصائيا عند  ط* االرتبا

 .للشركة في مجال البحث العلمي الموجه لماديةاالمساهمة المحور الثاني: 
المسةةةاهمة الماديةةةة معةةةامالت االرتبةةةاط بةةةين كةةةل فقةةةرة مةةةن فقةةةرات محةةةور "( 4.11)يبةةةين الجةةةدول التةةةالي 

" والدرجةةة الكليةةة للمحةةور، والةةذي يبةةين أن معةةامالت االرتبةةاط للشةةركة فةةي مجةةال البحةةث العلمةةي الموجةةه
وبةةذلك  0.05حيةةث أن القيمةةة االحتماليةةة لكةةل فقةةرة أقةةل مةةن  (،0.05المبينةةة دالةةة عنةةد مسةةتوى داللةةة )

 لما وضعت لقياسه. تم يلهافي  تعتبر فقرات المحور صادقة

المساهمة المادية للشركة في مجال البحث ( معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور "4.11جدول رقم )
 " والدرجة الكلية للمحورالعلمي الموجه

 راتـــــالفق م
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000* 0.82 موازنة مخصصة اغراض لبحث العلمي الموجه. الشركة ترصد  1

 0.000* 0.84 دعما لتمويل تطبيق براءات االخترا .الشركة  تخصص 2

 0.000* 0.93 تسويق واست مار نتائج البحوث التطبيقية )الموجهة(.الشركة تدعم  3

 0.000* 0.84 امج لتدريب الباح ين.بر الشركة تدعم  4

 0.000* 0.88 جوائز للباح ين المتميزين في البحث العلمي.الشركة تقدم  5

6 
 البحةوث معامةل دعةم فةي الخةاص القطةا تعمةل الشةركة علةى تشةجيع شةركات 

 0.000* 0.89 .بالجامعات

 0.000* 0.89 .لمشتركا االهتمام ذات  البح ية للمشروعات االقتصادية الجدوى  ت من الشركة  7

8 
وفقةا للزيةادة فةي  العلمةي للبحةث لةدعم المخصصةة النسةبة زيةادة علةى الشةركةتعمةل 
 0.000* 0.87 ارباحها.

 05.0دال إحصائيا عند  ط* االرتبا
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 الصدس البنائي:: ثالثاا 
 ااداة الوصول تريد التي دافااه تحقق مدى يقيس الذي ااداة صدق مقاييس أحد البنائي يعتبر الصدق

 .االستبانة لفقرات الكلية محاور الدراسة بالدرجة من محور كل ارتباط مدى ويبين إليها،
( معامالت االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي 4.12يبين جدول رقم )و 

، حيةةث أن 0.05دالةةة عنةةد مسةةتوى داللةةة لفقةةرات االسةةتبانة، والةةذي يبةةين أن معةةامالت االرتبةةاط المبينةةة 
لمةةةا فةةةي تم يلهةةةا ، وبةةةذلك تعتبةةةر محةةةاور الدراسةةةة صةةةادقة 0.05أقةةةل مةةةن  محةةةورلكةةةل  القيمةةةة االحتماليةةةة
 وضعت لقياسه.

 ( معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة4.12جدول رقم )
 مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة

معامل  المحور
 االرتباط

قيمة ال
 االحتمالية

 0.000* 0.94 الدعم التنموي للبحث العلمي الموجه

 0.000* 0.93 الدعم البشري للبحث العلمي الموجه

 0.000* 0.96 الدعم القانوني لتطبيق البحث الموجه

 0.000* 0.95   والحاضنات البح ية دعم المراكز

ـــة للشـــركات المســـاهمةدعـــائم  ـــف المســـئولية االجتماعي ـــي  توظي ف
 البحث العلمي الموجه

0.88 *0.000 

 0.000* 0.96 العلمي البحث مراكز إدارة

 0.000* 0.95 رسم السياسة العامة للبحث العلمي الموجه

التقويم والمتابعة للشراكة بين الجامعات والشركة المساهمة في البحث 
 العلمي الموجه

0.93 *0.000 

تمويـل تطبيـق البحـث  األدوار التي تقوم بها الشركات المساهمة في
 الموجه

0.92 *0.000 

 0.000* 0.96 المساهمة المجتمعية للشركة في مجال البحث العلمي الموجه 

 0.000* 0.98 المساهمة المادية للشركة في مجال البحث العلمي الموجه

 0.000* 0.98 أنواع المساهمات

 05.0دال إحصائيا عند  ط* االرتبا

 االستبانة  ثبات
أك ةةر مةةن مةةرة تحةةت نفةةس  طةةي  نفةةس النتيجةةة فةةي حةةال تةةم إعةةادة تطبيقةةهعالمقيةةاس أن ييقصةةد ب بةةات 

ن  بات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة وعدم تغييرها الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى إ
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فتةةرات زمنيةةة معينةةة، وقةةد تةةم  بشةةكل كبيةةر فيمةةا لةةو تةةم إعةةادة توزيعهةةا علةةى أفةةراد العينةةة عةةدة مةةرات خةةالل
 حساب ال بات بطريقتين:

 : Alpha Cronbach كرونباخ –الثبات بطريقة ألفا 
لقيةةاس ال بةةات، حيةةث وجةةد أن قيمةةة ألفةةا كرونبةةاخ  كرونبةةاخ ألفةةاتةةم حسةةاب معامةةل  االسةةتبانةبعةةد تطبيةةق 
ائج موضةحة فةي جةدول مرتفةع، والنتة تمتةع بمعامةل  بةاتت االسةتبانةعلةى أن  يدلوهذا  0.99لالستبانة 

(4.13:) 

 ( يوضا طريقة معامل ألفا كرونباخ 4.13جدول )
 لقياس ثبات االستبانة 

 عدد المحور
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.93 5 الدعم التنموي للبحث العلمي الموجه

 0.90 4 الدعم البشري للبحث العلمي الموجه

 0.93 5 الدعم القانوني لتطبيق البحث الموجه

 0.94 5   والحاضنات البح ية دعم المراكز

فـــي  توظيــف المســـئولية االجتماعيــة للشـــركات المســاهمةدعــائم 
 0.97 19 البحث العلمي الموجه

 0.93 5 العلمي البحث مراكز إدارة

 0.94 5 رسم السياسة العامة للبحث العلمي الموجه

ة فةةةي التقةةةويم والمتابعةةةة للشةةةراكة بةةةين الجامعةةةات والشةةةركة المسةةةاهم
 البحث العلمي الموجه

4 0.94 

األدوار التـــي تقـــوم بهـــا الشـــركات المســـاهمة فـــي تمويـــل تطبيـــق 
 0.97 14 البحث الموجه

 0.94 5 المساهمة المجتمعية للشركة في مجال البحث العلمي الموجه 

 0.95 8 المساهمة المادية للشركة في مجال البحث العلمي الموجه

 0.97 13 أنواع المساهمات

 0.99 46 جميع فقرات االستبانة

 : Split _half methodsالثبات بطريقة التجزئة النصفية 
اارقةام الفرديةة،  ذات ااسةئلة وهمةا جةزأينِ  إلةى االختبةار فقةرات تجزئةة ت االسةتبانة تمةبعةد تطبيةق 

ودرجةات ، ة الفردية ااسةئلة درجةات بةين االرتبةاط معامةل احتسةاب تةم اارقةام الزوجيةة،  ةم ذات وااسئلة
 Spearmanبةراون  سةيبرمان بمعادلةة االرتبةاط معامةل تصةحيح تةم ذلةك وبعةد ،الزوجيةة ااسةئلة
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Brown حيةةةةث تبةةةةين أن ،( قيمةةةةة معامةةةةل االرتبةةةةاط المعةةةةدلSpearman Brownمرتفعةةةة )ودالةةةةة  ة
 .مرتفع تمتع بمعامل  باتت االستبانةعلى أن  يدلوهذا  إحصائيا،

المعةدل =   االرتبةاط معامةل
r

r

1

 ودرجةات الفرديةة ااسةئلة درجةات بةين االرتبةاط معامةل rحيةث    2
 (:4.14ااسئلة الزوجية، والنتائج موضحة في جدول )

 ( يوضا طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة4.14جدول )

معامل  المحور
 االرتباط

معامل 
 االرتباط
 المعدل

 0.90 0.82 الموجه الدعم التنموي للبحث العلمي

 0.88 0.79 الدعم البشري للبحث العلمي الموجه

 0.92 0.85 الدعم القانوني لتطبيق البحث الموجه

 0.93 0.88   والحاضنات البح ية دعم المراكز

ـــة للشـــركات المســـاهمةدعـــائم  ـــف المســـئولية االجتماعي ـــي البحـــث  توظي ف
 العلمي الموجه

0.91 0.95 

 0.93 0.87 علميال البحث مراكز إدارة

 0.94 0.88 رسم السياسة العامة للبحث العلمي الموجه

التقويم والمتابعة للشراكة بين الجامعات والشركة المساهمة في البحث العلمي 
 الموجه

0.86 0.92 

 0.95 0.91 األدوار التي تقوم بها الشركات المساهمة في تمويل تطبيق البحث الموجه

 0.92 0.85 ركة في مجال البحث العلمي الموجه المساهمة المجتمعية للش

 0.90 0.82 المساهمة المادية للشركة في مجال البحث العلمي الموجه

 0.95 0.90 أنواع المساهمات

 0.95 0.91 جميع فقرات االستبانة

 :: األساليب اإلحصائيةخامساا 
 Statistical Packageحصةائيمةن خةالل برنةامج التحليةل اإل، بتفريةا وتحليةل االسةتبانة  الباحةثقام 

for the Social Sciences  (SPSS):وقد تم استخدام ااساليب اإلحصائية التالية ، 
والةةةةوزن ، والمتوسةةة  الحسةةةةابي واالنحةةةةراف المعيةةةةاري ، إحصةةةاءات وصةةةةفية منهةةةةا: النسةةةةبة المئويةةةةة  -

فةي  الباحةثد النسبي، ويستخدم هذا اامر بشكل أساسي بهةدف معرفةة تكةرار فئةات متغيةر مةا ويفية
 وصف متغيرات الدراسة.
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 .(: لقياس صدق فقرات االستبانةPerson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -
 Cronbach'sبراون للتجزئةة النصةفية المتسةاوية، ومعامةل ألفةا كرونبةاخ ) سيبرمانمعامل ارتباط  -

Alpha.لمعرفة  بات فقرات االستبانة :) 
، لمعرفةةة مةةا اذا كانةةت البيانةةات تخضةةع سةةمرنوف -اختبةةار كةةولمجروف: يعةةياختبةةار التوزيةةع الطب -

 للتوزيع الطبيعي أم ال.

 المتوس  الحسابي لدرجةة كان إذا ما (، لمعرفةOne Sample T testللعينة الواحدة )  Tاختبار  -

 تختلف عنها. أم 3 وهي درجة الحياد تساوي  االستبانة محاور فقرات فقرة من لكل االستجابة

لمعرفةةة مةةا إذا كةةان هنةةاك فةةروق ذات داللةةة  Independent - Sample T-Test)ختبةةار  )ا -
 إحصائية بين مجموعتين من البيانات الترتيبية.

لمعرفةة مةا إذا كةان هنةاك فةروق ذات  (Way ANOV One -–) تحليل التباين ااحادي اختبار  -
 .بيةداللة إحصائية بين  الث مجموعات أو أك ر من البيانات الترتي
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  الفصل الخامسالفصل الخامس

  

  
  فرضيات الدراسةفرضيات الدراسةالبيانات و البيانات و   نتائجنتائجتحليل تحليل 

  

  
.  
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  الفصل الخامسالفصل الخامس
  فرضيات الدراسةفرضيات الدراسةتحليل نتائج البيانات و تحليل نتائج البيانات و 

 :مقدمة

 من الالزمة البيانات بجمع الباحث قام ذلك أجل ومن الدراسة، أهداف تحقيق إلى الفصل هذا يهدف
 التي تم الالزمة تفريغها وتحليلها احصائيا ، واجراء االختبارات وتم الدراسة "االستبانة"، أداة خالل

 Statistical Package for theبرنامج  الباحث استخدم وقد السابق، الفصل في لها التفصيل
Social Sciences  (SPSS)، .في تحليل البيانات، وذلك للتوصل لنتائج الدراسة 

 :(Sample K-S -1)سمرنوف   -ر كولمجروفاختبا: اختبار التوزيع الطبيعيأوالا: 
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهو  ما اذا كانتسمرنوف لمعرفة  -اختبار كولمجروف فيما يلي

تشترط أن يكون توزيع  المعمليةن معظم االختبارات اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات ا
 أكبرلكل محور  نتائج االختبار حيث أن القيمة االحتمالية( 5.1ويوضح الجدول رقم ) ،البيانات طبيعيا  

.05.0) 0.05من  sig وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام )
 ة.معلميالاالختبارات 

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيعي ) (5.1جدول رقم )

القيمة  قيمة االختبار المحور
 االحتمالية

 0.24 1.02 الدعم التنموي للبحث العلمي الموجه

 0.65 0.73 الدعم البشري للبحث العلمي الموجه

 0.16 1.11 الدعم القانوني لتطبيق البحث الموجه

 0.08 1.24   والحاضنات البح ية دعم المراكز

العلمــي  فــي البحــث توظيــف المســئولية االجتماعيــة للشــركات المســاهمةدعــائم 
 0.32 0.95 الموجه

 0.28 0.98 العلمي البحث مراكز إدارة

 0.36 0.92 رسم السياسة العامة للبحث العلمي الموجه

التقةةويم والمتابعةةة للشةةراكة بةةين الجامعةةات والشةةركة المسةةاهمة فةةي البحةةث العلمةةي 
 الموجه

1.02 0.24 

 0.60 0.76 البحث الموجهاألدوار التي تقوم بها الشركات المساهمة في تمويل تطبيق 

 0.25 1.01 المساهمة المجتمعية للشركة في مجال البحث العلمي الموجه 

 0.29 0.97 في مجال البحث العلمي الموجهالمساهمة المادية للشركة 

 0.43 0.87 أنواع المساهمات

 0.43 0.87 جميع فقرات االستبانة
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 :خصائص العينة ثانياا: 
 :سعينة الدراسة حسب الجن

 ( يوضا توزيع أفراد عينة الدراسة5.2جدول )
 حسب الجنس 

 النسبة% التكرار الجنس
 82.1 87 ذكر
 17.9 19 أن ى

 100.0 106 المجموع

% من أفراد عينة الدراسة من الذكور، 82.1( أن 5.2تبين من خالل النتائج الموضحة في جدول )
 .% من عينة الدراسة17.9بينما شكل االناث ما نسبته 

ويعزو الباحث ذلك ان نسبة العاملين من الذكور اكبر من نسبة العاملين من االناث في المجتمع  
ما ظهر  لدى الشركات المدرجة في بورصة فلسطين تغلب عليهم الذكورية  الفلسطيني بشكل عام وهذا

 % اناث . 17.9% ذكور الى ما نسبته 82.1بنسبة مئوية 

 تماعية:عينة الدراسة حسب الحالة االج

 ( يوضا توزيع أفراد عينة الدراسة5.3جدول )
 حسب الحالة االجتماعية 
 النسبة% التكرار الحالة االجتماعية

 17.0 18 اعزب
 80.2 85 متزو 
 2.8 3 اخرى 
 100.0 106 المجموع

غير متزوجين، % من أفراد عينة الدراسة 17( أن 5.3تبين من خالل النتائج الموضحة في جدول )
 % حالتهم االجتماعية غير ذلك.2.8% متزوجين، في حين أن 80.2ا بينم

الباحث ان معظم المبحو ين من افراد العينة من الموظفين اصحاب سنوات خبرة  رأيوهذا يبين حسب 
 .طويلة ويتمتعون باستقرار اجتماعي يساعدهم على اتخاذ القرار من موقع المسئولية
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 عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي: 

 ( يوضا توزيع أفراد عينة الدراسة5.4جدول )
 حسب المؤهل العلمي 

 النسبة% التكرار المؤهل العلمي
 65.1 69 بكالوريوس
 32.1 34 ماجستير
 2.8 3 دكتوراه
 100.0 106 المجموع

% من أفةراد عينةة الدراسةة مة،هلهم العلمةي 65.1( أن 5.4تبين من خالل النتائج الموضحة في جدول )
 .دكتوراه% م،هلهم العلمي 2.8% م،هلهم العلمي ماجستير، في حين أن 32.1يوس، بينما بكالور 

المبحةةةو ين  علميةةةة االولةةةى تم ةةةل االعلةةةى وبضةةةعف عةةةدد ويتضةةةح مةةةن خةةةالل النسةةةب اعةةةاله ان الدرجةةةة ال
 االخرين تقريبا 

 عينة الدراسة حسب التخصص العلمي:

 ( يوضا توزيع أفراد عينة الدراسة5.5جدول )
 التخصص العلميحسب  
 النسبة% التكرار التخصص العلمي
 53.8 57 محاسبة وتمويل
 23.6 25 ادارة اعمال
 6.6 7 اقتصاد وتنمية

 16.0 17 اخرى 
 100.0 106 المجموع

% مةةن أفةةراد عينةةة الدراسةةة تخصصةةهم 53.8( أن 5.5تبةةين مةةن خةةالل النتةةائج الموضةةحة فةةي جةةدول )
% تخصصةهم اقتصةاد وتنميةة، 6.6أعمةال، و ة% تخصصةهم إدار 23.6العلمي محاسبة وتمويةل، بينمةا 

 .ذلك% تخصصهم العلمي غير 16في حين أن 

وهةةو التخصةةص االك ةةر مالئمةةة  الةةى ، ويعةةزو الباحةةث النسةةبة المرتفعةةة لتخصةةص المحاسةةبة والتمويةةل 
المةالي  مجال العمل للشركات من البنوك وشركات الخدمات واالست مار وكذلك القدرة على تقييم المركةز

 البحث. للشركات والتقييم االفضل نحو توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المدرجة في تمويل

 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي:
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 ( يوضا توزيع أفراد عينة الدراسة5.6جدول )
 حسب المسمى الوظيفي 
 النسبة% التكرار المسمى الوظيفي

 12.3 13 مدير عام
 17.9 19 مدير تنفيذي

 7.5 8 مدير قسم البحوث
 20.8 22 رئيس قسم العالقات العامةمدير/ 

 22.6 24 مدير اداري 
 18.9 20 مدير مالي
 100.0 106 المجموع

مسماهم % من أفراد عينة الدراسة 12.3( أن 5.6تبين من خالل النتائج الموضحة في جدول )
س قسم يئ% ر 20.8ودير قسم البحوث، % م7.5و% مدير تنفيذي، 17.9الوظيفي مدير عام، بينما 

 % مدير مالي.18.9و% مدير اداري، 22.6والعالقات العامة، 
، نوعةة والتةي وزعةت علةيهم االسةتبانةلى االستجابة الجيدة والفعالة من المستويات المتويدلل هذا التنو  إ

للشةركات المدرجةة فةي توظيةف المسةئولية االجتماعيةة  بأهميةةهتمةام الكبيةر لةدى المبحةو ين مما يبين اال
ل جهدا  كبيرا  حتى يتمكن مةن الوصةول إلةى بذقد الباحث  نوه أوان، تمويل البحث الموجه في الجامعات

المسةئولية االجتماعيةة فةي  تطبيةق الجهة المة، رة عةن وهم ،بهذا التنو  من المسئولينفراد عينة الدراسة أ
 بدقة وتعطي نتائج حقيقية.لمجتمع الدراسة ليتمكن من الحصول على عينة مم لة ، الشركات المدرجة

 عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة:

 ( يوضا توزيع أفراد عينة الدراسة5.7جدول )
 حسب سنوات الخبرة 

 النسبة% التكرار سنوات الخبرة
 22.6 24 سنوات 5اقل من 

 18.9 20 سنوات 10الى  5من 
 24.5 26 سنة 15الى  11من 

 34.0 36 سنة 16من  أك ر
 100.0 106 المجموع
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% من أفراد عينةة الدراسةة خبةرتهم العمليةة 22.6( أن 5.7تبين من خالل النتائج الموضحة في جدول )
% تتةراوح 24.5(، وسةنوات 10الةى  5% تتراوح خبرتهم العملية بين )18.9سنوات(، بينما  5)أقل من 

 (.سنة 16من  م العملية )أك ر% خبرته34(، في حين أن سنة 15الى  11خبرتهم العملية بين )
من  يمكنهم اإلداري  ومستواهم القرار، وأصحاب العالية الخبرة ذوي  من الدراسة عينة أفراد معظم نا وذلك

بوضةوح  الدراسةة أسةئلة علةى اإلجابةة من يمكنهم مما غيرهم من ر أك العمل ومجريات أمور على االطال 
.وهةةذا يةةدعم الدراسةةة فةةي  واقعيةةة ذات مصةةداقية عاليةةة عاليةةة ممةةا يعطةةي نتةةائج وخبةةرة وبدقةةة وبمهنيةةة

 الوصول اهدافها المرجوة .

 عينة الدراسة حسب مجال العمل:

 ( يوضا توزيع أفراد عينة الدراسة5.8جدول )
 حسب مجال العمل 

 النسبة% التكرار مجال العمل
 16.0 17 بنوك

 15.1 16 شركات تأمين
 45.3 48 خدمات

 15.1 16 شركات صناعية
 8.5 9 شركات است مار
 100.0 106 المجموع

% مةةن شةةركات عينةةة الدراسةةة بنةةوك، بينمةةا 16( أن 5.8تبةةين مةةن خةةالل النتةةائج الموضةةحة فةةي جةةدول )
% 8.5% شركات صناعية، فةي حةين أن 15.1و% شركات خدمات، 45.3و% شركات تأمين، 15.1

 شركات است مار.

 لةألوراق فلسةطين سةوق  فةي المدرجةة العامةة المسةاهمة تالشةركا لهةا المنتميةة الخمسةة القطاعةات أن
( %42.4علةى النسةب )حيث أن لقطا  الخةدمات كانةت أ  الدراسة، عينة نممتفاوتة  نسب ل تم المالية

ن مةةةن لةةةى كةةةون بورصةةةة فلسةةةطيأن ذلةةةك يرجةةةع إو خةةةرى مجتمعةةةة ممةةةا يقتةةةرب مةةةن نسةةةب القطاعةةةات اا
ي ةةةة عهةةةد بتطبيةةةق المسةةةئولية االجتماعيةةةة  وبتمويةةةل الشةةةركات المدرجةةةة حدالبورصةةةات الناشةةةئة والحدي ةةةة 

،  القطاعةات جميةع نمة متوازنةة دراسةة لعمةل جيةد م،شةر وهذالمي الموجه موضو  الدراسة ، البحث الع
، ومةن ناحيةة الشةركات هةذه لةدى االجتماعيةة المسة،ولية تبنةي مةدى حةول دقيةق مقيةاس إعطةاء فةي تفيةد
الحصةةةار وعةةةدم تةةةوفر  :الضةةةعف للعديةةةد مةةةن العوامةةةل م ةةةل ن االقتصةةةاد الفلسةةةطيني يعةةةاني مةةةنخةةرى فةةةإأُ 

 والطاقات بالتنسيق مع الجامعات بتطبيق االبحاث العلمية.، التخطي  في است مار الموارد 
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 عينة الدراسة حسب الجهة المسئولة عن تطبيق المسئولية االجتماعية:

 ن( يوضا توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجهة المسئولة ع5.9جدول )
 تطبيق المسئولية االجتماعية 
 النسبة% التكرار الجهة المسئولة
 46.2 49 رئيس مجلس االدارة
 23.6 25 االدارة التنفيذية

 21.7 23 قسم االتصال والعالقات العامة
 8.5 9 غير ذلك
 100.0 106 المجموع

ينةة الدراسةة يةرون شةركات أفةراد ع% مةن 46.2( أن 5.9تبين من خالل النتةائج الموضةحة فةي جةدول )
الجهةةةة المسةةةئولة عةةةن تطبيةةةق المسةةةئولية االجتماعيةةةة فةةةي الشةةةركة هةةةي رئةةةيس مجلةةةس االدارة، بينمةةةا بةةأن 

% يةةةرون 8.5% يةةةرون قسةةةم االتصةةاالت والعالقةةةات العامةةةة، و21.7% يةةرون االدارة التنفيذيةةةة، و23.6
 .ذلكغير جهات أخرى 

عةن تطبيةق المسةئولية االجتماعيةة فةي الشةركة  ن الجهةة المسةئولة% من  عينة الدراسة يرون بأ48أن و 
د العينة يمكن تفسيره فرام ل ما يقارب من مجمو  الجهات ااخرى من أهي رئيس مجلس االدارة وهي ت

، وعةةةدم وجةةةود إدارات متخصصةةةة هتمةةةام مةةةن قبةةةل الشةةةركات بالبحةةةت والتطةةةوير العلمةةةيعلةةةى ضةةةعف اإل
سةةةةتراتيجية لحةةةةل المشةةةةكالت التةةةةي تواجههةةةةا كإ تسةةةةاهم بشةةةةكل فاعةةةةل إلعتمةةةةاد البحةةةةث والتطةةةةوير العلمةةةةي
 الشركات المدرجة وتنمية االقتصاد الفلسطيني يشكل عام.

 :رأس مال الشركةعينة الدراسة حسب 

 رأس مال الشركة( يوضا توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 5.10جدول )
 النسبة% التكرار رأس مال الشركة

 5.7 6 دوالرمليون  - 500000من 
 11.3 12 دوالر مليون  3 -من مليون 

 1.9 2 دوالرمليون  5 -مليون  3من 
 18.9 20 دوالرمليون  10 -مليون  5من 

 62.3 66 فاك ر دوالرمليون  10
 100.0 106 المجموع

يتةراوح رأس % مةن شةركات عينةة الدراسةة 5.7( أن 5.10تبين من خالل النتائج الموضحة فةي جةدول )
(، دوالر مليون  3 -مليون % يتراوح رأس مالها بين )11.3(، بينما الردو  مليون  – 500000مالها بين )
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 5% يتةةةراوح رأس مالهةةةا بةةةين )18.9(،  ودوالرمليةةةون  5 -مليةةةون  3% يتةةةراوح رأس مالهةةةا بةةةين )1.9و
 (فأك ر دوالرمليون  10% من الشركات رأس مالها )62.3(، في حين أن دوالرمليون  10 -مليون 

ات ( مةن الشةرك%66مليون فةأكتر نسةبة اسةتجابة ) 10ركات التي رأسمالها ن تم ل الشويعزو الباحث أ
خةةرى علةةى تطبيةةق المسةةئولية يها القةةدرة الماليةةة واالداريةةة ااك ةةر مةةن الشةةركات اانهةةا لةةدالمبحو ةةة الةةى أ

ممةةا يعطةةي المبشةةرات بةةالتركيز علةةى االجتماعيةةة وتوجيههةةا نحةةو البحةةث العلمةةي الموجةةه فةةي الجامعةةات 
 سة لدى الشركات ذات الرأسمال االعلى من الشركات االخرى.همية الدراأ 

 عينة الدراسة حسب المبلغ المخصص للبحث العلمي سنوياا:

 ( يوضا توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المبلغ المخصص5.11جدول )
 للبحث العلمي سنوياا  
 النسبة% التكرار المبلغ المخصص للبحث العلمي

 68.9 73 دوالر 10000أقل من 
 16.0 17 دوالر 50000إلى أقل من  10000
 4.7 5 دوالر 100000إلى أقل من  50000
 1.9 2 دوالر 500000إلى أقل من  100000

 8.5 9 إلى مليون دوالر 500000
 100.0 106 المجموع

تخصةص % مةن شةركات عينةة الدراسةة 68.9( أن 5.11تبين من خالل النتائج الموضةحة فةي جةدول )
% مةن الشةركات تخصةص مبلةا يتةراوح 16( للبحث العلمةي سةنويا ، بينمةا دوالر 10000ن أقل م) مبلا

تخصةةةةص مبلةةةةا يتةةةةراوح بةةةةين مةةةةن الشةةةةركات % 4.7(، ودوالر 50000إلةةةةى أقةةةةل مةةةةن  10000بةةةةين )
% مةةةةةةن الشةةةةةةركات تخصةةةةةةص مبلةةةةةةا يتةةةةةةراوح بةةةةةةين 1.9و (،دوالر 100000إلةةةةةةى أقةةةةةةل مةةةةةةن  50000)
تخصةةةةةص مبلةةةةةا مةةةةةن الشةةةةةركات % 8.5حةةةةةين أن فةةةةةي (، دوالر 500000إلةةةةةى أقةةةةةل مةةةةةن  100000)
 ( للبحث العلمي سنويا .إلى مليون دوالر 500000)

( للبحةةث دوالر 10000أقةةل مةةن % مةةن شةةركات عينةةة الدراسةةة تخصةةص مبلةةا )68.9يةةرى الباحةةث أن 
العلمي سنويا  وهي تم ل اك ر من  ل ي عينة الدراسة يبين مةدى ضةعف االهتمةام وعةدم الةوعي مةن قبةل 

الكبيرة للبحث العلمي الموجه في تحقيق التقدم والتطور والتنمية وكذلك زيادة الربحية  ااهميةبالشركات 
 والعوائد على الشركات مما يجعل من االهمية بمكان لهذه الدراسة  .
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 :الدراسة فرضيات: تحليل ثالثاا 
انـواع ( بـين α≤.05عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتو  داللـة ) توجدالفرضية األولى:  اختبار
وبـــين المســـئولية  تقـــوم بهـــا الشـــركات المســـاهمة فـــي تمويـــل تطبيـــق البحـــث الموجـــهالتـــي  الـــدعم

 .االجتماعية للشركات
 يتفر  من هذه الفرضية الفرضيات التالية:و 

الـدعم التنمـوي للبحـث العلمـي  ( بـينα≤.05عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتو  داللـة ) توجد
 :ة االجتماعيةالموجه وبين المسئولي

تةم إيجةاد قيمةة اختبةار  حيث، محور الدعم التنموي للبحث العلمي الموجهفقد تم تحليل  ذلكللتحقق من 
T   للعينة الواحدة، والمتوس  الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكةل فقةرة مةن فقةرات المحةور

واالنحةةةراف  ،3.39الفقةةةرات يسةةةاوي  والدرجةةةة الكليةةةة للمحةةةور، حيةةةث تبةةةين أن المتوسةةة  الحسةةةابي لجميةةةع
، والقيمةةة "4.124تسةةاوي " T%، وقيمةةة اختبةةار 67.8، والةةوزن النسةةبي يسةةاوي 0.97المعيةةاري يسةةاوي 
، قد درجة االستجابة للمحور، مما يدل على أن متوس  0.05، وهي أقل من 0.000االحتمالية تساوي 
الةةةدعم التنمةةةوي للبحةةةث  عالقةةةة بةةةينجةةةود و ، وهةةةذا يةةةدل علةةةى 3وهةةةي  الموافقةةةة المتوسةةةطةزاد عةةةن درجةةةة 

 .العلمي الموجه وبين المسئولية االجتماعية
 والخامسةةة ااولةةى الفقةةراتاحتلةةت فقةةد  محةةور الةةدعم التنمةةوي للبحةةث العلمةةي الموجةةهأمةةا بالنسةةبة لفقةةرات 

موضةحة  الترتيةب ااخيةر، والنتةائج ال ال ةة الفقةرة ، بينمةا احتلةتالنسةبية الترتيب ااول من حيث ااهميةة
 (:5.12في جدول )

تمويل المسئولية االجتماعية للشركات في همية أ   منالشركات المدرجة تكون هذه النتيجة ترجع إلى و 
االجتماعية للشركات في تمويل  المسئولية دورمما يعزز ، في تعزيز التنمية بحاث الموجهة اا
، االجتماعية واالقتصادية والبيئية بحاث الموجهة وتعزيز التنمية والمساهمة في حل المشكالت اا

وعليه فإن البحث يدعو الشركات الى بذل المزيد من التنسيق والتعاون مع الجامعات وال سيما شئون 
البحث العلمي والدراسات العليا لمزيد من الدعم المالي لتطبيق البحث العلمي الموجه والتنفيذ الفوري 

 طلة من مبدعين ومخترعين .الطاقات المع واستغاللالجاهزة  لألبحاث

 

 نتائج تحليل فقرات محور: الدعم التنموي للبحث العلمي الموجه( 5.12جدول )
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1 
مةن  المستدامة التنمية تحقيق متطلبات إلىالشركة  تسعى

 . اث والرسائل العلميةاابح خالل توجيه
3.54 1.04 70.8 5.305 *0.000 1 
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2 

وتوجيةه  لةدى الشةركة تنسةيق مةع الجامعةات الختيةار يوجد
 بما من نتائجها لالستفادة والدراسات اابحاث موضوعات

 المستدامة. التنمية يخدم 
3.17 1.15 63.4 1.520 //0.132 5 

3 

 لين علميةاالمة،ه القةادة إعةداد فيالشركة الجامعات تدعم 
 والقطةا  وااهميةة الرسةمية الم،سسةات وقيةادة لخدمةة
 .المستدامة التنمية يخدم  بما الخاص

3.36 1.11 67.2 3.338 *0.001 3 

4 

وينسةةق البحةةث  ويةةدعم لةةدى الشةةركة قسةةم يرعةةى توجةةد
 البحث من نتائج لالستفادة العلمي الموجه في الجامعات

 العلمي والعمل على تطبيقها. 
3.34 1.15 66.8 3.031 *0.003 4 

5 

 تمويةل حلةول للمشةاكل االجتماعيةة فةي تسةاهم الشةركة
مةن  المجتمةع تواجةه التةي والصةحية والبيئيةة واالقتصةادية

 .خالل دعم تنفيذ البحث الموجه في الجامعات
3.54 1.03 70.8 5.400 *0.000 1 

  0.000* 4.124 67.8 0.97 3.39 الدرجة الكلية

 05.0ال إحصائيا عند * المتوس  الحسابي د
 05.0دال إحصائيا عند غير المتوس  الحسابي  //

 
الـدعم البشـري للبحـث العلمـي  ( بـينα≤.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مسـتو  داللـة ) توجد-

 :الموجه وبين المسئولية االجتماعية
تةم إيجةاد قيمةة اختبةار  حيةث، للبحث العلمي الموجه البشري عم فقد تم تحليل محور الد ذلكللتحقق من 

T   للعينة الواحدة، والمتوس  الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكةل فقةرة مةن فقةرات المحةور
واالنحةةةراف  ،3.29والدرجةةةة الكليةةةة للمحةةةور، حيةةةث تبةةةين أن المتوسةةة  الحسةةةابي لجميةةةع الفقةةةرات يسةةةاوي 

، والقيمةةة "2.903تسةةاوي " T%، وقيمةةة اختبةةار 65.8، والةةوزن النسةةبي يسةةاوي 1.04المعيةةاري يسةةاوي 
، مما يدل على أن متوس  درجة االستجابة للمحور، قد 0.05، وهي أقل من 0.005االحتمالية تساوي 

للبحث العلمي  البشري الدعم  عالقة بينوجود ، وهذا يدل على 3وهي  الموافقة المتوسطةزاد عن درجة 
 .ن المسئولية االجتماعيةالموجه وبي

الترتيةب ااول  الفقةرة ااولةىاحتلةت فقةد  للبحةث العلمةي الموجةه البشةري محور الةدعم أما بالنسبة لفقرات 
الترتيةب ااخيةر، والنتةائج موضةحة فةي  ال انيةة وال ال ةة الفقةرات ، بينمةا احتلةتالنسةبية مةن حيةث ااهميةة

 (:5.13جدول )
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بالبةاح ين  المسةئولية االجتماعيةة اهتمةام كات المدرجة لديها وفةق بةرامج الشر  أنهذه النتيجة ترجع إلى و 
المتميزين وتمول ابحةا هم وتقةديم الحةوافز لهةم باعتبةار انهةم يشةكلون الرافعةة لتطةوير البحةث الموجةه مةن 

هةذا مةن جانةب واالقتصةادي ممةا يعةود بةالنفع علةى الجميةع  يخالل براءات االختةرا  والتطةور التكنولةوج
انةةب آخةةر فةةان تحقيةةق المنافسةةة والتميةةز بةةين الشةةركات يتطلةةب االهتمةةام بالمبةةدعين والمختةةرعين ومةةن ج

 .2008 ال نيان وقد اتفق ذلك مع دراسة  .والعمل على تطوير القدرات لديهم

 ( نتائج تحليل فقرات محور: الدعم البشري للبحث العلمي الموجه5.13جدول )
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1 
 فةي المتميةزة للكفةاءات الحةوافزبتقةديم الشةركة  تهةتم 
 1 0.003* 3.047 67.0 1.18 3.35 الموجه. العلمي البحث مجال

2 
 البحوث مراكزمع  الشركة الخبرات واالستشارات بادلتت

 الجامعات. في
3.25 1.15 65.1 2.287 *0.024 3 

3 
 إداريةة كةوادر وتطةوير إعةدادتعمةل الشةركة علةى دعةم 

 .الجامعات فيلدى مراكز البحث العلمي  وفنية
3.25 1.22 64.9 2.074 *0.040 3 

4 
تيةةة معلوما قاعةةدة بنةةاء فةةي التعةةاون تةةدعم الشةةركة  

 للبحث العلمي مع الجامعات.  مشتركة
3.32 1.16 66.4 2.848 *0.005 2 

  0.005* 2.903 65.8 1.04 3.29 الدرجة الكلية 

 05.0* المتوس  الحسابي دال إحصائيا عند 

الـدعم القـانوني للبحـث العلمـي  ( بـينα≤.05عالقة ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتو  داللـة ) توجد
 :الموجه وبين المسئولية االجتماعية

تم إيجاد قيمة اختبةار  حيث، العلمي الموجهللبحث  القانونيفقد تم تحليل محور الدعم  ذلكللتحقق من 
T   للعينة الواحدة، والمتوس  الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكةل فقةرة مةن فقةرات المحةور

واالنحةةةراف  ،3.59والدرجةةةة الكليةةةة للمحةةةور، حيةةةث تبةةةين أن المتوسةةة  الحسةةةابي لجميةةةع الفقةةةرات يسةةةاوي 
، والقيمةةة "6.444تسةةاوي " T%، وقيمةةة اختبةةار 71.8يسةةاوي ، والةةوزن النسةةبي 0.94المعيةةاري يسةةاوي 
، مما يدل على أن متوس  درجة االستجابة للمحور، قد 0.05، وهي أقل من 0.000االحتمالية تساوي 
للبحةةةث  القةةةانونيالةةةدعم  عالقةةة بةةةينوجةةةود ، وهةةةذا يةةةدل علةةةى 3وهةةي  الموافقةةةة المتوسةةةطةزاد عةةن درجةةةة 

 .جتماعيةالعلمي الموجه وبين المسئولية اال
الترتيةب ااول  الفقةرة الرابعةةاحتلةت فقةد  للبحث العلمةي الموجةه القانونيمحور الدعم أما بالنسبة لفقرات 
الترتيةةب ااخيةةر، والنتةةائج موضةةحة فةةي جةةدول  الفقةةرة ااولةةى ، بينمةةا احتلةةتالنسةةبية مةةن حيةةث ااهميةةة

(5.14:) 
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َتضةمن ، و بالجامعةات العلمةي البحةثمراكةز  عقةد الشةركات اتفاقيةات شةراكة مةعهةذه النتيجةة ترجةع إلةى و 
فةي مجةال  الجامعات مع المستدامة العالقةعلى  تحافظ للشركة بنودا القانونية المرجعيةاللوائح الداخلية و 

والتطوير يقيم ويراقب تعزيز  البحث اعمالتوفير الشركات لنظام رقابي ، وكذلك البحث العلمي الموجه
  .2008هذا ما أكدته دراسة ال نيان و  الجامعاتلمي في الشراكة مع  مراكز البحث الع

 ( نتائج تحليل فقرات محور: الدعم القانوني للبحث العلمي الموجه5.14جدول )
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1 
 وضةع فةي الجامعةاتمةع  العالقةةتشةجع الشةركة القواعةد التةي تزيةد 

 5 0.000* 4.444 69.6 1.11 3.48 .بينهما المشتركة العلمي البحث سياسة

2 
 ملكيةة فةي والمبتكةرين البةاح ين حقةوق  حفةظتحةرص  الشةركة علةى 

 4 0.000* 5.547 71.7 1.09 3.58 .إليها يتوصلون  التي االخترا  براءاتتطبيق و  ، اإلبدا 

3 

  تحةافظ للشةركة بنةودا القانونيةة يةةالمرجعتتضةمن اللةوائح الداخليةة و 
فةي مجةال البحةث  الجامعةات مةع المسةتدامة العالقةة تةدعم علةى و

 . العلمي الموجه
3.63 1.03 72.6 6.339 *0.000 2 

4 
 العلمةةةةةي البحةةةةةثت،يةةةةةد الشةةةةةركة عقةةةةةد اتفاقيةةةةةات شةةةةةراكة مةةةةةع مراكةةةةةز 

 1 0.000* 6.384 72.8 1.03 3.64 .بالجامعات

5 
والتطةةةةوير يقةةةةيم  البحةةةةث اعمةةةةالرقةةةةابي يتةةةةوفر لةةةةدى الشةةةةركة نظةةةةام 

 3 0.000* 6.082 72.3 1.04 3.61 .الجامعاتويراقب تعزيز الشراكة مع  مراكز البحث العلمي في 

  0.000* 6.444 71.8 0.94 3.59 الدرجة الكلية 

 05.0* المتوس  الحسابي دال إحصائيا عند 

دعم المراكز البحثيـة والحاضـنات  ( بينα≤.05مستو  داللة ) عالقة ذات داللة إحصائية عند توجد
 :وبين المسئولية االجتماعية

 Tتةم إيجةاد قيمةة اختبةار  حيةث، دعم المراكز البح يةة والحاضةناتفقد تم تحليل محور  ذلكللتحقق من 
المحةةور للعينةةة الواحةةدة، والمتوسةة  الحسةةابي واالنحةةراف المعيةةاري والةةوزن النسةةبي لكةةل فقةةرة مةةن فقةةرات 

واالنحةةةراف  ،3.44والدرجةةةة الكليةةةة للمحةةةور، حيةةةث تبةةةين أن المتوسةةة  الحسةةةابي لجميةةةع الفقةةةرات يسةةةاوي 
، والقيمةةة "4.839تسةةاوي " T%، وقيمةةة اختبةةار 68.8، والةةوزن النسةةبي يسةةاوي 0.94المعيةةاري يسةةاوي 
للمحور، قد  ، مما يدل على أن متوس  درجة االستجابة0.05، وهي أقل من 0.000االحتمالية تساوي 
دعةةةم المراكةةةز البح يةةةة  عالقةةةة بةةةينوجةةةود ، وهةةةذا يةةةدل علةةةى 3وهةةةي  الموافقةةةة المتوسةةةطةزاد عةةةن درجةةةة 

 .وبين المسئولية االجتماعية والحاضنات
الترتيةب ااول مةن  احتلةت الفقةرة ال ال ةةفقةد  محور دعةم المراكةز البح يةة والحاضةناتأما بالنسبة لفقرات 

 (:5.15الترتيب ااخير، والنتائج موضحة في جدول ) الفقرة ااولى احتلت ، بينماالنسبية حيث ااهمية
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الشةركات المدرجةة ت،يةد رسةم سياسةة مشةتركة نحةو مواجهةة مشةكالت البحةث أن هذه النتيجة ترجع إلةى و 
العلمي الموجه من خالل التعاون المشترك فيما بينهةا للمسةاهمة فةي دعةم وتمويةل البحةث العلمةي نتيجةة 

يشةةةكل اكبةةةر مةةةن دعةةةم كةةةذلك ت،يةةةد فكةةرة الجامعةةةات المنتجةةةة  ىالمعيقةةةات التةةةي تواجههةةةا وهةةةالصةةعوبات و 
ويليهةا فةي الترتيةب تبنةي اسةلوب العقةود البح يةة فةي تحقيةق  حاضةنات االعمةال ومركةز التميةز واالبتكةار

  الشراكة مع الجامعات.
 ( نتائج تحليل فقرات محور: دعم المراكز البحثية والحاضنات5.15جدول )

 الفقرة م
سط 

متو
ال

بي
سا
الح

ف  
حرا
االن

ي  ر
عيا
الم

ن  
وز
ال

بي
نس
ال

% 

يمة
ق

 T
مة  
لقي
ا

لية
تما
الح
ا

 

يب
ترت
ال

 

1 
  والتميةز االبتكةار ومراكةز حاضةنات ااعمةال  إقامةتدعم الشركة 

ا خلقبما ي  . الخاص والقطا  الجامعات بين للشراكة مالئم ا مناخ 
3.40 1.03 67.9 3.961 *0.000 5 

2 
لتطةوير وتطبيةق  المنتجةة الجامعة أسلوب تبني علىالشركة  لعمت

 البحث الموجه.
3.42 0.99 68.5 4.437 *0.000 4 

3 
ةاات الشةرك مةن عةدد تجمةع نحةو التوجةه ت،يةد  الشةركة  لةدعم مع 

 1 0.000* 4.887 70.0 1.05 3.50 .الجامعات في الموجهة  علمية أبحاث

4 
 تحقيةق فةي ناجحةةال ااسةاليب مةن البح يةة العقةود الشةركة  تعتبر
 3 0.000* 4.111 68.7 1.09 3.43 بين الجامعات والقطا  الخاص. الشراكة

5 
  والتميةز االبتكةار ومراكةز حاضةنات ااعمةال  إقامةتدعم الشركة 

ا خلقبما ي  2 0.000* 4.488 68.9 1.01 3.44 .الخاص والقطا  الجامعات بين للشراكة مالئم ا مناخ 

  0.000* 4.839 68.8 0.94 3.44 الدرجة الكلية 

 05.0* المتوس  الحسابي دال إحصائيا عند 

انـواع ( بـين α≤.05عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتو  داللـة ) توجـدالفرضـية األولـى:  نتـائج
وبـــين المســـئولية  تقـــوم بهـــا الشـــركات المســـاهمة فـــي تمويـــل تطبيـــق البحـــث الموجـــهالتـــي  الـــدعم

 .للشركات االجتماعية
للعينة الواحدة، والمتوس  الحسابي واالنحراف المعياري   Tإيجاد قيمة اختبار للتحقق من ذلك فقد تم 

، والوزن 0.92واالنحراف المعياري يساوي  ،3.43والوزن النسبي، حيث تبين أن المتوس  الحسابي 
، وهي 0.000لية تساوي ، والقيمة االحتما"4.873تساوي " T%، وقيمة اختبار 68.7النسبي يساوي 

، 3وهي  الموافقة المتوسطة، مما يدل على أن متوس  درجة االستجابة قد زاد عن درجة 0.05أقل من 
تقوم بها الشركات المساهمة في تمويل تطبيق البحث التي  انوا  الدعمعالقة بين وجود وهذا يدل على 

 .وبين المسئولية االجتماعية للشركات الموجه
في البحث العلمي  توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمةقسم دعائم  لمحاورأما بالنسبة 

 " الترتيب ااول من حيث ااهميةالدعم القانوني لتطبيق البحث الموجهاحتل محور "فقد  الموجه،
، بينما احتل محور "دعم المراكز البح ية والحاضنات" الترتيب ال اني من %71.8بوزن نسبي  النسبية
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، واحتل محور "الدعم التنموي للبحث العلمي الموجه" %68.8بوزن نسبي  حيث ااهمية النسبية
، في حين احتل محور "الدعم البشري %67.8بوزن نسبي  الترتيب ال الث من حيث ااهمية النسبية

لنتائج ، وا%65.8بوزن نسبي  للبحث العلمي الموجه" الترتيب الرابع وااخير من حيث ااهمية النسبية
 (:5.16موضحة في جدول )

 يأخذتتبنى االلتزام القانوني بالقوانين واالنظمة والذي ن الشركات المدرجة أهذه النتيجة ترجع إلى و 
احتل محور "الدعم القانوني فقد الشكل االلزامي لمفهوم المسئولية االجتماعية للشركات المدرجة  

محور "دعم %اما 71.8ااهمية النسبية بوزن نسبي لتطبيق البحث الموجه" الترتيب ااول من حيث 
يفسر  %، مما68.8المراكز البح ية والحاضنات" الترتيب ال اني من حيث ااهمية النسبية بوزن نسبي 

الموجه" الترتيب ال الث محور "الدعم التنموي للبحث العلمي قلة الدعم للمركز البح ية والحاضنات اما 
%، فيعود ذلك حسب راي الباحث الى عدم وجود خط  67.8زن نسبي من حيث ااهمية النسبية بو 

شاملة من قبل الشركات المدرجة والجامعات وكذلك الحكومة في حين احتل محور "الدعم البشري 
ويعزو  ، %65.8للبحث العلمي الموجه" الترتيب الرابع وااخير من حيث ااهمية النسبية بوزن نسبي 

وهذا ما أكدته  المدرجة والجامعات في هذا المجاليق بين الشركات الباحث ذلك الى ضعف التنس
تدني مستوى تمويل البحث العلمي في   انه يوجد توصلت الدراسة إلى حيث 2009دراسة درويش 

دور القطا  الحكومي والخاص في تمويل البحث العلمي متدنيا  مما ينعكس على جودة  نوأ، الجامعات
 . اإلنتا 

 

قسم: دعائم توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة في البحث  محاورتائج تحليل جميع ( ن5.16جدول )
 العلمي الموجه

 الفقرة

ط 
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ا
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ف  
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عيا
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ن  
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الح
ا
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 3 0.000* 4.124 67.8 0.97 3.39 الدعم التنموي للبحث العلمي الموجه

 4 0.005* 2.903 65.8 1.04 3.29 دعم البشري للبحث العلمي الموجهال

 1 0.000* 6.444 71.8 0.94 3.59 الدعم القانوني لتطبيق البحث الموجه

 2 0.000* 4.839 68.8 0.94 3.44   والحاضنات البح ية دعم المراكز

توظيــف المســئولية جميــع فقــرات قســم "دعــائم 
ـــة للشـــركات المســـاهمة ـــي البحـــث  االجتماعي ف

 "العلمي الموجه
3.43 0.92 68.7 4.873 *0.000  

 05.0* المتوس  الحسابي دال إحصائيا عند 
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عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  قبول الفرضية القائلة: توجد: الفرضية األولىنتيجة 

(05.≥α بين )وبين  في تمويل تطبيق البحث الموجه تقوم بها الشركات المساهمةالتي  انواع الدعم

 .المسئولية االجتماعية للشركات

األدوار ( بين α≤.05اختبار الفرضية الثانية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو  داللة )
وبين المسئولية االجتماعية  التي تقوم بها الشركات المساهمة في تمويل تطبيق البحث الموجه

 .للشركات
 هذه الفرضية الفرضيات التالية: ويتفر  من

وبين  العلمي البحث مراكز إدارة ( بينα≤.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو  داللة ) توجد
 .المسئولية االجتماعية

للعينة  Tتم إيجاد قيمة اختبار  حيث، العلمي البحث مراكز إدارةللتحقق من ذلك فقد تم تحليل محور 
ي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور والدرجة الواحدة، والمتوس  الحساب

واالنحراف المعياري  ،3.31الكلية للمحور، حيث تبين أن المتوس  الحسابي لجميع الفقرات يساوي 
، والقيمة االحتمالية "3.220تساوي " T%، وقيمة اختبار 66.2، والوزن النسبي يساوي 0.99يساوي 
، مما يدل على أن متوس  درجة االستجابة للمحور، قد زاد عن 0.05وهي أقل من  ،0.002تساوي 
وبين  العلمي البحث مراكز إدارة عالقة بينوجود ، وهذا يدل على 3وهي  الموافقة المتوسطةدرجة 

 .المسئولية االجتماعية
الترتيب ااول من حيث  الفقرة الرابعةاحتلت فقد  العلمي البحث مراكز إدارةمحور أما بالنسبة لفقرات 

 (:5.17الترتيب ااخير، والنتائج موضحة في جدول ) ااولى الفقرة ، بينما احتلتالنسبية ااهمية

اهتمام الشركات الشديد بضرورة وجود منظومة بح ية متكاملة وشاملة تنظم هذه النتيجة ترجع إلى و 
ون بم ابة المرجعية العلمية وتدير البحث العلمي وتعمل على التنسيق مع الجامعات بحيث تك

واالقتصادية والتنموية وتساهم تطوير الشراكة بين كل من الشركات والجامعات في تمويل وتطوير 
يجعل من السهل عليها اختيار المناسب من االبحاث لتطبيقها واالستفادة منها.  مما البحث الموجه

 من معينة بنسبة عام بشكل العلمي بحثال تمويل في رغبته  نحو الشركات المدرجة توجه ي،كد وهذا
 محلي ا أجريت التيوالموجهة  العلمية البحوث عن شاملة وطنيةمنظومة بح ية  وجودولكن ضمن  أرباحه

عدم وجود إستراتيجية وطنية تعمل على التي بينت م   2013 علي وهذا يتفق مع دراسة  .ودولي ا
 .تحقيق التنمية المستدامة  فيادة من نتائجه توجيه البحث العلمي والدراسات العليا ، لالستف
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 العلمي البحث مراكز إدارة( نتائج تحليل فقرات محور: 5.17جدول )

 الفقرة م
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 5 0.070// 1.828 64.2 1.17 3.21 الموجه. العلمي البحث مجال فيمع الجامعات  تتواصل الشركة  1

2 
 وحةدات وتطوير إنشاء مجال في المشترك لتعاون تسعى الشركة ل

 3 0.004* 2.928 66.0 1.06 3.30 الجامعات  فيالتطبيقية )البحوث الموجهة(  البحوث

3 
 الجامعةةات فةي الموجهةة البحةةوث نتةةائج بتسةةويق تهةتم الشةةركة

 2 0.001* 3.542 67.0 1.01 3.35 لتطبيقها. المناسبة اآلليات ووضع

4 
 البحةوث عةن شةاملة وطنيةةمنظومةة بح يةة  تةدعم الشةركة وجةود

 1 0.000* 3.842 68.5 1.14 3.42 .ودولي ا محلي ا أجريت التيوالموجهة  العلمية

5 
 اإلداري  الةروتين والحةد مةن اإلجةراءات تبسةي تعمةل الشةركة علةى 

 4 0.018* 2.402 65.3 1.13 3.26 .لجامعاتاتطبيق البحث العلمي الموجه في  لمتطلبات

  0.002* 3.220 66.2 0.99 3.31 الدرجة الكلية 

 05.0* المتوس  الحسابي دال إحصائيا عند 
 05.0دال إحصائيا عند  غير المتوس  الحسابي //

رســم السياســة العامــة للبحــث  ( بــينα≤.05عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتو  داللــة ) توجــد
 .وبين المسئولية االجتماعية العلمي الموجه

تةم إيجةاد قيمةة  حيةث، رسةم السياسةة العامةة للبحةث العلمةي الموجةهللتحقق من ذلك فقد تم تحليل محور 
للعينةة الواحةدة، والمتوسة  الحسةةابي واالنحةراف المعيةاري والةوزن النسةةبي لكةل فقةرة مةن فقةةرات  Tاختبةار 

 ،3.26المحةةةةور والدرجةةةةة الكليةةةةة للمحةةةةور، حيةةةةث تبةةةةين أن المتوسةةةة  الحسةةةةابي لجميةةةةع الفقةةةةرات يسةةةةاوي 
، "2.578تساوي " T%، وقيمة اختبار 65.2، والوزن النسبي يساوي 1.04واالنحراف المعياري يساوي 
 ، ممةةا يةةدل علةةى أن متوسةة  درجةةة االسةةتجابة0.05، وهةةي أقةةل مةةن 0.011والقيمةةة االحتماليةةة تسةةاوي 

رسةم السياسةة  عالقةة بةينوجةود ، وهةذا يةدل علةى 3وهةي  الموافقةة المتوسةطةدرجةة للمحور، قد زاد عةن 
 .وبين المسئولية االجتماعية العامة للبحث العلمي الموجه

الترتيةب  الفقرة الخامسةةاحتلت فقد  رسم السياسة العامة للبحث العلمي الموجهمحور أما بالنسبة لفقرات 
الترتيةةب ااخيةةر، والنتةةةائج موضةةحة فةةةي  ااولةةةى الفقةةرة ، بينمةةا احتلةةةتالنسةةبية ميةةةةااول مةةن حيةةث ااه

 (:5.18جدول )
 العامةةة المصةةالحبةةين الجامعةةات والقطةةا  الخةةاص ي ةةري  الشةةراكةتعزيةةز أن هةةذه النتيجةةة ترجةةع إلةةى و 

سةناد، و لمجتمةعلةدى ا الشةاملةالتنميةة االقتصةادية  وخدمةة المشةتركة  هتمةاماال ذات البحةوث مشةروعات ا 

، وكةذلك لمسةاهمة الشةركات فةي الجامعةات البةاح ين مةن المتخصصةة الكفةاءات مةن بةالمتميزين المشةترك
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 مجلةس إنشةاء، وكةذلك لمسةاهمة الشةركات فةي مسةتقلةة بميزانية العلمةي البحةث تمويةل صندوق  إنشاءفي 

، الخةاص طةا والق والتقنيةة للعلةوم الجامعةات فةي والبةاح ين الخبةراء بعةض يضةم العلمةي للبحةث أعلةى
 مالئمةة تدريبيةة بةرامج وتنفيةذ إعداد في المتخصصين الجامعات أساتذة مع الخاص القطا  خبراء اشتراكو 
والتةي بيةت ان م(  2010)مكةرد  وهةذا يتفةق مةع دراسةة . المشةترك االهتمةام ذاتالمجةاالت  فةي لبةاح ينل

المشةةكالت التةةي تواجةةه  الكفةةاءات العلميةةة المتخصصةةة بالجامعةةات لعةةال  فةةي  ضةةعف اسةةت مارهنةةاك 
 .وهناك معوقات متعددة تواجه البحث العلمي بالجامعات اليمنية .قطاعات المجتمع 

 ( نتائج تحليل فقرات محور: رسم السياسة العامة للبحث العلمي الموجه5.18جدول )
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1 

 العلمةي للبحةث أعلةى مجلةس إنشاءتساهم الشركة في 
 للعلةوم الجامعةات فةي والبةاح ين الخبةراء بعةض يضةم
 .الخاص والقطا  والتقنية

3.19 1.24 63.8 1.563 //0.121 5 

2 
 البحةةث تمويةةل صةةندوق  إنشةةاءتسةاهم الشةةركة فةةي 

 .مستقلةة بميزاني العلمي
3.20 1.18 64.0 1.725 //0.088 4 

3 

 االهتمةام ذات البحةوث مشروعات مل الشركة إسنادتع
 مةن المتخصصةة الكفةاءات مةن بةالمتميزين المشةترك
 في الجامعات.  الباح ين

3.27 1.12 65.5 2.521 *0.013 2 

4 

 الجامعةات أسةاتذة مةع الخةاص القطةا  خبةراء اشةتراك
 مالئمةة تدريبيةة بةرامج وتنفيةذ إعةداد فةي المتخصصةين

 .المشترك االهتمام ذاتالمجاالت  في لباح ينل
3.22 1.16 64.3 1.921 *0.052 3 

5 

بةين الجامعةات والقطةا   الشراكةترى الشركة ان تعزيز 
 وخدمةةة المشةةتركة العامةةة المصةةالحالخةاص ي ةةري 

 .لمجتمعلدى ا الشاملة التنمية االقتصادية 
3.42 1.04 68.5 4.197 *0.000 1 

  0.011* 2.578 65.2 1.04 3.26 الدرجة الكلية 

 05.0* المتوس  الحسابي دال إحصائيا عند 
 05.0دال إحصائيا عند  غير المتوس  الحسابي //

( بـين التقـويم والمتابعـة للشـراكة بـين α≤.05توجد عالقة ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتو  داللـة )
 الموجه وبين المسئولية االجتماعية.الجامعات والشركة المساهمة في البحث العلمي 

التقةةويم والمتابعةةة للشةةراكة بةةين الجامعةةات والشةةركة المسةةاهمة فةةي للتحقةةق مةةن ذلةةك فقةةد تةةم تحليةةل محةةور 
للعينةةة الواحةةدة، والمتوسةة  الحسةةابي واالنحةةراف  Tتةةم إيجةةاد قيمةةة اختبةةار  حيةةث، البحةةث العلمةةي الموجةةه
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المحةةور والدرجةةة الكليةةة للمحةةور، حيةةث تبةةين أن المتوسةة   المعيةةاري والةةوزن النسةةبي لكةةل فقةةرة مةةن فقةةرات
، والةةةوزن النسةةةبي يسةةةاوي 0.98واالنحةةةراف المعيةةةاري يسةةةاوي  ،3.47الحسةةةابي لجميةةةع الفقةةةرات يسةةةاوي 

، 0.05، وهةي أقةل مةن 0.000، والقيمة االحتماليةة تسةاوي "4.919تساوي " T%، وقيمة اختبار 69.4
، وهةذا 3وهةي  الموافقةة المتوسةطةدرجةة ة للمحور، قةد زاد عةن مما يدل على أن متوس  درجة االستجاب

التقةةةويم والمتابعةةةة للشةةةراكة بةةةين الجامعةةةات والشةةةركة المسةةةاهمة فةةةي البحةةةث  عالقةةةة بةةةينوجةةةود يةةدل علةةةى 
 .وبين المسئولية االجتماعية العلمي الموجه

لمساهمة في البحث العلمي التقويم والمتابعة للشراكة بين الجامعات والشركة امحور أما بالنسبة لفقرات 
 ااولى الفقرة ، بينما احتلتالنسبية الترتيب ااول من حيث ااهمية الفقرة ال انيةاحتلت فقد  الموجه

 (:5.19الترتيب ااخير، والنتائج موضحة في جدول )
التقويم والمتابعة للشراكة بين همية وجود أ يرجع الى اهتمام الشركات الشديد بضرورة  و ذلك  أنو 

اهتمام كبير لتقويم ومتابعة ، وكذلك ان الشركات تولي الشركة المساهمة في البحث العلميالجامعات و 
في التقدم والتنمية المستدامة.  دورالمساهمة في تمويل البحث الموجه في الجامعات لما له من عظيم ال

ر واإلصالح ضرورة االستمرار في برامج التطويحيث اكدت  2013ساسي وهذا يتفق مع دراسة 
تمام بالعنصر هاإلو لتنفيذ ومتابعة هذه البرامج للبحث العلمي  واستقطاب الكفاءات والمهارات الالزمة

والعمل على تعزيز مبدأ ، للمس،ولية المجتمعية  الرقابة الداخلية والخارجية البشري، وتعزيز دور
 حيات .تفويض الصال

والمتابعة للشراكة بين الجامعات والشركة المساهمة في البحث  التقويم( نتائج تحليل فقرات محور: 5.19جدول )
 العلمي الموجه
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1 

 تنفيةذ نتةائج عةن وتقةويم متابعةة تقةارير تعةد الشةركة 
 قطا وال الجامعات بين البح ية المشتركة المشروعات
 الخاص.

3.45 1.08 69.1 4.320 *0.000 4 

2 
 الماليةة والتبرعةات والهبات المنح تقيم وتراجع الشركة

 العلمي. بغرض تعزيز دعم البحث المقدمة
3.50 1.01 70.0 5.111 *0.000 1 

3 

مشةتركة مةةع االطةةراف ذات  إجةةراءات تتخةذ الشةةركة 
المشةةروعات  فةةي التنفيةةذ معوقةةات إلزالةةة العالقةة 

 .االهتمام المشترك ذات ح يةالب
3.46 1.09 69.2 4.373 *0.000 2 

4 

 المشةتركة البح يةة المشةروعات الشةركة العمةل تقةيم
 ومةدى اللةوائح واالنظمةة، مةع مةن تطابقةه للتحقةق
 .المحددة والمرجوة منه ااهداف تحقيق

3.46 1.06 69.2 4.483 *0.000 2 
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  0.000* 4.919 69.4 0.98 3.47 الدرجة الكلية 

 05.0* المتوس  الحسابي دال إحصائيا عند 

( بين األدوار α≤.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو  داللة ): الثانيةالفرضية نتائج 
وبين المسئولية االجتماعية  التي تقوم بها الشركات المساهمة في تمويل تطبيق البحث الموجه

 .للشركات
للعينة الواحدة، والمتوس  الحسابي واالنحراف المعياري   Tإيجاد قيمة اختبار ك فقد تم للتحقق من ذل

، والوزن 0.96واالنحراف المعياري يساوي  ،3.34والوزن النسبي، حيث تبين أن المتوس  الحسابي 
، وهي 0.000، والقيمة االحتمالية تساوي "3.627تساوي " T%، وقيمة اختبار 66.8النسبي يساوي 

، 3وهي  الموافقة المتوسطة، مما يدل على أن متوس  درجة االستجابة قد زاد عن درجة 0.05قل من أ
عالقة بين اادوار التي تقوم بها الشركات المساهمة في تمويل تطبيق البحث وجود وهذا يدل على 

 .وبين المسئولية االجتماعية للشركات الموجه
، وم بها الشركات المساهمة في تمويل تطبيق البحث الموجهاادوار التي تققسم  لمحاورأما بالنسبة 

" التقويم والمتابعة للشراكة بين الجامعات والشركة المساهمة في البحث العلمي الموجهاحتل محور "فقد 
ادارة مراكز البحث ، بينما احتل محور "%69.4بوزن نسبي  الترتيب ااول من حيث ااهمية النسبية

رسم ، في حين احتل محور "%66.2بوزن نسبي  اني من حيث ااهمية النسبية" الترتيب ال العلمي
بوزن نسبي  وااخير من حيث ااهمية النسبية ال الث" الترتيب السياسة العامة للبحث العلمي الموجه

 (:5.20، والنتائج موضحة في جدول )65.2%
" ة المساهمة في البحث العلمي الموجهالتقويم والمتابعة للشراكة بين الجامعات والشركن وجود محور "أو 

يبين حرص من قبل الشركات  %،69.4الترتيب ااول من حيث ااهمية النسبية بوزن نسبي في 
المدرجة على متابعة ودراسة اوضا  البحث العلمي وخاصة انها موجودة في بيئة غير مستقرة  

ن اللجوء للبحث العلمي لحلها والتغلب ومتذبذبة اقتصاديا وتواجه العديد من المشكالت والتي ال بد م
بينما احتل محور "ادارة مراكز البحث العلمي" الترتيب ال اني من حيث ااهمية النسبية بوزن  .عليها 
في  دوريبين ان الشركات تنظر هذا المحور على ان ادارة المراكز البح ية لها بالا ال%، 66.2نسبي 

في حين احتل محور توظيف المسئولية االجتماعية للشركات  جذب التمويل للمراكز البح ية عن طريق
"رسم السياسة العامة للبحث العلمي الموجه" الترتيب ال الث وااخير من حيث ااهمية النسبية بوزن 

وهذا يرجع الى عدم وجود خطة شاملة تشرك فيها الشركات والجامعات بر،ية موحدة ، %65.2نسبي 
عدم وجود إستراتيجية وطنية تعمل على توجيه البحث العلمي من   2013وهذا ما اكدته دراسة علي 

 .تحقيق التنمية المستدامة فيوالدراسات العليا ، لالستفادة من نتائجه 
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 قسم: األدوار التي تقوم بها الشركات المساهمة في تمويل  محاور( نتائج تحليل جميع 5.20جدول )

 تطبي  البحث الموجه
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 2 0.002* 3.220 66.2 0.99 3.31 العلمي البحث مراكز إدارة

 3 0.011* 2.578 65.2 1.04 3.26 رسم السياسة العامة للبحث العلمي الموجه

التقةةةةويم والمتابعةةةةة للشةةةةراكة بةةةةين الجامعةةةةات 
بحةةةةةةث العلمةةةةةةي والشةةةةةةركة المسةةةةةةاهمة فةةةةةةي ال

 الموجه
3.47 0.98 69.4 4.919 *0.000 1 

ـــرات  ـــع فق ـــوم بهـــا " قســـمجمي ـــي تق األدوار الت
الشركات المساهمة فـي تمويـل تطبيـق البحـث 

 "الموجه
3.34 0.96 66.8 3.627 *0.000  

 05.0* المتوس  الحسابي دال إحصائيا عند 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة القائلة:  قبول الفرضية: الثانيةالفرضية نتيجة 
(05.≥αبين اادوار التي تقوم بها الشركات المساهمة في تمويل تطبيق البحث الموجه )  وبين

 .المسئولية االجتماعية للشركات
أنواع ( بين α≤.05: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو  داللة )الثالثةاختبار الفرضية 

 وبين المسئولية االجتماعية للشركات. المساهمات
 ويتفر  من هذه الفرضية الفرضيات التالية:

المساهمة المجتمعية للشركة في ( بين α≤.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو  داللة )
 وبين المسئولية االجتماعية.مجال البحث العلمي الموجه 

، لمساهمة المجتمعية للشركة في مجال البحث العلمي الموجهاللتحقق من ذلك فقد تم تحليل محور 
للعينة الواحدة، والمتوس  الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي  Tتم إيجاد قيمة اختبار  حيث

لكل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكلية للمحور، حيث تبين أن المتوس  الحسابي لجميع الفقرات 
 T%، وقيمة اختبار 68.9، والوزن النسبي يساوي 0.98اف المعياري يساوي واالنحر  ،3.45يساوي 
، مما يدل على أن متوس  0.05، وهي أقل من 0.000، والقيمة االحتمالية تساوي "4.680تساوي "

 عالقة بينوجود ، وهذا يدل على 3وهي  الموافقة المتوسطةدرجة درجة االستجابة للمحور، قد زاد عن 
 .وبين المسئولية االجتماعية معية للشركة في مجال البحث العلمي الموجهالمساهمة المجت

احتلت فقد  المساهمة المجتمعية للشركة في مجال البحث العلمي الموجهمحور أما بالنسبة لفقرات 
الترتيب  ال ال ة الفقرة ، بينما احتلتالنسبية الترتيب ااول من حيث ااهمية الفقرات ااولى وال انية

 (:5.20ير، والنتائج موضحة في جدول )ااخ
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الجامعات وخاصة اهتمام الشركات ومدى حاجتها لتطبيق البحث الموجه لدى  هذه النتيجة ترجع إلىو 
عن المسئولية  الشركات المدرجةالمفهوم السائد لدى ن وأ، المراكز البح ية التي تحتضنها الجامعات

يري وهذا المفهوم يحتا  الى توسيع ليشمل مجاالت االجتماعية يندر  تحت كونه جزء من العمل الخ
، كما يرى الباحث البحث الموجه في الجامعات ويرتب  بمنظومة شاملة على اساس خطة وطنية شاملة

من االسباب االقتصادي  ن تذبذب االيرادات لدى الشركات والحصار االقتصادي وعدم االنفتاحأيضا أ
من انه  2014وهذا يتفق مع دراسة ااسر  ,، لبحث العلمي،دي الى ضعف التمويل لصندوق االتي ت
 االجتماعية المسئولية والشركات بمفهوم اافراد من كل جانب من كافية دراية وعدم غموض هناك
مشكلة وجود الى  توصلتالتي  2013وكذلك دراسة علي  تطورها ومدى وأبعادها الخاص للقطا 
العليا، بسبب عدم وجود إستراتيجية وطنية تعمل على توجيه واقع البحث العلمي والدراسات  فيجسيمة 

  .تحقيق التنمية المستدامة فيالبحث العلمي والدراسات العليا ، لالستفادة من نتائجه 

 نتائج تحليل فقرات محور: المساهمة المجتمعية للشركة في مجال البحث العلمي الموجه( 5.21)جدول 
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1 
تشجع الشركة على إنشاء مراكز بح ية خاصة بالبحث 

 العلمي.
3.54 1.12 70.8 4.931 *0.000 1 

2 
الشركة بنشر الوعي بأهمية تمويل البحث  تساهم

 .العلمي الموجه 
3.54 1.05 70.8 5.259 *0.000 1 

3 
ة صندوق مالي اغراض تختص يتوفر لدى الشرك

 بالتطوير  البحث  العلمي الموجه.
3.36 1.12 67.2 3.287 *0.001 5 

4 
تعزز الشركة التواصل مع الجامعات في مجال البحث 

 العلمي الموجه.
3.42 1.09 68.5 4.024 *0.000 3 

5 
الجامعات في تقييم نتائج البحوث  الشركة تشرك 

 العلمية التطبيقية )الموجهة(.
3.37 1.05 67.4 3.594 *0.000 4 

  0.000* 4.680 68.9 0.98 3.45 الدرجة الكلية 

 05.0* المتوس  الحسابي دال إحصائيا عند 
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للشـركة فـي  الماديـةالمسـاهمة ( بـين α≤.05توجد عالقة ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتو  داللـة )
 لية االجتماعية.وبين المسئو مجال البحث العلمي الموجه 

 حيةث، للشركة فةي مجةال البحةث العلمةي الموجةه الماديةالمساهمة للتحقق من ذلك فقد تم تحليل محور 
للعينةةة الواحةةدة، والمتوسةة  الحسةةابي واالنحةةراف المعيةةاري والةةوزن النسةةبي لكةةل  Tتةةم إيجةةاد قيمةةة اختبةةار 

متوس  الحسةابي لجميةع الفقةرات يسةاوي فقرة من فقرات المحور والدرجة الكلية للمحور، حيث تبين أن ال
تسةةاوي  T%، وقيمةةة اختبةةار 66.7، والةةوزن النسةةبي يسةةاوي 0.99واالنحةةراف المعيةةاري يسةةاوي  ،3.33

، ممةةا يةةدل علةةى أن متوسةة  درجةةة 0.05، وهةةي أقةةل مةةن 0.001، والقيمةةة االحتماليةةة تسةةاوي "3.474"
 عالقةةة بةةينوجةةود ، وهةةذا يةةدل علةةى 3ي وهةة الموافقةةة المتوسةةطةدرجةةة االسةةتجابة للمحةةور، قةةد زاد عةةن 

 .وبين المسئولية االجتماعية للشركة في مجال البحث العلمي الموجه الماديةالمساهمة 
الفقةرة احتلةت فقةد  للشةركة فةي مجةال البحةث العلمةي الموجةه الماديةةالمسةاهمة محةور أما بالنسبة لفقرات 

الترتيةةب ااخيةةر، والنتةةائج  ااولةةى الفقةةرة احتلةةت ، بينمةةاالنسةةبية الترتيةةب ااول مةةن حيةةث ااهميةةة ال امنةةة
 (:5.21موضحة في جدول )

 ن الشةةركات المدرجةةة تةةرب  عمليةةة زيةةادة التمويةةل بزيةةادة االربةةاح وهةةذا منطقةةيهةةذه النتيجةةة ترجةةع إلةةى أو 
 ،موازنةةة مخصصةةةة اغةةراض لبحةةث العلمةةي الموجةةةه وكةةذلك ان للشةةركات، كنسةةبة معينةةة مةةن االربةةةاح

اض الوعي لدى الشركات المدرجة بأهمية البحةث الموجةه ومةدى مسةاهمته فةي التنميةة ويظهر ذلك انخف
 يةد مةن الدراسةات م ةله على تحسين الوضع المالي لدى الشةركات وهةذا يتفةق مةع العددور والتقدم وكذلك 
  .2013دراسة  ساسي 

 ث العلمي الموجهللشركة في مجال البح المادية( نتائج تحليل فقرات محور: المساهمة 5.22جدول )  
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 8 0.130// 1.526 63.6 1.21 3.18 موازنة مخصصة اغراض لبحث العلمي الموجه. الشركة ترصد  1

 7 0.016* 2.442 65.7 1.19 3.28 دعما لتمويل تطبيق براءات االخترا .الشركة  تخصص 2

3 
تسةةةةةةةويق واسةةةةةةةت مار نتةةةةةةةائج البحةةةةةةةوث التطبيقيةةةةةةةة الشةةةةةةةركة تةةةةةةةدعم 

 )الموجهة(.
3.36 1.07 67.2 3.447 *0.001 5 

 6 0.003* 3.002 66.4 1.10 3.32 برامج لتدريب الباح ين.الشركة تدعم  4

 3 0.002* 3.227 67.4 1.17 3.37 جوائز للباح ين المتميزين في البحث العلمي.الشركة تقدم  5

6 
 دعةم فةي الخةاص القطةا تعمةل الشةركة علةى تشةجيع شةركات 

 .بالجامعات البحوث معامل
3.37 1.04 67.4 3.625 *0.000 3 

7 
 ذات  البح يةة للمشةروعات االقتصةادية الجةدوى  تة من الشةركة 

 .المشترك االهتمام
3.38 1.11 67.5 3.506 *0.001 2 

8 
 العلمةي للبحةث لةدعم صةالمخص النسبة زيادة علىالشركةتعمل 

 وفقا للزيادة في ارباحها.
3.41 1.12 68.1 3.731 *0.000 1 

  0.001* 3.474 66.7 0.99 3.33 الدرجة الكلية
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أنـواع ( بـين α≤.05توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتو  داللـة ): الثالثـةالفرضية  ةجنتي
 .وبين المسئولية االجتماعية للشركات المساهمات

للعينةة الواحةدة، والمتوسة  الحسةابي واالنحةراف المعيةاري   Tإيجاد قيمةة اختبةار حقق من ذلك فقد تم للت
، والةةوزن 0.96واالنحةةراف المعيةةاري يسةةاوي  ،3.38والةةوزن النسةةبي، حيةةث تبةةين أن المتوسةة  الحسةةابي 

، وهةةي 0.000، والقيمةةة االحتماليةةة تسةةاوي "4.030تسةةاوي " T%، وقيمةةة اختبةةار 67.5النسةةبي يسةةاوي 
، 3وهي  الموافقة المتوسطة، مما يدل على أن متوس  درجة االستجابة قد زاد عن درجة 0.05أقل من 

 .وبين المسئولية االجتماعية للشركات أنوا  المساهماتعالقة بين وجود وهذا يدل على 
فةةي مجةةال  المسةةاهمة المجتمعيةةة للشةةركةاحتةةل محةةور "فقةةد ، أنةةوا  المسةةاهماتقسةةم  لمحةةاورأمةةا بالنسةةبة 

انمةا يعةود الن  ، %68.9بةوزن نسةبي  " الترتيب ااول من حيةث ااهميةة النسةبيةالبحث العلمي الموجه
المفهةةةوم السةةةائد لةةةدى الشةةةركات ات الطةةةابع االجتمةةةاعي والخيةةةري ان الشةةةركات تفضةةةل دعةةةم المشةةةاريع ذ

المفهةوم يحتةا  الةى  ري وهةذايةالمدرجة عن المسئولية االجتماعية يندر  تحةت كونةه جةزء مةن العمةل الخ
ليشمل مجاالت البحث الموجه في الجامعات ويةرتب  بمنظومةة شةاملة علةى اسةاس خطةة وطنيةة تطوير 

شاملة بينما احتل محور "المساهمة المادية للشركة في مجال البحث العلمي الموجه" الترتيب ال اني من 
ن هنةاك توجةه ز لةدى الباحةث أبفةارق بسةي  ممةا يعةز ولكةن  %66.7حيث ااهمية النسةبية بةوزن نسةبي 

وهةذا مةا  لدى الشركات للدعم المادي للبحث الموجه في الجامعات ولكن ذلك يحتةا  المزيةد مةن الجهةود
 مةن كةل جانب من كافية دراية وعدم غموض هناك والتي توصلت الى ان 2014أكدته دراسة ااسر  

 وضةعف .تطورهةا ومةدى وأبعادهةا صالخةا للقطةا  االجتماعيةة المسةئولية والشةركات بمفهةوم اافةراد
 . الخاص للقطا  االجتماعية المس،ولية مجال في الدولية التجارب من ستفادةاال

 أنواع المساهماتقسم:  محاور( نتائج تحليل جميع 5.23جدول )
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المجتمعيةةةةة للشةةةةركة فةةةةي مجةةةةال المسةةةةاهمة 
 البحث العلمي الموجه 

3.45 0.98 68.9 4.680 *0.000 1 

المساهمة المادية للشركة في مجال البحث 
 العلمي الموجه

3.33 0.99 66.7 3.474 *0.001 2 

  0.000* 4.030 67.5 0.96 3.38 "أنواع المساهمات" قسمجميع فقرات 

 05.0 * المتوس  الحسابي دال إحصائيا عند

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة قبول الفرضية القائلة: : الثالثةالفرضية نتيجة 
(05.≥α ) وبين المسئولية االجتماعية للشركات أنوا  المساهماتبين. 
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ت بين متوسطا α=0.05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة : الرابعةالفرضية 
في تمويل تطبيق  توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة دوراستجابات المبحو ين حول 
، الم،هل الحالة االجتماعيةتعزى للبيانات الشخصية التالية )الجنس،  البحث الموجه في الجامعات

لجهة ا، مكان الشركة، سنوات الخبرة، مجال العمل، الوظيفي التخصص العلمي، المسمىالعلمي، 
 المبلا المخصص للبحث العلمي، رأس مال الشركة، المسئولة عن تطبيق المسئولية االجتماعية

 (.سنويا  
 ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات التالية:

متوســـطات اســـتجابات  فـــي α=0.05توجـــد فـــروس ذات داللـــة احصـــائية عنـــد مســـتو  داللـــة -1
فـي تمويــل تطبيـق البحــث  لشـركات المســاهمةتوظيــف المسـئولية االجتماعيــة ل دورالمبحـوثين حـول 

 تعز  لمتغير الجنس. الموجه في الجامعات
متوسةةةطات  فةةةي" لعينتةةةين مسةةةتقلتين لكشةةةف الفةةةروق Tتةةةم اسةةةتخدام اختبةةةار " مةةةن هةةةذه الفرضةةةيةللتحقةةةق 

فةةي تمويةةل تطبيةةق  توظيةةف المسةةئولية االجتماعيةةة للشةةركات المسةةاهمة دوراسةةتجابات المبحةةو ين حةةول 
 والنتائج موضحة في الجدول التالي:، تعزى لمتغير الجنس ه في الجامعاتالبحث الموج

في تمويل تطبيق توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة  دوراستجابات المبحوثين حول ( 5.24جدول )
 تعز  لمتغير الجنس البحث الموجه في الجامعات

المتوسط  الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
ار اختب
T 

القيمة 
 االحتمالية

 0.94 3.36 ذكر
-0.286 //0.777 

 1.04 3.43 أنثى

 0.05غير دالة احصائيا  عند القيمة االحتمالية  //
 أكبةر (T)( المقابلةة الختبةار sigأن القيمةة االحتماليةة )( 5.24تبين من النتائج الموضحة فةي جةدول )

فةةي متوسةةطات اسةةتجابات  فةةروق  توجةةد : ال  أنةةه(، وبةةذلك يمكةةن اسةةتنتا≥0.05αمةةن مسةةتوى الداللةةة )
فةةةي تمويةةةل تطبيةةةق البحةةةث  توظيةةةف المسةةةئولية االجتماعيةةةة للشةةةركات المسةةةاهمة دورالمبحةةةو ين حةةةول 

المبحو ين من كال  ي الباحث يرجع الى كون ، وهذا حسب رأتعزى لمتغير الجنس الموجه في الجامعات
متما ل مما يجعلهةم يتخةذون قةرار قريةب مةن القانوني النظام االداري و االدارة و الجنسين يخضعون لنفس 

 بعضهم البعض.
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متوســـطات اســـتجابات  فـــي α=0.05توجـــد فـــروس ذات داللـــة احصـــائية عنـــد مســـتو  داللـــة -2
فـي تمويــل تطبيـق البحــث  توظيــف المسـئولية االجتماعيــة للشـركات المســاهمة دورالمبحـوثين حـول 

 .الجتماعيةالحالة اتعز  لمتغير  الموجه في الجامعات
 لكشف( Anova One Wayتم استخدام اختبار )تحليل التباين ااحادي  الفرضيةمن هذه للتحقق 

توظيف المسئولية االجتماعية للشركات  دورمتوسطات استجابات المبحو ين حول الفروق في 
لنتائج وا ،تعزى لمتغير الحالة االجتماعية في تمويل تطبيق البحث الموجه في الجامعات المساهمة

 موضحة من خالل الجدول التالي:

في تمويل تطبيق توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة  دوراستجابات المبحوثين حول  (5.25جدول )
 تعز  لمتغير الحالة االجتماعية البحث الموجه في الجامعات

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 سوبةالمح

القيمة 
 االحتمالية

 0.903 2 1.806 المجموعات بين

 0.923 103 95.038 المجموعات داخل 0.379// 0.979

  105 96.844 المجمو 

 0.05دالة احصائيا  عند غير القيمة االحتمالية  //
تحليل ( المقابلة الختبار sigأن القيمة االحتمالية ) (5.25تبين من النتائج الموضحة في جدول )

في  توجد فروق : ال (، وبذلك يمكن استنتا  أنه≥0.05αمن مستوى الداللة ) أكبرالتباين ااحادي 
توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة في تمويل  دورمتوسطات استجابات المبحو ين حول 

الباحث يرجع  وهذا حسب رأي تطبيق البحث الموجه في الجامعات تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
الى كون المبحو ين من كال الجنسين يخضعون لنفس االدارة والنظام االداري والقانوني متما ل مما 

 .يتخذون قرار قريب من بعضهم البعضيجعلهم 
متوسطات استجابات  في α=0.05توجد فروس ذات داللة احصائية عند مستو  داللة -3

في تمويل تطبيق البحث  اعية للشركات المساهمةتوظيف المسئولية االجتم دورالمبحوثين حول 
 .المؤهل العلميتعز  لمتغير  الموجه في الجامعات

 لكشف( Anova One Wayتم استخدام اختبار )تحليل التباين ااحادي  الفرضيةمن هذه للتحقق 
توظيف المسئولية االجتماعية للشركات  دورمتوسطات استجابات المبحو ين حول الفروق في 

، والنتائج الم،هل العلميتعزى لمتغير  في تمويل تطبيق البحث الموجه في الجامعات اهمةالمس
 موضحة من خالل الجدول التالي:
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في تمويل تطبيق توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة  دوراستجابات المبحوثين حول ( 5.26جدول )
 ميتعز  لمتغير المؤهل العل البحث الموجه في الجامعات

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 2.391 2 4.782 المجموعات بين

 0.894 103 92.062 المجموعات داخل 0.074// 2.675

  105 96.844 المجمو 

 0.05دالة احصائيا  عند غير القيمة االحتمالية  //
( المقابلة الختبار تحليل sigأن القيمة االحتمالية ) (5.26ئج الموضحة في جدول )تبين من النتا

في  توجد فروق : ال (، وبذلك يمكن استنتا  أنه≥0.05αمن مستوى الداللة ) أكبرالتباين ااحادي 
توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة في تمويل  دورمتوسطات استجابات المبحو ين حول 

 .الم،هل العلميق البحث الموجه في الجامعات تعزى لمتغير تطبي
متوسطات استجابات  في α=0.05توجد فروس ذات داللة احصائية عند مستو  داللة -4

في تمويل تطبيق البحث  توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة دورالمبحوثين حول 
 .التخصص العلميتعز  لمتغير  الموجه في الجامعات

 لكشف( Anova One Wayتم استخدام اختبار )تحليل التباين ااحادي  الفرضيةمن هذه للتحقق 
توظيف المسئولية االجتماعية للشركات  دورمتوسطات استجابات المبحو ين حول الفروق في 

، والنتائج التخصص العلميتعزى لمتغير  في تمويل تطبيق البحث الموجه في الجامعات المساهمة
 خالل الجدول التالي: موضحة من

في تمويل تطبيق توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة  دوراستجابات المبحوثين حول ( 5.27جدول )
 التخصص العلمي في البحث الموجه في الجامعات

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 0.346 3 1.039 المجموعات بين

 0.939 102 95.805 المجموعات داخل 0.776// 0.369

  105 96.844 المجمو 

 0.05دالة احصائيا  عند غير القيمة االحتمالية  //
( المقابلة الختبار تحليل sig( أن القيمة االحتمالية )5.27تبين من النتائج الموضحة في جدول )

(، وبذلك يمكن استنتا  أنه: ال توجد فروق في ≥0.05αن مستوى الداللة )التباين ااحادي أكبر م
توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة في تمويل  دورمتوسطات استجابات المبحو ين حول 

 تطبيق البحث الموجه في الجامعات تعزى لمتغير التخصص العلمي.
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متوسطات استجابات  في α=0.05ة توجد فروس ذات داللة احصائية عند مستو  دالل-5
في تمويل تطبيق البحث  توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة دورالمبحوثين حول 

 .المسمى الوظيفيتعز  لمتغير  الموجه في الجامعات
 لكشف( Anova One Wayتم استخدام اختبار )تحليل التباين ااحادي  الفرضيةمن هذه للتحقق 

توظيف المسئولية االجتماعية للشركات  دورطات استجابات المبحو ين حول متوسالفروق في 
، والنتائج المسمى الوظيفيتعزى لمتغير  في تمويل تطبيق البحث الموجه في الجامعات المساهمة

 موضحة من خالل الجدول التالي:

في تمويل تطبيق لمساهمة توظيف المسئولية االجتماعية للشركات ا دوراستجابات المبحوثين حول ( 5.28جدول )
 تعز  لمتغير المسمى الوظيفي البحث الموجه في الجامعات

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 0.715 7 5.008 المجموعات بين

 0.937 98 91.836 المجموعات داخل 0.619// 0.763

  105 96.844 المجمو 

 0.05دالة احصائيا  عند غير القيمة االحتمالية  //
( المقابلة الختبار تحليل sigأن القيمة االحتمالية ) (5.28تبين من النتائج الموضحة في جدول )

في  توجد فروق ال : (، وبذلك يمكن استنتا  أنه≥0.05αمن مستوى الداللة ) أكبرالتباين ااحادي 
توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة في تمويل  دورحو ين حول متوسطات استجابات المب

 .المسمى الوظيفيتطبيق البحث الموجه في الجامعات تعزى لمتغير 
متوسطات استجابات  في α=0.05توجد فروس ذات داللة احصائية عند مستو  داللة -6

في تمويل تطبيق البحث  اهمةتوظيف المسئولية االجتماعية للشركات المس دورالمبحوثين حول 
 .سنوات الخبرةتعز  لمتغير  الموجه في الجامعات

 لكشف( Anova One Wayتم استخدام اختبار )تحليل التباين ااحادي  الفرضيةمن هذه للتحقق 
توظيف المسئولية االجتماعية للشركات  دورمتوسطات استجابات المبحو ين حول الفروق في 
، والنتائج موضحة سنوات الخبرةتعزى لمتغير  ق البحث الموجه في الجامعاتفي تمويل تطبي المساهمة

 من خالل الجدول التالي:
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في تمويل تطبيق توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة  دوراستجابات المبحوثين حول ( 5.29جدول )
 سنوات الخبرةتعز  لمتغير  البحث الموجه في الجامعات

 مصدر التباين
وع مجم

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 0.396 3 1.188 المجموعات بين

 0.938 102 95.656 المجموعات داخل 0.738// 0.422

  105 96.844 المجمو 

 0.05دالة احصائيا  عند غير القيمة االحتمالية  //
( المقابلة الختبار تحليل sigأن القيمة االحتمالية ) (5.29)تبين من النتائج الموضحة في جدول 

في  توجد فروق : ال (، وبذلك يمكن استنتا  أنه≥0.05αمن مستوى الداللة ) أكبرالتباين ااحادي 
توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة في تمويل  دورمتوسطات استجابات المبحو ين حول 

 .سنوات الخبرةلجامعات تعزى لمتغير تطبيق البحث الموجه في ا

متوســـطات اســـتجابات  فـــي α=0.05توجـــد فـــروس ذات داللـــة احصـــائية عنـــد مســـتو  داللـــة -7
فـي تمويــل تطبيـق البحــث  توظيــف المسـئولية االجتماعيــة للشـركات المســاهمة دورالمبحـوثين حـول 

 .مجال العملتعز  لمتغير  الموجه في الجامعات
 لكشةف( Anova One Wayم اسةتخدام اختبةار )تحليةل التبةاين ااحةادي تة الفرضةيةمةن هةذه للتحقةق 

توظيةةةةةف المسةةةةةئولية االجتماعيةةةةةة للشةةةةةركات  دورمتوسةةةةةطات اسةةةةةتجابات المبحةةةةةو ين حةةةةةول الفةةةةةروق فةةةةةي 
، والنتةائج موضةحة مجةال العمةلتعزى لمتغير  في تمويل تطبيق البحث الموجه في الجامعات المساهمة

 من خالل الجدول التالي:

ل تطبيق في تمويتوظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة  دورحول  استجابات المبحوثين( 5.30)جدول 
 مجال العملت تعز  لمتغير البحث الموجه في الجامعا

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 2.191 4 8.674 المجموعات بين

 0.872 101 88.080 المجموعات داخل 0.046* 2.512

  105 96.844 المجمو 

 0.05دالة احصائيا  عند القيمة االحتمالية  *
( المقابلةةةة الختبةةةار تحليةةةل sigأن القيمةةةة االحتماليةةةة ) (5.30تبةةةين مةةةن النتةةةائج الموضةةةحة فةةةي جةةةدول )

فةةةي  توجةةةد فةةةروق : ذلك يمكةةةن اسةةةتنتا  أنةةةه(، وبةةة≥0.05αمةةةن مسةةةتوى الداللةةةة ) أقةةةلالتبةةةاين ااحةةةادي 
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توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة في تمويل  دورمتوسطات استجابات المبحو ين حول 
 .مجال العملتطبيق البحث الموجه في الجامعات تعزى لمتغير 

أفراد أن  (، فقد تبين5.31للمقارنات البعدية في )جدول LSDولكشف هذه الفروق تم إيجاد اختبار 
في  توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة دور البنوك يرون يعملون في عينة الدراسة الذين 

شركات  أكبر من أفراد عينة الدراسة الذين يعملون في تمويل تطبيق البحث الموجه في الجامعات
الحظ أي فروق بين وهذه الفروق ذات داللة إحصائية، في حين لم ي، التأمين والشركات الخدمية

 المجموعات ااخرى.

 مجال العملتعز  لمتغير  المبحوثينمتوسطات لكشف  LSD( نتائج اختبار 5.31جدول )

المتوسط  مجال العمل
 بنوك الحسابي

شركات 
 خدمات تأمين

شركات 
 صناعية

شركات 
 استثمار

 // // * * 1 3.91 بنوك

 // // // 1  3.03 شركات تأمين

 // // 1   3.21 خدمات

 // 1    3.48 شركات صناعية

 1     3.60 شركات استثمار

 0.05دالة احصائيا  عند  القيمة االحتمالية *
 0.05غير دالة احصائيا  عند  القيمة االحتمالية //

متوســـطات اســـتجابات  فـــي α=0.05توجـــد فـــروس ذات داللـــة احصـــائية عنـــد مســـتو  داللـــة -8
فـي تمويــل تطبيـق البحــث  االجتماعيــة للشـركات المســاهمة توظيــف المسـئولية دورالمبحـوثين حـول 

 .الجهة المسئولة عن تطبيق المسئولية االجتماعيةتعز  لمتغير  الموجه في الجامعات
 لكشةف( Anova One Wayتةم اسةتخدام اختبةار )تحليةل التبةاين ااحةادي  الفرضةيةمةن هةذه للتحقةق 

وظيةةةةةف المسةةةةةئولية االجتماعيةةةةةة للشةةةةةركات ت دورمتوسةةةةةطات اسةةةةةتجابات المبحةةةةةو ين حةةةةةول الفةةةةةروق فةةةةةي 
الجهةةة المسةةئولة عةةن تطبيةةق تعةةزى لمتغيةةر  فةةي تمويةةل تطبيةةق البحةةث الموجةةه فةةي الجامعةةات المسةةاهمة

 ، والنتائج موضحة من خالل الجدول التالي:المسئولية االجتماعية

في تمويل تطبيق مة توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساه دورالمبحوثين حول ( نتائج 5.32جدول )
 الجهة المسئولة عن تطبيق المسئولية االجتماعيةتعز  لمتغير  البحث الموجه في الجامعات

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 1.175 3 3.524 المجموعات بين

 0.915 102 93.320 المجموعات داخل 0.284// 1.284

  105 96.844 المجمو 

 0.05دالة احصائيا  عند غير القيمة االحتمالية  //
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( المقابلة الختبار تحليل sigأن القيمة االحتمالية ) (5.32تبين من النتائج الموضحة في جدول )
في  وق توجد فر : ال (، وبذلك يمكن استنتا  أنه≥0.05αمن مستوى الداللة ) أكبرالتباين ااحادي 

توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة في تمويل  دورمتوسطات استجابات المبحو ين حول 
 .الجهة المسئولة عن تطبيق المسئولية االجتماعيةتطبيق البحث الموجه في الجامعات تعزى لمتغير 

مبحـوثين متوسـطات اسـتجابات ال في α=0.05توجد فروس ذات داللة احصائية عند مستو  داللة 
فـي تمويـل تطبيـق البحـث الموجـه فـي  توظيف المسئولية االجتماعيـة للشـركات المسـاهمة دورحول 

 .رأس مال الشركةتعز  لمتغير  الجامعات
 لكشةف( Anova One Wayتةم اسةتخدام اختبةار )تحليةل التبةاين ااحةادي  الفرضةيةمةن هةذه للتحقةق 

توظيةةةةةف المسةةةةةئولية االجتماعيةةةةةة للشةةةةةركات  دورمتوسةةةةةطات اسةةةةةتجابات المبحةةةةةو ين حةةةةةول الفةةةةةروق فةةةةةي 
، والنتةةائج رأس مةةال الشةةركةتعةةزى لمتغيةةر  فةةي تمويةةل تطبيةةق البحةةث الموجةةه فةةي الجامعةةات المسةةاهمة

 موضحة من خالل الجدول التالي:

في تمويل تطبيق توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة  دوراستجابات المبحوثين حول ( 5.33جدول )
 تعز  لمتغير رأس مال الشركة موجه في الجامعاتالبحث ال

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 0.937 4 3.748 المجموعات بين

 0.922 101 93.096 المجموعات داخل 0.403// 1.017

  105 96.844 المجمو 

 0.05دالة احصائيا  عند غير  القيمة االحتمالية //
( المقابلة الختبار تحليل sigأن القيمة االحتمالية ) (5.33تبين من النتائج الموضحة في جدول )

في  توجد فروق : ال (، وبذلك يمكن استنتا  أنه≥0.05αمن مستوى الداللة ) أكبرالتباين ااحادي 
االجتماعية للشركات المساهمة في تمويل توظيف المسئولية  دورمتوسطات استجابات المبحو ين حول 

 .رأس مال الشركةتطبيق البحث الموجه في الجامعات تعزى لمتغير 
متوسطات استجابات  في α=0.05توجد فروس ذات داللة احصائية عند مستو  داللة -10

في تمويل تطبيق البحث  توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة دورالمبحوثين حول 
 .المبلغ المخصص للبحث العلمي سنوياا تعز  لمتغير  وجه في الجامعاتالم

 لكشف( Anova One Wayتم استخدام اختبار )تحليل التباين ااحادي  الفرضيةمن هذه للتحقق 
توظيف المسئولية االجتماعية للشركات  دورمتوسطات استجابات المبحو ين حول الفروق في 

المبلا المخصص للبحث تعزى لمتغير  الموجه في الجامعاتفي تمويل تطبيق البحث  المساهمة
 ، والنتائج موضحة من خالل الجدول التالي:العلمي سنويا  
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في تمويل تطبيق توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة  دوراستجابات المبحوثين حول ( 5.34جدول )
 حث العلمي سنوياا المبلغ المخصص للبتعز  لمتغير  البحث الموجه في الجامعات

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 6.139 4 24.558 المجموعات بين

 0.716 101 72.286 المجموعات داخل 0.000* 8.578

  105 96.844 المجمو 

 0.05دالة احصائيا  عند القيمة االحتمالية  *
( المقابلة الختبار تحليل sigأن القيمة االحتمالية ) (5.34من النتائج الموضحة في جدول ) تبين

في  توجد فروق : (، وبذلك يمكن استنتا  أنه≥0.05αمن مستوى الداللة ) أقلالتباين ااحادي 
 توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة في تمويل دورمتوسطات استجابات المبحو ين حول 

 .المبلا المخصص للبحث العلمي سنويا  تطبيق البحث الموجه في الجامعات تعزى لمتغير 
الشركات (، فقد تبين أن 59للمقارنات البعدية في )جدول  LSDولكشف هذه الفروق تم إيجاد اختبار 

توظيف  دورإلى مليون دوالر( ترى  500000التي تخصص مبلغا  للبحث العلمي يتراوح بين )
بشكل أكبر  في تمويل تطبيق البحث الموجه في الجامعات ة االجتماعية للشركات المساهمةالمسئولي

وهذه الفروق ذات داللة إحصائية، في حين لم يالحظ ، من الشركات التي تخصص مبالا أقل من ذلك
 أي فروق بين المجموعات ااخرى.

المخصص للبحث العلمي الموجه أن ذلك إنما ي،كد على انه كلما عملت الشركة على زيادة المبلا و 
في االنتا  وافضلية في  انعكس بشكل ايجابي على برامج الشركة االخرى من نمو في االرباح وجودة

التسويق وسمعة طيبة لدى المجتمع وقدرة تنافسية اعلى مما يقوي المركز المالي لديها وهذا واضح من 
ممارسة لبرامج المسئولية االجتماعية وال سيما  خالل التقارير العالمية حيث ان اقوى الشركات اك رها

 البرامج المتعلقة بالبحث العلمي الموجه.

 في متوسطات استجابات المبحوثينلكشف الفروس  LSD( نتائج اختبار 5.35جدول )
 المبلغ المخصص للبحث العلمي سنوياا تعز  لمتغير  

المبلغ المخصص للبحث 
 العلمي سنوياا 

المتوسط 
 الحسابي

من أقل 
10000 
 دوالر

إلى  10000
أقل من 
50000 
 دوالر

إلى  50000
أقل من 
100000 
 دوالر

100000 
إلى أقل من 
500000 
 دوالر

500000 
إلى مليون 
 دوالر

 * // // // 1 3.20 دوالر 10000أقل من 

إلى أقل من  10000
 دوالر 50000

3.57  1 // // * 
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إلى أقل من  50000
 دوالر 100000

3.86   1 // * 

إلى أقل من  100000
 دوالر 500000

1.50    1 * 

إلى مليون  500000
 دوالر

4.60     1 

 0.05دالة احصائيا  عند  القيمة االحتمالية *
 0.05غير دالة احصائيا  عند  القيمة االحتمالية //

ــة احصــائية عنــد مســتو  داللــة -11 ــي α=0.05توجــد فــروس ذات دالل متوســطات اســتجابات  ف
فـي تمويــل تطبيـق البحــث  توظيــف المسـئولية االجتماعيــة للشـركات المســاهمة دورحـول المبحـوثين 

 .مكان الشركةتعز  لمتغير  الموجه في الجامعات
متوسةةةطات  فةةةي" لعينتةةةين مسةةةتقلتين لكشةةةف الفةةةروق Tتةةةم اسةةةتخدام اختبةةةار " مةةةن هةةةذه الفرضةةةيةللتحقةةةق 

فةةي تمويةةل تطبيةةق  لشةةركات المسةةاهمةتوظيةةف المسةةئولية االجتماعيةةة ل دوراسةةتجابات المبحةةو ين حةةول 
 :والنتائج موضحة من خالل الجدول التالي، مكان الشركةتعزى لمتغير  البحث الموجه في الجامعات

في تمويل تطبيق توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة  دوراستجابات المبحوثين حول ( 5.36جدول )
 ان الشركةتعز  لمتغير مك البحث الموجه في الجامعات

المتوسط  مكان الشركة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 اختبار

T 

القيمة 
 االحتمالية

 0.96 3.39 قطاع غزة
0.551 //0. 587 

 0.93 3.26 الضفة الغربية

 0.05غير دالة احصائيا  عند القيمة االحتمالية  //
 أكبر (T)( المقابلة الختبار sigية )( أن القيمة االحتمال5.36تبين من النتائج الموضحة في جدول )

متوسطات استجابات  في فروق  توجد : ال(، وبذلك يمكن استنتا  أنه≥0.05αمن مستوى الداللة )
في تمويل تطبيق البحث  توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة دورالمبحو ين حول 

 .مكان الشركةتعزى لمتغير  الموجه في الجامعات
توظيف  دورل  0.05حث هذه النتيجة وهي ان القيمة االحتمالية غير دالة احصائيا  عند ويفسر البا

تعزى لمتغير  في تمويل تطبيق البحث الموجه في الجامعاتالمسئولية االجتماعية للشركات المساهمة 
نفس ،   بان عينة الدراسة في الشركات المدرجة المبحو ة في غزة والضفة الغربية تم ل مكان الشركة

 السياسة والتوجه االداري والتنفيذي  كونها تخضع لإلدارة العليا للشركة المركزية.  
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 : النتائج:أوال
في  في تمويل تطبيق البحث الموجهالمدرجة تقوم بها الشركات التي  انواع الدعم محور

  سئولية االجتماعية للشركاتوبين المالجامعات 

 تقوم بها الشركات التي  انوا  الدعمارتباطية زادت عن الدرجة المتوسطة بين عالقة  توجد
وبين المسئولية االجتماعية في الجامعات  في تمويل تطبيق البحث الموجهالمدرجة 
ات ، دعم المراكز البح ية و الحاضنعم القانوني للبحث العلمي الموجه)الد للشركات

 ،الدعم التنموي للبحث العلمي الموجه  الدعم البشري للبحث العلمي الموجه( 
  حيث تبين أن الشركات تفضل االلتزام بالقوانين واالنظمة والتي تتعلق بالمسئولية

لمفهوم المسئولية االجتماعية للشركات المدرجة   اإللزاميوالذي يأخذ الشكل  االجتماعية
انوني لتطبيق البحث الموجه" الترتيب ااول من حيث ااهمية احتل محور "الدعم الق لذا

محور "دعم المراكز البح ية والحاضنات" الترتيب ال اني  أما %71.8النسبية بوزن نسبي 
كز البح ية ا%، مما يفسر قلة الدعم للمر 68.8من حيث ااهمية النسبية بوزن نسبي 

 أن: إلىي الموجه ويرجع  محور "الدعم التنموي للبحث العلم أماوالحاضنات 
 .  التنسيق بين الشركات المدرجة والجامعات في هذا المجال دون المستوى المطلوب 

 التقويم والمتابعة للشراكة بين الجامعات والشركة المساهمة في البحث العلمي الموجه" إن "
 %،و يبين ذلك حرص من69.4في الترتيب ااول من حيث ااهمية النسبية بوزن نسبي 

موجودة  أنهاالبحث العلمي وخاصة  أوضا قبل الشركات المدرجة على متابعة ودراسة 
 في بيئة غير مستقرة  ومتذبذبة اقتصاديا وتواجه العديد من المشكالت

 " مراكز البحث العلمي" الترتيب ال اني من حيث ااهمية النسبية  إدارةبينما احتل محور
المراكز البح ية  إدارة أنظر هذا المحور على الشركات تن أن%، يبين 66.2بوزن نسبي 
في جذب التمويل للمراكز البح ية عن طريق توظيف المسئولية  دورلها بالا ال

االجتماعية للشركات في حين احتل محور "رسم السياسة العامة للبحث العلمي الموجه" 
  :إلىا يرجع وهذ، %65.2الترتيب ال الث وااخير من حيث ااهمية النسبية بوزن نسبي 

  جود عدم عدم وجود خطة شاملة تشترك فيها الشركات والجامعات بر،ية موحدة  و
إستراتيجية وطنية تعمل على توجيه البحث العلمي والدراسات العليا ، لالستفادة من 

المساهمة المجتمعية  عالقة بينوجود تحقيق التنمية المستدامة يدل على  فينتائجه 
 .وبين المسئولية االجتماعية العلمي الموجه للشركة في مجال البحث

  المساهمة المجتمعية للشركة في مجال البحث العلمي الموجهمحور أما بالنسبة لفقرات 
و هذه النتيجة ترجع إلى اهتمام  الترتيب ااول احتلت الفقرات ااولى وال انيةفقد 
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المراكز البح ية  الجامعات وخاصةالشركات ومدى حاجتها لتطبيق البحث الموجه لدى 
 التي تحتضنها الجامعات.

  وتبين أن المفهوم السائد لدى الشركات المدرجة عن المسئولية االجتماعية يندر  تحت
توسيع ليشمل مجاالت البحث  إلىكونه جزء من العمل الخيري وهذا المفهوم يحتا  
  .خطة وطنية شاملة  أساسالموجه في الجامعات ويرتب  بمنظومة شاملة على 

محور األدوار التي تقوم بها الشركات المدرجة في تمويل تطبيق البحث الموجه في 
 .الجامعات

  ه د عالقة بين اادوار التي تقوم بها الشركات المساهمة في تمويل تطبيق البحث الموججو و
على أن متوس  درجة االستجابة قد زاد  . وبينت النتائجوبين المسئولية االجتماعية للشركات

كالتالي :)إدارة مراكز البحث العلمي ، رسم السياسة  اادواروهذه  الموافقة المتوسطةدرجة عن 
العامة للبحث العلمي الموجه ، التقويم والمتابعة للشراكة بين الجامعات والشركة المساهمة في 

 البحث العلمي الموجه(.

 " مساهمة في البحث العلمي التقويم والمتابعة للشراكة بين الجامعات والشركة الواحتل محور
%، بينما احتل محور 69.4" الترتيب ااول من حيث ااهمية النسبية بوزن نسبي الموجه

%، 66.2مراكز البحث العلمي" الترتيب ال اني من حيث ااهمية النسبية بوزن نسبي  إدارة"
وااخير من في حين احتل محور "رسم السياسة العامة للبحث العلمي الموجه" الترتيب ال الث 

التقويم والمتابعة للشراكة بين و ان وجود محور " ، %65.2حيث ااهمية النسبية بوزن نسبي 
" في الترتيب ااول من حيث ااهمية المساهمة في البحث العلمي الموجه اتالجامعات والشرك

%، يبين حرص من قبل الشركات المدرجة على متابعة ودراسة 69.4النسبية بوزن نسبي 
موجودة في بيئة غير مستقرة  ومتذبذبة اقتصاديا وتواجه  أنهاالبحث العلمي وخاصة  ا أوض

العديد من المشكالت والتي ال بد من اللجوء للبحث العلمي لحلها والتغلب عليها . بينما احتل 
مراكز البحث العلمي" الترتيب ال اني من حيث ااهمية النسبية بوزن نسبي  إدارةمحور "

 دورالمراكز البح ية لها بالا ال إدارة أنن ان الشركات تنظر هذا المحور على %، يبي66.2
في جذب التمويل للمراكز البح ية عن طريق توظيف المسئولية االجتماعية للشركات في حين 
احتل محور "رسم السياسة العامة للبحث العلمي الموجه" الترتيب ال الث وااخير من حيث 

وهذا يرجع الى عدم وجود خطة شاملة تشرك فيها ، %65.2نسبي ااهمية النسبية بوزن 
 الشركات والجامعات بر،ية موحدة .
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االجتماعية للشركات المسئولية توظيف وبين محور المساهمات للشركات المدرجة 
 . تطبيق البحث العلمي الموجه في الجامعات يالمدرجة ف

  االجتماعية المسئولية توظيف وبين  أنوا  المساهمات للشركات المدرجةبين توجد عالقة
المساهمة المجتمعية بحث العلمي الموجه في الجامعات ) تطبيق ال يللشركات المدرجة ف

للشركة في مجال البحث العلمي الموجه ، المساهمة المادية للشركة في مجال البحث العلمي 
 .الموجه (

 وهذا يدل  الموافقة المتوسطةمتوس  درجة االستجابة قد زاد عن درجة  وكانت النتيجة أن ،
 .وبين المسئولية االجتماعية للشركات أنوا  المساهماتعالقة بين وجود على 

  المساهمة المجتمعية للشركة في احتل محور "فقد أنوا  المساهمات، قسم  لمحاورأما بالنسبة
%،  68.9" الترتيب ااول من حيث ااهمية النسبية بوزن نسبي البحث العلمي الموجه مجال
يعود الن الشركات تفضل دعم المشاريع ذات الطابع االجتماعي والخيري الن المفهوم  إنما

السائد لدى الشركات المدرجة عن المسئولية االجتماعية يندر  تحت كونه جزء من العمل 
تطوير  ليشمل مجاالت البحث الموجه في الجامعات ويرتب   إلىالخيري وهذا المفهوم يحتا  

خطة وطنية شاملة بينما احتل محور "المساهمة المادية للشركة  أساسة شاملة على بمنظوم
في مجال البحث العلمي الموجه" الترتيب ال اني من حيث ااهمية النسبية بوزن نسبي 

% ولكن بفارق بسي  مما يعزز لدى الباحث ان هناك توجه لدى الشركات للدعم المادي 66.7
 ولكن ذلك يحتا  المزيد من الجهود في هذا المجال .للبحث الموجه في الجامعات 

  توظيف المسئولية االجتماعية للشركات  دورالذين يعملون في البنوك يرون تبين أن حيث
أكبر من أفراد عينة الدراسة الذين  في تمويل تطبيق البحث الموجه في الجامعات المساهمة

الفروق ذات داللة إحصائية، في حين لم وهذه يعملون في شركات التأمين والشركات الخدمية، 
 يالحظ أي فروق بين المجموعات ااخرى.

 توظيف المسئولية  دورمتوسطات استجابات المبحو ين حول في  توجد فروق انه  تبين
لمبلا لبالنسبة االجتماعية للشركات المساهمة في تمويل تطبيق البحث الموجه في الجامعات 

 المخصص للبحث العلمي سنويا .
  إلى مليون  500000الشركات التي تخصص مبلغا  للبحث العلمي يتراوح بين )فقد تبين أن

في تمويل تطبيق البحث  توظيف المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة دوردوالر( ترى 
وهذه بشكل أكبر من الشركات التي تخصص مبالا أقل من ذلك،  الموجه في الجامعات

 ، في حين لم يالحظ أي فروق بين المجموعات ااخرى.الفروق ذات داللة إحصائية
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و أن ذلك إنما ي،كد على انه كلما عملت الشركة على زيادة المبلا المخصص للبحث العلمي 
 اإلنتا وجودة في  اارباحمن نمو في  ااخرى الموجه انعكس بشكل ايجابي على برامج الشركة 

مما يقوي المركز المالي لديها  أعلىقدرة تنافسية في التسويق وسمعة طيبة لدى المجتمع و  وأفضلية
ممارسة لبرامج المسئولية  أك رهاالشركات  أقوى  أنوهذا واضح من خالل التقارير العالمية حيث 

 االجتماعية وال سيما البرامج المتعلقة بالبحث العلمي الموجه.
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 :: التوصياتثانيا
 لةألوراق فلسةطين سةوق  فةي المدرجة العامة المساهمة للشركات االجتماعية المس،وليةدور  تطوير 

ضةعيفة  ممارسةة تعتبةر حيةث ،تمويل البحث العلمي الموجه في الجامعات  يف وخصوصا   المالية،
ا تتطلب و  والجهات والحكومة نفسها والجامعات الشركات من المسئولين كافة من الجهود من مزيد 

  .والمهنية ااهلية والم،سسات عيةالتشري
 مةن االجتماعيةة، المسة،ولية تتبنةى التةي المسةاهمة الشةركات وممارسةات قةفامو  لحكومةةا تشةجع 

 مسةاهمتها مقابةل التسةهيالت من غيرها أو الضرائب من إعفائها م ل إجراءات أو تشريعات خالل
 االجتمةاعي ااداء علةى قابةةوالر  المسةائلة علةى قةدرة التشةريعات لهةذه يكةون  وأن االجتماعيةة،
 .الفلسطيني المال سوق  هيئة قبل من للشركات

 صدار عمل وورش وندوات محاضرات عقد  تتعلةق خاصة لبرامج اإلعالم أجهزة وا عداد النشرات وا 
 المحافظة وأهمية بالبيئة تتعلق وبرامج الخدمة، أو المنتج جودة على بالمحافظة المستهلك بحماية
 .بأهمية تبني برامج المسئولية االجتماعية توعيةلعمل  عليها

  تعةيش أنهةا حيةث تكامليةة، عالقةة المحلةي المجتمةع مةع عالقتهةا تكةون  أن علةى الشةركاتتسةعى 
 خطةوات تأخةذ أن عليهةا وبالتةالي خاللهةا، مةن أهةدافها وتحقق منها تستفيد بها محيطة بيئة ضمن
 وقضةاياه بمشةكالته االهتمةام خةالل مةن المحلةي، المجتمةع مةع عالقتهةا تنميةة مسةتوى  لرفةع جديةة

 باإلضافة الشركة، نحو المجتمع نظرة على ايجابي ا ي، ر مما والبطالة، الفقر من كالحد االجتماعية
 . العامة عالقاتها وتنمية أعمالها بأداء الشركة استمرارية إلى

 االجتماعيةة والشة،ون  الصحة وزارة ل م العالقة ذات والوزارات الرسمية الرقابية الجهات دور تفعيل 
 . اختصاصها حسب االجتماعية للمس،وليات العامة المساهمة الشركات أداء لمتابعة والعمل

 وشةركات العامةة المسةاهمة للشةركات االجتماعيةة المسة،ولية  قافةة نشةر فةي اإلعةالم دور تفعيةل 
 .عموما   الخاص القطا 

 في الوعي مستوى  لرفع والكليات معاتالجا في للشركات االجتماعية المس،ولية حول دورات تنظيم 
 .المجال هذا

  االجتماعيةة المسة،ولية لبةرامج العامةة المسةاهمة الشةركات قبةل مةن ااكبةر االهتمةام ة إيةالءضةرور 
 .اتهاموازن في االعتبار بعين ت،خذ بحيث اإلدارة مجلس اجتماعات في ومناقشتها الخط  إعدادب
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 : المستقبلية الدراساتسادساا: 

تمويل تطبيةق حول  ل الدراسة الحالية ظهر للباحث أن هناك حاجة إلجراء المزيد من الدراساتمن خال
 : لعل من أهمها ما يليالبحث الموجه في الجامعات 

  القطا  الخاصلدى الجامعات الموجهة في  اابحاثتسويق إجراء دراسة عن. 
 لتطبيةةق االبحةةاث الموجهةةة  الجامعةةات مةةدى جاهزيةةة مراكةةز البحةةث العلمةةي فةةي  إجةةراء دراسةةة عةةن

 .للمساهمة في تحقيق التنمية لقطا  الخاص بالشراكة مع ا
  دول الةبةين  موجةهال البحةثالقيام بدراسةة مقارنةة حةول الشةراكة بةين الجامعةات والقطةا  الخةاص فةي

 .ةالعربي
 ل تشةمالموجةه  البحةث تمويل القيام بدراسة نحو الشراكة بين الجامعات والقطا  الخاص في تطوير

 .أخرى  أسالميةالوقف والزكاة ومصادر تمويل 
  حول مدى مساهمة الجامعات المنتجة في تسويق البحث الموجهالقيام بدراسة.  
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 الشركات المدرجة في بورصة فلسطين

عربيةة المجلةة ال ،نةدوة معوقةات البحةث العلمةي فةي دولةة الكويةت .(م1997) .يوسةف وآخةرون  ،السلطان
 (.60)العدد ، للعلوم اإلنسانية

 الموقةةةةةةةةةةةةع:، 2016/مةةةةةةةةةةةةارس/8. المسةةةةةةةةةةةةئولية االجتماعيةةةةةةةةةةةةة (.م2012شةةةةةةةةةةةةبكة ااخبةةةةةةةةةةةةار العربيةةةةةةةةةةةةة. )

http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx. 

 ، الموقةةةةةةع:2016/فبرايةةةةةةر/2. اعيةةةةةةة للشةةةةةةركاتالمسةةةةةةئولية االجتم(. م2013العربيةةةةةةة. ) اإلعةةةةةةالمشةةةةةبكة 

.http://www.moheet.com  

 للكتةةاب جةةدار: عمةةان .البحةةث العلمةةي بةةين الحريةةة والم،سسةةية .(م2000) .الشةةيخلي، عبةةد القةةادر
 .يالجامع

مكانيةة اإلبداعيةة اإلدارة .(م2008) .الةرحمن عبةد صةائا،  فةي العةالي التعلةيم م،سسةات فةي تطبيقهةا وا 
 الم،سسةات فةي واانشةطة للبةرامج اإلبداعيةة اإلدارة نةدوة إلةى مقدمةة عمةل ورقةة .ةيةالعرب البلةدان

 .اإلدارية للتنمية العربية المنظمة تنظمه التي والخاصة والحكومية

 .الخاص والقطا  والعام العالي التعليم بين العالقة واقع .(م2005) .محمد متولي، عبدالرحمن صائا،
 العربي لدول الخليج. التربية مكتب من بتكليف إعدادها تم دراسة

 .اابحاث في القطاعات المدنية اإلسرائيلية والعربية. (م1999) .صحيفة النهار

والتحةةديات،  الواقةةع، -البحةةث العلمةةي فةةي الجامعةةات الفلسةةطينيةم( 2009، وآخةةرون.  )فةة،اد العةةاجز،
، تربويةة وتطبيقةات نمةاذ : لجامعيا التعليم التربية لم،تمر كلية . ورقة مقدمةالمستقبلية والتوجهات

 ااردن: جامعة اليرموك.

 .نبيروت: دار العلم للماليي .أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية .(م1982) .فاخر، عاقل

http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx
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تصور مقترح لتطوير دور الجامعة في خدمة المجتمع في ضوء االتجاهات  .(م2007) .طارق  ،عامر
 .العالمية الحدي ة

دراسةةة مطبقةةة علةةى جامعةةة ور الجامعةةة فةةي مجةةال خدمةةة المجتمةةع، د .(م1986)د. ، أحمةةعبةةد الحميةةد
 .جامعة اازهر، مجلة التربية .المنصورة

 8، مجلة رسالة الخليج العربةي .أصول البحث وآدابه عند االمام النووي . (م1988) .عبد العال، حسن
(34) 

 ،ال قافيةة والعالقةات والبحةوث العليةا اسةاتالدر  لقطةا  المسةتقبلية الر،ية .(م2000) .أحمد العزيز، عبد
 .جامعة القاهرةمصر:  ،ال قافية والعالقات العليا والدراسات للبحوث القاهرة جامعة م،تمر

 لمة،تمر ةمقدمةورقةة عمةل  ،"العربيةة الجامعةات فةي العلمةي البحةث أزمة .(م2007) .القادر فيدوح عبد
 البحرين. جامعةالعالي. البحرين:  التعليم

 .القاهرة: دار النهضة العربية .التمويل واإلدارة المالية .(م1980) .هللا، شوقي عبد

 (.130)العدد  ،مجلة الرياض، مويل البحث العلمي والتطويرت .(م، ابريل2005) .محمد ،عبد هللا

مةة،تمر العلمةةي الةةدولي السةةةنوي ال ،االقتصةةاديةالمعرفةةة والتنميةةة  اقتصةةادم( 2007) .هيةة م ،عبةةد المةةنعم
 : جامعة الزيتونة.المملكة ااردنية الهاشمية ،لخامس عمانا

واقع المسئولية االجتماعيةة لشةركات التةأمين العاملةة فةي قطةا  غةزة بعنوان:  (: 2016 ،عابدين)دراسة 
 الجامعة اإلسالمية بغزة.غير منشورة(. ماجستير رسالة) دراسة ميدانية

اانجلةو  مكتبةة القةاهرة:. المسةلمة والشخصةية يةةاالجتماع المسة،وليةم(. 1986. )أحمةد سةيد ع مةان،
 .المصرية

 أسامة دار :الرياض .وأساليبه وأدواته مفهومه العلمي البحث .(م2003)وآخرون.  عبدالرحمن، عدس،
 .والتوزيع للنشر

 والبيئيةةةةة للم،سسةةةةةدور المسةةةة،ولية االجتماعيةةةةة (. م، نةةةةوفمبر2011عةةةةزاوي، عمةةةةر، وبوزيةةةةد، وسةةةةايح. )
ااداء المتميةز للمنظمةات  الملتقى الدولي ال اني حةولمداخلة  ،ي إرساء ال قافة البيئيةاالقتصادية ف
الم،سسات واالقتصاديات بين تحقيةق ااداء المةالي  نموم،تمر  . ورقة عمل مقدمة إلىوالحكومات

 .مرباح ورقلة جامعة قاصديالجزائر:  ،وتحديات ااداء البيئي
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 المقامة التقنية بحاضنات التعريفية الندوةورقة مقدمة إلى  .قنيةالت حاضنات. (م2008) .محمد عزيز،
 . الرياض: جامعة الملك سعود.سعود الملك جامعة في

 (. حةةةدود المسةةة،ولية االجتماعيةةةة: إطةةةار فكةةةري لمراجعةةةة ااداء االجتمةةةاعيم1991عةةةالم، محمةةةد. )
 (.7) عدد ض،الريا -العامة اإلدارة مجلة .النامي العالم دول في ااعمال لمنظمات

دوافةةع تبنةةي ، كيةةف نطبةةق المسةة،ولية االجتماعيةةة فةةي م،سسةةاتنا .(م2002) .وآخةةرون  ،غةةزاوي  ،عمةةر
 .اء االجتماعيمنظمات ااعمال أبعاد المس،ولية االجتماعية وااخالقية كمعيار لقياس ااد

 .نظريةة حوصةلة "المةالي ادائهةا علةى للمنظمةات االجتماعيةة المس،ولية دور. (م2014). محمد ،فرعون 
 (.11) 2: العدد ،الجديد االقتصاد مجلة

تطوير العلوم وال قافة في الوطن العربي دراسة تحليليةة للتحةديث  استراتيجية .(م2011) .حجازي  ،قاسم
 -لالجتمةةا  العربةةي بشةةأن تطةةوير العلةةوم وال قافةةة فةةي الةةوطن العربةةي ورقةةة عمةةل مقدمةةة ،والتطبيةةق

 .الشارقة اإلمارات العربية

 الصةناعات العالميةة علةى اازمةة ضةوء فةي العربةي العلمةي البحةث تحةديات م(.2010. )خالةد قاسةم،
 .مستقبلية ر،ية العربية المعرفية

مصةرية  مسةاهمة كشةركات مصةر في عاملةال للبنوك االجتماعية المسئولية. (م2010) .حمد، أالقاضي
 والخاصةة العامةة البنةوك فةرو  مةن لعينةة مقارنةة ميدانيةة دراسةة، (ااداء على تأ يرها - مجاالتها)

 حةول البح يةة المسةابقة فةي االشةتراك اغةراض" المصةري  المةديرين مركةز أسيوط بمحافظة العاملة
 .أسيوط جامعة ، التجارة للشركات كلية االجتماعية المسئولية موضو 

، بحةةث مقةةدم الواقةةع والمةةأمول، اإلنفةةاق علةةى البحةةث العلمةةي الجةةامعي. (م2000). عةةوض ،القحطةةاني
 ،لورشةة عمةل طةرق تفعيةل و يقةة اآلراء للملةك عبةةدهللا بةن عبةدالعزيز آل سةعود حةول التعلةيم العةةالي

 .العزيز جامعة الملك عبدالسعودية: 

. في اإلسالم ومفهوم التربيةة مةدى الحيةاة فةي التربيةة المسةتمرةالمنهج التربوي  .(م1986) قورة، حسين.
 .مركز تدريب قيادات تعليم الكبار البحرين:

 ااداء تحسين في التصنيع جودة تكاليف على الرقابة دور. (م2010). ريشان ،لحدي ياو ، سرى  ،كريم
 للدراسةات ااوسة  ق الشةر جامعةة  غيةر منشةورة(. ماجسةتير رسالة)ااردنية ويةااد لشركات المالي
 .العليا

http://www.csrsa.net/index.php/2012-04-29-04-06-50/343-2012-08-18-22-51-59
http://www.csrsa.net/index.php/2012-04-29-04-06-50/343-2012-08-18-22-51-59
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 وانعكاسةاتهاص الخةا القطةا  لم،سسات االجتماعية المس،ولية :(: بعنوان2016دراسة )ااغا وعليان، 
 غير منشورة(. ماجستير رسالة)الفلسطيني المجتمع على

المةالي  ااداء علةى االجتماعيةة المس،ولية تبني دور. (م2011) .حسين ،شنينيو الرزاق،  عبد ،لخضر
 قاصدي مرباح، الجزائر.جامعة  غير منشورة(. ماجستير رسالة) شركاتلل

 قبل الشركات من االجتماعية المس،ولية عن المحاسبة تطبيق إمكانية مدى .(م2009). محمد اللولو،
 ، غزة.اإلسالميةغير منشورة(. الجامعة  ماجستير رسالة) العامة المساهمة

ترجمةةة )، منةةاهج البحةةث فةةي العلةةوم االجتماعيةةة والتربويةةة .(1990) .ومةةانيون لةةورانس ،كةةوهين ،لةةويس
 .القاهرة: الدار العربية (.وليد كو ر

ا ةر االلتةزام بالمسةئولية االجتماعيةة علةى أداء م،سسةات القطةا   بعنةوان: (2015أبةو ماضةي ، (دراسة 
 2  ،اريةواإلد االقتصادية، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات  ()بحث محكم.العام في قطا  غزة

 زة ، فلسطين.غ

المجتمةةع " تطبيةةق علةةى تجربةةة فةةي تنميةةة  ااعمةةال( دور الم،سسةةات م2010محمةةد ، عةةادل مبةةروك ، )
 " .اآلسيوية الدول

المراكةةةز والواجةةةدات ذات الطةةةابع الخةةةاص بجامعةةةة اازهةةةر فةةةي  بعةةةض دور. (م2002) .إيهةةةاب ،محمةةةد
 ، غزة.زهرجامعة اا غير منشورة(. ماجستير رسالة) خدمة المجتمع

 مقدمةة ورقةة عمةل النامية، البلدان في للشركات االجتماعية المس،ولية نطاقم(. 2014) محمود برفين
 .والتنمية للتجارة المتحدة اامم لم،تمر

 فةي االقتصةادية الم،سسة لمساهمة مدخل واالجتماعية البيئية المس،وليةم(. 2007) .الطاهر ،خامرةم
 ، الجزائر.ورقلة جامعة غير منشورة(. ماجستير رسالة) سوناطراك الةح" المستدامة التنمية تحقيق

 .عالم الكتب للنشر والتوزيع. الرياض: دار البحث التربوي وكيفية تفهمه. (م1987) .مرسي، محمد

 .المشرق  دار :بيروت .واإلعالم اللغة في المنجدم( 1973.)لويس معلوف،

بعةض : مصةر فةي المةال لةرأس االجتماعيةة لمسةئوليةا .(م2008) .ياسةمين ،،ادفةو  ،نهةال ،المغربةل
 .مصر ، القاهرة،، ورقة عملالمركز المصري للدراسات االقتصادية .التجارب الدولية
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 ، وقةةائع نةةدوة: واقةةع البحةةث العلمةةي فةةي الةةوطن العربةةي  (م1990) كتةةب التربيةةة لةةدول الخلةةيج العربيةةةم
 .مكتب التربية العربي: ضتطبيق نتائج البحوث لتنمية المجتمع العربي، الريا

المتعلقةة  البيانةات كشةف .(م2004). والتنميةة للتجةارة المتحةدة اامةم مة،تمر المتحةدة اامةم منشةورات
 الراهنة. والقضايا االتجاهات المجتمع على الشركات بتأ ير

 الموقةةةةع:، 2016/ مةةةةارس /9، م،شةةةةرات المسةةةةئولية االجتماعيةةةةة(. م2013) موقةةةةع الكنانةةةةة أون اليةةةةن.

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics//posts/. 

 الموقةةةةةةةةع:،  2016/ مةةةةةةةةارس /9، مبةةةةةةةةادئ المسةةةةةةةةئولية االجتماعيةةةةةةةةة(. م2010الةةةةةةةةيمن نةةةةةةةةت. )موقةةةةةةةةع 

http://www.forum.yemenbest.com/showthread.php.  

، 2016/ابريةةل/2. تةةدعيم بةةرامج شةةركات المسةةاهمة فةةي المسةةئولة االجتماعيةةة(. م2011بكةةدار. )موقةةع 
 http://www.pecdar.ps/etemplate.php?id=765 الموقع:

 ابريةةةل /2. الشةةةركات المدرجةةةة فةةةي سةةةوق فلسةةةطين(. م2016. )موقةةةع سةةةوق فلسةةةطين لةةةألوراق الماليةةةة
 www.pex.ps الموقع:، 2016/

  .www.wafainfo.ps، 2016/ مارس /9، م،شرات المسئولية االجتماعية(. م2013) .وكالة وفاموقع 

 اإلسةالمية، الةدول فةي والصةناعية التقنيةة التنميةة فةي العلمةي البحةث دورم(. 1998. )وهيةب الناصةر،
 .اإلسالمي العالم عاتجام اتحاد - الجامعة مجلة

  المس،ولية االجتماعية لمنشئات ااعمال وأ رها على ااداء المالي( بعنوان: 2016دراسة )النجار، 
 دراسة مقدمة لم،تمر المال وااعمال ااول بجامعة فلسطين بغزة.      

لتنافسةةية دراسةةة تبنةةي أنمةةاط المسةة،ولية االجتماعيةةة فةةي تحقيةةق الميةةزة ا دور .(م2010) .رابعةةة لنسةةور،ا
جامعةة الشةرق  )رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورة(. ميدانيةة فةي المصةارف التجاريةة العامةة فةي ااردن

 ، ااردن.ااوس  للدراسات العليا

 فلسطين. هللا، رام، العالي التعليم لم،سسات اإلحصائي الدليل م(.2011. )العالي والتعليم التربية وزارة

 رسةالة)االجتمةاعي  للمسة،ولية الصةناعية ااعمةال منظمةات تبنةي واقةع .(م2008) .محمةد ياسةين،
 .العليا للدراسات ااوس  الشرق  جامعة غير منشورة(. ماجستير

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/posts/
http://www.pex.ps/
http://www.wafainfo.ps/
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 سماء السادة المحكمين(: أ1رقم )ملحق 
 مكان العمل االسم الرقم
 الجامعة االسالمية سمور أكرم. د -1
 الجامعة االسالمية أ. د. يوسف عاشور -2
 الجامعة االسالمية الشرفا د. ياسر -3
 الجامعة االسالمية د. وائل الداية -4
 الجامعة االسالمية دهليز د. خالد -5
 جامعة االزهر ااغا د. وفيق -6
 جامعة االزهر فارس د. محمد -7
 جامعة القدس المفتوحة د. جالل شبات -8
 جامعة االقصى د. نضال عبد هللا -9
 جامعة فلسطين ا. د. عصام البحيصي -10
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 (: استبانة الدراسة2ملحق رقم )
 

 

 ــزةــــــــــــــغ – الجـامعــــــــــة اإلســـــالميــة
 العلمي والدراسات العليا شئون البحث

 التجــــــــــــــــــــــارةة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـليـــــ
 الـــــــــــــــــــستير إدارة أعمـــــــــــــــــماج

 

 

 

 الموضوع: تعبئة استبانة لبحث بعنوان:
في  توظيف المسئولية الاجتماعية للشركات المساهمة دور

 يل تطبيق البحث الموجه في الجامعاتتمو 

 دراسة حالة )الشركات المدرجة في بورصة فلسطين(
 األخ الكريـــــــــم/ األخت الكريمة،،،،،،  

       -للشركة الموقر: اإلداري المدير 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

توظيــف  دورة ااعمةةال بعنةةوان: " يقةةوم الباحةةث بدراسةةة السةةتكمال متطلبةةات نيةةل درجةةة الماجسةةتير  إدار 
، لةذا نأمةل  في تمويل تطبيق البحث الموجه في الجامعـات المسئولية االجتماعية للشركات المساهمة

إن حرصكم على تقديم المعلومات الكافيةة بدقةة وموضةوعية  ، و من حضرتكم التفضل بتعبئة االستبانة
خصوصةا  والخيةر النفع والخير لما فيه مصةلحة سي،دي إلى تقييم أفضل لموضو  الدراسة، مما سيعود ب

والمجتمع عموما  بإذن هللا، علما  بأن هذه البيانات ُيراعى فيها السرية التامة وستستخدم اغراض البحث 
 العلمي فق .

 شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،
 البــاحث: عبد الحكيم ابو الشعر 



136 

 خصائص الشخصيةال :أوالا 
 في المربع الذي ينطبق عليك)×( الرجاء وضع إشارة 

 :المؤهل العلمي -
   بكالوريوس                             ماجستير  دكتوراه 
 التخصص العلمي: -

    وتمويلمحاسبة             عمالأ دارة ا         وتنمية قتصادا           هندسة 
   اخرى حدد--------  
 المسمى الوظيفي: -
  عاممدير              تنفيذيمدير            مدير قسم البحوث               قسم رئيس

          العالقات العامة
 ادارى  مدير             مالي مدير                  )اخرى )حدد    
 عدد سنوات الخبرة : -
 سنوات   5اقل من   ت  سنوا 10-5من       سنة       15-11من سنة 16اك ر من 

 :مجال العمل
  واقراضبنوك                     شركات تامين                      خدمات  شركات

 تجارية 
 شركات صناعية             شركات است مار         
  :الجهة المسئولة عن تطبيق المسئولية االجتماعية في الشركة -
  رئيس مجلس االدارة  دارة التنفيذية    اإل         قسم االتصال والعالقات العامة    غير

 ذلك 
 :   راس مال الشركة -
   مليون -الف500من   $        مليون  5-مليون 3منمليون$         3 -من مليون$ 
   مليون $ 10-مليون  5من         10 $ فاك ر مليون 
 : للبحث العلمي سنوياالمبلغ المخصص  -
    0-أالف 10اقل من     $ 10000 $-الف$       50اقل من 50$ الف $       100 -الف 
   100 $الف$       500-الف500$مليون $     -الف 
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 في البحث العلمي الموجه توظيف المسئولية الاجتماعية للشركات المساهمةدعائم 

 الموجهالدعم التنموي للبحث العلمي 
 اابحاث توجيهمن خالل  المستدامة التنمية تحقيق متطلبات إلىالشركة  تسعى .1

 .والرسائل العلمية
     

 اابحاث موضوعاتوتوجيه   رالختياات الجامعلدى الشركة تنسيق مع  جديو  .2
 .المستدامة التنمية يخدم  بما نتائجهامن  لالستفادة والدراسات

     

 الم،سسات وقيادة لخدمة الم،هلين علميا  القادة إعداد فيالشركة الجامعات تدعم  .3
 المستدامة التنمية يخدم  بما الخاص والقطا  وااهمية الرسمية

     

 العلمي الموجه في الجامعات البحثوينسق  مدعيو  رعىلدى الشركة قسم ي توجد .4
 .العلمي والعمل على تطبيقها  البحث نتائجمن  لالستفادة

     

 التي والصحية والبيئية واالقتصادية تمويل حلول للمشاكل االجتماعية في تساهم الشركة .5
 ..تنفيذ البحث الموجه في الجامعات من خالل دعم المجتمع تواجه

     

      الدعم البشري للبحث العلمي الموجه  
      .الموجه العلمي البحث مجال في المتميزة للكفاءات الحوافزبتقديم الشركة  تهتم  .1

      .الجامعات في البحوث مراكزمع  الشركة الخبرات واالستشارات بادلتت .2
 فيلدى مراكز البحث العلمي  وفنية إدارية كوادر وتطوير إعداددعم تعمل الشركة على  .3

 .الجامعات
     

      للبحث العلمي مع الجامعات.  مشتركةتية معلوما قاعدة بناء في التعاون تدعم الشركة   .4
 الدعم القانوني لتطبيق البحث الموجه

 العلمي البحث سياسة وضع يف الجامعاتمع  العالقةتشجع الشركة القواعد التي تزيد  .1
 .بينهما المشتركة

     

تطبيق و  ، اإلبدا  ملكية في والمبتكرين الباح ين حقوق  حفظتحرص  الشركة على  .2
 .إليها يتوصلون  التي االخترا  براءات

     

 العالقة تدعم على و  تحافظ  للشركة بنودا القانونية المرجعيةتتضمن اللوائح الداخلية و  .3
 .في مجال البحث العلمي الموجه  الجامعات مع دامةالمست

     

      .بالجامعات العلمي البحثت،يد الشركة عقد اتفاقيات شراكة مع مراكز  .4
والتطوير يقيم ويراقب تعزيز الشراكة مع   البحث اعماليتوفر لدى الشركة نظام رقابي  .5

 .الجامعاتمراكز البحث العلمي في 
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 .  والحاضنات البحثية كزدعم المرا
       .الجامعات فيتمويل  ابحاث الماجستير والدكتوراه   فكرة في التوسعتطور الشركة  .1
ا خلقبما ي  والتميز االبتكار ومراكز حاضنات ااعمال  إقامةتدعم الشركة  .2 ا مناخ   مالئم 

  الخاص والقطا  الجامعات بين للشراكة
     

      لتطوير وتطبيق البحث الموجه. المنتجة الجامعة أسلوب تبني علىالشركة  لعمت .3

اات الشرك من عدد تجمع نحو التوجه ت،يد  الشركة .4  الموجهة  علمية أبحاث لدعم مع 
 .الجامعات في

     

بين الجامعات  الشراكة تحقيق في الناجحة ااساليب من البح ية العقود الشركة  تعتبر .5
 .والقطا  الخاص

     

 الموجه العلمي البحث ادوار المسئولية الاجتماعية الشركة في 
 العلمي البحث مراكز إدارة :اوال
      الموجه. العلمي البحث مجال فيمع الجامعات  تتواصل الشركة  .1
التطبيقية  البحوث وحدات وتطوير إنشاء مجال في المشترك لتعاون تسعى الشركة ل .2

 الجامعات  في)البحوث الموجهة( 
      

 المناسبة اآلليات ووضع الجامعات في الموجهة البحوث نتائج بتسويق تهتم الشركة .3
 .لتطبيقها

     

 التيوالموجهة  العلمية البحوث عن شاملة وطنيةمنظومة بح ية  تدعم الشركة وجود .4
 .ودولي ا محلي ا أجريت

     

تطبيق  لمتطلبات اإلداري  الروتين من والحد اإلجراءات تبسي تعمل الشركة على  .5
 .الجامعاتالبحث العلمي الموجه في 

     

 ثانيا : رسم السياسة العامة للبحث العلمي الموجه

 في والباح ين الخبراء بعض يضم العلمي للبحث أعلى مجلس إنشاءتساهم الشركة في  .1
 .الخاص والقطا  والتقنية للعلوم الجامعات

     

      .مستقلةة بميزاني العلمي البحث تمويل صندوق  إنشاءشركة في تساهم ال .2
 الكفاءات من بالمتميزين المشترك االهتمام ذات البحوث مشروعات تعمل الشركة إسناد .3

 في الجامعات.  الباح ين من المتخصصة
     

 وتنفيذ إعداد في المتخصصين الجامعات أساتذة مع الخاص القطا  خبراء اشتراك .4
 .المشترك االهتمام ذاتالمجاالت  في لباح ينل مالئمة تدريبية برامج

     

 العامة المصالحبين الجامعات والقطا  الخاص ي ري  الشراكةترى الشركة ان تعزيز  .5
 .لمجتمعلدى ا الشاملة التنمية االقتصادية  وخدمة المشتركة
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 والشركة المساهمة في البحث العلمي الموجه التقويم والمتابعة للشراكة بين الجامعات :ثالثا
 بين المشتركة البح ية المشروعات تنفيذ نتائج عن وتقويم متابعة تقارير تعد الشركة  .1

 .الخاص والقطا  الجامعات
     

 لبحثبغرض تعزيز دعم ا المقدمة المالية والتبرعات والهبات المنح تقيم وتراجع الشركة .2
 .العلمي

     

 في التنفيذ معوقات إلزالة مع االطراف ذات العالقة  مشتركة إجراءات ذ الشركة ختت .3

 .المشتركاالهتمام  ذات البحثية المشروعات
     

و  اللوائح مع تطابقه من للتحقق المشتركة البح ية المشروعات العملالشركة  متقي .4
 .والمرجوة منه المحددة ااهداف تحقيق ومدى ، نظمةالا

     

    انواع المساهمات في تطبيق البحث العلمي الموجه 
 المساهمة المجتمعية للشركة في مجال البحث العلمي الموجهاوال: 

      .تشجع الشركة على إنشاء مراكز بح ية خاصة بالبحث العلمي .1
      . البحث العلمي الموجهتمويل الوعي بأهمية بنشر تنشر الشركة  .2
      .لبحث  العلمي الموجهاشركة صندوق مالي اغراض تختص بالتطوير  يتوفر لدى ال .3
      .تعزز الشركة التواصل مع الجامعات في مجال البحث العلمي الموجه .4
      .تقييم نتائج البحوث العلمية التطبيقية )الموجهة( الجامعات فيتشرك الشركة   .5

 ل البحث العلمي الموجهللشركة في مجا الماديةالمساهمة ثانياا: 
      موازنة مخصصة اغراض لبحث العلمي الموجه. الشركة ترصد  .1
      دعما لتمويل تطبيق براءات االخترا .الشركة  تخصص .2
      تسويق واست مار نتائج البحوث التطبيقية )الموجهة(.الشركة تدعم  .3
      برامج لتدريب الباح ين.الشركة تدعم  .4
      جوائز للباح ين المتميزين في البحث العلمي.الشركة تقدم  .5
      .بالجامعات البحوث معامل دعم في الخاص القطا تعمل الشركة على تشجيع شركات  .6
      .المشترك االهتمام ذات  البح ية للمشروعات االقتصادية الجدوى  ت من الشركة  .7
      وفقا للزيادة في ارباحها. العلمي للبحث لدعم لمخصصةا النسبة زيادة علىالشركةتعمل  .8

 


