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  داءـــــــــاإله

  ...أهدي هذه الرسالة

وقَّر.  ...سندي يف هذه احلياةإىل من أرسى لديَّ قواعد اخللق الكرمي، و 
ُ
  أيب امل

  إىل من علَّمتين الصرب واجلدَّ واالجتهاد يف كافة مناحي احلياة... أُمِّي احلبيبة.

  إىل مصدر سعاديت الذين شاركوين أغلب تفاصيل حيايت... إخويت األعزاء. 

  الية.غإىل من كانت نعم السَّند يف رحليت العلمية والبحثية، ومل تدَّخر ُجهًدا يف ُمساعديت... زوجيت ال

  إىل من أرى فيهم مستقبلي وروعة احلياة ونعمة هللا... أوالدي.

  إىل أصدقائي وزمالئي األعزاء.

  إىل كل هؤالء أهدي حبثي املتواضع.
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  شكر وتقدير

  أتقدم بكل الشكر والعرفان واالمتنان إىل كل من ساعدين يف حبثي...

لشكر مشرف حبثي هذا  سل الشحاداتوأخص   الذي مل يتوان يف دعمي وإرشادي يف كل حلظات البحث الدكتور 

  .وقدم يل من وقته الثمني وخربته الكبرية فكان نعم الداعم واملرشد

كما أود تقدمي الشكر للجامعة االفرتاضية السورية وأعضاء هيئة التدريس ملا قدموه يل خالل فرتة دراسيت من تسهيالت 

  ودعم.
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  ملخص البحث 

ئن يف البنوك االسالمية " أمهية"    املسؤولية االجتماعية على جذب الز

  شحادات.السل  الدكتور:إشراف 

  الطالب: يوسف جنم

ا البنوك االسالمية يف جمال املسؤولية االجتماعية على صورة البنك  أمهيةما هو  هذا البحث إىل معرفةيهدف  املمارسات اليت تقوم 

ئن وقمت بدراسة حالة بنك الشام. ا على جذب الز  الذهنية وقدر

ريخ املسؤولية االجتماعية وتفاعالته مع الصورة الذهنية للبنك وأيضا مع  فهوم ميقوم هذا البحث بشرح كل حيثيات وممارسات و

ذه احلسا أمهيةو  التسويق، ئن واالستمرار  ت الز دة إيداعات وحسا لتعامل مع ت واذلك من خالل الدراسات السابقة على ز

ئن بنك الشام االسالمي ومت  استبيان موزعني 120تتألف من كانت عينة البحث البنك بشكل دائم،   على جمتمع البحث وهو ز

مج استخدام األساليب االحصائية يف  ت.   SPSSبر  وذلك لتسهيل عرض وحتليل املعلومات الواردة من االستبيا

ملسؤولية ا الباحث من خالل هذه الدراسة إىل أنه يفضل للبنوك االسالمية تبين سياسات جديدة ومبتكرة يف جمال يوصيالتوصيات: 

تمع ملعرفة متطلباته ومعاجلتها تباعا حسب درجة أمهيتها  فيماوخصوصا االجتماعية  خيص توفري فرص العمل والقرب أكثر من ا

تمعية واليت ميكن للبنوك االسالمية العاملة يف اجلمهورية العربية السورية تقدمي الدعم  حيث أن األزمة أفرزت الكثري من املشاكل ا

 أو التخفيف منها. حللها

ئن،جذب  االجتماعية،املسؤولية  الكلمات املفتاحية:   الصورة الذهنية التسويق، الز
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Abstract 

This research aims to know what is the impact of the practices of Islamic banks in 

the field of social responsibility in the form of mental bank and its ability to attract 

customers and you study the case of Cham Bank in Syria. 

This research explains all the principles، practices and history of social responsibility 

and its interactions with the mental image of the bank and also with the concept of 

marketing، and the impact of previous studies to increase deposits and customer 

accounts and continue these accounts and deal with the bank permanently. 

The sample of the research consisted of 88 questionnaires distributed to the research 

community، which is the customers of Cham Islamic Bank. Statistical methods 

were used in the SPSS program to facilitate the presentation and analysis of the 

information received from the questionnaires. 

Recommendations: The researcher recommends through this study that it is 

preferable for Islamic banks to adopt new and innovative policies in the field of 

social responsibility، especially in terms of providing employment opportunities and 

closer to the community to know the requirements and address them، in turn، 

depending on the degree of importance as the crisis has caused a lot of community 

problems، Islamic banks operating in the Syrian Arab Republic can provide support 

for their resolution or mitigation. 

Keywords: social responsibility، customer attraction، marketing، the mental image 
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  املقدمة:

ت القرن العشرين على يد  املسؤولية االجتماعية ظهر مفهوم دف األمريكي ميلتون فريدمان يعرب عن أن اهل االقتصادييف بدا

تمع األساسية من حيث القانون واألعراف  األساسي ألي منظمة هو الربح املادي ولكن بشرط أن ال يتعارض ذلك مع قواعد ا

ون يف كتابه املسؤولية االجتماعية ورجل األعمال  ،والتقاليد داء نشاطامث تكلم هاورد  ا حبيث تنسجم مع عن التزام املؤسسات 

تمع ر األمم ويف بداية التسعينات عقد مؤمت ،وبرزت يف السبعينات نظرية أصحاب املصاحل يف املؤسسات  ،أهداف و مبادئ ا

 املتحدة للبيئة والتنمية حيث تكلم عن املسؤولية االجتماعية بشكل واسع.

صحاب املصلحة كامل االحرتامإن  تمع،وظفني واملسؤولية جتاه فيما يتعلق  ارسات جمتمعية أيضا محاية البيئة من حيث تقدمي مم وا

تمع واحمليط الذي تنمو به  ية للشركة جتاه وتطوير املنتجات واليت هي مبثابة املخرجات النهائ الشركة،حتسن الظروف البيئية يف ا

تمع،  ).Gray،2002، P52مبفهوم التنمية املستدامة (سؤولية االجتماعية مرتبطة ارتباطا قو وجيب أن تكون ممارسات امل ا

لتعايف من النتائج اليت  8أثرت األزمة يف اجلمهورية العربية السورية بشكل كبري على االقتصاد  على مدى  سنوات حيث بدأ مؤخرا 

ت البلد تمع وكل مكو ا تلك األزمة  اليت طالت مجيع قطاعات ا ئن حيث عاىن القطاع املصريف من نقص يف عدد الز ،أفرز

حيث أوجدت األزمة حالة من اخلوف من إيداع األموال أو  ،الذي لوحظ يف مجيع املصارف يف سورية يف التقليدية واإلسالمية

ئن حيث تعمل املصارف اإلسال أو بصيغة املراحبة  ميةاالستثمار يف الودائع املصرفية من اجلانبني من جانب املصرف و من جانب الز

ئن.اليتاملضاربة    تراجع العمل نتيجة نقص الز

ا اجلمهوري غري  العربية السورية ودخوهلا يف بداية مرحلة التعايف تظهر هنا احلاجة امللحة لطرق ةبعد الظروف غري العادية اليت مرت 

ئن ودفعهن لوضع أمواهلم واستثمارها يف  تمعية  املصارف،عادية أيضا جلذب الز على رأس  تمعيوالتواجد ايت املسؤولية ا

ئن بشكل غري  دة عدد الز ية حيث أن الطرق التقليد مباشر،املمارسات اليت من املمكن للمصرف ممارستها من أجل جذب وز

ئن بدأت تفقد بريقها مثل العروض والتسهيالت وتظهر احلاجة إىل إجياد الثقة بني ا ئن واملصرفجلذب الز  . لز

ئن حيث يعرب ذك  ئن مبوثوقية املصرف وقرب املصرف من جمتمع الز تعطي ممارسات املسؤولية االجتماعية للمصرف صورة ذهنية للز

لبيئة االقتصاديةعن جدية املصرف والتزامه مبحيطه  ن االقتصاد. و  اليت هو جزء أساسي بل هو شر
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  الفصل األول 

 املنهجي للدراسة اإلطار 

  

رد إ ميهد هذا الفصل للبحث ويتحدث عن املسؤولية االجتماعية ىل اليت كانت نتيجة خلروج أصحاب املشاريع من التفكري التجاري ا

تمع الذي يعترب مصدر أموال املشروع أو احلاضنة له لبيئة احمليطة وا تكلم عن اليت تومث يستعرض بعض الدراسات السابقة و   ،االهتمام 

يتحدث الباحث عن  مث ،العينةمث يتطرق إىل مشكلة البحث وأهدافه ويتحدث عن العينة و جمتمع  ،املسؤولية االجتماعية كأحد مباحثها

ئن لتسويق والصورة الذهنية واجلودة كمسببات جلذب الز ئن وعالقتها  ومن مث الدراسة  ،املسؤولية االجتماعية وأثرها يف جذب الز

هو املسؤولية  حيث يعترب احملور األساسي هلذه الدراسة ،امليدانية اليت متت على حالة بنك الشام اإلسالمي يف اجلمهورية العربية السورية

ال. ئن واملمارسات اليت تتم يف هذا ا   االجتماعية وعالقتها مبسببات جذب الز

 :االجتماعيةاملسؤولية  .1.1

لدرجة األوىل هو  1923ألول مرة يف عام  ةاالجتماعياملسؤولية صطلح مت تداول م ن أي منظمة هدفها  م حيث مت التعبري عنها 

ول "املسؤولية  1953ويف عام  املؤسسة،عمل  واالستمرار يفأي اإلبقاء  اجتماعيهدف  لرجال  االجتماعيةم ظهر كتاب 

 لقي هذا املفهوم اهتماماً من قبل الباحثني. " حيثاألعمال

يف تلك الفرتة على أنه قدرة املؤسسة على إحداث فرق أو تغيري يف سلوك حميطها الداخلي  االجتماعيةطرح موضوع املسؤولية 

 ري على األفراد املتعاملني معها.واخلارجي على حد سواء من خالل التأث

تمع. االجتماعيةعرفت املفوضية األوروبية املسؤولية و  ثريات نشاطها على ا ا مسؤولية املؤسسة أمام   على أ

ثري  االجتماعيةاملسؤولية  األيزوعرفت منظمة  ا مسؤولية املؤسسة جتاه  ا  تالقراراعلى أ على البيئة ملؤسسة اواألنشطة اليت تقوم 

تمع واحرتام القوانني وجعلها من ضمن ثقافة املؤسسة.  تمع واليت تتجسد يف التنمية املستدامة ورفاهية ا  وا
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واملسؤولية االجتماعية للشركات هي مقدار احرتام األعراف والتقاليد واألخالق السائدة للمجتمع احمليط حىت تلك العادات اليت مل 

تمع واليت تكرب فيما بعد لتصبح قانون يسري على مجيعوا عنها،يتم الكتابة  يت من أفراد ا من  حرتام التطور للمبادئ والقيم واليت 

تمع (  ).Garriga & Mele، 2004، P41يف ا

تمع،عندما تقرر الشركة بشكل إرادي توفري املوارد املالية من أجل حتقيق رفاهية  ف لتحقيق وهي حتوي على املنح اليت تصر  ا

ة وأيضا مساعدة املعاهد واملؤسسات التعليمي األمراض،مكافحة الفقر واألمية واألمراض من خالل املسامهة يف محالت التلقيح ضد 

جي والثقافية واجلمعيات اخلريية اليت تدعم ذلك وتشجيع املبادرات والتطوع (  ).18ص، 2011،عاملة 

  

 السابقة:الدراسات  .1.2

يف املصرف اإلسالمي دراسة حالة البنك  االجتماعيةطبيعة املسؤولية " :بعنوانحبث بعنوان ) 2017،(العاين دراسة -

 ومت نشر الدراسة يف األردن  – اإلسالمي األردين"

يف اإلجابة على تساؤل رئيس هو (هل حققت املصارف اإلسالمية مسؤوليتها االجتماعية يف البيئة  الدراسةتتمثل مشكلة 

ملقارنة مع ما هو عليه يف  العاملة فيها). ويسعى البحث إىل تبيان متيز مفهوم املسؤولية االجتماعية يف الفكر اإلسالمي 

ف اإلسالمية ووسائلها، ومن مث إيضاح العالقة بني األدوات الفكر الغريب. وعرض واقع املسؤولية االجتماعية يف املصار 

 املالية للمصارف اإلسالمية واملسؤولية االجتماعية.

o ت الدراسة إىلهدف: 

 .ملقارنة مع مما هو عليه يف الفكر الغريب  تبيان متيز مفهوم املسؤولية االجتماعية يف الفكر االسالمي 

  املصارف االسالمية ووسائلها.تبيان واقع املسؤولية االجتماعية يف 

 .إيضاح العالقة بني األدوات املالية للمصارف اإلسالمية واملسؤولية االجتماعية 

o :أهم النتائج 

  ا عن  غريها،إن للمسؤولية االجتماعية يف اإلسالم خصوصية تتميز 
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  روض احلسنة االجتماعية من خالل الق املسؤوليةتسهم األدوات املالية الرحبية وغري الرحبية يف تغطية جوانب

 أو دفع الزكاة بشكل مباشر.

  لبعد اخلاص مبسؤولية املصارف تسهم اخلدمات املصرفية يف تعزيز املسؤولية االجتماعية والنهوض 

اللتزام الشرعي. اإلسالمية  املتمثل 

ملسؤولية االجتماعية ك يمافاتفقت الدراسة السابقة مع هذا البحث بكون املصارف اإلسالمية هلا خصوصية  - ا تبنت يتعلق  و

ا وختتلف عن هذه ال والتربع،الشريعة اإلسالمية منهجا هلا واليت تؤكد على ضرورة التعاضد والتكاتف والصدقة  دراسة حيث أ

ن خالل متناولت املسؤولية االجتماعية كتطبيق نظري وليس كما قام الباحث يف هذا البحث بتحديد املمارسات ودراستها 

تمع.  حموري البيئة وا

 

   سة "درا –: " مدى تطبيق البنوك العاملة يف فلسطني للمسؤولية االجتماعية بعنوان) 2016 ،(اللوح، راضيدراسة  -

هدف البحث اىل التعرف على مدى تطبيق البنوك العاملة يف فلسطني للمسؤولية االجتماعية من خالل إجراء دراسة 

حتليلية مقارنة، حيث مت استخدام املنهج التحليلي واملنهج التارخيي يف البحث، من خالل استخدام عينة قصدية تناولت 

ملسئولية االجتماعية على مدارالبنوك العاملة يف فلسطني من خالل مراجعة التقاري  ر السنوية هلا وحتديد مدى التزامها 

، وكانت أهم نتائج البحث وجود تفاوت بني البنوك يف تطبيق املسئولية االجتماعية من حيث 2014-2009سنوات 

لفلسطينية ا حتديد جماالت املسئولية االجتماعية وكذلك ختصيص املبالغ هلا، وكذلك توصل البحث اىل أن البنوك غري

ملسئولية االجتماعية يف فلسطني وأن أغلب  يعود للدولة األم،  ااهتماماالعاملة يف فلسطني ال تعطي االهتمام الكايف 

وكانت أهم توصيات البحث ضرورة وضع جماالت تطبيق املسئولية االجتماعية يف خطط البنوك والعمل على تنفيذها، وأن 

 دور أكرب يف تطبيق املسئولية االجتماعية، وأن يكون لسلطة النقد الفلسطينية دور أكرب يفيكون للبنوك غري الفلسطينية 

 متابعة مدى تطبيق البنوك للمسئولية االجتماعية وأن يكون هلا الدور الفاعل يف تنسيق اجلهود بني البنوك.

o  :اهلدف 

 جتماعية.فلسطني للمسؤولية اال إجراء دراسة حتليلية مقارنة للتعرف على مدى تطبيق البنوك العاملة يف 
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o :أهم النتائج 

  ملسؤولية ا فيما يتعلق  تم  بعض املصارف يف فلسطني ليس لديها حتديد واضح للمجاالت اليت 

 االجتماعية.

 .االت املسؤولية االجتماعية للمصارف العاملة يف فلسطني هي الصحة والتعليم والتنمية  أغلب ا

 ملسؤولية االجتماعية.وجود تفاوت واضح بني املص  ارف العاملة يف فلسطني من حيث االهتمام 

  ملسؤولية إن املصارف غري الفلسطينية واليت تعمل يف فلسطني يبدو واضحا أنه ال يوجد اهتمام كاف 

 االجتماعية.

 .ضعف متابعة سلطة النقد للمصارف العاملة يف فلسطني فيما خيص املسؤولية االجتماعية 

 الدراسة السابقة بتقدير مدى تطبيق املسؤولية االجتماعية يف البنوك يف فلسطني بينما يف هذه الدراسة مت دراسة قام الباحث يف -

لنسبة للمجتمع والبيئة. ئن وأمهيتها   أمهية وأثر ممارسات املسؤولية االجتماعية على جذب الز

 

 املسؤولية االجتماعية على الصورة الذهنية والوالء لدى عمالء بنك الربكة سورية" أمهية" ) بعنوان 2017 ،دراسة (املاحل -

لرغبة يف دراسة الرابط ما بني املسؤولية حاز موضوع املسؤولية اال حثني نظرا ملحوظ  جتماعية للشركات مؤخرا 

دف هذه الدراسة إىل بيان والعمالءللشركات  االجتماعية ة على الصورة يف بنك الربك االجتماعيةة أبعاد املسؤولي أمهية. 

  الجتماعيةاهلذا البنك اعتمادا على ما يقوم به من نشاطات ختص املسؤولية  العمالء ووالء العمالءالذهنية للبنك لدى 

دف إىلً  التعرف على مفهوم املسؤولية  ة ع بنك الربكفرو  عمالءوابعادها. وقد تكون جمتمع الدراسة من  االجتماعيةكما 

م  استبيان عملت الباحثة على حتليلهم  90عليه ومن مث مت اسرتداد  لإلجابةسورية حيث مت توزيع استبيان الكرتوين ودعو

مج  اإلحصائية األساليبستخدام عدد من  دف احلصول على نتائج الدراسة. وقد خلصت الدراسة  SPSSعلى بر

تمعي، البعد التعليمي والبعد  لبعداالجتماعية) ااملسؤولية  أبعاد أمهيةإىل وجود   ووالءمن الصورة الذهنية  كل  على(البيئي ا

دة نشاط البنك مبا خيص  خاللللبنك، ومن  العمالء دف ز هذه النتائج عرضت الباحثة جمموعة من التوصيات 

ملصلحة على البنك  االجتماعيةاملسؤولية  تمع. والعمالءملا لذلك من أثر يعود   وا
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o :هدف الدراسة 

  ة وعلى الصورةالعميل من جه الءعلى و  االجتماعيةوم املسؤولية املختلفة ملفه عادباألحتديد نوع العالقة بني 

نية الءالذهنية لبنك الربكة لدى العم  من جهة 

  ء.اللنسبة لبنك من أجل احلفاظ على العم االجتماعيةإيضاح أمهية أبعاد املسؤولية 

 تمع. أل الئهبتعريف ورفع سوية إدراك عم مساعدة بنك الربكة ا من أجل ا  نشطة اليت يقوم 

  كل خاص بش الءجتماعية حتوز على اهتمام العماالمساعدة بنك الربكة على معرفة أي من أبعاد املسؤولية

تمع بشكل عام  .وا

o :أهم النتائج 

  تمع وأن البنك يقوم يرى املتعاملون مع بنك الربكة سورية ان اهداف البنك تتوافق مع أهداف وقيم ا

مج املسؤولية  تمعية ضمن بر بنك  لبنك الربكة سورية. حيث كانت عبارة أهداف االجتماعيةمبسؤوليته ا

تمع هي العبارة  بينما   تماعيةاالجور مسؤولية البنك تكراراً لدى حم األكثرالربكة تتفق مع أهداف وقيم ا

لنسبة لباقي العبارات يف بعد  ملستوى املطلوب كما هو احلال  لرعاية الصحية ليس  كان قيام البنك 

تمعية.  املسؤولية ا

  تمع كما تبني للبنك جت االجتماعيةهناك اتفاق على أن البنك يقوم مبسؤوليته التعليمية ضمن املسؤولية اه ا

وجب على البنك د أنه يتمن عينة الدراسة أن بنك الربكة سورية يقوم بتقدمي منح للطالب املتميزين، بينما جن

 ت التخرج للطالب بشكل أكرب.الرعاية حف

  عمال ضمن مسؤوليته البيئية  نيأن هناك عدم معرفة واضحة لدى املتعامل إالعلى رغم من قيام البنك 

لنسبة للمجتمع. بينمالقوم به البنك جتاه البيئة من مححول ما ي نه   ات توعية وأمهية البيئة  كان لديه إملام 

 ت تشجري.اليقوم حبم

  مل عمالئهوجدت الدراسة أن بنك الربكة سورية ميتلك مسعة طيبة بني ستوى ولكن توزعه اجلغرايف ليس 

ل  بنك.املطلوب كما جيب تعزيز الثقة أكثر 

  تعترب جيدة. العمالءوجدت الدراسة أن الصورة الذهنية لبنك الربكة سورية لدى 
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  بعاد املسؤولية تمعية، املس( االجتماعيةتبني أن الصورة الذهنية للبنك تتأثر  ة التعليمية، ؤولياملسؤولية ا

 ).املسؤولية البيئية

ية املسؤولية االجتماعية يف البنوك اإلسالمية لكن متت الدراسة تتشابه الدراسة السابقة مع هذا البحث من خالل دراسة أمه -

تمع والبيئة. تمع والتعليم، بينما اقتصرت هذه الدراسة على حمور ا  على ثالثة حماور هي البيئة وا

 

 " املسؤولية االجتماعية للبنوك العاملة يف األردن" بعنوان:) 2010،دراسة (الزيود -

تمع اخلارجي امبسؤوليتهدف هذه الدراسة إىل بيان مدى التزام البنوك العاملة يف االردن  والداخلي  االجتماعية جتاه ا

للعاملني فيها، حيث مت حتليل قيمة املسامهات النقدية للمجاالت االجتماعية كقيمة مطلقة، وكذلك نسبة من صايف 

ح ومدى انتشار فروع البنك خارج العاصمة للمسامهة يف التنمية وخدمة العمالء. وقد مت تطبيق فرضيات الدراسة  االر

تمع  . وبينت2010إىل  2008 ما بنيبنكا للفرتة  15على  نتائج الدراسة ان البنوك تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق 

لبعد ، اما فيما يتعلاملستدامةاحمللي وهو من ضمنً  فيما يتعلق سياستها وخططها وذلك من اجل حتقيق التنمية  ق 

ملبالغ  ر العاملني. ويوصي إىل عدم االهتمام بتدريب وتطوي إلضافةلى العاملني ع املنفقةالداخلي فتبني ان هنالك تقصريا 

دة الوعي مبفهوم املسؤولية االجتماعية وتوفري حوافز  فهوم وان يكون هناك للبنوك اليت تتبىن هذا امل أكثرالباحث بضرورة ز

 .معايري واضحة وحمددة لتقدمي الدعم للمستفيدين

o اهلدف: 

 البنوك االردنية يف تطبيق مفهوم املسؤولية االجتماعية من  اخنراطرف على مدى سعت هذه الدراسة للتع

خالل املبادرات اليت تقوم بتبنيها وتطبيقها على مستوى أبعاد املسؤولية االجتماعية الداخلية واخلارجية، 

اوهل هذه املسؤولية مدرجة ضمن   .أم ال اسرتاتيجيا

o :أهم النتائج 

 االجتماعية يف كافة القطاعات االقتصادية واالنسانية. مشولية مفهوم املسؤولية 

  ا تمعية وهو من ضمن سياسا  رضي.ع ءشيوليس املصارف العاملة يف األردن تتحمل مسؤوليتها ا



16 | P a g e 
 

  من الناحية الداخلية املصارف العاملة يف األردن مقصرة يف هذا اجلانب حيث أنه نسبة قليلة من النفقات

 على العاملني وعلى تدريبهم وتطويرهم.املخصصة لإلدارة تنفق 

ا متت يف املرحلة الزمنية اليت تعترب م ما مييز هذه الدراسة: إلضافة حداثتها من رحلة التعايف من األزمة يف سورية، تتميز هذه الدراسة 

ا كانت يف فرتة غري تمع وجتاه البيئة ومها  حيث أ اعتيادية، متت يف هذه الدراسة دراسة حمورين من حماور املسؤولية االجتماعية جتاه ا

 احملوران األكرب حجما من حماور املسؤولية االجتماعية.

 :مشكلة البحث .1.3

ئ 2011مع بداية األزمة يف اجلمهورية العربية السورية يف عام  مع املصارف وأيضا رافق  تتعامل ن بدأ معها التناقص يف عدد الز

مما دفع املصارف بشكل عام واملصارف  ،من الظروف ذلك بدأ الكثري من املودعني بسحب أمواهلم من املصارف اإلسالمية خوفا

ئن بشكل مباشر بعدم  ئن غري الطرق املباشرة أو حماولة إقناع الز اإلسالمية بشكل خاص إىل البحث عن طرق وحلول جلذب الز

حية املراحبة أو املضاربةاوجود املخاطر عند إيداع األمو  عت املصارف دف كل تلك العوامل  ،ل يف املصرف أو التعامل مع املصرف من 

كيد  ملسؤولية االجتماعية كنوع من التسويق و دة االهتمام  المية كما أن للمصارف اإلس  ،يف السوق السورية تواجدهاإىل ز

ا عن املصارف التقليدية من حيث اعتماد الشريعة  بع يف التعامالت املصرفية و اليت هلا بع ةاإلسالميخصوصية تتميز  د أخالقي 

كيد  الشريعة اإلسالمية على املساندة والتعاون. من 

ئن ومي التزام أمهيةدراسة مشكلة البحث يف  تتمثل دة الوالء لدى الز ن طرح املشكلة كالبنك يف املسؤولية االجتماعية على جذب وز

 التايل: عن طريق التساؤل

ثري  ئن. التزامما هو مدى  ملسؤولية االجتماعية يف حتسني الصورة الذهنية للبنك وجذب الز  البنك 

  أهداف البحث: .1.4

 ما يلي:يهدف البحث إىل حتقيق 

 :بنك الشام حالة-اإلسالميةدراسة واقع املسؤولية االجتماعية يف املصارف  .1.4.1
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د اهتمام الشركات  ملسؤولية االجتماعية والبدأت يف الفرتة األخرية يف سورية وقبيل األزمة ز رتكيز ومنظمات األعمال 

لشركة، وكانت البنوك اإلسالمية كجزء من االقتصاد  ئن  عليها كأحد ممارسات التسويق اليت تزيد من اهتمام الز

ه االسوري بتعزيز هذه املمارسات من خالل ما قامت به من دعم للمجتمع والبيئة وأيضا قامت مبسؤوليتها االجتماعية جت

لنسبة للمسؤولية االجتماعية جتاه  املسامهني من خالل تعظيم الربح وقيمة السهم واحملافظة على موجودات البنك، و

لعديد من الدورات التدريبية واعتمادها سلم رواتب عادل.  املوظفني قامت 

ئن وحتسني أمهية .1.4.2  نية للبنك: الصورة الذهالتزام بنك الشام مبمارسات ونشاطات املسؤولية االجتماعية يف جذب الز

ا بنك الشام يف املسؤولية االجتماعية وجذب  هدف البحث إىل عملية الربط بداللة إحصائية بني املمارسات اليت يقوم 

دة الوالء لديهم، حيث مت يف هذا البحث ئن وز تمع وأيضا يف و التعرف على أمهية املسؤولية االجتماعية يف حم الز ر ا

إلضافة إفصاح البنك عن املسؤولية االجتماعية.حمور البيئة  ،  

  :فرضيات البحث .1.5

ويتفرع  ئنداللة إحصائية بني املسؤولية االجتماعية لبنك الشام والصورة الذهنية للز أثر ذاتتتمثل الفرضية الرئيسية للبحث بوجود 

  :الفرعيتني التاليتني العبارتني عنها

ئن بنك الشام. -1 تمع على الصورة الذهنية والوالء لدى ز  تؤثر املسؤولية االجتماعية جتاه ا

ئن بنك الشام. فرضية العدم: -1 تمع على الصورة الذهنية والوالء لدى ز  ال تؤثر املسؤولية االجتماعية جتاه ا

ئن بنك الشامتؤثر  الفرضية البديلة: -2 تمع على الصورة الذهنية والوالء لدى ز  املسؤولية االجتماعية جتاه ا

ئن بنك الشام. البيئة علىتؤثر املسؤولية االجتماعية جتاه  -2  الصورة الذهنية والوالء لدى ز

ئ فرضية العدم: -1  بنك الشام. نال تؤثر املسؤولية االجتماعية جتاه البيئة على الصورة الذهنية والوالء لدى ز

ئن بنك الشام الفرضية البديلة: -2  تؤثر املسؤولية االجتماعية جتاه البيئة على الصورة الذهنية والوالء لدى ز

  :متغريات البحث .1.6

ئن : قدرةالتابعاملتغري   .من خالل الصورة الذهنية والوالء املصرف على جذب الز

 :املتغري املستقل
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ملسؤولية االجتماعية من التزام ا   خالل:ملصرف 

تمع احمللي. -  املسؤولية االجتماعية جتاه ا

 املسؤولية االجتماعية جتاه البيئة. -

إلضافة إىل إجراء مقابالت مع مدراء األقسام املختلفة يف  املتغري سيتم قياس هذ ئن اجلدد  من خالل استبيان يتم توزيعه على الز

ؤولية أفضل املمارسات يف املس واالطالع علىاملصرف للوقوف على الواقع احلايل للمسؤولية االجتماعية وتقييم مدى الوعي 

  االجتماعية.

   منهجية البحث: .1.7

ئن البنك اجلدد  البنك وعلىى سيتم االعتماد عل األسلوب الوصفي  اعتماد احلصول على املعلومات املطلوبة وسيتم والقدامى يفز

 يلي: التحليلي. وستكون الدراسة كما

العتماد من الناحية النظرية:  تتعلق مبوضوع اليتعلى الكتب املؤلفة خالل السنوات السابقة و الدراسات السابقة و  قام الباحث 

إلضافة إىل الكتب واملراجع اليت تكلمت  املسؤولية االجتماعية واليت تطرقت بشكل مباشر أو بشكل جزئي ملوضوع الدراسة 

 عن موضوع املسؤولية االجتماعية.

إلضافة إىل  من الناحية العملية: ئن البنك على عينة م استبيانتصميم وتوزيع اعتمد الباحث على الدراسات السابقة  ن ز

مث يتم تطبيق  ،األخرىوعدد من الفروع  الرئيسي لبنك الشام الفرععميل من خالل مقابلتهم يف قاعة االنتظار يف  120د عد

مج التحليل  ستخدام بر ت  إلضافة إىل SPSSاالحصائي األساليب االحصائية على البيا إجراء مقابالت مع موظفي ، 

صات املالية وحجز املخص اعتمادهاالعمل السنوية اليت يتم  وآلية تكلفتها وخطةومدراء مصرف الشام للتعرف على املمارسات 

 هلا. 

 أمهية البحث:  .1.8
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دة الوعي عند البنوك التقليدية عامة  املسؤولية  اإلسالمية خاصة على موضوعوالبنوك يت هذا البحث يف إطار تسليط الضوء وز

ا علىاالجتماعية  ئن عندما تلمس مما وقدر ئن جدد من خالل ما تعطيه من ثقة لدى الز اعية رسات املسؤولية االجتمجذب ز

تمعي للبنوك للبنك، و  تمع.كوسيلة ل  للربح بلتسليط الضوء عليه كوسيلة  واالبتعاد عنالوقوف على اجلانب ا  تنمية ا

ا أعم  ال خريية فقط أو يف بعض األحيان عند سؤال مدراء التسويق عنها تكونينظر معظم البنوك إىل املسؤولية االجتماعية على أ

ا يف إطار العمل اخلريي فقط مثل الذهاب لدور األيتام ببعض اهلدا  تواصل لنشرها على وسائل ال والتقاط الصوراإلجابة أ

 ماعية. االجتماعي بينما ال يوجد إطالع كامل على مجيع مناحي وفوائد تعزيز املسؤولية االجت

ا مع ذكر أمثلة على هذه املمارسة يف الدول العربية  قام الباحثيف هذا البحث  لتعمق يف املسؤولية االجتماعية وإظهار أهم ممارسا

 وغري العربية.

 أيضا مدىو  االجتماعية املسؤوليةواالجراءات املوجودة يف بنك الشام لتقييم مدى التزامها مبمارسات  دراسة السياساتب وقام أيضا

مارسات اليت يتبناها امل املركزي وبنيبني املمارسات املفروضة من البنك  االجتماعية والتفريقالتزام أصحاب املصلحة يف املسؤولية 

 الوطين. االقتصادالبنك لدعم 

دور املصارف اإلسالمية يف تعزيز االقتصاد الوطين من خالل ممارسات املسؤولية االجتماعية يف وقت يكون فيه قام الباحث بدراسة 

صر اليت تسهم يف املصارف من أهم العنا واملساندة وتعتربللدعم  احتياجهالوطين يف اجلمهورية العربية السورية يف أقصى  االقتصاد

لسياسات الصاد  رة عن املصرف املركزي.ذلك من خالل التزامها 

 البحث:جمتمع  .1.9

ئن نتيجة ممارسات املسؤولية االجتماعية فإن جمتمع واليت تتعلقيف إطار الدراسة اليت ختص املصارف اإلسالمية  البحث  جبذب الز

ئن بنك الشام اإلسالمي ئن اجلدد خال االستعانةحيث سيتم  يف دمشق سيكون هو ز ئن الكلي وبعدد الز  2019عام  لبعدد الز

 ولنهاية الشهر السادس وقت إعداد الدراسة.

 البحث:عينة  .1.10
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ث  للعينة وسيتم زبون 120حجم  اعتماد مت أجل فتح حساب  نلفرع الرئيسي لبنك الشام م املتواجدينتقسيمها بني الذكور واإل

ت االستبيان املصمم ملعرفة  18مار فوق ال األع اعتمادوسيتم  سنة لكي نضمن أن يكون الشخص على دراية كاملة بتعبئة بيا

 بنك الشام اإلسالمي. اختيارأسباب 

  البحث:حمددات  .1.11

ت وتوزيع  تالصالحيات للحصول على بيا يف كل الفروع أو دراسة أكثر من مصرف يف وقت واحد لكانت النتائج  استبيا

 مهيةأإلضافة إىل قلة توفر الدراسات السابقة اليت تتعلق بدراسة  البحث،كان صغر عينة البحث من حمددات هذا لذلك   أفضل،

ئن جدد يف   .دمشقممارسات املسؤولية االجتماعية على جذب ز

  البحث:حدود  .1.12

وستكون هي تلك احلدود الزمنية  08/2019 وحىت 05/2019 اإلسالمي منلبنك الشام الرئيسي الفرع  متت الدراسة يف

 للبحث.

 ساحة النجمة.  –الفرع الرئيسي لبنك الشام اإلسالمي يف منطقة أبو رمانة  –دمشق  –مكان الدراسة هو اجلمهورية العربية السورية 
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  الفصل الثاين 

ئن املسؤولية االجتماعية  وجذب الز

مث  احلالية، وتطور هذا املفهوم منذ نشأته وحىت تبلوره على صورته املسؤولية االجتماعيةيف هذا الفصل سيتطرق الباحث إىل مفهوم 

حثني وأيضا من وجه  الدولية،ئات ة نظر املنظمات واهليسيتم عرض التعاريف املختلفة للمسؤولية االجتماعية من وجهة نظر عدة 

ا،إلضافة إىل عوال ظهور مفهوم املسؤولية االجتماعية  ليهم مث سيتم البحث يف األطراف أصحاب املصلحة الذين تؤثر ع واجتاها

وعالقتهم  لذهنيةوالصورة اوالتسويق  احلوكمةوبعد ذلك يتم البحث يف  مباشر،ممارسات املسؤولية االجتماعية بشكل مباشر أو غري 

  ملسؤولية االجتماعية.

  :ثالثة مباحثوحيتوي هذا الفصل على 

 املسؤولية االجتماعية  املبحث األول:

ئناملبحث الثاين:    جذب الز

ئن   عالقة املسؤولية االجتماعية جبذب الز
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  االجتماعية األول: املسؤوليةاملبحث 

قام الباحث بدراسة املسؤولية االجتماعية من الناحية النظرية وتطور مفهومها منذ ظهورها ألول مرة يف شكلها هذا املبحث  : يفمقدمة

احلديث، حيث أن كانت موجودة منذ عقود طويلة ولكن مل تتبلور إىل شكلها احلايل إال منذ عدة عقود حيث بدأ طرح مفاهيم تتعلق مبا 

تمع احمليط.   تقدمه منظمات األعمال من دعم ومساندة واهتمام 

 مفهوم املسؤولية االجتماعية. تطور .1.1

ملسؤولية  أصبح :مقدمة ألمور اخلاصة  يف الوقت احلايل من النادر جدا أن جند مؤسسة أو شركة ال حتوي على قسم يهتم 

االجتماعية بل أصبح هذا القسم هو الواجهة احلقيقية للشركات وأصبح املفهوم متداول بشكل كبري عندما يتم طرح اسم شركة ما 

بدأ  يلي سأعرض تطور هذا املفهوم وكيف فيماسة والتحدث عن اجنازات الشركات و للنقاش وزاد انتشار املفهوم مع اشتداد املناف

 لنصل إىل املفاهيم املعاصرة للمسؤولية االجتماعية.

ا مرتب وأ ،دقيقإن ظاهرة املسؤولية االجتماعية هي ليست نتيجة القضا املعاصرة احلديثة واليت درست بشكل  جلوانب الذاتية أ طة 

تمعات وبشكل منطقي وموضوعي ،للموضوع فقط ملتغريات األساسية احلاصلة يف ا لت ،حيث أن عالقتها  ايل فإن املسؤولية و

تمعية الطارئة ،االجتماعية ليست ظاهرة جديدة يطرة عليها  وإنه واليت ميكن الس ،أو حالة سطحية تتمثل يف االستجابة للضغوط ا

هناك فرق بني أن تكون املسؤولية االجتماعية نتيجة لتعديالت اجتماعية بسيطة أو تكون نتيجة لتغريات جمتمعية جذرية ومعاجلتها 

لعالقات العامة (   ).Votaw، 1972، P26 من خالل تطبيق بعض النشاطات اليت تتعلق 

،ميكن للمسؤولية االجتماعية أن تنسب إىل الثورة الصناعية يف  يت أكثر من أن تنسب إىل احلركات اإلصالحية ال أورو

  .)18ص  2001 ،انتشرت يف العامل فيما بعد الثورة الصناعية (البكري

  ة االجتماعية:ملفهوم املسؤولية احلديثة الشاملة ؤولية االجتماعية لكي تعطي النظر يلي أدرج تعاريف حديثة للمس وفيما

هو حتلي املنظمات بروح املواطنة العالية اليت تعطي كل من حقوق ومسؤوليات املنظمات وحتليها بروح املواطنة الصاحلة عن طريق 

ين اوظروف العمل ومحاية البيئة احمليطة (رمح اإلنساناعتناق واستصدار عدد من القيم واملبادئ املتفق عليها يف جمال حقوق 

 ).22ص ،2014،
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راكة يف متطلبات مسؤولية الش األعمالاملسؤولية االجتماعية هي املسامهة العقالنية القائمة على املبادرة املخططة من منظمات 

تمع ،االسرتاتيجية للتنمية االقتصادية االجتماعية املتكاملة مبا حيقق الرتابط املتوازن  ،املبنية على قوة العالقة بني منظمات األعمال وا

تمع من جهة وخطط وبرامج منظمات األعمال للبقاء واالستمرار والنمو من جهة أخرى (فالق  ).23ص، 2014 ،بني توقعات ا

تمع من خالل مسامهة موارد املنظمة واملمارسات االجتماعية  إن املسؤولية االجتماعية هي جهود املنظمة يف حتسني رفاهية ا

 ).Ching، etl، 2015، P5مة يف حتقيق ذلك للمجتمع (للمنظ

تمع احمللي وأيضا  ئن وا املسؤولية االجتماعية هي التزام أخالقي بني املنظمة وأصحاب املصلحة مبن فيهم املسامهني والعمال والز

 ،2016 ،حسان ،جياقهو (حتقيق التنمية الشاملة  واملسامهة يفوالذي ينعكس بدوره على جناحها وحتسني أدائها يف املستقبل  ،البيئة

 ).3ص

إن املسؤولية االجتماعية هي قيام املنظمة بدمج أنشطتها واألعمال االجتماعية والبيئية وتفاعلهم يف منوذج عمليات يف حماولة لتلبية 

ئن وجمتمع وغريها (  ).Masha & Mirages ،2016، P478االحتياجات والتوقعات ألصحاب املصلحة من مسامهني وز

 & Qawasmenاملسؤولية االجتماعية هي املمارسة املبهرة يف إدارة املنظمة وحتقيق النتائج املرجوة على كل األصعدة (

Bourinic، 2016، P26.( 

ا تستخدمها منظمات األعمال لتعز  واسرتاتيجيةاملسؤولية االجتماعية هي تفاعل بناء ومثمر مع خمتلف أصحاب املصلحة  يز صور

  ).Mwangangi، etl، 2017، P26الذهنية (

  جهات:أورد جمموعة من تعاريف املسؤولية االجتماعية وذلك لعدة  يوفيما يل

 تعريف املفوضية األوروبية للمسؤولية االجتماعية: 

o  ثريات نشاطها على تمع،املسؤولية االجتماعية هي مسؤولية املنظمة أمام  ذه وللقيام  ا

ها مع خمتلف واملعاهدات اليت أبرمت ةوالقواعد التنظيمي، بغي على املنظمة احرتام القواننيالوظيفة ين

وحىت تؤدي املؤسسة هذه الوظيفة بشكل جيد يفرتض أن تدخل يف شراكات حمدودة  األطراف،

نظمة للمسائل االجتماعية مع خمتلف األطراف وحتديد املسار املوجه حنو إدراج اهتمامات امل
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والبيئية واألخالقيات واحرتام حقوق االنسان واملستهلك سواء يف أنشطتها التشغيلية أو يف 

 . السرتاتيجيتهاوضعها 

 تعريف منظمة األيزو للمسؤولية االجتماعية: 

o  ا  القرارات واألنشطة اليتثري املسؤولية االجتماعية للمؤسسة تعرب عن مسؤوليتها اجتاه تقوم 

تمع واليت تنعكس يف سلوك خلقي من  فيها الصحة  املستدامة مبا التنمية- خالل:على البيئة وا

تمع.  موعات الضاغطة.  -ورفاهية ا انني مع احرتام القو  -األخذ بعني االعتبار ما تتوقعه ا

اظمة جعلها ضمن ثقافة املن -مراعاة املعايري الدولية.   )15، ص 1العدد ،2014 ،لزهر(. وعالقا

 لس العاملي لألعمال من أجل التنمية املستدامة  .تعريف ا

o  لسلوك األخالقي املسؤولية االجتماعية للشركات هي التزام مؤسسات األعمال املتواصل 

ملسامهة يف التنمـية االقتصادية ويف الوقت ذاته حتسني نوعية حياة القوى العاملة وأسرها فضالً  و

تمعات احمللية  تمع عامةعن ا  .وا

 تعريف املنتدى الدويل لقادة األعمال. 

o  النفتاح والشفافية  للشركات:لية االجتماعية تعين املسؤو ممارسات األعمال التجارية املتسمة 

حة  تمع والبيئة. وُصمِّمت تلك املسؤولية إل والقائمة عـلى مبادئ أخالقية واحرتام املوظفني وا

 ،2004 نيويورك، المتحدة،األمم  منشورات. (املسامهنيقيمة مستدامة للمجتمع عامة، إضافة إىل 

 ).27ص

 تعريف الغرفة التجارية الدولية: 

o  دارة أنشطتها على حنو  . مسؤولالتزام مؤسسات األعمال الطوعي 
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تمع الذي تعمل فيه عن طريق إدارة عادلة  التزامإذا املسؤولية االجتماعية هي منط سلوكي أخالقي يظهر  منظمات األعمال جتاه ا

لتلوث البيئي االهتمامختدم أصحاب املصاحل بشكل عام مع  ب يف النهاية لتحقيق وينص ،الفقر ،الفساد ،بقضا البيئة املتمثلة 

لتايل تضع منظمات األعمال يف املقدمة ملفهوم امليزة التنافسية اليت تؤدي إىل تمع مع احملافظة على حتقيق عوائد مرحبة و  رفاهية ا

 ومن خالل ما مت عرضه نستطيع أن ندرج بعض االستنتاجات النظرية اخلاصة مبفهوم املسؤولية االجتماعية: ،متيز هذه املنظمات

o  لبيئة وأصحاب متتد املسؤولية االجتماعية من داخل املنظمة من خالل مواردها بكافة أصنافها إىل خارجها متمثلة 

 املصلحة.

o لتايل حتقق قيمة مشرتكة بني املسؤولية االجتماعية هي تنمية مستدامة إذ ترتبط  املنظمة ألفراد واملوارد املستخدمة و

 واملسؤولية االجتماعية.

o .ا والربامج اليت تتبعها يف بيئتها ا وممارسا  حتقق املسؤولية االجتماعية مبدأ التكافل االجتماعي من خالل سياسا

o رارات االسرتاتيجية للمنظمة.املسؤولية االجتماعية قرار اسرتاتيجي يتم وضعه وربطه يف الق 

o  .9ص ،2018 ،الصراف ،(الشلمةإن املسؤولية االجتماعية هي ميزة تنافسية ملنظمات األعمال.( 

لتايل فإنه برأي الباحث إن املسؤولية االجتماعية هي أي ممارسة خارجة عن األعمال الرئيسية للمنظمة واليت تؤدي إىل  - و

عمال املنظمة إلجياب على أ سمما ينعك ،املصلحة يف املنظمة املباشرين أو غري املباشرينإحداث أثر إجيايب لدى أحد أصحاب 

ئن ا الذهنية لدى الز  .التجارية وصور

 أمهية املسؤولية االجتماعية:. 1.2

ا منظمات األعمال والشركات جتاه مجيع  أمهية املسؤولية االجتماعية تتمثلمقدمة:  - صحاب املصلحة أملمارسات اليت تقوم 

وأيضا ما تقدمه من دعم على مجيع األصعدة والذي ينعكس  ،والذين تربطهم عالقة مباشرة وغري مباشرة مع املنظمة أو الشركة

تمع  سأستعرض آراء الباحثني يف هذا املوضوع: يوفيما يل ،إجيا على أفراد ا

تمعات مم - ا يؤدي إىل إنصاف وإحياء القيم االجتماعية يف مكان العمل تم املسؤولية االجتماعية مبوضوع االلتزام يف ا

 ،مدحموالسيطرة على ندرة املوارد الطبيعية فكلما زادت املنظمة من التحسني االجتماعي زادت معها العوائد االقتصادية (

 ).479ص ،2016 ،كبوريني
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ا تساعد على   - األعمال على  ختفيف اخلالفات اليت تظهر بني منظماتإن الشركة اليت تعتمد املسؤولية االجتماعية يف سياسا

تمعات تمع من أجل أداء نشاطها بشكل جيد ،املصاحل يف ا لتايل حتصل ،حيث أن الشركات تدعم مصاحل ا على  و

تمعية للعمل  ح على املدى الب إلضافةالرخصة ا دة األر يد واحلصول عإىل ما حتققه من أمهية ملنظمات األعمال من خالل ز

ا تلك املنظمة مع أصحاب املصلحة على أساس التعامل مبعايري أخالقية  على ثقة املسامهني نتيجة العالقات اجليدة اليت تتمتع 

 .)Post، 2017، P28وأيضا تساعد على ختفيف املخاطر القانونية والتجارية اليت تواجه منظمات األعمال ( ،عالية

 ).6-5ص ،2016 ،حسان ،(قهواجي :االجتماعية من النقاط التاليةتنطلق أمهية املسؤولية  -

o  ت عالية للعاملني  ينتج عن املسؤولية االجتماعية احملافظة على معنو

o  ا توفر هلم مجيع  وأدق مناملسؤولية االجتماعية تؤدي إىل إجناز أفضل والضمان  اتاالحتياجقبل العاملني حيث إ

 وحتقق األهداف للمنظمة وهلم. وتليب مصاحلهمحبقوقهن 

o .إن ممارسات املسؤولية االجتماعية تعمل على حتسني صورة املنظمة الذهنية لدى مجيع أصحاب املصلحة 

o  قدرة املنظمة على جذب أصحاب املصاحل بكل أنواعهم.  االجتماعيةتطور املسؤولية 

  

 االجتماعية. أبعاد املسؤولية. 1.3

خالل التوازن بني االهتمامات االقتصادية والقانونية  نتمع متسعى الشركات املسؤولة اجتماعيا حنو االهتمام  مقدمة: -

جلانبني االقتصادي و  ،اسرتاتيجية التسويق املتبعة من قبل الشركة واالنسانية يفواألخالقية  القانوين قبل زمن وقد مت االعرتاف 

لتقدير إال يف اآلونة األخرية (سويدانطويل ولكن اجلوانب األخالقية و    .)223ص  ،2009 ،االنسانية مل حتظ 

تمع تنفصل إىل أعمال رحبية وأخرى غري رحبية أو أعمال  - وفيما  ،اقتصادية وأعمال اجتماعيةإن مجيع األنشطة اليت تكون يف ا

 يلي سيعرض الباحث أبعاد املسؤولية االجتماعية:

ا  البيئي: البعد. 1.3.1 ا ومنتجا ر البيئية الناجتة عن عمليا تعلى  لقضاءواجيب على الشركة أن تتعامل مع اآل  االنبعا

ت وحتقيق أقصى قدر ممكن من الكفاءة واإلنتاجية من املوارد املتاحة وتقليل املمارسات اليت تنعكس سلبا على  السامة والنفا

دية نشاطها ،متتع البلد وأجياله القادمة وتقدمي  ،وعلى الشركة أن تعي مجيع اجلوانب البيئية املباشرة وغري املباشرة ذات الصلة يف 
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لتايل تتمكن من حتسن أدائها البيئي ستعمال املعايري املعينة ملعرف تلك اجلوانب البيئية ذات األثر املميز و ا  ا ومنتجا  ،خدما

ا (احلموريومن الواجب على تلك املعايري احملد  ،2014 ،دة من قبل الشركة نفسها أنو تكون شاملة ومثبتة وموثوقة ومعمول 

 ).64ص 

لقوانني  التزامإن احملور القانوين ميثل  القانوين: البعد. 1.3.2 لدولة اليت تعد مبثابة اليت تسنها ا ةوالتشريعات واألنظماملنظمة 

ا اليت تقدمها للمجتمع  ن تنهج سلوك مسؤول ومقبول يف انشطتها وخمرجا ينتج عنها أي ضرر  وأالتشجيع والتزام املنظمات 

تمع فقط بل يعمل على محوال ينعكس هذا السلوك على حدود عالقة املن راء اية املنظمات بعضها من بعض من جظمة مع ا

 ).213ص  ،2006 ،ساليب املنافسة غري العادلة اليت قد حتصل (البكريأ

ا وذلك من خالل رفضها األعمال غري القانونية وغري  مبوجباملنظمة  زمتتل طاعة القوانني والتشريعات وعد اإلخالل 

ذا تكسب ثقة  ،املشروعة ذه القوانني واألنظمة  الزبون وعادةو حتدد احلكومات مسؤولية املنظمات والتزامها 

تمع املدين يف طلب  ،والتعليمات وعدم خرقها ويشمل هذا البعد حق املساءلة االجتماعية وهي حق األقراد ومنظمات ا

يف يتم تنفيذ م وكاملسؤولني تقدمي توضيحات والتربيرات الالزمة ألصحاب املصلحة حول كيفية استخدام صالحيا

م.    ).15ص ،2013 ،سني(واجبا

املسؤولية االجتماعية مبحورها االقتصادي بتحقيق الربح أوال والذي ميكن املنظمة تغطية  تتمثل االقتصادي: البعد. 1.3.3

ا لن تتمكن من تلبية أي مسؤولية اجتماعية  ،التكاليف املستقبلية فإن مل تتمكن من تغطية التكاليف من خالل الربح فإ

صر واخلضر ،أخرى   ).21ص ،2014 ،إضافة إىل حتقيق الربح لباقي األطراف اليت تتأثر بقرارات املنظمة (

 مبادئ املسؤولية االجتماعية: .1.4

ا جلب مقدمة:  البد ملمارسات املسؤولية االجتماعية أن يكون هلا مبادئ على غرار املمارسات االقتصادية اليت من شأ

  ).Ching، 2015، P7يستعرض الباحث أهم مبادئ املسؤولية االجتماعية: ( وفيما يلياإليرادات للشركة 

لدولية وأيضا ا االتفاقياتمجيع منظمات األعمال احرتام كافة يتوجب على  الدولية والثنائية: االتفاقيات احرتام .1.4.1

ا من أنشطة االتفاقيات  .التفاقياتاوجتنب أي نشاط يتعارض أو يؤثر على هذه  ،الثنائية وكل ما يرتتب عليها ويتعلق 
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ثري أو مصاحل يف املنظمة من  املساءلة: .1.4.2 أن ختضع املنظمات لقانون املساءلة للسلطات القضائية وكل من كان له 

ن يكونوا مسؤولني أمام اجلهات املختصة عن كل السياسات واإلجراءات اليت  ،أصحاب املصاحل الرئيسيني وذلك 

ا املنظمة واليت أثرت على التنمية االجتماعية واملستدامة  والتزامها ويعرب عنها بقبول املنظمات إلجراءات التحقق ،اختذ

 ،بردود أفعال مناسبة ومسؤولة جتاه ذلك حىت لو أثر األمر على عمليات املنظمة

ملنظمة من  الشفافية: .1.4.3 وضوح وشفافية املنظمة أمام أصحاب املصاحل الذين تتعامل معهم ويشمل ذلك كل ما يتعلق 

ل واملسؤوليات والقراراتسياسات واإلجراءات واألنظمة اهلياكل الداخلية اإلدارية وال تنمية وكل املعلومات اليت ترتبط 

يف ظل  ة بني األطرافاملتبادل االتصاالتاملنظمة يف حتقيق هذا املبدأ على تشجيع  االجتماعية والتنمية املستدامة وترتكز

 وعلى درجة جيدة من االنسجام والثقة. وجود قنوات اتصال متبادلة

م  أصحاب املصاحل: احرتام .1.4.4 يتوقف هذا املبدأ على مدى إدراك املنظمة ألمهية أصحاب املصاحل واالهتمام مبتطلبا

م  نشطة املنظمة املعنية واهتماما  ملصاحل وخلقاتشخيص دقيق لواقع أصحاب  ويتطلب ذلكومصاحلهم اليت تتأثر 

م واملشاركة معهم  لالتصالوسائل مالئمة  ال  وإفساحواستشار در حقوقهم هو ألن مص ،رأيهم بكل حرية للتعبري عنا

 القانون والعقود.

تمع احمللي القانوين: االمتثال .1.4.5  ،جيب على املنظمة أن متتثل جلميع القوانني والتعليمات الصادرة عن السلطات يف ا

ني مة وإبالغ العاملني جبميع القوانأي فهم هذه القوانني ووجود الوعي الكامل هلا ونشرها على شكل واضح يف املنظ

ا والتأكد من فهمها.  والعمل 

 ملسؤولية االجتماعية. أصحاب املصلحة .1.5

صحاب مقدمة:  يعرب غالبا عن مجيع اجلهات اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة مع ممارسات أو نتائج املسؤولية االجتماعية 

االقتصادية أو القيمة االجتماعية للشركة وسأقتصر يف البحث على أصحاب املصلحة املتأثرين املصلحة وهم شركاء خيلقون من القيمة 

تمع القريب من البنك والذي يعترب هو ،ارسات املسؤولية االجتماعيةمبم حيث ميكن أن نرى املسؤولية االجتماعية من وجهة نظر ا

ت ئن اجلدد وأكثر ما يهم ا ثره مبمارسات املولد األساسي واملهم للز تمعية لذلك يتجسد  مع احمللي القريب هو اخلدمات ا

والدائق واملنتزهات العامة وإقامة معارض التوظيف املسؤولية االجتماعية من خالل ما يقدمه البنك من دعم لدور األيتام والعجزة 

تمع املدين م الناس  ثل محلة "يال عالبسكليت" اليت تشجعوأيضا مثال على ذلك دعم بنك الشام ومشاركة موظفيه يف محالت ا
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لفائدة على  على التنقل بواسطة الدراجة اهلوائية للمسامهة يف حل أزمة النقل يف العاصمة دمشق غريها من املمارسات اليت تعود 

تمع ككل   يستعرض الباحث أهم أصحاب املصلحة يف املسؤولية االجتماعية : يوفيما يل ،ا

ستمراروالزبون الزبون:  .1.5.1 خذ العالقة مع الشركة من التعمق بشكل أكرب  ،هو الشخص الذي يتعامل مع الشركة  و

ة بينهما وهذا مما يزيد من الوالء واأللف ،وبصفة مميزة حيث بعد مرور الوقت تبدأ مرحلة أكثر تطورا يف العالقة جتاه الشركة

ئن مفهوم الوالء ).Kotler،2009التطور يطيل عمر مدة التعامل بني الزبون والشركة ( لز والذي هو  ،ويرتبط أيضا 

 ،قة جتاه هذه الشركةويكون نتيجة الث ،ميل الزبون إىل اختيار شركة ما أو منتج ما وتفضيله على اآلخرين لتلبية رغبة معينة

وط اإلجيابية بغض النظر عن الضغ تالعبارادائما يعرب عن هذا الوالء بتكرار عملية الشراء للمنتج أو اخلدمة وتداول 

خدمات الشركة  ،وحيضر الوالء بقوة عندما يفكر الزبون بتغيري منتجات ا ،التسويقية الناجتة عن املنافسني للمنتج املختار

 ).Kotler، et.، 2009اليت يتعامل معها بصورة دائمة (

دة يف املخلفات الصناعية وتوسع  املوارد استغاللتوسع  إنالبيئة:  .1.5.2 الطبيعية والتقدم التقين وما نتج عنها من ز

ت استخدام األمسدة الكيماوية واملبيدات الزراعية مما أدى إىل مشاكل ال عن أن البيئة  فض ،بيئية كبرية على مجيع املستو

ا حيمل ميز  ،كصاحب مصلحة يف ممارسات املسؤولية االجتماعية  ،القف(جديدة. انية الدولة نفقات فإن اإلضرار 

 ).7-6ص ،2014

إىل تعظيم القيمة السوقية لسهم املنظمة واإلفصاح الشفاف بشكل دائم واحملافظة على موجودات  السعي :املسامهني .1.5.3

 املنظمة مبا يضمن حقوق املسامهني.

تمع .1.5.4  القتصادياتقدمي جمموعة من القيم اليت ميكن أن تبين جمتمعا أكثر متاسكا وتساعد على الوصول إىل النظام  :ا

 ).Commission، 2016املستدام (

ملوظفني من أجل سالمتهم ،خلق بيئة عمل مرحية :املوظفون .1.5.5 وظفني تدريب امل ،ضمان سالمة البيئة احمليطة 

 نظام أجور عادل. ،ستمرار

 

 مفاهيم حديثة يف املسؤولية االجتماعية: .1.6
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 نتج عن ذلك توجهات جديدة ،مع التطور الكبري احلاصل يف السنوات األخرية يف قطاع األعمال الرحبيةمقدمة: 

 منها:ومبتكرة ملمارسات املسؤولية االجتماعية ويعرض الباحث 

 ،جلمعياتا اخلاص،املؤسسة املصدرة للسند بتجنيد األموال من مستثمري القطاع  : تقوماالجتماعيسندات األثر  .1.6.1

لنتائج املوافق ويف حال حتققت ا ،واملؤسسات. وتوزع األموال املرصودة على مقدمي اخلدمات لتغطية تكاليفهم التشغيلية

 ،OECD(للمستثمرين. ند أو عليها تستكمل احلكومة أو املفوضني عنها الدفعات املستحقة للمؤسسة املصدرة للس

ويوجد يف بريطانيا أنواع عديدة هلذا السند تدعم عشرات اآلالف من املستفيدين يف جماالت خمتلفة كالصحة  ).2015

 ).GOV.uk، 2018والتشرد (والبطالة 

 Di Domenico et al(وهي منظمات أعمال طوعية تعمل يف جمال اخلدمات العامة  :االجتماعيةالشركات  .1.6.2

 & Defourny). أو هي منظمات مجاعية تسعى إىل حتقيق أهداف اجتماعية واقتصادية (،2009 ،

Nyssens، 2008.(  وتعمل هذه الشركات أو املنظمات على املسامهة يف تنمية رأس املال البشري وتطبيق طرق

تمعية العامة واخلاصة  Moizerا (التقليدية يف حله مبتكرة ملواجهة املشكالت االجتماعية واليت فشلت املنظمات ا

and Tracy، 2010، P256.( 

  

  

  

  

  

  

  الثايناملبحث 
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ئن   جذب الز

ألعمال واحلفاظ على حقوق أصحاب  مقدمة: إن اهلدف األساسي ألي منظمة أعمل هو احلصول على اإليراد الكايف لالستمرار 

ئن لذلك سيتطرق الباحث يف هذا الفصل إىل  ألكربالذلك كان وما زال اهلاجس  ،املصاحل يف املنظمة   : حثني التالينياملبهو جذب الز

  الصورة الذهنية: التسويق،

  . التسويق: 2.2.1

عمليات االدارية وأيضا هو من اهم ال ،فيما بعد الصورة الذهنية للمنظمةوالذي حيدد  ،التسويق أحد أهم أقسام اإلدارة االسرتاتيجية يعترب  

يتاملطبقة يف منظمات األعمال    :لتسويق االلكرتوينا ،التسويق التسويق، خصائص التسويق أمهيةسيتعرض الباحث تعريف  وفيما 

  التسويق:تعريف . 2.2.1.1

بني  التصالامن حيث تبادل السلع أو اخلدمات ويؤدي إىل فتح قنوات  ،النشاطات اإلنسانية اليت تساهم يف سهولة التبادل التجاري هو 

دف شراء املنتجات    ).3ص  ،2005 واخلدمات (سطيف،املشرتي والبائع 

لتخطيط االسرتاتيجي من خالل اجلهود اليت توجه ذلك وتفعيل دور الرقابة عليها ضمن الربامج  وتعريف آخر هو تنفيذ الوظائف املرتبطة 

 ،2005،سطيف(اء. والشر وتوفر حاجات املستهلكني فيشمل مجيع األفعال من البيع والتمويل واإلنتاج  ،قق الرحبية للمنظمةاليت حت

  ).8ص

تمع كهدف أساسي لسياسات واإلجراءات واألفعال اليت حتقق مبجملها رفاهية ا ا  ،عرفت الفلسفة التسويقية املعرب هنها  عرفت على أ

 ).59ص  ،2010 ،املسؤولية االجتماعية للتسويق (الربواري

  

قي األقسام مثل  أمهية التسويق:. 2.2.1.2 ثري على  تعد ممارسة التسويق يف منظمات األعمال من أهم املمارسات ملا هلا من 

  ):Abahe.uk، 2019فيما يلي أمهية التسويق من خالل النقاط التالية ( ويعرض الباحثاملبيعات 

 السلع واخلدمات احلايل داخل السوق. اكتشاف .1
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م وآرائهم حول منتج أو خدمة ما. .2 ئن وطلبا  التعرف على رغبات الز

 التعرف على حصة كل منظمة من منظمات األعمال داخل السوق املدروس  .3

ئن عن أعمال املنظمة. .4  حتليل درجة رضا الز

 ق ألصحاب القرار يف املنظمة.تقدمي املعلومات املطلوبة عن السو  .5

ت املطلوبة. .6 ملستو  التأكد من استمرار تدفق النقد للمنظمة 

 تقدمي املعلومات القيمة ألصحاب القرار يف عمليات وكميات االنتاج. .7

  

  التسويق:خصائص . 2.2.1.3

  .)105-104ص ،2017 ،خليلميتاز التسويق بعدة خصائص يعرض الباحث أمهها: ( 

ملستهلك يهتم .1 ئن من خالل التأكد من أن يليب املنتج أو اخلدمة احلاجات اخلاصة  لز ل عمليات البيع من خال ،نيالتسويق 

كم على األهم يف عمليات التسويق إال أنه ال ميكن احل العنصرومع أن الزبون هو  ،العتماد على تسويقها بطرق مقبولة عندهم

ا مبختلف الوسائل املتاحة األخالقية وغري أل ،هذه العملية من منظور أخالقي ئن يتلقون املنتجات واخلدمات اليت حيتاجو ن الز

 األخالقية.

لقوة يف جمال  .2 ا تعتمد على عدد قليل من املوظفني ال يتجاوز اخلمس التسويق حيثتتميز منظمات األعمال الصغرية  وعلى ة أ

 نفسها. املنظمةيكون املسوق هو صاحب  الغالب

يالحظ أن التسويق هو عمل ونشاط متجدد ومتطور حيث أصبحت بعض السلع واخلدمات تسوق بطريقة جديدة مل تكن  .3

ا من فبل.  تسوق 

إن االعتماد على عدة طق تسويقية حديثة ومعاصرة ومتجددة يف الرتويج ملنتجات معينة جعل من نظم التوزيع يف جمال التسويق  .4

لتنافسية.  يتميز 

  االلكرتوين:تسويق ال. 2.2.1.4
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لطرق اليت حتقق  وهو  وظيفة تنظيمية تتمثل مبجموعة من العمليات اليت حتدد خللق اتصال وتسليم القيمة إىل الزبون وإدارة عالقة الزبون 

، 2012 ،عثمان ،املنافع واألهداف للمنظمة وألصحاب احلصص اليت تتم من خالل األدوات والوسائل اإللكرتونية (الصميدعي

  ).80ص

  االلكرتوين:أهداف التسويق . 2.2.1.4.1

  ): 88ص، 2012 ،عثمان ،يسعى املسوقون دائما من خالل اجلهود التسويقية إىل حتقيق األهداف التالية: (الصميدعي 

 حتقيق السرعة يف أداء العمل وحماولة ختفيض التكاليف. .1

 حتسني الصورة الذهنية للمنظمة. .2

ئن. القيام مبهام الرتويج والتوزيع .3  وإدارة عالقات الز

 حتسني املوقع االلكرتوين للمنظمة ليصبح احرتافيا  .4

دة نطاق السوق ونقله من السوق احمللي إىل األسواق العاملية ومواكبة التطورات التكنولوجية. .5   ز

 

 . الصورة الذهنية 2.2.2

ها التأثري والرتليبمان وجاء ليفسر الكثري من عمليات اليت هدفظهر مفهوم الصورة الذهنية يف أوائل القرن العشرين وأطلق من قبل  مقدمة:

ئن احملتملني أو احلاليني للشركة وغالبا ما تتم من خال رض الباحث تعريف سيع يوفيما يل ،ل وسائل اإلعالم مبختلف أنواعهاعلى الز

  وأنواع الصورة الذهنية: 

   

  تتكون يف أذهان الناس عن املنشآت واملؤسسات املختلفة، وقد تتكون هذههي الصورة الفعلية اليت :الذهنيةتعريف الصورة وميكن 

ئق أو اإلشاعات واألقوال غ  ريالصورة من التجربة املباشرة أو غري املباشرة وقد تكون عقالنية أو غري رشيدة وقد تعتمد على األدلة والو

لنسبة ملن حيم ملو املوثقة، لكنها يف النهاية متثل واقعاً صادقاً    .)7ص ،2003 ،عجوة(". ها يف أذها
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  الذهنية:أمهية الصورة  .2.2.2.1

 ).118-116ص  ،2013 ،(الشطري :يما يلالذهنية من خالل  وفوائد الصورةأمهية  تتمثل

تمع واجلماهري املختلفة يف املنظمة. .1 دة ثقة ا  ز

دة متويل الربامج واألنشطة  .2  املختلفة.جذب مصادر التمويل لدعم املنظمات وز

 استقطاب املهارات البشرية للتطوع يف أنشطة املنظمة. .3

دة اهتمام قادة الرأي العام ووسائل اإلعالم  .4 تمع. ملنظمةز  ودورها يف خدمة ا

لثقة واالنتماء للمنظمة يف نفوس املسامهني واملوظفني. .5  توليد الشعور 

  الذهنية:أنواع الصورة  .2.2.2.2

 ).9-8ص  ،2003 (عجوة،ة منها يعدد عدة أنواع للصورة الذهني

ئن الشركة. - ا الز  الصورة احلالية وهي اليت يرى 

 طمح الشركة أن تصل هلا. تهي الصورة املثالية اليتالصورة املثلى و  -

ئن. وهي الصورةالصورة املرغوبة  -  اليت ترغب الشركة يف أن ترسخها يف أذهان مجهور الز

 رؤية الشركة لنفسها. انعكاسالصورة املرآة وهي  -

ع عدة خمتلفة جتاه الشركة نتيجة تعامله م وصور ذهنيةالصورة املتعددة وهي الصورة اليت تنشأ من تكوين الزبون آراء  -

 أشخاص خمتلفني ممثلني للشركة.

  

 

  العوامل املؤثرة يف الصورة الذهنية: .2.2.2.3

ألشخاص وعوامل اجتماعيةوامل شخصية مت تقسيم العوامل املؤثرة يف الصورة الذهنية إىل ع تمععلق بتأثري تت تتعلق   ا

-57ص ،2014 ،وعوامل تنظيمية تتعلق مبنظمات االعمال نفسها وفيما يلي يعرض الباحث هذه العوامل (موسى

58:( 
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 العوامل الشخصية:  .2.2.2.3.1

ستقبال املعلومات عن املنظمة من حيث مستوى التعليم  -  القيم املتبناة.والثقافة و السمات الذاتية للشخصية اليت تقوم 

ملنظمة ودرجة دافعيته واهتمامه مبعلومات وتفاصيل املنظمة. -  قدرة الشخص على حتليل وتفسري املعلومات اخلاصة 

 العوامل االجتماعية: .2.2.2.3.2

تمع الذي يعيش فيه األفراد والقيم والعادات  -  فيه. واألعراف السائدةثري ثقافة ا

الفرد املتلقي للمعلومات أثناء التبادل املعلومايت للتجارب عن املنظمة واليت تتكون من خالل كل ثري اجلماعات األولية على  -

 أنواع االتصاالت.

تمع على الصورة الذهنية للمنظمة. -  ثري قادة الرأي واملشاهري يف ا

  العوامل التنظيمية: .2.2.2.3.3

 هناك جمموعة من العوامل تتمثل يف:

ا. والنتائج احلقيقيةاألعمال  - ا وخدما  للمنظمة وسياستها ومنتجا

 املنظمة والرؤية اليت تعكس فلسفة املنظمة وثقافتها. اسرتاتيجية -

 شبكة االتصاالت الداخلية واخلارجية للمنظمة مع مجهور املهتمني أو أصحاب املصاحل. -

رساهلا عرب قنوات  -  التواصل.الرسائل االتصالية اليت تقوم املنظمة 

 ية بني موظفي املنظمة واجلمهور اخلارجي.الشخص االتصاالت -

ا املنظمة. - ملسؤولية االجتماعية اليت تقوم   ).58-57، ص2014(موسى،  األعمال اليت تتعلق 

 

  الصورة الذهنية:خصائص  .2.2.2.4

  ).9-8-7ص  ،2013 الدسوقي،(يلي يعرض الباحث هذه اخلصائص  فيماللصورة الذهنية العديد من اخلصائص و  

الواقع  الذهنية ال تعرب عن كل أول خصائص الصورة الذهنية ويعتقد ذلك بسبب أن الصورة والدقة منيعد عدم التحديد  .1

 الزبون عن شركة ما أو مصرف ما. وصور ومواقف لدىعدة أفكار  اختالطإمنا هي نتاج و 
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ا تتعلق مبا  .2 لصور ال يعتقدمتيل الصورة الذهنية إىل الثبات وعدم التغيري أل فكاره و يت يرمسها للشركات الزبون ومتسكه 

 ذهنيا.

 خصائص كل زبون لوحده. وتبتعد عنتعتمد الصورة الذهنية على التعميم  .3

ئن فالصورة الذهنية تعرب .4 تمع الز لتصرفات املستقبلية   تسهم دراسة الصورة الذهنية يف القدرة على التنبؤ بنسبة معقولة 

ئنوميول عن اجتاهات  تمعية. الز  وآرائهم حول القضا ا

يعيش فيه ذلك  تمع ال حىت لبلد أوال ترتبط الصورة الذهنية حبدود فيمكن أن يكون الفرد الصورة الذهنية لشركة ما أو  .5

 الفرد.

 الذهنية:أبعاد الصورة  .2.2.2.5

 ):322ص ،2013 ،اجلرايدةتتمثل أبعاد الصورة الذهنية من خالل ثالث نقاط سيعرضها الباحث فيما يلي ( 

وهو املعلومات اليت من خالهلا يتعرف الفرد أو يدرك املوضوعات والقضا يف املنظمة وتعترب هذه  املعريف:البعد  .2.2.2.5.1

ت االقتصادية وبناء  ا عن اآلخرين أو عن الكيا املعلومات هي األساس الذي يبين عليه الصورة الذهنية اليت يكو

لبعد املعريف ووفقا ل ،حيصل عليها عن املنظمة تكون دقة الصورة الذهنية وصحتها ارف اليتواملععلى دقة املعلومات 

ألساس عن املعلومات اخلاطئة اليت حصل  جتة  فإن األخطاء يف الصورة الذهنية املتكونة لدى الفرد هي أخطاء 

 عليها.

إلجياب أو السلب جتاه موضوع ما أو قضية أو شخص أو منظمة يف إطار جمموعة  البعد الوجداين: .2.2.2.5.2 هو امليول 

ا الفرد ملعلومات ومع مرور الزمن تتالشى ا ،ويتكون اجلانب الوجداين مع اجلانب املعريف ،الصور الذهنية اليت يكو

ا األفراد حنو القضا واملنظمات واملوضوعات املخت واملعارف اليت ألفكار ويتدرج البعد الوجداين بني ا ،لفةيكو

 اإلجيابية والسلبية.

حيث  ،ويعكس هذا البعد سلوك الفرد الناتج عن طبيعة الصورة الذهنية املشكلة لديه جتاه املنظمات البعد السلوكي: .2.2.2.5.3

ا متكن من التنبؤ بسلوك األفراد  ملنطق تفسريها حيث يعترب من ،ترجع أمهية الصورة الذهنية يف أحد أبعادها إىل أ

 .)322، ص2013(اجلرايدة، 
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ا حاليا السبب األول تقريبا يف انتقاء مقدم اخلدمة أو  - برأيي الباحث إن أهم ما ميكن للمنظمة العمل عليه هو الصورة الذهنية أل

ت اليت تتفاعل فيما بينها لتشكيل الصورة الذهنية. ،املنتج يت من كثري من املكو  والصورة الذهنية تبىن على مدى طويل و
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ئن   عالقة املسؤولية االجتماعية جبذب الز

دة املبيعات مقدمة:  ئن اهلاجس األكرب ملنظمات األعمال، ملا هلا من أثر إجيايب على ز اليت تؤثر و لقد كانت ومازالت عملية جذب الز

ا أو  لتعامل مع املنظمة وأن ميلك معدل والء للمنظمة ومنتجا الستمرار  بشكل مباشر على قرار الزبون سواء كان جديد أو قدمي 

ا جيعل من هذ جتماعية وتنقسم عالقة املسؤولية اال، لصاحل منظمة أخرى ا الزبون ال يرغب بتغيري تعامله مع املنظمة أو الشركةخدما

ئن    إىل قسمني:جبذب الز

لصورة الذهنية.3.1   . عالقة املسؤولية االجتماعية 

لوالء.3.2   . عالقة املسؤولية االجتماعية 

لصورة الذهنية: 3.1   . عالقة املسؤولية االجتماعية 

قي ئن عن أي منظمة أعمال بعدة أفكار إجيابية عن هذه املنظمة، ويتميز التعامل مع البنوك عن   ترتبط الصورة الذهنية اجليدة لدى الز

ية أساسا واليت اختذت من الشريعة اإلسالمعتماده بشكل كبري على الصورة الذهنية وخصوصا البنوك اإلسالمية أنواع منظمات األعمال 

ا اليت متارسه ا فيما خيص نشاطا تمع وتكاتفه وحتمل كل جهة مسؤوليا لعمل اخلريي وتعاضد ا  التعاملها واليت ترتبط ارتباطا وثيقا 

ا لنش لصورة الذهنية من خالل ممارسا تمع، لذلك تعمل البنوك اإلسالمية على االهتمام  ة مثل اطات املسؤولية االجتماعيضمن ا

ئن. لبيئة واملوظفني واملسامهني على حد سواء مما يعزز الصورة الذهنية اليت بدورها تنعكس على جذب الز   األعمال اخلريية واالهتمام 

لوالء: 3.2   . عالقة املسؤولية االجتماعية 

ألنه يضمن إعادة الشراء أكثر من مرة ويكون الزبون أصبح الوالء للمنظمة أو العالمة التجارية من أهم أهداف منظمات األعمال يف 

ملسؤولية  دة النشاطات والفعاليات اليت تتعلق  الذي ميلك الوالء ملنظمة معينة أفضل مسوق هلذه املنظمة، ويزيد هذا الوالء بز

تمع احمليط ويعترب أيضا أن هذا التواجد يفاالجتماعية، حيث ي كيد على اهتمام املنظمة   عترب الزبون أن هذه الفعاليات مبثابة تواصل و

لتعامل مع هذه املنظمة. حية التوصية  كيد على وجهة نظره من  تمعية    الفعاليات ا
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  الثالث الفصل 

  امليدانيةالدراسة 

 :الشامحملة عن بنك  .3.1

 14809سجل جتاري رقـم  –لرية سورية  5،250،000،000رأس ماله قدره  ،2006أيلول  7 الشام يفسس بنك  .3.1.1

ل يف ملصرف املركزي برقم ( وُسجِّ ). يُعترب بنك الشام أول مصرف إسالمي يف سورية يتخذ الشريعة 15ِسجل املصارف 

 .الشرعية ورقابة اهليئةلرقابة مصرف سورية املركزي  وعمليات البنك وختضع أنشطةاإلسالمية منهجاً له. 

 ممارسات بنك الشام للمسؤولية االجتماعية. .3.2

لنسبة لبنك الشام  2018كان عام يف آخر تقرير صادر عن بنك الشام   .1 قامت إدارة البنك خالله بعدة عاما مميزا 

 :على سبيل املثال ال احلصر عليها ومن هذه اإلجنازات وجوائز حصلتإجنازات 

لكامل  وسيطرة اجليشاألزمة يف مدينة درعا  انتهاءبعد  عدراإعادة فتح فرع  .1  إعادة األمنو العريب السوري عليها 

 الوضع آمنا كفاية ليتم إعادة فتح الفرع فيها.هلا أصبح 

 منطقة العزيزية. حلب يففرع جديد يف  إفتاح .2

دة رأس املال بنسبة  .3  .% 5ز

 بنك الشام على جائزة أفضل بنك إسالمي يف سورية. حصل .4

 املصارف العربية. احتادتكرمي الرئيس التنفيذي من قبل  .5

 .9001 األيزوجتديد منح شهادة  .6

تمعي  .2 تنوعت ممارسات بنك الشام االسالمي يف املسؤولية االجتماعية يف عدة جماالت متس العمل اخلريي والدعم ا

 يلي: يعرض الباحث أبرزها فيما 2018أعرض هذه املمارسات اليت متت يف عام  يا يلوفيموأيضا البيئة وغريها 

 رعاية دبلوم املهارات الدبلوماسية والعالقات الدولية يف دمشق. .1

 إطالق محلة تشجري شوارع دمشق. .2

 إقامة مأدبة إفطار ملوظفي البنك وتكرمي املتميزين. .3
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 دمشق. –األيتام يف مجعية اإلسعاف اخلريي  إقامة مأدبة إفطار لصاحل الطالب .4

 السودان. –املشاركة يف منتدى متطلبات التعامل مع البنوك املراسلة  .5

ملؤمتر السنوي الحتاد املصارف العربية  .6  لبنان. –املشاركة 

ت: .3.3  مصدر البيا

ت متنوعة حيث أنه من اجلانب النظري مت  ث االعتماد على الكتب والبحو مت االعتماد يف هذه الدراسة على مصادر بيا

ها مذكورة عدة مراجع أجنبية مت ترمجت كوالدراسات السابقة اليت متت يف جمال املسؤولية االجتماعية ومن هذه املراجع كان هنال

اية البحث إلضافة إىل قضمن املالحق يف  جراء مقابلة مع أحد مدراء بنك الشام ي.  جلودة وهي مديرة قسم اام الباحث 

ت الالزمة وأيضا مت االطالع على التقرير السنوي لعام ل الصادر عن بنك الشام والذي حيوي الكثري  2018لحصول على البيا

يدانية ومن الناحية العملية مت اعتماد أسلوب الدراسة امل من التفاصيل اليت تتعلق مبمارسة بنك الشام للمسؤولية االجتماعية.

ئن بنك الشحيث قام الباحث بتصميم استبيا تمع ز ئن ويعترب ذلك عينة  ام ن مت توزيعه يف صاالت بنك الشام خلدمة الز

ت ومدى صدق األرقام الناجتة. إلضافة إىل قياس صحة هذه البيا ت  ت املأخوذة من هذه االستبيا  حيث سيتم حتليل البيا

 أدوات الدراسة: .3.4

o عتماد أسلوب الدراسة امليدانية ملا هلالطالع على الدراسات السابقة واستشارة املعن ا يني يف بنك الشام مت اختاذ القرار 

أيضا و من ميزات يف اطالع الباحث املباشر على العينة واملقابلة املباشرة ألفراد العينة اليت قد تؤدي إىل تساؤالت أكثر 

 مسار عملية البحث. تصحح

o العتماد على أسلوب الدراسة امليداني ستعراض آراء املعنيني يف بنك الشام واالطالع على قام الة بعد القرار  باحث 

ئن واألساليب اإلحصائية املستخدمة من  أمهيةالدراسات السابقة يف جمال دراسة  املسؤولية االجتماعية على جذب الز

ئن واختار الباحث أسلوب االستبيان املوزع  قبلهم يف أحباثهم، وأيضا على أحباث تكوين الصورة الذهنية للبنك لدى الز

ئن الفروع يف بنك الشام وذلك للتأكد من  ئن. املسؤولية االجتماعية على أمهيةعلى ز  جذب الز

o  العتماد على األحباث السابقة وعدة مراجع وأيضا على مادة أساليب البحث العلمي كمادة صمم الباحث االستبانة 

ت وبناء على  مقدمة من اجلامعة االفرتاضية السورية علمية ملعرفة خصائص وجتنب األخطاء الشائعة يف تصميم االستبيا

ستبيان وتوزيعها على عدة أشخاص يف الفروع مت انتقائهم بعناية وبشكل حمدد ومت ذلك قام الباحث بتصميم مسودة اال
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ئنتعديل املسودة أكثر من مرة للوصول إىل الشكل النهائي لالستبيان الذي سيوزع على  بنك الشام،  العينة واليت هي ز

 شكلها النهائي وهي كما يلي: وقد مرت االستبانة بعدة مراحل حىت وصلت إىل

 ة إعداد االستبانة (املسودة): قام الباحث يف هذه املرحلة مت االطالع على الدراسات السابقة وآلية تصميم مرحل

ساليب  إلضافة إىل اجلانب النظري املقدم يف هذا البحث، واالطالع على املواد العلمية اخلاصة  ت  االستبيا

 البحث العلمي.

  ئن الذين مت مرحلة اختبار االستبانة: مت توزيع االستبانة على عدد من األشخاص االختصاصيني وعدد من الز

م واملناقشة  ئن يف بنك الشام ومت االستماع إىل مالحظا لتعاون مع موظفي خدمة الز اختيارهم بشكل حمدد 

 معهم حىت مت الوصول إىل الشكل النهائي لالستبانة.

 مت تقسيم االستبيان إىل  .1

ت الدميوغرافية: ويف هذا القسم مت القسم األول  .1 لعمر، اجلنسوحيوي البيا ، الدخل، إضافة مخسة أسئلة تتعلق 

 املستوى التعليمي وأخريا نوع العمل.

ئن لبنك  القسم الثاين .2 سباب اختيار بنك الشام ونظرة الز  19 دامالشام: ويف هذا القسم مت استخويتعلق 

سي واملتدرج كما يلي موافق بشدة، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق سؤال معتمد على مقياس ليكرت اخلما

دراجها يف االستبيان مدى الوالء والصورة الذهنية املكونة لدى عمالء  بشدة. وتقيس األسئلة اليت قام الباحث 

ول هو األ وذلك على حمورين بنك الشام عن البنك وأيضا عن ممارسات البنك يف جمال املسؤولية االجتماعية

تمع والثاين جتاه البيئة  .جتاه ا

 : الدراسةجمتمع  .3.5

ئ أمهيةدراسة يقوم الباحث ب ك يف البنوك اإلسالمية، دراسة حالة بنك الشام، لذل ناملسؤولية االجتماعية على جذب الز

ت لدى بنك الشام وتلقي اخلدمات البنكية  ئن بنك الشام الذين قاموا بفتح حسا فإن جمتمع البحث هو مجيع ز

  املختلفة أو التعامل مع البنك من خالل أحد صيغ التمويل اإلسالمي.
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 :الدراسةعينة  .3.6

ملسؤولية  نمبا أنه ال ميك ئن بنك الشام وأيضا االطالع على آرائهم حول بنك الشام فيما يتعلق  الوصول إىل مجيع ز

ئن بنك الشام حيث  تمع الكلي لز استبيان من خالل فروع البنك  120مت توزيع االجتماعية لذلك تقرر أخذ عينة من ا

ئن، وعند مراجعة االستب 102ومت اسرتداد  ت تبني وجود استبيان من الز ت متناقضة  12يا استبيان إما حتوي على بيا

لتايل مت دراسة  ستخدام  90أو غري مستكملة لذلك مت استبعادها، و استبيان مبعلومات صحيحة وكاملة ومت حتليلهم 

مج    للحصول على النتائج.    SPSSاساليب التحليل املعتمدة على بر

 املتغريات: .3.7

ئن يف البنوك اإلسالمية ويف هذه احلالة فإن املسؤولية  مهيةأيقوم الباحث بدراسة  املسؤولية االجتماعية على جذب الز

لى املتغري تعترب هي املتغري املستقل الذ سيقوم الباحث بقياس أثره عاالجتماعية اليت ميارسها البنك حمل الدراسة وهو بنك الشام 

ئن بنك الشام ومدى والئهم للبنك الذي يؤدي إىل متسكهم واستمرار تعاملهم مع  التابع وهو الصورة الذهنية املتكونة لدى ز

لبحث: ستعراض املتغريات املتعلقة   بنك الشام وفيما يلي يقوم الباحث 

 :االجتاهات التاليةاملسؤولية االجتماعية من خالل ممارسات وهو  :املتغري املستقل .3.7.1

تمعسؤولية االجتماعية امل .1 عبارات من العبارات الواردة يف االستبيان املخصص للدراسة لتقيس  6ختصيص مت : جتاه ا

تمع.  مدى التزام بنك الشام يف املسؤولية االجتماعية جتاه ا

عبارات يف االستبيان لتقيس مدى التزام بنك الشام يف ممارسات املسؤولية  4مت ختصيص  :جتاه البيئةملسؤولية االجتماعية ا .2

لبنك.  االجتماعية جتاه البيئة احمليطة 

  املتغري التابع: .3.7.2

عبارات يف االستبيان لتقيس شكل الصورة الذهنية اليت رمسها عمالء  9ختصيص صورة الذهنية والوالء لبنك الشام: مت ال .1

م. بنك الشام عن  البنك يف أذها
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ملتغريات التالية: وتتمثل الدميوغرافية:املتغريات  .3.7.3  املتغريات الدميوغرافية 

 اجلنس  .1

 العمر  .2

 مستوى الدخل  .3

 مستوى التعليم .4

 طبيعة العمل  .5

 التحليل االحصائي: .3.8

ت  ت املوزعة وعددها متت عملية حتليل البيا مج التحليل  من 90واليت مت استخالصها من االستبيا خالل استخدام بر

  ذلك من خالل املقاييس التالية: ومت 23النسخة    SPSSاإلحصائي 

ل على مدى إلضافة إىل مستوى املعنوية لنحص احلسابية،واملتوسطات  والنسبة املئويةوهي التكرار  املقاييس الوصفية: .3.8.1

ت وقبول الفرضيات من عدممعنوي   ه.ة اإلجا

ا فيما لو أعيد التطبيق على نفس العينة كرونباخ:-معامل ألفا .3.8.2 مدى ثبات و  يبني مدى إمكانية احلصول على النتائج ذا

 .العينة

 يبني نوع العالقة بني املتغريات اختبار االرتباط بريسون: .3.8.3

 قياس ثبات وصدق العينة: .4

مج  - العتماد على بر مت االعتماد على قيمة معامل لالستدالل على ثبات  بقياس قيمة ألفا كرونباخ SPSSقام الباحث 

ت االستبيان يف ظروف مماثلة فإننا سنحصل  ت والذي يؤكد أنه يف حال إعادة مجع بيا الفاكرونباخ لقياس معامل الثبات يف البيا

العتماد على  ي، وفيما يل%60على نفس النتائج والرقم املقبول هو   .SPSSنتائج قياس معامل الثبات 
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 ) فياس معامل الثبات1اجلدول (

  كرونباخ-قيمة معامل ألفا

0.701  

مج  العتماد على بر    SPSSاملصدر: من إعداد الباحث 

مج  - العتماد على بر  األسئلةيتضح لنا أن معامل الثبات االمجايل ولكل  SPSSمن خالل اجلدول السابق املعد من قبل الباحث 
لتايل فإنه بنسبة %60هو معدل مقبول بشكل جيد جداُ كونه فوق ال  ئن بنك الشام  %70، و لو مت إعادة اختبار العينة من ز

ت فإنه سنحصل على نفس النتائج.  يف ظروف طبيعية مماثل لتلك اليت مت إجراء االختبار فيها من خالل توزيع االستبيا

 

 وصف العينة املدروسة حسب متغريات الدراسة: :نتائج الدراسة امليدانيةحتليل  .5

ت  .5.1  الدميوغرافية.البيا

عند إدخال  2وإىل أنثى ومت منحه الرقم  1يتوزع اجلنس إىل ذكر ومت منحه الرقم  :اجلنستوزع عينة البحث حسب  .5.1.1

مج  ت يف بر   يبني اجلدول التايل توزع مفردات العينة حسب اجلنس: و  SPSSالبيا

  مفردات العينة حسب اجلنس توزع )2(اجلدول 

  النسبة  التكرار  نوع اجلنس   الرقم
  %58.9  53  ذكر  1

  %41.1  37  أنثى  2

موع     %100  90  ا

  
مج  العتماد على بر    SPSSاملصدر: من إعداد الباحث 

ث حيث أن نسبة الذكورإن  - ئن من اإل ئن الذكور يف بنك الشام االسالمي يفوق عدد الز نسبة  وبلغت %58.8بلغت  عدد الز

ث  ث على خالف ما يوجد يف البنوك ، %41.2اإل ويعود ذلك إىل عدم وجود برامج أو منتجات لدى بنك الشام خمصصة لإل

 األخرى من برامج دعم سيدات األعمال أو رائدات األعمال.
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قام الباحث بتقسيم الفئات العمرية إىل مخس فئات عمرية بداية من عمر فتح  العمر:توزع عينة البحث حسب . 5.1.2

ئن لدى بنك الشام حسب العينة والذين  18احلساب بشكل مفرد دون وجود الوكيل على احلساب وهو عمر  سنة وكانت نسبة الز

ئن بني عمر %12.2سنة هي  25و 18ترتاوح أعمارهم بني  ، وكانت نسبة %22.2سنة هي  35و 26، بينما كانت نسبة الز

ئن الذين ترتاوح أعمارهم بني  ئن الذين ترتاوح أعمارهم بني   ،%40هي  سنة 45و 36الز سنة هي  55و 46كانت نسبة الز

ئن فوق  18.9  .%6.7سنة هي  55وأخريا كانت نسبة الز

  العمر فئات توزع مفردات العينة حسب ) 3اجلدول (

  النسبة  التكرار  الفئة العمرية  الرمز

1  18 – 25  11  12.2%  

2  26 – 35   20  22.2%  

3  36 – 45   36  40%  

4  46 – 55  17  18.9%  

5   +55  6  6.7%  

موع     %100  90  ا

مج  العتماد على بر   SPSSاملصدر: من إعداد الباحث 

ئن يف العينة ضمن الفئتني العمريتني ( - سنة،  55لنسبة للفئة العمرية فوق والتواجد قليل  سنة، )45-36) (35- 26يرتكز الز

وتعود النسبة القليلة للفئة العمرية األوىل والفئة العمرية األخرية هو عدم وجود برامج أو منتجات موجهة إىل طالب اجلامعات والذين 

لتايل ال يوج 25إىل  18ينتمون إىل الفئة العمرية من  فإنه عدم وجود منتجات  جانب آخراستقطاب هلذه الفئة، ومن  دسنة و

ئن فوق موجهة إىل   سنة. 55املتقاعدين أدى إىل اخنفاض نسبة الز

مت تقسيم نوع العمل إىل أربع فئات وهي فئة موظفي القطاع العام وكانت  :العملنوع توزع عينة البحث حسب . 5.1.3

، %11.1، وكانت نسبة العاملني يف املهن اليدوية %67.8، وكانت نسبة موظفي القطاع اخلاص %5.6نسبتهم حسب عينة الدراسة 

  .%15.6وأخريا فكانت نسبة العاملني يف التجارة احلرة 
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 العمل حسب نوع  توزع مفردات) 4اجلدول (

  النسبة  التكرار  نوع العمل   الرمز

  %5.6  5  قطاع عام  1

  %67.8  61  قطاع خاص  2

  %11.1  10  مهن يدوية  3

  %15.6  14  جتارة حرة  4

موع     %100  90  ا

مج  العتماد على بر   SPSSاملصدر: من إعداد الباحث 
ئن بنك الشام  - ليدوية والتجارة قليلة نسبيا تعمل يف القطاع العام أما املهن ا اخلاص ونسبةلنسبة الكبرية تعمل يف القطاع يرتكز ز

وتعود النسب السابقة العالية يف جمال القطاع اخلاص إىل وجود منتجات متويل تنطبق شروطها على العاملني يف  احلرة فهي متقاربة.

ملنتجات، يستوفون شرط قيمة الراتب يف هذه االقطاع اخلاص أكثر من انطباقها على الفئات األخرى فالعاملني يف القطاع العام ال 

 ه املنتجات.أما التجار فهم ليسوا حباجة إىل مثل هذ

ت دخل  :الدخلتوزع عينة البحث حسب  .5.1.4 ئن بنك الشام إىل ستة مستو ت الدخل لدى ز مت تقسيم مستو

ألف لرية سورية شهر وأقل نسبة كانت من أصحاب الدخل  225-151وكانت النسبة األعلى من نصيب أصحاب الدخل بني 

، ويبني اجلدول التايل توزع 75املنخفض أقل من     عينة البحث حسب مستوى الدخل. ألف لرية سورية شهر

ت الدخل توزع مفردات العينة حسب) 5اجلدول (   بيا

الف اللريات  الرمز   النسبة   التكرار  الدخل 

  %4.4  4  75أقل من   1

2  75 – 150  21  23.3%  

3  151 – 225   33  36.7%  

4  226 – 300  17  18.9%  

5  301 – 450   9  10%  

  %6.7  6  450أكثر من   6
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موع      %100  90  ا

مج  العتماد على بر   SPSSاملصدر: من إعداد الباحث 
ئنترتكز النسبة العظمى من  - ألف  450ة فوق قليلة يف الفئ للدخل ونسبةألف لرية سورية كمستوى  225 – 151يف الفئة من  الز

ً، حيث يعود ذلك وربطا مع جدول توزع العينة حسب نوع العمل إىل أن نسبة العاملني يف القطاع اخلاص كانت  لرية سورية شهر

بع 75أكرب نسبة يف جدول توزع العينة حسب نوع العمل، وكانت نسبة مستوى الدخل أقل من  ة ألف لرية سورية شهر 

لغالبية عن هذا املستوى.  الخنفاض نسبة العاملني يف القطاع احلكومي والذين تنخفض رواتبهم 

ت ويبني اجلدول ا :املستوى العلميحسب  عينة البحثتوزع . 5.1.5 لتايل مت تقسيم املستوى العلمي إىل أربعة مستو

ئن بنك   الشام.توزع مفردات العينة املدروسة حسب املستوى العلمي لز

 العلمي املستوى  توزع مفردات العينة حسب) 6اجلدول (

  النسبة  التكرار  املستوى العلمي   الرمز

  %14.4  13  نوي   1

  %27.8  25  معهد  2

  %42.2  38  جامعي  3

  %15.6  14  دراسات عليا  4

موع     %100  90  ا

مج  العتماد على بر  SPSSاملصدر: من إعداد الباحث 

 

 %42.2حيث بلغت نسبتهم  هادات اجلامعيةملني مع بنك الشام هم من محلة الشالسابق إن أعلى نسبة من املتعامن اجلدول  -

ت العينة حسب نوع العمل  األقل  النسبو حيث يعمل أغلب اخلرجيني اجلامعيني يف القطاع اخلاص وهذا ما أكده جدول توزع بيا

 .حيث يفسر ذلك بقلة منتجات البنك املوجهة إىل القطاع العام %15.6 العلياومحلة الدراسات  %14.4تتوزع إىل محلة الثانوية 
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ت حماور االستبيان:. حتليل 5.2    بيا

ئن الذين  - قام الباحث بتقسيم حماور االستبيان إىل ثالثة حماور رئيسية يتبع لكل منها عدد من األسئلة اليت تقيس رأي عينة الز

 لية:وتتضمن احملاور التا وهذه احملاور تتضمن املتغريات الالزمة الختبار الفرضيات إلجابة على االستبيان اقامو 

o :تمع. املسؤولية االجتماعية لبنك الشام اإلسالمي  احملور األول  جتاه ا

o :جتاه البيئة املسؤولية االجتماعية لبنك الشام اإلسالمي احملور الثاين. 

o :نك الشام اإلسالمي.الصورة الذهنية لعمالء ب احملور الثالث 

ستخدام مقياس ليكرت ذو األبعاد اخلمسة املتدرجة كما يلي (موافق بشدة، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق  - قام الباحث 

 بشدة) ومت تثقيل هذه األبعاد وإعطاءها قيم كما يف اجلدول التايل: 

 ) جدول قيم مقياس ليكرت7(اجلدول 

  5  موافق بشدة
  4  موافق
  3  حمايد

  2  غري موافق
  1  غري موافق بشدة

  

واليت  0.8وبقسمته على عدد الفئات ينتج لدينا طول الفئة وهو  4وعند حساب املدى لقيم ليكرت املقياس اخلماسي يكون  -

 يستعرضها الباحث يف اجلدول التايل:

 ) جدول طول فئات مقياس ليكرت8اجلدول رقم (

  الناتج حسب القيمة  القيمة
  غري موافق بشدة   1.8 – 1 

  غري موافق  2.6 – 1.81
  حمايد  3.4 – 2.61
  موافق  4.2 – 3.41
  موافق بشدة   5 – 4.21
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ستخدام القيم يف اجلدول رقم ( - ت الورقية إىل ملف اكسل  مج 8قام الباحث بتفريغ االستبيا )، مث مت استرياد امللف إىل بر

SPSS  ت األسئلة   اليت ختص احملاور السابقة.لتتم بعدها حتليل إجا

تمع:حمور . 5.2.1  املسؤولية االجتماعية جتاه ا

ستخدام  - تمع، ة جتعبارات لقياس مدى التزام بنك الشام اإلسالمي مبمارسات املسؤولية االجتماعي سبعقام الباحث  اه ا

إلضافة إىل االحنراف املعياري لكل سؤال واستخراج النتيجة  حيث متت دراسة املتوسطات املوزونة بقيم مقياس ليكرت 

مج التحليل االحصائي  ت التحليل املستخرجة: SPSSستخدام بر  ، وفيما يلي يتم استعراض بيا

تمع واالحنراف املعياري ) جدول املتوسطات9اجلدول (   حملور املسؤولية االجتماعية جتاه ا

    العبارة  الرقم
غري 

موافق 
  بشدة

غري 
  موافق

  موافق  حمايد 
موافق 
  بشدة

  املتوسط 
االحنراف 
  املعياري

 النتيجة

1  
تعترب أقرب فرع لك من فروع بنك الشام قريب 

  منك 

  32  41  9  4  4  التكرار
  موافق  1.022  4.03

  35.6  45.6  10  4.4  4.4  النسبة

2  
لتوظيف العادل وتالحظ ذلك  يقوم بنك الشام 

ئن    من خالل جودة خدمة الز

  30  49  3  5  3  التكرار
  موافق  0.944  4.09

  33.3  54.4  3.3  5.6  3.3  النسبة

  يدعم بنك الشام اجلمعيات اخلريية   3
  22  53  2  10  3  التكرار

  موافق  1.006  3.90
  24.4  58.9  2.2  11.1  3.3  النسبة

4  
تمع  ينسجم بنك الشام وخدماته مع طبيعة ا

  السوري

  32  24  8  18  8  التكرار
  موافق  1.380  3.60

  35.6  24.7  8.9  20  8.9  النسبة

  يدعم بنك الشام املوهوبني واألشخاص املميزون  5
  10  53  7  18  2  التكرار

  موافق  1.006  3.57
  11.1  58.9  7.8  20  2.2  النسبة

6  
يرعى بنك الشام حفالت التخرج واملؤمترات 

  واملعارض 

  16  48  9  13  4  التكرار
  موافق  1.027  3.66

  17.8  53.3  10  14.4  4.4  النسبة

  15  26  14  27  8  التكرار  مدة انتظاري لتلقي اخلدمة تعترب منطقية جدا  7
  حمايد  1.268  3.14

  16.7  28.9  15.6  30  8.9  النسبة

  موافق     3.71  نتيجة احملور
مج  العتماد على بر    SPSSاملصدر: من إعداد الباحث 

مج  - العتماد على بر حيث كانت النتيجة الكلية للمحور  ،SPSSقام الباحث بدراسة اجلدول السابق والذي مت إنشاءه 

تمع، كان املتوسط املرجح  فإن قيمة  7وحسب اجلدول رقم  3.71األول حمور املسؤولية االجتماعية لبنك الشام جتاه ا

ئن بنك الشام موافقون على أن البنك يقوم مبمارسة املسؤولية  لتايل ميكن القول إن ز املتوسط تقع ضمن جمال "موافق" و
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تمع، مع مالحظاالج قيمة حمايد للعبارة اليت تتعلق مبدة االنتظار لتلقي اخلدمة حيث أجابت العينة مبحايد  ةتماعية جتاه ا

ئن بنك الشام على مدة  وكانت قيمة االحنراف  املعياري عالية مما دل على أنه يوجد مؤثرات أخرى و ال يوجد إمجاع من قبل ز

 االنتظار لتلقي اخلدمات.

ل دراسة اجلدول السابق نالحظ أن العبارة اليت تتعلق جبودة اخلدمات من خالل وجود األشخاص املناسبني خلدمة من خال -

ئن كانت صاحبة أعلى متوسط مما يعين ا  أن بنك الشام يويل اهتماما كبريا ملوضوع توظيف واستقطاب الكوادر اجليدة، بينم الز

  لرئيسي لبنك الشام صاحبة أقل متوسط وكانت قريبة من موافق.كانت عبارة مدة االنتظار يف صالة الفرع ا

  املسؤولية االجتماعية جتاه البيئة:. حمور 5.2.2

ستخدام  - البيئة، حيث  ة جتاهعبارات لقياس مدى التزام بنك الشام اإلسالمي مبمارسات املسؤولية االجتماعي أربعقام الباحث 

ستخدام  إلضافة إىل االحنراف املعياري لكل سؤال واستخراج النتيجة  متت دراسة املتوسطات املوزونة بقيم مقياس ليكرت 

مج التحليل االحصائي  ت التحليل املستخرجة: SPSSبر  ، وفيما يلي يتم استعراض بيا

 

  البيئة) جدول املتوسطات واالحنراف املعياري حملور املسؤولية االجتماعية جتاه 10اجلدول ( -

    العبارة  الرقم
غري 

موافق 
  بشدة

غري 
  موافق

  موافق  حمايد 
موافق 
  بشدة

  املتوسط 
االحنراف 
  املعياري

 النتيجة

1  
تمعية املختلفة  يدعم بنك الشام النشاطات ا

   للحفاظ على البيئة

  21  28  15  17  9  التكرار
  حمايد  1.304  3.39

  23.3  31.1  16.7  18.9  10  النسبة

2  
حيافظ بنك الشام على البيئة احمليطة مثل 

   األماكن األثرية واملساحات اخلضراء

  16  43  11  17  3  التكرار
  موافق  1.091  3.58

  17.8  47.8  12.2  18.9  3.3  النسبة

تمعية   3    لبيئةليرعى بنك الشام محالت التوعية ا
  25  28  11  17  9  التكرار

  موافق  1.343  3.48
  27.8  31.1  12.2  18.9  10  النسبة

4  
تعترب قاعة االنتظار مكان صحي لالنتظار يف 

  بنك الشام

  24  43  13  6  4  التكرار
  موافق  1.034  3.86

  26.7  47.8  14.4  6.7  4.4  النسبة

  موافق     3.57  نتيجة احملور
مج  العتماد على بر    SPSSاملصدر: من إعداد الباحث 
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مج  - العتماد على بر حيث كانت النتيجة الكلية حملور املسؤولية  SPSSقام الباحث بدراسة اجلدول السابق واملعد 

ن  8وحسب اجلدول رقم  3.57االجتماعية جتاه البيئة هي  لتايل ميكن القول  فإن هذه القيمة تقع ضمن جمال "موافق" و

ملسؤولية االجتماعية جتاه البيئة بشكل جيد، كما الحظ الباحث أن املتوسط املرجح  ئن بنك الشام يعتربون أن البنك يقوم  ز

تمعية اليت تدعو للحفاظ على البيئة يقع ضمن جما لتدقيق بلعبارة دعم بنك الشام للنشاطات ا ت اجلدول ل حمايد و باقي بيا

إلعالم والتسويق ملمارساته جتاه البيئة.  يعتقد الباحث أن على بنك الشام االهتمام 

من خالل دراسة اجلدول السابق كانت عبارة اعتبار صالة االنتظار يف بنك الشام الفرع الرئيسي مكا صحيا صاحبة أعلى  -

ئن تعب الوقوف متوسط وذلك يرتبط جبودة كراسي  إلضافة إىل منع التدخني واستخدام نظام دور آيل يوفر على الز االنتظار 

 وينظم عمل البنك.

    :الصورة الذهنية. حمور 5.2.3

ستخدام  - ئن بنك الشام، حيث متت دراسة املتوسطات عبارات لقياس  مثاينقام الباحث  الصورة الذهنية املتكونة لدى ز

مج التحليل االحصائي  ستخدام بر إلضافة إىل االحنراف املعياري لكل سؤال واستخراج النتيجة  املوزونة بقيم مقياس ليكرت 

SPSS :ت التحليل املستخرجة  ، وفيما يلي يتم استعراض بيا

 
  املتوسطات للعبارات اليت تقيس الصورة الذهنيةل ) جدو 11اجلدول (

    العبارة  الرقم
غري 

موافق 
  بشدة

غري 
  موافق

  موافق  حمايد 
موافق 
  بشدة

  املتوسط 
االحنراف 
  املعياري

 النتيجة

1  
ريت لفرع اخلدمات يف  أتلقى خدمة جيدة عند ز

  بنك الشام

  25  46  11  6  2  التكرار
  موافق  0.935  3.96

  27.8  51.1  12.2  6.7  2.2  النسبة

ئنه  2   يعترب بنك الشام قريب معنو من ز
  9  38  13  24  6  التكرار

  حمايد  1.149  3.22
  10  .42  14.4  26.7  6.7  النسبة

3  
ال يوجد أسباب تستدعي أن أغري تعاملي من 

  بنك الشام إىل بنك آخر

  23  41  8  15  3  التكرار
  موافق  1.120  3.73

  25.6  45.6  8.9  16.7  3.3  النسبة

  أنصح أن يتم التعامل مع بنك الشام  4
  27  30  14  11  8  التكرار

  موافق  1.276  3.63
  30  33.3  15.6  12.2  8.9  النسبة

5  
يعترب بنك الشام من أفضل البنوك يف اجلمهورية 

  العربية السورية 

  28  31  8  11  12  التكرار
  موافق  1.390  3.58

  31.1  34.4  8.9  12.2  13.3  النسبة 
  1.118  3.91  28  45  3  9  5  التكرار   6
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راض عن العوائد من الودائع اليت أودعتها يف بنك 
  الشام

  موافق  31.1  50  3.3  10  5.6  النسبة

7  
برأيي بنك الشام يتواجد يف مجيع األماكن احليوية 

  اقتصاد

  32  30  10  9  9  التكرار
  موافق  1.312  3.74

  35.6  33.3  11.1  10  10  النسبة

  أستطيع دائما أن أثق بنصائح إدارة بنك الشام  8
  35  24  5  19  7  التكرار 

  موافق  1.381  3.68
  38.9  26.7  5.6  21.1  7.8  النسبة

  موافق     3.68  نتيجة احملور
مج  العتماد على بر    SPSSاملصدر: من إعداد الباحث 

وتقع هذه القيمة يف جمال "موافق"،  3.68قام الباحث بدراسة اجلدول السابق حيث كانت النتيجة الكلية حملور الصورة الذهنية  -

ن البنك ال يلمس  ئن بنك الشام  ئن معنو صاحبة أقل متوسط، ويعود ذلك إىل شعور ز حيث كانت عبارة القرب من الز

م احلقيقية من خالل خدما ته وغالبا أتت هذه النسبة من موظفي القطاع احلكومي حيث نتيجة تدين رواتبه مل خيصص احتياجا

خذ بعني االعتبار األجور القليلة نسبيا هلذه الفئة، وحازت  بنك الشام هلم خدمات أو منتجات بنكية ميكن أن تشمل أو 

ئن بنك الشام على أعلى متوسط يف ا اجلداول  وهو ما ينسجم مع نتائججلدول السابق عبارة جودة اخلدمات اليت يتلقاها ز

 .السابقة من حيث انتقاء واستقطاب بنك الشام للكوادر اجليدة

 الفرضيات: اختبار. 5.3

ملسؤولية االجتماعية  - بعد االنتهاء من دراسة احملاور الثالث الرئيسية واحلصول على املتوسطات والتأكد من التزام بنك الشام 

ئن بنك الشام اإلسالمي هي صورة ذهنية  إلضافة إىل التأكد من أن الصورة الذهنية املتكونة لدى ز تمع وجتاه البيئة  جتاه ا

 ختبار الفرضيات اليت مت ذكرها يف بداية البحث وهي:سيقوم الباحث جيدة، 

o  ملسؤولية االجتماعية ة الذهنية وبني الصور يوجد عالقة ارتباط خطي ذات داللة إحصائية بني التزام بنك الشام 

ئن بنك الشام اإلسالمي ويتفرع عن الفرضية الرئيسية الفرضيتني التاليتني:  املتكونة لدى ز

تمع وبني الصورة الذهنية يوجد عالقة ارتبا .1 ملسؤولية االجتماعية جتاه ا ط خطي بني التزام بنك الشام 

 للبنك.

ملسؤولية االجتماعية جتاه البيئة وبني الصورة الذهنية  .2 يوجد عالقة ارتباط خطي بني التزام بنك الشام 

 للبنك.
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ختبار فرضيات البحث عن طريق حتليل معامل االرتباط بني - دف عة  املتغريات املستقلة واملتغريات التابقام الباحث  وذلك 

معرفة التأثري لكل متغري على اآلخر، ومت استخدام معامل االرتباط بريسون حيث أن عندما تكون قيمة بريسون موجبة وقريبة من 

إن ذلك الصفر فالواحد الصحيح يدل ذلك على عالقة ارتباط خطي طردية قوية، ويكون عندما تكون قيمة بريسون أقل من 

 يدل على عالقة عكسية، والصفر يدل على انعدام العالقة.

  

ملسؤولية االجتماعية  الفرضية الفرعية األوىل:. 5.3.1 اه جتيوجد عالقة ارتباط خطي موجبة ذات داللة إحصائية بني التزام بنك الشام 

تمع  ئنوبني ا   .الصورة الذهنية للبنك لدى الز

ملس مت اختبار العالقة - تمع و بني التزام بنك الشام  ئن من خالل الصورة اؤولية االجتماعية جتاه ا لذهنية من بني جذب الز

ية البديلة على ة بني املتغريين، وتشري الفرضرضية العدم على أنه ال توجد عالقوتنص ف بريسون، خالل استخدام معامل االرتباط

مج أنه يوجد عالقة ارتباط بني املتغريين ذات   :SPSSداللة إحصائية ومن خالل اجلدول التايل نبني القيم املستخرجة من بر

تمع12اجلدول (  ) جدول اختبار معامل االرتباط حملور املسؤولية االجتماعية جتاه ا

  
املسؤولية االجتماعية جتاه 

تمع   ا

  الصورة الذهنية

املسؤولية االجتماعية جتاه 

تمع   ا

  0.657  1  بريسون

  0.001    مستوى الداللة

  90    العينة

  الصورة الذهنية

  1  0.657  بريسون

    0.001  مستوى الداللة

    90  العينة

مج      SPSSاملصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على بر

وهي موجبة مما يشري إىل وجود عالقة ارتباط  0.657نالحظ أن قيمة معامل االرتباط بريسون هي  11من خالل اجلدول رقم  -

ئن، وأيضا كانت قيمة  تمع وبني الصورة الذهنية للبنك لدى الز خطي طردي بني التزام بنك الشام املسؤولية االجتماعية جتاه ا
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p=0.001  واليت نصت على عدم وجود عالقة ارتباط خطي بني  ، مما سبق نرفض فرضية العدم0.05وهي قيمة أصغر من

ئن، ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص  تمع وبني الصورة الذهنية للبنك لدى الز التزام بنك الشام املسؤولية االجتماعية جتاه ا

ملسؤولية اال ئنعلى أنه يوجد عالقة ارتباط خطي بني التزام بنك الشام  تمع والصورة الذهنية لز  البنك. جتماعية جتاه ا

ملسؤولية االجتماعية جتاه  :الثانيةالفرضية الفرعية . 5.3.2 يوجد عالقة ارتباط خطي موجبة ذات داللة إحصائية بني التزام بنك الشام 

ئن.   البيئة وبني الصورة الذهنية للبنك لدى الز

ئن من خالل الصورة الذهنية من  مت اختبار العالقة بني التزام بنك - تمع وبني جذب الز ملسؤولية االجتماعية جتاه ا الشام 

خالل استخدام معامل االرتباط، وتنص فرضية العدم على أنه ال توجد عالقة بني املتغريين، وتشري الفرضية البديلة على أنه 

مج  يوجد عالقة ارتباط بني املتغريين ذات داللة إحصائية ومن خالل  :SPSSاجلدول التايل نبني القيم املستخرجة من بر

 البيئة) جدول اختبار معامل االرتباط حملور املسؤولية االجتماعية جتاه 13اجلدول (

  
املسؤولية االجتماعية جتاه 

  البيئة

  الصورة الذهنية

املسؤولية االجتماعية جتاه 

  البيئة

  0.462  1  بريسون

  0.001    مستوى الداللة

  90    العينة

  الصورة الذهنية

  1  0.462  بريسون

    0.001  مستوى الداللة

    90  العينة

مج      SPSSاملصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على بر

وهي موجبة مما يشري إىل وجود عالقة ارتباط  0.462نالحظ أن قيمة معامل االرتباط بريسون هي  12من خالل اجلدول رقم  -

ئن، وأيضا كانت قيمة  خطي طردي بني التزام بنك الشام املسؤولية االجتماعية جتاه البيئة وبني الصورة الذهنية للبنك لدى الز

p=0.001  واليت نصت على عدم وجود عالقة ارتباط خطي بني  مما سبق نرفض فرضية العدم ،0.05وهي قيمة أصغر من



56 | P a g e 
 

ئن،  اليت تنص  ية البديلةونقبل الفرضالتزام بنك الشام املسؤولية االجتماعية جتاه البيئة وبني الصورة الذهنية للبنك لدى الز

ملسؤولية االج ئنعلى أنه يوجد عالقة ارتباط خطي بني التزام بنك الشام    البنك. تماعية جتاه البيئة والصورة الذهنية لز

  . نتائج اختبار الفرضيات: 5.3.3

  ما يلي: توصل الباحث إىلمن خالل اختبار بريسون الذي قام الباحث بتطبيقه على عينة االختبار  

ئن يف بنك  .1 تمع وبني الصورة الذهنية وجذب الز ملسؤولية االجتماعية جتاه ا إن قيمة بريسون يف اختبار االرتباط بني االلتزام 

ملسؤولية االجتماعية جتاه البيئة ويدل ذلك على أن   مهيةأالشام كانت أقرب للواحد من القيمة اليت ظهرت مبا خيص االلتزام 

ملسؤولي تمع. مهيةة االجتماعية جتاه البيئة أقل من األااللتزام  ملسؤولية االجتماعية جتاه ا  يف حال االلتزام 

ملسؤولية االجتماعية جتاه البيئ 2018من خالل التقرير السنوي لبنك الشام لعام  .2 اللتزام  خالل عدة  من ةجند أن البنك يقوم 

ت من ئن البنك بعدم االنتباه أو العلم بتلك املمارسات، وأكد ذلك قيم  ممارسات ولكن لوحظ أثناء احلصول على البيا ز

جتماعية جتاه ملسؤولية اال ممعامل االرتباط اليت اجتهت لتقارب الصفر وكانت أقرب من معامل االرتباط اخلاص مبحور االلتزا

تمع.   ا
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  البحث  نتائج

ملسؤولية االجتماعية جتاه  .1 ألماكن احليوية اقتصاد ليقوم خبدميلتزم بنك الشام  تمع من خالل تواجده  ة أكرب ا

تمع يف  إلضافة إىل دعم اجلمعيات اخلريية، حيث تنسجم خدمات البنك مع طبيعة ا ئن،  عدد ممكن من الز

دة والئهم. اسورية، مم ئن ساعدت على ز  أدى إىل صورة ذهنية جيدة لدى ز

ملسؤو  .2 تمع، حيلتزم بنك الشام  ملسؤولية االجتماعية جتاه ا يث لية االجتماعية جتاه البيئة بدرجة أقل من التزامه 

ة البيئية، ويوفر اء ورعاية محالت التوعيأنه حيافظ على البيئة احمليطة بفروعه من خالل احلفاظ على املساحات اخلضر 

ئن وحتسني الصورة الذ  هنية لديهم.قاعات انتظار صحية، أدى ذلك إىل جذب الز

ملسؤولية االجتماعية بكل حماورها أثر على حتسنيحيث  بنك الشام يتمتع بصورة ذهنية جيدة إن  .3  كان اللتزامه 

 هذه الصورة.

لتغطيات اإلعالمية اجليدة عند إجرائه ألي حدث خيص املسؤولية االجتماعية جتاه البيئة  .4 ال يقوم بنك الشام 

ت  االستبيان. ولوحظ ذلك من خالل حتليل بيا

ملؤمترات بشكل جيد. .5  يقوم بنك الشام برعاية حفالت التخرج واملشاركة 

ا البنك وممثليه  .6 رات اليت يقوم  يويل بنك الشام أمهية لدعم اجلمعيات اخلريية واألعمال اخلريية وذلك من خالل الز

 إىل دور األيتام واجلمعيات اخلريية.

ئن اهتماما كبريا من خالل النصائح  .7 حرتافيةيويل بنك الشام خدمة الز ئن. والتعامل     مع الز
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 التوصيات

ا البنك كل عام. .1 تمع من خالل املمارسات اليت يقوم  ملسؤولية االجتماعية جتاه ا  االستمرار يف االلتزام 

ئن من خالل ممارساته للمسؤولية  احلفاظ على الصورة الذهنية اجليدة اليت رمسها بنك الشام .2 يف عقول الز

تمع والبيئة.  االجتماعية على صعيد ا

حلفاظ على املساحات اخلضراء فحسب، وأن  .3 ملسؤولية االجتماعية جتاه البيئة وأال يكتفي البنك  دة االلتزام  ز

 يتجاوز ذلك إىل ممارسات أخرى مبدعة.

ئن بشكل فعلي.احلفاظ على التواجد يف األماكن احليو  .4   ية اقتصاد وقريبا من الز

إلضافة اإلعالن عنها. .5 دة اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية يف التقارير السنوية   ز

ملسؤولية االجتماعية ضمن التقرير السنوي ومتييزه عن النشاطات وعدم دجمه مع النشاطات. .6   إفراد فقرة خاصة 

 

 :الدراسات املقرتحة

 املسؤولية االجتماعية جتاه املوظفني على والء املوظفني.دراسة أثر  .7.1

 دراسة أثر املسؤولية االجتماعية جتاه املسامهني على جذب املسامهني. .7.2
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  امللحق األول:

 10/07/2019بتاريخ مت إجراء مقابلة مع مديرة قسم اجلودة يف بنك الشام اآلنسة ر اهلامش  :مقابلة

  التايل:يف  الساعة وسأخلصهااستمرت املقابلة حلوايل 

ت وأهداف املسؤولية االجتماعية يف بنك الشام: .1  ما هي حمتو

i. ة األخرى اإلسالميبنوك يقع على عاتق بنك الشام ضغط جمتمعي أكرب من ذلك الذي خيص ال

أو التقليدية كون بنك الشام هو أول بنك إسالمي أخذ ترخيص مبزاولة العمل يف السوق السورية 

ئن نتائج تعترب خيالية أو حىت بعيدة عن الواقع كون البنك  ته كان يتوقع الز حيث يف بدا

ئن كون ال  وما يهمه بنك إسالمياً إسالمياً حىت ذهب البعض إىل أنه سيتم توزيع األموال على الز

كبرية من خالل ممارسات املسؤولية لذلك كانت مهمة قسم التسويق   ،هو الوضع املعيشي للناس

 ،االجتماعية لكي يتم إيصال أهداف ورؤية البنك من خالل فعاليات املسؤولية االجتماعية 

 رتحات اليتمن خالل املق هنالحظوحاليا أصبح لدى املتعاملني وأصحاب املصلحة وعي كاف 

ئن حيث كان   أثر كبري يف خطة ممارسات املسؤولية االجتماعية. مملقرتحانتلقاها من الز

ى خربة على دراسات أم عل جتماعيةاالشام اسرتاتيجيته يف املسؤولية هل يبين بنك ال .2

 املدراء:

i.  ا إىل الرتكيز على األقسام الرئيسية اليت ختص صلب العمل مثل أي شركة تتعرض يف بدا

مت يف بنك  ،االجتماعيةاملصريف وبعد ذلك يبدأ االهتمام مبواضيع خمتلفة مثل اجلودة واملسؤولية 

الشام تبين اسرتاتيجية التنوع يف ممارسات املسؤولية االجتماعية ليكون البنك قريبا من مجيع فئات 

تمع، ً يرعى  ا ت على أخرى جتده يكرم املسنني ويقيم املأد ويف أحيانتكرمي املتفوقني أحيا

 شرفهم. 
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ما هي الشهادات اليت حصل أو خيطط بنك الشام احلصول عليها واليت هلا عالقة  .3

 ملسؤولية االجتماعية:

i.  2018وقام بتجديدها يف عام  2017يف عام  9001 األيزوحصل البنك على شهادة 

وكانت على درجة كبرية من األمهية للبنك حيث تعترب هذه الشهادة وثيقة إثبات إىل أن البنك 

جلودة املطلوبة. ويف الوقت احلايل خيطط  الطريقميشي يف  الصحيح أنه يقوم جبميع معامالته 

رسات املسؤولية واليت ختتص يف مما 26000 األيزوبنك الشام للحصول على شهادة 

 االجتماعية.

 يرجى توضيح تطبيق مفاهيم اجلودة على ممارسات املسؤولية االجتماعية: .4

i.  يت على املسؤولية أكد لذلك البد من الت االجتماعية،إن تطبيق مبدأ اجلودة الشاملة البد أن 

وحتقيقا  ة،املستهدفعند وجود أي من فعاليات املسؤولية االجتماعية من مشول هذه الفعالية للفئة 

وقتها الزمين  اءانتهوأخرياً ال تنتهي الفعالية مبجرد  املمارسة،للمبدأ الثاين وهو حتقيق اهلدف من 

ت التقييم والنتائج    وهل حققت ما أريد منها أم ال. ومقارنة األرقامبل تتجاوز ذلك إىل جمر
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  االستبيان:امللحق الثاين: 

 ئن يف البنوك  مت تصميم هذا االستبيان ليتم من خالله دراسة " أثر املسؤولية االجتماعية على جذب الز

 دراسة حالة بنك الشام " –اإلسالمية 
  الدميوغرافية:املعلومات 

  :العمر. 1

    سنة 25سنة إىل  18من 

    سنة 35سنة إىل  26من 

    سنة 45سنة إىل  36من 

    سنة  55سنة إىل  46من 

    55فوق ال 

 

 العمل:قطاع . 2

  عمل حر جتارة  موظف مهن يدوية   موظف قطاع خاص  موظف قطاع عام
 

 معدل الدخل الشهري:. 3

    ألف ل.س 75أقل من 

    ألف ل.س 150ألف وحىت  75من 

    ألف ل.س 225ألف وحىت  151من 

    ألف ل.س 300ألف وحىت  226من 

    ألف ل.س 450ألف وحىت  301من 

    ألف ل.س 451فوق ال 
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  اجلنس:. 4

  أنثى  ذكر 

 

 السوية العلمية: . 5

  دراسات عليا  جامعي  معهد  نوي

 

  :لدراسة  القسم املتعلق 

 منك:يعترب قريب  الشام ملنزلكأقرب فرع خدمات لبنك . 1

  غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة

 

رتك لفرع اخلدمات يف بنك الشام: . 2  تتلقى خدمة جيدة عند ز

  غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة

 

 يقوم بنك الشام بعمليات توظيف بشكل عادل من خالل ما الحظته من جودة اخلدمة:. 3

  غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة
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 اجلمعيات اخلريية:يدعم بنك الشام . 4

  غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة

 

تمعية املختلفة. 5  البيئة:للحفاظ على  يدعم ويرعى بنك الشام النشاطات ا

  غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة

 

تمع السوري:. 6  ينسجم بنك الشام وخدماته مع طبيعة ا

  غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة

 

 حيافظ بنك الشام على البيئة احمليطة مثل األماكن األثرية واملساحات اخلضراء: . 7

  غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة

 

تمعية الشام محالتبنك  يرعى. 8  :للبيئة التوعية ا

  موافق بشدةغري   غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة

 

تمع:. 9  يرعى بنك الشام األفراد املوهوبني واملتميزين يف ا

  غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة
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 يرعى بنك الشام حفالت التخرج واملؤمترات واملعارض بشكل كاف:. 10

  غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة

 

ئنهيعترب بنك الشام . 11  :قريب معنو من ز

  غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة

 

 ال يوجد اسباب تستدعي أن أغري تعاملي من بنك الشام إىل بنك آخر:. 12

  غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة

 

 الشام:أنصح أن يتم التعامل مع بنك . 13

  غري موافق بشدة  موافقغري   حمايد  موافق  موافق بشدة

  

 يعترب بنك الشام من أفضل البنوك يف اجلمهورية العربية السورية:. 14

  غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة

 

 راض عن العوائد من الودائع اليت أودعنها يف بنك الشام:. 15

  غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة
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 :اقتصادأعتقد أن بنك الشام يتواجد يف مجيع األماكن احليوية . 16

  غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة

 

 أستطيع دائما أن أثق بنصائح إدارة بنك الشام:. 17

  غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة

 

  

 لتلقي اخلدمة تعترب منطقية جدا: انتظاريمدة . 18

  غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة

 

 يف بنك الشام: صحي لالنتظارتعترب قاعة االنتظار مكان . 19

  غري موافق بشدة  غري موافق  حمايد  موافق  موافق بشدة

 

 


