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 الممخص 
هدفت الدفالةددلا دددعالد بافدوا المددولالداةدد ودفلا
لالج ااعفددلاواومهاف مددااواول بافهدداالداف  لددلاتدد اعادا دداا
دءدداضالدعددوضاع ددعااةدد ومامفلضالدجابفددا ا لداباصددااواولق
لد باو فددددددددلالالةدددددددد مت فلا فودددددددددلالد وفدددددددد اتدددددددد ااجددددددددا ا

تدددد ا  صددددف ا ددددفلااهاالداةدددد ودفلالالج ااعفددددلاواو فددددا ام دددد
الداولط لا.

ود حءفدددددامهددددفلوالدفالةددددلا ددددلا طددددوفاا ةدددد  ا لا
تءددددددا اا23 عددددددا  ااءفاةددددددف امالعو امام دددددد ا اع ددددددعا

دءفاساافما فالكالداةاهاف اعفلضالدجابفا الد باو فلا
لالة مت فلادفواهاات ااجا الداة ودفلالالج ااعفلاواما

وااتءدددا ادءفددداسا دددفلالداولط دددلا32لد دددا  امام ددد ا اع دددعا
(ااةدددداهاا اادددد ااةدددداها ا233وط ءدددد الدفالةددددلاع ددددعا 

الدجابفا الد باو فلالالة مت فلا فودلالد وف ا.
و دددفا وصددد  الدفالةدددلا ددددعاعدددف ا  دددا  اا مددداا ا
  دددداف ااةدددد وما فالكالداةدددداهاف ا جدددداهامفلضالدجابفددددا ا

الد باو فلالالة مت فلادفواهاات ا طادالداة ودفلا

 

 

ةداهاف ا  بدا اعفد توافف  دوا فالكالدالالج ااعفلاواوا
امالد وعاوالدل لالدباافلاوا  اا ا

لدحادددددلالالج ااعفدددددلاوالداحات دددددلاماواوالافددددد  االدا هددددد ا
الد ب فا ات ااة وما فال ملا جاهاهذلالداجا ا.

وجددوفاعت ددلا ا  دداطاوا ادداامةددلا الد  ددا  اعدد ا
" اوج دددلافلددددلا حصدددا فا ا دددف الةددد ففللا ددد ااددد اوةدددا  ا

ا صدددددددءا اولداط وعدددددددا اوالد ولصددددددد الالج اددددددداع اواولد
لد  دددددال الةعتافدددددلالد  لذفو فدددددلاولةذلعفدددددلاواولد دددددفول ا

و بددددداوالداةددددداهاف ا    دددددطلاو دددددالا اا" ولالج ااعدددددا 
وجددددوفاعت ددددلالا  دددداطالداةدددد ودفلالالج ااعفددددلاواومفعددددا ا

 ددف ام بددافالداةدد ودفلالالج ااعفددلااا الحصددا ففلدددلااوج ددلا
اج ابدددددددلاو  صدددددددف ا دددددددفلالداولط دددددددلاواووجدددددددفام ددددددداافل ا
 حصدددا فا اع بدددافالداةددد ودفلالالج ااعفدددلااج ابدددلاع دددعا

ا  صف ا فلالداولط لا.

ا
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Abstract 
 
 

The study intends to define the c-

oncept, significance and various implic-

ations of social responsibility in the co-

ntemporary world; highlights the perfo-

rmance level of Cooperative Societies i-

n the State of Kuwait in the field of soc-

ial responsibility; and illustrates its eff-

ect on rooting the values of citizenship. 

In order to achieve the objectives 

of study, a questionnaire has been deve-

loped, including two measures. The fir-

st measure comprises of 32 items to as-

sess the shareholders’ awareness extent 

whether the Cooperative Societies perf-

orm their role in the social responsibili-

ty. The second measure includes 23 ite-

ms to assess the values of citizenship. 

The study was applied 328 shareholders 

of the Cooperatives in the State of Ku-

wait. 

The study’s conclusions include 

the following : the level of shareholder- 

s’ awareness towards the role to be pla-

yed by the Cooperatives in the scope of 

social responsibility is various. 

 

 

 

The perception of shareholders c-

hanges based on the difference of gend-

er, age, marital status and conservatism. 

The educational qualification has no ef-

fect on their level of awareness toward 

this field. 

The results also show that there i-

s statistically significant positive correl-

ation between the use of social networ-

king and posters, publications, TV and 

Radio media broadcasts, seminars and 

meetings, which introduces shareholde-

rs to the activities and programs of soci-

al responsibility. There is also statistic-

ally significant positive correlation bet-

ween the dimensions of social responsi-

bility collectively and the consolidation 

of citizenship values, as well as a statis-

tically significant effect of the total di-

mensions of social responsibility over t-

he rooting of citizenship values. 
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 مقدمة 
 ا اا ل اجاال ماا بذذ  اف  و لد باو فا  

 عداات  صد   ع  طافءمدا تد  ل موم متالفالداج اعاو
 ولالج ااعفدلاو لال  صاففل عولا الد  افل ا  ا فةفا
وا (UN, 2010)لدلءداا ع دع لدءعداض تد  و ةداهل

وا الدولع امّ الد باو فا ا افا اع عالداةداهالاتد ا
 دعا دمااد اااو دلال  صدداففلالد  افدلالداةد فلالاداداا  ا

و حد ا ب ءدفام الد باو فدا افا د ااواولج ااعفلاو ف فل
م ا ةددددملا ةددددماااا  فددددالاتدددد ا حءفدددددامهددددفلوالد  افددددلا
) الداة فلالالدا ب ءلا ادباادلاولدلءااولدجوعاولداةاول 

ا.ا( 6102مون ، 
اد باو فدددا اط ءدددا اد بافدددواصددد فودا اوفءصدددف

 اد  اةد ء ل للعادلالدا حدف اد ةد ا ا   مدااماجااعد
 لح فاجددا مل د   فددل ف حددفو الف فاافددا لع ددفا 

و ط بددددا ملا ولد ءاتفددددل لال  صددداففلاولالج ااعفددددل
  دولتاا دا داوع لدجااعفل لدا  فل فت  لدا  ا لاا 

 ,UNFPA )ولدا ا ددلاما ففاءالطفددلالةفلا  تفددم

مةاةددا اتدد اعدداات اافددا لد باو ا مصدد حددذلاواا(2012
و حءفددافدفاا اواالداح فل طوفااو  افلالداج ابا ا

متدالفاحفدا اا  و ل  صاففلاداالتداحفوفلات ااف  وا
الداج اعا.

محددفمالالةدد مت فلالدجابفددا الد باو فددلاا بددف
لد دددد ا ةددددملاتدددد االد باو فددددلالدرفددددااا حفددددلالدا  اددددا 

 حءفددددالد  افدددلالال  صددداففلاولالج ااعفدددلاوا اددداام مددداا
فعلاد جافعالدءفال اولةا ا فا او وجفمماادداا  اا 

ء صددددداامهدددددفلوالدحا دددددلا ددددددلاواواالال  صدددددافالددددددوط  
لد باو فلاع عا وتفاالدة عاولدففاا ا  ةبااا  اتةفلا

ا افدذااةد ومااتحةباولق اااف ءعاع عاعا ءماا حءفدد
والالج ااعفددلاالداةدد ودفلام  ددطلاو ددالا  ع ددعاصددبفف

ل  ةددباالمددولالداةدد ودفلالالج ااعفددلا ددفاا  فددااودءددفا

دلاواوادد افددت ا  فددالطاادد العهافددلاتدد ام حدداضالدبددا
ا  اددا الععاددا اتدد اةدد و فا اوم  ددطلاف ودددفاع مدداا
  وا ااول وا فجا فلادفمامتافالداج اعااااافبذذاا ا
ةددابلاواصددفل فلا  ددكالدا  اددا اواو ف دددادمددلا ددفا ا

ا  اتةفلا.
 الدراسات السابقة

ةددددووا ةدددد بازاتدددد الدجددددذضالد دددداد ا بددددزااااااااا
ءلا مدددددفوالدفالةدددددا الد ددددد ا جافددددد اتددددد ات دددددال اةدددددا 

لد بدددداواع دددددعا  ا جمدددددااولدجول دددددبالداف  دددددواال بدددددافا
ا دفللداة ودفلالالج ااعفلاواو ذدكام ااهاات ا  صدف ا

لداولط ددددلاواوادددد افددددت الداةدددد الدا   دددد اد فالةددددا ا
لدةدددددا ءلافا ددددد ا ءةدددددفلا  دددددكالدفالةدددددا الد ددددد اما ددددد ا
الدحصو اع فماا دعاااحواف امةاةفف ا اااف  ا ا

جتماعيووووووة " المحووووووور ااول ئ المسووووووئولية اال
 المفيوم ، اابعاد ، اآلثار "

لة باعدد ا ( Lantos, 2001 )فالةددلا
 طددددددوفاالداةدددددد ودفلالالج ااعفددددددلاد  ددددددا ا اوالدددددداهفلا
ع اصدددددددددداهاالعا بددددددددددلامالال  صدددددددددداففلاوالدءا و فددددددددددلاوا
لعفت فددددددلاواولدولج ددددددا الةف اافددددددلاماوا ادددددداا  ددددددا  ا
اف  واوجما الد  دااعد الددفواالدصدحف ادلعادا ا

لداج اددددعاواو ددددفام ددددااا دددددعام اه دددداكاالد جاافددددلاتدددد 
لد  فددداااددد الدجدددف اوعدددفلالدوعدددو احدددو الداةدددد ودفلا
لالج ااعفلاد  ا ا اولد  ا   عاا اعفلالد اففذا دف ا
لدجا ددددددبالعفت دددددد اولةف دددددداا ا   دددددد ا اد اةدددددد ودفلا
لالج ااعفدددلاد  دددا ا اواوفف ددد ا ددددعام الداةددد ودفلا
لالج ااعفددددددلاد  ددددددا ا ا بددددددفاااح ددددددلاجفددددددف ادءطدددددداعا

 اولداج اددددددددعاواوعدددددددداوا ا وعددددددددف احددددددددفوفالععاددددددددا
الداة ودفلالالج ااعفلاد  ا ا .

هددفت اا( 6112) حووريم والسوواعد ، فالةددلا
 دددددعالد بدددداواع ددددعا  ددددا الداددددففاف ا جدددداهالداةدددد ودفلا
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لالج ااعفددلاواددفمااةدداهالاا  اددا ملاتدد ا حا مددااوا
و ددفامةددلا اعدد ااجاوعددلاادد الد  ددا  ا ددا امهامدداا ا

و ف ا بدددددذماعدددددفلاوجدددددوفاتددددداوداتددددد ا جا دددددا الدا حددددد
د فصدددا  الد فصدددفلا اةعددداتلا ددددعا  ا  فلدددازا
اةدددددد وما دددددد اادددددد ا ااةدددددد ومالعددددددطتعالد ددددددا ا ا
لدصدددددد اعفلالالةدددددد فالجفلا اةدددددد ودف ماالالج ااعفددددددلاوا
و اد ددداد ا  فلددددازااةدددد ومالدددددفواالدددددذ ا  ففددددما  ددددكا

الد ا ا ات ااجا الداة ودفلالالج ااعفل.
هفت ا ددعا  ( Ghoshal, 2006 )دراسة  

 دفل واد اةد لداف  لدل لدجول دب ع دع لدعدوض دءدع 
 اد  لدطوفد  لدادفم ع دعالدا ا  ل م ااهاوا لالج ااعفل

  دع لدفلاةل و وص  والد ا ا  لة االاول  ءاض لج 
 لد د  لالج ااعفدل دفل والداةد م امفا د  لد دا ا  م 

 ول وا دمدا لد  اتةدفل لدءدفا     دا  تد   ةداعف  ط ءمدا
لاد الداد  ا امحدفالدبوا مصد ح  لالج ااعفدلادفل والداةد
واوموصد الدفالةدلا عداوا الد دا ا  و ءدفل  ادو تد 

 ف ب ددا   بداف تفادا لد دا ا  ع دع  دول ف تدازا
 . لالج ااعفل دفل والداة

 ، والبحووو  لمدراسووات تمكووين) لافالةدد
 دفل والداةاالمول ت  لالد  اس حجل  ل اا( 2007

 حفد وا ةدبوففل  ا ل 100 م  ا دفما لالج ااعفل
 تد  فعدبما لعو   اا فةدفل ل  لةدفاا   ت دل فاج 
 لعفت فدلالدءدفل اد  جدذضل  اع  ااهدا لدءدفل  طداا
 ولدم ا  لد  اعا   طاا ت  فعبما لد ا  وااواولدفف فل
 لد ء فدف  لد د   اا ابف دل  جابفدا  عت دل دمدا لد  

 تف مدا والد ادد  لد لةدفا مادا و(االدردابات  لدةا د
  مدا ومواالد دا ل ددفم ولةد ال فجفل دفل وااةد ا مدم

 آدفددا  تدد اولعدد  غفدداب ه دداك    لدفالةددل
 ففد  تفادا لد دا ا  فلفد  لدباد  ولةد ال فجفا 

  طداع  لمدل اد  لدداغلاع دعواالالج ااعفدل دفل والداةد
 لداا  دل تد  لد  افدل  ولجدم لد د  د  حدففا  لععادا 

 لد  هفد اعدبو و لدباد  تدا   دوتفا امةدما وع دع
  دللدا ولذا لد  افدل و لداددام   و فدو ولدامداال و
 .لدلءا وا ا  

واا( 6112) الحوووووري  ونخوووورون ، فالةددددلا
هددددددفت ا دددددددعالد  ددددددواعدددددد ااددددددفماله اددددددالا ددددددا ا ا
لال صددداال الدف وفدددلالعاف فدددلاتددد ا ط فددددالداةددد ودفلا
لالج ااعفدددددلا جددددداهامصدددددحابالداصددددد حلا الداج ادددددعا
لداح دد اوالداددو لف اوالدذ ددا  اوالداددوافف اوالد ف ددلاوا

 ءفددددفلال دددداالداةدددداهاف (اوا اددددااهددددفت الدفالةددددلا دددددعا
لداةددد ودفلالالج ااعفدددلاتددد ا فلا الدصدددوا الدذه فددددلااوا

) ااااااافالةدلااو فا وص  الدفالةلا دعام ا دا ا 
هدفت ا ددعالد  دواواا( 6112الحوري  ونخرون ، 

عدددددد ااددددددفماله اددددددالا ددددددا ا الال صدددددداال الدف وفددددددلا
لعاف فدددددلاتددددد ا ط فددددددالداةددددد ودفلالالج ااعفدددددلا جددددداها

 اوالدادو لف اوامصحابالداص حلا الداج ادعالداح د
لدذ دددددا  اوالدادددددوافف اوالد ف دددددلاوالداةددددداهاف (اوا اددددداا
هددفت الدفالةددلا دددعا ءفددفلال دداالداةدد ودفلالالج ااعفددلا
ت ا فلا الدصوا الدذه فلااواو فا وص  الدفالةلا ددعا
م ا دددددا ا الال صددددداال الدف وفدددددلالعاف فدددددلام مدددددا ا
اةدددد وماعددددا اادددد الاله اددددالالداةدددد ودفلالالج ااعفددددلا

عدددددفلاوجدددددوفاتددددداوداذل افالددددددلا لاواوا   بافهددددداالدةددددد
 حصدددا فلاتددد ا فالكا تددددالفاعف دددلالدفالةدددلاد اةدددد ودفلا
لالج ااعفلا  باادا رفال ملالدففاوغالتفلاواووجدوفال داا

لالج ااعفدددلا ا بافهددداااج ابدددلاتددد ا اةددد ودفلااب دددو اد
 فلا الدصوا الدذه فلا  د وا اداا  دف اعدفلاوجدوفال داا

اااج ابدددلاتددد الالج ااعفدددلا ا بافهددد اةددد ودفلااب دددو اد
لدصوا الدذه فلالدذل فلاواووجوفال اااب و اد اة ودفلا
لالج ااعفددددلا ا بافهدددداااج ابددددلاتدددد الدصددددوا الدذه فددددلا

و فا  دف ام ا بدف الداةد ودفلالالج ااعفدلالدااغو لاوا
 جدداهالدادددو لف اواولداددوافف ا دددفال مددالا ددد  فالااب وفددداا

واعدفلاوجدوفال دااام  دااتد الدصدوا الدذه فدلالدااغو دل
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لالج ااعفدددلا ا بافهددداااج ابدددلاتددد الداةددد ودفلاو ااب ددد
لدصددوا الدذه فددلالدافا ددلاواتدد احددف ا  ددف اوجددوفام ددالا

لالج ااعفددلا جدداهالداددوافف ا ددفالداةدد ودفلااب وفددااد بددفا
الدافا ل.ات الدصوا الدذه فلا   فالااب وفاال ما

 هفت ا( 6112) الحمدي وجعبل ، فالةلا
 لدادففاف  ك فال ادفم ع دع لد بداو  ددع لدفالةل هذه

 دالمدول لدفا فدل لدصد اعفل لدا  ادا  تد  لدبداا ف 
 لد د  لع  دطل ول دعواواالالج ااعفل لداة ودفل ومهافل
 لداج ادع  جداه لدفا فدل لدصد اعفل لدا  اا   ما  ءول

 و دفوا لالج ااعفدل اةد ودف ما  طداا تد  لدفا د 
فاا دا  فجا فدا  دبوال وجدوف  ددع لدفالةدل  وصد    ولق
 لع  دطل اد  لدبففدف    لفذا ءول ملا  اا       اات

  اتل  جاه لالج ااعفل اة ودف ما ذبذاف  اا لةفجا فلوا
  عداوا  لدفالةدل موصد   اداوا لداصداد  مصدحاب
 المول      م  متع       لدفا فل لدا  اا   فالك

 ففافا عات  و م ا  م  ا هو لالج ااعفل لداة ودفل
 اتةد    عااد  ود  دم داج ابمدا لدا  ادا   ءفادم
  فدفل و اد داد  لدبادتض لةد ءطاب ذفداف   ددع فد ف 

 ع دع لعا دا اذفداف   ددع و د ف  لدا  ادل اصد حل
ا.لدطوف  لدافم

   صف هفت ا دعاا( 6112) نوال ، فالةلا
 و وعفدل لالج ااعفدل د اةد ودفل لعةاةدفل لدالداهفل

  طوفاات  داةاها ما   ال    فما   هافل لدا ةةا 
و ددفام دداا ا  ددا  ا وا ما ددا  وابادجددل  اددعداجل

 لالج ااعفدل دف ما واداةد لدا ةةدا      لدفالةلا دعا
 لدصدحفلو لدةد ع   ءدففل د اج ادع عففدف  تول دف  حءدد

 والدد …لدبداا ف  والض ذفداف  والد ف دل ع دعالداحات دل
اادع لدجفدف  لدبت ا  ف د فت  ا  مفعا ود ا ةةل
 عداوا واواالدد …لدبادا  لداةد م  ف و لداةداهاف و

  مدا  ءدول لد د  لالج ااعفدل لع  دطلاعد  ا لةتصد
واالدد .…لد ف دلا  دو  والدبداا ف   صدحل لدا ةةدل

 لع بداف اد  لدبففدف ه داك موعح ا  ا  الدفالةدلام 
 والدبداا ف  ل جداهالالج ااعفدل  اداةد ودفل لدفاصدل

 ا مدع لالع  داا  بدف امفدذها لدا ةةدا  ولجدب تاد 
 ه ادااملول وال مدل اد  و ذفدف لدبداا ف  مهدفلو  حءدد

 مهدفلو  حءددوا واا مد فبا دو  لد د   ادا ةةدل
ا. لدا اتةل    ت  لدا ةةل

  ددع هدفت ا( 6112) السحيباني ، فالةلا

 لدبا فدل لداا  دل تد  لد ا ا       افم ع ع لد باو

 و   فال مدا لداةد ودفلالالج ااعفدلاو دالمدول لدةدبوففلا

 لدلءدا احاا دل تد  وفواهدا لدةدبوف او ع دعالداج ادع

واو دفامةدلا االدةدبوف  لداج ادع تد  لد  افدل دو حءفد
 د اةد ودفل لدةدود احلدذل عدبواا ددع لد  دا   مهدل

 آلدفددا  ولعدد  درفدداب و د  ددا ا  لالج ااعفددل

 غاد فدل فلفد  لالج ااعفدل لداةد ودفل ولةد ال فجفا 

ت ااجا الداة ودفلالالج ااعفلا   ااك لد   لد ا ا 
داةددد ودفلاواولاله ادددالالدا ددد فااد  دددا ا الدةدددبوففلا ا

لالج ااعفددلاواواحفوففددلالع  ددطلالد دد ا اااةددمااتدد ا
اجدددددا اففادددددلالداج ادددددعاواو ا فذهدددددااع دددددعااجددددداال ا
احفف اواوعفلا  ااوةا  الةعتلاد اةداهاا الد د ا
 ءدددولا مددداالد دددا ا الدةدددبوففلااتددد ااجدددا الداةددد ودفلا
لالج ااعفددلامفما دددعا عطدداضال ط دداعافلفدد الداج اددعا

 اهاات اهذلالداجا .لدةبوف ا   مااالا ءولا فوا

واهدددفت اا(6101سوووعيد والبوواوي ، فالةددلا 
 دددددددددددعا حدددددددددد افواام بددددددددددافالةدددددددددد ال فجفلالداةدددددددددد ودفلا
لالج ااعفددددلاتدددد العفلضالالةدددد ال فج اد حءفدددددالدافددددذ ا
لد  اتةفلالداة فلالاواو دفا وصد  الدفالةدلا ددعاعدفلا
اب وفددلا دد  فاالععاددا الدففافددلا  حددفاا و ددا الد بددفا

لداةدددددددد ودفلالالج ااعفددددددددلاالالج ادددددددداع االةدددددددد ال فجفل
لد ددداا لاتددد العفلضالالج ادددداع اع دددعالدددداغلاادددد ام ا
جافددددددددعاا و ددددددددا الد بددددددددفالالج ادددددددداع االةدددددددد ال فجفلا
لداة ودفلالالج ااعفلالد اا لا دا ادمداالا  داطاو د  فاا
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ولعددددددحف اتدددددد العفلضالالج ادددددداع اوا ادددددداام مددددددا ا
لد  ددا  ا دد  فااولعددحا ادا و ددا الد بددفالال  صدداف اتدد ا

ادداع االةدد ال فجفلالداةدد ودفلالالج ااعفددلالعفلضالالج 
اااااااااااااالد ددددددددددددددداا لاواول ددددددددددددددداا ا  دددددددددددددددا  ال حدددددددددددددددفلاالعفلض
 الالةدددد ال فج اوالال  صدددداف اوالالج ادددداع ا(اع ددددعا
لةد ال فجفلالداةد ودفلالالج ااعفدلالد داا لاا ددعا د  فاا
ولعددد او دددو ادتةددد ال فجفلا   بافهدددااوا و ا مدددااتدددد ا

اافددف اع ددعامهاف مدداااجادد العفلضالدا ا ددباع فمدداااادد
لداةددددد ودفلالالج ااعفدددددلالد ددددداا لاتددددد ا حءفددددددالعفلضا
لالج ادددداع اولعفلضالال  صدددداف اد  ددددا لاواةدددداها ماا

فلالالدافذ الد  اتةفلالداة فلالا. ات ا بذفذاولق
 لدفالةدل  مدفوا( 6100) نواجي ، فالةدلاااااااااا

 لداةد ودفل دالمدول لدبال د  لداةد م ك  فالك  فداس لددع

 جا ب د   فودفما ولالهافلالد   د  ا ا و لالج ااعفل

 ولدءا و فدلاواولالفت فدلاو لال  صداففلاو : جول  ما ا 

  ددوع  ددف  لالا  داط  حففددف لددع ولدففافدلاوامعدداتل

و دف ا لد دا ا   مدا    دذل لد د  لالج ااعفدل لداةد ودفل
 م مددا  دمددااواو دف دتةدد جا ل لداةدد م ك مةد بفلف

  اداة ودفل لدبال   ة م كلدا دفم لةفالك  وتا لد  ا  

  ادجول ب دله اال اف ام  ا اع د  ا ا  لالج ااعفل

  ادجول دب م د  و فاجدل و ا مدا لالفت فدل و لدءا و فدل

 وجدوف لدفالةدل وا اداام مدا  ولدففافدل لال  صداففلا

  اداةد ودفل لد دا ا   د دذلل  دف  اب وفدل لا  داط عت دل

 مةد بفلف ف و د واو اداةد ودفلالالفت فددل  لدءا و فدل

  دف  ما  داط ف ما دل  ف اا وا دما دتة جا ل لداة م ك

 لال  صدداففل ادد الداةدد ودفل   دد  لد ددا ا   د ددذلل

 دتة جا ل لداة م ك مة بفلف و ف  لدففافل ولداة ودفل

 لد ءددات  لداةدد وم اب ددو ادا رفددا م ددا وجددوف اددع

لدا رفددال ا فو  مةدد جا  م  حففددف تدد  د اةدد م ك
ا.لالفام لدففارالتفل

هددددددفت ا دددددددعاا( 6100) سووووووكاك ، فالةددددددلا
لداةدد ودفلا المددول د طددوفا اددوجذ    ددا  عدداز

  ف فد افم ع ع لد باوواوااوفصا صما لالج ااعفل
الدجذل دا تد  د ا ةةدا  لالج ااعفدللداةد ودفلا المدول

 تد  لالج اداع  لد دف فد اد م   ط فدد واوادفم
 لداذلفا ا  وادتة لاف ا لالة ال فج  لد اف  عا فا 
 لعهدفلو وفاد    ااد  عا فدا  تد  فءدفاما لد د 

 لدا ةةددلاوا حففدف عددا ا ةدد ال فجفل لالج ااعفدل
 اجدا  تد  وفواه لالج اداع  لد دف فد المدول  طدوفا

د ا ةةددا اواو ددفا وصدد  ا لالج ااعفددل لداةدد ودفل
لداةد ودفلا لدا ةةدا ب له ادال   دا  الدفالةدلا ددعا 

لداصدددداد اواوم ا و دددداعطالواذل  لالج ااعفددددل
 ت  اماا فوال   بب د ا ةةا  لالج ااعفلدفلالداة وا
 هدذل تد  د ا ةةدا اولد دف فد لةةد ال جفل لةفلا 
الدفطل. و  ةفد   اا  ت  فةاعف لداجا 
ةددب اا( 6106) دادان و بشووير ، فالةددلاااااااااا
 ولد ف فدل لالج ااعفدللداةد ودفلا المدول  وعدف  ددعا

اولال جاهدا  لد اافففدل لدجدذوا و بدز د ا ةةدا 
 ادع ولد ف فدلو لالج ااعفدللداةد ودفلا وم اداط حفف دللد

وااولد ف د  لالج اداع  لعفلض  فداس  فلفدل  دع لد طاد
 لد ف فددل لاله اااددا  م و ددفام دداا الدفالةددلا دددعا

اال جدذض هد  لداةد فلال لد  افدل و حءفدد ولالج ااعفدل
ا لالج ااعفللداة ودفلا و ط فءا  ااااةا  ا  ف جذم
لداةد ودفلا عهافدل  فجدل  م دم  ذ والد دا ا  تد 

  مدا  لداةد فلالالد  افدل  حءفدد تد  لالج ااعفدل
  حدفف وابداففا اول فدد دصدفاغل لداحداوال   بدز
 ا افئ عوض ع ع ولالج ااعفل لعفت فل  مااولصلا
 دحءدود لدبدادا  لةعدت  تد  لددولاف الة ةدا  حءدود
ا.العفام لدفودفل ولداول فد لة ةا 

 فدت  اد  ف دو الد ف فدل لاله ااادا  فاد 
ااد  اجاوعدل وعدع طافد ع  لالج ااعفللداة ودفلا



  .…االستهالكية دراك الجمعُبت التعبونُة    السيد أحمدد/ عدنان صالح الحداد ، د/ عدنان عبد الرحمن العلي ، أ/ أحمد 

7 

 

 ددفم لد ف فدل لد ءاتدل   دا و دذل لد ف فدل لع  دطل
 ادع لد ولصد  ع دا لدا ةةدل ت  ولدباا ف  لداو لف 
 مجد  اد  لدا فصصدل ولدجابفدا الداةدافل لدجمدا 
  بدف لد ف فدل لد داوط ادع واول ا مدا ا مدعا فا اصدف

 تحد  واالدبادافدل  فدللد ف لد دمافل  ع دع لدحصدو 
 فءوفهدا لالج ااعفدللداةد ودفلا    د  ع دع لدا  ادا 

الةفلا    دل وفعدل لد ف دل  جداه لد ذلامدا  حءفدد  ددع
 ا ماةد ودفا و طداد ا مد ا ا ا حدفوف تد  ددففما لد ف فدل
ا.لدا ةةا  هذه   اتةفل ع ع  فجا فا ف ب س ااا

  ددع هدفت ا( 6106) الزريقوات ، فالةدلا
  حءفدد تد  لالةد ال فج  لد وجدم  داماع دع لد بداو

 لد جاافددل لداصددااو تدد  لالج ااعفددلالداةدد ودفل
 اد  اجاوعدل  ددع ةدللااو دفا وصد  الدفاوالعاف فدل
 تد  لدبداا ف   لااوا صد م    م اذهدا اد   دا  لد  دا  

 لد وجددم ع بدداف لعاف فددل لد جاافددل لداصددااو
 وم ا صدوال ملا وااا لدع اةد وم ذل  لالةد ال فج 

وا ادااا ا وةدط اةد وم ذل  ج ااعفدللال ودفل د اةد
  حءفد ت  لالة ال فج  لد وجم ع باف م ا وجوف   ف 
لد وجدددما م بددداف وم  والالج ااعفدددل ودفل لداةددد

 لد  داف  اد %ا(اا32 ااءدفلاه اداا لةدا لالةد ال فج 
 .لالج ااعفل ودفل لداة  حءفد ت 

ا( 6106) حسوووووووين و الجميووووووول ، فالةدددددددلا
 بدددددافالداةددددد ودفلاهدددددفت ا ددددددعافالةدددددلالدبت دددددلا دددددف ال

لالج ااعفدددلا جددداهالدبددداا ف او دددف الفت فدددا الدباددد اوا
و ددفامةددلا الدفالةددلاعدد الد  ددا  الد ادفددلا ال الغ ددبا
ت ددددددا اعف ددددددلالد حدددددد اا لءددددددو اع ددددددعالهافددددددلال بددددددافا
لداة ودفلالالج ااعفلا جداهالدبداا ف اتد الداة  دلفا ا
واوعدداوا ا وتفاهددااوا ادداال مددا ا  ددا  الدفالةددلال ا

اعاا لءو اع عالهافلالفت فدا الدباد الدراد فلالدب 
وا اددددددداا  دددددددف ال اه ددددددداكاتددددددداودااب وفدددددددلاةجا دددددددا ا
لدا حدددددددو ف ااددددددد الالط ددددددداضاولدل فدددددددف الدبددددددداا ف اتددددددد ا

لداة  ددلفا اتدد احددف ادددلا  مددااتدداودااب وفددلادددفما
لالفلافددف او ددا الهددلاا رفددااا افددذادددفمالالط دداضاهددوا
عددداوا ا ءدددففلافدددفاا اصدددحفلادلتدددالفالدبددداا ف اتددد ا

 ااءاا دددددلاادددددعالدفدددددفاا الالفددددداماوالاددددداالداة  دددددلفا
لدبااددددد الدا افدددددذاذوالالهافدددددلا اد ةددددد لاد ل فدددددف اهدددددوا
عددداوا الداذفدددفااددد اله ادددالالدادددفالضاولدا ددداتو اتددد ا

الداة  لفا اوح ملاع عالداذففاا الدبا ا.ا
هددددفت ا دددددعاا( 6106) مخموووووفي ، فالةددددلا

اباففاالداة ودفلا دءاضالدعوضاع عالدفواالدذ ا  ب ما
 اطالد ا ا اا بدفف ا وع طات ا وجفماالالج ااعفل

لدج ةدددددفا ا ادددددااففدددددفلااصددددد حلالداج ادددددعااولددددددفو ا
لالع  ددددداااد  بدددددفف االداعدددددفللادمدددددااواادددددعالعفدددددذاتددددد 

لالج ااع اولد ف  ا  هلااحففل اد  اطا مااتد اهدذها
  دددالذاالمدددولاالددددفو وا اددداا مدددفواهدددذهالدفالةدددلا ددددع

لالج ااعفددلاوم بافهددااواددفماعدداوا ا   دد الداةدد ودفلا
اباتدددلالعةددد اباولددددفولتعاواوااموامدددااتددد الد دددا ا ال

لالج ااعفدلاوتدا الداةد ودفلالدفلعفلاد ذلفدفالاله ادالا
مهلالداوعدوعا الد د ا دفم اواوم ااا دعام اا  اا ما

 ا دددددذاع فمددددداالةفلا الداادفدددددلالدفودفدددددلاهددددد ااوعدددددوعا
لدبت دددددلا دددددف الالةددددد  اااالعج  ددددد الدا ا دددددااااددددد تا

ا ا الد ا بددددلادمدددداا اد ددددا لاا بددددفف الدج ةددددفا اولد دددد
ولداج اددعالداعددفوادمددااواحفدد امصدد ح الداةدد ودفلا

 الام ااو دددف الد دددا ا االال جددداهالدةدددا فلالج ااعفدددلاا
واودءدفاعففلا  فتاا الد ا ا افاااةماا صوا اجفف ا

 طواالدمدفوالالج اداع الددذ ا مدفوا دفدمالد دا ا ا
ا بددفف الدج ةددفا اواو ا دد ا  دد  امحددفامهددلالدءعددافاا

  دددددو الالةددددد  اااالعج  ددددد اواتعدددددماولداحددددداوااتددددد ا
وا مددااافاصددلاادد افددت اادداافم دد ا بددزالدا  اددا 
لداةد ودفلالدا  الالدفودفلاد  ءففساا ا اةاضادالاهفلا

لالج ااعفدددددددددلاعددددددددد اطافدددددددددددا صدددددددددفلاااولصدددددددددداتا ا
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 آدفدددلا ة ا دددفا مددداالدا  ادددا اد   ددد اا33222لالفدددذو
ااة ودف ماالالج ااعفل.ا

  فدا اهفت ا ددعاا( 6102) راشي ، فالةلااااا
لدلول ددددفالد دددد ا ج فمددددااا  اددددلالععاددددا اجددددالضا   فمدددداا

واولد دد اادد ا دد  ماام الالج ااعفددلالداةدد ودفلادالمددولا
  دددد  اجفددددفااافاف مددددااو  اتةددددف ما ةدددداعفاع ددددعافعددددلا

لالالج ااعفدددددددلداةددددددد ودفلاواوم دددددددااا ددددددددعام ااوتبدددددددا 
   بدا ل  دذل  الواوا   افدل حءفءدل دا  ادا الالعادا 

 ولال  صاففل لدةفاةفل اا م   فا  اجاال   دع و ا ف
وا  ا بدددا لا ددد  فاااولالج ااعفدددل ولدءا و فدددلاولد ف فدددل

لةعددتلاولذففددافا ددفتدالداب واددا اوةددمودلالدحصددو ا
ع فمدددااتددد الدو ددد الدحاعددداواتدددا الداةددد م  ف ا دددا ولا
م ددددفااع ددددعا اففددددذاا  اددددا الالعاددددا اذل الدةددددابلا
لدجفددددف اتدددد ااجددددا الداةدددد ودفلالالج ااعفددددلواوهددددواادددداا

 ادددددا الالعادددددا اذل الالةدددددلالد جددددداا افب ددددد ام اا 
لدجدددددذلبا لبدددددد الدةفاةدددددا اولدةدددددد و فا الداةدددددد جف لا
لج ااعفا او ف فا ا ةد لففااد اةداب ماالدحةد لااد امجد ا
  افلاا فبا مااوف دالد دذللام دوماددفمالدذ دا  ا ةد بماا
وففاا مااوا ذدكام    ااب لالدفالةا ام اا  اا ا

لالج ااعفدلاالدف والداةد  ااءدداا ل   د ادا  ذل لالعادا 
 اد ذافبذاةدوا واتد ا حءفددااتاهفدلالداج ادعاة ةداهل
 ةدف ا  ذددك م   ادا والد جاافدل وعتا مدا ةداب ما
مالعتدالفالدبداا ف اددففمااواو حةدف اددف لداعدا فاجدل

هدلاواآلالض لالةد ااعوالداصداد ا مصدحابلدبت دلاادعا
لدافدداف او ددفعفلا  اتةددف ماالد دد اادد ا  حءفددد و اد دداد 
اا ادماالد ءاضاولالة االافل.ذاو عبذا     ماام 

هدددددفت ا ددددددعاا( 6102،  ااسووووور ) فالةدددددلا
 وفواهدا لدفدا  د ءطداع لالج ااعفدللداةد ودفلا فدا ا
واالدةدبوففل لدبا فدل د اا  دل لداةد فلال لد  افدل تد 

اع فدم ا لدد ولحدف  بافو فوجف ال االد  ا   وا ام اذ
 واوفددذفلفالدفددا  د ءطدداع لالج ااعفددل اةدد ودفلاد

 تدع لدفدا  د ءطداع لالج ااعفلاداة ودفلا  لاله اال
  حوفد  حفد  اد  لعودوفدل دمدا ولصد  ا لداا  دل
واوم االداةد فلال لد  افدل تدع  دا اض  دد الد دا ا 
 لدبففف فحءد لالج ااعفل ا مدفاة وادا لد ا ا   حا 
 ولد دعوا ابدا ولد دا ا  لداح دع د اج ادع لدلول دف اد 

 ادعد اج  صدحفل ا  جدا  و ةد ع  ءدففل تدعا  ا د 
وا لد  دو  اد  فادفدل   فلدل  ف دل ع دع ولداحات دل

وا  اداصدفل فل لد دا ل و ا دع لدادو لف  والض وذفداف 
 اد  وغفداهل لداةداهاف  ادع جفدف  عت دا  وف دد

 ه داك وا اداام دااا ددعا  دماالذل الداصاد  مصحاب
 لعتدالف اد     جا ب ا   اتفل فالفل وعفل غاوز

 المدولا للدبا فد لداا  دل تدع ولداج ادع ولد دا ا 
 وافم وم بافها لدفا  د ءطاع لالج ااعفل لداة ودفل
ولةتداف ا   وا دم و فلفدل تبادف دم  ادفم و دذدك  طواهدا
ا.ا م

 ب دول ماا ( Huang & Zhao , 2016 )فالةدل
The influence of political connection 

on corporate social responsibility — 

evidence from Listed private com-

panies in Chinaهدفت ا  دكالدفالةدلا ددعاو دفااما
تدد ا صددوااا ادح واددلا فددا ام دداالال صددا الدةفاةدد 

اددددففا امصددددحابالداصدددد حلا جدددداهالعهافددددلالد ةدددد فلا
ماوفءصددددددددددفاد اةدددددددددد ودفلالالج ااعفددددددددددلاوا ط  ا مدددددددددداا

 اال صا الدةفاة اع فااا  و ا  كالد دا ا اددففماا
 ,Faccio, et. Al )عت دا او فءدلاادعالدح وادلا

اادددداافةدددداعفهااع ددددعا  ءددددعافعددددلاتدددد ااو ( 2006
اجددداال الال  ادددا اواولعودوفدددلاتددد الدحصدددو اع دددعا
ةدد افالدا دداوعا اوا.......اوغفاهدداا لدا ا صددا اواولق

لال صددا ام ا(ا1و ددفام مددا الد  ددا  ااددااف دد ا ا ماوا
لدةفاةد اددما د  فاا فجدا  اد دا ا الدءطداعالدفدا ا

 ادففماا(الد ا لالد 3لالج ااعفلا.ا الداة ودفل جاها
امفلضامتعدددددد ا   فددددددااتدددددد   ددددددو ال صددددددا اةفاةدددددد ا
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لداوجمدلا حددوالدبادتضاولداج اددعااد ا  ددكاالداةد ودفل
ا صددا الدةفاةدد لال(ا2لد دد افو ال صددا اةفاةدد .ا 

ددددددما ددددد  فااةددددد   اع دددددعالد دددددا ا الداةددددداهالاتدددددد ا
ا.ج ااعفلالداوجملاد ح والاولداو ولداة ودفلالال

و دددددفام ددددداا ا ددددددعام الد دددددا ا الدفاصدددددلا
تدد الدةدد ول العففددا ا ددفا حةدد  ا  فددالاتدد الدصددف فلا

(اواCSRمفلضالداةدددددد ودفلالالج ااعفددددددلاد  دددددددا ا ا 
وفاصلات الداجاال الدففافلا.اواعاذدكات  اوع ا

دفلالالج ااعفددددلاالا والد ددددا ا الدفاصددددلاعفلضالداةدددد
اددددددعالد ددددددا ا ااءاا ددددددل اذل ادددددددففماا لدددددداو ا  فدددددداافدددددد

ةفاةدددلاواوفاجدددعاذددددكا ددددعام ا لداا و دددلاد فوددددل
 الدفاصددددددلا جدددددداهاالمددددددولامفلضالداةدددددد ودفلالد ددددددا ا

ا ا  ددكاوالاو ل ءدداا دددعالدا مجفددلاولةالف لالج ااعفددلا
وااادااالالج ااعفدلالداةد ودفلافبداد ا ا د ا فلا اتافد

ا.افلةااهذلالد  ا زا ف ماا
 المحور الثاني ئ المواطنة

 فالةد م تد ا( 6112،  وطفوة)   داو ا

 ف  لد دوا لداج ادع تد  لال  اداض ومودوفدا  م بداف

 لالج ااعفدل لال  اداضل   ةدداو حففدفالداباصداو

 دلاا وا عف ل ع ع لدفالةل ومجاف  واتفم  لدةا ف 
 لدجاابدل طدتب اد اوا ءلدل ا ا ءلدا ا(ا1222اد ا 

 %ا32 لدذ وا  ة ل و  ر  واب اف و واو لف 
%اا31لة دا   ةد لواتفااا  ر ا لدفالةل عف ل ا 
 ف در  لددفف  م  لدفالةدل   دا   وم مدا  وا

 د  ةدد  اد ةد ل لددوالض ةد ل اد  لعوددع اا  دللد

 لددوط وواتفادااجداضا د ااد ا ا لدةدا ف الالج ااعفدل

تد الداال دبالد ادفدلاالعادل   داضواواالدطا لدلوا لدء ف دلووا
ا.ع عالد ا فبا
(  6112دراسوووة ) الشوووريد  ،   هدددفتتفاددداا

 ءددددففلاصددددوا اا ذ ددددلادالمددددولالدوط فددددلاوااااةددددلا  دددددع

فوا ددددعاا ا  دددلامهدددلافمددد لداولط دددلالج ااعفدددا ا ادددا
اولداب دددددد الال دددددد الطا الالج ااعفددددددلاد حءفددددددداهددددددذلا

 االافا ددد الةددد   اضام ا ددددعاا  دددا  الدفالةدددلومةدددلا ا
ا ةةلااةافلا ا  امواغفااةافلاا ا بافداو ا فلا

د د امفولااهدذهالدا ةةدا ا ف  ددوااولدوط فدلا اب دع
  دال ادط فبدلا ا احف الدو فللاولعهافلالد د ا  ففمدا

 دد ا اااةددمااهددذلاادد اجمددلاواوادد اجمددلالداةدد ودفلالد
لداولط ددلاو  اف مددااالافا دد ام ا مفدداماتددا اااااةددل

  ف  دبادمداالددفوللاولالةد االااادادلاف د اه داكا  ااد
ا.او عاتااو  ةفدا ف اجما الداج اعالداف  لل

 ددعاا( 6112ر ، العصفو  )فالةلا وهفت 
 حدو  لد دوف فف  لدادولط ف  مالض ع دع لد بداو

 ولد دبوا لةحةداس اد افدف ذا لد د  لدبولاد 

 تداود ه داك م  لدفالةدل م مدا  و دفوا اداولط دل

  بدف هد  م بداف ما بدل تد  ولة دا  لددذ وا  دف 

 لداماال  و بفوا لدابات  لد بفاواولد ءادفف لدبافل 

 و  دات  لداةداول  و بدف واالالج اداع  ولد بدفوا

 جافع ت  لة ا ادصاد  لدلاود واو ا   لدلا 

 ت  تاود وجوف لدفالةل   ما دل  ف اا والع باف

 دءفاد وولالددفف  و  اد بدف لعفدام لع بداف  ءفدل

 وجدوف لدفالةدل م مدا   ادااولد ا دو  ولددوط  

اوالدفدافجف  والدطدتب اجاوعدا   دف  تداود
 ولد بدف لدءفاد  لد بدف هادا  بدفف  تد  لدادو لف وا

 لدفددافجف  لدط  ددل  ددف  وذددك لالج اداع 

 ا  اذففل ا  اجالض لدفالةل موص او ف ولدجاابفف و
ا.لداجا  هذل ت  لدفالةا 

هددفت ا دددعا فددا اا( 6112) كوواظم ، فالةددلا
مةدددسالدبت دددلا دددف الداولط دددلاولدموفدددلاو ددد  فاا  ددد  ا
لدموفددلاع دددعالداولط دددلاواو فدددا الدبت دددلا دددف الدبودادددلا
ولدموفلاوم اهاات الدموفلالد ءاتفدلاولدفف فدلاد اج ابدا ا

وصدفلالداج ابفدلالة ةا فلاوا ا لا   فاهدااتد الدفص
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 (اال1واو ددفامةددلا الدفالةددلاعدد الد  ددا  الد ادفددلا ا 

 وصدلماا لداولط دل عد  لة ةدا فل د اج ابدا  غ دع
لداج اعا لتالف جافع دول ما  ح  ف عو  جااعفل هوفل
 لعادا د اج ادع لالج اداع  لد ااةدك عداا   دل واد 

  ادموفدل لد اةدك (اا  3لةد االاف ماوا  لددذ افب د 

 لهل ولحفاا  لداولط لا(اهو   لداج ابفل مو لدجااعفل

ع دعا لدحلدا  تد  ا ا دال لةدمااا  ةدمل لد د  لدبولاد 
 واول  جافبمدا لة ةدا فل د اج ابدا  لد ءاتفدل لدموفدل

 هد ) لداج ابفدل لدفصوصدفل ( لالج ااعفدل لدموفدل

 لدلاعفدل لدموفل ف    لدذ  لدلاع  لال  ااض صوا اا 

 لدبودادل (ا  2وا اع مدا لداج ادع عتدالف الاغ دع لد  

 ف و  لد   لدبادافل لداولط ل ا   اط ف د لدع  ةبع

 لد  دا  ل  داضالدجد س لداصدفا ا دف  لد دال ط  ولامدا

 . ولحف اج اع ت  فبف و  لدذف 
موعدد اتدد افالةدد مام اا( 6101) محووار، ،   

ا الدفو احفف دلاا ب  اافو ااج سالد باو الدف فج 
الةدد  اا ا  ف مدداالد  دد  اواتااذلددد اهددذهالدددفو ا ةددبعا

لالج ااعفلاولدةفاةفلااة لفف اا الد طواالدذ اف دوا
واواةدددددد لفف ا ددددددذدكاادددددد ا ا ا فا مدددددداالدااففددددددلاالدبددددددادل
واعالدا رفال الدجففف الد  احدف  افدت اوااولد  افل

لدبءددددوفالعففددددا ا ددددمف ااج ابددددا الدف ددددف ا حددددوال ا
ولةدبلاع ددعالداةدد ومالالج اداع اولد ءددات اولدةفاةدد ا

اا.اهفلاو فلادلافباتماالداج اعاا ا   واوفف  االا
 بذفدذالداولط دلااعداوا وفف  الد ح ا دعا

اد افدت اوةددا  الد د  فااولد ا فددلاولةعدتلاولاله اددالا
اولجمدددلالدا ددد ت اوا اداولط ددلاتددد اا ددداه الد ب ددفلاوا

لالج ااعفلا ادء  فلاولدطا لفلاواو حءفدالداولط لااد ا
وداولدولج دا افت الداةاول ا ف الدادولط ف اتد الدحءد

لد ب فددددااواواولح دددداللاحءددددودالة ةددددا اوحافددددلالد ل فدددداا
و اةددف ااو الال  ادداضالدددوط  اواومهافددلالد وعفددلا دد  ا
المدددولالداولط دددلاالافب ددد الدبذددددلاموالالةددد بتضاعددد ا

لآلفاف اواولق اااهوالدفل ا العودعات اا و ا الدموفلا
لة ةددددا فلاوالد دددد ا  ددددا الال  ادددداضالدددددفف  اوالدءددددوا ا

اةا  ا.ولة 
ا( ىووووو 0222،  ) الزيوووور و المقبوووولفالةددددلا

 لدا طوعف الدةدبوففف  ول ع ع ع هفت ا دعالد باو
 و ولدففاوغالتفدل لالج ااعفدل وفصا صدمل لد د اب
لدا طدوعف اما ء د ا ددفم لداولط دل  دفل ع دع و دذدك

لالف توا لعفا(اوالدا داا لالداج ابفدلاوالال  اداضا
 ددددددا  الد دددددد اوا حادددددد الداةدددددد ودفلاماواوادددددد ام دددددداذالد 

 فوي لالنخوراط المتطووعين دوافو  وصد  ا دفمداام ا
ا  افددل تدد  لداغ ددليرجوو  إلوو  "  التطوووعي العموول

  ف  ت  والداغ ل لداج اع وا  افل لدف ال اولداماال 
 ع دعاوالد بداوا لدلدال  و د  ولد ولباوا در  لعجا

 الةدفلاالمواطنوة قويموم الآلفاف اماع عالد ا فدباوا
 اع لدبا  ع ع  حل  دففمل دفس  ا لدا طوعف ادفم

 مو لد ءاتفدل لدف لفدا  لفد تواع دع   داض ا  دف 
 مجد  اد  لدباد  ا دفم فبدذذ ااداوا غفاهدا مو لدفف فدل

الالف تتدا   ددع  داد  ا ال لدمدفو و حءفدد لدجااعدل
 لال ل دا  تد  فةداهل لد طدوع  لدباد  م لااواوالدلاففد

وا لداولط دل ا دافئامهدل محدف وهدو ع عالآلفااو ء  دما
 لداج ادع وحدف  ع دع  دااذ م دا لد طدوع  د باد  م وا

 م   اا والداج ابفلاد ا اا ل وةف ل واوم م و ااة م
 ولةحةداس لد طدوع  لدباد   دف  عت دل ه داك
ا. لالج ااعفل ودفل  اداة

 التعميق عم  الدراسات السابقة
ا افت الة بالزالدفالةا الدةا داذ اهداا

االجتماعية المسئولية ت الداحواالعو الدذ ا  داو ا
فا دد الة دداا ا دددعادادداا" المفيوووم واابعوواد وااثووار " 

اف  ا ا
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اصدفا طا  ا بزالدفالةا اولد حدو ا ددعا
 طددددددواالداةدددددد ودفلالالج ااعفددددددلاد  ددددددا ا اوالدددددداهفلا

 ,Lantos“ع اصدددداهاالداف  لددددلا فالةددددلا

لد باواع عاواو طادالد بزالعفاا دعاا”2001
لاوادددددفما  دددددا الدادددددفالضا جددددداهالداةددددد ودفلالالج ااعفددددد

اةدداهالاا  اددا ملاتدد ااجاال مددااوم  ددط ماالدا بددفف ا
ا"6112"حووووووووريم والسوووووووواعد ،  فالةددددددددلا دددددددد اادددددددد ا

واو طا دد افالةددلا دد اا"6112"الحموودي وجعبوول ، و
 ددددعاادددفما فالكاا"6112"الحووووري ونخووورون ، اددد ا

لدا  ادددا ادالمدددولالداةددد ودفلالالج ااعفدددلاوم بافهدددااوا
ماعددددد اادددددفما6112"تمكووووون ، تفاددددداا  دددددل افالةدددددلا

د  ددددداساتددددد ا فالكالدا  ادددددا ادالمدددددولالداةددددد ودفلالال
ما6100"نوواجي ، لالج ااعفددلاواتفادداا طا دد افالةددلا

 ددددعا فددداساادددفما فالكالداةددد م كادالمدددولالداةددد ودفلا
لالج ااعفددددددلاواوفددددددامالد دددددداح و ام ا فالكالدا  اددددددلا
دل ةدددللالداةددد ودفلالالج ااعفددددلاف بدددبافوال ا  فدددال اتدددد ا

ا اا افددددذ اتددددد امفلضافوال اتدددداعت اتدددد ا حءفددددددااةدددد وف
اجدداال الداةدد ودفلالالج ااعفددلا جدداها اتددلالالطددالوا

 لداة لفف اا ما.

 طا دددددد ا بددددددزالدفالةددددددا اولد حددددددو او ددددددفا
لعفدددداما دددددعالدجول ددددباولع بددددافالداف  لددددلاد اةدددد ودفلا
لالج ااعفددددددددددددددلاول ااهدددددددددددددداا فالةددددددددددددددلا دددددددددددددد اادددددددددددددد ا ا

“Ghoshal, 2006”ا"6112"نوووال ، واا  ،
" ، 6100" ، "سووووكاك ، 6101"سووووعيد والبوووواوي ، 
" ، 6106" ، "خمووووووووو  ، 6106"دادان وبشووووووووور ، 

"حسوووووين وا اددددداا طا ددددد افالةدددددلاا"6102"راشوووووي ، 
ما ددددعافالةدددلالدبت دددلا دددف ام بدددافا6106والجميووول ، 

لداةددددد ودفلالالج ااعفدددددلا جددددداهالدبددددداا ف اولفت فدددددا ا
ا"6106"مخموووووفي ، لدبادددد اواتفادددداا طا دددد افالةددددلا

لددددددفواالد ددددد ا  ففدددددماابددددداففاالداةددددد ودفلالالج ااعفدددددلا
وعددد طا  ددداطالد دددا ا الدا بدددفف الدج ةدددفا اواتفاددداا

 طا دد ا بددزالدفالةددا ادددفواالدءطدداعالدفددا اتدد ا
اجدددا ا  افدددلالداج ادددعالداح ددد ااددد افدددت الالطدددتعا

"السووحيباني  اةد ودفا ماالالج ااعفددلا فالةدلا دد اادد ا
وا ادددددداا طا دددددد اا"6102ااسوووووور  ، واماا"6112، 

 دعا ( Huang & Zhao , 2016 )فالةلافالةلا
تدد ااد  ددا ا ا ادح واددلام دداالال صددا الدةفاةدد  فددا ا

 صدددددوااادددددففا امصدددددحابالداصددددد حلا جددددداهالعهافدددددلا
ا. لد ة فلاد اة ودفلالالج ااعفلاوا ط  ا ما

واددددد افدددددت الةددددد بالزالدفالةدددددا الدةدددددا دا
مفيوووووووم ذ اهدددددااتدددددد الداحدددددواالد ددددددا  الددددددذ ا  دددددداو ا

لدا ا  ددددلاع مددددداافا ددددد ااالمواطنووووة ودبعادىوووووا وااثوووووار
"وطفووة ،  طا دد افالةددلا(ا1 ا الة دداا ا دددعااددااف دد 

م بدددددددافاومودوفدددددددا الال  اددددددداضاتددددددد الداج ادددددددعاا"6112
لداباصددددددااو حففددددددفا ةدددددددالة  ادددددداضل الالج ااعفددددددلا

ما6112الشوووريد  ، لدةدددا ف اوا اددداا طا ددد افالةدددلام
 ددددددعا حففدددددفالدا ةةدددددا الدا دددددوطا مددددداا  افدددددلااب دددددعا
(ا3لدوط فدددددددلاولددددددددفوااتددددددد ا بذفدددددددذااو الدوط فدددددددلاوا 

 دددددعالد بدددداواا"6112، "العصووووفور   طا دددد افالةددددل
ع عاآالضالداولط ف الد وف فف ا جاهالدبولا الد  ا ذففا
ادددد الةحةدددداساولد دددددبواا ادوط فددددلاواتفادددداا طا ددددد ا

 ددددددعا فدددددا الدبت دددددلا دددددف اا"6112"كووووواظم ، فالةدددددلا
لداولط دددددلاولدموفدددددلاواو ددددد  فاالدبودادددددلاع دددددعالدموفدددددلا

"حوار، ، وفصوصفلالداج اعاواتفاداا طا د افالةدلا
داولط لات الداج ابا الدف فجفلا دعااصفالا"6101

   اودد ا(ىووو 0222،  ) الزيور و المقبوولفالةدلاواوا
 لداولط دل  دفلوا لد د اب لدا طدوعف الدةدبوففف  ول دع
ا.لدا طوعف ا دفم

 لالالة لاف اا الدفالةا الدةا ءلااد افدت ا
لدحصدددددو اع دددددعااب وادددددا اةددددداها اتددددد ا  ددددداضامفل ا

لدحادفددلاام الدفالةددللدفالةدلاوا ادداافجددفاالة داا ا دددعا
 ااااا ف  ددددددواعدددددد الدفالةددددددا الدةددددددا ءلاتدددددد احددددددفهاا
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لدا ا  اوالداوعوع ا(احف ا ةبعالدفالةدلالدحادفدلا
 ددددعااصدددفاادددفما فالكالداةددداهاف اعفلضالدجابفدددا ا
لد باو فددددلالالةدددد مت فلادددددفواهااتدددد ا طددددادااجدددداال ا
لداة ودفلالالج ااعفلااواو فدا اط فبدلالدبت دلاوم اهداا

و فدددلالالةددد مت فلاع  دددطلا دددف امفلضالدجابفدددا الد با
لداةدددد ودفلالالج ااعفددددلاو  صددددف ا ددددفلالداولط ددددلادددددفما
لداةدداهاف اواااددااف دد  الف تتددا اجوهافددا اعاددااةددب ا

ا.ا دفمالدفالةا الدةا ءل
 مشكمة الدراسة 

فجدبام ا  ففدما لددذ  لددفوا عهافدل   دال ا
لدجابفددا الد باو فددلالالةدد مت فلاتدد ا حءفدددالد  افدددلا

لداف  لدلا  ل ا دم د اج ادع لعتعد   لال  صاففلاولدحفا
م ا  فلال ااجدادسا  دكالدجابفدا  وجدباع دع ددذل و

 ةداعفاع دعاتاع فدلا مت داااوآدفدا   ط فدد تد     داام
فواهاات ااجا ام  طلاو الا الداة ودفلالالج ااعفلا

 غاوز ه اك الذل    م لدءو  فا   لعاا ول ع وت وا

لال ااجدادسا ف جا دب اد   اتفدل فالفدلوجدوفا وعدفل
 المددوللدجابفددا الد باو فددلالةةدد مت فلاتدد ا فالكا

 وم بافهدا صدوا اصدحفحلاوا لالج ااعفدل لداةد ودفل

واددف ا دد  فااذدددكاتدد ا  صددف ا ددفلااو  طواهددا واددفم
 لداولط ددلادددفمالداةدداهاف اواوادد اه دداا   ددعاا دد  ل

ع دعالد حدوا لدفالةدلوفا د اصدفاغلالةد  لاواالةدلالدف
 لد اد ا 
ددفواا  فالكالداةداهاف  اة وم هو اا: ااول السؤال

لدجابفدددددددا الد باو فدددددددلالالةددددددد مت فلاتددددددد ااجددددددداال ا
لداةدددد ودفلالالج ااعفددددلامالد بددددفالال  صدددداف اوالد بددددفا
لالفت دددد اوالد بدددددفالة ةدددددا  اوالد بدددددفالالج اددددداع اوا

الد بفالدءا و  اما؟
 جداها لداةداهاف   فالكهد اف  داف ااالثوانيئ السوؤال

ت فلاددددددفواهااتددددد امفلضالدجابفدددددا الد باو فدددددلالالةددددد م

اجددددددداال الداةددددددد ودفلالالج ااعفدددددددلا  بدددددددا اد ا رفدددددددال ا
الدففارالتفلاا؟

هد ا وجدفاعت دلا دف اوةدف لا ولصد اا:الثالو  السؤال
لدجابفدددددا الد باو فدددددلالالةددددد مت فلاادددددعالداةددددداهاف ا

فال ملادفواها ا؟ت ااجاال الداة ودفلالالج ااعفلاولق
هددددد ا وجددددفاعت دددددلا دددددف ا فالكاا:الرابوووو  السووووؤال
هاف اعفلضالدجابفددددا الد باو فددددلالالةدددد مت فلالداةددددا

دددفواهااتدد ااجدداال الداةدد ودفلالالج ااعفددلاو  صدددف ا
ا فلالداولط لا؟

هدد افوجددفام ددااع بددافالداةدد ودفلاا:الخووامس السووؤال
لالج ااعفدددلاتددد ا  صدددف ا دددفلالداولط دددلا الال  ادددداضاوا
لدحافدددلالدل افدددلاو ء ددد الآلفدددااوالةد دددذللا ادولج دددا اوا

اابفلا(ا؟لدا اا لالداج 
 دىمية ودىدا  الدراسة 

تدددد اعادا ددددااالالج ااعفددددل لداةدددد ودفل م 
حدف ا اد  د  فلفدو ومفل  حجداالدذلوفدل  بدف لداباصدا

د حءفددالد  افدلامةاةدفااا ط   دالد ء  ا الال  صاففلاواوا
 والدا اة ل لد ف ل   وتفا لةد ذللا فت  ا لداج ابفلا

  و فددولد  با فددا  واولدءفددالالداددولاف   ففددف وعددفل

لدل ددا ا واةدا ف  والد  دافل واتدعالدءددفال  ولد دفافب
دددا لع  دددا ف  ةدددبالددددفواالالج ادددداع اواددددذلاالح فاج 

وادددذلامهافددلاا ذلفددف ااد جابفددا الد باو فددلالالةدد مت فل
    د   ددع اجدادسا فلال مدااةدبعاد الدعداوا ام ا 

 وداةد ودفلالالج ااعفدلل ع  دطلاو دالا ااتبادل  الا 
حاجدا اوطاوحدا امععداضهاااد ا لالع  داا ت  آفذه

 ةد افا  دكالدفالةدلامهاف مداامفعدا ااد اواوا لداةداهاف 
 واومهافدل لالج ااعفدل لداةد ودفل م بداف فدت اعداز
فباددا دفلاااج ادعاا ااةدك   داض تد  فواالد باو فدا 
 لدبا فدل لدا   دل  غ داض تد   ةداهللداولط دلاوا اداا

واددذلاتد ا لد داح ف   اه ادال فح دع جففدف  اوعدوع
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لدا ددد  لالد ح فدددلاومهافدددلالد حددد افا ددد ا  دددوا ااعدددوض
العهفلوالد ادفلا 

 وعدددف االمدددولالداةددد ودفلالالج ااعفدددلاومهاف مددداا .0
 وم بافها.

اصدددددددددددفااةددددددددددد ومامفلضالدجابفدددددددددددا الد باو فددددددددددددلا .6
لالةدددددد مت فلادددددددفواهااتدددددد ااجدددددداال الداةدددددد ودفلا

 لالج ااعفل.
  دددداالدددددوع ا  هافددددلام  ددددطلاو ددددالا الداةدددد ودفلا .2

 ف اتدد الدءطدداعالد بدداو  اوالالج ااعفددلا ددف الدبدداا
 ومتالفالداج اعاع عاحفاةولضا.ا

لد بددددددداواع دددددددعالدبت دددددددلا دددددددف اوةدددددددف لا ولصددددددد ا .2
لدجابفددا الد باو فددلالالةدد مت فلااددعالداةدداهاف ا
واددددفما فال مددددلادددددفواهااتدددد ااجدددداال الداةدددد ودفلا

 لالج ااعفل.
لد بدداواع ددعاعت ددلالالا  دداطاولع دداا ددف ام بدددافا .2

  فلالداولط ل.الداة ودفلالالج ااعفلاو  صف 
 لد د  لد وصدفا لد  دا  اوا اد  عدفف  ددع لد وصد  .2

 لدجابفا الد باو فلالالة مت فل ح  ت   ةاهل
لالج ااعفدلا لداةد ودفل    د ام  دطلاو دالا  ع دع
 . لداة لفف  لدل ا  اف  و  جاه

 فروض الدراسة 
تبووواين متوسوووطات مسوووتوى إدراك المسووواىمين  .0

يالكية تجووواه ددال الجمعيوووات التعاونيوووة االسوووت
 لدورىا في نطاق المسئولية االجتماعية .

تبوواين إدراك المسوواىمين تجوواه ددال الجمعيووات  .6
التعاونيوووووة االسوووووتيالكية لووووودورىا فوووووي نطووووواق 

فبدذ اد ا رفدال امالد دوعااالمسئولية االجتماعيوة
والدل دددددلالدباافدددددلاوالدا هددددد الدفالةددددد اوالدحاددددددلا

 لالج ااعفلاوالداحات لام

بووين اللووة احصووائية ذات دتوجوود عالقووة ارتبوواط  .2
دبعاد المسوئولية االجتماعيوة مجتمعوة وتأصويل 

واو    دددددددداع مددددددداااقووووووويم المواطنوووووووة مجتمعوووووووة
 لدلاعفا الدلاعفلالد ادفلا ا

 ددددف ام بددددافااا الحصددددا فافلدددددل وجددددفاعت ددددلالا  دددداطا .د 
الداة ودفلالالج ااعفلااج ابلاو فلالال  ااضا.

 ددددف ام بددددافااا الحصددددا فافلدددددل وجددددفاعت ددددلالا  دددداطا .، 
لالالج ااعفلااج ابلاو فلاحافلالد ب فداالداة ودف

او ء  الآلفاا.
 ددددف ام بددددافااا الحصددددا فافلدددددل وجددددفاعت ددددلالا  دددداطا .  

لداةددددد ودفلالالج ااعفددددددلااج ابدددددلاو ددددددفلالةد ددددددذللا
ا ادولج ا .

 ددددف ام بددددافااا الحصددددا فافلدددددل وجددددفاعت ددددلالا  دددداطا .د 
لداةدددد ودفلالالج ااعفددددلااج ابددددلاو ددددفلالدا دددداا لا

الالج ااعفلاا.
داللة إحصائية ابعواد المسوئولية  يوجد دثر ذو .2

ااالجتماعية مجتمعة عم  تأصيل قيم المواطنوة
 واو    داع مالدلاعفا الدلاعفلالد ادفلا 

فددددد  اا بدددددفالداةددددد ودفلالال  صددددداففلااب وفدددددا اتددددد ا .د 
ا  صف ا فلالداولط لا.

  اا بدفالداةد ودفلالعفت فدلااب وفدا اتد ا  صدف ا .، 
ا فلالداولط ل.

 ةدا فلااب وفدا اتد ا  صدف اف  اا بفالداةد ودفلالال .  
ا فلالداولط لا.

فددددد  اا بدددددفالداةددددد ودفلالالج ااعفدددددلااب وفدددددا اتددددد ا .د 
   صف ا فلالداولط ل.

فدد  اا بددفالداةدد ودفلالدءا و فددلااب وفددا اتدد ا  صددف ا .ه 
  فلالداولط ل.
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 دور الجمعيات التعاونية االستيالكية
م الداةدد ودفلاافدداماجددوهاالدل دداالد بدداو  م ا

وااداةداعف الداج ادعافا ا طوعاعات الالج ااعفلادلا بفا
تدد امفلضاالد باو فددا د جدا ااجوهافددا ا د امصدد ح امادال ا

ااا ءفاماعتالفالداج اعاا اففاا افت اافواهااا 
والد ءاتفددلاوالدب افددلواالدففافددلاتدد ااجدداال ااف  لددلام

ل طت ددا اادد اا ددفمااماولالج ااعفددلاواوالد ف فددلالدصددحفل
لد باو فددددا ا اددددالاه  اذفدددداف امواالد  اتدددد الالج ادددداع 

افبددفامحددفلداةدد ودفلالالج ااعفددلام  ددطلاو ددالا ا دد فلضا
 ااجادسا فلال ا  كالد باو فا ا.مفلضاتاع فلااباففاا

 ب  االدجابفدا الد باو فدلامحدفمالدا ةةدا ا
وهدد اجددذضاالاف جددذماادد ااوالد  اوفددلاتدد افودددلالد وفدد 

هلاتددددد ا حءفددددددالد  افدددددلالال  صددددداففلاا ةدددددلداج ادددددعاوا
افوااا اددوساتدد ا  افددلالداج اددعاودمدداااوولالج ااعفددلا

ادددددد افددددددفاا اا  وعددددددلاداتددددددعالداةدددددد وماا ءفاددددددم ادددددداا
ادداام مدداا ااعتددالفالداج اددعاولال  صدداف اولالج ادداع ا

 جافددددعالدءدددفال اولةا ا فددددا او وجفممدددداا باددد اع ددددعا
ا.افعلالال  صافالدوط   حوا

 حءفدددا ددوعاا دددعلدجابفددا الد باو فددلاا مددفو
صدداف او حءفدددالدبفلدددلاادد الد ددولذ الالج ادداع اولال  

 مددفوا ادداااواولدحاافددلاد ل ددا اذل الداددولافالداحددفوف 
ولدباددددد اوا دددددوتااا افدددددا ادااااةدددددلالدففاءالطفدددددلا ددددددعا

اولد طدددوع اولدا ددداا لالدجااعفدددلاتددد ال فددداذالدءدددالال 
ع عالالح  داااولدردتضاولالةد رت الد جداا ااولدءعاض

  ةددباااا اةدد لاا  وتفاهدداالدةدد عاولدفددفاا الدعدداوافل
ا.اوف اعادفلوج

مهدفلوالدحا دلالد باو فدلاام اااااالا دكاتفدم
دلافء صاافواهااع عا وتفاالدة عاولدففاا ا  ةدبااا

لال  ددطلاامفلض دد اف بددفماذدددكا دددعا  اتةددفلاتحةددباوا
ا% 62واحفدد افصدد ا ددا و الد بدداو االالج ااعفددل

ا اصات الالا ا اد  موزالج ااعفداا د حول اا طءدلا
واهددذلاتعددتاعادداااعادد الدجابفددلاوففاددلالداةدداهاف 

 ءفاددماادد ااةدداهالاتدد ال  دداضالدا دداافعالد  اوفددلاتدد ا
و ب  ددددددداااوالدددددددد تفاد فلفدددددددوالالع ددددددداضاعددددددد الدفوددددددددل

لدجابفدددددا الد باو فدددددلالالةددددد مت فلاا  ادددددا اله فدددددلا
اد اةاهاف الد طوع  ب فلاففاءالطفلا ءولا االف فااا

دمددددددددددداا مدددددددددددفوا حةدددددددددددف ااةددددددددددد وفا ملالال  صددددددددددداففلا
ادد الدحا ددلالدبااددلااجددذض ا اواو اد دداد اهددولالج ااعفددلا

وا ادداااد اج ادعالددذ ا   ادد الدفدما  د  اا ددماو د  ااتفدم
  صدددف ا دددفلالداولط دددلا دددف امتدددالفاف ءدددعاع دددعاعا ءمددداا

الداج اعا.
، االجتماعية ) المفيوم ، ااىمية المسئولية
 اابعاد (

ل  دددددا االمدددددولالداةددددد ودفلالالج ااعفدددددلاا دددددذا
عفلاتد ا ت ف فا الدءا الدااع ا ادا داوعا الدصد ا

لدوالفددا الدا حددف العااف فددلاواواددااصدداحباذدددكاادد ا
 حفل ا رفال اوآ ااالج ااعفلاةد  فلاعتدالفالداج ادعا
وا اددداام الد رفدددال الد ددد احدددف  اتددد اعدددادلالدصددد اعلا
ةدددولضاتددد اوةدددا  الة  ددداااواموا عدددفلالدا ددداوعا ا
ول ةددددددداعمااو  ددددددداا امةدددددددول مااواموالالح  ددددددداااو دددددددو ا

لالةدد متكاوا ددفامدءدد االدا اتةددلاوامواذفدداف اابددفال 
  تدمدددددااع دددددعاعددددداوا الاله ادددددالا    دددددطلاو دددددالا ا

الداة ودفلالالج ااعفلا.
لةج ااعفددلاف  ةددباالداةدد ودفلمصدد  االمددولا

ه ااادددداا   فددددال اتدددد اعددددادلاا  اددددا الالعاددددا ا ذفاددددا اولق
لد ددا  اعدد ا ددا لاعددف ا طددوال اجب دد اهددذلالدالمددولاوا

 اففاااا ا و مافب  ااااااةا اطوعفدلا ف فاافدلاتد
وا دددددددعاا با مدددددداااددددددعا اتددددددلالعطددددددالواذل الدبت ددددددل

 ا دددد ااصددددفال اد حءفددددداامصدددد ح ااااةددددا ا ج اافددددلا
وا دددفعلا ءددداضاالد افدددذاولدافددداف اوذفددداف الدءدددفا الد  اتةدددفل
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واوذدددددكاادددد افددددت االدا  اددددلاو عددددا ا ةدددد االاف ما
دجموفهددداا حدددوا   ددد ال لاعددداعل الةد دددذللعددداوا ا
 لععاا اا  اا ا ةبع وم  والةج ااعفلالداة ودفل

 ادع م  دااعاءدا ا لةد ال فجفل عت دا    دداض  حدو
اولجمدلا واد د اا د ا  ااد الالطدالواذل الداصد حل

واالدداله  عصدا ا تد  دمدا   بداز لد د  لد حدففا 
وفاصدددددددلا  دددددددكالدا ب ءدددددددلا ادا اتةدددددددلالد ددددددد امفف ددددددد ا

) راشوي  اااااااا ط  ا ا ج ااعفلاو ف فلات اطفا مدا
ا.ا( 6102، 

ا جدددددددداهالفددددددددفدوجفا الداةدددددددد ودفلالالج ااعفددددددددلا 
و ادد م اعا فددا اف ط ددبا   فاددا الج ااعفددا اةددولضاع ددعا
اةدد ومالداج اددعاموااةدد ومامتددالفهاوا  ام ا دد اتددافا
مواا  الالع  اافلادمااحءوداوع فمدااولج دا اواواد ا
لدعددداوا ا حءفددددالداولذ ددددلا دددف الدحءدددوداولدولج ددددا ا
ح دددعافصددد  ا ددد اا مادددااا  فلدددا اادددعالداج ادددعالددددذ ا

اااد ا داها الالع ادافالدا  داف ا دف افبف اتفدمال طت د
اجافعامطالوالداج اعا.

ولدةددددد ل الددددددذ افطدددددا ا لةدددددمااددددداهواالمدددددولا
لداةدد ودفلالالج ااعفدددلاع دددعاوجددمالد حففدددفا؟ا جدددفام ا
لةجا دددددددلاع دددددددعاهدددددددذلالد ةدددددددا  ا دددددددفاف   لدددددددما بدددددددزا

الداةددددددددد ودفلاالمدددددددددولام ااددددددددد ا ددددددددداداغللدصدددددددددبو ا ا
ا  ددددد ااددددد الةددددد ففللا(CSR اد  دددددا ا الالج ااعفدددددل

الال لدددادالدبدددادلا الا  دددماف ءدددعااةددد وماع دددعا لد دددا ا
 حففاالمواما ف لاوا ادااام اف  ر الد  الد فلفلاع ع
المدددولالداةددد ودفلالالج ااعفدددلا حدددفاذل دددمافف  دددواام 

 دداف توالداج ابددا اولد ءاتددا الدةددا ف اتفددماواو  بدداا
د جمدددددددا الداف  لدددددددلالد ددددددد ا  بااددددددد او عدددددددط عاتددددددد ا

الاواوااولتبمدالة ففلاما حةبا  افبا مااواباففاهدااوف
والعوةدداطالع اففافددلا دد اادد اجددفالا ددف اه دداكافددذل ا

م بدافهاوا حففدفالدالمدولاتد ااو طاعالععاا اولداج اع
لداف  لددلاواادددذلاعدداوالدبففددفاادد الد  دداباولد دداح ف ا

 بدددزالدمف دددا الدفودفدددلالداةددد ودفلالالج ااعفدددلااددد اوا
فددت اوجمددا ا  ددااا  وعددلا ددذ ااا مددااع ددعاةدد ف ا

ااااف   لدا ا االالدحصاا
مجمووووس ااعمووووال العووووالمي لمتنميووووة عاتمدددداا
   مدددددداامالالد ددددددذللاا(WBCSD,1999)االمسووووووتدامة

لداةددددد ااااددددد ا  ددددد اا ةةدددددا الععادددددا ا اد صددددداوا
مفت فدددااولداةدددداهالاتددد ا حءفدددددالد  افدددلالال  صدددداففلا
ولدبا اع عا حةدف ا وعفدلالد داووالدابف دفلاد ءدوما
الدباا ددددلاوعددددا ت ملاوا عدددداتلا دددددعالداج اددددعالداح دددد 

اولداج اعا   اما.
 ,World Bank)االبنووك الوودوليعاتمدداا

ع ددددددعام مدددددداامالد ددددددذللامصددددددحابالد  دددددداطا اا(2005
لد جاافدلا اداةداهالاتد الد  افدلالداةد فلالااد افددت ا
لدبا ااعااو لفملاولداج ادعالدادف  اولداج ادعا  د ا
د حةف ااةد وماابف دلالد داسا  ةد وباففدفلالد جداا ا

اولد  افلات اآ اولحفما.
 ISO)االمنظموة الدوليوة لممعواييرمدااوعات 

اة ودفلالدا  ادلاعد ا دعام مااما  (2010 , 26000
   دددط مااو الال مدددااع دددعالداج ادددعاولد ف دددلااددد افدددت ا

اة وكامفت  اف ةلا اد لاتفلاما.
المفوضووية ااوربيووة لممسووئولية  اددااعات مدداا

 European)ااالجتماعيووووووووووة لمشووووووووووركات

Commission, 2014)  لا   مددددددداااةددددددد ودف م
الد ا ا اع اآ ااهااع عالداج اعاما.

د بددففالد بافلددا الد دد ا  اوددد االمددولااو  فجددل
لداة ودفلالالج ااعفلاولف توام بافهااواوعفلاوجوفا
 طددااافا دد ادا  اددا الععاددا الداف  لددلالالة ا ددافا
 ددددددددماتدددددددد اوعددددددددعا الاجمدددددددداالداا  طددددددددلا اداةدددددددد ودفلا
لالج ااعفدددلاو حءدددددالد ولتددددداولداول اددددلا ددددف ااح  ددددوا

دا  اددلالدفودفددلاد اولصددلا اطددالواواتءددفام دداا اللع
ا ددددددددددعام االمدددددددددولالداةددددددددد ودفل  (ISO)ولداءددددددددداففسا
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فا ددددد ا حففددددفهاتددددد ا (CSR)الالج ااعفددددلاد  ددددا ا 
اة اف اا ا  كالد بافلا الد د اامةاةفلاا افئاة بل

الدحو اددل  اودمداالدبففددفاادد الد  دداباولد دداح ف اوهدد اما
لد  افددددلاواالداح ددد اتددد الداج ادددعالد   فافدددلاوا  دددالك

لدبادددددددد اوالد ف ددددددددلاواالال ةددددددددا اواااااةددددددددا احءددددددددود
وم اواالداةد م كاالدبافدلاوا عدافاالد  رف اااااةا 

  ددددكالدا ددددافئا بددددفاا  ددددال ادا  ددددا الععاددددا اةددددولضا
فاصددددلامواعااددددلاوتدددد ااف  ددددوالداج ابددددا ادوعددددعا
 ددالا الداةدد ودفلالالج ااعفددلالد دد ا ةدداهلاتدد الد  افددلا

واالدبا فا الال  اجفللداة فلالاواو ةاهلات ا حةف ا
 .اولالا  ا اد ءا و الداباو ا م

فا د الة بالزا  كالد بافلدا الدةدا ءلاوا ا
فجددا  اعافدددا دد  فاادددففماالد ددا ا لدءددو ام ا اع ددعاولق

اوعادددد اادددد اتددددا افددددت اادددداا ددددوتفاهالداج اددددعاادددد 
اوااااةددددلالدةدددد عاواو ددددالضالداددددا اوادددددامساولةدددد  ااا
ال  صدددافا حءفدددداتددد الد جاافدددلاواولداةددداهالالععادددا 

 (Porter & Kramer, 2006)  اذفهاالداج اع
  فدداااواوم االداةدد ودفلالالج ااعفددلا ددفا طددوا ا ءددفا

ت العو دلالعففدا اومصد ح ا مد افط دداع دعا طدادا
وا م اافمفوا دعا  دجفعالد دا ا ا فدا ا دا اولةعاوا

  دددددداطمااع ددددددعام ا  ددددددو ام  ددددددااوعفددددددا اادددددد ا دددددد  فاا
ادددعاولد ف دددلاااااةدددا امعاادمدددااوم  دددط مااع ددد الداج 

الداحفطلا ملا.
  طدددددددو اادىميوووووووة المسوووووووئولية االجتماعيوووووووةئ

لداة ودفلالالج ااعفلاع عاتول دفا  فدا افا د ا حءفءمداا
ا افت الال فالطات ام  ط مااو الاجمااع عاة ف ا
لدا دددددا ا اذفددددداف الالا دددددا اواذفددددداف ااةددددد وفا الدباددددد ا
لد طددددددوع اوالةفجا فددددددلاتدددددد ا ف ددددددلالدبادددددد اوافلددددددزا

صددوا ا فجا فددلادددفمامتددالفالداج اددعاالد  ددادفواوا  ددوف 
واول  ةددابا ددفا ا  اتةددفلا ةدداعفاا(6110)البكووري ، 

ع دددعالد ادددواولد ءددداضاواوف ددددا فادددلا   فافدددلاوافددد ف ا
لةد ددددذللا اداةدددد ودفلالةج ااعفددددلامفعددددا ا دددددعا فلفددددوا
لعع ددددداضالد ددددد ا  حا مددددداالدفوددددددلاتددددد امفلضافدددددفاا مااما

اعفددددلاماوالدصدددحفلاواولد ب فافدددلاواولد ءاتفدددلاواولةج ا
ولداةددداهالاتدددد الد طددددواالد   وددددوج اولدءعدددداضاع ددددعا

واوذفدداف الد  اتدد ا(6112،العووامريو الغووالبي )لد طادددلا
لةج ادددداع ا ددددف ااف  ددددوا ددددال  الداج اددددعاواوذفدددداف ا
لدبفلددددددلالةج ااعفدددددلاوا ء فددددد ا ةددددد لالد  دددددو الد ف ددددد ا
ولدادددد  ا اع ددددعاصددددحلاواتاهفددددلالداج اددددعاواو حةددددف ا

واواو حةددف الد  افددلاادد ا وعفددلاحفددا امتددالفالداج اددعا
فت اذفاف الدوع اولداةا  لا ااافةاهلات الةة ءالاا
لدةفاة اواو ء ف الدلةدافالداداد اولةفلا اولدةفاةد وا

لةج ااعفلا الداهفلالد دلاتفلاالداة ودفل  فجل اةا  اطا
ا.ا(6112)الغالبي ، 

وم دددداا الدفالةددددا ا دددددعام الدا  اددددا الدرفدددداا
فجا فددلا ذفدداف ا فاددلالد  اعددا اا حفدلا حءدددامفعددا اتول ددفا 

لد دد ا حصدد اع فمددااادد اجمددا اا بددفف اواذفدداف ا حففددفا
لدموفددددلاواف دددددا صددددوال الفجا فددددلادددددفمامتددددالفالداج اددددعا

(Lichtenstein et al., 2004) واتعت اع اذفاف اا
اة ومافعلالدة و فا اا  الدبا الد طوع اولدا داا لا

وا(Bhattacharya & Sen, 2004لةفجا فدددلا
 ,Ferris) اع عالد   فااع عالدجول دبالدةفاةدفلاولدءفاا

 دفةد اد ا ةةدا  لداج ابفلالداة ودفل لذ وا (1998
 لفلا  هدوااد م  ولق ادا لج اداع و مو   ةدا    ا داا 
اااااالدا ةةدل لةد ال فجفلاالاف جدذمااد  جدذض  ا ا دل فب  دا

 .ا(6102) عماد ، 
 دبعاد المسئولية االجتماعية لمشركات 

 الد ددداح ف اع دددعام اا  ادددا الدبففدددفاادددا ولتدددد
الداةدددد ودفلو دددالا اام  دددطلالععادددا ا ادددااساعدددففلاادددد 

 صددد فلف اهادددا ااتددد اهاحصدددااافا ددد الالج ااعفدددلاولد ددد 
لعفت فددددلاالداةدددد ودفل و ب  دددداوااولة ةددددا فلاوالعفت فدددل
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 دذلافدددلا  بدددفماتددد ا و مددداالةفلددداضا االد ذلادددا اااةددد ودفل
م بدددددافااوهددددد ااددددداافط دددددداع فمددددداالدءا و فدددددلاولال  صددددداففل
 .(6112) الحوراني ونخرون ، الداة ودفلالالج ااعفل

   دددعالد  ددداباولد ددداح ف اوجمدددا ا  دددااا  وعدددلا
واف  لددلا جدداها حففددفا طدداااعددالادل بددافالد دد افجددبام ا
    اهددددددددداالد دددددددددا ا اتددددددددد ااجدددددددددا ام  دددددددددطلالداةددددددددد ودفلا

 ,Pride & Ferrell)لالج ااعفددلاواتءددفاحددففهاا

عفت فددددددددلاوامالاا فةددددددددفلاتدددددددد اما بددددددددلام بددددددددافا  (1997
لة ةا فلاوالدءا و فدلاوالال  صداففلاماوا ةد  افما ددعاهدالا

(Carroll, 1991)تدددد اطاحددددمادالمددددولالداةدددد ودفلاا
 & Plazziحدددففا ددد ااددد ا   ادددالالج ااعفدددلاوا

Starcher , 2001)ة ل لالج ااعفل لداة ودفل م بافا  

وا لدبداا و واالداةد م  و   ―تد   ا  د  م بدافامةاةدفل
واالداح فددددل لداج ابددددا وااد ف ددددللواالدبادددد   ددددا اض

   ددددعالد  دددداباولد دددداح ف اام ددددااا ادددداماوا لداةدددد  ااف 
وجمددا ا  ددااا  وعددلاواف  لددلا جدداها حففددفا طدداااعددالا
دل بدددددافالد ددددد افجدددددبام ا    اهددددداالد دددددا ا اتددددد ااجدددددا ا

 & Pride)م  طلالداة ودفلالالج ااعفلاواتءفاحففهاا

Ferrell, 1997)  مااا فةددددددفلاتدددددد اما بددددددلام بددددددافا
ت فدددددددلاوالة ةدددددددا فلاوالدءا و فدددددددلاوالال  صددددددداففلاماوالعف

تدددد اطاحددددماا(Carroll, 1991) ةدددد  افما دددددعاهددددالا
حدددففا ددد اادددد ا  اددددادالمدددولالداةددد ودفلالالج ااعفدددلاوا

 Plazzi & Starcher , 2001)لداةد ودفل م بدافا 

الداةد م  و   ―ت   ا    م بافامةاةفل  ة ل لالج ااعفل
 لداج ابددا واا ددللد فواالدبادد   ددا اضوا لدبدداا و وا

 ,Dahlsrud)م دداااا ادداماوا لداةدد  ااف واالداح فددل

فا دد ا حففددفهااالالج ااعفددلا دددعام الداةدد ودفل  (2006
اوالد بددددفلد ف دددد امةاةددددفلاهدددد ا الد بددددفام بددددافافاةددددلتدددد ا

امصدددددددددحابالال  صددددددددداف اوا بدددددددددفالالج ادددددددداع اوالد بدددددددددف
تفادددددددددددددااحدددددددددددددففهااالد طدددددددددددددوع اوالداصددددددددددددد حلاوالد بدددددددددددددف

(Chandler & Werther, 2014)عددف ااتدد اا
اجاال اه امالالفت فلاواولد  وعاوالد ف لاولالة فلالاوا

ا. ولدبا الدففا ام
اتد  ولد داح ف  لد  داب  دف  ل ا  فداا ا ا ءاا د ه داك

لد دد ا د  دا ا الالج ااعفددلالداةدد ودفل  بددافع  حففدفهل
الموامااواوع فدماحدفف ا ت دلااةد ودفا اا ت ةلل     

مسوئولية تجواه (ا1مةاةفلادماا ب ااع ام بافهااه  ا 
( مسوووووئولية تجووووواه 6)وااالموووووالكين ولحمموووووة ااسووووويم

لد ددد ا ا دددذاع دددعاعددداوا الةه ادددالاادصوووحا، المصوووال 
    فدددلامهدددفلوالعطدددالواذل الداصددد حلااددد ااةددد م ف  ا

مسوئولية (ا2وعاا ف اواجمذف اوادوذعف ...وغفاهلاوا 
ااداةدد ودفل  دد  اعددالاواوع فددماتاتجوواه المجتموو  والبيئووة

البعود  ات ااعاو ماا بفف ا العو امالةج ااعفلا حدا
ع ا جدداهالدبدداا ف امافا ددذاع ددعالعفلضالةج اددااالووداخمي

ا" البعود الخوارجيامواماداالد دا  ادا  ادلوا اهلافلف ال
ع دددعالددددفواالةج اددداع اولدا دددافال الد ددد ا    اهدددااافا دددذ
) راشوي ا جاهالداج ادعاولد ف دلالدفااجفدلا  د ا ا اللدا

.ا( 6102، 

ا

 انبؼذ األخالقٍ

اإلنسبنٍ)انبؼذ انخُرٌ  ( 

 انبؼذ االقتصبدٌ

 انبؼذ انقبنىنٍ
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 ( Carroll )( ىرم المسئولية االجتماعية ل 0)شكل رقم 
ا

وةووا ب افا  كالدفالةلاع عافاةدلام بدافا
اددعاا(Carroll)د اةدد ودفلالالج ااعفددلا اددااصدداغماا

 جالضا بفف اطلفواع فمااحفد ا  اا دعا  دكالع بدافا
االقتصادي ، ااخالقي ، اإلنساني ، االجتماعي ، " 

دا  ادددا ا  ددد  او فدددداادددعالدبففدددفااددد الا" القوووانوني
لدرفااا حفلالد  ا باد اتد الداءدالالعو اع دعاففادلا
لداصددددد حلالدباادددددلاتددددد اصدددددواهاالداف  لدددددلاواوا مددددداا
 ط فبلالدحا الدجابفا الد باو فلالالةد مت فلاواوم ا
لد بافوالدولةعادالمولالداة ودفلالالج ااعفدلاف طدو ا
ع ددعالدبففددفاادد الدب اصدداالد دد افا دد ا ط فءمددااع ددعا

ااالدءطاعالد باو  ا.
حجم إنفاق الجمعيات التعاونية االسوتيالكية 

 ئالمسئولية االجتماعيةعم  دنشطة وبرامج 
لالةد مت فلاالد باو فدل لدجابفدا  عدفف   د 
  اااا لداةاهاف اعففوا واجابفل(ا83   فودلالد وف 
وتددالد ءافداالداداد اال حدافا واةداهاا ا ( 532828

و  دفاا لاوا3218لدجابفدا الالةد مت فلاعد اعدالا
اجدددددل(ا ددددددعام اح1لد فا دددددا الددددددولاف ا ادجدددددفو اا دددددلا 

لة لاداع عام  طلاو الا الدففاا الالج ااعفلا   ا
لدبدالاوا  لدس تد   دوف   فف داا (ا3212513 ا 

%(اادددد اصدددددات ا38حفدددد افةددددا الدءدددددا و ا ا لددددادا 

د مددوزالج ااعفدداا دد حول اا طءددلا ا ددا الدبددالاع ددعال
فاددلاواوم ا  ددكالدءاعادد الدجابفددلاوففاددلالداةدداهاف 

 اءددفلااا3215 ددفاذلف اعدد احجددلالة لدداداتدد اعددالا
(اف.كاوا  ةدددددددددددددددددد لاذفدددددددددددددددددداف ا ددددددددددددددددددفاهاا1533252 
%(ا ءاف ددددددا اواواءاا ددددددل ااددددددعاحجددددددلالال لددددددادا12,33 

(اتءددددددفا  فلعدددددد الدءفاددددددلاا3212واا3213دبددددداا ا 
لدافصصدددلاد  دددكالدابو دددا اولع  دددطلا  ةددد لاا وفدددلا

%ا(اع ددعالد ددولد ا ادداا38,52%اوا12.22 ددفاهاا ا
ا(ا.3    اا لا اهوااوعحا ا

 ادددداا  ددددفاالد فا ددددا الدددددولاف امفعددددا ا دددددعام ا
حجلالدا صاواع عالدففاا اولال  طلالالج ااعفلا

(اافلددوداا3218 اا3213ةدد وفا افددت الدل ددا اادد ا ا
لالاصدددددف الدا احدددددلاتددددد ا فلفدددددلالدبدددددالااد  دددددفالدابو دددددلا
لالج ااعفدددددلاوااادددددااف دددددفاا ددددددعام ا فلا الدجابفدددددا ا

لة لددددددادادلاصددددددف االد باو فددددددلا ةددددددا ا  جدددددداوذاحددددددف
لدافصصلاد  كالع  طلافصاا ااد العاصدف الد د ا
ةدددووافددد لا فصفصدددماااددد اصدددات العا دددا الدا و دددعا

ا حءفءماات ا مافلالدبالالدااد ا.
ا
ا

 

ا
ا
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( حجم ودوجو االنفاق المنصر  عم  الخدمات االجتماعية من الجمعيات التعاونية 0جدول )
 * 6102ئ  6102ستيالكية خالل الفتر  من اال

 السنة المالية بيان م
6106 6102 6102 6102 

ا3232123ا2333338ا5525322ا3332353 رصُذ انًؼىنت االجتًبػُت
ا1288333ا1131233ا1233833ا1122131 انتؼهًُُت 1
ا1223832ا1122222ا3133225ا1323525 انذَنُت 2
ا1183323ا1233223ا1835122ا1138821 انرَبضُت وانترفُهُت 3
ا33252ا132213ا382338ا182132 انصحت 4
ا1213512ا1132331ا3215333ا3353212 أهبنٍ انًنطقت 5
ا382232ا232583ا355231ا232322 جًؼُبث اننفغ انؼبو 6
ا385312ا535125ا382225ا323132 االحتفبالث 7
ا332322ا322332ا825132ا223213 األين وانغبز واننظبفت 8
ا113235ا325823ا523888ا313222 انًنشآث 9

ا232282ا1225132ا3323332ا1121253 يصروفبث أخري 11
ا3212513ا3551533ا11283252ا2253383 أجًبنٍ انًنصرف

 

 حصا فلاوتدالد فا ا الدولاف ا اد ءافاالدااد الدصافااع ال حافالدجابفا الد باو فلالالة مت فلافت الالعوللا 
ا.ا3218 اا3213
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 المسئولية االجتماعية والمواطنة
  ا جددددا الدجابفددددا الد باو فددددلالالةدددد مت فلا

لداةددد ودفلالالج ااعفدددلاو ط فءمددداا تددد ا   دددعام بددداف
 لاع فدددلافب ادددفاتددد الداءدددالالعو اع دددعاعددداوا ا فالكا
اجادسا فلا ماالدا با  لاواو اتلالدباا ف ا ماا  هافلا

الج ااعفدددددلا ددددد م امفلضام  دددددطلاو دددددالا الداةددددد ودفلال
مصددف اادد اا ددافئالدبادد الد بدداو  اواولق مددااماددااا ددذلا
 جدداهالداج اددعاواوا اددت ادجمددوفالدفودددلاتدد الد  افددلاوا
وم افددد لاصدددفاغلالةددد ال فجفلاولعدددحلالدابدددادلاع بدددافا
وم  ددددطلالداةدددد ودفلالالج ااعفددددلاوافبددددفااج ددددسا فلا ا
لدجابفددلاهددوالداةدد و اعدد الع اددافام  ددطلاواجدداال ا

ج ااعفدددلاا ادددااف ولتدددداادددعالالةددد ال فجفلالداةدد ودفلالال
لداب ادددف اواولدباددد اع دددعا دددوتفاالالع ادددافل الداادفدددلا
لدتذاددلادمددااوااددعاعدداوا اوعددعافطددلاذا فددلادبا فددلا
لد  لفذاواالجب مااا ا  د امتدالفاا فصصدف اتد اهدذلا
لداجددددددددا اوادددددددددذلافجددددددددبالدبادددددددد اع ددددددددعا   دددددددداضا فلا ا
ا فصصددددلادمدددداالدصددددتحفا اد  ددددود ا  لفددددذالدفطددددلا

اوعوعلا.الدا
  الدءدددددددددددا اف اع دددددددددددعام  دددددددددددطلالداةددددددددددد ودفلا
لالج ااعفددلاتدد الدجابفددا الد باو فددلالالةدد مت فلاتدد ا
حاجدددددلا ددددددعاتمدددددلاحءفءددددد اد ردددددازالعةاةددددد اد  دددددكا
لع  ددطلاوا مددفواف دددالةدد ال فجفلا بدد ا  هافددلامفلضا
م  دددطلاو دددالا الداةددد ودفلالالج ااعفدددلاواوم ا  ةدددجلا

لد بداو  اواا  كالالةد ال فجفلاادعااةدادلاوا فدلالدباد 
 ددددددعام ا(  6116) عبووووواس ، والزامموووووي ، وف دددددفاا

لداددولافالد  ددافلا ا دد اع صددال امةاةددفا ادمدداا دد  فاا  فدداا
ع دددددعا وعفدددددلالعهدددددفلوالد ددددد ا ةدددددبعالدا  ادددددلا ددددددعا
 حءفءمدددااواوم ا لددداض العفلضالد   فاددد ا  و دددواع ددددعا
 لدداض الداددولافالد  ددافلاواااددااف  ددفاعدداوا الاله اددالا

ادبا اع عا  هف ما. اداولافالد  افلاول

 ولجمالدءفدافل الد حدففا اولدءفدوفاتد ا  لفدذهاا
لالج ااعفدددددلاالا  اطمددددداا ءعدددددافاالداةددددد ودفلاع  دددددطلا

 دددا  طالا  ددداطاو فددددا ددداداج اعاو  اف دددماوااادددااف ددد  ا
عددددروطاع فمددددااوادددددذلا  بددددبالدءفدددداف الد   فافددددلافوال ا
حفوفدددا اتددد ا  جدددا اا  وادددلالداةددد ودفلالالج ااعفدددلاوا

اف الد   فافدددلاتددد ا وجفدددمالععادددا ا حدددواولق افواالدءفددد
لالج ااعفدددددلالداةددددد فلالاف ط ددددددبالداةددددد ودفلام  دددددطلا

اجاوعدددلاتافدددف ااددد الدامددداال الدءفاففدددلاولد لددداضل اوا
 ويمعووو، ،و رففدددااتددد امةددد وبا فلا الدادددولافالد  دددافلا

ةد وبالدءفداف الدلاع دلافوال اهاادا اتد ا وصدف الدا ف دلاد
  ددااواو ةددافعالال   اافددلاواوفحلددذالآلفدداف اع ددعالال 

 (Bossink, 2007)لالج ااعفدلالداةد ودفلاعا فا ا
. 

 المسئولية االجتماعية وقيم المواطنة 
 المدول  جداه مالضالد  داباولد داح ف   بدفف 

لدحءدودا تد  لداةداول  م مدا امم اد  تاد مل لداولط دل
 امم اد  وا مل لدولحفو متالفالداج اع  ف  ولدولج ا 

آفداو ام دااولا ددعاوا لدصداد او لدادولط  ف دد م مدا
 و لدةفاةددفل د ففاءالطفددلاولدا دداا ل   مدداااففددو
و بداواع دماوا ةد ف الددوط اولددفتاع تد  ولد عدحفل

دروفا ا   ماا  اٌلاا  ءل اا ااصدط  الددوط اواولددذ ا
فب  دددداالدا ددددا الدددددذ افبددددف اتفددددمالة ةددددا واماددددااتدددد ا
لدفو ا الدءففالات ص وا   مااحٌداا احءودالة ةا ا

لااددددداامفما ددددددعال ددددد ءادالةدددددامااتددددد الداف فدددددلاواوهدددددذ
م ااCityلدفو ا فددلواولة ج فذفددلواولدلا ةددفلاادد ا  اددلا

الدافف لا.
    مددا لدابدااوالد افطا فددل فل ددا  عات مدا

 لدفودلاو   ك  ا و  حففها  اا وفودل تاف  ف  معت ل
 تد  وحءدود ولج دا  ا  لدبت ا    عا ما  ك و اا
 ا  فصاح مااواا  ادحافل اا  طل تم  لدفودلاو   ك

 ا د  ةفاةدفلاو حءو دا ا ع فدم  ةد    ادا اةد ودفا او
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 ( لدبااددل لدا اصددب لال  فدداباواو ددود  حءددود
 6101الجبووري ، ( واوفباتمدااا( 2004 الكوواري،

 جااعدل  ددع  اال  اداض لدلداف ما دبواا    مدا( 
 وفد  ل ا د اكاو و ااف اواصفا  ءاتل دما لج ااعفل

 لدلاف وفةمل وةفاةفاااو او ا و فاا لج ااعفاا لد بوا هذل
 لدحفدا  تد  تاعد    د   لال  اداض هدذل اد افدت 

الالج ااعفلاما.
لداولط ددلاا دددعام (  0226) بوودوي ، م ددااا

  افددذا  ددوعافددا اادد اوالضالداددولط ادوط ددماوففا ددما
تددد امو دددا الدةددد لاولدحددداباولد بددداو اادددعالدادددولط ف ا
لآلفددددداف اعددددد اطافددددددالدباددددد الدا ةةدددددا  اولدلددددداف ا

ولد طددوع اتدد ا حءفدددالعهددفلوالد دد افصدد والداةددا ا
 دفمددداالدجافدددعاواو وحدددفااددد الج مددداالدجمدددوفااواو اةدددلا

  ا حةدددددداسالدلددددددافالدفطددددددطاو وعددددددعالداولذ ددددددا ا.ا
 ا  اا ددماد اج اددعامواادداافبدداوا اداولط ددلافةدداهلاتدد ا
 حءفدامهفلوالدا اا لالداج ابفلات ا  افلاو طوفاا

 الااددد االداج ادددعالداح ددد اواتاد  افدددلالدحءفءفدددلاالا ددد ل
فددت اا دداا لالعتددالفاو ددبواهلا دد  ملاجددذضاالاف جددذما

اا الداج اعا.
 لدادولط  ل  اداض  حءفدد  ددع لداولط ل  مفو

باددد اع دددعااتدددعالدفتتدددا اواولد داوط دددم ووال دددم
ولالف تتددا الدول بددلا ددف اا و ددا الداج اددعااولدفودددلا
ت اصوا احعاافلاواو ذهبا دعا وجفممدااتد ا طدااا

 تدا  و دذدكواامولصداالداج ادعحدولا افةدا ا  ءوفدلا
 لدفةد وا وتدد  فود دم لدلداف عت دل  حدفف لداولط دل
 حفد  اد   ف مادا لدبت دل  د  ل لد د  ولدءول ف  لدةا ف
 ذلف ددذدك وا( 2001 ) الكوواري،ولدولج دا ا لدحءود
 د  طوال   اداولط لا  فجل لدحفف ل لداج ابا  له اال

 فو  اب دل ولال  صداففلاتد  ولالج ااعفدل لدةفاةدفل
 لال صداال  و دوا  لدبودادل  د  فا  دع لدبادلاوا عاتل
 تد  لد دبب لدففاءالطفدلاولق دالك د ص   ولال  ا  او

 واولد بفففددل لداةدداول  ا ددافئ لدح ددلاواو حءفددد
 لداباصا  لداولط ل ا ا ذ لة ةا  لدةفاةفلاواوحءود

 ا  وال واو فعفلا(2007 ) ليمة ،لدحفف لا ولدفودل
) عاوادا ا تد الداج ادع لدا دفف كلدةد وا و ولعدف لدءدفل

ا.(6112المحروقي ، 
 ,Osler and Starkey)وم دااا

 ددعام ا ءددلالعتددالفاتد اهددوف ملاف حءددداادد ااا(2005
فت ا فال ملا  هافلالالد ذللالداف  او  و الدا داا لا

تفاددداا تددد ام  دددطلالداةددد ودفلالالج ااعفدددلاوالد بددداو 
 للدبفلدد و حءفدد لدا د ت  ابادجدل مجد   فد ملااد 
اجددد ابملاواولح ددداللا تدد  ولدففاءالطفدددل ولدةددتل

لالف تتا اتفااا ف ملاواولدبافل اولد ءادففالداج ابفدلا
وموعددددددد الدبففددددددفاادددددد الد  ددددددداباواوحاافددددددلالد ف ددددددلاوا

ولد دددداح ف ام الداولط ددددلادمدددداا ددددفلاوا و ددددا امةاةددددفلا
ف  رددددد ا  ا   ادددددد اح ددددددعا  حءددددددالداولط ددددددلاواوادددددد ا

  مداامااجاوعدلااد الد بافلا الدا بفف ادالمدولالدءدفلا 
لد لعددددفت الة ةددددا فلالدلطافددددلاموالدا  ةدددد لالدا  فددددلا
ع دددددددعامةدددددددساعءا ففدددددددلاموا ج ااعفدددددددلاموا ءاتفدددددددلاموا
مفت فددددلا  دددد  ادددددفمالدلددددافا  اعددددلا  هاف مدددداا صددددوا ا
 جبددددد اا مددددداا طددددداال اااجبفدددددا ادففدددددماواو حدددددففا لاع دددددما

) نل عبووود ، لالد دد افبددف اتفمددااما ددوةدد و مااددعالد ف
ا.ا( 6100

سماعيل ،   اا اوحففاا  6101) السيد وا 
لددددذمااالبعووود السياسووو عدددف ام بدددافاد اولط دددلاهدددع اا(

ف ج ددددعاتددددعالحةدددداسالدلددددافا اال  ادددداضا دددددعالدددددوط اوا
وف ج عاتعاااافوتاهالدوط اا احءودااوالبعد الثقاف 

والبعوووووود  حددددددات اع ددددددعالدموفددددددلالدوط فددددددلاو ددددددفعاماوا
وفةدددددد مفوال دددددد اعالدحاجددددددا الدااففددددددلاااالقتصووووووادي
لتددددالفواولد بددددفالداباتددددعالدحعددددااماوادددداالعةاةددددفلاد

ف دددددددا مااددددددد الح ددددددداللادفصوصدددددددفلالدموفدددددددلالد ءاتفدددددددلا
وفءصدددفا دددمالدامددداال ااوالبعووود الميوووارىولدحعددداافلاوا
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لدل افلاا  الدءدفا اع دعالد ل فداالد ا دفاولد ح فد اوحد ا
وفءصدددفا دددمالد لددداض ااوالبعووود االجتمووواع لدا ددد ت اوا

ابمدلاوالالج ااعفلاتعالد باف اادعالآلفداف اولدباد ا
موالدءفادعاوفب دعا  داعلا دفلالدبفلددلااوالبعد االخالق 

اولداةاول اولد ةاا اولدحافلاولد وام.
 بدددفاا  وادددلالدءدددفلااددد امهدددلااءوادددا الداولط دددلا
واصدددفال اد ةددد وكالدحعددداا ا و مددداالدابفدددااالداحدددففا
د حءوداولدولج ا اواولداحاكالعةاة اد وصو ا ددعا

سووووووقي ، ) د  اجادددددلالداولط دددددلاع دددددعامازالدول دددددع
اواوفءصفا ماات ا  كالدفالةلا (  6111
فباوالال  اداضا   دمالد ذعدلالدفلف فدلاد لدافاا االنتمال

لد د ا فتبدماد ددففو اتد ا طدااالج ادداع ات دا اابددف ا
 ادددداافء عددددفماهددددذلاادددد الد ددددذللا ابدددداففااو ولعددددفاهددددذلا
لةطدددداااو  صددددا ماولدددددفتاعاع ددددماتدددد ااءا دددد العطدددداا

واا( 0222، ، ) راتووولالج ااعفدددلاولدل افدددلالعفددداما
 ااافبداوا   دما دبوااموا حةداسافلف د اددفمالدلدافا
ف ا ذاع عالدحاجا اولددفولتعالالج ااعفدلاولد لةدفلاوا

فالدلددددافاع ددددعالالا  دددداطا  رددددلالداج اددددعاو ءات ددددماِّوفبددددو
و  اددماوا ةةددا مالداف  لددلا اع  ددااالدلددافاجددذضل اادد ا
هدددذلالداج ادددعاوع فدددمالالد دددذللا ابددداففاهااو ول ف دددماعددد ا

وحبااعالالة بفلفاد  عحفلاا امج ا صا مال   اعا
) الرشويدي ولدفتاعاع ماولداةاهالات اح اا  ت ما

تاال  ااضافب  ااال طلااب وفلا( ،  6112ونخرون ، 
 دددف الدلدددافاواج ابدددما و مددداا ءدددولاع دددعاحاجدددلالدلدددافا
) د   ففاذل ماعا ا فا ام  اافا حمالعا اولدحاافلا

ا.اا( 6112مكرم ، 
ف عددا االمددولاا وتقبوول اآلخوورالحريووة الفكريووة 

لداولط دلاحءو دا افجدبام اف ا دعا مدااجافدعالداددولط ف ا
واوا ا  كالدحءوداحدالدحافدلالدل افدلاو ء د الآلفداا
لد دددد افجددددبام اف ا ددددعا مددددااجافددددعالداددددولط ف ا ددددفو ا

) الزيووور و لةدد   اضاوع دددعا ددفلالداةددداوم اواو ددفام دددااا
 ددددددعام الدباددددد الد طدددددوع ااىوووووو ( 0222المقبووووول ، 
 ا  ددددو الآلفددددااوا  الداج اددددعالدا جددددا سافةدددداهلاتدددد

فف دددداا افدددا اف ددد اكاتفدددمام  ددداضالداج ادددعاتددد احدددولاا
 فجددا  افةدداعفاع ددعا  ااددلااج اددعا  ددات  اواوفةددم ا
  االد باف او  و الآلفااواوفةاهلا    اتبا ات ا
 حاد امتددالفالداج ادعاعع دداضالداةد ودفلالالج ااعفددلاوا

ع عامةاسااو اة الدوحف الدوط فلالد  اف  ر ا  ا ها
اا الد ءلا ف امتالفالداج اعاع عا ف تواطول لم.

  اغفابالدحافلالدل افلاو ء  الآلفداافد ف ا ددعا
  بفللا  ات الدلا ات الد ب فااع الدام اوااوغفدابا
لدبفلددددددلاواولق ءطددددداعاتدددددا الدحدددددولااولد ولصددددد ا دددددف ا
مطفدددداوالداج اددددعاواوفا دددد اذدددددكااةدددد ودفلافجددددبام ا

دح وافددددلاواولدرفدددداافعددددط عا مدددداا اتددددلالدا ةةددددا ال
ح وافددددددددلاواوا  اددددددددا الداج اددددددددعالداددددددددف  ا  اتدددددددددلا
  جاها مددااو فصصددا مااواوالا  حءدددالدحافددلالدل افددلا
و  ددددو الآلفدددداا الا ددددادحولااولدا دددداا لالدحءفءفددددلاتدددد ا
ل فدداذالدءددالاواو  ددو الدددام الآلفدداواوا ا  دد ماو وجفددما
لد ءددفا طافءددلااوعددوعفلاواح ددعافةددوفالداج اددعاحادددلا

لدةتلاولد بداف ااماداالف  لد امعدالداا الالة ءالااوا
اواب ءفل ام  ا م

 ف  دددوالددددفو اعددد ا بعدددمااا اإللتوووزام بالواجبوووات
لدبدددزاتددد ا حففدددفافاجدددلاو وعفدددلالدولج دددا الدا ا  دددلا
ع دددعااولط فمددداا ددداف توالدل ةدددللالد ددد ا ءدددولاع فمددداا

لد ددبواا اداةدد ودفلاولدءفددالا مدداافجددبام الدفودددلاوا  ا
تد الدول دعالدحفدا اح دعااف ءا اوة و ا اوعداوا  ا ادااس

الافحف الد ةاه ات ا فلضالدولج ا او  جدذالععادا ا
لةفدددددددت اولدف دددددددلاتددددددد امفلضاو ددددددد ج الدا ددددددداوعا ا

لععادددا الدح وافدددلاولداج ابفدددلالد ددد ا مدددفوادففادددلا
و ةددددوفالعفددددتداو ددددفلالدففددددااتدددد امتددددالفالداج اددددعاوا
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لداج ابدددا اوا  الدباددد اع دددعا  ددداا ءاتدددلالداةددد ودفلا
م ا ةددددددوفاادددددد افددددددت الةد ددددددذللالالج ااعفددددددلافجددددددبا

الدطوع ا  فلضالدولج ا ا.
لدا داا لالداج ابفدلاا ب  ا المجتمعيةئ المشاركة

محدددفالداءوادددا الد ددد ا ا  دددذاع فمددداا  افدددلالداج ادددعاوا
و بدددفاا ددداا لالعتدددالفاجمدددوفا طوعفدددلاتددد ااجدددداال ا

  ةد طفع لدا داا ل فدت  لدففادلالداج ابفدلاواواد 
 واو اد اد  وعاعملل و   فل ا ف مل   وا  لدجااعا 

 لد  افدل لهدفلو  حففدف تد  لدلاع دل اةداها مل  ءدففل
 و  ط دب و   ا جمدا و ءدوفل  حءفءمدا ع دع ولدباد 

  ا ف فل  اوو ا ما لد اوط ا  اجاوعل لدا اا ل
 ولةد ءالا  لاع فدل ومطدا وتاففدل ا ةةدفل و دفال 
وا و  اوفدل  فلافدل والاا ذفدل ففاءالطفدل و  دل ةفاةد 
ولد بداو وا ولداةد ودفل ولددوع و لتددلد وا   ط دب  ادا

 حدف    ذلفدف ع دفاا فاصدل لالفدا و  دو  ولد ةداا 
ا. ) 6112 ، االسكو ( لداج اع ت  لال ءةااا 

ووتءدددددددددااد  ءادفدددددددددفالد ددددددددد اماةددددددددداهااا ةةدددددددددولا
لد باو فا الد  ا ة  فاع دعااجاوعدلااد الدءدفلااا مداا

وادددد لساواولدففاءالطفدددلاواولداةددداول مالالع ادددافاع دددعال
لاولد عدددددداا اماواتددددددا امععدددددداضالد باو فددددددا اولدبفلددددددد

ف ا دددددددددو ا دددددددددادءفلالعفت فدددددددددلادلاا دددددددددلاولدصدددددددددالحلا
ولداةدد ودفلالالج ااعفدددلاواولاله ادددالا ددداآلفاف اواو دددفا
م   ددد الد باو فدددا ااددد افدددت ا ا فذهددداالدا افدددذاع دددعا
لدِءدددف لاوام مددداا ادددوذاا جددداا اادددا اددددمااءوادددا الد ءددداضا

واو ددفااوفا  ددمام افذفهددااح ددعاتدد العو ددا الدصددب ل
ةددداعفاهدددذلالد جدددا اع دددعاحاافدددلالدبففدددفااددد العةددداا
اااااااولداج ابددددا الداح فددددلاادددد الال ددددذالداتدددد اهددددو الدلءددددا

ا.ا( 6100) مون ، 
فاو ءادفد لداة ودفلالالج ااعفلا حففهاامعدالو

ولح فاجدددا الداج ادددعاواو  صددد ا ادولج دددا الداا  طدددلا

 د فولاالدلددافاتدد الداج ادعاواوهدد العفولاالد دد ا دد ف ا
مةاةددفلادصدداد ا  دداضالداج اددعاواوع دد اهددذلااو ددا و

لد حددوا بددفالداةدد ودفلالالج ااعفددلا  فددلاادد الدولج ددا ا
ولدحءددودا حددففالدةدد وكالدددذ اف  ردد ام افطا ددمالدلددافا

و اع  دددددااام اواا( 6112) ليموووووو ،  جددددداهالداج ادددددعا
لدجابفدددددا الد باو فدددددلالالةددددد مت فلا حدددددفمالدجمدددددا ا

مافءددعاع ددعالداب فددلا  بذفددذالدا دداا لالداج ابفددلااتا دد
عا ءمدددااف دددداا دددالاف ةدددلا اد ءدددلا دددف امتدددالفالداج ادددعا
لداح دددد اواوفبددددذذالد بدددداو ا فدددد ملاواو حلفددددذهلاع ددددعا
لدا دداا لاواو طددوفاا ددفال ملالدذل فددلاوا ادداافءددعاع ددعا
عا ءماا ب  لاطا ا امتدالفالداج ادعالداح د اواو ا فد ا
مهفلتدددددددماوطاوحا دددددددما صدددددددوا اصدددددددحفحلاواو اد ددددددداد ا

تدددد ا  افددددلاو  صددددف احددددساالداةدددداهالا صددددوا اتاع ددددل
 لداولط لاو فاماالدةا داذ اهاادفمامتالفالداج اعا.

 منيجية الدراسة
ا ددع لدوصدو امجد ال ةا ٌاااعاط فبدلالدا د  لاواد 

الدةدا د عد امةد   ما ودإلجا دل لدفالةدل  حءفددامهدفلو
لد ح ف د ا لدوصل  ع عالدا م  لالع ااف ةف ل طاحما

او ا حددفل اولدددذ افبدداوا   ددماطافءددلاتدد الد حدد ا   دد
و ددولهااوااااةددا ااوجددوف اا احددلاد فالةددلاولدءفدداسا
وا اددددااهدددد افو ا دددددفف اادددد الد احددددد اتدددد ااجافا مدددددا

  ) اآلغواوفة طفعام اف لاعد اابمدااتفصدلمااوفح  مداا
ا.ا( 6112وااستاذ ، 

 

  دسمو، جم  البيانات والمعمومات
لدفالةلامالةطدااا اوعوع جول ب اف  و د فعفل

لدا   د اواولد د  لا لداة  ع ع لد  ا اما لالالع ااف
اولدةدددددا ءل لدفالةدددددا  ع دددددع لداب واا فدددددلواولالطدددددتع

واواف  دوالةصدفلال ا ولد ءاافا ولدفوافا اولداءاال 
وا اددددداا دددددلالد حددددد  لدحفف ددددلااذل الدبت دددددلا اوعدددددوع

ادد ا ( العودفددللد فا ددا اولداب واددا ا لدحصددو اع ددع
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دمددذلالدرددازاوا فصفصددا ا معددف  لةدد  فا ل فددت 
الع اع فاصفاغلاتءال الالة  ا لام ا  دو اوةوواف

ولعددددحلاواحددددفف ادعدددداا الدحفاففددددلاتدددد اآالضاعف ددددلا
لد فا ددا ا  ةدد ففللالد ا دداا ا  ح فدد و ددفا ددلاالدفالةدلاو

ا.ا(Spss)لةحصا  ا
 مجتم  الدراسة 

ف ا دددددددد ااج اددددددددعالدفالةددددددددلاتدددددددد ااةدددددددداها ا
لدجابفا الد باو فلالالةد مت فلا فوددلالد وفد الد داد ا

(ااةددددددددددداهاا اادددددددددددوذعف اع دددددددددددعا532828عدددددددددددففهلا 
لداحات ا الدة لادفودلالد وف اواوةدووافد لااالعدا ا
لد  اتلالدبفففلاد اةاهاف اوتدالداحات لاع دفا ا فد ا
عف ددلالدفالةددلاواحفدد ا  دد اعددففالدجابفددا الد باو فددلا

وتددددددددداا3218لالةدددددددد مت فلا فودددددددددلالد وفدددددددد اعددددددددالا
لحصدددا فا ال حدددافالدجابفدددا الد باو فدددلالالةددد مت فلا

(اواوف دددف الدجدددفو ا وذفدددعاا3جابفدددلا اجدددفو ا(ا83 
  ددكالدجابفدددا اوتدددالداحات دددلالد ا بددلادمددداالدجابفدددلا

لد باو فددلالالةدد مت فلاواو  ددفاالد فا ددا الدددولاف ا دد  ا
احات ددددددلالدباصددددددالاهدددددد الع  ددددددااعددددددففل اتدددددد اعددددددففا

واوم اجابفددلما13باو فددلالالةدد مت فلامالدجابفددا الد 
هد الع د اا  اا ااحدات   الدجمدالضاوا دااكالد  فدا

اجابفا اد  اا ماااما.اا5عففل اما
  حصااحفوفالدفالةدلاتد الد ءداطا ا حدود الدراسة

الد ادفلا 
م بدددافا  اودددد الدفالةدددلاالمدددولاومهافدددلاوااالموضووووعئ

لددفواالةج اداع اولدا دافال الداة ودفلالالج ااعفلاما
لد د ا    اهداالدا  ادلا جداهالداج ادعاولد ف دلالدفااجفدلا

ا.  صف ا فلالداولط لماول اهاات ا
عف ددلاع ددول فلاادد الداةدداهاف ا الفئووة المسووتيدفةئ

ت الدجابفدا الد باو فدلالالةد مت فلا فوددلالد وفد اوا
ا.3213 جاف الدفالةلافت اعالاالفتر  الزمنية ئ 

 . احات ا افودلالد وف  الحدود المكانيةئ
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لد ددد اولداب وادددا الد فا دددا اا حدددففاددا  الدراسوووةئ
ولد ددد امفل اد فالةدددلاااادد افدددت ةددف لاجابمدددااافدددفل فا ا

لع ادددف اع دددعالدبففدددفااددد الد صددد فلا الد ددد ا  اودمددداا
 ,Carroll ,1991” , “Griffin“  بزالد  اباما ا 

مالدردداد  اوااوا‖Maignan, 2001“ا ,ا”1993
ماواتددددد ا طدددددادام بدددددافالداةددددد ودفلاا3228لدبدددددااا اوا

اد ادفلا ا   و اا الالجذلضاللالج ااعفلاواوا
ف  داو الد فا دا الد فصدفلاد اةداهاف ااالجزل ااولئ

وف عا الدا رفال الد ادفلا الد دوعاوالدا هد الدفالةد ا
والدل لالدباافدلاوالدحاددلالالج ااعفدلاوالداحات دلا(اوا
ادددددعاطدددددا ا ةدددددا  اعددددد اوةدددددف لا ولصددددد الدجابفدددددا ا

لد باو فددلااددعالداةدداهاف اد  بافددوا    ددطلالداةدد ودفلا
الالج ااعفلا(ا

اءفداسا فالكالداةداهاف ا جداهااف  داو : الثاني الجزل
مفلضالدجابفدددددا الد باو فدددددلالالةددددد مت فلاددددددفواهااتددددد ا
 طادالداة ودفلالالج ااعفلاواو فا  و الداءفاسااد ا

تءا ااوذعدلا ادااف د ا الد بدفالال  صداف امالدلءدا اا23
ماوالد بدفاا13 اا3ماوالد بفالعفت  امالدلءا اا3 اا1

ماوالد بدددفالالج اددداع اماا12 اا12لءدددا الة ةدددا  امالد
 اا33ماوالد بفالدءا و  امالدلءدا ااد اا33 اا32لدلءا ا
اما.اا23
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  صدف ا دفلالداولط دلاواو دفاااءفداس: لو الثا الجوزل
تءدددددا ااوذعدددددلا ادددددااف ددددد ا اا32  دددددو الداءفددددداسااددددد ا
ماواحافدددددلالد ب فددددددااو ء دددددد اا8 اا1لال  اددددداضامالدلءددددددا ا

د ذللا ادولج ا امالدلءدا اماوالةا13 اا3لآلفاامالدلءا ا
 اا13ماوالدا دددددداا لالداج ابفددددددلامالدلءددددددا اا13 اا12
ااما.ا32

 حجم عينة الدراسة
 حففددفامةدد وبالدبف ددلالدب ددول فلاتدد الةدد ففلا
لداةدداهاف اتدد الدجابفددا الد باو فددلاحجددلالدبف ددلاادد ا

وذددددكالالةددد مت فلا فوددددلالد وفددد ااوعدددعالدفالةدددلاوا
اا( 6112لعتوم ، ) ا ا افت الدابافدلالد ادفلا 

 

 

2  = حجم العينة
T  × N × ( F – 1 ) F  

( F – 1 )  F
  2

T  +  N 
2
 Q                

  

 حي  ئ
Tاا28=الدفاجددلالدابفاافددلالداءا  ددلادفاجددلالد ءددلاا%
ا%ا1.23=اا

Fا ةددد لالد جددددا اتدددد الد وذفددددعاواادددد الدط فبدددد ام اا=
ا  و ا ة لالد جا اولدل  ا=اا ةاوف ا 

Qلداةداو ا ددماولدا   دااع دعاطاتدد ا=ا ةد لالدفطد ا
ا%ا8لد وذفعا اءفلااا ةاو اوهعا=ا

Nاحجدددلالداج ادددعاواو اةددد ففللالدابافددددلالدةدددا ءلاا=
  ف ع ام احجلالدبف لا 

 

2
( 1.96 )  ×473535  × ( 0.5 – 1 ) 0.5 

 مفرد  384=     العينة =      
( 0.5 – 1 ) 0.5 × 

2
( 1.96 ) + 473535    × 2

( 0.05 ) 

 
ا

دعدداا اا(532 وذفددعاعددففام  ددااادد الالةدد  ا ا ا ددلا 
لة جاباا ملااوالدحصو اع عاحجلالدبف لالداط وب

فاادو بدددددفالةددددد  بافالالةددددد  ا ا اغددددداوا(اا ددددااك232 
ا(233 ففاالدددددافل الدبف دددددلد اعدددددد  ددددد(ا23 لداةددددد وتا ا

%(اا احجلالدبف دلاا38.53 اف اابفوهواواا اا ا ا
 ب ددااال   ددا  ادمدداا فاددا ادداافةددا ا ددادفاواالداط و ددل

ا  ع ااج اعالدفالةلاوفا  ا بافاما.
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افوع الد   الد اد اا رفال الدفالةل متغيرات الدراسةئ

 ( متغيرات الدراسة2شكل )  2                          
 

 

  خصائص العينة

(ا  ددفاا2لد فا ددا الدددولاف اتدد الدجددفو اا ددلا 
اد اا152  د  اا دعام الدبف لاوتدالد دوعالعج اداع 

ا138%(اواتد احدف ا  د اعدففالع دا ا52.3لدذ واا 
%(اواو اد ة لاد ا ه الدفالة ام ما الدبف دلا83,5 

%(ا ءاف دددا ااددد احجدددلالدبف دددلا21 وذفبدددا اا ةددداوفا ا  ددد ا 
اد  اا امالد ا وفلالدباالاوم  اواف  ولا  فا ا

ا

ا

لدمف ددلالدبااددلاد  ب ددفلالد ط فءدد اوالد ددماف الدجاابفددلااما
%(اا احجلالدبف دلا3.2ااا   احا لالدااجة فاا واتف

%(ا82.2ةد ماوم د اما ا22واو    الدل لالدباافدلاما
ةدد لا اا21ادد احجددلالدبف ددلاواو  ردد الدل ددلالدباافددلاام

%(اا مدداواوم الدل ددلالدباافددلالع دد ا38.3ةدد لاما ا52
ا%(ا.ا3.3ة لاما  ة لا ا82ا اا لاه مالع  ااا ا

ا

 انًتغُر انًستقم

 انًسئىنُت االجتًبػُت

 البعد االقتصادي

 البعد  االخالقي

 البعد اإلنساني

 الجتماعيالبعد ا

 البعد القانوني

 االنتمال

الحرية  الفكرية وتقبل 
 اآلخر

 اإللتزام بالواجبات

 المشاركة المجتمعية

 انتببغانًتغُر 

 قُى انًىاطنت

انًتغُراث 

 انذًَغرافُت
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 والديمغرافي لعينة الدراسة ( التوصي  اإلحصائي2جدول )
 النسبة المئوية العدد توزي  العينة حس، متغير

 النوع
 43.6 % 143اذ ا

 56.4 % 185ام  ع

ا100ا328الداجاوع

 المؤىل الدراسي

 30.8 % 101 لد ا وفلالدباالاوم  

 30.8 % 101 ف  ولا  فا الدمف لالدباالاد  ب فلالد ط فء 

 30.5 % 100  ماف اجاابفل

 7.9 % 26  ماف الدااجة فا

ا100ا328الداجاوع

 الفئة العمرية

 50.9 % 167 ة ماوم  ا22

اة لا52ة لا اا21
ا

84 % 25.6 

 15.2 % 50 ة لا82ة لا اا51

 8.2 % 27 ة لا82م  ااا ا

ا100ا328الداجاوع
اا

وم مدددا الد فا دددا امفعدددا ا وذفدددعالدبف دددلاوتددددا
لدا ددذواا بددفالدل ددلالع  دداالدحادددلالالج ااعفددلام ات ددلا

%(اادد ا88.3ا دداا لاحفدد ا  ردد ا ةدد  ماالدا وفددلا 
حجددلالدبف ددلاواو  فمددااادد احفدد ا ةدد لالدا دداا لات ددلا

%(اواوم ات دددددلا23.2لدرفدددددااا دددددذواا  ةددددد لا دددددفاهاا 
%(ا2لداط دددداهددد ام ددد ات دددلاا ددداا لا  ةددد لا دددفاهاا 

تءددطاواووتءددا ادا رفدداالداحات ددلام مددا الد فا دددا ام ا

لالد باو فدددلالالةددد مت فلالد ددد افءدددعااةددداها الدجابفددد
 طا مددااتدد ااحات ددلالدباصددالاهدد الع  دداالةدد جا لا

%(اوا  فمدددداا دددد اادددد ااحات ددددلا23.2  ةدددد لا ددددفاهاا 
%اوا13.8لدجمدددددددددددالضاواوحدددددددددددود ا  ةددددددددددد لا دددددددددددفاهاا 

%(اع عالد ا فباواوم ام  اا داا لااةداها ا18.3
%(اادد احجدددلا12.3احات ددلاا دددااكالد  فدداا  ةددد لا 

الدبف ل.
ا
ا
ا
ا
ا
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 ( التوصي  اإلحصائي والديمغرافي لعينة الدراسة2جدول ) تاب 

 النسبة المئوية العدد توزي  العينة حس، متغير

الحالة 
 االجتماعية

 36.9 % 121 غفااا ذوا

 55.2 % 181اا ذوا

 4.9 % 16ااط د

 3.0 % 10اماا 

 100ا328 لداجاوع

 المحافظة

 32.3 % 106الدباصال

 15.2 % 50احود 

 12.5 % 41ادلاول فلل

 12.8 % 42العحاف 

 16.5 % 54الدجمالض

 10.7 % 35اا ااكالد  فا

ا100ا328الداجاوع
 

 ددلالد حءددداادد اصددفدا صوودق المقيوواس وثباتوووئ
ا ت لاطادا لعفل ا 

عاعدد اا " الطريقووة ااولوو  " الصوودق الظوواىري
لداح ادف ا اد  اجاوعدل ع دع لداء احدل مفل الدفالةدل
ة دفلضاآال مدلاتد اادفماصدفدا ف صدا اد اذو الال

لعفل اا صدددددوا ماالعودفدددددلاواوادددددفماات ادددددلاتءال مددددداا
واتعددددتاعدددد ا حءفءمددددااد رددددازااواعدددداو ااصددددفاغل

 ل  الحددا  عددوض واوتدد الدددذ اوعددب اادد امج ددم
 جدالضالد بدففت الداط و دلا  داضاع دعا  دل لداح ادف 

ل  دددددال ا بددددددزالداح اددددددف اد  ددددددو اات اددددددلاد حءفدددددددا

فامصدد ح العفل اتدد اصددوا مااتدداوزالدفالةددلااواو دد
الد ما فلا.

فوعددددد اا" الطريقووووة الثانيوووووة " صوووودق التكووووووينئ
(ام ا فلااباات الالا  اطا ف افاجلا د ا5لدجفو ا 

احدددددددواااددددددد ااحدددددددواالالةددددددد  ا لاواولدفاجدددددددلالد  فدددددددلا
واو دفا  د اا01.دتة  ا لاع دفااةد ومافالددلام د ااد ا

 اد بددددددددفا(ا دددددددداداحواالدفددددددددا ا739.م دددددددد الا  دددددددداطا 
ولدا وةددطالدبددالادتةدد  ا ل,اتدد احددف ا  دد االال  صدداف 

ولدفاجددلاادءفاددلالدحءددود(ا888.م  دداااباادد الا  دداطا 
لد  فددددلادإلةدددد  ا لاواو ددددذدكافا دددد الع  ددددااالالةدددد  ا لا

اصادحلاد  ط فد.
 

ا
ا
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ا
 (328معامل االرتباط بين الدرجة الكمية وكل محور من محاور االستبانة )ن = ( 2جدول )

 المحور االرتباطمعامل  الداللة اإلحصائية
.000 .739

**
 البعد االقتصادي 

.000 .823
**

 البعد االخالقي 
.000 .824

**
 البعد االنساني 

.000 .876
**

 االجتماعيالبعد  
.000 .849

**
 البعد القانوني 

.000 .844
**

 االنتمال 

.000 .888
**

 الحرية الفكرية وتقبل اآلخر 

.000 .833
**

 الواجباتاإللتزام ب 

.000 .843
**

 المشاركة المجتمعية 
 

ااا1%**اعتدالا  اطا فاةو افلدلاع فااة ومالدفالدلالةحصا فلا
 

 دلاائصودق االتسواق الوداخمي" الطريقة الثالثة " 
لد   فاا اصفدالال ةادالدفلف  اا افت الة ففللا
اباادد الا  دداطا فاةددو اد  ددواعدد الدبت ددلا ددف ا دد ا

  ددددف ام الدبت ددددلاواتاولدفاجددددلالد  فددددلاد احددددوااتءددددا ا
ا(اا2.322 اا2.221 ااوج ددددددددددددددلاو  ددددددددددددددالو ا ددددددددددددددف ا

واا%(1 وجافبماافلدلا حصدا فااع دفااةد ومالدفالددلا
ع عا حءداصفدالال ةادالددفلف  ااةجا دلافف ااااا

االافل الدبف لاع عامة  لالالة  فا .

 دلاحةدبا  دا الالةد  ا لااد ااثبات ددا  الدراسةئ
 الد دد ا  دد اعددففافددت ا ط فءا مددااع ددعالدبف ددلالداف ددااا

واالاف ا اة ففللااباا امدلاا او  دالاا233الافل ماا
و  ددف ا  دددا  اجدددفو اا دددلاوطافءددلالد جذ دددلالد صدددلفلاوا

(ا ا عاتءال الالة  فا ا   ا فاجا ا  ا ااء ودلا8 
اا(ا.اا2.233   ر ا

ا

ا

ا

ا
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ا

لمحاور ( حسا، الثبات بمعامل دلفا و التجزئة النصفية )طريقة سبيرمان براون( 2جدول )
 (262االستبيان )ن = 

 المحور عدد البنود دلفا خكرونبا سبيرمان براون
 البعد االقتصادي 6 841. 819.
 البعد االخالقي 6 847. 755.
 البعد االنساني 7 913. 879.
 االجتماعيالبعد  8 911. 864.
 البعد القانوني 5 895. 801.
 االنتمال 5 919. 839.

 الفكرية وتقبل اآلخر الحرية 7 926. 858.

 الواجباتاإللتزام ب 5 887. 819.

 المشاركة المجتمعية 6 916. 875.

 المجموع 55 978. 912.
 

ااسالي، اإلحصوائية المسوتخدمة فوي تحميول 
 البيانات 

 دلالةد ففللا ا داا الدحدذلالةحصدا فلاد ب دولا
تددد ا ح فددد الد فا دددا الد ددد ا دددلاا(SPSS)لالج ااعفدددلا

لدفالةددددلاواو ددددفا ددددلالةدددد ففللاعددددف اجابمددددااعغددددالزا
الةحصدددددددداضالدوصددددددددل مةددددددددادفبا حصددددددددا فلاا مدددددددداا ا

(Descriptive Analysis)لدا وةدددطا ا ااا ددد ا
لادلءال الدابفاافاا ولال حالتولدوذ الد ة  االدحةا فل
 اددددددداالةددددددد ففلاالالفددددددد تواوا وابدددددددااتالالةددددددد  ا ل

الف  ددااواوااا(Cronbach’s Alpha) او  ددالامدلدداا
T)) ء  ف اوذدكاالف  ااالف توالددام ادبف  ف ااةا 

حددو الدب اصدداالدا و ددلاد اءدداففسالداف  لددلا دداف توا
اوابااددد الا  دددداطا فاةددددو الدج ةددددفلاواا رفددداالد ددددوعاو

 Pearson Correlationاوا ادداالةدد ففلالف  دداا(ا

F)) د فددا الفدد توالدددام احددو الدب اصدداالدا و ددلا
د اءددددددداففسالداف  لدددددددلا ددددددداف توا بدددددددزالدا رفدددددددال ا

لدا بدددففاداباتدددلاادددفما ددد  فاالال حدددفلاالتفدددلاواوالدففاراا
الدا رفال الداة ء لاع عالدا رفال الد ا بلا.

   نةيالع دفراد جاباتإل التحميل االحصائي
عوووورض النتووووائج الخاصووووة بمقيوووواس إدراك ادواًلئ

المسوووووووووواىمين ادال الجمعيوووووووووووات التعاونيوووووووووووة 
االستيالكية " دولة الكويوت " لودورىا فوي نطواق 

 ماعية المسئولية االجت
 حفد  لدفااةد  دف دا ا دفاف  لةد ففل و دف

 فالكا عدد   ب ددا احدداوا ادد  لداءفدداس   ددو 
لداةدددداهاف اعفلضالدجابفددددا الد باو فددددلالالةدددد مت فلا

ا اف فدداا والالج ااعفددلادفل والداةدد دددفواهااتدد ا طدداد
 ومعطف مامولتدا  ف اا:ه   جا ا  فاس ا  لحف وا
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ما" ،  فاجددا  5 ومعطفدد مامولتدددا" ،  فاجددا  5
ماالامولتدددا" ،  فاجددا  2 ومعطفدد مولتدددادحددفاادداا

فاجدلا ومعطف ماالامولتدا  ف ا" ،  ا افاج ومعطف 
ع فما لا حفففا فلالدوةطالداداج او ءدففاهاوا"  ولحف ا

مافب دااا3.82 اا1مالد ل  اع عالد حوالد اد ا اا ا
ا2.22 اا3.3ما، من  ع اما فالكا فاجلاا فلعلام

ماا5.12 اا2.5مان " ، موووو ما فالكا فاجددددلاا وةددددطل
ما فالكاا8 اا5.3ماوااددددددددد ا فالكا فاجدددددددددلاعادفدددددددددلاما

وحةدابالدا وةددطا الدحةددا فلاواا فاجدلاعادفددلاجددفل ام
ولال حالتدددا الدابفاافدددلاوابااددد الالفددد تواواولددددوذ ا
لد ة  الداداج اواولدفالددلالد ل فدلاواولدا  دلااداحداواا

اةددد بالزالد  دددا  الددددولاف اتددد الداءددداففسالدلاعفدددلاواو 
(ا  ف ام اا وةدطا امفالكالداةداها  ا3ا لا اجفو 

 امتددددددددددددالفالدبف دددددددددددددلا(اعفلضالدجابفدددددددددددددا الد باو فدددددددددددددلا
لالةدد مت فلادددفواهااتدد ا طددادالداةدد ودفلالالج ااعفددلا

واحفددد ا  ددد الدا وةدددطالدحةدددا  ا ددد  ا فاجدددلاعادفدددلا
(اواووذ ا ةد  ا2.58لدبالاع بافالداءاففسالدلاعفلا 

(اوا2.33 ا%(اواول حددالواابفدداا ا ددفاه32.5 ددفاها 
%(اواو اداام الة حدالوا33و اباا الف توا دفاها 

(اتمددذلافب دد ا ا فددذالةدد جا ا ا1لدابفدداا ام دد اادد ا 
 عف لالدفالةلاوعفلا    ماا.ا

 

ا

ا

(ا فالكالداةددداهاف ا امتدددالفالدبف دددلاو دددفا  ددداف 
او فلالالة مت فلادفواهااتد ا جاهامفلضالدجابفا الد ب

 طادالداة ودفلالالج ااعفلاواتءفاجاضا د ااد الد بدفا
مالال  صددددددداف اواولعفت ددددددد اواولالج اددددددداع اماتددددددد ا
لداال بالد ت لالعودعاع دعالد ا فدباواوهدلااد ام  داا
لداجدددداال ا فجا فددددلاادددد اوجمددددلا  دددداهلاحفدددد ا ددددالو ا

اا2.55 اا2.33لدوةطاحةا  ادل بدافالد ت دلا دف ا ا
واو فالدددلادل ددلا عادفددل(اواتفادداا ددا ا فال مددلاد دد اا(

ا الد بفامالال ةدا  اواولدءدا و  امام د ا فجا فدماحفد ا
جددداضا ددد اا مادددااتددد الداا  دددلالدال بدددلاولدفااةدددلاع دددعا

(اواو فالددلاا2.33واا2.22لد ا فبا وةطاحةا  ا ا
الفرضوووية ف دددفاا ددددعا حءدددداااادددادل دددلا ا وةدددطل(اوا

( الوسط الحسابي و االنحرا  المعياري ومعامل االختال  لمقياس مستوى إدراك 2جدول )
 ( 262مسئولية االجتماعية  ) ن = المساىمين ادال الجمعيات التعاونية في مجاالت ال

الداللة  الرتبة
 المفظية

معامل 
 االختال 

االنحرا  
 المعياري

الوزن 
 النسبي

الوسط 
 الحسابي

دبعاد المسئولية 
 االجتماعية

 م

ا1  0 البعد االقتصادي 3.67 73.4 % 77. 21 % عادفل
ا2  6 البغد ااخالقي 3.58 71.6 % 80. 22.3 % عادفل
 2 البعد اإلنساني 3.33 66.6 % 97. 29.1 % ا وةط 4
ا3  2 البعد االجتماعي 3.44 68.8 % 91. 26.45 % عادفل
ا5  2 البعد القانوني 3.26 65.2 % 1.01 31 % ا وةط
 لممقياس  المتوسط العام 3.45 73.4 % 76. 22.0 % عادفل 
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متوسوطات مسوتوى  تبواين " لد د ا د  اع دعاااول 
إدراك المسووواىمين تجووواه ددال الجمعيوووات التعاونيووووة 
االسوووووووتيالكية لووووووودورىا فوووووووي نطووووووواق المسوووووووئولية 

 االجتماعية " .
ددال  تجوواه المسوواىمين إدراك تبوواين موودىئ ثانيوواً 

الجمعيات التعاونية لدورىا في نطاق المسوئولية 
ابووووواختال  المتغيووووورات الشخصووووويةاالجتماعيوووووة 
بف ف ف ااةد ء  ف اع بدافااءدافسادا(T)اا اجالضالف  ا

ااااااالنووووووعم بددددافالداةدددد ودفلالالج ااعفددددلاحةدددددباا رفدددداا

(اواوجدددفام الالف  ددداااددددمافالددددلا حصدددا فلا3 جدددفو ا
(اع بددافااP-value < .01ع ددفااةدد ومااب وفددلا 

لداةددددددد ودفلالالج ااعفدددددددلاوا  ام ا فالكالداةددددددداهاف ا
 عف دددددددلالدفالةدددددددل(ا جددددددداهامفلضالدجابفدددددددا الد باو فدددددددلا

 مت فلادددفواهااتدد ا طددادالداةدد ودفلالالج ااعفددلالالةدد
 ف  وا اف توالد دوعا.ا ادااف دفاالالف  دااا ددعام ا

(ااددددد اا وةدددددطا2.83ا وةدددددطا فالكالة دددددا ام  ددددداا 
(اوا  ام الة دددددا ام  ددددداا فالكااددددد ا2.21لددددددذ واا 

الدذ واات اهذلالداجا ا.
اا

ك أداء انجًؼُبث انتؼبونُت فٍ يجبل نؼُنتُن يستقهتُن يتىسط إدرا  (T)( نتبئج اختببر  7جذول ) 

 انًسئىنُت االجتًبػُت حسب يتغُر اننىع

 انًتغُر انًؼتًذ

 انًتغُر انًستقم
 انًتىسط اننىع

درجبث 

 انحرَت

قًُت 

(T) 

t-Table 

(0.05) 

t-Table 

(0.01) 

P 

value 

أبؼبد انًسئىنُت 

 االجتًبػُت

 3.31 ذكىر
307.2 3.20** 1.645 2.326 0.002 

 3.57 إنبث

ا

 One Way ) ددداجالضالف  دددااالد  ددداف ا

ANOVA)العمر و الحالة  "حةباا رفاا  اا اا
وجدددددفام اا(اوا3جدددددفو ا ا" االجتماعيوووووة و محافظوووووة

-P الالف  ااادمافالدلا حصا فلاع فااة ومااب وفل
value < .01)واا  P-value < .05)ع بددافاا

حفددددددددد ا  رددددددددد الدفالددددددددددلالداةددددددددد ودفلالالج ااعفدددددددددلاوا
لداحةدو لام  داااد ا فا مدااا(F)فلاالف  دااالالحصا 
  ام ااماوا2.212واا2.221واا2.215ما لداجفوددل

 عف ددددلالدفالةدددددل(افف  دددددوا فال مددددلا ددددد فلضالدجابفدددددا ا
لد باو فددددلاددددددفواهااتددددد ام بددددافالداةددددد ودفلالالج ااعفدددددلا

لدبادددااوالدحاددددلالالج ااعفدددلاواا ددداف توا ددد ااددد ام
فل اماواتددد احدددف اددددلا  ددد ا فادددلالالف  دددداااااحات دددل

حف ا  ر ا فالاالمؤىل التعميمي ،  حصا فا ادا رفاا

-P) ماع دددددددددددددفااةددددددددددددد وماا0822.ماا(F)لف  دددددددددددددااا

value>.05ا.ا
واددد افدددت ا جدددالضالف  ددداااف  ددد اد اءاا دددا ا

ااداءفدددددددداسام بددددددددافالداةدددددددد ودفلالالج ااعفددددددددلاالدا بددددددددفف 
ا22(اوجدددفام ا ددد ااددد ا الدل دددلالدباافدددلاما2 جدددفو ا

واواةددددداها اةددددد لاوم ددددد اماواوت دددددلاماغفدددددااا دددددذوااما
لدجابفددددددددددا الد باو فددددددددددلالالةدددددددددد مت فلاما احات ددددددددددلا
لعحادددددددف ماهدددددددلاالع  ددددددداا فال دددددددا اعفلضالدجابفدددددددا ا
لد باو فدددلالالةددد مت فلادددددفواهااتددد ا طدددادالداةدددد ودفلا

ا82 اا51لالج ااعفلاواوم ا  اا ا الدل لالدباافلام
ماواوت لامالعالا اماواواةاها الدجابفدا الد باو فدلا

لد  فدداماهددلالع دد ا فال ددا ا دد فلضااتدد ااحات ددلاماا ددااك
ا.الدجابفا ادفواهاات ا طادالداة ودفلالالج ااعفل

ا اا
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ئ تحميل التباين اثر االختال  في متوسط إدراك ددال الجمعيات التعاونية في مجال ( 2جدول )
 المؤىل التعميمي و العمر و الحالة االجتماعية و محافظة حس،  المسئولية االجتماعية

 مجموع  مصدر التباين              المجال 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط  
 المربعات

اختبار 
(F) 

 الداللة
(p-

VALUE) 

 المؤىل التعميمي
 1.295 3 3.885ا ف الداجاوعا 

2.253 
.082 

ا غفاافل (  575. 324 186.201افلف الداجاوعا 

  327 190.085الداجاوع

 العمر
 2.049 3 6.146ا ف الداجاوعا 

3.609* 
ا014.

  فل ا حصا فا(
 568. 324 183.939افلف الداجاوعا 

  327 190.085الداجاوع

 الحالة االجتماعية
 2.994 3 8.982ا ف الداجاوعا 

5.357** 
.001 

  فل ا حصا فا(
 559. 324 181.103افلف الداجاوعا 

  327 190.085الداجاوع

 المحافظة
 1.650 5 8.252ا ف الداجاوعا 

2.923* 
ا013.

  فل ا حصا فا(
 565. 322 181.833افلف الداجاوعا 

  327 190.085الداجاوع

 α)لدفالدلا اة وم ع ف اب و  لالا  اط *ا ب  ا (α =0.01)ا لدفالدلا اة وم ع ف اب و  لالا  اط **ا ب  ا

=0.05)  
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 لممقارنات المتعدد   لمقياس " دبعاد المسئولية االجتماعية( اختبار دنكن 2جدول ) 

 حجم العينة الفئة العمرية
 1.12تجزئة المعمومات عند مستوى معنوية 

 6العينة  0العينة 

ا 3.24 50اة لا50 دعاا41ا ا
 3.34 3.34 84 ة لا40 دعاا31ا ا

 3.46 3.46 27ام  ااا افاةف اة ل

 3.58  167اة لاموام  ا30

 حجم العينة الحالة االجتماعية
 1.12تجزئة المعمومات عند مستوى معنوية 

 6العينة  0العينة 

ا 3.14 10 ماا 
 3.34 3.3 181 ا ذوا

 3.46 3.46 16 اط د

 3.67  121 غفااا ذوا

 حجم العينة المحافظة
 1.12تجزئة المعمومات عند مستوى معنوية 

 6العينة  0العينة 

ا 3.19 35 اا ااكالد  ف
  3.34 41 لدلاول فل

  3.35 50 حود 

 3.49 3.49 106 لدباصال

 3.52 3.52 54 لدجمالض

 3.78ا 42 لعحاف 
 

 

 (T)وا افت الة بالزا  دا  الف  داال ا

(F)فالكالداةددددداهاف اا  ددددداف ادددددفمالدةدددددا ءلاد فدددددا اا 
مفلضالدجابفدددددا الد باو فدددددلاا جددددداها عف دددددلالدفالةدددددلا(ا
ااتدد ا طددادالداةدد ودفلالالج ااعفددلالالةدد مت فلادددفواه

  ف اوجوفاتاوداذل اا اف توالدا رفال الد فصفل
 > P-value فالددلا حصدا فلاع دفااةد ومااب وفدلا

 ددددداف توا ددددد ااددددد اا رفددددداامالد دددددوعاوالدل دددددلا(ااا01.
لدباافددددلاوالدحادددددلالالج ااعفددددلاوالداحات ددددلاماواتفادددداا
  ددددف اعددددفلاوجددددوفاتدددداوداذل افالدددددلا حصددددا فلاع ددددفا

 (اااP-value < .01 اب وفلااة وما

 
 

دا رفاالدا ه الد ب فا اوااادااف دفاا ددعاعدفلا حءددا
لدلاعددفلالد ا فددلاد فالةددلا صددوا ا اا ددلاوع فددلاف حءدددا

توجوود فووروق دالووة ئ تددازالدبددفلالدددذ افدد  اع ددعا
إحصوووائيًا بوووين متوسوووطات إدراك المسووواىمين ادال 
الجمعيوووات التعاونيوووة لووودورىا فوووي نطووواق المسوووئولية 

 . اعية تبعًا لبعض المتغيرات الديمغرافيةاالجتم

ثالثووائ عوورض النتووائج الخاصووة بمقيوواس قوويم 
 المواطنة 

(ا ددعا12 دجدفو ا  فاالد فا ا الدولاف اتد ال
لد ةدددددددددد فلاع  ددددددددددطلاو ددددددددددالا الداةدددددددددد ودفلالعهافددددددددددلا
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لالج ااعفلات ا  صف ا فلالداولط دلاددف الداةداهاف ا
لدفاجدلاحف ا  رد اا اعف لالدفالةلا( اوجملا  ااا

اد ا وةطالدبدالاد اءداففسالدلاعفدلادءدفلالداولط دلاالد  فل
وا ددددا حالوا%(32.3 ددددوذ ا ةدددد  ا ددددفاها وا(ا2.53 

 اا الف تود(اواواب2.33ابفاا ا 

%(اواوفالددددددددلادل فدددددددلاما فاجدددددددلاعادفدددددددلاماوا32.3 ا
فداو ام اا(او  فااهذهالد  فجدلا ددعام اعف دلالدفالةدل

لد دد ا ءددولا مدداام  ددطلاو ددالا الداةدد ودفلالالج ااعفددلا
لدجابفددا اذوامهافددلاتدد ا  صددف ا ددفلالداولط ددلادددفما

د اةددداهاف اتدددا ا ددد ااددداافءدددفلاالداةددداهاف اواو اد ددداد 
 طدددددادالداةددددد ودفلالالج ااعفدددددلافبدددددذذااددددد ا دددددفلاتدددددعا

لداولط ددددلاواوتددددا اا دددداا  ملاتدددد ا  افددددلالداج اددددعا
ذفهااها.  ولق

ا
ا

ا

و دفا  اف دد افاجددلالةدد جا لامتددالفالدبف ددلا جدداها
 دفلالداولط دلاواتءددفاحداذ ا د اادد ا فادلامالال  ادداضاوا
لةد دددددذللا ادوج دددددا اماع دددددعالداا  دددددلالعوددددددعاولد ا فدددددلا

(او فالددددددلادل فدددددلاما2.82اوا2.88 وةدددددطاحةدددددا  ا 
 فاجددلاعادفدددلاماواتفادددااددددلا ا ءددد اااااةدددا الدجابفدددلا
ت اع بافالداة ودفلالالج ااعفلات ا  صف ا فالا د ا
اددد امالدا ددداا لالداج ابفدددلاوالدحافدددلالدل افدددلاو ء ددد ا
لآلفددااما فاجدددلا اتفددلاواحفددد ا  دد الدوةدددطالدحةدددا  ا

(اع دددددددعالد ا فدددددددباو فالددددددددلادل فدددددددلاما223واا2.23 
 وةدددطلاماواا  ام مدددااةددداها ا فاجدددلام  ددداا فاجدددلاا

تددد ا  صدددف ا فا ددد امالال  اددداضاوالةد دددذللا ادوج دددا اما

و فاجلام  اادءفا  اامالدا اا لالداج ابفلاوالدحافلا
 لدل افلاو ء  الآلفااماع عالد ا فبا.

الوسووائل التوووي تسووتخدميا الجمعيوووات التعاونيوووة 
االسوووووتيالكية لتعريووووو  المسووووواىمين بأنشوووووطة 

 االجتماعية  المسئولية
ادددد الدوةددددا  ااعف ددددلالدفالةددددلام امتددددالفامتدددداف 

لع  دددددداالةدددددد ففلاا اادددددد ا  دددددد الدجابفددددددا الد باو فددددددلا
لالةدددددددد مت فلاتدددددددد ا بافددددددددوالداةدددددددداهاف ا    ددددددددطلا

وةددددا  ا لداةددد ودفلالالج ااعفددددلاهددد اع ددددعالد ا فدددبا 
%(اوالدا صدددددددددددءا ا82.2لد ولصددددددددددد العج اددددددددددداع ا 

ا%(32.2%(اوالداةددا  الد صددفلا 51.3لةعت فددلا 

ختال  لمقياس تأصيل قيم ( الوسط الحسابي و االنحرا  المعياري ومعامل اال 01جدول )
 المواطنة

الداللة  الرتبة
 المفظية

معامل 
 االختال 

االنحرا  
 المعياري

الوسط 
 م تأصيل قيم المواطنة الحسابي

 0 االنتًبء 3.55 94. 26.5% عادفل 1
 6 انحرَت انفكرَت وتقبم اِخر 3.37 92. 27.3% ا وةطل 4
 2 ثبنىاجبباإلنتساو ب 3.53 911. 25.81% عادفل 2
 2 انًشبركت انًجتًؼُت 3.38 91. 26.92% ا وةطل 3
 انًتىسط انؼبو نهًقُبش 3.46 82. 23.70% عادفل 
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%(اواوم ام دددددد اوةددددددف لا38.3والدصدددددحوالدفوافددددددلا 
 ولصددددد ا  جددددد ا دفمددددداا ددددد ااددددد ا الد  دددددال الةذلعفدددددلا

%(اا ادددااهدددوا3.3%(اواولد دددفول اولد ءددداضل ا 2.8 
ا(.ا11اوعحا ات اجفو ا 

ا

 ( ترتي، الوسيمة التي يتتخدميا الجمعية لمتعر  المساىم بأنشطة المسئولية االجتماعية00جدول)

 الصح  الترتي،
شرات الن

 التمفزيونية
النشرات 
 ةياإلذاع

التواصل 
الرسائل  الممصقات االجتماعي

 النصية
الندوات 
 والمقالات 

ا27ا96ا135ا167ا31ا43ا84الدبففا بل
 8.2 % 29.3 % 41.2 % 50.9 % 9.5 % 13.1 %ا25.6 %ا%

اال
ا301ا232ا193ا161ا297ا285ا244الدبفف

 91.8 % 70.7 % 58.8 % 49.1 % 90.5 % 86.9 %ا%74.4ا%

 
 

عالقووووووة االرتبوووووواط بووووووين وسوووووويمة التواصوووووول 
 والتعري  بأنشطة المسئولية االجتماعية

  دددددفاالد  دددددا  الددددددولاف اتددددد الدجدددددفو الد ددددداد ا
(ا دددددعاوجددددوفاعت ددددلا ا  دددداطااوج ددددلاذل افالدددددلا13 

" التواصووول  حصدددا فلا دددف الةددد ففللا ددد ااددد اوةدددا  ا
االجتمووواعي ، والممصوووقات والمطبوعوووات ، النشووورات 

عالميوووووووة التمفزيونيوووووووة واإلذاعيوووووووة ، والنووووووودوات اإل
و بدداوالداةدداهاف ا    ددطلالدجابفددلااواالجتماعووات "

الد باو فلات ا طادااة ودفا ماالالج ااعفلاوا
ا
ا

و تح ااب وفدلاجافدعاعت دا الالا  داطاحفد ا  رد ا
لداحةدددو لام  ددداااددد ا فا مددداالداجفوددددلاواا(T) فادددلا

-P)) 01. ولالف  ااافل ا حصا فااع فااة ومافالدل

value<.01  تفااا  دف اعدفلاوجدوفاعت دلا ا  داطاوا
ذل افالدلا حصدا فلا دف الةد ففللاوةدف   امالداةدا  ا
لد صددددفلاولدصددددحواماتدددد ا بدددداوالداةدددداهاف اع دددددعا
م  دددددطلالدجابفدددددلالد باو فدددددلاتددددد ا طدددددادااةددددد ودفا ماا

غفدددددداافل اا(T)لالج ااعفددددددلااحفدددددد ا ددددددا الف  ددددددااا
تف  دااام  داا حصا فااواو  رد الدفالددلالةحصدا فلاد

 .P-value>.01)) 05. ا 
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( نتائج االرتباط بين وسيمة التواصل والتعري  بأنشطة الجمعيات في مجال المسئولية  06جدول ) 
 االجتماعية

 المتغير المعتمد

 المتغير المستقل

 دبعاد المسئولية االجتماعية " مجتمعة "

 المتوسط يستخدم
درجات 
 الحرية

قيمة 
(T) 

t-Table 

(0.05) 
t-Table 

(0.01) 
P 

value 
التواصل 
 االجتماعي

 3.61 نعم

326 3.75** 1.645 2.326 0.000 
 3.30 ال

          الممصقات
 والمطبوعات

 3.31 نعم

326 3.07** 1.645 2.326 0.002 
 3.56 ال

 3.37 نعم الرسائل النصية
326 1.30 1.645 2.326 0.190 

 3.49 ال

 3.35 نعم الصح 
326 1.51 1.645 2.326 0.130 

 3.50 ال

النشرات اإلعالمية 
 التمفزيونية

 3.80 نعم

326 2.53* 

 

1.645 

 

2.326 0.012 
 ال

3.41 

 3.78 نعم النشرات اإلذاعية
326 

2.88** 

 

 

1.645 

 

2.326 
0.004 

 3.42 ال

الندوات والمقالات 
 واالجتماعات

 3.86 نعم

326 2.53* 

 

1.645 

 

2.326 0.012 
 ال

3.42 

 (α =0.05)الداللة  مستىي عند معنىٌ االرتببط * تعنٍ  (α =0.01)  الداللة  مستىي عند معنىٌ االرتببط ** تعنٍ 
 

 

رتبووووووواط بوووووووين دبعووووووواد المسوووووووئولية اال عالقوووووووات 
 االجتماعية وتأصيل قيم المواطنة

(ا ددعاوجدوفا12  فاالد  دا  الددولاف اتد اجدفو ا  .0
عت ا الا  اطاطاففلااوج دلا دف ا د ااد ام بدافا
لداة ودفلالالج ااعفلاما ت اع عاحدفهاماو  صدف ا
 فادددددلامالع  اددددداضاماحفددددد ا الوحددددد ا دددددفلاابااددددد ا

  (اواع دف2.323 اا2.238لا  اطاةف ااا ا ف ا 
 P-value<.01)) 01. حصددا فلا اةدد ومافالدددل

   صدف ااواوم امالد بفالالج ااع امام  االا  اطا ا
 فاددددددلامالال  ادددددداضامادددددددفمالداةدددددداهاف اما عف ددددددلا

لدفالةدددلا(اواتفاددداا  دددف ام امالد بدددفالع  صددداف اما
   صددددف ا فاددددلامالال  ادددداضاموا ادددداا م دددد الا  اطددددا ا

  ددفاالد  ددا  ا دددعاوجددوفاعت ددا الا  دداطاطاففددلا
اوج لا ف ا  اا ام بافالداةد ودفلالالج ااعفدلاما

ماحفد ا  رد ااج ابلاماو  صف ا فالامالع  ااضا
(اواو  ددددددفاا  ددددددكالد  ددددددا  ا دددددددعا2.322 فا مدددددداا 

 حءفدددالدلاعددفلالدا   ءددلا م(اادد الدلددازالد اددد ا
 دالووووتوجووود عالقوووة ارتبووواط لد ددد ا ددد  اع دددعا ا

بووووين دبعوووواد المسووووئولية االجتماعيووووة  اً احصووووائي
 .ا"مجتمعة وقيم االنتمال 
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 وقيم االنتمال ( نتائج االرتباط بين دبعاد المسئولية االجتماعية 02جدول ) 
 المتغير المعتمد
 المتغير المستقل

قيمة عامل ارتباط 
 سبيرمان

P value نوع االرتباط 

565. البعد االقتصادي
**

اطاف  000. 

628. البغد ااخالقي
 طاف  000.ا**

588. البعد اإلنساني
 طاف  000.ا**

692. البعد االجتماعي
 طاف  000.ا**

676. البعد القانوني
 طاف  000.ا**

739. دبعاد المسئولية االجتماعية
 طاف  000.ا**

ا(α =0.01)ا لدفالدلا اة وم ع ف اب و  لالا  اط **ا ب  ا
 

(ا ددعاوجدوفا15  فاالد  دا  الددولاف اتد اجدفو ا  .6
عت ا الا  اطاطاففلااوج دلا دف ا د ااد ام بدافا
لداة ودفلالالج ااعفلاما ت اع عاحدفهاماو  صدف ا

افدددددلاو ء ددددد الآلفدددددااماحفددددد ا فادددددلامالدحافدددددلالدل 
 الوحددددددد ا دددددددفلاابااددددددد الا  ددددددداطاةدددددددف ااا ا دددددددف ا

 اةددددددددد ومافالددددددددددل  (اواع دددددددددف2.323 اا2.832 
واوم امالد بددفا P-value<.01)) 01. حصددا فلا

لالج ااع امام  داالا  اطدا ا   صدف ا دفلامالدحافدلا
لدل افددلاو ء دد الآلفدداامادددفمالداةدداهاف اما عف ددلا

لع  صددداف امالدفالةدددلا(اواتفاددداا  دددف ام امالد بدددفا

م ددددد الا  اطدددددا اوا اددددداا  دددددفاالد  دددددا  ا ددددددعاوجدددددوفا
عت ا الا  اطاطاففلااوج دلا دف ا د ااد ام بدافا
لداة ودفلالالج ااعفلامااج ابلاماو  صدف ا دفلاما
لدحافلالدل افلاو ء  الآلفااماحفد ا  رد ا فا مداا

(اواو  دددددفاا  دددددكالد  دددددا  ا ددددددعا حءفددددددا2.322 
اددد الد دد الدلاعددفلالدا   ءددلا ب(اادد الدلددازالد 

 اً احصوائي دالووتوجد عالقوة ارتبواط    اع عا ا
بين دبعاد المسوئولية االجتماعيوة مجتمعوة وقويم 

 ."الحرية الفكرية وتقبل اآلخر 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا

 ( نتائج االرتباط بين دبعاد المسئولية االجتماعية وقيم الحرية الفكرية وتقبل اآلخر 02جدول ) 
 المتغير المعتمد
 المتغير المستقل

قيمة عامل ارتباط 
 نوع االرتباط P value سبيرمان

اطاف  000. **560. البعد االقتصادي

 طاف  000.ا**658. البغد ااخالقي

 طاف  000.ا**672. البعد اإلنساني

 طاف  000.ا**732. البعد االجتماعي

 طاف  000.ا**727. البعد القانوني

  طاف 000.ا**789. دبعاد المسئولية االجتماعية

ا(α =0.01)ا لدفالدلا اة وم ع ف اب و  لالا  اط **ا ب  ا
 

(ا ددعاوجدوفا18  فاالد  دا  الددولاف اتد اجدفو ا  .2
عت ا الا  اطاطاففلااوج دلا دف ا د ااد ام بدافا
لداة ودفلالالج ااعفلاما ت اع عاحدفهاماو  صدف ا
 ددددفلامالةد ددددذللا ادولج ددددا اماحفدددد ا الوحدددد ا ددددفلا

 اا2.832 ااباادددددددددد الا  دددددددددداطاةددددددددددف ااا ا ددددددددددف 
 01. حصددددا فلا اةدددد ومافالدددددل  (اواع ددددف2.333

((P-value<.01 واوم امالد بدددددفالالج اددددداع اما
م  دداالا  اطددا ا   صددف ا ددفلامالةد ددذللا ادولج ددا اما
دددفمالداةدداهاف اما عف ددلالدفالةددلا(اواتفادداا  ددف ا

وا اددددداا م امالد بدددددفالع  صددددداف امام ددددد الا  اطدددددا ا

اطاطاففددلا  ددفاالد  ددا  ا دددعاوجددوفاعت ددا الا  دد
اوج لا ف ا  اا ام بافالداةد ودفلالالج ااعفدلاما
اج ابدددلاماو  صدددف ا فادددلامالةد دددذللا ادولج دددا اما

(اواو  دددددفاا  دددددكا2.321حفددددد ا  رددددد ا فا مددددداا 
لد  ددددا  ا دددددعاصددددحلالدلاعددددفلالدا   ءددددلا ا(اادددد ا

توجوود عالقووة لدلددازالد اددد الد دد ا دد  اع ددعا ا
بووووين دبعوووواد المسووووئولية  اً احصووووائي دالوووووارتبوووواط 

 .اا"جتماعية مجتمعة وقيم اإللتزام يالواجبات اال
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 ( نتائج االرتباط بين دبعاد المسئولية االجتماعية وقيم اإللتزام بالواجبات 02جدول ) 
 المتغير المعتمد
 المتغير المستقل

قيمة عامل ارتباط 
 نوع االرتباط P value سبيرمان

اطاف  000. **520. البعد االقتصادي

 طاف  000.ا**644. لبغد ااخالقيا

 طاف  000.ا**628. البعد اإلنساني

 طاف  000.ا**662. البعد االجتماعي

 طاف  000.ا**654. البعد القانوني

 طردي 000.ا**731. دبعاد المسئولية االجتماعية

ا(α =0.01)ا لدفالدلا اة وم ع ف اب و  لالا  اط **ا ب  ا
 

(ا دعاوجدوفا13 اجفو ا   فاالد  ا  الدولاف ات .2
عت ا الا  اطاطاففلااوج لا ف ا  اا ام بدافا
لداةددددددد ودفلالالج ااعفدددددددلاما دددددددت اع دددددددعاحدددددددفهاما
و  صددددف ا فاددددلامالدا دددداا لالداج ابفددددلاماحفدددد ا
 الوحدددددد ا ددددددفلااباادددددد الا  دددددداطاةددددددف ااا ا ددددددف ا

 اةددددددد ومافالددددددددل  (اواع دددددددف2.331 اا2.823 
واوم اما P-value<.01)) 01. حصددددددددددددددددددددددا فلا

ااع امام  االا  اطا ا   صف ا فادلامالد بفالالج 
لدا داا لالداج ابفدلاماددفمالداةداهاف اما عف دلا
لدفالةددلا(اواتفادداا  ددف ام امالد بددفالع  صدداف اما

وا اددداا  دددفاالد  دددا  ا ددددعاوجدددوفا م ددد الا  اطدددا ا
عت ا الا  اطاطاففلااوج لا ف ا  اا ام بدافا
لداة ودفلالالج ااعفلامااج ابلاماو  صف ا فالا

 ددددداا لالداج ابفدددددلاماحفددددد ا  رددددد ا فا مددددداامالدا
(اواو اد دددداد اف عدددد اصددددحلالدلاعددددفلا2.358 

لدا   ءلا ف(اا الدلازالد اد الد  ا   اع دعا
بوين دبعواد  اً احصوائي دالووتوجد عالقة ارتباط  ا

المسئولية االجتماعية مجتمعة وقويم المشواركة 
 .اا"المجتمعية 
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 د المسئولية االجتماعية وقيم المشاركة المجتمعية( نتائج االرتباط بين دبعا 02جدول ) 
 المتغير المعتمد
 المتغير المستقل

قيمة عامل ارتباط 
 نوع االرتباط P value سبيرمان

اطاف  000. **537. البعد االقتصادي

 طاف  000.ا**611. البغد ااخالقي

 طاف  000.ا**606. البعد اإلنساني

 اف ط 000.ا**721. البعد االجتماعي

 طاف  000.ا**689. البعد القانوني

 طاف  000.ا**745. دبعاد المسئولية االجتماعية

ا(α =0.01)ا لدفالدلا اة وم ع ف اب و  لالا  اط **ا ب  ا
 

واددد الةددد بالزاا  دددال اعت دددا الالا  ددداطا
 ددددددف ام بددددددافالداةدددددد ودفلالالج ااعفددددددلاو  صددددددف ا دددددددفلا

(اا13 اا12لداولط دددددلالددددددولاف اتددددد الدجدددددفلو اا دددددلا ا
اف ع ااااف  ا ا

لد بددددفالالج ادددداع الع  دددداالا  اطددددا ا   صددددف ا ددددفلا  .ما
لداولط لامالال  ااضاوالدحافلالدل افلاو ء  الآلفااوا
لةد ددددذللا ادولج ددددا اوالدا دددداا لالداج ابفددددلاوا ءددددفلا

(اواوم اا2.323واا2.233لا  دداطا الوحدد ا ددف ا ا
لد بددددددفالال  صدددددداف الع دددددد الا  اطددددددا ا   صددددددف ا ددددددفلا

االداولط لا.
وجوفاعت ا الا  اطاطاففلااوج لا دف ا د ااد ا .با

م بافالداة ودفلالالج ااعفلاااج ابلامااو  صدف ا
 فلالداولط دلاما دت اع دعاحدفهاحفد ا الوحد ا دفلا

 اا2.321اباادددددددددد الا  دددددددددداطاةددددددددددف ااا ا ددددددددددف ا 
 01. حصدددددا فلا اةددددد ومافالددددددل (اواع دددددف2.332

((P-value<.01 واوم ام بدددددددددددددددافالداةدددددددددددددددد ودفلا
لال  دداالا  اطدا ا   صددف ا ددفلالالج ااعفدلااج ابددلا

مالدحافدلالدل افدلاو ء د الآلحدااماددفمالداةدداهاف ا
 ما عف ددلالدفالةددلا(اواتفادداا  ددف ام مدداام دد الا  اطددا ا

ا   صف ا فالامالدا اا لالداج ابفلاما.
(ا13وا افت الد  دا  الددولاف اتد اجدفو ا ا

ل عد اوجددوفاعت ددا الا  دداطاطاففددلااوج ددلا ددف ا دد ا
فلالالج ااعفدلامااج ابدلاماو  صدف اا ام بافالداة ود

 فلالداولط دلاحفد ا  د ا فادلاابااد الا  داطاةدف ااا ا
-P)) 01. حصددا فلا اةدد ومافالددل (اواع دف2.352 

value<.01 وا  ام امفلضالدجابفدددددددددددا الد باو فدددددددددددلا
لالةدد مت فلادددفواهااتدد ا طددادالداةدد ودفلالالج ااعفددلا
د اا ا   مالدبا اع عا  صف ا فلالداولط دلاواو اد دا
توجووود  حءفددددالدلاعدددفلالد اد دددلالد ددد ا ددد  اع دددعاماا

بووووين دبعوووواد ذات داللووووة احصووووائية عالقووووة ارتبوووواط 
المسوووووئولية االجتماعيوووووة مجتمعوووووة وتأصووووويل قووووويم 

 المواطنة مجتمعة .
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 وتأصيل قيم المواطنة مجتمعة  ( نتائج االرتباط بين دبعاد المسئولية االجتماعية 02جدول ) 
 المتغير المعتمد

 ر المستقلالمتغي
قيمة عامل ارتباط 

 سبيرمان
P value نوع االرتباط 

 طاف  000.ا**840. دبعاد المسئولية االجتماعية

ا(α =0.01)ا لدفالدلا اة وم ع ف اب و  لالا  اط **ا ب  ا
 

 

بوين دبعواد المسوئولية االجتماعيوة  ااثرعالقات 
 وتأصيل قيم المواطنة

 ددعام الد بدفاا(13م اا الدءفلالدولاف ا ادجدفو ا  .0
لع  صددددداف اددددددمام دددددااذوافالددددددلا حصدددددا فلاتددددد ا

ا (F)  صددف ا ددفلالداولط ددلاواحفدد ا  ردد ا فاددل
لداحةو لام  ااا ا فا ماالداجفوددلاع دفااةد وما

( ≤ 0>05 P )واو  ردد ا فاددلاا( α )ا

(اوااادداا2.383 ا(β)(اواو ا دد ا فاددلا1.283 
(اتدددد ا بددددفالداةدددد ودفلا1فب دددد ام ا رفدددداااءددددفلاها 

(اتددددد ا2.383فحدددددف ا رفدددددال ا دددددفاها لال  صددددداففلا
(اادددد ا2.233  صددددف ا ددددفلالداولط ددددلاواوفلةدددداا 

لد رفال الدحاص لاتد الدا رفدااما دفلالداولط دلاموا
ا(R2=0.372)و فا  ر ا فالااباا الد حففدفا

. 

 

( عالقة االنحدار الخطي البسيط بين البعد اإلقتصادي كأحد دبعاد المسئولية 02) جدول.
 طنةاالجتماعية وقيم الموا

 الداللة االحصائية (Yقيم المواطنة ) المؤشرات المسئولية االجتماعية

 البعد ااقتصادي

(X) 

F-Cal 193.3  

F-table 0.05 3.84  

D.F 1,326ا 

P-value 0.00  ا(2.28فلدلاع فااة و ا
R2 .372  

α 1.058  

β .652  ا(2.28فلدلاع فااة و ا
ا

لدحاصدددددددد لاتدددددددد اا%(اادددددددد الد رفددددددددال 33.3  ام ا 
لدا رفدداالداب اددفاما ددفلالداولط ددلاما بددوفا دددعاا رفددال ا

وجددوفاعت ددلاامفددامادددلاف عددا ماالد اددوذااواو اد دداد 
 > P-value = 0 ل حدفلاااوج دلافلددلا حصدا فاا

 ف الد بفالال  صاف ا لدا رفداالداةد ء (ا  حدفاا(05.
وا  دددددددداا ددددددددفلاا(x)لالالج ااعفددددددددلافم بددددددددافالداةدددددددد ود

ااا افبطدعا ادبت دلالد ادفدلاا(y) عالداولط لا ا رفاا دا
y = 1.058 + 0.652 xا

و ددددددذدكاف عدددددد ا حءدددددددالدلاعددددددفلالدا   ءددددددلا م(اادددددد ا
" يووووووؤثر بعوووووود لدلددددددازالدال ددددددعالد دددددد ا دددددد  اع ددددددعا

المسووووئولية االقتصووووادية معنويووووًا فووووي تأصوووويل قوووويم 
االمواطنة "
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(ا ددعام الد بدفا12م اا الدءفلالدولاف ا ادجدفو ا  .6
حصدا فلاتد ا  صدف العفت  ادمام دااذوافالددلا 

لداحةدو لاا (F) فلالداولط لاواحف ا  رد ا فادل
 ≥ )م  ددااادد ا فا مدداالداجفودددلاع ددفااةدد وما

0>05 P )واو  رد ا فادلاا( α )اوا2.328 ا)
(اوااادددددداافب دددددد ام ا2.322 ا(β)و ا دددددد ا فاددددددلا

(اتد ا بدفالداةد ودفلالال  صداففلا1 رفااااءفلاها 
(اتدددد ا  صددددف ا ددددفلا2.322فحددددف ا رفددددال ا ددددفاها 

(ااددددددد الد رفدددددددال ا2.822اولط دددددددلاواوفلةددددددداا لد
لدحاص لات الدا رفااما فلالداولط لامواو فا  ر ا

 ا(R2=0.503) فالااباا الد حفففا

اا
 

كأحد دبعاد المسئولية االجتماعية  ااخالقي( عالقة االنحدار الخطي البسيط بين البعد 02) جدول
 وقيم المواطنة

 الداللة االحصائية (Yمواطنة )قيم ال المؤشرات المسئولية االجتماعية

 ااخالقيالبعد 

(X) 

F-Cal 331.7  

F-table 0.05 3.84  

D.F 1,326ا 

P-value 0.00  ا(ا2.28فلدلاع فااة و ا
R2 .503  

α .835  

β .733  ا(ا2.28فلدلاع فااة و ا
 

%(اادددددددد الد رفددددددددال الدحاصدددددددد لاتدددددددد ا52.3  ام ا 
لاما بددوفا دددعاا رفددال الدا رفدداالداب اددفاما ددفلالداولط دد

وجددوفاعت ددلاامفددامادددلاف عددا ماالد اددوذااواو اد دداد 
 > P-value = 0 ل حدفلاااوج دلافلددلا حصدا فاا

 لدا رفدداالداةدد ء (ا  حددفاالعفت دد  ددف الد بددفاا(05.
وا  اا دفلالداولط دلاا(x)م بافالداة ودلالالج ااعفلا

 = yاااا افبطدعا ادبت دلالد ادفدلاا(y) ا رفاا ا عا

0.835 + 0.733 xا
لعادداالدددذ اف حءددداابددمالدلاعددفلالدا   ءددلا ب(اادد ا

" يؤثر بعد المسوئولية لدلازالدال عالد  ا   اع عا
 ااخالقية معنويًا في تأصيل قيم المواطنة " .

(ا ددددددعام ا32م ددددداا الدءدددددفلالددددددولاف ا ادجدددددفو ا  .2
لد بددفالة ةددا  ادددمام ددااذوافالدددلا حصددا فلاتدد ا

ا (F) رد ا فادل  صدف ا دفلالداولط دلاواحفد ا 
لداحةدددددو لام  ددددداااددددد ا فا مددددداالداجفوددددددلاع دددددفا

ا( α )واو  رد ا فادلاا( P 05<0 ≥ )اةد وما
(اوااااا2.832 ا(β)(اواو ا  ا فالا1.525 

(اتدد ا بددفالداةدد ودفلا1فب دد ام ا رفددااااءددفلاها 
(اتدددد ا2.832لال  صدددداففلافحددددف ا رفددددال ا ددددفاها 
(ااددد ا2.535  صدددف ا دددفلالداولط دددلاواوفلةددداا 

دحاص لات الدا رفااما فلالداولط لاموالد رفال ال
و ددددددددددددددفا  ردددددددددددددد ا فاددددددددددددددلااباادددددددددددددد الد حففدددددددددددددددفا

(R2=0.484)ا.
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كأحد دبعاد المسئولية االجتماعية  االنساني( عالقة االنحدار الخطي البسيط بين البعد 61جدول)
 وقيم المواطنة

 الداللة االحصائية (Yقيم المواطنة ) المؤشرات المسئولية االجتماعية

 ة ةا  للد بفا

(X) 

F-Cal 307.8  

F-table 0.05 3.84  

D.F 1,326ا 

P-value 0.00  ا(ا2.28فلدلاع فااة و ا
R2 .484  

α 1.494  

β .589  ا(ا2.28فلدلاع فااة و ا
 

%(اادددددددد الد رفددددددددال الدحاصدددددددد لاتدددددددد ا81.3  ام ا 
لدا رفدداالداب اددفاما ددفلالداولط ددلاما بددوفا دددعاا رفددال ا

وجددوفاعت ددلاالد اددوذااواو اد دداد امفددامادددلاف عددا ما
 > P-value = 0 ل حدفلاااوج دلافلددلا حصدا فاا

 لدا رفددداالداةددد ء (ا  حدددفاالة ةدددا   دددف الد بدددفاا(05.
وا  اا دفلالداولط دلاا(x)م بافالداة ودلالالج ااعفلا

 = yااا افبطدعا ادبت دلالد ادفدلاا(y) ا رفداا دا عا

1.494 + 0.589 xا
لالدا   ءددددلا ا(اادددد او اد دددداد اف عدددد ا حءدددددالدلاعددددف

" يوووووؤثر بعوووووود لدلدددددازالدال دددددع(الد ددددد ا دددددد  اع دددددعا
المسووووئولية اإلنسوووووانية معنويوووووًا فووووي تأصووووويل قووووويم 

 المواطنة " .

(ا ددعام الد بدفا31م اا الدءفلالدولاف ا ادجدفو ا  .2
لالج اددددداع ادددددددمام ددددددااذوافالددددددلا حصددددددا فلاتدددددد ا

ا (F)  صدف ا دفلالداولط دلاواحفد ا  رد ا فادلا
لداجفوددلاع دفااةد وماالداحةو لام  ااا ا فا ما

( ≤ 0>05 P )واو  ردد ا فاددلاا( α )ا
(اوااادداا2.313 ا(β)(اواو ا دد ا فاددلا1.225 

(اتددد ا بدددفالداةددد ودفلا1فب ددد ام ا رفدددااااءدددفلاها 
(اتددددد ا2.313لال  صددددداففلافحدددددف ا رفدددددال ا دددددفاها 

(اادددد ا2.315  صددددف ا ددددفلالداولط ددددلاواوفلةدددداا 
لد رفال الدحاص لاتد الدا رفدااما دفلالداولط دلاموا

ا(R2=0.614)و فا  ر ا فالااباا الد حففدفا
%(اادد الد رفددال الدحاصدد لاتدد ا23.3وا  ام ا 

لدا رفددددداالداب ادددددفاما دددددفلالداولط دددددلاما بدددددوفا ددددددعا
اا رفددال امفددامادددلاف عددا ماالد اددوذااواو اد دداد 

-P وجددوفاعت ددلال حددفلاااوج ددلافلدددلا حصددا فاا

value = 0 < .05)الالج ادداع  ددف الد بددفاا
(ا  حددددددددفام بددددددددافالداةدددددددد ودلا لدا رفدددددددداالداةدددددددد ء 

وا  ددداا دددفلالداولط دددلا ا رفدددااا(x)لالج ااعفدددلا
  افبطعا ادبت لالد ادفلاا(y) ا عا

y = 1.004 + 0.712 xا
لعادداالدددذ اف عدد ا حءدددالدلاعددفلالدا   ءددلا ف(اادد ا

" يؤثر بعد المسوئولية لدلازالدال عالد  ا   اع عا
 االجتماعية معنويًا في تأصيل قيم المواطنة " .
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كأحد دبعاد المسئولية  االجتماعي( عالقة االنحدار الخطي البسيط بين البعد 60) جدول
 االجتماعية وقيم المواطنة

 الداللة االحصائية (Yقيم المواطنة ) المؤشرات المسئولية االجتماعية

 االجتماعيالبعد 

(X) 

F-Cal 521.7  

F-table 0.05 3.84  

D.F 1,326ا 

P-value 0.00  ا(2.28فلدلاع فااة و ا
R2 .614  

α 1.004  

β .712  ا(2.28فلدلاع فااة و ا
ا

(ا  ددفاا دددعام الد بددفا33لدءددفلالدددولاف ا ادجددفو ا  .2
لدءددا و  ادددمام ددااذوافالدددلا حصددا فلاتدد ا  صددف ا ددفلا

لداحةددو لام  ددااا (F)لداولط ددلاواحفدد ا  ردد ا فاددل
واا( P 05<0 ≥ )اد ا فا مداالداجفوددلاع دفااةد وما

ا(β)(اواو ا د ا فادلا1.515 ا( α )و  رد ا فادلا
(اتدد ا بددفا1(اوااادداافب دد ام ا رفدداااءددفلاها 2.338 

(ا2.338لداةددد ودفلالال  صددداففلافحدددف ا رفدددال ا دددفاها 
(اادددد ا2.833تددد ا  صددددف ا ددددفلالداولط دددلاواوفلةدددداا 

لد رفال الدحاص لات الدا رفدااما دفلالداولط دلامواو دفا
وا  اا(R2=0.588)  رددد ا فادددلاابااددد الد حففدددفا

%(ااددد الد رفدددال الدحاصددد لاتددد الدا رفددداا51.3م ا 

لداب افاما فلالداولط لاما بوفا دعاا رفدال امفداماددلا
وجدددوفاعت دددلال حدددفلاااف عدددا ماالد ادددوذااواو اد ددداد 

 دف اا(P-value = 0 < .05 اوج دلافلددلا حصدا فاا
 لدا رفددددداالداةدددددد ء (ا  حدددددفام بددددددافاالعفت دددددد لد بدددددفا

وا  ددددداا دددددفلالداولط ددددددلاا(x)الداةددددد ودلالالج ااعفدددددل
 = yا افبطددعا ادبت ددلالد ادفددلاا(y) ا رفدداا ددا عا

1.414 + 0.625 xا
اادددداافددددف اع ددددعا حءدددددالدلاعددددفلالدا   ءددددلا  (اادددد ا

" يؤثر بعد المسوئولية لدلازالدال عالد  ا   اع عا
 القانونية معنويًا في تأصيل قيم المواطنة " .
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كأحد دبعاد المسئولية االجتماعية  القانونيي البسيط بين البعد ( عالقة االنحدار الخط66) جدول
 وقيم المواطنة

 الداللة االحصائية (Yقيم المواطنة ) المؤشرات المسئولية االجتماعية

 القانونيالبعد 

(X) 

F-Cal 468.3  

F-table 0.05 3.84  

D.F 1,326ا 

P-value 0.00  ا(2.28فلدلاع فااة و ا
R2 .588  

α 1.414  

β .625  ا(2.28فلدلاع فااة و ا
ا

وا الة بالزاا  ال اعت ا الد   فاا ف ا
م بدددافالداةددد ودفلالالج ااعفدددلاو  صدددف ا دددفلالداولط دددلا

(اا  ددف اوجددوفاا33 اا13لدددولاف اتدد الدجددفلو اا ددلا ا
 = P-value فلددلا حصدا فااعت ا ا  حفلاااوج لا

عفددلا ددت ام بددافالداةدد ودفلالالج اا ددف ااا(05. > 0
ع ددعاحددفها ا رفددال ااةدد ء لاو  صددف ا ددفلالداولط ددلا

 “ الوح ا فادلاابااد الد حففدفاا ا رفاا ا عاواحف 

R2”وم الد بدددددددفا (او2.322 اا2.832 دددددددف ا ا
لالفت دد الع  دداا دد  فال ا   صددف ا ددفلالداولط ددلاواتدد ا

احف اجاضالد بفالة ةا  الع  ا   فال .

(ا دددعا32  ددفاالدءددفلالدددولاف ا ادجددفو ا  اددااا
م ام بددافالداةدد ودفلالالج ااعفددلااج ابددلادمدداام ددااذوا
فالددددلا حصدددا فلاتددد ا  صدددف ا دددفلالداولط دددلاواحفدددد ا

لداحةو لام  ااا ا فا ماالداجفوددلاا(F)ا  ر ا فال
ا(α)واو  رد ا فاددلاا( P 05<0 ≥ )ع دفااةد وما

(اوااادددددددداا2.223 ا(β)(اواو ا دددددددد ا فاددددددددلا2.232 
اةددددددد ودفلا(اتددددددد ا بدددددددفالد1فب ددددددد ام ا رفددددددداااءدددددددفلاها 

(اتدد ا  صددف ا2.223لال  صدداففلافحددف ا رفددال ا ددفاها 
(اادددددد الد رفددددددال ا2.223 ددددددفلالداولط ددددددلاواوفلةدددددداا 

لدحاصدد لاتدد الدا رفددااما ددفلالداولط ددلاماواو ددفا  ردد ا
ا(R2=0.704) فالااباا الد حفففا

ا
اا

ا
ا
ا
ا
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ا

االجتماعية  كأحد دبعاد المسئولية القانوني( عالقة االنحدار الخطي البسيط بين البعد 62جدول)
 وقيم المواطنة

 الداللة االحصائية (Yقيم المواطنة ) المؤشرات المسئولية االجتماعية

دبعاد المسئولية 
 االجتماعية مجتمعة

(X) 

F-Cal 778.3  

F-table 0.05 3.84  

D.F (1,326)  

P-value 0.00  ا(2.28فلدلاع فااة و ا
R2 .704  

α .323  

β .906 ا(2.28اة و ا فلدلاع فا
 

%(اادددددد الد رفددددددال الدحاصدددددد لاتدددددد ا32.3وا  ام ا 
لدا رفدداالداب اددفاما ددفلالداولط ددلاما بددوفا دددعاا رفددال ا

وجددوفاعت ددلاامفددامادددلاف عددا ماالد اددوذااواو اد دداد 
 > P-value = 0 ل حدفلاااوج دلافلددلا حصدا فاا

ام بددددددافالداةدددددد ودفلالالج ااعفددددددلااج ابددددددل ددددددف اا(05.
و ددفلالداولط ددلا ا رفدداا ددا عاا(x) لدا رفدداالداةدد ء (ا

(y)ا  ادابافدلااy = 0.323 + 0.906 xا
و ددذدكاف عدد ا حءدددالدلاعددفلالدال بددلالدا فةددفلالد دد ا

" يوووؤثر دبعوووواد المسووووئولية االجتماعيووووة  ددد  اع ددددعا
 مجتمعة معنويًا في تأصيل قيم المواطنة " .

 ات  وتنتاجواالس
ة تباين مستوى إدراك المساىمين ) دفوراد العينو دواًلئ

( تجاه ددال الجمعيات التعاونية االستيالكية لدورىا 
واتءدفاجداضا د ااد اافي نطاق المسئولية االجتماعية

لد بفامالال  صاف اواولعفت د اواولالج اداع اماتد ا
لداال بالد ت لالعودعاع دعالد ا فدباواوهدلااد ام  داا
لداجدددداال ا فجا فددددلاادددد اوجمددددلا  دددداهلاواتفادددداا ددددا ا

مالال ةددا  اواولدءددا و  امام دد اا فال مددلاد دد اادد الد بددف
 فجا فدددماحفددد اجددداضا ددد اا مادددااتددد الداا  دددلالدال بددددلا

ولدفااةددددددلاع ددددددعالد ا فددددددباواوع ددددددعالددددددداغلاادددددد ام ا
لدا وةطالدبالاداءفاسام بافالداة ودفلالالج ااعفلا فا

(او فالدددددلادل فددددلاماعادفددددلاما الام اذدددددكا2.58  دددد ا 
لدا وةددددطافءددددعاتدددد الد ددددافحلالعف دددد اداددددفمالدفالدددددلا

ا ل فلالد
و اد داد ادددلاف ددو امفلضالدجابفددا ام  دداا افددذل ا
وتاع فددلالعادداالدددذ اف ءدد اع ددعاعا ءمدداالدبادد اع ددعا
 ب دددددددفلالدجول دددددددبالةفجا فدددددددلاتددددددد ام  دددددددطلاو دددددددالا ا
لداة ودفلالالج ااعفلاد  و اا اال افح ذما ماتد اهدذلا
لداجددا اوا اددااف ط ددبالعادداامفعددا ا عدداف الد  ددااتدد ا

ا ب ءددلا اد بددفالة ةددا  ا صددواالع  ددطلاولد ددالا االد
وفاصددددددلاتدددددد ا ددددددوتفااتددددددا اعادددددد اد  دددددد اباوذو ا
لالح فاجدددا الدفاصدددلاواو دددوتفااافصصدددا اةعا دددلا
لداح دداجف اادد امهدد الدا طءددلا صددوا ا اتفددلاواومفعددا ا

 بدداو ا  ددلاتفلااددعالد بددفالدءددا و  اوفاصددل اعدداوا الد
لدجمددا الداب فددلا حاافددلالداةدد م كاواو بافددوامهدداد ا

  ا ل مداالدفةد وااوولج دا ملا جداهالدا طءلا حءو ملالد
لدوط اواول  مااامة وباف ولتدااعا ول ف او  افبا ا
الدفودلاواولالد ذللا ادءول ف الد  ا  ل احاافلالد ف لا.
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تباين إدراك المسواىمين ) دفوراد العينوة( تجواه  ثانيًائ
ددال الجمعيوووات التعاونيوووة االسوووتيالكية لووودورىا فوووي 

تبعوووووًا لممتغيووووورات  نطووووواق المسوووووئولية االجتماعيوووووة
اددد افدددت الةددد بالزا  دددا  الف  ددداال االشخصوووية ، 

  ددف اوجددوفاتدداوداذل افالدددلا حصددا فلاع ددفااةدد وما
 دداف توا دد اادد ا(اااP-value < .01 اب وفددلا

ا رفاامالد دوعاوالدل دلالدباافدلاوالدحاددلالالج ااعفدلاوا
لداحات لاماواتفااا  دف اعدفلاوجدوفاتداوداذل افالددلا

(اااP-value < .01 اب وفدلاا حصدا فلاع دفااةد وم
 فالكالداةددداهاف ادا رفددداالدا هددد الد ب فاددد اوا  ام ا

عفلضالدجابفا الد باو فلادفواهاات ا طدادالداةد ودفلا
مالد دوعاوالدل ددلالالج ااعفدلافف  دوا د ف توا دد ااد ا

لدباافلاوالدحادلالالج ااعفلاوالداحات لاماواوالاف  اا
جددددداهاهدددددذلالدا هددددد الد ب فاددددد اتددددد ااةددددد وما فال مدددددلا 

الداجا ا.
تبوواين درجووة اسووتجابة دفووراد العينووة تجوواه قوويم  ثالثووًائ

واتءددددفاحدددداذ ا دددد اادددد ا ددددفلامالال  ادددداضاوااالمواطنووووة
لةد دددذللا ادولج دددا اماع دددعالداا  دددلالعوددددعاولد ا فدددلاوا
تفادددااددددلا ا ءددد اااااةدددا الدجابفدددلاتددد ااجدددا ام بدددافا
لداةدددد ودفلالالج ااعفددددلاتدددد ا  صددددف ا ددددفلا دددد اادددد اما

داج ابفلاوالدحافدلالدل افدلاو ء د الآلفداامالدا اا لال
 فاجدددلا اتفدددلاواحفددد اجددداض ا ددد اا مادددااتددد الدا  دددلا

ا  ردد الدفاجددلالد  فددللد اد ددلاولدال بددلاع ددعالد ا فددباواوا
د ا وةددددددطالدبددددددالاد اءدددددداففسالدلاعفددددددلادءددددددفلالداولط ددددددلا

 الام او فالددددلادل فدددلاما فاجدددلاعادفدددلاماواوا(ا2.53 
فحلالعف د اداددفماذددكالدا وةدطاامفعدا افءدعاتد الد داا

  ادداا دد  امفلضالدجابفددا ااواو اد دداد الدفالدددلالد ل فددل
لد باو فددددلام  دددداا افددددذل اوتاع فددددلاتدددد ام  ددددطلاو ددددالا ا
لداةدد ودفلالالج ااعفددلااةددووافةدداهلاتدد ا بذفددذا ددفلا

لد ةدد فلاع  ددطلالعهافددلالداولط ددلاوااادداا  ددفاا دددعا

و ددددددالا الداةدددددد ودفلالالج ااعفددددددلاتدددددد ا  صددددددف ا ددددددفلا
ا الداةاهاف ا.لداولط لادف

وسووائل االتصووال ااكثوور اسووتخدامًا موون قبوول  ارابعووًائ
الجمعيوووووووووات التعاونيوووووووووة االسوووووووووتيالكية لتعريووووووووو  
االمسواىمين بأنشوطة وبوورامج المسوئولية االجتماعيووة

لد ولصدددددد العج ادددددداع اوا جدددددداض اع ددددددعالد ا فددددددباما
لدا صددءا الةعت فددلاوالداةددا  الد صددفلاوالدصدددحوا

لا ا  دداطااوج ددلافلدددلاوجددوفاعت ددلدفوافددلاوا ادداا  ددف ا
" التواصووول  حصدددا فا ا دددف الةددد ففللا ددد ااددد اوةدددا  ا

االجتمووواعي ، والممصوووقات والمطبوعوووات ، النشووورات 
اإلعالميوووووووة التمفزيونيوووووووة واإلذاعيوووووووة ، والنووووووودوات 

و بددداوالداةددداهاف ا    دددطلاو دددالا اواالجتماعوووات " 
لداةد ودفلالالج ااعفددلاواتفادداا  ددف اعددفلاوجددوفاعت ددلا

لا حصددا فلا ددف الةدد ففللاوةددف   اما ا  دداطاذل افالددد
لداةددا  الد صددفلاولدصددحواماتدد ا بدداوالداةدداهاف ا
ع عام  دطلالدجابفدلالد باو فدلاتد ا طدادااةد ودفا ماا

 لالج ااعفلا.ا

رتبووواط بوووين دبعووواد المسوووئولية اال عالقوووات  خامسوووًائ
 امةدلا الد  ددا  اااالجتماعيوة وتأصويل قويم المواطنوة

 لا ف ا د ااد اع اوجوفاعت ا الا  اطاطاففلااوج
م بددددددافالداةدددددد ودفلالالج ااعفددددددلاما ددددددت اع ددددددعاحددددددفهاما
و  صف ا فلالداولط لاما ت اع دعاحدفهاما الة  اداضاوا
لدحافدددلالدل افدددلاو ء ددد الآلفدددااوالةد دددذللا ادولج دددا اوا

ماالالج ادددداع لدا دددداا لالداج ابفددددلا(اواوم امالد بددددفا
لع  االا  اطدا ا   صدف ا   صدف ا دفلالداولط دلاواتفاداا

ف ام امالد بدددفالع  صددداف امام ددد الا  اطدددا ا   صدددف ا  ددد
   صف ا فلالداولط لاوا ااامةدلا امفعدا اعد اوجدوفا
عت دددا الا  ددداطاطاففدددلااوج دددلا دددف ا ددد ااددد ام بدددافا
لداةدددددد ودفلالالج ااعفددددددلاااج ابددددددلاماو  صددددددف ا ددددددفلا
لداولط ددددلاما ددددت اع ددددعاحددددفهماواوم ام بددددافالداةدددد ودفلا
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   صدددف ا دددفلاماالالج ااعفدددلااج ابدددلالال  ددداالا  اطدددا ا
لدحافلالدل افلاو ء  الآلفاامادفمالداةداهاف اواتفاداا

   صددددف ا ددددفلامالدا دددداا لا   ددددف ام مدددداام دددد الا  اطددددا ا
لداج ابفددلاماواو ددذدكاوجددوفاعت ددا الا  دداطاطاففددلا
اوج ددددلا ددددف ا دددد اادددد ام بددددافالداةدددد ودفلالالج ااعفددددلاا
اج ابلاماو  صف ا فلالداولط دلامااج ابدلماوا  ام ا

فدددددا الد باو فدددددلالالةددددد مت فلاددددددفواهااتددددد امفلضالدجاب
 طدددادالداةددد ودفلالالج ااعفدددلااددد ا ددد  مالدباددد اع دددعا

ا  صف ا فلالداولط لا.
بووووين دبعوووواد المسووووئولية  التووووأثيرعالقووووات  سادسووووائ

ادد الةدد بالزااالجتماعيووة وتأصوويل قوويم المواطنووة ئ 
ا  ال اعت ا الد   فاا  دف اوجدوفاعت دا ا  حدفلاا

 دف ااا(P-value = 0 < .05 فلددلا حصدا فاااوج دلا
م بافالداة ودفلالالج ااعفدلا دت اع دعاحدفها ا رفدال ا
اةددد ء لاو  صددددف ا ددددفلالداولط دددلا ا رفدددداا ددددا عاواوم ا
لد بفالالفت د الع  داا د  فال ا   صدف ا دفلالداولط دلاوا
م اتددد احددددف اجدددداضالد بدددفالة ةددددا  الع دددد ا دددد  فال اوااوا

ذوافالدلام بافالداة ودفلالالج ااعفلااج ابلادماام اا
ا حصا فلات ا  صف ا فلالداولط لا.

 اتووصيوالت
تدد اعددوضالالةدد   اجا الد دد ا وصدد  ا دفمدداا
لدفالةددلافددامالد دداح و اطددا الد وصددفا الد ادفددلالد دد ا
ادد ا دد  ماالدبادد اع ددعاذفدداف اتاع فددلا فلضالدجابفددا ا
لد باو فددددلالالةدددد مت فلا فودددددلالد وفدددد اتدددد ااجدددداال ا

الداة ودفلالالج ااعفلا 
جدددالضا  ةدددفدا دددف الدجابفدددا الد باو فدددلاعددداوا ا  .0

لالة مت فلالدول بلاتد ا طدادالداحات دلالدولحدف ا
تفاددااف ب دددا    ددطلالداةدد ودفلالالج ااعفددلالد دد ا
دمددااصدد رلاعااددلا ةدد لففاا مدداالداحات ددلا  دد اوا
اددددعا صددددفلاافدفدددد ا ا دددداف افوعدددد اادددد افتدددددما

اجددداال الداةدددد ودفلالالج ااعفددددلاذل العهافددددلاوا
حفددددفالدا فددددلاولدجمددددوفاوفدددد   اااددداافةدددداهلاتدددد ا وا

   اااا فجا فلات الدا اوعا الداذاعا  اا ماا.
لدبادد اع ددعا اةددف ا ءاتددلالداةدد ودفلالالج ااعفددلا .6

دفما اتلالداة وفا الدو فلفلا مااواوم ا وع ا
د اتدددددلالدبددددداا ف امهافدددددلاوعددددداوا امفلضام  دددددطلا
لداةددد ودفلالالج ااعفدددلا جددداهالداةددداهاف اواوم دددما

 بددددداو  اواو اع  دددددااهااددددد اعددددداوافا الدباددددد الد
وفوال اا ات اداجمدوفل الدفوددلاتد ااجدا ا  افدلا

الداج اعا
   داضا فلال اا فصصددلاد اةد ودفلالالج ااعفددلا .2

عددددا الدمف دددد الد   فادددد اد جابفددددا الد باو فددددلا
لالةدددد مت فلاف ددددودعا فلا مدددداامتددددالفاذواادددد هت ا
ع افددددلاا فصصددددلاتدددد اهددددذلالداجددددا اواو ا بددددلا

 عا وعدعافطدلاداج سا فلا الدجابفدلاواو عدط
ولعحلا  ا ا اتلام بافالداةد ودفلالالج ااعفدلا
لداذاعا  لفذهااةدولضاعداجت امواآجدت اواوا ا بدلا

ا  لفذهااع عامازالدول عا.
 عددددداف الد  دددددااتددددد ام  دددددطلالد بدددددفالة ةدددددا  اوا .2

د ول باطاوحا الداةاهاف اوفاصل ات ااجا ا
 وتفااتا اعا اد   ابا صدللاعاادلاواوذو ا

فاصلاواولدبا اع عا  هف االالح فاجا ا صلل
لد  ابا  فصفا اا ه لادااااةلافوااافداف ا
ت اففادلالداج ادعاواولدباد اع دعااةدا ف امهد ا
لدا طءدددلاو ددد الالذادددا اواو دددوتفااافصصدددا ا
اادفلا اتفلاةعا لالداح اجف اا امهد الدا طءدلا

ا.ا
دددددددلا ددددددود الدجابفددددددا الد باو فددددددلالالةددددددد مت فلا .2

 ادددذلاف ط ددبالعادداامه اااددا ا اتفددا ا اد بددفالدءددا و 
 عدددداف الد  ددددااتدددد ا  دددداطا الد بددددفالدءددددا و  اوا
وفاصدددل الد بددداو ا  دددلاتفلاادددعالدجمدددا الداب فدددلا
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 حاافددددددددلالداةدددددددد م كاواولد ولتدددددددددااددددددددعا ددددددددول ف ا
و  دددافبا الدفوددددلاوفاصددددلالد ددد ا  لددد احاافددددلا

الد ف لا.
عدداوا الدبادد اع ددعا لبفدد الدددفواالد  ددوفا اادد ا .2

فدلاولدفف فدلاوافت العه االا بءدفالد دفول الد  ءفل
وفاصل الد بافوا اد ولهاالدة  فلات الداج ادعا
واواجا الد ف لاومفطااهااواولدحءدوداولدولج دا ا
لد ددد ا ل مددداالدفةددد وااوا  ا لبفددد ا  دددكالد دددفول ا

 وعفدددددلالداةددددداهاف او  صدددددف ا دددددفلااتددددد افةددددداهل
 لداولط ل.

 الدراسات المستقبمية 
لداة ودفلالالج ااعفلاد ا ا الال صاال اوم اهاا .0

  ا  وف الدصوا الدذه فلاد باتض.ت
فوااا  ادددددا الععادددددا اتددددد ا طدددددادالداةددددد ودفلا .6

لالج ااعفدددددلاو  افدددددلااولافهددددداالد  دددددافلامافالةدددددلا
  ط فءفلاع عالدءطاعالدفا ا فودلالد وف اما.

 المراج  
وا دددالاالدجابفدددلااUN (6101)ااموووم المتحووود   .0

ففةددا ااا13لدبااددلادلاددلالدا حددف الدصددافااتدد ا
عا ءافدددددددداالد ج ددددددددلالد اد ددددددددلاوا  دددددددداضاع ددددددددا3222

(A/64/432)مافواالد باو فدددددددا اتددددددد الد  افدددددددلاا
لالج ااعفددددلاماوالدددددفوا الدال بددددلاولدةدددد و اوالد  ددددفا

  ب(اواا ا اع عالدال طا ا31

-/https://documents-dds-ny.un.org/docا

UNDOC/GEN/N09/469/97/PDF/N0946

997.pdf?OpenElement. 
اةدادلالعادف الدبدالاا( ،6102مون ، بان كوي ) .6

دلاددلالدا حددف اتدد الدفددولالدبددادا اد  باو فددا اواع ددعا
ا                  لدددال طا 

http://www.un.org/ar/sg/messages/searc

hstr.asp?newsID=1352ا

 UNFPAم المتحووووود  لمسوووووكان صوووووندوق اامووووو .2
 ع عالدال طا اوا(6106)

http://www.un.org/ar/events/coopsyear/a

bout.shtml. 
فواا   دددد ااءاا ددددلاوا( 6102راشووووي ، طووووارق ) .2

تدددد اف دددداو دددفعفلاافدددداف االالج ااعفدددللداةددد ودفلا
واوا لا ح فلاطاح االالعاا و  اتةفلاا  اا ا

لد اةددددددددعاالدبددددددددادا الدب ادددددددد االدادددددددد  اا اددددددد  ااا
 ب دددول اماالداددد  لادت  صدددافاولد اوفددد الةةدددتا 

لد اواولدبدفلدلاولالة ءالااا اا  دواا ةدتا ماوا
لةدط  و ااا3212ةد  ا اا12 اا2ت الدل ا اا ا
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https://documents-dds-ny.un.org/doc/-UNDOC/GEN/N09/469/97/PDF/N0946997.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/-UNDOC/GEN/N09/469/97/PDF/N0946997.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/-UNDOC/GEN/N09/469/97/PDF/N0946997.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/-UNDOC/GEN/N09/469/97/PDF/N0946997.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ar/events/coopsyear/about.shtml
http://www.un.org/ar/events/coopsyear/about.shtml
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orate social responsibility. Harvard 

Business Review, 84(12), 78–92. 
 الد ةدوفد وا(6110ياسور ) ثوامر البكوري ، .01

 د   دا ول د  فلا لالج ااعفددلاو ولداةد ودفل
 لعودع لعاف اوالدط بل عاا و ولد وذفعاو

الغالبي ، طاىر محسن منصوور و العوامري ،  .00
والداةدددد ودفلاا(6112صووووال  ميوووودي محسوووون )

 الععاددا اوا لالج ااعفددلاوامفت فددا الععاددا 
 لداج اعماوافلااول  اد   ااواعاا اوالعاف 

واا(6112)منصووور طوواىر محسوون، الغووالبي  .06
ةدددد ال جفلاا  اددددا الععاددددا الدا وةددددطلا  فلا اولق

  اوافلااول ددد اد   ددداواعادددا وا1ولدصدددرفا واط
33 . 

13. Lichtenstein, D.R., Drumwright, 

M.E., & Braig, B.M. (2004). The e-

ffect of corporate social responsibili-

ty on customer donations to corpora-

te-supported nonprofits.Journal of 

Marketing, 68(4), 16-32. doi: http://-

www.jstor.org/stable/30162013. 
14. Bhattacharya, C.B., & Sen, S. (2-

004). Doing better at doing good: 

When, why, and how consumers re-

spond to corporate social initiatives. 

California Management Review, 47-

(1), 9-24. 

15. Ferris, J.M. (1998). The role of t-

he nonprofit sector in a self-governi-

ng society: A view from the United 

States. Voluntas: International Jour-

nal of Voluntary and Nonprofit Org-

anizations,9(2), 137-151. doi:  http:-

//www.jstor.org/stable/27927604 

 لداة ودفلالداج ابفلوا( 6102عماد ، سعد ) .02
 لدوط فددل  طددا ا فددلا(لالةدد فلالا وا  ددال 

 لدب اد  لددفود  والداد  ااا)ام ادوذا 2030
 ولة  دالو لدول دعا :لداج ابفدل د اةد ودفل لعو 

والدفوحددلاواا3213ااددااسا33 ا33واالداةدد ء  
 لد ا   لدبفف و ولداصاتفل لداادفل لدفالةا  اج ل

 .اا52 اا28وا اا

الحوووووري ، فووووال  عبوووود القووووادر و الزيووووادات ،  .02
لفلا اواا(6112مموودو، ، و  عبابنوووو ، ىايووول )

لدصدددوا الدذه فدددلاد ا  ادددا الالاف فدددلاتددد الطدددااا
مفالةدلااففل فدلاتد اواالالج ااعفدلاول عالداة ودفل

والدادد  ااااملدف وفدلالعاف فددلا دا ا الال صدداال 
لد اددددد اد  فددددلالال  صددددافاولدب ددددولالةفلافددددلا حدددد ا
ع ددددددول اما فلا اا  اددددددا الععاددددددا ا الد حددددددففا ا
لدبادافدلالداباصدا اماواجاابدلالدب دولالد ط فءفددلاوا

 .ا3222 فةا اواا32 اا33ت الدل ا اا ا
18. Pride, M., William and Ferrell, 

C.O, (1997), Marketing concepts a-

nd strategies, Ninth Edition, Hough-

ton, Mifflin company, Boston, P 65. 

ا ءت اع ا اع فالدةتلااف وت اواااجعاةا د.اااااااااااااااا
19. Carroll , Archie (1991), The Pyr-

amid of Corporate Social Responsi-

bility Toward The Moral Managem-

ent of Organizational Stakeholders, 

Business-Horizons, July. August. 

20. Plazzi, Marcello and Starcher, 

George(2001), ― Corporate social r-

esponsibility and business success‖, 

PP:2-11. 

21. Dahlsrud, A. (2006), How corpor-

ate social responsibility is defined: 

An analysis of 37 definitions. Corp-

orate Social Responsibility and Env-

ironmental Management, 15, 1-13. 

doi:10.1002/csr.132 

22. Chandler, D., & Werther Jr., W. 

(2014). Strategic corporate responsi-

http://-www.jstor.org/stable/30162013
http://-www.jstor.org/stable/30162013
http://www.jstor.org/stable/27927604
http://www.jstor.org/stable/27927604
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bility : Stakeholders, globalization, 

and sustainable value creation. Los 

Angeles, CA: SAGE Publications, I-

nc. 

 واااجعاةا دا.ا(6102راشي ، طارق ) .62

عبوووواس ، سووووييمة محموووود والزاممووووي ، عمووووي  .62
والال دددددالضالددددددو فل اوةددددداعا الدباددددد اا(6116)

لداا دددددلاوفواهادددددااتددددد ا  افدددددلالددددددفولتعالداا  طدددددلا
بددلاوا دداعفلضاوااج ددلاع ددولا  ةددا فلاوالدةدد لالدال 

 لدبففالدولحفاولد ت و ا.

25. Bossink, B. A. G. (2007). Leaders-

hip for sustainable innovation. Inter-

national Journal of Technology Ma-

nagement & Sustainable Developm-

ent, 6, 135–149. 

 لدففاءالطفل وا(6112) خميفة عمي، الكواري  .62
   دب  لة ةد و لدبا د  لددوط  تد  ولد  افدل
 اا دذ و 2 ط و ( 22  الدبا د  لداةد ء  
 .ا33   و  فاو  و لدبا فل لدوحف  فالةا 

 واالمولا(6101) ( محسن ظاىر الجبوري ، .62
اففل فدلا فالةدل لدجاابدلاو ط  دل ددفم لداولط دل
 ا د اد ب دولا جاابدل اج دل حا د او جاابدل دط  دل

(اوا ا1(اوالدبدددددددففا 13لة ةددددددا فلاوالداج ددددددفا 
 .ا322 اا332

 ابجددلواا(0226) زكووي احموود ، دويبوو .62
 و د  دا  ا   دل و لالج ااعفدل لدب دول اصط حا 

 .ا32ا  و  فاو 
 لداولط دلواا(6110) خميفوة مويع ، الكوواري .62

 ا داوع والدبا فدل لد  ددفل  تدد  ولدففاءالطفدل
 ) اط والدبا فدل لد  دفل  تد  لدففاءالطفدلافالةا 

 .الدبا فل لدوحف  فالةا  وااا ذا فاو  و(1

 لدادف   والداج ادع  2007 )عموي ) ليموة ، .21
 ط لال ةا اماو وحءود لداولط ل  عافا لدبا  ما

 .لال ج و ا   ل والدءاها او1
حمفوان  بون ناصور بون ماجود ، المحروقوي .20
  حءفدد تد  لدفالةدفل لدا داه  وافواا(6112)

  ددع اءفادل عا  وا وا ل لداولط ل مهفلوا ا فل
وذلا ا و لدافاس لدا م  ت  لداولط ل) عا  وا ل
 . عاا  و اةءط ولد ب فل لد ا فل

32. Osler,A., and Starkey (2005), Ch-

anging Citizenship: democracy and 

inclusive in education, Buckingham, 

Open university, UK. 

(اوالال جاهددددا ا3211 فاول دددد اوافادددددفا  ءددددت اعدددد ا ا
ابدددددلالدءدددددفسالداباصدددددا اد  ا فدددددلاع دددددعالداولط دددددلاواجا

  حلاواع  الداو علدال وا
http://www.qou.edu/arabic/researchProg

ram/researchersPages/khalidKerawani/r

2_drKhalidKerawani.pdf 

بووون محموووود نل عبوووود ، عبوووود اي بووون سووووعيد  .22
ةدماامااا(6100) وا فلالداولط لاددفمالد د اباولق

ت ا بذفدذالعاد الدو دا  اواجاابدلا دافوالدبا فدلا
د ب ولالعا فلاوالدط بدلالعوددعاوالدافدازاوا ا

 .ا23
سوووماعيل ، عبووود الفتوووا، جوووود  السووويد .22  ، ، وا 

فواالدجاابددددلاتددددعاواا(6101طمعووووت حسووووين  )
 وعفددلالدطددتبا ا ددافئالداولط ددلا اددفف ا ح اددما

وااج دددلالدفالةدددا االد حدددففا الدبادافدددلالداباصدددا 
لد ا وفددلاولد لةددفلوا  فددلالد ا فددلاجاابددلالدذ دداذفدوا

 .22 اوااوالدجذضالد ا  ا33لدبففا
والةج اداعاوفالةدلا( 6111دسوقي ، كموال ) .22

لداج ادددعاواا   دددلالة ج دددوالداصدددافلاوالدءددداها اوا
 .ا11 ا

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/khalidKerawani/r2_drKhalidKerawani.pdf
http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/khalidKerawani/r2_drKhalidKerawani.pdf
http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/khalidKerawani/r2_drKhalidKerawani.pdf
http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/khalidKerawani/r2_drKhalidKerawani.pdf
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واا(0222راتوووووو، ، نجووووووالل عبوووووود الحميوووووود ) .22
ج اددداع اد  ددد ابالداصدددا ا افالةدددلالال  اددداضالال

ةوةددددددددفودوجفلاتدددددددد احء ددددددددلالال ل ددددددددا اوااا ددددددددذا
 .83لداحاوةلاد   ااوالدءاها اوا ا

اوا(6112، بشير صال، ونخرون ) الرشيدي .22
واة ةدد لالداوةدددوعا االداوةددوعلالدب افددلاد  ا فدددل

اوالد وفد الدب افلواا ةةلالد وف اد  ءفلالدب اد 
 .32وا ا

لالةدددمااا ااوا(6112مكووورم ، عبووود الوووودود ) .22
لدا و بلاد  ب فلالدجااب اتد ا  افدلا دفلالداولط دلا
وااج لااةد ء  الد ا فدلالدبا فدلاوالداا دذالدبا د ا

(اوا22(اواعدددددففا 12د  ب ددددفلاولد  افدددددلاوااج ددددفا 
 .33 اا38 ا

 مشواعل،  المقبولو  دحمود بنوت نمنوة، الزيور  .22
 و دفل لد طدوع  لدبا وااه( 0222)  فيد بنت

(ااففل فدل فالةدل(اةدبوف لد لد  ابادفم لداولط ل
 فددددددددلاواجاابددددددددلالدا ددددددددكاةددددددددبوفاوالداا  ددددددددلالدباا

  لدةبوففلاواا احلاع عالدال ط
http://qd.ksu.edu.sa/sites/scf.ksu.edu

.sa/files/lml_lttwy_wqym_lmwtn_ld

_lshbb_lswdy.pdf 
ااسووووكو " المجنووووة االقتصووووادية واالجتماعيووووة  .21

وا ا دداا الدف ددف الدبا دد اا(6112لغربووي نسوويا )
دددفعلاا  ادددا العادددلالدا حددف الة اا فدددلاوالعادددلا

 لدا حف ا.

وااةدددادلالعادددف اا(6100موووون ، بوووان كوووي ) .20
واحف ات الدة لالدفودفلاد  باو فا لدبالادلالالدا 

ع دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعالددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال طا ا
http://www.un.org/ar/sg/messages/2

011/cooperativesday.shtml 

والداةدددددد ودفلاا(6112عمووووووي ) ليمووووووة ،ا .26
لةج ااعفدددددددلاما بافدددددددوالدالمدددددددولاو بفدددددددف ا  فدددددددلا
لدا رفدددددااواوا دددددلااءفادددددلالدددددد الداا دددددذالدءدددددوا ا

ااعفدلاولدج ا فدلاوالداد  ااالدةد و اد  حو الةج 
 .ا2 ا.اوا3222

43. Lantos , Geoffrey P, (2001), The 

boundaries of strategic corporate so-

cial responsibility, Journal of Cons-

umer Marketing, V. 18, Issue: 7, P: 

595 – 632. 

(اوا3213لدذافءددا اوافادددفاف ددواةددادلا  ءددت اعدد ا ا
لالةدددددد ال فج اتدددددد ا حءفدددددددالداةدددددد ودفلاام دددددداالد وجددددددم

لالج ااعفلاوافالةدلا ط فءفدلاتد الداصدااوالد جاافدلا
لعاف فدددددلاوااج ددددددلا  فددددددلا ردددددفلفاد ب ددددددولالال  صدددددداففلا

 اا331لدجاابددددددلاوالدبددددددففالدولحددددددفاولد ت ددددددو اوا ا
 ..ا235
  دددا الدادددففاف اا( ،6112حوووريم ،حسوووين ، ) .22

د اةدد ودفلالالج ااعفددلاواددفمااةدداهالاا  اددا ملا
حا مددددددااوا حدددددد اافددددددفل  اتدددددد اعف ددددددلاادددددد اتددددد ا 

لدا  ادددددا الدصددددد اعفلالالةددددد فالجفلا ددددداعاف اوا
لداج لالعاف فلاد ب دولالد ط فءفدلاوالداج دفالد داا ا

 82والدبففالد ا  اواعاا اوالالاف اوا ا
45. Ghoshal , M. (2006) Corporate S-

ocial Responsibilities, International 

Journal of Management and Scienc-

es, vol.2 issues 1 

 

والتنمويووة  اإلداريووة لالستشووارات تمكووين .22
 لد حدففا  لالج ااعفدل والداةد ودفلا(6112)

 ال دف جاابل لة   اتفلاماو لد ءفلامافالةل وة  
 لدةوفف. و

http://qd.ksu.edu.sa/sites/scf.ksu.edu.sa/files/lml_lttwy_wqym_lmwtn_ld_lshbb_lswdy.pdf
http://qd.ksu.edu.sa/sites/scf.ksu.edu.sa/files/lml_lttwy_wqym_lmwtn_ld_lshbb_lswdy.pdf
http://qd.ksu.edu.sa/sites/scf.ksu.edu.sa/files/lml_lttwy_wqym_lmwtn_ld_lshbb_lswdy.pdf
http://qd.ksu.edu.sa/sites/scf.ksu.edu.sa/files/lml_lttwy_wqym_lmwtn_ld_lshbb_lswdy.pdf
http://www.un.org/ar/sg/messages/2011/cooperativesday.shtml
http://www.un.org/ar/sg/messages/2011/cooperativesday.shtml
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الحوووووري ، فووووال  عبوووود القووووادر و الزيووووادات ،  .22
واااجدددعاا(6112ممووودو، ، وعبابنووووو ، ىايوووول )

 ةا دا.
حسوين وجعبول ، ماجود  الحمدي ، فوؤاد محمود .22

وااددفما فالكالداددفالضادالمددولاا(6112مبخوووت )
لداة ودفلالالج ااعفلاولع  طلالدا ا  دلاع فمدااوا
فالةددلا ح ف فددلاآلالضالداددففاف الدبدداا ف اتدد اعف ددلا
ادد الدا  اددا الدصدد اعفلالدفاف فددلاوا حدد ااءددفلا
 ددددددددعامالداددددددد  ااالعو اد اةددددددد ودفلالالج ااعفدددددددلا

ول حدددددا الدةدددددوداواد  دددددا ا امااا دددددذافالةدددددا ا
م  ددددددو ااا22 اا32صدددددد باضاواتدددددد الدل ددددددا اادددددد ا

 .ا3222
والداةدددددددددد ودفلا( 6112نوووووووووووال ، ضوووووووووويافي ) .22

لالج ااعفدددلاد ا ةةدددلاولدادددولافالد  دددافلاوااج دددلا
 .12 اا1لدبا اوالدبففالدفااساوا الد   فلاوا

والداةددددد ودفلاا(6112السوووووحيباني ، صوووووال  ) .21
لالج ااعفدلاوفواهددااتدد اا دداا لالدءطدداعالدفددا ا

د  افلا احاددلا ط فءفدلاع دعالداا  دلالدبا فدلات ال
لدةبوففلا(اواوا لاعا ا ادا  ااالدفود احدو اما
لدءطداعالدفدا اتد الد  افدلا ا ءفدفلاولة  ددالوا ا

(ا فدداو اوالدجاموافددلاا3222اددااساا38 اا32
 الد   ا فلا.

سوووعيد ، سووونال عبووود الووورحيم والبووواوي ، عبووود  .20
والدددددفواالالةدددد ال فج اا(6101الرضووووا ناصوووور )

 اةدد ودفلالالج ااعفددلالد دداا لاتدد ا حءفدددالدافددذ اد
لد  اتةدددفلالداةددد فلالا افالةدددلاحاددددلاتددد الد دددا لا
لدبااددددلادصدددد اعلالعةدددداف الدج و فددددلا(اواجاابددددلا
 رددفلفا ا  فددلالةفلا اولال  صددافا(اوااج ددلالةفلا ا

 .ا353 اا322وا اا21ولال  صافاواعففا

واا(6100نوووواجي ، عاممووووو محسوووون دحموووود ) .26
 لالج ااعفدل د اةد ودفل لدبال د  كلداةد م  لفالك

 لال  صداففل د ب دول  ردفلف   فدل اج لوااد  ا ا 
 .اا151 اا118(اوا ا33 الدبفف لدجاابل

وا دددف فدالداةددد ودفلاا( 6100سوووكاك ، موووراد ) .22
لالج ااعفددلاد ا ةةددا اوافالةددلااففل فددلاددد بزا
ا ةةددددددددا اوالفددددددددلاةددددددددطفواماوااج ددددددددلالدب ددددددددولا

.ا(اوا 11 اوع ولالد فةدفااوالدبدففالال  صاففل
 .ا332 اا128

دادن ، عبوووووووود الغفووووووووور ورشوووووووويد حفصووووووووي  .22
والدا ةةددددددددلا ددددددددف ا حءفدددددددددالد  اتةددددددددفلا(6106)

واحددددددددففل الداةدددددددد ودفلالالج ااعفددددددددلاولد ف فددددددددلاوا
لداددد  ااالدب اددد الددددفود احدددو اةددد وكالدا ةةدددلا
لال  صددداففلاتددد ا ددد ااها دددا الد  افدددلالداةددد فلالا
ولدبفلدلالالج ااعفلاواجاابلا اصف ااافدا اتد ا

ا525وا اا3213 دوتا ااا31 اا32ا اا الدل 
 .512 ا
وام دااا(6106الزريقات ، خالود خمو  سوالم ) .22

لد وجدددددددمالالةددددددد ال فج اتددددددد ا حءفددددددددالداةددددددد ودفلا
لالج ااعفدددددلاوافالةدددددلا ط فءفدددددلاتددددد الداصدددددااوا
لد جاافدددددلالعاف فدددددلاوااج دددددلا  فدددددلا ردددددفلفاد ب دددددولا
لال  صدداففلالدجاابددلاوالدبددففالدولحددفاولد ت ددو اوا

 .ا235 اا331 ا
حسووين ، ليوو  سووعد اي والجميوول ، ريووم سووعد  .22
والداة ودفلالالج ااعفدلا جداهالدبداا ف اا(6106)

ول ب اةدمااع دعالفت فدا الدباد اوااج دلا حدو ا
واا23واعدففاا2اة ء  فلاوا  فلالدحف اضاوااج دفا

 .ا23 اا1 ا
واوا دددلاا( 6106مخمووووفي ، عبووود السوووالم )  .22

 ح فدددددددددلا ب دددددددددول اما ددددددددد  فااابددددددددداففاالداةددددددددد ودفلا
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ج ااعفدددددددلاع ددددددددعا  دددددددداطالد ددددددددا ا اا بددددددددفف الال
لدج ةددددفا ا دددددف الددددددول عاوالداددددد او اماوالدا  ءدددددعا
لد اددددد ا ب ددددول اماا  اددددا الععاددددا اولداةدددد ودفلا
لالج ااعفلاماوا  فلالدب ولالال  صاففلاولد جاافدلا
وع ددولالد فةددفااواجاابددلا  ددداااواتدد الدل ددا ااددد ا

 ت الفااوالدجذل اا18 اا15

ا.اج  سابق( ، مر 6102راشي ، طارق ) .22
اواا( 6102، حسووين عبوود المطموو، )  ااسوور  .22

 وفواهدا لدفدا  د ءطداع لالج ااعفدل لداةد ودفل
واالدةبوففل لدبا فل د اا  ل لداة فلال لد  افل ت 
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