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 ملخص:
ة نظ ر من وجه  تصاللشركات اال القدرة التنافسية علىاالجتماعية  المسئولية برامجأثر  تهدف هذه الدراسة إلى معرفة

وزي ادة ، ونظ رة العمي ا اجيجابي ة بأبعادها في استقطاب عمالء ج دد لية االجتماعيةمسئو والتعرف على دور برامج الالء، العم
( 683) بل   حجمه ا باختي ار عين ة عش وائية ج ا تحقي ق ذل ك   اب الباح  وم ن أوالئه للش ركة والق درة عل ى مواجه ة المنافس ين 

وت  ب االعتم   اد عل  ى االس  تبانة ف  ي جم   ع البيان  ات وت  ب إخ   اعها لمق   اييس  ،الس  عوديةش   ركات االتص  ال بعمي  ا م  ن عم  الء 
 الصدق والثبات، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ما يلي:

 بالمملك   ة العربي   ة الس   عودية وك   ا م   ن: ش   ركات االتص   العال    ة ب   ين ب   رامج المس   ئولية االجتماعي   ة بأبعاده   ا ف   ي وج   ود  -
 والقدرة على مواجهه المنافسين .وزيادة والئه يجابية للمصرفجنظرة العميا ا، و استقطاب عمالء جدد

عل  ى متري  ر الج  نس، ف  ي مح  اور: أعم  ال خيري  ة، اس  تقطاب عم  الء ج  دد، ونظ  رة  اع  دب وج  ود اختالف  ات جوهري  ة اعتم  اد   -
عل ى متري ر  اووج ود اختالف ات جوهري ة اعتم اد  والق درة عل ى مواجه ة المنافس ين العميا اجيجابية للمصرف وزي ادة والئ ه، 

 الجنس، في محاور: الحد من البطالة، تنمية المجتمع، وبرامج توعوية.
عل  ى متري  ر الجنس  ية، ف  ي مح  ور : الح  د م  ن البطال  ة، واس  تقطاب عم  الء ج  دد،  اع  دب وج  ود اختالف  ات جوهري  ة اعتم  اد   -

عل  ى  اف  ات جوهري  ة اعتم  اد  ووج  ود اختالوزي  ادة والئ  ه والق  درة عل  ى مواجه  ة المنافس  ين  يجابي  ة للمص  رفنظ  رة العمي  ا اجو 
 مترير الجنسية، في محاور: تنمية المجتمع، برامج توعوية، وأعمال خيرية.

(، مم ا ي دل عل  ى ع دب وج  ود 0...أن  يم ة مس توا اختب  ار كرس كال والس ف ي جمي  ع مح اور الدراس  ة كان ت أكب ر م  ن ) -
 أفراد العينة. االذ  يتعاما معه الشركةر لمتريوفقا  فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في هذه المحاور 

 وأوصت الدراسة باآلتي:
الت  ي م  ن خالله  ا ي  تب التعام  ا م  ع الش  ركة لتجن  ب  الطرائ  قنح  و أف   ا  باس  تمرار هبت  وجيهالتواص  ا ال  دائب م  ع العم  الء و  -

 .مشكالتالو وع في ال
                                                 

 .6113يونيو ، وقُبل للنشر في 6113إبريل تم تسلم البحث في   *

 .لهذا البح  ممثلة في "مركز بحو  كلية إدارة األعمال" على دعمها المالي بجامعة الملك سعود عمادة البح  العلمي انالباحث يشكر
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ل الت ي تجن ب البيئ ة المخ اطر المحتمل ة أن تعما الشركة على زيادة االهتم اب بالبيئ ة م ن خ الل اس تخداب وس ائا االتص ا -
 من خالل الوسائا الحديثة والتكنولوجيا المتطورة. ال  مستقب

 االهتماب بالمشاركة في حمالت ترشيد المياه والكهرباء. -
 .الشركاتاجنتاجية الصريرة من  با  مشروعاتاالهتماب بدعب ال -
 السريعة. الطرائقالعما على إنشاء بعض  -

 :مقدمة
ومحوري ا ف  ي حي اة الش عوب والمنظم  ات واألف راد. فه ي تع  د بمثاب ة المب ادرة الت  ي هام  ا  اولية االجتماعي  ة دور  تلع ب المس ئ

تتخ  ذها المنظم  ة لتعظ  يب ص  ورتها الذهني  ة ف  ي أذه  ان عمالئه  ا. وكلم  ا كان  ت ه  ذه المب  ادرة فعال  ة كلم  ا أدا ذل  ك إل  ى انطب  اع 
فعالة فإنه يجب عليها إدراك مس ئوليتها االجتماعي ة وص ورتها الذهني ة صورة ذهنية طيبة لدا عمالئها. ولكي تكون المنظمة 

تج  اه عمالئه  ا والمجتم  ع ال  ذ  ه  ي ج  زء من  ه. وتعتب  ر الص  ورة الذهني  ة م  ن المىش  رات الهام  ة الدال  ة عل  ى فعالي  ة المس  ئولية 
 عمالىها. االجتماعية للمنظمة ألنها مقياس شاما لقدرة المنظمة على إحدا  تريير إيجابي ملموس يدركه

ولب يعد تقييب القطاع الخاص يعتمد على ربحيته فحسب، ولب تعد تل ك الش ركات تعتم د ف ي بن اء س معتها عل ى مراكزه ا 
المالية فقط، فقد ظهرت مفاهيب حديثة تساعد على صنع بيئة عما  ادرة على التعاما مع التطورات المتس ارعة ف ي الجوان ب 

عبر أنح اء الع الب. وك ان م ن أب رز ه ذه المف اهيب مفه وب "المس ئولية االجتماعي ة للش ركات". اال تصادية والتكنولوجية واجدارية 
  تص  اداتف  ي عملي  ة التنمي  ة، وه  و م  ا أثبتت  ه النجاح  ات الت  ي تحققه  ا اال او   د أص  بر دور مىسس  ات القط  اع الخ  اص محوري   

عن المجتمع، وتنبه ت إل ى   رورة توس يع  المتقدمة في هذا المجال، و د أدركت مىسسات القطاع الخاص أنها غير معزولة
لى  رورة األخذ بعين االعتبار األ الع  نشطةا لتشما ما هو أكثر من األأنشطته اجنتاجية، مثا هموب المجتمع والبيئة، وا 

 ئة.الثالثة التي عّرفها مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة وهي النمو اال تصاد  والتقدب االجتماعي وحماية البي

 :الدراسةمشكلة  -الا أو 
ه ذا االجتماعي ة، ودور  المس ئوليةمفهوب لفي التعرف على مدا تبني شركات اجتصال السعودية  الدراسةتكمن مشكلة 

يتف رع من ه مجموع ة م ن  ارئيس   ال  ،  لذلك تطرح هذه الدراسة تساى من وجهة نظر العمالء المفهوب في زيادة القدرة التنافسية لها
 في التساىل الرئيس اآلتي: الدراسةليه يمكن صياغة مشكلة األسئلة وع

 "؟من وجهه نظر العمالء لشركات االتصال السعوديةالقدرة التنافسية على االجتماعية  المسئولية برامجأثر  "ما
 التساىالت التالية: والذ  يتفرع منه

 ية؟المسئولية االجتماعية  وبين القدرة التنافسبرامج ها توجد عال ة بين  -1

 ما دور برامج المسئولية االجتماعية بأبعادها في استقطاب عمالء جدد؟ -6
 ؟على  درة الشركة على مواجهة المنافسينما دور برامج المسئولية االجتماعية بأبعادها  -6
 ؟للشركة وزيادة والئه ما دور برامج المسئولية االجتماعية بأبعادها في نظرة العميا اجيجابية -3
ف ي  ش ركات االتص الالفات في الرأ  حول دور برامج المسئولية االجتماعية بأبعاده ا عل ى عم الء ما مدا وجود االخت -5

 المملكة العربية السعودية باختالف البيانات الديموغرافية؟
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 :تكمن أهمية الدراسة في األتي :الدراسةأهمية : اثانيا 
عي د التركي ز علي ه بق وة ف ي ع الب منظم ات األعم ال م ن األهمي ة المتزاي دة له ذا المو  وع ال ذ  أ  اأهميته  الدراس ةكتس ب ت -1

 يد البح  ف ي ب ذل المزي د إزاء على اختالف أنواعها وأحجامها، بحي  يدعب هذا المو وع التوجه المستقبلي للمنظمات 
 تها االجتماعية.مسئولي

 التنافسية. والقدرةاالجتماعية  المسئوليةبرامج ىسس نظريا وتطبيقيا الربط المنطقي للعال ة بين ا تمن كونه اأهميته الدراسةستمد ت -6

ف ي اال تص اد الس عود  إل ى جان ب هام ا من أهمي ة  ط اع االتص االت ال ذ  يع د م ن أكب ر القطاع ات إس تستمد الدراسة أهميتها  -6
 حجب الخدمات التي يقدمها لشريحة كبيرة من المجتمع األمر الذ  كان حافزا لهذه الدراسة الختيار مثا هذا القطاع.

 إلى تحقيق األهداف اآلتية: الدراسةسعى ت :الدراسةأهداف  -االثا ث
 تقييب دور تطبيق المسئولية االجتماعية في زيادة القدرة التنافسية. -1

 برامج المسئولية االجتماعية، بأبعادها، في استقطاب عمالء جدد. أهمية زيادة -6
 .شركة على مواجهة المنافسين درة الزيادة لبرامج المسئولية االجتماعية، بأبعادها،   تطوير -6
 .للشركة وزيادة والئه برامج المسئولية االجتماعية، بأبعادها، في نظرة العميا اجيجابية تحسين -3
م ا إذا كان ت هن اك اختالف ات ف ي ال رأ  ح ول دور ب رامج المس ئولية االجتماعي ة، بأبعاده ا، ل دا في تقريب وجهات النظ ر -5

 بيانات الديموغرافية.باختالف ال حتى شركات االتصالعمالء 

 :يمكن صياغة الفروض التالية الدراسةعلى التساىالت الخاصة بمشكلة  جابةمن أجا اج: الدراسةوض فر  -ارابعا 
 السعودية. التصالا اتالقدرة التنافسية بشركو  االجتماعية  المسئوليةبرامج توجد عال ة بين ال  :الفرض األول 
  ف  ي المملك  ة العربي  ة الس  عودية بب  رامج المس  ئولية االجتماعي  ة  ات االتص  الش  ركال يت  أثر عم  الء   :الثرران الفرررض

 .مجال العما، الشركة( ،الجنسية ،المىها العلمي ،جنس العميا)باختالف العواما الديموغرافية 

 :الدراسةحدود  -اخامسا 
، الدراس  ةمو   وع    بط وتحدي  د بع  ض مع  الب  عناص  ر ذات الص  لة ب  ه، رأا الباح   لتش  عب المو   وع وكث  رة النظ  ر ا 

ص ب الجان ب النظ ر  م ن حي   إني، الجان ب التطبيق  ببهدف معالجته بد ة وتحليا أكثر، س واء م ن حي   الجان ب النظ ر  أ
االجتماعي ة ودوره ا ف ي زي ادة الق درة التنافس ية لش ركة االتص ال مح ا التطبي ق، أم ا  المس ئوليةب رامج عل ى دراس ة  الدراس ة ههذ

 :ما يأتيالجانب التطبيقي فقد حدد ب
 السعودية بالرياض لسهولة جمع البيانات. شركات االتصالختيار اتب  -1

 .6115عاب ت الدراسة على  طاع االتصاالت تم -6

 :الدراسةمصطلحات  -اسادسا 
والبيئ ة عب ر الش فافية نش طتها عل ى المجتم ع أث ار المترتب ة لقراراته ا و عن األ ولية  المنظمةئ" مس :المسئولية االجتماعية -1

خ    ذ بع    ين االعتب    ار تو ع    ات ع    ن األ ال  ف     المجتم    ع  ي    ةخال     ي المتناس    ق م    ع التنمي    ة المس    تدامة ورفاهاأل والس    لوك
 .(1.11)عزاو  والساير  المساهمين."
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ه  ي الص  ورة الفعلي  ة الت  ي تتك  ون ف  ي أذه  ان الن  اس ع  ن المنش  ةت والمىسس  ات المختلف  ة، و   د تتك  ون ه  ذه " :الصررورة النهنيررة -1
رة أو غير المباشرة و د تك ون عقالني ة أو غي ر رش يدة و  د تعتم د عل ى األدل ة والوث ائق أو اجش اعات الصورة من التجربة المباش

 (8..1 ،الناد ). "سهبرءو بالنسبة لمن يحملونها في  اصاد    اواأل وال غير الموثقة، لكنها في النهاية تمثا وا ع  
منافسيها في استرالل مواردها المادية أو البش رية، فق د  "مجال تتمتع فيه المىسسة بقدر أعلى من  درة :الميزة التنافسية -3

ية، االبتك  ار والتط  وير المس  تمر، التمي  ز ف  ي تتعل  ق ب  الجودة التكنولوجي  ة، الق  درة عل  ى تخف  يض التك  اليس، الكف  اءة التس  ويق
 (.1.1 ،القحطانيفرة في الموارد المالية، أو امتالك موارد بشرية هائلة".) الفكر اجدار ، ال

 :الدراسةخطة  -اثامنا 
 ثالثة مباح  على النحو التالي: إلىها تب تقسيم ، اهفرو  صحة واختبار، اوتحقيق أهدافه ،الدراسةمشكلة  من أجا تحليا

 والدراسات السابقة. النظر   طاراج  األول: المبحث 
 منهجية الدراسة الثان : المبحث. 
 تحليا النتائجالفروض و  اختبار ث:الثال المبحث. 

 المراجع التي تب استخدامها.بخالصة وأهب التوصيات و ائمة ال :ة البح في نهاي د الباح أور  ثب

 :والدراسات السابقة اإلطار النظري  -األولالمبحث 

 :اإلطار النظري للدراسة -الا أو 
 :وأهميتهااالجتماعية  المسئوليةمفهوم  -1

ف ي  احت ى أص بر يظه ر جلي   ،1551عاب  اأخذ مكان  بدأ ي أنمنذ  مالحظ  االجتماعية بشكا  المسئوليةلقد تطور مفهوب 
اتها ياس  تراتيجبش  كا أكث  ر جدي  ة ف  ي إدارة  االجتماعي  ة ااتهوليئمس  بحي    ب  دأت منظم  ات األعم  ال ف  ي إظه  ار  ،العق  د األخي  ر
تماعي ة االج المس ئولية عن إبرازه عبر مسميات مختلفة إذ تشير جميعها إلى ال  ف االجتماعية ألصحاب المصالر. والتقارير 
 (.6115 ،والعامر   الرالي؛) مية.ينظوااللتزامات الت ،ميةينظتالمواطنة ال ،مية ينظتاألخالق ال ،لة االجتماعيةءالمسامنها 
  االجتماعية المسئوليةمفهوم: 

م ن نظري ة تماعي للمىسسة من ا تصاد  آلخر ومن مدرسة إدارية ألخرا و اختلفت األطر النظرية المفسرة للدور االج
  ب   ا م   ن المس   تمر االلت   زاب: بأنه   ا االجتماعي   ة المس   ئولية المس   تدامة للتنمي   ة الع   المي األعم   ال مجل   س ع   رفا حي     ألخ   ر 

 المعيشية الظروف نوعية تحسين على والعما اال تصادية التنمية تحقيق في والمساهمة أخال يا بالتصرف األعمال مىسسات
 (World Business Council, 1999). ككا والمجتمع ليالمح المجتمع إلى إ افة وعائالتهب، العاملة للقوا 

 العم ا خ الل م ن المس تدامة التنمي ة في بالمساهمة التجارية نشطةاأل أصحاب التزاب أنها على الدولي البنك هاعرف كما
 ح  دوا آن ف  ي التنمي  ة ويخ  دب التج  ارة يخ  دب بأس  لوب الن  اس معيش  ة مس  توا  لتحس  ين كك  ا والمجتم  ع وع  ائالتهب م  وظفيهب م  ع
(World Bank, 2005). 
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  االجتماعيرة المسئوليةأهميرة: 
: ويظهر ذلك فيما يأتيولية االجتماعية أهمية كبيرة بالنسبة للمنظمة والمجتمع والدولة على حد السواء للمسئ

 (1.11 ،بوزيدو  ؛)عبد الرزاق
 :ف  ي المجتم ع وترس يم المظه  ر ا ي ة يعم  ا عل ى تحس ين ص ورتهجتماعإن تحقي  ق المنظم ة للمس ئولية اال بالنسربة للمنظمرة

االجتماعي  ة  المس  ئوليةعتبرن  ا أن ف  راد المجتم  ع بص  فة عام  ة؛ إذا م  ا ا والع  املين وأ العم  الءل  دا  اخصوص    له  ا، اجيج  ابي
 المس   ئوليةمب   ادرات طوعي   ة للمنظم   ة تج   اه أط   راف متع   ددة ذات مص   لحة مباش   رة أو غي   ر مباش   رة، وم   ن ش   أن االلت   زاب ب

 مختلس األطراف ذات المصلحة.و  بع  روح التعاون والترابط بين المنظمةو سين مناخ العما، االجتماعية للمنظمة تح
 :ما يأتي:االجتماعية في التزاب المنظمة بمسئوليتهاساهب ي بالنسبة للمجتمع 

  باالنتم  اء م  ن  ب  ا األف  راد ذو   ش  رائر المجتم  ع، م  ع تولي  د ش  عور ع  ال  زي  ادة التكاف  ا االجتم  اعي ب  ين مختل  س
تعم ا عل ى تحقي ق االس تقرار ك ذلك  اجات الخاصة كالمعو ين و ليلي التأهيا واأل ليات والمرأة والش باب.االحتي

 المس  ئوليةت  وفير ن  وع م  ن العدال  ة االجتماعي  ة وس  يادة مب  دأ تك  افى الف  رص ال  ذ  ه  و ج  وهر االجتم  اعي نتيج  ة 
 (6116، )الحمد .االجتماعية لمنظمات األعمال

 االجتم   اعي عل   ى مس   توا األف   راد والمجموع   ات  وعيطال    ا م   ن زي   ادة التثقي   س ب   التحس   ين التنمي   ة السياس   ية ان
 االستقرار السياسي والشعور بالعدالة االجتماعية.بما يحقق والمنظمات 

  ،االجتماعي  ة مرتبط   ة  المس  ئوليةك  ون زي  ادة الت  رابط االجتم  اعي، وازده  ار المجتم  ع عل   ى مختل  س المس  تويات
 الشفافية والصدق في التعاما.زيادة ة بالعما و بمفاهيب أساسية كتقليا السري

 :تخفي   س األعب   اء الت   ي تتحمله   ا الدول   ة ف   ي س   بياي   ة إل   ى جتماعي   ىد  تحقي   ق المس   ئولية اال بالنسررربة للدولرررة 
 .بمستو عال  من الجودة مهماتها وخدماتها الصحية والتعليمية والثقافية واالجتماعيةاستمرارها في أداء 

 (6115 ،)الرالي والعامر   :ماعيةاالجت المسئوليةأبعاد  -2
، حي   يمك ن الق ول أن تل ك االلتزام ات الت ي والمصطلحي لها االجتماعية إلى أكثر من البعد المفهومي المسئوليةتمتد 

، إنها واسعة األبعاد والتوجهات والمنطلق ات إنه ا ، وال يمكن رسب خطواتهاحدود معينةليس لها تتحملها الشركة تجاه المجتمع 
إنه ا  ،حق وق الع املين واجنس انا عل ى احت راب   وانين العم ا وحف ظ العم إنه ا ، ظاب السياسي ال العما على تقوي  هاب الناحتر 

احتراب للق وانين واألع راف إنها ، الفساد وسيلة للربر وبناء القدرةتقويض للممارسات الفاسدة السائدة في المجتمع وليس اعتماد 
 تحدي د محاول ة ف ي والب احثين الكتاب نظر وجهات تختلفولذلك ا، ليات وشفافية في التعاماشطة واآل، إنها إفصاح لألنوالقيب
ف ي  Carrollكما أشار لها ك ارول  أبعاد ةأربع في تحدد هالكنو  متباينة، مسميات لها فو عوا االجتماعية، المسئولية أبعاد

فالمس ئولية عن  د  ، دين ف ي البيئ  ةاح د م  ن المس تفيمص فوفة ب ين فيه  ا ه ذه العناص ر األربع  ة وكي س يمك  ن أن ت ىثر عل ى ك  ا و 
 (1553 ،)عزمي يظهر في المعادلة اآلتيةكارول هي حاصا مجموع األبعاد األربعة كما 

 المس   ئوليةاألخال ي  ة    المس   ئوليةالقانوني  ة    المس   ئوليةاال تص  ادية    المس   ئوليةاالجتماعي   ة للش  ركات    المس  ئولية
إيجاد عال  ة وثيق ة ب ين متطلب ات النج اح ف ي العم ا ومتطلب ات تلبي ة حاج ات المجتم ع وخاص ة  فهمها يتطلب والتي، الخيرية
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في إط ار العناص ر اال تص ادية والقانوني ة حي   تمث ا ه ذه العناص ر مطال ب أساس ية للمجتم ع م ن المفت رض تلبيته ا م ن  ب ا 
أكب   ر فيم   ا يخ   ص العنص   ر األخال    ي  منظم   ات األعم   ال. ف   ي ح   ين يتو    ع المجتم   ع م   ن منظم   ات األعم   ال أن تلع   ب دور ا

والخير ، علم  ا ب أن ه ذا األخي ر يمث ا ف ي حقيقت ه رغب ات مش روعة للمجتم ع م ن المفت رض أن تتبن اه منظم ات األعم ال، و  د 
وم  ن  ،ه  ذه العناص  ر بش  كا هرم  ي متسلس  ا لتو   ير طبيع  ة الت  رابط ب  ين ه  ذه العناص  ر م  ن جان  ب Carrollك  ارول و   ع 

 كما هو مو ر في الشكا التالي:على بعد آخر يمثا حالة وا عية  بعد  استناد أجانب آخر فإن 

 
 محمد عاطس محمد ياسين، نفس المرجع. :المصدر
 .(0..1)العامر  و  : الرالبيالمصدر

 (1الشكل رقم )
 ولية االجتماعيةللمسئ Carrollرول اهرم ك

 :ةاالجتماعي المسئوليةعناصر  -3
خ ر ويدعم ه ويقوي ه ويتكام ا مع ه وه ذه العناص ر ن عناصر مترابط ة ينم ي ك ا منه ا اآلم ةاالجتماعي لمسئوليةاتتكون 

 .(1365 ،بر او  ) االهتماب والفهب، والمشاركة هي:
 بالجماعة وحرص الفرد على سالمتها وتماسكها واستمرارها وتحقيق أهدافها. يويت من االرتباط العاطف االهتمام: -أ
إدراك الف  رد للظ  روف المحيط  ة بالجماع  ة، ما   يها وحا   رها و يمه  ا واتجاهاته  ا، واألدوار المختلف  ة  ويعن  ي الفهررم: -ب

 والدفاع عن الوطن والعما على رفعته وازدهاره. ةفيها. كما يقت ي تقدير المصلحة العام
رادة ثابت ة، والمقص ود هن ا لياته ب  مير ح يمس ئو اجباته وتحم ا الفرد و درته على القياب بو تظهر المشاركة  در  المشاركة: -ج ، وا 

 أولهرا: مشاركة الفرد في أعمال تساعد في تحقي ق اله دف االجتم اعي ح ين يك ون م ىهال اجتماعي ا ل ذلك، وله ا ثالث ة جوان ب:
التنفي  ذ،  ثانيهررا:وه ف  ي إط  ار ممارس  ة س  ليمة. ل   مالءم  ةتقب  ا الف  رد لل  دور أو األدوار االجتماعي  ة الت  ي يق  وب به  ا والأ   ،التقب  ا
، حي   يق يب ك ا التقي يب ثالثهمرا:و .النتيجة التي تر يه وتر  ي اآلخ رين ى  ينفذ الفرد العما وينجزه باهتماب ليحصا علحي

 .(Eweje and Bentley, 2006) فرد عمله وفقا لمعايير المصلحة العامة واألخالق

 المسئولية الخيرية

التصرف كمواطن صالح يسهم في تعزيز الموارد 

 في المجتمع وتحسين نوعية الحياة

 المسئولية األخالقية

مراعاة المنظمة للجانب األخالقي في قراراتها مما يؤدي إلى أن تعمل 

 فةما هو صحيح وحق وعادل، وتتجنب اإلضرار بالفئات المختل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسئولية القانونية

 كس ما هو صحيح أو خطأ في المجتمعإطاعة القانون والذي يع

 وهو ما يمثل قواعد العمل األساسية

 المسئولية اإلقتصادية

 تحقيق المنظمة عائدًا وهذا يمثل قاعدة أساسية للوفاء بالمتطلبات األخرى
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 :(الميزة التنافسيةزيادة القدرة التنافسية )مفهوم وأبعاد  -4
 فسية:مفهوم الميزة التنا

عل  ى تعبئ  ة موارده  ا  المىسس  ةتعم  ا  أنتعن  ي  حي   لت  ي يرتك  ز عليه  ا أداء المنظم  ات، تمث  ا المي  زة التنافس  ية القاع  دة ا
بن  اء نظ  اب يمتل  ك مي  زة فري  دة يتف  وق به  ا عل  ى المنافس  ين م  ن المالي  ة، المادي  ة، البش  رية والتنظيمي  ة واتخ  اذ    رارات حاس  مة به  دف 

يىهله ا ألن  ومستدامة يمكن المحافظة عليها باس تمرار وعر  ها بش كا أف  ا م ن اآلخ رين بم ا بطريقة كفىة ،خالل  يمة الزبون 
بمج رد توص ا المىسس ة إل ى اكتش اف ط رق جدي دة أكث ر فعالي ة  تنش أوه ي  ،تتفوق على منافسيها  من القط اع ال ذ  تنش ط في ه

ا  عملي ة ش اف مي دانيا، وبمعن ى أخ ر بمج رد إح دمن تلك المستعملة من  با المنافسين، حي   يك ون بمق دورها تجس يد ه ذا االكت
 (.6113 ،النجارو  ؛)محسن،(6111، )القحطاني.عدة لسنوات تستمر أو صير  لو ت تستمرو  إبداع بمفهومه الواسع.
 :أبعاد الميزة التنافسية

ا ه ي كب ر كأس اس لتحقي ق نجاحه ا وتفو ه تسعى إلى الحصول على حص ة س و ية أ إن الشركات التيكلفة: تُبعد ال -أ
خداب الك سء حي  يمكن له ا تخف يض التك اليس م ن خ الل االس ت ،أدنى من المنافسين لها بتكلفةالتي تقدب منتجاتها 

المنتج ات وتقان ة  س تمر لج ودة المنتج ات واجب داع ف ي تص ميبع ن التحس ين الم ال  للطا ة اجنتاجي ة المتاح ة له ا ف  
س ناد إس تراتجية الش ركة  ال  عد ذلك أساس مهب لخفض التك اليس ف  العمليات، إذ ي ع ن مس اعدة الم دراء ف ي دع ب وا 

 (Evance, et al., 2007) .التكلفةلتكون  ائدة في مجال 
ن الجودة تعد من المزايا التنافسية المهمة والتي تشير إلى أإلى  (Slack, et al., 2004)حي  أشار   بعد الجودة:  -ب

يرغب   ون ف   ي الحص   ول عل   ى ال   ذين م   ع احتياج   ات الزب   ائن ج   ات ت   تالءب أداء األش   ياء بص   ورة ص   حيحة لتق   ديب منت
 .تلبي حاجاتهب ورغباتهب وتو عاتهبالتي بالخصائص المنتجات 

تع  د المرون  ة بأنه  ا األس  اس لتحقي  ق المي  زة التنافس  ية للش  ركة م  ن خ  الل االس  تجابة الس  ريعة للتري  رات بعررد المرونررة:  -ج
 (Krajewski & Ritzman, 2005) لزبائن.التي  د تحد  في تصميب المنتجات وبما يالءب حاجات ا

إن المرونة تعني  درة الشركة على تريير العمليات إلى طرائ ق أخ را وه ذا ربم ا يعن ي تريي ر أداء العملي ات وك ذلك 
 فالزبون يحتاج إلى تريير العمليات لتوفير أربع متطلبات هي: تريير طريقة وو ت أداء العمليات،

 يات على تقديب منتجات جديدة أو معدلة.مرونة المنتج: وهي  درة العمل 
 .مرونة المزيج: وتعني  درة العمليات جنتاج مزيج من المنتجات 
  مرونة الحجب: وتعني  درة العمليات على التريير في مستوا الناتج أو في مستوا نشاط اجنتاج لتقديب أحجاب

 مختلفة من المنتجات.
 ريير أو ات تسليب المنتجات.مرونة التسليب: وتشير إلى  درة العمليات لت 

يشما بعد التسليب ثالثة أسبقيات تتعلق بالو ت هي: سرعة التسليب،  التسليب بالو ت المحدد، سرعة التطوير مم ا بعد التسليم:  -د
 الفت راتم ن خ الل التركي ز عل ى خف ض  وذل ك نافس ة ب ين الش ركات ف ي األس واقالقاعدة األساس ية للم عد  بمثابةيجعا هذا الب

 (Krajewski & Ritzman, 2005)ها إلى الزبائن بأ صر و ت ممكن. والسرعة في تصميب منتجات جديدة وتقديم، نيةالزم
 تعريف هف ي  آراءه بتن وع  م عي يس بعض الكتاب والب احثين اجب داع بوص فه بع دا م ن أبع اد المي زة التنافس ية، بعد اإلبداع:  -ه

عم  ا ذهن  ي يق  وب ب  ه الف  رد باس  تخداب  درات  ه  هأن  عل  ى س  بيا المث  ال ا منه  باجب  داع، فهن  اك العدي  د م  ن التعريف  ات الخاص  ة 
 (1595 ،)عا ا .للوصول إلى أفكار جديدة أو استعماالت غير مألوفة أو تفصيا خبرات محدودة إلى مالمر مفصلة
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 الدراسات السابقة: -اثانيا 
الدراس ات  عليه ا ط العاالسات التي ت ب هذه الدرا أهب، ومن المسئولية االجتماعيةمو وع تناولت  دراسات عديدة هناك

 :التالية والتي تب ترتيبها من األحد  لأل دب

لية االجتماعية للقطاع الخاص ودوره ا في التنمي ة مسئو دراسة ال إلى الدراسة ههذ تهدفو  ،(Hussein Elasrag, 2014)دراسة 
لمسئولية االجتماعية في المملكة العربي ة الس عودية ودوره ا المستدامة للمملكة العربية السعودية فنتيجة لالهتماب الواسع بمو وع ا

فق  د تزاي  د ا تن  اع الش  ركات ب  ذلك، وأص  بحت تواج  ه الي  وب تح  ديات اجتماعي  ة وا تص  ادية كبي  رة ف  ي مس  يرة  ف  ي التنمي  ة المس  تدامة
انته ت و تم ع ثاني ا لمجحتياج ات اتمع، سعيا لتحقيق أهدافها اال تص ادية أوال، وتحقي ق المجا وتفاعلها مع اتهعملها وتحما مسئوليا

م ع و  ،لية االجتماعي ة للقط اع الخ اصمس ئو نه ال يوجد تعريس واح د متف ق علي ه لل: أمن أهمهاو  مجموعة من النتائج إلى الدراسة
تقدم ه للمجتم ع طبق ا لتو عات ه م ن ه ذه و  ا ما تق وب ب ه الش ركاتنهألية االجتماعية للقطاع الخاص على مسئو ذلك يمكن تعريس ال

مكافح ة و  االلتزاب ب القوانينو  تمع وأخال ياتهلمج يب او  لية االجتماعية مراعاة لحقوق اجنسانمسئو تت من هذه الن ألشركات على ا
 ولي ةص بر له ا األأالمملك ة و  ف ي لية االجتماعية للقط اع الخ اصمسئو تزايد االهتماب بال. باج افة إلى الشفافية واجفصاحو  الفساد

 ي اب الجه ات المعني ة بت وفير البني ة  -1: يل ي بم ا وص ت الدراس ةأو  التنمي ة المس تدامة ف ي ت إل ي ش ركاءمن حي  تحوي ا الش ركا
لية االجتماعي ة وعل ى وج ه الخص وص األنظم ة وت وفير الدراس ات والمعلوم ات عل ى   وء مسئو التحتية الالزمة ألداء الشركات لل

لية االجتماعي ة ومبادئه ا الص حيحة مس ئو ع الب بالتوعي ة بنش ر ثقاف ة ال رورة اهتم اب وس ائا اج - 2.االحتياجات الفعلية للمجتمع
 .تمعلمجا والعائد على كا من المنشةت المىدية لها وعلى ابهاالت المرتبطة لمجوا

 البن وك ف ي االجتماعية المسئولية تحقيق في يستراتيجاال التوجهأثر  على التعرف إلى الدارسة هذه هدفتو ، (2112دراسة الزريقات )

 األردني ة التجاري ة البن وك ف ي الع املين اتر تص و  أن :أبرزه ا م ن ك ان النت ائج م ن مجموع ة إل ى توص لت الدراس ة و  د األردني ة، التجاري ة

كم ا توص لت الدراس ة  .متوس ط مس توا  ذات االجتماعي ة وليةئللمس  تص وارتهب وأنّ  مرتف ع، مس توا  ذات يس تراتيجاال التوج ه ألبع اد
 م ن (% 63.8) مق داره م ا تفس ر االستراتيجي التوجه أبعاد وأن االجتماعية، المسئولية تحقيق في يستراتيجاال جهالتو  ألبعادأثر  لوجود

 ف ي يس تراتيجاال التوج ه أبع اد تعزز تنظيمية ثقافة إيجاد على العما ب رورة الدراسة وأوصت .االجتماعية المسئولية تحقيق في التباين

رىي ة  وت وفير الع املين مه ارات تط وير خ الل م ن به ا، المرغ وب العلي ا المس تويات إل ى االس تراتيجيات هبه ذ التنظيمي ة، واالرتق اء البيئ ة
 .االجتماعية المسئولية تحقيق فيأثر  من لها لما وأهدافه البنوك لقطاع المعالب وا حة استراتيجية

ي نح و المس ئولية س تراتيجاال التوج ه يلعب ه ال ذ  ال دور التع رف عل ى إل ى الدارس ة دفت ه ذه وه  :(2111دراسرة الناصرري )
 لص ناعة العام ة الش ركة ف ي ل دا الع املين التنظيم ي اجب داع عملي ات تعزي ز للش ركة العام ة لص ناعة األدوي ة ف ي االجتماعي ة

 ةنتيج إلى الدراسة توصلت و د الشركة، تلك في العاملين من 153من   الدراسة عينة تكونت و د ،الطبية والمستلزمات األدوية
 ف ي الع املين ويس اعد التنظيم ي اجب داع ي دعب عملي ات أن ش أنه م ن ي نح و المس ئولية االجتماعي ةس تراتيجاال التوجه أن مفادها

 .اجنتاج زيادة إيجابي على بشكا ينعكس مما الشركة داخا االنسجاب من المزيد تحقيق
 م ن الح د ف ي يس تراتيجالتوج ه اال دور عل ى التع رف إل ى ه دفت ه ذه الدراس ةو ، (Simon and Shani 2010)دراسرة 

 ف ي يس اهب يس تراتيجاال أن التوج ه إل ى الدراس ة وتوص لت ،ام دير   (22) مقابل ة خ الل م ن الفنادق مدير   تواجه التي الصعوبات

 اردالمو  وتطوير تدريب ية وا حة تتمثا فياستراتيج تبني االحتياطات هذه ومن الفنادق،  طاع تواجه التي التهديدات من الحد

 .التنافسية القدرة لتحسين البشرية 
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 بمص ادر ي واالس تعانةس تراتيجاال التوج هأث ر  اختب ار اس تهدفت ه ذه الدراس ة، و (Tashman and Rivera, 2010)دراسرة 

 ( ش ركة116أجري ت الدراس ة عل ى ) حي   األمريكي ة، المتح دة الوالي ات ف ي المعلوم ات نظ ب ف ي العاملة الشركات على خارجية

 يس تراتيجاال للتوج ه اأث ر   هن اك أن وتب ين م ن خالله ا 6116-1553الفترة م ن  خالل المعلومات نظب مجال في عاملة أمريكية
 يةستراتيجاال الخطة مستوا  تحديد في والرسالة، صياغة الرىية، تدخا وأنه إ افية،  يمة تحقيق على الشركات  درات بناء في

 .المدا متوسطة و صيرة اتومشروع وبرامج أنشطة إلى ترجمتها يتب التي
ه دفت ه ذه الدراس ة إل ى تعزي ز الفه ب ح ول تص نيس العم الء المهم ين للجوان ب ، و (,Anselmsson and Johansson  (2007دراسرة

و  د توص لت الدراس ة إل ى  ،المختلفة من المسئولية االجتماعية عند تقييمهب وشرائهب المنتج ات واألس ماء التجاري ة م ن المح الت التمويني ة
المس  ئولية تج  اه البيئ  ة(، إل  ى جان  ب أن  ،المس  ئولية اجنس  انية ،أن وج  ود ثالث  ة أبع  اد م  ن المس  ئولية االجتماعي  ة )المس  ئولية تج  اه المن  تج

في بناء الصورة الذهنية. عالوة على ذلك فقد أظهرت الدراسة أن الص ورة الذهني ة م ن ش انها أن ت ىثر عل ى ني ة  تساهباألسماء التجارية 
 ن في الشراء.المستهلكي

ه  دفت ه  ذه الدراس  ة إل  ى الكش  س ع  ن مب  ادرات المس  ئولية االجتماعي  ة المتخ  ذة م  ن  ب  ا  ط  اع ، و (Narwal, 2007)دراسررة 
والت  ي م  ن ش  أنها أن تس  اعدهب ف  ي تعزي  ز أدائه  ب الع  اب. و   د أظه  رت الدراس  ة أن البن  وك تمتل  ك وجه  ة نظ  ر  ،البن  وك الهندي  ة

النم   و المت   وازن لطبق   ات المجتم   ع  ،و    د رك   زوا بش   كا أساس   ي عل   ى التعل   يب ،جتماعي   ةايجابي   ة ح   ول مب   ادرات المس   ئولية اال
 عن التركيز األهب على أنشطة المسئولية االجتماعية التي  مت ر ا الزبون والتسويق البيئي. ال  ف  ،الصحة ،المختلفة

ج   اه المس  ئولية االجتماعي   ة وم   دا ه   دفت ه   ذه الدراس  ة إل   ى التع  رف عل   ى نظ   رة الم  ديرين ت، و (2112دراسررة حرررريم والسررراعد )
 إجاب   اتو    د توص   لت الدراس   ة إل   ى مجموع   ة م   ن النت   ائج ك   ان أهمه   ا ع   دب وج   ود ف   روق ف   ي  ،مس   اهمة منظم   اتهب ف   ي تحمله   ا

المبح   وثين تع   زا للخص   ائص الشخص   ية، باج    افة إل   ى أن هن   اك مس   توا م   نخفض ف   ي دور ومس   توا ا    طالع الش   ركات 
 ية.جتماعاال الصناعية االستخراجية بمسئوليتها

( ش  ركة 811أجري  ت ه  ذه الدراس  ة عل  ى )، و UWMS SBN (2004)فرر  جامعررة ويكرراتو فرر  نيوزلنرردا   دارةدراسررة كليررة اإل
و   د  ،ي  ة والبيئي  ةجتماعص  ريرة ومتوس  طة وكبي  رة الحج  ب، و   د ه  دفت إل  ى التع  رف عل  ى م  دا الت  زاب ه  ذه الش  ركات باألنش  طة اال

المجتم  ع  مش  روعاتك  ان م  ن أهمه  ا أن غالبي  ة ه  ذه الش  ركات    دمت الو   ت والم  ال ل توص  لت الدراس  ة إل  ى مجموع  ة م  ن النت  ائج
وأن ثالث ة أرباعه ا  ،وأن أكثر من ثلث ي الش ركات مح ا الدراس ة ذهب ت مس اهماتها إل ى األعم ال الخيري ة ،المحلي الذ  تعما فيه

وأخي  را بين  ت الدراس  ة أن ه  ذه  ،دراس  اتهب تق  ديب مس  اعدات للم  وظفين الس  تكمال الو   ت نفس  هوب ،اهتم  ت بمج  ال ت  دريب الم  وظفين
 .من التنوع % 59الشركات تعتمد في  رارات التعيين على تحقيق نسبة 

 تعليق على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة نجد أن معظب الدراسات ركزت على تحليا العال ة ب ين المس ئولية االجتماعي ة وبع ض 

ة الذهني  ة للش  ركة وحص  تها الس  و ية. ف  ي ح  ين ن  درت الدراس  ات الت  ي تناول  ت عال   ة المس  ئولية االجتماعي  ة المتري  رات مث  ا: الص  ور 
 في المملكة العربية السعودية. ابالقدرة التنافسية ورىية العمالء تجاه  ياب الشركات بمسئولياتها السيما في مجال االتصاالت وتحديد  

أال  اأخ ر   االنقص فيما سبق من دراسات، حي  أ افت ه ذه الدراس ة متري ر  وعليه جاءت هذه الدراسة الستكمال جوانب 
 تبني المسئولية االجتماعية على زيادة القدرة التنافسية لشركات االتصاالت وذلك من وجهة نظر عمالئها.أثر  وهو
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 منهجية الدراسة :المبحث الثان 
األس   لوبين  بإتب   اع الباح         اب ،ق   وب عليه   ات الت   يوالف   روض  الدراس   ة    وء أه   داف  ف   ي :أسرررلوم جمرررا البيانرررات -الا أو 

 المتكاملين التاليين:
 المس  ئوليةفيم  ا يتعل  ق بتحليلي  ة للكتاب  ات والدراس  ات الميداني  ة الس  ابقة النظري  ة الدراس  ة التعتم  د عل  ى و : مكتبيررةالدراسررة ال -1

وذلك بررض التوصا  درة التنافسيةأجريت على زيادة الق التيوكذلك الدراسات المختلفة عدد من الدول،  في يةجتماعاال
 .جنبيةاأل بزيادة القدرة التنافسية في شركات االتصاالت سواء العربية أ في لى مجموعة العواما المىثرةإ

 المس ئوليةبسة على إستقصاء الوا ع الخاص بقطاع االتصاالت السعود  فيما يتعل ق اتعتمد هذه الدر : ميدانيةالدراسة ال -6
 .ركاتشهذه الية لجتماعاال

فر  مدينرة الريراض. ويرتم اختيرار  شرركات االتصراليتكرون مجتمرا الدراسرة مرن عمرالء  :وحجرم العينرة الدراسة مجتما -اثانيا 
 .شركات االتصالبرامج المسئولية االجتماعية على عمالء أثر  لطبيعة موضوع الدراسة، كونها تتناول اهنه الفئة نظرا 

، وت ب تحدي د حج ب العين  ة بالمص  ادفةباس تخداب أس لوب العين ة  ش ركة اتص  ال ف ي ك اوت ب اختي ار مف ردات عين ه الدراس  ة 
 n = [p (l-p) (z)²]/e² (:683-686: ه 1361للمعادلة التالية )القحطاني وآخرون، وفقا  

(، وب  افتراض أن نس  بة 1.53( تس  او  )z(، وأن القيم  ة المعياري  ة )1.15)±  ( المقب  ول eوب  افتراض أن نس  بة الخط  أ )
(، ف  إن p-1( والقيم  ة المتبقي  ة )p(، وه  ي أكب  ر حاص  ا    رب ب  ين  يم  ة )%51( ه  ي )pالمبحوث  ة ف  ي المجتم  ع ) الش  ريحة

( اس تبانة، وبل    ع  دد 511بتوزي  ع ) و   اب الباح   ( مف  ردة.683حج ب العين  ة المطل وب حس  ب المعادل  ة الم ذكورة أع  اله يك ون )
 بانة منها صالحة للتحليا.( است683( استبانة وتب اختيار )311االستبانات المستردة )

 :صدق األداة -اثالثا 
 صدق االتساق الداخل  لألداة: -أ

تب حساب معاما االرتباط بيرسون، لمعرفة الص دق ال داخلي لالس تبانة،  ،الدراسةألداة بعد التأكد من الصدق الظاهر  
رة م  ن العب  ارات م  ع محوره  ا ك  ا عب  اب  ين معام  ا ارتب  اط  ة يم  ( ان 1كم  ا يو   ر ج  دول )و  حي    ت  ب حس  اب معام  ا االرتب  اط

 .مما يدل على صدق اتسا ها مع محاوره ،(1.11عند مستوا الداللة ) اموجبة ودالة إحصائي  
 (1جدول رقم )

 لالستبانة "بيرسون "معامل ارتباط 
 الرتباطل بيرسون  معاما عدد العبارات المحاور

 **1.83 63 االستبانة ككا

 فأ ا 1...** دال عند مستوا الداللة 

 ثبات األداة: -م

(؛ للتأك  د م  ن ثب  ات أداة Cronbach's Alpha (α)) راس  ة )االس  تبانة( يس  تخدب الباح   لقي  اس م  دا ثب  ات أداة الد
الدراسة، حي  تب تطبيق المعادلة على المجتمع الكلي لقي اس الص دق البن ائي، م ع العل ب أن المقي اس الثاب ت ه و ال ذ  تك ون 
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( )القحط اني وآخ رون، 1.91أكثر من )أ   األولى واستخدامه في المرة الثانية عالية، درجة االرتباط بين استخدامه في المرة
 ( والجدول التالي يو ر ذلك.663: ه 1361

 (2جدول رقم )
 لمحاور الدراسة "ألفاكرونباخ "معامل ثبات 

 لفا  كرونباخأمعاما  عدد العبارات المحاور
 1.593 63 االستبانة ككا

 ( إلى أن معاما كرونباخ ألفا مرتفع، وهو مىشر على ثبات المقياس ككا.6جدول )تشير البيانات في ال 

 متغيرات الدراسة: -ارابعا 

 
 :وتحليل النتائج ختبار الفروضا -المبحث الثالث

 :خصائص عينة الدراسة -الا أو 

 (3جدول رقم )
 املون معهاتوزيا عينة الدراسة حسم شركة االتصال الني يتع

 النسبة المئوية التكرار الشركة
 63.3 166 موبايلي
 61.8 166 زين
stc 122 33.6 

 %111 384 المجموع
وتش  ير البيان  ات ف  ي  ،العم  الء امعه  الت  ي يتعام  ا  ش  ركة االتص  ال( توزي  ع عين  ة الدراس  ة حس  ب 6يو   ر الج  دول ر   ب )

 .العاملة في مدينة الرياض شركات االتصالعينة الدراسة موزعة على الجدول إلى أن 
 (4جدول رقم )

 توزيا عينة الدراسة حسم الجنس
 النسبة المئوية التكرار الجنس
 83.3 666 ذكر
 16.3 56 أنثى

 %111 384 المجموع
م ن العين ة ( %83.3، وتشير البيانات في الج دول إل ى أن )الجنس( توزيع عينة الدراسة حسب 3يو ر الجدول ر ب )

 .من اجنا ( منهب %16.3، وأن )هب من الذكور

 االجتماعية برامج المسئولية

  لحد من البطالةالمشاركة في ا 
 تنمية المجتمع  برامج توعوية 

 أعمال خيرية 

 القدرة التنافسية
 استقطاب عمالء جدد -
 نظرة العميا االيجابية للشركة وزيادة والئه -
 المنافسة -

 التابا المتغير المستقل المتغير
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 (2جدول رقم )
 توزيا عينة الدراسة حسم المؤهل العلم 

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلم 
 6.3 13 أ ا من ثانو  
 13.6 55 ثانو  

 91.5 693 بكالوريوس
 11.6 65 دراسات عليا

 %111 384 المجموع
( م ن مف ردات %91.5بيان ات الج دول إل ى أن )ا التعليم ي، وتش ير ة حس ب المس تو ( توزيع عينة الدراس5جدول )يو ر 

دراس ات ون عل ى ل( حاص %11.6، وأن )الث انو  ( م نهب حاص لون عل ى % 13.6)وعينة الدراسة حاصلون عل ى البك الوريوس، 
 ن غالبية العينة مىهالتهب العلمية عالية.إ، وفي  وء ذلك يمكن القول أ ا من الثانو  ( %6.3، وأن )عليا

 (6جدول رقم )
 توزيا عينة الدراسة حسم الجنسية

 النسبة المئوية التكرار الجنسية
 91.8 696 سعود 

 65.6 116 غير سعود 

 %111 384 المجموع
 

من العينة ( %91.8، وتشير البيانات في الجدول إلى أن )الجنسية( توزيع عينة الدراسة حسب 5يو ر الجدول ر ب )
 .من غير السعوديين( منهب %65.6، وأن )هب من السعوديون 

 (7جدول رقم )
 توزيا عينة الدراسة حسم مجال العمل

 النسبة المئوية التكرار مجال العمل
 35.3 651  طاع عاب
 63.3 166  طاع خاص
 %111 384 المجموع

م ن ( %35.3، وتش ير البيان ات ف ي الج دول إل ى أن )مج ال العم ا( توزيع عينة الدراسة حس ب 5يو ر الجدول ر ب )
  .يعملون في القطاع الخاص( منهب %63.3، وأن )العينة يعملون في القطاع العاب

ت ب حي   (، المئوي ة والنس ب ات المعياري ةنحرافتب االسترشاد بنتائج التحليا اجحصائي الوصفي )األوساط الحسابية واال
تج  اه أص  حاب المص  لحة وفق  ا للق  يب الت  ي ت  ب  تتقي  يب مس  توا أهمي  ة تطبي  ق المس  ئولية االجتماعي  ة م  ن  ب  ا ش  ركات االتص  اال

 تحديدها في المنهجية.
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 النتائج المتعلقة بفروض الدراسة -اثانيا 
 "بشركات االتصال السعوديةوزيادة القدرة التنافسية  المسئولية االجتماعيةبرامج توجد عالقة بين " الفرض األول:

؛ لمعرف  ة ه  ا يوج  د هن  اك ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائية 6ختب  ار ك  ااو  وللتحق  ق م  ن ه  ذا الف  رض ت  ب االعتم  اد عل  ى متوس  ط الرت  ب
 للو وف على آراء أفراد عينة الدراسة من كا محور والحصول على مستوا الداللة اجحصائية، باج افة إلى اختبار كرسكال والس

 

 (االجتماعية المسئوليةبرامج ) تحليل فقرات المحور األول -أ

 (8جدول رقم )
 االجتماعية المسئوليةبرامج  :األولنتائج تحليل المحور 

 الفقرة م
المتوسط 
 الداللة 2كا الحساب 

معامل 
 الداللة التوافق

 مشاركة الشركة ف  الحد من البطالة)أ( 
 0.000 1.385 0.000 709.155 3.25 الصريرة اجنتاجية مشروعاتال تدعب الشركة 1
 0.000 1.127 0.000 472.920 3.61 الوظائس سعودة إلى  الشركة سعىت 6
 0.000 1.351 0.000 680.014 3.43 المناسبة العما فرص على للحصول  الشباب  الشركة دعبت 6
 0.000 1.225 0.000 553.438 3.19 لهن دخا لتأمين المعيالت للسيدات والمهنية الحرفية القدرات الشركة طورت 3

 - - - - 3.37  المتوسط الحساب  العام
 اتنمية المجتم)م( 

 0.000 1.457 0.000 787.69 2.74 كالحدائق العامة والمرافق الخدمات بعض الشركة نفذت 5
 0.000 1.261 0.000 587.033 2.67 المعيشة مستوا  تحسين في تساهب التي البرامج الشركة دعبت 3
 0.000 1.312 0.000 641.135 2.67 السريعة الطرائق بعض الشركة نشئت 9

 - - - - 2.69  لعامالمتوسط الحساب  ا
 برامج توعوية)ج(  

 0.000 1.473 0.000 806.679 2.91 المتنقلة المكتبات الشركة دعبت 8
 0.000 1.361 0.000 691.90 3.06 المجتمع داخا الثقافي الوعي الشركة نشرت 5
 0.000 1.212 0.000 548.94 2.91 البيئة حماية حمالت الشركة دعبت 11
 0.000 1.281 0.000 613.489 2.99 الريا ية لبرامجا الشركة دعبت 11
 0.000 1.350 0.000 682.421 3 للمجتمع الصحي التثقيس برامج في الشركة شاركت 16

 - - - - 2.96  المتوسط الحساب  العام
 أعمال خيرية)د( 

 0.000 1.377 0.000 708.734 3.12 العالج ومراكز للمستشفيات الشركة تبرعت 16
 0.000 1.381 0.000 708.205 3.13 العالب نحاءأ في المسلمين إغاثةفي  الشركة اركشت 13
 0.000 1.316 0.000 639.571 3.23 االجتماعية المراكز الشركة دعبت 15
 0.000 1.260 0.000 592.013 3.16 الزواج على الشباب الشركة دساعت 13
 0.000 1.348 0.000 679.01 3.05 المر ى بعالج الشركة تكفات 19
 0.000 1.277 0.000 611.745 3.38 الخيرية للجمعيات الشركة تبرعت 18

     3.18  المتوسط الحساب  العام
     3.05 لجميا فقرات المحور األول المتوسط الحساب  العام

ي  دل ه  و مىش  ر (، و 6.69) بل    ف  ي ه  ذا المح  ور للبن  د )أ(المتوس  ط الحس  ابي ( إل  ى أن 8البيان  ات ف  ي الج  دول )ش  ير ت
كعام ا م ن  الحرد مرن البطالرةحول  أن آراء العينة تأرجحت بين الموافقة وعدب الموافقة على الفقرات الواردة في الجدولعلى 

 .امعه يتعاملون  تيال العينة للشركة أثرت على اختيارالتي العواما 
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حس  ب  يم  ة )أ( الخ  اص بالح  د م  ن البطال  ة للبن  د  اوف  ي    وء البيان  ات ال  واردة بالج  دول، يمك  ن ترتي  ب العب  ارات تنازلي   
 المتوسط الحسابي كما يلي:

 (.6.31، وذلك بمتوسط حسابي )الوظائس سعودةإلى  الشركة  سعى 
 (.6.36، وذلك بمتوسط حسابي )المناسبة العما فرص على للحصول  الشباب  دعب 
 (.6.65، وذلك بمتوسط حسابي )الصريرة اجنتاجية مشروعاتال دعب 
 (.6.15، وذلك بمتوسط حسابي )لهن دخا لتأمين المعيالت للسيدات والمهنية الحرفية دراتالق تطوير 
ف إن   يب مس توا الدالل ة أ  ا م ن  ومعام ا التواف ق ( أن ه باس تخداب اختب ار مرب ع ك ا 8م ن الج دول ر  ب ) اأي   يت ر و 

أ   (،α  1.15ه ذه الدراس ة، وه و هن ا ) ف ي ا يم ة مس توا المعنوي ة أو مس توا الدالل ة النظ ر  ال ذ  افتر  ه الباح   مس بق  
 المندرجة تحت هذا المحور.فقرات الحد من البطالة الدراسة تجاه  عينةلدا أفراد  اوا ح   اأننا نقبا أن هناك اختالف  

أن آراء (، وهو مىشر على 6.35) بل لمحور للبند )ب( في هذا االمتوسط الحسابي إلى أن  ا( أي   8الجدول )شير وي
الت ي العوام ا كعام ا م ن  تنميرة المجتمراح ول  العينة تأرجحت بين الموافقة وعدب الموافق ة عل ى الفق رات ال واردة ف ي الج دول

 .للشركة التي يتعاملون معها العينة أثرت على اختيار
حس ب  يم ة ي ة المجتم ع والخ اص بتنمفي البن د )ب(  اوفي  وء البيانات الواردة بالجدول، يمكن ترتيب العبارات تنازلي  

 المتوسط الحسابي كما يلي:
 (.6.93، وذلك بمتوسط حسابي )كالحدائق العامة والمرافق الخدمات بعض تنفيذ 
 وذل  ك بمتوس  ط حس  ابيالمعيش  ة مس  توا  تحس  ين ف  ي تس  اهب الت  ي الب  رامج دع  بو  ،الس  ريعة الطرائ  ق بع  ض إنش  اء ، 

 لكا فقرة. (6.39)

أ   ا م  ن  ،ف  إن    يب الخط  أ م  ن الن  وع األول ومعام  ا التواف  قب اختب  ار مرب  ع ك  ا  ( أن  ه باس  تخدا8يت   ر م  ن الج  دول )و 
أ   (،α  1.15ف ي ه ذه الدراس ة، وه و هن ا ) ا يم ة مس توا المعنوي ة أو مس توا الدالل ة النظ ر  ال ذ  افتر  ه الباح   مس بق  

 المندرجة تحت هذا المحور. تمعتنمية المجفقرات الدراسة تجاه  عينةلدا أفراد  اوا ح   اأننا نقبا أن هناك اختالف  

أن آراء العينة (، وهو مىشر على 6.53) بل لمحور للبند )ج( في هذا االمتوسط الحسابي ( إلى أن 8الجدول )شير يو 
أث رت الت ي العوام ا كعام ا م ن  توعويرةالبررامج الحول  تأرجحت بين الموافقة وعدب الموافقة على الفقرات الواردة في الجدول

 .للشركة التي يتعاملون معهاالعينة  على اختيار

حسب  يمة  في البند )ج( والخاص بالبرامج التوعوية اوفي  وء البيانات الواردة بالجدول، يمكن ترتيب العبارات تنازلي  
 المتوسط الحسابي كما يلي:

 (.6.13، وذلك بمتوسط حسابي )المجتمع داخا الثقافي الوعي نشر 
 (.6، وذلك بمتوسط حسابي )للمجتمع حيالص التثقيس برامج في المشاركة 
 (.6.55، وذلك بمتوسط حسابي )الريا ية البرامج دعب 
 لكا فقرة (6.51وذلك بمتوسط حسابي ) المتنقلة المكتبات دعب ،البيئة حماية حمالت دعب. 
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تع ط ح ق المنظم ات المبحوث ة ل ب  ( والتي توص لت إل ى أن6116وهذه النتيجة تختلس مع ما جاء في دراسة الحمد  )
 .اكافي   اتمام  ها العيش في بيئة صحية 

 اهام   اب رامج المس ئولية االجتماعي ة تلع ب دور  أن  (، والتي توصلت إل ى6116) Davissوتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
ف  ي تط  وير مىسس  ات القط  اع الخ  اص، وذل  ك م  ن خ  الل تبن  ي الحم  الت التس  ويقية والدعائي  ة الت  ي تس  اعد ف  ي دع  ب ا تص  اد 

 القطاع الخاص.مىسسات 

أ  ا م ن  ،فإن  يب الخطأ م ن الن وع األول ومعاما التوافق ( أنه باستخداب اختبار مربع كا 8يت ر من الجدول ر ب )و 
أ   (،α  1.15ف ي ه ذه الدراس ة، وه و هن ا ) ا يم ة مس توا المعنوي ة أو مس توا الدالل ة النظ ر  ال ذ  افتر  ه الباح   مس بق  

 المندرجة تحت هذا المحور. توعويةالبرامج فقرات الالدراسة تجاه  عينةلدا أفراد  ا ح  وا اأننا نقبا أن هناك اختالف  

أن آراء العين ة (، وه و مىش ر عل ى 6.18) بل لمحور للبند )د( في هذا االمتوسط الحسابي أن ( 8يت ر من الجدول )
أث رت الت ي العوام ا كعام ا م ن  خيريرةالال عمراألح ول  تأرجحت بين الموافقة وعدب الموافقة على الفقرات الواردة ف ي الج دول

 .امعه يتعاملون  التي شركةلل العينة على اختيار

حس ب  يم ة  الخيرية عمالفي البند )د( والخاص باأل اوفي  وء البيانات الواردة بالجدول، يمكن ترتيب العبارات تنازلي  
 المتوسط الحسابي كما يلي:

 (.6.68ابي )، وذلك بمتوسط حسالخيرية للجمعيات التبرع 
 (.6.66، وذلك بمتوسط حسابي )االجتماعية المراكز دعب 
 (.6.13، وذلك بمتوسط حسابي )الزواج على الشباب ةساعدم 
  (.6.16، وذلك بمتوسط حسابي )العالب نحاءأ في المسلمين إغاثةالمشاركة في 

 (.6.16، وذلك بمتوسط حسابي )العالج ومراكز للمستشفيات التبرع 
 (.6.15، وذلك بمتوسط حسابي )المر ى بعالج التكفا 

أ  ا م ن  ،فإن  يب الخطأ م ن الن وع األول ومعاما التوافق ( أنه باستخداب اختبار مربع كا 8يت ر من الجدول ر ب )و 
أ   (،α  1.15ف ي ه ذه الدراس ة، وه و هن ا ) ا يم ة مس توا المعنوي ة أو مس توا الدالل ة النظ ر  ال ذ  افتر  ه الباح   مس بق  

 المندرجة تحت هذا المحور. خيريةالعمال فقرات األالدراسة تجاه  عينةلدا أفراد  اوا ح   اأن هناك اختالف   أننا نقبا

أن آراء العين   ة (، وه   و مىش   ر عل   ى 6.15) بل    المتوس   ط الحس   ابي الع   اب للمح   ور أن ( 8يت    ر م   ن الج   دول ر    ب )و 
ح  ول ب  رامج المس  ئولية االجتماعي  ة المطبق  ة م  ن  ب  ا  دولتأرجح  ت ب  ين الموافق  ة وع  دب الموافق  ة عل  ى الفق  رات ال  واردة ف  ي الج  

 .شركات االتصال السعودية
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 تحليل فقرات المحور الثان  )القدرة التنافسية( -م

 (2جدول رقم )
 القدرة التنافسية :نتائج تحليل المحور الثان 

 الفقرة م
المتوسط 
 الداللة 2كا الحساب 

معامل 
 الداللة التوافق

 لية االجتماعية على القدرة التنافسية من خالل استقطام عمالء جددبرامج المسئو أثر  )أ(
 0.000 1.417 0.000 756.434 3.38 في زيادة مستمرة هذه الشركةأعتقد أن عمالء  1
 0.000 1.496 0.000 839.486 3.47 الشركة ه اربي وزمالئي على التعاما مع هذأح  أ 6
 0.000 1.466 0.000 807.285 3.36 امعه أتعاما التي للشركة بالدعاية أ وب 6

     3.40  المتوسط الحساب  العام
 للشركة وزيادة والئهيجابية نظرة العميل اإلبرامج المسئولية االجتماعية على القدرة التنافسية من خالل أثر  )م(

 0.000 1.466 0.000 803.355 3.70 الشركة هأثق في هذ 3
 0.000 1.275 0.000 611.269 3.36 قدمه للمجتمعتبسبب ما  اغيرهأف ا من  الشركة هأشعر بأن هذ 5
 0.000 1.176 0.000 510.812 3.71 امعه أتعاما تيال للشركةأشعر بالوالء  3
 0.000 1.330 0.000 656.459 3.57 الشركة هأشعر بالر ا عن التعاما مع هذ 9

     3.56  المتوسط الحساب  العام
 ية االجتماعية على القدرة التنافسية من خالل القدرة على مواجهه المنافسين )المنافسة(برامج المسئولأثر  )ج(

 0.000  0.000  3.09 الخدمة. إنجاز في تعما الشركة على تحقيق السرعة 8
 0.000  0.000  2.58 الخدمة. إنجاز في أخطاء وجود وعدب تعما الشركة على تحقيق الد ة 5
 0.000  0.000  2.85 عمالء بأسلوب يحقق الثقة واالحتراب.ال تتعاما الشركة مع 11
 0.000  0.000  3.01 الطلب. للترير في مستويات استجابة المقدمة الخدمات تقوب الشركة بتنويع 11
 0.000  0.000  3.01 .تتعلق بمعامالته أمور بأية العميا إشعار تعما الشركة على سرعة 16

     2.91  المتوسط الحساب  العام
     3.29 لجميا فقرات المحور الثان  المتوسط الحساب  العام

أن آراء (، وه  و مىش  ر عل  ى 6.31) بل   لمح  ور للبن  د )أ( ف  ي ه  ذا االمتوس  ط الحس  ابي أن ( 5يت   ر م  ن الج  دول ر   ب )
العوام ا كعام ا م ن  استقطام عمرالء جرددح ول  العينة تأرجحت بين الموافقة وعدب الموافقة على الفقرات الواردة في الجدول

 .امعه يتعاملون  التي في الشركة ثقة العينةعلى  التي تىثر

حس ب  استقطاب عم الء ج ددبفي البند )أ( والخاص  اوفي  وء البيانات الواردة بالجدول، يمكن ترتيب العبارات تنازلي  
  يمة المتوسط الحسابي كما يلي:

   (.6.39وذلك بمتوسط حسابي )، هذه الشركةعلى التعاما مع  ءزمالال ارب و األح 
 (.6.68في زيادة مستمرة، وذلك بمتوسط حسابي ) الشركةأن عمالء االعتقاد ب 
 (.6.63، وذلك بمتوسط حسابي )للشركة التي يتعاملون معها بالدعاية القياب 

أ  ا م ن  يم ة  ،فإن  يب الخطأ م ن الن وع األول ومعاما التوافق ( أنه باستخداب اختبار مربع كا 5جدول )يت ر من و 
أنن  ا أ   (،α  ...0ف  ي ه  ذه الدراس  ة، وه  و هن  ا ) امس  توا المعنوي  ة أو مس  توا الدالل  ة النظ  ر  ال  ذ  افتر   ه الباح    مس  بق  

 المندرج  ة تح  ت ه  ذا المح  ور. اس  تقطاب عم  الء ج  ددفق  رات الدراس  ة تج  اه  عين  ةل  دا أف  راد  اوا   ح   انقب  ا أن هن  اك اختالف   
موافق  ة العين  ة عل   ى (، وه  و مىش  ر عل  ى 6.53) بل   لمح  ور )ب( ف  ي ه  ذا الحس  ابي المتوس  ط اأن ( 5يت   ر م  ن ج  دول )و 
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 ثق ة العين ةعل ى  الت ي ت ىثرالعوام ا كعام ا م ن  وزيادة والئه للشركةنظرة العميل االيجابية حول  الفقرات الواردة في الجدول
 .امعه يتعاملون  التي الشركةفي 

نظ  رة العمي  ا االيجابي  ة ف  ي البن  د )ب( والخ  اص ب االعب  ارات تنازلي    وف  ي    وء البيان  ات ال  واردة بالج  دول، يمك  ن ترتي  ب
 حسب  يمة المتوسط الحسابي كما يلي: للشركة وزيادة والئه

 (.6.91، وذلك بمتوسط حسابي )أفراد العينةا معه يتعاملون  التي للشركةبالوالء  الشعور 
 (.6.91، وذلك بمتوسط حسابي )الشركةفي  الثقة 
 (.6.59، وذلك بمتوسط حسابي )هذه الشركةالتعاما مع  بالر ا عن الشعور 
 (.6.63قدمه للمجتمع، وذلك بمتوسط حسابي )ت بسبب ما اأف ا من غيره هذه الشركةبأن  الشعور 

( %35( من العمالء على أن المسئولية االجتماعية للشركات تق وب عل ى تعزي ز ال والء، ويتف ق )%51كما يتفق أكثر من )
االستطالع أن الشركات التي تقوب بمب ادرات اجتماعي ة تص نع لنفس ها ص ورة إيجابي ة ف ي المجتم ع، كم ا يعتق د من المشاركين في 

( أن ه  ذه المب  ادرات تعك  س تأص  يا األخال ي  ات الجي  دة، %31( م  نهب أن الش  ركات تح  وز عل  ى ثق  ة المجتم  ع، ويعتب  ر )59%)
ي ة الت ي تق دمها المىسس ة تس اهب ف ي تط وير عال  ة أ  وا ب ين ( م ن المش اركين ف ي الدراس ة أن الخ دمات االجتماع%36ويعتقد )

 قدب خدمات اجتماعية.ت شركةبالثقة في التعاما مع  الشركات( من عمالء %65المىسسة وعمالئها، ويشعر )

وهن اك اعتق اد ع اب ب أن الش ركات الت ي تم ارس دوره ا ف  ي المس ئولية االجتماعي ة تس تطيع أن توج د له ا س معة طيب ة ف  ي 
، وتح  وز عل  ى والء عمالئه  ا وموظفيه  ا، فالمس  اهمة االجتماعي  ة للمىسس  ات تع  زز م  ن الثق  ة وال  والء وتحف  ز المعني  ين المجتم  ع

 في هذه المبادرات. اعلى المساهمة شخصي  

أ   ا م  ن  يم  ة  ،ف  إن    يب الخط  أ م  ن الن  وع األول ومعام  ا التواف  ق( أن  ه باس  تخداب اختب  ار مرب  ع ك  ا  5ج  دول )يت   ر م  ن و 
أنن ا نقب ا أن أ   (،α  1.15ف ي ه ذه الدراس ة، وه و هن ا ) اية أو مس توا الدالل ة النظ ر  ال ذ  افتر  ه الباح   مس بق  مستوا المعنو 
 المندرج ة تح ت ه ذا المح ور. وزي ادة والئ ه للش ركةنظ رة العمي ا االيجابي ة فق رات الدراس ة تج اه  عين ةلدا أف راد  اوا ح   اهناك اختالف  

أن آراء العين ة (، وه و مىش ر عل ى 6.51) بل  لمح ور للبن د )ج( ف ي ه ذا اسط الحس ابي المتو أن ( 5جدول ر ب )يت ر من و
كعام ا م ن  قدرة الشركة على مواجهة المنافسرينحول  تأرجحت بين الموافقة وعدب الموافقة على الفقرات الواردة في الجدول

 .امعه يتعاملون  التي في الشركة ثقة العينةعلى  التي تىثرالعواما 

ق درة الش ركة عل ى مواجه ة ف ي البن د )ج( والخ اص ب االبيانات الواردة بالج دول، يمك ن ترتي ب العب ارات تنازلي  وفي  وء 
 حسب  يمة المتوسط الحسابي كما يلي:المنافسين 

 (.6.15وذلك بمتوسط حسابي ) ،الخدمة إنجاز في تعما الشركة على تحقيق السرعة 
 العمي ا إشعار تعما الشركة على سرعة ،الطلب للترير في مستويات ةاستجاب المقدمة الخدمات تقوب الشركة بتنويع 

 .لكا فقرة (6.11وذلك بمتوسط حسابي ) تتعلق بمعامالته أمور بأية
 (.6.85وذلك بمتوسط حسابي ) ،العمالء بأسلوب يحقق الثقة واالحتراب تتعاما الشركة مع 
 (.6.58وذلك بمتوسط حسابي ) لخدمة،ا إنجاز في أخطاء وجود وعدب تعما الشركة على تحقيق الد ة 
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أ ا من  يمة  ،فإن  يب الخطأ من النوع األول ،ومعاما التوافق ( أنه باستخداب اختبار مربع كا 5جدول )يت ر من و 
أنن  ا أ   (،α  1.15ف  ي ه  ذه الدراس  ة، وه  و هن  ا ) ا  مس  توا المعنوي  ة أو مس  توا الدالل  ة النظ  ر  ال  ذ  افتر   ه الباح    مس  بق

المندرج ة تح ت ه ذا  " درة الشركة على مواجهة المنافس ين"فقرات الدراسة تجاه  عينةلدا أفراد  اوا ح   ااك اختالف  نقبا أن هن
تأرجحت   أن آراء العينة(، وهو مىشر على 6.65) بل المتوسط الحسابي العاب للمحور أن ( 5جدول )يت ر من و  المحور.

 .حول  درة شركات االتصال السعودية على المنافسة ة في الجدولبين الموافقة وعدب الموافقة على الفقرات الوارد

 (11جدول رقم )
 المسئولية االجتماعية  ورامحمعدل أفراد عينة الدراسة نحو  إجاباتلمعرفة داللة الفروق ف   2اختبار كا
 جهه المنافسينالقدرة على مواو  وزيادة والئه للشركةنظرة العميل اإليجابية ، و استقطام عمالء جدد ما كل من 

 الداللة 2كا المحور
 0.000 88.01 استقطاب عمالء جدد

 0.000 112.1 وزيادة والئه للشركةيجابية نظرة العميا اج

 0.000 98.66 القدرة على مواجهه المنافسين
 

 SPSSمخرجات برنامج  في االعتماد علىالمصدر: الجدول من إعداد الباحث 
( كان  ت أ   ا م  ن مس  توا المعنوي  ة ف  ي 6ل  ى أن مس  توا مس  توا الدالل  ة الختب  ار )ك  ا( إ11ج  دول )ان  ات ف  ي تش  ير البي

مم ا ي دل عل ى  والقدرة على مواجه ه المنافس ين ،وزيادة والئه للشركةنظرة العميا اجيجابية ، و استقطاب عمالء جدد المحاور:
بالمملك  ة العربي  ة  ش  ركات االتص  العال   ة ب  ين ب  رامج المس  ئولية االجتماعي  ة بأبعاده  ا ف  ي رف  ض الف  رض حي    تب  ين وج  ود 

 .والقدرة على مواجهه المنافسين .وزيادة والئه للشركةيجابية نظرة العميا اج، و استقطاب عمالء جدد السعودية وكا من:

 :الثان الفرض 

ف   ي المملك   ة العربي   ة الس   عودية بب   رامج المس   ئولية االجتماعي   ة ب   اختالف العوام   ا  ش   ركات االتص   الال يت   أثر عم   الء 
 (مجال العما، الشركة ،الجنسية ،المىها العلمي ،جنس العميا)الديموغرافية 

 .الفرض اوالجداول التالية تتحقق من هذ
 (11جدول رقم )

 الجنسباختالف محاور الدراسة حول  لالختالف  (Mann-Whitney)ختبار ا

 الجنس                                      
 الداللة z قيمة أنثى نكر الدراسةمحاور 

 1.165 6.653- 618.63 193.96 الحد من البطالة
 1.169 6.665- 618.69 199.59 تنمية المجتمع
 1.111 6.683- 666.15 193.51 برامج توعوية
 1.166 1.553- 611.33 198.85 أعمال خيرية

 1.611 1.135- 156.95 181.15 استقطاب عمالء جدد
 1.513 1.351- 193.31 186.35 يادة والئهوز  للشركةيجابية نظرة العميا اج

 1.315 1.188- 195.51 185.59 القدرة على مواجهة المنافسين
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، ويتب   ين م   ن الج   نسب   اختالف مح   اور الدراس   ة ح   ول  لالخ   تالف (Mann-Whitney)ختب   ار ا (11ج   دول )يو    ر 
نظ رة ، و اس تقطاب عم الء ج دد، ل خيري ةأعما: ورا، في محالجنسعلى مترير  االجدول عدب وجود اختالفات جوهرية اعتماد  

وج  ود اختالف  ات جوهري  ة  بينم  ا تش  ير البيان  ات إل  ى والق  درة عل  ى مواجه  ة المنافس  ين ،وزي  ادة والئ  ه للش  ركةيجابي  ة العمي  ا اج
 .برامج توعوية، و تنمية المجتمع، الحد من البطالةمحاور:  ، فيالجنسعلى مترير  ااعتماد  

 (12جدول رقم )
 أفراد عينة الدراسة  إجاباتلمعرفة داللة الفروق ف   "ل والسكرسكا"اختبار 

 للمؤهل العلم  نحو محاور الدراسة وفقا 

 الدراسةمحاور 
 دراسات عليا بكالوريوس ثانوي  أقل من ثانوي  الداللة 2كا المؤهل العلم 

 1.111 13.353 153.39 185.39 665.35 666.51 الحد من البطالة
 1.116 13.353 195.15 186.11 666.55 636.58 تنمية المجتمع
 1.116 16.831 138.33 183.51 661.89 636.63 برامج توعوية
 1.111 11.691 136.53 189.13 668.69 663.53 أعمال خيرية

 1.555 1.513 616.83 185.53 616.69 185.59 استقطاب عمالء جدد
 1.85 1.368 188.11 151.58 158.51 195.65 وزيادة والئه للشركةيجابية نظرة العميا اج

 1.561 1.311 185.99 151.93 189.16 199.31 القدرة على مواجهة المنافسين

تنمي   ة ، الح   د م   ن البطال   ة( إل   ى أن  يم   ة مس   توا اختب   ار كرس   كال والس ف   ي مح   اور: 16ج   دول )تش  ير البيان   ات ف   ي 
مم ا ي دل عل ى وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين أف راد  (،1.15، كانت أ ا م ن )أعمال خيرية، و برامج توعوية، المجتمع

 لمترير المىها العلمي.وفقا  العينة في هذه المحاور 

وزي ادة والئ ه، والق درة عل ى مواجه ة المنافس ين فق د  للش ركةيجابي ة نظ رة العمي ا اج، و استقطاب عمالء جددأما محور : 
لمتري ر وفق ا  ى عدب وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العين ة (، مما يدل عل1.15تبين أن مستوا الداللة أكبر من )

 المىها العلمي.

 (13جدول رقم )
 لالختالف حول محاور الدراسة باختالف الجنسية (Mann-Whitney)  اختبار 

 الجنسية
 الداللة zقيمة  غير سعودي سعودي محاور الدراسة
 1.185 1.951- 616.93 195.69 الحد من البطالة
 1.111 6.965- 668.31 195.69 تنمية المجتمع
 1.116 6.166- 661.16 139.53 برامج توعوية
 1.116 6.155- 661.33 193.85 أعمال خيرية

 1.566 1.333- 151.93 181.53 استقطاب عمالء جدد
 1.161 6.536- 616.95 199.93 وزيادة والئه للشركةيجابية نظرة العميا اج
 1.366 1.553- 186.33 151.33 هة المنافسينالقدرة على مواج

لالخ  تالف ح  ول مح  اور الدراس  ة ب  اختالف الجنس  ية، ويتب  ين م  ن   (Mann-Whitney)( اختب  ار 16ج  دول )يو   ر 
 على مترير الجنسية، في مح ور : الح د م ن البطال ة، واس تقطاب عم الء ج دد، االجدول عدب وجود اختالفات جوهرية اعتماد  
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عل ى متري ر الجنس ية، ف ي مح اور:  ابينما تشير البيان ات إل ى وج ود اختالف ات جوهري ة اعتم اد   هة المنافسينوالقدرة على مواج
 وزيادة والئه للشركةيجابية نظرة العميا اج، و ريةتنمية المجتمع، برامج توعوية، وأعمال خي

 (14جدول رقم )
 جال العململالختالف حول محاور الدراسة باختالف  (Mann-Whitney)  اختبار 

 مجال العمل
 الداللة zقيمة  قطاع خاص قطاع عام محاور الدراسة
 1.115 6.356- 616.66 195.65 الحد من البطالة
 1.11 6.365- 666.61 181.65 تنمية المجتمع
 1.116 6.115- 618.65 196.33 برامج توعوية
 1.111 6.853- 635.63 195.55 أعمال خيرية

 1.361 1.535- 185.55 186.53 استقطاب عمالء جدد
 661.1 1.663- 153.63 193.33 وزيادة والئه للشركةيجابية نظرة العميا اج

 1.561 1.165- 199.65 186.63 القدرة على مواجهة المنافسين

، ويتب  ين مج  ال العم  الالخ  تالف ح  ول مح  اور الدراس  ة ب  اختالف   (Mann-Whitney)( اختب  ار 13ج  دول )يو   ر 
نظ  رة و  : اس  تقطاب عم  الء ج  دد،مح  اور، ف  ي مج  ال العم  اعل  ى متري  ر  اوج  ود اختالف  ات جوهري  ة اعتم  اد   م  ن الج  دول ع  دب

بينم  ا تش  ير البيان  ات إل  ى وج  ود اختالف  ات جوهري  ة  وزي  ادة والئ  ه، والق  درة عل  ى مواجه  ة المنافس  ين للش  ركةيجابي  ة العمي  ا اج
 ، تنمية المجتمع، برامج توعوية، وأعمال خيرية.، في محاور: الحد من البطالةمجال العماعلى مترير  ااعتماد  

 (12جدول رقم )
 للشركةأفراد عينة الدراسة نحو محاور الدراسة وفقا  إجاباتاختبار كرسكال والس لمعرفة داللة الفروق ف  

 7 6 2 4 3 2 1 م

 العبارة
 المصرف

الحد من 
 البطالة

تنمية 
 المجتما

برامج 
 توعوية

 أعمال خيرية
استقطام 

 ء جددعمال

نظرة العميل اإليجابية 
 للمصرف وزيادة والئه

القدرة على 
 مواجهة المنافسين

 155.6 183.1 613.3 616.6 615.3 158.6 613.9 موبايلي

 183 616.5 193.5 198.99 195.3 186.3 185.66 زين

STC 613.5 661.6 185.6 616.8 666.6 151.5 155.9 

 9.1 3.8 16.8 5.5 16.3 8.3 15.3 6كا

 1.53 1.59 1.38 1.96 1.36 1.85 1.66 الداللة

ف  ي جمي  ع مح  اور الدراس  ة كان  ت أكب  ر م  ن  "كرس  كال والس "( إل  ى أن  يم  ة مس  توا اختب  ار15ج  دول )تش  ير بيان  ات 
 ت يال الشركةلمترير وفقا  (، مما يدل على عدب وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في هذه المحاور 1.15)

 أفراد العينة. اا معهيتعام
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 النتائج والتوصيات

 توصلت الدراسة إلى عدة نتائج يمكن إيجازها فيما يلي:: النتائج -أوال
 ما يلي: آراء العينة تأرجحت بين الموافقة وعدب الموافقة حولأن  -1

 ا.يتعاملون معه التي لشركةلاختيار العينة  مىثر فيالحد من البطالة كعاما  -
 .ايتعاملون معه التي العينة للشركةفي محور تنمية المجتمع كعاما من العواما التي أثرت على اختيار  على الفقرات الواردة -
 ا.يتعاملون معه التي للشركةعلى الفقرات الواردة في محور البرامج التوعوية كعاما من العواما التي أثرت على اختيار العينة  -
 .ايتعاملون معه التي للشركةكعاما من العواما التي أثرت على اختيار العينة على الفقرات الواردة في محور األعمال الخيرية  -
 الت ي الش ركة العين ة ف يعلى الفقرات الواردة في الجدول حول استقطاب عمالء جدد كعاما من العواما التي تىثر عل ى ثق ة  -

 .ايتعاملون معه
وزي ادة والئ ه كعام ا م ن العوام ا الت ي ت ىثر  للش ركةبي ة موافقة العينة على الفقرات الواردة في محور نظ رة العمي ا االيجا -6

 .ايتعاملون معه التي الشركةعلى ثقة العينة في 
كعام  ا م  ن العوام  ا الت  ي ت  ىثر عل  ى ثق  ة  مواجه  ة المنافس  ينالق  درة عل  ى موافق  ة العين  ة عل  ى الفق  رات ال  واردة ف  ي مح  ور  -6

 .ايتعاملون معه التي الشركةالعينة في 
 بالمملك   ة العربي   ة الس   عودية وك   ا م   ن: ش   ركات االتص   المج المس   ئولية االجتماعي   ة بأبعاده   ا ف   ي عال    ة ب   ين ب   راوج   ود  -3

 والقدرة على مواجهه المنافسين .وزيادة والئه للشركةيجابية نظرة العميا اج، و استقطاب عمالء جدد

ب عم  الء ج  دد، ونظ  رة عل  ى متري  ر الج  نس، ف  ي مح  اور: أعم  ال خيري  ة، اس  تقطا اع  دب وج  ود اختالف  ات جوهري  ة اعتم  اد   -5
عل  ى متري  ر  اووج  ود اختالف  ات جوهري  ة اعتم  اد   مواجه  ة المنافس  ينوالق  درة عل  ى وزي  ادة والئ  ه،  للش  ركةالعمي  ا اجيجابي  ة 
 ، تنمية المجتمع، وبرامج توعوية.اور: الحد من البطالةالجنس، في مح

ح  د م  ن البطال  ة، واس  تقطاب عم  الء ج  دد، عل  ى متري  ر الجنس  ية، ف ي مح  ور : ال اع دب وج  ود اختالف  ات جوهري  ة اعتم  اد   -3
عل  ى  اووج  ود اختالف  ات جوهري  ة اعتم  اد  وزي  ادة والئ  ه والق  درة عل  ى مواجه  ة المنافس  ين  للش  ركةيجابي  ة نظ  رة العمي  ا اجو 

 مترير الجنسية، في محاور: تنمية المجتمع، برامج توعوية، وأعمال خيرية.
د م ن البطال ة، تنمي ة المجتم ع، ب رامج توعوي ة، وأعم ال خيري ة، أن  يمة مستوا اختب ار كرس كال والس ف ي مح اور: الح  -9

لمتري ر وفق ا  (، مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحص ائية ب ين أف راد العين ة ف ي ه ذه المح اور 1.15كانت أ ا من )
رة عل ى مواجه ة والق د وزي ادة والئ ه، للش ركةالمىها العلمي، أما محور : استقطاب عمالء جدد، ونظرة العميا اجيجابي ة 

 لمترير المىها العلمي.وفقا  فقد تبين عدب وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة  المنافسين

نظ  رة العمي  ا و  : اس  تقطاب عم  الء ج  دد،مح  اور، ف  ي مج  ال العم  اعل  ى متري  ر  اع  دب وج  ود اختالف  ات جوهري  ة اعتم  اد   -8
 ابينما تش ير البيان ات إل ى وج ود اختالف ات جوهري ة اعتم اد   ة المنافسينالقدرة على مواجه، و وزيادة والئه للشركةيجابية اج

 ، في محاور: الحد من البطالة، تنمية المجتمع، برامج توعوية، وأعمال خيرية.مجال العماعلى مترير 
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(، مم ا ي دل عل ى ع دب وج ود 1.15أن  يمة مستوا اختب ار كرس كال والس ف ي جمي ع مح اور الدراس ة كان ت أكب ر م ن ) -5
 أفراد العينة. االذ  يتعاما معه الشركةلمترير وفقا  روق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في هذه المحاور ف

توص يات تس اعد  ع دة، يمك ن و  ع نش ورةمالدبيات األالتوصا إليه من نتائج، وفي  وء  في  وء ما تب: التوصيات -ثانيا ا 
 :لمشاركة في تنمية المجتمع من ناحية، وكسب ثقة العمالء وهيل تصالشركات االلفي تفعيا جهود المسئولية االجتماعية 

  الس يما ف ي ظ ا تن امي متطلب ات وحاج ات  ،اهتماب ش ركات االتص االت الس عودية بمس ئولياتها االجتماعي ةم اعفة
 والمس  ئوليات األخ   را الت  ي أص  بحت تش   كا التزام  ا أخال ي  ا و انوني   ا يق  ع عل  ى ع   اتق ،المجتم  ع المحل  ي م   ن جه  ة

 من خالل التنويع في طرق وأساليب أعمالها بهذا الخصوص. ،منظمات األعمال من جهة أخرا 

  ،ية، س  تراتيجع  ن إدراجه  ا    من أه  دافها اال ال  ف      رورة بل  ورة رىي  ة وا   حة فيم  ا يخ  ص المس  ئولية االجتماعي  ة
 جفصاح عنها.وكذلك تحديد ميزانية تخصص لإلنفاق على مجاالت المسئولية االجتماعية المختلفة مع ا

 الذاتي   ة والمرغوب   ة  ،ش   ركات االتص   االت الس   عودية ب   ذل المزي   د ف   ي إدارة ص   ورتها الذهني   ة بأنواعه   ا الثالث   ة عل   ى
 وذلك عبر االنخراط األكثر في األعمال الخيرية. ،والمدركة

 م ن أنش طة لبيان ما تقوب ب ه الش ركات  ،العمالءبمىتمرات وورش عما تتصا من خاللها شركات االتصاالت عقد ت
ألن أنش طة المس ئوليات االجتماعي ة يج ب أن تنس جب م ع م ا  ،آراءه بواالس تماع إل ى  ،خيرية استثمارية مشروعاتو 

 وليس العكس. ،يتوافق وحاجات المجتمع

 تعتمد عليه في تقييب أدائها المتعلق بأنش طة المس ئوليات  ،بناء نظاب تقييب متقدببشركات االتصاالت السعودية  تقوب
 األمر الذ  سيعزز لديها إمكانية التحسين المستمر في التزاماتها االجتماعية. ،اعية بشكا دور  االجتم

   الس يما ف ي ظ ا احت داب التن افس ب ين  ،عن ى ب إدارة المس ئولية االجتماعي ة والص ورة الذهني ة بك ا أنواعه اإنشاء  سب متخصص ي
 ويزيد فرص التميز. ،يىثر ذلك على الصورة الذهنية وما يمكن أن ،الشركات فيما يخص أنشطة المسئولية االجتماعية

 األم ر ال ذ  يش  جع عل ى إج راء دراس  ة  ،لق د اس تهدفت الدراس ة ش  ركات االتص االت الس عودية مي دانا جج  راء الدراس ة
 بهدف تقييب مدا التزاب الشركات األخرا بالمسئولية االجتماعية. ،مستقبلية مثيلة لكن في  طاعات أخرا 
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 عــالمراج

 :العربيةباللغة مراجع  -لا وأ

 األبعاد التس ويقية للمس ئولية االجتماعي ة للمنظم ات وانعكاس اتها عل ى ر  ا المس تهلك دراس ة  .(6116) .الحمد ، فىاد محمد حسين
الة رسررتحليلي ة آلراء عين ة م ن الم ديرين والمس  تهلكين ف ي عين ة م ن المنظم  ات المص نعة للمنتج ات الرذائي ة ف  ي الجمهوري ة اليمني ة، 

 ، كلية اجدارة واال تصاد، الجامعة المستنصرية،  سب إدارة األعمال.دكتوراه غير منشورة
 التجارية المصارف في تطبيقية دراسة -المسئولية االجتماعية تحقيق في االستراتيجي التوجه "أثر .(6116) .الزريقات، خالد خلس 

 .663 -681ص ص  ،والثالثون  الحاد العدد  ،االقتصادية للعلوم بغداد كلية مجلةاألردنية"، 
 عمان،  .األعمال والمجتما -المسئولية االجتماعية وأخالقيات األعمال .(6115) .وصالر مهد  العامر   ؛الرالي، طاهر محسن

 .111 – 81ص . دار وائا للنشر :األردن
  مناهج البحث ف  العلوم السلوكية ما تطبيقات علىه (. 1361) .القحطاني، سالب آخرون SPSS. الرياض. .6ط 
   األداء لمعاييروفقا   للشركات التنافسية القدرة لتحسين االستراتيجية اجدارة .(6111). القحطاني، فيصا بن محمد الخنفر 

دارة االستراتيجي ة، ، كلية إدارة األعمال، الجامعة الدولية البريطانية، المملكة المتحدرسالة ماجستير غير منشورة .الشاملة الجودة وا 
 .66ص 

 ، عملية حالة :اجبداعية للعاملين القدرات تنمية في ودورها النامية الدول في لإلدارة االجتماعية المسئولية. "(2008) .فتحي الناد 

 .58-6ص ص ، 6ع  (،35) مج ،اإلدارية التنمية جمعيات إتحاد مجلة اجدارة، ،"مصر من
 ، جامعة .منشورة غير ماجستير رسالةالتنظيمي"،  اجبداع عمليات تعزيز في ياالستراتيج التوجه دور. "(2011. )وائا الناصر 

 .الكويت
   دراسة استطالعية آلراء طالب وطالبات  :آراء الشباب الجامعي حول المسئولية االجتماعية" .(1365). خالد بن يوسس ،بر او

-11ص:  ، ص1365المكرمة: السعودي    ة،  ، مكةمكرمةالملتقى السنوي لمراكز األحياء بمكة ال، "جامعة أب القرا بمكة المكرمة
16. 

 ،بح  ميداني ة ومدا مساهمة منظماتهب في تحملها: "نظرة المديرين للمسئولية االجتماعي (.6115. )رشاد الساعدو  حسين؛ حريب
 .35-51األردن، ص ص -، عمان6ع ، 8مج ، مجلة العلوم التطبيقيةفي عينة من المنظمات الصناعية االستخراجية باألردن"، 

 دار العلب للماليين. . بيروت:التربية واإلبداع .(1595) .عا ا، فاخر 
 دور االقتصاد اإلسالم  ف  تعزيز مبادئ المسئولية االجتماعية للشركات،  (.6111وساير بوزيد. ) عبد الرزاق، موال  لخ ر؛

 .8، فيفر ، ص الجزائر –داية جامعة غر ، الملتقى الدول : االقتصاد اإلسالم : الواقا والرهانات
 الملتقى "دور المسئولية االجتماعية والبيئية للمىسسة اال تصادية في إرساء الثقافة البيئية"،  .(6111). ساير بوزيدو  ؛عزاو ، عمر

 66-66ور لة،  ، كلية العلوب اال تصادية والتجارية وعلوب التسيير، جامعةالدول  الثان  حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات
 .313، ص6111نوفمبر

 معهد  ،اإلداري األنشطة االجتماعية بسلطنة عمان: دراسة ميدانية"،  "دور الشركات المساهمة في (.1553. )عزمي، محمد بكر
 .51-16، سبتمبر ص ص 33سلطنة عمان، عدد مسقط، اجدارة العامة، 

  56دار وائا للنشر والتوزيع، ،ص  :عمان، األردن . والعمليات إدارة اإلنتاج .(6113). صبير النجارمحسن، عبد الكريب؛ و. 



 أثر برامج المسئولية االجتماعية على القدرة التنافسية... 

334 

 :األجنبيةباللغة مراجا  -ثانياا
 Anselmsson, Johan and Johansson, Ulf. (2007). “Corporate Social Responsibility and the 

Positioning of Grocery Brands: An Exploratory Study of Retailer and Manufacturer Brands at Point 

of Purchase”, International Journal of Retail & Distribution Management,Vol. 35, No. 10, 2007, 

pp. 835-856. 

 Daviss, Bennett. (2003). “Marketing and its role in Succeeding Social Responsibility Programs for 

the Corporate” The Futurist. 

 Evans, James Robert; and David A. Collier. (2007). Operations Management: an Integrated 

Goods and Services Approach. Thomson/ South-Western, U.S.A. p.124. 

 Eweje, G. and T. Bentley. (2006). CSR and Staff Retention in New Zealand Companies:A 

Literature Review. (Department of Management and International Business Research Working 

Paper Series, No.6) Auckland, NZ: Massey University. 

 Hamilton . (2004). Sustainability Practices of New Zealand Business: A Survey. University of 

Waikato Management School and Sustainable Business Network (UWMS @ SBN). 

 Hussein Elasrag. (2014). Social Responsibility of the Private Sector and Its Role in Sustainable 

Development of the Kingdom of Saudi Arabia, Munich Personal RePEc Archive, (MPRA) Paper 

No. 54977, Posted 2. UTC Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/54977/ 

 Krajewski, Lee, J.  and P. Larry Ritzman. (2005). Operations Management. 7th ed, Prentice Hall: 

New Jersey. p 62. 

 Narwal, Mahabir. (2007). “Corporate Social Responsibility of Indian Banking Industry”, Social 

Responsibility Journal, Vol. 3, Issue. 4, pp. 49-60. 

 Simon Darcy, Shane Pegg. (2010). Toward s Strategic Intent: Perceptions of Disability Service 

Provision amongst Hotel Accommodation Managers, International Journal of Hospitality 

Management, Vol. 12, No. 3, pp: 1-9. 

 Slack, Nigel; Stuart Chambers; Christine Harland; Alan Harrston and Robert Johnston. (2004). 

Operations Management. 4th ed. New York: Prentice Hall. p. 45. 

 Tashman ،Peter and Jorge Rivera. (2010)."Are Members of Business for Social Responsibility 

More Socially Responsible", The Policy Studies Journal, Vol. 38, No.3. 

 World Bank. (2005). Opportunities and Options for Governments to Promote Corporate Social 

Responsibility in Europe and Central Asia: Evidence from Bulgaria, Croatia and Romania. 

Working Paper, March. p. 1 

 World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). (1999). Meeting Changing 

Expectations: Corporate Social Responsibility. p 3. 

 



6113 (حزيران) يونيو - 1ع  ،63 مج لإلدارة، العربية المجلة   

334 

 (قائمة االستقصاء) ملحق الدراسة
 المسئولية االجتماعيةبرامج  -المحور األول

 الفقرة م
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
 ال
 أوافق

 ال أوافق
 بشدة

 )أ( مشاركة الشركة ف  الحد من البطالة
      الصريرة اجنتاجية مشروعاتال تدعب الشركة 1

      الوظائس سعودة إلى  الشركة سعىت 6

      المناسبة العما فرص على للحصول  الشباب  الشركة دعبت 6

      لهن دخا لتأمين عيالتالم للسيدات والمهنية الحرفية القدرات الشركة طورت 3

 )م( تنمية المجتما
      كالحدائق العامة والمرافق الخدمات بعض الشركة نفذت 5

      المعيشة مستوا  تحسين في تساهب التي البرامج الشركة دعبت 3

      السريعة الطرائق بعض الشركة نشئت 9

 )ج( برامج توعوية
      المتنقلة المكتبات الشركة دعبت 8

      المجتمع داخا الثقافي الوعي الشركة نشرت 5

      البيئة حماية حمالت الشركة دعبت 11

      الريا ية البرامج الشركة دعبت 11

      للمجتمع الصحي التثقيس برامج في الشركة شاركت 16

 )د( أعمال خيرية
      العالج ومراكز للمستشفيات الشركة تبرعت 16

      العالب نحاءأ في المسلمين إغاثةفي  الشركة شاركت 13

      االجتماعية المراكز الشركة دعبت 15

      الزواج على الشباب د الشركةساعت 13

      المر ى بعالج الشركة تكفات 19

      الخيرية للجمعيات الشركة تبرعت 18

 القدرة التنافسية -المحور الثان 
 االجتماعية على القدرة التنافسية من خالل استقطام عمالء جدد برامج المسئوليةأثر  )أ(

      في زيادة مستمرة هذه الشركةأعتقد أن عمالء  1

      الشركة هأح  أ اربي وزمالئي على التعاما مع هذ 6

      امعه أتعاما التي للشركة بالدعاية أ وب 6

 للشركة وزيادة والئهيجابية نظرة العميل اإللتنافسية من خالل برامج المسئولية االجتماعية على القدرة اأثر  )م(
      الشركة هأثق في هذ 3

      قدمه للمجتمعتبسبب ما  اأف ا من غيره الشركة هأشعر بأن هذ 5

      امعه أتعاما تيال للشركةأشعر بالوالء  3

      الشركة هأشعر بالر ا عن التعاما مع هذ 9

 مسئولية االجتماعية على القدرة التنافسية من خالل القدرة على مواجهه المنافسين )المنافسة(برامج الأثر  )ج(
      الخدمة. إنجاز في تعما الشركة على تحقيق السرعة 8

      الخدمة. إنجاز في أخطاء وجود وعدب تعما الشركة على تحقيق الد ة 5

      واالحتراب. العمالء بأسلوب يحقق الثقة تتعاما الشركة مع 11

      الطلب. للترير في مستويات استجابة المقدمة الخدمات تقوب الشركة بتنويع 11

      .تتعلق بمعامالته أمور بأية العميا إشعار تعما الشركة على سرعة 16
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ABSTRACT 

This study aims to investigate the effect of social responsibility programs on the 

competitiveness of companies contact from the customer point of view, and to identify the 

role of social responsibility programs dimensions in attracting new customers, and look at the 

positive customer and increase loyalty to the company and the ability to cope with 

competitors in order to achieve this, the researcher selected a random sample amounted to 

(384) client to connect to corporate clients in Saudi Arabia, has been relying on the 

questionnaire to collect data were subjected to measures of validity and reliability, the study 

found several results, including the following: 

 The existence of a relationship between social responsibility programs dimensions to 

contact companies in Saudi Arabia and all of: attract new customers, and look at the 

positive customer of the bank and increase loyalty. And the ability to cope with 

competitors 

 The lack of significant differences depending on the variable sex, axes: charity, attract 

new customers, and look at the positive customer of the bank and increase the loyalty, 

and the ability to cope with competitors and the presence of substantial differences 

depending on the variable sex, axes: the reduction of unemployment, community 

development, and programs awareness. 

 The lack of significant differences depending on the nationality variable, in a pivotal: 

the reduction of unemployment, and attract new customers, and look at the positive 

customer of the bank and increase the loyalty and the ability to cope with competitors 

and the presence of substantial differences depending on the nationality variable, in 

areas: community development, awareness programs, and acts of charity. 
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