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تقديم:
ـــة  ـــرف إنمـــا أصبحـــت أساســـيات التنمي ـــة مجـــرد ت ـــم تعـــد المســـؤولية االجتماعي ل
ـــر مـــن خمســـة عشـــر ســـنة مـــن  المســـتدامة فـــي كافـــة المجتمعـــات، وبعـــد أكث
الخبـــرة والعمـــل بالمســـؤولية االجتماعيـــة ومـــن خـــالل الشـــبكة الســـعودية 
ـــي  ـــهام ف ـــاندة لإلس ـــم والمس ـــم الدع ـــتطعنا تقدي ـــة اس ـــؤولية االجتماعي للمس
نشـــر ثقافتهـــا وتمكيـــن ممارســـتها فـــي الوطـــن العربـــي مـــن خـــالل العديـــد مـــن 
ـــراد والمؤسســـات والشـــركات.  ـــت موجهـــة لألف البرامـــج واألنشـــطة ســـواء كان

وحيـــث تعـــد المســـؤولية االجتماعيـــة مطلبـــًا علميـــًا وحاجـــة اجتماعيـــة؛ 
ألن المجتمـــع بأســـره وأجهزتـــه ومؤسســـاته كافـــة فـــي حاجـــة إلـــى الفـــرد 
المســـؤول اجتماعيـــًا، فارتفـــاع درجـــة إحســـاس والتـــزام أفـــراد المجتمـــع 
بالمســـؤولية االجتماعيـــة يمثـــل المعيـــار الـــذي نحكـــم بموجبـــه علـــى تطـــور 
ـــوس  ـــي نف ـــؤولية ف ـــعور بالمس ـــة الش ـــوه، وتنمي ـــه ونم ـــع وتقدم ـــك المجتم ذل
ـــق المؤسســـات  ـــاء المجتمـــع ضـــرورة مؤكـــدة، وهـــي مهمـــة تقـــع علـــى عات أبن
االجتماعيـــة  المســـؤولة عـــن تربيـــة األفـــراد وتنشـــئتهم، بـــل إنهـــا مســـؤولية 
جميـــع الجهـــات والمؤسســـات الحكوميـــة واألهليـــة، ومؤسســـات المجتمـــع 

المدنـــي والشـــركات الخاصـــة.

واإلحســـاس بالمســـئولية االجتماعيـــة يصقلـــه الشـــعور بالواجـــب، ويـــؤدي إلـــى 
ــع  ــدة المجتمـ ــى وحـ ــود  إلـ ــي تقـ ــانية التـ ــد اإلنسـ ــر والقواعـ ــزام بالمعاييـ االلتـ
وتآلـــف أفـــراده للمســـاهمة فـــي تحقيـــق رؤيـــة الوطـــن. وانطالقنـــا مـــن اختصاصنـــا 
ـــداد  ـــم إع ـــة ت ـــؤولية االجتماعي ـــة المس ـــر ثقاف ـــي نش ـــؤوليتنا ف ـــا ومس واهتمامن
هـــذا االســـتطالع مـــن خبـــراء فـــي هـــذا المجـــال ليكـــون متـــاح للجهـــات الرســـمية 
ـــة المســـتدامة لعمـــل  ـــة والتنمي ـــن بالمســـؤولية االجتماعي ـــن المعنيي والمخططي
البرامـــج المناســـبة التـــي تنطلـــق مـــن أســـاس معرفـــي مبنـــي علـــى الواقـــع 
ـــز المؤسســـات والشـــركات  ـــة لتحفي ـــي. ويعـــد هـــذا االســـتطالع أداة علمي الفعل

ـــة ـــؤولية االجتماعي ـــر المس ـــادئ ومعايي ـــم ومب ـــق قي ـــى تطبي ال

وفي الختام نقدم بجزيل الشكر لفريق العمل والخبراء والمختصين 
والمساهمين في إخراج هذا المنجز  

سائال اهلل تعالى أن يكون هذا االستطالع به فايدة للجميع.

 د. الرمضي بن قاعد الصقري
CSRSA المـديــر الـعـام لـ
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المقدمة :
المســـؤولية االجتماعيـــة مـــن المبـــادئ التـــي اتفقـــت عليهـــا جميـــع الملـــل 
ـــر فـــي صـــالح األفـــراد  ـــن، لمـــا لهـــا مـــن دور كبي والشـــرائع، واألنظمـــة والقواني
والمجتمـــع علـــى حـــد ســـواء، فهـــي مـــن القيـــم االجتماعيـــة التـــي حـــث المربـــون 
ـــا،  ـــاف به ـــرورة االتص ـــا، وض ـــى أهميته ـــاع عل ـــس واالجتم ـــن والنف ـــاء الدي وعلم
ــى اختـــالف  ــرية علـ ــات البشـ ــائر المجتمعـ ــالمية وسـ ــريعة اإلسـ ــا الشـ وأقرتهـ
ـــراد المجتمـــع. ـــكل أحـــد مـــن أف عقائدهـــم وســـلوكهم، وهـــي عامـــة شـــاملة ل

ـــا َكاُنـــوا َيْعَمُلـــوَن( الحجـــر 92- ُهْم َأْجَمِعيـــَن َعمَّ ـــَك َلَنْســـَأَلنَّ قـــال تعالـــى: )َفَوَربِّ
ــن  ــؤول عـ ــم مسـ ــم راع وكلكـ ــلم: » كلكـ ــه وسـ ــى اهلل عليـ ــال صلـ 93، وقـ
رعيتـــه، اإلمـــام راع ومســـؤول عـــن رعيتـــه، والرجـــل راع فـــي أهلـــه ومســـؤول 
عـــن رعيتـــه، والمـــرأة راعيـــة فـــي بيـــت زوجهـــا ومســـؤولة عـــن رعيتهـــا، والخـــادم 
راع فـــي مـــال ســـيده ومســـؤول عـــن رعيتـــه، وكلكـــم راع ومســـؤول عـــن رعيتـــه 

ـــه ـــق علي » متف

.وتعـــد المســـؤولية االجتماعيـــة مطلبـــًا علميـــًا وحاجـــة اجتماعيـــة؛ ألن المجتمـــع 
ــؤول  ــرد المسـ ــى الفـ ــة إلـ ــي حاجـ ــة فـ ــاته كافـ ــه ومؤسسـ ــره وأجهزتـ بأسـ
ــؤولية  ــع بالمسـ ــراد المجتمـ ــزام أفـ ــاس والتـ ــة إحسـ ــاع درجـ ــًا، فارتفـ اجتماعيـ
ـــك المجتمـــع  ـــى تطـــور ذل ـــه عل ـــذي نحكـــم بموجب ـــار ال ـــل المعي ـــة يمث االجتماعي
ـــع  ـــاء المجتم ـــوس أبن ـــي نف ـــؤولية ف ـــعور بالمس ـــة الش ـــوه، وتنمي ـــه ونم وتقدم
ضـــرورة مؤكـــدة، وهـــي مهمـــة تقـــع علـــى عاتـــق المؤسســـات االجتماعيـــة 
المســـؤولة عـــن تربيـــة األفـــراد وتنشـــئتهم، بـــل إنهـــا مهمـــة ملقـــاة علـــى عاتـــق 
ـــع  ـــات المجتم ـــة، ومؤسس ـــة واألهلي ـــات الحكومي ـــات  والمؤسس ـــع الجه جمي

المدنـــي والشـــركات الخاصـــة.

كمـــا أن إحســـاس أفـــراد المجتمـــع بمســـئولياتهم نحـــو أنفســـهم ونحـــو 
مجتمعهـــم ركـــن أساســـي وهـــام فـــي الحيـــاة، وبدونـــه تصبـــح الحيـــاة فوضـــى، 
وينعـــدم التعـــاون، وتغلـــب األنانيـــة والفرديـــة، فاإلحســـاس بالمســـئولية 
ــر  ــزام بالمعاييـ ــى االلتـ ــؤدي إلـ ــب، ويـ ــعور بالواجـ ــه الشـ ــة يصقلـ االجتماعيـ
ــراده. ــف أفـ ــع وتآلـ ــدة المجتمـ ــى وحـ ــود إلـ ــي تقـ ــانية التـ ــد اإلنسـ والقواعـ

وألهميـــة ذلـــك تولـــدت الحاجـــة لقيـــاس درجـــة اإلحســـاس بالمســـؤولية 
المجتمـــع  يمثلـــون  المواطنيـــن  مـــن  عينـــة عشـــوائية  علـــى  االجتماعيـــة 
ــن  ــى مـ ــد أدنـ ــه حـ ــون لديـ ــد أن يكـ ــأن إال والبـ ــن أنسـ ــا مـ ــعودي، فمـ السـ
ـــة وهـــي  ـــة أو الذاتي ـــدأ بالمســـؤولية الفردي المســـؤولية، وهـــذه المســـؤولية تب

ــة  ــة عامـ ــؤولية بصفـ ــن المسـ ــزء مـ جـ
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ـــة  ـــدأ مـــن الفـــرد نفســـه مـــن خـــالل التنشـــئة االســـرية االجتماعي فالمســـؤولية تب
ومـــن ثـــم تتطـــور هـــذه المســـؤولية فهـــي بمثابـــة خـــط متصـــل يبـــدأ مـــن 
مســـؤولية الفـــرد عـــن نفســـه ثـــم مســـؤوليته عـــن أســـرته والمحيطيـــن بـــه ومـــن 

ـــام. ـــة والنظ ـــن البيئ ـــؤولية ع ـــى المس ـــواًل إل ـــه وص ـــم مجتمع ث

وقـــد تختلـــف هـــذه المســـؤولية مـــن شـــخص آلخـــر فـــي درجـــة ممارســـتهم 
وإحساســـهم لهـــذه المســـؤولية تبعـــا الختـــالف ابعـــاد المســـؤولية. 

لـــذا تـــم بنـــاء هـــذا االســـتطالع لقيـــاس درجـــة اإلحســـاس بالمســـؤولية 
ـــذا  ـــيم ه ـــم تقس ـــث ت ـــن، حي ـــن المفحوصي ـــوائية م ـــة عش ـــدى عين ـــة ل االجتماعي
ـــب مـــن  ـــاول جان ـــى أربعـــة ابعـــاد وكل بعـــد مـــن هـــذه االبعـــاد يتن ـــاس ال المقي

جوانـــب المســـؤولية االجتماعيـــة هـــي كالتالـــي: 

ــخص  ــعور الشـ ــد شـ ــذا البعـ ــس هـ ــة: ويقيـ ــؤولية الذاتيـ ــد األول: المسـ البعـ
ــرته ووعيـــه نحـــو ذاتـــه وأسـ

ـــة : وهـــي مســـؤولية الفـــرد نحـــو أفـــراد  البعـــد الثانـــي: المســـؤولية االجتماعي
مجتمعـــه وقضاياهـــم

البعـــد الثالـــث: المســـؤولية الدينيـــة واألخالقيـــة ونعنـــي بهـــا إلتـــزام الفـــرد 
بتعاليـــم الديـــن اإلســـالمي والقيـــم األخالقيـــة بشـــكل عـــام. 

البعـــد الرابـــع: المســـؤولية الوطنيـــة: ونعنـــي بهـــا إلتـــزام الفـــرد األخالقـــي 
والســـلوكي نحـــو وطنـــه ومكانتـــه. 
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اإلطار المكاني للدراسة االستطالعية: 

جميـــع  الدارســـة  شـــملت  الســـعودية:  العربيـــة  المملكـــة 
الثالثـــة عشـــر اإلداريـــة. المناطـــق 

اإلطار الزماني للدراسة االستطالعية: 

ــمبر 2020م  ــن13 ديسـ ــرة مـ ــالل الفتـ ــات خـ ــع البيانـ ــم جمـ تـ
إلـــى 13 فبرايـــر 2021م.  

آلية تنفيذ االستطالع:  

ــن خـــالل رابـــط الكترونـــي  ــتطالعية مـ ــة االسـ نفـــذت الدارسـ
ــع. ــراد المجتمـ ــه علـــى أفـ وتعميمـ

منهجية االستطالع: 
موضـــوع الدراســـة االســـتطالعية: درجـــة اإلحســـاس بالمســـؤولية االجتماعيـــة 

ـــعودي. ـــع الس ـــي المجتم ف
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حيـــث N: تمثـــل حجـــم المجتمـــع، P: تمثـــل نســـبة الظاهـــرة المـــراد تقديرهـــا 
ـــع كاي  ـــة مرب ـــي قيم ـــة، X2: ه ـــبة المكمل ـــي النس ـــع، )P-1(: ه ـــي المجتم ف
ـــأ  ـــش الخط ـــل هام ـــدة، )a-1و e(: تمث ـــة واح ـــة حري ـــة %95 ودرج ـــة ثق ـــد درج عن
ـــات  ـــإن المجتمع ـــة ف ـــة األمريكي ـــة التربي ـــة رابط ـــًا لمعادل ـــه. ووفق ـــموح ب المس

الكبيـــرة تمثلهـــا )384( مفـــردة،  كمـــا يذكرهـــا الصيـــاد )1989م( كاآلتـــي:

مجتمع الدراسة االستطالعية:   

ـــة  ـــل مجتمـــع الدراســـة مـــن عمـــوم ســـكان المملكـــة العربي تمث
الســـعودية مـــن )الســـعوديين والمقيميـــن( وغطـــت الدراســـة 
الذكـــور واإلنـــاث مـــن فئـــات عمريـــة مختلفـــة وتبايـــن فـــي 

كذلـــك فـــي وظائفهـــم ومســـتوياتهم العلميـــة.

عدد أفراد العينة المستطلعة:   

بلغـــت عينـــة الدراســـة )502( فـــردأ، حيـــث إن هامـــش الخطـــأ 
ــي هـــذا االســـتطالع ال يتجـــاوز )0.05(، وبمســـتوى ثقـــة  فـ
 )n( ــًا الســـتخدام معادلـــة حجـــم العينـــة )%95(، وذلـــك وفقـ

لتقديـــر النســـبة والتـــي تأخـــذ الصيغـــة التاليـــة:



X2 NP )1-P(                   
D² )N-1( + X² )P)1-P (                                                                        

n                حجم العينة

N                حجم المجتمع

P                نسبة المجتمع = 0.5

D                درجة الدقة المرغوبة = 0.05

X²                اختيـــار كاي عنـــد درجـــة حريـــة واحـــدة ومســـتوى الثقـــة المرغـــوب 
ـــاله  ـــة أع ـــى المعادل ـــاًء عل ـــاوي )3,841(، وبن ـــي تس 0.05 وه
ــن )384(  ــل عـ ــب أال تقـ ــة يجـ ــة للدراسـ ــة الممثلـ ــإن العينـ فـ

مبحوثـــًا )مســـتطلعًا(.
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ملخص النتائج :
بينـــت نتائـــج االســـتطالع الحالـــي الـــذي كان بعنـــوان :«درجـــة 
اإلحســـاس بالمســـؤولية االجتماعيـــة فـــي المجتمـــع الســـعودي«  
المجتمـــع  بالمســـؤولية االجتماعيـــة فـــي  أن درجـــة اإلحســـاس 
الســـعودي وفقـــًا آلراء العينـــة المســـتطلعة بلغـــت نســـبتها )84.6%(، 
ــدًا« أي أن  ــة جـ ــة »عاليـ ــي فئـ ــغ )4.20( فـ ــابي بلـ ــط حسـ بمتوسـ
اإلحســـاس بالمســـؤولية االجتماعيـــة وفقـــًا آلراء المبحوثيـــن كان 
بدرجـــة مرتفعـــة،  وجـــاء بعـــد المســـؤولية الوطنيـــة فـــي الترتيـــب 
ـــغ )4.70( فـــي  األول، بنســـبة بلغـــت )%93.8(، بمتوســـط حســـابي بل
فئـــة »عاليـــة جـــدًا« يليـــه بعـــد المســـؤولية االجتماعيـــة الشـــخصية 
)الذاتيـــة( بنســـبة بلغـــت )%86.8(، بمتوســـط حســـابي بلـــغ )4.30( 
ـــة نحـــو  فـــي فئـــة عاليـــة جـــدًا، يلـــي ذلـــك بعـــد المســـؤولية االجتماعي
ـــغ  ـــاه بنســـبة بلغـــت )%78.4(، بمتوســـط حســـابي بل المجتمـــع وقضاي
ـــة فـــي  ـــرًا بعـــد المســـؤولية االجتماعي ـــة، وأخي ـــة عالي )3.90( فـــي فئ
ـــة بنســـبة بلغـــت )%76.4(، بمتوســـط حســـابي  ـــم الديني ـــزام بالقي االلت

بلـــغ )3.80( فـــي فئـــة »عاليـــة«.

ــت  ــد بلغـ ــور قـ ــبة الذكـ ــتطلعين أن نسـ ــص المسـ ــرز خصائـ ــن أبـ ومـ
)%66.7( مقابـــل نســـبة بلغـــت )%33.3( لإلنـــاث، ونســـبة الســـعوديين 
فـــي هـــذا االســـتطالع بلغـــت )%88(، فيمـــا بلغـــت نســـبة غيـــر 
عينـــة  أفـــراد  مـــن  واألكثريـــة   ،)12%( )المقيميـــن(  الســـعوديين 
الدراســـة فـــي الفئـــة العمريـــة مـــن 50 ســـنة فاكثـــر، حيـــث بلغـــت 
نســـبة ذلـــك )%34.9(، يليهـــم مـــن هـــم فـــي الفئـــة العمريـــة مـــن 
40-49 ســـنة بنســـبة بلغـــت )%33.1(، وتوزعـــت النســـبة الباقيـــة 
ـــة مـــن 39 ســـنة فأقـــل، وبلغـــت نســـبة  ـــة العمري البالغـــة )%32( للفئ
ـــت  ـــث بلغ ـــتطلعين حي ـــف المس ـــت وظائ ـــن )%77.7(، وتباين المتزوجي
نســـبة الموظفيـــن الحكومييـــن، )%42.2(، يليهـــم المتقاعديـــن بنســـبة 
ـــبة  ـــن( بنس ـــل )العاطلي ـــن عم ـــن ع ـــك الباحثي ـــي ذل ـــت )%19.7(، يل بلغ
بلغـــت )%13.9(، يليهـــم موظفـــي القطـــاع الخـــاص بنســـبة بلغـــت 
ـــرًا  ـــري )%5.2(، وأخي )%13.9( وبلغـــت نســـبة موظفـــي القطـــاع الخي
ــن  ــة مـ ــراد العينـ ــة أفـ ــت )%4(، وغالبيـ ــبة بلغـ ــال بنسـ ــال األعمـ رجـ
ـــك  ـــت كذل ـــا تباين ـــك )%53.4(، كم ـــث بلغـــت نســـبة ذل ـــن حي الجامعيي
مســـتويات الدخـــل الشـــهري للمبحوثيـــن حيـــث اتضـــح أن األكثريـــة 
ــى  ــن )15001 إلـ ــا بيـ ــراوح مـ ــهري يتـ ــم الشـ ــدار دخلهـ ــم مقـ منهـ
20000( ألـــف ريـــال، وذلـــك بنســـبة بلغـــت )%19.1(، يليهـــم الذيـــن 
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ــى 10000(  ــن )5001 إلـ ــا بيـ ــراوح مـ ــهري يتـ ــم الشـ ــدار دخلهـ مقـ
ألـــف ريـــال وذلـــك بنســـبة بلغـــت )%16.1(،  وبلغـــت نســـبة الذيـــن 
ال يوجـــد لديهـــم دخـــل )%15.7(، فـــي حيـــن بلغـــت نســـبة الذيـــن 
ــك  ــي ذلـ ــر )%14.9(، يلـ ــال فأكثـ ــف ريـ ــرين ألـ ــم عشـ ــدار دخلهـ مقـ
الذيـــن مقـــدار دخلهـــم الشـــهري مـــن 10001 إلـــى خمســـة عشـــرة 
ألـــف ريـــال بنســـبة بلغـــت )%13.3(، وأخيـــرًا الذيـــن مقـــدار دخلهـــم 
الشـــهري مـــن ثالثـــة ألـــف إلـــى خمســـة ألـــف ريـــال بنســـبة بلغـــت 
)%11.8( وهنـــاك نســـبة بلغـــت )%9( لـــم يحـــددوا مقـــدار دخلهـــم 

الشـــهري مـــن أفـــراد عينـــة الدراســـة.

وبينـــت نتائـــج الدراســـة أن أعلـــى درجـــات اإلحســـاس بالمســـؤولية 
ـــة  ـــم بصح ـــارة: أهت ـــي  عب ـــت ف ـــة( تمثل ـــخصية )الذاتي ـــة الش االجتماعي
وســـالمة أفـــراد أســـرتي، بمتوســـط حســـابي بلـــغ )4.87(ـ وعبـــارة: 
أقـــوم بـــأي عمـــل يـــوكل إلـــي بإتقـــان، بمتوســـط حســـابي بلـــغ )4.72(، 
ـــراد  ـــو أف ـــة نح ـــؤولية االجتماعي ـــاس بالمس ـــات اإلحس ـــى درج ـــا أعل أم
ـــعادة  ـــعر بالس ـــارة: » أش ـــي عب ـــت ف ـــد تمثل ـــم فق ـــع وقضاياه المجتم
عندمـــا أقـــوم بأعمـــال تخـــدم مجتمعـــي«، بمتوســـط حســـابي بلـــغ 
ـــت،  ـــي أي وق ـــن ف ـــاعدة لآلخري ـــم المس ـــادر بتقدي ـــارة، أب )4.87(، وعب
ــاس  ــات اإلحسـ ــن أعلـــى درجـ ــغ )4.64(، ومـ ــابي بلـ ــط حسـ بمتوسـ
بالمســـؤولية الدينيـــة واألخالقيـــة عبـــارة: » أحـــرص علـــى تأديـــة 
ــابي بلـــغ )4.82(،  واجباتـــي الدينيـــة واالخالقيـــة »، بمتوســـط حسـ
وعبـــارة: » أحافـــظ علـــى أبنـــاء وطنـــي مـــن األمـــراض المعديـــة«، 
بمتوســـط حســـابي بلـــغ )4.68(، فـــي حيـــن نجـــد أن أعلـــى درجـــات 
اإلحســـاس بالمســـؤولية الوطنيـــة تمثلـــت فـــي عبـــارة: » أشـــعر أن 
ـــى األمـــن جـــزء مـــن مســـؤولية كل مواطـــن«، بمتوســـط  الحفـــاظ عل
ـــم  ـــي فـــي تقدي ـــارة: »أكـــون ســـفيرًا لوطن ـــغ )4.95(، وعب حســـابي بل

الصـــورة اإليجابيـــة عـــن الوطـــن«، بمتوســـط حســـابي بلـــغ )4.88(.

كمـــا بينـــت نتائـــج الدراســـة عـــدم وجـــود فـــروق فـــي درجـــة 
ــه  ــية، إال أنـ ــر الجنـــس والجنسـ ــًا لمتغيـ ــة تبعـ ــؤولية االجتماعيـ المسـ
توجـــد فـــروق دالـــة إحصائيـــًا فـــي درجـــة المســـؤولية االجتماعيـــة 
ــًا لذلـــك اإلحســـاس  ــر زاد تبعـ ــا زاد العمـ ــر، فكلمـ ــر العمـ ــًا لمتغيـ تبعـ
بدرجـــة المســـؤولية االجتماعيـــة، أي أن المســـؤولية االجتماعيـــة 
فـــي عالقـــة طرديـــة مـــع الفئـــة العمريـــة.  والجـــداول واألشـــكال 

ــك: ــل ذلـ ــن تفاصيـ ــة تبيـ التاليـ
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أواًل: خصائص أفراد العينة المستطلعة 

جدول رقم )1(
توزيع أفراد العينة المستطلعة وفقًا للجنس

بلغت نسبة الذكور )%66.7( من أفراد عينة الدراسة المستطلعة مقابل نسبة بلغت 
)%33.3( لإلناث.

النسبةالعددالجنس

33566.7ذكر

16733.3أنثى

100%502المجموع
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جدول رقم )2(
توزيع أفراد العينة المستطلعة وفقًا للجنسية

   بلغت نسبة السعوديين من أفراد عينة الدراسة المستطلعة )%88( مقابل نسبة بلغت 
)%12( لغير السعوديين )المقيمين(.

النسبةالعددالجنسية

44288.0سعودي

6012.0غير سعودي

100%502المجموع
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جدول رقم )3(
توزيع أفراد العينة المستطلعة وفقًا للعمر

ــراد عينـــة  مـــن نتائـــج الجـــدول رقـــم )3( والشـــكل أعـــاه يتضـــح أن األكثريـــة مـــن أفـ
ـــر، حيـــث بلغـــت نســـبة ذلـــك )34.9%(،  ـــة مـــن 50 ســـنة فاكث ـــة العمري الدراســـة فـــي الفئ
ـــي  ـــت )%33.1(، يل ـــبة بلغ ـــنة بنس ـــن 40-49 س ـــة م ـــة العمري ـــي الفئ ـــم ف ـــن ه ـــم م يليه
ـــرًا  ذلـــك مـــن عـــم فـــي الفئـــة العمريـــة مـــن )30-39( ســـنة بنســـبة بلغـــت )%18.3(، وأخي

ـــت )13.7%(. ـــبة بلغ ـــنة بنس ـــى 29 س ـــن 20 إل ـــة م ـــة العمري ـــي الفئ ـــم ف ـــن ه م

النسبةالعددالفئة العمرية

206913.7-29 سنة

309218.3-39 سنة

4016633.1-49 سنة

5017534.9 فأكثر

%502100المجموع
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جدول رقم )4(
توزيع أفراد العينة المستطلعة وفقًا للحالة االجتماعية  

ـــتطلعة  ـــة المس ـــة الدراس ـــراد عين ـــن أف ـــة م ـــح أن الغالبي ـــم )4( يتض ـــدول رق ـــج الج ـــن نتائ م
مـــن المتزوجيـــن، حيـــث بلغـــت نســـبة ذلـــك )77.7(، يليهـــم العـــزاب بنســـبة بلغـــت )14.7%( 

ثـــم المطلقيـــن بنســـبة بلغـــت )%5.2( فـــي حيـــن بلغـــت نســـبة األرامـــل )2.4%(.

النسبةالعددالحالة االجتماعية

39077.7متزوج )متزوجة(

7414.7أعزب )عزباء(

122.4أرمل )أرملة(

265.2مطلق )مطلقة(

%502100المجموع
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جدول رقم )5(
توزيع أفراد العينة المستطلعة وفقًا للوظيفة

األكثريـــة مـــن أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن المســـتطلعين مـــن الموظفيـــن الحكومييـــن، 
ـــي  ـــت )%19.7(، يل ـــبة بلغ ـــن بنس ـــم المتقاعدي ـــك )%42.2(، يليه ـــبة ذل ـــت نس ـــث بلغ حي
ذلـــك الباحثيـــن عـــن عمـــل )العاطليـــن( بنســـبة بلغـــت )%13.9(، يليهـــم موظفـــي القطـــاع 
الخـــاص بنســـبة بلغـــت )%13.9( وبلغـــت نســـبة موظفـــي القطـــاع الخيـــري )5.2%(، 

ـــت )4%(. ـــبة بلغ ـــال بنس ـــال األعم ـــرًا رج وأخي

النسبةالعددالوظيفة

21242.2موظف حكومي

7013.9موظف قطاع خاص

265.2موظف قطاع خيري

204.0رجل أعمال

7514.9عاطل )باحث عن عمل(

9919.7متقاعد

%502100المجموع
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جدول رقم )6(
توزيع أفراد العينة المستطلعة وفقًا للدرجة العلمية

     يتبيـــن مـــن الشـــكل أعـــاه أن نســـبة الجامعييـــن مـــن أفـــراد العينـــة المســـتطلعة 
ـــا بنســـبة بلغـــت )27.1%(  ـــة دراســـات علي بلغـــت )%53.4(، يليهـــم الذيـــن درجتهـــم العلمي
يليهـــم حملـــة الشـــهادة الثانويـــة بنســـبة بلغـــت )%17.5(، وهنـــاك نســـبة بلغـــت )2%( 

للذيـــن شـــهادتهم المتوســـطة واالبتدائيـــة ومـــا دونهـــا.

النسبةالعددالدرجة العلمية

13627.1دراسات عليا

26853.4جامعي

8817.5ثانوي

4.8متوسط

61.2ابتدائي فما دون

%502100المجموع
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يتضـــح مـــن نتائـــج الجـــدول رقـــم )7( أن األكثريـــة مـــن المســـتطلعين مقـــدار دخلهـــم 
الشـــهري يتـــراوح مـــا بيـــن )15001 إلـــى 20000( ألـــف ريـــال، وذلـــك بنســـبة بلغـــت 
)%19.1(، يليهـــم الذيـــن مقـــدار دخلهـــم الشـــهري يتـــراوح مـــا بيـــن )5001 إلـــى 
10000( ألـــف ريـــال وذلـــك بنســـبة )%16.1(،  وبلغـــت نســـبة الذيـــن ال يوجـــد لديهـــم 
دخـــل )%15.7(، فـــي حيـــن بلغـــت نســـبة الذيـــن مقـــدار دخلهـــم عشـــرين ألـــف ريـــال 
فأكثـــر )%14.9(، يلـــي ذلـــك الذيـــن مقـــدار دخلهـــم الشـــهري مـــن 10001 إلـــى خمســـة 
ـــرًا الذيـــن مقـــدار دخلهـــم الشـــهري مـــن  ـــال بنســـبة بلغـــت )%13.3(، وأخي ـــف ري عشـــرة أل
ثاثـــة ألـــف إلـــى خمســـة ألـــف ريـــال بنســـبة بلغـــت )%11.8( وهنـــاك نســـبة بلغـــت )9%( 

ـــة. ـــة الدراس ـــراد عين ـــن أف ـــهري م ـــم الش ـــدار دخله ـــددوا مق ـــم يح ل

جدول رقم )7(
توزيع أفراد العينة المستطلعة وفقًا لمستوى الدخل الشهري

النسبةالعددمستوى الدخل الشهري
5911.8من 3000 إلى 5000 ريال
8116.1من 5001 - 10000 ريال

6713.3من 10001 إلى 15000 ريال
9619.1من 15001 - 20000 ريال

7514.9أكثر من 20000 ريال
7915.7ال يوجد دخل

459.0لم يحدد مقدار الدخل
100%502المجموع



درجــــة اإلحســــاس بالمســـؤولية االجتماعية
Sensible Degree of Social Responsibility19

 ثانيًا: درجة اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية في المجتمع السعودي.
  وفيما يلي نتائج ذلك:   وفيما يلي نتائج ذلك: 

جدول رقمم )8(
اإلحصاءات الوصفية للكشف عن درجة اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية في المجتمع السعودي

البيان
المسؤولية 
االجتماعية 
الشخصية 
)الذاتية(

المسؤولية 
االجتماعية 

نحو 
المجتمع 
وقضاياهم

المسؤولية 
االجتماعية 
في االلتزام 

بالقيم 
الدينية

المسؤولية 
االجتماعية 
نحو الوطن 

ومكانته

الدرجة 
الكلية 

للمسؤولية 
االجتماعية

المتوسط 
4.303.903.804.704.20الحسابي

االنحراف 
32056.40774.38363.33516.26168.المعياري

النسبة 
%84.6%93.8%76.4%78.4%86.8الموزونة

2341الترتيب

عالية جدًاعالية جدًاعاليةعاليةعالية جدًادرجة حدوثها

بلغـــت درجـــة اإلحســـاس بالمســـؤولية االجتماعيـــة فـــي المجتمـــع الســـعودي وفقـــًا 
ـــة  ـــة »عالي ـــي فئ ـــغ )4.20( ف ـــابي بل ـــط حس ـــتطلعة )%84.6(، بمتوس ـــة المس آلراء العين
ـــة  ـــن كان بدرج ـــًا آلراء المبحوثي ـــة وفق ـــؤولية االجتماعي ـــاس بالمس ـــدًا » أي أن اإلحس ج
مرتفعـــة،  وكانـــت أعلـــى درجـــة تمثلـــت فـــي المســـؤولية االجتماعيـــة نحـــو الوطـــن، 
ـــغ )4.70(  ـــابي بل ـــط حس ـــت )%93.8(، بمتوس ـــبة بلغ ـــب األول، بنس ـــي الترتي ـــاءت ف وج
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فـــي فئـــة »عاليـــة جـــدًا« يليهـــا المســـؤولية االجتماعيـــة الشـــخصية )الذاتيـــة( بنســـبة 
بلغـــت )%86.8(، بمتوســـط حســـابي بلـــغ )4.30( فـــي فئـــة عاليـــة جـــدًا، يلـــي ذلـــك 
المســـؤولية االجتماعيـــة نحـــو المجتمـــع وقضايـــاه بنســـبة بلغـــت )%78.4(، بمتوســـط 
ـــزام  ـــي االلت ـــة ف ـــؤولية االجتماعي ـــرًا المس ـــة، وأخي ـــة عالي ـــي فئ ـــغ )3.90( ف ـــابي بل حس
ــة  ــي فئـ ــغ )3.80( فـ ــابي بلـ ــط حسـ ــت )%76.4(، بمتوسـ ــبة بلغـ ــة بنسـ ــم الدينيـ بالقيـ

»عاليـــة«.

 ثالثًا: درجة اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية الشخصية )الذاتية(.

جدول رقم )9(
استجابات أفراد عينة الدراسة لمعرفة درجة اإلحساس بالمسؤولية 

االجتماعية الشخصية )الذاتية(

العبارةم
درجة حدوثها

ط 
س

تو
لم

ا
ي

ساب
لح

ا

ب
رتي

الت

ها
وث

حد
ة 

رج
د

ال يحدث 
أبدًا

نادرًا ما 
يحدث

غير 
متأكد

يحدث 
أحيانًا

 يحدث
دائمًا

أحرص على المشاركة في المناسبات 1
االجتماعية الخاصة بأفراد أسرتي

9226132333العدد
 يحدث4.516

دائمًا 1.84.41.226.366.3النسبة

أشارك أسرتي في حل المشكالت 2
واتخاذ القرارات.

533131360العدد
 يحدث4.673

دائمًا 1.0.6.626.171.7النسبة

أخصص وقتًا متوازنًا بين العمل 3
واألسرة

7725171292العدد
 يحدث4.467

دائمًا 1.41.45.034.158.2النسبة

أقوم بأي عمل يوكل إلي بإتقان4
227112379العدد

 يحدث4.722
دائمًا 4.41.422.375.5.النسبة

أعتمد على نفسي في حل مشكالتي5
148140349العدد

 يحدث4.664
دائمًا 2.81.627.969.5.النسبة

أهتم بمصلحتي الشخصية أواًل6
9358242109-العدد

2.278
 نادرًا
 ما

يحدث 18.511.648.221.7-النسبة

أهتم بصحة وسالمة أفراد أسرتي7
14343451العدد

 يحدث4.871
دائمًا 2.8.68.689.8.النسبة

أشعر بالخجل إذا تأخرت عن موعدًا 8
محدد مسبقًا

7147136338العدد
 يحدث4.565

دائمًا 1.42.81.427.167.3النسبة

يحدث 4.30المتوسط العام
دائمًا
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  يتضـــح مـــن نتائـــج الجـــدول رقـــم )9( أن درجـــة اإلحســـاس بالمســـؤولية االجتماعيـــة 
ـــاء  ـــا )4.30(، وج ـــابي له ـــط الحس ـــغ المتوس ـــث بل ـــدًا، حي ـــة ج ـــة عالي ـــخصية كان بدرج الش
ـــر  ـــة نظ ـــن وجه ـــا م ـــًا ألهميته ـــخصية وفق ـــة الش ـــؤولية االجتماعي ـــرات المس ـــب فق ترتي

ـــي: ـــا يل ـــتطلعة كم ـــة المس ـــراد العين أف
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ــراد  ــو أفـ ــة نحـ ــؤولية االجتماعيـ ــاس بالمسـ ــة اإلحسـ ــًا: درجـ رابعـ
المجتمـــع وقضاياهـــم.

جدول رقم )10(
استجابات أفراد عينة الدراسة لمعرفة درجة اإلحساس بالمسؤولية 

االجتماعية نحو أفراد المجتمع وقضاياهم

العبارةم
درجة حدوثها

ط 
س

تو
لم

ا
ي

ساب
لح

ا

ب
رتي

الت

ها
وث

حد
ة 

رج
د

ال يحدث 
أبدًا

نادرًا ما 
يحدث

غير 
متأكد

يحدث 
أحيانًا

 يحدث
دائمًا

أحرص على تكوين عالقات اجتماعية 1
مع اآلخرين.

31413190282العدد
 يحدث4.463

دائمًا 62.82.637.856.2.النسبة

أشارك اآلخرين في المناسبات 2
االجتماعية

4309243216العدد
 يحدث4.274

دائمًا 86.01.848.443.0.النسبة

أساهم في األعمال التطوعية التي 3
تخدم المجتمع

136522203199العدد
 يحدث4.025

دائمًا 2.612.94.440.439.6النسبة

أشعر بأن دوري محدود في المجتمع 4
ال يقدم وال يؤخر

1168327132-العدد
 يحدث2.567

نادرًا 23.116.554.06.4-النسبة

أحرص على أال أتدخل إذا رأيت أحد 5
الجيران يسبب األذى لآلخرين

1436824744-العدد
 غير2.626

متأكد 28.513.549.28.8-النسبة

أبادر بتقديم المساعدة لآلخرين في 6
أي وقت

159146341العدد
 يحدث4.642

دائمًا 21.01.829.167.9.النسبة

أشعر بالسعادة عندما أقوم بأعمال 7
تخدم مجتمعي.

37424503العدد
 يحدث4.871

دائمًا 61.48.489.6.6.النسبة

يحدث 3.90المتوسط العام
دائمًا

يتبيـــن مـــن نتائـــج الجـــدول رقـــم )10( 
أن درجـــة اإلحســـاس بالمســـؤولية 
االجتماعيـــة نحـــو أفـــراد المجتمـــع 
عاليـــة،  بدرجـــة  كان  وقضاياهـــم 
حيـــث بلـــغ المتوســـط الحســـابي 
ترتيـــب  وجـــاء   ،)3.90( لذلـــك 
فقـــرات المســـؤولية االجتماعيـــة 
نحـــو أفـــراد المجتمـــع وقضاياهـــم 
ـــر  ـــة نظ ـــن وجه ـــا م ـــًا ألهميته وفق
ــا  ــتطلعة كمـ ــة المسـ ــراد العينـ أفـ

يلـــي:
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خامسًا: درجة اإلحساس بالمسؤولية الدينية واألخالقية.

جدول رقم )11(
استجابات أفراد عينة الدراسة لمعرفة درجة اإلحساس بالمسؤولية الدينية 

واألخاقية

العبارةم
درجة حدوثها

ط 
س

تو
لم

ا
ي

ساب
لح

ا

ب
رتي

الت

ها
وث

حد
ة 

رج
د

ال يحدث 
أبدًا

نادرًا ما 
يحدث

غير 
متأكد

يحدث 
أحيانًا

 يحدث
دائمًا

أقوم بتقديم النصيحة عندما أرى 1
شخصا يعبث بالممتلكات العامة

135240229168العدد
 يحدث3.975

دائمًا 2.610.48.045.633.5النسبة

الجأ إلى الغش والتحايل لتحقيق 2
مصالحي الشخصية

41213707-العدد
 يحدث2.297

نادرًا 82.12.613.91.4-النسبة

أحافظ على أبناء وطني من األمراض 3
المعدية

661979392العدد
 يحدث4.682

دائمًا 1.21.23.815.778.1النسبة

اقتطع جزءًا من دخلي لمساعدة 4
المحتاجين

104928225190العدد
 يحدث4.074

احيانًا 2.09.85.644.837.8النسبة

أحرص على تأدية واجباتي الدينية 5
واألخالقية

32658433العدد
 يحدث4.821

دائمًا 6.41.211.686.3.النسبة

أعمل على تحقيق أهدافي الشخصية 6
بغض النظر عن الوسيلة

310438861-العدد
 يحدث2.316

نادرًا 61.88.617.512.2-النسبة

أساعد رجال اإلسعاف على تسهيل 7
المرور لهم

8212362388العدد
 يحدث4.603

دائمًا 1.64.24.612.477.3النسبة

يحدث 3.80المتوسط العام
دائمًا

تشـــير نتائـــج الجـــدول رقـــم )11( إلـــى 
أن درجـــة اإلحســـاس بالمســـؤولية 
الدينيـــة واألخاقيـــة كان بدرجـــة 
المتوســـط  بلـــغ  حيـــث  عاليـــة، 
وجـــاء   ،)3.80( لذلـــك  الحســـابي 
ــا  ــًا ألهميتهـ ــا وفقـ ــب فقراتهـ ترتيـ
مـــن وجهـــة نظـــر أفـــراد العينـــة 

المســـتطلعة كمـــا يلـــي:
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سادسًا: درجة اإلحساس بالمسؤولية الوطنية.

جدول رقم )12(
استجابات أفراد عينة الدراسة لمعرفة درجة اإلحساس بالمسؤولية الوطنية

العبارةم
درجة حدوثها

ط 
س

تو
لم

ا
ي

ساب
لح

ا

ب
رتي

الت

ها
وث

حد
ة 

رج
د

ال يحدث 
أبدًا

نادرًا ما 
يحدث

غير 
متأكد

يحدث 
أحيانًا

 يحدث
دائمًا

أشعر أن الحفاظ على األمن جزء من 1
مسؤولية كل مواطن

20481-1-العدد
 يحدث4.951

دائمًا 4.095.8-2.-النسبة

أتضايق من سلبية بعض الشباب تجاه 2
وطنهم

43559431العدد
 يحدث4.815

دائمًا 8.61.011.885.9.النسبة

3
أشعر أن كل مواطن يجب أن يكون 

مستعدًا لخدمة وطنه تحت أي ظرف 
طارئ

1037454-1العدد
 يحدث4.883

دائمًا 2.07.490.4-2.النسبة

يشغلني ما يتعرض له وطني من 4
مؤامرات

381557419العدد
 يحدث4.756

دائمًا 61.63.011.483.5.النسبة

أحرص على أخذ األخبار من المصادر 5
الرسمية المحلية

112260418العدد
 يحدث4.786

دائمًا 2.24.412.083.3.النسبة

ألتزم باألنظمة والقوانين باستمرار6
3468427-العدد

 يحدث4.834
دائمًا 6.813.585.1.-النسبة

أشارك في الفعاليات والمناسبات 7
الوطنية

123616191247العدد
 يحدث4.258

دائمًا 2.47.23.238.049.2النسبة

8
إذا علمت أن شخصًا ما يتعامل 

بالرشوة في وطني أبلغ عنه الجهات 
المختصة

203974115254العدد
 يحدث4.089

دائمًا 4.07.814.722.950.6النسبة

أكون سفيرًا لوطني في تقديم 9
الصورة اإليجابية عن الوطن

13438456العدد
 يحدث4.882

دائمًا 2.6.87.690.8.النسبة

يحدث 4.70المتوسط العام
دائمًا

ـــؤولية الوطنيـــة قـــد  ـــة اإلحســـاس بالمس يتضـــح مـــن نتائـــج الجـــدول رقـــم )12( أن درج
ـــغ  ـــث بل ـــة الدراســـة مـــن المســـتطلعين حي ـــة جـــدًا، وفقـــًا آلراء أفـــراد عين كان بدرجـــة عالي
المتوســـط الحســـابي لذلـــك )4.70(، وجـــاء ترتيـــب فقـــرات درجـــة اإلحســـاس بالمســـؤولية 

ـــي: ـــا يل ـــن كم ـــًا ألهميتهـــا مـــن وجهـــة نظـــر المبحوثي ـــة وفق الوطني
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سابعًا: الفروق في درجة المسؤولية االجتماعية وفقًا لمتغير الجنس. 

جدول رقم )13(
الفروق في درجة المسؤولية االجتماعية تبعًا لمتغير الجنس

ـــدم  ـــة )2.53( ع ـــع كاي البالغ ـــة مرب ـــًا لقيم ـــم )13( ووفق ـــدول رق ـــج الج ـــن نتائ ـــح م يتض
وجـــود فـــروق دالـــة إحصائيـــًا فـــي درجـــة اإلحســـاس بالمســـؤولية االجتماعيـــة تبعـــًا 
ــاث  ــور واإلنـ ــن الذكـ ــة مـ ــة الدراسـ ــراد عينـ ــى(، أي أن أفـ ــر/ أنثـ ــس )ذكـ ــر الجنـ لمتغيـ

متفقيـــن فـــي اســـتجاباتهم نحـــو فقـــرات درجـــة المســـؤولية االجتماعيـــة. 

درجة المسؤولية االجتماعية

وع
جم

لم
ا

ضعيفةمتوسطةعالية

الجنس
ذكر

33320335العدد
%100.0%0.0%6.%99.4النسبة

أنثى
16421167العدد
%100.0%6.%1.2%98.2النسبة

المجموع
49741502العدد
%100.0%2.%8.%99.0النسبة

قيمة مربع كاي2                     2.53                     مستوى الداللة 0.28
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ثامنًا: الفروق في درجة المسؤولية االجتماعية وفقًا لمتغير الجنسية.

جدول رقم )14(
الفروق في درجة المسؤولية االجتماعية تبعًا لمتغير الجنسية

ـــدم  ـــة )0.686( ع ـــع كاي البالغ ـــة مرب ـــًا لقيم ـــم )14( ووفق ـــدول رق ـــج الج ـــن نتائ ـــح م يتض
وجـــود فـــروق دالـــة إحصائيـــًا فـــي درجـــة اإلحســـاس بالمســـؤولية االجتماعيـــة تبعـــًا لمتغيـــر 
ــن الســـعوديين  ــة مـ ــة الدراسـ ــراد عينـ ــر ســـعودي(، أي أن أفـ ــية )ســـعودي/ غيـ الجنسـ

ـــة. ـــؤولية االجتماعي ـــة المس ـــرات درج ـــو فق ـــتجاباتهم نح ـــي اس ـــن ف ـــن متفقي والمقيمي

درجة المسؤولية االجتماعية

وع
جم

لم
ا

ضعيفةمتوسطةعالية

الجنس
سعودي

43741442العدد
%100.0%2.%9.%98.9النسبة

غير سعودي
600060العدد
%100.0%0.0%0.0%100.0النسبة

المجموع
49741502العدد
%100.0%2.%8.%99.0النسبة

قيمة مربع كاي2                    0.686                    مستوى الداللة 0.71
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تاسعًا: الفروق في درجة المسؤولية االجتماعية وفقًا لمتغير العمر.

جدول رقم )15(
الفروق في درجة المسؤولية االجتماعية تبعًا لمتغير العمر

توضـــح نتائـــج الجـــدول رقـــم )15( الفـــروق فـــي درجـــة المســـؤولية المجتمعيـــة تبعـــًا 
ــة )15.13(  ــع كاي البالغـ ــة مربـ ــه أن قيمـ ــن خالـ ــن مـ ــة، وتبيـ ــة العمريـ ــر الفئـ لمتغيـ
ــؤولية  ــة المسـ ــروق فـــي درجـ ــاك فـ ــتوى )0.01( أي أن هنـ ــد مسـ ــًا عنـ ــة إحصائيـ دالـ
ـــا  ـــه كلم ـــى أن ـــا، بمعن ـــة بينهم ـــة طردي ـــت العاق ـــر، وكان ـــر العم ـــًا لمتغي ـــة تبع االجتماعي
ـــن  ـــة م ـــة الدراس ـــراد عين ـــًا آلراء أف ـــة وفق ـــؤولية االجتماعي ـــة المس ـــر زادت درج زاد العم

ــتطلعين. المسـ

درجة المسؤولية االجتماعية

وع
جم

لم
ا

ضعيفةمتوسطةعالية

العمر

20-29 سنة
662169العدد
%100.0%1.4%2.9%95.7النسبة

30-39 سنة
902092العدد
%100.0%0.0%2.2%97.8النسبة

40-49 سنة
16600166العدد
%100.0%0.0%0.0%100.0النسبة

50 فأكثر
17500175العدد
%100.0%0.0%0.0%100.0النسبة

المجموع
49741502العدد
%100.0%2.%8.%99.0النسبة

قيمة مربع كاي2 )15.13(                           مستوى الداللة )0.01(**
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عاشرًا: التوصيات.

   في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها خرجت الدراسة بالتوصيات التالية:

العمـــل علـــى غـــرس قيـــم المســـؤولية االجتماعيـــة منـــذ الصغـــر مـــن . 1
ــا فـــي ذلـــك التعليـــم إذ بينـــت نتائـــج  خـــال التنشـــئة االجتماعيـــة بمـ
الدراســـة وجـــود فـــروق فـــي المســـؤولية االجتماعيـــة لمتغيـــر الفئـــة 

العمريـــة.

ـــز ثقافـــة المســـؤولية . 2 ـــوي فـــي تعزي ـــب االســـري والترب ـــل دور الجان تفعي
ـــاء. ـــدى األبن ـــة ل االجتماعي

دعـــم الباحثيـــن والمهتميـــن فـــي مجـــال المســـؤولية االجتماعيـــة . 3
بمـــا يســـهم فـــي طـــرح أفـــكار ورؤى تســـاعد علـــى النهـــوض ببرامـــج 

المســـؤولية االجتماعيـــة وتطويرهـــا وفـــق االحتياجـــات.  

ـــي . 4 ـــة ف ـــؤولية االجتماعي ـــاس المس ـــرات لقي ـــداد مؤش ـــى إع ـــل عل العم
ـــد. ـــور إن وج ـــي القص ـــنى تاف ـــكل دوري ليتس ـــعودي بش ـــع الس المجتم

العمـــل علـــى بلـــورة رؤيـــة واضحـــة تشـــترك فيهـــا جميـــع منظمـــات . 5
المجتمـــع المدنـــي لوضـــع اســـتراتيجية للمســـؤولية االجتماعيـــة فـــي 

المجتمـــع.

ــة . 6 ــع رؤيـ ــة مـ ــؤولية االجتماعيـ ــج المسـ ــة برامـ ــى مواءمـ ــل علـ العمـ
التنميـــة المســـتدامة2030. المملكـــة ٢٠٣٠ وأهـــداف 

ـــات . 7 ـــع الجه ـــيق م ـــة بالتنس ـــؤولية االجتماعي ـــم المس ـــكل لتنظي ـــاء هي نش
ـــكل دوري. ـــا بش ـــم واقعه ـــة وتقيي المختص

ــؤولية . 8 ــة المسـ ــي بأهميـ ــع الوعـ ــاهم برفـ ــه تسـ ــج تثقيفـ ــاد برامـ ايجـ
االجتماعيـــة فـــي تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة.

ـــز . 9 ـــة وتعزي ـــؤولية االجتماعي ـــص بالمس ـــة تخت ـــة هادف ـــج تدريبي ـــاد برام إيج
ـــع. ـــي المجتم ـــتدامة ف ـــة المس التنمي
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المراجع والمصادر

لمحة عن الجهة التي أعدت االستطالع

فريق عمل للدراسة االستطالعية:

الصيـــاد، عبدالعاطـــي أحمـــد )1989م( جـــدول تحديـــد حجـــم العينـــة فـــي 
رابطـــة التربيـــة األمريكيـــة، القاهـــرة، رابطـــة التربيـــة الحديثـــة.

تعتبـــر شـــبكة المســـؤولية االجتماعيـــة جهـــة ســـعودية استشـــارية متخصصـــة فـــي التنميـــة 
المســـتدامة والمســـؤولية االجتماعيـــة، تأسســـت فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
ـــة  ـــات ذات الصل ـــادئ والممارس ـــاء بالمب ـــل االرتق ـــن أج ـــل م ـــام 2010، وتعم ـــاض ع بالري
باالســـتدامة والمســـؤولية االجتماعيـــة فـــي المملكـــة والوطـــن العربـــي.  وتشـــجيع 
ـــتدامة  ـــا االس ـــائل وقضاي ـــول مس ـــة ح ـــرات والمعرف ـــادل الخب ـــدة وتب ـــم جدي ـــم مفاهي تعّل
والمســـؤولية االجتماعيـــة. وتهتـــم بتشـــجيع أفضـــل ممارســـات األعمـــال المســـؤولة 
ـــل  ـــة مـــن الخدمـــات تتضمـــن إعـــداد االســـتراتيجيات والتأهي مـــن خـــال مجموعـــة متكامل
والتدريـــب والبحـــوث فـــي االســـتدامة وإعـــداد تقاريـــر االســـتدامة وتقـــدم أفضـــل 
ـــزة تنافســـية للشـــركات والمؤسســـات  ـــق مي ـــا لتحقي ـــإلدارة العلي الخدمـــات االستشـــارية ل
ـــهمت  ـــة ، وأس ـــة ودولي ـــات محلي ـــع جه ـــراكات م ـــن  الش ـــد م ـــال العدي ـــن خ ـــل م ، وتعم
علـــى مـــدار عـــدة ســـنوات مـــن المســـاهمة فـــي تأســـيس المســـؤولية االجتماعيـــة 
بالوطـــن العربـــي ونشـــر ثقافتهـــا مـــن خـــال العديـــد مـــن البرامـــج  واالنشـــطة فـــي 

ـــي. ـــن العرب الوط

 المشرف على الدارسة د. الرمضي بن قاعد الصقري1

 الباحث الرئيس د. نايف بن سراج الهذلي2

 الباحث المساعد أ. متعب بن سلمان الشمري3

باحث مساعد أ. خالد بن محمد الفريجي4

 المحلل االحصائي أ. جبريل أحمد محمد5

 محكم أول د. أيمن الياس الزور6

 محكم ثاني د. فتحية حسين القرشي7

 مدقق لغوي دياب طالب االبراهيم8
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 CSRSA متخصصـــة فـــي التنميـــة المســـتدامة والمســـؤولية االجتماعيـــة ولديهـــا فريـــق بحثـــي فـــي 

ـــون  ـــع ليك ـــة المجتم ـــا لخدم ـــا تطوع ـــتطاع خبراؤن ـــذا االس ـــد ه ـــراي وأع ـــتطاع ال ـــات واس ـــال الدراس مج

خـــط أســـاس للجهـــات المعنيـــة فـــي التنميـــة المســـتدامة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية.

ـــري  ـــذ االذن التحري ـــا دون أخ ـــا او جزئي ـــتطاع كلي ـــذا االس ـــي ه ـــواردة ف ـــات ال ـــخ المعلوم ـــمح نس وال يس

المســـبق مـــن CSRSA وتحتفـــظ بجميـــع حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة وحقـــوق النشـــر فـــي هـــذا االســـتطاع 

ـــدر. ـــى المص ـــارة ال ـــي باإلش ـــهاد العلم ـــوز االستش ويج

وهـــذا االســـتطاع بـــذل بـــه جهـــد كبيـــر مـــن فريـــق العمـــل ونقـــدم فـــي هـــذا االســـتطاع معلومـــات 
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