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 ألهمية النسبية ألبعاد الشمول المالي في تحقيق المسئولية االجتماعية ا
 دراسة ميدانية –للبنوك التجارية 

 
 المستخلص:
البحث إلي التعرف علي األهمية النسبببببببببببببببية ألمعلي ال ببببببببببببببم   المللي  ي  ح ي    يهدف

 المسئ لية االجتملعية للبن ك التجلرية.
ولتح ي  هباا الهبدف اخببببببببببببببتجبدال الببليبث المنهن االخببببببببببببببت را ي والميبدا ي  واألخببببببببببببببلليب  
اإليصبل ية ال فبةية وضعا االبتبلراا الم معملية البتبلر  روا البحث  و  فبل البليث  

 لثب ا فحة الةرا الر يسي للبحث والةروا الةرعية التللية:
 الفرض الرئيسي:

  جد عمقة معن ية ذاا ياللة إيصببببببببببببل ية عيد  لبي   معلي ال ببببببببببببم   المللي و ح ي   
 المسئ لية االجتملعية للبن ك التجلرية.

 ويتةرع مد الةرا الر يسي ثمثة  روا  رعية وهي:
ياللبة إيصبببببببببببببببل يبة عيد  لبي  ماعبد وفبببببببببببببب   الجبدمبلا المبلليبة   جبد عمقبة معن يبة ذاا  -

 المصر ية للعممء وضيد  ح ي  المسئ لية االجتملعية للبن ك التجلرية.
  جبد عمقبة معن يبة ذاا ياللبة إيصببببببببببببببل يبة عيد  لبي  ماعبد اخببببببببببببببتجبداال الجبدمبلا المبللية   -

 المصر ية وضيد  ح ي  المسئ لية االجتملعية للبن ك التجلرية.

قة معن ية ذاا ياللة إيصل ية عيد  لبي  ماعد ج ية الجدملا المللية المصر ية    جد عم -
 وضيد  ح ي  المسئ لية االجتملعية للبن ك التجلرية.

 معلي   – معلي ال م   المللي  –المسئ لية االجتملعية  –ال م   المللي  الكلمات المفتاحية:
 البن ك التجلرية.  –المسئ لية االجتملعية 

The relative importance of the dimensions of financial inclusion in 

achieving social responsibility for  Commercial 

Banks - Field Study 

 

Summary : The research aims to identify the relative importance of the 

dimensions of financial inclusion in achieving the social responsibility 

of commercial banks 

To achieve this goal, the researcher used the inductive and field 

methods, descriptive statistical methods and some non- parametric tests 
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to test the research assumptions, and the researcher found the validity 

of the main imposition of the research and the following sub- 

assumptions 

 -The main imposition 

There is a statistically significant moral relationship between applying 

the dimensions of financial inclusion and achieving the social 

responsibility of commercial banks. 
 -The main imposition is derived from three sub-assumptions   

-There is a statistically significant moral relationship between the 

application after the arrival of financial banking services for customers 

and the realization of the social responsibility of commercial banks 

-There is a statistically significant moral relationship between the 

application after the use of banking financial services and the 

realization of the social responsibility of commercial banks 

-There is a statistically significant moral relationship between applying 

the quality of banking financial services and achieving the social 

responsibility of commercial banks  

Keywords: Financial inclusion- social responsibility - dimensions of 

financial inclusion - dimensions of social responsibility - commercial 

banks 
 المقدمة )اإلطار المنهجي(:

ل د  فببببببن للبن ك التجلرية يوراا هلملا ويي يلا  ي ال قا الحللي  ييث  فببببببن يورهل ال 
ممبلرخببببببببببببببتهبل  ينحصببببببببببببببر  ي   بدلي الجبدمبلا المبلليبة   ر عبل  عبدو  معبلي   بر مد ذلب   وه   

الر يسببببببية والهلمة ه  فبببببببن مد شببببببمد    ببببببلتهل   لمسببببببئ ليتهل االجتملعية  جلت المجتم    و 
قيبلمهبل محبل الم ببببببببببببببجما المتعل بة مللمجتم  المحير مد محبلرضة  مراا و ميبة ومحبلرضة الة ر  
وال يلال ممبليراا متعدية خببببببببببب اء بلفبببببببببببة مللتعليي  و مللصبببببببببببحة  و عدعي قللعلا يي ية  ي 
المجتم   ومد شبمد  ل  األيواا التي  سبتجدمهل  ل  البن ك  ي يعي مسبئ ليتهل االجتملعية  
ه  ال بببم   المللي والاو لسبببلعدهل علي وفببب   جمي  بدمل هل لجمي   ئلا المجتم  مج ية  

 عللية و كلةة عليلة.
 طبيعة المشكلة:

هي الع امل التي   ن غيلب  لبي  ال بببببم   المللي  ي البن ك التجلرية المصبببببرية   يد   
 عزز االخبببت رار المللي و ح   العدالة  ي   دلي الجدملا لكل ة ئبببرا ن المجتم  قد ييثر علي 

الجدملا المللية  خببببب اء  ل ا  ل  الةئلا ال  سبببببتلي  الحصببببب   علي   طللبي ئلا  ثيرة مد 
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 كلةة   الجبدمبلا إمبل لباعبد المسببببببببببببببل بة عينهبل وضيد  قرب عنب   جبلرو  و لعبدال م بدر هبل علي  حمبل
الجدملا البنكية  ةتن يسببببببببلب لهل  ي  ل  البن ك  و لسبببببببب ء ج ية الجدملا البنكية ممل ييثر 
مببللسببببببببببببببلبب  علي الببدور االجتمببلعي البباو لجبب   ن    ال مببل  لبب  البن ك  جببلت المجتم  والبيئبة  
المحيلة  و لضببلا لة دهل ئببريحة غير قليلة مد العممء القير قليريد علي الحصبب   علي  ل   

 ا   هي عمقة  بليلية.الجدمل
 لاا  كمد م جلة البحث  ي اإلجلمة علي التسلؤ  التللي:

مل هي األهمية النسببببية ألمعلي ال بببم   المللي  ي  ح ي  المسبببئ لية االجتملعية للبن ك  
 التجلرية؟

 ويتةرع مد ذل  السيا  عدة  خئلة وهي:
التجلرية لكل ة ئببببببببرا ن  مل األهمية النسبببببببببية ل فبببببببب   الجدملا المللية الجلفببببببببة مللبن ك   -

 المجتم   ي  ح ي  المسئ لية االجتملعية؟
مل األهمية النسببببببببية الخبببببببتجداال الجدملا المللية الجلفبببببببة مللبن ك التجلرية مد قبل  ل ة  -

 ئرا ن المجتم   ي  ح ي  المسئ لية االجتملعية؟

 ؟مل األهمية النسبية لج ية الجدملا المصر ية  ي  ح ي  المسئ لية االجتملعية -
 أهمية البحث:

  تمثل  همية البحث  ي الن لط التللية:
 عيلن  ثر ال م   المللي  ي  ح ي  المسئ لية االجتملعية للبن ك التجلرية. -1
الجهلا البحثية والمصبببببببببببر ية  ح   همية  لبي  ال بببببببببببم   المللي  ي  ح ي   جاب ا تبلت   -2

 المسئ لية االجتملعية للبن ك  جلت عمم هل.
 

 البحث:أهداف  
يتمثل الهدف الر يسبببي للبحث  ي   ييي األهمية النسببببية عيد  معلي ال بببم   المللي وضيد 

  ح ي  المسئ لية االجتملعية للبن ك التجلرية  وذل  مد بم :
  حديد اإلطلر العلال لل م   المللي  و معليت الثمثة. -

 االجتملعية للبن ك التجلرية.  ييي  ثر ال م   المللي  ي  ح ي  المسئ لية  -

قيلس  ثر ال ببببببببم   المللي علي  ح ي  المسببببببببئ لية االجتملعية للبن ك التجلرية مد بم   -
 الدراخة الميدا ية.
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 فروض البحث:
 الفرض الرئيسي: -

  جد عمقة معن ية ذاا ياللة إيصبببل ية عيد  لبي   معلي ال بببم   المللي وضيد  ح ي   
  ك التجلرية.المسئ لية االجتملعية للبن

 يتةرع مد الةرا الر يسي ثمثة  روا  رعية وهي:
  جبد عمقبة معن يبة ذاا ياللبة إيصبببببببببببببببل يبة عيد  لبي  ماعبد وفبببببببببببببب   الجبدمبلا المبلليبة  -

 المصر ية للعممء وضيد  ح ي  المسئ لية االجتملعية للبن ك التجلرية.

لجبدمبلا المبللية    جبد عمقبة معن يبة ذاا ياللبة إيصببببببببببببببل يبة عيد  لبي  ماعبد اخببببببببببببببتجبداال ا -
 المصر ية وضيد  ح ي  المسئ لية االجتملعية للبن ك التجلرية.

  جد عمقة معن ية ذاا ياللة إيصل ية عيد  لبي  ماعد ج ية الجدملا المللية المصر ية   -
 وضيد  ح ي  المسئ لية االجتملعية للبن ك التجلرية.

 منهجية البحث:
  مد المنهن االخت را ي واالختنبلطي:اعتمد البليث  ي إعداي هاا البحث علي  ما 

ومد بملل يتي اخببببببببت راء مل جلء  ي الكت  والدوريلا والرخببببببببل ل   المنهج االستتتتتتقرائي:)   ( 
متقيراا الدراخبببببة وهمل ال بببببم   المللي والمسبببببئ لية االجتملعية  العرضية واألجنبية التي  نلولا  

 للبن ك التجلرية م  وش  إطلر  ظرو لتل  الدراخة.
قلال البليث ملخبببتجداال هاا المنهن وذل  ملخبببتجداال ق ا ي االخبببتبيلن    المنهج االستتتنباطي:)ب(  

والتي  ي   زيعهل علي عينة مد عممء البن ك التجلرية و حليل  تل ن هاا االخببببببببببببتبيلن إلثبلا  
 فحة  روا الدراخة.

 حدود الدراسة:
 ي محل ظة  خببببببببي ط  ي  ي  لبي   ل  الدراخببببببببة علي عينة مد عممء البن ك التجلرية  

 ابتيلرهي ملري ة ع  ا ية.
 خطة البحث:

  ي   سيي البحث لآل ي:
 م دمة البحث وإطلرت المنهجي. -
 وه  اإلطلر النظرو والدراخلا السلم ة. -المبحث األو   -

 الدراخة الميدا ية والنتل ن والت فيلا. –المبحث الثل ي  -
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 المبحث األول:
 اإلطار النظري:

اإلطلر النظرو لثمثة  جزاء وهي ال بببببببببم   المللي والمسبببببببببئ لية االجتملعية  ي   سبببببببببيي  
 والدراخلا السلم ة.

 :أواًل: الشمول المالي
لاعد ال ببم   المللي مد   ثر األيواا الحديثة  همية علي السببلية االقتصببليلة وبلفببة  

لبليث ملهية  ي البن ك المصببببببر ية وهاا معد يدوة األزمة المللية العللمية  وخبببببب ف يتنلو  ا
 وبصل صل و هدا ل و هميتل و معليت:ال م   المللي مد ييث  عريةل 

 تعريف الشمول المالي: – 1
 عدي  تلملا المةكريد المللييد والبليثيد العرب واألجل    ي وشببببببب   عريل لل بببببببم   

 ن ال م   المللي ه  عملية الهدف منهل    (Peterson, 2020: 3)المللي   ل د ذ را يراخة  
   األ راي وبلفببة الةئلا الة يرة علي الجدملا المللية األخببلخببية  و  ل  ياة  سببلعد علي يصبب 

 حسبببببببببيد مسبببببببببت و الرعللة االجتملعية  ي العديد مد المجتمعلا والحد مد الة ر   مل عر تل 
م  ل الحللة االقتصبببببببببببببليلة التي  ي يلهل ال لحرال  و   (Juan et al., 2021: 12)يراخبببببببببببببة  
الحصببببببب   علي الجدملا المللية األخبببببببلخبببببببية و ك ن  كلةة  ل  الجدملا م ب لة    مدئبببببببج   

 ,.Abdullah et al)للجمه ر والةئبلا األ ثر شببببببببببببببعةبلا  ي المجتم    مبل ذ را يراخببببببببببببببة  

ي عت  ير الجدملا المللية واخببتجدامهل و  دلمهل إلي الةئلا  لعنم ن ال ببم   المللي    (2020:5
د  حملهل  و لضببببببلا إمجل ية ال فبببببب   إليهل و  ا رهل وقب لهل  الضببببببعيةة  ي المجتم   عتكلةة لمج

م  ل    (HRDO, 2018)لدعي التقير الرقمي    (HRDO)لدو المسبببتجدميد   مل عر ل مر ز 
األ راي والميخببببببسببببببلا علي ال فبببببب   أليوا هي ومنتجل هي المللية مصبببببب رة   عد مسببببببلعدةعبلرة  

 مجل ئة اليتيلجل هي وقدرا هي المللية.
ن  المر زو المصببببببرو م  ل إ لية الجدملا المللية لمجتل   ئلا المجتم    مل عر ل الب

خببببب اء  ل ا ميخبببببسبببببلا  ال   راي وهاا جل   )العرا( والعمل علي  مجيد  ئلا المجتم  مد 
اخبببببببتجداال  ل  الجدملا ويمثل جل   )اللل ( و ك ن  ل  الجدملا مج ية منلخببببببببة و خبببببببعلر 

(.  مل ذ را 2017)البن  المر زو المصببببببببرو     م ب لة وذل  مد بم  قن اا مللية رخببببببببمية
( م ن التعريل األ سببببببب  لل بببببببم   Gatnar, 2013  ما عد  10-9: 2017يراخبببببببة )ينيد   

المللي  ي وائببنلد وه   ن ال ببم   المللي ه  الحللة  المللي ه  الاو وشببعل مر ز ال ببم   
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مد الجدملا المللية  التي لج ن  يهل جمي  األ راي قليريد علي ال فبببببببببب   إلي مجم عة  لملة  
ذاا الج ية العللية وض خببببببببببعلر منلخبببببببببببة  وض خببببببببببل ب مرين لحة   رامة العممء  ييث لمجد 
ال فبببببببببببب   للجدملا المللية مد بم  م دمي  ل  الجدملا  ومد بم  التعريةلا السببببببببببببلم ة  

مد الحللة التي  مجد الةري  لستنتن البليث   ةلق  ل  التعريةلا علي  ن ال م   المللي لعني  
ال فب   للجدمة وال درة علي اخبتجدامهل عتكلةة وج ية  رشبي جمي  األ راي مجل ة المسبت يلا   
وياعد التعريل الجلص مللبن  المر زو  ئببببببمل  عريل مد وجهة  ظر البليث  ييث  ضببببببمد 

أل راي  ااألخببببببببببلخببببببببببية لل ببببببببببم   المللي ملإلشببببببببببل ة إلي   ل قسببببببببببي الةئلا لن عيد األو  األمعلي  
ل )العرا( والثل ية بلفببببة ممتل يد الجدمة وهي  ل ة   راي المجتم  و مثل والميخببببسببببلا و مث

 )اللل ( ويتي ذل  مد بم  قن اا ا صل  رخمية.
 خصائص الشمول المالي: – 2

مد بم  التعريةلا السببببببببلم ة لمجد  ن لسببببببببتنتن البليث الجصببببببببل   التللية لل ببببببببم    
 المللي:

   ل ل مل جمي  ئرا ن المجتم . –  
   دال الجدملا عتكلةة منلخبة لجمي  ئرا ن المجتم . -ب
   ل ل دال الجدملا مج ية عللية. -ج
 إ لية الجدملا المللية  ي  و وقا و و مجلن علي مست و الجمه رية. -ي

 ي هاا الصببببببدي  ن ال ببببببم   المللي    (Rosmah et al., 2020: 14)وذ را يراخببببببة  
ال فببببببب   إلي   مد يدعي االخبببببببت رار المللي  و النم  االقتصبببببببليو  ييث لمجد المسبببببببتجدميد  

زيلية مدبرا هي و ن ي  ويا عهي المصببر ية  و ن الزيلية  ي المدبراا   الرخببمي والنظلال المللي  
الجدملا الملل ضة    المحتملة خبببب ف  سببببلعد الميخببببسببببلا المللية علي  ن  ك ن مر ة  ي   دلي

 منهل.
 أهداف الشمول المالي: – 3

 رية وآبرون  فبببببببب ذ را العديد مد الدراخببببببببلا مجم عة مد  هداف ال ببببببببم   المللي )
2019  &Johnkuada, 2019: 269:والتي  تمثل  يمل يلي ) 

 بةا مست يلا الة ر  و ال ضلء عليل  هل يلا. -  
  ة اقتصليللا. ح ي  المسلواة عيد الجنسيد و مجيد المر  -ب
  عزيز النم  االقتصليو والعمللة.  -ج
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 الحجي علي االختثملر.مسلعدة ال ر لا الصقيرة والمت خلة  -ي
مسبببببببببببببببلعبدة  بل بة الةئبلا االجتمبلعيبة  ي الحصبببببببببببببب   علي الجبدمبلا والمنتجبلا البنكيبة   -ه

ي و عريل األ راي م همية  ل  الجدملا و يةية الحص   عليهل  ور   المست و االجتملع
 واالقتصليو للدولة.

 أهمية الشمول المالي: – 4
ل د ذ را ايدو الدراخببببببببببلا  ن المجتم  محلجة لل ببببببببببم   المللي ييث لل  همية  بيرة  

 وهي: (SEPA, 145) تمثل  ي عدة   لط 
إ لية إمجل ية الحصبببببببببب   علي الجدملا المللية لتمجيد اللب لا الة يرة والضببببببببببعةلء  ي  -  

 الجروج مد عراثد الة ر والحد مد التةلوا االجتملعي.المجتم  مد 
  ن ال ببببببببم   المللي ال ل تصببببببببر علي مسببببببببلعدة األ راي واألخببببببببر   ر وإ مل لمتد  لضببببببببلا  -ب

 للمسلعدة  ي  نمية المجتم   جل ويعزز مد  م ت االقتصليو.
 لسلعد ال م   المللي علي  مجيد األ راي والمجتمعلا المللية  يمل يلي: -ج

 إيارة وية   م الهي. -

 ا جلذ ال راراا المللية الصحيحة. -
(  ن الم ببببببببببلر ة  ي النظلال المللي لمجد  ن لح    21:  2021ذ را يراخببببببببببة )رئببببببببببل    -ي

 مجم عة متن عة مد الة ا د ال جصية والتي  تضمد:
 نمية ال درة علي  نظيي الم ببببببببببببببلري  و ل ر األعمل  التجلرية ممل يتين مد  رفببببببببببببببة  -

 ق   ضل علي المدى الل يل مد بم  التم يل متنلمي الصقر.الحص   علي آ ل

 ال درة علي ي    كلةة التعليي للجيل الجديد. -
الملب ة لتمجيد  يتح   ال ببم   المللي مد بم   ظي اإليراياا والمصببرو لا وااليبلر  -ه

الرجل والمر ة والمجتم   جل لتح ي   هدا هي مد ييث    ير  رص العمل  ممل لحسبببببببد 
   المليو والمعن و لكل ة  ئلا المجتم .ال ش

لسبببببببببببببتنتن البليث م ن  همية ال بببببببببببببم   المللي  مجد  ي يدوة اخبببببببببببببت رار مللي و م  
اقتصبببببليو معلا و كمد  لضبببببلا  هميتل  ي    ير الجدملا المللية مسبببببعر منلخببببب  للةئلا الة يرة  

ولة ومد جل    وإمجل ية م بببببببببببلر تهي  ي االقتصبببببببببببلي ال  مي  هي منةعة متبليلة مد جل   الد
   راي المجتم .
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 أبعاد الشمول المالي: – 5

م  مجم عة ال بببببرا ة العللمية مد  جل ال بببببم    (G20)  ة  قلية مجم عة الع بببببريد  
علي مجم عة مد ميئببببببراا ال يلس   2012ة )ل س  لع س(  ي المجسببببببي  علال مالمللي  ي ق

ية لل ببببم   المللي وهي عبلرة  الجلفببببة ملل ببببم   المللي وهات الميئببببراا   يئ األمعلي الر يسبببب 
عد ثمثبة  معبلي )ال فبببببببببببببب   للجبدمبلا المبلليبة  اخببببببببببببببتجبداال الجبدمبلا المبلليبة  ج ية الجبدمبلا  

 (.65: 2021المللية( وه  مل جلء عدراخة ) خلمة وآبرون  
 عد األول: الوصول للخدمات المالية:الب  

 ي هاا ال ب ن  ن ال فب   للجدملا المللية    (Thakshila, 2021: 45)ذ را يراخبة  
القي اهتملال متزايد  ي جمي    حلء العللي وبلفبة  ي االقتصبليللا النلئبئة والنلمية  ييث ال 
 نت بببر األخببب اق علي  للق واخببب  عيد السبببجلن عبر ال للعلا االقتصبببليلة ممل لج ن لل آثلر 

الدبل وار ةلع مسببببت و الة ر   ظراا  خببببلبية محتملة علي النم  االقتصببببليو و لضببببلا خبببب ء   زي   
لتر ز  فبب   النظلال المللي  ي عدي قليل  سبببيلا مد األ راي  و ال ببر لا  و ال للعلا  ويعني  
ال فبببببببب   المللي ه  الدب   للميخببببببببسببببببببلا المللية للحصبببببببب   علي الجدملا مد قبل األ راي  

ثملر وااليبلر والت ميد  وال ببببر لا ممل يتين االخببببتةلية مد الةرص التجلرية وال درة علي االخببببت
م ن ال فببب   المللي  عني   ا ر   (Reraa et al., 2015)شبببد المجلطر   مل ذ را يراخبببة  

الجدملا والمنتجلا المللية الرخمية  وال درة علي اختجدامهل لتلبية االيتيلجلا المللية الي مية  
 للةري.

 فب   للجدملا  (  ن الميئبراا الجلفبة عباعد ال109: 2018وذ را يراخبة )فب رية   
 المللية هي:

مد البللقيد علي المسبت و ال طني م سبمة يسب    ع  10000عدي   لط ال فب   لكل   -  
 ال يدة اإليارية.

  ي. 1000عدي  جهزة الصراف اآللي لكل  -ب
 يسلملا الن  ي االلكترو ية. -ج
 مدو الترامر عيد   لط   دلي الجدمة. -ي
الايد لعي ببببببب ن  ي ال يداا اإليارية عن لة وفببببببب      النسببببببببة المئ ية إلجمللي السبببببببجلن -ه

 وايدة علي األقل.
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 الب عد الثاني: استخدام الخدمات المالية:
مدو   عني   ن اخبببتجداال الجدملا المللية   (Noelia et al., 2014: 8)ذ را يراخبببة  

   ترة  معر ة اخبببتجداال العممء للجدملا المللية الم دمة مد الميخبببسبببلا المللية وذل   ي بم
(  ن ميئبببببببببببببراا  13:  2017زمنية معينة ومدو ا تظلمهي  ي ذل   وذ را يراخبببببببببببببة )ينيد   

 م يلس ماعد اختجداال الجدملا المللية   مل  يمل يلي:
  سبة البللقيد الايد لديهي   ع وايد علي األقل  حسلب ويلعة منتظمة. - 

 ظي. سبة البللقيد الايد لديهي   ع وايد علي األقل  حسلب ا تملن منت -ب
 مد البللقيد. 1000يملة خيلخة الت ميد لكل عدي  -ج
 عدي معلمما التجز ة غير الن دلة للةري ال ايد. -ي
 عدي معلمما الد   عبر الهل  . - ه
  سبة البللقيد الايد لستجدم ن يسلب عنكي م جل يا ي. - و
  سبة المحتةظيد محسلب عنكي مد علال مضي. - ز
 المحلية. سبة متل ي التح يما المللية  -ح
  سبة ال ر لا المت خلة والصقيرة التي لديهل يسلملا رخمية. -ط
  سبة ال ر لا المت خلة والصقيرة التي  متل  ويا  . - و
  سبة ال ر لا المت خلة والصقيرة الحلفلة علي قروا قل مة مللةعل. -ك

 الب عد الثالث: جودة الخدمات المالية:
الجدملا المللية ال لج ن قيلخببببببببببببببل  (  ن ج ية 11-10: 2018ذ را يراخببببببببببببببة )يدة   

ملألمر السببببهل عل يتلل  يراخببببلا متجصببببصببببة وم لر ة وا جلذ إجراءاا  سببببتند أليلة قلطعة   
ييث  ن هاا الباعد لاعد غير واشببببن  و مبلئببببر وهنلك ع امل  ثيرة  يثر علي ج ية الجدملا  

ال درة علي  حمل المللية و  عيتهل ييث   جد عدة ميئراا   يئ ج ية الجدملا المللية وهي 
ية  يمللة المسببببتهل   السببببل ك المللي  ومدو  و   ع الم ببببل ل  ع ء التكلةة وال ببببةل ية  والرا

 المر بلة ملال تملن.
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ويرو البليث مد بم  مل خببببببب   ن قيلال البن ك مللتعرف علي ايتيلجلا عمم هل مد 
خبببة  تنلخبب  م  ايتيلجلا  الجدملا المللية و  دلي منتجل هل م ببجل يتسببي ملل ببةل ية وضتكلةة منل

 ل ة  ئلا المجتم  لسببببببببلعد البن ك علي  عزيز مسببببببببئ ليتهل االجتملعية  جلت األ راي والمجتم   
 المحير عهل.

 ثانيًا: المسئولية االجتماعية:
ل د  فبببحا الميخببسببلا المللية ميخببسببلا لهل  هداف  جلا  ح ي  المجلخبب  المليلة  

ل ل المجتم  المحير عهل والتةلعل م  األزملا التي  واألرضلح إلي الم بببلر ة  ي عنلء ويل م ببب 
 جلت المجتم  وال  و    اجل المجتم   ييث  فبببببببببببحا  ل  الميخببببببببببسببببببببببلا  تبني يوراا إلجلعيلا  

العلملة  ولكي لحدة   ازن عيد مصبلحة  ل  الميخبسبلا وضيد مصبلحة المجتم  الاو    ب ا  
جبل بهبل  جبلت المجتم   وجعلهبل  يبد   يبل   بلن العبد مد االهتمبلال مبللمسببببببببببببببئ ليبة االجتمبلعيبة مد  

 هدا هل الر يسبببية  وذل  لتح ي  النم  وشبببملن م لؤهل واخبببتمرارهل. لاا خببب ف يتعرا البليث  
 ي هاا الجزء مد البحث لعدة   لط وهي  عريل المسببببببئ لية االجتملعية و معليهل و هي مزاللهل  

 ومبلي هل والرضر عيد  معليهل وامعلي ال م   المللي .
 ريف المسئولية االجتماعية:تع – 1

 ن المسببئ لية االجتملعية للميخببسببلا   (Jaron, 2022: 2)ل د ذ را ايدو الدراخببلا  
هي عبلرة عد   ع مد التنظيي الاا ي بلفبة ملألعمل  التجلرية والتي  سبلعد  ل  الميخبسبلا  

وعد  فبببببببببحلب المصبببببببببللن و ل ة   راي المجتم  و عرف    ةسبببببببببهلعلي  حمل المسبببببببببئ لية عد 
م اطنة الميخبببببسبببببية  ييث   بببببمل مسبببببئ لية الميخبببببسبببببلا الجل   االقتصبببببليو واالجتملعي ملل

مب  هبل   ع مد    اع التنظيي الباا ي والتنمية   (Tim, 2021: 4)والبيئي   مبل عر تهبل يراخببببببببببببببة  
المسبببتدامة والاو لسبببمن للميخبببسبببلا  ن  ك ن مسبببئ لة اجتملعيلا عد البيئة المحيلة عهل و  لا 

 لميخسلا والتي  عتمد علي إجراءاا واخترا يجيلا محدية لتلبي هل.ألهداف  ضعهل  ل  ا
م  هل  ضببحية ملألرضلح مد  جل الصببللن العلال    (Abagail, 2020: 6) مل ذ را يراخببة  

 ,.Hortensla et al)والحد مد األعبلء الجلرجية و جن  الصبببراعلا و لضبببلا عر تهل يراخبببة  

م  هل عمقة عيد الميخبببسبببلا و فبببحلب المصبببللن خببب اء العممء  و الم يةيد    (225 :2014
 و منل سببببيد وهات العمقة  والمجتمعلا المحلية خبببب اء ملل   و مسببببتثمر  و يج مة  و م رييد 

 والمجتم  و لبي ايتيلجلا  ل  الجهلا. والبيئة ح   الت ازن عيد االقتصلي 
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( مبب  هببل التزاال  فببببببببببببببحببلب 12:  2021 مببل عر هببل البنبب  الببدولي )لجضببببببببببببببر وآبرون   
الن لطلا التجلرية مللمسلهمة  ي التنمية المستدامة مد بم  العمل علي   ييةهي وعل م هي  

محلي  جل  لتحسبببيد مسبببت و معي بببة األ راي م بببجل لجدال  ما مد التجلرة والتنمية  والمجتم  ال
  ي  ةئ ال قا. 

ه  المسبببببببببببببئ لية  و ومد بم  التعريةلا السبببببببببببببلم ة لسبببببببببببببتنتن البليث  عريل ئبببببببببببببلمل 
االجتملعية للميخببسببلا المللية  جلت المجتم   جل خبب اء  فببحلب مصببللن  و يملة  خببهي  و 

 م رييد ممل لح   العدالة االجتملعية والتنمية.مستهلكيد  و عممء  و 
 مزايا التزام المؤسسات بالمسئولية االجتماعية: – 2

( م ن  هي المزالل التي  ع ي 4: 2021ل د ذ ر ايدو الدراخلا  ي هاا ال  ن )محسد   
 علي الميخسلا عند إلتزامهل مللمسئ لية االجتملعية مل يلي:

ي اال تملن المصببر ي بلفببة  ي شبب ء اخببتحداة   ل  الميخببسببلا عل مد السببهل يصبب   -
 معا الميئراا التي  يثر علي ال رار اال تمل ي للبن ك مثل ميئر االختدامة.

لسبلهي التزاال الميخبسبلا مللمسبئ لية االجتملعية علي  حسبيد خبمعتهل وضللتللي زيلية قيمتهل  -
 المليلة.

لعنلفببببببر الب ببببببرية   سببببببلعد المسببببببئ لية االجتملعية الميخببببببسببببببلا علي اخببببببت للب وجاب ا -
 المتميزة.

والنزاعلا ال ل   ية التي  عنلء عمقلا ق ية م  الحج ملا ممل لسببببلعد  ي يل الم ببببجما   -
 قد  تعرا لهل  ل  الميخسلا  ثنلء مملرختهل  ظلمهل االقتصليو.

لب  علي البن ك التجلرية عند التزامهل  ينويرو البليث  ن  عدي المزالل  لضبببببببببلا خببببببببب ف  
 ملعية  جلت المجتم  المحير عهل.مللمسئ لية االجت

 أبعاد المسئولية االجتماعية للمؤسسات وعناصرها الرئيسية: – 3
علي  (Smitha, 2011: 3 & Anama, 2020: 4)ل د ا ة ا العديد مد الدراخبببببلا  

 مجم عة  معلي للمسئ لية االجتملعية وهي  لآل ي:
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  معلي المسئ لية االجتملعية. (:1جدول رقم )

 العناصر الفرعية العناصر الرئيسية الب عد
 محلرضة االيتكلر ويمللة المستهل . - المنل سة العليلة  - االقتصليو -1

وشببب  ق اعد للمنل سبببة وايترامهل وعدال إلحلق   -
 الضرر مللمنل سيد.

 التكن ل جية.اختةلية المجتم  مد التل راا  - التكن ل جيل  - 

اخبتجداال التكن ل جيل  ي عمج األشبرار التي   -
  لح  مللبيئة والمجتم .

ق ا يد يمللة   - ال ل   ي  -2
 المستهل  

 يمللة المستهلكيد مد الم اي الضلرة. -

 المحل ظة علي فحة وخممة األطةل . -
 من  التل ة مجل ة    اعل. - يمللة البيئة  - 

 فيل ة الم اري و نميتهل. -

 التجل  مد المنتجلا معد االختهمك. -
   ليل إفلملا العمل. - السممة والعدالة  - 

 حسيد يروف العمل ومن  المسنيد وفقلر   -
 السد مد العمل.

 من  التمييز علي  خلس الجنئ والديد. -

   يي  المع قيد. -
االجتملعي  -3

 واألبمقي 
المعليير   -

 األبمقية وال يي 
 الةرص.مراعلة مبد   كل ي  -

 مراعلة ي  ق اإل سلن. -

  حسيد   عية المنتجلا والجدملا الم دمة. -

    ير الحلجلا األخلخية للمجتم . -
العمل الجيرو   - الجيرو  -4

 والتل عي
 االهتملال م   لة الميخسلا الجلفة. -

  حسيد ييلة الم يةيد والمجتم . -

  بدلي    ببببببببببببببلبة بيريبة للمجتم  ومسبببببببببببببببلعبدة  -
 الحص   علي الجدملا. العنلفر الة يرة  ي  

 جم  التبرعلا ومسلعدة المحتلجيد. -
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الجدو  السبببببببلع  يتضبببببببن للبليث ائبببببببتمللل علي  ل ة الن ايي الهلمة خببببببب اء   مد بم 
االقتصبببببببببببببببليلببة واالجتمببلعيببة واألبمقيببة وال ببل   يببة والجيريببة   بب ذا  ببباا البن ك التجببلريببة  لب   

يرة  حدة  ي مجتمعنل الحللي مد األمعلي معيد االعتبلر خبببببببب ف ل ضببببببببي ذل  علي  زملا  ث
   ر وضلللة و ةلوا  ي مست و الدبل وااليتكلر وبم ل.

 مبادئ المسئولية االجتماعية: – 4
مد  هي مبليئ المسببببببئ لية االجتملعية  مل ذ رهل العديد مد الكتلب خبببببب ف لسببببببتعرا 
البليث  همهل  ييث ذ ر المعيلر الجلص مللم افببببةلا االخببببترئببببليلة للمسببببئ لية االجتملعية  

(ISO 26000, 2010)   ( م ن  ل  المبليئ هي:29-28: 2018  )ملخل 
والثنببل يببة: و عني   ببل العببد مد  ن  حرص منظمببلا األعمببل  ايتراال اال ةببلقيببلا الببدوليببة  -  

مليتراال  ل ة اال ةلقيلا الدولية و لضبببببلا اال ةلقيلا الثنل ية و ل مل يتعل  عتل  اال ةلقيلا  
 و جن   و    لة لمجد  ن  تعلرا م  هات اال ةلقيلا.

سلءلة مد قبل المسلءلة: و عني   ل العد  ن  جض  الميخسلا  و منظملا األعمل  للم -ب
السبببببببببببلللا الثنل ية وذل  م ن لج   ا مسبببببببببببئ ليد  ملال  ل ة الجهلا المجتصبببببببببببة عد  و  

المنظمة والتي لهل   ثير خبببلبي علي التنمية االجتملعية  و   ا جا هلخبببيلخبببلا وإجراءاا  
 التنمية المستدامة.

 ,ISO 26000)مبد  ال ببةل ية: ل د ذ ر  ي المعيلر الجلص مللم افببةلا االخببترئببليلة   -ج

م  ل ينبقي  ن  تصبببب  الميخببببسببببلا ملل ببببةل ية  ي ال راراا واأل  ببببلة المجتلةة    (2010
لح م ببببببببجل واشببببببببن ويقي  عد خببببببببيلخببببببببتهل وقرارا هل   صبببببببب و ن    ال ملإل   مللمجتم  والبيئة

و ن  ك ن  ل  المعل ملا متلية لدو األئببجلص ذوو العمقة    والن ببلة المسببئ لة عنهل
ي ال قا المنلخ  وذل  لكي يتمجد األئجلص  فحلب  و ن يتي   دلي  ل  المعل ملا  

 المصللن مد   ييي  ثر  ل  ال راراا واأل  لة الجلفة مللميخسلا علي مصللحهي.
م  ل العد  ن  تصببببببببببرف  (ISO 26000, 2010)مبد  السببببببببببل ك األبمقي: ذ ر  لضببببببببببلا  -ي

ل ة والعد   الميخببببببببسببببببببة  و المن بببببببب ة ملري ة  بمقية و ن  بني جمي   علمم هل علي األم
 والتكلمل و ن يتي  عزيز السل ك األبمقي عد طري :

 وش  و حديد قيي بلفة مللمن  ة ومبلي هل. -

 الت جي  علي االلتزاال ممعليير السل ك األبمقي. -

 إ  لء آليلا رقلعية للرقلمة علي ذل . -
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إ  ببببببلء آليلا بلفببببببة م عداي الت لرير المتعل ة مللمجللةلا األبمقية يون الج ف مد  -
 الريع  و الع لب  و اال ت لال.

  ل ينبقي علي الميخبببببببببسبببببببببلا    (ISO 26000, 2010)مبد  خبببببببببيلية ال ل  ن: ل د ذ ر  -ه
االلتزاال مجمي  ال  ا يد والل ا ن الجبلريبة المحليبة  و البدوليبة  المجت ضبة  و المعلنبة والتي  ي  
 نةياهل و  لا إلجراءاا محدية  والعد  ن   ا   الميخببببببببسببببببببة علي ايتراال ال  ا يد م ببببببببجل  

 إلزامي علي  ن  ك ن علي يرالة ملل  ا يد وال  اعد الملب ة.
  ل العد  ن  حترال   (ISO 26000, 2010)اال المعليير الدولية للسبببل ك: ذ ر معيلر ايتر  -و

الميخبببسبببلا المعليير الدولية الجلفبببة مللسبببل ك اإل  بببل ي و ن  سبببعي جلهدة  ي ايتراال  
ال ببل  ن  ي الم اق  التي ال    ر الحببد األي   مد يمببللببة المجتم  والبيئببة  و ي يببللببة  

لي لبلد معيد وضيد المعليير الدولية للسبببببببل ك اإل سبببببببل ي  وج ي  علرا عيد ال ل  ن الداب
 المعليير ألقصي يد ممجد. معد  ن  عمل الميخسة جلهدة اليتراال 

مبببب  ببببل ينبقي    (ISO 26000, 2010)ايتراال ي  ق اإل سبببببببببببببببببلن: و عني طب ببببلا لمعيببببلر   -ز
 للميخسلا  ن  حترال ي  ق اإل سلن وذل  و  لا لمل يلي:

 لق العللمي لح  ق اإل سلن.ايتراال مل جلء  ي الميث -

 ن    ال الميخببببببسببببببلا عتنةيا السببببببيلخببببببلا والمملرخببببببلا التي مد ئبببببب  هل ايتراال ي  ق   -
 اإل سلن  ي الميثلق العللمي.

ومد بم  مل خببببب  قلال البليث معمل رضر عيد  معلي ال ببببم   المللي و معلي المسببببئ لية  
االجتمببلعيببة وهبباا مد بم  إطمعببل علي الببدراخببببببببببببببببلا العرضيببة واألجنبيببة التي  نببلولببا  م  

 الم شعيد 
 الربط بين أبعاد الشمول المالي وأبعاد المسئولية االجتماعي.   –
يرو البليث  ن هنلك  وجل  رامر  بيرة عيد  معلي المتقيريد الجلفببببببببببببببيد مللبحث وه    

ال م   المللي والمسئ لية االجتملعية ييث قلال م عداي م لر ة  و رضر عينهمل مد بم  قراء ل  
 لم ش ع البحث وهاا مد وجهة  ظر البليث.

 

  معلي ال م   المللي
 ال ف   للجدمة  
  

 اختجداال الجدمة  
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 ج ية الجدمة  
 .المصدر: إعداي البليث

 
 المللي (  معلي ال م   1ئجل رقي )

 

  معلي المسئ لية االجتملعية

 اقتصادي  
 محلرضة االيتكلر.  - 

 اختجداال التكن ل جيل  ي يمللة المجتم . -

 .المحل ظة علي البيئة -

-  

 قانوني  
 والديد. من  التمييز علي  خلس الجنئ  - 

 من  التل ة مجل ة    اعل.  -

 
 

 اجتماعي وأخالقي  
 مراعلة مبد   كل ي الةرص.  - 

  حسيد   عية المنتجلا والجدملا الم دمة.  -

    ير الحلجلا األخلخية للمجتم . -

 
 
 

 خيري  
 حسيد ييلة   راي المجتم  ومسلعدة العنلفر  - 

 الة يرة  ي الحص   علي الجدملا. 
 المصدر: إعداي البليث. 

 (  معلي المسئ لية االجتملعية 2ئجل رقي )
( يرو الببليبث   بل لمجد الرضر عيد  م مد  معبلي  2(  رقي )1مد بم  ال ببببببببببببببجبل رقي )

 ال م   المللي والمسئ لية االجتملعية  لآل ي:
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 ن ماعد وفبببببببببببببب   الجدملا الجلص ملل ببببببببببببببم   المللي لكل ة   راي المجتم  لعني  ح ي    -1
العبببدالبببة ومن  ايتكبببلر الجبببدمبببة علي  ئبببة معينبببة مد المجتم  وه  مبببل يت ا   م  الباعبببد  
االقتصببببببببببببببليو وال بل   ي للمسببببببببببببببئ ليبة االجتمبلعيبة واللباان اهتمبل عتح ي  العبدالبة عيد  ئبلا 

 المستهل . المجتم  ومن  االيتكلر ويمللة
اخببتجداال الجدملا الجلص مللباعد الثل ي لل ببم   المللي ير بر مجما مد الباعد االقتصببليو  -2

واالجتملعي واألبمقي للمسبببببببببببئ لية االجتملعية ييث  ن اخبببببببببببتجداال الجدملا يتضبببببببببببمد 
اخبتةلية  ل ة  ئلا المجتم  مد التكن ل جيل الم دمة مد الميخبسبلا و لضبلا إ لية اخبتجداال  

 ل جيببل لكببل ببة  ئببلا المجتم  يون التمييز عيد جنئ معيد  و مسببببببببببببببت و مببليو  لبب  التكن
 معيد  و لضلا    ير الجدملا األخلخية والضرورية لكل ة ال را ن.

ج ية الجدملا وه  الباعد الثللث لل ببببببببببببببم   المللي يت ا   م  متللبلا الباعد االجتملعي  -3
لجدملا الم دمة للمجتم   جل واألبمقي الاو ينليو مضببرورة  حسببيد ج ية المنتجلا وا

ممل لضببببببمد رشببببببل  ل ة الةئلا  و لضببببببلا يتة  م  متللبلا الباعد االقتصببببببليو مد  ليية  
االختةلية مد التكن ل جيل الحللية  ي  حسيد ج ية الجدملا و  ليل األشرار البيئية وذل   

 مد بم    دلي  ل  الجدملا مص رة الكترو ية وليسا ورقية.

المللي الثمثة  تة  م  الباعد الجيرو للمسببببببببئ لية االجتملعية ييث   ل   ن  معلي ال ببببببببم     -4
ينليو عتحسبيد مسبت و المعي بة واأل راي وبلفبة الةئلا الة يرة  و  حسبيد ييلة الم يةيد  
عتل  الميخببببببسببببببلا واالهتملال ع فبببببب   الجدملا إليهي م قل  كلةة ممجنة ومسببببببلعد هي  ي 

 الم لر ة  ي النظلال المللي.
 :ثالثًا: الدراسات السابقة

( ال ببببببم   المللي ويورت  ي  عزيز المسببببببئ لية  2021 نلولا يراخببببببة ) خببببببلمة وآبرون  
االجتملعية  ي البن ك و  فببلا لعدة  تل ن  همهل  ن ال ببم   المللي لل يور  خببلخببي  ي  م  

( الع امل  2020الدو  اقتصببليللا والحةلع علي اخببت رارهل المللي  عينمل  نلولا يراخببة )خببل و   
اإل صبلح عد ميئبراا ال بم   المللي و ثرهل علي  حسبيد  ياء البن ك المصبرية    عليالميثرة  

و  فببببببببلا  ل  الدراخببببببببة ل ج ي عمقة إلجلعية عيد آليلا الح  مة واإل صببببببببلح عد ال ببببببببم    
المللي و  ل   جد عمقة إلجلعية عيد اإل صبببلح عد ال بببم   المللي و حسبببيد  ياء البن ك   مل 

( يور ال ببببببببببببم   المللي لدو المصببببببببببببلرف ال طنية  ي  ح ي   2017ولا يراخببببببببببببة )ينيد    نل
المسببببئ لية االجتملعية  جلت العممء  ي البن ك اإلخببببممية م للع غزة و  فببببلا  ل  الدراخبببة  
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إلي وج ي عمقببة طريلببة عيد  معببلي ال ببببببببببببببم   المببللي الثمثببة مجتمعببة و ح ي  المسببببببببببببببئ ليببة  
(  ثر  2021إلخبببببببببممية  ي قللع غزة   مل  نلولا يراخبببببببببة )آلة   االجتملعية لعممء البن ك ا

 لبي  ال ببببم   المللي علي األياء المللي مللبن ك و  فببببلا إلي وج ي عمقة إلجلعية معن ية 
ذاا ياللة إيصببببببل ية عيد  لبي  ال ببببببم   المللي واألياء المللي مللبن ك   مل  نلولا يراخببببببة  

 بببببببببببببم   المللي و ثرهل علي األياء المللي للبن ك  ( ميئبببببببببببببراا ال2020)عبد الرازق وآبرون  
األري ية المدرجة  ي خببب ق عملن المللي  و   فبببلا  ل  الدراخبببة إلي  ن هنلك  ثر ذو ياللة 
إيصبببببل ية وعمقة طريلة وضدرجلا مجتلةة عيد ميئبببببراا ال بببببم   المللي والعل د علي البن ك  

(  ثر الت خببببب   ي 2021)العج      األري ية المدرجة  ي خببببب ق عملن المللي  و نلولا يراخبببببة
و لن مد  هي  تل ن  ل  الدراخبببببببببة  ن هنلك   لبي  ال بببببببببم   المللي  ي جاب ويا   العممء   

زيلية  ي ويا   العممء علي مسببببت و المصببببلرف  و رامر  سببببهيل  تن الحسببببلملا للعممء م  
المللي  ثر م بببجل  اله ا   المحم لة  والتسبببهيما اال تمل ية النل جة عد الت خببب   ي ال بببم    

يور   (Kuldeep et al., 2021)إلجبببلعي علي مبببدبراا العممء   مبببل  نبببلولبببا يراخببببببببببببببببة  
المسبئ لية االجتملعية لل بر لا  ي ال بم   المللي و  ييي األثر علي الدبل  و  فبلا لنتيجة  
هلمة وهي  ن المسبببئ لية االجتملعية لل بببر لا لهل  ثر إلجلعي  بير علي ال بببم   المللي ممل 

لعد شببببيلع ال رار  ي  صببببميي خببببيلخببببلا  عللة لتحةيز الصببببنلعة المصببببر ية   مل  نلولا  لسبببب 
 ثر  لبي   ما مد ال بببببم   المللي والمسبببببئ لية االجتملعية  ي زيلية   (Duc, 2020)يراخبببببة  

والء العممء  ي البن ك المصبببببببر ية  و  فبببببببلا  ل  الدراخبببببببة لعدة  تل ن هلمة وهي  ن الباعد  
جتملعية لل يور  بير  ي الصببنلعة المصببر ية ييث لجعل العممء   ثر الجيرو للمسببئ لية اال 

 لبي  إخببببببببببترا يجية التر يز علي العممء  ي األهمية  لل ببببببببببم   المللي ممل لاعد  والءاا  ويليل  
  (Muhammed et al., 2021)ة  ي المسببببببت بل ال ري    مل  نلولا يراخببببببة   سبببببب البن  للمنل

 لا م  األياء المللي وال ببم   المللي واالخببت رار المللي  ي   ثير المسببئ لية االجتملعية لل ببر 
ال للع المصببر ي  و  فببلا  ل  الدراخببة إلي  ن ار ةلع مسببت و الر   المللي خبب ف ل لل مد 

 ال م   المللي واالخت رار المللي.
 التعليق علي الدراسات السابقة:

مد بم  عرا الدراخببببببلا السببببببلم ة لسببببببتنتن البليث ا ةلق يراخببببببة  ما مد ) خببببببلمة   
ينيد(  ي    همل  نلوال  ثر  لبي  ال م   المللي علي المسئ لية االجتملعية و  فم ل ج ي 

المتقيريد  عينمبببببل  نبببببلولبببببا يراخببببببببببببببببببة  ما مد   إلجبببببلعيبببببة عيد  م   & Kuldeep)عمقبببببة 
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Muhammed)  ري ة عجسبببببية ييث اعتبرا المسبببببئ لية االجتملعية   ةئ الم شببببب ع ولكد مل
هي المتقير المسبببببببببببت ل وال بببببببببببم   المللي ه  المتقير التلم  وا ة ا  م منهمل  ي النتل ن م  

ال بببببم   المللي  السبببببلم تيد وه    ل   جد عمقة إلجلعية عيد   يراخبببببة  ما مد ) خبببببلمة وينيد(
مد )خببببل و  عبد الرازق  آلة(  ي  نلولهي  ا ة ا  لضببببلا يراخببببة  ما   والمسببببئ لية االجتملعية و

 ثر ال ببببم   المللي علي األياء المللي للبن ك وا ة  ا  ي  ةئ النتل ن وه   ن ال ببببم   المللي  
ير   ويحسبببببد األياء المللي للبن ك ومد بم  مل خبببببب  لسبببببتنتن البليث الةج ة البحثية والتي  

ل بم   المللي مد ييث   ثيرت علي  ح ي    كمد  ي عيلن األهمية النسببية لكل ماعد مد  معلي ا
المسببببببئ لية االجتملعية للبن ك التجلرية  ي  يد محل ظلا الصببببببعيد و لضببببببلا  ي    هل  وجدا  

  رامر عيد  معلي  ل مد المسئ لية االجتملعية وال م   المللي.
 

 المبحث الثاني  

 الدراسة الميدانية

الر يسي عد طري    ا البحث  ر تبلر  يهدف هاا المبحث إل   دعيي الدراخة النظرية واب 
الةرعية   الةروا  ميدا ية  ابتبلر  عدراخة  ال يلال  مد بم   وذل   والثللث  والثل ي  علي  األو  

 عممء البن ك التجلرية  ي محل ظة اخي ط عد طري  العينة الع  ا ية  

   وخ ف ل  ال البليث هنل ع ش  اإلطلر العلال للدراخة الميدا ية التي خ ف يتنلولهل عل
 النح  التللي: 

  هداف الدراخة الميدا ية.  -
  خبلب ابتيلر ال للع محل الدراخة.  -

  حديد مجتم  الدراخة.  -
  حديد عينة الدراخة.  -
  يةية  صميي وإعداي قل مة االخت صلء.  -
  خل ب جم  البيل لا.  -
 الميدا ية. األخللي  اإليصل ية المستجدمة  ي  حليل البيل لا الجلفة مللدراخة  -
 منلق ة و حليل  تل ن الدراخة.  -

 أهداف الدراسة الميدانية:  -أوال
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 هدف الدراخة الميدا ية إل   دعيي  تل ن الدراخة النظرية التي   فل إليهل البليث وذل   
األهمية النسبية ألمعلي ال م   المللي  ي  ح ي  المسئ لية االجتملعية للبن ك  مد بم  معر ة  

 التجلرية  ي محل ظة اخي ط. 

 أسباب اختيار القطاع محل الدراسة:  -ثانيا

ية ويورهل  ي  ح ي  المسئ لية االجتملعية والعدالة االجتملعية عيد البن ك التجلر    همية -1
  ل ة عمم هل  

 . التنمية     ح ي   ي  البن ك التجلرية يور  -2

واهمها   -3 االجتماعية  المسئولية  بتحقيق  متعلقة  مالية  ادوات  التجارية  البنوك  تطبق 

 الشمول المالي . 

 تحديد مجتمع الدراسة:  –ثالثا 

  وقد قلال البليث  عممء البن ك التجلرية ممحل ظة اخي طل تمل مجتم  الدراخة عل   
 ملبتيلر  سبة مد مجتم  الدراخة ملختجداال  خل ب المعلينة اللب ية الع  ا ية البسيلة. 

 تحديد عينة الدراسة:  -رابعا
 ي:  ي ابتيلر عينة الدراخة و  لا لمعليير إيصل ية خ ف لستعرشهل البليث  يمل يل

 ي ابتيلر عينة البحث مد ييث الحجي ممل يتمءال م  إمجل ية البليث الزمنية والمجل ية   -1
 وقا الدراخة. 

 . عممء البن ك التجلرية ممحل ظة اخي ط  ي ابتيلر  -2
 كيفية تصميم وإعداد قائمة اإلستقصاء:  -خامسا

 ل د  ي  صميي اختملرة و   مجم عة مد ال روط: 
ملمعلي  إن  صببببببميي اخببببببتملرة االخببببببت صببببببلء ائببببببتمل عل  مجم عة مد المعل ملا المتعل ة   -1

 ال م   المللي والمسئ لية االجتملعية.
  خي ط.لعممء البن ك التجلرية ممحل ظة  ي   جيل اختملرة االخت صلء  -2
 يتي يتمجد البليث مد إجراء التحليما اإليصببببببببل ية المزمة إلبتبلر فببببببببحة الةروا  -3

األو  والثل ي والثللث   د روعي خببببببببه لة قل مة االخببببببببت صببببببببلء ثي وشبببببببب  بمئ  الةرعية  
مسببت يلا لاجلمة  ي فبب رة   لط و  لا لم يلس ليجراا الجملخببي وهي ) ؤيد م ببدة   ؤيد   
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( عل  التر ي    5: 1غير مت  د  ال  ؤيد  ال  ؤيد م ببببدة( و  با األوزان الترجيحية مد )
( 120و ما االخببتجلمة عل  )يدويل خببتملرة  ي   زيعهل  ( ا145وقد علغ يجي العينة عدي )

 منهل .
 أسلوب جمع البيانات:  -سادسا

يتي يتمجد البليث مد ابتبلر  روا البحث   د  لل  ذل   جمي  البيل لا المزمة  
 إلجراء ابتبلراا الةروا وذل  و  ل الختملراا االخت صلء .  

عممء اخبببتملرة اخبببت صبببلء و  زيعهل عل    : معد إعداي و صبببمييتوزيع استتتمارة االستتتقصتتاء -
 البن ك التجلرية ممحل ظة اخي ط 

مجم علا مد األخئلة   ارض ول د ايت ا هات ال  ا ي عل   عبلرة  و متقير  ي   سيمهل  
 التالي: ئبة متسلوية وذل  عل  النح  

البعد االو  مد امعلي   ( والتي  عجئx1-x14و تضبببببببببببببمد المتقيراا مد )  المجموعة األولي:
 .المتقير المست ل وه  معد ال ف    للجدملا المللية  

البعد الثل ي مد امعلي    والتي  عجئ  (x15-x21)و تضبببببمد المتقيراا مدالمجموعة الثانية:  
 .المتقير المست ل وه  اختجداال الجدملا المللية

البعد الثللث مد امعلي    والتي  عجئx22-x33) و تضبببببمد المتقيراا مد )المجموعة الثالثة:  
 .المتقير المست ل وه  ج ية الجدملا المللية 

البعد الجلص مللمتقير  والتي  عجئ x34-x46) و تضبمد المتقيراا مد )المجموعة الرابعة:  
 .ئ لية االجتملعية سالتلم  وه  الم

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة الميدانية  -سابعا
لال البليث عتحليل عيل لا الدراخة ملختجداال مجم عة مد  خللي  التحليل اإليصل ي  ل د ق

 المم مة للبيعة عيل لا الدراخة والتي  مءال الةروا التي عنيا عليهل . 
 ييث  عتمدا الدراخة عل  األخللي  اإليصل ية التللية: 

 روا البحث    األخللي  اإليصل ية ال فةية وضعا االبتبلراا الم معملية البتبلر
 اآلتي:ييث  مثلا  ل  األخللي   ي 
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المت خببر الحسببلعي   اال حراف المعيلرو والتي  عد مد  خببللي  اإليصببلء ال فببةية والتي   -1
 سلعد  ي عرا البيل لا   ثر وش يلا و خهل  هملا والاو لسلعد  ي   في  متقيراا  

 الدراخة.
 وخلهل الحسلعي.م لييئ الت تا والتي   يئ م دار   تا ال يي عد  -2
 معلمل الصدق والثبلا لمحت ى ق ا ي االخت صلء. -3
 معلمل االر بلط . -4
 معلمل التحديد . -5
وذل  ل يلس مدى وج ي  بليد  و ابتمف  ي   ANOVA خببببل ب  حليل التبليد المتعدي   -6

متقيراا البحث وه  األخببببببببببل ب الاو لعد   ثر مم مة للبيعة البيل لا وطبيعة متقيراا  
 الدراخة.

 توصيف عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية والوظيفية:  
 لمجد عرا بصل   عينة الدراخة و   معا البيل لا ال جصية وال ييةية وذل   مل يلي: 

 توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي .  .1

 ( توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي 2جدول )
ة %النسبة المئوي  العدد  المستوى التعليمي   

% 36.6 44 أقل من جامعي   
% 52.5 63 بكالوريوس   
% 6.6 8 ماجستير   
% 4.3 5 دكتوراه  
% 100 120 المجموع   

 المصدر: ابتبلراا االيصلء ال فةية 
 توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة الوظيفية: -2

 ( توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة الوظيفية 3جدول )
المئوية %النسبة  العدد  الدرجة الوظيفية   
72 موظف حكومي   22.5 %  

% 37.5 45 خاص  
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% 30 36 اعمال حرة   
% 10 12 بدون عمل   
% 100,00 120 المجموع   

 المصدر: ابتبلراا االيصلء ال فةية 
 
 

 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة: -3

 مستوي الدخل  ( توزيع عينة الدراسة حسب 4جدول )
المئوية %النسبة  العدد  سنوات الخبرة   

% 20.8 25 2000أقل من   
% 40 48 4000إلى أقل من  2000من   
% 29.2 35 6000إلى أقل من  4000من   

% 10 12 أكثر  ف 6000  
% 100,00 120 المجموع   

 المصدر: ابتبلراا االيصلء ال فةية 
 

 توزيع عينة الدراسة وفقا للبنك الذي يتم التعامل معة : -4
 وفقا للبنك الذي يتم التعامل معة  ( توزيع عينة الدراسة5جدول )                 

 النسبة المئوية % العدد  اسم البنك 
% 15 18 القاهرة   

% 18.3 22 االسكندرية   
% 11.6 14 مصر   

% 13.3 16 االتحاد الوطني   
% 10 12 القطري   
C I B 10 8.4 %  
% 23.4 28 االهلي   

% 100,00 120 المجموع   
 المصدر: ابتبلراا االيصلء ال فةية 
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 للخدمات المالية: العمالء وصول وفق  ف عينة الدراسةيوصت
للجدملا  العممء   ف    المتعل ة عالبيل لا  معا      و عرا بصل   عينة الدراخة  مجد  ل

 مل يلي: ذل   المللية و 
 بنك في مكان سكنك  -1

 ( يوجد بنك في مكان سكنك 6جدول رقم )
 النسبة المئوية % العدد  البيان 

 نعم 
85 70.8% 

 %29.2 35 ال

 %100.0 120 المجموع 

 spssالمصدر : مخرجات التحليل االحصائي باستخدام برنامج 
 %29.2من افراد العينة يوجد بنك في مكان سكنهم و %70.8يتضح من الجدول السابق ان  

 . اليوجد 
 . هتتعامل مع يوجد فروع قريبة للبنك الذي  -2

 ه ( يوجد فروع قريبة للبنك الذي تتعامل مع7جدول رقم )
 النسبة المئوية % العدد  البيان 

 نعم 
78 65 % 

 % 35 42 ال

 %100.0 120 المجموع 

 spssالمصدر : مخرجات التحليل االحصائي باستخدام برنامج 
% مد ا راي العينة ي جد  روع قريبة للبن  الاو يتعلمل ن 65يتضن مد الجدو  السلع  ان  

 % الي جد 35معة و 
 : هماكينة صرف الي قريبة من مكان اقامتك خاصة بالبنك الذي تتعامل مع -3

 ه لي قريبة من مكان اقامتك خاصة بالبنك الذي تتعامل مع آ   توجد ماكينة صرف  ( 8جدول رقم )
 النسبة المئوية % العدد  البيان 
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 نعم 
105 87.5 % 

 % 12.5 15 ال

 %100.0 120 المجموع 

 spssالمصدر : مخرجات التحليل االحصائي باستخدام برنامج 
% من افراد العينة يوجد بالقرب من مكان اقامتهم ماكينة  87.5يتضح من الجدول السابق ان 

 . % ال يوجد ذلك 12.5صرف آلي و 

 

الذي   -4 بالبنك  ماكينة صرف خاصة  تبعد الكثر من متر مربع القرب  يوجد مسافة 
 . معةتتعامل 

 ( 9جدول رقم )
 ماكينة صرف خاصة بالبنك الذي تتعامل معة يوجد مسافة تبعد الكثر من متر مربع القرب  

 النسبة المئوية % العدد  البيان 

 % 93.3 112 نعم 

 ال
8 6.7 % 

 %100.0 120 المجموع 

 spssالمصدر : مجرجلا التحليل االيصل ي ملختجداال عر لمن 
 قرب مل ينة فرفا%  من افراد العينة يوجد بينهم وبين 93.3يتضح من الجدول السابق ان  

 % ال توجد  6.7و مسل ة  بعد ال ثر مد متر مرض 
 يوجد لديك حساب اليكتروني تعامل من خاللة مع البنك الخاص بك -5

 ( يوجد لديك حساب الكتروني تعامل من خاللة مع البنك الخاص بك 10جدول رقم )
المئوية %النسبة  العدد  البيان   

 نعم 
109 90.3 % 

 % 9.7 11 ال

 %100.0 120 المجموع 



26 
 

 spssالمصدر : مجرجلا التحليل االيصل ي ملختجداال عر لمن 
% ال  9.7و يسلب اليجترو ي هيي جد لدي% من افراد العينة  90.3يتضن مد الجدو  السلع  ان 

 . يوجد

 .يوجد رسائل اليكترونية بينك وبين البنك محل التعامل -6

 
 ( يوجد رسائل اليكترونية بينك وبين البنك محل التعامل 11جدول رقم )

 النسبة المئوية % العدد  البيان 

 نعم 
101 84.1 % 

 % 15.9 19 ال

 %100.0 120 المجموع 

 spssالمصدر : مجرجلا التحليل االيصل ي ملختجداال عر لمن 
وضيد    هي ي جد رخل ل اليجترو ية عين% من افراد العينة  84.1يتضن مد الجدو  السلع  ان  

مد بم  اجلملا المبح يد علي االخئلة المر بلة ممدو وف   الجدملا  و  .البن  محل التعلمل
المللية للعممء مد  ليية مجلن البن  محل التعلمل واقرب مل ينة فرف والمسل ة عيد اقرب عن  و  

ن لديهي يسلملا عنكية اال ال ومدو اختجدامهي لتل  الحسلملا  امل د السجد الجلص عهي و مل اذا  ل
المللية لقللبية   اخي ط ع ف   الجدملا  التجلرية  ي محل ظة  اهتملال البن ك  للبليث  ئهريل يتضن 
العممء و   ير طرق الت افل عيد البن ك وضيد العممء خ اء عد طري  الرخل ل االلكترو ية او عد  

لي او عد طري    ا ر  روع متعدية لدو البن ك التجلرية  ي محل ظة  طري  مل ينلا الصراف اال
 .ممء  ل  البن كع اخي ط ممل لح   العدالة  ي وف    ل  الجدملا ل

 للخدمات المالية:  وفق استخدام العمالء ف عينة الدراسةيوصت
لجدملا  عممء ل لختجداال الالمتعل ة مالبيل لا  معا      و عرا بصل   عينة الدراخة  مجد  ل

 مل يلي: ذل   و المللية 
 لديك حساب بنكي  .1

 ي بنكلديك حساب ( يوجد 12جدول رقم )
 النسبة المئوية % العدد  البيان 
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 نعم 
108 90 %  

% 10 12 ال  

 
 المجموع 

120 100.0% 

 spssالمصدر : مجرجلا التحليل االيصل ي ملختجداال عر لمن 
% ليئ لديهي  10% مد ا راي العينة لديهل يسلب عنكي و  90يتضن مد الجدو  السلع  ان           

 يسلملا عنكية . 
 يوجد لديك قرض واحد علي االقل من البنك محل التعامل  .2

 ( يوجد لديك قرض واحد علي االقل من البنك محل التعامل13جدول رقم )
 النسبة المئوية % العدد  البيان 

 نعم 
88 73.3 % 

 % 26.7 32 ال

 %100.0 120 المجموع 

 spssالمصدر : مجرجلا التحليل االيصل ي ملختجداال عر لمن 
قرا وايد علي   هيي جد لدي  % من افراد العينة 73.3يتضن مد الجدو  السلع  ان
   .% اليوجد26.7 االقل مد البن  محل التعلمل

طريق الشيكات او التحويالت ائتمانية او تقوم باستخدام معامالت غير نقدية كالدفع عن   .3
 الدفع عن طريق بطاقات االئتمان 

 ( تقوم باستخدام معامالت غير نقدية  14جدول رقم )
 النسبة المئوية % العدد  البيان 

 نعم 
95 79.1 % 

 ال
25 20.9 % 

 %100.0 120 المجموع 

 spssالمصدر : مخرجات التحليل االحصائي باستخدام برنامج 
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     ال ملختجداال معلمما غير   دلةمد ا راي العينة  %79.1يتضن مد الجدو  السلع  ان

 تقوم بذلك ال   %20.9و
تقوم باستخدام حسابك البنكي بشكل دائم وهو ان تسحب منة تالت مرات او اكثر شهريا  .4

 سواء سحب نقدي او مدفوعات او شراء اليكتروني  

 كل دائم .( تقوم باستخدام حسابك البنكي بش15جدول رقم )
 النسبة المئوية %  العدد البيان 

 % 97.5 117 نعم

 % 2.5 3 ال

 %100.0 120 المجموع

 spssالمصدر : مخرجات التحليل االحصائي باستخدام برنامج 
  % 2.5   ال ملختجداال يسلعهل البنكي م جل يا ي و  %97.5يتضن مد الجدو  السلع  ان  

مد بم  اجلملا المبح يد علي االخئلة المر بلة ممدو اختجداال العممء للجدملا  و  .ال    ال عال   
التجلرية ممحل ظة اخي ط يتضن للبلجث ان غللبية العممء  تمت  ملختجداال  المللية الجلفة مللبن ك  

الجدملا البنكية خ اء  تن يسلملا عنكية او  علمما متكررة م  البن ك علي مدار ال هر او ابا  
   .قروا  عنكية ممل لح   قدر مد العدالة عيد  ئلا المجتم  محل الدراخة

 بيان:لقائمة االستالصدق ومعامالت الثبات 

( و ن معلمما الثبلا  0.50 بيد  ن معلمل الثبلا لكل معد مد  معلي الدراخة  عل  مد ) ثبات المقياس:   -   
 ( وضال   عتبر قل مة االختبيلن  تميز عدرجة مر ةعة مد الثبلا.0.807ل ل مة االختبيلن  جل علقا ) 

 الثبات والصدق لقائمة االستبيان  (16جدول رقم )

 عدد الفقرات الصدق  الثبات  بعاد  األ

 وصول العمالء للخدمات المالية 
0.617 0.785 

8 

 استخدام العمالء للخدمات المالية
0.805 0.897 

3 

 جودة الخدمات المالية المقدمة للعمالء 
0.696 0.834 

12 

 المسئولية االجتماعية 
0.839 0.916 

13 
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 0.898 0.807 فقرات االستبيان ككل جميع 
36 

 spssالمصدر : مجرجلا التحليل االيصل ي ملختجداال عر لمن 
 

المقياس:   -ب درجةصدق  أن  الدراسة  الصدقمعامل    يتبين  أبعاد  من  بعد  من أعلى    لكل 

معامالت 0.60) وأن  بلغت    الصدق  (  ككل  االستبيان  قائمة  0.898)لقائمة  تعتبر  وبذلك   )

قائمة االستبيان صادقة لما وضعت  وهذا يعني أن من الصدق مرتفعة  تتميز بدرجة  ان ياالستب

 . له

  :اإلحصاء الوصفي لنتائج الدراسة الميدانية -ت

 تحليل فقرات أبعاد الشمول المالي .أ

 :بعد وصول العمالء للخدمات المالية تحليل فقرات .1

 وصول العمالء للخدمات المالية لفقرات بعد  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية  :  ( 17جدول رقم ) 

 الفقرة  م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري 

االهمية  

 النسبية 
 الترتيب 

1.  

يوجد لدي البنك الذي تتعامل معة فروع  

هولة في  سكثيرة تسمح بوصول الخدمة ب

 7 %83.33 0.626 4.17 الوقت المناسب 

2.  

توجد ماكينات صراف بنكية للبنك محل  

علي   تساعد  بك  الخاص  التعامل 

 3 %85.33 0.444 4.27  الحصول علي الخدمة فاي وقت ممكن

3.  
يطلب البنك محل التعامل منك ضمانات  

 1 %87.33 0.484 4.37 كثيرة التمام معاملتة 

4.  

التعامل   البنك محل  يتسم سلوك موظفي 

من   يسهل  مما  الصدر  وسعة  باالخالق 

 5 %84.50 0.419 4.23  انجاز الخدمة البنكية 

5.  
مدي   علي  الوظيفي  مركزك  يؤثر 

 8 %82.33 0.98 4.12 حصولك علي الخدمات البنكية 

6.  

في   المحمول  الهاتف  استخدام  ان 

وصول   من  يسهل  البنكية  التعامالت 

 6 %83.50 0.669 4.18 الخدمة لديك 
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7.  

االلكتروني   للموقع  الوصول  السهل  من 

علي   والحصول  التعامل  محل  للبنك 

 4 %85.17 0.628 4.26  الخدمات البنكية بسهولة ويسر

8.  
تسهيل   من  االلكترونية  الرسائل  تساعد 

 2 %86.33 0.467 4.32 حصولك علي الخدمة البنكية 

 متوسط البعد 
4.237 0.320 84.73% 

 

 spssالمصدر : مخرجات التحليل االحصائي باستخدام برنامج 

 ما يلي:  يتضح من الجدول السابق

وفببببببب   بعد المر بلة ع  جمي  الة رااإلجلملا   راي العينة عل   حسبببببببلعي  ال  المت خبببببببر ن  -
( وضبببببل حراف معيبببببلرو  4.237ييبببببث علغ )مر ةعبببببة  العممء للجبببببدمبببببلا المبببببلليبببببة جبببببلءا  

(0.320). 
لللب  البنب  محبل التعبلمبل  "  للة رة التي  ن  عل   ن أل راي العينبة    لاجبلءا  عل  إجبلمب  -

 ".من  شمل لا  ثيرة ال ملال معلملتة

ييثر مر زك ال ييةي  "  عل  الة رة التي  ن  عل   ن   جبلءا  قبل إجبلمبلا أل راي العينببة -
 البنكية.علي مدو يص ل  علي الجدملا 

 استخدام العمالء للخدمات المالية: بعد  فقرات تحليل    -
استخدام العمالء   لفقرات بعد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية : (18جدول رقم )

 للخدمات المالية 

 الفقرة  م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري 

همية  األ

 النسبية 
 الترتيب 

1.  
يؤثر   بك  الخاص  التعليمي  المؤهل  ان 

 3 %74.33 1.07 3.72 علي استخدامك الخدمات البنكية 

2.  
تعد الرسوم الخاصة بالمعامالت البنكية  

 1 %79.00 1.052 3.95 عائق يمنعك من ااتمام تلك المعامالت 

3.  
الرسمية علي  تؤثر الوثائق والمستندات  

 2 %75.50 1.016 3.78 استخدامك للخدمات البنكية 
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 %76.28 0.888 3.814 متوسط البعد 
 

 spssالمصدر : مخرجات التحليل االحصائي باستخدام برنامج 

  ما يلي:  يتضح من الجدول السابق
اخببببببتجداال  بعد  المر بلة ع  جمي  الة راا ن المت خببببببر الحسببببببلعي إلجلملا   راي العينة عل    -

( وضببببل حراف معيببببلرو 3.814ييببببث علغ )مر ةعببببة  العممء للجببببدمببببلا المببببلليببببة جببببلءا  
(0.888). 

 عد الرخببببب ال الجلفبببببة  "  لة رة التي  ن  عل   ن  أل راي العينة عل  ا  لاجلءا  عل  إجلم -
 ".   لمنع  مد اا ملال  ل  المعلممامللمعلمما البنكية عل 

ان الميهبببل التعليمي  "   عل  الة رة التي  ن  عل   ن    جبببلءا  قبببل إجبببلمبببلا أل راي العينبببة .2
 . الجلص م  ييثر علي اختجدام  الجدملا البنكية



32 
 

  :بعد جودة الخدمات المالية المقدمة للعمالء فقراتتحليل   .3

جودة الخدمات  لفقرات بعد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية : (19جدول رقم )

 المالية المقدمة للعمالء

 الفقرة   م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري 

همية  األ

 النسبية 
 الترتيب 

1.  
تقييمك للخدمة المالية المقدمة من البنك الخاصة  

 12 %80.50 0.654 4.03 بك بانها ممتازة 

 1 %87.33 0.621 4.37 بياناتك المالية الخاصة بك  البنك  تشعر باالمان عند اعطاء    .2

3.  
درجة رضائك عن الخدمات البنكية المقدمة اليك  

 9 %83.17 0.81 4.16 من البنك محل التعامل 

4.  
تعد تكلفة الخدمة البنكية مقبولة من وجهة نظرك  

 10 %82.83 0.901 4.14   وغير مبالغ فيها

5.  
يقدم البنك معلومات عن الخدمات البنكية بطريقة  

 11 %82.50 0.931 4.13 واضحة ومفهومة ولغة سهلة الفهم 

6.  
حدوث   حالة  في  معة  تتعامل  الذي  البنك  يتيح 

 7 %85.17 0.587 4.26 مع احد موظفية بتقديم شكوي لدية  نزاع

7.  

يوجد جهة عادلة لدي البنك محل التعامل تستطيع  

وبين   بينك  نزاع  حدوث  حالة  في  اليها  تلجا  ان 

 6 %85.00 0.833 4.25  موظفي البنك

8.  
يعد متوسط الوقت الذي تقضية في حصولك علي  

 4 %85.83 0.556 4.29 الخدمة طويل نوعا ما 

 8 %83.33 0.64 4.17   الجاري مناسبة بالنسبة لك تعد التكلفة الخاصة بفتح الحساب    .9

 5 %85.33 0.847 4.27 تعد تكلفة التحويالت البنكية مقبولة بالنسبة لك   .10

11.  
والمصروفات   المالية  الرسوم  متوسط  يعد 

 3 %86.50 0.735 4.33   االدارية مقبولة لديك

12.  
في   اختالف  في  اليوجد  االئتمان  موظفي  تعامل 

 2 %87.00 0.617 4.35 حالة حصولك علي قرض قبل وبعد تقديم الخدمة 

 متوسط البعد 
4.227 0.354 84.54% 

 

 spssالمصدر : مجرجلا التحليل االيصل ي ملختجداال عر لمن 
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 ما يلي:  يتضح من الجدول السابق
ج ية  بعبد  المر بلبة ع  جمي  الة راا ن المت خببببببببببببببر الحسببببببببببببببلعي إلجلملا   راي العينبة عل   -

( وضبل حراف معيبلرو  4.227ييبث علغ )مر ةعبة  الجبدمبلا المبلليبة الم بدمبة للعممء جبلءا 
(0.354). 

  بببببببعر ملالملن عند اعللء " للة رة التي  ن  عل   ن أل راي العينة    لاجلءا  عل  إجلم -
 ". المللية الجلفة م  للبن عيل ل   

  ييمب  للجبدمبة المبلليبة  " عل  الة رة التي  ن  عل   ن    جبلءا  قبل إجبلمبلا أل راي العينبة -
 ."  الم دمة مد البن  الجلفة م  مل هل ممتلزة
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 ( :المسئولية االجتماعية  تحليل فقرات المتغير التابع )  .ب

المسئولية  لفقرات بعد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية : (20جدول رقم )

 االجتماعية 

 الفقرة  م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري 

االهمية  

 النسبية 
 الترتيب 

 4 %89.00 0.5 4.45  . تتفق اهداف البنك مع اهداف عمالئة  .1

 5 %88.50 0.545 4.43 . منتجاتة وخدماتة يقدم البنك محل التعامل ندوات تعريفية لعرض    .2

3.  

علي   الحرص  ناحية  من  بعمالئة  التعامل  محل  البنك  يهتم 

مبسطة   بطريقة  وشرحها  المختلفة  البنك  بانشطة  تعريفهم 

 12 %84.33 0.812 4.22 .  وسهلة الفهم

4.  
يهتم البنك محل التعامل بعمل استقصاء دوري علي رايك في  

 10 %85.17 0.494 4.26  . الخدمة البنكية

 11 %85.33 0.546 4.27 . يستجيب البنك للشكاوي المقدمة من العمالء   .5

 3 %89.83 0.55 4.49 . يتصف البنك محل التعامل بالشفافية والنزاهه في التعامل مع عمالئة   .6

 6 %88.33 0.495 4.42 . العمالء يحرص البنك علي خلق عالقات طيبة مع    .7

8.  
الخدمات   بتقديم  الخاصة  االجراءات  تسهيل  علي  البنك  يحرص 

 2 %90.33 0.502 4.52 . للعاملين 

9.  
يطبق البنك اجراءات امن وسالمة كافية للحفاظ علي اموال  

 8 %86.33 0.467 4.32 . المودعين 

10.  
العائد  يهتم البنك بتحقيق رضا عمالئة المودعيين بخصوص  

 13 %83.33 0.873 4.17 . علي ايداعاتهم

11.  
بعمالئة   الخاصة  المصرفية  الحسابات  نمط  البنك  يراقب 

 9 %85.67 0.453 4.28  .الكتشاف اي معامالت غير طبيعية او غير منطقية 

 7 %86.50 0.47 4.33 . والهويةيمنع البنك التعامل مع الحسابات مجهولة االسم   .12

13.  
مع   التعامل  يتطلب  والذي  عميلك  اعرف  مبدا  البنك  يطبق 

 1 %91.33 0.498 4.57  العميل بموجب االسماء الواردة في الوثائق الرسمية في البالد 

 متوسط البعد 
4.383 0.194 87.65% 

 

 .spssالمصدر : مجرجلا التحليل االيصل ي ملختجداال عر لمن 
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 ما يلي:  يتضح من الجدول السابق

المسببببئ لية  بعد  المر بلة ع  جمي  الة رااإلجلملا   راي العينة عل   حسببببلعي  ال  المت خببببر ن  -
 .(0.194( وضل حراف معيلرو )4.383ييث علغ )مر ةعة االجتملعية جلءا 

للب  البنبب  مبببدا اعرف عميلبب   "  للة رة التي  ن  عل   ن  أل راي العينببة    لا جببلءا  عل  إجببلمبب  -
 ". والاو يتلل  التعلمل م  العميل مم ج  االخملء ال ارية  ي ال ثل   الرخمية  ي البمي  

يهتي البنببب  عتح ي   "  عل  الة رة التي  ن  عل   ن    جبببلءا  قبببل إجبببلمبببلا أل راي العينبببة -
 ."  عل د علي ايداعل هيرشل عمم ة الم يعييد مجص ص ال

 الدراسة ضوفر اتاختبار

 ينص الفرض الرئيسي للدراسة على أنه: 

  جد عمقة معن ية ذاا ياللة إيصبببببل ية عيد  لبي   معلي ال بببببم   الفرضييية الرئيسييية: 
 في محافظة أسيوط. المللي وضيد  ح ي  المسئ لية االجتملعية للبن ك التجلرية

 الفرض إلى ثالثة فروض فرعية كما يلي:ولقد تم تقسيم هذا 

 :ولاأل الفرعي الفرض  .1

  جد عمقة معن ية ذاا ياللة إيصببببل ية عيد  لبي  ماعد وفبببب   الجدملا المللية المصببببر ية  
  ي محل ظة  خي ط. للعممء وضيد  ح ي  المسئ لية االجتملعية للبن ك التجلرية

 ا وذل  عل  النح  التللي:والبتبلر هاا الةرا  ي ال يلال معدي مد االبتبلرا
 معامل االرتباط:  .أ

 متقير مسبت ل وفب   العممء للجدملا المللية  يبيد الجدو  التللي معلمل االر بلط عيد 
  متقير  لم . المسئ لية االجتملعيةو 

 ول األ (: معامل االرتباط للفرض الفرعي 21) رقم جدول
 تعظيم قيمه المنشأة  االختبار  المتغير 

 العمالء للخدمات المالية وصول 
 0.216 معامل االرتباط

 0.009 المعنوية 

 spssالمصدر : مخرجات التحليل االحصائي باستخدام برنامج 
 

% عند 21.6وج ي عمقة ار بلط ذاا ياللة إيصبل ية عنسببة  السبلع   يتضبن مد الجدو   
 .المسئ لية االجتملعيةو وف   العممء للجدملا المللية عيد  0.05مست ى معن ية 



36 
 

 :ANOVA Test  التباينتحليل   .ب

 ولاأل (: تحليل التباين للفرض الفرعي 22رقم ) جدول

 البيان 
مجموع 

 المربعات 
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات 
F  المعنوية 

 االنحدار
0.209 1 0.209 5.788 

 
0.018 

 0.036 118 4.268 البواقي 

  119 4.478 المجموع

 spssالمصدر : مخرجات التحليل االحصائي باستخدام برنامج 
 

وفبببب   العممء  يتضببببن مد بم  الجدو  السببببلع  وج ي عمقة ار بلط معن ية طريلة عيد  
  ويظهر ذلبب  مد بم  قيمببة "ف" وه  يالببة  المسببببببببببببببئ ليببة االجتمببلعيببةو  للجببدمببلا المببلليببة 

و د  عل  فببحة وج هرية العمقة عيد المتقيريد وج ية  0.05إيصببل يلا عند مسببت ى معن ية 
  تل جل عدون  بللء.اإلطلر وفحة االعتملي عل  

 :االنحدارتحليل   .ج
 ول األ (: تحليل نتائج االنحدار للفرض الفرعي 23) رقم جدول

 النموذج

 المعامالت الغير معيارية 
المعامالت  

 المعيارية 
 المعنوية  اختبار ت 

 بيتا
الخطأ  

 المعياري 
 بيتا

1 

  0.231 3.828 الثابت

0.216 

16.55

6 0.000 

وصول العمالء  

 0.018 2.406 0.054 0.131 للخدمات المالية

 spssالمصدر : مخرجات التحليل االحصائي باستخدام برنامج 
 

وفببببببببببب   العممء للجدملا  لظهر مد بم  الجدو  السبببببببببببلع   ن قيي ابتبلر "ا" لمتقير  
ويبيد هباا ق ة العمقبة اال حبداريبة عيد  0.05ذاا ياللبة معن يبة عنبد مسببببببببببببببت ى معن يبة  المبلليبة  

 .المسئ لية االجتملعيةو وف   العممء للجدملا المللية 
 :البواقيمقاييس   .د 
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 ( 3شكل رقم )

 ول ي األ عر فتوزيع البواقي للفرض ال

 عمت  ن منحن  الت زي  التكرارو ل ببببببببببل إل  يد  بير  ح  منحن    ال بببببببببجليتضبببببببببن  ي 
 .ن الب اقي  تب  الت زي  اللبيعيولاا    الت زي  اللبيعي
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 ( 4شكل رقم )
 ولي األ عر فالبواقي للفرض ال انتشار

ا عل  الجر  منحن  االيتمل  اللبيعي  ن الن لط  نلب   ثيرا  عمت لال بببببببببجل  يتضبببببببببن مد 
ولبالب   ب ن ال ببببببببببببببجبل يبيد  ن البيبل بلا والتي هي    والباو لمثبل منحن  الت زي  اللبيعيالمبل بل  

 .الب اقي ال يلخية  ي هات الحللة  تب    زيعل طبيعيل
 خب  لمجد قب   الةرا الةرعي االو  الاو ين  علي : ممل •

المللية المصببببر ية    جد عمقة معن ية ذاا ياللة إيصببببل ية عيد  لبي  ماعد وفبببب   الجدملا  
 .للعممء وضيد  ح ي  المسئ لية االجتملعية للبن ك التجلرية
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 :ثانيال الفرعيالفرض  .2

  جد عمقة معن ية ذاا ياللة إيصببل ية عيد  لبي  ماعد اخببتجداال الجدملا المللية المصببر ية  
 . ي محل ظة  خي ط وضيد  ح ي  المسئ لية االجتملعية للبن ك التجلرية

 والبتبلر هاا الةرا  ي ال يلال معدي مد االبتبلراا وذل  عل  النح  التللي:
 معامل االرتباط:  .أ

 متقير  اخببببببببببببببتجببداال العممء للجببدمببلا المببلليببةيبيد الجببدو  التببللي معببلمببل االر بببلط عيد  
  متقير  لم . المسئ لية االجتملعيةمست ل و 

 ثاني الفرض الفرعي (: معامل االرتباط لل24) رقم جدول
 المسئولية االجتماعية  االختبار  المتغير 

استخدام العمالء للخدمات  

 المالية 

 0.207 معامل االرتباط

 0.012 المعنوية 

 spssالمصدر : مخرجات التحليل االحصائي باستخدام برنامج 
 

% عند 20.7وج ي عمقة ار بلط ذاا ياللة إيصبل ية عنسببة  السبلع   يتضبن مد الجدو   
 .المسئ لية االجتملعية و العممء للجدملا المللية  عيد اختجداال 0.05مست ى معن ية 

 
 :ANOVA Test  التباينتحليل   .ب

 ثاني ال(: تحليل التباين للفرض الفرعي 25رقم ) جدول

 البيان 
مجموع 

 المربعات 
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات 
F  المعنوية 

 االنحدار
0.192 1 0.192 5.284 

 
0.023 

 0.036 118 4.286 البواقي 

  119 4.478 المجموع

 spssالمصدر : مخرجات التحليل االحصائي باستخدام برنامج 
 

اخببتجداال العممء  يتضببن مد بم  الجدو  السببلع  وج ي عمقة ار بلط معن ية طريلة عيد  
بم  قيمببة "ف" وه  يالببة    ويظهر ذلبب  مد  المسببببببببببببببئ ليببة االجتمببلعيببة  و  للجببدمببلا المببلليببة  

و د  عل  فببحة وج هرية العمقة عيد المتقيريد وج ية  0.05إيصببل يلا عند مسببت ى معن ية 
 اإلطلر وفحة االعتملي عل   تل جل عدون  بللء.
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 :االنحدارتحليل   .ج
 ثاني  ال(: تحليل نتائج االنحدار للفرض الفرعي 26) رقم جدول

 النموذج
 معيارية المعامالت الغير 

المعامالت  

 المعنوية  اختبار ت  المعيارية 

 بيتا الخطأ المعياري  بيتا

1 

 الثابت
4.21 0.077  

0.207 

54.63 0.000 

استخدام العمالء 

 0.023 2.299 0.02 0.045 للخدمات المالية

 spssالمصدر : مجرجلا التحليل االيصل ي ملختجداال عر لمن 
اخبببببببببببببتجداال العممء  لظهر مد بم  الجدو  السبببببببببببببلع   ن قيي ابتبلر "ا" لجمي  عبلراا متقير 

ويبيد هاا ق ة العمقة اال حدارية عيد   0.05ذاا ياللة معن ية عند مسببببببت ى معن ية  للجدملا المللية  
 .  المسئ لية االجتملعيةو اختجداال العممء للجدملا المللية 

 البواقي:                  مقاييس -د
 ثانيي العر فتوزيع البواقي للفرض ال ( 5شكل رقم )
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 عمت  ن منحن  الت زي  التكرارو ل ببببببببببل إل  يد  بير  ح  منحن    ال بببببببببجليتضبببببببببن  ي 
 .ن الب اقي  تب  الت زي  اللبيعيولاا    الت زي  اللبيعي

 

 ( 6شكل رقم )
 ثاني ي العر فالبواقي للفرض ال انتشار

 
 

ا عل  الجر  منحن  االيتمل  اللبيعي  ن الن لط  نلب   ثيرا  عمت لال بببببببببجل  يتضبببببببببن مد 
ولبالب   ب ن ال ببببببببببببببجبل يبيد  ن البيبل بلا والتي هي    والباو لمثبل منحن  الت زي  اللبيعيالمبل بل  

 .الب اقي ال يلخية  ي هات الحللة  تب    زيعل طبيعيل
 خب  لمجد قب   الةرا الةرعي الثل ي والاو ين  علي: ممل •
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لمصببر ية    جد عمقة معن ية ذاا ياللة إيصببل ية عيد  لبي  ماعد اخببتجداال الجدملا المللية ا
 .وضيد  ح ي  المسئ لية االجتملعية للبن ك التجلرية

 :ثالثال الفرعيالفرض  .3

  جد عمقة معن ية ذاا ياللة إيصبببببببببل ية عيد  لبي  ماعد ج ية الجدملا المللية المصبببببببببر ية  
 . ي محل ظة  خي ط وضيد  ح ي  المسئ لية االجتملعية للبن ك التجلرية

 ال يلال معدي مد االبتبلراا وذل  عل  النح  التللي:والبتبلر هاا الةرا  ي 
 معامل االرتباط:  .أ

 متقير ج ية الجبدمبلا المبلليبة الم بدمبة للعممء  يبيد الجبدو  التبللي معبلمبل االر ببلط عيد 
  متقير  لم . المسئ لية االجتملعيةمست ل و 

 

 ثالث ال(: معامل االرتباط للفرض الفرعي 27) رقم جدول
 المسئولية االجتماعية  االختبار  المتغير 

جودة الخدمات المالية  

 المقدمة للعمالء 

 0.418 معامل االرتباط

 0.000 المعنوية 

 spssالمصدر : مجرجلا التحليل االيصل ي ملختجداال عر لمن 
% عند 41.8وج ي عمقة ار بلط ذاا ياللة إيصبل ية عنسببة  السبلع   يتضبن مد الجدو   

 .المسئ لية االجتملعيةو ج ية الجدملا المللية الم دمة للعممء عيد  0.05مست ى معن ية 
 :ANOVA Test  التباينتحليل   .ب

 ثالث ال(: تحليل التباين للفرض الفرعي 28رقم ) جدول

 البيان 
مجموع 

 المربعات 
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات 
F  المعنوية 

 االنحدار
0.784 1 0.784 25.054 

 
.0000 

 0.031 118 3.693 البواقي 

  119 4.478 المجموع

 spssالمصدر : مجرجلا التحليل االيصل ي ملختجداال عر لمن 
 

ج ية الجدملا  يتضببببببن مد بم  الجدو  السببببببلع  وج ي عمقة ار بلط معن ية طريلة عيد  
  ويظهر ذل  مد بم  قيمة "ف" وه  يالة  المسببببببئ لية االجتملعيةو المللية الم دمة للعممء  
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و د  عل  فببحة وج هرية العمقة عيد المتقيريد وج ية  0.05إيصببل يلا عند مسببت ى معن ية 
 ملي عل   تل جل عدون  بللء.اإلطلر وفحة االعت

 :االنحدارتحليل   .ج

 ثالث  ال(: تحليل نتائج االنحدار للفرض الفرعي 29) رقم جدول

 النموذج
 المعامالت الغير معيارية 

المعامالت  

 المعنوية  اختبار ت  المعيارية 

 بيتا الخطأ المعياري  بيتا

1 

 الثابت
3.414 0.194  

0.418 

17.588 
0.000 

الخدمات المالية جودة 

 5.005 0.046 0.229 المقدمة للعمالء 
.0000 

 spssالمصدر : مجرجلا التحليل االيصل ي ملختجداال عر لمن 
ج ية الجدملا  لظهر مد بم  الجدو  السببببلع   ن قيي ابتبلر "ا" لجمي  عبلراا متقير  

ويبيد هاا ق ة العمقة   0.05ذاا ياللة معن ية عند مسببببببببببببت ى معن ية  المللية الم دمة للعممء  
 . المسئ لية االجتملعية و ج ية الجدملا المللية الم دمة للعممء اال حدارية عيد 

: مقاييس توزيع البواقي -د  

 الثالث ي عر فتوزيع البواقي للفرض ال ( 7شكل رقم )
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 عمت  ن منحن  الت زي  التكرارو ل ببببببببببل إل  يد  بير  ح  منحن    ال بببببببببجليتضبببببببببن  ي 
 .ن الب اقي  تب  الت زي  اللبيعيولاا    الت زي  اللبيعي

 

 ( 8شكل رقم )
 ثالث ي العر فالبواقي للفرض ال انتشار

 

ا عل  الجر  منحن  االيتمل  اللبيعي  ن الن لط  نلب   ثيرا  عمت لال بببببببببجل  يتضبببببببببن مد 
ولبالب   ب ن ال ببببببببببببببجبل يبيد  ن البيبل بلا والتي هي    والباو لمثبل منحن  الت زي  اللبيعيالمبل بل  

 .الب اقي ال يلخية  ي هات الحللة  تب    زيعل طبيعيل
 خب  لمجد قب   الةرا الةرعي الثللث الاو ين  علي: ممل •
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المللية المصبببببببببر ية    جد عمقة معن ية ذاا ياللة إيصبببببببببل ية عيد  لبي  ماعد ج ية الجدملا  
 . ي محل ظة  خي ط وضيد  ح ي  المسئ لية االجتملعية للبن ك التجلرية

 االهمية النسبية البعاد الشمول المالي : -

 ( يوضح االهمية النسبية البعاد الشمول المالي 30) رقم جدول
 االهمية النسبية   البعد 

% 34.6 وصول العمالء للخدمات المالية   
% 31 العمالء للخدمات المالية استخدام   

% 34.4 جودة الخدمات المالية المقدمة للعمالء   
% 100 االجمالي   

 spssالمصدر : مخرجات التحليل االحصائي باستخدام برنامج 
يتضبببن مد بم  الجدو  السبببلع  ان معد وفببب   العممء للجدملا المللية ا ثر اهمية  سببببية  
لتح ي  المسبببببئ لية االجتملعية ثي يلية  ي االهمية النسببببببية  معد ج ية الجدملا المللية ويمثل 

 معد اختجداال الجدملا المللية اقل معد  ي االهمية النسبية  ح ي ل للمسئ لية االجتملعية 
 ئج والتوصيات :النتا

 -من خالل ماتم عرضة في كال من الدراستين النظرية والميدانية يتستنتج الباحث ما يلي :

 

ان أهمية الشمممول المالي تمكن في حدوث اسممتقرار مالي ونمو اقتصممادي معان وتكمن  -1

أيضممممان أهميتمه في توفير الخمدممات المماليمة بسممممعر منماسممممب للفئمات الفقيرة و مكمانيمة  

 االقتصاد القوميمشاركتهم في 

قيمام البنوك بمالتعرف علي احتيماجمات عمالئهما من الخمدممات المماليمة وتقمديم منتجماتها  ان  -2

بشمكل يتسمم بالشمفافية وبتكلفة مناسمبة تتناسمب مع احتياجات كافة فئات المجتمع يسماعد 

 .البنوك علي تعزيز مسئوليتها االجتماعية تجاه األفراد والمجتمع المحيط بها

أوجمه ترابط كبيرة بين أبعماد المتغيرين الخماصممممين بمالبحمم وهو الشمممممول  أن هنماك  -3

 المالي والمسئولية االجتماعية

  جد عمقة معن ية ذاا ياللة إيصبببببببببل ية عيد  لبي  ماعد وفببببببببب   الجدملا المللية   -4
 ي محل ظة   المصببببببببر ية للعممء وضيد  ح ي  المسببببببببئ لية االجتملعية للبن ك التجلرية

 أسيوط.

عالقة معنوية ذات داللة  حصممممائية بين تطبيق باعد اسممممتخدام الخدمات المالية  توجد   -5

 المصرفية وبين تحقيق المسئولية االجتماعية للبنوك التجارية.

توجمد عالقمة معنويمة ذات داللمة  حصمممممائيمة بين تطبيق باعمد جودة الخمدممات المماليمة   -6

 .المصرفية وبين تحقيق المسئولية االجتماعية للبنوك التجارية
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يعمد بعمد الوصممممول للخمدممات المماليمة اكثر االبعماد تماثيرا علي تحقيق المسممممئوليمة   -7

االجتمماعيمة لمدي افراد المجتمع وهمذا دليمل علي اهتممام البنوك محمل المدراسممممة بتوفير  

الخمدمات المماليمة للعمالء فالمكمان والوقت المنماسممممبين وبالتكلفمة المنماسممممبمة ثم يليمة في 

 الية ثم يلية بعد استخدام الخدمات المالية .االهمية بعد جودة الخدمات الم

 - ويوصي الباحم بما يلي :

ضرورة عمل حمالت توعية من خالل شبكات التواصل االجتماعي او من خالل   -1

االجهزة االعالمية بماهية الشممممول المالي واهميتة في تحقيق العدالة االجتماعية  

 بين كافة افراد وفئات المجتمع .

فية علي تطبيق الشممممول المالي وبيان اهميتة ودورة في تشمممجيع البنوك المصمممر -2

 تحقيق النمو االقتصادي.

ضمرورة اهتمام البنوك المصمرفية بالجانب االجتماعي تجاة البيئة المحيطة سمواء  -3

بالقيمام بعممل مبمادرات متعلقمة بالتعليم او الصممممحمة او توفير فرص عممل بمما يخمدم  

 كافة فئات المجتمع

يلعبة الشمممول المالي في دعم الطبقات الفقيرة والمهمشممة    بيان اهمية الدور الذي -4

وعمدم التمييز بين طبقمات المجتمع علي اسمممماس الجنل او النوع او المسممممتوي  

 الوظيفي او التعليمي .

حم الجهات البحثية علي القاء الضموء بشمكل اكبر علي الدور الذي يلعبة القطاع   -5

 المصرفي في تحقيق المسئولية االجتماعية .
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