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طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
تقديم:
لم يعد الهدف االساسي للمؤسسات والشركات في عصرنا الحالي البحث عن تحقيق أكبر قدر ممكن من
الربح فقط ،بل تعداه الى البحث عن تحقيق أرباح أخرى في المجاالت غير االقتصادية ،ما جعلها تتجه
للبحث عن الحلول للمشاكل الداخلية والخارجية التي كانت المتسبب األول فيها نتيجة ممارستها ألعمالها
وانشطتها ،هذا ما ادى بها الى محاولة تبني استراتيجية جديدة تحفظ لها مكانتها في المجتمع من خالل
تبني عديد المفاهيم منها المسؤولية االجتماعية.
حيث تعتبر المسؤولية االجتماعية للمؤسسات والشركات نشاطا طوعيا تقوم به للعمل بطريقة اجتماعية
واقتصادية في ان واحد ،حيث يهدف تبني المسؤولية عن أعمال المؤسسات الى تشجيع إحداث تأثير إيجابي
من خالل أنشطتها على الموظفين ،العمالء ،البيئة والمجتمع.
من هذا المنطل ق يأتي هذا الكتاب من أجل تسليط الضوء على هذا التوجه الجديد والحديث التي تعتمده
المؤسسات والشركات لمحاولة تلميع صورتها سواء اتجاه مجتمعها الداخلي او اتجاه المجتمع الخارجي الذي
يمارس عليها العديد من الضغوطات.

د .بن دريدي منير
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طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
" المسؤولية االجتماعية؛ إشكالية المفهوم والخلفية المعرفية"
د .جبالة محمد

د .مقدم مختارية

جامعة معسكر

جامعة معسكر

َََََََََََّّّّّّّّّّّ

َّ

الملخص:
تناول هذا المقال "إشكالية المسؤولية االجتماعية" ،حيث سعى إلى تحليل مختلف اآلراء

واألطروحات التي ارتبطت بها من حيث المفهوم (حدوده وأبعاده) ،المجاالت (القانونية ،االقتصادية،
االجتماعية ،األخالقية...الخ) ،وكممارسة؛ بمعنى كيفية تمثلها واقعيا من خالل مختلف عرض مختلف
األطروحات واالتجاهات النظرية المرتبطة بمختلف علماء العلوم االجتماعية واإلنسانية ،والذين حاولوا أن

يقدموا تفسيرات حولها نابعة من أيديولوجيتهم والمدارس المعرفية التي ينتمون إليها.

الكلمات المفتاحية؛ المسؤولية ،المسؤولية االجتماعية ،الخلفية المعرفية ،العلوم االجتماعية واإلنسانية.

Abstract:
This article discusses the "social responsibility problem", as it seeks to analyze the various
opinions and theses that have been associated with it in terms of concept (its limits and
dimensions), areas (legal, economic, social, ethical, etc.) ; as a practice ; In the sense of how it
is realistically represented by various presentations of various theses and theoretical trends
associated with the various social and human sciences scientists, who tried to provide
explanations about them stemming from their ideology and the knowledge schools to which
they belong.
keywords; Responsibility, social responsibility, cognitive background, social and human
sciences.
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طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
تمهيد:
تعتبر المسؤولية االجتماعية من بين المفاهيم التي يمكن أن تثار حولها جملة من التساؤالت والتي
يمكن أن ترقى لمستوى إشكاليات؛ نقول هذا من منطلق أن اإلشكالية تعني في ابسط معانيها أنها قضية
يكتنفها الغموض وتتضارب حولها الرؤى؛ وبالعودة إلى مفهومنا السالف الذكر واسقاط هذا الطرح عليه
نجد انه كذلك "إشكالية".

إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع مصطلح "المسؤولية" هو البعد القانوني (المدني والجزائي)

للمفهوم لكن عند التعمق في دراسته ،خاصة من وجهة نظر متعددة التخصصات ،نجد أنه متشعب وواسع
جدا؛ فهو يرتبط بالفلسفة (إشكالية الحرية والحتمية) ،علم النفس (إشكالية األمان وقوة الشخصية)،

االقتصاد (إشكالية الربح ومدى اندماج المنظمات اجتماعيا) ،علم االجتماع (إشكالية النظام والتكيف
االجتماعي لوحدات المجتمع) ،وعلوم اإلعالم واالتصال (إشكالية المهنية ومراعاة الخصوصية االجتماعية
للمجتمع).

كما انه توجد قضية أخرى تتمثل في أن مفهوم المسؤولية يتضمن العديد من األبعاد على غرار:

المسؤولية القانونية ،األخالقية ،االقتصادية ،االجتماعية ،السيكولوجية ،اإلعالمية...الخ .فضال عن أن
أنها (المسؤولية بشتى أبعادها) ترتبط بمستويات :شخصية -فردية ،جماعية ،مؤسسية ،بنائية (نسبة للبناء
االجتماعي) ،مجتمعية ،وحتى حضارية.

وبناء على هذه التشعبات واالمتدادات لمفهوم "المسؤولية" عامة ومفهوم "المسؤولية االجتماعية"

خاصة ظهرت الكثير من األعمال العلمية التي حاولت أن تحصر حدود وأبعاد هذه الظاهرة ،حيث
بحثت :إشكالية المفهوم ،أبعاده  ،مستوياته ،وتمثالته وكيفية معالجته واقعيا؛ وقد كان كنتيجة لهذه الجهود
العلمية كثي ار من البحوث واالتجاهات النظرية في شتى مجاالت العلوم االجتماعية واإلنسانية .وتحا ول

هذه المقالة أن تبين األسس المعرفية التي تناولت ظاهرة المسؤولية االجتماعية ضمن أهم الحقول العلمية
التي يندرج هذا الموضوع ضمن اهتماماته .وفيما يأتي تفصيل لذلك:

 .1في معنى مفهوم المسؤولية االجتماعية :إن محاولة تحديد معنى المسؤولية االجتماعية يتطلب
التدقيق فيما يتعلق بحدوده وأبعاده ،جوانبه ومجاالته؛ وهو ما يحتم علينا أن نتغلغل في مختلف التعريفات
التي تدخل بصفة عامة ضمن مجاالت العلوم االجتماعية واإلنسانية .وللقيام بهذا العمل المنهجي فانه
يتوجب تحديد المعنى اللغوي أوال  ،ثم المعنى االصطالحي لمفهوم المسؤولية ثانيا ،ونختم هذا العنصر

بتوضيح معنى المسؤولية االجتماعية.

 -1.1المسؤولية )(Responsibility؛ لغة:
ُيعرف "المنجد في اللغة" المسؤولية بأنها" :ما يكون به اإلنسان مسؤوال ومطالبا عن أمور أو أفعال
أتاها"(معلوف،دون سنة .)613 :أما في اللغة الفرنسية فيعرف مصطلح (َّ،)Responsabilitéحسب القاموس
الفرنسي المشهور َّ(َّ)le Robertبأنها تشير إلى العديد من المفاهيم عبر مستويات ثالث؛ حيث تعني في
المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين
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طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
األول :الواجب وااللتزام؛ أما في الثاني ،فهي المنصب ،التكليف ،والمهمة .وأخي ار فمعناها الخطأ وتبعاته
) . (le fur, 2005 :1017أما في اللغة االنجليزية فقد جاء في القاموس االنجليزي ( )Oxfordأنها ترتبط
بواجب التعامل مع شيء ما أو رعاية جسم ما من هذا النوع ،وما ينجر عنه من لوم إذا سارت األمور
بشكل خاطئ").( wehmeier, 2006 :1245

إذن ،وبناء على المعنى اللغوي الذي تشير إليه مختلف القواميس باللغات الثالث ،فالمسؤولية

تعني ،مبدئيا ،الواجب وااللتزام المرتبط بشغل :مركز ،مكانة ،منصب ،مهنة ،وظيفة ،مهمة...الخ وكل
ما ينجر عنه من نتائج سواء كانت ايجابية أو سلبية؛ لكن ماذا عن المعنى االصطالحي؟

 -1.1المسؤولية؛ اصطالحا :قبل تحديد المعنى االصطالحي للمسؤولية يجب اإلشارة إلى أن هذا
المفهوم واسع جدا ومتعدد ومتشعب لدرجة انه يشكل نقطة التقاء لكل العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،وكل
تخصص ينظر له من زاويته العلمية التي تميزه عن العلوم األخرى؛ وسنحاول ضمن هذا العنصر أن نقدم
تعريفات عديدة يقع مجالها ضمن أكثر من علم بهدف االقتراب من معاني هذا المفهوم؛ وفيما يأتي

تفصيل لذلك:

 -يعرفها "الالند"(َّ )Lalandeبقوله" :مكانة أو سمة ذلك الذي يمكن أن يدعى "للرد" على واقعة"(الالند،

مجلد .)1111:122: ،21ويفصل "الالند" أكثر عندما يصنفها إلى" :مسؤولية مدنية"؛ "واجب إصالح
األذى الالحق بالغير ،في حدود وصورة يحددها القانون"(الالند ،مجلد .)1113:122: ،21و"مسؤولية
جزائية"؛ "مكانة وسمة ذلك الذي يمكن أن يالحق قضائيا ،بصفة جزائية لجرم أو لجنحة"( الالند ،مجلد،21

 .)1113:122:و"مسؤولية أخالقية"؛ "واجب أدبي ،معنوي منصوص أو غير منصوص عليه في القانون،
إلصالح األذى الذي الحق بالغير"( الالند ،مجلد .)1112:122: ،21أما النوع األخير ،حسبه ،فهو

"المسؤولية المعنوية"؛ وضع فاعل واع لألفعال التي أرادها حقا .تكمن في ما يمكن حينئذ ،أمام كل كائن
عاقل ،أن يكون من أسبابها ،وان يتعين على المرء ،بحسب قيمة األسباب وطبيعتها ،أن يتحمل ما يتعلق
بها من لوم أو تفريط"( الالند ،مجلد.)1112:122: ،21

 ويعرفها "جميل صليبا" بقوله" :المسؤولية ،التبعة؛ تقول أنا بريء من مسؤولية هذا العمل .والمسؤولمن الرجال هو المنوط به عمل تقع عليه تبعة .ويشترط في المسؤولية الحقيقية أن يكون قانون يأمر

بالفعل ،أو بالترك ،ولن تكون مخالفة المرء لما يأمر به القانون صادرة عن إرادته .وتنقسم المسؤولية إلى
مدنية ،ومسؤولية جنائية ،ومسؤولية أخالقية"(صلبيا ،الجزء .)633 :21وبذلك هو يضيف نوع جديد ،عن
سابقه (الالند) ،من المسؤولية هي "الجنائية"؛ وهي "التي تقع على شخص ارتكب مخالفة ،أو جناحا،

أو جريمة"(صلبيا ،الجزء .)633 :21كما انه أضاف أن "اصطالح الشعور بالمسؤولية" "يطلق على إدراك
الفاعل لقيمة عمله وعزمه على االضطالع به"(صلبيا ،الجزء  .)622 :21وهو بذلك يتقارب ويتقاطع مع

رأي "الالند" لهذا المفهوم (الشعور بالمسؤولية) الذي أطلقه على المسؤولية األخالقية والمعنوية فقط
(الالند ،مجلد .)1112:122: ،21
المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

9

طبيقية
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َّ
 أما "عبد المنعم الحفني" فيعرفها بقوله" :هي اإلقرار بما يصدر من أفعال وأقوال تترتب عليها نتائج قدتكون معنوية (االحترام والتحقير) ،أو اقتصادية (التعويض المالي عما يلحق اآلخرين من أضرار)،
أو قانونية (الثواب والعقاب) ،أو دينية (الثواب والعقاب عند اهلل) ،أو أخالقية (المدح أو الذم)"(الحفني ،دون

سنة .)162:،أما عن أنواع المسؤولية فهو يرى أن "البعض يميز بين "المسؤولية الكاملة" ،و"المسؤولية
الجزئية" ،و"المسؤولية المخففة"(الحفني ،دون سنة .)162:،أما عن اإلضافة التي قدمها "الحفني" في
موسوعته هذه ،فهي تتمثل في مناقشته لألساس الذي تقوم عليه المسؤولية؛ وهو يقول في ذلك" :وتقوم
فكرة المسؤولية على الحرية ،ومع أن القهر يحد من الحرية ،ومن ثم يقلص المسؤولية .إال أن المسؤولية

تظل قائمة مادام اإلنسان يفعل وتترتب على أفعاله مسؤوليات .ولو ظل اإلنسان يتهرب من المسؤولية
بعذر عجزه عن مواجهة الطغيان ،لشارك بموقفه في دعم التسلط ،وفي تمكين القيم الشريرة أن تسود فيعم
ضررها الناس جميعا ومنهم الهارب من المسؤولية"(الحفني ،دون سنة.)162:،

 واذا انتقلنا إلى مجال علم القانون نجد أن المسؤولية تُعرف بأنها" :وسيلة قانونية تتكون أساسا منتدخل إداري ينقل بمقتضاه عبء الضرر الذي يدفع على شخص مباشرة ،بفعل قوانين الطبيعة
أو البيولوجيا ،أو السيكولوجيا ،أو القوانين االجتماعية إلى شخص آخر ينظر إليه على أنه الشخص الذي
يجب أن يتحمل هذا العبء"(عوابدي.)11 :133: ،

 -وتعرفها الموسوعة االقتصادية واالجتماعية تعريفا سيكولوجيا تح ت عنوان المسؤولية الموضوعية ،حيث

ورد فيها أنها" :مرحلة للحكم األخالقي على األشياء وتظهر لدى الطفل في سن السابعة ،ويحكم األطفال
خاللها على خطورة الفعل على أساس األضرار المادية أو النتائج العيانية لهم"(اسماعيل عبد الفتاح ،دون

سنة.)932-913:

 أما "مادلين قرافيتز" (َّ )Madeleine Grawitzفتعرفها بقولها" :هي عملية يتم بموجبها اإلجابة (الرد)على شيء ما أو على شخص ما .وهو مفهوم بمفهوم آخر هو الحرية").(Grawitz :2004,355

 -ويعرفها "احمد زكي بدوي" بقوله" :التزام المرء نحو الغير وهي على أنواع ،فمنها المسؤولية المدنية

كاأل ب الذي يسال عن فعل ابنه القاصر والمسؤولية التعاقدية ،وتنشا عن عدم تنفيذ التزام أو عن التقصير
في تنفيذه ،والمسؤولية الجنائية وتقضي بتوقيع العقوبة على مقترف جريمة أو جنحة طبقا ألحكام
القانون"(بدوي.)612 :1322 ،

 أما "مصلح الصالح" فيحاول حصر معناها في النقاط اآلتية:" إسناد فعل إلى شخص ما.
 حساب عن أعمال معينة.
 التزام المرء نحو الغير.

 استعداد الشخص لاللتزام بعمل قام به واالعتراف بأنه صاحبه وتحمل النتائج المترتبة عليه.
 المسؤولية عدة أنواع فمنها المدنية والتعاقدية والجنائية"(مصلح.)91: :1333،
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طبيقية
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َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
إن التدقيق فيما يتعل ق بالتعريفات السابقة يمكننا من تسجيل مالحظات مهمة :أولها ،أنها تقع
ضمن تخصص العلوم االجتماعية واإلنسانية (الفلسفة ،علم النفس ،القانون ،علم االجتماع) وهذا دليل
على تشعب هذا المفهوم وتعدد جوانبه؛ أما الثانية فهي تشترك في حصر المسؤولية في قول أو فعل ما،
بغض النظر عن مستواه (فردي ،جماعي ،مؤسساتي ،أو مجتمعي) و مجاله (سيكولوجي ،اجتماعي،
اقتصادي ،بيئي...الخ) وما يترتب عليه من نتائج (سلبية أو ايجابية) يتحملها صاحبها أو الذي تقع ضمن
دائرة واجباته ووظائفه ومهامه...الخ .كما أن للمسؤولية أبعاد (أنواع) :مدنية ،جزائية ،أخالقية ،معنوية،
كاملة ،جزئية ،مخففة ،موضوعية؛ وأخي ار فهي تقوم على مبدأ الحرية (حتى وان كانت هذه األخيرة

نسبية) .هذا فيما يتعلق بالمسؤولية عامة ،لكن ماذا يعني مفهوم المسؤولية االجتماعية؟
 -6.1المسؤولية االجتماعية (:)Social Responsibility

بداية ،وقبل تحديد معنى المسؤولية االجتماعي ،تجدر اإلشارة إلى أن هذا المفهوم ال يرتبط فقط
بتخصص واحد ،حيث نجده منتشر في اغلب مجاالت العلوم االجتماعية؛ انه يعتبر من مباحث علم

القانون ،كما يرتبط بمجال علوم التسيير (المسؤولية االجتماعية للشركات) ،فضال عن انه ُيعد من بين
أهم المواضيع األساسية التي يهتم بها علم االجتماع عامة (وعلم اجتماع المؤسسات خاصة)؛ وضمن هذا
السياق نجد "رافاييل .ج .كولومبو"( )R. G. Colomboيؤكد أن المسؤولية االجتماعية تتمظهر وفق الكثير
من المفاهيم حيث نجد البعض يتحدث عن المسؤولية االجتماعية للمؤسسات أو المؤسساتَّ

(،)responsabilité sociale de l’entreprise ou entreprisesالمسؤولية

االجتماعية

والبيئية

للمؤسسة( َّ ،)responsabilité sociale et environnement de l’entrepriseأو المسؤولية المجتمعية
للمنظمات(َّ.)responsabilité sociétale des organisationوضمن مجاالت أخرى ُيستعمل مفهوم "مواطنة
الشركات"(َّ )citoyenneté corporativeأو "األداء المجتمعي للمؤسسة"( performance sociétale de
(Gagné,2013 :05))l’entreprise

.

وبناء على ذلك فإننا سنقوم ،في المستوى األول  ،بسرد مجموعة من التعريفات ،ثم نحاول تحديد
نقاط االلتقاء والتشابه واالختالف؛ وفيما يأتي عرض لذلك:
 يعرفها "ســيد عثمان" بقوله " :المســؤولية الفردية عن الجماعة ،وهي مسؤولية الفرد أمام ذاته عنالجماعة التي ينتمي إليها"(العنزي.)121 :1211 ،

 -كما عرفت تعريفا قانونيا مفاده أنها" :االلتزام بإصالح ضرار أحدثناه عن طريق الخطأ...أو في بعض

ا لحاالت حددها القانون في المخاطر التي تصدر عن نشاط معين مثل :حوادث العمل ،والمسؤولية في
حاالت الشغب...الخ"(عوابدي.)16 ،133: ،

 وتُعرف أيضا بأنها" :مجموع استجابات الفرد على مقياس المســؤولية االجتماعية ،تلك االستجابات التيتعبر عن إدراك الفرد لمسؤوليته عن سلوكه والتزامه أمام ذاته وعن نفسه وعن الجماعة التي ينتمي إليها،
وتتضمن معرفة الفرد لحقوقه وواجباته نحو نفسه وأسرته وزمالئه ووطنه ،وهذا يتم من خالل االلتزام
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َّ
بتعاليم الدين وبالقيم األخالقية وبفهم مشكالت المجتمع وأوضاعه ،والحرص على المشــاركة اإليجابية
والتعا ون مــع اآلخرين من أجل على المحافظة على المجتمع والعمل على تقدمه وازدهاره"(عوابدي:133: ،

.)121
 -ويعرفها "برنكس" و"كميت" ) (Berkowitz and Kemmethبأنها" :الميل إلبداء المساعدة لآلخرين من

غير انتظار الحصول على أية منافع شخصية"(باقر.)192 :1211 ،

 وعرفها "الجبوري" بأنها" :االلتزام الذاتي والفعلي للفرد تجاه الجماعة وما ينطوي عليه من اهتمام بها،ومحاولة فهم مشكالتها  ،والمشاركة معها في انجاز عمل ما مع اإلحساس بحاجات الجماعة

أو الجماعات األخرى التي ينتمي إليها"( باقر.)191 :1211 ،

بناء على التعريفات السالفة ال ذكر يتبين أن المسؤولية االجتماعية التزام (سيكولوجي ،أخالقي،
قانوني ،مجتمعي ،بيئي...الخ) يعتمده الفاعل االجتماعي (قد يكون فردا ،جماعة ،مؤسسة ،بناء ،مجتمعا
أو حتى حضارة) أثناء تفاعله مع اآلخرين ويؤسس على معرفته لحقوقه وواجباته ،ليس كفكرة بل كمبدأ

(تطبيقها على ارض الواقع) ،التي توجهها الخصوصية االجتماعية والثقافية التي ينتمي إليها.
وبما أن مفهوم المسؤولية االجتماعية متشعب لدرجة انه يندرج ضمن اغلب مجاالت ومباحث
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،فانه يتوجب أن نشير ،ولو بإيجاز  ،لما يسمى باالتجاهات النظرية التي
حاولت أن تفسر هذا الفعل؛ فعل المسؤولية واهم االفتراضات األساسية التي قامت عليها مختلف
المقاربات النظرية (الفسلفية ،القانونية ،البسكولوجية ،االقتصادية ،والسوسيولوجية).
 .1االتجاهات النظرية المفسرة لظاهرة المسؤولية االجتماعية:
تجدر اإلشارة إلى أن الهدف من هذا العنصر هو إبراز األسس المعرفية التي تقوم عليها المدارس

النظرية التي تناولت ظاهرة المسؤولية االجتماعية مع إبرار اإلضافات العلمية التي قدمتها ضمن هذا
المجال ومقارنتها ،بعضها ببعض ،ومناقشتها بهدف إبراز خصوصية ومنطلقات كل مدرسة على حدى،
وكذا زاوية نظر كل تخصص ومجاالت اهتمامه وأوجه القصور التي شابته .وفيما يأتي توضيح لذلك:

 -1.1الفلسفة والمسؤولية االجتماعية؛ إن ال حديث عن مفهوم المسؤولية االجتماعية من منظور الفلسفة
يحيلنا مباشرة إلى الحديث عن مفهوم آخر الحري؛ فعندما يتعلق األمر بالسببية على المستوى اإلنساني
وتحديدا المسؤولية ينقسم الموقف الفلسفي من المسالة إلى رأيين اثنين :احدهما؛ يتبنى حرية اإلرادة ،وهم
أنصار الالحتمية تماشيا مع التصور الروحي للجزاء .وعلى العكس ينكر الرأي الثاني الحرية ويتبنى
مذهب الحتمية (جملة الشروط الضرورية لتحديد ظاهرة ما)).( Fauconnet, 1920 :176

وتتمثل الحتمية في تضافر مجموعة عوامل داخلية وخارجية تحول بين المرء وبين أن يكون مختارا
في أفعاله مما يرفع المسؤولية عنه فيكون ضحية ال مذنبا .في المقابل يمكن تعريف الحرية بأنها
االستقالل عن العلل الخارجية لتكون أجناس هذا النوع هي الحرية المادية ،المدنية أو السياسية ،الحرية

النفسية ،والحرية الميتافيزيقية"(الالند ،المجلد.)261 :122: ،21
المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

01

طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
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َّ
فاإلنسان الحر مسؤول عن أفعاله وأقواله ومبادئه ،واجماال انه مسؤول عن إرادته باعتبار اإلرادة
هي القدرة على االختيار .وبذلك يتحمل مسؤولية هذه الحرية على مستوى القانون الوضعي أو القانون
األخالقي"(العرباوي .)12 :1213 ،وما تصور "كانط"( )Kantللحرية على أنها صورة معقولة متعالية إال
ليجعل منها مبدأ لألخالق ،ألنك ال تستطيع أن تتصور معنى الواجب من دون أن تتصور اإلنسان حرا
فيما يختار من سلوك(صلبيا ،الجزء األول.)939 :13:1 ،

إن متالزمة المسؤولية والحرية تحيلنا إلى أن المسؤولية تبنى على الحرية كشرط ضروري لتحققها
الذي تترتب عليه المسائلة القانونية في حال الفعل السالب الذي ُيعرضه للعقاب ،إذ لوال إرادة االختيار
الحرة مع القدرة الذاتية على الفعل المختار دون أكراه أو إجبار لما كانت هناك معقولية للمسؤولية وال
مبرر للجزاء الن المجتمع اإلنساني يتحول إلى شبه غابة يأكل فيها القوي الضعيف ،خصوصا إذا لم تكن
هناك قوانين وتشريعات تنظم العالقات .لكن ما هي زاوية نظر علماء القانون فيما يتعلق بالمسؤولية

االجتماعية.

 -1.1علم القانون والمسؤولية االجتماعية؛ يتناول فقهاء القانون ظاهرة المسؤولية االجتماعية من
منظور قانوني ،حيث نجد أن اغلب المؤلفات التي تناولت هذا الموضوع تستخدم مفهومين رئيسيين هما:
"المسؤولية المدنية" والمسؤولية الجزائية"؛ وفيما يخص مستوى تدخلنا ضمن هذا العمل فلن يتصل بهذه
التفصيالت الجزئية ،التي نتركها ألهلها .وفي المقابل سنتكلم عما يسمى "المسؤولية القانونية" التي تؤسس
على عالقة السببية بين فعل المسؤول وضرر المضرور.

وتتحدد "المسؤولية القانونية" بناء على التشريع ،والسيما القانون المدني الذي يؤكد مبدأ حتمية توفر
عالقة السببية القانونية بين فعل المسؤول والضرر الناتج (مسؤولية الشخص عما يسببه بفعله الشخصي

أو بفعل من يسال عنهم)(عوابدي.)13 :133: ،

إذن فالمسؤولية القانونية ترتبط بكرة السببية (الفعل والضرر الناتج عنه) بهدف تحديد وترتيب
المسؤوليات والمسؤولين عنها؛ وقد ظهرت محاوالت تنظيرية في علم القانون تهتم بتحليل ومحاولة تفسير
الفعل القانوني وتبعاته؛ وفيما يأتي وصف لألسس التي قامت عليها أهم المدرس القانونية:

أ .نظرية تكافؤ وتعادل األسباب؛ تقوم الفكرة األساسية لهذه النظرية حول ما يمكن أن نسميه "مبدأ
المسؤولية القانونية المشتركة" ،الذي يشير إلى انه في حالة وجود ضرر ما فمسؤوليته تتوزع بين األطراف
التي كانت سببا في حدوثه.

وقد "قال بهذه النظرية الفقيه األلماني "فون بيري" (َّ،)Von Buriومؤداها أن َّكل سبب له دخل في

إحداث الضرر ،مهما كان بعيدا ،يعتبر من األسباب التي أحدثت الضرر ،فجميع األسباب التي تدخلت
في إحداث الضرر مت كافئة .وكل واحد منها يعتبر سببا في إحداثه ،ويكون للسبب دخل في إحداث
الضرر إذا كان لواله لما وقع الضرر...فإذا كان لشخص سيارة ولم يتخذ االحتياطات المعقولة للمحافظة

عليها فسرقت منه ،وساقها السارق بسرعة كبيرة فدهس احد العابرة .كان هنا سببان في إحداث الضرر:
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سرع ة السائق وتقصير صاحب السيارة في المحافظة عليها؛ فالضرر ما كان ليقع لو لم يكن السارق
مسرعا ،وما كان أيضا ليقع أو لم يهمل صاحب السيارة فتسرق منه .فالسببان متكافئان في إحداث
الضرر ،وكالهما يعتبر سببا في إحداثه"(السنهوري.)321-329 :1311 ،
ونظ ار لتشعب أطروحات هذه النظرية ومطاطيتها ألنها تحمل المسؤولية القانونية لكل الفاعلين

الذين كانت أفعالهم سلبية (تقصير ،سذاجة ،إهمال ...الخ) ممن يقع عليهم الضرر مباشرة ،وكذا القائمين
بالفعل غير السوي (الجانحين ،المنحرفين ،الجناة ،المجرمين) الذين ينسبون الضرر ألكثر من طرف؛
وبما أن فقهاء هذه المدرسة يحملون مسؤولية الضرر لكال الطرفين (الضار والمتضرر المتسبب في ضرر

آخر نتيجة إهماله وتقصيره) فسرعان ما تم تجاوزها من قبل المهتمين بالقانون ،حيث انتهجوا نظرة جديدة
تقوم على تحميل المسؤولية ألصحابها الحقيقيين.
ب .نظرية السبب األخير المباشر؛ إن الفكرة األساسية التي تبني عليها هذه المدرسة تصوراتها تتمثل في
أنها تحمل مسؤولية الضرر الذي وقع لمن كان سببا أخي ار في حدوثه؛ فإذا عدنا إلى مثال اللص،
السالف الذكر ،الذي يسرق سيارة ويدهس شخص نتيجة السرعة الفائقة؛ فأنصار هذا التيار يحملون

السارق ،وحده ،مسؤولية هذا الضرر دون إدخال صاحب السيارة ،حتى وان كان مقص ار في الحفاظ عليها
من فعل السرقة.
ويتزعم هذه المدرسة الفقيه "باكون" ()Bacon؛ وهو يقر رفقة زمالئه" ،في مجال تفسير وتطبيق

السببية القانونية بين الفعل الضار والضرر المتولد عنه ،بان الفعل والعامل األخير واألقرب للنتيجة
الضارة والمتصل بها اتصاال ماديا مباش ار هو الذي يشكل سبب وقوع النتيجة الضارة ،ويجب أن يحجب
هذا السبب األخير المباشر كل العوامل واألسباب السابقة المساهمة في حدوث النتيجة الضارة"(عوابدي،

.)13 :133:

وقد انتقدت هذه النظرية من منطلق أنها تركز على السبب األخير الذي أدى إلى حدوث الضرر،
وتُهمل الجذور أو األصول أو األسباب الحقيقة التي ساهمت في حدوثه خاصة إذا راعينا عامل اإلكراه
والضغوطات التي تلعب دو ار أساسيا في عملية التفاعل االجتماعي؛ فقد يكون اإلنسان مكرها أو يعاني
من ضغط شديد جعله يقبل على إتيان فعل ضار ،فمن غير المعقول أن يتحمل ،وحده ،تبعاته.
ج .نظرية السبب األساسي واألقوى؛ ترى هذه النظرية أن الضرر المترتب على فعل ما تتعدد ،عادة،
أسبابه ؛ بمعنى انه ال يمكن ،في كل حال من األحوال ،أن نجد سببا واحدا وراء حدوث فعل غير سوي بل
تتعدد وتتنوع العوامل ،فقد يكون منها ما هو مباشر وما هو غير مباشر ،ظاهر وخفي .وهنا تطرح

إشكالية من يتحمل مسؤولية الضرر في ظل تعدد األسباب؟ ويجيب أصحاب هذا التيار أن السبب
الرئيسي واألساسي والقوي هو الذي يتحمل تبعات (المسؤولية القانونية الكاملة تقع عليه) فعل الضرر.
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ومؤسس هذه النظرية هو "كارل بيركير" الذي يؤكد أن سبب النتيجة هو العامل األقوى واألكثر
إسهاما في إحداثها؛ بينما تُعتبر األسباب األخرى مجرد ظروف ساعدت "السبب األقوى" الذي أدى إلى
حدوث الضرر (بسام.)112 :13:9 ،
إن أهم ما يمكن تسجيله حول أطروحات هذه النظرية هو أنها غير واضحة وغير دقيقة خاصة إذا

تعلق األمر ببعض مظاهر الضرر التي تتساوى فيها األسباب وتتعادل وتتكافئ فيما يتعلق بحدوث الفعل
الضار؛ وهو ما جعل هذه المدرسة ال تلقى قبوال ألنها ال تحيط وال تأخذ الحيثيات التي أدت إلى حدوث
النتيجة الضارة وهو ما يحتم ظهور نظريات أخرى تراعي هذه الجوانب المهمة إللقاء المسؤولية القانونية

على من يستحقها.

د .نظرية السبب المنتج؛ تقوم هذه النظرية على فكرة انه يتوجب في البداية حصر األسباب التي يمكن
أن نسميها "األساسية" و"الثانوية" التي أدت إلى حدوث الضرر؛ فالعوامل األساسية (هم يسمونها المنتجة)
هي التي يعتبرونها (وحدها) السبب المنتج لحدوث النتيجة الضارة ،وبالتالي يحملونها المسؤولية القانونية.
في المقابل ُينظر للعوامل الثانوية (هم يسمونها العارضة) على أنها سببية طبيعة (تحدث تلقائيا) وبالتالي
ال يمكن أن نحملها المسؤولية.
ويعتبر "الفقيه األلماني "فون كريس" ( )Von Kriesزعيم هذه النظرية ،حيث يستعرض ،رفقه
زمالئه" ،األسباب المتعددة التي كان لها دخل في إحداث الضرر ،ويميزون بين األسباب العارضة
واألسباب المنتجة؛ ويقفون عند الثانية دون األولى ويعتبرونها وحدها السبب في إحداث الضرر .واذا قيل
أن كال من السبب المنتج والسبب العرض كان له دخل في إحداث الضرر ،ولواله لما وقع .إال أن السببية
أي األسباب التي يقف عندها
بهذا المعنى هي السببية الطبيعية ،ونحن إنما نريد السببية القانونية ،فنبحث ُ
القانون من بين األسباب الطبيعية المتعددة ليعتبرها وحدها هي األسباب التي أحدثت الضرر ،والسبب
العارض غير السبب المنتج .واذا كان كالهما تدخل في إحداث الضرر ،ولواله لما وقع ،إال أن السبب
المنتج هو السبب المألوف الذي يحدث الضرر في العادة"(السنهوري.)323 -321 :1311 ،

وقد لقيت هذه النظرية قبوال واسعا من قبل الفقهاء ورجال القانون ألنها تراعي مختلف جوانب

العالقة بين المسؤولية القانونية والسببية فيما يتعلق بفعل الضرر؛ وضمن هذا السياق يؤكد "عمار
عوابدي" أنها أصبحت تمثل "النظرية الراجحة ألنها لما تمتاز به من موضوعية ومنطقية وعدالة وواقعية
ونظ ار لسهولة تطبيقها في الواقع؛ فلهذه النظرية أسس ومقومات عملية ونفسية وقانونية تجعلها النظرية

األسلم واالنجح في تحديد وتفسير وتطبيق فكرة عالقة السببية في نطاق المسؤولية القانونية بكل
أنواعها"(عوابدي.)11 :133: ،
إن أهم ما يمكن تسجيله حول مقوالت هذه النظرية هو أنها أكثر واقعية ومنطقية عند تناولها

لظروف وقوع الضرر من حيث بحثها في األسباب المنتجة له؛ لكن ،للتمكن من ذلك بشكل كبير ،فان
األمر يتطلب تمكنا من الهيئة القضائية على جميع المستويات ،ليس القانونية فقط بل يتوجب على
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القاضي ،لتطبيق هذه النظرية على ارض الواقع وتحميل المسؤولية القانونية لمستحقيها ،أن يكون لها
تكوينا بسيكولوجيا ،اقتصاديا ،وسوسيولوجيا أو االستعانة بمستشارين ضمن التخصصات المذكورة آنفا.
وهو ما يجعلنا نؤكد مرة أخرى أن ظاهرة المسؤولية االجتماعية متعدد الجوانب واألبعاد وتندرج ضمن
مجال العديد من فروع العلوم االجتماعية؛ لكن كيف تدرس المسؤولية االجتماعية من وجهة نظر علم

النفس؟

 -6.1علم النفس والمسؤولية االجتماعية؛ يتناول علماء النفس ظاهرة المسؤولية االجتماعية من منظور
بيسكولوجي يؤسس على توظيف مقوالت نظرية ومفاهيم نابعة من زاوية نظر هذا التخصص على غرار:
العيش في أمان يشعر اإلنسان بروح المسؤولية ،المجتمع يمارس ظاهرة الهدم واإلبداع ،الثقة تنمي روح
المسؤولية ،امتالك الفرد لقدرات (قوة الشخصية ،التفاعل بايجابية وغيرها) تمكنه من التأثير في اآلخرين؛

وعموما سنقوم بعرض أهم النظريات السيكولوجية التي تناولت هذه الظاهرة ثم نقدم مناقشة عامة حولها
فيما بعد؛ وهي تتمثل في:

أ .نظرية "آدلر" ()Adler؛ تتمثل الفكرة األساسية التي تنطلق منها هذه النظرية في أن اإلنسان الذي
يعيش حياة هادئة يسوده االطمئنان ويشعر بقيمته داخل المجتمعية يتمكن من تحمل مسؤولياته كاملة؛
"فالفرد ال يمكن أن يعيش حياته بأمان مع مجتمع من اجل خدمة الكل وهو خارج إطار الجماعة ،وهذا
يتطلب أن يشعر كل فرد من أفراد المجتمع بأنه جزء مهم من هذا المجتمع ومن خالل هذا الشعور
المتبادل تتحقق مسؤوليته تجاه مجتمعه ومسؤولية المجتمع في رعاية أبنائه"(العنزي.) 121-129 :1211 ،

ب .نظرية "فروم" ()Fromm؛ تقوم الفكرة األساسية لهذه النظرية على للمجمع الدور األساسي في تنمية
السمات السيكولوجية االيجابية أو السلبية والتي من شانها أن تؤثر على اإلنسان أثناء تفاعله وممارسته
لمهامه ومسؤولياته؛ "فالهدم واإلبداع موجودة في الطبيعة البشرية لكن الذي يسبب بروز هذه السمة أو تلك
هو المجتمع الذي يحيط بالفرد من خالل أنماط التنشئة االجتماعية"(باقر.)196 :1211 ،

ج .نظرية "سوليفان" ()Sullivan؛ يرى أصحاب هذه النظرية أن اإلنسان كائن واع يؤثر ويتأثر باآلخرين
وأن أفعاله تكون كنتيجة لنظرة اآلخرين له ،وضمن هذا السياق يقول "يوسف بن سطام العنزي"" :إن
اإلنسان مخلوق واع وأن أساس فكرة المرء عن نفسه مبنية على أساس عالقته بآخرين فهو يؤثر فيهم
ومتأثر بهم وأن العزلة عنهم سببها عدم الشعور باألمان والذي يعد أحد مؤشرات نقص المسؤولية

االجتماعية"(العنزي.)121 :1211 ،

د .نظرية "روجر"()Rogers؛ تتناول هذه النظرية هذا النظرية العالقة بين اإلنسان والمجتمع وكيف يمكن
للفرد أن يبدع إذا وضعت فيه الثقة لكي يكون في مستوى الثقة المنوطة به؛ وفي هذا الصدد تقول "ندى
عبد باقر" أن هذه النظرية تناولت" :العالقة بين الفرد والمجتمع وذلك عن طريق ثقتها بالفرد وبدوافعه

وقدراته وشعوره بالمسؤولية لفهم نفسه والمجتمع الذي يحيط به وان غاية النمو النفسي والتطور

واالجتماعي إنتاج فرد متكامل الوظائف النفسية"(باقر.)196 -191 :1211 ،
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ه .نظرية "سترونج" ()Strong؛ لقد اهتمت هذه النظرية بالعالقة بين ما يسمى بتنمية روح المسؤولية
االجتماعية وعالقته ببعض السمات السيكولوجية التي تساهم في ذلك؛ وضمن هذا السياق يقول "يوسف
بن سطام العنزي"" :إن "سترونج" ربط بين تنمية المسؤولية االجتماعية وامتالك الفرد لمهارات
محددة ،فضال عن قدرته في التأثير على اآلخرين وخبراته الواسعة وقوة شخصيته"(العنزي.)121 :1211 ،
إن أهم ما يمكن مالحظته على النظرية السالف الذكر هو أنها في مجملها ركزت على دور

العوامل السيكولوجية في تنمية روح المسؤولية ،حيث تطرق بعض أصحابها إلى أهمية ذلك الترابط بين
الفرد والمجتمع ،بل أنهم أكدوا انه كلما شعر الفرد بأهميته داخل المجتمع الذي ينتمي إليه كلما زاد تحفيزه
لتأدية أدواره بكل روح مسؤولية؛ وهذه األخيرة حسبهم هي في األصل عبارة عن تكوين ذاتي يؤسس على
الضمير االجتماعي الذي يكتسب عن طريق التنشئة االجتماعية التي توجه نحو قيم اجتماعية ايجابية

على غرار المحبة والمودة وتنمية روح التماسك والتعاون وغيرها من القيم االيجابية التي تنمي دافعية
األف ارد لتأدية واجباتهم بروح مسؤولية عالية.

وبما أن األفراد ينتظمون ضمن جماعات ،وهذه األخيرة تشكل مؤسسات اقتصادية وتكون لها وظيفة

محددة تعمل على تأديتها بكل روح مسؤولية ألنها بذلك تلبي حاجات األفراد والجماعات والمجتمع ككل،
فيمكننا أن نتسائل عن وجهة نظر العلوم االقتصادية لظاهرة المسؤولية االجتماعية.
 -9.1المسؤولية االجتماعية والعلوم االقتصادية؛ يهتم علم االقتصاد بكيفية تلبية الحاجات االقتصادية

لألفراد  ،الجماعات ،والمجتمع المحلي من خالل اعتماد انسب الطرق الستغالل الموارد الطبيعة والبشرية
إلنتاج السلع والخدمات وضمان توزيعها بهدف دفع العجلة االقتصادية للدولة والتي تنعكس نتيجتها على
الجوانب االجتماعية ،السيكولوجية ،البيئية....الخ.
وبما أن مجال اهتمام علم االقتصاد مهتم بالدرجة األولى بالهيئات االقتصادية (شركات ،منظمات،

ومؤسسات) ودورها في تحقيق التنمية المجتمعية ،فهو يهتم بالعديد من المتغيرات التي لها صلة بهذه
المنظومة االقتصادية؛ ومن بين أهم المباحث التي أصبحت تلقى اهتماما بالغا ،ابتداءا من الخمسينات
من القرن العشرين ،نجد ظاهرة المسؤولية االجتماعية للمنظمات التي عرفها خبراء البنك الدولي بقولهم

إنها" :التزام أصحاب النشاط ات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خالل العمل مع موظفيهم
وعائالتهم والمجتمع المحلي ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في
آن واحد"(بلقاسم ،جرادي.)111 :1212 ،

إن الحديث عن المسؤولية االجتماعية ضمن مجال العلوم االقتصادية يجعلنا نثير انتباه القارئ إلى

وجود مستويين :األول ،مفاده أن المسؤولية االجتماعية للمنظمات كمفهوم له ثالث أوجه :المفهوم
الكالسيكي ،اإلداري ،والبيئي .أما الثاني فيرتبط بالنظريات المفسرة للمسؤولية االجتماعية من وجهة
النظر االقتصادية (تتفق اغلب المؤلفات على مقاربات :النظرية النيوكالسيكية للمؤسسة ،االقتصاد
السياسي ،الشرعية ،ونظرية أصحاب المصالح).
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وقبل الحديث عن النظريات فانه يتوجب اإلشارة  ،في عجالة ،لالجه الثالثة التي ترتبط بمفهوم
المسؤولية االجتماعي للمنظمات التي اشرنا إليها آنفا؛ وهي كاآلتي:
 المفهوم الكالسيكي؛ يؤسس هذا المفهوم على أن فكرة الربح التي ترتبط بأهداف المؤسسات االقتصاديةال يجب أن تتجاهل مصلحة ،وقيم وقوانين المجتمع الذي تنتمي إليه؛ ويرتبط هذا الطرح بالعالم
االقتصادي "آدم سميث"(" )Adem Smithالذي أكد على أّن كافة منظمات األعمال تسعى لتقديم أفضل

الخ دمات لعموم المجتمع وتحقيق أعلى مستوى ممكن من األرباح وبما ينسجم مع األحكام القانونية
والقواعد األخالقية السائدة .فالربح هنا أصبح هدفا أحاديا تسعى إليه المنظمة"((بلقاسم ،جرادي:1212 ،

.)111

 -المفهوم اإلداري؛ يرتبط هذا المفهوم بفترة الحقة اتسعت وكبرت فيها المنظمات وهو ما جعل المدراء

يبحثون كيفية تقوية أنفسهم وتامين موقعهم وجعله متميزا؛ وقد أشار "فرنسيس سيتون"()Francis Sutton

في بحثه سنة 1956م إلى كون المسؤولية االجتماعية تظهر وتبرز في الشركات الكبيرة من خالل موازنة
إدارة المنظمة ما بين عدد من العناصر المتفاعلة معها (حملة األسهم ،المقرضون ،الموردون ،الزبائن
والحكومة) والتي يكون لها تأثير كبير في مساعدة المديرين عل ى تقديم المزيد من المنافع العامة نحو

المجتمع"(خالدي.)36 :121:/1212 ،

 المفهوم البيئي؛ يرتبط هذا المفهوم بظهور توجه جديد مفاده أن المنظمات ال ينحصر دورها فقط فيتوفير السلع والخدمات ،وانما يتجاوزه ليشمل ما سمي "نموذج البيئة االجتماعية" والذي يرتبط بالمسؤوليات
االجتماعية التي تقدم لعموم المجتمع؛ وقد أجريت بحوث ضمن هذا المجال على غرار "دراسة كل من

"رالف نادر" و"جون غالبريث"( )R. Nader et J.Galbraithعلى مجموع المؤسسات الصناعية الكبيرة ومدى
تأثيرها على وتوصال إلى استنتاج مفاده :عندما تكون المصلحة االجتماعية العامة هي القضية فليس
هناك أي حق طبيعي يعلو تلك المصلحة  .بمعنى أن المصلحة العامة للمجتمع من أولويات المؤسسة
وفوق أي اعتبار ذاتي؛ وبالتالي فإن مفهوم المسؤولية االجتماعية يقوم على مدى تحقيق مصلحة المجتمع
مع تحقيق األرباح على المدى الطويل بمراعاة حاجات األفراد وتلبيتها والمحافظة على البيئة واعتبارها

مسؤولية الجميع"(ضيافي ،جانفي .)29-26 :1219
إذن يتبين أن مفهوم المسؤولية االجتماعية عرف ثالث أوجه انكبت في البداية على تحقيق الربح

للمنظمة ،ثم ارتبطت بالجانب اإلداري (تميز وتقوية المدراء) ،إلى أن اتسعت وأصبحت تشير إلى

االلتزامات المجتمعية التي تفرض بحكم وجودها دخل مجتمع قائم بذاته يتوجب عليها أن تساهم في
تنميته؛ لكن ماذا عن المقاربات االقتصادية التي حاولت أن تفسر ظاهرة المسؤولية االجتماعية داخل

المنظمات؟

أ .النظرية النيوكالسيكية؛ إن الفكرة األساسية التي تقوم عليها هذه النظرية هي أن المسؤولية االجتماعية
للمنظمة تتمثل في تحقيق اكبر قدر ممكن من األرباح واستثمارها الن ذلك يؤدي إلى تحقيق الرفاهية
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االجتماعية" .ويعتبر االقتصادي "ميلتون فريدمان"( )M. Friedmanهو المنظر لهذه النظرية؛ ففي سنة
 0791م عبر عن نظرته للمسؤولية االجتماعية من خالل قوله أن منظمة األعمال لها مسؤولية اجتماعية
وحيدة هي توظيف الموارد في النشاطات التي من شانها زيادة األرباح ،شرط احترام قواعد اللعبة والمتمثلة
في المنافسة الحرة والمفتوحة واالبتعاد عن الغش والتدليس ،وبذلك أصبح رائدا للمبدأ النيوكالسيكي الذي

يعتبر الربح هو المقياس األساسي لكل القيم"(مقدم.)23-21 ،1219/1216 ،

يتبين أن هذه النظرية ما هي إال إعادة إحياء أو وان شانا عملية تحديث لالتجاه الكالسيكي الذي
يقوم على فكرة اإلنتاج والتوزيع بهدف تنمية األرباح ،وكلما سارت العجلة االقتصادية بشكل جيد كلما
توفرت السلع والخدمات وهذا من شانه أن يحقق الرفاه االجتماعي؛ إذن فالمسؤولية االجتماعية للمنظمات

تتمثل في تحقيق اكبر قدر ممكن من األرباح.
إن ترك يزه هذه النظرية على الجانب االقتصادي واعتماده نظرة ضيقة جدا فيما يتعلق بالجانب

االجتماعي جعلها عرضة للنقد في هذه الجزئية ،حيث ظهر اتجاه جديد حاول أن يوسع من مجال
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات.
ب .نظرية االقتصاد السياسي؛ تنظر هذه النظرية للمنظمات على أنها تترابط وتتداخل مع عوامل أخرى
اجتماعية وسياسية تؤثر فيها وتتأثر بها؛ "وهي نظرية تنتمي للفكر الماركسي تؤكد على االرتباط الوثيق
بين النظام السياسي والسلطة االقتصادية في المجتمع ،وساعدت نظرية االقتصاد السياسي الباحثين في

تفسير العمليات االجتماعية من السياق االقتصادي والسياسي واالجتماعي"(خالدي.)31 :121:/1212 ،

كما قدم هذا االتجاه تفسي ار جديدا للمؤسسات "يركز على تفاعالت المجموعات من منظور تعددي جديد
(تفاعل بين كل من :المؤسسات ،المستخدمين ،مجموعات الضغط)"( خالدي.)31 :121:/1212 ،

إذن أكد أصحاب هذه النظرية أن المسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية ال تنحصر فقط في

تنمية األرباح ،وانما تتصل بدور هذه المنظمات في خدمة النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي
للمجتمع الذي تنتمي إليه؛ إنها تدعو إلى انه يتوجب على الشركات االقتصادية أن تساهم بوعي في خدمة

األيديولوجية للدولة وذ لك عن طريق نشر وتدعيم الخصوصية االجتماعية والثقافية التي يراد لها تعم
وتنتشر؛ وكامتداد وتطوير لفكرة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ظهرت نظرية أخرى بسبل إضفاء
الشرعية على المؤسسات االقتصادية.
ج .نظرية الشرعية؛ تهتم هذه النظرية ببحث سبل إضفاء الشرعية على نشا طاتها من اجل الحصول على
الموافقة والتقبل من قبل األفراد والجماعات وبالتالي اإلقبال على منتجاتها وسلعها وخدماتها .ومن

األساليب التي تُعتمد ،ضمن هذا المجال ،فيؤكد أصحاب هذا االتجاه "أن إعداد تقارير المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات هو بمثابة "عقد اجتماعي" بين المؤسسة والمجتمع الذي تعمل فيه ،يزودها
بالشرعية القانونية المتالك واستعمال المصادر الطبيعية وامكانية استئجار المستخدم .والعقد االجتماعي
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مفاده أن أية مؤسسة إنما ترتبط بعالقة تعاقدية قد تكون صريحة أو ضمنية مع المجتمع والمؤسسة"
(خالدي.)33-31 :121:/1212 ،
وبما أن المؤسسات االقتصادية تضطلع بوظيفتين :اإلنتاج والتوزيع ،فانه يتوجب عليها "أن تعمل
بصورة متوازية وعقالنية على استخدام موارد المجتمع بكفاءة عالية وتوزيعه على المجتمع بعدالة ،من
شانه أن يعطي المؤسسة صورة أكثر قبوال لدى األطراف المختلفة ،لتجد نفسها قادرة على البقاء
واالستمرار ،وذلك ليس فقط ألنها قادرة على تحقيق األرباح ،بل ألنها وحدة اجتماعية تلتزم بالمسؤولية
االجتماعية تجاه مجتمعها ،وهذا يعني حتما التزامها بالعقد االجتماعي نصا ومضمونا"(خالدي،

.)33 :121:/1212

يتبين أن أصحاب هذه النظرية انطلقوا من فرضية انه كلما كانت المنظمات منتشرة ومتوغلة في
مختلف مجاالت الحياة االجتماعية للمجتمع الذي تنتمي إليه كانت اكتست طابع الشرعية وزاد اإلقبال

عليها وعلى السلع أو الخدمات التي تقدمها ،وبالتالي تتمكن من تحقيق أهدافها وعلى رأسها زيادة األرباح
وضمان بقاء واستمرار مصالحها ومصالح أصحابها؛ وقد ظهرت نظرية قائمة بذاتها ضمن هذا المجال
اسمها نظرية أصحاب المصالح.
د .نظرية أصحاب المصالح؛ يؤكد مفكري هذه النظرية أن كل منظمة لديها ما يسمى بأصحاب المصالح
الذي يمثلون الطرف المنتفع من بقاء واستمرار هذه المؤسسة؛ واذا عدنا إلى تاريخ استعمال هذا المفهوم

"أصحاب المصالح" ،ألول مرة ،فالمراجع تشير إلى إنه يعود لـ" :ادوارد فريمان"(َّ )E. Freemanسنة
0791م ،وهو يشير ،حسبه" ،إلى العديد من المجموعات ذات االهتمامات الخاصة التي تستطيع التأثير

على المؤسسة أو تكون متأثرة من قبل نشاط أو ق اررات المؤسسة مثل المستثمرين والمستخدمين والزبائن

والحكومة ومجموعات الضغط والمجتمع"( خالدي.)33 :121:/1212 ،

وهناك بعض الدراسات تقسم هذه الجماعة (أصحاب المصالح) إلى نوعين" :األول ،يمثله أصحاب
المصلحة األساسيين ،وهم الذين يرتبط بقاء المنظمة بإرضائهم (حملة األسهم ،المستخدمون ،المستهلكون،

والموردون) .أما الثاني ،فهم أصحاب المصلحة الثانويين الذين ال يؤثرون على استمرار المنظمة وبقائها،
غير أنهم يمارسون تأثي ار عليها أو يخضعون لتأثيرها عليهم بشكل غير مباشر من دون أن يرتبطوا معها
من خالل تعامالت أو عالقات دائمة منتظمة أو رسمية"(مقدم.)22-23 :1219/1216 ،
أما عن الكيفية التي تتمظهر فيها المسؤولية االجتماعية للمنظمات وفقا لهذه النظرية فتذهب العديد

من البحوث الحديثة إلى أن "الهدف األساسي للمؤسسات ،حسبها ،يتمثل في توليد وتعظيم القيمة لجميع
أصحاب المصالح من حملة أسهم الشركة ،الشركاء ،الموردين ،الموزعين ،الزبائن ،العاملين وأسرهم ،البيئة
المحيطة ،المجتمع المحلي ،والمجتمع ككل .وتعد المسؤولية االجتماعية للمؤسسات أداة رئيسية للوصول

إلى هذا الهدف من خالل تحقيق االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي والبيئي لمجتمع
األعمال"(خالدي.)32 :121:/1212 ،
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أما عن الطرف الذي يضطلع بتأدية دور تعظيم القيمة لجميع أصحاب المصالح فهو يقع على
عاتق المديرين الذين يقومون بالموازنة بين أهداف اإلدارة وأهداف المالكين ،إذ أن اإلداري يسعى إلى
تعظيم القيمة بينما يرغب المالك إلى تعظيم الربحية"( خالدي.)32 :121:/1212 ،
إذن يتبين أن نظرية أصحاب المصالح نظرت لظاهرة المسؤولية االجتماعية كأداة للحفاظ على

مصالح الفاعلين الرئيسيين داخل المنظمات؛ كيف ال وهي توظفها كأسلوب لتعظيم قيمتهم ومركزهم
االجتماعي داخل المجتمع الذي ينتمون إليه.
وكحوصلة حول مجال تدخل العلوم االقتصادية فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية فهي تتناولها

داخل المنظمات االقتصادية؛ وقد اختلفت زاوية النظر باختالفات االتجاهات النظرية ضمن هذا المجال،
حيث كانت تعني في البداية تحقيق الرفاه العام للمؤسسة ،ثم استخدمت بمعنى التفاعل االجتماعي بين
المؤسسة والمستفيدين ،ثم تطورت لدرجة انه أصبح ينظر لها كعقد اجتماعي بين المؤسسة والمجتمع
لتحقيق اكبر قدر من الشرعية؛ ووظفت في األخير كوسيلة بارزة في توليد وتعظيم القيمة ألصحاب

المصالح؛ وبغض النظر عن اختالف توجهات وأطروحات مختلف النظريات االقتصادية فانه يمكن
اإلشارة إلى نقطة مشتركة بينهم تت مثل في توظيف المؤسسات االقتصادية للمسؤولية االجتماعية للتغلغل
واالنتشار ونيل الرضى والقبول داخل المجتمع الذي تنتمي إليه وبالتالي استقرارها واستمرارها ،وضمان

مزيدا من األرباح .وعلى ذكر المجتمع ،فما هي نظرة علم وعلماء المجتمع لظاهرة المسؤولية؟

 -1.1المسؤولية االجتماعية وعلم االجتماع؛ أن مستوى تدخل علم االجتماع فيما يتعلق بدراسة
المسؤولية االجتماعية يختلف ،حتى وان كانت هناك نقاط تماس ،بعض الشيء عن مستويات تدخل
العلوم االجتماعية واألخرى .وقد اختلفت أراء وأطروحات علماء االجتماع باختالف السياقات المجتمعية

والمعرفية وحتى األيديولوجية التي ينتمون إليها .وبما أن نشأة علم االجتماع ارتبطت بإشكالية النظام
واالنتظام؛ بمعنى أن محاوالت علماؤه كانت كانعكاس الفكرة التي كانت تتداول ،آنذاك ،حول الكيفية التي
تنتظم وفقها المجتمعات؛ ومن طرحت إشكالية المسؤولية االجتماعية (من تكون له المسؤولية االجتماعية
في تنظيم المجتمع؟) أو المجتمعية خاصة إذا راعينا أن أعمال علماء االجتماع األوائل اهتموا بالوحدات
الكبرى (كيف ينشا المجتمع؟ وكيف يتحرك؟ ومن أين يبدأ والى أين يصل "الهدف"؟).
وقبل البدء في استعراض أهم العلماء الذي تطرقوا لظاهرة المسؤولية االجتماعية فإننا نلفت النظر
إلى أننا سنقدم أهم األفكار ألهم األعمال ،بإيجاز شديد ،التي شكلت مسا ار علميا تُبع بأعمال آخرين؛
وفيما يأتي ذكر لذكر:
أ" .سان سيمون"()S. Simon؛ انشغل "سيمون" بإشكالية التقدم االجتماعي للمجتمع األوروبي خاصة وانه
استفاد من رحلته إلى الواليات المتحدة األمريكية  ،حيث تعرف هناك عن التجربة الديمقراطية األمريكية
وأعجب بها؛ وقد دعى إلى اعتماد ما يسمى "االشتراكية التحكمية"؛ بمعنى إقامة مجتمع تحكمه
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ارستقراطية من الفنيين ( )Technocratesوالممولين والصناع؛ وهو أول من أعلن عن الدور العام الذي
يؤديه اإلداريون في إدارة المصانع ومدى تأثيرهم على اإلنتاج"(جاستون ،دون سنة.)31 :
وبما أن "هدف "سيمون" األول واألخير هو رفاهية المجتمع اإلنساني ورفع مستواه فهو يعتبر أن
من المشاكل األساسية في المجتمع عدم تنظيم اإلنتاج االقتصادي لذلك يدعو إلى أن يكون اإلنتاج

االقتصادي في مصلحة الجميع ،وهو يرى أنه كيما ننهض بالتقدم ،يجب إلغاء أو تحديد حق اإلرث،

وتمنح كل فرد في المجتمع على حسب طاقته ،ولكل طاقة على حسب إنتاجها"(جاستون ،دون سنة.)31 :
أما فيما يخص ظاهرة تحمل المسؤولية االجتماعية لتحقيق التقدم المجتمعي فقد حملها "لرجال

األعمال تجاه العاملين ،مؤكدا أن على أصحاب األعمال "التزام اجتماعي" تجاه عمالهم الذين يعتبرون
شركاء في التنمية"(الزهراني.)113 :1212 ،
إن أطروحة "سيمون" حول من يتحمل المسؤولية االجتماعية لتحقيق التقدم االجتماعي للمجتمع تنم

عن توجه اشتراكي كان له تأثير بالغ األهمية على المفكرين الذي جاءوا من بعده والذين اهتموا بدراسة
ظاهرة المسؤولية االجتماعية في المجتمع األوروبي .لكن ماذا عن النظرة التي ترتبط برائد التطورية
االجتماعية.
ب" .هربرت سبنسر"()H. Spencer؛ يعتبر "سبنسر" من رواد االتجاه التطوري في علم االجتماع وذلك
لتأثره بأطروحات علم األحياء ونقلها إلى مجال علم االجتماع ،ولعل ابرز مفهوم ضمن هذا المجال هو
"المماثلة العضوية" (الكائن االجتماعي "المجتمع" يشبه الكائن العضوي).

وتقوم "نظرته التطورية على فكرة أن التطور يحدث لكل شيء إلى أن يحدث نوع من التوازن يليه
التحلل ثم التكامل من جدي د ثم التوازن فالتحلل إلى ما ال نهاية .وقد طبق هذه النظري ة على المجتمع
اإلنساني من جماعات أشبه بالقطعان ،ثم تنقسم ويزداد تقسيمها إلى أن تصل إلى المدنيات المعقدة التي

تمثل تطور العقائد واألعمال وفئات المجتمع المختلفة"(جاستون ،دون سنة.):3 :
أما عن إسهام "سبنسر" ضمن مجال فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية فيتجلى ،خاصة ،من خالل

ما دعي إليه ضمن مقال له بعنوان" :المجال الصحيح للحكومة" ،حيث عبر فيه عن وجهة النظر التي
تذهب إلى أن تكييف اإلنسان لوظائفه االجتماعية يتطور أكثر ما يتطور حينما ال يحدث تدخل مصطنع
في عالقاته بالمجتمع؛ وهو بذلك من أنصار مبدأ "دعه يعمل"(تيماشيف.)36 :1332 ،
إذن يتبين أن ظاهرة المسؤولية االجتماعية في نظر "سبنسر" تؤسس على مبدأ عدم تدخل

الحكومات (دعه يمر) ،ألنه يعتقد أن المجتمعات تنتقل من النموذج العسكري (الذي يغلب فيه اإلكراه)

إلى المجتمع الصناعي (القائم على تقسيم العمل الذي يغلب عليه ظهور العلماء والمهندسين ورجال
الصناعة)؛ وعند بلوغ أقصى درجات التطور تتحدد المسؤوليات وبالتالي يعرف كل عضو (سواء كان
فرد ،جماعة ،أو بناء ) داخل المجتمع حقوقه وواجباته فيتحمل مسؤولياته االجتماعية كاملة .لكن ماذا عن
نظرة رائد التيار الراديكالي لظاهرة المسؤولية االجتماعية.
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ج".كارل ماركس"()K. Marx؛ إن أهم عمل قدمه "ماركس" ضمن مجال علم االجتماع هو ما يصطلح
على تسميته "المادية التاريخي ة" باعتبارها قانونا اجتماعيا يحكم سير وتطور المجتمعات من حاالت إلى
أخرى إلى حين بلوغ المرحلة األخيرة التي تساهم في القضاء على ظاهرة االستغالل والهيمنة.
وقد طرح "ماركس" نموذجا عاما لتطور المجتمعات اإلنسانية محددا بذلك خمس
مراحل ،اختلف فيها النظام االجتماعي للناس ،وبالتالي اختلفت فيها حياتهم السياسية والثقافية والفكرية

وهي كاآلتي( :كعباش)113-111 :1222 ،

 مرحلة اإلنتاج (المشاعية) :واتسمت بملكية اإلنتاج الجماعي ،وبدائية أدوات اإلنتاج .واعتمد اإلنتاجعلى جمع الثمار والصيد البري والبحري ،وهو عمل مشترك بين جميع أفراد المجتمع الخالي من الطبقات

االجتماعية.

 مرحلة العبودية :واتسمت بملكية وسائل اإلنتاج وأدواته المصنوعة من المعادن؛ وفي هذه المرحلة تحولالفقراء إلى رقيق ملزمين بالعمل في األرض.

 -مرحلة اإلقطاع :أصبح فيها اإلقطاعي يملك وسائل اإلنتاج وخاصة األرض .ويعمل األقنان في

األرض مقابل نصيب معين يستلموه من اإلقطاعيين .ولم يعرف االقتصاد اإلقطاعي األجور مقابل العمل،
وأقام اإلقطاعيون من األجهزة والنظم ما حافظ ل هم على مصالحهم ،ولكن التطور العلمي والصناعي أدى
إلى بروز المصانع وازدهار التجارة في المناطق غير الخاضعة لسيطرة حكم اإلقطاع ،والتي احتوت
األقنان الفارين من أراضي اإلقطاع.

 مرحلة الرأسمالية :مع أفول النظام اإلقطاعي برز على أنقاضه نظام إنتاجي جديد هو الرأسماليةالصناعية ،وفيه حلت البرجوازية محل اإلقطاع ،وقد ظهر العمل مقابل أجر فقط حينما أصبح هناك تركز

للثروة الخاصة ،التي يتم استثمارها في أعمال إنتاجية  .وقد استخدم العمل مقابل أجر وتم ذلك على أوسع
نطاق من أجل إحداث تراكم رأسمالي ،وهكذا ظهر النظام الرأسمالي ،وقد اتسم المجتمع الرأسمالي بوجود
طبقتين هما البرجوازية والبروليتارية .فالبرجوازي هو مالك وسائل اإلنتاج األساسية ،والبروليتاري هو
المحروم من هذه الملكية .وفي اعتقاد "ماركس" أن هناك ث الث قوانين تعجل بتدهور النظام الرأسمالي
هي :قانون فائض القيمة ،قانون تراكم رأس المال ،وقانون اإلفقار المطلق .وهذه القوانين هي التي تظهر
التناقضات الكافية في النظام الرأسمالي مؤدية بذلك إلى إسقاطه .وبذلك تنبأ بظهور المرحلة الخامسة.
 مرحلة االشتراكية :تصبح في هذه المرحلة وسائل اإلنتاج ملكا للمجتمع ،ويعتقد "ماركس" بأن يصبحالمجتمع خاليا من الطبقات االجتماعية وتختفي الدولة ،وبذلك تتطور وسائل اإلنتاج لطبقة حرة.

إن تتبع ظاهرة الصراع الناتج عن عملية التفاعل االجتماعي خالل هذه المراحل الخمسة التي أشار
إليها "ماركس" يحيلنا إلى أن كل مجتمع كان يضم دائما طبقتين متصارعتين (إحداهما مهيمنة واألخرى

مهيمن عليها) ،إن العامل األساسي والمحرك لحركة التاريخ العامل االقتصادي ،والذي يرتبط بدوره بعامل

المستغلة التي دائما ما تثور وتطالب بمزيد من الحقوق إلى أن تتمكن في
آخر مهم هو وعي الطبقة
َ
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النهاية ،ونتيجة للنضال المتواصل ،إلى االضطالع بمسؤوليتها االجتماعية والتاريخية من خالل تأسيس
النظام االشتراكي الذي يتوج بالشيوعية ،حيث تصبح وسائل اإلنتاج ذات ملكية جماعية ويتساوى في ظل
ذلك األفراد والجماعات من حيث الحقوق والواجبات؛ بل انه تسود بينهم روح التنافس حول من يقدم
األفضل للمجتمع والدولة التي ينتمي إليها .لكن ماذا عن إسهامات عالم اجتماع ألماني آخر يصف
البعض "بماركس البوروجوازي"؟

د".ماكس فيبر"()M. Weber؛ يوصف "فيبر" بأنه رائد مدرسة الفعل االجتماعي في علم االجتماع الذي
انبثقت عنه اغلب النظري ات االجتماعية على غرار النظرية البنائية الوظيفية وجزء هام من أفكار علماء ما
يسمى بالبدائل النظرية؛ وقد تنوعت أعماله السوسيولوجية بين االقتصاد ،االجتماع ،السياسية ،التنظيمات،

وحتى الدين.

"ويرى "فيبر" انه بالرغم من أن الناس تقوم بإنشاء مؤسسات مثل المدارس والمصانع ودور العبادة،
إال أن هذه المؤسسات تؤثر بدورها في الناس ،ويرجع ذلك في جانب منه إلى وجود ضغوط لمراقبة
إجراءات وقواعد هذه المؤسسات .ويؤمن "فيبر" بالتأثير المتبادل بين الفرد والمجتمع ،فهو من ناحية يرى

أن األفكار والمشاعر واألفعال لدى الناس تؤدي في بعض األحيان إلى التأثير في المجتمع"(الزهراني،

.)131 :1212
أما عن الكيفية التي يكون من خاللها التأثير المتبادل بين الفرد والمجتمع فقد وضحها "فيبر" في

ثنايا كتابه المشهور "األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية" الذي أكد من خالله "على دور العامل الديني
أو الروحي في التخلف أو التقدم االقتصادي الذي يشهده المجتمع .فالدين بالنسبة لفيبر هو المحرك
األساسي لألنشطة االقتصادية واإلنتاجية التي يمارسها المجتمع"(الحسن.)12:-122 :1211 ،

وعليه يمثل هذا الكتاب "بيانا يدل على أن الرأسمالية الحديثة ما هي إال صورة للقيم "الكالفينية"،

والتي تنظر للعمل ليس على انه وسيلة اقتصادية ولكنه كفاية روحية .كما انه يرى أن األخالق تتطلب
تكريس الشخص كلية لواجباته تجاه وطنه ومجتمعه وانكاره لذاته ،هذه األخالق التي تدفع الفرد للقيام

بواجبه الديني (الزهد الدنيوي) ،وهي التي أدت إلى ظهور الروح الجديدة للرأسمالية ،والتي أصبحت معها
الغاية القصوى من النشاط الوظيفي تتمثل في الرغبة الشديدة تجاه استثمار الثروة بهدف تحقيق اكبر قدر
من اإلنتاجية"(الزهراني.)131 ،1212 ،
إن أهم نقطة يمكن تسجيلها حول نظرة "ماكس فيبر" فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية هو انه

ربطها بظاهرة التأثير المتبادل بين الفرد والمجتمع ضمن أطروحة الفعل االجتماعي؛ إن التوافق الذي كان
بين مبادئ الرأسمالية وروح المذهب المسيحي البروتستانتي أدى إلى تحمل اإلنسان األلماني لمسؤولياته
االجتماعية وهو ما جعله يضطلع بتأدية واجباته االجتماعية واالقتصادية على أكمل وجه وبالتالي تحقيق
اقتصاد يؤسس على منطق الكيف ال الكم .لكن ما هي تأثيرات وامتدادات هذه النظرية؟ من هو المفكر

الذي تأثر بها تأث ار شديدا وعمل على بلورتها وتطويرها.
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هـ".تالكوت بارسونز"()T. Parsons؛ إن أهم إسهام قدمه "تالكوت بارسونز" ضمن ما يسمى بالنظرية
البنائية الوظيفية هو كيفية معالجة أزمة النظام التي كان المجتمع األمريكي يعاني منها؛ إن ظهور
مؤشرات (ارتبطت بما سمي آنذاك االنهيار العظيم) تبين المجتمع الرأسمالي يعيش حالة أزمة أدى إلى
ظهور "المنظومة المعرفية البارسونزية" التي تصور المجتمع على انه نسق عام يحوي في طياته انساق
فرعية ،لكل منها وظيفة محددة ،واذا تمكنت هذه األجزاء من تأدية واجباتها على أكمل وجه فهي تساهم
في تلبية االحتياجات العامة للنظام ككل؛ بذلك يكتب له االستقرار واالستمرار.

والنسق العام ،حسب "بارسونز" ،يستعين بأنساق فرعية تمكنه من تحقيق وظائف :التكيف ،تحقيق
الهدف ،التكامل ،والمحافظة على النمط (المحافظة خصوصيته لضمان االستقرار واالستم ارر)؛ وهو

يوظف في سبيل ذلك "كافة النظم االجتماعية كالدولة واألسرة والكنيسة واألحزاب السياسية والسلطات
والجماعات الضاغطة...الخ لتساعده على تحقيق أهدافه وطموحاته وتنتج توازن وتكامل أجزاءه
البنيوية"(الحسن.)19 :1211 ،

يتبين من خالل النظرية البنائية الوظيفية أن النسق العام هو الذي تكون له المسؤولية االجتماعية

لمتابعة ومراقبة وتنفيذ مدى انتظام المجتمع واستق ارره واستم ارره؛ وما يجب اإلشارة إليه هو هذا النسق يروج
لخصوصية اجتماعية وثقافية نابعة من معايير وقيم ومبادئ النظام الرأسمالي .لذلك توصف هذه النظرية
بأنها معيارية؛ فضال عن أنها بالغت في التركيز على بعد االتزان وأهملت ظاهرة الصراع وهو ما جعل
بعض إتباعها يعملون على إعادة االعتبار لها من خالل محاولة التدليل على إمكانية توظيف الص ارع
لخدمة التوازن الوظيفي.
و".رالف داهرندورف"()R. Daherenorf؛ اشتهر "داهرندورف" بكتابه" الطبقة والصراع الطبقي في
المجتمع الصناعي" الذي نشر سنة 0797م والذي تناول فيه ما يسميه البعض "الحتمية السياسية" ،على

خالف "ماركس" الذي وصف بأنه صاحب "الحتمية االقتصادية"؛ "ويعتقد "رالف" أن الصراع يحدث في
المنشاة الصناعية بين العمل والطبقة التيكنوقراطية ،وهي التي ال تملك المصنع ولكنها تديره فقط .ويحدث
الصراع ،حسبه ،بسبب رغبة كل فئة في السيطرة على الفئة األخرى ،وليس ألسباب مادية"(الزهراني،

.)139 :1212

وبناء على ذلك فالصراع الذي يتحدث عنه "داهرنورف" هو صراح يحدث داخل أجزاء المجتمع
ويكون ايجابي ،بمعنى أن الجماعة أو المؤسسة التي تعيش حالة انسداد (خلل وظيفي) فإنها تعرف هذه
الظاهرة (صراع بين شريحتين؛ اإلدارة والعمال مثال داخل مصنع)؛ والنتيجة المترتبة عن هذه الحالة تؤدي

في النهاية للعودة إلى الحالة الطبيعية التي كانت عليها الجماعة أو المؤسسة أو البناء؛ انه ببساطة
صراع من اجل إحداث التوازن .وعليه فروح المسؤولية االجتماعية تفرض على جميع الفاعلين
االجتماعيين داخل المجتمع أن يمارسوا ظاهرة الصراع في بعده االجتماعي من اجل تحقيق ظاهرة
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التكيف االجتماعي لمختلف أجزاء النسق العام؛ اله بتكيفهم يحقق هو أيضا ظاهرة التكيف ويتجاوز
مختلف العقبات أو المعوقات الوظيفية التي تواجهه في سبيل تحقيق النظام واالنتظام.
وبناء على ما سبق يتبين أن علم االجتماع أيضا يهتم بظاهرة المسؤولية االجتماعية ،ورغم تعدد
األيديولوجيات والخلفيات المعرفية لعلمائه إال أنهم اشتركوا في مناقشة فكرة من يتحمل مسؤولية انتظام
األفراد والجماعات والمؤسسات والبناءات ،وبالتالي المجتمعات ضمن نظام يضمن العدالة ومبدأ تكافؤ
الفرص للجميع.
ولخلق مجتمع يسوده التناسق والتناغم متمكن وواع بحقوقه وواجباته فان ذلك يتوجب منظومة

إعالمية محترفة تقوم بالتوعية الجماهيرية لتحمل مسؤولياتها االجتماعية أثناء تفاعلها االجتماعي داخل
المجتمع الذي تنتمي إليه؛ قد ظهرت نظرية قائمة بذاتها حول المسؤولية االجتماعية في مجال علوم
اإلعالم واالتصال ركزت في ،تحليلها ،على "ثالثة أبعاد أساسية؛ يتصل األول بالوظائف التي ينبغي أن

يؤديها اإلعالم المعاصر (إعالم المواطنين بما تفعله الحكومة والقوى السياسية األخرى) .أما الثاني فيرتبط
بمعايير األداء اإلعالمي (المعايير األخالقية لألفراد ،معايير الوسائل اإلعالمية ومواثيقها األخالقية،
ا لمعايير المهنية التي تضعها الهيئات الصحفية المختلفة ،والتي تتطلب عدم الخروج عنها) .أما البعد
الثالث فيؤسس على مراعاة القيم المهنية أثناء العمل اإلعالمي(السلوكيات التي ينبغي مراعاتها من جانب

اإلعالميين لتحقيق مبادئ المسؤولية االجتماعية واألخالقية والمهنية)"(فتحي حسين .)19 :1211 ،وعليه

فأصحاب نظرية المسؤولية االجتماعية لإلعالم واالتصال ينظرون للعمل الصحفي انه عمل رشيد تحكمه
قيم مهنية ،اجتماعية ،أخالقية ،مجتمعية...الخ يتوجب مراعاتها أثناء ممارسة الفعل اإلعالمي.

وبناء على ما سبق يتبين أن مفهوم المسؤولية االجتماعية مفهوم شامل وواسع ومنتشر ألنه

يتمظهر في شكل مباحث علمية ومعرفية ضمن مختلف تخصصات العلوم االجتماعية واإلنسانية.
خالصة :إن القراءة النقدية لهذه المقالة تجعلنا نسجل المالحظات اآلتية:
 -أوال ،يتضح أن مفهوم المسؤولية ،لوحده ،واسع جدا لدرجة انه منتشر ضمن مباحث مختلف العلوم

االجتماعية واإلنسانية؛ والدليل على ذلك أن ا لتراث النظري المتوفر حوله يخبر عن ذلك ،فهناك المسؤولية
القانونية ،المهنية ،المسؤولية -الحرية ،المسؤولية االجتماعية ،المسؤولية األخالقية ،المسؤولية
البسيكولوجية ،المسؤولية اإلعالمية...الخ.
 -ثان يا؛ هذا االنتشار الذي يعرفه مفهوم المسؤولية ال يرتبط فقط بالعلوم االجتماعية واإلنسانية؛ بل انه

داخل ك ل علم نجد يتناول في عالقة مع مفهوم آخر (ظاهرة اجتماعية)؛ فلفلسفة مثال تتناوله في عالقة
مع :الحرية والحتمية؛ القانون يتكلم عن :المسؤولية المدنية والجزائية؛ علم النفس يحيلنا إلى :قوة
الشخصية واألمان ؛ االقتصاد :يقوم على الربح واالندماج االجتماعي للمؤسسة؛ علم االجتماع :النظام
واالنتظام والتكيف االجتماعي؛ علم اإلعالم :المهنية ومراعاة الخصوصية االجتماعية.
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 ثالثا؛ ظهرت الكثير من األطروحات النظرية ضمن فروع العلوم االجتماعية واإلنسانية والتي تمايزتبتمايز إيديولوجيات علمائها؛ وقد حاولت في مجملها تفسير ظاهرة المسؤولية االجتماعية فيما يتعلق
بمختلف الجوانب (المعنوية ،األخالقية ،المهنية ،السياسية ،القانونية ،السيكولوجية ،اإلعالمية...الخ)،
وعلى المستوى الفردي ،الجماعي ،المؤسسي ،البنائي والمجتمعي.

 -أخي ار ،وبناء على ما تقدم ،يتضح أن المسؤولية االجتماعية ،كمفهوم وكظاهرة اجتماعية تعتبر من بين

المباحث التي تتسم باالنتشار والتوسع ألنها تشكل تمفصل (نقطة التقاء وتقاطع) بين مختلف مجاالت
العلوم االجتماعية واإلنسانية ،وهو ما يحتم إجراء دراسات وبحوث أكثر عمقا يشترك فيها مختلف علماء
العلوم التي تشترك في دراسة هذه الظاهرة لضمان فهم ثري ومتنوع وعميق لهذا الموضوع الذي نعتقد انه

ما يزال بحاجة لمزيد من البحوث الجادة التي تؤسس على ما يمكن تسميته "مبدأ البحث متعدد
التخصصات"(َّ.) Interdisciplinary research

* المراجع:
أ .المراجع باللغة العربية:

 .1إحسان محمد الحسن (" :)5112النظريات االجتماعية المتقدمة ،دراسة تحليلية في النظريات االجتماعية
المعاصرة" .األردن ،دار وائل للنشر ، ،ط .10
 .5احمد زكي بدوي (" :)1711معجم مصطلحات العلوم االجتماعية" .لبنان ،مكتبة لبنان.
 .0إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي (دون سنة)" :الموسوعة االقتصادية واالجتماعية" .مصر ،كتب عربية.

 .4اندري الالند (" :)5112معجم المصطلحات الفلسفية والتقنية" ،المجلد ،15 :ترجمة خليل احمد خليل ،لبنان ،دار
عويدات.

 .2أندري الالند (" :)5112موسوعة الالند الف لسفية ،معجم مصطلحات الفلسفة النقدية والتقنية" .المجلد الثالث،
ترجمة خليل احمد خليل ،لبنان ،عويدات للنشر والطباعة.

 .6بسام المحتسب باهلل (" :)1724المسؤولية الطبية والمدنية والجزائية" .سوريا ،دار اإليمان ، ،ط .11
 .1بلقاسم عبد الالوي ،حفيظة جرادي (جويلية  " :)5111المسؤولية االجتماعية وعالقتها بالتنمية المستدامة للموارد
البشرية داخل الجامعة" .مجلة العلوم االجتماعية ،المجلد ،16 :العدد ،52 :جامعة عمار ثليجي -االغواط،

الجزائر.

 .2جاستون بوتول (دون سنة)" :تاريخ علم االجتماع" .ترجمة عبدون غنيم ،مصر ،الدار القومية للطباعة والنشر
والتوزيع.

 .7جميل صلبيا (" :)1725المعجم الفلسفي" .الجزء األول ،لبنان ،دار الكتاب اللبناني.
 .11جميل صلبيا (" :)1725المعجم الفلسفي" .الجزء الثاني ،لبنان ،دار الكتاب اللبناني.
 .11خالدي الحواس (" :)5112/5111المسؤولية االجتماعية وأثرها في االغتراب الوظيفي لدى مديري المدارس
االبتدائية ،دراسة ميدانية بوالية المسيلة" .أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في علم النفس ،قسم علم

النفس ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة محمد بوضياف -المسيلة.
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 .15ضيافي نوال (جانفي " :)5114المسؤولية االجتماعية للمؤسسة والموارد البشرية ،دراسة مجمع شي علي

لألنابيب -سيدي بلعباس" .مجلة التنظيم والعمل،العدد ،12 :مخبر تحليل واستشراف وتطوير الوظائف
والكفاءات ،جامعة مصطفى اسطمبولي -معسكر.

 .10عبد الرزاق السنهوري (" :)1725الوسيط في شرح القانون المدني الجديد" .الجزء األول ،لبنان ،دار إحياء التراث
العربي.

 .14عبد المنعم الحفني (دون سنة)" :موسوعة الفلسفة والفالسفة" .الجزء الثاني ،مصر ،مكتبة مدبولي.

 .12عزيز العرباوي (ماي " :)5116مفهوم الحرية في اإلسالم وفي الفكر الغربي؛ رؤية بانورامية" .مؤمنون بال حدود
للدراسات واألبحاث ،عدد ، 56 :المغرب.
 .16عمار عوابدي (" : )1772نظرية المسؤولية اإلدارية" .الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية.

 .71فتحي حسين عامر (" :)5115حرية اإلعالم...والقانون" .القاهرة ،العربي للنشر والتوزيع ، ،ط ،11

 .12كعباش رابح (" :)5111علم اجتماع التنمية"  .مخبر علم اجتماع االتصال للبحث والترجمة ،الجزائر ،جامعة
منتوري -قسنطينة.

 .17لويس معلوف(دون سنة)" :المنجد في اللغة" .لبنان ،الطبعة الكاثوليكية.

 .51مصلح الصالح (" :)1777الشامل ،قاموس مصطلحات العلوم االجتماعية" .السعودية ،دار عالم الكتب للطباعة
والنشر والتوزيع ، ،ط .11

 .51مقدم وهيبة (" :)5114/5110تقييم مدى استجابة منظمات األعمال في الجزائر للمسؤولية االجتماعية ،دراسة
تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب الجزائري"  .رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير ،كلية

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة وهران.

 .55ناصر عوض الزهراني (" :)5111المسؤولية االجتماعية للشركات السعودية :تأصيل المفهوم" .مجلة جامعة
الملك عبد العزيز؛ اآلداب والعلوم اإلنسانية ،المجلد ،12 :العدد ،15 :السعودية.

 .50ندى عبد باقر (" :)5115المسؤولية االجتماعية وعالقتها باألداء الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريسيين في
كلية التربية األساسية" .مجلة كلية التربية األساسية ،العدد ،10 :الجامعة المستنصرية ،العراق.
 .54نيقوال تيماشيف (" :)1771نظرية علم االجتماع ،طبيعتها وتطورها" .ترجمة محمود عودة وآخرون ،مصر ،دار
المعرفة الجامعية.

 .52يوسف بن سطام العنزي (" :)5112فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة لدى
عينة من طالب جامعة تبو (دراسة تجريبية)" .المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ،المجلد ،01 :العدد:
 ،60جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،السعودية.

ب .المراجع باللغة األجنبية:
1. Dominique le fur (2005) : " dictionnaire des synonymes, nuances et contraires " .
France, Le robert collection les umels,
2. Madeleine Grawitz (2004): "lexique des sciences sociales". France, Edition Dalloz, 8e
édition,
3. Paul Fauconnet (1920) : "la responsabilité. Etude de sociologie " . Paris, librairie
Félix Alcan.
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"التطورات العلمية واألطر النظرية للمسؤولية االجتماعية"
""Scientific Developments and Theoretical Frameworks For Social Responsibility

رضا فولى عثمان ثابت حسن

باحثة دكتوراه بقسم اإلعالم  -شعبة العالقات العامة واإلعالن  -بكلية اآلداب ،جامعة حلوان
ملخص البحث:
يهدف هذا البحث إلى رصد وفحص أهم التطورات العلمية والمتغيرات التي صاحبت مفهوم المسؤولية
االجتماعية وذلك اعتمادًا على أسلوب التحليل البعدي  Meta-analysisللتراث العلمي لمفهوم المسؤولية
االجتماعية ،للتعرف على أهم الرؤى العلمية والبحثية الخاصة بمفهوم المسؤولية االجتماعية خاصة بعد أن
أصبحت المسؤولية االجتماعية واحدة من الطرق الهامة التي تساعد المنظمة على تحسين الصورة الذهنية

للشركات .
وتأسيساً على ذلك تنبع أهمية البحث:

تنبع أهمية البحث من أهمية الدور الذي تقوم به الشركات من خالل تبينها لبرامج المسؤولية

االجتماعية ،في خطتها ،وكذلك تقديم أهم األطر النظري ة والنماذج العلمية للمسؤولية االجتماعية لألكاديميي ن
والباحثين باعتبارها منهجًا علميًا حديثًا.
نتائج الدراسة:
 .1يعتبر مفهوم المسؤولية االجتماعية من المفاهيم الحديثة نسبياً وهناك عالقة وثيقة بين مفهوم المسؤولية
االجتماعية والعالقات العامة.

 .2أصبحت المسؤولية االجتماعية من األدوات الهامة التي تدمجها الشركات في خطة العالقات العامة
باعتبارها وسيلة لتحسين سمعة المؤسسة بعيداً عن حالة التشبع اإلعالني.

 .3تعددت النماذج واألطر العلمية للدراسات الخاصة بالمسؤولية االجتماعية.

Summary Of Search
This Study aims to To Identify The Scientifics visions and variables for Social Responsibility
.so This study depend on Meta analysis to the scientific heritage For Social Responsibility
.To Recognize the concept of Social Responsibility Theoretical Frameworks For Social
Responsibility, Because the Social Responsibility one of the importance ways help the
companies To improve The Image.
The Importance OF study
The Importance Of This study showed that :The importance role for Social Responsibility for
All companies and present The most importance for Theoretical Frameworks For Social
Responsibility To researchers .
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Findings and conclusions
The study concluded that the most important, the following:
1.The concept Of Social Responsibility considered one of the modernist concepts and it has
great relation between Public relation and Social Responsibility.
2.The Social Responsibility become one of the importance roles it used by the companies and
their plane as a method to improve the reputation for the companies without Ad saturation state.
3.there has a lot of Theoretical Frameworks For Social Responsibility To researchers .

مقدمة:
نسبيا ،والتي بدأت
يعتبر مفهوم المسؤولية االجتماعية  Social Responsibilityمن المفاهيم الحديثة ً
المؤسسات والمنظمات على اختالفها االهتمام بها بشكل كبي اًر في اآلونة األخيرة في كافة المجاالت واألصعدة

نظر لدورها الكبير في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة وادارة سمعتها بشكل
سواء األكاديمية أو اإلداريةً ،ا
كبير.
وذلك ألن المؤسسات والمنظمات على اختالفها تحتاج إلى منهج علمي يساعدها في الوصول إلى
نظر لحالة التشبع اإلعالني ،بل إن المسؤولية االجتماعية تقرب بين المؤسسة
جماهيرها بشكل جيدً ،ا
وجماهيرها بشكل كبير.
وترجع جذور مفهوم المسؤولية االجتماعية إلى عصور مبكرة والسيما إلى األفكار التي تم تداولها في
القرن التاسع العشر ،ويمكن القول أن مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات والمنظمات بلغت ذروتها في

النصف الثاني من القرن العشرين .

وهناك عدة مفاهيم تقترب من مفهوم المسؤولية االجتماعية م ثل مصطلح " العمل الخيري للشركات،

مواطنة الشركات ،أخالقيات العمل ،أصحاب المصالح ،الشراكة المجتمعية ،المسؤولية المستدامة ،األداء
االجتماعي للمنظمات والشركات.
ومنها ما هو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات والمنظمات ومنها ما يحمل

ظا من قبل الباحثين واألكاديميين بمجال المسؤولية
معنى آخر .وقد القت المسؤولية االجتماعية
اهتماما ملحو ً
ً

االجتماعية ،حيث أن برامج المسؤولية االجتماعية عالجت الكثير من القضايا التي تمس المجتمع بشكل
كبير مثل حملة أنت أقوى من المخدرات –حمالت التوعية بمخاطر ختان اإلناث وغيرها.

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

03

طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
وقد يظن البعض أن المسؤولية االجتماعية مسؤولية القطاع الخاص فقط ،بل على العكس من ذلك
فإن المسؤولية االجتماعية يتم تطبيقها على القطاع العام ،وذلك ألن ممارستها تحتاج تكامل كافة الجهود
بين القطاعين العام والخاص ،لما لها من تأثير كبير على المجتمع
أو ًال :مفهوم المسئولية االجتماعية :Corporate social Responsibility

كبيرا،
تعتبر المسؤولية االجتماعية من المفاهيم اإلدارية والمجتمعية المعاصرة التي القت
اهتماما ب ً
حثيا ً
ً
إطار فكرًيا يتناسب مع كل مجتمع وثقافته وامكانياته لذلك
ًا
ذلك ألن المجتمعات على اختالفها تحتاج إلى
فإن المسؤولية االجتماعية هي اإلطار النظري والتطبيقي الذي يخدم كافة فئات المجتمع بما يتالءم مع

المتغيرات التي تخدم المجتمع؛ وقد بد أ مصطلح مفهوم المسؤولية االجتماعية إلى القرن الثامن عشر حينما
أعلن آدم سميث أن المجتمعات ستحقق أفضل تنمية ممكن لألفراد عندما يتعاون منظمات األعمال
والمجتمع ،بل أهم ما يمكن أن تقدمه المنظمات هو إسهامها في رخاء المجتمع.
تفصيل ألهم تعريفات المسؤولية االجتماعية:
عرضا
وسوف نورد فيما يلي
ً
ً
تعريف المفوضية األوروبية للمسؤولية االجتماعية :هي مسؤولية المنظمة أمام تأثيرات نشاطها على
المجتمع ،وللقيام بهذه الوظيفة ينبغي على المنظمة احترام القوانين ،والقواعد التنظيمية والمعاهدات التي
أبرمتها مع مختلف األطراف ،وحتى تؤدي المؤسسة هذه الوظيفة بشكل جيد يفترض أن تدخل في شراكات
محدودة مع مختلف األطراف وتحديد المسار الموجه نحو المنظمة وادراج اهتمامات المنظمة للمسائل

االجتماعية والبيئية واألخالقيات واحترام حقوق اإلنسان والمستهلك وفي أنشطته التشغيلية أو في وضعه
االستراتيجي.
تعريف منظمة األيزو المسؤولية االجتماعية :تعبر عن مسؤوليتها اتجاه تأثير الق اررات واألنشطة التي تقوم
بها على البيئة والمجتمع ،والتي تنعكس في سلوك خلقي من خالل:
 التنمية المستدامة بما فيها الصحة ورفاهية المجتمع – .األخذ بعين االعتبار ما تتوقعه المجموعاتالضاغطة – .احترام القوانين مع مراعاة المعايير الدولية – .جعلها ضمن ثقافة المنظمة وعالقاتها.
تعريف " "Blazorkeبأنها البرامج التطوعية التي تقوم بها مختلف المنظمات وذلك الستجابة الحتياجات
جماهيرها وهي كذلك تمثل وعى اإلدارة بأنها مسئولة عن أفعالها وتأثيراتها وأن لها دور كبير تجاه المجتمع

الذي تعمل فيه.

كما يشير َّ Blomstrongلمفهوم المسؤولية االجتماعية :بأنها كافة الممارسات واألفعال التي تلتزم بها
المنظمات لحماية وادارة المجتمع ككل ،مع االهتمام بالمصالح الذاتية للمجتمع.
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كما يشير مفهوم "المسؤولية االجتماعية" إلى أنشطة الشركات/المنظمات التي تدل على إدراج االهتمامات
طبقا لمستويات الطموح من
االجتماعية والبيئية في العمليات التجارية والتفاعل مع أصحاب المصالح وذلك ً

استدامة الشركة.

أيضا بأنها "الكيفية التي تدير بها المنظمات عملياتها إلنتاج تأثير إيجابي شامل على المجتمع".
كما تعرف ً
كما قدم مجلس األعمال العالمي بأنها "التزام األعمال المستمر بالسلوك األخالقي والمساهمة في التنمية
االقتصادية مع تحسين جودة حياة المجتمع و القوى العاملة وعائالتهم باإلضافة إلى المجتمع المحلى

والمجتمع بأكمله".

كما تعرفها المنظمة الدولية للمعايير " ISoبأنها مسؤولية المنظمات عن ق ارراتها وأنشطتها التي تؤثر على
المجتمع والبيئة ،من خالل التزامها بالشفافية والسلوك األخالقي الذي يجب أن يتسق مع التنمية المستدامة

ورفاهية المجتمع ويضع في اعتباره توقعات أصحاب المصالح والقوانين ،بما يتفق مع المعايير العالمية
متكامال مع المنظمة.
للسلوك ويكون
ً
تعريف البنك الدولي للمسؤولية االجتماعية :التزام أصحاب الشركات والمنظمات بالمساهمة في التنمية
المستدامة للمجتمع من أجل تحسين مستوى معيشة األفراد والمجتمع الذي تعمل فيه بما يخدم المجتمع
والتنمية في آن واحد.
ويؤكد العديد من الباحثين على أهمية فهم وتطبيق المسؤولية االجتماعية للشركات من خلل ثلثة أبعاد
رئيسية لكل منها عدة أبعاد فرعية ،وهي:
مطلبا خاصا بالشركات بالرغم من
 .1األبعاد التنظيمية :وتتمثل في أهمية أن المسؤولية االجتماعية ليست
ً
الدور الفاعل للشركات فيه ،إنما يجب أن يفرض على جميع الجهات االجتماعية في الدولة ،حيث أن
مفهوم المسؤولية االجتماعية يحكم كل العالقات اإلنسانية ،وهو ما أدى إلى ظهور مفهوم لمسؤولية
االجتماعية التنظيمية )َّ،Organ Institual Social Responsibility(ORSليصبح للدور االجتماعي

للشركات هدفاً رئيسيًا بل واستراتيجيًا ،وذلك من خالل غرس مبادئ المسؤولية االجتماعية من خالل
الثقافة التنظيمية السائدة لدى المؤسسات.

 .2أبعاد المسؤولية :وتشير إلى العالقات ،وتعني مسؤولية الشركة عن إدارة شبكة عالقاتها مع مجموعات
المصالح األساسية لهذه الشركة ،وهو ما يتماشى مع المبادئ االقتصادية والسياسية للشركة .
 .3أبعاد االستدامة :حيث تهتم الشركات والمؤسسات بدمج ثالث عناصر أساسية في البرامج االجتماعية
وهي :االهتمام بالقضايا البيئية ،تحقيق أهداف الشركات على المدى الطويل المساهمة في مواجهة
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تحديات المجتمع وذلك من خالل إطار مرجعي مشترك ُيعني بالدمج بين الرخاء االقتصادي والعدالة
االجتماعية،
ويتضح من العرض السابق لمفهوم المسؤولية االجتماعية عدة نقاط يتعلق أبرزها بما يلي:
قويا من المنظمات وأصحاب األعمال تجاه المجتمع الذي تعمل
 .1أن المسؤولية االجتماعية تمثل التزاما ً
فيه.
 .2المنظمات على اختالفها ليس لها دور اقتصادي فقط بل لها دور أكبر يعزز الرفاهية لكافة فئ ات
المجتمع.

 .3تلزم المسؤولية االجتماعية المنظمات بمسؤوليات متعددة ومتدرجة من حيث األهمية أو في تحقيق الربح
االقتصادي للمنظمة ثم المسؤولية األخالقية لكل فئات المجتمع.

 .4تستخدم كأداة إدراية لتقويم األداء وتسحين سمعة المنظمة.

ومما سبق يمكن تحديد مفهوم "المسؤولية االجتماعية" بأنها" :التزام أخالقي واجتماعي وانساني تجاه
علميا،
كافة المنظمات العاملة في المجتمع لتطويره وتحديثه في كافة األنشطة اإلنسانية مثل رعاية المتفوقين ً
حمالت التوعية المجتمعية ...وهكذا وذلك من أجل تطوير المجتمع وتحديثه".

تأثير المسؤولية االجتماعية للشركات
 التوظيفُ :يعد من أهم مصادر التنمية القتصادية .فالشـركات تقوم بتوظيف األفراد بصورة مباشرة من
خالل تعيين موظفين دائمين أو موظفين بموجب عقود .
 توفـير المـوارد و المشتريات  :توفير الموارد من شركات موجودة في المجتمعات المحلية قد يؤدي بالتالي
إلى تحفيز التنمية االقتصادية للمجتمع المحلي.
 االسـتثمار المالي .قيام الشركات باستثمار األموال على أساس قصير أو طويل األمد يعود على
المجـتمعات المحلية بالعديد من الفوائد.

ال توجيه األموال النقدية والموارد
 األعمال الخيرية واالستثمار في المجتمع المحلي .يتضمن هذا إجما ً
إلى األنشـطة التي تؤدي إلى إيجاد الوظائف وتوليد الدخل في المجتمع المحلي ،مثل :التدريب بغـرض
اإلعداد للتوظيف ،وتوفير السكن بتكلفة معقولة ،وتطوير وتوسيع مؤسسات األعمال التجارية الصغيرة،

واإلنعاش االقتصادي ،واالستثمار في تعليم الشباب أو تعزيز الظروف الصحية للشـباب في المجـتمع
المحلي .وتقوم الشركات بهذه األنشطة من خالل التبرع للمنظمات المعنية بتطوير المجتمع المحلي،
وبالشراكة مع الوكاالت غير الربحية وتصدر برامج اإلنعاش االقتصادي.
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هرم "كارل" للمسؤولية االجتماعية:
قسم كارل المسؤولية االجتماعية إلى أربعة أبعاد رئيسية تتمثل في:
 البعد االقتصادي للمسؤولية االجتماعية :يستند إلى مبادئ المنافسة والتطور التكنولوجي حيث يشتملعلى مجموعة كبيرة من أهم عناصر المسؤولية االجتماعية ،التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار ،وذلك في

إطار احترام قواعد المنافسة العادلة والحرة واالستفادة من التطور التكنولوجي ،بما ال يسبب ضرر بالمجتمع
والبيئة ،والخدمات ذات القيمة للمجتمع ،وفي إطار هذه المسؤولية تحقق المؤسسة لألفراد الفوائد واألرباح
الكافية بتعويض مختلف مساهمات أصحاب األعمال والمال وغيرهم.
البعد االجتماعي :تساهم المؤسسات والمنظمات في تحقيق رفاهية المجتمع الذي تعمل فيه ،وتحسينإيجابيا على زيادة إنتاجياتهم وتنمية قدراتهم الفنية وتوفير األمن المهني
رفاهية شؤون العاملين بما ينعكس
ً
اسما حيث
والوظيفي والرعاية الصحية ،والمجتمعية ،ويعد األسلوب اإلداري المتفتح الذي تتبعه المؤسسات ح ً
أن العتبار سلوكها االجتماعي تأثير يتجاوز حدود المؤسسة نفسها.

البعد البيئي :البد أن تراعي المؤسسة اآلثار البيئية المترتبة على عملياتها ومنتجاتها ،والقضاء على أيةآثار سلبية قد تضر بأفراد المجتمع مثل انبعاث الغاز والحرائق مثل قش األرز ،وتحقيق أكبر قدر من
سلبا على المجتمع.
الكفاءة واإلنتاجية من الموارد المتاحة ،والعمل على تقليل الممارسات التي قد تؤثر ً
أهمية المسؤولية االجتماعية:
إيجابيا
 -1تؤثر نشاطات المنظمات والمؤسسات المختلفة في إطار تبنيها لبرامج المسؤولية االجتماعية
ً
على سمعة المنظمة وخاصة في ظل األزمات التي قد تتعرض لها المؤسسة.

 -2تمثل المسؤولية االجتماعية للمؤسسة بحدود معينة تمثل عملية مهمة ومفيد ة في عالقتها مع مجتمعاتها
لمواجهة كافة االنتقادات والضغوط المفروض عليها .
 -3تساعد المسؤولية االجتماعية الشركات والمؤسسات في تفعيل عالقة المنظمة بالمجتمع المحلي وأصحاب
الق اررات المهمة في إطار تقديم خدمات مجتمعية.

 -4تساهم المسؤولية االجتماعية بشكل كبير في ربط العالمة التجارية للمنظمة بمشاعر الحب واالحترام
بما يساعد بشكل كبير في دعم الوزن النسبي للعالمة التجارية الخاصة بالمنظمة .Brand Equity
 -5تساعد المنظمات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص على أن يكون أكثر قدرة على المنافسة في
األسواق الدولية .

 -6كما أن المسؤولية االجتماعية تؤثر بشكل إيجابي على كفاءة العمل وتطويره بما ينعكس على تحقيق
الرضا الوظيفي للعاملين بالمؤسسة.
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 -7كما أن المسؤولية االجتماعية لها أهمية كبيرة في المساهمة في زيادة التكافل االجتماعي واالنتماء في
المجتمع وتحقيق االستقرار االجتماعي ،باإلضافة إلى تحقيق رفاهية المجتمع وتطويره.
أهداف المسؤولية االجتماعية:
وهناك أهداف تشترك كل المنظمات في العمل على تحقيقها أثناء تبنيها لبرامج المسؤولية االجتماعية:
 تحقيق الربح المادي للمنظمة.
 تقديم منتجات وخدمات جيدة بأسعار معقولة تتناسب مع المستوى االقتصادي للمستهلكين.
 االستجابة للمسؤولية االجتماعية للمنظمة تجاه المجتمع وجماهيره.
 تحسين الصورة الذهنية للمنظمة.
 تقديم صورة مقبولة للمنظمة وعالمتها التجارية.
لذلك يجب على مسئولي المنظمة عند تبنيها لبرامج المسؤولية االجتماعية ضمن خطتها االتصالية أن
وفقا لحاجة
تحقق التناسق بين أهدافها من تبنيها لبرامج المسؤولية االجتماعية واألهداف العامة للمنظمة وذلك ً
المجتمع والجماهير إليه ،وعلى الرغم من تزايد أهمية المسؤولية االجتماعية للشركات والمنظمات وطبقاً للتقرير
سنويا على أنشطة
العالمي  ،100Reteen Institutionأن المنظمات العالمية تنفق حوالي  555مليون دوالر
ً
المسؤولية االجتماعية.
وهناك عدة أسباب تدفع المنظمات للهتمام ببرامج المسؤولية االجتماعية:
 تعددية الجماهير :في ظل تعدد الجماهير المستهدفة للمنظمة سواء كانوا العمالء أو العاملين أو غيرهم،
ورغبة مختلف المؤسسات للحفاظ على جماهيرها ،فقد أعطى ذلك للشركات حافز قوى لتبنى برامج
المسؤولية االجتماعية.
 تلبية احتياجات الرأي العام :يتمثل في كيفية معالجتها للموضوعات والقضايا التي تكون مثارة ،وتكون
ذات تأثير كبير على أفراد المجتمع ككل ،لذلك تسعى المنظمات لتلبية احتياجات المجتمع بهدف تحسين
سمعة المؤسسة والحصول على حب وتقدير جميع أفراد المجتمع.

ويعتمد نجاح برامج المسؤولية االجتماعية بشكل كبير على التزامها (االحترام لكافة أفراد المجتمع -التزام

المؤسسة بدعم وحماية المجتمع).

وهناك عوامل أساسية يجب توافرها لضمان نجاح برامج المسؤولية االجتماعية:
أ -تتمثل في وجود إدارة جيدة تهتم بفئة أصحاب المصالح المعنية بالمسؤولية االجتماعية.

ب -وجود قيادة واعية بأهمية المسؤولية االجتماعية للشركة والمنظمة واعطاء األولوية في استراتيجيات
تخطيط الشركة .
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ت -تحسين عالقة الشركة والتعاون الجيد والمستثمرين وبين كل من الحكومة والمنظمات غير الهادفة للربح
والمجتمع المدني.
آثار تبنى الشركات والمؤسسات للبرامج المسؤولية االجتماعية:
وتنقسم إلى:
-1آثار مباشرة :تنعكس أثار تبني المسؤولية االجتماعية على المؤسسة واألداء المالي ،فقد وجدت بعض
الدارسات أن هناك عالقة إيجابية بين تبنى المؤسسات لمسؤوليتيها االجتماعية وبين األرباح المالية التي
تحققها ،وتعود هذه العالقة االيجابية إلى تحسن العالقة داخل المؤسسات بين اإلدارة والعاملين بها من ناحية
و اإلدارة وعمالء المؤسسة من ناحية أخرى ،باإلضافة إلى تحسين سمعة المؤسسة مما يعود على بالمنظمة،
عددا من اآلثار غير المباشرة
-2آثار غير مباشرة :يعد تبنى المنظمات لبرامج المسؤولية االجتماعية لها ً
وتتمثل أهمها في:
أ .تعزيز سمعة المؤسسة ومكانة المنتج التي تبنى على أساس الكفاءة في العمل ،والنجاح في األداء،

ومستوى الثقة المتبادلة بين المؤسسات وأصحاب العمل ومستوى الشفافية الذي تتعامل به هذه

المؤسسات.
ب .تحسين فرص الحصول على رؤوس األموال بعد اكتساب السمعة الجيدة جراء تبنيها لبرامج المسؤولية
االجتماعية ،التي تؤدى إلى بناء سمعة جيدة للمؤسسة داخل السوق.

ت .تساعد المنظمة على اجتذاب عمالء جدد يتمتعون بمهارات عالية.
ث .تخفيض الرقابة التنظيمية من خالل امتثال المؤسسات لألنظمة والقوانين.
ج .توفير فرص عمل جديدة من خالل تطوير التكنولوجيا الجديدة والمنتجات والخدمات التي تلبى مطالب
العمالء.

بناء على ما أقره المنتدى االقتصادي العالمي على
ح .توسيع الحصة السوقية وبناء كيانات مستقرة ،وذلك ً
العالقة التبادلية بين المسؤولية االجتماعية للمؤسسات واألداء المالي على المدى الطويل ،وذلك أن
التنمية االجتماعية الواسعة النطاق ستكون قادرة على التأثير بشكل فعال في توسيع السوق الحالية

المحدودة ،التي تواجهها المؤسسات في المؤسسات الناشئة.
فوائد تطبيق المسؤولية االجتماعية:
 .1تخفيض الرقابة التنظيمية.
 .2تحسين األداء التشغيلي للمنظمة والعمالء.
 .3تحقيق الوالء للعمالء واستقطاب عمالء جدد.

 .4تحسين الصورة الذهنية للمنظمة لدى المجتمع الذي تعمل فيه.
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 .5الحفاظ على المجتمع وتحقيق رفاهيته من خالل تحسين األداء النيئ للحفاظ على المناخ.
مبادئ المسؤولية االجتماعية:
تقوم المسؤولية االجتماعية للمنظمات والشركات على اختالف أهدافها سواء كانت مؤسسات خدمية
أو سلعية على تسع مبادئ أساسية تتمثل في:

 -1الحماية واإلصالح البيئي.
 -2القيم واألخالقيات.

 -3المساءلة والمحاسبة.
 -4تقوية وتعزيز السلطات.
 -5األداء المالي وتعزيز النمو
 -6مواصفات موقع العمل.
 -7العالقات التعاونية.
 -8المنتجات والخدمات ذات الجودة.

 -9االرتباط المجتمعي وتعميق العالقات.
مجاالت المسؤولية االجتماعية
ترى النظريات اإلدارية الحديثة أن أي شركة أو منظمة هي نظام مفتوح يتفاعل مع البيئة الخارجية حوله

فتؤثر فيه وتتأثر بها ،ولذلك فإن هناك مسؤولية تقع على عاتق الشركة فيما يتعلق بالمجتمع الذي تعمل
اما على اإلدارة أن تعمل على جعل الشركة
فيه ،ولما كان المجتمع يعطى الشركة موطن لنشاطها ،كان لز ً
نافعا في المجتمع يعمل على تقدم أفراده ورفاهيتهم ،فالمشروع النافع في النهاية هو الذي يعمل على
عضوا ً
ً
تأييد الجمهور داخل الشركة أو المنظمة أو خارجها.

ويمكن تحديد مجاالت المسؤولية االجتماعية في المجاالت التالية:
 .1تقديم برامج رعاية اجتماعية والقيام بأعمال خيرية.
 .2التبرع لمشروعات خيرية وتقديم الخدمات االجتماعية مثل تنظيم إفطار جماعي ،مشروع بنط الطعام
في رمضان.

علميا.
 .3تقديم الهدايا والجوائز ورعاية المتفوقين ً

 .4القيام بإجراء البحوث والدراسات إللقاء الضوء على االحتياجات والمشكالت االجتماعية
وهناك بعض اإلجراءات والسلوكيات التي تمكن المنظمات من تطبيق المسؤولية االجتماعية عند بداية
أساسيا ومهمة محورية من مهام المنظمات ،وهي:
عنصرا
ممارستها ،إلى أن تصبح مع الوقت
ً
ً
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(أ) خلق كيانات قانونية مهمتها تأكيد االلتزام بالمسؤولية االجتماعية.
(ب) تخصيص ميزانيات محددة لدعم أنشطة هذه الوحدات لدعم برامجها.
(ت) يجب فصل هذه الميزانيات عن الميزانية األساسية لكي ال تتأثر بالربح والخسارة.
(ث) وضع أولويات الدعم عن طريق فروع المنظمات المحلية لقربها من الواقع المحلى.
أساسيا من إستراتيجية عمل المنظمة.
(ج) عجم تطوع الموظفين باعتبارها جزًءا
ً
المسؤولية االجتماعية والعلقات العامة
يمكن تصنيف أنشطة المسؤولية االجتماعية وفق تصنفين رئيسين ،فمنها ما يعتمد على الجهات المعنية
بأنشطة المسؤولية االجتماعية ،وينقسم إلى:
التصنيف األول :تصنيف قائم على الشرائح والقطاعات أو العناصر الرئيسية المهتمة بالمسؤولية االجتماعية
ويقدم الجدول التالي تصنيف المستفيدين من مجاالت المسؤولية االجتماعية:
جدول رقم ( :)1تصنيف شرائح المستفيدين من مجاالت المسؤولية االجتماعية.
العناصر أو الشريحة
المالكون

مسؤولية اإلدارة تجاههم

أو تحقيق أكبر ربح –تعظيم قيمة األسهم والمؤسسة ككل – تكوين صورة محترمة

المساهمون

للمؤسسة في بيئتها-حماية أصول المؤسسة-زيادة المؤسسة.

العاملون

أجور ورواتب مجزية-فرص تقدم وترقية – تدريب مستمر-عدالة وظيفية—
ظروف عمل مناسبة-رعاية صحية -إجازات مدفوعة –تأمين السكن –ووسائل
النقل.

العمالء.

منتجات بنوعية جيدة-أسعار مناسبة-سهولة الحصول على المنتجات –
اإلعالن الصادق –إرشادات بخصوص المنتج ثم التخلص منه أو من بقاياه
بعد االستعمال.

المنافسون

منافسة عادلة ونزيهة-معلومات صادقة وآمنه-عدم استقطاب العاملين بوسائل

غير نزيهة.

المجهزون(موزعون أو االستم اررية -أسعار عادلة-تطوير استخدام المواد المجهزة-تسديد االلت ازمات
موردون)

المالية -والنزاهة العادلة.

المجتمع

توظيف أصحاب االحتياجات الخاصة-توفير فرص عمل جديدة -دعم أنشطة
المجتمع لألطفال والشباب والمسنين-رعاية المرهوبين –دعم الفنون-اسهام

في حاالت الطوارئ والكوارث -احترام العادات والتقاليد.
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البيئة

الحد من تلوث المياه والبيئة و التربة-الستخدام االمثل العادل للموارد
الطبيعية-

الحكومة

االلتزام بالتشريعات والقوانين الحكومية-تسديد الرسوم وعدم التهرب منها-
اإلسهام في

واالقتصادية.

المنظمات االجتماعية

البحث والتطوير-المشاركة في حل المشكالت االجتماعية

التعامل الجيد مع جمعيات حماية المستهلك-احترام دور جمعيات المجتمع
المدني -التعامل الصادق مع وسائل االعالم.

التصنيف الثاني :القائم على الجمهور الداخلي والخارجي للمؤسسة،
ويعتمد هذا التصنيف على تقسيم أنشطة المؤسسة في اتجاهين داخلي وخارجي ،كما يلي:
أ-المسؤولية االجتماعية للجمهور الداخلي :تتوجه أنشطة المسؤولية االجتماعية نحو العاملين
عددا من األنشطة والخدمات لهم في مختلف المجاالت والتي تساعدهم على
للمؤسسة وذلك بتوفير ً
تطوير األداء بشكل أفضل وصورة أفضل وهو ما ينعكس على تحقيق رضا العاملين على األداء
الوظيفي للمؤسسة بشكل كبير.
ب-المسؤولية االجتماعية للجمهور الخارجي ،وتتمثل في تحقيق األهداف التالية:
 حماية المستهلك.
 التشغيل :من خالل توسيع توفير فرص العمل ألبناء المجتمع.
 البيئة :وذلك من خالل حفاظ لمؤسسة للحفاظ على الموارد البيئية من اإلهمال والضياع.
 المجتمع ومشكالته المختلفة :وهي مشكالت متعددة فمنها االقتصادي كالبطالة وقلة الموارد ،ومنها
اجتماعي مثل كانتشار الجريمة والفساد في المجتمع ،ومنها صحي مثل انتشار اإلمراض واألوبئة في

المجتمع.
ناء على ذلك فإن تطبيق مجاالت المسؤولية االجتماعية هناك ا لتزامات محددة تجاه المجتمع الذي
وب ً
تعمل فيه تتمثل في المجاالت التالية:
موطنا لنشاطها ويزفر
التزامات المنظمة تجاه المجتمع  :Communityلما كان المجتمع يعطى المنظمةً

لها كل السبل التي تساعده على النمو واالحتياج والنجاح  ،كان لزامًا على اإلدارة أن تعمل على أن تجعل
نافعا ،ومسؤوليات المنظمة نحو المجتمع تمتد في اتجاهات مختلفة ومتنوعة ،من الواجبات
المنظمة عضوًا ً
االقتصادية إلى دعم األنشطة الثقافية ،وكل مجتمع لديه احتياجاته االجتماعية المختلفة المتعددة ،وهذا
وفقا ألولوية الحاجة إليها من المجتمع في
يتطلب من المنظمات أن تعمل على اختيار مجاالت مساهماتها ً
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ضوء مواردها المخصصة للبرامج االجتماعية ومن تلك المجاالت التي تساهم فيها المنظمات في خدمة
المجتمع ما يلي:
 دعم البرامج الخاصة بحماية البيئة والتحكم في تلوث الماء والهواء .وذلك بان تتحمل المنظمات
مسؤولياتها في المساهمة في تمويل ودعم برامج عالج التلوث البيئي سواء الناتجة من عمليات المنظمات
أو من مصادر أخرى ،وتلزم التشريعات الحكومية في الواليات المتحدة األمريكية المؤسسات على
تخصيص  %5من صافي الربح لبرامج التلوث البيئي من النفايات الصناعية ،وعدم احتراق الوقود،

وغيرها من مصادر التلوث األخرى وتتجاوز كثير من المنظمات ما تحدده القوانين بمعدالت كبيرة
مساهمة منها في تحسين نوعية الحياة والبيئة في المجتمع حتى أن إجمالي ما تم إنفاقه على مشروعات
عالج التلوث في الواليات المتحدة األمريكية في خمس سنوات مبلغ  126بليون دوالر تتحملها الحكومات

الفيدرالية والمنظمات ،وتشير اإلحصائيات الرسمية للجنة حماية البيئة إلى أن برامج المنظمات لعالج
التلوث الهواء والتخلص من النفايات الصلبة قد أدت إلى تخفيض نسبة التلوث في الهواء بدرجة أقل
من عشر مرات عن ذي قبل  ،وان السيطرة على عوادم احتراق الوقود قد أدت إلى خفض نسبة تلوث

الهواء بدرجة كبيرة ،وان عالج التل وث الناتج عن العمليات الصناعية يقلل من تلوث الهواء من هذا
المصدر بما يقلل عم المعدل الحالي  3مرات.
 تقديم المنح المالية للجهات التعليمية ،والجامعات ،ومعاهد البحوث :وتمويل األبحاث في المجاالت
المختلفة سواء أبحاث الجامعات أو األبحاث العلمية التي تقوم بها المنظمات في مختلف المجاالت.

 تمويل بعض األنشطة والبرامج الثقافية والترفيهية ،الرياضية ،الفنية التي تساهم في خدمة الجماهير
النوعية المختلفة.
 المساهمة في تحديث وتطوير بعض المدن ،ورصف الطرق ،وتجميل الميادين.

 تقديم المساعدات المالية والعينية للمستشفيات ،ودعم مجاالت الرعاية الصحية ،برامج عالج اإلدمان
من الكحوليات والمخدرات على اختالف أنواعها.
 المساهمة في اإلنفاق على برامج ،ووسائل تنظيم األسرة للمساعدة في حل مشكلة اإلسكان ،واقامة المدن
السكانية للعاملين بالمنظمة.

 تقديم المنظمات في النظم الرأسمالية مساهمات مالية لبرامج الحكومة الخاصة بالمنح المالية لألفراد
المتعطلين عن العمل مساهمة منها في عالج مشكلة البطالة.
 تقديم المنح والهبات للجهات الخيرية ،وقد بلغت نسبة األموال التي تقدمها المنظمات في هذا المجال
احدا من المجاالت المتعددة للمسؤولية االجتماعية.
الذي يعتبر و ً
 تشترك بعض المنظمات في إنشاء مكاتب لتحسين ظروف العمل  ،Better Business Bureauحيث

تسهم تلك المكاتب في عقد اتفاقيات بين المنظمات لمنع المضاربة في األسواق ،أو صيانة درجة معقولة
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من المنافسة وحرية التجارة عن طريق تقليل االحتكارات ،وهي إحدى الطرق لتحقيق السلوك المسئول
اجتماعياً.
-2المسؤوليات االجتماعية للعاملين :Employee

وهي أفضل برامج العالقات العامة االجتماعية هي البرامج التي ترعى العاملين ،وتمكنهم من العمل بكفاءة
في خدمة المنظمة والمجتمع ،وهناك مجاالت عديدة لمسؤولية المنظمات االجتماعية نحو العاملين كالتالي:
 تحسين نوعية بيئة العمل َّ:Quality Of Work Lifeأكدت األبحاث العلمية أن تحسين بيئة العمل
لها تأثيرات إيجابية على صحة العاملين وكفاءتهم ،ولذلك تسعى المنظمات إلى تحسين بيئة العمل من

خالل تحسين بيئة العمل ،وتدبير وسائل األمن والسالمة المهنية لحماية العاملين داخل المنظمة.
وتأخذ البرامج االجتماعية للعاملين عدة أنماط تتمثل في:

 -1تهتم المنظمات بوضع برامج العاملين سوء تقديم أشكال الرعاية الصحية أو االجتماعية مثل تقديم المنح
والمكافأة المالية والحوافز التشجيعية للموظفين ،وكذلك تشجيع الموظفين على المشاركة في األنشطة
االجتماعية الخاصة بتنمية المجتمع ،باإلضافة إلى دعم األنشطة الثقافية والترفيهية والدورات التدريبية

التي تنمى مهارتهم في مختلف المجاالت وبما يتواءم مع التطورات التكنولوجية الحديثة وكذلك تطورات
بيئة العمل.
 -2تدعيم اتصاالت المنظمة مع العاملين ،وتوفير كافة المعلومات لهم عن المنظمة وذلك من خالل
االستفادة من األدوات التكنولوجية الحديثة مثل تطبيقات الهواتف المحمولَّ(َّ)Whats up-Viberوكذلك

البريد االلكتروني ومجموعات الشركات والمنظمات عبر مواقع التواصل االجتماعي على أن تكون
مجموعات مغلقة خاصة بالعاملين فقط ،ويجب االهتمام بذلك لسببين أساسين هما:
أن توفير المعلومات للعاملين يزيد من إحساس العاملين بالرضا عن العمل والفخر واالنتماء له.العاملين هم أعضاء في المجتمع الذي يعيشون فيه وينقلون أي معلومات عم المنظمة إلى عائالتهم وجيرانهم
مما يدعم الصورة الذهنية للمنشأة لدى العاملين.

وتعتبر إدارة العالقات العامة هي اإلدارة المنوط بها االهتمام واالتصال مع العاملين داخل المنظمة ،وذلك
من خالل تشجيع االتصاالت المزدوجة التفاعلية سالفة الذكر ،باإلضافة إلى عقد االجتماعات والندوات

بشكل درزي وتفسير ق اررات المنشأة لهم ،باإلضافة إلى ضرورة االهتمام بصندوق الشكاوى لتلقى شكواهم
والعمل على حلها واالهتمام بها.
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ثالثاً :المسؤولية االجتماعية للمستهلكين

توجه المنظمات عنايتها إلى األنشطة المتعلقة بمسؤولياتها تجاه المستهلكين ،حيث يواجه المستهلكين بإعداد
كبير في محاولة االحتفاظ بعالقات
عبئا ًا
ونوعيات كثيرة من السلع والخدمات ،مما يلقى على المنظمات ً
جيدة مع المستهلكين الحالين والعمل على اكتساب مزيد من المستهلكين المرتقبين في ظل نظام شديد من

المنافسة ،وتنوع هائل من السلع والخدمات ولذلك تضع المنظمات برامج لتدعيم عالقتها مع المستهلكين،
وتحمل مسؤولياتها االجتماعية نحوهم وتتمثل تلك األنشطة فيما يلي:

 التأكد من ضمانات الجودة فيما تقدمه من منتجات وخدمات.

 إضفاء الثقة على األنشطة اإلعالنية عما تقدمه من سلع وخدمات ،وااللتزام بالمعايير األخالقية فيما
تقدمه من معلومات عن السلع للمستهلكين.
 االهتمام بطرق التغليف وتقديمها بما يحافظ على جودة المنتج وسالمة المستهلك ،ويجب االهتمام بتنبيه
المستهلك إلى ضرر محتمل لسوء استخدامها.

 التحكم والسيطرة على المواد التي تسبب أضرار صحية للمستهلكين ومنع استخدامها أو على األقل
إرشاد المستهلك إلى ما تسببه من أضرار وهو يمثل جزء هام من المسؤولية االجتماعية للشركات تجاه

المستهلك مثل إلزام القانون المصري بشركات السجائر بوضع عبارة "ضار جدًا على الصحة".
مسؤوليات المنظمة االجتماعية نحو المساهمين :Shcholdlers

وذلك من خالل المحافظة على حقوق المساهمين في الحصول على الربح باإلضافة إلى القيام بكل ما يدعم
موقف الشركة لدى الجماهير ومن بينها ما تقوم بها ،من أنشطة اجتماعية تدعم الصورة الذهنية للمنظمة

وفقا إلمكانيات
وفقا إلمكانيات معقولة ال تضر بمصالح الصورة الذهنية للمنظمة لدى المنظمة ً
لدى الجماهير ً

معقولة ال تضر بمصالح المستثمرين حتى ال تتعرض المنظمة لقوانين قد تضر وتقيد أعماله ويجب على
المؤسسات أن تطوير النشرات المالية للمنظمات والتي توضح الموقف المالي للجماهير وللمساهمين وللجهات

الحكومية.

تدعيم عالقة المنظمة مع الجهات الحكومية  :Relations with governmentيفرض عمل المنظماتعلى االلتزام بمفهوم المسؤولية االجتماعية عليها ضرورة تحديث نوع من التفاعل والتعاون واالختيار بين

المنظمة والجهات والحكومية بهدف التعاون في حل بعض المشاكل المجتمع التي تحتاج إلى مساهمة
وفقا لما تختاره من مجاالت ،ويعتبر قبول المنظمات للقوانين التي تصدرها الدولة لحماية البيئة
المنظمات ً
والصحة العامة وحقوق المستهلكين والمستثمرين الحد األدنى من مسؤولية المنظمة ،باإلضافة إلى ضرورة
احترام القوانين والتشريعات الحكومية بما ال يسئ بصورتها الذهنية لدى الجماهير.
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أنماط تطبيق المسؤولية االجتماعية:
هناك أنماط عديدة عن تطبيق مفهوم المسؤولية االجتماعية وذلك باختالف األنشطة التي يقوم بها
المسئولون عن تطبيق المسؤولية االجتماعية وسوف ي تناول الجزء القادم أنماط تطبيق مفهوم المسؤولية
االجتماعية ،وذلك على النحو التالي:
 استجابة المنظمات للقوانين والتشريعات الحكومية في المجاالت المختلفة االجتماعية والبيئية هي نمط
وغالبا ما تكون نمط استجابة المنظمات التي
من أنماط استجابة المنظمات لحمالت النقد الموجهة لها،
ً

تعتنق األيدلوجية الكالسيكية في تحقيق أقصى ربح ممكن ولذا تقتصر جهودها على تنفيذ ما لزممها

القوانين من إجراءاتهما وهو الحد األدنى للمسؤولية التي تنظر إليه الجماهير كمجرد التزام بالقانون مما
يقلل من أثر تلك األنشطة على اتجاهات الجماهير.

 االستجابة التطوعية للمساهمة في حل بعض مشاكل المجتمع متجاوزة ما تحدده القوانين إلى آفاق أوسع

نتيجة اقتناع اإلدارة بان هذه الجهود التطوعية لها آثارها االيجابية على نفوس الجماهير ،وتؤدي إلى
مزيد من التقدير للمنظمة وتدعم صورتها الذهنية.

 االعتماد على الجهود االتصالية سواء وسائل اإلعالم التقليدية أو وسائل اإلعالم الرقمية ،لتبرير موقف
المنظمة والدفاع عنها عندما تتعرض النتقادات وهجوم الجماهير وتعتبر تلك المسألة من وظائف

العالقات العامة باعتبارها اإلدارة المسئولة عن االتصال الجماهيري فهناك بعض المنظمات تلجأ إلى
التفاوض مع المجموعات البيئية ،والغرف التجارية وغيرها من مجموعات الضغط للتوصل إلى حل
وسط للمشاكل المثارة ،مع العلم بأن المنظمات ال تلجأ إلى هذا النمط من االتصاالت إلى عندما تضطر
إلى ذلك وتواجه معارضة ومقاومة كبرى ألعمالها قد تؤثر على وجودها من تلك المجموعات.

 تتعاون المنظمات فيما بينها إلقامة بعض الهيئات العلمية والبحثية التي تقدم خدماتها للجماهير والمجتمع
مثل المجلس األمريكي للصحة الصناعية  ،American Industrial Health councilوهي تتكون من
 255شركة واتحاد تجاري للعمل على تطوير ومراجعة الوسائل الخاصة بتقليل المخاطر الصحية
الناتجة عن الصناعة على المدى الطويل ،كما تعاونت في إنشاء هيئات أخرى مثل "هيئة الصناعات
الكيمائية"َّThe Chemical Industry Instituteوهو يتشكل من حوالي  35شركة كيمائية ،وهي تقوم
بالبحوث العلمية على المواد الكيمائية المستخدمة في الصناعة ومنتجاتها ،وهذه الهيئة مستقلة عن

الشركات ولها الحق في نشر نتائج أبحاثها العلمية على الجماهير.
ويرى العديد من الباحثين والمتخصصين بضرورة وجود قدر من التنسيق والتعاون االختياري بين المنظمات،

والجهات الحكومية في مجاالت المسؤولية االجتماعية ،وذلك لتحقيق التكامل بينهما ويمكن أن يتحقق ذلك
من خالل ثالث عناصر أساسية ،هي:
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 .1توافر المعلومات الكاملة عن الظروف السائدة في المجتمع والتي من خاللها تستطيع المشاريع أن تحدد
المجاالت التي ستساهم فيها مثل توافر المعلومات عن حجم التلوث البيئي في المناطق المختلفة مدى
كفاية الرعاية الصحية للعاملين ،معلومات عن مستويات األنشطة التعليمية واالقتصادية والثقافية سوء
الحكومية أو الخاصة.

 .2ضرورة وضع الخطط القصيرة األجل لتحقيق األهداف العاجلة والملحة على ضوء المعلومات المتاحة
وفقا إلمكانيات المنظمة.
ً
 .3تحديد االستثمارات الطويلة األجل للمنظمة والتي سيساهم بها في مجاالت ال يظهر تأثيرها إال على
المدى الطويل.

وعلى الرغم من اختلف أنماط تطبيق عملية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات من دولة إلى أخرى ومن
مجتمع إلى أخر بل تختلف المنظمات فيما بينها ،إالا أن هناك مجموعة من العوامل تؤدى إلى االختلف
في أنماط التطبيق العملي لمسؤولية المنظمات تجاه المجتمعات المختلفة.
 درجة وعى الجماهير بالتأثيرات السلبية الناتجة عن عمل المنظمات على البيئة والصحة العامة نتيجة
اختالف حجم المعلومات المتاحة لها في وسائل عن تلك التأثيرات ،وهو ما يؤثر على حجم الضغوط
الخارجية التي تتعرض لها اإلدارة في أي منظمة وتدفعها نحو االلتزام بالمسؤولية االجتماعية.

 اختالف النظام االقتصادي والسياسي واالجتماعي من دولة إلى أخرى ،مما يؤدى إلى اختالف نوعية
الظروف السائدة في المجتمع ،والمشاكل التي تتوقع الجماهير مساهمة المنظمات فيها.
 اختالف القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المنظمات في المجاالت االجتماعية والبيئية من مجتمع
إلى آخر.

 التفاوت في وعى اإلدارة العليا للمنظمات بأهمية تطبيق مفهوم المسؤولية االجتماعية واتجاهات اإلدارة
ووجهة نظرها حول األهمية النسبية للمجاالت المختلفة لبرامج المنظمات االجتماعية.
 جهود المنظمات المنافسة في المجاالت االجتماعية تمثل قيودًا تدفع إدارة المنظمة لمحاولة كسب ثقة
الجماهير بكل السبل المتاحة لتدعيم اتجاهاتها المحابية نحو المنظمة.

تقييم أداء برامج المسئولية االجتماعية:
وتتمثل األهداف الرئيسية لقياس وتقييم أداء الشركات \المنظمات في اآلتي:
 الرقابة :وهي تعتبر من أهم أهداف نظم قياس وتقييم األداء ،حيث أنه يتم االستفادة من التغذية العكسية
التخاذ اإلجراءات المناسبة في حالة عدم تطبيق األهداف المطلوبة.
 االتصال :يعتبر قياس وتقييم اداة مهمة لتبادل المعلومات للتأكد من تطبيق اإلستراتيجية بالشكل
المطلوب.
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 التحفيز :تساعد نتائج نظام القياس وتقييم األداء على تحفيز العاملين من خالل تبادل معلومات قياس
وتقييم األداء فيما بين األقسام المختلفة داخل هذه الشركات.
 التحسين :وهي عملية الوصول إلى التحسين المستمر ألداء الشركة\المنظمة ككل ،حيث يمكن لها أن
تطبق سياسة الثواب والعقاب لتحقيق الرغبة لدى العاملين لتحسين أدائهم.
المسؤولية االجتماعية واألداء المالي للشركات :C F P
حاول الكثير من الباحثين في مختلف التخصصات إلى إقامة عالقة بين األداء المالي والمسؤولية
االجتماعية للشركات أو المنظمات أو حالة األعمال للمسؤولية االجتماعية للشركات  /المنظمات.
وقد حاول ) ،Vogel (2005في استعراض نقدي للمسؤولية االجتماعية في بلده أن هناك أدلة كافية على
أن المسؤولية االجتماعية والربحية تسيران جنبًا إلى جنب.

وقد اتفق الباحثين أن هناك خمسة وتسعين دراسة أكاديمية اختبرت العالقة بين المسؤولية االجتماعية

للشركات أو المنظمات واألداء المالي فاألداء المالي يقاس بسبعين طريقة مختلفة ،واألداء االجتماعي

للشركات له سبعة وعشرون مصدر بيانات مختلف ،بدون شك فإن عدم وجود توافق في اآلراء حول طريقة
القياس يزيد من تعقيد تحديد قضية تجارية واضحة للمسؤولية االجتماعية للشركات والمنظمات.
واذا كانت المسؤولية االجتماعية للشركات تعتبر خيا ًار مكلفًا فأن الشركات والمنظمات ذات األداء المالي

استعدادا الستيعاب هذه التكاليف في حين ستكون غالبية الشركات
نسبيا في الماضي قد تكون أقل
ً
المنخفض ً
استعدادا التخاذ إجراءات مسئولة اجتماعيا ،خاصة إذا أدرك مديروهم الفوائد
\المنظمات الرابحة األكثر
ً
اإلضافية التي يمكن أن تحقيقها المسؤولية االجتماعية للشركات\المنظمات بالنسبة لألداء المالي المستقبلي

مثل خطر مالي ،تحفيز للموظفين وارضاء للعمالء والمستثمرين.
ويمكن استخدام العائد على األصول  ROAكوكيل لألداء المالي للمنظمة:
وعلى المنظمة أن تطور مؤشرات األداء المرتبطة بممارستها لمسؤوليتها االجتماعية؛ والتي تشير إلى
التطور في تنافسية المنظمة نتيجة ممارستها للمسؤولية االجتماعية ،وهناك خمسة منافع يمكن اعتبارها
محددات األداء الرئيسية تتمثل في (األداء الرئيسية للمنظمة-القيمة المالية للماركة ،انجذاب المستهلك،

وتذكره ،السمعة ،جاذبية المنظمة للموظفين ،ودافعية الموظفين) ،ويتم بحث المساهمة االقتصادية للمسؤولي ة
االجتماعية في المنظمة باستخدام إحدى االستراتيجيات التالية:
 نظرية النظام :تحدد قيمة ربط أنشطة المنظمة بالبيئة الخارجية ووجود عالقات طيبة معها.
 الجماهير اإلستراتيجية للمنظمة :تقاس قيمة األنشطة بمساعدتها في تحقيق طلبات الجماهير.
 إحراز األهداف :قيمة األنشطة في تحقيق أهداف واضحة وقابلة للتأثير والقياس.
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مستويات المسؤولية االجتماعية للمنظمات:
تتحدد المسؤولية االجتماعية في دوائر ثلثة متجددة المركز:
 -1تمثل الدائرة الداخلية :مسؤوليات المنظمة األساسية في تحقيق النمو االقتصادي وكفاءة الوظيفة
االقتصادية.

 -2تمثل مسؤوليات المنظمة تجاه الموظفين والعمالء والمساهمين ومسؤولياتها في حماية البيئة.
 -3تشمل المجاال ت التي يجب على المنظمات االهتمام بها لتصبح أكثر مساهمة في تحسين البيئة
االجتماعية ومساعدة المجتمع في حل بعض مشكالته.
كما أشار التقرير الذي أجرى بواسطة مركز التسويق االجتماعي عام  ،2002أن المسؤولية االجتماعية
على مستوى داخلي تجاه موظفيها تقع عدة أشكال كالتالي:
 .1المساهمة في مساعدتهم في تكاليف الزواج.
 .2العمل على حل مشاكل أسر العاملين.

 .3العمل على حل مشاكل العمل مثل الخصومات والجزاءات الموقعة.
 .4تقديم منح ودورات تدريبية للعاملين.
إستراتيجيات المسؤولية االجتماعية:
هناك استراتيجيات أساسيتان ذو صلة قوية بدراسة المسؤولية الجتماعية في مختلف المجاالت التي يتم من
خاللها تطبيق مفهوم المسؤولية االجتماعية:
أوالً :اإلستراتيجية المادية

للشركات والمنظمات التي تعتمد على هذه اإلستراتيجية يركز القائم على إدارة المسؤولية االجتماعية عل ى

ترجمة مبادئ المسؤولي ة االجتماعية في أهداف واضحة وملموسة ويحدد المعوقات المحتملة وما يمكن وما
ال يمكن عمله ،ويقدم منظمته باعتبارها منظمة عملية والسمة األساسية في هذه اإلستراتجية هي أن التنفيذ

يحدث من خالل السلوك ،ثم يأتي تشكيل اإلستراتيجية في مرحلة الحقة ،وستخدم المقاييس والدراسات
كدالئل مرشدة لتحديد األنشطة المطلوبة.
ثانيا :اإلستراتيجية المنظمة
ً
وغالبا ما يتم تقديم نظم اإلدارة
يكون التركيز على ترسيخ جوانب المسؤولية االجتماعية في نظم اإلدارة،
ً
ولجودة بالفعل ثم يتم تكميلها فيما بعد بمهام إضافية وأهداف وأدلة ،وترتبط األفكار الخاصة بالمسؤولية
االجتماعية باألنشطة الرئيسية للشركة\ المنظمة وسبب نجاح هذه اإلستراتيجية هو الطريقة الهيكلية والبنائية
في العمل.
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تطوير استراتيجيات المسؤولية االجتماعية للشركات:
يميل تطوير إستراتيجية في المنظمات لتبنى رؤى عقالنية ورسمية لها باعتبارها نظام اجتماعي يتكون
من أغراض مترابطة متماسكة ومفهومة ومخططة ،ولكن ال يمكن تطويرها إال كعملية تحويلية تُبنى على
أساس العلم.

تحديد وتعريف القضية

تأثير القيام بسلوك
\عدم القيام بسلوك

الدراسات والمعلومات

تحديد التكلفة \المنافع

شكل رقم ( :)1عمليات تبني المسؤولية االجتماعية
ويوضح النموذج العمليات السابقة لتبنى الشركات والمؤسسات واستراتيجية بيئة واجتماعية ويتكون من أربعة

خطوات أساسية:

 .1تحديد وتعريف القضايا والمجاالت التي يجب على مختلف الشركات ممارسة مسؤوليتها االجتماعية في
إطارها بحيث تتفق ومجال عملها وتتفق وتطلعات الجمهور.

 .2تحديد التكلفة والمنافع تحديد أولى و ثانوي :وذلك للتعرف على القيمة المضافة للشركة أو المنظمة
ومقارنة التكاليف بالمنافع المتحققة.
 .3إجراء الدراسات والبحوث للحصول على المعلومات والبيانات التي تعتبر األساس الحقيقي لكل تخطيط
استراتيجي فعال.

 .4إجراء البحوث مرة أخرى لتحديد تأثير ممارسة الشركة\المنظمة أو عدم ممارستها لمسؤوليتها االجتماعية
على السمعة والصورة وعلى األداء المالي
وهناك أربعة مستويات اللتزام الشركات والمؤسسات بمسوؤوليتها االجتماعية ،وهي على النحو التالي:
وفقا لهذه اإلستراتيجية التازما
 إستراتيجية الممانعة  :Obstructions strategyتتجنب إدارة الشركة ً
بأي دور اجتماعي أو بيئي ،وترفض اإلنفاق على األنشطة االجتماعية والبيئية ،وتهتم بالتركيز على
األولويات االقتصادية.
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وفقا لهذه اإلستراتيجية بالقيام
 اإلستراتيجية الدفاعية  :Defensive Strategyتهتم الشركات والمنظمات ً
بالحد األدنى الذي يفرضه القانون في كل ما يتعلق بأدوارها االجتماعية أو البيئية ،حيث أنه مع زيادة
الضغوط التنافسية والسوقية واتجاه الشركات والمنظمات لالهتمام بحماية حقوق المستهلك وسالمة البيئة،
تلجأ إدارة الشركة\المنظمة إلى المناورات القانونية لتقليل أو تحاشى الوقوع في أي مسألة قانونية نتيجة
المشاكل التي قد تسببها الشركة.

 إستراتيجية التكيف

 :Accommodative strategyتبدأ هذه اإلستراتيجية بالتزام الشركات

بالمسؤوليات االقتصادية واالجتماعية ثم تهتم بعد ذلك بمراعاة المتطلبات األخالقية ،وذلك من خالل
اجتماعيا في بيئتها الداخلية التي تمثل ثقافة
االهتمام بالقيم واألعراف السائدة والسلوكيات المقبولة
ً
الشركة \المنظمة ،وكذلك بالنسبة للمجتمع الذي تعمل فيه.

 إستراتيجية المبادرة الطوعية  :Proactive strategyتتبنى الشركات والمنظمات بموجب هذه
جدا ،وتضع في اعتبارها مصالح المجتمع وحماية البيئة ف ي
اجتماعيا
دور
اإلستراتيجية ًا
اسعا ً
ً
ً
وبيئيا و ً
جميع ق ارراتها ،وهذا النوع من االستراتي جيات يحمل في طياته المسؤولية االجتماعية المتعددة المستويات،
حيث تسعى إلى توفير المتطلبات االجتماعية والبيئية والمجتمعية ،عالوة على بناء قاعدة بكل المستويات

االقتصادية والقانونية واألخالقية وبذلك تمكن هذه اإلستراتيجية الشركات والمنظمات من االستعداد
للتعامل مع أية ضغوط خارجية أو أزمات ،أو تهديدات بتشريعات مقيدة ألعمالها بكل ثقة ومرونة.
إستراتيجية االتصاالت الترويجية لبرامج المسؤولية االجتماعية:
يقوم جهاز العالقات العامة بوضع إستراتيجية متكاملة لتفعيل برامج المسؤولية االجتماعية ،والبد أن تتضمن
هذه اإلستراتيجية األبعاد التالية:
 .1تحليل وفهم اإلطار الخاص الذي تعمل فيه المنظمة ،والذي تتم في ضوئه جميع االتصاالت ،وهي
المجتمع أو البيئة بكل أبعادها السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
 .2تحديد األهداف المرغوبة من اتصاالت المنظمة .
 .3تصميم ووضع إستراتيجية لالتصاالت الخاص ببرامج المسؤولية االجتماعية وفقًا ألهداف الشركة
وأهداف برامج المسؤولية االجتماعية.
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النظم السائدة في المجتمع (اإلطار العام)
اقتصادية -سياسية-اجتماعية

أهداف المنظمة

إستراتيجية االتصاالت الترويجية لبرامج
المسؤولية الجتماعية

وسائل
االتصال
..........
حجم التغطية
الجماهيرية

الجمهور
المستهدف

الرسائل
االتصالية

.........

.........

سمات
شخصية
نفسية
اجتماعية

مضمون
صياغة
الرسالة

شكل رقم ( :)2إستراتيجية االتصاالت الترويجية لبرامج المسؤولية االجتماعية
ويستخدم هذا النظام االتصالي لضمان كفاءة الترويج لبرامج المسؤولية االجتماعية ولعالج أسباب القصور
في اتصاالت المنظمة وتستخدم المنظمات العديد من الوسائل االتصالية المستخدمة في الترويج لبرامج
المسؤولية االجتماعية للمنظمات ويمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسين:

.1وسائل االتصال العامة:
وهي وسائل االتصال الجماهيرية مثل الصحف واإلذاعة والتليفزيون ،والتي تخاطب الجماهير على اختالف
أنواعها وتساعد هذه الوسائل المنظمة في تشكيل مواقف الجماهير تجاه بعض القضايا العامة

أو األفراد

أو القضايا االجتماعية باإلضافة أن لهذه الوسائل قدرة كبيرة على إضفاء مكانة مرموقة للمنظمة لدى أفراد
المجتمع.
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.2وسائل االتصال الخاصة:
وهي وسائل االتصال الخاصة بالمنظمة ،ويقوم المسئولون عن العالقات العامة بإعدادها ،وتوجه إلى
جماهير المنظمة بشكل أساسي وتتحكم اإلدارة في طريقة استخدامها وتكاليفها بما يحقق أهداف المنظمة
بأقصى فعالية ممكنة مثل مطبوعات العالقات العامة (الكتيبات ،النشرات ،المطويات ،المؤتمرات الخاصة
بالمنظمة – المسابقات الثقافية – األحداث الخاصة بالمنظمة-المعارض) وهذه الوسائل تنقل المعلومات

المتعلقة بإنجازات المنظمة وأعمالها بينما تقوم البرامج الجماهيرية بدور هام في إقناع الجماهير واستمالتها،

وكسب تأييدها كما يجب استخدام االتصال لمواجهي  Face To Face communicationفي تدعيم
الجوانب اإلنسانية في عالقتها بالجماهير ومن هنا يجب على المسئولين أن يحسنوا اختيار برامج مزيج
الوسائل والطرق االتصالية المستخدمة في الترويج لبرامج المسؤولية االجتماعية وأن يستخدموا كل وسائل

االتصال الممكنة سواء العامة أو الخاصة ،الجماهيرية أو المواجهة بنسب مدروسة للتأثير في الجماهير.
.2وسائل االتصال الرقمية:
وتتمثل في استخدام أدوات اإلعالم الرقمي مثل اإلعالن عن أنشطة برامج المسؤولية االجتماعية عبر الموقع
اإللكتروني ،وصفحات مواقع التواصل االجتماعي ،وفي حالة غياب ثقافة المسؤولية االجتماعية عبر
اإلنترنت ،فهناك سوء تقدير لدى الممارسين والقائمين باالتصال في المجتمع لمفهوم المسؤولية االجتماعية
واألعمال الخيرية المتمثلة في التبرعات أو اإلعانات المالية ،ويعتبر هذا األمر من العناصر الداعمة لقيمة
العالمة التجارية ألنها تثير لدى المستهلكين مشاعر الحب واالرتباط بالعالمة التجارية بما يساعد بتحقيق
بعض الوالء للعالمة التجارية  Loyalty brandوهو الهدف األهم ألى مؤسسة بما يساعد على تكرار
الشراء من ذات العالمة التجارية.
األطر النظرية للمسؤولية االجتماعية:
سعى الكثير من الباحثين تحديد األطر النظرية والنماذج العلمية الخاصة بالمسؤولية االجتماعية وسوف
عددا من النماذج العلمية التي توضح خطوات تبني الشركات لبرامج المسؤولية االجتماعية:
نورد فيما يلي ً
نظرية المسؤولية االجتماعية:
اجتماعيا وأخالقيا ينبغي أن تعمل في ظله الشركات والمؤسسات ،ويعتبر مفهوم المسؤولية
إطار نظرًيا و
تقدم ًا
ً
االجتماعية مفهوم غربي أنطلق من إلى اإلعالم والصحافة من مجالي االقتصاد والعالقات العامة فقد ساد

بين أوساط المشتغلين في الفترة األخيرة من القرن التاسع عشر حينما دعت التطورات االقتصادية إلى حدثت

في الواليات المتحدة األمريكية إلى إظهار الحاجة إلى التزام المنشآت بمسؤوليتها االجتماعية حيث قوى
تيار االحتكارات االقتصادية واندفعت المشروعات نحو تحقيق أكبر قدر من المصالح الخاصة للمشروع
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على حساب المصالح الجماهيرية للمشروع على حساب المصلحة العامة للجماهير ،وقد أدى ذلك إلي ظهور
المسؤولية االجتماعية.
لذلك يمكن القول أن هناك عالقة وثقة بين المسؤولية االجتماعية والتخطيط االستراتيجي للمنظمة ،بل
يذهب البعض إلى أن المسؤولية االجتماعية تعد جزءا ال يتج أز من اإلدارة اإلستراتيجية نظ ار ألن منشآت
األعمال تعمل في مجتمع يوفر لها فرص الربح.
وبناء عليه تزايد استخدام مفهوم المسؤولية االجتماعية لتحقيق أهداف إستراتيجية ٍ
لكل من الشركة والمجتمع
ً
وتحقيق المنفعة المتساوية  ،Equal Benefitedلكل منهما ،ويمكن تحديد ثالث مستويات للمسؤولية
االجتماعية وهي كما يلي:
 المستوى األساسي  :Basic Levelيتعلق بدفع الضرائب ،احترام القوانين وتطبيق مبادئ العدالةاالجتماعية.
 المستوى المؤسسي  :Organizational Levelيتعلق هذا المستوى بمسؤولية دور المؤسسة فيالحد من أية آثار سلبية.

 المستوى المجتمعي  :Social Levelيتعلق بالمساهمة في حل مشكالت المجتمع بالنهوضبالمجتمع ،أي المساهم ة في أن يكون المجتمع صالحا صحيا ،ويتم ذلك عن طريق ربط المجتمع
بالشركة وكذلك مبادئ السالمة الخاصة بمنتجات الشركة.
نشأة نظرية المسؤولية االجتماعية:
تبلورت نظرية المسؤولية االجتماعية عقب صدور تقرير لجنة حرية الصحافة عام  ،1947والذي حذر

من التجاوزات الكبيرة للصحف األمريكية ،و التي تنعكس على بالضرر على المجتمع ثم أسهمت ٍ
كل من

(َّ،)Pattern-Rivsrs-Mirrel-Gerldفي استكمال التأسيس لنظرية المسؤولية االجتماعية ومن ثم فأن مفهوم
المسؤولية االجتماعية جاء ليعبر عن الدور الذي يقوم به المسئول أو المتخصص في الشركة في إقناع

اإلدارة العليا بان الشركة مسئولة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه،

تطورت حرية الصحافة واإلعالم من خالل ثالث نظريات رئيسية هي ( نظرية السلطة –ونظرية الحرية
ونظرية المسؤولية االجتماعية).

وفي منتصف القرن العشرين ظهرت نظرية المسؤولية االجتماعية التي دعا أنصارها إلى إعادة صياغة

المبادئ و األسس التي قامت عليها نظرية الحرية حتى تواكب المتغيرات االقتصادية واالجتماعية وتضمن
المحافظة على أعراف المجتمع االجتماعية.
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تعريف المسؤولية االجتماعية وفقاً للنظرية :يرى الباحث اإلعالمي "جون ميريل" أن ما نطلق عليه مفهوم
نظرية المسؤولية االجتماعية له رنين مميز مثل األمومة -الود –االحترام  ،حيث أن لها جاذبية ال يمكن

نكرانها عند الكثيرين ،هناك ميول في جميع إنحاء العالم ،نحو هذا االتجاه الذي يحتوى على التشكيك وعدم
الرضا عن الليبرالية التي يؤمن بها الكثيرون ،ويتضمن االتجاه نحو مفهوم المسؤولية االجتماعية أن بع ض
اجتماعيا.
الجماعات تستطيع بل يجب أن تحدد من المسئول
ً
ويلخص دينيس ماكرويل الفكرة الرئيسية للنظرية المسؤولية االجتماعية كاآلتي:
 الحرية الشخصية. -حرية اإلعالم.

 مسؤولية مسائل اإلعالم تجاه المجتمع.وال توجد طريقة لحل هذا التناقض ولكن تقوم النظرية على بعدين رئيسين هما:
 -1تنمية وعى الجمهور بالمسؤولية االجتماعية.
 -2رفع المستوى المهني لإلعالميين تجاه المسؤولية االجتماعية.
يتم استخدام هذا المدخل يتم استخدام هذا المدخل في تحليل ما تقدمه وسائل اإلعالم من رسائل ومضامين
تسعى إلى تأكيد شعورها بالمسئولية االجتماعية تجاه المجتمع وما يعانيه من قضايا واشكاليات.
ويفترض هذا المدخل النظري:
بالتزمات معينة تجاه مجتمعاتها فيكون لها دور
 -١أن وسائل اإلعالم وتحديدا الصحافة ينبغي أ ن تقوم ا
فعال على الصعيد السياسي واالقتصادي والثقافي.

 -٢على وسائل اإلعالم أن تعكس تنوع اآلراء واالتجاهات واألفكار داخل مجتمعاتها وتتجنب ما يؤدي إلى

العنف وهذا جزء من مسئوليتها تجاه المجتمع وتجاه المهنة.

االلتزمات تجاه مجتمعها من خالل مستويات مهنية لإلعالم
ا
 -٣أن وسائل اإلعالم يمكن أن تقوم بهذه
االلتزم بمعايير للصدق والموضوعية والدقة واألمانة.
و ا
فالخطاب الصحفي الخاص بهذه الصحف يجب أن يعكس رؤيتها لدورها كما يعبر عن أولوياتها األيديولوجية
انطالقا من فهم الجوانب التي تركز عليها مسئولياتها الصحفية وتحديد اتجاه قضية مكافحة
نموذج االستراتيجيات االتصالية للمسؤولية االجتماعية:
يقسم هذا النموذج االستراتيجيات التي تستخدمها الشركات في إطار مسؤوليتها االجتماعية إلى ما يلي:
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-

االستراتيجيات اإلخبارية :وهي اتصال ذي اتجاه واحد إلعالم جماعات المصالح بمعلومات عن
المسؤولية االجتماعية للشركة بهدف خلق الوعي بها.

-

إستراتيجية خلق االستجابة :وهي اتصال ذي اتجاهين غير متوازن تهدف إلى خلق الوعي والحصول
على رد فعل من الجماعات المصالح.

-

إستراتيجية إشراك جماعات المصالح :وهي اتصال ذي اتجاهين متوازيين بهدف إلى خلق الوعي
وبناء على ذلك يمكن
والحصول على رد الصدى ،وخلق التفاعلية بين جماعات المصالح والشركة،
ً
القول بأنه تصلح إستراتيجية اإلخبار في حال التعامل مع وسائل اإلعالم ،المنظمات البيئية ،اتحادات
العمال ،المنافسين ..إلخ ،وتطبق هذه اإلستراتيجية من خالل البيانات اإلخبارية – إعالنات المسؤولية
االجتماعية -المطبوعات الترويجية ،-بينما تصلح إستراتيجية اإلخبار والتفاعل ،في حال التعامل مع
الموردين ،قادة المجتمع ،مديري الشركات..وتستخدم معها األشكال االتصالية التالية (الندوات –

المؤتمرات –الوسائل التفاعلية عبر اإلنترنت) ،كما تصلح إستراتيجية األخبار واالستماع إلى اآلراء
في حال التعامل مع (الموظفين -المستهلكين –المساهمين – الحكومة) .وتطبق األشكال االتصالية
التالية (سياسة الباب المفتوح –صندوق الشكوى واالقتراحات  )-وتصلح كذلك في التعامل مع

المنافسين (الجمهور العام الجمعيات األهلية –الجمعيات الدينية) وتستخدم (الندوات ،المؤتمرات –
الندوات).
نموذج المعالجة الثنائية لهوية المنظمة والمسؤولية االجتماعية:

يهتم هذا النموذج بقياس تأثيرات ممارسات المسؤولية االجتماعية على اتجاهات المستهلكين نحو المنظمة
ونواياهم الشرائية من خالل استخدام أبعاد هوية المنظمة  Corporate Identityوهما الخبرة (الخبرة
 ،Expertiseوالقيم االجتماعية  ،Social Valuesإلى جانب الوالء للعالمة التجارية :Brand Loyalty
و يحاول النموذج التعرف على تأثيرات المتغيرات التالية:
 -1المعرفة ببرامج المسؤولية االجتماعية.

 -2أبعاد هوية المنظمة و المتمثلة في الخبرة والقيم االجتماعية.
 -3الوالء للعالمة التجارية.
كما يحاول هذا النموذج التعرف على تأثير هذه المتغيرات في ضوء (مدركات الجمهور نحو المنظمة
وصورتها الذهنية -االتجاه نحو العالمة التجارية= النية الشرائية للجمهور).
ويوضح الشكل التالي نموذج المعالجة الثنائية لهوية المنظمة والمسؤولية االجتماعية في ضوء كافة
المتغيرات الخاصة بالنموذج:
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ممارسة المسؤولية
االجتماعية عبر
االنترنت

الوالء للعالمة التجارية

المستوى المؤسسي
المستوى االخالقى

سمعة المنظمة
النية الشرائية

اتجاهات الجمهور

مدركات الجمهور

المستوى المجتمعة

هوية المنظمة
خبرة المنظمة
قيم المنظمة ورسالتها

شكل رقم ( :)4نموذج المعالجة الثنائية لهوية المنظمة والمسؤولية االجتماعية.
ويشير هذا النموذج إلى:
 على المستوى المؤسسي :دور المنظمة في الحد من اآلثار الضارة ألنشطتها مثل األضرار بالبيئة،
وعدم احترام القانون.
 على المستوى األخلقي :ويتمثل في الصدق واألمانة وذكر الحقيقة عند التعرض ألزمة أو كارثة ما
إلى جانب التفاعل الجيد مع المنافسين واحترام الجمهور.
 على المستوى المجتمعي :وهو يتعلق بمسؤولية المنظمة تجاه المجتمع من خالل حل المشكالت التي
صالحا يخلو من أي عقبات تحول دون
مجتمعا
تواجه أي مجتمع ،أي المساهمة في أن يكون المجتمع
ً
ً
تقدمه بصفة عامة.
نموذج  SIGMA 2005نموذج المسؤولية االجتماعية في مجال اإلدارة:
يعتبر هذا النموذج مرشد عملي للمنظمات التي تسعى إلى تحسين بقائها وادارة برامج األداء االجتماعي
والمسؤولية وهو نتاج لمشروع قامت به  25مؤسسة تنظيمية و تموله اإلدارة البريطانية للتجارة والصناعة
والتنمية  ،OECDلمخاطبة المنظمات المختلفة ،وينظر إليها على أنها مبادئ ومعايير تطوعية لممارسة
األعمال واألنشطة االقتصادية بما يتماشى مع القوانين المعول بها داخل الدولة.
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ويقوم نموذج سيجما على محورين أساسين هما:
 )1مبادئ إرشادية  Guiding principleللمنظمة تمكن المشاركين من فهم ما ينبغي أن تقوم به المنظمة
اجتماعيا.
إذا كانت مسئولة
ً

 )2إطار إداري يساعد على وضع وارسال ونقل وادارة اإلستراتيجية الخاصة بالمسؤولية االجتماعية واألداء
االجتماعي للمنظمة واإلعالم عنها.
ويعرف هذا النموذج بنموذج (خطط ،افعل ،أفحص ،تصرف) وتقوم فكرته على تنفيذ برامج المسؤولية

االجتماعية في إطار أربعة نماذج رئيسية تحددها المنظمة ،وهي:
 )1الرؤية .Vision
 )2التخطيط .Planning

 )3األداء .performance
 )4التحكم والمراجعة َّ :Control & Checkويركز هذا النموذج بشكل أساسي على مفهوم الحكم الرشيد
، God Governanceالتي تفرضه التحديات والمخاطر المرتبطة بالعولمة ،والمنظمات يجب أن تتمتع

بالشفافية ،وسيادة القانون واالستجابة لخدمة المجتمع والمساءلة أي خضوع اإلدارة العليا وصانعي القرار

أخير الرؤية اإلستراتيجية إذ يجب أن يتمتع أصحاب و مديري المنظمات برؤية
لمساءلة المواطنين ،و ًا
طويلة األجل حول التنمية البشرية.
ويتضح من نموذج سيجما فإن المنظمات في الوقت الحاضر أصبح عليها أن تعمل في ضوء مؤشرات
وخصائص الحكم الرشيد من خالل ما أصبح يطلق عليه "حوكمة الشركات" والتي تعكس إطار عام من
االلتزامات ،أي الشركات ،المنظمات لها حقوق وعليها التزامات تجاه المجتمع الذي تعمل فيه تتجسد في

صورة قيم َّ .values

ثالثًا :نظرية التسويق االجتماعي :Social political Marketing

وهي من النظريات المعاصرة التي وجدت قبوالً بين الخبراء والباحثين في مجاالت االتصال وهذه النظرية
موحدا ،ولكنها تجميع أو توليف للنظريات الخاصة بتسويق
بناء فكرًيا
ً
كما يراها باران ودفيس ،فهي ليست ً
المعلومات أو المعارف التي يتبناها الصفوة ،لت كتسب القيمة االجتماعية ،وتعتبر في بعض الوقت امتداد

أساسا بالمداخل والجهود المختلفة لزيادة
منطقيا لنظريات اإلقناع ونظرية انتشار المعلومات حيث تهتم
ً
ً
تأثيرات وسائل اإلعالم في مجاالت اإلعالمية ،وذلك من خالل إدراك العالقة بين معالم النظم االجتماعية
الكبيرة والنظم النفسية لألفراد.
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وبذلك فإنها تقوم بتوظيف نتائج بحوث اإلقناع وانتشار المعلومات في إطار النظم االجتماعية واالتجاهات
النفسية بما يسمح بانسياب المعلومات وتأثيرها من خالل وسائل اإلعالم.
كما يشير د.محمد عبد الحميد إلى أن هناك عدة أساليب لتطبيق نظرية التسويق االجتماعي والسياسي
في الحملت اإلعلمية وهي:
 .1إغراء الجمهور إلدراك موضوعات الحملة اإلعلمية  :Inducing audience awarenessوذلك
بترويج األفكار أو الشخصيات من خالل اإلعالمية حتى يدرك األفراد وجودها.
 .2استهداف قطاع محدد من الجمهور :Targeting Messagesأن تستهدف الحملة اإلعالمية قطاع
أو فئة محددة من جمهور المتلقين يكو ن أكثر قبوًال للفكرة (الجمهور المحايد) ،والوصول إليهم بمزيد
من الرسائل االتصالية.
 .3استخدام طرق االتصال الشخصي في تدعيم الرسائل  :Reinforcing Messagesالتوجه إلى جمهور
محدد ،وتشجيعه على التأثير في اآلخرين من خالل االتصال المواجهي ،الزيارات وحلقات النقاش.
 .4استخدام أساليب غرس الصور الذهنية  :Cultivating Imagesيلجأ المسوقون إلى ربط الفكرة
االجتماعية أو السياسية التي تم التسويق لها بصور يسهل التعرف عليها ،أو التعرض لها.
 .5إثارة اهتمام الجمهور المستهدف للبحث عن معلومات عن الموضوع Inducing Information

 :Seekingالسعي إلغراء الجمهور على البحث عن مزيد من المعلومات عن الفكرة االجتماعية وذكر

المصادر التي يمكنهم الرجوع إليها مثل خطوط االتصال الساخن –مراكز االستعالمات.

 .6استثارة رغبة الجمهور في اتخاذ مواقف وق اررات محددة Inducing desired Decision or

 :positionsأن يعمل المسوقون على حث الجمهور في الرسائل االتصالية للحملة اإلعالمية على
اتخاذ المواقف أو السلوكيات المرغوبة ألحداث التغيير االجتماعي أو السياسي المستهدف ،فعامل

أساسي في نجاح الحمالت اإلعالمية أن يتحول التأثير المتحقق إلى فعل اتخاذ موقف.

 .7تنشيط قطاعات أخرى من الجماهير  :Activating audience segmentsالعمل على استهداف
اهتماما من
قطاعات من الجماهير المحتمل اهتمامها أو الموضوع االجتماعي ،ولكنهم ال يجدون
ً
المسوقين رغم استعدادهم لالستجابة.
ابعا :نموذج التأثيرات الهرمية Hierarchy Of Effects
ر ً

هو أحد النماذج التي توضح ببساطة وبطريقة شاملة نظرية التسويق االجتماعي والسياسي حيث يعتمد هذا
النموذج على إستراتيجية االقتناع المرحلي حيث تبدأ الجهود بإحداث التأثيرات البسيطة مثل اإلدراك ،ثم
رصد هذه التأثيرات من خالل بحوث المسح ،ويؤكد هذا النموذج على وجود تباين في التأثيرات االقناعية،

حيث تحدث بعض تلك التأثيرات بسرعة ،بينما يستغرق بعضها وقت أطول.
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و يستخدم رجع الصدى التخاذ القرار بتوقيت بث رسائل المرحلة التالية التي تستهدف تأثيرات مثل اتخاذ
القرار أو السلوك الفعلي.
وعلى هذا األساس تبدأ الجهود بتشكيل إدراك المتلقين ،ثم عرض غرس الصور الذهنية أو إغراء المتلقين
باالهتمام والبحث عن المعلومات ثم يساعد دعم تلك الصور أو المعلومات على أن يتخذ الناس الق اررات
الصحيحة ،ومن ثم توجهيهم نحو السلوك المطلوب وذلك على النحو التالي:

ما بعد التدعيم والتثبيت
التدعيم
السلوك
القرار -الدفع
استرجاع المعلومات
الذاكرة
تغيير االتجاه
اكتساب مهارة
الفهم والتعلم
االهتمام
االنتباه
التعرض

شكل رقم ( :)5مراحل نموذج هيراركية التأثير
نموذج نشر األفكار االجتماعية الجديدة:

تعتبر األفكار المستحدثة هي أية فكرة أو نمط سلوكي يختلف عن األفكار وأنماط السلوك الموجودة بالفعل،
ويدركها األفراد على أنها جديدة وال تشبه غيرها ،ويترتب على ذلك اتجاه الفرد أو سلوكه نحوها .ويستخدم

التصال لنشر تلك األفكار أو السلوكيات الجديدة على نطاق واسع والكثير من األفكار والسلوكيات التي يتم
تسويقها هي حلول لقضايا ومشاكل اجتماعية يعانى منها الكثير ،ويسعى المسوقون إلى تعريف الجمهور
بخطورتها وكيفية التصدي لها ،وهو ما يعرف بالتسويق االجتماعي.
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متطلبات نشر األفكار االجتماعية:
يتطلب العمل على تسويق األفكار الجديدة دراسة عدة متغيرات أساسية هي:
( )1دراسة البيئة التسويقية :وهذا يتطلب استخدام البحوث التسويقية في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة
بالبيئة االجتماعية التي يتم فيها االتصال من حيث مدى قابليتها النتشار األفكار الجديدة ،وهذا يرتبط بمدى
سيادة أنماط تقليدية أو عصرية المعايير االجتماعية السائدة في التفكير في المجتمع الذي يستهدفه

المسوقون ،أو طبيعة القوى االجتماعية المؤثرة على االتصال في المجتمع.
( )2دراسة طبيعة الفكرة الجديدة :تختلف طبيعة األفكار التي يتم التسويق لها ،وبالتالي تختلف درجة
صعوبة أو سهولة تقبل األفراد لتلك األفكار ،ويستلزم ذلك دراسة سمات الفكرة التي يتم التسويق لها ،وأن
يأخذ المسوقون نتائج هذه الدراسة عند إعدادهم للخطة التسويقية ،وتتمثل تلك التغييرات المتعلقة بطبيعة

الفكرة فيما يلي:
أ -درجة البساطة والتعقيد :بعض األفكار يصعب شرحها للجمهور إما بسب بعض المحاذير االجتماعية
المتعلقة بالفكرة ،ويتضح ذلك في تسويق األفكار المتعلقة بالقضايا التي لها خصوصية مرتبطة بالعالقة بين
الجنسين ،وبنمط العادات والتقاليد الحاكمة لها ،بينما في حاالت أخرى يرتبط صعوبة نشر األفكار الجديدة
بدرجة تعقيدها وتشابكها مع غيرها من األفكار ،ويتضح ذلك في تسويق األفكار الجديدة في مجال الرعاية
الصحية والبيئية حيث يرتبط تسويق تلك األفكار دراسة العالقات المتشابكة لها مع مستوى التعليم والدخل

والتكنولوجيا في البيئة االجتماعية.
ب -درجة سهولة أو صعوبة التجريب :بعض األفكار االجتماعية يمكن لألفراد تجربتها على نطاق محدود
قبل اتخاذ قرار نهائي بتبنيها ،بينما البعض اآلخر يصعب تجربتها قبل اتخاذ قرار التبني لها ،وقد تتعلق
صعوبة التطبيق باإلمكانيات المادية أو حجم أو تنوع المخاطرة المطلوبة للتجريب على نطاق محدود.
ج -درجة التعرض أو التوافق مع المصلحة الذاتية للفرد :بعض األفكار الجديدة تحقق فائدة واضحة
وسريعة للفرد سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية تتعلق بتوفير المال أو الجمهور أو الوقت ،أو إضفاء مكانة
اجتماعية ،والبعض اآلخر تتحقق منفعة الفرد منه على المدى الطويل وال تظهر بشكل عاجل ،وهذا يؤثر
على معدل سرعة انتشار الفكرة وتبنيها لدى األفراد.
( )2تركيبة النظام االتصالي في المجتمع :تتطلب عملية التسويق االجتماعي القيام بعمليات اتصالية
متعددة المستويات واألساليب واألدوات بهدف العمل على نقل ،ونشر وذيوع الفكرة الجديدة ،وهذا يستلزم
دراسة وسائل االتصال المتاحة في المجتمع ،والموارد المالية الالزمة لكل منها ،ومدى مالمتها لسمات
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وخصائص الجمهور المستهدف من االتصال ،وكذلك كيفية صياغة مضمون الرسائل االتصالية بما يتوافق
مع القيم واإلغراءات االجتماعية السائدة أو على األقل تقدير ال يتعارض معها.
( )4سمات الجمهور المستهدف :البد من دراسة سمات الجمهور المستهدف من االتصاالت التسويقية
لنشر األفكار الجديدة ،وذلك على مستويين أولهما مستوى معرفة الجمهور وقدرته على التعامل مع المعلومات
التي يتلقاها من حيث المقارنة والموازنة وتمييز االختالفات ،وبالتالي هو مستوى االهتمام بالفكرة ،أو ما
يطلق عليه مستوى التورط ،وهذا يتعلق بمدى تأثير الفكرة على مصلحة الفرد الثانية ،وبالتالي تؤدى إلى
زيادة رغبة الجمهور في الحصول على المعلومات عن الموضوع.
وبذلك يتضح أن التسويق ألفكار المسؤولية االجتماعية يتأثر بالعديد من المتغيرات الشخصية ،واالجتماعية،
االتصالية ،فضالً عن تأثره بطبيعة الفكرة المطروحة نفسها ،وان نجاح تسويق األفكار االجتماعية الجديدة
يتطلب بدراسة تلك المتغيرات بدقة قبل الشروع في وضع الخطة التسويقية.

كما أن النتيجة النهائية لنموذج نشر األفكار الجديدة قد تختلف من شخص إلى آخر ،ومن حالة إلى
آخري وتأخذ النتيجة النهائية أحد األشكال التالية:
 تأكيد وتدعيم قبول أفراد المجتمع للفكرة الجديدة.
 العدول عن تبنى الفكرة ،واتخاذ قرار بالرفض.
 رفض الفكرة والتحرر منها.

 التحول من رفض الفكرة إلى قبولها.
 إحالل فكرة جديدة أفضل من األولى .
وقد ذكر د .خيرت عباد إلى هناك عدة قنوات اتصالية تعمل كوسائل أساسية في التأثير لمرتبط بقبول

األفكار الجديدة ،وهي:

 .1وسائل اإلعلم :وهي الوسائل الجماهيرية المعروفة مثل راديو التليفزيون والصحف.
 .2الوسطاء المتحيزون  :Biasedوهم من األفراد والجماعات الذين يسعون لالستفادة من تبنى أفكار
جديدة أخرى مثل رجال البيع.

 .3الجماعات غير المتحيزة  :Un Baized Third partiesوهي الجماعات التي تحظى بمصداقية أفراد
المجتمع مثل جماعات حماية المستهلك ،وبعض الوكاالت الحكومية.
 .4الجماعات المرجعية أو الهامة  :Significant Groupsوهي جماعات األصدقاء واألقارب،
والجماعات المرجعية األخرى مثل جماعات المصالح والضغط.
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 .5الخبرات الشخصية  :Personal experiencesوتتعلق بالتجارب السابقة المرتبطة بتبني أفكار جديدة
مشابهة للفكر المطروحة.
نظرية الهوية االجتماعية:
ترجع نظرية الهوية االجتماعية إلى  Trifleوهي تنتمي للدراسات االجتماعية المعرفية ،وترتكز على

التصنيف االجتماعي ،وقد عرف  َّ ،Taifelالهوية االجتماعية بأنها ذلك الجزء من مفهوم الفرد عن ذاته
والذي يستمده من معرفته بانتمائه إلى واحدة أو عدد من الجماعات االجتماعية مع ما يشمله ويتضمنه هذا
االنتماء من شعور باألهمية والداللة العاطفية التابعة من عضوية هذه الجماعات ،و يترتب على هذه
بناء على خصائصه الفردية.
بناء على المعايير الجماعية ،وليس ً
العضوية أن يفكر الفرد ويشعر ويتصرف ً
مبادئ النظرية:
يتوحد األفراد بشدة مع بعض الفئات االجتماعية التي ينتمون إليها مثل الجنس والعرق والطبقة االجتماعية،
أبعادا للمقارنة بين
ويوجد ميل إنساني قوى إلى تقدير الذات بشكل إيجابي ،ولتحقيق ذلك يحدد األفراد
ً
اتجاها أكثر
المجموعات التي ينتمون إليها والمجموعات األخرى ،يكون في شأنها –تلك األبعاد –خلق
ً
إيجابية نحو المجموعات التي ينتمي إليها الفرد على حساب التقليل أو التهوين من شأن المجموعات األخرى،
مما يؤدى بدوره إلى خلق تقدير مرتفع للذات.
إيجابيا األخرى ،فإنها تلجأ سواء على المستوى الفردي أو الجمعي إلى
وعندما تفقد أي جماعة ما يميزها
ً
بعض االستراتيجيات التي من شأنها إكسابها هوية اجتماعية.
العمليات التي تقوم عليها نظرية الهوية االجتماعية:
تتضمن نظرية الهوية االجتماعية ثالث عمليا أساسية ،وهي التصنيف  ،Categorizationوالتوحد
أحيانا  ،CICإشارة إلى لحروف
 ،Identificationوالمقارنة  ،Comparisonوبذلك يطلق على النظرية
ً
األولى من العمليات الثالثة.
وعملية التصنيف مؤداها أننا نصنف األشياء لتفهمها ،وكذلك نصنف األشخاص المحيطين ونصف أنفسنا
لتفهم البيئة االجتماعية ،كما أننا نحدد السلوكيات الالئقة في ضوء معايير الجماعات التي صنفنا أنفسنا في

إطارها.

ويعتبر التصنيف االجتماعي عملية اصطالحية معرفية تقوم على تجميع األفراد وًفقا لنقاط التشابه
والخصائص المشتركة بينهم ،ووفقًا لما يميزهم ويفرقهم عم غيرهم من األفراد.
والعملية الثانية هي عملية التوحد  Idenfiactionوهي شعور الفرد باالنتماء إلى الجماعة ،وهي تتضمن
شقين أساسين:
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الشق األول :يقوم على التمييز بينيا كأفراد جماعة واألفراد اآلخرين الذين ينتمون لجماعات أخرى ويصبح
هناك ما يسمى بـ (نحن) في مقابل هم يتضمن الشعور بموجب التشابه بين الفرد وغيره من أفراد الجماع و
ذاتها.
والعملية الثالثة هي عملية المقارنة االجتماعية ،وهي عملية تقييميه تعتمد على مقارنة الفرد بغيره من األفراد
الذين يتفقون أو يختلفون معه في بعد ما أو في عدة أبعاد وكذلك مقارنة الجماعة االجتماعية بغيرها من
الجماعات التي قد تتفق أو تختلف معها في بعد ما أو في عدة أبعاد.
قائمة المراجع:
 .1إيمان محمد ندا ،) 2556( ،دور العالقات العامة في تطبيق المعاملة العقابية :دراسة تطبيقية على الجهات المعنية
بتطبيق المعاملة العقابية بالقاهرة الكبرى ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم العالقات العامة واإلعالن ،كلية

اإلعالم ،جامعة القاهرة.

 .2خيرت عباد ،راسم الجمال ،)2555( ،إدارة العالقات العامة( ،ط ،) 1دار النهضة المصرية اللبنانية ،القاهرة :مصر.
 .3شيماء عز الدين جمعه ،)2515( ،استراتيجيات التسويق االجتماعي عبر االنترنت ،رسالة دكتوراه غير منشورة،
قسم اإلعالم وعلوم االتصال ،كلية اآلداب ،جامعة عين شمس.
 .4كريمان فريد( ،)2558المسؤولية االجتماعية والتسويق االجتماعي :جهود اتصالية فعالة لحل مشاكل المجتمع،
(ط ،)1دار النهضة اللبنانية ،القاهرة :مصر.
 .5مدحت محمد أبو النصر ،)2515( ،المسؤولية االجتماعية للشركات والمنظمات( ،ط ،)1المجموعة العربية للنشر
والتوزيع ،القاهرة  :مصر.
 .6مروة صبحي ،) 2558( ،تقييم دور حمالت التسويق االجتماعي في دعم المشاركة المجتمعية ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،قسم العالقات العامة واإلعالن ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة.

 .7ميرفت الطرابيشي ،)2515( ،نظريات االتصال( ،ط ،)1دار النهضة اللبنانية للنشر والتوزيع ،القاهرة :مصر.
 .8هيام حسين حمادة عبد المنعم ( ،) 2517اتجاهات ممارسي العالقات العامة في المنظمات المصرية نحو مفهوم
المسؤولية االجتماعية بعد ثورة  25يناير "دراسة تطبيقية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،عالقات عامة واعالن،
قسم اإلعالم ،كلية اآلداب ،جامعة حلوان.

9.Andrea ,Perez &Langacio .(2013).Extending On The Formatting process OF CSR
Image, Social Media Quarterly ,Vol,19,ISSue,3,p140-156.
10.David holdford,(2005).The Dynamic Of The Pharmaceutical Market Using A Social
Marketing Framework, Journal OF Marketing .Vol.22,No,7.p123.
11.Karen Baker .Andrew Cud more.(2006).The Impact Of Perceived corporate Social
Responsibility On Consumer Behavior, Journal Of Business Research,Vol,59,p46-53.
12.Moor Frizer & Cznfield Betrand.(1981).Public Relations :principles, Cases And
problems.(8Thed ) ,ILLionles,َّGlenview Co:Los Angles.
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University.
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المسؤولية ا
المتجامي ية للشركيت :المفهوم واألبعيد ،دوافع ال خنررا واحدييت الاخنفيذ
Corporate Social Responsibility: Concept and Dimensions, Motivation
and Implementation Challenges

أ .أسميء يوسف

كلية العلوم ا
الصتقاد ية والاج رية وعلوم الاسيير ،ج معة ورصتقلة  -الجزائر
الملرص:

ح ولت هذه الورصتقة اساع ارض مخالف الاعا ريف المد ماة للمساوولية ا
الجام عياة للشارك ت واألبعا األس ساية لها بما
اللاا ازام اااجا ا ه المجاما ا  ،إ شا ا ار ادا ااح ة المد االحة ،احس ااي د ااور الش ااركة وس اامعاه  ،الانمي ااة ا
ا
الصتقاد ا ا ية،
ف ااك ذلا ا
المم رس ا ت الاج ريااة الخيصتقيااة ،ا
اللا ازام ب لد ا نو  ،الاعااوق ،حدااوا النس ا  ،حم يااة البيئااة ،الش ا فية والمس ا ةلة .كم ا ن صتقشاات
الورصتقة واف انخراع الشارك ت لابناك م هاوم المساوولية ا
الجام عياة للشارك ت والااك اامام وافا ااصتقادا ية وأخار أخيصتقياة.
يومااا الجاازة الخياار م ا هااذه الورصتقااة عواماان النج ا ج الحرجااة لان يااذ مم رس ا ت المسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت ،كااذا ه ا م
الاح ي ت الاك اواجه ان يذ مم رس ت المسوولية ا
الجام عية م صتقبن الشرك ت.

الجام عياة للشارك ت ،أبعا المساوولية ا
الجام عية للشرك ت ،اع ريف المساوولية ا
الكلميت المفايحية :المسوولية ا
الجام عياة،
عوامن النج ج الحرجة ،اح ي ت المسوولية ا
الجام عية للشرك ت.
Abstract:
This paper attempts to review different definitions of CSR and its core dimensions,
including: Commitment to the society, stakeholder's involvement, improving corporate image
and reputation, economic development, ethical business practice, law abiding, voluntariness,
human rights, environmental protection, transparency and accountability. This paper also
discussed motives of companies to adopt concept of corporate social responsibility, which
includes economic and other moral motives. The last segment of this paper illustrates critical
success factors for implementation of CSR practices, as well as the challenges to
implementing CSR practices by companies.
Key words: CSR, CSR definitions, Dimensions of CSR, critical success factors, CSR
challenges.

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

46

طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤو َّلي اَّ
ةَّال
امهيد:
أ دبا ور الشركة اليوم ،ياع

احديا األرب ج إلى الح ظ علاى النماو المساامر ،الاذت يحاام علاى

الشااارك ت اعا ااوير إسا اااراايجي ت ان فسا ااية صتق ا ا ر علا ااى احديداااه ،خدود ا ا أ صتقع ا ا ق الاد ا ا لت م ا ا أكثا اار
الدع ع ت إشا ا ا للمن فسة ليست الح لية فدع بن حاى المسادبلية.
لدا ا ا ك ا اارا الع يا ا ا م ا ا ا البا ا ا حثي والمهام ا ااي بمجا ا ا ن األعم ا ا ا ن جه ا ااو هم ب ي ا ااة وما ا ا سا ا اابن أو
إساراايجي ت ،امك هذه الشارك ت ما احدياا م ازيا ان فساية مساا امة .و يعا الاساويا ا
الجاما عك أحا هاذه
الجام ا عك للشااركة أداابا أكثاار أهميااة م ا أ ائه ا ا
اإلساااراايجي ت ،با عاب ا ر أ األ اة ا
الصتقاد ا ت ،ف ا أل اة

ا
الجام عك للشركة يمم له احديا الربحية والسام اررية.
 -Iالرلفية الخنظرية للمسؤولية ا
المتجامي ية للشركيت

لدا حظيات المساوولية ا
الجام عياة للشارك ت بشاعبية كبيار ما صتقبان الع يا ما الشارك ت ،خدودا
ف ااك الد اار  21عنا ا م از ا
الهاما ا م ب لبيئ ااة وحد ااوا اإلنسا ا  ،حد ااوا العما ا ن والاجا ا ر الع ل ااة ،الع يا ا ما ا
ا
الهام م ا ت اآلخ اار  .أداابحت ذات أهمي ااة ما ازيا ا للمساااهلكي وأد ااح ة المد االحة والشاارك ت عل ااى حا ا
ساواة .لكا وما اعريااف صتقيااا وما

فع ليااة المسااوولية ا
الجام عياة للشاارك ت فاك كثياار ما األحيا

يبدااى

غ مم ومربك .

لااذل ساانح ون ف ااك هااذا المبح اال اسااليع الم ااوة علااى المس ااوولية ا
الجام عي اة للش اارك ت م ا حي اال

م هومها ا  ،أهمياها ا ب لنس اابة للش ااركة وحا ااى األفا ا ار  ،ك ااذا أه اام األبعا ا الا ااك اام اامنه وأه اام الاحا ا ي ت الا ااك
اواجهه .
 -1المسؤولية ا
المتجامي ية للشركيت ا ورهي الايريري ومفهومهي:
يعا موماوق المساوولية ا
الجام عياة للشارك ت ما أكثار المواماي شاعبية فاك الوصتقات الح مار ،هاذا

ا
الهام ا م از ف ااك الاوس ا واإلناشا ا ر ف ااك ال ااار المماا ا بااي  1990و  2000األم اار ال ااذت يااوحك إل ااى أن ااه
مج ن ج ي نسبي للبحول األك يمية.

علااى الا ارغم ما ا أ المس ااوولية ا
الجام عيا اة للش اارك ت ه ااك أس سا ا ناا ا ن الند ااف الثا ا نك ما ا الد اار
العشري  ،جاذور هاذا الم هاوم كما نعرفها الياوم ،لا يه اا ريو عويان واسا النعا ا .فا هاما م مجاما األعما ن
ب لمجام هو ب لاأكي ليا شيئ ج ي ا ،فهو يرج لع صتقرو .
حيل اعابر المسوولية ا
الجام عية للشارك ت فاك األدان م هاوم أمريكاك ،جا ة إلاى حياز الوجاو فاك

ب ايااة الداار العش اري وك ناات فااك ذل ا الوصتقاات مرابعااة اس ا ا ب لعماان الخياارت .وعلااى الاارغم م ا أ م هااوم
الجام عية للشرك ت لم ينشأ فك أوروب  ،إل أ انظايم المشا ري ا
المسوولية ا
الجام عياة ،الاذت يمكا ااعابا ره
ش ااكي ما ا أش ااك ن المس ااوولية ا
الجام عيا اة للش اارك ت فدا ا وجا ا ول ا اار عويل ااة جا ا ا ف ااك أوروبا ا ومن ااذ الث ااور
الدن عية.
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 1-1ا ور مفهوم المسؤولية ا
المتجامي ية للشركيت
م هاوم المساوولية ا
رسام لية الح يثاة Adam
الجام عياة للشارك ت يمكا إرجا ق اعاوره إلاى أفكا ر ال أ
 Smithفااك عملااه ةثاارو األماامة ساانة  ،1776سااميل الخبياار ا
الصتقادا ت المعااروف داارج بأنااه عنا م اكااو
الشااركة حاار فااك السااعك لاحديااا أرب حه ا  ،ف نه ا اسااا ي واخ ا م أيم ا كاان م ا مداالحاه ومد ا لا المجام ا
معا  .و ذكار أيما أناه فاك ال أرسام لية الشارك ت اسا ع فاك إناا ن فوائا للمجاما علاى الارغم ما أ نوايا هم

الحديدية ك نت السعك لاعظيم مدلحاهم الشخدية أو ال وائ  ،فك هذه الندعة فا

وجهاة نظاره أ الشارك ت

اساناج فك نه ية المع ف أكبر ف ئ ممكنة للمجام .
اعور م هوم المسوولية ا
الجام عية للشرك ت فك منادف  ،1920عن م حا ون الابعض ما رجا ن
األعم ن العمن على بن ة الثدة ب لنسبة للمس همي والمع لبي ا
الجام عيي .

الجام عية للشارك ت غ لبا علاى أنها المساوولية ا
صتقبن  1950ك يش ر إلى المسوولية ا
الجام عياة،
يعاباار  )Bowen,1953.p06أة المسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت ،حياال أش ا ر إليه ا فااك كا بهةالمسااوولي ت
ا
الجام عي اة لرج اان األعم ا نة ،صتقا ا عرفه ا عل ااى أنها ا ة االا ازم ا ت ما ا رج ا ن األعما ا ن إلاب ا ق سي سا ا ت ،اااخا ا ذ
صتق اررات و ما بعة الاوجه ت المرغوبة و الماوافدة م أه اف وصتقيم مجامعن ة.
خا ااين  1960و 1970اا اام فحا ااا م ها ااوم المسا ااوولية ا
الجام عي ا اة للشا اارك ت و ن ا اوصتقن أكثا اار م ا ا
)Davis,Frederik,McGuire, Waltan&Carroll
الج نااة األك ا يمك ،إصتقااارج الع ي ا م ا الب ا حثي مثاان
الجام عي ا اة للشا اارك ت ،أغلا ااة اع ا ا ري هم اشا ااير إلا ااى أ المسا ااوولية ا
اع ا ا ريف ع ي ا ا للمسا ااولية ا
الجام عي ا اة

للشاارك ت اعنااك ابنااك مسااوولي ت و االا ازم ا ت إم ا فية للشاارك ت إلااى ج نااة احديااا ال اربا و ع عااة الد ا نو ،
الاك أدبحت أكثر صتقبول و يرجا ذلا إلاى حركاة الحداوا الم نياة و النزعاة ا
السااهيكية حم ية المسااهل )،

حم ية البيئة و ر ال عن العنيف م الشارك ت الكبيار الااك أثارت علاى اوصتقعا ت المجاما ما هاذه الشارك ت
.و هذا م جعن الشرك ت اادرف بمسوولية أكبر فك حان المشا كن ا
الجام عياة ،إعا النظار فاك المع ملاة
الماس ا وية والع لااة لدواه ا الع ملااة ،إنا ا ن مناج ا ت أكثاار أم ن ا للمساااهلكي و الاااك اعنااى ب لدم ا ي البيئيااة،
م ا ا الماوصتق ا ا أ اادا اارف ها ااذه الشا اارك ت بمسا ااوولية عوعيا ااة خ ا ا رن مسا ااوولي اه

عا اايو علا ااى ذل ا ا  ،ك ا ا
ا
الصتقاد ية و الد نونية م أجن احسي أحوان المجام .

م ا ذلا ا  ،خ ااين هااذه ال ا اار كا ا ) (Milton Friedman,1970.p122عن ا ه وجه ااة نظ اار مع رم ااة
الجام عي اة للشاارك ت ،ج ا ن علااى أ الربحيااة هااك المسااوولية ا
للمسااوولية ا
الجام عي اة النه ئيااة للعماان فااك
حا ن الدي ا م به ا وفد ا للدا نو و بعريدااة أخيصتقيااة ،أك ا أ رج ا ن األعما ن و الم ا يري الان يااذي للشاارك ت هاام
وكااية للشاارك ت ،لااذل مسااوولي اهم األس سااية هااك الشاارك ت .لااذل عن ا اااخ ا ذهم لد ا اررات ااعلااا ب لشاارك ت

يج اة أ يهام اوا أكثاار بخ مااة من ا ف ومد ا لا الشاارك ت م ا المجام ا  ،لحد ا  ،هااذي الم هااومي الواسااعي
ومااع كأسا ا ا للمس ااوولية ا
الجام عيا اة للش اارك ت ،حي اال الم ه ااوم األون يش ااير إل ااى مس ااوولية الش اارك ت ف ااك
احديا الرف هية للمجام  ،والث نك يشير إلى مسوولية الشرك ت فك احديا الربا.
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م  1980وحاى منادف  1990اوس م هوم المسوولية ا
الجام عية للشارك ت واعاورت الم ا هيم
الجام عية للشارك ت ،األ اة ا
الب يلة والنظري ت والنم ذن والموموع ت مثن اإلساج بة ا
الجاما عك للشارك ت
وأخيصتقيا ا ت العم اان ،نظري ااة أد ااح ة المد االحة .واحا ا ما ا م ا ا هيم المس ااولية ا
الجام عيا اة للش اارك ت اه ااام
بمس ااوولي ت الش ااركة اااجا ا ه مخال ااف أد ااح ة المد االحة ،ل اايا فد ااع المسا ا همي ما ا أج اان الحد ااون عل ااى
األما اوان لمزاول ااة النشا ا ع .و نايج ااة ل ااذل كثيا ا ار ما ا ارا اابع م ه ااوم المس ااوولية ا
الجام عيا اة للش اارك ت بم ه ااوم
أد ااح ة المد االحة لاح يا ا فئ ااة معين ااة و أش ااخ ا الش اارك ت يج ااة الاع اارف عل ااى اوجها ا اهم و ي ااام اح يا ا
مجموعا ا ا ت أد ا ااح ة المد ا االحة عموما ا ا ب س ا اام المسا ا ا همي  ،الم ا ااوظ ي والعم ا ااية ،الم ا ااور ي والمجاما ا ا ،

المن فسي  ،جم ع ت المد لا والحكومة ،وس ئن اإلعايم المحلياة .لاذل بعاض البا حثي يعرفاو المساوولية
الجام عية للشارك ت علاى أنها االا ازما ت الشاركة اااجا ه أداح ة المدا لا ،أحي نا حااى ا
ا
اللا ازما ت المحا
ألدح ة المد لا معروفة ،هذا الرأت ع المسوولية ا
الجام عية للشرك ت بشأ أداح ة المدا لا ما زان
س ئ فك المجام إلى يومن هذا.

الجنسااي ت الع مل ااة عباار أنحا ا ة

فااك ظاان األل ي ااة الج ي ا س ا همت العولم ااة ونمااو الش اارك ت ماع ا
الهام ا م ب لمسااوولية ا
ا
الجام عي اة للشاارك ت ،فمااي ع ا ال وائ ا فااك حاان المش ا كن الع لميااة
الع ا لم فااك زي ا
مثن :ال در ،الالول واناه ك ت حدوا اإلنسا  ،صتقا أثيار علاة النخاراع فاك المساوولية ا
الجام عياة للشارك ت
م صتقبن الع ي م الشرك ت لاحسي الظروف ا
الجام عية للمجام .

عيو على ذل  ،بسبة فم ئا الشرك ت والاك ندلاه وس ئن اإلعيم ،ح ولت الع يا ما الشارك ت
الكباار ال ربيااة بااذن المزي ا م ا المجهااو ات اااج ا ه مومااوق المسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت ،فعلااى ساابين
المث ا ن ااام إنا ا ن اد ا رير المسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت م ا أجاان اعزيااز ساامعة الشاارك ت .وهكااذا أداابحت

الجام عي ا اة للشا اارك ت جا اازةا أس سا ااي م ا ا مم رس ا ا ت الشا اارك ت ،اعابا اار المسا ااوولية ا
المسا ااوولية ا
الجام عي ا اة
للشرك ت م صتقبن الع ي م رج ن األعم ن بمث بة إساراايجية أعم ن.
ب إلم فة إلى ذلا ذكار كان ما

 )Branco & Rodrigues,2006,p120أ المساوولية ا
الجام عياة

للشرك ت ام احليله وود ه بأنه مد ر للميز الان فسية و لايا ك ياة فاك حا ذااها  ،أيما أ المساوولية
ا
الجام عيا اة للش اارك ت اع ااورت ما ا ااعاب رها ا عا ا مي م يا ا ا لربحي ااة الش ااركة إل ااى إمك ني ااة ااعاب رها ا ااس اااثم ر
البعيا  .مثان سامعة الشاركة .ح ليا هنا

احاول

للشركة و الذت يعو ب وائ على الشركة بأكمله علاى الما
م خين مج المسوولية ا
الجام عية للشرك ت فك اإلساراايجية األس سية للشركة.
ب إلم ا فة إلااى ذل ا  ،خااين العد ا الم مااك اوس ا نع ا ا المسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت لمع لجااة
الهام ما ا ت البيئي ااة ،مث اان مبا ا ر اإلب ااي الع لمي ااة  ،2000الا ااك رأت أ المس ااوولية ا
ا
الجام عيا اة للش اارك ت

ااعلاااا بثيثاااة مج ا ا لت رئيسا ااية ،ها ااك :البيئا ااة والما ااوظ ي  ،المسا اااهلكي  ،المسا ااوولية ا
الجام عي ا اة للشا اارك ت
السا امة ا
مرابعة أيم بم هوم ا
الجام عية والبيئية على حا ساواة فاك الما الدرياة والبعيا  ،كما اام نشار
م هيم ومم رس ت المسوولية ا
الجام عية للشرك ت فك مي ا األعم ن وعبر جمي أنح ة الع لم.
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 1-1ومتجهيت خنظر البيحثين حول المسؤولية ا
المتجامي ية للشركيت
الب ا ا حثو ل ا ا يهم وجه ا ا ت نظا اار مخال ا ااة بشا ااأ ور رج ا ا ن األعم ا ا ن فا ااك المجام ا ا  ،صتق ا ا اا اام فدا اان
المسوولية ا
الجام عية للشرك ت فك وجه ت نظر مخال ة ،ااعام ا على مع ييره  .ع وجه ت نظرهم
ادااوم علااى الداايم الماوصتقع ااة فااك مجااامعهم ،م ا ب ااي وجه ا ت النظاار المخال ااة ،س ااوف نعاارض وجهاااك نظ اار
أس سياي للمس ع فك فهام م ا هيم المساوولية ا
الجام عياة للشارك ت فاك داور شا ملة ،ذلا صتقبان إسااعراض
اع ريف المسوولية ا
الجام عية للشرك ت ،ام الخيا وجهاك النظر فك الج ون الا لك:
خنيصر المسؤولية ا
المتجامي ية للشركيت

وجه ا ا ا ا ا ت نظا ا ا ا اار
ح ا ااون المس ا ااوولية
ا
الجام عيا ا اة ما ا ا
صتقباان

Branco

&
Rodrigues(2
)007

اومتجه

اومتجه

ااقاصيدي

قيخنوخني

اومتجه
أرالقي

اومتجه

اامتجامي ي

 -1ال خنظررررررررررررررررررررر الكالسرررررررررررررررررررركية:
)Lantos(2001
كسا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة أرب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ج د ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا فية
-

-

كسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة أرب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ج مدي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
)Levitt(1958
َّFriedman
)(1962
X
)َّBarry(2000)َّ،Sternberg(1997
)َّ،Jensen(2001
Henderson(2005).

-

X

وجه ا ت نظاار
ح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااون

X

X

X

المسا ا ا ا ا ا ا ااوولية

ا
الجام عي ا ا ا ا اة
ما ا ا ا ا ا ا صتقب ا ا ا ا ا اان
WanJan(2006
)

بعا ا ااض البا ا ا ا حثي أمثا ا ا ا ن:

Friedman

 &Hendersonيعادا ا ا و أ المس ا ااوولية

-

ه ا ا ا ا ااذه النظ ا ا ا ا اار اه ا ا ا ا ااام بك ا ا ا ا اان ما ا ا ا ا ا الها ا ا ا ا ا ف
الصتقاد ت المسا ا ا همي ) و ا
ا
الجاما ا ا عك جمي

ال ئ ت األخر الماأثر ب لشركة).
X

X

X

و اعابر هذه النظر المسوولية ا
الجام عية للشارك ت
واجة أخيصتقك للشركة ،و الاك يمك أ احدا فوائ
لكي م الشركة و المجام .

Mintzberg(1983),Moore(2003
).
 -2المسررؤولية ا
المتجامي ي رة للشررركيت
باي ابيرهي إساراايمتجية الشركة

المس ا ا همي و فا ااك وصتقا اات لحا ااا عا ااورت إلا ااى

ا
الجام عي اة للشاارك ت له ا اااأثيرات ساالبية علااى
الشركة و ا
الصتقاد .

)Clarkson(1995
 -1المسرررؤولية ا
المتجامي يرررة للشرررركيت
باي ابيرهي موقف أرالقي

و صتقا ا ا رك ا اازت ه ا ااذه النظ ا اار عل ا ااى اعظ ا اايم صتق ا اايم

نموذن المس همي .

).Carr(1968

 -2خنظر أصحيب المصلحة
)Freeman(1998

افيصيل مهمة

X

XX

Friedman(1970),
)َّ Henderson(2004

و علااى الاارغم م ا أ هااذه النظاار ا ا عم المسااوولية

ا
الجام عية للشرك ت ب لمجام  ،إل أ ه ف احديا
الربا يبدى هو أكثر أهمية م خ مة المجام حيل
اعاب ا اار المس ا ااوولية ا
الجام عيا ا اة للش ا اارك ت ك ا ااأ ا أو

Lewis(2003),
)َّ Porter(2003), Lantos(2002

ااساثم ر لثرو الشركة.

المتجدول رقم( :)11ومتجهيت خنظر البيحثين حول المسؤولية ا
المتجامي ية للشركيت
Source: Rajanakorn,N. Examining Corporate Social Responsibility in Thailand: A View
from Thai companies, PHD thesis, University of Tennessee, Knoxville,2012, p 10-11.
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طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
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َّ
المسؤو َّلي اَّ
ةَّال
 1-2-1الخنظر الكالسكية وخنظر أصحيب المصلحة:
وفدا ل ا  )Branco & Rodrigues,2007.p122فا

المساوولية ا
الجام عياة للشارك ت يمكا ادسايمه

إلى صتقسمي ماع رمي بشكن كبير ،النظر الكيسكية ونظر أدح ة المدلحة.
 -1النظر الكيسكية:

عموم  ،اركاز النظار الكيساكية علاى المن عاة ا
الصتقادا ية احديا الاربا) ،الاذت يلخاا ور رجا ن

األعم ا ن فااك المجام ا وااكااو وجهااة النظاار ه ااذه وفد ا لا ا ا  )Lantos,2001,p602م ا صتقساامي هم ا  :احدي ااا
أرب ا ج د ا فية ،احديااا أرب ا ج مدي ا و ي ا عم هااذا الموصتقااف ) ،(Carr,1968,p143حياال ب لنساابة لهااذا األخياار
فاأ رجا ن األعما ن لا يهم معا يير أخيصتقياة أصتقاان عا بدياة أعاراف المجاما  ،بحياال اكاو لا يهم رجاة معينااة

م ع م األم نة فك إساراايجي اهم الن جحة ،أل الشركة ل يه حا صتقا نونك لداي غة إسااراايجياه بما يمكنها
م اعظيم أرب حه و ل ااحمن أت مسوولية ااجام عية أخر  ،نظر احديا أرب ج مديا اشا علاى مساوولية
رج ن األعم ن فك اعظيم ثرو المس همي وفد لدواع اللعبة.

يوك ا علااى هااذه النظاار  )Friedman,1998,p247بدولااه أ ةكااو الشااركة مسااوولة ااجام عي ا يعاباار

غيااار أخيصتقا ااك و م ا ا ر علا ااى أس ا ا ا السا ااوا حا اار ة .أم ا ا  )Levitt,1958.p47فيا اار أ مع لجا ااة المش ا ا كن
ا
الجام عي ة ينب ك أ يام م عرف ال ولة والحكومة وليا م عرف الشرك ت.
يعاد ا  )Friedman,1998,p249أ الربحيااة هااك المسااوولية ا
الجام عي اة الوحي ا و النه ئيااة للشااركة

و رجا ا ن األعما ا ن ه اام وك ااية إلس اااخ ام ما اوار الش ااركة ب اارض احدي ااا ال ئا ا للمسا ا همي و زيا ا

أربا ا ج

مويا ا ي يخا اري للنظ اار الكيس ااكية والا ااك

الش ااركة .و الا ااك عرف اات فيما ا بعا ا ةةنم ااوذن المسا ا همي ة ،هناا
اعا ا ا ا ا ا ا ا رض أنشا ا ا ا ا ا ا ااعة المس ا ا ا ا ا ا ااوولية ا
الجام عي ا ا ا ا ا ا ا اة م ا ا ا ا ا ا ا ا صتقب ا ا ا ا ا ا اان الشاا ا ا ا ا ا اارك ت أمثا ا ا ا ا ا ا ا ن:

)(Levitt,1958),(Barry,2000),(Henderson,2005),(Sternberg,1997),(Sundaram & Inkpen,2004
وجه ت نظرهم مخال ة صتقليي ،و لك فك ال لة يركزو على اعظيم صتقيمة المس همي با عابا ره الها ف األهام
لجمي الشرك ت.

يعاد ا ا  )Barry,2000,p103أ اااخ ا ا ذ الد ا ارار ب ا ا لنخراع أو المش ا ا ركة فا ااك المسا ااوولية ا
الجام عي ا اة

للش اارك ت يج ااة أ يس ااما لها ا باحدي ااا ش ااكن ما ا أش ااك ن الرياا  ،بينما ا يوكا ا  )Henderson,2005,p32أ
المسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت لا ا يه يث ا ر ساالبية عل ااى أ اة الشااركة مم ا يااو ت إل ااى أس اواا غياار فع ل ااة،
وانخ ا ا ض الث ا اارو و ال د ا اار .أما ا ا  )Sternberg,1997,p07فه ا ااو لا اايا ما ا ا إجا ا اراةات وأنش ا ااعة المس ا ااوولية
الجام عياة للشاارك ت م ا صتقباان الشااركة ،لك ا ينب ااك النظاار فااك صتق ا اررات النخ اراع فااك المسااوولية ا
ا
الجام عي اة
ه ااذه

للشاارك ت م ا أجاان اعزيااز نا ا ئج الثاارو للمس ا همي أو اوليا ا صتقيمااة عويلااة األجاان للم ل ا  .وهكااذا ف ا
النظ اار للمس ااوولية ا
الجام عيا اة للش اارك ت إسا ااخ مت إس اااراايجي ما ا صتقب اان الش ااركة ف ااك الس ااعك لاعظ اايم صتقيم ااة
الشركة ،ليا ألسب ة أخيصتقية ،بحيال ينب اك أ يع مان صتقارار المشا ركة فاك المساوولية ا
الجام عياة للشارك ت

با عاب ره شكن م أشك ن ا
الساثم ر.

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

46

طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤو َّلي اَّ
ةَّال
 -2نظر أدح ة المدلحة:
نظر أدح ة المدالحة اركاز علاى فكار أناه إلاى ج ناة المسا همي والاوكية اآلخاري  ،الجم عا ت
المحليااة أو العن داار األس سااية الماااأثر بأنشااعة الشااركة مثاان المااوظ ي والمجامعا ت المحليااة ،ينب اك النظاار
فك الد اررات اإل ارية واألعم ن .ويوك هذا المنظور على أ الشرك ت يجة أ يكاو لها وعاك بمساوولي اه

فااك ال ا وائر اإلناخ بي ااة المخال ااة ف ااك المجام ا  ،الا ااك ااااأثر بها ا بشااكن مب ش اار أو غياار مب ش اار ،م ا خ ااين
الحاا ا ا ارام واأخ ا ا ااذ بع ا ا ااي ا
إجا ا ا اراةات الش ا ا اارك ت ،و ا
العابا ا ا ا ر مدا ا ا ا لا ه ا ا ااولة .أندا ا ا ا ر ه ا ا ااذه النظ ا ا اار ه ا ا اام
).)Clarkson,1995),(Freeman,1984) ,(Jones,1980

يمكا اعريااف أدااح ة المدا لا بااأنهم ةالجم عا ت واألفا ار الااذي يسااا ي و ما أو يامااررو ما

صتقبن ،أو اناه حدوصتقهم أو احارم م صتقبن إجراةات الشرك ت .ةلاذل يشاامن أداح ة المدالحة :المسا همي
والموظ ي  ،العمية والمور ي  ،المجام ككن.

وب خاد ا ا ا ر ،ف نا ا ااه فا ا ااك النظا ا اار الكيسا ا ااكية هن ا ا ا إخا ا ااايف واما ا ااا با ا ااي الجوانا ا ااة ا
الصتقاد ا ا ا ية
الجام عية و ا
الجام عية ،بينم فك نظر أدح ة المدلحة األه اف ا
وا
الصتقاد ية مادلة ومارابعة.
 2-2-1المسرررؤولية ا
المتجامي يرررة للشرررركيت باي ابيرهررري موقرررف أرالقررري ،كرررذلر بمثيبرررة إسررراراايمتجية
للشركة:
لد ا ا ح ا ا ون  (Wan-Jan,2006فا ااك ال ارسا ااة الاا ااك صتق ا ا م به ا ا بمراجعا ااة األ ة األك ا ا يمك للمسا ااوولية
الجام عي اة للش اارك ت ،حياال خل ااا إل ااى أنااه يمكا ا ادساايم اعري ا ا ت المس ااوولية ا
ا
الجام عي اة للش اارك ت إل ااى
الجام عي اة للشاارك ت با عاب ره ا موصتقااف أخيصتقااك ،المسااوولية ا
صتقساامي هم ا  :المسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت
ك ساراايجية أعم ن.
 -1المسوولية ا
الجام عية للشرك ت با عاب ره موصتقف أخيصتقك:
م هااوم المسااوولية ا
الجام عياة للشاارك ت با عاب رها موصتقااف أخيصتقااك صتقا م ما صتقباان الع يا ما البا حثي
أمث ا ا ا ا ن (Mintzberg,1983,p10),(Moore,2003,p45) :و يراكا ا ا ااز المنظا ا ا ااور األخيصتقا ا ا ااك فا ا ا ااك المسا ا ا ااوولية
الجام عي اة للشاارك ت علااى خلااا مجام ا د ا لا ،ف لشااركة يجااة أ ادباان المسااوولية ا
ا
الجام عي اة علااى أنه ا
االا ازام أخيصتقااك .وم ا ذل ا  ،ابدااى م ا هيم الشاارك ت مخال ااة وما واااة فااك رجااة نواي ا هم واوصتقع ا اهم ،ب ا ا م ا
كونها مساوولة ااجام عيا ما و اوصتقا الحداون علاى إيا ار ات ،إلاى االاازام بخ ماة المجاما  ،ب إلما فة إلااى
ذل ا عاام ومسا ا ن اعااوير األعم ا ن ،عموما ا  ،هاام يعاد ا و أ المس ااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت با عاب رها ا
موصتقاف أخيصتقاك يحاام علاى الشاارك ت أ اركاز علاى اإلساام اررية أو الربحياة وخ مااة المسا همي بما فاك ذلا

المجام .

 -2المسوولية ا
الجام عية للشرك ت ك ساراايجية أعم ن:

لدا جا ن بعااض الب ا حثي علااى أنااه لاايا ما الممكا أ اكااو الشااركة مسااوولة ااجام عي ا و أ

اكااو له ا نواي ا لكسااة ال وائ ا م ا أفع له ا مثاان ،(Friedman,1970),(Henderson,2001) :بم ا أ الم ا راة
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المسؤو َّلي اَّ
ةَّال
الااذي ياخااذو صتق ا اررات النخ اراع فااك المسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت يعاباارو وكااية للشااركة والمس ا همي ،
فيجة أ يهاماوا أكثار بخ ماة المسا همي ما خاين اعظايم أربا حهم أو الحداون علاى فوائا  .فهام ينظارو
إلى المسوولية ا
الجام عية للشرك ت با عاب ره إساراايجية أعم ن أو أ ا م ي ج ا لرجا ن األعما ن ما أجان
اعظيم صتقيمة المس همي أو لاحديا الربا.

عل ااى س اابين المثا ا ن ذك اار  )Lantos,2002,p206أ المس ااوولية ا
الجام عيا اة للش اارك ت ك س اااراايجية
أعما ا ن ن ااوق واحا ا ما ا اد ااني ت المس ااوولية ا
الجام عيا اة للش اارك ت ،اظه اار عنا ا م انج ااز الش ااركة بع ااض
األنشعة مثن خ ماة المجاما لاحدياا األها اف اإلسااراايجية للشاركة .و يا عم م هاوم المساوولية ا
الجام عياة

للشاارك ت ك ساااراايجية أعم ا ن أيم ا  )Lewis,2003,p360الااذت وج ا أ ور الشاارك ت فااك المجام ا يااوثر
عل ااى الادا ااورات الع م ااة ،ذكااار  )Porter,2003,p122أ المس ااوولية ا
الجام عي ا اة للش اارك ت ها ااو ااسا اااثم ر
للشركة فك بن ة الميز الان فسية.

وفدا ا للا ارأيي ح ااون المس ااوولية ا
الجام عيا اة للش اارك ت خل ااا  Wan-Janإل ااى أ الما اوصتق ي ماد االي
 )Wan-Jan,2006,p179وحا ا ك ااي الما اوصتق ي واصتقا اارج أ ة

وكيهما ا يرك ااز عل ااى أد ااح ة المد االحة ،ل ااذل
المسوولية ا
الجام عي ة للشرك ت اسما للشرك ت بخ ماة أداح ة المدالحة و المسا ا ب لمسا همي ة .فاك
ه ااذا المنظ ااور اس اااخ م المس ااوولية ا
الجام عيا اة للش اارك ت ك ااأ ا لث اارو الش ااركة ،ااوصتقا ا الش ااركة أيما ا عوائا ا
أو فوائ م األنشعة ا
الجام عية.
 -3محيولة احديد مفهوم المسؤولية ا
المتجامي ية للشركيت
ينعلا الب حثو فك اعري هم لمسوولية ا
الجام عية للشرك ت م خل ي ت مخال ة مما خلاا نوعا ما
الام يز ودعوبة اإلا ا على اح يا اعرياف موحا للمساوولية ا
الجام عياة للشارك ت ،لاذل ساوف نسااعرض
أبرز الاع ريف المد مة خين فارات زمنية مخال ة.

اعري ا للمسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت ،صتق ا صتق ا م

حياال يع ا  )Bowen,1953,p08أون م ا د ا
ذل فك كا به ةالمسووولية ا
الجام عية م رجان األعما نة ،كما أشارن سا بد ف ناه فاك الا ال اار كثيا ار ما
الجام عية با ل ما المساوولية ا
األحي يساخ م مدعلا المسوولية ا
الجام عياة للشارك ت ،كاذل Bowen
إساااخ م ن ااا المدااعلا فااك اعري ااه حياال ياار ة أ مدااعلا المسااوولية ا
الجام عياة لرجا ن األعما ن ساايام
اساااعم له بش ااكن كبياار مس ااادبي ،س اااحون ااهام ا م رجا ا ن األعم ا ن إلابا ا ق سي سا ا ت ،اااخ ا ذ صتقا ا اررات وما بع ااة

الاوجه ت المرغوبة والماوافدة م أه اف و صتقيم مجامعن  .ة
وهااذا يعنااك أ  Bowenااعاباار المسااوولية ا
الجام عياة بمث بااة االا ازم ا ت وواجبا ت اد ا علااى ع ا اا
رج ن األعم ن لاحديا صتق اررااهم وخععهم ،بم ل يان فى وأه افهم وصتقيم المجام .
يمثا اان الع ا ا لم ا
الصتقاد ا ا ت األمريكا ااك  Milton Friedmanوجها ااة النظا اار الكيساااكية حا ااون م ها ااوم
الجام عيا اة ،حي اال يش ااير إل ااىة أ مم رس ااة المس ااوولية ا
المس ااوولية ا
الجام عيا اة يك ااو ما ا خ ااين الدا ا اررات
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الموجه ااة للمر و ي ااة والربحي ااة ول ئا ا المسا ا همي وأ مبا ا أ اعظ اايم صتقيم ااة المسا ا هم ه ااو الها ا ف ا
الجاما ا عك
المن سة للشرك ت ألنه يع ن اعظيم الثرو ا
الجام عية للشركةة.
يعن ااك أ  Milton Friedmanإعاب اار المس ااوولية ا
الجام عيا اة اداد اار فد ااع عل ااى احدي ااا الربحي ااة
وال ئ ا لد ا حة المداالحة المس ا هم) ،م ا خااين اعظاايم الثاارو األماار الااذت سااينعكا علااى اعظاايم الثاارو
ا
الجام عية بد ة ع مة.

أم وجهاة النظار األخار  ،والااك امثان النظار المع دار للمساوولية ا
الجام عياة والااك يعا ما أبارز
أند ا ا ره وموي ا ا يه رجا اان ا
الصتقاد ا ا المعا ااروف  ،Paul Samuelsonالا ااذت يا اار أ ة م ها ااوم المسا ااوولية

الجام عي اة يمثاان البعا ا ي ا
ا
الصتقاد ا ت والاج ا رت معا ا  .كم ا يشااير إل ااى أ الشاارك ت فااك عا ا لم اليااوم يج ااة
أ ل اكا ااك ب إلراب ا ع ب لمسااوولية ا
الجام عي اة ،باان يجااة أ ا ااوا فااك أعم صتقه ا وأ اسااعى نحااو اإلب ا اق
فاك ابنيها ة .إذ أ إبا اعه فاك هاذا المجا ن ما شاأنه أ يسا ع فاك احدياا أربا ج عويلاة الما  ،يعازز ما

مركزه ل أدح ة المد لا ،كم يس ع ه على اجنة الع ي م الم وع الحكومية.
الصتقادا ا ا ت إل ا ااى األ اة ا
إ أ اة الشا ا ارك ت الي ا ااوم أد ا اابا ياعا ا ا األ اة ا
الجاما ا ا عك ،ما ا ا خ ا ااين
المس هم ت ا
الجام عية للشرك ت ،اإلب اق فك هذه األخير به ف احديا مك نة ماميز له فك السوا.
أما ما ن حيااة م هااوم المسااوولية ا
الجام عياة ،فد ا حا ه ) (Berkowitz et al,1997ماام ثيثااة

م هيم أس سية لمسوولي ت المنظمة امثلت فك:
أ -المسؤولية ااامتجيه احقيق األربيح:

اشااير إلااى أ مسااوولية المنظمااة ك ناات مامثلااة فااك احديااا األرب ا ج للم ا لكي وحمل اة األسااهم ،هااك
مسوولية صتق در واوي م ج ة به الع لم ا
الصتقاد ت .Milton Friedman
ب -المسؤولية ااامتجيه أصحيب المصيلح:

نايج ااة لقنادا ا ات الا ااك وجه اات إل ااى الم ه ااوم األون المس ااوولية ا
الجام عيا اة اااجا ا ه احدي ااا الا اربا)،
ظهاار ما ا يساامى ب لمس ااوولية اااجا ا ه أدااح ة المدا ا لا و الا ااك اركااز عل ااى م اارور ا
الهام ا م بالبي ااة أها ا اف

أد ااح ة المدا ا لا ما ا مسا ااهلكي و عا ا ملي  ،م ااور ي ......إلو .والش ااكن الاا ا لك يوم ااا مخال ااف فئا ا ت

أدح ة المد لا:
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الشكل رقم( :)11مرالف أصحيب المصيلح الذين يدفعون المؤسسة بأن اكون مسؤولة اامتجامي يي

الدولة

قوانين
تشريعيات

الموردون والشركاء

احترام األجال ،احترام
البنود ،استمرارية العالقة

و B2Cالزبائن:
B2B

السعر  ،الجودة ،
األجال

الشركة

المجتمع المدني
حقوق اإلنسان ،النقابات
جمعيات المستهلكين،
صحافة ،الرأي العام

المنافسة

صورة الشركة
األفضلية التنافسية

مستثمرين ومساهمين
اختيار االستثمارات

Source :Geneviève férone et al , Ce que le développement durable veut dire, Paris: Ed
d'organisation,2004,P127

ت -المسؤولية ااامتجيه الممتجامع:

إناشر هاذا الم هاوم فاك السانوات األخيار ،يشاير إلاى مارور االاازام المنظماة ب لمساوولية اااجا ه البيئاة
والجمه ااور المجاما ا بش ااكن عا ا م) .و ذلا ا ما ا خ ااين ا
الهاما ا م بما ا اعرح ااه الجم عا ا ت ذات العيصتق ااة مث اان
جم عة السيم األخمر و الاك ان ت باعزيز السلوكي ت اإليج بية اااج ه البيئة ،مثن الاسويا األخمر.
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ح

 )Berkowitz et al,1997ال الم هيم الثيثة لمسوولي ت الشركة فك الشكن الا لك:
الشكل رقم ( :)2مفيهيم المسؤولية ا
المتجامي ية
المسؤولية اِتجاه المجتمع
المسؤولية اِتجاه أصحاب المصلحة

البيئة

العاملون

المسؤولية اِتجاه تحقيق

األرباح(المالكون /المساهمون)

المستهلكون

ا

الجمهور العام

المجهزون /الموزعون

الجماعات ذات اإلهتمام

المصردر :فوا محم حسي الحم ت ،األبعيد الاسويقية للمسؤولية ا
المتجامي ية للمخنظميت واخنعكيسياهي لى رضي المساهلر ،أعروحة كااوراه فاك
إ ار األعم ن غير منشور ) ،كلية اإل ار و ا
الصتقاد  ،ج معة المساندرية ،الجمهورية اليمنية ،2003 ،ا.39

حياال يمثاان اإلعا ر األون ما الشااكن المسااوولية ا
الجام عياة اااجا ه المجاما والاااك اماام المسااوولية
اااج ه البيئة والجمهاور العا م ،أما اإلعا ر الثا نك فيمثان المساوولية ا
الجام عياة اااجا ه أداح ة المدا لا وهام
المساهلكو والع ملو  ،المجهزو ) ،أم اإلعا ر الث لال واألخيار والاذت يمثان المركاز فاك الشاكن المساوولية
ا
الجام عية اااج ه احديا الرب ج للمي والمس همي .
وفك إع ر المح ولة لوم اعريف مح للمسوولية ا
الجام عياة للشارك ت ،صتقا مت عا اعري ا ت لها

نوجزه فيم يلك:

 )Carroll,1991,pp34-48بأنها ةالمساوولية ا
الجام عياة لألعما ن الاج رياة بحيال اشامن

حيال يار
الجوانااة ا
الصتقاد ا ية والد نونيااة ،األخيصتقيااة و الخيريااة ،الاااك امثاان اوصتقع ا ت المجاما م ا الشاارك ت فااك وصتقاات
معي  .ة

 )Carroll,1991,pp34-48و  )Wood,1991,p696بح ااول ارئا ا ف ااك مجا ا ن

اع ا أعما ا ن كا اي ما ا
المس ا ااوولية ا
الجام عيا ا اة للش ا اارك ت ،ك ن ا اات م يا ا ا ف ا ااك اح يا ا ا ود ا ااي غة المس ا اااوي ت المخال ا ااة للمس ا ااوولية
ا
الجام عية اخن الشركة ،وهك:
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 المس اااو االصتقادا ا ت :ويامث اان ف ااك المناجا ا ت والخا ا م ت الا ااك اناجها ا الش ااركة بها ا ف البي ااة ااحاي جا ا ت
المجام واحديا الربا

 المساو الد نوت :يعنك م م االازام الشركة باعبيا الدواع والدواني الاك امعه ال ولة المسااااو األخيصتقا ااك :و يشا ااير إلا ااى مسا ااوولية الشا اارك ت اااج ا ا ه البياااة اوصتقع ا ا ت المجام ا ا بعريدا ااة نزيها ااةوع لة

 المساااو الخي اارت :و ه ااو عبا ا ر عا ا مبا ا رات عوعي ااة غياار ملزم ااة للش ااركة ،ابا ا ر بها ا بش ااكن إنسا ا نكواعوعك و الذت يشامن على مجمن الابرعا ت و الهبا ت ما الشارك ت الااك اخا م المجاما والبيئاة ول
اه ف للربا م خيله .
بمعناى أ

 )Carroll & woodعرفا المساوولية ا
الجام عياة للشارك ت علاى أسا ا أبع ها األربعاة

ا
الصتقاد ت ،الد نونك ،األخيصتقك ،الخيرت).
يعرفها كاان ما

 )Kotler & Lee,2005,p03علااى أنها ة االاازام لاحسااي رفا ه المجاما  ،ما خااين

المم رس ت الاج رية للشركة و مس هم ت موار ه فك رف ه المجام ة.
بمعنى أ المسوولية ا
الجام عية للشرك ت م هاك إل االاازام الشارك ت باحدياا رف هياة المجاما ما
خين اد يم مناج ت وخ م ت البك ااحاي ج اهم ورغب اهم ،األمر الذت سينعكا علاى اعزياز رف هياة المجاما

ككن.

ويماايف الب حاال المعااروف فااك مج ا ن إ ار األعم ا ن  Peter Druckerأ المسااوولية ا
الجام عي اةة
هك االاازام الشاركة اااجا ه المجاما الاذت اعمان فياه وأ هاذا ا
اللاازام ياسا ب اسا ق شاريحة أداح ة المدا لا
فك هذا المجام واب ي اوجه اهمة.

هذا يشير إلى أ  Peter Druckerعرف المسوولية ا
الجام عية ما وجهاة نظار أداح ة المدا لا
والمجام فك ي واح  ،أ هذه ا
اللازام ت از ا بزي األعراف ذات العيصتقة ب لشركة.
ياار

 )Venky & Nelson,2013,p386علااى أنه ا ة إ ار األثاار اإليج ا بك للشااركة علااى المجام ا

والبيئااة م ا خااين عملي اه ا  ،مناج اه ا  ،أو الخ ا م ت ،م ا خااين ا عله ا م ا أدااح ة المداالحة الرئيسااي
مثن :الموظ ي  ،العمية ،المساثمري و المور ي ة.

نيح ااظ م ا ا الاعري ااف س ا ا با ال ااذكر أ المسا ااوولية ا
الجام عي ا اة للش ااركة عب ا ا ر عا ا اسا اايير اآلث ا ا ر

اإليج بية ألنشعة الشركة وعملي اه على المجام والبيئة ،كذل م أدح ة المد لا األس سي .
كم يمك إم فة اعري ت أخار للمساوولية ا
الجام عياة للشارك ت ،أععاها المنظما ت ال ولياة وما
بينه :

حياال عرفاها منظمااة الاعا و ا
الصتقاد ا ت والانميااة علااى أنها ة االا ازام الشااركة ب لمس ا همة فااك الانميااة

ا
الصتقادا ية ،ما الح ا ظ علااى البيئااة والعماان ما العما ن وعا ئياهم والمجاما المحلااك والمجاما بشااكن عا م
به ف احسي جو الحي لجمي هذه األعرافة.
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أم ا ا البن ا ا ال ا ا ولك فيعا اارف المسا ااوولية ا
الجام عي ا اة للشا ااركة ة بأنه ا ا االاا اازام ب لمس ا ا همة فا ااك الانميا ااة

ا
الصتقاد ا ية المس ااا امة وذلا ا م ا خ ااين الاعا ا و م ا العا ا ملي وأس اارهم والمجام ا المحل ااك والمجاما ا كك اان
لاحسي مساو معيشاهم على نحو م ي لنش ع الشرك ت والانمية ا
الصتقاد يةة.
عرفاها ا ال رف ااة الاج ري ااة الع لمي ااة عل ااى أنها ا ة جميا ا المحا ا ولت الا ااك اسا ا هم فا اك اع ااوق الش اارك ت
لاحدي ااا انمي ااة ذات ااعابا ا رات أخيصتقي ااة واجام عيا اة ،ب لاا ا لك ف لمس ااوولية ا
الجام عيا اة اعاما ا عل ااى المبا ا رات
الحسنة م المنظما ت و وجاو إجاراةات ملزماة صتق نونيا  ،ولاذل ف لمساوولية ا
الجام عياة ااحداا ما خاين
اإلصتقن ق والاعليمة.

ب لنظر إلى الاع ريف س بدة الذكر ،يمك الدون بأناه لام ياام إععا ة اعرياف محا وصتقا ع للمساوولية

ا
الجام عي ة للشرك ت اكاسة بموجبه صتقو إلزامياة صتق نونياة) ولياة ك نات أو وعنياة ،بحيال ل اازان المساوولية
ا
الجام عية فك جوهره ااخاي رية ومعنوية ،أت أنه اسام صتقواه وصتقبوله واناش ره م عبيعاه العوعية.
مما ا ادا ا م يمكا ا أ نع اارف المس ااوولية ا
الجام عيا اة للش اارك ت بد ااور شا ا ملة بأنها ا امث اان المد رب ااة
األخيصتقية للشركة فك اع ملها ما المجاما ككان ،ذلا ما خاين ا
السااج بة لح جا ت ورغبا ت هاذا األخيار،

بم ياوافا واوصتقع اه المسادبلية األمر الذت يعزز م داوراه فاك أذها

المسااهلكي والمجاما بشاكن عا م.

والذت سينعكا على نج حه واحديده لميز ان فسية مسا امة.
 -IIأبعيد المسؤولية ا
المتجامي ية للشركيت ودوافع ال خنررا فيهي:
اليااوم اسااعى الع ي ا م ا الشاارك ت لابنااك نهااج المسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت ،األماار الااذت يثياار
اسا ولت حااون األسااب ة والا واف الرئيسااية لنخاراع هااذه الشاارك ت فااك المسااوولية ا
الجام عيااة للشاارك ت وما
ه ااك أبعا ا أو عن د اار ه ااذه األخي اار

ه ااذا ما ا س اانح ون اإلج ب ااة عن ااه ف ااك ه ااذا الج اازة ،ما ا خ ااين عرم اان

لمجموعة م ال راس ت الس بدة ذات الدلة بهذا الموموق.
 -1أبعيد المسؤولية ا
المتجامي ية:

لدا سااعى الع ي ا م ا الكاا ة و الب ا حثي إلااى مح ولااة اح ي ا أبعا المسااوولية ا
الجام عي اة وصتق ا ان ا ون

ك ا ان ما اانهم ال ا ا األبع ا ا م ا ا وجها ااة نظ ا اره ،وما ااعوا له ا ا مسا اامي ت ماب ينا ااة ،فا اانيحع أ

) Ferrell,1997,p65صتق ح ا ال األبع بأربعة أبعيد امثلت فك:

&

(Pride

 -1المسررررؤولية انخنسرررريخنية :أت أ اك ااو الش ااركة دا ا لحة ،أ اعم اان عل ااى اإلس ااه م ف ااك انمي ااة واع ااوير
المجام  ،أ اعمن على احسي نوعية الحي .
 -2المسررررؤولية األرالقيررررة :بمعنا ااى أ اكا ااو الشا ااركة مبنيا ااة علا ااى اسا ااا أخيصتقيا ااة ،أ الاا اازم ب ألعم ا ا ن
الدحيحة ،أ امان ع إيذاة اآلخري .
 -3المسررؤولية القيخنوخنيررة :أت أ اكااو الشااركة يجااة أ الااازم ب ع عااة الداواني  ،أ اكاسااة ثدااة الخ اري
م خين االازامه بان يذ األعم ن الشرعية وع م الدي م ب ألعم ن الخلة ب لد نو .
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 -4المسرررؤولية ا
القاصررريدية :ويددا ا بها ا أ اك ااو الش ااركة ن فع ااة ومج ي ااة ااصتقادا ا ي  ،أ احا ا ون ج ها ا
لاوفير األم

لآلخري .

أم ا ا ا ا الب حا ا ا اال ) )Carroll,1991,p40في ا ا ا ار أ المسا ا ا ااوولية ا
الجام عي ا ا ا اة للشا ا ا ااركة اما ا ا اام أربعا ا ا ااة
عن د ا اار أبع ) جوهري ا ااة رئيس ا ااية ،ه ا ااك ا
الصتقادا ا ا ت  Economicو األخيصتق ا ااك  Ethicalو الدا ا ا نونك Legal

والخيارت  Philanthropyو فاك إعا ر ذلا عاور مدا وفة بااي فيها هاذه العن دار األربعاة و كياف يمكا أ
اوثر على كن واح م المسا ي ي فك البيئة.

إ فه اام ه ااذه العن د اار األربع ااة للمس ااوولية ا
الجام عيا اة الا ااك صتقا ا مه  Carrollياعل ااة إيجا ا عيصتق ااة

وثيدا اة ب ااي ماعلبا ا ت النجا ا ج ف ااك العم اان وماعلبا ا ت البي ااة ح جا ا ت المجاما ا وخ د ااة ف ااك إعا ا ر العن د اار
ا
الصتقاد ا ية والد نونيااة حياال امثاان هااذه العن داار مع لااة أس سااية للمجام ا م ا الم ااارض البياه ا م ا صتقباان
منظما ا ت األعما ا ن .ف ااك ح ااي ياوصتقا ا المجاما ا ما ا الش اارك ت أ الع ااة و ار أكب اار فيما ا يخ ااا العند اار
األخيصتقااك والخياارت ،علم ا بااأ هااذا األخياار يمثاان فااك حديداااه رغب ا ت مشااروعة للمجام ا م ا الم ااارض أ

اابنا ه الشارك ت ،وصتقا وما  Carrollهاذه العن داار بشاكن هرماك ماسلساان لاومايا عبيعاة الاارابع باي هااذه
العن در م ج نة وم ج ناة يخار فا
ب لشكن أ ن ه:

إسان أت بعا إلاى بعا يخار يمثان ح لاة واصتقعياة ،كما هاو موماا

الشكل رقم( :)13هرم  Carrollللمسؤولية ا
المتجامي ية

المصدر :إ ريا وال لبك ،اندار انساراايمتجية المفيهيم و العملييت،2011،ا.209

كم ح ا  )Plazzi & Starcher,2001,p07أبع المسوولية ا
الجام عياة بسااة أبعا أس ساية امثلات

فك:

 -1المسرراهلكين :حياال أ الشاارك ت ام ا المساااهل فااك المد مااة ائم ا  ،اركااز علااى اااوفير م ا يحا جااه
وب لنوعية الجي .
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 -2العيملين :حيل ازاي ت ال عوات الاك ان ت بمارور ااوفير ظاروف عمان من سابة ،حيال اباي ألغلاة
الشاارك ت الن جحااة أ رم ا العمياان الخ رجك المساااهل ) يحدااا نا ا ئج ع ليااة م ا خااين رم ا العمياان
ال اخلك الع من).

 -3الموردين :أومحت الكثير م ال راس ت أ ا
العام على مور ي اعام علايهم المنظماة فاك مخالاف
الظروف م خين إصتق ماة عيصتقا ت عويلاة الما

ع بدية الشرك ت.

معهام يحداا للشاركة النجا ج ،يحداا لها مياز ان فساية

 -4البيئرة :وفاك هاذا الدا يوجاه  )Paul Hawkenرئايا صتقماة ماوامر األرض الاذت عدا فاك م يناة رياو
ت ج نيرو ب لب ارزين سنة  1992ند ئحه للمدنعي بدوله :ة أار الع لم أفمن مما وج ااه ،خاذ ما
البيئة م احا ن فدع ،ل اح ون أ اوذت الحي أو البيئة ،ساك ر ع ذنوب إذا صتقمت بذل ة*.
 -5الممتجامعرريت المحليررة :يجااة أ اهااام الشاارك ت ب لمجامع ا ت المحليااة م ا خااين اااوفير فاارا العماان،
الروااة المجزية ،عوائ المرائة ،اإلسك  ،اد يم ال عم لبن ة المش ري ...إلو.
 -6المسراثمرين :أثبااات الع يا ما ال ارسا ت أ المسااوولية ا
الجام عياة للمنظمااة اارابع إيج بيا ما األ اة
الم ا لك وأ أغلااة المساااثمري فااك الشاارك ت الكباار يعلمااو أ اإلعااي ع ا شاارك اهم بأنه ا مسااوولة
ااجام عي وبيئي يحدا له ميز ان فسية اميزه ع ب صتقك المنظم ت فك السوا.
و وفد ل راسة أج ارها  )Singhal,2013,pp78-79بها ف الاعارف علاى أبعا المساوولية ا
الجام عياة

للشرك ت فك منعدة نويا ا فاك صتقعا ق الموسسا ت الدا ير و الماوساعة ،حيال اودان الب حال إلاى أ أبعا
المسوولية ا
الجام عية للشرك ت اندسم إلى صتقسمي :

 -1األبع ال اخلية للمسوولية ا
الجام عية للشرك ت:
الجام عيا اة للشاارك ت ،أو أت مم رسا ا ت للمس ااوولية ا
األبع ا ال اخلي ااة للمسا اوولية ا
الجام عيا اة اخ اان
الشركة ،الاك اشمن فاك المدا م األون الماوظ ي واادان بدما ي ا
السااثم ر فاك رأا الما ن البشارت ،الداحة

والسيمة ،إ ار الا يير ،فك حاي ااعلاا المم رسا ت المساوولة بيئيا فاك المدا م األون با ار الماوار العبيعياة
المساااخ مة فااك اإلنا ا ن ،هااذه المم رس ا ت ا اااا العريااا إل ار الا يياار والاوفيااا بااي الانميااة ا
الجام عي اة م ا
احسي الد ر الان فسية.

أ -إدار الموارد البشرية:
الان يااذ بنج ا ج فااك ات شااركة ،يمك ا أ يااام م ا خااين اإل ار السااليمة للدااو الع ملااة الخ دااة به ا ،

م المب رات الاك ااخاذه الشارك ت فاك هاذا المجا ن ادا يم صتقاروض با و فوائا للعما ن ،فا األجاور بشاكن
ع ن و فك الوصتقت المن سة ،اد يم ه اي ومك فآت ،اوصتقيت عمن ث بت....الو.
ب-الصحة والسالمة في العمل:

الي ااوم ااعلا ا الش اارك ت والحكوما ا ت وبش ااكن ما ازيا ا إل ااى وسا ا ئن إما ا فية لاعزي ااز الد ااحة والسا ايمة
المهنيااة ،ما خااين اساااخ امه كمعا يير فااك شاراة المناجا ت أو الخا م ت ما الشاارك ت األخاار  .وكعنداار
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للاسااويا والااارويج للمناجا ت أو الخا م ت الاااك يد ا مونه  .ويمكا رويااة هااذه المخععا ت العوعيااة با عاب ره ا
مكملة ألنشاعة الاشاري والرصتق باة ما صتقبان السالع ت العمومياة ألنها اها ف كاذل إلاى اعزياز الثد فاة الوصتق ئياة،
أت مساوي ت أعلى م الدحة والسيمة المهنية.
ت-إدار الثير البيئية:
عموم  ،الح ما ااسااهي الماوار و ا
النبع ثا ت الملوثاة والن يا ت ،يمكا أ يدلان ما األثار البيئاك،

ايما ا يمكا ا أ اك ااو جيا ا لرجا ا ن األعما ا ن ما ا خ ااين خ ااض فا اوااير الع صتق ااة والا ااخلا ما ا الن يا ا ت،
اخ يض الم خيت و إزالة اك ليف الالول.
ث-الاكيف مع الاغيير:

ف ااك س ااين ريو العم اان الا ا ين ميكك الحا ا لك ،عمليا ا ت الا ا مج و ا
الس اااحواذ ل يمكا ا اس ااابع ه لاوحيا ا
واوسااي الشاارك ت .وفد ا للم ومااية األوربيااةة إع ا هيكلااة بعريدااة مسااوولة ااجام عي ا وساايلة لاحديااا الا اواز
واألخذ بعي ا
العاب ر مد لا واهام م ت جمي أولئ الذي ياأثرو ب لا ييرات والد ارراتة.
 -2األبع الخ رجية للمسوولية ا
الجام عية للشرك ت:

األبع الخ رجياة للمساوولية ا
الجام عياة للشارك ت ااعلاا ب لمم رسا ت المرابعاة بأداح ة المدالحة

الخا رجيي عا الشااركة ،المساااهلكي  ،المااور ي  ،المجاما والحكومااة وما إلااى ذلا ما وما معا يير وليااة
للمم رس ت بسبة العولمة .وصتق إكاسبت هذه األبع أهمية ج ي كأ ا إساراايجية ،وهك:

أ -الممتجامعيت:

أون بع خ رجك ياعلا ب لمجامع ت المسوولية ا
الجام عية للشارك ت ااعلاا ايما ب نا م ن الشارك ت

فك اإلع ا ات المحلية ،مثان ااوفير من داة العمان المسا همة فاك خ اض معا لت البع لاة) ،المشا ركة فاك
الانمية و عم المجام المحلك ...الو.
ب -الشركيء ،الموردين والمساهلكين ،وبقية أصحيب المصيلح الريرمتجيين:
وهك الحديدة الد يمة الاك م خيله يام العمن بشكن موثاوا ما شارك ت الشارك ة ،مما يمكا ما

ادلي اان الاعديا ا والاكا ا ليف ،زيا ا

ج ااو مناج اها ا أو خا ا م اه  ،اخايا ا ر الم ااور ي ل اايا ائما ا ي ااام ما ا خ ااين

العع ةات الان فسية ،العيصتق ت ما شارك ت الاحا لف والمشا ري المشااركة ،المايا ز ل ادان أهمياة ،صتقا ياو ت
بن ة العيصتق ت على الم

العويان ما الحداون علاى أساع ر ع لاة ،حيال الاوصتقعا ت اكاو جنبا إلاى جناة

م الجو والاسليم الموثوا.
ت -حقوق انخنسين:

ب ناظا م ،صتقا اواجااه

من ا ا

وفدا ل ا  Robinsالشارك ت الع ملااة فااك البلا ا الاااك اناها فيها حدااوا اإلنسا
ما ا عا ا م ا
السا ااادرار الم ا ا نك و ال س ا ا  ،الاااذت يجعا اان العيصتق ا ا ت ماا ااوار م ا ا المسا ااوولي الحكا ااوميي

والموظ ي  ،المجامع ت المحلية و المس همي ة.
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اانا مبا

 The Caux Round Tableأ الشارك ت الااك لا يه مساوولية إحاارام حداوا اإلنسا

والموسس ت ال يمدراعية ،كلم ك
ث -ا
الهاميميت البيئية العيلمية:

اعزيزه عملي .

الجام عي اة للشاارك ت هااو ا
البع ا الخ ا رجك األخياار ماام األبع ا الخ رجيااة للمسااوولية ا
الهام م ا ت

البيئية الع لمية ،ذل م خاين اا ثير الحا و عبار الع يا ما المشا كن البيئياة المادالة ب ألعما ن الاج رياة،
الزي العر ية الساهي الماوار ما مخالاف أنحا ة العا لم والشارك ت هاك أيما الجها ت ال علاة فاك البيئاة
الع لمية ،الشرك ت يجة أ اسعى لاحديا المسوولية ا
الجام عية للشرك ت ولي و كذل فك بل انه .
اد رب ا كبي ا ار بااي الكا ا ة والب ا حثي

وم ا خااين إساع ارماان لم ا ج ا ة فااك األ بي ا ت نيحااظ أ هن ا
فك اح ي هم ألهم ابع المسوولية ا
الجام عية للشركة ،الاك اع مارابعة و ماك ملاة ما بعماه لاشاكن فاك
نه ية المع ف مد ربة المسوولية ا
الجام عية الاك اسعى الشركة إلى ابنيه  ،بم يحدا له ال وائ المرجو .
و لم اخرن ال راسة الح لياة عا ما حا ه الكاا ة و البا حثي ما ابعا  ،حيال اعاما ت أربعاة أبعا
اس سية للمسوولية ا
الجام عية للشركة ،و امثلت ال األبع فك:

 -1ا
الهاميم بيلعيملين :وهك مسوولية الشركة اج ه أف ار ها العا ملي ما حيال )الرواااة والمك فاآت ،فارا

الارصتقية والا رية المسامر ،الرع ية الدحية(.

 -2ا
الهامررريم والاركيرررل لرررى العمرررالء :ه ااك مس ااوولية الش ااركة اااجا ا ه عميئها ا ما ا حي اال المناجا ا ت ذات

النوعية المن سبة ،امك نية الحداون علاى ألساع ر المن سابة،اإلعين ت الدا صتقة ،المنااج فاك الزما

المن سبي (.

 -3ا
الهامريم بيلبيئررة :وهااك مساوولية الشااركة اجا ه البيئااة ما

والمكا

حيال اإلساااخ ام األمثان للماوار وخدودا

غير الماج  ،المناج ت غير الم ر ب لبيئة ،الح م الول الم ة والهواة والاربة(.
الهامرريم برريلممتجامع وحررل المشرركالت ا
 -4ا
المتجامي يرة :وهااك مسااوولية الشااركة اااجا ه المجاما ما حياال
المسا همة فااك عاام البنيااة الاحايااة ،خلااا فاارا عماان ج ي ا  ،احاارام العا ات و الاد لي ا  ،اوظيااف ذوت
ا
الحاي ج ت الخ دة ،المس همة فك ح لة الكوارل والعوار ).
عليه ف لمسوولية ا
الجام عية للمنظمة احامن فك مممونه بع ي أس سيي :
 األون هااو البع ا ال ا اخلك الااذت يركااز علااى األ اة ا
الجام ا عك المسااوون اااج ا ه الع ا ملي وم ا هاام
اخن الشركة

 أم الث نك المامثن فك البع الخ رجك يركاز علاى الا ور ا
الجاما عك والمبا رات الااك اابن ها الشاركة
اج ه المجام والبيئة الخ رجية ككن.
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 -2دوافع اخنررا الشركيت في المسؤولية ا
المتجامي ية
إ اله ف الرئيسك و المعل ألت شركة هو اعظيم الربا ،الذت احدداه الشاركة إما ما خاين زيا
األسع ر أو خ ض الاك ليف ،هذا هو األس ا فك النظرياة ا
الصتقادا ية للشاركة .و ما ذلا بعاض الشارك ت
نجا فاك الوصتقات الاراه الع يا ما الشارك ت

اج دعوبة فك شرج سلوكه ما منظاور اعظايم الاربا .لاذل
اخا ا ر النخ اراع فااك المسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت .فم ا هااك ال ا واف الاااك ادااو الشاارك ت لينخ اراع فااك
المسوولية ا
الجام عية للشرك ت
لد ا أجرياات الع ي ا م ا ال ارس ا ت م ا عاارف الكا ا ة و الب ا حثي به ا ف اح ي ا العواماان الاااك ا ا ف
ب لشرك ت لينخراع فك المسوولية ا
الجام عية للشرك ت ،سنح ون الاعرض لبعماه ب ياة الوصتقاوف علاى هاذه
ال واف و نوجزه فيم يلك:

فاك ارساة أجراها  )Ella Joseph,2002فاك معها أبحا ل السي ساة الع ماة ،حيال صتق مات ب سااجواة
 500م ير لشرك ت بريع نية حون وجها ت نظارهم حاون األنشاعة ا
الجام عياة والبيئياة فاك شارك اهم ،أجار
ا
الس اااعيق عب اار الها ا اف وا ااألف ما ا مجموع ااة مخاا ا ر ما ا الش اارك ت ما ا مخال ااف األحجا ا م والدع عا ا ت
الداان عية ،المن ا عا الج رافي ااة .يحدااا ه ااذا المسااا إذا ك ناات صتقما ا ي المسااوولية ا
الجام عي ااة للشاارك ت ف ااك

ارا ا ق ل ا مج ا لا اإل ار .والنا ا ئج أظهاارت أ  %63ما ا المساااجوبي يهامااو ب لدم ا ي البيئيااة بش ااكن
رواينااك أو فااك بعااض األحيا ا  ،بينم ا  %37يدومااو بمن صتقشااة الدما ا ي ا
الجام عي اة بشااكن رواينااك أو ف ااك
بعااض األحي ا  .و أ  %49م ا الم ا يري المساااجوبي يعاد ا و أ األثاار ا
الجام ا عك للشااركة مهاام .هااذه
النا ئج اشير إلى أ المسوولية ا
الجام عية للشرك ت اجار فاك أجنا الع يا ما مجا لا اإل ار ،و ب لاا لك
فا مجلااا اإل ار أو اإل ار العلي ا يمكا أ يكااو عا مي ه م ا لا سااير ساابة انخاراع الع ي ا ما الشاارك ت
فك المسوولية ا
الجام عية.
سااة عوامان

وفد لل راسة الاك صتق م به مركز ثد ف ت األعم ن األخيصتقية سنة  ،2005وجا أ هنا
أس س ااية ا ا ا ف الشا اارك ت لابنا ااك م ها ااوم المسا ااوولية ا
الجام عي ا اة للشااارك ت و ها ااك :العولماااة،المنظم ت غيا اار
الحكومي ا ااة ،الا ا ارأت العا ا ا م ،الدا ا اواني و المعا ا ا يير ،ا
الس ا اااثم ر المس ا ااوون ااجام عيا ا ا  ،المبا ا ا رات ذات الد ا االة
ب لحكومة.

 -1العولمررة :و اشااير إلااى عولمااة ا
الصتقاد ا و الاح ا ي ت الاااك اواجااه الشاارك ت فااك األس اواا الان فسااية
ا
العاما ا عل ااى الم ااور ي
والمارابع ااة معا ا  ،حي اال أ إز يا ا عا ا الش اارك ت الماك مل ااة عمو يا ا إل ااى زيا ا
الخ رجيي  ،اإلساع نة بمد ر خ رجية أ

إلى ماعف العيصتقاة باي الشارك ت والمجامعا ت المحلياة .حيال

ب أت الشرك ت فك الاحر شيئ فشيئ  ،م خين فاا مك ااة فرعياة لها فاك ولاة خا رن حا و ه  ،مخابارات
و ور إنا ا ن ،مخ ا ز فااك جمي ا أنح ا ة الع ا لم .و هااذا فد ا اإلاد ا ن م ا ةصتق ع ا الااوع ة و ب ا أت الشاارك ت
اعاارض ن سااه كشاارك ت ع لميااة ،مم ا أ

إلااى ظهااور الع ي ا م ا الدااعوب ت .منه ا كيااف يمك ا للشاارك ت

الع لمية الاوفيا بي هذه اإلخايف ت الثد فية و الانظيمية ،لذل ح ولت الع يا ما الشارك ت ادا يم اعليما ت
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رساامية حااون أفماان العاارا إلجاي ا ز هااذه اإلخايف ا ت ال س ا و الرشااو  ،مع ا يير العماان ،حدااوا اإلنس ا ،
سي س ت إزالة ال ب ت....الو) ،لاذا كا الادداير فاك ااعاما أو فارض أت ناوق ما هاذه المم رسا ت يععاك

الشركة ميز ااصتقاد ية.

 -2المخنظمرريت ريررر الحكوميررة :شااكن إن ج ا ر منظم ا ت المجام ا الم ا نك و المنظم ا ت غياار الحكوميااة
كثي ا ار م ا الم ا وع ت ا
الجام عي اة ،الاااك اواجهها ا الشاارك ت لقعا اراف ب لاااأثير الساالبك للعواماان الخ رجي ااة
لمم رس ا اه الاج ريااة علااى األف ا ار و البيئااة ،المجامع ا ت الاااك اخ ا مه  .صتقااو هااذه المنظم ا ت فعاات ب لم ا راة

الان ياذيي لهااذه الشارك ت با لر خدودا الااذي مهامااي بشاأ صتقا ارت هاذه المنظما ت علاى الاا ثير علااى أت
مساااهل بساارعة ،أه ا اف هااذه المنظم ا ت واناد ا ااهم غ لب ا م ا اكااو غياار ماج نسااة ،مم ا يجعاان إساااج بة
الشركة للمس ئن أكثر اعدي ا.

 -3الرمول و المعييير :ظهرت الرموز و المع يير كاعور أخر مساوح ه ما المنظما ت غيار الحكومياة
و الا ارات العا ا م ،نايج ااة اإلس اااي ة العا ا م ما ا اد اارف ت الش اارك ت .د ااممت ه ااذه المعا ا يير و الرم ااوز بها ا ف
مسا ع و اوجيااه الشاارك ت للعريدااة األكثاار فع ليااة لما بعااة العمليا ت .خلااا و ابنااك هااذه الرمااوز يثا ر حركااة
نحاو المساوولية ا
الجام عياة للشارك ت .الاابعض ما هااذه الرماوز و المعا يير األكثاار شاعبية ظهاارت ما كبا ر
رج ا ن األعم ا ن أن سااهم ،مثاان مب ا

 The Caux Round Tableلألعم ا ن الاج ريااة ،و م ا اإلا صتقي ا ت

الحكومية مثن :إعي األمم الماح لحدوا اإلنس  ،إا صتقي ت منظمة العمن ال ولية بشأ العمن.
السرراثمير المسررؤول اامتجامي يري :ا
 -4ا
الساااثم ر المسااوون ااجام عيا ناااج ما الم ا ع الشااعبك للحا م ا
الهاما ا م بموم ااوق ا
الس اااثم ر العند اارت ف ااك جن ااوة إفريديا ا  ،من ااذ ذلا ا الح ااي إاسا ا ا
ا
الس اااثم ر المس ااوون

ااجام عيا ا نايج ااة لعا ا أس ااب ة منها ا  :البيئ ااة ،األس االحة ،المخا ا رات...الو .المس اااثمري و المحلل ااي واد االوا
الم ا ع ب سااامرار علااى الشاارك ت لاحسااي دااوراهم ا
الجام عي اة ،إلااى الكشااف الا ا م ع ا جمي ا المعلوم ا ت
الماعلدة بمخ عر الشركة المحاملة أو المحددة م الدم ي البيئية و األخيصتقية ،فمي عا أ ائها الما لك .و
المثا ا ن األكث اار ش ااهر عا ا ا ااأثير ا
الس اااثم ر المس ااوون ااجام عيا ا حا ا ل س اانة  1998عنا ا م أس اادعت ش ااركة
 Dominiشاركة  Nikeحدااة ما داان وا عا الاه ا
الجاما عك فاك أعدا ة الاجا الثا نك إل عا ةات العما ن
بااأجور  Nikeالمنخ مااة ،بع ا المراجعااة المن ساابة أع اااه  Nikeبمث بااة عد ا فااك مح ا فظ  Dominiفااك ع ا م
.2000

 -5المبررريدرات ذات الصرررلة بيلحكومرررة :لدا ا لعب اات الحكوم ااة أيما ا و ار ف ااك ه ااذه ال ا اار اإلناد لي ااة إل ااى
الدعا ق الخا ا ،فعاات الما وع السي سااية إلاى خلااا مبا رات مانوعااة ما المنظما ت الحكومياة ،أ ت هااذه
الهيئا ا ت الحكومي ااة لادا ا يم إصتقا ارحا ا ت لاحس ااي وم ااعية الش اارك ت ،مثا ا ن ذلا ا ش ااركة  Nikeحي اال إعاما ا ت

مع يير  OSHAللان يذ فك مد نعه ب لخ رن لمم أ نى مساو مدبون م جو الهواة للموظ ي .
فاك ادريار خا ا ب الصتقادا حاون المسااوولية ا
الجام عياة للشارك ت بعناوا ةJust good Businessة
الصتقادا و إاحا اإلسااخب رات ا
ارساة أجريات ما صتقبان مجلاة ا
الصتقادا ية سانة  ، 2008حيال أجريات هاذه
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ع المساجوبي  ،1222أظهرت ناا ئج المساا أ نظار

ال راسة عبر اإلنارنت على الدعي الع لمك ،ك
ال ئ الرئيساية لينخاراع فاك المساوولية ا
الجام عياة للشارك ت اكاو لزيا

اإليا ار ات أو اخ ايض الاكا ليف،

حدالت علااى عاام مااعيف نساابي  ،با ل ما ذلا االدااى الع يا ما الم ازيا األخاار

عاام أصتقااو  ،مثاان احديااا

أفماان عيمااة اج ريااة أو الساامعة ،او إنش ا ةمركز فااك السااوا ،كااذل احديااا الام ا يز الااذت يااو ت إلااى الميااز
الان فسااية ،اااخ ا ذ صتقا ارار عوياان األجاان ،ج ااذة المااوظ ي  ،جااذة الزبا ا ئ هااك ال وائ ا الرئيس ااية لينخ اراع ف ااك

المسوولية ا
الجام عية للشرك ت ،الاك اكو وسيلة لاعظيم األرب ج.
فاك ارساة ااسااعيعية صتق مات بها  )Katharina Schmitt,2009,pp124-129شاملت أربا صتقع عا ت

مخال ااة ،بها ا ف الاع اارف عل ااى أوج ااه الش اابه و اإلخاااايف ب ااي ه ااذه الدع عا ا ت ف ااك ادا اواراهم للمسا ااوولية
الجام عي اة للشاارك ت ،السي س ا ت و ان يااذه  ،حجاام الشااركة .حياال أجرياات هااذه ا
ا
الساااعيع ت م ا بااي ساااة
 2005و  ،2006فااك أرباا صتقع ع ت صتقعا ا ق الاان ع ،صتقعا ا ق اجهي ااز األساام  ،الخا ا م ت المد اارفية ،صتقعا ا ق
السااي رات) ،خلداات ال رارسااة إلااى أ النخ اراع فااك المسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت يكااو مارابع بعملي اه ا
الاج ريا ااة ،و ب لا ا ا لك ف ا ا

هن ا ا

م ا ا اخن مخال ا ااة للمسا ااوولية ا
الجام عي ا اة للشا اارك ت ب ا ا خايف الدع عا ا ا ت

 Schmitt'sإل ااى أ صتقعا ا ق ال اان ع و الدعا ا ق المد اارفك يشا ا رك

المبحوث ااة ،أشا ا رت
المسوولية ا
الجام عية للشرك ت أكثر م صتقع ق اجهيز األسام

ب رج ااة ع لي ااة ف ااك

و صتقعا ق الساي رات ،ا سار الب حثاة ذلا باأ

صتقع ا عك الاان ع و الخ ا م ت المداارفية له ا ا ا ريو عوياان فااك المش ا ركة فااك المب ا رات العوعيااة وب لا ا لك له ا
خبر عويلة.و كذل الاعرض الكبير للاا صتقيا و الما ع بسابة الداو ا
الصتقادا ية ،أو فما ئا الشاركة و كبار

حجمه  ،الاك اعنك المزي م الموار الاك يمك أ اخدا لمم رس ت المسوولية ا
الجام عية.

فك راسة صتق م به  )österman, 2014للكشاف عا األساب ة الااك اجعان الشارك ت انخارع فاك نهاج
المسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت ،ف نااه أجاار مسااا شاامن  47شااركة و مد ا بيت م ا  07م ا ممثلااك هااذه
الشرك ت فك الممكلة الماح  ،بع احليله للبي نا ت و مع لجاها اودان الب حال لجملاة ما الناا ئج أهمها أ
مجل ااا اإل ار أو اإل ار العليا ا  ،ج ااذة الم ااوظ ي  ،س اامعة الش ااركة و األخ اايا ،األس ااب ة ا
الصتقادا ا ية كلها ا
وافاا ا ااوثر ف ااك انخا اراع الش اارك ت ف ااك المس ااوولية ا
الجام عيا اة ،ف ااك ح ااي أ المسا ا همي  ،وسا ا ئن اإلع اايم

والند ا ن الع ا م ،جااذة المساااثمري  ،ف نه ا ل اااوثر فااك ف ا الشاارك ت لينخ اراع فااك المسااوولية ا
الجام عي اة
للشرك ت.

ما يمكا إسااانا جه ما ال ارسا ت السا بدة ،الااك أجريات بها ف اح يا الا واف الاااك اجعان الشاارك ت
انخا اارع أو اش ا ا ر فا ااك المسا ااوولية ا
الجام عي ا اة للشا اارك ت ،أ ها ااذه ال ا ا واف اخالا ااف ب ا ا خايف الدع ع ا ا ت
ا
الصتقادا ا ية ،ك ااذل البيئا ا ت الا ااك انش ااع فيها ا ه ااذه الش اارك ت ،إل أ الب حث ااة ا اار أ الا ا واف الا ااك ا ااو ت
ب لشرك ت لينخاراع فاك المساوولية ا
الجام عياة للشارك ت ل اخارن عا

افعاي هما  :وافا ااصتقادا ية ااعلاا

باعظاايم ال اربا ،حياال اماام صتقيمااة المس ا همي  ،الساامعة ،جااذة المااوظ ي  ،جااذة الزب ا ئ ....الو) ،و وافا ا
أخيصتقية.
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-III

وامل الخنمتجيح الحرمتجة للمسؤولية ا
المتجامي ية للشركيت و احديياهي
الشرك ت عن ان يذه لمم رس ت المسوولية ا
الجام عياة للشارك ت ،لبا لها ما ااوفير مجموعاة ما

العوام اان اسا ا ع ه عل ااى م اام

نجا ا ج ه ااذه المم رسا ا ت ،إل أن ااه عنا ا عملي ااة الان ي ااذ اواجهها ا الع يا ا ما ا

الاحا ا ي ت و الد ااعوب ت ،ل ااذا س اانح ون م اام ه ااذا المعل ااة الاع اارف عل ااى عوام اان النجا ا ج الحرج ااة لان ي ااذ
المسوولية ا
الجام عية للشرك ت ،كذا أهم الاح ي ت الاك اواجهه .
-1

وامل الخنمتجيح الحرمتجة للمسؤولية ا
المتجامي ية للشركيت

حا ااى اا انجا الش اارك ت ف ااك ان ي ااذ مم رسا ا ت المس ااوولية ا
الجام عيا اة للش اارك ت ،يج ااة أ اا ااوفر لها ا
مجموعااة م ا العواماان ،الاااك اعاارف ب لعواماان الحرجااة للنج ا ج فااك اعبيااا المسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت،

ماام هااذا اإلع ا ر فد ا أجرياات ارس ا ت صتقليلااة ج ا ا لاح ي ا هااذه العواماان ،ساانح ون فااك هااذا الجاازة عاارض
البعض منه للخرون بمحموعة م العوامن الاك اس ع الشرك ت لمم نج ج مم رس اه ا
الجام عية.
ره ا ا 2010,p208
ف ا ااك ارساااة أج ا

 )Sangle,به ا ا ف اح ي ا ا العوامااان الحرجاااة للنج ا ا ج فا ااك ان يا ااذ

مم رس ا ت المسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت فااك الدع ا ق الع ا م الهن ا ت ،ااام إج اراة احلياان اجريبااك م ا أجاان
احدي ااا أها ا اف ال ارس ااة ،اود اان الب ح اال إل ااى أ الدا ا ر عل ااى م ااج المس ااوولية ا
الجام عيا اة للش اارك ت ما ا
اإلساااراايجي ت الوظي يااة اآلخاار هااو ع ماان النج ا ج األكثاار أهميااة لنج ا ج المسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت،

عواماان النج ا ج الح ساامة اآلخاار هااك الد ا ر علااى إ ار مجموع ا ت أدااح ة المداالحة ،الد ا ر علااى ادياايم
فوائ المسوولية ا
الجام عية للشرك ت و عم اإل ار العلي .
يماايف  )Uvais & Cholasseri,2013,p29ف ااك ارس ااة أجري ه ا بها ا ف اح يا ا أبعا ا واحا ا ي ت
المسوولية ا
الجام عي ة للشرك ت فك الهن  ،حيل خلا الب حث لمجموعة م الان ئج م بينه أناه ما أهام
العوامن الموثر على نج ج مم رس ت المسوولية ا
الجام عية فك الشرك ت م يلك:

 إخنكميش دور الحكومة :ف اك السا با ،إعاما ت الحكوماة علاى سا اشاريعي ت و صتقاواني لاحدياا أها افها
الجام عي ا ة و البيئيااة فااك صتقع ا ق األعم ا ن ،ادلااا الم اوار الحكوميااة ،إلااى ج نااة ع ا م وجااو ثدااة ف ااك
األنظم ة أ

إلى إساكش ف المب رات العوعية وغير الد نونية ب ل م ذل .

 -م يلررب كبرررف لحفصرريح :هن ا

علااة ما ازي ا م ا صتقباان أدااح ة المداالحة إلفد ا ج الشاارك ت ،بم ا فااك

ذل العمية و المور ي والموظ ي و المجامع ت المحلية ،المساثمري و المنظم ت الن شعة.
 ااهاميم العميل المالايد :هن أ لاة علاى أ السالو األخيصتقاك للشارك ت فياه مم رساة ااأثير ما ازيا علاىالد اررات الشرائية للعماية ،فاك ارساة أجريات ماوخ ار ما صتقبان منظماة البيئاة ال ولياة ،أكثار ما واحا ما
كن خمسة مساهلكي أبل وا ع مك فآ أو عد ة الشرك ت على اس ا األ اة ا
الجام عك الم ر .

 الضرررغ المالايرررد للمسررراثمر :المس اااثمرو ي ي اارو العريد ااة الا ااك يديم ااو بها ا أ اة الش اارك ت ،ا اخا ا ذالسااثم ر ا
ا
الجاما عك
الد اررات يام بن ةا على المع يير الااك اامام المخا وف األخيصتقياة ،ياذكر مناا
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فك الولي ت الماح األمريكية سانة  ،1999أ هنا أكثار ما  02اريلياو أداون مسااحدة إسااثمرت
فك المح فظ الاك إساعملت الش ش ت المرابعة ب لبيئة والمسوولية ا
الجام عية.
 أس رواق العميلررة الاخنيفسررية :الموظ ااو ينظاارو علااى نحااو ما ازي ا إلااى م ا بع ا الروااااة و الم ازي ا الاااكيحداالو عليها و يسااعو للبحاال عا اربا ة العماان الااذي ااوافااا فلسا اهم و مم رساااهم الاشا يلية ما

مب ئهم الخ دة ،م أجن اوظيف و إسابد ة الموظ ي المهار ،يجبارو الشارك ت علاى احساي ظاروف

العمن.

 القيت المرورد :أدابا أداح ة المدا لا أكثار ااهام ما ب لشاوو الاج رياة ،الع يا ما الشارك ت ااخاذمجموعااة م ا الخع اوات لماام الاداارف بعريدااة مسااوولة ااجام عي ا م ا صتقباان شاارك ئه  ،الاابعض ما ا
الشاارك ت اد ا م أنظمااة انمااب ع لمور يه ا لماام
اشوه سمعاهم.

أ ال ا السي س ا ت والمم رس ا ت للشاارك ت األخاار ل

 )Ebong et al,2014,p22حيال ها فت هاذه ال ارساة إلاى اح يا العوامان

فك راسة صتق م به كن م
الح ساامة لان يااذ المسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت فااك نيجيري ا و ارسااة مساااو ان يااذه  ،اماامنت ال ارسااة
مد بلااة ش اابه منظم ااة أجري اات عل ااى  36مس اااجوة ،حي اال ش ااملت العين ااة  04أش ااخ ا مس ااوولي

ف ااك أربا ا

ش اارك ت للبنا ا ة ف ااك ولي ااة  Akwa Ibomبنيجيريا ا  ،ام اام  16موظ ا ا ما ا ك اان ش ااركة و  16ما ا أد ااح ة
المدالحة فاك المجاما  ،هاذه الشارك ت ن اذت مشا ري فااك السات سانوات الم ماية .اام فارز واحليان البي نا ت

النوعية الاك ام جمعه و ا سيره  ،اودن الب حثو إلى جملة م النا ئج أهمها  :أ العوامان الحرجاة لان ياذ
المس ااوولية ا
الجام عيا اة للش اارك ت ف ااك صتقعا ا ق اإلنشا ا ةات بنيجيريا ا ه ااك م اارور اخ ي ااف حا ا خع اار مجاما ا
أد ااح ة المد االحة ف ااك موصتقا ا العم اان ،الح ج ااة إل ااى مي ااز ان فس ااية ،ك ااذل الح ج ااة لاحوي اان إنابا ا ه اد ااح ة
المدلحة ذوت الدلة بأنشعة الشركة.

ياار كاان م ا  )Reefman & Maatman,2015,p30فااك ارسااة أجري ه ا به ا ف اح ي ا العوام اان
الحرجااة لنج ا ج ان يااذ المسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت ،أل عبيعااة ال ارسااة نوعيااة فدااع ،إعام ا الب ا حثو
علااى المد بلااة م ا  10خب اراة فااك المسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت لجم ا البي ن ا ت ،وبع ا الاحلياان و ال ارسااة

والا ساير اودان الب حثا

إلاى أ نجا ج الشاركة فاك ان ياذ المساوولية ا
الجام عياة ياحداا بنا ةا علاى العوامان

الا لية:

 حمتجررررم الشررررركة :حجا اام الشا ااركة ذو دااالة ألنا ااه يمك ا ا أ يا ااوثر علا ااى مش ا ا ري المسا ااوولية االجام عي ا اة
للشرك ت ،يكاو ا
العاما علاى الماوار الما حاة و الدا ر الم لياة للشاركة ،فما الداعة علاى الشارك ت
الد ير مد رنة ب لكبير اموين مش ري المسوولية ا
الجام عية للشرك ت.
 مد إساراايمتجية المسؤولية االمتجامي ية للشرركيت :ياوثر الوصتقات الاذت با أت فياه الشاركة ب السااثم ر فاك
وما سي سااة المسااوولية ا
الجام عياة للشاارك ت علااى النج ا ج الحا لك لجهااو الشااركة ،فا لزم يااوثر علااى
أ اة المسوولية ا
الجام عية للشرك ت.
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 موقرع المقيبررل :إ موصتقا المد بان اخاان الشاركة صتقا يااوثر  ،بمعناى لاه أو لها معرفاة بسي ساة المسااووليةا
الجام عي اة للشاارك ت م ا ع ا مه  ،لااذا بع ا المد ا بيت ااام فحااا الحد ا ئا المسااام م ا المد ا بيت م ا
اد رير ا
السا امة.

يمكا ا للش اارك ت أ ان اااج

 الصرررخني ة :أ عبيع ااة الد اان عة الع ااة و ار ه ما ا و ا ااأثيرات إل ااى أت ما اإباك رات أو احسين ت ازي م نج ج إساراايجي ت المسوولية ا
الجام عية للشرك ت.

و بن ا ةا علااى ال ارس ا ت الس ا بدة الاااك ااام ان وله ا ين ا به ا ف اح ي ا عواماان النج ا ج الحرجااة لان يااذ
المسوولية ا
الجام عية للشرك ت ،ف الب حثة ار أ هذه العوامن يمك حدره فك:
 -1مرور إيم

أدح ة المدالحة بدماية المساوولية ا
الجام عياة للشارك ت نحاو المجاما  ،إشاراكهم فاك

إع ا برامجه لمم الان يذ الن جا له  ،الحدون على ال عم الم ت و المعنوت
 -2أ اد ااوم الش ااركة بوما ا روي ااة وام ااحة نح ااو مم رسا ا اه ا
الجام عيا اة الا ااك اريا ا أ اابن ها ا و الدم ااية
الرئيسية الاك اري المس همة فيه واع لجه  ،المب ر الاك ساد مه للمجام
 -3كا ااذل ما اارور اخدا اايا مسا ااوون ما ا اار ا رغ ا ا ك ا ا مي لها ااذا النش ا ا ع ،اح ا ا لا ااه الشا ااركة األه ا ا اف

والمخعع ت المعلوبة ،يرابع مب شر ب إل ار العلي و يمنا الديحي ت المعلوبة.
 -2الاحدييت الاي اوامتجه ملية اخنفيذ المسؤلية ا
المتجامي ية للشركيت
اواج ااه عملي ااة ان ي ااذ المس ااوولية ا
الجام عيا اة للش اارك ت الع يا ا ما ا الاحا ا ي ت ،حي اال أجري اات عا ا

راس ت م صتقبان البا حثي بها ف اح يا هاذه الاحا ي ت ،الااك سانح ون إسااعراض الابعض منها مام هاذا

المعلة.

ف ااك ارسااة ل ا ا  )Uvais & Cholasseri,2013,p30به ا ف اح ي ا أبع ا و اح ا ي ت المس ااوولية
الجام عيا اة للشااارك ت فا ااك الهن ا ا  ،اودااان الب حث ا ا لجملاااة م ا ا النا ا ا ئج أهمه ا ا أ المسا ااوولية ا
ا
الجام عي ا اة
للشرك ت فك الهن اواجهه مجموعة م الاح ي ت هك :

 -1دم المشيركة الممتجامعيرة فري أخنشر ة المسرؤولية ا
المتجامي يرة للشرركيت :هنا
صتقبن المجام المحلك للمش ركة أو المس همة فك أنشعة المسوولية ا
الجام عية للشرك ت ،يعز هاذا إلاى حا
كبيار إلاى حديداة أ هنا معرفاة صتقليلاة أو مع وماة حاون المساوولية ا
الجام عياة للشارك ت اخان المجامعا ت
المحليااة .و ع ا م وجااو جهااو ج ا

عا م ااهاما م ما

لنشاار الااوعك حااون المسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت و غاارا الثدااة فااك

المجامع ا ت المحليااة ع ا مثاان هااذه المب ا رات ،بااذل ا ا صتقم الوم ا بساابة ع ا م وجااو إاد ا ن بااي الشااركة

والمجام المحلك.
 -2الحيمتجة إلرى بخنريء قردرات محليرة :هنا

ح جاة إلاى بنا ة صتقا رات محلياة للمنظما ت غيار الحكومياة،

كم ا أ هن ا ن ا ر خعياار م ا المنظم ا ت الم ربااة و ذات الك ا ة  ،الاااك يمك ا أ اسااهم بشااكن فع ا ن فااك
أنشعة المسوولية ا
الجام عية للشرك ت المسامر و الاك ب شراه الشرك ت.

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

64

طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤو َّلي اَّ
ةَّال
 -3قضرررييي الشرررفيفية :ندااا الش ا فية هااك واح ا م ا الدم ا ي الرئيسااية الاااك أناجه ا المسااا ،هن ا
أسلوة للاعبير م صتقبن الشرك ت  ،الاك يوجا بها نداا للشا فية ما ج ناة الاوكيت المحلياة المن اذ  ،كما
أنه ل ابذن جهو ا ك فية لاكشف المعلوم ت ع برامجه  ،صتقم ي الا صتقيا واديايم اآلثار و إسااخ ام األماوان.
إ هااذا الااندا فااك الش ا فية يااوثر ساالب علااى عمليااة بن ا ة الثدااة بااي الشاارك ت و المجامع ا ت المحليااة ،الاااك
هك الم ا ج لنج ج مب رات المسوولية ا
الجام عية على المساو المحلك.
 -4ررردم اررروافر اخنظررريم متجيرررد للمخنظمررريت ريرررر الحكوميرررة :عا ا م اا اوافر انظ اايم جيا ا للمنظما ا ت غي اار
الحكومية فك المنا عا الن ئياة والري ياة ،الااك يمكا أ ادايم و احا ا
الحاي جا ت الحديدياة للمجاما و العمان
جنب ا إلااى جنااة م ا الشاارك ت لماام الان يااذ الن ا جا ألنشااعة المسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت .هااذا أيم ا

يبنااك ح لااة ا
ليس اااثم ر فااك المجامع ا ت المحلي ااة ع ا عريااا بنا ا ة صتق ا رااه علااى ان ي ااذ مش ا ري الانميااة عل ااى
المساو المحلك.

يمرررل الرؤيرررة :ور اإلع اايم فااك اس االيع المااوة عل ااى الح ا لت الجيا ا م ا مبا ا رات المس ااوولية

-5

ا
الجام عياة للشارك ت الن جحاة هاو موما ارحياة ،ألنها انشار الددااا الجيا والمح از للساك
حااون مخالااف مبا رات المسااوولية ا
الجام عياة للشاارك ت الج ريااة م ا الشاارك ت ،هااذا الاااأثير الوامااا لكسااة
المحليااي

وماوج الرويااة غ لبا ما يااو ت ب لع يا ما المنظما ت غيار الحكوميااة إلصتقحا م ن سااه فااك البارامج الاااك اعاما

على الح ل.

 -6الاصررور الضرريق ااامتجرريه مبرريدرات المسررؤولية ا
المتجامي يررة للشررركيت :المنظم ا ت غياار الحكوميااة
والوكيت الحكومية امال ع ادور ميا اااج ه مب رات المسوولية ا
الجام عية للشارك ت ،اح يا ا و فاك
كثيا ا اار م ا ا ا األحي ا ا ا

مب ا ا ا رات المسا ا ااوولية ا
الجام عي ا ا اة أكثا ا اار م ا ا ا المحليا ا ااة فا ا ااك الم ا ا ا خن الد ا ا ا ئم علا ا ااى

الم نا المععك) ،نايجة لذل  ،وج وا أنه م الدعة أ ادرر م إذا ك نت ساش ر فاك مثان هاذه األنشاعة
على اإلعيا على الم

الماوسع و البعي .

 -7دم اوافر إرشيدات واضرحة للمسرؤولية ا
اوجيهياة صتق نونياة
المتجامي يرة للشرركيت :ل اوجا مبا
واما ااحة المع ا ا لم أو اوجيه ا ا ت للسي سا ااة الع ما ااة ،إلعع ا ا ة اااج ا ا ه نه ا ا ئك لمب ا ا رات المسا ااوولية ا
الجام عي ا اة
للشرك ت م الشرك ت ،ابي أ حجام مبا رات المساوولية ا
الجام عياة للشارك ت يجاة أ يعاما علاى حجام

أعم ا لهم و دااوراهم الج نبيااة ،بعب ا ر يخاار  ،كباار حجاام الشااركة يعنااك كباار برن ا مج المسااوولية ا
الجام عي اة
للشرك ت.

 -8دم اوافق في اآلراء بشأن اخنفيذ قضييي المسؤولية ا
المتجامي ية للشركيت :هن
اآلراة بي الوكيت المحلية بشأ مش ري المساوولية ا
الجام عياة للشارك ت ،عا م وجاو اوافاا فاك كثيار ما
األحيا

عا م اوافاا فاك

يااو ت إلااى إز واجيااة األنشااعة الاااك ادااوم بها الشاارك ت فااك مجا لت اا خله  .و يناااج عا هااذا روج

المن فسة بي الوكيت المن ذ المحلية ،ب ل م بن ة المن هج الاع ونية فك الدم ي .
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وفد ا ل ارسااة أجره ا  )Bonituo,2014,pp66-68فد ا ح ا اح ا ي ت المسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت
مم صتقسمي هم :
 -1دم إشرار أصحيب المصلحة الرئيسين:
معظم برامج المسوولية ا
الجام عية للشرك ت ليست مم سي ا محا  ،فاك هاذا الشاأ ياعلاة ما
السا اااثم ر فا ااك ب ا ارامج المسا ااوولية ا
الشا اارك ت ال ر يا ااة ا
الجام عي ا اة مح ا ا السا ااي ا ،حيا اال ا شا اان الشا اارك ت
والمنظم ت إلاى حا كبيار فاك إشا ار أداح ة المدالحة حاون الدما ي ا
الجام عياة الرئيساية الااك ساانا وله

ب ارامج المسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت.و هااذا ل يشااكن اح ا ي فدااع للنمظم ا ت و لكنه ا ااحااون إلااى عرصتقلااة
الان يذ الن جا لا خيت المسوولية ا
الجام عية للشرك ت.
وفد ا ل ا ا  )Cone,2010,p09حي اال كش ا ت ال ارس ا ت أ  %87ما ا المساااهلكي األم اريكيي يس ااعو
للحدااون علااى فردااة لش اراة مناااج ذو العيصتقااة ،فهااك ااار أ مشاااري اهم اداان إلااى ا
الساااثم ر فااك برن ا مج
المسوولية ا
الجام عية للشرك ت فاك الشاركة و لهاذا األمار ،فا نهم يشاعرو أنهام يسا همو فاك هاذه الدماية،
يمكا ا للش اارك ت اإلس ااا

ما ا اا ا خيت لمس ااوولية ا
الجام عيا اة للش اارك ت إذا ما ا أعلم اات الجه ت أد ااح ة

المد ا لا) ال ا اخليي و الخ ا رجيي  ،لألسااف خلااا وعااك ألدااح ة المداالحة ماانخ ض ج ا ا مم ا يجعاان م ا
الدا ااعة احديا ااا الان يا ااذ الن ا ا جا لمعظا اام الا ا ا خيت ا
الجام عي ا اة  .فا ااك اآلونا ااة األخيا اار ركا اازت الا ا ا خيت
المسوولية ا
الجام عي ة للشرك ت م صتقبن معظم رج ن األعم ن على صتقم ي الاعليم و الدحة و البيئة.
أك ا ا ا
الاج ا ا ه المع دااار فا ااك نم ا ا ذن الاش ا ا ين المساااان إلا ااى شااابكة النارنااات الح جاااة إلا ااى عولما ااة

الشرك ت م خين الربع بي أدح ة المد لا فك جميا أنحا ة العا لم ،صتقا أ
مدا لج جا

هاذا إلاى إ خا ن أداح ة

فااك إجاراة جميا العمليا ت فااك الشاارك ت .إ الاعا ين العمليا اك للشاارك ت أ

إلااى احااون فااك

الساالعة فااك الس ااوا م ا الزب ا ئ الادليا ا يي و المساااثمري ليش اامن أيم ا أدااح ة المد االحة اآلخ اري مث اان
الم ااوظ ي و الجم عا ا ت المحلي ااة ،المنظم ااي و وسا ا ئن اإلع اايم ،المنظما ا ت غي اار الحكومي ااة و الم ااور ي ،
السي ساي  ،صتقا لعبات هاذه الجها ت و ار ه ما فاك ان ياذ أنشاعة المساوولية ا
الجام عياة للشارك ت ،هاذا الاحااون

فاك صتقاو الساوا و الاذت شامن أداح ة مدالحة يخاري  ،يمكا أ ياو ت ب لشارك ت إل ار صتقما ي المخا عر
الجام عيا اة ،معظ اام الش اارك ت انظ اار إل ااى المخا ا عر ا
ا
الجام عيا اة كما ا ل ااو أنها ا انبثد اات عا ا عريد ااة س االوكه
أو عماان اآلخاري اخاان البيئااة الاشا يلية المول ا للمااعف .ومنااذ أ أ ر أدااح ة المدا لا أهميااة صتقم ا ي
الجام عياة كمارور كباار  ،أدابا يااام غارا إ ار الدما ي ا
المخا عر ا
الجام عياة فااك إساا ارايجية الشاارك ت
ماع الجنساي ت ،ان ياذ اا خيت المساوولية ا
الجام عياة للشارك ت مانا للشارك ت فرداة لمع لجاة الاحا ي ت
الن جما ااة ع ا ا المخ ا ا عر ا
الجام عي ا اة ،ف ا ا مج المسا ااوولية الجام عيا ااة للشا اارك ت فا ااك إسا اااراايجية الشا اارك ت
أو العم ن األس سية للشركة ،الذت يشكن اح ي كبي ار له .
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 -2مهيرات رير مؤهلة لاخنفيذ المسؤولية ا
المتجامي ية للشركيت:
الشرك ت ااكو م األف ار الذي ياماعو ببعض الحدوا و الواجبا ت ،مم رساة المساوولية أول وصتقبان كان
شكة ألنهم هم م مواعنك هذه ال ولة .و ب لا لك اواجه الشارك ت الع يا ما أداح ة المدالحة مانهم ما
ل ي ااه الع يا ا ما ا المس ااوولي ت ،إاس ا ا ق أد ااح ة المد االحة ال ااذي اعم اان معهااام الش اارك ت ،صتقا ا يجع اان م ا ا
الجام عي اة للشاارك ت ل معنااى له ا  .صتق ا ل اكااو المشااكلة فااك المسااوولية ا
المسااوولية ا
الجام عي اة نظ ا ار ألنه ا

معد و لك ب ل م الديم الشخدية ال ر ية و المساوولي ت للمجاما الااك اجعان الانظايم ااجام عيا  -وجاو
المسااوولية ا
الجام عي ا ة للشاارك ت مساااحين إذا ك ا األف ا ار لاايا ل ا يهم الك ا ة اليزمااة و المم رسااة الحديديااة
بعريداة مساوولة ااجام عيا  -لاذل لبا للمجاما و الشارك ت ما اا رية األفا ار نحاو إكاسا ة و احدياا مثاان
هذه الك ةات الن مجة والس سية  ،لادميم و ان يذ ن جا للمسوولية ا
الجام عية للشرك ت.
وفدا لا ا  )Jonker & Witte,2006,p167فا الشارك ت الع ملاة فاك المساوولية ا
الجام عياة للشارك ت

ااعلة اعوي ار من سب للد رات و المه رات اليزمة الاخا ذ الدا اررات و سالو أوسا وأعماا ،أكثار إثاراة اااجا ه
أدح ة المدلحة ،لك علاى عكاا وجهاة النظار هاذه ،فا
و اليزمة لان يذ المسوولية ا
الجام عية للشرك ت بنج ج.

معظام الشارك ت ا ادار إلاى المها رات المن سابة

يماايف  )Rana,2015,p244فااك ال ارسااة الاااك أج اره ا به ا ف اح ي ا فاارا و اح ا ي ت مم رس ا ت
المسوولية ا
الجام عياة للشارك ت فاك الدعا ق البنكاك ببان ي ين ،إلاى الاحا ي ت الااك اودان لها & Uvais
 )Cholasseri,2013الاح ي ت الا لية:

 -1ألمة المفهوم :ل يوج اعريف ع لمك موح للمسوولية ا
الجام عية للشارك ت ،علاى الارغم ما أ
وجو ه ا ل ي ازان ياعلااا برف هيااة األف ا ار والمجامع ا ت ،المسااوولية ا
الجام عي اة للشاارك ت يمك ا أ يخ ااك فااك
عي اه المد لا الخ دة .كم أ ل يه مع نك مخال ة ،مم يخلا مش كن فك الم هوم.
 -2الملالق السييسية :على الرغم ما أ المساوولية ا
الجام عياة للشارك ت ينظار إليها وبشاكن ما ازيا
كأ ا إساراايجية لاحديا الميز الان فسية المسا امة ،لك العاد السي ساك للحكوماة أو الا ييا ارت فاك حازة
سي س ااك يمك ا ا أ اعيا ااا ب ا ارامج المسا ااوولية ا
الجام عي ا اة للشااارك ت الاا ااك ب ا ا أاه شااارك ت معيناااة .ما ااثي فا ااك
بان ي ين اام رفااض الع يا ما الابرعا ت الاااك منحها البنا اإلساايمك ببان ي ين للحكومااة نظا ار لخااايف

العدي السي سية للحزة الح كم.

بن ا ةا علااى ال ارس ا ت الس ا بدة الاااك أجرياات به ا ف اح ي ا الاح ا ي ت و المش ا كن الاااك اواجااه اعبيااا
المسااوولية ا
الجام عي ا ة للشاارك ت ،ف ا الب حثااة ااار أ أه اام اح ا ت يمك ا أ اواجهااه الشاارك ت فااك ابنيها ا

أو ان ياذه لمم رسا ت المساوولية ا
الجام عياة للشارك ت هاو صتقلااة الاوعك بأها اف هاذه المم رسا ت ،الاذت سااببه
صتقل ااة أو عا ا م وج ااو جه ااو جا ا للاوعي ااة بأهمي ااة المس ااوولية ا
الجام عيا اة للش اارك ت ،ال ااذت ينج اار عن ااه صتقل ااة
أو انع ام الثدة ،الاك هك الم ا ج لنج ج ان يذ مم رس ت المسوولية ا
الجام عية للشرك ت.
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.2010  في رت،الكويت
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ةَّالجتماعيَّةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّظريَّةَّوالممارساتَّالتَّطبيقيَّة
المسؤوليَّ اَّ
" األصول النظرية والتطور التاريخي لمفهوم المسؤولية االجتماعية"
َّ Theoretical origins and historical development of the concept
of social responsibility

د .حسناء مشري
جامعة فرحات عباس سطيف 1

د .مسالتة سفيان
جامعة فرحات عباس سطيف 1

الملخص:
لقد ظهرت العديد من التعريفات للمسؤولية االجتماعية ،وحتى وقتنا الحالي لم يتم تحديد مفهوم موحد
لها يمكن اإلجماع عليه وتكتسب بموجبه قوة اإللزام وطنيا أو دوليا ،حيث ال تزال الكثير من بنودها تستمد
من طبيعتها التطوعية ،فقد تعددت صور مبادرات المسؤولية االجتماعية بسبب طبيعة البيئة المحيطة،
ونطاق نشاط المؤسسة وأشكاله ،وما تتمتع به كل مؤسسة من قدرة مالية وبشرية ،إال أن كل هذه اآلراء
تت فق من حيث مضمون هذا المفهوم ،وحددت ثالث دعامات رئيسية اجتماعية ،بيئية واقتصادية على أنها
الطرق التي تنعكس من خاللها المسؤولية االجتماعية للمؤسسات على المجتمع وتمكن من رصدها وقياسها.
Résumé:
Many definitions of social responsibility have emerged, and to date there has been no unified
concept that can be agreed upon and acquired by force nationally or internationally. Many of
its clauses are still derived from their voluntary nature. The scope and forms of the institution's
activity and the financial and human capacity of each institution. However, all of these views
are consistent with the content of this concept. Three major social, environmental and economic
pillars have been identified as the ways in which the social responsibility of institutions is
reflected in society. Monitored and measured.
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تمهيد:
في أي نقاش حول المسؤولية االجتماعية للمؤسسة تطرح إشكالية تحديد حدود هذه المسؤولية ،ذلك
أنه ليس من السهل تحديد ما المؤسسة مسؤولة عنه وتجاه من هي مسؤولة ،وعليه يجب إيجاد التوازن
الجيد بين الحد األدنى وهو أال تلتزم المؤسسة بأكثر مما يفرضه عليها القانون وتدعى بالمساهمات
اإلجبارية ،والحد األقصى وهو االلتزام بمسؤوليات تجاوز اختصاصات المؤسسة وطاقاتها وتدعى

بالمساهمات االختيارية أو الطوعية حيث يتمحور األداء االجتماعي للمؤسسة في عدة توجهات
أو استراتيجيات تندرج في تبنيها لمفهوم المسؤولية االجتماعية.وان جوهر المسؤولية االجتماعية للمؤسسات

هو األخذ بمصالح الغير عند اتخاذ ق ارراتها سواء كان الغير داخل المؤسسة أو خارجها ،وتتضح هذه

المصالح في مجموعة من االلتزامات واألبعاد ناتجة عن تبني مفهوم المسؤولية االجتماعية.
من خالل ما سبق يمكن طرح التساؤالت التالية:
 ما المقصود بمفهوم المسؤولية االجتماعية؟ هل هي مبادرة أم إلزام؟ متى نشأ مفهوم المسؤولية االجتماعية وماهو تاريخ ظهورها؟ ما هي حدود المسؤولية االجتماعية؟ ما هي األبعاد وااللتزامات الناتجة عن المسؤولية االجتماعية؟أهمية الدراسة:

الموضوع جاء استجابة لتطور النظرة نحو المؤسسة االقتصادية من اعتبارها كيانا يهتم أساسا بالنشاط

االقتصادي إلى اعتبارها ذات مسؤولية اجتماعية ناتجة عن ذلك النشاط ،وهذا ما يتطلب تطوي ار أعمقا
وتحديدا أشمال لدور المؤسسات االقتصادية في المجتمع ،ولعل هذا الموضوع يزداد أهمية نظ ار الزدياد دور
مؤسسات القطاع الخاص في االقتصاد بما يمثله ذلك من ضرورة متابعة أداء هذه المؤسسات والوصول

بأدائها إلى أفضل مستوى ممكن على النحو الذي يحقق احتياجات المجتمع بالصورة المثلى وذلك عن
طريق توظيف الكفاءات والموارد وتقديم الحوافز.
وعلى العموم هناك اتفاق عام بكون المسؤولية االجتماعية للمؤسسة بحدود معينة تمثل عملية مهمة

ومفيدة للمؤسسات في عالقاتها مع مجتمعاتها لمواجهة االنتقادات والضغوط المفروضة عليها ،حيث يالحظ
أن المؤسسات التي تتبنى الدور االجتماعي وتكون رائدة أنها األكثر نجاحا وفعالية ،ومن شأن الوفاء
بالمسؤولية االجتماعية تحقيق عدة مزايا بالنسبة للمجتمع والدولة والمؤسسة.
ماهية المسؤولية االجتماعية:
إن إجراء جولة سريعة في المواقع االلكترونية تكشف بأن للمسؤولية االجتماعية مسميات كثيرة منها:
الخير  ،goodمواطنة المؤسسات ،العطاء الخيري المؤسسي ،العطاء المؤسسي ،مشاركة المؤسسات في
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المجتمع ،المسؤولية المؤسسية ،المسؤولية البيئية ،المواطنة العالمية والتسويق االجتماعي
المؤسسي...وغيرها من المسميات.
وهنا يظهر أيضا مصطلحين مترادفين يجب التفرقة بينهما ،فهناك من يستعمل مصطلح المسؤولية
االجتماعية  ،Responsabilité Socialeوهناك من يستعمل مصطلح المسؤولية المجتمعية
 ، Responsabilité Sociétaleفالمسؤولية االجتماعية تستعبد البيئة وتحصر المسؤولية في جانبها
االجتماعي فقط حيث تشير كلمة اجتماعي عادة إلى العالقات التي تنشأ داخل المؤسسة نفسها ،أما
المسؤولية المجتمعية فتشير إلى عالقات المؤسسة مع المجتمع.

وحسب رأي جيوم سانتوني  Guillaume Saintenyفإن عبارة المسؤولية االجتماعية أو االستثمار

المسؤول

اجتماعيا

هي

ترجمة

حرفية

للعبارة

اإلنجليزية Social

«Corporate

) Responsability »(CSRأو (Smouts, 2008, pp. 177-178)« Socially Responsible

 Investment ».وتعني النصوص القانونية باإلضافة إلى االستثمار في الرأسمال البشري والبيئة

والعالقات مع األطراف المعنية يغطي المصطلح اإلنجليزي  Socialمجاال واسعا وأوسع منه لدى نفس
الكلمة بالفرنسية ،وب التالي يمكن تبني الثنائية اجتماعي أو مجتمعي بالرغم من أن البعض يفضل استعمال
مصطلح المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ،ويعتبر المعيار الفرنسي  SD21000دليال من أجل األخذ في

الحسبان تحديات التنمية المستدامة لدى وضع إستراتيجية المؤسسة وادارتها(Brodhag, Dictionnaire .
)du développement durable, 2003, p. 199

ومن خالل االطالع على مفاهيم المسؤولية االجتماعية ومن أجل أغراض الدراسة وتطبيقات

الممارسات األفضل ،نفضل أن نستخدم مصطلح المسؤولية االجتماعية للمؤسسات Corporate Social

 ، Responsibilityحيث أن أغلب أو كل الدراسات والمراجع تستعمل مصطلح المسؤولية االجتماعية
للتعبير عن عالقات المؤسسة مع البيئة والمجتمع عموما ،الذي سنوضح مفهومه من خالل التطرق للنقاط

التالية:

تعريف المسؤولية االجتماعية
سندرج مجموعة من التعريفات الخاصة بالمسؤولي ة االجتماعية باالعتماد على مجموعة من المفكرين
ومجموعة من المنظمات والهيئات الدولية:
أوال :تعاريف حسب بعض المفكرين

عرف  Peter Druckerالمسؤولية االجتماعية في تعريفين األول على أن « المسؤولية االجتماعية

هي التزام المؤسسة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه» (Drucker, An introductory view of
) ،management, 1977, p. 584ثم أضاف أنه« ينبغي على كل مؤسسة أن تتحمل كامل المسؤولية
فيما يخص اآلثار التي تسببها للبيئة ،وعلى الزبائن ،الموظفين وعلى أي شيء في أي مكان يمكن أن

تلمسه»). (Drucker, The new society of organizations, 1992, p. 99
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أما  Strierفقد أشار إلى المسؤولية االجتماعية بأنها « :تمثيل لتوقعات المجتمع لمبادرات المؤسسات
في مجال المسؤولية التي تتحملها تجاه المجتمع ،وبما يتجاوز الحد األدنى من اإلذعان للقانون وبصورة ال
تضر بقيام المؤسسة بوظائفها األساسية للحصول على عائد مناسب من استثماراتها» (Strier, 1979,
).p. 9

وطرح  Holmesوجهة نظر أخرى واعتبر المسؤولية االجتماعية :التزام المؤسسة تجاه المجتمع الذي

تعمل ف يه وذلك عن طريق المساهمة في مجموعة كبيرة من األنشطة االجتماعية مثل محاربة الفقر وتحسين
الخدمات الصحية ومكافحة التلوث وخلق فرص عمل وحل مشكلة اإلسكان والمواصالت وغيرها

).(Holmes, 1985, p. 435

ثم جاء  Robbinsليميز بين المسؤولية االجتماعية واالستجابة االجتماعية وفق مجموعة من األبعاد
مشي ار إلى أن األولى تستند إلى اعتبارات أخالقية مركزة على النهايات من األهداف بشكل التزامات بعيدة

المدى ،في حين أن االستجابة االجتماعية ما هي إال الرد العملي بوسائل مختلفة على ما يجري من تغييرات
وأحداث اجتماعية على المديين المتوسط والقريب). (Stephen, 1999, p. 149
وفي األخير نجد أن فيليب كوتلر ونانسي لي عرفا المسؤولية االجتماعية بأنها « :التزام بتحسين
رفاهية المجتمع من خالل ممارسة أعمال اختيارية تقديرية ومساهمات بالموارد المؤسسية»( .فيليب كوتلر،

 ،1111صفحة )9

هذا وقد وضحها  Christain Brodhagبشيء من التفصيل على أنها « :الطريقة التي يجب أن
تعمل بها المؤسسات والمؤسسات لدمج االهتمامات والقضايا االجتماعية والبيئية واالقتصادية في صنع
القرار واستراتيجيات وسياسات وقيم وثقافة الشركة والعمليات واألنشطة داخل الشركة ،وشفافية ومحاسبة

ليتم تطبيق أحسن المم ارسات ،وتعمل على تطبيق القوانين والتعليمات التي لها عالقة بمكافحة الفساد
والرشوة ،وتلتزم بالحفاظ على الصحة والسالمة وحماية البيئة وحقوق اإلنسان والعمال» . (Brodhag,
SMIA 03 congrès internationale avec exposition d’innovations le management

)durable en action, 4-6 Septembre 2004, p. 3
وقد أضاف  Ferrel and Fraderichأن المسؤولية االجتماعية" :التزام يتوجب على قطاع األعمال
القيام به تجاه المجتمع ،من شأن هذا االلتزام أن يعمل على تعظيم اآلثار اإليجابية لنشاطات المؤسسة

على المجتمع وتخفيض اآلثار السلبية إلى أكبر قدر ممكن"). (Ferrel, 1994, p. 6
ثانيا :التعاريف حسب بعض المنظمات والهيئات الدولية

عرف البنك الدولي مفهوم المسؤولية االجتماعية على أنها «:التزام قطاع األعمال باإلسهام في التنمية
االقتصادية المستدامة ،وبالعمل مع الموظفين ،وأسرهم والمجتمع المحلي والمجتمع عامة من أجل تحسين

نوعية حياتهم بأساليب تفيد قطاع األعمال والتنمية على السواء» (World Bank, working paper,
).2004
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وركز مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة تعريفه على التنمية االقتصادية من خالل وصف
المسؤولية االجتماعية على أنها « :االلتزام المستمر من قبل المؤسسات بالتصرف أخالقيا والمساهمة في
تحقيق التنمية االقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائالتهم ،والمجتمع
المحلي والمجتمع ككل»(Michel Capron, 2007, p. 23) .

وهذان التعريفان يتطابقان مع التعريف الذي جاءت به منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

(Marie Françoise Guyonnaud, Du Management environnemtal au
)développement durable des entreprises, Mars 2004, p. 5

وعرفتها اللجنة األوروبية  European Commissionعلى أنها  « :مفهوم تقوم من خالله

المؤسسات وبشكل تطوعي بدمج االهتمام بالجانب االجتماعي والبيئي أثناء أدائهم ألنشطتهم التجارية
وكذلك في عالقاتهم مع األطراف ذات المصلحة ،فالمسؤولية االجتماعية ال تعني فقط المطابقة لكل ما هو

التزامات قانونية سارية المفعول ،ولكن الذه اب إلى ما هو أبعد من ذلك ،ويكون باالستثمار في الرأسمال
البشري وفي البيئة وفي العالقات بين األطراف ذات المصلحة»(Commission des .
)Communautés Européennes, Livret vert, 2001, p. 7
أما منظمة التقييس العالمية  ISOفقد عرفت المسؤولية االجتماعية في المواصفة  ISO10111بأنها:

« مسؤولية المؤسسة عن اآلثار المترتبة لق ارراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة عبر الشفافية والسلوك
األخالقي المتناسق مع التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع فضال عن األخذ بعين االعتبار توقعات
المساهمين»( .اإليزو ،المشاركة في المواصفة القياسية الدولية المستقبلية  ISO26000حول المسؤولية

االجتماعية)

وفي األخير نجد أن منظمة األعمال من أجل المسؤولية االجتماعية Business for Social
 Responsabilityتعرف المسؤولية االجتماعية على أنها " :إدارة المؤسسات على نحو يفي بتوقعات
المجتمع األخالقية والقانونية والتجارية والتوقعات العامة من تلك المؤسسات أو يتجاوز تلك التوقعات لما

هو أفضل"(Business for Social Responsability, Introduction, 2004) .
وهذا التعريف أوسع إلى حد ما يشمل عملية صنع القرار المتصلة بالقيم األخالقية والمتطلبات القانونية،
إضافة إلى احترام الناس والمجتمعات والبيئة.

من خالل التعاريف السابقة يتضح أن المسؤولية االجتماعية هي التزام اختياري تلتزم من خالله

المؤسسات أثناء قيامها بمختلف أنشطتها التجارية باالهتمام بالجانب االجتماعي والبيئي بما يضمن رفاهية
المجتمع وتحسين الظروف واألوضاع البشرية فضال عن القضايا البيئية واالهتمام بكل األطراف ذات
المصلحة ،هنا يتضح أن للمسؤولية االجتماعية بعدين أساسيين البعد الداخلي ويهتم بتطوير وتحسين

ظروف العمال والبعد الخارجي الذي يهتم بتحقيق رفاهية المجتمع وحماية البيئة ومصالح كل األطراف ذات
المصلحة.
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َّ49

ةَّالجتماعيَّةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّظريَّةَّوالممارساتَّالتَّطبيقيَّة
المسؤوليَّ اَّ
األصول النظرية لمفهوم المسؤولية االجتماعية وتطوره
المسؤولية االجتماعية مفهوم يعني في جوهره جميع الق اررات واإلجراءات التي تقوم بها المؤسسة نحو
التقليل من اآلثار الخارجية السلبية ،وأظهر  Carollأن مفاهيم المسؤولية االجتماعية ال تزال متباينة
وتتأرجح بين طرفين واحد يقلل من هذه المسؤولية للحصول على أرباح للمساهمين واآلخر يمدد المسؤولية
لجميع الجهات التي لها مصلحة مع المؤسسة(A.B, 1999, pp. p268-p295) .

أوال :تطور مفهوم المسؤولية االجتماعية

في سنوات السبعينات ظهرت مفاهيم التزامات المؤسسة في تحمل نتائج أنشطتها على المجتمع،
والمسؤولية االجتماعية للمؤسسات كمفهوم لها ثالثة أوجه( :البكري ،1111 ،صفحة )11
 .1المفهوم الكالسيكي (التقليدي)
تعود خلفية هذا المفهوم إلى أفكار االقتصادي آدم سميث حيث ركز بشكل أساسي على أن كافة

المؤسسات تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات لعموم المجتمع وتحقيق أعلى مستوى ممكن من األرباح بما
ينجم مع األحكام القانونية والقواعد األخالقية السائدة ،فضال أن المؤسسات قد حققت االستجابة لحاجات
المجتمع وأدركت مسؤولياتها تجاهه ،وفي هذا الصدد يشير  Milton Friedmanأن هذا المفهوم هو األكثر
قبوال لكونه يمثل مسؤولية اإلدارة في تحقيق أهداف المالكين في مجال تعظيم األرباح وزيادة الثروة ،وأن

الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن مشكالت المجتمع وحلها( .أبي سعيد الديوهجي ،1111 ،صفحة )99
إن مفهوم المسؤولية االجتماعية وفق الفلسفة الكالسيكية يتميز بما يلي( :أبي سعيد الديوهجي،1111 ،

صفحة )99

 القيم العقالنية التي يتحلى بها المديرون وهي أن الهدف األساسي هو تعظيم األرباح؛
 التعامل مع المستهلك وفق مبدأ تعظيم األرباح؛
 نظرة اإلدارة تجاه العاملين بكونهم سلعة ،فهم يخضعون ألهداف المالك وخططهم؛

 ال وجود للقيم االجتماعية داخل المؤسسة ،فعلى العاملين أن يتركوا مشاكلهم في بيوتهم وال يحملوها إلى
عملهم؛
 تعتبر التكنولوجيا أحد الجوانب المهمة في تعظيم هدف الربح أي أن المبدأ المادي هو السائد؛

 ترتبط القيم السياسية للمديرين مع مبدأ "دعه يعمل اتركه يمر" ،أي أن الدولة تحد من تدخلها إلى أدنى
حد ممكن؛
 ينظر للبيئة بمنظور القضاء والقدر ،أي ما يحدث للفرد من آثار سلبية يتحملها لوحده وليس للمؤسسة
عالقة بذلك.

ظل هذا المفهوم سائدا حتى بداية القرن الماضي ،إال أن نمو وزيادة عدد المؤسسات أدى إلى زيادة
حدة المنافسة بينها وتضاؤل حصصها السوقية مما أدى بها إلى تبني أهداف أخرى ترافق هدف تعظيم
المركزَّالدَّيمقراطيَّالعربيَّألمانياََّّ-برلينَََََََََّّّّّّّّّكتابَّجماعيََََََََََّّّّّّّّّّالطبعةَّاألولىََّّ9102

َّ44

ةَّالجتماعيَّةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّظريَّةَّوالممارساتَّالتَّطبيقيَّة
المسؤوليَّ اَّ
الربح منها هدف النمو والتوسع وامتالك حصة سوقية ،وتكوين صورة حسنة للمؤسسة في أذهان المجتمع،
وهو ما قام عليه المفهوم اإلداري.
 .2المفهوم اإلداري
أدرك االقتصاديون واإلداريون مع نهاية عام  1991وجود فجوة بين المفهوم الكالسيكي للمسؤولية
االجتماعية والطبيعة الجديدة للمؤسسات ،فقد خرج  Berleو Meansباستنتاج مفاده أنه« :إذا ما تغيرت
األعراف والقوانين السائدة فإن أهداف المؤسسة سوف تتغير ،كما أن قوة صنع القرار المتعلقة بحدود

المسؤولية االجتماعية يجب أن ترتبط بالمديرين أكثر من ارتباطها وتركزها بيد المستثمرين» ،وبهذا ظهر
تيار فكري إداري جديد داخل المؤسسة أ و خارجها مغاير للنظرة التقليدية المتمثلة في تعظيم أموال المستثمرين

وخصوصا في المؤسسات الكبيرة ،وفي هذا الصدد يقول االقتصادي « :Paul Samuelsonإن المشاريع
الكبيرة في هذه األيام ال تتعهد بتحقيق المسؤولية االجتماعية فقط ،بل أنها يجب أن تحاول وبشكل تام عمل

ما هو أفضل»( .البكري ،1111 ،صفحة )93

وخالل الفترة  1991-1991وبعد سلسلة من النقاشات الفكرية ،تم اإلجماع على أن المفهوم اإلداري

هو « :التحول من الهدف الوحيد الذي تسعى إليه المؤسسة المتمثل في تعظيم الربح إلى هدف آخر يتمثل
في تعظيم الرضا للمديرين أنفسهم وبحثهم عن القوة واألمان والموقع المتميز في السوق في ظل نمو واتساع
المؤسسات وامتداد هذا الرضا ليشمل عناصر أخرى سواء داخل المؤسسة أو خارجها» .وأشار Francis

 x.Suttonفي بحثه سنة  1990إلى كون المسؤولية االجتماعية تظهر وتبرز في المؤسسات الكبيرة من
خالل إدارة المؤسسة ما بين عدد من العناصر المتفاعلة معها (حملة األسهم ،المقرضين ،الموردين ،الزبائن
والحكومة )...والتي يكون لها تأثير كبير في مساعدة المديرين على تقديم المزيد من المنافع العامة نحو

المجتمع ،أي أن المؤسسة نظام مفتوح ثنائي االتجاه تستلم مدخالتها من المجتمع وتقوم بإرسال مخرجاتها
إليه وهو ما سنؤكده الحقا في الفصل القادم.
يمكن تحديد مفهوم المسؤولية االجتماعية وفق المفهوم اإلداري كالتالي:

 القيم العقالنية التي يؤمن بها المديرون بتحقيق المنفعة الذاتية للمؤسسة وتحقيق منافع األطراف األخرى؛
 العالقة مع المستهلك في شكل اهتمامهم بتحقيق رضا المستهلك والموردين من جهة أخرى؛
 تعتبر التكنولوجيا شيئا مهما لدى اإلدارة واألفراد؛
 تعتبر القيم االجتماعية أكثر وضوحا مما هي عليه من تعظيم الربح ،مثل تحقيق األمان الوظيفي
والرعاية الصحية وادراكهم للمشكالت التي يعيشونها؛

 تعتبر القيم السياسية مهمة للمؤسسة بل البد على الحكومة أن تتعامل معها بترقب وحذر؛
 القيم البيئية تنطلق من محاولة اإلنسان استغالل بيئته والسيطرة عليها.

المركزَّالدَّيمقراطيَّالعربيَّألمانياََّّ-برلينَََََََََّّّّّّّّّكتابَّجماعيََََََََََّّّّّّّّّّالطبعةَّاألولىََّّ9102

َّ011

ةَّالجتماعيَّةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّظريَّةَّوالممارساتَّالتَّطبيقيَّة
المسؤوليَّ اَّ
 .3المفهوم البيئي
يعتبر المفهوم البيئي األكثر حداثة وارتباطا بالبيئة ،الذي اختلفت تسمياته من نموذج البيئة
االجتماعية عند  Jacobyوالنموذج النوعي لحياة المديرين عند  Hay-Grayإلى نموذج وجهة النظر
العامة لـ  .Williamsبدأت مالمح هذا المفهوم تظهر سنة  1901بتحسس المديرين في كون مسؤوليتهم
االجتماعية ال تنحصر داخل المؤسسة فحسب وال ترتبط بالسوق حصرا ،بل تمتد إلى أطراف وفئات متعددة

تتمثل في عموم المجتمع ،وخير من أوضع الفكرة هما  Ralph Naderو John K Galbraithبدراسة
تأثير المؤسسات الكبرى وخاصة في مجال صناعة السيارات فخرجوا بنتيجة مفادها" :عندما تكون المصلحة
االجتماعية العامة هي القضية فليس هناك أي حق طبيعي يترك أو يعلو على تلك المصلحة" .ومنه فإن

المصلحة العامة للمجتمع فوق أي اعتبار ذاتي( .أبي سعيد الديوهجي ،1111 ،صفحة )111

ويمكن تلخيص المسؤولية االجتماعية وفق المفهوم البيئي كالتالي( :الصيرفي ،المسؤولية االجتماعية
لإلدارة ،1113 ،صفحة )93

 تتمثل القيم العقالنية إلدارة المؤسسة بتحقيق مصلحتها الذاتية مع تحقيق في نفس الوقت مصلحة
المجتمع ككل؛
 ترتكز العالقة مع المستهلك بكونها مسؤولة عن تجهيزه بالسلع والخدمات التي يحتاجها بما يحقق رفاهيته
ويشبع حاجته منها؛

 تنطلق القيم االجتماعية واإلنسانية بكون أن لكل فرد يعمل لصالح المؤسسة منزلته وكرامته؛
 القيم التكنولوجية لها أهمية ولكن ال يجب أن تطغى على القيم اإلنسانية؛
 يجب أخذ القيم السياسية بعين االعتبار حتى تكون المؤسسة في موقف التعاون مع الحكومة وأن تعمل
على تجاوز المشكالت التي يعاني منها المجتمع؛

 العمل على المحافظة على البيئة وجعلها من مسؤولية الجميع وذلك باعتبار المؤسسة تساهم بتحسين
نوعية الحياة لألفراد والمجتمع ككل.

ومن خالل تطور مفهوم المسؤولية االجتماعية عبر التاريخ يمكن توضيح مفهومها كالتالي( :نجم،

أخالقيات اإلدارة ومسؤوليات األعمال في شركات األعمال ،1110 ،صفحة )193
 بالعالقة مع دعاة النظرية االقتصادية :المسؤولية االجتماعية هي قيام المؤسسات بالبرامج واألنشطة
التي تؤدي إلى تحقيق أهداف اجتماعية تتكامل مع األهداف االقتصادية فيها؛

 بالعالقة مع المصلحة الذاتية :المسؤولية االجتماعية هي إلزام رجال األعمال والمؤسسات بالمصلحة
الذاتية المتنورة التي تهتم بمصالح األطراف األخرى من غير حملة األسهم؛
 بالعالقة مع سلوك المؤسسات :المسؤولية االجتماعية هي مجموعة االلتزامات الطوعية أو غير الطوعية
التي تنسجم مع قواعد ومتطلبات البيئة واألطراف المؤثرة فيها؛
المركزَّالدَّيمقراطيَّالعربيَّألمانياََّّ-برلينَََََََََّّّّّّّّّكتابَّجماعيََََََََََّّّّّّّّّّالطبعةَّاألولىََّّ9102

َّ010

ةَّالجتماعيَّةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّظريَّةَّوالممارساتَّالتَّطبيقيَّة
المسؤوليَّ اَّ
 بالعالقة مع أخالقيات اإلدارة :المسؤولية االجتماعية هي الحد األدنى األخالقي المطلوب االلتزام به
لضمان امتثال المؤسسات للقانون والمعايير والقيم االجتماعية.
ثانيا :األصول النظرية لمفهوم المسؤولية االجتماعية
قبل التطرق لألصول النظرية لمفهوم المسؤولية االجتماعية سنتطرق أوال إلى أفكار العالم Howard
 Bowenلماله من دور في تأكيد أهمية فكرة المسؤولية االجتماعية ،وقد قام بإطالق مفهوم المسؤولية
االجتماعية للمؤسسات على أساس أنها عقد ضمني بين المؤسسة والمجتمع.

 .1أعمال Howard Bowen
من المهم قبل الحديث عن األصول النظرية لمفهوم المسؤولية االجتماعية أن نشد االنتباه للعمل
الكبير الذي قام به العالم  ،Howard Bowenوالذي لعب دو ار كبي ار في تأكيد أهمية فكرة المسؤولية
االجتماعية وتأسيس الحقل األكاديمي المعروف باسم "المؤسسة والمجتمع" والذي أسس ألول مرة بالواليات

المتحدة األمريكية خالل الخمسينيات ،والذي ساهم  Bowenفي جانب كبير من نقاشاته حيث قدم مساهمة
علمية كبيرة ،وفيما يلي أهم األفكار التي طرحها هذا العالم(Rodic, 2007, p. 13):
 .)1قدم تعريف للمسؤولية االجتماعية بأنها ":مصطلح المسؤولية االجتماعية لرجال األعمال سيتم استعماله
بشكل كبير مستقبال ،وسيحول اهتمام رجال األعمال إلتباع سياسات ،اتخاذ الق اررات ومتابعة التوجهات

المرغوبة والمتوافقة مع أهداف وقيم مجتمعنا" ،هذا التعريف حسب  Bowenال يعني أنه ولكون رجال
األعمال أفراد من المجتمع ال يحق لهم انتقاد القيم المتعارف عليها وتقديم وجهة النظر الخاصة بهم ،لكن

وفي نفس الوقت باعتبارهم أعضاء في المجتمع عليهم أال يكونوا غير مبالين بهذه القيم؛

 .)1مفهوم المسؤولية االجتماعية الذي يأخذ في الحساب الجانب الطوعي لرجال األعمال سيتحول إلى
وسيلة عملية لحل المشاكل االقتصادية بشكل أكثر شموال من الطريقة التي كانوا يتبعونها .وبالنظر لألهمية
المتزايدة للمسؤولية االجتماعية يجب أن نعرف بأن  Bowenأشار وبطريقة ملفتة بأن الحوار المتعلق

بالمسؤولية االجتماعية لن يجد فقط القب ول لدى المدراء بل سيصبح موضة بالنسبة لهم ،وقد كان توجه نحو

المستوى االجتماعي الكلي  Macro-Socialحيث كان رهانه متعلقا بالتوجه باالقتصاد األمريكي إلى
الفصل بين جودة المجتمع والمصلحة الخاصة ،وقام كذلك بإدخال مرادفات للمسؤولية االجتماعية التي ال

تزال مستخدمة إلى يومنا هذا :مسؤولية المجتمع ،االلتزامات االجتماعية وأخالقيات المؤسسة.

وبعد أكثر من خمسين سنة من التطور أصبح مفهوم المسؤولية االجتماعية حاليا يملك صفة االلتزام
اإلرادي لمدراء المؤسسات ،وقد قام أتباع  Bowenبتطوير كبير لنظريته وقاموا بإنشاء حقل أكاديمي آخر

"المؤسسة داخل المجتمع" ،هذا العالم ينتمي للمدرسة الكينزية ويمكننا القول بأنه طبق عبارة أستاذه الشهيرة

"األفكار تقود العالم".

المركزَّالدَّيمقراطيَّالعربيَّألمانياََّّ-برلينَََََََََّّّّّّّّّكتابَّجماعيََََََََََّّّّّّّّّّالطبعةَّاألولىََّّ9102

َّ011

ةَّالجتماعيَّةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّظريَّةَّوالممارساتَّالتَّطبيقيَّة
المسؤوليَّ اَّ
 .2األصول النظرية لمفهوم المسؤولية االجتماعية
بالنظر إلى األصول النظرية لمفهوم المسؤولية االجتماعية فقد نجد له أصوال في التضارب الحادث بين
النظرية النيوكالسيكية والنظريات الحديثة من نظرية أصحاب المصالح ونظرية حقوق الملكية ونظرية اآلثار
الخارجية( .نعيمة يحياوي 19-19 ،فيفري  ،1111الصفحات )9-9
 .1.2النظرية الكالسيكية أو نظرية المساهمين Shareholders

تتبنى هذه النظرية الحد األدنى من المسؤولية االجتماعية ،ألن وظيفة المؤسسة هي تحقيق أقصى

قدر من األرباح للمساهمين وخلق فرص العمل والمساهمات في مجال الضرائب (المسؤولية االقتصادية)،
فالوظيفة الوحيدة للمؤسسة هي استخدام مواردها والمشاركة في األنشطة الرامية إلى زيادة األرباح مادامت
هذه الممارسة في ظل المنافسة المفتوحة)، (Friedman Ms, 13 Septembre 1970, p. 13وثمة
من يقول أن هذا الموقف مؤسس على فكرة أن تعظيم الثروة يعني تحقيق الرفاهية العامة ،وهي تستخدم

لتشير إلى أن ا لمؤسسات ليست لديها مسؤوليات اجتماعية حتى لو كانت هي سبب المشكلة المطروحة.
)(Solomon H, 1985, p. 31

وترتكز هذه النظرية أساسا على أعمال االقتصادي .Milton Friedman

 .2.2نظرية أصحاب المصالح Stakeholders
طورت األبحاث النظرية المتعلقة بأخالق المؤسسة خالل سنوات الستينات إلى غاية صدور إشكالية
أصحاب المصالح ،حيث كان للعديد من المنظرين نصيب من النقاش فيما بينهم من أجل التعريف

بخصائص أصحاب المصالح نذكر من بينهم العالم  Edward Freemanوالعالم .Archie Caroll
(عمر شريف19 ،ـ 19فيفري  ،1111صفحة )0
هذا النموذج يرتكز على فرضية مختلفة تماما عن فرضية المساهمين ،وتتمثل في كون المؤسسة

ال يمكنها أن تحصر توجهها لهدف واحد فقط وهو الربح ،بل يجب أن تكون مسؤولة تجاه كل من يتواجد

ضمن الرهانات المتعلقة باألنشطة التي تديرها سواء كانوا أفراد أو البيئة أو المجتمع وكل األطراف ذات
المصلحة ،وبما أن أنشطة المؤسسة تجد نفسها في مقابل أطراف متزايدة باستمرار بسبب التطور الحاصل
على الصعيد االجتماعي والسياسي والتكنولوجي وتطور مؤسسات المجتمع المدني ،فإن أخذ مصالح هذه

الفئات وبشكل متوازن ويرضي الجميع أصبح مسألة محفوفة بالكثير من المخاطر( .صالح مهدي محسن
العامري ،1119 ،صفحة )39
 .3.2نظرية اآلثار الخارجية  Externalitiesأو نظرية حقوق الملكية
اآلثار الخارجية هي كل ما يصدر عن إنتاج المؤسسة في بيئتها دون أن يتم بينهما تعاقد (تبادل،

شراء ،)...وقد ازدادت القضية حدة مع تطور التكنولوجيا ،حيث أصبحت المؤسسات تنتج بكميات كبيرة
وبقدر زيادة هذه الكميات تتزايد اآلثار السلبية مثل اآلثار التي يخلفها مصنع إسمنت من تلوث في الجو
وقد تتسبب في أمراض خطيرة ،وكذلك األمر بالنسبة للمؤسسة التي تلوث الماء فهي تضر بالفالحة...
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المسؤوليَّ اَّ
وغيرها ،كما يمكن أن تكون للمؤسسات آثا ار إيجابية على المحيط مثل المستشفيات التي تحسن مستوى
الصحة أو الجامعات التي تعمل على تحسين مستوى التعليم ،هنا يجب أن نفرق بين المنتج واآلثار ،فالمنتج
له سوق ويمكن الحصول عل مقابل له أما اآلثار فليس لها سوق سواء كانت إيجابية أو سلبية ،فإذا
كانت اآلثار سلبية بالمجتمع والبيئة فإن البيئة ال تستطيع الحصول على تعويض إال في حاالت نادرة ،

أما إذا كانت اآلثار إيجابية فإن المؤسسة ال يمكنها الحصول على مقابل( .نجم ،البعد األخضر لرجال
األعمال ،1119 ،الصفحات )119-119
وحسب نظرية حقوق الملكية فإنه في حالة عدم تحديد الحقوق أي عدم وضوح فيما إذا كان للمؤسسة

الحق في إنتاج الذي ينتج عنه آثار سلبية أم ال فهنا تتدخل الدولة لتحديد الحقوق ،وهذا ال يتفق مع
الكالسيكيون إذ يعتبرون تدخل الدولة مساسا بحقوق الملكية والنشاط االقتصادي ،أما في حالة تحديد
الحقوق من قبل التشريعات فإن الدولة تتدخل بطريقة غير مباشرة ،ولهذا أصبح اهتمام المسيرين باآلثار

السلبية مفروضا من قبل األفراد والمجتمع وذلك من أجل الحد منها( .نجم ،البعد األخضر لرجال األعمال،
 ،1119الصفحات )119-119
ا لتطور التاريخي لمفهوم المسؤولية االجتماعية ونشأتها
لقد شاع في وقتنا الحالي مفهوم المسؤولية االجتماعية في العالم بأسره ،إذ أصبحت المؤسسات ملزمة
بإدراج هذا المفهوم ضمن سياستها بهدف توجيه اهتمامها صوب قضايا المجتمع والبيئة وتحقيق التنمية
المستدامة ،غير أن هذا المفهوم ليس بالجديد فقد ظهر وتطور في الفكر الغربي مع تطور النشاط

االقتصادي ،فهناك من يرجع تاريخ أول ش اررة للمسؤولية االجتماعية إلى القرن الثامن عشر الذي شهد تزايد
النقابات العمالية المطالبة بتحسين أوضاع العمال ،هذه الحركات كانت سببا في زرع أول بذرة للمسؤولية

االجتماعية في النظام الرأسمالي ،وعموما يمكن القول أن تطور مفهوم المسؤولية االجتماعية جاء مرافقا
لتطور مفهوم المؤسسة وازدياد حجمها.
أوال :نشأة المسؤولية االجتماعية
لقد كانت بداية ظهور مفهوم المسؤولية االجتماعية بداية متواضعة ،فإن هذا المفهوم لم يلفت األنظار

أو يشد االنتباه بل ظلت هناك بعض اإلشارات غير المباشرة حتى نهاية الخمسينيات وبداية الستينات من
القرن الماضي ،حيث بدأ هذا األخير يلفت األنظار ويشد االنتباه إليه أكبر مما مضى ،فكانت تلك البادرة
أشبه ما تكون لبداية فكر جديد في فلسفة اإلدارة في إطار مفهوم المسؤولية االجتماعية.

من الصعب تحديد تاريخ يمكن اعتباره بداية لظهور مفهوم المسؤولية االجتماعية ،فمنذ أكثر من

نصف قرن لم يكن هذا المصطلح أحد المصطلحات المستخدمة في أدبيات إدارة األعمال ،بل لم يكن حتى
أم ار واردا على اإلطالق .وقد عبر  Robinsonعن هذا الواقع بقوله" :أنه منذ نصف قرن مضى كان من
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قبيل الجرأة مجرد اقتراح أن إدارة المشروع يقع عليها أي نوع من المسؤولية اتجاه المجتمع"( .الصيرفي،
المسؤولية االجتماعية لإلدارة ،1113 ،صفحة )99
ظهر مصطلح المسؤولية االجتماعية أول مرة عام  1919عندما أشار  Sheldonفي كتابه "فلسفة
اإلدارة" « :إن المؤسسات عليها إلى جانب مسؤولياتها االقتصادية مسؤوليات أخرى اجتماعية ،وأن بقاء
المؤسسة واستمرارها على المدى الطويل يحتم عليها أن تلتزم وتستوفي تلك المسؤوليات االجتماعية»

) ،(Frank, 1984, p. 124إال أنه ال يمكن الجزم أن هذا التاريخ يعتبر المسعى األول لربط النتائج
االقتصادية للمؤسسة باألهداف المرغوبة ذات الطبيعة االجتماعية ،فمثال في أوقات ندرة الخشب األولى

التي شهدتها إنجلت ار في بداية القرن  19قرر عدد من المسؤولين غرس شجرة عن كل واحدة مقطوعة
لتمكين األجيال الالحقة من التمتع بثروة الخشب وفي نفس الوقت المحافظة على البيئة ،هذا دليل على أن
مسألة العدالة بين األجيال كانت مطروحة بشكل رسمي ،كما تبنت عدة مؤسسات فرنسية وأوروبية منذ

القرن  19مبادئ أخالقية منها احترام القيم العائلية مكان العمل ،أما في القرن العشرين فقد الحظ كالرك

"ال يعتبر األشخاص مسؤولين عن النتائج المعروفة عن أعمالهم فحسب ،بل تمتد هذه المسؤولية لتشمل
أيضا النتائج المعروفة عن معامالتهم سواء كانت متوافقة مع القانون أم ال"(Mundler, 2010, pp. .
)134-135

وأصبحت فكرة المسؤولية االجتماعية أكثر انتشا ار خالل العقد السادس من القرن العشرين وذلك بعد

ظهور االنتقادات العديدة لمفهوم المسؤولية االقتصادية أساسا لتعظيم الرفاهية االجتماعية ،فضال عن تطور
مفهوم المؤسسة كونها نظاما اجتماعيا فرعيا داخل نظام اجتماعي أكبر يجب أن تعمل من أجل تحقيق

التوازن معه لضمان االستمرار(Sethi, 1974, p. 67).

ولعل الفكرة األساسية لمفهوم المسؤولية االجتماعية تقوم على نظرية العقد االجتماعي والتي مفادها بأن
المؤسسة أو أي مؤسسة اجتماعية أخرى ترتبط ب عالقة تعاقدية مع المجتمع ،وهذه العالقة إما أن تكون

صريحة أو ضمنية) ، (others, 2006, p. 4يترتب عليها أن تقوم المؤسسة بتقديم المنتجات أو الخدمات
النافعة والمرغوبة فيها للمجتمع ومن ثم توزيع العوائد والمزايا االقتصادية والمكاسب االجتماعية على
المجموعات الموجودة في المجتمع بعدالة ،والتي تشكل القاعدة التي تستمد منها المؤسسة مواردها( .العتيبي،
 ،1119صفحة )10

وفي ظل هذه النظرية فإن على المؤسسات أن تعمل بصورة متوازنة وعقالنية على استخدام موارد المجتمع

برشد وتوزيع العائد أو أية موارد أخرى على المجتمع بعدالة .وهذا من شأنه أن يعطي المؤسسة صورة أكثر
قبوال لدى األطراف المختلفة ،وذلك ليس فقط ألنها قادرة على تحقيق األرباح وتعظيم القيمة السوقية للمالك

فحسب ،بل ألنها وحدة اجتماعية تلتزم بالمسؤولية االجت ماعية ،ما يعني حتما التزامها بالعقد االجتماعي.
(الحمادين ،1111 ،صفحة )19
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من هنا تم قبول المسؤولية االجتماعية هدفا من بين األهداف الرئيسية للمؤسسة ،وقد حظيت باالهتمام
لدى الدول المتقدمة والمجتمعات الغربية السيما على المستويين األكاديمي والعملي ،كما حظيت باالهتمام
في المجتمعات اإلسالمية بوتيرة متزايدة لشدة ارتباطها بالمفاهيم الدينية وان كان هذا االهتمام على المستوى
العملي الخيري أكثر منه على المستوى األكاديمي ،وذلك الكتنافه الكثير من الغموض والجدل بين الباحثين

ورجال األ عمال وغيرهم من ذوي العالقة واالهتمام حول طبيعة المسؤولية االجتماعية وأبعادها وآثارها وطرق
قياسها والرقابة عليها وما إلى ذلك(others, 2006, p. 16).
ثانيا :التطور التاريخي لمفهوم المسؤولية االجتماعية
عرف مفهوم المسؤولية االجتماعية تطو ار تزامن مع تطور النشاط االقتصادي الذي جاء مرافقا

لتطور مفهوم المؤسسة وازدياد حجمها كاآلتي( :نجم ،أخالقيات اإلدارة ومسؤوليات األعمال في شركات
األعمال ،1110 ،الصفحات )111-111
 .1الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية
 .1.1الثورة الصناعية واإلدارة العملية :مع ظهور الثورة الصناعية كانت جهود المؤسسات مركزة على
تحسين أدائها االقتصادي من خالل االهتمام بالبيئة الداخلية للعمل ،مع بروز (جهود) االستغالل المفرط

لجهود العاملين من أطفال ونساء لساعات طويلة ،كما لم يكن هناك أي وعي بيئي ألن الثورة الصناعية
كانت في بدايتها ولم يطرح مشكل التلوث البيئي أو ندرة الثروات الطبيعية.
وبدافع زيادة كفاءة استغالل الموارد البشرية ظهر اهتمام بعض المالكين ورجال األعمال لدراسة كيفية

تحسين اإلنتاجية من خال دراسة الحركة والوقت ،وطرق إنجاز العمل األفضل مع التركيز على تحفيز
العاملين ماديا مقابل جهد كبير يبذلونه إلعطاء إنتاج أكبر ،وهنا بدأت بعض بوادر ظهور المسؤولية
االجتماعية من قبل المالكين تجاه العاملين تتجسد في تحسين أجور العاملين.
 .2.1مرحلة العالقات اإلنسانية
مع تزايد استغالل العاملين في ظل ظروف العمل المزرية ولد شعور بضرورة االهتمام واعادة النظر

في ظروف العمل القاسية ،وكان ثمرة هذا الشعور هو التجارب الشهيرة التي أجريت في مصانع هوثورن
والتي جاءت كمحاولة لدراسة تأثير االهتمام بالعاملين وبظروف العمل على اإلنتاج اإلنتاجية .إن هذه
التحارب وغيرها كانت بمثابة نقلة نوعية في تطور مفهوم المسؤولية االجتماعية من خالل توفير ظروف
عمل مادة أفضل للعاملين (مثال :إنارة كافية داخل المصنع ،التهوية المناسبة ،أماكن للراحة.)...
 3.1مرحلة ظهور خطوط اإلنتاج وكبر حجم المؤسسات
إن التطورات التي أدخلها هنري فورد بابتكاره لخطوط اإلنتاج التي كانت تستخدم عددا كبي ار من األطفال
لسهولة أداء العمل إلنتاج كميات كبيرة من السيارات ،هذا األمر يعني عدم مراعاة المسؤولية االجتماعية
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للمؤسسة ،فضال عن بداية حدوث تلوث في الجو نتيجة استعمال نوعية منخفضة الجودة من الوقود ،كما
ال ننسى بداية االستنزاف الموسع للموارد الطبيعية كالغابات نتيجة كبر حجم المؤسسات.
 .1.1مرحلة تأثير األفكار االشتراكية
إن األفكار االشتراكية هي تحديات للمؤسسات بضرورة تحمل مسؤولية تجاه أطراف أخرى باإلضافة
إلى المالكين ،شملت هذه األفكار ما يتعلق بظروف العمل والتقاعد والضمان االجتماعي واصابات العمل
واالستقرار الوظيفي ،وبالتالي ساهمت في تبني الكثير من عناصر المسؤولية االجتماعية.

 .2الفترة الممتدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية
 .1.2مرحلة الكساد االقتصادي الكبير والنظرية الكينـزية
كان هدف المؤسسات في هذه المرحل ة إنتاج وتسويق أكبر كمية من المنتجات دون األخذ بعين
االعتبار المستهلك ومصالحه مع إهمال مسؤولياتها تجاه أطراف متعددة ،فأدى اإلفراط في اإلنتاج إلى
حدوث كساد عالمي كبير فانهارت المؤسسات مما أدى إلى تسريح اآلالف من العاملين فوجدوا أنفسهم

فجأة بدون دخل يعيشون منه .هذه االضطرابات تطلبت تدخل الدولة لحماية مصالح العاملين وايجاد فرص
عمل بديلة لهم ،هنا ظهرت نظرية كينز ونظريته الشهيرة بوجوب تدخل الدولة بحد معقول إلعادة التوازن

االقتصادي ،مما أدى إلى بناء أرضية صلبة للتوجهات األولى لتأصيل أفكار وتحديد عناصر المسؤولية
االجتماعية.
 .2.2مرحلة ما بعد الحرب العالمية والتوسع الصناعي
تميزت هذه الفترة بسقوط الكثير من األنظمة العسكرية واستبدلت بنظم ديمقراطية تؤمن بالمشاركة

السياسية ،ومن ثم توسع مفهوم الديمقراطية الصناعية فتعزز دور النقابات في المطالبة بتحسين ظروف
العمل وسن القوانين ا لتي تحمي العاملين وتعزز مشاركتهم في مجالس اإلدارة ،خاصة أنه في هذه الفترة
ظهر النظام االشتراكي في اإلتحاد السوفياتي ،فالمشاركة بالقرار وتحديد حد أدنى لألجور واشراك العاملين
باإلدارة ونظم التأمين االجتماعي والصحي وقوانين معالجة حوادث العمل وظهور جمعيات حماية المستهلك
في العالم الغربي كلها أحداث انعكست بشكل كبير على المؤسسات في العالم كله وأدت إلى نقلة نوعية

حقيقية في تبني المسؤولية االجتماعية وليس طرحا نظريا فقط.
 .3.2مرحلة المواجهات الواسعة بين اإلدارة والنقابات
إن تعزز المسار الديمقراطي والمكاسب التي حققها العاملون في مختلف الدول أدى إلى زيادة قوة

النقابات في التأثير على ق اررات المؤسسات وكذلك تزايد اإلضرابات ،مما سبب لها الكثير من الخسائر،
فضال عن التطور في وسائل االتصال التي ساهمت في توعية الناس والنشر السريع ألخبار المكتسبات
التي تحققها النقابات في بعض ال دول مثل بريطانيا وألمانيا .بعد هذا االتجاه تعمق الوعي بالمسؤولية
االجتماعية بالمطالبة بحماية البيئة ونشر الوعي البيئي بسبب إدراك الناس للتلوث الحاصل جراء اتساع

العمليات الصناعية وتلوث الجو بسبب نقص جودة الوقود المستعمل.
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كذلك تميزت هذه المرحلة بكثرة القضايا المرفوعة أمام المحاكم ألسباب تتعلق بعدم صالحية المنتجات
وعدم جودتها من وجهة نظر المستهلك أو بعض قضايا التسمم الغذائي أو إصابات العمل أو االنتهاكات
البيئية المختلفة.
 .1.2مرحلة القوانين والمدونات األخالقية
في هذه المرحلة بدأت المؤسسات في صياغة النداءات واالحتجاجات السابقة في شكل قوانين ودساتير

أخالقية وظهورها في شعارات المؤسسات سواء منها الصناعية أو الخدمية ،فقد بدأت في توعية العاملين
بالقواعد والضوابط السارية فيها والمتعلقة باالهتمام بالجوانب االجتماعية واألخالقية أهمها ما يتعلق بالمرأة
العاملة وحمايتها من االبتزاز .نشير هنا إلى ظهور حقل جديد في المحاسبة هو محاسبة المسؤولية
االجتماعية وكثرت كذلك الدراسات التي تربط بين تبني المسؤولية االجتماعية واألداء المالي للمؤسسات،

وكذلك تطوير مقاييس لألداء االجتماعي للمؤسسات.
 .2.2مرحلة جماعات الضغط
أدت المراحل السابقة إلى ظهور جماعات الضغط منها جمعيات حماية المستهلك ،جمعيات حماية

البيئة والمحافظة عليها ،جمعية أطباء بال حدود ،محامين بال حدود ،جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة،
جمعيات الدفاع عن حقوق الطفل وجمعيات السالم األخضر وغيرها ،وأصبحت هذه األخيرة قوة ال يستها ن
بها بسبب تأثيرها على شريحة المستفيدين منها بفرض خياراتها لتأخذ بعين االعتبار من قبل المؤسسات

مباشرة أو بشكل ضغط على الحكومات ينعكس بشكل غير مباشر على المؤسسات.

أصبحت المسؤولية االجتماعية في هذه المرحلة أكثر نضوجا كفكرة نظرية وأقوى حضو ار على
أرض الواقع كممارسة بحكم تطوير معايير ومؤشرات تطلبها الكثير من المنظمات الدولية خاصة تلك التي
تهتم بالتنمية المستدامة.

 .2.2مرحلة اقتصاد المعرفة وعصر المعلوماتية
تتسم هذه المرحلة بتغير طبيعة االقتصاد وبروز ظواهر مثل العولمة والخصخصة وانتشار شبكات

المعلومات واتساع نمو قطاع الخدمات حيث أدت هذه الظواهر إلى ظهور جرائم جديدة وأنواعا من
االنتهاكات والتجاوزات التي تتصل بالطبيعة الرقمية لالقتصاد الجديد ،باإلضافة إلى ما سببه اتساع نطاق

ظاهرة الخصخصة من تسريح للعاملين وتغير في هيكل االقتصاديات في دول العالم.

كل هذا أدى بالمؤسسات االقتصادية إلى تطوير مبادراتها االجتماعية خصوصا بعد انهيار بعض
المؤسسات العمالقة في االقتصاد األمريكي مثل (انرون  )Enronوالذي كان سببه عدم االلتزام بالمسؤولية
االجتماعية وأخالقيات األعمال من حيث اإلفصاح المحاسبي عن موقفها المالي واألصول الحقيقية

وتضخيمها بهدف تعظيم قيمة السهم بشكل غير صحيح ،األمر الذي ألحق أض ار ار بالمالكين والمستهلكين
والمجتمع على حد سواء ،هذا االنهيار أو اإلفالس الذي أدى بدوره إلى إفالس  Arther Andersenالتي
كانت أكبر مؤسسة محاسبية في العالم عام  ،1111مما أدى إلى صدور قوانين تعزز استقالل مراجع
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الحسابات وتنزل عقوبات بحق المدراء الذين ينشرون بيانات مظللة (مأمون حمدان ،1113 ،صفحة ،)31
وقد تحدث هذه التجاوزات إذا كانت مكافأة مجلس اإلدارة مثال ترتبط بتحقيق األرباح أو بمقدار هذه األرباح،
فتعمل اإلدارة عندئذ على التغاضي عن بعض االلتزامات أو تأجيل االعتراف بها أو تخفيض النفقات بشكل
فعلي للحصول على هذه المكافأة.

حدود ونطاق المسؤولية االجتماعية

في أي نقاش حول المسؤولية االجتماعية للمؤسسة تطرح إشكالية تحديد حدود هذه المسؤولية ،ذلك أنه
ليس من السهل تحديد ما المؤسسة مسؤولة عنه وتجاه من هي مسؤولة ،وعليه يجب إيجاد التوازن الجيد
بين الحد األدنى وهو أال تلتزم المؤسسة بأكثر مما يفرضه عليها القانون وتدعى بالمساهمات اإلجبارية،

والحد األقصى وهو االلتزام بمسؤوليات تجاوز اختصاصات المؤسسة وطاقاتها وتدعى بالمساهمات
االختيارية أو الطوعية .وال يوجد هناك اتفاق عالمي حول حدود مسؤولية المؤسسة ،ويبقى تحديد هذه
الحدود موضع نقاش مستمر وفي تطور سريع على مستوى الرأي العام ،فمثال بالنسبة للمؤسسات التي

تعمل في مناطق محرومة في دول تنتهك حقوق اإلنسان أو تعاني من صراع على السلطة تطرح إشكالية
حدود مسؤوليتها عن الخلل الموجود في المجتمع( .عياض ،1119 ،صفحة )9
في مثل هذه الحاالت فإن الحد األدنى من مسؤولية المؤسسة والذي يوصي به الميثاق العالمي لألمم
المتحدة هو أن تحرص على عدم استغالل هذا الوضع وأن ال تكون متورطة في انتهاك حقوق اإلنسان،

بسبب هذا الغموض الذي يكتنف حدود هذه المسؤولة ،اتسعت آمال ومتطلبات األطراف المهتمة بالمؤسسة
واختلفت باختالف البلدان والثقافات التي ينتمون إليها ،كما أنها تختلف من قطاع صناعي إلى آخر،
وبالتالي فإن تحديد حدود لدور مسؤولية المؤسسة تجاه الحكومات أو المجتمع المدني هو في كثير من

األحيان موضوع حوار وتفاوض يأخذ في الحسبان المعطيات المحلية ،لذا يجب على المؤسسة أن تدرس
أوال المعطيات الثقافية ومستوى تطور المجتمعات التي من الممكن أن تتعامل معها حتى تعرف أبعاد وحدود
المسؤولية االجتماعية التي تلتزم بها ألن اآلمال التي علقها مجتمع محروم يعاني من مختلف أمراض

التخلف على مؤسسة عالمية جاءت لتستثمر عنده تختلف جذريا عن متطلبات مجتمع آخر متطور من
نفس المؤسسة .واألسئلة التي تطرح في هذا المجال هي ما دور كل من المؤسسة والحكومة في توفير
الخدمات االجتماعية؟ كيف يمكن للمؤسسة أن تتأقلم مع مختلف الثقافات المحلية للمجتمعات التي تعمل
فيها( .عياض ،1119 ،صفحة .)9
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خاتمة:
لقد بدأ مفهوم المسؤولية االجتماعية بالتطور عندما تصاعدت الدعوات إلى أن تتبنى المؤسسات
المسؤولية باإلنفاق على األنشطة االجتماعية المختلفة بعد أن توجه النقد لها بتكديس األرباح وعدم مراعاة
المجتمع الذي تعمل فيه ،إال أن هذا يثير مشكلة تحديد حدود لهذه المسؤولية ذلك أنه ليس من السهل
تحديد ما المؤسسة مسؤولة عنه وتجاه من هي مسؤولة .وفي ظل هذه االعتبارات ظهرت عدة محاوالت

تهدف إلى تحديد األنشطة المرتبطة بالمسؤولية االجتماعية ،وقد وجدت اتجاهات متباينة وصعوبة في
تحديد هذه األنشطة وتبويبها في مجموعات متجانسة ،ويرجع سبب ذلك إلى الطبيعة المتغيرة لهذه األنشطة،
ويبقى تحديد هذه األنشطة وتحديد حدود للمسؤولية االجتماعية موضع نقاش مستمر ،حيث يتمحور األداء

االجتماعي للمؤسسة في عدة توجهات واستراتيجيات تندرج في تبنيها لمفهوم المسؤولية االجتماعية.وبشكل
عام فإن مسألة المسؤولية االجتماعية ودرجة تبنيها أو عدم تبنيها من قبل المؤسسات يقوم في جوهره على
ميل المؤسسة للتركيز على الجانب االقتصادي أو الجانب االجتماعي بعناصرهما المختلفة.
المراجع:
 .1اإليزو ،المشاركة في المواصفة القياسية الدولية المستقبلية

ISO26000حول المسؤولية االجتماعية . (n.d.).

Retrieved from www.iso.org.
 .1الحمادين ,ر  . (2002).محاسبة المسؤولية االجتماعية في المؤسسات الفندقية األردنية( .ر .م .منشورة ), Ed.األردن :
جامعة آل البيت.
 .9بومدين بروال عمر شريف19( .ـ 19فيفري  .) 1111المسؤولية االجتماعية كدافع لتبني سياسة بيئية مسؤولة من طرف
منظمات األعمال .الملتقى الدولي حول منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية (صفحة ص .)0جامعة بشار.
 .9ثامر ياسر البكري أبي سعيد الديوهجي .) 1111( .إدراك المديرين لمفهوم المسؤولية االجتماعية .المجلة العربية لإلدارة
(ع ،)1ص.99

 .9ثامر ياسر البكري .)1111( .التسويق والمسؤولية االجتماعية (اإلصدار ط .)1عمان ،األردن :دار وائل للنشر والتوزيع.
 .0زكية مقري نعيمة يحياوي 19-19( .فيفري  .)1111دالئل إسالمية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،دراسة موازنة بين
النظامين اإلسالمي والوصفي .الملتقى الدولي حول منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية (الصفحات ص  .)9-9جامعة
بشار.
 .3طاهر محسن منصور الغالبي صالح مهدي محسن العامري .)1119( .المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال
(اإلصدار ط .)1عمان ،األردن :دار وائل للنشر.
 .9مأمون حمدان ,ح .ا . (2007).نظرية المحاسبة ط 1عمان ،األردن :دار الثقافة للنشر والتوزيع.
 .9محمد الصيرفي .) 1113( .المسؤولية االجتماعية لإلدارة .االسكندرية ،مصر :دار الوفاء.
 .11محمد عادل عياض .) 1119( .الملتقى الدولي حول االقتصاد التضامني .المسؤولية االجتماعية للمؤسسة مدخل
لمساهمة منظمات األعمال في االقتصاد التضامني .جامعة تلمسان.

المركزَّالدَّيمقراطيَّالعربيَّألمانياََّّ-برلينَََََََََّّّّّّّّّكتابَّجماعيََََََََََّّّّّّّّّّالطبعةَّاألولىََّّ9102

َّ001

ةَّالجتماعيَّةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّظريَّةَّوالممارساتَّالتَّطبيقيَّة
َّالمسؤوليَّ ا
 دراسة، القياس واإلفصاح المحاسبي عن األداء االجتماعي في القطاع المصرفي.) 1119( . محمد مطلق العتيبي.11
. جامعة دمشق: سوريا، المحرر) دمشق، (رسالة ماجستير غير منشورة.ميدانية في المملكة العربية السعودية

، (ترجمة عال أحمد إصالح.)1 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات (اإلصدار ط.)1111( . نانسي لي فيليب كوتلر.11
. الدار الدولية لالستثمارات الثقافية: مصر، القاهرة،المحرر) القاهرة

: األردن، عمان.)1 أخالقيات اإلدارة ومسؤوليات األعمال في شركات األعمال (اإلصدار ط.)1110( . نجم عبود نجم.19
.الوراق للنشر والتوزيع
. مؤسسة الوراق للنشر التوزيع: األردن، عمان. البع د األخضر لرجال األعمال.)1119( . نجم عبود نجم.19
15. A.B, C. (1999). Corporate Social Responsability, evolution of a definitional construct.
Business and society , vol 38 (N3), pp 268-295.
16. Brodhag, C. (2003). Dictionnaire du développement durable. Québec, Canada: edition
multi mondes, AFNOR.
17. Brodhag, C. (4-6 Septembre 2004). SMIA 03 congrès internationale avec exposition
d’innovations le management durable en action. Développement durable- responsabilité
sociétale des entreprises (p. p3). Université de Genève.
18. Business for Social Responsability, Introduction. (2004, March 25). Retrieved from
http://www.bsr.org/BSR Resources/ White Paper Detail cfm? Document ID=48 809.
19. Commission des Communautés Européennes, Livret vert. (2001). Promouvoir le cadre
européen pour la responsabilité social des entreprises.
20. Drucker, P. (1977). An introductory view of management. USA: Harper’s collegue press.
21. Drucker, P. (1992, September- October). The new society of organizations. Harvard
Business Review , p. p99.
22. Ferrel, D. C. (1994). Business ethics décision making and cases. USA: Houghton Miffin
Co.
23. Frank, J. A. (1984). Voluntary social reporting: an Iso – Beta portfelio analysis. The
accounting review , vol Iv ( N° 5), p 124.
24. Friedman Ms, F. (13 Septembre 1970). The social responsability of business is to increase
its profit. New York Time magazine , 122-6 Heald, p33.
25. Holmes, S. (1985). « Corporate Social Performance And Present Areas of Commitment ».
Academy of Management Journal (A.M.J) , vol 20, p. p435.
26. Marie Françoise Guyonnaud, F. W. ( Mars 2004). Du Management environnemtal au
développement durable des entreprises. France: ADEM.
27. Michel Capron, F. Q.-L. (2007). La responsabilité sociale d’entreprise . Paris: éditions la
découverte.
28. Mundler, L. A. (2010). Economie de l’environnement et du développement durable.
Bruxelles: de boeck.
29. others, K. a. (2006). Determinants of corporate sociale disclosure in developing contries,
the case of quatar. International accounting , vol 19, p 4.
30. Rodic, I. (2007). RSE le développement d’un cadre européen. (m. d. d’études, Éd.) Genève:
institut européen de l’université de Genève.
31. Sethi, S. a. (1974). An approach to incorporating sociale preferences in developing
corporate action strategies, In the unstable ground: corporate sociale poling in dynamic
society. New Jersey: edited by S.P Sethi, Melville pubishing company.
32. Smouts, M. C. ( 2008). Le développement durable les termes du débat ( 2é edition ed.).
Paris: Armand Colin.
33. Solomon H, H. G. (1985). La morale en affaires- clé de réussite. Paris: éditions
d’organisations.
000َّ

َّ9102ََّّبرلينَََََََََّّّّّّّّّكتابَّجماعيََََََََََّّّّّّّّّّالطبعةَّاألولى-َّالمركزَّالدَّيمقراطيَّالعربيَّألمانيا

ةَّالجتماعيَّةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّظريَّةَّوالممارساتَّالتَّطبيقيَّة
َّالمسؤوليَّ ا
34. Stephen, R. (1999). « Management Concept And Application ». USA: Prentice-Hall Inc.
35. Strier, F. (1979). The Business Manager’s Dilemma, Defining Social Responsability.
Journal of Engineering Management (J.E.M) , vol 2 ( N1), p. p9.
36. World Bank, working paper. (2004, March 25). Opportunities and options for government
to promote corporate social Responsibility in Europe and central Asia ,Evidence from
Bulgaria, Croatia and Romania.

001َّ

َّ9102ََّّبرلينَََََََََّّّّّّّّّكتابَّجماعيََََََََََّّّّّّّّّّالطبعةَّاألولى-َّالمركزَّالدَّيمقراطيَّالعربيَّألمانيا

طبيقية َّ
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ

" المسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية وهوية المجتمع"

د .طرابلسي عبد الحق

د .بن دريدي منير

جامعة سوق أهراس-الجزائر-

جامعة سوق أهراس-الجزائر-

الملخص:
لقد سادت العقيدة الربحية والسوقية الذهنية االقتصادية للمؤسسات لعقود طويلة ،خاصة مع انخراط
العديد من الكيانات المالية ضمن الفضاء الفكري الرأسمالي ،غير أن هذا أحدث أنطولوجية هووية نوعية
للمجتمعات الرأسمالية سماتها األساسية الربح والمصالح ،لكنه في نفس الوقت أعطى المشروعية لنمط

جديد في التفكير نحو مؤسسات اقتصادية مزودة

بالمسؤولية االجتماعية واألخالقية والبيئية نحو

المجتمع ،أين تكون هناك مجتمعات المساندة والرعاية ،وقد عالجنا في هذا العرض تلك المقاربات
والتأثيرات المتبادلة والمتوقعة بين المسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية والهوية اإلنسانية في
المجتمع من خالل موضوعات عديدة منها القيم اإلنسانية كالعدالة والديمقراطية وااللتزام األخالقي،
مجاالت المسؤولية االجتماعية كمجال الموظفين ،مجال التنمية والبيئة ،حقوق االنسان.

Abstract
َََّّّThe doctrine of profitability and the economic mindset of enterprises has prevailed for
many decades, especially with the involvement of many financial entities within the
capitalist intellectual space, But this has created an anthology of capitalist societies whose
main features are profit and interests, However, this has given rise to the evolution of a new
type of thinking towards institutions Economic, social, moral and environmental
responsibility towards society, where there are supportive and caring communities. In this
presentation, we dealt with these approaches and the mutual and expected effects between
the social responsibility of economic institutions and identity Human rights in society
through many topics including human values such as justice, democracy and moral
commitment, fields of social responsibility such as employees, development and
َََّّّenvironment, human rights.
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المقدمة:
تخوض المؤسسات االقتصادية حول العالم نشاطاتها اإلنتاجية والتسويقية ،وهي مشبعة بكل تلك الشروط
والقواعد التنافسية التي توفر لها الربح المالي المستهدف ،كما ال يخفى على أحد ،أن كل المؤسسات
تقريبا قد انخرطت ضمن لعبة السوق الرأسمالية العالمية ،حتى أصبح الكالم مشروعا حول تشكيل كيانات
مالية محضة وأنظمة كوربوقراطية تتنفس السوق وتستنشق األرباح والمصالح ،ويكون مشروعا أكثر لو
قادنا الحديث عن أنطولوجيا هووية جديدة ،ولدت من خالل مخاض تلك التجذرات االيديولوجية الرأسمالية،

والمتعاليات الثقافية اللبيرالية  ،التي ميزت الممارسة االقتصادية في العالم الغربي على مدى العصور
الفارطة.

على الرغم مما ذكر سابقا فال يمكن النكران أن الجهاز الفكري الرأسمالي أيقن على مدى تحقيبات زمنية

سابقة ،بخطورة التوحش المالي والتنمر االجتماعي الناتج عن تطبيق مخططاته وأفكاره ،وهذا ما جعل
الكثير من رواده ينظرون لمجتمع الرفاهية ،مجتمع ما بعد الحداثة ،مجتمع المساندة والرعاية ،ما جعل

المؤسسات االقتصادية تعدل في الكثير من األحيان من تلك العادات الثقافية في اإلنتاج والسوق
والعالقات اإلنساني ة بل و في رؤيتها للمجتمع ككل ،وحتى العالم بأكمله ،حتى أصبح نشاط هذه
المؤسسات غير معزول عن أهداف المجتمع و قضاياه ومشكالته اليومية (الفقر ،التنمية) وحتى عن
المشكالت التي أصبحت تهدد حياتنا على هذا الكون (االحتباس الحراري ،التغير المناخي ،الحروب،

األسلحة الكيميائية و النووية ،).....هذا ما يجرنا للحديث عن موضوع المسؤولية االجتماعية بأبعادها
االجتماعية واالقتصادية واألخالقية ضمن مقاربة البحث عن الهوية االجتماعية للمجتمع ،بل و لهذا
اإلنسان الذي يحيا ويعيش في هذا الكوكب ،و ننفلت في هذه السردية البحثية لمناقشة موضوعات ذات
العالقة المشتركة بين المسؤولية االجتماعية والهوية اإلنسانية وذلك من خالل الخطة التالية:
أوال :اإلطار المفاهيمي
 .1مفهوم المسؤولية االجتماعية.
 .2مفهوم الهوية االجتماعية.

ثانيا :القيم اإلنسانية وااللتزام األخالقي (منطق التحول)
 -1العدالة االجتماعية والديمقراطية.
ثالثا :مساءالت الهوية من خالل مجاالت المسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية
 .1مجال العمال والموظفين.
 .2مجال التنمية والبيئة.

 .3مجال حقوق اإلنسان.
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أوال  :اإلطار المفاهيمي
-1مفهوم المسؤولية االجتماعية:
لقد شكلت على الدوام العالقة بين منظمات األعمال وفعاليات المجتمع إستشكاال اجتماعيا واقتصاديا
على مدى تاريخ اإلنتاج الصناعي والخدماتي ،خاصة بعد ذلك التنامي المتزايد في االستثمارات
االقتصادية للقطاع الخاص ،فأصبح من الضروري في مراحل ليست ببعيدة أن يلتزم االقتصادي بالمطلب

االجتماعي ،أي أن االلتزام بالمسؤولية االجتماعية اتجاه المجتمع من طرف المؤسسات و رجال األعمال
والشركات قد أصبح من ميزات ومواصفات النشاط االقتصادي ،حيث أن أخالقية مناخ المال واألعمال
وترقية الحياة اإلنسانية وتعزيز القيم والثقافة المجتمعية ،والسعي إلى مبادرة تدعيم العلوم والمعارف ،كلها
أهداف ومجاالت المسؤولية االجتماعية لهذه المؤسسات والشركات ،وقد اجتهد الكثير في إعطاء تعريفات
متباينة للمسؤولية االجتماعية ،حيث يوضح ميكائيل تيريلي أن التصورات األولى للمفهوم تطورت مع
بدايات الخمسينيات من القرن الماضي مثل ما قدمه باون 1153 bowenم في إشارته الواضحة إلى
أن المسؤولية االجتماعية تتعلق بنشاطات المؤسسة التي البد أن تتبنى الرؤى والقيم الموجودة في
المجتمع ،ويقع على عاتق مسيري المؤسسات التزام اجتماعي من خالل وضع السياسات و اتخاذ الق اررات
التي تتجاوز تلك النشاطات التجارية ،إلى كل ما يحقق الفائدة العامة(Tirilly.2018.p13) .

كم يضيف كارول 1191 carrollم" :هي مجموع االلتزامات االقتصادية والقانونية 1واألخالقية ،مع

أخذ بعين االعتبار أن المجتمع ال بد أن يدرك بأنه محترم . (Tirilly.2018.p13)".....
ويشير بارنون  bernanبأن الوصول إلى تشخيص متكامل للمسؤولية االجتماعية ،هو ليس بالعملية
السهلة ،بل معقدة جدا خاصة في مجال منظمات األعمال ،وذلك يرجع في األساس إلى أمرين األول
يتمثل بوجود عدد كبير من أصحاب المصالح الذين تتعدد أهدافهم وتتباين بل وتتناقض أحيانا ،والثاني

وجود فجوة بين ما يتوقعه المجتمع وبين ما يتصوره رجال األعمال من إمكانيات يقدمونها للمجتمع.
(منصور الغالبي ومحسن العامري ،2005،ص ص)81-84

و يعتقد كذلك روبينس أن المسؤولية االجتماعية إنما ترتكز على اعتبار مبادرات و التزامات أخالقية
مركزة على األهداف بعيدة األمد أخذه في االعتبار مبادرات منظمة األعمال الحقيقية للوفاء بهذه
االلتزامات وبما يعزز صورتها في المجتمع ( .منصور الغالبي ومحسن العامري ،2005،ص )81

كما قدم ديلسرود  8002 dahlsrudم دراسة تحليلية ل  33تعريفا مقترحا للمسؤولية االجتماعية

للمؤسسات ( )RSEواستطاع أن يحدد خمس جوانب أساسية تتكرر دوما في هذه التعاريف و تلقى
جاذبية تحليلية عند أكثر الدارسين وهي الجوانب االجتماعية ،البيئية ،الجانب االقتصادي ،الطابع
التطوعي ،المساواة ،وقد تدمج هذه الجوانب الخمس في الكثير من التعريفات الحديثة للمسؤولية
االجتماعية)Lacasse.2017.p06( .
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كما نورد فيما يلي هرمية

 2002 carrollم للمسؤولية االجتماعية( .منصور الغالبي ومحسن

العامري ،2005،ص)42
شكل رقم ( )1يوضح هرمية كارول للمسؤولية االجتماعية.
المسؤولية الخيرة


إن التصرف كمواطن صالح يسهم في تعزيز الموارد في المجتمع
وتحسين نوعية الحياة فيه.

المسؤولية األخالقية


عندما تراعي المنظمة األخالق في قراراتها فإنها تعمل ما هو
صحيح و حق و عادل و تتجنب األضرار بالفئات المختلفة.

المسؤولية القانونية


طاعة القانون :حيث أن القوانين هي مرآة تعكس ما هو صحيح
أو خطأ في المجتمع

المسؤولية االقتصادية


كون المنظمة تحقق ربحا فإن هذا يمثل قاعدة أساسية للوفاء
بالمتطلبات األخرى.

وعموما فالمسؤولية االجتماعية في أبسط التصورات العلمية والممارسات العملية ،هي االلتزام لكل ناشط
اقتصادي والوفاء بالمتطلبات االجتماعية واالقتصادية واألخالقية واحترام البيئة وقيم العدالة و المساواة
والديموقراطية للمجتمع ،ومراعاة منظومة الثقافة والقوانين ،واالهتمام الفعال بمشكالت الحياة اليومية

للناس وقضاياهم ،ألن المؤسسة في النهاية تحقق الربح المالي وهي في نفس الوقت ال تعيش بمعزل
عن تأثيرات محيطها االجتماعي بكل مواصفاته واشكاالته.
-1مفهوم الهوية اإلنسانية:
يعتبر مفهوم الهوية من أكثر المفاهيم إثارة للنقاش ،فالبعض يعطي له محددات سيكولوجية ،ليكون
التعري ف بالذات احدى الضوابط النفسية واألدوات الشخصية لمواجهة الذات باآلخرين ،كما تتجذر الهوية
كمشاكلة تاريخية حضارية ،فالبعض يفهمها على أنها تلك المورثات الحضارية والثقافية المترسخة في

المجتمعات والمميزة لها عن غيرها طول تاريخ حياتها ،كما أن مفهوم الهوية حاضر معنا اليوم بقوة
ويتعايش معنا كأفراد وجماعات ومجتمعات

بشرية تحيا ضمن متغيرات ومشكالت كونية متباينة

ومتسارعة ،فالجوهر الهووي للفرد ومحاولة ايجاد تعريف لنفسه ،قد يتأثر بأنطولوجية جماعات و
مجتمعات مختلفة فكريا ومتنوعة ثقافيا ،تنتشر ضمن مساحات زمكانية متعددة على هذا الكون ،مما
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يعطي للمفهوم خاصية اإلشكالية في الفهم ،وعموما فمن الممكن أن نجمع العديد من العناصر التي
تكون األقرب لتشكيل مضمون الهوية اإلنسانية (الشعور ،الالشعور) (الجنس ،العمر ،السن) (التكامل،
التمايز) (الرغبة في الوجود ،الثقة) (المادة ،الروح) (الدين ،العلم) (اللغة ،العادات ،األديان) (االنتماء،
الثورة ،االستقالل)....

وللحديث عن الهوية االجتماعية وعالقاتها بالمسؤولية االجتماعية ،فالهوية تتحقق في أبسط حاالتها

من خالل اإلحساس الممكن للكينونة البشرية بالوجود الفعال والمهم ،لتكون المسؤولية االجتماعية إحدى
نماذج تشكيل الهوية اإلنسانية في المجتمع ،فالمؤسسات االقتصادية تتمتع في األساس بميزات هوية

خاصة تميزها عن باق الفاعلين  ،فما الكالم عن الثقة التنظيمية وقواعد التسيير اإلداري ،والعالقات
اإلنسانية و صورة المؤسسة الذهنية والسمعة التجارية ،إال تثمين لعناصر الهوية التي تحققها المؤسسة
وتسعى إليها داخل المجتمع ،كما أن المسؤولية االجتماعية تدعم هذا الوجود الهووي للمؤسسة ،وتحفز
المؤسسات االقتصادية في المجتمع نحو ترسيخ الهوية اإلنسانية في المجتمع من خالل نشاطها
االجتماعي والتزامها األخالقي واحترامها لكرامة اإلنسان ولقيم المساواة والعدالة ولثقافة
وعقيدة المجتمعات التي تشتغل فيها هذه المؤسسات ،واهتمامها بمشكالت األفراد والجماعات االجتماعية،
وهي بذلك تقابل الحاجات النفسية واالجتماعية واالقتصادية واألخالقية والعلمية في المجتمع ،وهي أركان

حياتية جوهرية في تشكيل الهوية اإلنسانية للفرد والجماعة والمجتمع ،وعليه فالمسؤولية االجتماعية
للمؤسسة االقتصادية تحقق عناصر وشروط الهوية اإلنسانية في المجتمع في األساس ،حتى يمكن القول
أن المسؤولية االجتماعية تهدف في األساس إلى تدعيم الشعور الهووي لإلنسان بمؤسسته و بيئته وقيمه

و مجتمعه ،لتكون هذه المؤسسات االقتصادية جزءا ال يتج أز من مكونات هوية أي مجتمع كان.
ونستعرض فيما يلي مجموع من التعاريف للهوية:

يعرفها إليكس ميكشلي ":الهوية مركب من المعايير ،الذي يسمح بتعريف موضوع أو شعور داخلي ما،
و ينطوي الشعور بالهوية على مجموعة من المشاعر المختلفة ،كالشعور بالوحدة ،والتكامل ،واالنتماء،

والقيمة ،واالستقالل ،الشعور بالثقة المبني على أساس من إدارة الوجود"( ميكشيلي ،1113،ص.)15

ويشير كل من هارلمبس وهولبورن إلى أن الهوية هي شيء قابل للنقاش تأتي إثر عمليات التفاعل
اإلنساني ،وهي تستلزم عمل مقارنات بين الناس كي تؤسس أوجه التشابه واالختالف بينهم ،فأولئك الذين
يعتقدون بوجود التشابه بينهم وبين اآلخرين ،يشتركون في هوية الناس الذين يعتقدون أنهم مختلفون وال
يشتركون بذات الهوية ،ويرى جنكز أن الهوية االجتماعية هي حول المعاني( ...هارلمبس وهولبورن،

 ،2010ص)13
كما تفهم الهوية أنها ليست ماهية أو شخصية حضارية ثابتة ،بقدر ما هي مطلوقة نحو الحركة واإلبداع
والنمو ،ويشير جالل شوقي " :الهوية هي الوجود االجتماعي النشط ،الفعال ،المتجدد ،المبدع ،فهذه
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أصالتهـ و هكذا تزدهر األنا االجتماعية أو الهوية ،مع التطور االجتماعي و تغير الواقع تنشأ ثقافة
جديدة.....صورة جديدة عن الذات و العالم"(.بن بنوزة،2004/2003 ،ص)11
ثانيا :القيم اإلنسانية وااللتزام األخالقي (منطلق التجول)
يشير هيرمان جوزيف آبس رئيس أكبر مصرف ألماني –الدوتشة بنك  ":إن الربح شرط ضروري
لبقاء المشروع على قيد الحياة ،وان أهمية الربح بالنسبة للمشروع كأهمية الهواء الذي يستنشقه اإلنسان،
ولكن كما أن اإلنسان ال يعيش من استنشاق الهواء فقط ،كذلك ال يعمل المشروع من أجل تحقيق الربح،
فوظيفة المشروع تقديم خدمات للمجتمع و خلق فرص عمل و ليس تحقيق ارتفاع أسعار
األسهم"(خضور،2011/08/21،ص ،)02فهذا هو المنطلق الحقيقي للتحول التاريخي في البنى
االقتصادية وأوساط المال و األعمال العالمية ،فبعدما عاشت نظم السوق حالة من التغول الربحي

المنفلت من كل ضوابط أخالقية أو قواعد ثقافية ظهرت حركات اجتماعية تدعو ألنسنة االقتصاد ،وساهم

في الفترات السابقة بل والمتأخرة من القرن العشرين ،في أن تصبح أخالقية السوق و المسؤولية االجتماعية
إحدى أهم مبادئ الفكر الرأسمالي الحديث ،الذي يعلن منظروه صراحة على ضرورة االلتزام األخالقي

و اآلص رة االجتماعية التي يوفرها لألفراد في المجتمع ،و إال فهو مهدد أن يكون إحدى التجارب اإلنسانية
الفاشلة التي لن تفلح في فهم كنة اإلنسان و وجوده.
ويتضح إذا ،أن التحول الجوهري في فلسفة النظام الرأسمالي ،وتلوينه بالمنجزات االجتماعية ،وانخراطه
في قضايا المجتمع الثقافية ،ساهمت إلى حد كبير في أن تصبح المؤسسات االقتصادية ،نسجا اجتماعية
أساسية في الهوية اإلنسانية للمجتمعات خاصة عندما تبادر لتدعيم مكونات الهوية (الثقافية والعادات
والدين والرعاية االجتماعية والعدالة والديمقراطية ،)....وذلك من خالل المسؤولية االجتماعية كمسار
إللتزام أخالقي وقيمي لهذه المؤسسات.

وعلى العموم يمكن أن نلخص أبعاد هذا اإللتزام من خالل الشكل التالي:
شكل رقم ( ) 8يوضح أبعاد اإللتزام األخالقي للمؤسسات في المسؤولية االجتماعية و الهوية

المسؤولية

االجتماعية

العادات و التقاليد و الدين
العدالة االجتماعية و الديمقراطية
الرعاية االجتماعية
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وسنعالج من خالل هذا العرض إحدى أهم مصادر الهوية اإلنسانية العالمية ،التي ال تتجرد منها وجدنيات
البشرية على مر الحركة التاريخية للحضارات ،وهي العدالة االجتماعية والديموقراطية.
-1العدالة االجتماعية والديمقراطية:
تساهم المؤسسات االقتصادية في المجتمع و رجال األعمال في استنبات هذه القيم اإلنسانية ،بل
العمل على أساسها ،و يتحملون مسؤولياتهم االجتماعية في عدم التورط في منظومات الفساد والظلم في

المجتمع ،واستغالل النفوذ المالي الذي يزحف من المؤسسات االقتصادية إلى مؤسسات الدولة والقضاء،
لتتشكل تلك الصورة الالمعيارية التي تعلي من أقلية أوليغارشية مالية على حساب أغلبية مغلوبة ،فقيرة.
ويشير وارث محمد في مقال له مهم في مجلة دفاتر السياسة والقانون والذي يعتبر تشخيصا حقيقيا للواقع
الجزائري مايلي ،.............." :أفرغت كل عملية للتطوير االقتصادي أو االجتماعي من محتواها
خاصة في دول غنية مثل الجزائر ،أكسبها صفة التنمية الجزئية ،بدل التنمية الشاملة ،والتنمية المادية
عوض التنمية اإلنسانية ،فأضحت األقلية تملك و الغالبية تعيش حالة الفقر واإلذالل اليومي ،لذا من
حق األغلبية أن تثور القتناعهم بأنه ليس من القدر أن تكون الدولة و الشعب فقير ،بل نظام الفساد هو

المسؤول عن فساد الدولة و المجتمع" (وارث محمد،2013/01/04 ،ص.)13

وعليه فالعدالة االجتماعية كقيمة إنسانية ،تعتبر مبدأ جوهري في نجاح أي نظام اجتماعي كان ،وه و
مبدأ متعلم ،يرتكز على ثقافة يمجد لها المجتمع ونخبه ومؤسساته ،وهي من أهم ما تصدع بشأنه
المؤسسات كإحدى أهم متطلبات المسؤولية االجتماعية ،كما أنها إحدى الدعائم لبناء الهوية اإلنسانية

في أي كيان اجتماعي.
أما الحديث عن الديموقراطية فله جاذبية خاصة ،حيث أن الديموقراطية كقيمة حضارية ،تاريخية ،إنسانية
و مبدأ إنجاز أساسي ،ال يمكن إال أن تكون الصفة السائدة في الحياة البشرية ،فهي مطلب كوني ،مشهده

البسيط أن يعيش اإلنسان ح ار في فكره وصوته ودينه وأن يستشعر األهمية بالمشاركة في بيئاته التفاعلية
بما فيها األسرة ،السياسة ،مؤسسة عمله ،مدرسته ،.....و يشير آالن توران في كتابه ما الديموقراطية
إلى أن الديموقراطية ال تكون إال من خالل إجراءا ت أو قواعد إجرائية تضمن تأمين ومساهمة العدد
األكبر في الحياة العامة ،ويؤكد على ضرورة أن ال تتحقق الديموقراطية من خالل االكتفاء بضمانات
دستورية وقانونية شكلية ،خاصة في تلك الدول التي تسمي نفسها "الديموقراطية الشعبية" التي يحكمها
الحزب الواحد الديكتاتوري المتعسف ،بل أن تظل الحياة االقتصادية و االجتماعية خاضعة لهيمنة
أوليغارشيات حصينة أكثر فأكثر (.أالن توران ،2000 ،ص)15

وعموما فالعدالة االجتماعية والديموقراطية السياسية و االقتصادية واالجتماعية ،هي إحدى أهم أهداف
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية ، ،وهي أهم أركان هويتها بل تعتبر الميزة التعريفية لهذه
المؤسسات في نسيجها االجتماعي  ،فكما تهدف هذه المؤسسات لتدعيم قيم العدالة و الديموقراطية في
المجتمع ،فهي تهدف إلى تثبيتها كسلوك ثقافي داخل محيطها المهني و العمالي ،حيث أشارت الكثير
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من النظريات اإلدارية إلى أن العدالة االجتماعية والسلوك الديموقراطي الذي يتميز بها القادة و المسؤولون
في المؤسسة هو مفتاح نجاح المنظمات في مخرجات نشاطاتها.
فتشير نظرية العالقات اإلنسانية إلى أن األسلوب الديموقراطي في معاملة العاملين كفيل بأن يشعروا
باالحترام و التقدير و يحسون بالرضا وترتفع معنوياتهم ،فيتجهون لزيادة إنتاجيتهم في المؤسسة( .ياسين
عامر ومحمد عبد الوهاب،1114،ص.)11

كما يوضح ستيسي آدمز في نظرية العدالة أن الشعور بالعدالة مهم جدا في المؤسسة ،و كثير ما يقارن
الفرد ويكون مدفوعا إلحداث توازنه من خالل مقاربة مساهماته في المؤسسة بمحصالته وعوائده المختلفة.
(أحمد ماهر ،دون تاريخ ،ص.)151
ثالثا  :مجاالت المسؤولية االجتماعية ومساءالت الهوية
لقد مر مفهوم المسؤولية االجتماعية وعالقته بمناخ المال واألعمال تقريبا بثالث مراحل أساسية،
أثرت بشكل مباشر على ذلك المشهد الهووي للمجتمعات و للمؤسسات ففي مرحلة النمو االقتصادي
االستثماري األول ،كان االعتقاد السائد أن االلتزام األخالقي واالجتماعي للمنظمات هو توفير السلع و
الخدمات و تجاوز حاجز الندرة المؤثرة على المجتمع ،مما خلق هذا النموذج حالة من السعار الربحي

الالمتناهي للمنظمات على حساب الكثير من العناصر الوجدانية واإلنسانية للكينونة البشرية ،فأصبحت
الهوية تنجرف نحو محددات المادة والربح والنزعة االستهالكية أكثر ،غير أن التأثر بالمدارس النقدية

واألفكار االشتراكية ،نهيك عن النظريات اإلنسانية واالقتصادية لفترة ما بعد الحداثة ،ما بعد الربح،
الحداثة المتأخرة ،ظهرت مفاهيم و مقوالت حازت الجاذبية العلمية و االقتصادية خاصة بعد فترة
الخمسينيات من القرن الماضي ،حيث تعكس استشعا ار حقيقيا ببعض المخاطر التي تهدد كيانات المجتمع
بل وتهدد وجودنا الكوني في األساس ومنها مفهوم االنعكاسية ،حقوق اإلنسان ،األمن العالمي ،التغير

المناخي ،الحركة البيئية ،حماية الجنس البشري ومنظومات المناعة والمضادات الحيوية ،التلوث البيئي،
االنحدار األخالقي ،علمية العواطف و الوجدان ،.......و فيها يتضح بشكل كبير أن على الجميع أن
يتحمل مسؤوليته االجتماعية للوصول إلى حياة آمنة و أفضل ،تكون فيها كل المؤسسات االقتصادية

ملزمة بالمسؤولية االجتماعية اتجاه القضايا السابقة ،حتى نرتب لهوية إنسانية واجتماعية ،ال يغترب فيها
اإلنسان عن مكان عمله ،عن بيئة حياته ،عن محيط تفاعله ،فقد ترتسم معالم الهوية اإلنسانية و تتأثر
من خالل مخرجات النشاط االقتصادي للمنظمات و المؤسسات في المجتمع.

عموما فمجاالت المسؤولية االجتماعية التي تؤثر بصورة مباشرة على حياة الناس وهويتهم في المجتمع
هي ثالثة مجاالت أساسية :مجال العمال والموظفين ،مجال والبيئة ،مجال حقوق اإلنسان.

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

121

طبيقية َّ
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ

-1مجال العمال والموظفين:
تصر الكثير من النظريات اإلدارية والسلوكية ،على أن هوية العاملين في المنظمة تتأثر إلى حد
كبير بمحددات ومعايير الثقافة التنظيمية ،وبطرق التسيير ،بل ونموذج العالقات اإلنسانية ،و بعناصر
الوالء االجتماعي التي تميز هذه المنظمات حتى تصبح لها تعريفا هوياتيا ممي از لها عن غيرها ،ومن
أهم النشاطات التي تؤيدها هذه المنظمات في مجال المسؤولية االجتماعية هي نشاطات تفي أساسا

بمساءلة الهوية داخل المنظمة ضمن شروط و مواصفات الحياة االجتماعية المقبولة.

يشير طاهر محسن منصور الغالي و صالح مهدي محسن العامري ":إن تزايد استغالل العاملين واصابات
العمل الكثيرة و الوفيات الناتجة عنها و كذلك تشغيل األطفال و النساء في ظل الظروف المزرية قد ولد

شعو ار لدى الكثير من المهتمين بشؤون الصناعة في ذلك الوقت ،بضرورة االهتمام و إعادة الن ظر

بظروف العمل ،وقد كان ثمرة هذا الشعور هو التجارب الشهيرة التي أجريت في مصانع هوثورن و التي
هي باختصار محاولة لدراسة تأثير االهتمام بالعاملين .......إن هذا يمثل نقلة نوعية في تطور مفهوم

المسؤولية االجتماعية ،حيث بدأ االهتمام بالمستفيد األول واألقرب للمالكين وهم العاملون( "......منصور
الغالبي ومحسن العامري،2005 ،ص.)51
كما تتضمن المسؤولية اتجاه العاملين توفي ر متطلبات احترام كرامة العمال والموظفين ،وعدم االنتقاص
من قيمتهم في المشروع اإلنتاجي للمنظمة ،إلى جانب ضرورة توفير مجموعة من البرامج و خدمات

الرعاية و التأمين و يفصل فيها عبد الرزاق سالم الرحاحلة في أنها تفي بتحسين نوعية بيئة العمل وأخرى
لترقية الحياة االجتماعية لهم ،و ذلك من خالل توفير كل الظروف الفيزيقية المالئمة من نسبة الرطوبة
والح اررة والتهوية واإلضاءة والضوضاء وتوفير كل ما يخص تدابير السالمة واألمن والتغذية ،كما تهتم
المنظمات بوضع برامج الرعاية الصحية واالجتماعية كالمنح والمكافآت التحفيزات والنشاطات االجتماعية
والثقافية والنقل و تدعيم مسارات االتصال مع كل الموظفين والتشجيع على تنظم الدورات التدريبية
والتكوينية،

قصد

تطور

القدرات

(الرحاحلة ،2011،ص ص)151-155

والكفاءات

والمهارات

العلمية

والفنية

للموظفين.

هذا ما يساهم إلى حد كبير بتشكيل هوية إنسانية ووجود مميز للموظفين داخل المنظمة ال يغترب عن
الهوية التي تسعى كل منظمة أو مؤسسة لبنائها واألكثر من ذلك هو الوصول إلى فرد يحمل هوية
اجتماعية ترتكز على الحقوق األساسية التي يتمتع بها الفرد في المؤسسة والمجتمع ككل ،أين تنتفي كل
مشاعر الهامشية والتعامل مع هؤالء األفراد والموظفين كحاويات تستخدم في العملية اإلنتاجية فحسب.

-8مجال التنمية و البيئة:
أصبحت التنمية وقضايا البيئة إحدى أهم الشواغل التي تعنى بها المنظمات والمؤسسات والحكومات
والمجتمع المدني ،وهي من أهم ما تهتم به المسؤولية االجتماعية للشركات ،وقد خلص تقرير برونتالند
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ع لى أن " النموذج الحالي للتنمية االقتصادية ال يمكن أن يدوم على المدى البعيد ،حيث أنه يتسبب في
نفاذ الموارد الطبيعية وايذاء المجتمع" (مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،2008،ص .)05وقد عرف
التقرير نفسه التنمية المستدامة" التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون األضرار بقدرة األجيال المقبلة
على تلبية احتياجاتها" (المرجع السابق ،ص ،)05حيث إن المفهوم يتضمن أبعاد :البيئة والعدالة

واالقتصاد.

ويتضح أن قضية التنمية المستدامة وحماية البيئة هي قضية وجود وحفاظ على كينونة في األساس،
حتى أخذت هذه المسألة مسؤولية اجتماعية أوسع و أشمل من مسؤولية الشركات و المؤسسات ،حتى

أصبحت تتصدر اجتماعات و قوانين و اتفاقيات هيئة األمم المتحدة و لجانها.

كما تتصدر قضايا و إستشكاالت البيئة و التنمية اهتمام الباحثين و المنظرين ،خاصة بمسائالت ما
بعد الحداثة ،أين أصبح التهديد الوجودي لإلنسان من خالل االستنزاف البيئي إحدى إرهاصات نظريات
ما بعد التكنولوجيا ،ما وراء الرأسمالية ،و أصبح البحث الدؤوب عن مجال أنطولوجي هووي كوني متسم

بالسالم والتعايش إحدى أهم المساعي المستهدفة من قبل كل الفاعلين االقتصاديين و السياسيي ن
والعلميين في هذه المرحلة و يشير مصطفى خلف عبد الجواد " :إن الحديث االنعكاسي – أي التدمير
والدمار الطائش وغير المقصود الذي يسببه التحديث أوجد ما أسماه بيك" مجتمع المخاطر" أو ما أشار
إليه جيدنز بمصطلح " عدم اليقين المصنوع"  ،manufactured uncertaintyفارتفاع درجة ح اررة
األرض  ،وتلوث واستنزاف أجزاء من البيئة ،والمخاطر المرتبطة باإلنتاج الضخم من الدواجن والحيوانات
من أجل الغذاء ( مثل المناعة ضد بعض المضادات الحيوية) ،وتكاثر األسلحة النووية والكيميائية
وغيرها من أسلحة الدمار الشامل – كل هذه أمثلة على التبعات الخطيرة غير المقصودة للحداثة .وفي
مرحلة ما بعد الحداثة تظهر اآلثار السلبية للعلم والتصنيع والحكومات الكبيرة كأشباح حقيقية وليست
أشباح شاحبة في وليمة الحداثة"(عبد الجواد ،2011،ص.)181
-3مجال حقوق االنسان:
تشكل مواثيق حقوق اإلنسان العالمية إحدى أهم ما أثمرت به تلك الجهود المضنية لحقب متتالية ،تميزت

بإحقاق الحقوق اإلنسانية ،تلك الحقوق التي يستطيع من خاللها األفراد و الجماعات من الحياة باطمئنان،
من العمل بأمان ،من المشاركة في قررات المجتمعات السياسية ،وتعتبر أخالقيات حقوق اإلنسان ،إحدى
أهم المجاالت و مبادئ عمل المؤسسات و الشركات االقتصادية ،التي تتاح لها إال من خالل متاحة

هذه المبادئ وتقنينها على مستوى المجتمع و العمل السياسي ،فحقوق التنظيم النقابي وحقوق المرأة وذوي
االحتياجات الخاصة ،ورفض كل أشكال التمييز العنصري واإلثني أو التشفيع القبلي في أماكن العمل،
و التبليغ و التجريم لكل حاالت االستغالل والعنف والحاق العقوبات القاسية جسديا ونفسيا في الفضاءات
العمالية وتشغيل األطفال ،كلها تشكل مرجعا جوهريا لحقوق اإلنسان ،قد تتحمل المؤسسات والشركات
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االقتصادية مسؤولية اجتماعية في ضرورة العمل من خاللها ،بل البد أن تكون إحدى المكونات األساسية
لثقافة المنظمة و هويتها و لهوية المجتمع ككل ،ومن االتفاقيات التي تنص على حقوق اإلنسان البد
من اإلشارة إلى االتفاقية رقم ( )43للحرية النقابية و حم اية حق التنظيم النقابي الذي اعتمدها المؤتمر
العام لمنظمة العمل الدولية في  1تموز /يوليو 1184م ،واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة التي عرضتها

الجمعية العامة للتوقيع والتصديق بقرارها  (180د )3 -في  ،1152و إعالن األمم المتحدة للقضاء
على جميع أشكال التمييز العنصري ،الذي اعتمد و نشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة 1108

( د )14 -في 1113م (.عبد المقصود عبد المجيد ،دون تاريخ).
الخاتمة:
من الواضح أن المؤسسات االقتصادية ككيانات اجتماعية تتفاعل مع المجتمع الذي تنتمي إليه بل
وتتحمل مسؤولياتها االجتماعية اتجاهه خالل مسايرة يومياته ،والتعامل مع حاجاته المختلفة ،والعمل
على تحقيق األهداف الخاصة بالربح إلى جانب األهداف االجتماعية وااللتزامات الثقافية واألخالقية،

كما أن المسؤولية االجتماعية لهذه المؤسسات تقع ضمن الشوا غل الهوياتية للمجتمع بشكل أساسي،

فمبادئ كالعدالة والديم قراطية تكون بمثابة مدخالت اإلنجاز ألي نشاط اقتصادي ،وهي في نفس الوقت
إحدى مواصفات المكونات الثقافية لهوية المؤسسة والمجتمع على السواء ،فالعدالة ومشاركة الرأي تصبح
من أهم المتطلبات الوظيفية في أي منظمة اقتصادية وهي أخالق عامة ألي مجتمع ،كما أن مجاالت

المسؤولية االجتماعية في مجال الموظفين والتنمية والبيئة وحقوق اإلنسان ،تؤثر بشكل واضح على هوية
المجتمع ،وترتسم من خالل معالم لعادات ثقافية نوعية ،أساسها هوية اقتصادية اجتماعية ثقافية مشتركة،
لتكون هذه المؤسسات تسعى إلى خلق صورة معينة لهويتها في الوقت الذي تشارك في تكوين هوية

المجتمع خاصة من خالل نشاطاتها في مجال المسؤولية االجتماعية.
قائمة المراجع:

 .1أحمد ماهر ،السلوك التنظيمي -مدخل بناء المهارات ،-اإلسكندرية (مصر) ،الدار الجامعية ،ط.4
 .2آالن توران(2000م) ،ما الديموقراطية ،ترجمة عبود كاسوحة ،دمشق (سورية) ،منشورات و ازرة الثقافة.
 .3أليكس ميكشيالي ( ،)1113الهوية ،ترجمة علي وطفة ،دمشق(سورية) ،دار الوسيم للخدمات الطباعية ،ط .1

 .8خليل عبد المقصود عبد الحميد ،الخدمة االجتماعية و حقوق اإلنسانwww.Katabanabia.com ،

 .5رسالن خضور ،التنمية االقتصادية واالجتماعية في سورية -المسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال ،-ندوة
الثالثاء االقتصادية الرابعة و العشرين ،العدد 2011 /08 /21 ،11م ،دمشق (سورية).
 .1سعيد ياسين عامر وعلي محمد عبد الوهاب( ،)1114الفكر المعاصر في التنظيم واإلدارة ،القاهرة (مصر)،
مركز وايد سير قيس لالستشارات والتطوير اإلداري ،ط .2
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 .3سعيدة بن بوزة ( ،)2004-2003الهوية واالختالف في الرواية النسوية في المغرب العربي ،باتنة (الجزائر)،
رسالة دكتواه ،جامعة الحاج لخضر باتنة.
 .4طاهر محسن منصور الغالي وصالح مهدي محسن العامري( ،)2005المسؤولية االجتماعية و أخالقيات
األعمال ،عمان(األردن) ،دار وائل للنشر،ط.1
 .1عبد الرزاق سالم الرحاحلة( ،)2011المسؤولية االجتماعية ،األردن ،مكتبة المجتمع العربي و دار اإلعصار
العالمي للنشر و التوزيع ،ط.1
 .10مصطفى خلف عبد الجواد( ، )2011نظرية علم االجتماع المعاصر ،عمان (األردن) ،دار المسيرة المنشر
والتوزيع و الطباعة ،ط .2
 .11مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمية( ،)2008نيويورك وجنيف  ،كشف البيانات المتعلقة بتأثير الشركات على
المجتمع – االتجاهات و القضايا الراهنة ،-األمم المتحدة.

 .12هارلمبس وهولبورن(2010م)  ،سوسيولوجيا الثقافة والهوية ،ترجمة حاتم حميد محسن ،دمشق (سورية) ،دار
كيوان للطباعة والنشر والتوزيع ،ط.1
 .13وارث محمد ،الفساد و أثره على الفقر -إثارة إلى حالة الجزائر ،-مجلة دفاتر السياسة و القانون ،جامعة ورقلة،
عدد  04جانفي  ،2013الجزائر.
ََََّّّّ َّ
14-Christine Lacasse(mars 2017). pratique de communication de l’information sur la
Responsabilité sociale :portrait des entreprises cotées canadiennes , Mémoire de maitrise en
(comptabilité, contrôle, Audit), université du Québec A Montréal.
15-Mickael tirilly(Janvier 2018). la responsabilité sociale des entreprises dans le
secteur public – le cas des entreprise publiques, Thèse du docteure en Administration,
Université du Québec A Montréal canada, Janvier 2018.
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""المسؤولية االجتماعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة
Social responsibility in small and medium-sized enterprises and their role in achieving
sustainable development

 السبتي وسيلة.د
جامعة محمد خيضر
 الجزائر- بسكرة

 زعرور نعيمة.د
جامعة محمد خيضر
الجزائر- بسكرة

 منصور عبد القادر منصور.د
جامعة األقصى بغزة
فلسطين

:ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في
 وتطرقت،تحقيق التنمية المستدامة على اعتبار أنه مفهوم حديث وأصبح معيا ار هاما لنجاح المؤسسات

 كما تناولت التنمية المستدامة وكذا األداء االجتماعي والتنمية،الدراسة إلى مفهوم المسؤولية االجتماعية
المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونماذج قياس األداء االجتماعي وأهم المعوقات التي تحد من
.تبني المسؤولية االجتماعية
وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها أن غرس ثقافة المسؤولية االجتماعية يؤدي إلى تحقيق التنمية
 ونقص برامج التوعية بالدور االجتماعي للمؤسسات وكذا غياب المعلومات عن مختلف أوجه،المستدامة

.األداء االجتماعي لها

. تنمية مستدامة، تنمية، مؤسسات صغيرة ومتوسطة، مسؤولية اجتماعية:الكلمات المفتاحية
Abstract:
َََّّّThis study aims to identify the social responsibility of small and medium enterprises and it's
role in achieving sustainable development on the grounds that a modern concept and has
become an important criterion for the success of institutions, and touched on the study to the
concept of social responsibility, also dealt with sustainable development as well as social
performance and sustainable development of small and medium enterprises and models of
social performance measurement, and the most important obstacles that limit the adoption of
social responsibility.
َََّّّThe study came out a set of the most important results that instill a culture of social
responsibility leads to the achievement of sustainable development, and the lack of awareness
of the social role of institutions and programs as well as the absence of information on various
aspects of its social performance.
Key words: social responsibility, small and medium enterprises, development, sustainable
development.
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المقدمة:
يعتبر موضوع المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة من الموضوعات الهامة التي اهتم بها علماء
االقتصاد واالجتماع ،بحيث أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمل على تطوير النشاط االقتصادي
من جهة والنشاط االجتماعي من جهة أخرى ،على اعتبار أن لديها حقوق والتزامات اتجاه المجتمع وذلك
مقابل استخدام الموارد الطبيعية والبشرية والمادية والمساهمة في ايجاد الحلول التي تتعرض لها ،وبهذا
فالمسؤولية االجتماعية تعتبر كخيار استراتيجي من اجل تحقيق التنمية المستدامة ،من هنا جاءت فكرة هذه
الدراسة المتمثلة في التطرق للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة واإلشارة
لبعض المعوقات التي تحد من تطبيقها وذلك من أجل الوصول إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية

مستدامة.

ومما سبق يمكن صياغة إشكالية هذه الورقة البحثية كما يلي:
ما دور المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة؟
ولإلجابة على هذه االشكالية تم تقسيم هذه الورقة إلى النقاط التالية:
أوال :المسؤولية االجتماعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ثانيا :التنمية المستدامة.
ثالثا :األداء االجتماعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة.
رابعا :المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة ومعوقات
تطبيقها.
أهداف الدراسة :هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
 التعرف على مفهوم المسؤولية االجتماعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 التعرف على دور المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية
المستدامة.

 التعرف على نماذج قياس األداء االجتماعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أهمية الدراسة :تتمثل أهمية الدراسة إلى التعرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قطاع حيوي
وكذا موضوع المسؤولية االجتماعية التي أصبحت معيا ار من معايير قياس األداء في المؤسسات االقتصادية
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في الوقت الحالي خاصة مع ازدياد المنافسة في السوق والبحث عن منتجات تكون صديقة للبيئة واالهتمام
بقياس األداء البيئي واالجتماعي وربطه بالتنمية المستدامة.
أوال :المسؤولية االجتماعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 .1ماهية المسؤولية االجتماعية:
 .1.1التطور التاريخي لمفهوم المسؤولية االجتماعية:
يمكن تحديد أهم المراحل التي مر بها تطور مفهوم المسؤولية االجتماعية فيما يلي(خيابه عبد اهلل ،خيابه

صهيب:)2102 ،
 الثورة الصناعية :تتميز بوجود استغالل غير عقالني لجهود لعاملين والموارد البشرية وهذا يعني أن
المالكين هم المستفيدين بالدرجة األولى وال يوجد اهتمام بالعاملين والمجتمع والوعي البيئي ،وهذا يرجع
لكون الثورة في بداياتها ووفرة المياه والموارد لطبيعية غير المستغلة ،بحيث اتجه البحث في هذه المرحلة
عن كيفية تحسين انتاجية العاملين وكان ذلك من خالل دراسة الوقت وطريقة انجاز العمل األفضل

بالتركيز على تحفيز العاملين بالوسائل المادية عن طريق تحسين األجور المدفوعة للعاملين مقابل جهد
كبير إلعطاء انتاج كبير ،ويمكن القول أن في هذه المرحلة هناك وعيا بسيط بالمسؤولية االجتماعية

يتمثل في تحسين أجور العاملين.

 مرحلة تضخم حجم المؤسسات :تتميز بتخصيص العامل بجزء من العمل وال يحتاج إلى تدريب طويل
لكي يتقنه  ،كما تميزت باستنزاف مرعب للموارد الطبيعية نظر لتضخم حجم المؤسسات وهذا األمر يعني
عدم مراعاة المسؤولية االجتماعية.

 مرحلة تأثير أفكار االشتراكية :التطور المهم في هذه المرحلة يتمثل في كون أفكار االشتراكية ما هي
إال تحدي للمؤسسات الخاصة بضرورة تحمل مسؤولية أطراف أخرى باإلضافة إلى المالكين هذه األفكار
من العالمات البارزة التي دفعت المؤسسات إلى تبني الكثير من عناصر المسؤولية حيث كان من أبرز
مطالب العاملين ما يتعلق بظروف العمل والتقاعد والضمان االجتماعي واصابات العمل واالستقرار

الوظيفي.

 مرحلة الكساد االقتصادي الكبير والنظرية الكنزية :في هذه المرحلة ظهرت اضطرابات كثيرة نتيجة
الكساد وانهيار المؤسسات الصناعية وتسريح آالف العاملين مما أدي إلى تدخل الدولة لحماية مصالح
العاملين وايجاد فرص عمل بديلة لهم ،حيث ظهرت نظرية كينز الشهيرة التي تدعو إلى تدخل الدولة
بحد معقول إلعادة التوازن االقتصادي وهذا ما أدي إلى تأصيل أفكار وتحديد عناصر المسؤولي ة

االجتماعية.

 مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتوسع الصناعي :تعزز هذه المرحلة دور النقابات والضغط
بالمطالبة لتحسين ظروف العمل ومن القوانين التي تحمى العاملين وتعزز مشاركتهم في مجلس اإلدارة،
المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين
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فانعكست هذه األحداث بشكل كبير على المؤسسات حيث تم تحديد حد أدنى لألجور واشتراك العاملين
باإلدارة ونظم التأمين االجتماعي والصحي وقوانين معالجة حوادث العمل وظهور جمعيات حماية
المستهلك وهذا ما يفسر نقلة في تبني المسؤولية االجتماعية من قبل المؤسسات وليس طرحا نظريا فقط.
 مرحلة جماعات الضغط :تجسدت االحتياجات في المراحل السابقة إلى بروز جماعات ضغط حيث
أصبحت في هذه الفترة قوة ال يستهان بها من حيث تأثيرها في ق اررات المؤسسات حيث تمثل جماعات
الضغط مصالح شريحة واسعة من المستفيدين كجمعيات حماية المستهلك ،جمعيات حماية البيئة،

وأصبحت المسؤولية االجتماعية في هذه المرحلة أكثر تجسيدا حيث تم تطوير معايير ومؤشرات قياس
كمية تطلبها الكثير من المنظمات الدولية خصوصا تلك التي تتعلق بالتنمية المستدامة.

 مرحلة اقتصاد المعرفة وعصر المعلوماتية :تتسم هذه المرحلة بتغيير طبيعة االقتصاد وظهور ظواهر
مثل العولمة والخصخصة واتساع نمو قطاع الخدمات وازدهار تكنولوجيا المعلومات وانتشار شبكات
المعلومات ،حيث ولدت صناعة المعلوماتية وشبكة األنترنت ،كل هذا أدي بالمؤسسات باتجاه تطوير
مبادرتها االجتماعية وأن انهيار بعض المؤسسات العمالقة يرجع إلى غياب تطبيق هذا المفهوم في

أنشطة المؤسسة.

 .2.0تعريف المسؤولية االجتماعية:
لقد اختلفت تعاريف المسؤولية االجتماعية ونذكر أهمها:

هي عبارة عن "مجموع الق اررات واألفعال التي تتخذها المؤسسة للوصول إلى تحقيق األهداف المرغوبة والقيم
السائدة في المجتمع والتي تمثل في نهاية األمر جزءا من المنافع االقتصادية المباشرة إلدارة المؤسس ة

والساعية إلى تحقيقها كجزء من استراتيجيتها (".تامر ياسر البكري ،2110،ص  )22وتعرف كذلك "أن اإلدارة
وهي تتخذ ق اررات أي كانت تراعي التأثيرات االيجابية والسلبية لهذه الق اررات على كافة األطراف التي تعمل
معها وتحاول جاهدة لزيادة التأثيرات االيجابية بما يخدم جميع األطراف وبما ال يتعارض مع أهداف المؤسسة"

(سيد محمد جاد الرب ،2101،ص )01

وقد عرفت جمعية األمريكيين المسؤولية االجتماعية للمؤسسة "هي استجابة إدارة المؤسسات إلى التغير في
توقعات المستهلكين واالهتمام العام بالمجتمع واالستمرار بإنجاز المساهمات الفردية لألنشطة التجارية الهادفة

إلى خلق الثروة االقتصادية" (محمد الصيرفي ،2112،ص )02
والمسؤولية االجتماعية للمؤسسات كمفهوم لها ثالثة أوجه وهي(:تامر ياسر البكري ،2110،ص ص ) 30 ،43

أن كافة المؤسسات تسعى
المفهوم الكالسيكي :يعود للعالم آدم سميث ( )ADEM SMITHالذي أكد على ّ
لتقديم أفضل الخدمات لعموم المجتمع وتحقيق أعلى مستوى ممكن من األرباح وبما ينسجم مع األحكام

القانونية والقواعد األخالقية السائدة .فالربح هنا أصبح هدفا أحاديا تسعى إليه المؤسسة.
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المفهوم اإلداري :الذي تم إدراكه سنة  ،0341حيث تم التحول من الهدف األحادي إلى هدف آخر يتمثل
في تعظيم رضا المديرين أنفسهم وبحثهم عن القوة واألمان والموقع المتميز في ظل نمو وِاتساع المؤسسة،

وأشار فرنسيس سيتون ( X.SUTTON

 )FRANCISفي بحثه سنة  ،0391إلى كون المسؤولية

االجتماعية تظهر وتبرز في المؤسسات الكبيرة من خالل موازنة إدارة المؤسسة ما بين عدد من العناصر
المتفاعلة معها (حملة األسهم ،المقرضين ،الموردين ،الزبائن والحكومة) والتي يكون لها تأثير كبير في

مساعدة المديرين على تقديم المزيد من المنافع العامة نحو المجتمع.
المفهوم البيئي :الذي ِاختلفت تسمياته من نموذج البيئة االجتماعية عند ( )JACOBYوالنموذج النوعي
لحياة المديرين عند ( )HAY-GRAYإلى نموذج وجهة النظر العامة لـ ( ،)WILLIAMSبدأت مالمحه
تظهر سنة  0311بتحسيس المديرين في كون مسؤوليتهم االجتماعية ال تنحصر داخل المؤسسة فحسب

وال ترتبط بالسوق حصرا ،بل تمتد إلى أطراف وفئات متعددة تتمثل في عموم المجتمع .وخير من أوضح

الفكرة هما رالف نادر ( )RALPH NADERو جون جالبريث (.)JOHN K.GALBRAITH

ويمكن تحديد أهمية المسؤولية االجتماعية في النقاط التالية(:

طاهر محسن منصور الغالبي ،صالح مهدي

محسن العامري ،2119 ،ص)52

األهمية بالنسبة للمؤسسة:
 تحسين صورة المؤسسة في المجتمع وخاصة لدى العمالء والعمال وخاصة إذا اعتبرنا أن المسؤولية تمثل
مبادرات طوعية للمؤسسة اتجاه أطراف مباشرة أو غير مباشرة من وجود المؤسسة.

 من شأن االلتزام بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسة تحسين مناخ العمل ،كما تؤدي إلى بعث روح التعاون

والترابط بين مختلف األطراف.
 تمثل المسؤولية االجتماعية تجاوبا فعاال مع التغيرات الحاصلة في حاجات المجتمع.
 كما أن هناك فوائد أخرى تتمثل في المردود المادي واألداء المتطور من جراء تبني هذه المسؤولية.
األهمية بالنسبة للمجتمع:
 االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص وهو جوهر المسؤولية
االجتماعية للمؤسسة.
 تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع.

 ازدياد الوعي بأهمية االندماج التام بين المؤسسات ومختلف الفئات ذات المصالح.
 االرتقاء بالتنمية انطالقا من زيادة تثقيف والوعي االجتماعي على مستوى األفراد وهذا يساهم باالستقرار
السياسي والشعور بالعدالة االجتماعية.
المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين
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األهمية بالنسبة للدولة:
 تخفيف األعباء التي تتحملها الدولة في سبيل أداء مهماتها وخدماتها الصحية والتعليمية والثقافية
واالجتماعية األخرى.
 يؤدي االلتزام بالمسؤولية البيئية إلى تعظيم عوائد الدولة بسبب وعي المؤسسات بأهمية المساهمة العادلة
والصحيحة في تحمل التكاليف االجتماعية.

 المساهمة في التطور التكنولوجي والقضاء على البطالة وغيرها من المجاالت التي تجد الدولة الحديثة

نفسها غير قادرة على القيام بأعبائها جميعا بعيدا عن تحمل المؤسسات االقتصادية الخاصة دورها في هذا
اإلطار.

وعلى الرغم من أهمية المسؤولية االجتماعية للمؤسسة إال أنه هناك جدال بخصوص تبني المؤسسات لمزيد
من الدور االجتماعي.
وقد ركز المؤيدون للمسؤولية االجتماعية على الحجج التالية (:طاهر محسن منصور الغالبي ،صالح مهدي
محسن العامري ،2119 ،ص )19

 المؤسسة جزء ال يتج أز من المجتمع الذي تتواجد فيه لذا عليها أن تلعب دو ار كبي ار في تحقيق أهدافهالمختلفة.
 -زيادة األرباح على المدى البعيد إذا تبنت المؤسسة دو ار اجتماعيا.

 الدور االجتماعي هو رد فعل النقد الموجه للمؤسسة وهو اهتمامها باألرباح واهمال المتطلباتاالجتماعية.
 الصورة العامة للمؤسسة ستكون أفضل حينما تلعب دو ار اجتماعيا أي تحسن سمعة المؤسسة. -التقليل من اجراءات الحكومة وقوانينها المتعلقة بالتدخل في شؤون المؤسسات.

 المسؤولية االجتماعية شكل من التدابير الوقائية لتجنب المشاكل االجتماعية المعقدة التي ستحدثعاجال أو آجال.

أما حجج اآلراء المعارضة لتبني المسؤولية االجتماعية تنطلق من اعتبار االلتزام االجتماعي يتعارض مع
الهدف األساسي للمؤسسات وهو تحقيق الربح ويمكن حصر أهم الحجج في ما يلي ( :تامر ياسر البكري،2110،
ص ص )93 ،94

 االلتزام بمهام المسؤولية االجتماعية يحول المؤسسة إلى شكل ال يختلف عما هو سائد في المؤسساتالعمومية.

-

إذا انفردت المؤسسة بإنفاق المبالغ على تنفيذ برامج المسؤولية االجتماعية فإن ذلك يعني تحملها تكاليف
إضافية تنعكس على زيادة أسعار السلع التي تتعامل بها ،وبالتالي تنعكس سلبا على قدرتها التنافسية

في السوق.
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-

محدودية الخبرة والمهارات المتاحة لدي المؤسسات في معالجة المشاكل االجتماعية التي تعترض لها.

-

تضعف األهداف الرئيسية األخرى للمؤسسة لكونها تستنزف طاقة ليست القليلة من جهد المؤسسة كما
أن المشاكل االجتماعية هي مسؤولية الدولة فقط.

 .4.0أبعاد المسؤولية االجتماعية:
يمكن توضيح أبعاد المسؤولية االجتماعية للمؤسسة وعناصرها الرئيسية والفرعية من خالل الجدول التالي:
الجدول رقم ( )1أبعاد المسؤولية االجتماعية وعناصرها الرئيسية والفرعية
البعد
االقتصادي

العناصر الرئيسية
المنافسة العادلة

العناصر الفرعية
-منع االحتكار وعدم اإلضرار بالمستهلكين

احترام قواعد المنافسة وعدم اإللحاق األذى بالمنافسين-استفادة المجتمع من التقدم التكنولوجي

التكنولوجيا

استخدام التكنولوجيا في معالجة األضرار التي تلحق بالمجتمعوالبيئة
-حماية المستهلك من المواد الضارة

القانوني
قوانين حماية المستهلك

حماية األطفال صحيا و ثقافيا-منع التلوث بشتى أنواعه

حماية البيئة

-صيانة الموارد و تنميتها

التخلص من المنتجات بعد استهالكها-التقليل إصابات العمل

السالمة و العدالة

تحسين ظروف العمل و منع عمل المسنين و صغار السنمنع التمييز على أساس الجنس أو الدين-توظيف المعوقين

االجتماعي

المعايير األخالقية والقيم

-مراعاة مبدأ تكافئ الفرص في التوظيف

االجتماعية

مراعاة حقوق اإلنسان-احترام العادات و التقاليد و مراعاة الجوانب األخالقية في االستهالك

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين
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-نوعية المنتجات و الخدمات المقدمة

نوعية الحياة

المساهمة في تقديم الحاجات األساسية للمجتمعالمصدر :سمير مصطفي أبو مدللة ،محمود حسين عيسى ،آليات تعزيز المسؤولية االجتماعية في مؤسسات القطاع الخاص
الفلسطيني ،مجلة جامعة األزهر ،غزة ،سلسلة العلوم االنسانية  ،6112المجلد  ،11العدد  ،6ص.616

وقد صنف كارول ( )CARROLLأبعاد المسؤولية االجتماعية للمؤسسات إلى أربعة أبعاد وهي كما

يلي( :المصدر :سمير مصطفي أبو مدللة ،محمود حسين عيسى ،6112 ،ص )612

وتحسين نوعية الحياة
إن التصرف كمواطن صالح يسهم في تعزيز الموارد في المجتمع
المسؤولية الخ ِيرةّ :
ّ
فيه.
المسؤولية األخالقية :عندما تراعي المؤسسة األخالق في ق ارراتها فإنها تعمل ما هو صحيح وحق وعادل
وتتجنب اإلضرار بالفئات المختلفة.
ألن القوانين هي مرآة تعكس ما هو صحيح أو خطأ في
المسؤولية القانونية :من خالل االمتثال للقوانينّ ،
المجتمع وتمثل قواعد العمل األساسية.
فان هذا يمثل قاعدة أساسية للوفاء بالمتطلبات األخرى.
المسؤولية االقتصادية :كون المؤسسة تح ّقق ربحًاّ ،
 .2ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
 .0.2تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر علم االقتصاد بأنها ''استثمار يوجد إلنتاج محدد
لتحقيق عائد (ربح) وعائد نفعي على المجتمع ويتميز بانخفاض رأسمال المستثمر والتكنولوجيا البسيطة
المستخدمة( ''.محمد هيكل ،2114 ،ص )00

كما يمكن تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب بعض الدول كما يلي:
 ألمانيا :تعرفها بأنها'' مؤسسات تجارية بإمكانها توظيف عدد هائل من العمال قد يصل إلى 911
عامل وتحقق مبيعات صافية اقل من 011مليون  DMفي السنة( ''.محمد هيكل ،2114 ،ص )02

 االتحاد األوربي :حدد التعريف المعتمد بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة  0331من
طرف االتحاد األوربي ،ويرتكز هذا التعريف على ثالثة مقاييس وهي( :توفيق عبد الرحيم يوسف،
 ،2112ص )01

 مقياس المستخدمون للمؤسسات المصغرة :هي مؤسسة تشغل اقل من  01أجراء.
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 مقياس رقم األعمال للمؤسسة الصغيرة :هي تلك التي توافق معايير االستقاللية وتشغل اقل من
 91أجير وتنجز رقم أعمال سنوي ال يتجاوز  2ماليين اورو ،أو ال تتعدي ميزانيتها السنوية 9
ماليين اورو.
 مقياس الحصيلة السنوية واالستقاللية :فالمؤسسة المتوسطة هي تلك التي توافق معايير االستقاللية
تشغل اقل من  291عامل وال يتجاوز رقم أعمالها السنوي  31مليون اورو ،أو ال تتعدى ميزانيتها
السنوية  22مليون أورو.

 الواليات المتحدة األمريكية :أصدر الكونغرس األمريكي عام  0394قانون خاص بالمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة بحيث يرتكز على المعايير التالية( :سعاد نائف البرنوطي ،2119 ،ص )42
استقاللية اإلدارة ،ملكية المؤسسة تكون لمقاول مستقل ،أن ال تكون المؤسسة مسيطرة على السوق.
وتعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنها'' المؤسسة التي يتم امتالكها وادارتها بطريقة مستقلة
بحيث ال تسيطر على المجال الذي تعمل فيه( ".محمد هيكل ،2114 ،ص )00
 بريطانيا :عرف قانون الشركات البريطاني الذي صدر عام  0399المشروعات المتوسطة والصغيرة
بأنها ذلك المشروع الذي يستوفي شرطين أو أكثر من الشروط التالية( :نبيل جواد ،2112 ،ص
)9
 -حجم تداول سنوي ال يزيد عن  03مليون دوالر أمريكي.

 حجم رأس مال مستثمر ال يزيد عن  1951مليون دوالر أمريكي. -عدد العمال والموظفين ال يزيد عن  291مواطن.

 الجزائر :أصدرت و ازرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية القانون التوجيهي لترقية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة رقم  ،09-10وهذا بعدما صادقت الجزائر على ميثاق بولونيا حول هذه

المؤسسات سنة  ،2111وهو ميثاق يكرس التعريف الذي حدده االتحاد األوربي سنة  0331ويرتكز
هذه التعريف على ثالث معايير وهي عدد العمال ،رقم األعمال السنوي والحصيلة السنوية المحققة.
حيث يعرف القانون 09/10المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كان وضعها القانوني بأنها ''مؤسسة إنتاج

السلع و/أو الخدمات ،تشغل من  10إلى  291عامل ،وال يتجاور رقم أعمالها  12مليار دينار جزائري
أو ال تتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  911مليون دينار جزائري وتستوفي معايير االستقاللية''( .الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية ،المادة  00من القانون  ،2100-02-09 ،09-10ص)1

وقد ميز المشروع الجزائري ما بين المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة كما في الجدول التالي:
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جدول رقم( :)12تصنيف المؤسسات في القانون الجزائري
نوع المؤسسات

المتوسطة

المصغرة

الصغيرة

المواصفات
عدد العمال

291-91

33-01

3-0

رقم األعمال (دج)

211مليون 2-مليار

211مليون

 21مليون

الحصيلة السنوية (دج)

( )911-011مليون

 011مليون  01مليون

المصدر :الجريدة الرسمية ،القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،2110 ،ص.11.
على الرغم من اختالف تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين الدول بحيث تنفرد كل دولة بتعريف
خاص بها ،وذلك نتيجة اختالف درجة النمو االقتصادي وحجم وطبيعة النشاط االقتصادي ،بحيث نستنج
أن هناك مجموعة من المعايير التي يمكن االعتماد عليها لتحديد تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسط ة

نستخلصها فيما يلي:

 المعايير الكمية :وتشمل مجموعة المؤشرات االقتصادية مثل حجم اإلنتاج ،عدد العمال.... -المعايير النوعية :وتشمل المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق المالك ،السوق....

و الجدول التالي يوضح توزيع المؤسسات االقتصادية حسب الحجم في عدد من البلدان كما يلي:
جدول رقم ( :)14توزيع المؤسسات االقتصادية حسب الحجم في عدد من البلدان
عدد العمال

0ـ3

 01ـ 291

500 

الواليات المتحدة األمريكية

%23.1

%29.1

%1.3

اليابان

%20.4

%29.1

%1.2

التجمع األوربي

%90.99

%02.39

%1.21

المجموعات

المصدر :ناصر دادي عدون ،اقتصاد المؤسسة ،دار المحمدية :الجزائر ،ط،0339، 2
ص.19
نالحظ من خالل هذا الجدول أن االقتصاد العالمي يكاد يكون مكون من المؤسسات متوسطة وصغيرة

خاصة في أووربا  .إال أن هذه المؤسسة ال تستعمل اليد العاملة بنفس نسبة عددها من مجموع اليد العاملة
الكلية ،وهذا ما سنراه من خالل الجدول التالي:
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جدول رقم ( :)14توزيع اليد العاملة في المؤسسات حسب الحجم والعدد في عدة بلدان
الواليات

األمريكية

المتحدة

اليابان

 91ـ 291

500 

الحجم

% 34.9

% 1.2

اليد العاملة

% 4.2

% 31.6

% 64.7

الحجم

4ـ3

 10ـ 300

> 300

عدد المؤسسات

% 56.7

% 42.4

% 0.9

اليد العاملة

% 13.6

% 58.6

% 27.8

الحجم

0ـ3

 10ـ 250

500 

% 72.5

% 26.7

% 0.6

% 45.9

% 42.9

عدد المؤسسات

المجموعة األوربية عدد المؤسسات
اليد العاملة

0ـ3
% 99.4

% 11.2

المصدر :ناصر دادي عدون ،اقتصاد المؤسسة ،دار المحمدية :الجزائر ،ط ،0339 ،2ص.31
هذا الجدول يبين لنا مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أهم البلدان الصناعية ،إال أننا نجد
االعتماد على اليد العاملة بدرجة كبيرة في اليابان بـ  % 99وذلك بسبب أنها تساير على المعتقدات الدينية
التي تؤمن بها ،كما يالحظ أن أعلى النسب تتواجد في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير المؤسسات
الكبيرة ،نظ ار إلمكانية التوسع بدخول مساهمين أو مشاركين جدد في رأس المال ،وعدم تعرضها لألخطار
في السوق بنفس الحجم الذي تتعرض له المؤسسات الكبيرة خاصة عند إدخال منتوج جديد أو تكنولوجيا

جديدة) Catherine leger-jarniou, 24-25 novembre, p 2( .

 .2.2خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
هناك مجموعة من الخصائص التي تميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن أهمهاCatherine leger-(:

)jarniou, 24-25 novembre, p 2

 انخفاض رأس المال الالزم إلقامتها الن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال تتطلب استثمارات ضخمة
مقارنة بالمؤسسات الكبيرة.
 تتميز بكثافة عنصر العمل بحيث تعتمد نسبيا على اليد العاملة وتعتبر كعامل لتثمين المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة.
 نشاط معظم هذه المؤسسات يعتبر محدود جغرافيا ،إذ أن معظم هذه المؤسسات تكون محلية
وجهوية.
 درجة المخاطرة ليست كبيرة خاصة مخاطر السوق.
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 تتميز بان لها القدرة على التفاعل بمرونة وسهولة مع متغيرات االستثمار ،أي التحول من إنتاج
سلع وخدمات تتناسب مع متغيرات السوق ومتطلباته ،ويرجع ذلك إلى أن هذه المؤسسات تعتمد على استثمار
مادي صغير الحجم ،مما يسهل عملية التحول االقتصادي.
 تتميز باتجاهها إلى األسواق الصغيرة والمحدودة والتي ال تثير اهتمام المؤسسات الكبيرة.
 ال تتطلب كوادر إدارية ذات خبرة كبيرة مما ينعكس على تكلفة اإلنتاج كما أنها تستعمل طرق

تسيير غير معقدة وبسيطة.

 إن صغر حجمها يسمح باختيار موقعها بسهولة أكثر من الصناعات الكبيرة ،ومنه تستطيع

االنتشار في المناطق الداخلية لالقتراب من األسواق.

 ال تحتاج إلى دراسات تسويقية معقدة الن السوق الذي تنشط فيه يعتبر محدود (محلي

أو جهوي غالبا).

 .2.2أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
بعد التعرف على تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصائصها سنتطرق إلي دورها وأهميتها في خدمة
مصالح الفرد والمجتمع واالقتصاد على المستوي المحلي والعالمي ونتيجة لذلك فهي تنتشر بصورة متسارعة

وتتجسد هذه األهمية فبما يلي)Olivier CULLIERE, 2005,P2 ( :

زيادة الناتج المحلي الخام.

 المساهمة في التجديد واالبتكار بحيث تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصدر من مصادر اإلبداع
واالبتكار.
خلق فرص عمل مما يساعد في حل مشكلة البطالة.

المساهمة في تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي.
العمل على تعبئة االدخار من خالل امتصاص فوائض األموال العاطلة والمدخرات لدي صغار المدخرين
وتوظيفها في استثمارات إنتاجية وخدمية.

المساهمة في تلبية الطلب على السلع االستهالكية.
ثانيا :التنمية المستدامة:
إن التنمية المستدامة هي المبدأ القائل بأن التنمية االقتصادية واالجتماعية يجب أال تدمر البيئة،

وأن تتم عملية التنمية ضمن حدود وامكانيات العناصر البيئية ،وضمن األطر التي يضعها علم البيئة بمعناه
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الواسع ،وذلك من خالل دراسة وفهم العالقات المتبادلة بين اإلنسان ونشاطاته المختلفة ،وبين البيئة التي
يعيش فيها وما يحكمها من قوانين فيزيائية وكيمائية.
 .0تعريف التنمية المستدامة:
لقد ظهرت عدة تعاريف للتنمية المستدامة ،فالبعض يتعامل مع التنمية المستدامة كرؤية أخالقية
تناسب اهتمامات وأولويات النظام العالمي الجديد ،والبعض يري أن التنمية المستدامة نموذج تنموي وبديل

عن النموذج الصناعي الرأسمالي ،أو ربم ا أسلوبا إلصالح أخطاء وتعثرات هذا النموذج في عالقته بالبيئة،
ولكن هناك من يتعامل مع التنمية المستدامة كقضية إدارية وفنية بحتة لداللة عن حاجة المجتمعات اإلنسانية
المتقدمة والنامية إلى إدارة بيئة واعية وتخطيط جديد الستغالل الموارد.

وتعرفها هيئة األمم المتحدة على أنها "ضرورة إنجاز الحق في التنمية" بحيث تتحقق على نحو متساو
الحاجات التنموية والبيئية ألجيال الحاضر والمستقبل ،وأشار المبدأ الرابع الذي أقره المؤتمر إلى أنه" لكي
تتحقق التنمية المستدامة ينبغي أن تمثل الحماية البيئية جزءا من عملية التنمية وال يمكن التفكير فيها بمعزل

عنها( ".دوجالس موس شيت ،2111 ،ص )02

أما التعريف العام والشائع يتلخص بالعبارة التالية "تنمية تستجيب لحاجات األجيال الراهنة دوت تعريض
األجيال القادمة-لالستجابة لحاجاتها أيضا)Alain Jounot, 2004, p 3( ".
كما تم تحديد أربع مساهمات أساسية للتنمية المستدامة وهي) Edward Barbier, 1987, p 37( :

 أن التنمية المستدامة تختلف عن التنمية في كونها أشد تداخال وأكثر تعقيدا وخاصة فيما يتعلق بكل ماهو طبيعي واجتماعي في التنمية.

 أن التنمية المستدامة تتوجه أساسا لتلبية احتياجات الطبقات األكثر فق ار أي التنمية تسعي للحد من الفقرالعالمي.

 أن التنمية المستدامة تحرص على تطوير الجوانب الثقافية واإلبقاء على الخصائص الخاصة بكلمجتمع.

 أن عناصر التنمية المستدامة ال يمكن فصلها عن بعضها البعض وذلك لشدة تداخل األبعاد والعناصرالكمية والنوعية لهذه التنمية.

 .2أبعاد التنمية المستدامة:
يضم التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية أن التنمية حتى تكون مستدامة يجب أال تتجاهل العوامل

البيئية ،وأال تؤدي غلى استنزاف الموارد الطبيعية ،كما يجب أن يحدث تحوالت في القاعدة الصناعية
والتكنولوجية السائدة ،ولقد حدد مؤتمر القمة العالمية للتنمية البشرية المنعقد في "جوهانزبورغ" سنة 2112
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األبعاد األساسية لمفهوم التنمية المستدامة فيما يلي أهم هذه األبعاد( :عثمان محمد غنيم ،ماجدة أبو زنط،2112 ،
ص ص )31-43

 البعد البيئي :ويشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية واالستخدام األمثل لها على أساس مستدام والتنبؤ
بها بغرض االحتياط والوقاية ،ويتمحور البعد البيئي حول عدة عناصر هي (التنوع اإليكولوجي ،النظم
اإليكولوجية ،الطاقة ،اإلنتاجية البيولوجية ،القدرة على التكيف).

 البعد االقتصادي :يتمحور حول االنعكاسات الراهنة والمستقبلية لالقتصاد على البيئة ،إذ يطرح مسألة
اختيار وتمويل وتحسين التقنيات الصناعية في مجال توظيف الموارد الطبيعية ،وفقا للبعد االقتصادي
تعمل التنمية المستدامة على تطوير التنمية االقتصادية مع األخذ بالحسبان التوازنات البيئية على
المدى البعيد ،باعتبار البيئة هي القاعدة واألساس للحياة البشرية الطبيعية وكذا النباتية.

 البعد االجتماعي :يتعلق هذا البعد بما هو نوعي للتنمية وهدفها األساسي والمحوري هو استم اررية
الحياة اإلنسانية بمكوناتها االجتماعية والثقافية في ظل اإلنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص ،وتتمثل أهم
عناصر البعد االجتماعي في (المساواة في التوزيع ،المشاركة االجتماعية ،التنوع الثقافي).
 .4أهداف التنمية المستدامة:
تتمثل أهم أهداف التنمية المستدامة في ( :ناصر مراد،2113 ،ص ص )000-001

 -زيادة الدخل الوطني.

 -تحسين مستوي المعيشة.

 تقليص التفاوت في المداخيل والثروات. -ترشيد استخدام الموارد الطبيعية.

ثالثا :األداء االجتماعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة
 .1.2اتجاهات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو المسؤولية االجتماعية:
تتمثل اتجاهات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو تبني المسؤولية االجتماعية فيما يلي ( :خيابه عبد اهلل،
خيابه صهيب)2102 ،

 االلتزام االجتماعي :ويمثل النمط التقليدي للمسؤولية االجتماعية تكون المؤسسة مسؤولة بشكل أساسي
عن تعظيم األرباح مع الحفاظ على الحد األدنى من المسؤولية االجتماعية.
 رد الفعل الجماعي :المؤسسات تتأثر بالمناخ االجتماعي السائد وقوى الضغط االجتماعية فالمؤسسة
تتجاوز االلتزام االجتماعي لكي تكون مسؤولة اجتماعيا عن المشاكل التي تسببت بها.

 االستجابة االجتماعية االيجابية :تمتلك المؤسسات حس توقعي وقائي من خالل االستجابة االيجابية
للمشاركة في معالجة.
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َّ.6.2التنمية المستدامة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
تختلف المسؤولية االجتماعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عنها في المؤسسات الكبيرة وذلك
الختالف خصائص المسيرين واختالف الخصوصيات التنظيمية وهذا ما يؤكد اختالف التطبيقات
وممارسات المسؤولية االجتماعية للمؤسسة في الميدان.
يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تجني العديد من المزايا في تنميتها من خالل اتباع سير التنمية
المستدامة فهناك ثالث رهانات تتمثل في (:خيابه عبد اهلل ،خيابه صهيب)2102 ،

 رهان اقتصادي :يتمثل في تقليص الحدود الممكنة للتكاليف المرتبطة باستهالك المياه ،الطاقة،
ا لمواد األولية بواسطة العقلنة وكسب زبائن جدد من خالل تطبيقات انتاجية جديدة.

 رهان اجتماعي أخالقي :تتمثل في تحسين شروط العمل ،تحفيز العمال.

 رهان استراتيجي :يتمثل في تحسين صورة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وعالقتها مع مختلف
الفاعلين في المجتمع ،كذلك التموقع في السوق وتحسين جودة خدماتها.
 .2.2العالقة بين المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة ( :خالد مصطفي قاسم ،2112 ،ص )42

تعتبر المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة مفهومان مترابطان إذا نالحظ أن نفس العناصر

تقريبا التي تشملها المسؤولية االجتماعية نجدها في المفاهيم المتعلقة بالتنمية المستدامة فالمفهومان متكامالن
وكالهما يخدم األخر ،بحيث تغير توجه المؤسسات في اآلونة األخيرة من التوجه لتحقيق الربح إلى التوجه
نحو التحلي بالمسؤولية االجتماعية لذلك انتهجت هذه المؤسسات تصرفات مجتمعية من خالل وضع مواثيق

أخالقيات األعمال ومواثيق بيئية واجتماعية باإلضافة إلى تعظيم الربحية وجب عليها مراعاة معايير أخري
والتي منها حماية البيئة والعدالة االجتماعية ومن هذا المنطلق فإن أي مؤسسة تسعى إلى إدراج التنمية
المستدامة في اإلدارة مع المجتمع الذي تنشط في وسطه أن تأخذ المزيد من الخطوات بصفة طوعية من

أجل تحسين نوعية حياة المجتمع.

وبشكل عملي فإن المؤسسة التي تود أن تمارس مسؤوليتها االجتماعية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة

عليها مراعاة ما يلي:

 احترام البيئة وتحقيق نظم األمان في االنتاج والخدمات.
 اثراء الحوار االجتماعي وتحسين ظروف العمل.
 احترام حقوق االنسان.

 محاربة الفساد والرشوة وتبيض األموال.
 االلتزام وتحمل المسؤولية اتجاه المجتمع المحلي والمساهمة في التنمية المحلية.
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 الحوار مع أصحاب المصالح واستشارتهم.
 االنضمام إلى المعايير الدولية المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة.
رابعا :المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة
ومعوقات تطبيقها.
هناك بعض المعوقات التي تحول دون ممارسة المؤسسات للدور االجتماعي وهي (:سمير مصطفي أبو مدللة،
محمود حسين عيسى ،2101 ،ص )299

 نقص برامج التوعية بالدور االجتماعي للمؤسسات وغياب المعلومات عن أوجه العمل االجتماعي.

 عدم وجود خطط واستراتيجيات واضحة ومحددة لممارسة المسؤولية االجتماعية إما بسبب نقص ثقافة
أصحاب العمل فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات أو بسبب عدم احتواء المؤسسات على
وحدة إدارية متخصصة بالمسؤولية االجتماعية.
 غياب التخطيط االستراتيجي الذي يتضمن إدراج برامج العمل االجتماعي في خطط واستراتيجيات
المؤسسات.

 نقص الخبرات والكفاءات اإلدارية في المؤسسات ألداء المسؤولية االجتماعية.
 نقص الحوافز المخصصة ألصحاب األعمال لتحفيزهم على المساهمة في أداء المسؤولية االجتماعي ة
واعتقادهم بأن الدور االجتماعي يؤدي إلى انخفاض أرباح المؤسسات.

 نقص الموارد المالية الالزمة للمساهمة في األنشطة المختلفة للمسؤولية االجتماعية.
الخاتمة:
من خالل دراسة هذا الموضوع من خالل مفهوم المسؤولية االجتماعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
والتنمية المستدامة وكذا التطرق ألهم المعوقات التي تحول دون تبني المسؤولية االجتماعية من اجل تحقيق
التنمية المستدامة تم التوصل إلى النتائج التالية:
 غرس ثقافة المسؤولية االجتماعية يؤد ي إلى تحقيق التنمية المستدامة.
 نقص برامج التوعية بالدور االجتماعي للمؤسسات.
 غياب المعلومات عن مختلف أوجه األداء االجتماعي لها.

 وضع إطار قانوني يفرض على المؤسسات األخذ بعين االعتبار الجوانب االجتماعية أثناء النشاط.
 إقامة دورات تكوينية للمسيرين قصد تعريفهم بمفهوم المسؤولية االجتماعية وفوائدها.
 تشجيع المؤسسات على إدماج المسؤولية االجتماعية في استراتيجياتها.
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وقد تم التوصل للتوصيات التالية:
 ضرورة اهتمام المؤسسات بالمعني الشامل ووضع رؤية مشتركة للمسؤولية االجتماعية لكافة المؤسسات.
 ضرورة تبني سياسات تحفيزية للمؤسسات بهدف إضفاء روح التنافسية بين المؤسسات.
 ضرورة توعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة وكيفية مساهمتهم في ذلك.
قائمة المراجع:

 .0تامر ياسر البكري ،التسويق والمسؤولية االجتماعية ،)2110( ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان.
 .2توفيق عبد الرحيم يوسف( ،)2112إدارة األعمال التجارية الصغيرة ،ط ،0دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.
 .4الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،المادة  00من القانون  09-10المؤرخ في  ،2100-02-02المتضمن القانون
التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،العدد  ،22الصادر في .2100-02-09

 .3خالد مصطفي قاسم( ،)2112إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة ،الدار الجامعية ،االسكندرية.
 .9خيابه عبد اهلل ،خيابه صهيب )2102( ،المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (حالة الجزائر) ،الملتقي
الدولي الثالث لمنظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية ،جامعة بشار.
 .1دوجالس موس شيت( ،)2111مبادئ التنمية المستدامة ،ترجمة بهاء شاهين ،ط ،0الدار الدولية لالستثمارات الثقافية،
القاهرة.
 .2سعاد نائف البرنوطي( ،)2119إدارة األعمال الصغيرة ،دار وائل ،عمان.
 .9سمير مصطفي أبو مدللة ،محمود حسين عيسى ،)2101( ،آليات تعزيز المسؤولية االجتماعية في مؤسسات القطاع
الخاص الفلسطيني ،مجلة سلسلة العلوم االنسانية ،المجلد  ،09العدد  ،2جامعة األزهر ،غزة.

 .3سيد محمد جاد الرب ،)2101( ،األخالقيات التنظيمية والمسؤولية االجتماعية في منظمات ألعمال المعاصرة ،دار
الكتب المصرية ،القاهرة.
 .01طاهر محسن منصور الغالبي وصالح مهدي محسن العامري ،)2119( ،المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال دار
وائل للنشر والتوزيع ،عمان.
 .00عثمان محمد غنيم ،ماجدة أبو زنط( ،)2112التنمية المستدامة وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها ،دار صفاء للنشر
والتوزيع ،عمان.
 .02محمد الصيرفي ،)2112( ،المسؤولية االجتماعية لإلدارة ،ط ،0دار الوفاء لطباعة والنشر  ،مصر.
 .04محمد هيكل ،)2114( ،مهارات إدارة المشروعات الصغيرة ،مجموعة النيل العربية ،القاهرة.
 .03ناصر مراد( ،)2113التنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائر ،العدد  ،31بحوث اقتصادية عربية.

 .09نبيل جواد( ، )2112إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،لبنان.
16. Alain Jounot) 2004(, le développement durable(100 question pour comprendre et agir),
AFNOR editions.
17. Catherine leger-jarniou, quel accompagnement pour les créateurs qui ne souhaitent pas se
faire se aider?َّRéflexions sur une paradoxe et proposition, communication au 4eme congre
pour l'académie de l'entrepreneuriat,َّparis, 24-25 novembre .
18. Edward Barbier) 1987(, The concept of Sustainable economic development.
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"ممارسة المسئولية االجتماعية في المشروعات الصغيرة"
دراسة ميدانية على المشروعات الصغيرة في الجمهورية اليمنية
The practice of social responsibility in small projects
Field study on small projects in the Republic of Yemen

د .ماجد قاسم عبده السياني
عضو هيئة تدريس جامعة العلوم والتكنولوجيا  -اليمن
الملخص:

تهدف هذه الدراسة الى معرفة مدى ممارسة المسئولية االجتماعية في المشروعات الصغيرة ،وتقييم ممارسة

المسئولية االجتماعية من حيث ابعادها وهي( :المسئولية االقتصادية ،المسئولية االخالقية ،المسئولية القانونية،
المسئولية االنسانية ) ،وقد اتبع الباحث اسلوب المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات وتحليلها وتفسيرها ،وشمل
مجتمع البحث المشروعات الصغيرة لعدد ( )041مشروع تم استهداف المدراء في تلك المشاريع ونوابهم ،وخلصت
نتائج الدراسة الى:

 .0أكدت نتائج الدراسة ان هناك ممارسة للمسئولية اجتماعية من خالل أبعادها األربعة (المسئولية االقتصادية،
المسئولية االخالقية ،المسئولية القانونية ،المسئولية االنسانية) بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي (.)3.57
 .2اكدت نتائج الدراسة ان هناك ممارسة للمسئولية االقتصادية لدى المدراء في المشروعات الصغيرة بدرجة كبيرة
حيث بلغ المتوسط الحسابي (.)3.50

 .3توصلت الدراسة الى ان هناك ممارسة للمسئولية القانونية لدى المدراء في المشروعات الصغيرة بدرجة متوسطة
وبمتوسط حسابي (.)3.35
 .4توصلت النتائج ان هناك ممارسة للمسئولية االنسانية لدى المدراء في المشروعات الصغيرة بدرجة كبيرة إذ بلغ
المتوسط الحسابي (.)3.01

 .7توصلت النتائج ان هناك ممارسة للمسئولية االخالقية لدى المدراء في المشروعات الصغيرة بدرجة كبيرة إذ بلغ
المتوسط الحسابي (.)4.17
 .6ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين ابعاد المسئولية االجتماعية لدى المدراء في المشروعات الصغيرة تعزى
الى المتغيرات الديمغرافية المتمثلة بـ (العمر ،مدة الخبرة).

 .5يوجد فروق ذات داللة احصائية في ممارسة المسئولية االجتماعية لدى المدراء في المشروعات الصغيرة تعزى
الى متغير (الجنس ،المستوى التعليمي).
الكلمات المفتاحية :المسئولية االجتماعية ،المسئولية االقتصادية ،المسئولية القانونية ،المسئولية االنسانية،

المسئولية االخالقية.
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Abstract
The study aims at identifying the extent of social responsibility in small projects and
evaluating the practice of social responsibility in terms of its dimensions (economic
responsibility, moral responsibility, legal responsibility, human responsibility). The researcher
followed the analytical descriptive method of collecting, analyzing and interpreting data, The
research of small projectsَّthe project targeted (140) managers their deputies, the results of the
study led to the following:
1. The results of the study confirmed that there was a practice of social responsibility through
its four dimensions (economic responsibility, moral responsibility, legal responsibility, human
responsibility) to a large degree and with an average of 3.75.
2. The results of the study confirmed that there was an exercise of the economic responsibility
of managers in small projects to a large extent, where the mean (3.71).
3. The study found that there was a practice of legal responsibility for managers in small
projects with a medium degree and an average of 3.37.
4. The results showed that there was a practice of human responsibility for managers in small
projects, with an average of 3.90.
5. The results showed that there was a practice of ethical responsibility for managers in small
projects, with an average of 4.05.
6. There are no statistically significant differences between the dimensions of social
responsibility of managers in small projects due to the demographic variables represented by
(age, duration of experience).
7. There are statistically significant differences in the practice of social responsibility among
managers in small projects due to variable (gender, educational level).
Keywords: social responsibility, economic responsibility, legal responsibility, human
responsibility, ethical responsibility.

المقدمة
إن االهتمام بالنشاطات االقتصادية ومتابعة ما تسعى الدورات االقتصادية من تحقيقه من خالل زيادة
 ومحاولة تدعيم الموجهات االقتصادية التى، التوجه نحو التنمية المس تدامة والسعى للنمو االقتصادي
 ولعل اهتمام الدول، تساعد على ذلك النمو وبما يحقق الرفاهية االجتماعية والنمو االقتصادي المنشود
بالمشروعات الصغيرة نابع من اهمية تلك المشروعات ودورها الداعم والمساند في عمليات النمو وتحقيق

التنمية المستدامة وكلما تمكنت الدول والمجتمعات من دمج المشروعات الصغيرة ضمن النشاط
االقتصادي بشكل فاعل يحقق االهداف المرجوة من المنظومة االقتصادية وبما يسهم في تعزيز التوجهات

.الحديثة في الممارسات االدارية

وتعتبر المسئولية االجتماعية من التوجهات الالزم ا الهتمام بها من قبل المنظمات وبما يحقق السعي

الحثيث نحو خدمة المجتمعات ومراعاة الجوانب االقتصادية واالنسانية والقانونية واالخالقية التي تعتبر
 وقد أسهم،مدخال هاما في رفد المجتمعات بتلك القيم اوال ثم في ترسيخ الممارسات االدارية التي تساندها
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طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
هذا االهتمام في التركيز على المسئولية االجتماعية باعتبارها عنصر هام يبني عليه الكثير من تلك
الممارسات التي تحقق اهداف التنمية واهداف النمو للمنظمات نفسها.
إن االستثمار في النشاط االجتماعي من الممكن أن يعزز قيمة الشركة في السوق المالي ورفع قدرتها في
الوصول إلى رأس المال االجتماعي مع المزايا األخرى من بناء القدرة على تحقيق نتائج أفضل في مسائل

زيادة اإلنتاجية وتحسين التوظيف والرفع من الوالء للمنظمة واالحتفاظ بالموظفين وتعزيز دوافع العمل
واإلبداع .ما يؤدي الى تحسين عالقات المنظمة مع المجتمع وبالتالي التشجيع على تطوير األعمال.

ولقد شهد موضوع المسؤولية االجتماعية في الفترة األخيرة انتشا ار واسعا ،واهتماما كبي ار من طرف رواد
األعمال والباحثين في مجاالت اإلدارة واالقتصاد وكذلك المنظمات المهتمة بهذه الموضوعات،

وباعتبار ان قياس ممارسة المسئولية االجتماعية للعاملين في المشروعات الصغيرة عامل مؤثر ومهم
دور مجتمعيا هاما ،فقد انطلق الباحث لقياس ممارسة المسئولية
في تحسين أداءها حتى تستمر في تقديم ا
االجتماعية من خالل ابعادها في المشروعات الصغيرة في البيئة اليمنية ،وحاولت هذه الدراسة التركيز

على المسئولية االجتماعية في المشروعات الصغيرة باعتبارها شريك مع المنظمات المتوسطة والكبيرة في
معالجة متطلبات العمليات االقتصادية وتحقيق مستويات اداء ترضي جميع االطراف المستفيدة وتحقق
اهدافها.
مشكلة الدراسة
من خالل استعراض الدور المنوط بالمشروعات الصغيرة في تبنى المبادئ واالبعاد االساسية للمسئولية
اال جتماعية وما لذلك من دور في ترسيخ الممارسات االجتماعية بشكل كبير في المشروعات ،واعتبار ان
المشروعات الصغيرة من العناصر الرئيسة المحركة لالقتصاد بمساندة القطاعات المتوسطة والكبيرة من

المشروعات ،فإن الدراسة الحالية تسعى الى االجابة عن التساؤالت التالي:

 ما مدى ممارسة المسئولية االجتماعية في المشروعات الصغيرة؟ وتتكون من التفرعات التالية:أ .ما مدى ممارسة المسئولية االقتصادية في المشروعات الصغيرة ؟

ب .ما مدى ممارسة المسئولية القانونية في المشروعات الصغيرة ؟
ج .ما مدى ممارسة المسئولية االنسانية في المشروعات الصغيرة ؟

د .ما مدى ممارسة بالمسئولية االخالقية في المشروعات الصغيرة ؟
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طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
أهمية الدراسة
تأتي أهمية الدراسة الحالية من اعتبارها من:
 -0الدراسات القليلة التى تطرقت الى انشطة المشروعات الصغيرة في البيئة اليمنية وايضا لموضوع
المسئولية االجتماعية في المشروعات الصغيرة تحديدا.
 -2االهتمام العالمي المنصب باتجاه التركيز على قيم المسئولية االجتماعية واالخالقية واالدوار التي
تقدمها المنظمة في هذا االتجاه.

 -3تسهم الدراسة في ترتيب اولويات المشروعات الصغيرة تجاه مسئولياتها االجتماعية ومدى تبنيها
لتلك المفاهيم بشكل اساسي وبالتالي توسيع وتطوير التوجه االجتماعي االنساني لدى المنظمات

بشكل عام والمنظمات الصغيرة بشكل أساس.

 -4تقديم التوصيات الالزمة لتعزيز التوجه نحو المسئولية االجتماعية بشكل رئيس ضمن اجندة
المنظمات والمشاريع بعيدا عن حجم نشاطها.
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية الى مناقشة الموضوعات التالية:
أ.

التعرف على تطبيق المسئولية االجتماعية في المشروعات الصغيرة.

ب .التعرف على ممارسة المسئولية االجتماعية في المشروعات الصغيرة من حيث االبعاد (المسئولية
االقتصادية ،المسئولية القانونية ،المسئولية االنسانية ،المسئولية االخالقية)

ج .التعرف على تأثير الفروق التي تعزى الى المتغيرات الشخصية (الجنس -العمر-المستوى
التعليمي–مدة الخبرة) في المشروعات الصغيرة على المسئولية االجتماعية.
فرضيات الدراسة:
في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها يمكن للباحث حصر فرضيات الدراسة في اآلتي:
الفرضية األولى( :هناك ممارسة للمسئولية االجتماعية بشكل كبير في المشروعات الصغيرة ) ويتفرع
منها :
 الفرضية الفرعية األولى( :هناك ممارسة للمسئولية االقتصادية في المشروعات الصغيرة). -الفرضية الفرعية الثانية( :هناك ممارسة للمسئولية االخالقية في المشروعات الصغيرة ) .

 الفرضية الفرعية الثالثة ( :هناك ممارسة للمسئولية القانونية في المشروعات الصغيرة ) . الفرضية الفرعية الثالثة ( :هناك ممارسة للمسئولية االنسانية في المشروعات الصغيرة ) .الفرضية الثانية :توجد هناك فروق ذات داللة احصائية بين اراء افراد العينة تعزى الى الفروقات الفردية

لعينة الدراسة وهي  (:الجنس -العمر-المستوى التعليمي–مدة الخبرة) تجاه ممارسة المسئولية االجتماعية
في المشروعات المبحوثة.
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طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
منهج الدراسة
ان اختيار المنهج المناسب من الموجهات االساسية لنجاح البحث العلمي ولعل اختيار المنهج البحثي
يسهم في صياغة الطريقة واالداة المناسبة لتلك الدراسة ،وانطالقاً من طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى

لتحقيقها ،فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي حيث يعد من األساليب المستخدمة لقياس مستوى
الممارسة عن الظواهر المختلفة وابعادها ،وتم استخدام ذلك االسلوب بما يخدم اهداف الدراسة الحالية

وبما يحقق معرفة مستوى الممارسة للمسئولية االجتماعية وابعادها المختلفة.

مجتمع وعينة الدراسة
يشمل مجتمع وعينة الدراسة المدراء في المشروعات الصغيرة اليمنية في محافظة اب ،حيث تعتبر من
المدن المستقرة والتي يمكن ان تكون نقطة قياس ومقارنة ببقية المدن بسبب احداث البلد االستثنائية التي
تمر بها منذ سنوات  ،وتم التركيز على هذه العينة باعتبار المشروعات الصغيرة من المرتكزات االساسية
المحركة لالقتصاد اليمني والتي تأثرت الى حدما بظروف الحرب التى مرت بها البالد  ،إال انها اسهمت
بشكل اساسي في تجاوز الكثير من العقبات التى واجهت المجتمع  ،واسهمت بشكل مباشر وغير مباشر
في رفد االقتصاد الوطني وضمان استم ارريته من خالل تشغيل االيدي العاملة والقيام بمهام الوساطة بين
المنظمات الكبيرة والزبائن  ،وبالتالي فإن المدراء في المشروعات الصغيرة هم األقرب إلى التعبير عن

ممارسة المسئولية االجتماعية والفئة القادرة على تقييم ممارسة المسئولية االجتماعية في تلك المشروعات
 ،وقد كانت نسبة استجابة المبحوثين والرد على االستبيانات موضحة كما في الجدول رقم (:)0
جدول رقم ( )1االستبانات الموزعة والمسترجعة
م

البيان

العدد

1
2

مشروعات فردية
مشروعات مشتركة
المجموع

09
89
049

االستبيانات
الموزعة
09
89
049

االستبيانات
المسترجعة
58
44
030

االستبيانات
التالفة
4
4
09

نسبة
االستجابة
%04
%02
%04

أساليب جمع البيانات:
تم االعتماد في جمع البيانات والمعلومات الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة على:
أوال :المصادر األولية :ويعبر عنها من خالل البيانات المجمعة عن طريق االستبانه المصممة
لتحقيق اهداف الدراسة ،فضالً عن الزيارات التى تمت للمشروعات الصغيرة ومدرائها.
ثانيا :المصادر الثانوية :وتشمل الكتب والمراجع والدوريات والبحوث العربية واألجنبية التى تطرقت

الى موضوع الدراسة.
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طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
أداة الدراسة:
تضمنت قائمة االستبانه مجموعتين من األسئلة موزعة على فقرات ،المجموعة األولى التى تضمنت
اربعة متغيرات تهدف إلى جمع البيانات الشخصية الخاصة بالمبحوث وهي( :الجنس -العمر-المستوى
التعليمي–مدة الخبرة).
والمجموعة الثانية والتى تهدف فقراتها إلى تحديد مدى موافقة أو عدم موافقة المبحوثين على ابعاد

الدراسة حيث تضمنت أربع مجموعات موزعة كما يلي:

جدول رقم ( )2يوضح توزيع فقرات االستبانه على ابعاد الدراسة
م
1
6
3
4

عدد الفقرات
7
7
7
2
67

البعد
المسئولية االقتصادية
المسئولية القانونية
المسئولية االنسانية
المسئولية االخالقية
مجموع الفقرات

النسبة
%62
%62
%62
%66
%111

صالحية أداة الدراسة:
تم اختبار اداة الدراسة بهدف معرفة مدى االعتماد عليها في التعبير عن نتائج الدراسة ،وذلك من
خالل اختبار الثبات الداخلي الفاكرونباخ لالتساق الداخلي( ،)Alpha coefficientحيث بلغت قيمة هذا
المعامل في مجموعه الى (  ) %03موزعة على ابعاد الدراسة ( )%53،%24، %57، %22على
التوالي على ابعاد الدراسة ،وهذه النسب تؤكد صالحية االستبانة لالستخدام في الدراسة الحالية  ،وتم

استخدام اختبار بيرسون لمعرفة مدى ترابط الفقرات بين المحور العام المسئولية االجتماعية وأبعاده
االربعة ،وذلك بقصد التعرف على معدالت قبول االستبانة وثباتها ،حيث حصل معامل بيرسون على قيم
االرتباط ( )% 25 ، % 23، %25 ، %00على التوالي على ابعاد الدراسة المختلفة ،وقد كانت نتائج
االختبارات كاالتي :
جدول رقم ( )3يوضح ثبات فقرات االستبانه من خالل معامل الفا كرونباخ ،ومعامل بيرسون لالرتباط
م
1
6
3
4

البعد
المسئولية االقتصادية
المسئولية القانونية
المسئولية االنسانية
المسئولية االخالقية

مجموع الفقرات



معامل الفاكرونباخ *

عدد الفقرات
7
7
7
2

%26
%77
%24
%73

67

%93

معامل اختبار بيرسون (مستوى العالقة)
**
11911
1127
11234
11274
11

تعتبر قيمة المعامل مقبولة اذا زادت عن . %61
تعتبر العالقة قوية اذا زادت عن . %51
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طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
واستخدم الباحث مقياس ليكرت الخماسي لقياس اإلجابة عن فقرات االستبانه حيث يحتسب طول الفئة
لممارسة الموافقة لكل الفقرات بإضافة  1.21الى الدرجة ( 0منخفض جدا) ووفقا للمقياس الموضح
بالجدول التالي:
جدول رقم ( )4يوضح مقياس أداة الدراسة
منخفض
2

الرأي
الدرجة

كبير جدا
5

كبير
4

متوسط
3

طول الفئة

4.20-5

4.20-3.40

3.40-2.60

2.60-1.80

منخفض جدا
1
1-1.80

حدود الدراسة
تقتصر الدراسة الحالية على الحدود اآلتية:
 -0الحدود البشرية  :اقتصرت الدراسة على المدراء في المشروعات الصغيرة ونوابهم.

 -2الحدود المكانية  :تم إجراء الدراسة الميدانية على المشروعات الصغيرة في الجمهورية اليمنية
محافظة اب .
 -3الحدود الزمنية  :تم إجراء الدراسة الميدانية خالل العام  2100م.
أساليب التحليل اإلحصائي:
تمت عملية تحليل البيانات عن طريق تطبيق األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة وأهداف الدراسة،
وذلك باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية Statistical Package For ( SPSS

 ،)Social Sciencesوتم استخدام االساليب االتية:
 -0التعرف على خصائص أفراد الدراسة عن طريق التك اررات والنسب المئوية.

 -2التعرف على المعلومات األولية إلجابات المبحوثين من خالل المتوسط الحسابي  Meanواالنحراف
المعياري . Standard Deviation
 -3اختبار الثبات الداخلي الفاكرونباخ لالتساق الداخلي (. )Alpha coefficient

 -4اختبار بيرسون لمعرفة العالقة بين االبعاد المختلفة والمحور الرئيس المسئولية االجتماعية .
 -7استخدام اختبار  T-TESTالختبار فرضيات الدراسة على ممارسة ابعاد الدراسة .
 -6استخدام اسلوب تحليل التباين ( ) ANOVAإلثبات فرضيات الدراسة أو رفضها تجاه المتغيرات
الشخصية الواردة في استمارة االستبانة.
الدراسات السابقة
لقد حرص الباحث على تجميع الدراسات السابقة الحديثة التى تطرقت لموضوع المسئولية االجتماعية
في المنظمات المختلفة ،وبالرغم من وجود دراسات اجنبية وعربية قد تطرقت لموضوع المسئولية
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طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
االجتماعية إال ان الدراسات اليمنية قليلة في هذا االتجاه بحسب اطالع الباحث ،وقد تلخص دراستها
وتطبيقها في المنظمات الكبيرة وال توجد دراسات حول تطبيقها في المنظمات الصغيرة في البيئة اليمنية ،
وقد حرص الباحث على اختيار الدراسات التي ترتبط بالموضوع واالبتعاد عن الدراسات التي تطرقت الى
موضوعات بعيدة ومختلفة عن ما يخدم الدراسة الحالية ،وفيما يلي استعراض للدراسات التي تم اختيارها

ووفقا لالتي:

الباحث والعام

(عمار)2106 ،

عنوان الدراسة

دور المسئولية االجتماعية في التنمية المستدامة

اهداف الدراسة

تهدف الدراسة الى التعرف على:
-

واقع المسئولية االجتماعية في منظمات االعمال السورية.

مدى التزام المنظمات بالمساهمة في تحقيق االهداف االنمائية لأللفية -2111

.2107
نتائج الدراسة

توصلت الدراسة الى:
يوجد إدراك لمفهوم المسئولية االجتماعية للشركات المبحوثة.يوجد تبني لبرامج وانشطة المسئولية االجتماعية للمنظمات.

تسعى المنظمات المبحوثة الى تحقيق التنمية المستدامة.

توجد عالقة بين تبني المسئولية االجتماعية والتنمية المستدامة بشكل قوي وطردي.
توجد عالقة بين نوع القطاع وتبني المسئولية االجتماعية.
ال توجد فروق تعزى الى نوع قطاع العمل والمساهمة في تحقيق االهداف االنمائية لأللفية
2107-2111م.
عالقتها بالدراسة تشترك الدراسة مع الدراسة الحالية من حيث معرفة مدى تبني المسئولية االجتماعية ،وايضا
الحالية

معرفة الفروق التي تعزى الى البيانات الشخصية .وتختلف عنها من حيث مكونات ابعاد
المسئولية االجتماعية ومن حيث التطرق الى التنمية المستدامة.
مجتمع الدراسة :اشتمل مجتمع هذه الدراسة على المنظمات االعمال السورية االعضاء في
منظمة الميثاق العالمي للمسئولية االجتماعية للشركات وعددها  42منظمة ،بينما اشتملت

الدراسة الحالية على المنظمات الصغيرة في الجمهورية اليمنية.
الباحث والعام

(أبو هربيد)2105 ،

عنوان الدراسة

دور المسئولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية

اهداف الدراسة

هدفت الدراسة الى:
-

التعرف على المسئولية االجتماعية في شركة توزيع الكهرباء غزة.

-

دراسة مستوى توافر الميزة التنافسية.

-

معرفة أثر المسئولية االجتماعية على الميزة التنافسية.
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نتائج الدراسة

تم التوصل الى النتائج التالية:
-

ان مستوى تطبيق ابعاد المسئولية االجتماعية كانت متوسطة.

-

ان مستوى توافر الميزة التنافسية كان بدرجة متوسطة.

-

توجد عالقة ارتباط بين المسئولية االجتماعية والميزة التنافسية.

-

يوجد اثر ذو داللة احصائية للمسئولية االجتماعية على الميزة التنافسية.

-

وجود فروق معنوية تعزى للمتغيرات الشخصية تجاه المسئولية االجتماعية والميزة

التنافسية.
عالقتها بالدراسة تتشابه ابعاد المسئولية االجتماعية في الدراسة الحالية والسابقة من حيث (المسئولية القانونية،
الحالية

المسئولية االنسانية–المسئولية االقتصادية) ،وتختلف الدراسة من حيث الم حور الثاني حول
الميزة التنافسية ،ويشمل مجتمع الدراسة شركة توزيع الكهرباء في غزة بينما الدراسة الحالية
تشمل المشروعات الصغيرة في الجمهورية اليمنية.

الباحث والعام

(ابراهيم)2107 ،

عنوان الدراسة

أثر المسئولية االجتماعية على األداء

اهداف الدراسة

نتائج الدراسة

هدفت الدراسة الى:
-

التعرف على أثر المسئولية االجتماعية على االداء.

-

دراسة مستوى ممارسة المسئولية االجتماعية في الشركات المساهمة السورية.

-

معرفة مستوى االداء في المنظمات المبحوثة.

كانت نتائج الدراسة كالتالي:
-

يوجد اثر ذو داللة احصائية للمسئولية االجتماعية على االداء.

-

تمارس الشركات المسئولية االجتماعية بدرجة متوسطة.

-

يمارس االداء بمستوى متوسط في الشركات المبحوثة.

عالقتها بالدراسة تم تطبيق الدراسة في الشركات المساهمة السورية وتم تطبيق الدراسة الحالية في المشروعات

الحالية

الصغيرة في البيئة اليمنية ،وتتشابه الدراستين من حيث ابعاد المسئولية االجتماعية.

الباحث والعام

( الحمدي )2113 ،

عنوان الدراسة

االبعاد التسويقية للمسئولية االجتماعية وانعكاساتها على رضا المستهلك

اهداف الدراسة

هدفت الدراسة الى:
-

مدى التزام المنظمات باألبعاد التسويقية للمسئولية االجتماعية وانعكاساتها على رضا
المستهلك.

نتائج الدراسة

-

مستوى االلتزام المنظمات بأبعاد التسويقية للمسئولية االجتماعية.

-

التعرف على مستوى رضا المستهلك.

اهم نتائج الدراسة:
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كتاب جماعي
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طبيقية
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ةَّال
َّ
-

ان درجة التزام المنظمات تجاه المتغيرات التسويقية للمسئولية االجتماعية كانت
اعلى من الوسط الفرضي.

-

ان رضا المستهلك حول ما تقوم به تلك المنظمات كان ضعيفا.

-

عدم التزام المنظمات باألسعار المثبتة على المنتجات الغذائية.

عالقتها بالدراسة تم تطبيق الدراسة على عينة من المستهلكين في البيئة اليمنية وايضا على المد ارء في
الحالية

المنظمات الصناعية الغذائية ،واقتصر تطبيق الدراسة الحالية على المشروعات الصغيرة في
الجمهورية اليمنية ،وتتشابه الدراستي ن من حيث دراسة االبعاد الخاصة بالمسئولية االجتماعية
من خالل النظرة التسويقية ومن خالل النظرة االدارية.

الباحث والعام

( الجناعي ،أبو هادي)2102 ،

عنوان الدراسة

ابعاد المسؤولية االجتماعية الملزمة وغير الملزمة وعالقتها باألداء التنظيمي

اهداف الدراسة

يهدف البحث الى:
-

قياس ابعاد المسئولية االجتماعية وعالقتها باألداء التنظيمي في شركات االتصاالت

اليمنية.
نتائج الدراسة

توصل البحث الى النتائج التالية:
-

وجود ا ثر ايجابي ذو داللة معنوية بين المسئولية االجتماعية بأبعادها الملزمة وغير
الملزمة باألداء التنظيمي.

-

وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية بين المسئولية القانونية ،المسئولية االنسانية

-

مستوى االلتزام بالمسئولية االجتماعية من قبل الشركات كان كبيرا.

ومتوسطة للبعد االنساني باألداء التنظيمي لمنظمات االتصاالت اليمنية.

عالقتها بالدراسة طبقت عينة هذا البحث في شركات االتصاالت اليمنية ،وتم تطبيق والدراسة الحالية في
الحالية

المشروعات الصغيرة بالجمهورية اليمنية ،اشتركت الدراستين في مكونات ابعاد المسئولية
االجتماعية واختلفت من ناحية المحور الثاني الخاص باألداء التنظيمي

الباحث والعام

)(Nelson ,Venky ,2013

عنوان الدراسة

تطبيق المسئولية االجتماعية ضمن مهام كلية ادارة االعمال من وجهة نظر الطالب

اهداف الدراسة

هدفت الدراسة الى التعرف على مدى امكانية دمج مفاهيم المسئولية االجتماعية وتطويرها
ضمن انشطة كليات االعمال وبما يخدم الطالب ويحقق االهتمام بالقضايا المجتمعية والبيئية
على حد سواء ضمن المناهج الدراسية.

نتائج الدراسة

توصلت الدراسة الى امكانية تطبيق مفاهيم المسئولية االجتماعية ضمن مناهج التعليم في
ادارة االعمال وان دورها مهم في تشكيل االجيال الجديدة ،وحاجة المناهج الى اضافة

تعديالت تتالءم مع تطبيقات المسئولية االجتماعية.

عالقتها بالدراسة تشترك الدراستين من حيث اهمية تطبيق المسئولية االجتماعية ضمن الخطط المستقبلية سواء
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َّ
الحالية

في الجامعات او المشاريع بمختلف أنواعها.

الباحث والعام

()Thomsen & Coa, 2013

عنوان الدراسة

المسئولية االجتماعية للشركات ووكاالت العمل

اهداف الدراسة

تهدف الدراسة الى التعرف على مبادرات المسئولية االجتماعية للشركات باستخدام دراسة
الحالة إلحدى المنظمات الباكستانية ،والتعرف على مقاييس المسئولية االجتماعية في تلك
المنظمة.

نتائج الدراسة

توصلت الدراسة إلى أن المسئولية االجتماعية لها دور كبير على األداء والعمل في تلك

المنظمة وان كان محدودا في بعضها ومتميز على المستوى العام.

عالقتها بالدراسة التطرق الى المسئولية االجتماعية بشكل عام حيث ركزت الدراسة على المسئولية االنسانية
الحالية

والخيرية بشكل أساس ،واشتملت الدراسة الحالية على العديد من األبعاد –اقتصادية –قانونية
–إنسانية -أخالقية.

الباحث والعام

)(Jhawar,gupta ,2017

عنوان الدراسة

فهم المسئولية االجتماعية للشركات –تاريخها وتطوراتها

اهداف الدراسة

تهدف الدراسة الى التعرف على مسئوليات الشركات تجاه المسئولية االجتماعية من ناحية
االبعاد (االقتصادية –االجتماعية-البيئية) ومعرفة مدى التطور الذي رافق اهتمام الشركات
بتلك المجاالت.

نتائج الدراسة

توصلت الدراسة الى ان هناك تطور في االهتمام بالمسئولية االجتماعية في الواليات المتحدة
االمريكية وكانت رائدة في ذلك المجال وبالتحديد في المجال الخيري االجتماعي وهناك تركيز
على البعد البيئي ايضا ،ويعتبر االهتمام بالعناصر الثالثة من االتجاهات الهامة التي يوجد

تركيز عليها.

عالقتها بالدراسة ركزت الدراسة على النظرة التاريخية للمسئولية االجتماعية في المنظمات االمريكية من حيث
الحالية
الباحث والعام

البعد البيئي والبعد االجتماعي والبعد االقتصادي ،بينما اشتملت الدراسة الحالية على اربعة
ابعاد للمسئولية االجتماعية واختلفت الدراستين من حيث مجتمع التطبيق.
)َّ )Godos-Díez , García, González,2018

عنوان الدراسة

العالقة بين المسئولية االجتماعية للشركات واستراتيجيات التدويل دراسة في اسبانيا

اهداف الدراسة

تهدف الدراسة الى معرفة العالقة بين المسئولية االجتماعية للشركات واستراتيجيات التدويل
التي تهدف للتوسع في العمليات وتحسين موقعها التنافسي.

نتائج الدراسة

توص لت الدراسة الى وجود عالقة بين المسئولية االجتماعية للشركات من خالل المسئولية
المجتمعية واالقتصادية والبيئية وبين استراتيجية التوسع ،وبالتالي فان الشركات تهتم بشكل
كبير ل أري المجتمع ومحاولة الحصول على ثقة اصحاب المصالح ،وتوصلت النتائج إلى
اسهام مكونات المسئ ولية االجتماعية في قدرة الشركات المبحوثة على التوسع والنمو وتجنب
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المخاطر.
عالقتها بالدراسة ركزت الدراسة على المسئولية االجتماعية بشكل عام من حيث وجهة النظر البيئية
واالقتصادية وتأثيرها على استراتيجية النمو في المنظمات االسبانية ،بينما كانت الدراسة

الحالية

الحالية مهتمة بأبعاد المسئولية االجتماعية االربعة فقط وتم التطبيق في المشروعات الصغيرة
بشكل اساس.

اإلطار النظري
مفهوم المسئولية االجتماعية
إ ن اعتبار المسئولية االجتماعية التزام رئيسي من المنظمات تجاه المجتمع وامام منظمات المجتمع
المدني والدول جعلها تحظى باهتمام كبير من قبل الكتاب والباحثين وان كان النظر للمفهوم يختلف

بحسب الفترة الزمنية والمتغيرات المحيطة بظروف الكاتب ومرحلة التطور الذي وصل اليه الوعي
المجتمعي والتركيز البحثي ،لذلك فقد تم تناول الموضوع باتجاهات متفاوتة تبعا لذلك التطور ومتناسقا
مع ازدياد درجة التركيز على مدى ممارسة وتطبيق تلك المتغيرات.
ومن خالل ذلك ظهرت العديد من التعريفات لمصطلح المسئولية االجتماعية نورد اهم تلك التعريفات في
الجدول االتي:
جدول رقم ( ) 7يوضح تعريفات المسئولية االجتماعية من وجهة نظر عدة باحثين
التعريف

الكاتب والعام

) َّ )Bronn , Vrioni,2001االفعال واالنشطة اال جتماعية التى تؤديها المنظمة والتى تستهدف من
خاللها اشباع الحاجات االجتماعية
(البكري )7 ، 2110 ،

عقد بين المنظمة والمجتمع تلتزم بموجبه المنظمة بإرضاء المجتمع

وبما يحقق مصلحته وينظر إليها على أنها التزام من قبل المنظمة تجاه
المجتمع الذي تعيش فيه من خالل قيانها بالكثير من األنشط ة
االجتماعية مثل محاربة الفقر ومكافحة التلوث وخلق فرص العمل حل
الكثير من المشاكل :الصحة ،اإلسكان ،المواصالت ،وغيرها من

الخدمات

التزام أخالقي بين المنظمة المجتمع ،تسعى من خالله المنظمة إلى
(الحمدي .)41 ، 2113 ،

تقوية الروابط بينها وبين المجتمع بشكل عام ،والذي ينعكس بدوره على

نجاحها و تحسين أدائها المستقبليَّ
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()Kotler&Lee,2005,p23

التزام لتحسين رفاه المجتمع ،من خالل الممارسات التجارية للمنظمة
ومساهمات مواردها في رفاه المجتمع
عقد بين المنظمة والمجتمع تلتزم بموجبه المنظمة بإرضاء المجتمع

(الغالبي ،العامري2112 ،
)06،

وبما يحقق مصلحته وينظر إليها على أنها التزام من قبل المنظمة تجاه
المجتمع الذي تعيش فيه من خالل قيانها بالكثير من األنشطة

االجتماعية مثل محاربة الفقر ومكافحة التلوث وخلق فرص العمل حل
الكثير من المشاكل :الصحة ،اإلسكان ،المواصالت ،وغيرها من

الخدمات

ادارة االثر االيجابي للمنظمة على المجتمع ،والبيئة من خالل عملياتها،
((Nelson, Venky,2013

والمنتجات ،او الخدمات ومن خالل تفاعلها مع اصحاب المصلحة
الرئيسيين ،مثل الموظفين والمستثمرين والموردين
فكرة يجب على صانع الق اررات أن يأخذها في اعتباره عند اتخاذ ق ارراته

أبو النصر31 ، 2107 ،

لتحقيق رفاهية الجماهير وأن يكون هذا عن طواعية واختيار وليس
خوفا من النقد والتهديد باستخدام القانون.

(عبد اهلل )410، 2106،

هي مسئولية المنظمة تجاه تحقيق اهداف جميع اصحاب المصالح
المرتبطون بها من عاملون وزبائن ومساهمون وموردين وموزعين

وحكومة ومنافسين ووسائل اعالم ومنظمات المجتمع المدني والبيئة
ومن خالل استعراض ما سبق من التعريفات فان الباحثون يركزون على اعتبار ان المسئولية التزام
تجاه المجتمع والحكومة وأصحاب المصالح يعبر عنها بأشكال مختلفة وأنشطة متنوعة  ،وان الباحث
يرى أن المسئولية االجتماعية هي (التزام تتحمل المنظمة تبعاته بشكل اختياري امام المجتمع والحكومة

وأصحاب المصالح المختلفون وتظهر ضمن تقارير اداء المنظمة بمراعاة الجوانب االقتصادية والقانونية
واألخالقية واإلنسانية والبيئية في مختلف انشطة وفعاليات المنظمة  ،وبما يحسن الصورة الذهنية
للمنظمة ويسهم في تحقيق ميزة تنافسية اضافية يمكن قياسها وتنميتها مستقبال).
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أهمية المسئولية االجتماعية
إن تتبــع التطــور التــاريخي لمفهــوم المســؤولية االجتماعيــة يظهــر أن تبنــي هــذا المفهــوم جــاء نتيجــة للتغي ـرات
الناتجــة عــن تطــور تطبيقــات الــنظم االقتصــادية والثقافيــة والسياســية فــي المجتمعــات المتنوعــة ،وبالتحديــد تطبيــق
النظـ ــام ال أرسـ ــمالي والنظـ ــام الشـ ــيوعي واألنظمـ ــة المنبثقـ ــة عنهـ ــا ،وكـ ــذلك ظهـ ــور حركـ ــات االهتمـ ــام بالمسـ ــتهلكين
ومنظمــات االهتمــام بالبيئــة وحقــوق اإلنســان ،وبالتــالي أصــبح االهتمــام بالمســئولية االجتماعيــة نابعــا مــن األســباب
اآلتية:

 -1ظهور بعض الممارسات االقتصادية الجديدة:
حي ــث ظه ــرت العدي ــد م ــن التح ــديات الت ــى تواج ــه المنظم ــات واالقتص ــادات العالمي ــة مث ــل ع ــدم تحقي ــق العدال ــة
االجتماعيــة بــين الــدول والمجتمعــات وايضــا ظهــور المطالبــات بتحســين وضــع ذوي الــدخل المحــدود وايجــاد حلــول
للبطالــة واعــادة توزيــع الثــروات ومواجهــة تغــول الشــركات والحريــة الناتجــة عــن اتفاقيــات التجــارة العالميــة ومــا نــتج

عنها ،وكذلك بـروز بعـض المشـكالت االقتصـادية التـى تسـببت فـي كـوارث اقتصـادية مثـل االزمـة الماليـة العالميـة
والتغيرات الحاصلة في التكتالت االقتصادية.
 -2االهتمامات العلمية:
حيـث بــداء البــاحثين فــي الســعى الــى د ارســة اسـباب الكثيــر مــن الظـواهر االقتصــادية والسياســية والثقافيــة التــي
ادت الى حدوث بعض الكوارث وبالتالي عجز الـنظم االقتصـادية فـي معالجـة بعـض الظـواهر كليـا أو جزئيـا
وقصــورها فــي تحقيــق مــا كانــت تســعى لتحقيقــه فأســهمت تلــك التطــورات العلميــة والبحثيــة فــي ظهــور مبــادئ
جديدة تبنى على احترام حقـوق االنسـان وتركـز علـى أدوار الـدول والمنظمـات فـي تعزيـز هـذا االتجـاه وبالتـالي

بروز المسئولية االجتماعية كمحصلة لتلك الجهود.
 -3التوسع الكبير في حجم المنظمات:

ان مـن أهـم القـوى الدافعـة لتبنـي المنظمـات لمفهـوم المسـؤولية االجتماعيـة توسـع ونمـو المنظمـات عالميـا،
حيث أضحت العديـد مـن المنظمـات متعـددة الجنسـية تـدعم اتجاهـات المسـؤولية االجتماعيـة وأصـبحت تركـز فـي
انشـطتها علـى ابـراز الـدور المجتمعـي واألخالقـي لتلـك المنظمـات مـن خـالل االهتمـام بحقـوق اإلنسـان ،وتـوفير

ظروف عمل مناسبة للعاملين ،واالهتمام بقضايا البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
 -4االهتمام الحكومي والتشريعي:
حيـث ظهـرت العديـد مـن التشـريعات التـي تنـادي بضـرورة حمايـة الزبـائن والمجتمـع والبيئـة مـن تغـول بعـض

المنظمات وممارستها السلبية ،األمر الذي قد يسبب للمنظمات خسائر كبيرة إذا ما حاولـت عـدم االلتـزام بتلـك
التشريعات ،وبالتالي مراعاتها ضمن موازنات وفعاليات وأنشطة المنظمة المختلفة.
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 -5تبني المسؤولية االجتماعية للمنظمات بهدف تحقيق مكاسب:
تتبنــى ب ـرامج المســؤولية االجتماعيــة فــي المنظمــات بهــدف تحســين ســمعة المنظمــة وبنــاء عالقــات قويــة مــع
مختلف منظمات المجتمع المدني وأيضا الحكومات والزبائن والحفاظ على الموارد البشرية ضمن إطار المنظمة.
 -6ظهور الفضائح األخالقية:
حيـث تعرضـت الكثيـر مـن المنظمـات العالميـة لقضـايا أخالقيـة ،ممـا جعلهـا تتكبـد أمـواالً طائلـة كتعويضـات

للضحايا أو خسائر نتيجة المنتجات التى صنعت بشكل ال يناسب البيئـة واإلنسـان ،وتمثلـت أهـم العوامـل الداعمـة
لظهور تلك الفضائح بروز االتحادات والنقابات المهنية وجمعيات حماية المستهلك والبيئة.
 -7التكنولوجيا:
وهي التطورات التى صاحبها تحديات عديدة أمام منظمات األعمـال فرضـت عليهـا ضـرورة االلتـزام بتطـوير
المنتجـات بمـا يتناسـب والتغيـرات فـي أذواق المسـتهلكين وتنميـة مهـارات متخـذي القـرار ،خاصـة فـي ظـل التحـول
من االقتصاد الصناعي إلى اقتصاد المعرفة ،وزيادة االهتمام برأس المال البشري.

اض ــافة ال ــى التط ــور التكنول ــوجي ف ــي المج ــال االعالمـ ــي حي ــث توس ــعت مواق ــع التواص ــل االجتم ــاعي والقن ـ ـوات
الفضائية والمواقع االلكترونية وأصبحت منابر لعرض واقع المنظمات االيجابي والسلبي بحيـث تـؤثر علـى الزبـائن

والحكومات والمجتمع بشكل مباشر وكبير.

ارتباط المسؤولية االجتماعية بأخالقيات العمل
إن أخالقيات العمل هي اإلطار الشامل الذي يحكم التصرفات واألفعال تجاه شيء ما ،وتوضح ما هو مقبول
او صحيح وما هو مرفوض او خاطئ بشكل نسبي في ضوء المعايير السائدة في المجتمع بحكم العرف والقانون،

والذي تلعب فيه الثقافة المنظمية والقيم وأنظمة المنظمة وأصحاب المصالح دو ار اساسيا في تحديده.

ويمك ــن ان نتوص ــل ال ــى ان هن ــاك عالق ــة متداخل ــة ب ــين المس ــؤولية االجتماعي ــة وأخالقي ــات العم ــل اذ ان أولوي ــة
الكفاءة في تعظيم موارد المنظمة من أرباح ومـا شـابه ذلـك ،فـي حـين نـرى أن المرحلـة الثانيـة كانـت التركيـز علـى
المس ـؤولية االجتماعيــة فــي االدبيــات اإلداريــة إلــى جانــب التأكيــد علــى الكفــاءة خــالل س ـنوات الســبعينات ومــن ثــم

االنتقال أو التحرك إلى التركيز علـى أخالقيـات اإلدارة إلـى جانـب المسـؤولية االجتماعيـة والكفـاءة .والشـكل التـالي
( )1يوضح أبعاد هذا التداخل (نجم.)147 ،2000 ،
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شكل رقم ()0
يوضح ارتباط المسئولية االجتماعية بأخالقيات االعمال

اخالقياتَّالدارةَّ
وتوجهَّمنظماتَّ
العمال

المسؤولية
االجتماعية

بداياتَّمفهومَّ
المسؤوليةَّ
الجتماعيةَّيعظمَّ
الربحَّ(الكفاءة)

َّ 1970

1960

المصدر( :نجم)147 ،2005 ،

بيئة المنظمة

ثالثا :أبعاد المسؤولية االجتماعية
تسعى المنظمات المسئولة اجتماعيا نحـو االهتمـام بـالمجتمع مـن خـالل االهتمامـات االقتصـادية ،والقانونيـة،
واالخالقيــة ،واالنســانية  ،وتتمثــل المســؤولية االجتماعيــة فــي مجموعــة األنشــطة او االلت ازمــات الطوعيــة او غيــر
الطوعيـة التــي تتطلــع بهــا المنظمــة ،وتفــي بــبعض االحتياجــات التــي قــد ال تعــود بالمنفعــة المباشـرة علــى المنظمــة،
ويتباين الباحثين في وصف ابعاد المسئولية االجتماعية من حيث المسـمى ويـتم االتفـاق علـى المعنـى والمضـمون
بشكل كلي  ،وتقوم ابعـاد المسـئولية االجتماعيـة علـى التوزيـع االتـي ( :نجـم( )2117،البكـري( )2110،الحمـدي،
 ( )2113الغالبي  ،العامري)2112،
أوال :البعد االقتصادي
ان على المنظمات االلتزام بأن يكون تقدم منتجات نلبي الحاجات الالزمة للزبون وللمجتمع ،وتبنى

المسؤولية االقتصادية على اعتبار ان المسؤولية االجتماعية ببعدها االقتصادي تتمثل اوال بتحقيق الربح الذي
يمكن المنظمة من تغطية التكاليف المستقبلية ،فإن لم تتمكن من تغطية التكاليف من خالل تحقيق األرباح فإنها
ستجد صعوبة في تلبية أي مسؤوليات اجتماعية أخرى ،إضافة لتحقيق الربح ألصحاب المصالح المرتبطين

بالمنظمة.
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ثانيا :البعد االنساني

يبنى البعد االنساني على مراعاة المعايير والقيم االجتماعية السائدة في المجتمع عن طريق اسهام المنظمة

في تنمية وتطوير المجتمع وتحسين نوعية الحياة  ،لهذا يتم التركيز على المنتجات والخدمات المقدمة بما
يتوافق ونوعية الحياة في المجتمع ،كما يتم التركيز على تقديم الحاجات األساسية في المجتمع.
ثالثا :البعد القانوني

يمثل البعد القانوني التزام المنظمة بالقوانين ،والتشريعات ،واالنظمة التي وضعتها الدول وتعد بمثابة

تشجيع ،والتزام المنظمات بأن تنتهج سلوك مسؤول ،ومقبول في انشطتها ،ومخرجاتها المقدمة للمجتمع،
وان ال ينتج عنها أي ضرر ،وال ينعكس هذا السلوك على حدود عالقة المنظمة مع المجتمع فقط ،بل
يعمل على حماية المنظمات بعضها من بعض من جراء أساليب المنافسة غير العادلة التي قد تحصل.
وهو التزام تجاه القوانين السائدة ،وأن تخضع المنظمة للقوانين المتعلقة باإلنتاج واالستهالك ،والضرائب،
والرسوم المفروضة ،وهي ملزمة للمنظمات كونها قوانين محددة ومكتوبة ،ويترتب على عدم االلتزام
بالقوانين عقوبات محددة ،ومنصوص عليها.
رابعا :البعد االخالقي

يبنى البعد االخالقي على اعتبار أن المنظمة مبنية على أسس أخالقية وأن تمتنع عن الممارسات

التى تسبب إيذاء اآلخرين وتقليل الممارسات التي قد تؤثر سلبا على الزبائن وعلى المجتمع ،وان تساعد
في تعزيز الجوانب االخالقية االيجابية من خالل منتجاتها والترويج االخالقي لتلك المنتجات ومراعاة

االهتمامات المحلية والعالمية تجاه اخالقيات االعمال.
استراتيجيات التعامل مع المسؤولية االجتماعية:

بناءاً على التحليل البيئي الذي تقوم به المنظمة لقضايا المسؤولية االجتماعية من أجل إبراز نقاط

القوة والضعف وتحدد الفرص والتهديدات المحيطة بها ،فإن المنظمة عادة ما تتعامل مع هذه القضايا
بإستراتجيات رئيسية ،يتمحور األداء االجتماعي للمنظمة حول أربعة استراتيجيات تتمثل فيما يلي( :البكري

()27 ، 2110،الغالبي  ،العامري .)02 ، 2112 ،
 إستراتيجية الممانعة:

بموجب هذه اإلستراتجية فإن إدارة المنظمة تتجنب االلتزام بأي دور اجتماعي وبيئي ،وتتحاشى

اإلنفاق على األنشطة االجتماعية والبيئية ،ويتم التركيز على األولويات االقتصادية ،وتعرض هذه
اإلستراتيجية اهتماما باألولويات االقتصادية لمنظمات األعمال دون تبني أي دور اجتماعي ألنه يقع
خارج نطاق مصالحها التي يجب أن تتركز على تعظيم الربح و العوائد األخرى.
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 اإلستراتيجية الدفاعية:

تهتم منظمة االعمال وفقاً لهذه اإلستراتجية بالقيام بأقل ما هو مطلوب منها قانونيًا ،أي الحد األدنى

القانوني المفروض كدور اجتماعي وبيئي ،وتعني القيام بدور اجتماعي محدود جدا بما يتطابق مع
المتطلبات القانونية المفروضة فقط ،و هو لحماية المنظمة من االنتقادات و بالحد األدنى ،و يقع هذا
الدور ضمن المتطلبات الخاصة بالمنافسة و ضغوط الناشطين في مجال البيئة من خالل مواجهة

المسؤوليات االقتصادية والقانونية .فمع زيادة الضغوط التنافسية والسوقية وزيادة األصوات التي تنادي
بحماية المستهلك والبيئة تلجأ إدارة المنظمة إلى المناورات القانونية كتكتيك للمحاولة من تقليل أو تحاشي
االلتزامات المرتبطة بالمشاكل التي تسببها المنظمة ،وبالتالي حمايتها من الوقوع في مسائلة قانونية.
 إستراتيجية التكيف:
تنطلق هذه اإلستراتجية بالتزام منظمات االعمال بالمسؤوليات االقتصادية والقانونية ثم تراعي بعد

ذلك المتطلبات األخالقية من خالل االهتمام بالقيم واألعراف السائدة والسلوكيات المقبولة اجتماعيا في
بيئتها الداخلية التي تمثل ثقافة المنظمة ،وكذلك بالنسبة للمجتمع الذي تعمل فيه.
وتحاول المنظمة في هذه اإلستراتيجية خطوة متقدمة باتجاه المساهمة باألنشطة االجتماعية من
خالل تبني اإلنفاق في الجوانب المرتبطة بالمتطلبات األخالقية والقانونية إضافة إلى االقتصادية ،حيث

يكون لها دور اجتماعي واضح من خالل التفاعل مع األعراف والقيم وتوقعات المجتمع.
 إستراتيجية المبادرة التطوعية:

تتبنى منظمات االعمال بموجب هذه اإلستراتجية دو اًر اجتماعيا وبيئياً واسعا ،بحيث تأخذ مصالح

المجتمع وتطلعاته وحماية البيئة في جميع ق ارراتها ،وهذا النوع من االستراتيجيات يحمل في طياته
المسؤولية الخيرة ،حيث يأخذ زمام المبادرة في توفير المتطلبات االجتماعية والبيئية عالوة على بناء
قاعدته بكل المسؤوليات االقتصادية والقانونية واألخالقية .كما تمكن هذه اإلستراتجية المنظمة االستعداد

للتعامل مع المساءالت الموجهة إليها بكل مرونة ،وكذا إمكانية االستجابة للضغوط الخارجية والتهديدات
وكذا التشريعات الحكومية ،حيث تأخذ اإلدارة هنا زمام المبادرة في األنشطة االجتماعية وذلك باالستجابة
للكثير من المتطلبات االجتماعية وفقا لتقديرات المدراء بما يتناسب مع المواقف المختلفة ،تتميز هذه

اإلستراتيجية بان األداء الشامل لمنظمة األعمال يأخذ دائما في االعتبار أن

ال تكون الق اررات

المتخذة أو التصرفات ذات أثر معاكس لتطلعات المجتمع ومصلحته ،والشكل التالي يوضح ترتيب هذه
االستراتيجيات الخاصة بالتعامل مع المسئولية االجتماعية:
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الشكل رقم ()2
يوضح إستراتجيات التعامل مع المسؤولية االجتماعية والبيئية.

المصـدر( :الغالبي ،العامري )011 ،2112 ،

تحليل نتائج الدراسة
 .1المتغيرات الشخصية

تكون مجتمع وعينة الدراسة من مدراء المشروعات الصغيرة في الجمهورية اليمنية في محافظة اب ،
حيث تم توزيع )  (041استبانه على المدراء في تلك المشاريع ونوابهم ،ويشترط في تلك المشروعات ان
ال يقل عدد العاملين في تلك المشاريع عن  7عاملين وعلى ان ال يزيد عن  07عامل حتى تعتبر ضمن

تصنيف المشروعات الصغيرة  ،وقد تم استرداد ( )030استبانة منها( )020استبانة صالحة للتحليل بنسبة
استرداد( ،% )04وعدد  01استبيان غير صالحة للتحليل بسبب نقص في البيانات او تعدد االختيار
لبعض الفقرات  ،وبعد اجراء تحليل االحصاء الوصفي إلجابات افراد عينة الدراسة أظهرت البيانات
الشخصية للمتغيرات ( الجنس  ،العمر  ،المستوى التعليمي  ،مدة الخبرة ) النتائج كما في الجدول رقم
( ) 6االتي :
الجدول رقم (  )6المتغيرات الشخصية لعينة الدراسة
المتغيــر
الجنس
العمر

ذكر
انثى

التكرار

النسبة المئوية

116
5
121

95.9
4.1
100

المجموع
َّ-61اقلَّمنَََّّّ31سنة

84

69.4

منََّّ–َّ31اقلَّمنَََّّّ41سنة

23

19
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المستوى التعليمي

مدة الخبرة

منََّّ–َّ41اقلَّمنََّّ71سنة
َّ71سنةَّفأكثر
المجموع
دبلوم بعد الثانوية أو اقل
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
المجموع
اقل من  4سنوات
من  4سنوات إلى اقل من  2سنوات
من  2سنة إلى اقل من  16سنة
 16سنوات فأكثر
المجموع

13
1
121
76
41
3
1
121
58
34
19
10
121

10.7
.8
100
62.8
33.9
2.5
.8
100
47.9
28.1
15.7
8.3
100

يتضح من نتائج التحليل في الجدول ( )6اآلتي:
 .0الجنس :كانت نسبة  % 07.0من افراد عينة البحث من جنس الذكور  ،بينما نسبة  % 4.0من
جنس االناث ،وهذا يدعم االتجاه المجتمعي لعدم قبول وجود المرأة لالستثمار في المشروعات

الصغيرة بسبب العادات والتقاليد االجتماعية التي تحد من عمل المرأة في المشروع الخاص كمدير
او مالك للمشروع في البيئة اليمنية خصوصا  ،وبالتالي كانت النسب االكبر للذكور .
 .2العمر :تعتبر الفئة العمرية بين (  - 21اقل من  31سنة ) هي النسبة االعلى حيث حصلت
على  % 60.4من مجمل افراد العينة وهذا يعكس مدى قدرة هذه الفئة على تحقيق ابعاد
المسئولية االجتماعية باعتبارها الفئة الشابه القادرة على اإلنتاج وايضا امتالك روح القيادة الريادية
التي تشجع على االستثمار في هذا العمر وعدم التردد والخوف من النتائج السلبية لالستثمار في

المشروعات الصغيرة ،وجاءت الفئتين العمريتين بين ( – 31اقل من  41سنة )– 41( ،اقل من
 71سنة ) في المرتبة التالية بنسبة  %00و  % 01.5على التوالي وكانت في المرتبة االخيرة

الفئة العمرية ( 71سنه فأكثر) وهذا يدعم اتجاه تجنب الفئات العمرية الكبيرة للمخاطرة واالستثمار
في المشروعات الصغيرة بينما قد نجدهم مساعدين او نواب مالك المشروعات الصغيرة بشكل
كبير .

 .3المستوى التعليمي :ان نسبة  % 62.2من العينة حاصلين على مؤهل ثانوية عامة واقل ويعود
ذلك الى اتجاه الكثير من الشباب لالستثمار بدال من مواصلة التعليم الجامعي والعالي بسبب
الظروف االقتصادية التى تمر بها البالد وظهور قناعات ان االستثمار الشخصي يحقق عوائد
تفوق التأهيل التعليمي ،بينما  % 33.0حاصلين على المؤهل بكالوريوس ،ونسبة

% 2.7

حاصلين على المؤهل ماجستير  ،وجاءت الفئة الحاصلة على المؤهل دكتوراه على نسبة % 1.2

وهذا يعكس توجه غالبية افراد العينة الى االستثمار في سن متقدم وانخفاض ذوي المؤهالت العليا
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من االتجاه لالستثمار في ال مشروعات الصغيرة سعيا منهم للبحث عن مصادر دخل مختلفة عن
تلك التي تولدها المشروعات الصغيرة.
 .4مدة الخبرة :بينما كانت نسبة  % 45.0من العينة لديهم مدة خبرة في فئة ( اقل من  4سنوات )
تليها مدة الخبرة لفئة ( من  4سنه -اقل من  2سنوات ) وبنسبة  ،% 22.0ونسبة % 07.5
و %2.3للفئات ( من  -2اقل من  02سنه ) والفئة ( 02سنة فاكثر ) على التوالي  ،وهذا يعبر
عن معرفة بالممارسات التى ترتبط بالمسئولية االجتماعية من خالل االحتكاك بسوق العمل
والمهارات الالزمة للتمييز بين ابعاد المسئولية االجتماعية.
 .2تحليل ابعاد المسئولية االجتماعية
لقد اشتملت الدراسة على اربعة من ابعاد المسئولية االجتماعية وتم اختيار هذه االبعاد باعتبارها االبعاد

الرئيسة التى يؤيدها الكثير من الباحثين وتم قبولها من دراسات (عمار& 2106،ابو
هربيد&2105،الحمدي  ، ) Jhawar , Gupta ,2017 & 2113،وقد حصلت تلك االبعاد على اراء
افراد العينة ووفقا للنتائج التالية :

أ .البعد االول :المسئولية االقتصادية
تشير البيانات اإلحصائية الواردة في جدول رقم ( )5إلى أن هناك ممارسة كبيرة لدى المدراء في
(

المشروعات الصغيرة للمسئولية االقتصادية وفقا لمقياس الدراسة اذ بلغ الوسط الحسابي للمحور

 ،) 3.50حيث أن جميع الفقرات حصلت على متوسطات كبيرة  ،مما يشير إلى ممارسة المسئولية
االقتصادية بشكل كبير في المشروعات الصغيرة  ،وقد شكل ممارسة المسئولية االقتصادية المرتبة الثالثة

من ابعاد المسئولية االجتماعية االخرى والجدول التالي يعرض النتائج التي تتعلق ببعد ممارسة المسئولية
االقتصادية .
جدول رقم ( )7المتوسطات واالنحرافات المعيارية آلراء عينة الدراسة حول ممارسة المسئولية
االقتصادية
م
1
6
3
4
7
2

الفقرة
يساعد المشروع في تنمية االقتصاد المحلي الوطني
يوفر المشروع مصادر الحياة الكريمة للمجتمعات المحلية
يساهم المشروع في توفير فرص وظيفية متكافئة وعادلة في
المجتمع المحلي
يوفر المشروع نظام توظيف وتحفيز وترقية مناسب للعاملين
في المشروع
يوفر المشروع االمتيازات والخدمات االجتماعية للعاملين
كالتأمين والسكن والنقل
يساند المشروع الطالب في مواجهة الظروف المعيشية
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3122
3196
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المعياري
11171
9741

ترتيب
الفقرات
4
6

درجة
الممارسة
كبيرة
كبيرة

3177

11177

7

كبيرة

3172

11179

2

كبيرة

3142

11177

7

كبيرة

3174

11117

3

كبيرة
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7

يسعى المشروع الى تحقيق العدالة في توزيع االجور
المجموع

4117

9711

3.71

.724

كبيرة

1

ممارسة بدرجة كبيرة

ب .البعد الثاني :المسئولية القانونية
تشير البيانات اإلحصائية الواردة في جدول رقم ( )2إلى أن هناك ممارسة للمسئولية القانونية لدى
المدراء في المشروعات الصغيرة وبدرجة كبيرة ووفقا لمقياس الدراسة اذ بلغ الوسط الحسابي (،)3191
حيث حصلت الفقرة رقم ( )0على مستوى ممارسة كبير جدا ،بينما حصلت بقية الفقرات على درجة
ممارسة كبيرة ،وهذا يعكس اتجاه المشروعات الى االهتمام بالجوانب القانونية التي قد تعرض مشروعاتهم
للمخاطر القانونية  ،وتجنبهم الخضوع للمساءلة القانونية سواء من الدولة او من الزبائن والمنظمات
المنافسة  ،وقد حصل البعد المسئولية القانونية على المرتبة الثانية بين ابعاد المسئولية االجتماعية.

جدول رقم ( ) 8المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألراء عينة الدراسة حول ممارسة المسئولية
القانونية

م

الفقرة

1

ينجز المشروع انشطته بأساليب غير ملتوية وواضحة1
يوجد في المشروع لوائح وانظمة معلنه وواضحة للحاالت
القانونية التي يتوقع ظهورها
يسهم المشروع في توسيع التوعية بالمبادئ القانونية بين العاملين
يساهم المشروع في الحفاظ على البيئة من خالل القوانين واألنظمة
واللوائح المعلن عنها للجميع
يحرص المشروع على االلتزام بالقوانين الخاصة بالعمل كالحماية
من األخطار المهنية واألمراض والحوادث
يحرص المشروع على ممارسة السلوك القانوني والتعامل بما
يتطابق مع القوانين واألنظمة السائدة
يوجد لدى المشروع نظام خاص بمعالجة المشكالت اإلدارية
المجموع

6
3
4
7
2
7

الوسط
الحسابي
4162

االنحراف
المعياري
7931

ترتيب
الفقرات
1

درجة
الممارسة
كبيرة جدا

3174

11113

2

كبيرة

3172

9111

7

كبيرة

3122

9431

7

كبيرة

3191

11111

4

كبيرة

4117

11136

6

كبيرة

3192
3.90

9771
.607

كبيرة
3
درجة ممارسة كبيرة

ج .البعد الثالث :المسئولية االنسانية
تشير البيانات اإلحصائية الواردة في جدول رقم ( )0إلى أن هناك ممارسة للمسئولية االنسانية لدى

المدراء في المشروعات الصغيرة وبدرجة ممارسة متوسطة وفقا لمقياس الدراسة اذ بلغ الوسط الحسابي
( ،)3.35حيث أن الفقرة رقم ( )0حصلت على درجة ممارسة كبيرة وبقية الفقرات ( )7فقرات حصلت
على درجة ممارسة متوسطة مما يشير إلى ممارسة بدرجة متوسطة لبقية الفقرات ،ويعزي الباحث هذه
الدرجة المتوسطة الى الظروف االقتصادية التي تمر بها المشروعات والمجتمع بسبب الظروف السياسية

الصعبة وبالتالي اتجاه المشروعات الى تقليص االنفاق على الجوانب االنسانية والمجتمعية الى اقل حد
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ممكن ،وقد شكل ممارسة المسئولية االنسانية المرتبة الرابعة من ابعاد المسئولية االجتماعية االخرى
والجدول التالي يعرض النتائج التى تتعلق ببعد المسئولية االنسانية.
جدول رقم ( )9المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألراء عينة الدراسة حول المسئولية االنسانية
الفقرة

م
1
6
3
4
7
2
7

يحرص المشروع على ممارسة األعمال التي تتوافق مع
النظم والعادات السارية في المجتمع1
يمتلك المشروع احصائية بعدد الحاالت التي يتم مساندتها
يمكن اللجوء للمشروع للمساعدة في حل المشكالت التي
يواجهها المجتمع المحلي
نقدم دعم بشكل منح وهبات لمساندة المجتمع المحلي
يخصص جزء من االرباح لدعم المؤسسات الخيرية
واالجتماعية1
يساهم المشروع في دعم البنى التحتية كالطرق ،المراكز
الصحية ،المدارس التي يحتاجها المجتمع المحلي
يوفر المشروع مساعدات وفرص عمل لذوي االحتياجات
الخاصة
المجموع

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
الفقرات

درجة
الممارسة

3199

9271

1

كبيرة

3161

11122

7

متوسطة

3112

11636

2

متوسطة

3132

11617

3

متوسطة

3137

11642

6

متوسطة

3133

11171

4

متوسطة

3112

11123

7

متوسطة

3.37

.827

درجة ممارسة
متوسطة

د .البعد الرابع :المسئولية االخالقية
تشير البيانات اإلحصائية الواردة في جدول رقم (  )01إلى أن هناك ممارسة للمسئولية االخالقية لدى
المدراء في المشروعات الصغيرة وبدرجة ممارسة كبيرة وفقا لمقياس الدراسة اذ بلغ الوسط الحسابي
( ،)4.17حيث أن عدد الفقرات التى حصلت على متوسطات كبيرة ( )7فقرات هي ( ) 1,2,3,5,6مما
يشير إلى درجة ممارسة كبيرة ،كما أن الفقرة ( )4حصلت على درجة ممارسة كبيرة جدا  ،وقد شكل
ممارسة المسئولية االخالقية المرتبة االولى من ابعاد المسئولية االجتماعية االخرى والجدول التالي يعرض
النتائج التى تتعلق ببعد المسئولية االقتصادية.
جدول رقم (  )10المتوسطات واالنحرافات المعيارية آلراء عينة الدراسة حول المسئولية االخالقية
م
1
6
3
4
7

الفقرة
يستخدم المشروع تقنيات حديثة لتجنب االضرار بالبيئة
يحرص المشروع على الترويج لمنتجاته وانشطته بشكل
أخالقي
يسهم المشروع في تطبيق األدلة والتوجهات األخالقية
الصادرة من الجهات المعنية
يسعى المشروع للحصول على االرباح بالوسائل المشروعة
يهتم المشروع بشكاوى الزبائن والعمل على حلها بصورة
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الوسط
الحسابي
3174

االنحراف
المعياري
3174

ترتيب
الفقرات
2

درجة
الممارسة
كبيرة

4116

4116

3

كبيرة

3194

3194

7

كبيرة

4141
4117

4141
4117

1
6

كبيرةَّجدا
كبيرة
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2

عاجلة
تتوافق اهداف المشروع مع أهداف وقيم المجتمع
المجموع

3192
4.05

3192
.647

كبيرة
4
درجة ممارسة كبيرة

ثانيا :اختبار الفرضيات
بناء على نتائج الدراسة وبعد استعراض المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألراء عينة الدراسة
تجاه ابعاد المسئولية االجتماعية ،فقد تم عمل االختبارات االحصائية الالزمة للتأكد من صحة فروض
الدراسة ،وكانت النتائج كالتالي:
 .0اختبار الفرضية األولى:

تم استخدام اختبار (  )One Sample T-testالختبار مدى صحة الفرضية االولى التي تنص على
ان هناك ممارسة للمسئولية اجتماعية لدى المدراء في المشروعات الصغيرة ،والجدول التالي يوضح نتائج
ذلك االختبار.

جدول رقم ( )11اختبار One Sample T-test
المتوسط

درجة الحرية

قيمة T

مستوى الداللة

الفرضية
البعد األول :المسئولية االقتصادية

3.50

020

76.350

1.11

البعد الثاني  :المسئولية القانونية

3.01

020

51.660

1.11

البعد الثالث  :المسئولية االنسانية

3.35

020

44.242

1.11

البعد الرابع  :المسئولية االخالقية

4.17

020

62.071

1.11

3.75

121

67.049

0.00

ممارسة المسئولية االجتماعية

بالرجوع الى الجدول رقم ( )00وعند درجة حرية (  ) df = 121ومستوى داللة ( )1.17وبعد الحصول
على متوسط ( )3.57لممارسة المسئولية االجتماعية بأبعادها االربعة ،حيث بلغت قيمة "ت" T
( )65.140وعند مستوى داللة احصائية( )1.11وهذا يؤكد ان هناك ممارسة للمسئولية االجتماعية لدى
المدراء في المشروعات الصغيرة وبدرجة كبيرة ،وعليه تقبل الفرضية االولى التي تنص على " ان هناك
ممارسة للمسئولية االجتماعية لدى المدراء في المشروعات الصغيرة ".

أ .الفرضية الفرعية االولى :حصل البعد (المسئولية االقتصادية) على متوسط ( )3.50حيث بلغت قيمة
"ت"  76.350وبداللة احصائية  1.11وهذا يؤكد ان هناك ممارسة للمسئولية االقتصادية لدى المدراء
في المشروعات الصغيرة وبدرجة ممارسة كبيرة ،مما يشير الى قبول الفرضية الفرعية االولى والتى تنص
على ان " هناك ممارسة للمسئولية االقتصادية لدى المدراء في المشروعات الصغيرة ".
ب .الفرضية الفرعية الثانية :حصل البعد (المسئولية القانونية) على متوسط ( )3.01حيث بلغت قيمة
"ت"  51.660وبداللة احصائية  1.11وهذا يؤكد ان هناك ممارسة للمسئولية القانونية لدى المدراء في
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المشروعات الصغيرة وبدرجة ممارسة كبيرة  ،مما يشير الى قبول الفرضية الفرعية الثانية والتى تنص
على ان " هناك ممارسة للمسئولية القانونية لدى المدراء في المشروعات الصغيرة " .
ج .الفرضية الفرعية الثالثة :حصل البعد (المسئولية االنسانية) على متوسط ( )3.35حيث بلغت قيمة
"ت"  44.242وبداللة احصائية  1.11وهذا يؤكد ان هناك ممارسة للمسئولية االنسانية لدى المدراء في
المشروعات الصغيرة وبدرجة ممارسة متوسطة ،مما يشير الى قبول الفرضية الفرعية الثالثة والتى تنص
على ان " هناك ممارسة للمسئولية االنسانية لدى المدراء في المشروعات الصغيرة " .

د .الفرضية الفرعية الرابعة :حصل البعد (المسئولية االخالقية) على متوسط ( )4.17حيث بلغت قيمة
"ت"  44.242وبداللة احصائية  1.11وهذا يؤكد ان هناك ممارسة للمسئولية االنسانية لدى المدراء في
المشروعات الصغيرة وبدرجة ممارسة كبيرة ،مما يشير الى قبول الفرضية الفرعية الرابعة والتي تنص
على ان " هناك ممارسة للمسئولية االخالقية لدى المدراء في المشروعات الصغيرة ".
 .2اختبار الفرضية الثانية:
تم استخدام اختبار تحليل التباين (  ) One way ANOVAالختبار مدى صحة الفرضية الثانية التى
تنص على أن " هناك فروق ذات داللة احصائية للخصائص الشخصية لعينة الدراسة ( الجنس  ،العمر

 -المستوى التعليمي–مدة الخبرة) ،على ممارسة المسئولية االجتماعية في المشروعات الصغيرة " ،وقد

اوضحت نتائج االختبار رفض الفرضية الفرعية التى تنص على وجود فروق ذات داللة احصائية بالنسبة
لمتغيرات ( الجنس  -المستوى التعليمي) ،وقبول الفرضية الفرعية التى تنص على عدم وجود فروق ذات
داللة احصائية تعزى لمتغير (العمر  -مدة الخبرة) ،والنتائج كما هي مبينة بالجدول رقم (.)02
جدول رقم ( )12
اختبار  One way ANOVAلمعرفة الفروق اإلحصائية بين اجابات العينة تبعا للمتغيرات الشخصية
البيان
الجنس
العمر

المستوى التعليمي

مدة الخبرة

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
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مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات
2.400
43.052
45.451
11777
441294
48.480
31177
461374
48.480
11424
431927
480
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1
119
029
3
117
029
3
117
029
3
117
029

2.400
.362

قيمة f

ممارسة
الداللة

21233

11111

11122
11324

11424

11162
11326

61236

11497
11327

11312
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من خالل الجدول رقم ( )02نجد ان نتائج اختبار الفرضية للمتغيرات الشخصية (الجنس ،العمر،
المستوى التعليمي ،مدة الخبرة) قد كانت لكل متغير كالتالي :
 .1الجنس :يبين الجدول رقم (  )02نتيجة التحليل االحصائي بان قيمة قيمة  )21233( Fكما ان
مستوى الداللة ( )11111وهي اقل من مستوى الداللة المعتمد في الدراسة  %0.05مما يشير الى
وجود فروق ذات داللة احصائية ،وبالتالي نقبل الفرضية الفرعية التى تنص على وجود فروق ذات
داللة احصائية بين اجابات افراد العينة حول ممارسة المسئولية االجتماعية تجاه متغير الجنس .

 .2العمر :يبين الجدول رقم ( )02نتيجة التحليل االحصائي بان قيمة  )11424( Fكما ان مستوى
الداللة ( )11294وهي اكبر من مستوى الداللة المعتمد في الدراسة  %0.05مما يشير الى عدم وجود
فروق ذات داللة احصائية ،وبالتالي نرفض الفرضية الفرعية التى تنص على وجود فروق ذات داللة
احصائية بين اجابات افراد العينة حول ممارسة المسئولية االجتماعية تجاه متغير العمر .
 .3المستوى التعليمي :يبين الجدول رقم ( )02نتيجة التحليل االحصائي بان قيمة  )61236( Fكما ان
مستوى الداللة ( )11141وهي اقل من مستوى الداللة المعتمد في الدراسة  %0.05مما يشير الى
وجود فروق ذات داللة احصائية ،وبالتالي نقبل الفرضية الفرعية التى تنص على وجود فروق ذات
داللة احصائية بين اجابات افراد العينة حول ممارسة المسئولية االجتماعية تجاه متغير المستوى
التعليمي.
 .4مدة الخبرة :يبين الجدول رقم ( )02نتيجة التحليل االحصائي بان قيمة  )11312( Fكما ان مستوى
الداللة ( )11676وهي أكبر من مستوى الداللة المعتمد في الدراسة  % 0.05مما يشير الى وجود
فروق ذات داللة احصائية ،وبالتالي رفض الفرضية الفرعية التى تنص على وجود فروق ذات داللة

احصائية بين اجابات افراد العينة حول ممارسة المسئولية االجتماعية تجاه متغير سنوات الخبرة.
االستنتاجات
في ضوء التحليل االحصائي واختبار الفرضيات فقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية:
 .0أكدت نتائج الدراسة ان هناك ممارسة للمسئولية اجتماعية من خالل أبعادها االربعة (المسئولية
االقتصادية ،المسئولية االخالقية ،المسئولية القانونية ،المسئولية االنسانية) بدرجة كبيرة وبمتوسط

حسابي لمجموع االبعاد (.)3.57
 .2أكدت نتائج الدراسة ان هناك ممارسة للمسئولية االقتصادية لدى المدراء في المشروعات الصغيرة
بدرجة كبيرة حيث بلغ المتوسط الحسابي (.)3.50

 .3توصلت الدراسة الى ان هناك ممارسة للمسئولية القانونية لدى المدراء في المشروعات الصغيرة بدرجة
متوسطة وبمتوسط حسابي (.)3.35
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 .4توصلت النتائج ان هناك ممارسة للمسئولية االنسانية لدى المدراء في المشروعات الصغيرة بدرجة
كبيرة اذ بلغ المتوسط الحسابي (.)3.01
 .7توصلت النتائج ان هناك ممارسة للمسئولية االخالقية لدى المدراء في المشروعات الصغيرة بدرجة
كبيرة اذ بلغ المتوسط الحسابي (.)4.17

 .6ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين ابعاد المسئولية االجتماعية لدى المدراء في المشروعات
الصغيرة تعزى الى المتغيرات الديمغرافية المتمثلة بـ (العمر ،مدة الخبرة).
 .5يوجد فروق ذات داللة احصائية في ممارسة المسئولية االجتماعية لدى المدراء في المشروعات
الصغيرة تعزى الى متغير (الجنس ،المستوى التعليمي).

التوصيات
 .0يوصي الباحث المشروعات الصغيرة والجهات المعنية على االهتمام بما يلي:
 .2السعي الى تبنى موجهات عامة ألبعاد المسئولية االجتماعية وبما يساعد على تعميق الممارسة لهذه
التوجهات.

 .3دعم النجاحات التى تحققها المشروعات الصغيرة وابراز ذلك من خالل تكريم المشروعات الفاعلة
ومنحها امتيازات خاصة تسهم في التشجع على مواصلة تلك النجاحات.
 .4اقتراح القوانين المالءمة التى تدعم الممارسات االجتماعية المسئولة وتحاسب المشروعات في حال
التقصير.

 .7تعزيز االهتمام بالجوانب االنسانية باعتبارها ذات ارتباط وثيق بالزبائن والمجتمع وتعالج العديد من
المشكالت المجتمعية.

 .6تخصيص جزء من االرباح لدعم المساهمات المجتمعية والقانونية والحفاظ على البيئة.
 .5السعي العتبار المسئولية القانونية تجاه البيئة من الموجهات االساسية للمشروعات الصغيرة.
 .2تعزيز القناعات االيجابية التى تسهم في تنمية وتوسيع االلتزام بالمسئولية االقتصادية لدى مدراء في
المنظمات.

 .0تهيئة المناخ العام لإلسهام في زيادة الممارسة للمسئولية االجتماعية من خالل جعل المشروعات
الصغيرة منطلق للعمل مقارنة بالمنظمات االخرى.
.01

القيام بدراسة ممارسة المسئولية االجتماعية بشكل دوري للتعرف على العوامل التى تزيد من

تطبيقها ومعالجة المشكالت التي تتسبب في ضعفها.
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المراجع:
المراجع العربية
 .1ابراهيم ََّّ ،قدري ََّّ ،5112،اثر َّالمسئولية َّالجتماعية َّفي َّالداء ََّّ،رسالة َّدكتوراه َّمنشورة ََّّ ،جامعة َّدمشق ََّّ ،قسمَّ
ادارةَّالعمال.
 .5ابوَّالنصرَّ،مدحتَّمحمدَّ،5112َّ،المسئوليةَّالجتماعيةَّللشركاتَّوالمنظماتَّالمواصفةَّالقياسيةَّ ISO 26000
َّ،المجموعةَّالعربيةَّللتدريبَّوالنشرََّّ،القاهرةََّّ،مصر.
َّ .3ابوَّهربيدََّّ،ياسرَّسعيدََّّ،5112،دورَّالمسئوليةَّالجتماعيةَّفيَّتحقيقَّالميزةَّالتنافسيةََّّ،رسالةَّماجستيرََّّ،جلمعةَّ
القصىَّواكاديميةَّالدارةَّوالسياسةَّللدراساتَّالعلياََّّ،غزةََّّ،فلسطينَّ.
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"االتصال المسئول كدعامة لترسيخ الصورة الذهنية للمؤسسات في ظل المسؤولية االجتماعية"
Under social responsibility, the role of responsible contact to establish the mental
image of institutions.

أ .عائشة قرة  /أ .كنزة حامدي
جامعة محمد لمين دباغين –الجزائر
الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة الثالثية التي تربط بين كل من االتصال المسؤول
والمسؤولية االجتماعية والصورة الذهنية ،كون أن االتصال المسؤول مقوم أساسي للمسؤولية االجتماعية
حيث الذي يأخذ بعين االعتبار الجوانب البيئية واالجتماعية والمجتمعية في الوسائل وطرق نقل الرسائل
االتصالية التي توجهها المؤسسة لألطراف ذوي العالقة بها والتي تعكس التزامها تجاههم ،مما يعمل على
تحسين صورة المؤسسة وترسيخها في أذهان جماهيرها .وقد تم تقسيم الدراسة إلى  3محاور تتمثل في:
 ماهية المسؤولية االجتماعية وأهميتها في المؤسسات.
 المسؤولية االجتماعية والصورة الذهنية أية عالقة؟
 دور االتصال المسؤول في ترسيخ الصورة الذهنية.
الكلمات المفتاحية :االتصال المسؤول ،المسؤولية االجتماعية ،الصورة الذهنية ،المؤسسات.
Summary:
This study revolves around identifying the relationship between responsible
communication, social responsibility and mental image, so the responsible communication is
an important part of social responsibility.
The responsible communication work to improve the image of the institution and fixing
it in the minds of its audiences, therefore we divided the study into three axes:
What is social responsibility and its importance in institutions.
َّ?Social responsibility and mental image, which relation
Responsible communication role in the establishment of the mental image.
Keywords : Responsible contact, social responsibility, mental image, institutions.

َّ
َّ
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مقدمة:
تزايد االهتمام في اآلونة االخيرة بالمسؤولية االجتماعية من قبل المنظمات والمؤسسات على اختالف
حجمها وأنواعها حكومية كانت أو خاصة ،لما لها من أهمية كبيرة ودور عظيم في ازدهار المؤسسات
وضمان استم ارريتها واستقرارها  ،لذلك نجد معظم المنظمات في مختلف بلدان العالم تسعى للعمل وفقا
لمعايير المسؤولية االجتماعية ،إذ أنها ت عتبر رسالة صدق وخدمة انسانية تهدف لتحسين مستوى حياة
المجتمعات ،من خالل البحث في مشاكله ومحاولة حلها له وأيضا من خالل المحافظة على بيئته.
وبحكم أن المسؤولية االجتماعية في مضمونها تستوجب دمج المعايير االجتماعية واألخالقية وتعمل
على ترقية عمل المؤسسات ،وتساهم في بناء وتحسين أوضاع المجتمعات وتطويرها ،فقد توجب على
المؤسسات تبني أفكارها وأسسها وقواعدها والعمل بمبادئها أثناء مزاولة أنشطتها ،فقد صارت عمال وواجبا
مشتركة لكل مؤسسات المجتمع من أجهزة حكومية ،غير حكومية ،قطاع خاص ،أجهزة اإلعالم ،نقابات،
نوادي الرياضية واجتماعية ،كما تعتبر مهمة كل القائمين على المؤسسة وكل العاملين والموظفين فيها.
وقد تزايد االهتمام بها أكثر منذ ظهور المنظمات والجمعيات الدولية التي انصب عملها في تعزيز
مكانة المسؤولية االجتماعية في المؤسسات ،ونشر أفكارها ومحاولة سن قوانين تلزم المؤسسات على اتبعها
والعمل بها ،وقد صارت اليوم ضرورة والزاما على المؤسسات مهما كان طابعها العمل ضمن معايير
اجتماعية وأخالقية ،تعود بالفائدة والنفع على المجتمع والبيئة المحيطة بها.
وتشير جيهان عبد الحميد في هذا الصدد إلى أن العمل ضمن المسؤولية االجتماعية يتمحور
حول محورين  ،أولهما يتمثل في تحمل المؤسسات المسؤولية بكل ما يلحق بالبيئة من أضرار بسبب
ممارساتها لنشاطاتها ،أما الثاني فهو عالجها لمشاكل المجتمع الذي تنتمي إليه وليس شرطا أن تكون
المؤسسة سببا في هذه المشاكل كاألمية والفقر والتخلف ،كما يقر  Peter Druckإلى أنه ال يكفي أن
تعمل المنشأة العمل جيدا بل يجب أن تعمل عمال صالحا ال يضر بالمجتمع المحيط بها ،وعليه فقط تغيرت
أهداف المؤسسات مع مرور الزمن وأدخلت المسؤولية االجتماعية كهدف من أهداف المؤسسات التي تسعى
لتحقيقها  ،وأصبحت ميزة المسؤولية االجتماعية أداة لقياس أرباح ونجاح واستم اررية المؤسسات.
إضافة إلى ماسبق ،إن المسؤولية االجتماعية ذات أبعاد وآثار طويلة المدى غير محددة بفترة وال
بزمن معين ،فإلتزام المؤسسات بها يعود عليها بالنفع الطويل األمد ويعطيها مكانة هامة وصورة ذهنية
ايجابية عنها لدى األطراف ذوو العالقة بها من جماهير داخلية وخارجية على اختالفها ،ألن عمل المؤسسات
في ظل المسؤولية االجتماعية مزدوج التأثير أي أنها تهدف للحفاظ على أمن واستقرار ورفاهية الجماهير
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من جهة وترسيخ صورة ذهنية ايجابية عن المؤسسة من جهة أخرى ،وكل هذا ال يتم إال في إطار اتصالي
تقوم به هيئة مسئولة باالتصال في المؤسسة كجهاز العالقات العامة ،ويدعى هذا النمط اإلتصالي باالتصال
المسئول الذي يعني جملة االتصاالت التي تقوم بها المؤسسات مع مختلف جماهيرها الداخلية والخارجية،
أي أنها ممارسات اتصالية بيئية أخالقية اجتماعية تجمع بين طياتها مختلف القضايا والمواضيع التي تصب
في المحافظة على البيئة والمحيط الخارجي للمؤسسة إلى جانب المحافظة على الجانب األخالقي
واالجتماعي والعالقة الرابطة بين المؤسسة وجماهيرها (الداخلية والخارجية).
وعليه فاالتصال المسؤول الذي تقوم به المؤسسات يرمي لتحقيق ما يعرف بالتنمية المستدامة من
جهة وترسيخ صورة ذهنية إيجابية وسمعة طيبة عن المؤسسة في أذهان جماهير المؤسسة ،وذلك باللجوء
إلى استخدام العديد من األساليب االتصالية كاإلعالن ،تقديم الخدمات ،األعمال الخيرية ،التبرعات ،وسائل
االعالم وتكنولوجيات االتصال الحديثة ....وغيرها من األساليب التي توطد العالقة بين المؤسسة وجماهيرها.
ك ما أن لالتصال المسؤول العديد من االثار االيجابية التي يخلفها على المؤسسة أهمها تحسين
سمعتها وترسيخ صورة طيبة عنها إضافة إ لى وقايتها من المخاطر القانونية التي يمكن أن تنجر عن عدم
التزامها بقيود المسؤولية االجتماعية كالتلويث ،التعدي على المحيط الخارجي وعلى نظافته ،إلى جانب ميزة
تحقيق فعاليات أكبر التصاالتها واستمالة أكبر عدد من الجماهير نحوها وجعل عمليات اقناع الجماهير
سهلة أل نها مبينة على أرضية مبدأ التزام المؤسسة بالمسؤولية االجتماعية ،فضال عن كل هذا لالتصال
المسؤول دور هام في تحفيز العمال واشراكهم في إدارة المؤسسة وأخذ آرائهم بعين االعتبار.
تتمحور الدراسة حول طرح تساؤل رئيسي يتمثل في ما هو دور االتصال المسؤول في ترسيخ
الصورة الذهنية في ظل المسؤولية االجتماعية؟
ومنه ارتأينا أن نناقش ونفكك التساؤل إلى محاور رئيسية نفسر من خاللها العالقة الثالثية بين
االتصال المسؤول والصورة الذهنية والمسؤولية االجتماعية ،من خالل العناوين التالية:
 أوال :ماهية المسؤولية االجتماعية وأهميتها في المؤسسات.
 ثانيا :المسؤولية االجتماعية والصورة الذهنية أية عالقة؟
 ثالثا :دور االتصال المسؤول في ترسيخ الصورة الذهنية.
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أوال :ماهية المسؤولية االجتماعية وأهميتها في المؤسسات.
أ .مفهوم المسؤولية االجتماعية:
ظهر مصطلح المسؤولية االجتماعية منذ ثالثينيات القرن الماضي ،واستمر في التطور مع تطور
وازدهار عمل المؤسسات ،ويشير هذا المصطلح إلى أهمية الدور االجتماعي الذي تقوم به المنظمات،
والمتمثل في المساهمة في تحسين رفاهية المجتمع .وقد ارتكز مفهوم المسؤولية االجتماعية على فكرة فلسفية
ل ـ  Renedubosمفادها "تحرك محليا وفكر عالميا" ،والتي تعني عملية إدماج السياق العالمي والمحلي
ضمن التفكير االستراتيجي للمؤسسات ،وظهرت هذه الفكرة ضمن جدول أعمال قمة األرض التي عقدت
في جوهانزبورغ لسنة  .2002أي أن مفهوم المسؤولية االجتماعية يتمحور حول دور ومساهمة المؤسسات
في تحقيق التنمية المستدامة ،وتحقيق رفاهية المجتمع ،والعمل على تحقيق التكيف بين المؤسسات والمجتمع
المحلي المحيط بها ،باإلضافة إلى عدم إلحاق الضرر بالبيئة والمحيط( .وصفي نزال وآخرون ،1122،ص.)21
ومع تطور األبحاث واهتمام الباحثين بها تم تسهيل المهمة للمؤسسات بوضع بنود ومؤشرات تقيس
األداء االجتماعي للمؤسسات ،وتيسر لها القياس من خالل حصر المؤشرات في أربع مجالت هي البيئة
والمجتمع ،تطوير اإلنتاج واالهتمام بالعمال ،ومنه فقد أصبح تطبيق مبادئ المسؤولية االجتماعية في متناول
كل المؤسسات سواء خاصة أو عامة ،كبيرة أو صغيرة.
وفي هذا اإلطار فقد عرف ) (Drucker1977المسؤولية االجتماعية بأنها التزام المؤسسة اتجاه
المجتمع الذي تعمل فيه ،وقد شكل هذا التعريف حجر الزاوية للدراسات الالحقة وفتح الباب واسعا لدراسة
هذا الموضوع باتجاهات مختلفة .كما تم تعريفها من قبل مكتب العمل الدولي بأنها "طريقة تنظر فيها
المنشآت في تأثير عملياتها في المجتمع و تؤكد مبادئها وقيمها في أساليبها وعملياتها الداخلية وفي تفاعلها
مع قطاعات أخرى"( بن جيمة مريم ،بن جيمة نصيرة ،ص.)2
أما المنظمة الدولية للمعايير*1ISOفقد عرفتها سنة  2002بأنها مسؤولية المنظمات عن ق ارراتها
وأنشطتها التي تؤثر على المجتمع والبيئة من خالل التزامها بالشفافية والسلوك األخالقي الذي يجب أن
يضمن الشروط التالية:
 يتسق مع التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع. يضع في اعتباره توقعات أصحاب المصلحة. يضع في اعتباره القوانين المتعلقة ويوافق مع المعايير العالمية للسلوك.* مجلة :المشاركة في المواصفة القياسية الدولية المستقبلية أيزو  20000حول المسئولية االجتماعية.
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 أن يكون متكامل مع المنظمة نفسها.أما بيرمان فقد أشار إلى أنها تتكون من ستة عناصر حصرها في الوعي االجتماعي والسياسي،
اإلحساس بالترابط الوثيق ،التحلي باألخالق والسلوكات االجتماعية باإلضافة إلى المشاركة والتكامل ،كما
أرجع الباحثون في هذا المجال أسباب االهتمام بالمسؤولية االجتماعية إلي بعدين رئيسيين يتمثالن في(بن
عيشي بشير ،قوفي سعاد ،عرقابي عادل:) 2002،

أ -البعد الكلي :ويمثل المتغيرات الكلية كالكوارث والفضائح األخالقية أو ما يسميه البعض ثمن
تجاهل التبعات والتي نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر ،ظاهرة االحتباس الحراري ،كارثة معمل
كاريايد في بوبال بالهند الذي أودى بحياة أكثر من  0666شخص ،إضافة إلي فضائح الرشوة للشركات
العالمية والمخالفات في حق اإلنسانية .إلى جانب الضغوط الشعبية والحكومية والدولية والتي تبرز من خالل
التشريعات الداعية لحماية المستهلك والبيئة والعمل واألمن والدور اإليجابي للمنظمات في تحقيق حقوق
اإلنسان ،دون إغفال أهم بعد والمتمثل في التطور التكنولوجي الذي ساهم أو في مجاالت تقنية عديدة
وحركات التشغيل وتوفير البيئة المناسبة لالهتمام بجودة المنتجات والعمليات وتنمية مهارات العاملين.
ب -البعد الجزئي :بمعني المتغيرات الخاصة بالمؤسسة في حد ذاتها مثل تغير هدف المؤسسة
حيث أن هدف الربح لم يعد كافيا حتى تتمكن المؤسسة من االستجابة لمطالب المجتمع والحفاظ على بقائها
وبالتالي تحول هدفها إلى السعي إلشباع الحاجات االجتماعية ،إضافة إلى تغير دور اإلدارة فلم تعد إدارة
المؤسسة مسؤولة عن تحقيق رغبات ومصالح فئة واحدة فقط وهم المالك وحملة األسهم ،بل أصبحت
مسئولة عن تحقيق التوازن المستمر بين مصالح العديد من الفئات ذوي العالقة مثل العمالء والرأي العام
والنقابات والممولين.
تأسيسا على ما سبق ،أصب حت المسؤولية االجتماعية حتمية وواجب على كل المؤسسات االلتزام
بها ،وتطبيق مبادئها في أعمالها وأنشطتها ،واألخذ باالعتبار خدمة مصالح المجتمع وتلبية حاجياته وكلما
زاد االلتزام بها ضمنت المؤسسات بقاءها واستمراها ،ذلك لما لها من دور كبير وأهمية تتمثل في (أحمد

فاروق رضوان ،2002 ،ص  :)10زيادة التكافل االجتماعي واالنتماء للمجتمع ،تحقيق االستقرار االجتماعي
وضمان نوعية الحياة الجيدة في المجتمع ،إلى جانب أنها تعمل على زيادة الوعي بأهمية االندماج بين
منظمات المجتمع ،وعلى تحقيق الترابط بين المؤسسات والمجتمع لتحقيق االزدهار ،وبناء سمعة طيبة
للمؤسسات التي تؤدي دورها االجتماعي تجاه المجتمع ،باختصار المسؤولية االجتماعية تعمل على خلق
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َّ
بيئة اجتماعية تعود بالنفع على المؤسسة وتزيد من أرباحها وتضمن استقرارها ،وتزيد من فرص البقاء
للمؤسسة.
ثانيا :المسؤولية االجتماعية والصورة الذهنية أية عالقة؟
تزايد االهتمام بمفهوم صورة المؤسسة في ظل تنامي وتطور المؤسسات باختالفها ،باإلضافة إلى
أهمية الصورة الذهنية للمؤسسة والتي تعد دعامة مهمة لها في السوق وركيزة أساسية لها في تحسين عالقاتها
مع جماهيرها ،وتعرف الصورة الذهنية للمؤسسة بأنها مجموعة االنطباعات التي يكونها األفراد انطالقا مما
يتلقونه من المؤسسة ،أي أنها إجمالي االنطباعات الذاتية عن المؤسسة ،وهي انطباعات عقلية غير ملموسة
تختلف من فرد إلى آخر ،وهي المشاعر التي تخلقها المؤسسة لدى الجماهير بتأثير ما تقدمه من أنشطة
وبرامج وخدمات ومنتجات ،وتعامالتها مع الجماهير وعالقتها مع المجتمع واستثماراتها في النواحي
االجتماعية ومظهرها اإلداري.
إن صورة المؤسسة تتمثل في جملة من المكونات التي تبثها المؤسسات للجماهير والتي تؤثر في
سلوكياتهم اتجاه المؤسسة وتعزز الثقة والتعامل معها وقد حصرها الباحثون في ما يلي(بلمختار ياسين،2001 ،

ص :)020
 المؤسسة في حد ذاتها :من خالل التعريف بنفسها وذلك من خالل االتصال بإبراز ماهيتها،
إمكانياتها التقنية ،البشرية والمالية والقيم التي ترتبط بها كحماية المستهلك ،المساهمة في التطور ،باإلضافة
إلى العناصر األخرى التي يمكنها أن تساهم في تكوين صورة المؤسسة مثل نوعية المستخدمين ،الزي
الخاص بهم ،كيفية االستقبال للزبائن ،التحدث واالستماع للزبائن...الخ.
 صورة العالمة التجارية والمنتجات :تعتبر من مكونات الصورة الكلية للمؤسسة ،فمدى جودة
المنتجات وتميزها وقدرتها على تحقيق رغبات العمالء والثقة في عالمتها التجارية تؤثر على تقييم المؤسسة
ومدى كفاءة إدارتها وتساهم في تكوين صورة طيبة عنها.
 الشعار :وهو عبارة مختصرة سهلة التذكر تعبر عن فكرة سائدة أو هدف أو وجهة نظر تهدف عادة
إلى اإلقناع والتأثير على العمالء وهذا عن طريق جذب االنتباه واثارة االهتمام لنشاط ومنتجات المؤسسة.
 األشكال المادية :وتتمثل في األثاث المستخدم من طرف المؤسسة ،مواقعها ،سياراتها وغيرها من
العناصر التي ينبغي أن تتميز بالتغير حتى تطبع صورة جيدة عند الجمهور وذلك باستعمال مثيرات جديدة
من حين آلخر دون التغيير في شخصية المؤسسة لدى الجمهور.
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َّ
باإلضافة إلى ما سبق ذكره فإن صورة المؤسسة تتشكل لدى جماهيرها من خالل العديد من المعطيات
أهمها العالقة بين مختلف العمالء وأفراد المؤسسة وخبرتهم في التعامل معهم ،مما يؤدي إلى تكوين
انطباعات مع نية حول المؤسسة ،باإلضافة إلى الرسائل المختلفة التي تصل إلى األف ارد عن طري ق
األصدقاء ووسائل اإلعالم حول المؤسسة ما يساعد في تكوين االنطباعات التي تشكل صورة عن المؤسسة
والتي سوف يمارسون سلوكا معينا وفقا لها.
وللمسؤولية االجتماعية أثار متباينة ومختلفة ومرتبطة بالعديد من العناصر أهمها (عمر لعالوي،2002 ،

ص :)01
أ .المسؤولية االجتماعية تجاه المستهلك وأثرها على الصورة الذهنية :تعتبر إدارة الجودة والسعي
للحصول على شهادات المطابقة من اآلليات الهامة التي تعتمد في ضمان حماية المستهلك خاصة بعد
هيمنة االتجاه المتزايد إلى عولمة األسواق واشتداد المنافسة ،وتزايد ظاهرة الغش والخداع التسويقي الذي
يتعرض له المستهلك .فاعتماد الجودة والتقييس يعني أن المؤسسات اتجهت للبحث عما يميزها في األسواق
عن منافسيها ،كما أن ذلك يعني في الوقت نفسه أن تركز على المستهلك ،وتسعى إلى كسب رضاه وضمان
وفائه من منطلق أن هذا المستهلك هو المبرر الرئيسي لوجودها واستمرارها في السوق.
وعليه فإن المؤسسة تستعمل شهادة الجودة المحصل عليها ألغراض الدعاية من أجل الحصول على
مستهلكين جدد لزيادة حجم المبيعات ،مما يؤدي إلى زيادة ربحيتها وخلق صورة ذهنية جيدة لها في األسواق،
كما تعمل على تخفيض تكاليف اإلنتاج حيث أن الجودة الشاملة تقوم على نظم تسييرية لتخطيط اإلنتاج
وفقا ألسس علمية وفنية تساهم في تدني التكاليف والتلف الصفري .كما أن عدم تقيد المؤسسات بعنصر
الجودة يجعلها تخل بمبدأ حماية المستهلك ،مما يعني من جهة أخرى أن هذه المؤسسات سوف تفقد أجزاء
هامة من أسواقها ،ومن ثم مستهلكيها نظ ار للعالقة القوية الموجودة بين الجودة والتسويق ،فعندئذ سيتملك
المستهلكون شعور بعدم الرضا نتيجة للنقص في جودة السلع والخدمات المقدمة ،األمر الذي يكون لديه
انطباعا سيئا عن صورة تلك المؤسسات.
ب .المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع المدني وأثرها على الصورة الذهنية :تشكل الصورة الذهنية
في المؤسسات الحديثة القيمة المادية ،وهذا ما أكدته الدراسة الميدانية الذي قام بها المنتدى االقتصادي
العالمي بعنوان " كشف البيات المتعلقة بتأثير المؤسسات على المجتمع" ألكثر من  0000مؤسسة عالمية
حيث تم توزيع  0000استمارة على مديري تلك المؤسسات وأكد  % 00منهم أن الصورة الذهنية الجيدة
يمكن أن تسهم بنحو  % 00من قيمة األسهم السوقية للمؤسسة ،لذلك فإن المؤسسات تسعى جاهدة لالستفادة
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َّ
من مزايا التميز االجتماعي في بيئة نشاطها ،حيث تضحي بجزء من األرباح مقابل تثبيت صو ار الجيدة في
أذهان أفراد المجتمع وتقوية مركزها التنافسي.
ج .المسؤولي ة االجتماعية تجاه أخالقيات األعمال وأثرها على الصورة الذهنية :الصورة الذهنية
للمؤسسة التي يكونها المستهلك قد ترتبط بالتزامها للمبادئ والمعايير األخالقية وخاصة التسويقية منها ،التي
تكون شكل من أشكال التمثيالت والروابط الذهنية في الذاكرة ،والمسؤولية األخالقية من وجهة نظر المستهلك
هي مجموع االدراكات المكونة في ذهن المستهلك عن المؤسسة في مدى التزامها لألخالق في نشاطها،
ويشار هنا إلى أن المستهلك يعتبر السلوك األخالقي للمؤسسة عامال مهما عند اتخاذ قرار الشراء ،إذ يتعامل
المستهلك مع المؤسسة التي تتصرف بطريقة أخالقية ويتجنب المنافس األقل أخالقا.
د .المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة وأثرها على الصورة الذهنية :إن المجتمع أصبح أكثر اهتماما
لبيئية الطبيعية ،وبدأت المؤسسات في تعديل سلوكها البيئي وتبنت عدة مؤسسات مدخل التسويق األخضر
الذي يعززه نظام اإلدارة البيئية ( ، (ISO14000فالتسويق األخضر ينطلق من ثالث قواعد أساسية:
حماية البيئة ،إرضاء الزبائن وتحقيق هدف الربحية العتماد على اإلنتاج األنظف ،حيث يعرف برمج األمم
المتحدة للبيئة اإلنتاج األنظف أنه "التطوير المستمر للعمليات الصناعية والخدمات بهدف تقليل استهالك
الموارد الطبيعية ،ومنع تلوث الهواء والماء والتربة عند المنبع وخفض كمية المخلفات عند المنبع وذلك لتقليل
المخاطر التي تتعرض لها البشرية والبيئة(.خالد قاشي ،رمزي بودرجة ،2001 ،ص.)00-2

ث الثا :دور االتصال المسؤول في ترسيخ الصورة الذهنية.
يعرف االتصال المسؤول بأنه االتصال الذي يأخذ بعين االعتبار الجوانب البيئية واالجتماعية
والمجتمعية في الوسائل وطرق نقل الرسائل االتصالية التي توجهها المؤسسة االقتصادية لألطراف ذوي
العالقة بها والتي تعكس التزامها تجاههم ،ويشمل االتصال المسؤول على نقطتين أساسيتين :من جهة يتعلق
باالتصال بطريقة مسؤولة ،بما في ذلك األخذ بعين االعتبار المستقبلين لالتصال الذين تستهدفهم المؤسسة
بهذه النشاطات االتصالية" .األطراف ذوي العالقة" .ومن جهة أخرى يتعلق االتصال حول المواضيع
المسؤولة التي تتوجه لتكون محترمة للجوانب االجتماعية والبيئية ،وتكون صادقة وتعكس حقائق واضحة
في هذا اإلطار تستعمل المؤسسة اإلعالن بما لديه من تأثير كبير على المجتمع ،لغايات إيجابية في
منطق فعالية المؤسسة ،فاالتصال المسؤول ال ينحصر فقط في اإلعالن ،بل يتعلق بجميع أشكال االتصال
المختلفة "منتجات ،خدمات ،اتصال داخلي ،خارجي" وفي وسائل اإلعالم وخارج وسائل اإلعالم ،حيث
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يستعمل مختلف قنوات االتصال بما في ذلك مجموعة الوسائل الرقمية" ،كمواقع االنترنيت ،الشبكات
االجتماعية ،المدونات ( "...أمال مهري ،2002 ،ص )222

كما يعتبر نظام للحوار ثنائي االتجاه بناء ومستمر يقوم على التفاعلية من خالل إشراك األطراف
ذوي العالقة في تحقيق األهداف االجتماعية والبيئية واالقتصادية للمؤسسة وهذا ما يسمح للمؤسسة بالنمو
من خالل التعايش الجيد والفعال مع النظام االيكولوجي والنظام االجتماعي.

( RSE et communication

(َّResponsable, http://www.impact-vert.fr/presentation/22/01/2019

 /0رهانات االتصال المسؤول في المؤسسة:
أ .سمعة المؤسسة :يعرف كل من  Fombrun & van Rielسمعة المؤسسة على أنها الهدف
المتمثل في تعريف الجمهور المختلف بصورة المؤسسة التي تبني عبر الزمن باالعتماد على برامج هوية
المؤسسة ومن خالل أدائها يوجه سلوك الجمهور .في حين قدم Druckenmiller,B & Argenti P.A
في عملهم سمعة المؤسسة والمشهد التعريفي" مفهوم أكثر دقة يتمثل في أنها "الحكم الجماعي على المؤسسة
استنادا على تقييمات اآلثار االجتماعية ،االقتصادية والبيئة التي تؤثر على حياة المؤسسة عبر الزمن"(شافية
قرفي ،حمودي حاج صحراوي ،2001 ،ص.)022

األنشطة التي يقوم بها الفرد أو المؤسسة التي تحاول الحفاظ أو إنشاء إطار معين عنها في نظر
الجمهور ،وهي عملية تحديد لما يقوله أو يشعر به اآلخرين اتجاهك أو اتجاه عملك .وفي تعريف آخر لها:
"هي ما يعتقده الجمهور حول المؤسسة أو حول األفراد داخل المؤسسة ،ومن حية أخرى ما يعتقده موظفو
تلك المؤسسة عن المؤسسة التي يعلمون بها (مرقاش سميرة ،2002 ،ص .)002
وتعد السمعة جزءا من موجودات المنظمة جنبا إلى جنب مع الموجودات األخرى التي تريد أن يكون
لديها موقع متميز في السوق ،إ ذ تكون للمنظمة سمعة جيدة عندما يفضل الزبائن السلع والخدمات التي
تقدمها المنظمة والتي تتشابه من حيث السعر والجودة لتلك التي تم تحديدها مسبقا ،وتعد عامال ذا قيمة
للمنظمة على الرغم من كونها غير ملموسة وتحقيق تنافسية مستدامة للمؤسسة (السك ارسالن بايز،2002 ،
ص.)00

ب .أهمية السمعة :تتجلى أهمية السمعة في النقاط التالية:
 تعتبر السمعة بمثابة البناء االجتماعي الذي تحصل عليه المؤسسة من عالقتها مع أصحاب
المصالح ،وأن السمعة الجيدة تؤدي إلى توطيد العالقات الودية مع األطراف المؤثرة في المجتمع حيث
تساعد في التقليل من المخاطر التي قد يتحملها الزبائن جراء اقتناء خدمة أو منتجا ما وتكون عونا لهم
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عندما يواجهون اختيار منتج معين ،خاصة في حالة ت شابه المنتجات والخدمات في الوظائف ،كل هذا
سوف يزيد في رضا المستهلكين عن المؤسسة وكذا الموظفين عن عملهم.
 تعطي قيمة سيكولوجية إضافية للمنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة.
 تضاعف فاعلية اإلعالن وتأثير قوة المبيعات ،فالسمعة االيجابية لها شأن كبير في مصداقية
إعالنات المؤسسة.
 تدعم إدخال المنتجات الجديدة إلى األسواق.
 تتي ح فرصة الوصول إلى أفضل المؤسسات المقدمة للخدمات المهنية ،حيث تفضل وكاالت اإلعالن
الممتازة.
 التعامل مع أفضل العمالء وبذلك تستطيع أن تستأجر السمعة الجيدة لهؤالء العمالء.
 توفر فرص إضافية للمؤسسة في حال تعرضها ألزمة ما.
 تتيح فرصة الوصول إلى موظفين ذوي الكفاءات العليا .فمعظم طالبي العمل يفضلون العمل لدى
المؤسسات تتمتع باحترام الجميع( .شافية قرفي ،حمودي حاج صحراوي ،مرجع سابق ،ص )021-022

ج .تحقيق فعالية أكبر :يسمح االتصال المسؤول بتحقيق فعالية أكبر للحمالت االتصالية ،بفضل
االستهداف المحدد لرسائل أكثر تناسقا ووسائل أكثر تكيفا تحث على اإلبداع وينتج عنها أكبر قدر من
الوفاء واألمانة بفضل ثقة األطراف ذوي العالقة بالمؤسسة الذين انخرطوا في قيم المؤسسة.
د .تحفيز العمال :يجب علينا تسطير الجانب االيجابي الذي نستطيع رؤيته من خالل وضع مكان
الستراتيجية االتصال المسؤول بداخل المؤسسة ،وهذا ما يسمح بتحفيز ودمج فريق العمل بإعطائهم جميع
االيجابيات التي تتعلق بمسار المؤسسة لتطبيق التنمية المستدامة قصديا ،هذه االيجابيات التي تسمح بجمع
كفاءتهم في العمل وقيمهم نحو هدف محدد يعمل على تحقيق االلتزام بمسؤوليتهم لتحقيق أهداف المؤسسة.
ه .الوقاية من األخطار القانونية :يسمح االتصال المسؤول بتقليص المخاطر القانونية على المؤسسة
من خالل توضيح منهجها ومسارها وتطبيقاتها المسؤولة في نشاطاتها ،لمنع التضليل الذي قد يمس سمعتها
خصوصا فيما يتعلق بتقليص تكاليف الحم الت اإلعالنية ،األضرار المتوقعة ( .مهري شفيقة،2002/2000،
ص.)002

 /2أنواع االتصال المسؤول:
أ .االتصال البيئي :االتصال البيئي عنص ار رئيسيا الستراتيجية االتصال المسؤول في المؤسسة حيث
ينقل الرسالة البيئية للمؤسسة لجميع األطراف ذا العالقة بها بهدف التأثير في اتجاهاتهم وسلوكياتهم ،ويبرز
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دوره في تطبيق نظام اإلدارة البيئية على المستوى الداخلي واشراك العاملين في تحسين األداء البيئي
للمؤسسة ،أما على المستوى الخارجي فيعمل على توضيح االلتزام البيئي للمؤسسة وعرض نتائج أدائها من
خالل اإلفصاح عن األداء البيئي( .محي الدين إسماعيل محمد  ،2002،ص .)001-002

وتعتمد المؤسسة على أدوات بيئية لنقل التزامها ولعل أهمها ما يلي:
 توسيم المنتجات :وهي عبارة عن عالمات تبرز الصفات الخضراء للمنتج ،حيث أنها تعبر عن
مجموعة من الخصائص والمنافع المرتبطة بالتأثير البيئي للمنتج( .ثامر البكري ،2002 ،ص)202

 الميثاق البيئي :ويشكل هذا الميثاق مصبا أوليا مشركا باتجاه دعم وتعزيز إدماج التنمية المستدامة
ضمن إستراتيجية المؤسسة( .محمود االبرش ،2002/2001،ص .)012

 خريطة البيئة :وهي عبارة عن لوائح أو تقارير تقدم من قبل السلطات المحلية والو ازرات لتشخيص
المشاكل البيئية واقتراح خطوط عريضة لبرنامج عمل المؤسسة البيئي وهي تناقش عدة قضايا منها :إدارة
النفايات ،مكافحة التلوث....الخ.
 الرعاية :وهي أداة أو وسيلة تعتمدها المؤسسة للحصول على صورة خضراء ،حيث تسعى إلى تقديم
مختلف الدعم إلى مختلف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الناشطة بيئيا.


التدريب على إدارة أفضل للبيئة :وذلك بهدف محو األمية البيئية لدى العمال والجماهير عامة من

خالل القيام بدورات وندوات وتنظيم اجتماعات مع األطراف ذات

العالقة)communication responsable( .

)َّ )http://www.partaworld.com

ب .االتصال االجتماعي :يعرف عبد الباسط محمد الحسن االتصال االجتماعي على أنه اإلجراء الذي
يتم به تبادل الفهم بين الكائنات البشرية أو هو العمل الذي عن طريقه تنتقل المعاني من إنسان آلخر
أو جماعة ألخرى ،وهو نقل رسالة إعالمية للمجتمع عن طريق حمالت إعالمية والتي تحمل أفكار واضحة
ومفيدة تخدم الصالح العام( .عبد الباسط محمد حسن ،1122،ص  .)01ويعرفه كل من عبد الحميد عطية
ومحمد محمود مهدي بأنه من بين العلوم التي تعتمد عليها الدول لمواجهة اآلفات والمشاكل فهو يعمل على
بث ونقل القيم والعادات والتقاليد وكل ما هو ذا قيمة في ثقافة أو حضارة البلد ثم العمل على المحافظة على
السلوك الجيد والحرص عليه ودعوة المجتمع إلى التمسك به كما يحافظ على هوية المجتمع وتحقيق الترابط
بين أفراده ونبذ السلوك السيئ المضر بالمجتمع (عبد الحميد عطية ،محمد محمود مهدي  ،2000،ص ،)12وهو
علم نقل األفكار من طرف أول إلى طرف ثاني وهو الركيزة األولى للسلطة وذلك من أجل تطوير المعارف
ودفع الوعي االجتماعي إلى الطريق السليم وتغيير السلوك المغاير للطبيعة السلمية لإلنسان فهو يبحث عن
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تغيير لصالح المجتمع في مجمله عندما يجيب على تطلعات أعضاء المجتمع في القضايا التي
تهمه...ويصبح هدفه تصحيح السلوكات التي حكم عليها بأنها مضرة بالمصلحة الخاصة
))Net, 1988, p05

والعامة Michel le

.

 /0وسائل أدوات االتصال المسؤول:
أ .تقرير المسؤولية االجتماعية والبيئية :تعتبر التقارير الدورية للمسئولية االجتماعية للشركات أداة
تسعى هذه الشركات عن طريقها لطمأنة أصحاب المصلحة بأنها تعني باستمرار بما يشغلهم على نحو
استباقي وابداعي عبر كل ما تقوم به من عمليات .وتتضمن تلك التقارير السياسات واجراءات القياس
ومؤشرات األداء واألعراف في المجاالت الرئيسية( .نورا محمد عماد الدين أنور ،2000،ص )2وتهدف المؤسسة
من وراء نشرها إلى تقارير المسؤولية االجتماعية والبيئية إلى زيادة مصداقيتها لدى مختلف األطراف ذات
العالقة معها فيما يتعلق بالتزامها االجتماعي والبيئي.
ب .اإلعالن البيئي (اإلعالن األخضر) :وهو اإلعالن الذي تتبناه المنظمة الخضراء لنقل فلسفتها
البيئية من خالل رسالتها اإلعالنية إلى جمهورها المستهدف ،كما يعرف على أنه الجهود التي تبذلها
الشركات لترويج المنتجات أو الخدمات الخضراء ولتعزيز صورة الشركة التي تقوم باألنشطة البيئية (هبة
محمد الحسن عثمان ،2001 ،ص )22

ج .الملصقات البيئية وااليكولوجية كأداة لالتصال المسؤول :العنونة البيئة أو العالمة البيئية هي رمز
أو عالمة توضع منتج المؤسسة لتمييز المنتجات (سلع أو خدمات) ذات أعلى مستويات الجودة البيئية،
كما تبرز القيام بمجهودات ملحوظة في مجال استعماالت التكنولوجيا النظيفة(منية إبراهيم يوسفي)2002،

وتعتبر من الوسائل التي تتبناه المؤسسة إلعالم مختلف األطراف ذات العالقة ان المؤسسة تحمي البيئة
في منتجاتها التي تراعي فيها تقليل الضرر على البيئة.
أ .االتصال البيئي :يعرف بأنه مجموعة من األنشطة االتصالية الهادفة إلحداث تغيير على مستوى
المعارف ،واآلراء ،واالتجاهات والسلوكيات ذات العالقة المباشرة بالبيئة ،ويأتي هذا التغيير كواحدة من
الحلول المناسبة لحل المشاكل البيئية (محمود عبد العزيز،0222،ص  ،)022االتصال البيئي واحد من أدوات
السياسة البيئية ،حيث تتعهد المؤسسة من خالل هذه السياسة باالتصال كل األطراف ذوي العالقة بها ،وهنا
يأتي االتصال كوسيلة لنقل هذه السياسة لجمهور المؤسسة الداخلي والخارجي ،ومن هنا يتضح أن االتصال
البيئي يعمل على تحسين وتعزيز السياسة البيئية

للمؤسسةCommunication environnementale de votre (.

)communication-environnementale1998, pdf www. Orée.org/docs/…/ entreprise
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 /2مبادئ االتصال المسؤول:
 الشفافية تتضمن وضوح التشريعات وسهولة فهمها ،واستقرارها وانسجامها مع بعضها البعض
وموضوعيتها ،وتبسيط اإلجراءات والقضاء على الروتين ونشر المعلومات واإلفصاح عنها وسهولة الوصول
إليها بحيث تكون متاحة للجميع ،وتوفير مناخ صحي يسوده الثقة ،وتمكين المعنيين في الخدمة التي تقدمها
المؤسسة من تحمل مسؤولياتهم في إدارة المؤسسة ،فالشفافية منهاج عمل وحياة مستمرة إلدارة األحداث
اليومية وشفافية العالقات الرأسية واألفقية في أركان العمل المؤسسي والشفافية كمبدأ إداري في المؤسسات
تمتد لتشمل بعض الممارسات التي تصب في مجال اتخاذ الق اررات وادارة الموارد البشرية والهياكل التنظيمية
والتعليمات واالتصال والعالقات والتطوير اإلداري ( .نعيمة محمد حرب،2000 ،ص .)02

 اإلعالم البيئي حول شروط تصنيع المنتجات والخدمات وحول استعمالها وشرح عرض آثار نشاطات
المؤسسة على البيئة والجماعات المحلية.
 تخطيط األهداف االتصالية القصيرة  ،المتوسطة األجل ،والطويلة األجل.
 عرض نتائج تطبيق منهج التنمية المستدامة؛ من خالل عرض معلومة واضحة وشاملة وتعتمد على
المقارنة من سنة ألخرى.
 تفضيل ترويج السلوكيات التي لها تأثير ايجابي على البيئة والمجتمع.
 توقع منتظرات المجتمع المدني ،وفتح حوار مع األطراف ذوي العالقة بالمؤسسة وعرض مسعى
المؤسسة تجاه مختلف األطراف ذوي العالقة مختلف " وتوضيح ان المؤسسة تتفهم منتظراتهم ودعوتهم
للتفاعل والحوار مع المؤسسة.
 ال تستعمل األدلة والبراهين االيكولوجية والمواطنة ،حتى تجد المؤسسة حقا مزايا ايجابية وهادفة.
 استعمال األدلة والبراهين االيكولوجية والمواطنة ،حتى تجد المؤسسة حقا مزايا ايجابية وهادفة.
 استعمال الدعائم التقليدية واالليكترونية الت ي تسمح بعرض تقرير التنمية المستدامة ،وفتح قنوات
للتفاعل مع األطراف ذوي العالقة بالمؤسسة( .أمال مهري ،مرجع سابق ،ص)222

 /1عالقة االتصال المسؤول بصورة المؤسسة:
وعلى ضوء ما سبق سواء فيما يتعلق بالصورة المدركة الخارجية ،وهي الصورة التي يشكلها األطراف
ذوي العالقة بالمؤسسة" وغالبا ما يكونون من خارج المؤسسة" ،أو ما يتعلق بالصورة المدركة الداخلية على
المستوى الداخلي للمؤسسة والذي يتمثل في العمال ،فإن تشكيل هذه الصور مرهون بشكل أساسي بممارسات
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المؤسسة تجاههم  ،وبمدى استعمالها لالتصال ،حيث أثبتت العديد من الدراسات تأثير االتصال على الصورة
الذهنية التي يشكلها الجمهور عن المؤسسات  ،وفي هذا الصدد يمكن أن نشير لمختلف بحوث العالقات
العامة التي تعتبر كنشاط اتصالي ممارس لتحسين صورة المؤسسة تجاه جماهيرها الداخلية والخارجية .
وفي إطار دراستنا التي تتعلق بنمط خاص من االتصال وهو االتصال المسؤول ،الذي يستهدف
خلق صورة لدى األطراف ذوي العالقة بالمؤسسة من خالل التأثير في أرائهم واتجاهاتهم نحو المؤسسة
وتقريب وجهات النظر بينهم ،تعكس هذه الصورة التي تستهدف المؤسسة خلقها لدى األطراف ذوي العالقة
صورة المؤسسة المواطنة التي تدمج التنمية المستدامة في ممارساتها من خالل التزامها بمسؤوليتها
االجتماعية والبيئة  .إذن نستنتج أن االتصال المسؤول في المؤسسة يعتمد على خلق صورة مواطنة للمؤسسة
بالتزامها بمسؤوليتها االجتماعية والبيئية ،فهي تحاول خلق صورة المؤسسة التي تحترم بيئتها ومحيطها
االجتماعي ،وذلك باالرتكاز على سياسة االتصال المسؤول التي تنقل هذه الصورة لألطراف ذوي العالقة
بها ( .مهري شفيقة ،مرجع سابق ،ص .)001

خاتمة:
شهدت السنوات األخيرة في بلدان عديدة تنظيم مؤتمرات وملتقيات وانشاء جمعيات حول المسؤولية
االجتماعية واجتهد المفكرون والباحثون في تعزيز واعطائها أهمية كبيرة ،قصد ترسيخها والزام المؤسسات
تبني أفكارها والعمل وفقا لمبادئها وقوانينها ،وقد تم وضع معايير ومؤشرات تمكن وتسهل على المؤسسات
قياس مدى التزامهم بمبادئ المسؤولية االجتماعية ومدى احترامهم لهذه المعايير والعمل وفقا لها ،وننهي
الدراسة بتقديم مجموعة من ال مقترحات لتطبيق المسؤولية االجتماعية بغية ترسيخ الصورة الذهنية:
 االلتزام بالمسؤولية االجتماعية صار حتمية وليس اختيا ار أو مبادرة أخالقية تقوم بها المؤسسات،
حيث أنها تضمن استقرار واستم اررية المؤسسات ،وتحافظ على صورتها الجيدة ،ولها فوائد وايجابيات تعود
بالنفع على كل من المؤسسات والمجتمع ،فهي تساهم بشكل فعال في زيادة اإلنتاجية والربحية للمؤسسات.
 تنظيم أيام تحسيسية ضد األمراض واألوبئة والعمل على تنبيه األفراد وتقديم سبل الوقاية لهم.
 االهتمام بالمتفوقين والعباقرة وأصحاب المواهب والسهر على تحفيزهم وتشجيعهم من خالل الهدايا
والجوائز المعتبرة وكذا تنظيم الرحالت.
 تمويل ملتقيات علمية وتنظيمها لمعالجة قضايا الفساد التي تواجه المجتمع ،والعمل على تقديم حلول
لها.
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 التبرع لمراكز األيتام أو دور العجزة ،واالهتمام بالفئات المهمشة وذوي االحتياجات الخاصة.
 تشييد دور لرعاية الشباب البطال والعمل على فتح دورات تدريبية وخلق فرص العمل لهم.
 مساعدة الفقراء والمعوزين في المناسبات الدينية خاصة والعمل على تقديم الرعاية لهم طوال أيام
السنة ،وتأسيس نوادي رياضية وترفيهية لألطفال خاصة أوقات العطل المدرسية.
 االهتمام بالبيئة والعمل على الحد من مخلفاتها المضرة بها ،ومحاولة الحفاظ عليها ،واالهتمام
بالتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد لألجيال القادمة.
 االهتمام بشكاوى وآراء جماهير المؤسسة ،وتوفير لهم وسائل وأدوات مجانية لمعرفة شكاويهم.
 الترشيد والكفاءة في استخدام الطاقة ،واستغالل الموارد والطاقات المتجددة.
 السعي المتواصل للتحسين المستمر والحصول على الشهادات العالمية كشهادة .ISO
 دفع التعويضات المادية للعمال ،والعمل على االهتمام بهم وتوفير بيئة سليمة و نظيفة للعمال.
 الحرص على جودة المنتجات ومراعاة الذوق والعادات والتقاليد وتعزيزها.
 محاولة خلق فرص لالستثمار والعمل على ترقية المجتمع وازدهاره.
 االهتمام بشؤون المرأة والحفاظ عليها من التحرشات سواء داخل العمل أو خارجه ،والتشجيع على
السلوكات األخالقية.
 ال عمل على حل مشاكل المجتمع من فقر ،بطالة ،أمية...إلخ.

المراجع:
 الكتب: )0ثامر البكري( :)2002استراتيجيات التسويق األخضر ،ط ،0إثراء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 )2عبد الحميد عطية ،محمد محمود مهدي( :)2003االتصال االجتماعي وممارسة الخدمة االجتماعية ،د ط ،المكتب
الجامعي الحديث ،القاهرة ،مصر.
 )3عبد الباسط محمد الحسن( :)2000أصول البحث االجتماعي ،ط ،0مكتبة وهبة للطباعة والنشر ،مصر.
 )0محمود عبد العزيز( :)0811التغطية الصحفية لموضوعات البيئة ،دط ،الدار الدولية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.
 )0محي الدين إسماعيل محمد( :)2000اإلعالم البيئي ،ط ،0مكتبة الوفاء القانونية للنشر ،اإلسكندرية ،مصر.
 )0منية إبراهيم يوسفي( :)2002العالمة البيئية في العالقات بيت التجارة والبيئة ،التجربة التونسية خطوات نحو
االستدامة ،اجتماع الخبراء العرب حول العالقات بين التجارة والبيئة ،الجامعة العربية ،القاهرة ،مصر.
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 )2وصفي نزال وآخرون( :)2000أثر المسؤولية االجتماعية على الميزة التنافسية لشركة االتصال الفلسطينية من
وجهة نظر العمالء حالة دراسية لشركة جوال جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.

 المؤتمرات والملتقيات: )1بن جيمة مريم ،بن جيمة نصيرة( 00/00فيفري :)2002المسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة ،ورقة مقدمة في
الملتقى الدولي الثالث بعنوان" منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية" ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
جامعة بشار ،الجزائر.
 )8بن عيشي بشير ،قوفي سعاد ،عرقابي عادل(00/00نوفمبر :)2008المسؤولية االجتماعية واألداء االجتماعي
للمؤسسات االقتصادية في إطار التنمية المستدامة ،ورقة مقدمة في الملتقى العلمي الدولي األول حول أداء وفعالية المنظمة
في ظل التنمية المستدامة ، ،جامعة محمد بوضياف المسيلة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية ،الجزائر.
 )00خالد قاشي ،رمزي بودرجة ( 00/00نوفمبر :)2000المسؤولية االجتماعية لمؤسسة سيم  SIMوأثرها على صو ار
الذهنية المدركة لدى المستهلك الجزائري ،المؤتمر الدولي حول دور المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
تدعيم إستراتيجية التنمية المستدامة –الواقع والرهانات ،-جامعة الشلف ،الجزائر.
 )00عمر لعالوي(00/03أفريل :)2001دور وأهمية الجودة والتقييس في حماية المستهلك ،الملتقى الوطني األول حول
حماية المستهلك في ظل االنفتاح االقتصادي ،المركز الجامعي الوادي ،الجزائر.

 المقاالت العلمية: )02أحمد فاروق رضوان(ديسمبر :)2002استخدام الموقع اإللكتروني للمنظمة في دعم اتصاالت المسؤولية االجتماعية
دراسة تطبيقية ،مجلة رؤى استراتيجية ،المجلد ،0العددَّ،1مركزَّاإلماراتَّللدراساتَّوالبحوثَّالستراتيجيةَّ،مثال)َّ،أبوظبيَّ،
دولةَّاإلماراتَّالعربيةَّالمتحدة.
 )03أمال مهري (ديسمبر  :)2000التوجه من اإلعالم البيئي إلى االتصال المسؤول في إطار التنمية المستدامة لدى
المؤسسة االقتصادية ،مجلة العلوم االجتماعية ،العدد  ،08جامعة سطيف ،2الجزائر.
 )00بلمختار ياسين (ماي  :)2000المسؤولية االجتماعية للتسويق كمدخل لبناء صورة المؤسسة اليابانية لصناعة
السيارات  -TOYOTA-دراسة حالة شركة ،مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ،العدد االقتصادي  ،22جامعة زيان عاشور،
الجلفة.
 )00شافية قرفي ،حمودي حاج صحراوي( :)2000دور المسؤولية االجتماعية في دعم سمعة المؤسسة-دراسة تحليلية
من وجهة نظر إطارات مؤسسة روبية للعصائر- NCAمجلة الباحث ،عدد  ،00جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر.
 )00السك ارسالن بايز ،درمان سليمان صادق :تحليل العالقة بين مبادئ المواصفة القياسية  iso 26000وسمعة
المنظمة ،مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ،العدد االقتصادي  ،30جامعة زيان عاشور بالجلفة ،الجزائر.
 )02مجلة المشاركة في المواصفة القياسية الدولية المستقبلية أيزو  20000حول المسئولية االجتماعية.

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

411

طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
 )01مرقاش سميرة (جوان  :)2001دور العالقات في تحسين سمعة المؤسسة دراسة تحليلية لمؤسسة التطوير العقاري -
عبورة ،-مجلة  ، AL-RIYADA For Business Economicsالمجلد  ،0العدد ،2جامعة الشلف ،الج ازئر.

 الرسائل واألطروحات: )08مهري شفيقة( :)2002/2000االتصال وعالقته بالمسؤولية االجتماعية والبيئية في المؤسسة االقتصادية- ،دراسة
حالة شركة اسمنت عين الكبيرة سطيف ،-مذكرة ماجستير ،تخصص علوم اإلعالم واالتصال ،كلية العلوم السياسية واإلعالم،
جامعة الجزائر.3
 )20محمود االبرش( :)2002/2000السياسة البيئية في الجزائر في ظل االتجاهات البيئية العالمية ،أطروحة دكتوراه
في علم االجتماع ،تخصص علم اجتماع التنمية ،جامعة محمد خيضر بسكرة.
 )20نو ار محمد عماد الدين أنور( :)2000المسؤولية االجتماعية للشركات في ظل األزمة االقتصادية العالمية ،دراسة
تطبيقية ،مقدمه الى مركز المديرين المصري مسابقة األبحاث السنوية ،مصر.
 )22نعيمة محمد حرب( :)2000واقع الشفافية اإلدارية ومتطلبات تطبيقها في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،رسالة
ماجستير ،جامعة غزة اإلسالمية فلسطين.
 )23هبة محمد الحسن عثمان( :)2000اإلعالن األخضر وأثره على النية الشرائية ،الدور الوسيط التجاهات العمالء
واألثر المعدل للوعي البيئي ،رسالة ماجستير ،تخصص إدارة األعمال ( ،)MSCكلية الدراسات العليا ،جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا ،السودان.

 باللغة األجنبية:َّ24) Communication environnementale de votre entreprise: www.Orée.org/docs/…/
communication-environnementale1998, pdf.
25) Michel le Net, la communication social : pratique de compagne d’information, édition
la documentation française paris 1988.
26) communication responsable,(http://www.partaworld.com),le 15 /02/2016
27) RSE et communication responsible:http://www.impactvert.fr/presentation/
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" ا
للمؤسسةِفيِضوءِمبادئِالمسؤوليَّةِالجتماعيَّة" ِ
مؤسساتيِِوالجمهورِالدَّاخليِ
َّ
الِتِصالِال َّ

أِ.ياسيـنِبـروك ِ
ُّ
تخصصِ :
االتِّصال المؤسَّساتي
ُّ
طالب دكتوراه،

أِ.دِأمـالِنـ َّواري ِ

كلية العلوم االجتماعية واالنسانية

جامعة محمد الشريف مساعديَّة – سوق أهراس-

جامعة محمد الشريف مساعديَّة – سوق أهراس-

الجزائر

الجزائر

ِ
َّ
الملخصِ :
بارز وفعَّال في ربط األفراد والجماعات ببعضهم بعض ،في إطار رسمي أو غير رسمي
دور ٌ
ِِِِِلالتصال ٌ
داخل المؤسسات التِّي ينشطون فيها ،فهو يعمل على توطيد عالقاتهم وصالتهم المختلفة وتوجيهها نحو

خدمة وتنميَّة وتطوير المؤسسة على ٍ
نحو مسؤول بتوظيف مختلف الوسائل والموارد المتاحة والمشروعة
على أرض الواقع .وتضطلع المؤسسات الحديثة والمعاصرة على اختالف أنواعها باالهتمام باالتصال

َّ
الخارجية ،ويساهم في بناء ونقل
المؤسساتي مع الجمهور الداخلي للمؤسسة ألنه سفيرها لدى باقي جماهيرها
وتبني آليَّات ِ
لالتِّصال المؤسَّساتي في
صورتها وسمعتها لديهم ،األمر الذي أوجب عليها ضرورة تخطيط ّ

ضوء مبادئ ومرتكزات المسؤوليَّة ِ
االجتماعيَّة للمؤسسات مع جمهورها الداخلي ،من :عمال ،موظفين،
إطارات ،نقابيين...إلخ ،لتحقيق أهداف وغايَّات جميع األطراف بما هو موقع مواطنة.
وتسعى هذه الورقة للكشف عن أهميَّة وغايات االتِّصال المؤسَّساتي للمؤسَّسات المعاصرة مع فئات
جمهورها الداخلي في ضوء مبادئ المسؤوليَّة ِ
االجتماعيَّة ،وكذا وسائل تحقيق تلك الغايات والمنتظرات.
 ِالكلماتِالمفتاحيَّةِ:المؤسَّسة ،االتِّصال المؤسَّساتيِ،االتِّصال المسؤول ،الجمهور َّلمؤسسة،
الداخلي ل َّ
المسؤوليَّة ِ
االجتماعيَّة للمؤسَّسة.
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Abstract:
Communication has a prominent and effective role in linking individuals and groups to each
other within a formal or informal framework in the institutions, which they are active. It works
to consolidate their relationships and links and to direct them to service, develop the institution
responsibly by employing the various means and resources available and legitimate on the
ground.َّ Modern and contemporary institutions of all kinds take care of the corporate
communication with the internal public of the institution because it is its ambassador to the rest
of its external publics and contributes to the building and transmission of its image and
reputation, Which necessitated the planning and adoption of mechanisms for responsible
corporate communication in the light of the principles of CSR with its internal constituency:
workers, employees, tires, trade unionists, etc., to achieve the goals and objectives of all parties,
including citizenship.
This paper seeks to reveal the importance and objectives of corporate communication for
contemporary institutions with their internal constituencies in the light of the principles of social
responsibility, as well as the means to achieve those goals and perspectives.
- Key words: institution, corporate communication, responsible communication, internal
public of the institution, corporate social responsibility.

 مقدمةِ :
تعاظم االهتمام باالتصال وأشكاله وأطرافه وآليات نجاحه وكذا مساهمته في العمليَّة التسييرية والتنظيمية

للمؤسسات الحديثة والمعاصرة ،نظ ار لما يلعبه من دور محوري وفعال في توجيه الجهود وتنسيق األهداف
وربط العناصر الفاعلة في المؤسسة وأصحاب المصالح ببعضهم بعض بما يحقق عامل المواءمة بين
أهداف المؤسسة وأهداف جماهيرها الداخلية والخارجية .وهذا النوع من االتصال على ٍ
نحو هادف ،مخطَّط،
ومسؤول يحيلنا للحديث عن االتصال المؤسساتي المسؤول الذي يرمي إلى تحقيق غايات كبرى من بينها:

التعريف بالمؤسسة وبتاريخها وقيمها وفلسفتها لدى جماهيرها ،السعي نحو تحقيق صفة المؤسسة المواطنة
عن طريق تجسيد مبادئ المسؤولية االجتماعيَّة واأليكولوجيَّة والثَّقافيَّة مع تلك الجماهير المتنوعة بمختلف
فئاتها وشراحها والتي تتعامل معها المؤسسة فتؤثر فيها وتتأثر بها ،وكذا بناء أو تحسين ودعم وتعزيز

صورتها الذهنيَّة وسمعتها بما هو موقع مواطنة بصفتها مؤسسة مسؤولة اجتماعيًّا تعرف ما لها وما َّ
يتوجب
عليها نحو جميع الشركاء والمتعاملين االقتصاديين واالجتماعيين والمجتمع المدني بكل أطيافه.

والجمهور الداخلي للمؤسسة هو نقطة البدء في برامج االتصال والعالقات العامة للمؤسسات الحديثة

والمعاصرة ،فهو سفير المؤسسة نحو باقي جماهيرها األخرى ،ينقل عنها قيمها ورؤيتها ورسالتها إلى خارج
أسوارها ،لهذا بات ِ
العامة واإلدارة العليا
االهتمام بالجمهور الداخلي من صميم مسؤولي االتصال والعالقات َّ

َّ
ولعل ذلك يتحقق من خالل معرفة الغايَّات
للمؤسسة بما يترجم أهدافها ويحقق أهدافه على أرض الواقع،

المرجوة ولوسائل واآلليَّات الممكنة لبلوغها على نحو مسؤول مما يشجع ذلك الجمهور الداخلي
واألهداف
َّ
عمال وموظفين وقيادات وأعضاء النقابة من المضي قدما نحو االرتقاء بالمؤسسة اقتصاديا وحتَّى
من َّ
ويبث داخلهم الثقة والوالء والوفاء واالعتزاز بمؤسستهم بطرق مختلفة.
اجتماعيا،
ّ
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طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
وقد جاء هذا المقال إلبراز أهميَّة االتصال المؤسساتي المسؤول مع الجمهور الداخلي للمؤسسة ،وتبيان
قسمنا المقال إلى محورْين كما يلي:
غاياته ووسائل وآليَّات تحقيق تلك الغايات ،حيث َّ
ِاألولِ " :
االتصال المؤسَّساتي حتميَّة اجتماعيَّة وضرورة تنمويَّة للمؤسسات الحديثة
 المحور َِّ
ِ
عر ِ
ض
والمعاصرة" ،وتناولنا فيه مدخال نظريًّا حول االتصال المؤسَّساتي بصفته اتصال مسؤول ،و ْ
أهدافه ووسائله ،ومتطلبات نجاحه في ضوء مبادئ المسؤوليَّة ِ
االجتماعيَّة للمؤسَّسات و َّ
الشركات.
 المحورِالثاني"ِ:االتصال المؤسساتي مع الجمهور الداخلي للمؤسسة وتجسيد مبادئ المسؤوليَّةِ
االجتماعيَّة " ،وتطرقنا فيه للحديث عن الجمهور الداخلي للمؤسسة وآليات التواصل معه على ٍ
نحو

ومكون ات
المؤسساتي مع مختلف فئات
َّ
المؤسسة من االتصال
َّ
ال عن أهميَّة وأهداف
ِّ
مسؤول ،فض ً

الجمهور الداخلي ،من :عاملين ،قيادات إداريَّة ،أعضاء النقابة...إلخ ،من خالل ِّ
تبنيها لمبادىء
المسؤوليَّة ِ
االجتماعيَّة في جميع عملياتها االتصاليَّة.

َّأول ِ -ا
المؤسساتي ِحتميَّة ِاجتماعيَّة ِوضرورة ِتنمويَّة للمؤسسات ِالحديثةِ
الِتصال ِ
َّ

والمعاصرةِ :

ِ
َّ
التطور ،وسمة من سماتها ،وعليه وبه
االتِّصال ضرورة للوجود والتفاعل والمشاركة،
وفاعليةٌ للحياة و ُّ
وتطورت المجتمعات ،أفرادا وجماعات ...و ا
ال تصالِيقومِعلىِعالقةِأوِعالقات ،كما َّ
أن "العالقة"ِ
قامت
َّ

نِأساساِمعنىِالتصالِأوِالتَّواصل .ومن جهة أخرى َّ
يتضمن في معناه فعل إقامة
فإن "التَّواصل"
تتضم
َّ
َّ
ً
عالقة أو عالقات بمعناها المنافي للتقاطع والتصارم ،والقريب من معنى "التعلُّق وثبات الصلة ودوامها" ...

لتصالِالمؤسسات بمعناه الحديث ،ومن هنا كان االتصال يحمل معنى عالقة
وهي من الغايات األساسيَّة
َّ
أو ينتهي بإقامة عالقة ،كما َّ
العالقاتِلِتتم ِمنِدونِاتصال ،أي نقل أو إيصال رسالة إلقامة هذه
أن
ُّ

العالقة

(ميلودي العزوزي ،6002 ،ص ص .)20-75

ِ-10التصالِالمؤسساتيِااتصالِمسؤول:

المؤسسةِ َّ
يتم تشكيله بطريقة مقصودة لتحقيق أهداف جماعيَّة
تعرف
ِِِِِ ًّ
َّ
بأنها"ِ:كيان أو ترتيب اجتماعيّ ،

المؤسسةِفيِعلمِ
وتعرف
مشتركة ،من خالل طابع بنائي وممارسات إداريَّة" (بوحنية قوي ،6000 ،ص َّ ِ.)06
َّ
الجتماعَّ ،
بأنهاَّ :
"أيةُ هيئة أو جماعة أو منظَّمة اجتماعيَّة ،حكوميَّة ،أو أهليَّة ،تنظَّم من خاللها الجهود

محدد أو َّ
للقيام بالخدماتِالجتماعيَّة في مجال َّ
عدة مجالتِاجتماعيَّة ،وتقوم المؤسَّسة بتنفيذ هذه الخدمات
َّ
نظر َّ
ال بالقياس إلى جهود الهيئات
المنظمة المتعاونةً ،ا
من خالل الجماعات
ألن مجهود الفرد يكون ضئي ً
أو الجماعات المنظًّمة" (لطفي إبراهيم لطفي ،6005 ،ص ِ .)75
بناءِاجتماعي تحكمه
اِ
ِ -ولقد أشار كل من التعريفين السابقين إلى كون المؤسسة هي تنظيم يتألَّف من

َّس بشكل مخطَّط لتحقيقِالمصالحِالمشتركة لمجموع
وتربطِبين مكوناته ممارسات إداريَّة معيَّنة ،ويتأس ُ
المؤسسة مهما كانت طبيعتها (هيئة
الفاعلين .وضرورة تكاثف وتظافر الجهود بين أعضاء جماعات
ّ
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جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
َّ
ويتم ذلك في إطار منظَّم لتنفيذ أعمال المؤسَّسة على
أو جماعة أو منظمة اجتماعيَّة ،حكوميَّة ،أو أهليَّة)ّ ،
ٍ
نحو مسؤول في إطار الحقوق والواجبات التّي ال يمكن أن تستند أو أن تقوم على مجهود فرد واحد.
وفي ظل المنتظرات الجديدة لألطراف ذوي العالقة بالمؤسسات ومختلف ضغوطاتهم عليها ،ظهر
التصالِالمسؤول في مواجهة المشاكل االجتماعية والبيئية المرتبطة بأنشطة المؤسسات بظهورِالمسؤوليةِ
الجتماعية والبيئية ليعبر عن توجهات تطبيقِالتنميةِالمستدامة بالمؤسسات ...ويعرف التصالِالمسؤول

ب َّأنه" :االتصال الذي يأ خذ بعين االعتبار الجوانب البيئية واالجتماعية والمجتمعية في الرسائل وطرق نقل
الرسائل االتصالية التي توجهها المؤسسة لأل طراف ذوي العالقة بها والتي تعكس ِالتزامها تجاههم" ،ويشملِ
التصالِالمسؤولِعلىِنقطتينِأساسيتين:

 من جهة يتعلقِبالتصالِبطريقةِمسؤولة بما في ذلك األخذ بعين االعتبار المستقبلين لالتص ال
الذين تستهدفهم المؤسسة بهذه النشاطات االتصالية" .األطراف ذوي العالقة".
 ومن جهة أخرى يتعلقِبالتصالِحولِالمواضيعِالمسؤولةِالتيِتتوجهِلتكونِمحترمةِللجوانبِ
الجتماعيةِوالبيئيةِ،وتكونِصادقةِوتعكسِحقائقِواضحة ،وفي هذا اإلطار تستعمل المؤسسة
اإلعالن بما لديه من تأثير كبير على المجتمع ،لغايات إيجابية في منطق فعالية المؤسسة،
فاالتصال المسؤول ال ينحصر فقط في اإلعالن ،بل يتعلق بجميع أشكال االتصال المختلف ة
"منتجات ،خدمات ،اتصال داخلي ،خارجي" و في وسائل اإلعالم وخارج وسائل اإلعالم ،حيث
يستعمل مختلف قنوات االتصال بما في ذلك مجموعة الوسائل الرقمية" ،كمواقع االنترنيت ،الشبكات

االجتماعية ،المدونات "...

(أمال مهري ،6002 ،ص .)622

وبصفة عامة يشملِالتصالِالمسؤول على النقاط التالية:
 ِالتزام المؤسسة بتوجه التنميةِالمستدامة واحترام التزامها من خالل المسؤوليةِالجتماعيةِوالبيئية.-

اتيجيةِاتصاليةِداخلية لتحسين العمل حول منهجِالتنميةِالمستدامة بالمؤسسة وكيفية
اِ
ِاعتماد إستر
تطبيقها.

-

اإلعالم ِباستهداف ِجميع ِالطراف ذوي العالقة كمنظمات المجتمع المدني ،وسائل اإلعالم،
والمستهلكين

(أمال مهري ،المرجع نفسه ،ص .)622

َّ
نتحدث بالضرورة عن التصالِالمؤسساتي الذي يهدف إلى
َّإننا بحديثنا عن التصالِالمسؤول،

َّ
الدعم واإلعالم ...فال تقوم المؤسسات ببث أو نشر معلومات اجتماعيَّة لتحقيق أهداف اقتصاديَّة فحسب،

بل لتحسين أدائها االجتماعي أيضا ،آخذة في االعتبار الضغوطات التنظيميَّة ،القانونيَّة ،وكذا ضغوطات
الممارسة من قبل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ،المستهلكين والمستخدمين والمجتمع المحيط بصفة

عامة (يونس زيايتيَّة ،6007 ،ص ص َّ .)62-62
ألن التصالِالمؤسساتي يتطلب أن تكون رسائله صادقة وتناسب
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جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
القيم المضافة وأن تنسجم مع خصائص الجمهور المستهدف ...ويعرف "لوصادا فاسكس" التصالِ
المؤسساتي بـ" :مجموع العالقات الشاملة لكل مجاالت التفاعل التنظيمي والتي تتم في شكل تعبير رسمي
ومقصود للمؤسسة بصفتها القائمة بعمليَّة االتصال ،وذلك بإدماج كل الوسائل التي بحوزتها بغية تسهيل
عملها الداخلي وتيسير تكوين صورة عمومية معينة تنتج عن نشر شخصية محددة تنسجم مع واقعها
وانتظاراتها وأهدافها وأحاسيس أعضائها وطلبات محيطها"
 .26بتصرف)ِ .

(رضوان بلخيري ،و سارة جابري ،6002 ،ص ص -20

ِِِِِفالتصالِالمؤسسيِأوِالمؤسساتي موضوعه المؤسَّسة هويةً وصورًة ،فهو" :يشمل جميع ما تقوم به
مؤسَّسة ما من أعمال اتصالية من أجل التعريف بها وبهويتها المؤسسيَّة ،وتحسين وتدعيم وتثبيت صورتها

عند أفراد جماهيرها (الجمهور الداخلي والخارجي) والرأي العام ،وتوطيد موقعها في المجتمع بما هو موقعِ

مهمتها وأهدافها"
مواطنة ،واثبات شرعيَّة ِّ

(ميلودي العزوزي ،المرجع السابق ،ص .)10

ِ-19أهدافِالتصالِالمؤسساتيِ ِووسائلِتحقيقها:

عموماَّ ،
فإن التصال ِالمؤسساتي الذي يؤطر عالقات المؤسسة مع مختلف ِجماهيرها ِالداخليةِ
ً
والخارجية هو باألساس" :عمل جماعي ومشترك مسؤول ،يقوم على توظيف مجموعة من األنشطة ِ
االتصالية
التي تساعد المؤسسة مهما كانت أهدافها وطبيعة نشاطها من :التعريف بها ،وبهويتها لدى جماهيرها

(الجمهور الداخلي والجمهور الخارجي) ،وتنسيق أنشطتها ،والدفاع عن قيمها ،من خالل التحضير

واالستخدام المدروس والمخطط لوسائل ودعائم اتصالية تتوافق مع طبيعة الجمهور المستهدف ،وفي الوقت

المناسب ،لتحقيق أقصى قدر من الفعالية ألنشطتها لبلوغ األهداف والغايات التِّي يمكن توضيحها في َّ
الشكل
الموالي (آمال نوَّ اري ،6002 ،د ص):
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ةَّال
َّ

أهـداف
االتصال المؤسساتي

التعريف بالمؤسسة

السعي للمواطنة

بناال صور المؤسسة

Faire Connaitre l’Entreprise

Rechercher La Citoyenneté

Construire L’Image

ويتحققَّذلكَّمنَّخاللَّ :
 التعريفففففف باويتافففففا حيثثثثثتعثثثثثثر َّالمؤسسثثثثثثةَّباسثثثثثثم ا
تاريخ ثثثثثثثا َّأيم ثثثثثثثا َّ سثثثثثثثبا
وجودهثثثثثثثثثثا َّولدا ثثثثثثثثثثا ل
باسثثثثثثتخاالَّوسثثثثثثا َّودعثثثثثثا
اتصاليةَّمناسبة َّمن اَّ :
* وسفففاتح يد يففف الاويفففة اسثثث َّ
المؤسسثثثثثة َّرمزهثثثثثاَّ َّ )Logo
شثثثثثثعارهاَّ)َّ (Sloganميثاأ ثثثثثثاَّ
(La
Charte
البيثثثثا َّ
)َّ Graphiqueوبطاأثثثثثثثثثثثثثثثاتَّ
الزيارةَّ( َّ
* الوسففففاتح المةتوبففففة جريثثثثاةَّ
المؤسسثثثثثثثثثثثثة َّال تيبثثثثثثثثثثثثات َّ
التقارير ل َّ
*الوسفففاتح الرةموففففة والسففففمعوة
البصفففرية الموأثثثإلَّاتل ترو ثثث َّ
المثثثاو اتَّاتل ترو يثثثة َّا ثثثاللَّ
والتقاريرَّالفيلمية ل َّ
*الوسففففففففففاتح المناسففففففففففبايوة
والجواريفففففففففة المثثثثثثثثثؤتمراتَّ
الصثثثثحفية َّا بثثثثوا َّالمفتوحثثثثة َّ
الصثثثثثثثثثالو ات َّالمعثثثثثثثثثار َّ
الرعايثثثثثثثثثثثثثثةَّوا شثثثثثثثثثثثثثثطةَّ
الخيرية ل َّ
* الوسففففففففففاتح ا ففففففففففاارية
اتعال ثثثثثثثاتَّ ثثثثثثث َّالصثثثثثثثح َّ
والمجثثالت َّوالومتثثاتَّ Spot
TV
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

ويتحققَّذلكَّمنَّخاللَّ :
 يجسفففو هوراففففا ابواسطة

تمففففا ي

* إنشفففاال ةفففة وطوففف
دوطاا ا تما ي

ففف

* انفففف ا اا لففففي ال ففففاالا
المجتمعوفففة التتفففي ينشففف لوافففا
ا طالأثثاَّمثثثنَّ ثثثرةَّالمسفففؤولوة
ا تما وففففةَّتجثثثثاهَّجم ورهثثثثاَّ
الثثثثثثثثثثثااخل َّوجم ورهثثثثثثثثثثثاَّ
الخثثثثثثثثارج َّوالمسففففففففؤولوة
ا يةولو وففةَّتجثثاهَّحمايثثةَّالبي ثثةَّ
والطبيعثثثثثثثثة َّوالمسففففففففؤولوة
الثقالوففففففة رعايثثثثثثةَّبعثثثثثث َّ
النشثثثثثثثثاااتَّالثقا يثثثثثثثثة) ل َّ
بتخصثثيجَّجثثز َّمثثنَّ شثثطت اَّ
وج ودهثثثثثاَّلصثثثثثال َّالعنايثثثثثثةَّ
والتثثاخ َّ ثث َّالشثثتمَّالجتمثثاع َّ
مثثثثثثنَّخثثثثثثاللَّ:المناسثثثثثثبات َّ
الرعايثثثثثثثثثثثثة َّوا عمثثثثثثثثثثثثالَّ
الخيرية ل

َََّّّتت ثثثثوم صففففور المؤسسففففة
مثثنَّك ث َّالتصثثوراتَّوالتمثثثالتَّ
واآلرا َّالتثثث َّي و ثثثاَّا ثثثثرادَّ
ا طالأثثثثاَّممثثثثثاَّيرو ثثثثث َّلففففف ا
يتو ففع ل ف المؤسسففة العمففح
وا ففففتاام المتواصففففح لفففف
بنففاال وه ففع ويعصيففص صففورياا
ال انوففة لثثافَّ ثثاتَّجماهيرهثثاَّ
المختلفثثثةَّمثثثنَّخثثثاللَّمجمثثثو َّ
ا شثثطةَّالتصثثاليةَّالتثث َّتقثثولَّ
ب اَّ ل

شكل رقم  ،10يوضح :أهداف االتصال المؤسساتي وآليات تحقيقها
نواري" ،مقياس" :االتصال المؤسساتي"،
المصدر :محاضرات أ.د" :آمال َّ
موجهة لطلبة الدكتوراه ،جامعة سوق أهراس7102/7102 ،

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

191

طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
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َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
يتضح من الشكل رقم (َّ )10
أن االتصال المؤسساتي المسؤول ليس نشاطا عشوائيا ،و ال ينطلق من
فراغ ،وانما هو عمل تنموي باألساس ،لذا تعتمد المؤسَّسات الحديثة على اختالف أنواعها وتوجهاتها
ومجاالت نشاطها على جملة من الخطط االستراتيجيَّة (قصيرة ،متوسِّطة ،أو طويلة المدى) لتحقيق أهدافها

الراميَّة لبلوغ غايات ومنتظرات التنميَّة والتطوير من خالل تب ّنيِالتصالِالمؤسساتيِِوأهدافه ،على ٍ
نحو

مخطط ومدروس وقائم على معرفة ِخصائصِواتجاهاتِواحتياجاتِالجماهيرِالمستهدفة والعمل على

إشباعها ،واستشراف سلوكياتهم ،وتوظيف وسائل ودعائم اتصاليَّة مناسبة في الوقت المطلوب لنشرِالوعيِ
التنمويِللعاملينِبماِيجسدِالسلوكِالمواطنيِفيِالمجتمعِويسهم في التعريف بالمؤسَّسة ونشاطاتها وبناء

وتحسين وتعزيز صورتها وسمعتها لدى جماهيرها ،وبالتَّالي مواصلة نشاطاتها واثبات شر َّ
عية وجودها في
المجتمع.
ِ-10متطلباتِنجاحِالتصالِالمؤسساتيِفيِضوءِمبادئِالمسؤولي ا
َّةِللمؤسساتِو َّ
الشركات:
َّةِالجتماعي
َّ
َّ ِ
ِ
يرى كل من "أحمد قرار" و "رجاء لحنين" َّ
رم
بأن اتصال المؤسسة ال يكون مسؤوال اجتماعيًّا إال إذا احتَ َ
العناصر التَّاليَّة (يونس زيايتيَّة ،المرجع السابق ،ص ص :)50-61

 عدمِالخروجِعنِحيزِالشرعيَّةِالطبيعيَّةِللمؤسسة :أي َّأنه عند القيام بإعالن حول مبادرات مسؤولة
اجتماعيًّا ،يتعيَّن على المؤسسة احترام حساسيات مختلف الجماهير نحو المبادرات ،وعليها أيضا

احترام خصوصيات الجمهور المستهدف ،كأن تختار -بعناية -السياقات االتصالية والنبرة واللهجة

المنسجمة مع توقعاته وانتظاراته وك ذا إطاره المرجعي ،معتمدة في ذلك على الدعائم االتصالية
المتاحة والتي تضمن تعرض الجمهور المستهدف للرسائل االجتماعية.
ا
التصالِحولِالتزامِالمؤسسةِبمسؤولياتها :خاصة في أوقات األزمات ،أين يتعيَّن عليها عدم

َّ
االجتماعية ،لكن باألسلوبالمالئم مع الظروف
التردد في اإلفصاح السريع والقوي عن المبادرات
تمر بلحظات تستوجب السُّكوت لعدم تهديد ِ
االستراتيجيَّة
والسياقات المناسبة لذلك .ألن المؤسسة قد ُّ

طويلة المدى من خالل اإلفصاح السَّابق ألوانه أو المفرط للمعلومات .كما يجب أيضا دراسة
يتم بثُّها أو نشرها لكي ال تقع المؤسَّسة في التَّناقض مع
وتحليل كل المحتويات االتصالية التِّي ُّ
ِاتِّصاالتها وبالتَّالي يؤثر سلبا على صورتها وشرعيتها.
فالكثير من المؤسَّسات تفشل في تنفيذ استراتيجياتها نتيجة عدم قدرتها على توجيه جميع الجهود نحو
فإن االتصال المؤسساتي المسؤول هو المفهوم الشامل ِّ
تحقيق أهدافها اإلستراتيجيَّة ،وبالتَّالي َّ
الذي يجب

التَّركيز عليه ،ويرى "ديمنج" أبو الجودة الشاملة َّ
أن  % 58من مشكالت المؤسَّسات ترجع إلى التَّنظيم،
و  %08إلى العنصر البشري ،ولو َّ
حللنا هذه األسباب الكامنة وراء ذلك لوجدنا َّ
أن السبب هو عدم وجود

لالتِّصال المؤسَّسي ...فغياب ِ
إستراتيجيَّات علميَّة مخطَّطة ومدروسة ِ
االتِّصال المؤسَّساتي المسؤول يعني
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َّ
يسمى فجوة التَّنفيذ وكثرة
ضعف التَّنسيق وعدم تحقيق التراصف في توجيه الجهود ،وبالتَّالي ظهور ما َّ

األخطاء

(محمَّد عبد الرحيم.)02:05 ،6001/06/00 ، http://dr-ama.com/?p=5291 ،

أن نجاح ِ
ِّ
كل من "جاهدي" و "أسيكديللي" ) (Jahdi , Acikdilliعلى َّ
االتِّصال حول المسؤوليَّة
ويؤكد ّ

ِ
االجتماعيَّة مرتبط بحترام المعايير التالية (يونس زيايتيَّة ،المرجع السابق ،ص :)50
 -مصداقيَّة المصدر  /المؤسسة.

 توافق سمعة وصورة المؤسسة مع قطاع النشاط ِّالذي تنتمي إليه.
الرسائل وعرض العالمة في إطار ما يتوقعه المستقبلون.
تحري البساطة في َّ
ِّ

مدمج ومتناسق مع مختلف األهداف والسياسات االتصالية والتسييرية
 وضع منهج شموليَ ،للمؤسسة.
وبناء على ما تق َّدمَّ ،
"التصالِالمسؤولِللمؤسسة" كمصطلح حديث يرتكزِعلىِثالثةِ
فإن مفهوم
َّ
ً
أسس بسيطة وواضحة للغاية:
 صحة الرسائل المصممة والموزعة. تصميم سوسيو اقتصادي لألنشطة واألدوات االتصالية. أخذ أهداف أصحاب المصلحة بعين االعتبار في النهج االتصالي المعتمد.).)Communicator, 2015, p 523

وتأسيسا على ما سبق ذكرهَّ ،
فإنه َّ
يتوجب على المؤسَّسات باختالف أنواعها ومسمياتها ومجاالت
ً
نشاطها إنشاء وتوفير مناخ مناسب لتأطير الشبكة العامة لالتصال المؤسسي للتنسيق بين الق اررات واألعمال
لمؤسساتي ِّ
ِّ
ويحدد اتِّصاالت
الذي يصف
من خالل تخطيط واعتماد ومراقبة تنفيذ الدليل العام لالتصال ا َّ
المؤسَّسة مع األفراد والجماعات والدوائر والهيئات المنضوين تحت لوائها ،سواء في عالقاتهم مع بعضهم

بعض ،أو في عالقاتهم مع مؤسَّسات وأفراد وجماعات آخرين بما يحقق المصلحة المشتركة وتحقيق تنميَّة
شاملة على العديد من األصعدة والمستويات ِ
ومهمة المؤسَّسة تجاه جماهيرها المختلفة
باالستناد إلى رؤيَّة
َّ
والمستمدة من ثقافة المجتمع ِّ
الذي تنشطه فيه حتَّى ال يحدث التعارض والتصادم غير المرغوبين.

ثانيًّاِ-التصالِالمؤسساتيِمعِالجمهورِالداخليِللمؤسسةِوتجسيدِمبادئِالمسؤِوليَّةِ
ا
الجتماعيَّة:

ٍ
اصلِمعهِعلىِنحوِمسؤول:
ِ-10الجمهورِالداخليِللمؤسسةِ ِووسائلِالتو

َّ
العامة للمؤسسة يعني مجموعة من األفراد تجمعهم
إن مصطلح الجمهور في مجال االتصال والعالقات َّ

فإن هنالك عدة جماهير من وجهة نظر المؤسسة
مصلحة مشتركة أو يؤلف بينهم اهتمام مشترك ،ومن هنا ّ
وليس جمهو ار واحدا (محفوظ أحمد جودة ،6002 ،ص  ،)055ومفهومِالجمهورِيشمل كافة المجموعات التي يكون
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من مصلحتها بقاء المؤسسة واستمرار نجاحها ،وكذلك تلك التّي يكون من مصلحة المؤسسة التعامل معها،
والعمل على اتساع ذلك التعامل بشكل متين (محمَّد عبد المنعم خميس ،0122 ،ص .)50
كما َّ
أن موقف هذه الجماهير اتجاه المؤسسة وادارتها وأهدافها وسياساتها يعتبر ذا أهميَّة حيويَّة لها،

فإن دائرة العالقات العامة ِّ
ثم
تركز على إجراء البحوث العلميَّة الستطالعها ودراستها وتحليلها ومن َّ
ولذلك ّ
العمل على تعزيز النواحي اإليجابيَّة فيها .وعالقة المؤسسة بجماهيرها يجب أن تكون متوازنة ،بمعنى َّأن ه
ال ينبغي بالمؤسسة على حساب عال قتها بجمهور آخر ..وتنقسم الجماهير من حيث عالقاتها بالمؤسسة
إلى قسمين :جماهير داخليَّة وجماهير خارجيَّة

(محفوظ أحمد جودة ،المرجع السابق ،ص  ،055بتصرف).

مد الجسور إلقامة أقوى العالقات بين المؤسسة
عام
وتسهم العالقات
َّ
إسهاما فعَّاال في ّ
ً
العامة بشكل ّ
وجمهورها ،واإلسهام الجاد في رسم الصورة الالئقة عن نشاطات وسياسات هذه المؤسسة أمام الجمهور،

كما َّأنها تساعد المجتمع على تفهم حقيقة المؤسسة كعضو فعَّال

(عامر الكبيسي ،0150 ،ص .)075

والتصالِ

ةِالحديثةِ،فالعالقاتِالجيدةِمعِالمجتمعِالمحليِتنبعِ
بالعاملينِهوِأساسِعملِبرنامجِالعالقاتِالعام
َّ
ّ

بةِمعِالجمهورِالداخليِللمؤسسة.
منِالعالقاتِالطي
َّ
ّ

)(Bertrand R. Canfield and fazier H.moore, 1993, p 51
ونقصد بالجمهور ِالداخلي كافة العاملين الذين تضمهم المؤسسة في أقسامها ومستوياتها اإلداريَّة

العامة إلى التعامل مع الجماهير الداخلية للمؤسسة من أجل تحقيق استقرارها،
المختلفة ،وتهدف العالقات َّ
وتنميةِاإلحساسِبالولءِو ا
ال نتماءِلديهم ،األمر الذي يترتب عليه تبني هذه الجماهير لسياسات المؤسسة
وأهدافها والدفاع عنها والتحمس لها ،وتتكون هذه المشاعر واألحاسيس لدى الجماهير الداخلية للمؤسسة
نتيجة المعاملةِاإلنسانيةِواشباعِالحاجاتِالنفسيةِوالجتماعيةِوالماديَّةِلتلكِالجماهير ،والعمل على رفع
معنوياتها وتحقيق تماسكها وكسب تأييدها (غريب عبد السَّميع ،6002 ،ص .)002
ٍ
المؤسساتيِعلىِنحوِمسؤولِبينِالمؤسسةِوبينِالعاملينِداخلها ،نجد:
ومن أبرزِوسائلِالتصالِ



االتصال الشخصي ،ويجري بصورة وجاهيَّة.
االتصال بواسطة اللِّجان المشتركة المشكلة من اإلدارة وممثلي العمال لبحث مشكالت العمل
والعاملين.



الدوريَّة َّ
الصحيفة َّ
الداخليَّة.



لوحة اإلعالنات.



الرسائل َّ
الشخصيَّة.



االجتماعات َّ
الدوريَّة (أسبوعيَّة ،شهريَّة ،فصليَّة ،سنويَّة).



االجتماعات بين اإلدارة وممثلي العمال (النقابة).



المحاضرات واالجتماعات الخطابية في المناسبات.
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األفالم التعليميَّة واإلعالميَّة عن مسيرة اإلنتاج.



المكالمات الهاتفية.



الملصقات الجداريَّة.



الدورات اإلعالنيَّة...إلخ

(عبد الكريم راضي الجبوري ،6000 ،ص ص .)10-21

لمسؤوليةِالجتماعيَّة:
َِّ
ِ-19أهميَّةِالتصالِالمؤسساتيِمعِالجمهورِالداخليِللمؤسسةِفيِضوءِمبادئ ا

َّ
إن الحديث عن التصالِالمؤسساتيِوفق منهج ِمسؤول يحيلنا مباشرة إلى جميعِتلكِالعالقاتِ

التِّي تقوم بها المؤسسة بما يتماشى مع مبادئِالمسؤوليةِالجتماعيَّةِللمؤسسات ِالتي يمكن اختصار
ا
الذيِيأخذِبعينِالعتبارِتوقعاتِالمجتمعِ
تعريف لها في كونها :ا"التزامِمنشأةِاألعمالِاتجاهِالمجتمعِو
ا
منِالمنشأةِفيِصور ا
ِمجردِأداءِ
ةِاهتمامِبالعاملينِوبالبيئةِبحيثِيمث
لِهذاِال لتزامِماِهوِأبعدِمن َّ
ا
ال لتزاماتِالمنصوصِعليهاِقانوًنا" (بالل خلف السكارنه ،6005 ،ص  ،)022ومن بين تلك المبادىء كما يرى
أن منظمات األعمال ما هي إالَّ وحداتِااجتماعيَّة ،لذلك فهي ملزمة بمسؤولي ٍ
َّ wood
َّة تجاه مجتمعها...

وعلى المستوى المؤسساتي َّ
قدم  Bench-Marksعددا من المبادئِللمسؤوليةِالجتماعيَّة للمؤسسات،
ومن بينها المشاركة في عمليات صنع القرار ،و ِ
االلتزام بمبدأ َّ
ِالحق ِفي ِالرعايةِ
كل عامل ِله
أن ّ
ّ
والهتمام...كما يلخص  Kolk and Tulderعددا من المبادئِللمسؤولي ا
َّةِالجتماعيَّةِللمؤسسات كما
يلي:

كل المجاالت التِّي تحقِّق منافع اجتماعيَّة.
 التنميَّة والتطوير في ّ َّالشفافيَّة في تخطيط وتنفيذ العمليات.
 -األداء المبني على األهداف والقابلة للقياس.

 مكافأة األداء الجيِّد ،وتأنيب األداء الضعيف. المرونة واإلبداع لتحقيق األهداف. تفعيل أدوات المراقبة والتقارير. -استم ارريَّة التطوير

(عايد عبد هللا العصيمي ،6007 ،ص ص  .65-66بتصرُّ ف).

كما أ َّن نجاح المؤسَّسة في تحقيق أهدافها يتوقَّف على نظام االتصال بها .وبهذا يعني َّ
أن االتصاالت

اإلداريَّة ال ينبغي النظر إليها على َّأنها عمليَّة مستقلة قائمة بذاتها َّ
ولكنها تعتمد على كافة العمليات
اإلداريَّة في المؤسسة ،وعملية االتصال من المكونات الرئيسية للعملية اإلدارية لما لها من أهمية
مهمة بالدرجة األولى لتناول المشاكل التي تنشأ في أية
في تحقيق النجاح لإلدارة ،كما أنها تعتبر َّ
مؤسسة .وهي حيوية لعملية اتخاذ القرار .ونجد عملية التخطيط والتوجيه والتنسيق والتقويم تعتمد

َّ
الرسمية مع
دائما على نوعية االتصال .وتبرز أهميَّةِالتصالِالمؤسساتيِبأشكاله الرسميَّة وغير
الجمهورِالداخليِللمؤسسةِكما يلي

(رضوان بلخيري ،و سارة جابري ،المرجع السَّابق ،ص ص .16-10
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َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
أ -التصالِالداخليِواتخاذِالقرارِ:يلعب االتصال دو ار جوهريا في عملية اتخاذ القرار ،إ ْذ عن طريق
االتصال يمكن تسهيل إيصال البيانات والمعلومات الحقيقية والصحيحة سواء كانت صاعدة

أو هابطةِ،والتّي تساعد في عملية اتخاذ الق اررات السليمة داخل المؤسسة ،وتحديد واختيار أفضل
البدائل الممكنة.
ب -التصالِالداخليِوالتوجيه :تعتمد إدارة المؤسسة في توجيهها للعاملين على نظام من االتصاالت،
فباستخدام سبل االتصال المتاحة تستطيع إدارة المؤسسة تعريف العاملين بأهداف التنظيم بصف ة

عامة ،وتشرح لهم الواجبات واألعمال التي تتوقع منهم آداءها واإلمكانيات التي تضعها اإلدارة تحت
سبيل
أن االتصال الداخلي المدروس والمخطط ٌ
تصرفهم لمساعدتهم على تحقيق هذه األهداف ،كما ّ
إلبالغ اإلدارة برأيها نحو العاملين بخصوص مستويات آدائهم.

ِالداخلي ِوالتَّنسيق :حيث يقصد بالتَّنسيق "التَّوفيق بين األنشطة المختلفة في المؤسسة".
جِ -التصال َِّ
أو جهود أية جماعة من جماعات المؤسسة وذلك لمنع التضارب أو التعارض بين هذه الوحدات ويكون
تسيير جهود الجماعة في تجانس وانسجام ،لذلك فالتنسيق الفعال يبنى على وجود قنوات اتصال جيدة في
المؤسسة وتبرز أهمية االتصال الداخلي في تحقيق التنس يق في مجال االتصاالت األفقية أو العرضية.
لمؤسسة ِمن ِالتصال ِالمؤسساتي ِمع ِجمهورها ِالدَّاخلي في ِضوء ِمبادئ ِالمسؤوليَّةِ
-10أهداف ِا َّ
الجتماعيَّة:

نظر لألهميَّة الكبيرة لالتصال المؤسساتي مع الجمهور الداخلي للمؤسَّسة ،يمكن توضيح بعض األهداف
ًا
التّي يسعى لتحقيقها فيما يلي:
أ -أهدافِالمؤسسةِمنِالتصالِالداخليِمعِالعاملينِ :ويقصد بالعاملين جميع الموظفين في كافة
المستويات اإلدارية للمؤسسة من أعلى هرم السلطة اإلدارية إلى القاعدة ،وهؤالء العاملون يشتغلون
بهدف:

 تحسين الحالة االجتماعيَّة. كسب االحترام والتقدير المهني.-

تحسين وتطوير المعارف وتنميتها

)p 54

.(Philippe Morel , 2005,

وال َّ
شك َّ
تتوجه إليهم
العمالِهمِأحدِمواضيعِالتصالِوأهدافهِوأحدِأهمِوسائله ،فأغلب الرسائل َّ
أنِ َّ

خاصة الرسائل المرتبطة بالتنفيذ والمتعلقة بطلب المعلومات الميدانية ،لذا من المهم أن تهدفِإدارةِالمؤسسةِ
منِخاللِالتصالِبالعاملينِإلىِزيادةِمستوياتِالثقةِبينهاِوبينهمِ،وتزويدهمِبالمعلوماتِالمناسبةِفيِ
وقتهاِوعدمِإخفائهاِ،وعدمِفتحِالمجالِلإلشاعاتِ.وإلشراكِالعاملينِخاصةِاإلطاراتِ،وتشجيعهمِعلىِ

لِالمسؤولياتِحتىِيحسو َّ
اِبأنهمِيحققونِمختلفِاإلشباعاتِفيِالعملِخاصةِمنِخاللِمعاملتهمِ
تحم
ُّ
ّ
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َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
معاملة ِإنسانيَّةِ ،والنظر ِإليهم ِبصفتهم ِأشخاص ِيفكرون ِويبدعون ِولهم ِالحق ِفي ِالموافقة ِوالرفضِ
والعتراضِوابداءِآرائهمِومواقفهمِبشجاعةِوبمختلفِطرقِاإلقناعِ(ناصر قاسيمي ،6002 ،ص  ،16بتصرف)ِ.
فالعاملون هم قلب المؤسسة وممثليها ،ووجهها في الداخل والخارج ،ويؤثرون على مسيرتها وسمعتها وعلى
نجاحها (عبد الكريم راضي الجبوري ،المرجع السَّابق ،ص .)12
ب -أهدافِالمؤسسةِمنِالتصالِالداخليِمعِالقياداتِاإلداريَّةِ:االتصال بالنسبة للقيادة اإلدارية أمر
حيوي ألنها تهدف من خالله إلى إيصال مواقفها وآرائها وأوامرها وتوجيهاتها ومختلف الق اررات التي
تعتمدها ،والتنسيق بين مختلف المستويات التنظيميَّة ،ومن خالله نتعرف على وجهةِنظرِالعاملينِ
وقرراتها ،وهي بذلك تهدف إلى أن يكون االتصال مع الجمهور
وردودِأفعالهم اتجاه سياسات المؤسسة ا
الداخلي الوسيلة الفعالة لتحقيق األهداف .كما تهدف من خالله إلى توفير المعلومات الضروريَّة التّي
تؤدي إلى اتخاذ الق اررات المناسبة وتدعيمِعملياتِالتضامنِمعِالمرؤوسين ،كما ِّ
يمكن االتصال من
تطبيق نظام عادل من المكافآت باعتباره دليال ِّ
كل عامل وبالتالي
يقدم المعلومات الضروريَّة عن آداء ّ
مكافأته حسب عمله ،مما يزيد في مستوىِالثقةِوالتعاون بينهم وبين اإلدارة

(ناصر قاسيمي ،المرجع

السابق ،ص  ،15بتصرف).

ج -أهدافِالمؤسسةِمنِالتصالِالداخليِمع ِأعضاءِالنقابةِ:ويعتبر أعضاء النقابة وسطاء بين
اإلدارة والعاملين في مختلف المستويات اإلداريَّة ،ويتم اختيارهم لتمثيل العاملين في المؤسسة ورفع
مطالبهم لإلدارة العليا والدفاع عن حقوقهم بمختلف الطرق المشروعة بهدف تحسين ِالمستوىِ

أقرتها إدارة
الجتماعيِللعاملينِمن خالل سعيهم الدؤوب لمعرفة مختلف التغييرات التنظيمية التِّي َّ

المؤسسة

).(Philippe Morel , Op.cit, p p 54-55

برنامجِ
وهناك مجموعة من المبادئِاألخالقيَّةِالتِّي يجب أن يضعها المسؤولِوالقائمِبالتصال في ِ

َّ
أهم هذه المبادئ ما
العالقاتِالعام
َّ
َّ
ةِللمؤسسةِللتعامل مع النقابات وذلك ألداء عملها بشكل جيِّد ولعل من ّ
يلي:
 -المحافظة على العالقات الجيِّدة بين أعضاء النقابة ومسؤوليها.

حل النزاعات القائمة.
 معرفة سياسة النقابة تجاه المؤسسة ونواياها تجاه الطرق التِّي ستتَّبعها في ّبكل ما يهمها من معلومات وبيانات واحصائيَّات عن القوى العاملة لديها ،ويشترط أن
 تزويد النقابة ّتكون هذه المعلومات دقيقة ،وأن تصل في الوقت المناسب

(وليد خلف هللا دياب ،6002 ،ص .)657

دِ-أهدافِالمؤسسةِمنِالتصالِمعِ الجمهورِالداخليِبجميعِمكوناتهِوفئاتهِ:وتتلخص في إقامة نظام
اتصال خاص به ،يمكننا من توصيل حقيقة الجهود التي يبذلها ،وكذا ترسيخ صورة المؤسسة في ذهنه

والنشاطات التي تقوم بها ،وكذا طبيعة إنتاجها وخدماتها من جهة والتَّعرف على رأي الجمهور فيها وكذا

مقترحاته لتحسين خدماتها من جهة أخرى .فداخل ِالمؤسسات ،االتصاالت تشجع َّأوال :التبادلت ِبينِ
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َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
الموظفين في إطار ما يسمى بالثقافة من خالل ترسيخِقواعدِوممارسات تتماشى مع األهداف الواجب
تحقيقها .عملية الترسيخ مرتبطة بمجموع ِالعمليات ِالمنقولة ِوالمنشورة ِداخل ِالتنظيم ،هذه العادات
والممارسات تشكل ثقافة تميز المؤسسة عن باقي المؤسسات األخرى ،فالثقافة حسب ِJ.Gilbertوآخرون
لكل فرد أن يحدد مكانه ،فهي تُ ِ
نش ئ بشكل
"تشكل اإلطارِالمرجعيِداخلِالمؤسسة وال ّذي يمكن من خالله ّ

فضاءِللحرية والعمل الفردي"
رسمي الخطوطِالعريضةِللسلوكات والتِّي ضمنها يجد كل فرد
ً

(رضوان بلخيري،

و سارة جابري ،المرجع السابق ،ص ص :)12-15

اتصالتِالعالقاتِالعامةِبالموظَّ
ٍ
وعموما نستطيع أن نخلص إلى َّ
فينِعلىِنحو ِمسؤولِتسعىِ
أن
َّ
ً
لتحقيقِاألهدافِالتالية (محفوظ أحمد جودة ،المرجع السابق ،ص :)026
 شرح سياسات المؤسسة واجراءاتها وتفسير القوانين واللوائح الجديدة المتعلقة بسير العمل.-

اقناع العمال بأن مصلحة اإلدارة ومصلحتهم واحدة وغير متعارضة وبالتالي فتعاونهم مع اإلدارة

ثم زيادة الحوافز والمكافآت.
سوف يؤدي إلى زيادة أرباح المؤسسة ومن ّ
التغيب عن العمل والى زيادة إنتاجية
 رفع الروح المعنوية للموظفين مما يؤدي إلى تقليل معدالت ّالموظف وانتمائه للمؤسسة ،وكذلك التقليل من معدل دوران العمل.

-

محاولة اجتذاب الموظفين المؤهلين والمدربين جيدا للعمل في المؤسسة وذلك من خالل بناء سمعة

-

خلق روح االعتزاز لدى الموظف بمؤسسته ،فإذا كان الموظف راضيا عن عمله ويشعر بمعاملة

جيدة عن المؤسسة في سوق العمل.

جيدة من رؤسائه فإنه بال شك سيشعر بالفخر واالعتزاز بمؤسسته أمام الجماهير التي يقوم باالختالط
بها.

 االعتراف بإنجازات الموظفين ومساهماتهم في مجال العمل ،وهذا مما يساعد على إشباع حاجاتالموظف.
 -تشجيع الموظف على التعبير عن آرائه واتجاهاته وذلك بتطبيق نظام االتصاالت ذي االتجاهين.

مما يدفعهم دائما إلى
فعن طريق التصالِالمسؤولِللمؤسسة ينمو شعور العاملين بأهميتهم اإلنتاجيَّة َّ

ويرِّغـبهم في المواصلة دون كلل أو ملل .ولكي يشعر العاملون بأهميتهم فالبد أن يكون هناك دائما
اإلجادة ُ
هدف واضح يؤمنون به ويعملون على تحقيقه والبد أن يدركوا تقدمهم نحو تحقيق هذا الهدف واسهامهم في
بلوغه ،وهنا تلعب العالقات العامة دورها في تنميةِالشعورِبالنتماءِللمؤسسة  Belongnessوالستقرارِ
الوظيفي  Securityوتقديرِالمؤسسةِلعملِاألفراد  Recognitionوتحقيقِالذات ، Self-Esteem
وتستعين العالقات العامة في ذلك بوسائلِالتصالِالداخليِ،والبرامجِالتعليميةِالداخليةِ،وتقديمِالهداياِ
والجوائزِوالمكافآتِ،وتنظيمِالرحالتِوالمبارياتِوتشجيعِاألنشطةِالثقافيةِوالجتماعيةِالمساهمةِفيِ
حلِالمشكالتِالخاصةِللعاملين ،وقبل ذلك كله تهيئة الظروف المناسبة للعمل واإلنتاج ،كتصميم المكان
ّ
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َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
والتهوية واإلضاءة .وبذلك ترفع الروح المعنوية للعاملين وتسيطر عليهم روح الفريق ويزداد تماسكهم وتحمسُّهم
للعمل ومقاومتهم لإلحباط

(علي عجوة ،6002 ،ص  .052بتصرف).

وحتَّى يكون برنامج العالقات مع الموظفين ناجحا ،يجب أن تكون هنالك اتصاالت فعَّالة في اتجاهين بين
اإلدارة والموظفين ،ويؤكد في هذا الشأن  Roger Haywoodعلى عدم انفصال كل من ممارسة العملية

أي سوء فهم يقع فيه الموظف
اإلدارية وعنصر االتصال عن بعضهما ،إ ْذ يعتبرهما من مسؤولية اإلدارة و ّ
أن ّ

مرده في األساس إلى فشل اإلدارة في إ جراء عمليات االتصال الفعَّالة في عالقتها بالعاملين
ّ

(Roger

).Haywood, 1991, P 108

وثقةِالعمال في سياسات اإلدارة وممارساتها ونزاهتها هي من أهم األمور التي تساعد على تهيئة األجواء
األول يتمثَّل في
لتحسين صورة المؤسسة أمام الموظفين ،والثقة في هذا الخصوص ذات اتجاهين ،االتجاه َّ

ثقةِالموظفينِفيِعدالةِاإلدارةِوممارساتها ،واالتجاه الثاني يتمثل في ثقةِاإلدارةِفيِقدرةِموظفيهاِعلىِ
بأن سياسات
آداءِاألعمال بالشكل المطلوب واخالص هؤالء الموظفين لها .ومن الضروري أن نؤكد هنا ّ
اإلدارة المعلنة العادلة وق ارراتها النزيهة ال تعنيان وال تساهمان بالضرورة في زيادة ثقة الموظفين باإلدارة إن

لم تصاحبهما ممارسة فعليَّة ِّ
جدية على أرض الواقع ،فمجرد الكتابة والكالم ال يؤدي إلى زيادة الثقة ،واَّنما
الممارسات واألفعال هي التّي تؤدي إلى ذلك .فالثقة المتبادلة بين اإلدارة والموظفين تؤدي إلى رفع معنويات

الموظف وبالتالي إلى زيادة مستوى رضاه عن عمله ،والموظف الراضي عن عمله يعتبر سفي ار جيِّدا للمؤسسة
الراضي
أما الموظف غير َّ
وموردين ومؤسسات مالية والمجتمع الكلِّيَّ ،
أمام كافة أنواع الجماهير من عمالءِّ ،
عن عمله فسوف يؤثِّر بالتَّأكيد على الصورة الذهنيَّة للمؤسسة أمام جماهيرها المختلفة

(محفوظ أحمد جودة،

المرجع السَّابق  ،ص ص  ،020-051بتصرف).

فالعالقات العامة تهتم أساسا بالعالقات مع الجمهور بنوعيه الداخليِوالخارجيِ(داخل المؤسسة وخارج

َّ
المؤسستية المهمة منذ النصف الثاني من
المؤسسة) ،بل إن ظهورها وأخذها لمكانتها كأحد مجاالت اإلدارة

مرده األساسي هو تعاظم أهميةِالرأيِالعامِوكسبِثقةِالجمهور لنجاح نشاطات المؤسسة
القرن 01م ،كان ّ
مهما كان نوعها ،كما يرجع ذلك أيضا إلىِنموِشعورِالمؤسساتِبمسؤوليتهاِالجتماعية وضرورة أخذ
وجهة النظر العامة كمتغير أساسي عند اتخاذ الق اررات

مدونة عن كثب " عبر الموقع اإللكتروني على شبكة األنترنيت:
(" َّ

.)02:60 ،6001/06/02 ، https://badislounis.blogspot.com/2011/07/blog-post_7291.html


خاتمةِ ِِ:

من خالل ما سبق التطرق إليه من عناصر نظريَّة ،يتضح جليا أن لالتصال المؤسساتي مع الجمهور

ثم دعم وتعزيز الصورة الذهنية الطيبة
الداخلي للمؤسسة أهميَّة كبيرة تساعد وتدعم عملية بناء وتكوين ومن ّ
عنها لديه بمختلف فئاته وتشكيالته المتعددة ،فتلك الصورة ال تتأتى من فراغ ،وانما هي نتاج وتحصيل
حاصل للتصميم المخطط والمدروس للبرامج االتصالية وتعديلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما يتماشى
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ومبادئ وأهداف ومرتكزات المسؤوليَّة االجتماعية للمؤسسة مع جمهورها الداخلي ،ومن خالل تحسين قنوات
االتصال داخل المؤسسة بما يتوافق ومواءمة أهداف المؤسسة وأهداف العاملين بها.
قائمةِالمراجعِ :
اميسِوالكتبِوالمجالَّتِوالرسائلِواألطروحاتِ :
ِ
*ِالقو
 )1أمال مهري ( ،)4112التوجهِمنِاإلعالمِالبيئيِإلىِالتصالِالمسؤولِفيِإطارِالتنميةِالمستدامةِلدىِالمؤسسةِ
القتصاديَّة ،مجلَّة العلوم ِ
ا
محمد لمين دبَّاغين –سطيف ،الجزائر.
االجتماعيَّة ،العدد  ،11جامعة َّ
نواري ( ،)4112محاضراتِفيِمقياس" :التصالِالمؤسساتي" موجهة لطلبة الدكتوراه ،كليَّة العلوم اإلنسانيَّة
 )4أمال َّ
وِ
االجتماعيَّة ،جامعة سوق أهراس ،الجزائر.
 )3بالل خلف السكارنه ( ،)4113أخالقياتِالعمل ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،األردن.

 )2بوحنية قوي ( ،)4111التصالتِاإلداريَّةِداخلِالمنظَّماتِالمعاصرة ،ديوان المطبوعات الجامعيَّة ،الجزائر.

العالقاتِالعامة ،ط ،1جسور للنشر والتوزيع ،المحمدية
 )5رضوان بلخيري ،سارة جابري ( ،)4112مدخلِلالتصالِو
َّ
– الجزائر.

َّةِلتطويرِمفهومِالعالقاتِالعامةِوتطبيقاتها ،المجلة العربيَّة لإلدارة،
 )6عامر الكبيسي ( ،)1191النظريةِالتكاملي
َّ
العدد الثالث ،القاهرة ،مصر.

 )9عايد عبد اهلل العصيمي ( ،)4115المسؤولي ا
َّ
العلمية
َّةِالجتماعيَّةِللشركاتِنحوِالتنميةِالمستدامة ،دار اليازوري
َّ
عمان ،األردن.
للنشر والتَّوزيعَّ ،

 )2عبد الكريم راضي الجبوري ( ،)4111العالقاتِالعامةِفنِوابداعِتطويرِالمؤسسةِونجاحِاإلدارة ،ط ،1دار ومكتبة
الهالل للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان.

األسسِالعلميةِللعالقاتِالعامة ،ط  ،5دار عالم الكتب ،القاهرة ،مصر.
 )1علي عجوة (،)4112
َّ
 )11غريب عبد السَّميع ( ،)4116ا
ال تصال ِوالعالقات ِالعامة ِفي ِالمجتمع ِالمعاصر ،مؤسسة شباب الجامعة،
اإلسكندريَّة ،مصر.

 )11لطفي إبراهيم طلعت ( ،)4119علمِاجتماعِالتنظيم ،دار غريب للطباعة ،القاهرة ،مصر.

 )14محفوظ أحمد جودة ( ،)4116العالقاتِالعامةِ–ِمفاهيمِمعاصرة ،ط  ،2دار زهران للنشر والتوزيع ،األردن.

محمد عبد المنعم خميس ( ،)1122العالقاتِاإلنسانيَّةِوالسلوكِالجتماعي ،المجلة العربيَّة لإلدارة ،المجلد الثاني،
َّ )13
العدد الثالث ،القاهرة ،مصر.

صالِالمؤسساتيِ(أساسياته-تطبيقاته-إدارته)ِ،د ط ،ددن ،د ب ن.
 )12ميلودي العزوزي ( ،)4116الت
َّ

 )15ناصر قاسيمي ( ،)4116التصالِفيِالمؤسسةِ– ِدراسةِنظريةِوتطبيقية ،ط ،4ديوان المطبوعات الجامعيَّة،
الجزائر.

أخالقياتِممارسةِالعالقاتِالعامة ،دار اليازوري العلميَّة َّ
عمان،
 )16وليد خلف اهلل دياب (،)4112
للنشر والتوزيعَّ ،
َّ
األردن.

 )19يونس زيايتيَّة ( ،)4115مدخلِإلىِالتصالِالجتماعيِللمؤسسة-التصالِحولِالمسؤوليةِالجتماعية ،ط،1
الرايَّة َّ
عمان ،األردن.
للنشر والتَّوزيعَّ ،
َّ
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َّ َّجتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالن
َّ
َّالمسؤولي ا
ةَّال
َّ
18) Bertrand R. Canfield and fazier H.moore (1993), Public Relations Pricipales – case and

problems, Bed.(Illionis : Richard D – Irwin Inc…)
19) Communicator (2015), Toutes les clés de la communication, 7e ed, DUNOD , Paris,
France.
20) Philippe Morel (2005), Pratique des relations presse, 3e édition, DUNOD, Paris, France.
21) Roger Haywood (1991), All About Public Relation, 2nd Edition, Mc Graw – Hill,
London.

ِ :**ِالمواقعِوالمدوناتِاإللكترونيَّة
 ا:محمد عبد الرحيم
الرابط
ِالسمعة
ال تصال
)0
َّ  محاضرة عبر األنترنيت على،ِالمؤسسيَّة
َّ
َّ
ُّ ِالمؤسسي ِوبناء ِوادارة
َّ
.02:05 ،6001/06/00 َّhttp://dr-ama.com/?p=5291 :للمدونة اإللكترونيَّة
اإللكتروني
َّ

:مدونةِعنِكثب عبر الموقع اإللكتروني على شبكة األنترنيت
َّ )6

.02:60 ،6001/06/02 ،https://badislounis.blogspot.com/2011/07/blog-post_7291.html
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َّ
"سياق البعد االجتماعي للمسؤولية االجتماعية"
The context of the social dimension of social responsibility

أ .خالد غربي جامعة العربي التبسي-تبسة –
أ .محمد مسعي احمد جامعة محمد خيضر-بسكرة -
ملخص:
بالحقلين
للمؤسسة االقتصادية موضوع الساعة بالنسبة إلى المشتغلين
يمثّل موضوع المسؤولية المجتمعية
ْ
ّ

االقتصادي و االجتماعي و هو يندرج ضمن حركة التنمية المستدامة التي ال تعني حركةً إيكولوجية

تمس اإليكولوجي و االجتماعي و االقتصادي ,وتعد
تتضمن في الواقع رهانات
فحسب بل
ّ
متعددة ّ
ّ

تزيد الضغوط على
المسؤولية االجتماعية للمنظمات من المفاهيم اإلدارية الحديثة ،والتي ظهرت نتيجة ا
المنظمات ،حيث ت عد اهمية تسخير مفهوم المسؤولية االجتماعية في منظمات االعمال كأداة لدعم
وتحقيق التنمية المستدامة ،فنجاح أي منظمة ال يقاس بمدى ما حققته من اهداف اقتصادية فقط بل ما
تحققه كذلك على المستوى االجتماعي ,والبيئي.
وتعتبر جدلية العالقة بين ﺍلفﺭﺩ و المنظمة و ﺍلمجتمع هي محور الفكر فهل تقع المسؤولية على عاتق
الفرد ،أم المنظمة ،أم المجتمع؟
الكلمات المفتاحية :المسؤولية االجتماعية ،المؤسسات االقتصادية ،المجتمع ،الفرد.
Abstract:
The topic of social responsibility of the economic institution is the topic of the hour for the
workers in the economic and social fields. It is part of the movement of sustainable
development, which is not only concerned with ecological movement but also involves many
challenges that affect the ecological, social and economic ,Which emerged as a result of
increasing pressure on organizations, where the importance of harnessing the concept of
social responsibility in business organizations as a tool to support and achieve sustainable
development, the success of any organization is not measured by the extent of the economic
goals, but rather Achieved as well as on the social level, and environmental.
َّ ََّّThe dialectical relationship between the individual and the organization and society is the
? focus of thought Is responsibility falls on the individual, the organization or the society
Key words: social responsibility, Economic institutions, society, individual
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مقدمة:
على رغم االنتشار المتزايد لمفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات في عالم اليوم ،إال أن تعريفها وتطورها
التاريخي والدوافع التي تشجع الشركات على االضطالع بها والنتائج التي تحققها ،و تأثيرها على
المستهلكين ،ال يزال غير واضح للكثير من الناس وحتى الكيانات االقتصادية المعنية.
فقد أدرك المواطن أن أداء المسئولية االجتماعية على الصعيد القومي ،ما زال ناقصا وغير مكتمال كما
تمارس مضامينها مختلف األطراف .ففي نطاق مسئوليته نجد أن المواطن يؤدى – من وجهة نظره –
واجباته دون أن يحصل على حقوقه ،وهو يدرك أن الدولة تفرض عليه واجبات دون أن يحصل في
المقابل على الحقوق التي تحقق إشباعًا لحاجاته .باإلضافة إلى ذلك فإن القطاع الخاص ما زال لم يعثر
على وعيه بمسئوليته االجتماعية نحو المجتمع ،كما يعيش المجتمع المدني حالة من الترهل الرخو فيما
يتعلق بإدراك وأعباء مسئوليته االجتماعية .وهو الوعي الذي بدأ بدفع المواطن باتجاه المطالبة بضرورة
أن يفي كل األطراف بمسئولياتهم االجتماعية ،قد تبدأ المطالبة سلمية وناعمة ،غير أنها قد تنتهي
بسلوكيات خشنة ،حيث تنتشر مظاهر االحتجاج والرفض على سطح المجتمع .بحيث يمكن اعتبار ذلك
في حد ذاته إرهاصات تدق نواقيس الخطر حتى يضطلع كل طرف بمسئولياته واال تآكل االستقرار
االجتماعي.
فالمسؤولية االجتماعية أمر يجب على كل مؤسسة أو فرد القيام بها للحفاظ على التوازن ما بين
االقتصاد والنظام البيئي ،وهي أمر ال يختص فقط بمؤسسات األعمال بل هي شأن كل فرد تؤثر أفعاله
على البيئة ،وهذه المسئولية ال تقتصر فقط على االلتزامات القانونية بل تتجاوزها إلى تحسين العالقة مع
أصحاب المصلحة كلهم ونظ ار لوجود مشكالت كثيرة ارتبطت بإهمال الشركات لمسؤولياتها االجتماعية
وما نجم عن ذلك من فساد اقتصادي و اجتماعي ,فأصبح تبني البرامج المجتمعية و البيئية أم ار ضروريا
لضمان استم اررية المؤسسة وتحسين أدائها االقتصادي وكذا الحفاظ على صورتها في المحيط الذي تتواجد
فيه.
وفي هذا المقال فإننا سوف نتعرض لسياق البعد االجتماعي للمسؤولية االجتماعية ،حيث نتطرق
لمفهوم المسئولية االجتماعية والمداخل النظرية لها ،وسنتناول أساسيات المسئولية االجتماعية من
خصائص وأنماط وأبعاد.
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 - 1مفهوم المسئولية االجتماعية:
المسؤولية االجتماعية هي المسؤولية الفردية عن الجماعة ،وهي مسؤولية الفرد أمام ذاته عن الجماعة
التي ينتمي إليها أو المجتمع الذي يعيش فيه .أي أنها مسؤولية ذاتية ،مسؤولية أخالقية ،مسؤولية فيها من
داخليا ،إال
األخالقية المراقبة الداخلية والمحاسبة الذاتية ،كما أن فيها من األخالقي ما في الواجب الملزم
ً

أنه إلزام داخلي خاص بأفعال ذات طبيعة اجتماعية ،أو يغلب عليها التأثير االجتماعي (سيد احمد،
,6991ص .)4
حسابا عن أعماله التي يأتيها بإرادته واختياره وأن يتحمل عواقبها
المسؤولية هي اضطرار الفرد أن يقدم
ً
شر (أحمد.)999 ,1965
خير أو ًا
اء ًا
سو ً

إن شمولية محتوى المسؤولية االجتماعية جعلت الباحث  Carrollيشير إلى جوهرها بأربعة جوانب

رئيسية هي :االقتصادي ،والقانوني ،واألخالقي ،والخيري ،حيث وظف هذه األبعاد بشكل هرمي متسلسل
لتوضيح الترابط بينها من جانب  ،ومن جانب آخر فإن استناد أي بعد آخر يمثل حالة واقعية ,فال يمكن
أن نتوقع من منظمات األعمال مبادرات خيرية ومسؤولة إذا لم تكن هذه المنظمات قد قطعت شوطًا في
إطار تحملها لمسؤولياتها اال قتصادية والقانونية واألخالقية تجاه المجتمعات التي تعمل فيها
).(carroll,1991,p56
 -2المداخل النظرية للمسئولية االجتماعية:
برز مفهوم المسئولية االجتماعية في فترة عصر التنوير ،وحتى ظهور نظريات التحديث .وبرغم أن
المفهوم لم يطرح صراحة ،إال أن األبعاد التي يشير إليها المفهوم كانت موضع اعتبار وحوار .ويمكن
القول بأن التفكير في المسئولية االجتماعية تراوح بين تفكير الفرد بتأسيس المجتمع وتنظيمه ،وهو ما
يعنى مسئوليته عما يحدث فيه .وبين تعيين المجتمع للمسئولية االجتماعية للفرد ،ولم تعرف النظرية
االجتماعية موقف يجمع بين هذين الرأيين إال مع نهاية القرن العشرين تقريبا .في هذا اإلطار فإننا
نستطيع أن نرصد ثالثة مواقف نظرية فيما يتعلق بنشأة مفهوم المسئولية االجتماعية ،ومصادر تحديد هذه
المسئولية.
 1-2المسئولية االجتماعية للفرد عن تأسيس المجتمع :تنطلق من المسئولية الفردية باألساس،
وتتسع أو ترتقي لتصبح مسئولية اجتماعية .ويعبر عن هذا الموقف الفيلسوف اإلنجليزي توماس هوبز،
الذي رأى المسئولية االجتماعية الفردية لها جذورها في الطبيعة اإلنسانية باألساس .حيث نجده يؤكد على
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العالقة بين الغريزة والعقل في التكوين اإلنساني ،واذا كان من الطبيعي أن يسعى اإلنسان إلشباع حاجاته
تعبي اًر عن حب البقاء فإنه يتجه إلى تأسيس حالة االجتماع ،لتحقيق إشباع أكثر أمنا واستق ار ار لحاجاته
األساسية المهددة بعدم اإلشباع في ظل الفوضى البنائية القائمة أو المحتملة (ليله ،9001 ،ص )942
ذلك يعنى احتواء الطبيعة البشرية على عنصرين متناقضين هما الرغبة والعقل .األولى تدفع إلى الحصول
على ما يشعر أنه في حاجة إليه ،دون أن يعبأ برغبات اآلخرين واحتياجاتهم ،وهو ما يدعو إلى صراع
وتصادم مصالح البشر .أما العقل فهو الذي يهذب الطبيعة البشرية ،وهو الذي يرشد اإلنسان إلى حل
مشاكله مع اآلخرين دونما حاجة إلى التطاحن .ويترتب على ذلك كما يذهب توماس هوبز أنه وان اتسم
سلوك اإلنسان باألنانية التي تهدف إلى منفعة اإلنسان الفرد ،إال أن هذه المنفعة تتسع لتتحول إلى نوع
من المنفعة االجتماعية  ،ويعنى ذلك أن إشباع عواطفنا يتحقق عن طريق إشباع حاجات وعواطف
اآلخرين .وهو ما يعنى أن توماس هوبز يرى أن المسئولية الفردية التي تسعى إلى تأكيد إشباع الحاجات
الفردية استنادا إلى منطق المنفعة ،يعد المدخل الحقيقي للمسئولية االجتماعية ،التي تعنى أن إشباع
الحاجات الفردية لن يتحقق إال من خالل إشباع الحاجات االجتماعية.
ويتسق الموقف النفعي ،مع البدايات التي وضعها توماس هوبز فيما يتعلق بالمسئولية االجتماعية،
حيث يرى رواد المذهب النفعي أن البشر يسعون بالضرورة لتحقيق مصالحهم .وأن المصلحة هي غاية
السلوك عادة ،واإلنسان مسئول عن تحقيقها ،أو توفير الشروط الضرورية لتحقيقها ،وأن اإلطار المرجعي
للحكم على المصلحة أو تقييم المسئولية يتمثل في ذاتية اإلنسان .وهي الحالة التي تطرح قضية عشوائية
الغايات وتبعثر المسئوليات الفردية إلى حد التصادم  ،حيث يسعى كل فرد إلى تحقيق مصالحة ،األمر
الذي يطرح مشكلة النظام االجتماعي من جديد ،غير أن الفكر النفعي يتطور من تأكيد سعى اإلنسان
لتحقيق المصلحة الفردية ،ومن ثم المسئولية الفردية عن تحقيق هذه المصلحة ،إلى سعيه للمنفعة أو
المصلحة العامة ،عن طريق استيعاب البعد االجتماعي في السلوك اإلنساني الذي يعبر عن مسئوليته.
حيث أشار إلى ذلك "جيمس مل" حيث يشير جوهر هذا المبدأ الى التأكيد على أن المعيار الوحيد
للصواب والخطأ هو تحقيق السعادة القصوى ألكبر عدد من البشر.
ارتباطا بذلك نجد أن "كمبرلند" يذهب إلى أن خير الجميع يعتبر غاية عليا لسلوك اإلنسان ومعيا ًار
أقصى لتقييم وتعيين مسئوليته االجتماعية ،ومن ثم فقد أصبح الخبر العام هو قانون األخالق األسمى.
فيه تتحقق سعادة البشر والجماعة معا .وقد سار في هذا االتجاه "شافتسبرى" فربط خير الفرد بخير
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المجموع ،وقال إن الخيرية ال تكون إال في نزوع اإلنسان من تلقاء نفسه وبغير ضغط خارجي ،إلى ترقية
خير المجتمع اإلنساني وسعادته .وقد طور "هاتشيسون" هذه األفكار حينما جعل غاية السلوك هي
تحقيق أكبر قدر من السعادة ألكبر عدد من الناس ،ذلك يعنى أن الموقف النفعي جعل الحاجات
األساسية للفرد هي الطاقة الدافعة لتأسيس المسئولية الفردية عن السلوكيات أو األفعال التي تستهدف
إشباع الحاجات األساسية لإلنسان الفرد .غير أنه بسبب البعد االجتماعي في بناء شخصية الفرد ،وهو
البعد الذي رمز له بالعقل ،الذي يعد نافذة الستيعاب كل الموروثات االجتماعية .فإن المسئولية الفردية
لن ت تحقق إال من خالل تأسيس المجتمع المستقر والقادر على إشباع الحاجات األساسية لمواطنيه (ليلة,
 ،9002ص ص .)49-42
 2-2المجتمع يتولى تعيين المسئولية االجتماعية :ويقف هذا الموقف موقفا مناقضا من الموقف
السابق ،يؤكد أن تعيين المسئولية وتحديد طبيعتها يأتي من خارج اإلنسان باألساس .واذا كان اإلنسان
هو الكائن العاقل ،فإن تعيين المسئولية يرتبط بدرجة عالية من العقالنية .واذا كانت الفلسفة المثالية عند
هيجل تؤكد أن الكون رشيد بطبيعته ،وأن تطوره يعتمد على نشر العقالنية في الواقع ،حتى يتطابق مع
مقتضيات العقل الكوني .فإن ذلك يعنى أن عقالنية اإلنسان تتأكد إذا تطابقت مع العقل الشامل أو عبر
عنه .وأن الرجال العظماء في التاريخ هم الذين تكيفت عقولهم مع متطلبات هذا العقل الكوني أو الفكرة
المطلقة .وفى هذا اإلطار تستند مسئولية اإلنسان إلى مستوى عقالنيته ،واذا كانت عقالنيته تأتيه من
خارجه ،فإن ذلك يعنى أن مسئوليته تعين له ،أو باألصح تفرض عليه.

ولذلك يرفض هذا الموقف

تحديد المسئولية االجتماعية باعتبار أن دافعيتها من داخل اإلنسان ،أو هي عقالنية ومسئولية محتمة
بيولوجيا ،أو محتمة بعوامل ليست اجتماعية مرفوضة .وفى هذا اإلطار نجد أن السلوك أو الدور ينجز
في ظل شروط موقفيه ،ال سيطرة لإلنسان عليها .وفى هذا اإلطار يصبح من أهم لزوميات السلوك
العقالني أو المسئول ،أن يتوفر لدى الفاعل فهم كامل للشروط الموقفية المتصلة بمسئوليته االجتماعية
وسلوكه (الطويل ,6910 ,ص  .)982واذا كان هذا الموقف يؤكد على أهمية أن يتوفر لدى اإلنسان
الفهم الكامل لطبيعة وحدود المسئولية التي عين ت له ،فإن ذلك يعنى أيضا أنه من الضروري أن يعمل
وفقا لمتطلباتها.
واذا كان االتجاه السابق قد ربط العقالنية بمرجعيتها البيولوجية وجعل المسئولية فردية مرتبطة
بعقالنيتها ،وهي المسئولية التي قد ترتقي لتصبح ذات طبيعة اجتماعية .فإن الموقف األخير يؤكد على
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أن المجتمع هو المرجعية األساسية لتعيين المسئولية االجتماعية ،وذلك باعتبار أن المجتمع هو الذي
يحدد القواعد الحاكمة أو المحددة للمسئولية من خارج الفرد.

فالمسئولية معينة للفرد ،وغاياتها ووسائلها

معينة كذلك ،إضافة إلى حزمة الحقوق والواجبات المرتبطة بها .وهو األمر الذي يشكل جوهر الخالف
بين المسئولية الفردية والمسئولية االجتماعية .وتبعا لذلك فإن نسق الثقافة والقيم في المجتمع هو الذ ي
يتضمن تحديد طبيعة المسئولية االجتماعية ،التي ينبغي أن يقوم بها الفرد استنادا إلى موقعه في بناء
المجتمع ،أي استنادا إلى المكانة التي يشغلها واألدوار التي يقوم بها .حيث نجد أن نسق الثقافة والقيم
في المجتمع يحدد المسئولة االجتماعية لألفراد بصورة مزدوجة ،فهو من ناحية يحدد األهداف أو المهام
أو الوظائف ،التي تسعى المسئولية إلنجازها في المجتمع ،وهي وظائف أو غايات ذات طبيعة اجتماعية
باألساس .إضافة إلى أنه يحدد مجموعة القواعد التي تضبط وفاء األفراد بمسئولياتهم االجتماعية ،ثم
يقرر الجزاء االجتماعي المرتبط بطبيعة ومستوى وفاء الفاعل بالمسئولية المعينة له (ليلة ،دس ،ص
.)619
 -3-2المسئولية االجتماعية للفرد والمجتمع (المدخل الحقوقي) :مع بداية العقد األخير من األلفية
الثانية برز التنظير الحقوقي كمدخل لفتح أبواب المشاركة أمام الجماهير وتدريبهم على تحمل مسئولياتهم،
وقد ارتبط بروز المدخل الحقوقي مع صعود نجم تنظير المجتمع المدني وبخاصة المنظمات الحكومية،
ودورها في التنمية من أسفل ،أي من الجماهير ،وتراجع دور الدولة القومية كفاعل تنموي فشلت غالبية
تجارب التنمية التي قادتها .ذلك يعنى أن ظهور هذا المدخل ارتبط من ناحية بعدم فاعلية كافة أشكال
التنمية المفروضة من أعلى .والتي تجعل بنية المسئولية االجتماعية بنية غير متوازنة ،حيث تنفصل
الحقوق عن الواجبات (ضلعي المسئولية االجتماعية) في نطاقها فرضت الدولة على المواطنين واجبات
في مواجهة اعتراف ضعيف بالحقوق التي ينبغي أن يحصل عليها المواطنين ،العاجزين في مواجهة
الدولة العاتية في قوتها .ولهذا السبب ولضعف الدولة وفشل تجاربها التنموية كما أشرت حدث انقالب
في الفكر التنموي ،حيث برز تنظير يؤكد على ضرورة أن تبدأ التنمية من أسفل ،في هذا اإلطار عملت
بعض تنظيمات المجتمع المدني باتجاه تطوير وعي البشر بأهمية قيادتهم للتنمية لتحسين أوضاعهم.
وهو ما عرف بالتنمية المستدامة ،و لكي يشاركوا في تطوير أوضاعهم ،فإنه من الضروري أن يكونوا
على وعى كامل بحقوقهم والتزاماتهم .وقد ساعد على تبلور وترسخ هذا النمط من التنظير من ناحية
ثانية بتراجع دور الدولة ،وتراجع بطشها تحت وطأة رقابة مؤسسات النظام العالمي .بحيث أتاح ذلك
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الساحة أمام المواطنين ألخذ زمام المبادرة ،لتطوير أوضاعهم وفرض الرقابة على أجهزة الدولة ،وتوجيهها
لخدمة مصالحهم بتأهيل وتوجيه من تنظيمات المجتمع المدني.
غير أن ذلك لم يتم بصورة عشوائية ولكنه – أي التأكيد على المدخل الحقوقي – تبنى الطابع
المؤسسي ،من طرفين متقابلين .حيث نجد على أحد األطراف تنظيمات المجتمع المدني ،بخاصة
المنظمات غير الحكومية التي تعبر عن روحه وجوهرة ،والتي تولت تدريب الجماهير على تحمل
مسئولياتها االجتماعية ،وحتى يمكن أن تتحمل مسئولياتها االجتماعية فإنه من الضروري أن يمتلك
المواطن الوعي بحقوقه ووجباته ،وهو الطرف المقابل في التفاعل مسئوليته االجتماعية .ومن ثم فإلى
جانب أن تنظيمات المجتمع المدني عملت باتجاه تمكين الفئات االجتماعية المهمشة اقتصاديا وسياسيا،
فإنها عملت كذلك على تطوير وعيها االجتماعي والسياسي والقانوني ،بما يؤسس لديها مسئولياتها
االجتماعية باتجاه المشاركة الفعالة على كافة األصعدة.
وتوجد محطات تاريخي ة شكلت عالمات في تاريخ تطور المدخل الحقوقي ،بدأت هذه المحطات مع
منتصف الثمانينيات حيث برز الحديث حول حقوق اإلنسان المشروطة .وفى نهايتها وبالتحديد في عام
 6989بدأ البنك الدولي يؤكد على صيغة الحكم الرشيد ،من خالل إعادة التركيز على الدولة .واستمرار
ذلك من خالل دليل التنمية البشرية الصادر عن البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة حيث انتقل التأكيد
التنموي ليركز على اإلنسان ومواجهة الفقر .وفى المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان المنعقد في فينا
 6991تم التأكيد على ربط التنمية بحقوق اإلنسان .وفى عام  6992أكدت عملية اإلصالح التي تبنتها
األمم المتحدة على ضرورة نشر ثقافة حقوق اإلنسان .ونتيجة للتطورات السابقة برز المدخل الحقوقي في
منتصف التسعينيات باعتباره يسعى لدمج اإلنسان في التنمية البشرية المستدامة ،ارتباطا بذلك يؤكد
المدخل الحقوقي على أن الهدف الذي تتجه إليه المسئولية االجتماعية يتمثل في تحسين أوضاع البشر
بالتركيز على احتياجاتهم ومشكالتهم وامكانياتهم .ومن هذا المنطلق يرتبط المدخل الحقوقي بنفس
القضايا التي تهتم بها معظم المبادرات التنموية التي أكدت على حق اإلنسان في إشباع حاجاته األساسية
كالغذاء والمأوى ،والرعاية الصحية والتعليم واألمن والحرية لتطوير نوعية الحياة .على هذا النحو يستند
المدخل الحقوقي إلى مسلمة أن للبشر حقوق ثابتة ،وبأن الحرمان من الحاجات يعد إنكا ًار لتلك الحقوق
(ليلة ،دس ،مرجع سابق ،ص .)626
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ذلك يدفعنا إلى البحث عن الفاعل الذي يتولى – استنادا إلى المدخل الحقوقي -تطوير نوعية حياة
الفقراء بما يجعلها قادرة على إشباع احتياجاتهم األساسية ،من خالل تدريبهم وتنشئتهم وتطوير وعيهم
بحقوقهم وواجباتهم .في هذا اإلطار نجد أن تنظيمات المجتمع المدني من خالل مسئوليتها االجتماعية
عن التنمية االجتماعية المستدامة ،التي تبدأ من الجماهير هي الفاعل الذي يعمل على تطوير إمكانيات
الفقراء وقدراتهم ،وتأكيد ثقتهم بأنفسهم وأحقيتهم في فرص الوطن ،إلى جانب أن هذه المنظمات تعمل
على تمكين هؤالء المهمشين والفقراء اقتصاديا واجتماعيا .إضافة إلى ذلك نجدها تعمل على تطوير
وعيهم الحقوقي في مختلف المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،في مقابل توعيتهم بضرورة
الوفاء بواجباتهم كاملة .ألن القيام بهذه الواجبات يعد المدخل الحقيقي للحصول على الحقوق ،وأن ذلك
يشكل النواة الصلبة لمسئولياتهم االجتماعية .فالقيام بالواجبات يشكل المدخالت بينما الحصول على
الحقوق يشكل المخرجات من وجهة نظر هذا المدخل.
 – 3خصائص المسؤولية االجتماعية:
تتميز المسئولية االجتماعية ببعض الخصائص الرئيسية:
أول هذه الخصائص أن المسئولية االجتماعية للفرد تعكس توازن بين التكوين البيولوجي لإلنسان
والتكوين االجتماعي .وهو ما يعنى من ناحي ة أن اإلنسان بحكم تكوينه البيولوجي والخلقي مؤهل ألن
يتحمل المسئولية االجتماعية .يؤكد ذلك امتالك اإلنسان للعقل المدرك والقادر على إدراك المسئولية،
السماو ِ
ض َوا ْل ِج َب ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ش َف ْق َن ِم ْن َها
ال َفأ ََب ْي َن أَن َي ْح ِم ْل َن َها َوأَ ْ
بقول تعالى ﴿ :إِ َّنا َع َر ْ
َما َن َة َع َلى َّ َ َ
ض َنا ْاْل َ
َو َح َم َل َها ِْ
وما َجهوًال﴾ سورة األحزاب اآلية  ،29وهو ما يعنى أن اإلنسان كائن مخلوق
نسان إِ َّنه َك َ
اْل َ
ان ظَل ً
ومؤهل للقيام بأدوار اجتماعية .وهذا ما يطلق عليه "تالكوت بارسونز" هذه الحالة باالستعداد ،أي أن

اإلنسان كائن مخلوق لكي يقوم بأدوار ويتحمل مسئوليات اجتماعية .واستنادا إلى هذا البعد الفطري أو
الخلقي في اإلنسان ،فإنه يكتسب مسئولياته االجتماعية الواحدة تلو األخرى من خالل التنشئة االجتماعية.
عبر مؤسسات التنشئة االجتماعية المختلفة ،حيث تؤسس فيه هذه المؤسسات بنية المسئولية االجتماعية
بجوانبها المتعلقة بالواجبات أو الحقوق (ليلة ،دس ،مرجع سابق ،ص .)624
وتتمثل الخاصية الثانية في تباين المسئوليات االجتماعية وفقا لمجموعة من المتغيرات االجتماعية،
ارتباطا بذلك تتباين المسئوليات االجتماعية التي تقوم بها اإلناث عن الذكور استنادا لمتغير النوع ،وكذلك
تتباين المسئوليات االجتماعية استنادا إلى متغير السن ،حيث يلعب هذا المتغير دو اًر محوريا في تحديد
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قدر المسئولية االجتماعية للشخص .باإلضافة إلى ذلك نجد أن لمتغير المستوى االجتماعي االقتصادي
فاعلية في هذا الصدد ،حيث نجد أن مساحة المسئولية االجتماعية تتسع عند األغنياء مقارنة بمساحة
المسئولية االجتماعية للفقراء.
وتشير الخاصية الثالثة للمسئولية االجتماعية إلى أنها ال تختلف بين المجتمعات ،فجميع البشر لديهم
مسئوليات اجتماعية تجاه المجتمع ،وفى هذا اإلطار من الضروري أن نميز في المسئولية االجتماعية
للفرد عدة أبعاد أساسية .أول هذه األبعاد يتمثل في طبيعة مسئوليات الفرد تجاه التكوينات االجتماعية
داخل المجتمع .فكلما كانت التكوينات االجتماعية ذات طبيعة إثنية ،كلما كان ثقل الواجبات بالنظر إلى
الحقوق في بنية المسئولية أعلى .غير أننا إذا انتقلنا من نطاق التكوينات االجتماعية اإلثنية ذات
الطبيعة التقليدية إلى المجتمع فإننا سوف نالحظ توازنا في بنية المسئولية بين الحقوق والواجبات
( .)parsons,1922, p62وارتباطا بذلك فإنه كلما قطع المجتمع شوطا على طريق التقدم ،وكلما ابتعد
عن التكوينات األرثية ،وكلما تحققت بصورة نسبية دولة الرفاهية ،كلما تضخم مكون الحقوق مقارنة
بمكون الواجبات .بحيث تصبح حقوق المواطن على الدولة واضحة ومعترف بها مقارنة بالدولة المتخلفة
التي ال تعترف بأن للمواطن حقوقا إال على الصفحات الورقية للدستور .من األبعاد األساسية للمسئولية
االجتماعية للفرد أنها تتشكل في اتجاهين  ،فهناك مسئولية للفرد تجاه اآلخر داخل المجتمع .فعلى الفرد
عديد من الواجبات تجاه اآلخرين كما أن له حقوق عليهم ،وهو ما يمكن أن نسميه بالمسئولية في بعدها
األفقي .باإلضافة إلى ذلك يوجد البعد الرأسي للمسئولية االجتماعية ،وهي مسئولية الفرد تجاه المجتمع
وهذا يتمثل في أن المواطنة حزمة من الواجبات في مقابل حزمة من الحقوق (فخري.)9001 ,
وتؤكد الخاصية الرابعة على ميل المسئولية االجتماعية لالتساع ،وهو ما يعنى أن هناك دوائر
متتابعة للمسئولية ،ابتداء من مسئولية الفرد في نطاق األسرة وحتى مسئوليته كفرد في هذا العالم .وفى
هذا اإلطار فإننا نالحظ أن عبور الفرد إلى دوائر أوسع من المسئولية ،يستند إلى بعدين أساسيين .األول
النمو أو التطور العمري إذ نجد أن اإلنسان كلما كبر كلما اضطلع بمسئوليات أوسع ،كاالنتقال من حدود
المسئولية األسرية إلى نطاق مسئولية الفرد في العمل مثال ،بحيث تصبح مسئولية العمل مضافة إلى
مسئولية الفرد عن أسرته.
أما البعد الثاني فيتصل بتحرك الفرد من مجال األسرة من المجال الخاص إلى المجال العام ،ومن
المجال العام إلى مركز المجال العام .وفى هذه الحالة نجد أن هناك بعض األفراد الذي ن تتوقف
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مسئولياتهم عند حدود األسرة أو العمل ،غير أن هناك بعض األفراد اآلخرين الذين تتسع مسئولياتهم
االجتماعية ،حينما ينضمون إلى النخبة االجتماعية والثقافية .بحيث يضيفون إلى مسئولية العمل
مسئوليات عامة بحكم كونهم من النخبة ،وفى هذه الحالة تتسع مسئولياتهم لتصبح مسئوليات عن المجتمع
ككل .ونحن إذا تأملنا هذه القضية فسوف نجد أن اتساع المسئولية االجتماعية للفرد تتضافر مع اتساع
مساحة التفاعل االجتماعي ،كلما اتسعت مساحة مسئولياته االجتماعية (ليلة ،9001 ,ص  .)619وعلى
ذلك نجد أن مساحة المسئولية االجتماعية للكبار مقارنة بالصغار وللرجال مقارنة بالنساء وللعقالء مقارنة
بفاقدي العقل ،ولمن هم في أعلى السلم االجتماعي لمن هم في درجاته األدنى.
وتؤكد الخاصية الخامسة على تميز بنية المسئولية االجتماعية بالتوازن بين الحقوق والواجبات .واذا
كانت الواجبات هي التي كانت في البداية مفروضة على الفرد استنادا إلى وازع أخالقي بداخله أو أوامر
دينية تفرض عليه ذلك ،أو أن هذه الواجبات هي عبارة عن لزوميات متوقعة من اآلخر الذي يتدرج حتى
اآلخر العام ،في مقابل ذلك فإننا نجد أن من حق الفرد على المجتمع أن يحصل على الفرص التي تتيح
له إشباع حاجاته األساسية ،وهي التي يعبر عنها عادة بصيغ حقوق اإلنسان .وفى هذا اإلطار فإننا نجد
أنه كلما تحقق التوازن بين الواجبات والحقوق ،كلما تقوى ارتباط الفرد بمجتمعه وتأكيد انتمائه له ،وكلما
ال
انعكس ذلك على دعم المواطنة .أما إذا اهتز التوازن بين الواجبات والحقوق ،كأن يفرض المجتمع ممث ً
في الدولة على الفرد كثي اًر من الواجبات .فإن مثل هذا الموقف يصبح قهريا ،واذا استمر لفترة طويلة،
فإنه قد يضعف انتماء الفرد لمجتمعه ،خاصة أن األخير يفرض عليه القيام بالواجبات دون أن يمنحه
حقوقه في إشباع حاجاته األساسية .والعكس صحيح فإنه إذا اختل التوازن لصالح الحقوق ،فإنه ينشر
حالة من االسترخاء في المجتمع .كما أنه يقتل الطوعية واإلرادية في األفراد وقد يؤدى ذلك إلى ضعف
ال لحالة من عدم االستقرار االجتماعي  ،يحدث ذلك إذا لم تكن ثمة عدالة
االنتماء ،بحيث يصبح مدخ ً
قائمة فيما يتعلق بتوزيع الحقوق والواجبات بين مختلف أفراد المجتمع أو جماعاته.
باإلضافة إلى ذلك تشير الخاصية السادسة إلى أن الوازع األخالقي يعد أحد الخصائص األساسية
للمسئولية االجتماعية ،ويرجع ذلك إلى أن سلوك الفرد واألدوار التي يؤديها في مختلف المجاالت
االجتماعية تكون موجهة بثالثة أبعاد أساسية .األول من خالل منظومات القيم كموجهات ثقافية عامة،
حيث يعنى توجيهها ألداء البشر ألدوارهم االجتماعية تعبير عن بعد أخالقي .باإلضافة إلى ذلك – وهو
البعد الثاني – فإن القيم والمبادئ تتسلل إلى داخل الفرد ،من خالل عملية التنشئة االجتماعية لتشكل
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ضميره الداخلي ،الذي يدفعه إلى أداء أدواره أو مسئولياته االجتماعية حسبما يفرضه أو يطلبه المجتمع
منه .بينما يتصل البعد الثالث بصيغة التوقعات المتبادلة حيث يعمل الوازع األخالقي هنا باتجاه تطابق
أداء الفرد ألدواره التي تعكس وفائه بمسئولياته االجتماعية ،تطابقا مع توقعات اآلخر ،ابتداء من اآلخر
الفردي إلى اآلخر العام أو المجتمعي ،باإلضافة إلى ذلك هناك الوازع األخالقي للوفاء بالمسئولية
االجتماعية من خالل تحول الثقافة ومنظومات القيم إلى أعراف وتقاليد وقواعد وقوانين .تفرض ضرورة
قيام األفراد بمسئولياتهم االجتماعية تجاه الجماعة أو المجتمع ،واال واجه الفرد العقاب بسبب تقصيره عن
الوفاء بأي من متطلبات المسئولية االجتماعية (ليلة ،9002 ,ص .)666
 -4أنماط المسئولية االجتماعية:
 -1-4المسئولية االجتماعية للفرد :تشكل المسئولية االجتماعية للفرد الدائرة األولى من دوائر
المسئولية .وهي الدائرة التي يصبح الفرد فيها هو الفاعل المحوري وحسبما يذهب "جون ستيورات مل"
فإن الفعل األخالقي والمسئولية األخالقية ال تفرض على اإلنسان من خارجة ،ولكن المسئولية هي تعبير
مقصد صاحبها ،كما أنها تعد تعبير عن إرادته ،وألن الفرد كائن اجتماعي وأخالقي فإن حالة االجتماع
تنبع من داخله ،ومن داخله أيضا تتشكل األخالق التي تنظم حالة االجتماع .فإذا التزم اإلنسان بهذه
األخالق للمساهمة في بناء حالة االجتماع فإن ذلك يعد تعبي اًر عن مسئوليته االجتماعية .وحتى تصبح
اإلرادة – أصل المسئولية االجتماعية – مكتملة فال ب د أن تستند إلى قاعدة من المعرفة والخبرة ،وهي
المضامين المعنوية التي يصل إليها اإلنسان وتحدد مسئوليته االجتماعية .لذلك يرى هذا الموقف أن
الفرد الذي يمتلك المعرفة ،هو الفرد الذي يمتلك القدر المالئم من العقالنية ،والعقالنية هنا تحدد غايات
وأهداف المسئولية ،ك ما تحدد أكثر الوسائل مالئمة لتحقيق أو إنجاز أهداف هذه المسئولية ،وألن الفرد له
طبيعته األخالقية ،فإن المسئولية التي تترتب على ذلك من الضروري أن تكون ذات طبيعة أخالقية
كذلك ،حيث حدد فيبر اتجاهان أديا إلى عقلنة المجتمع هما تمايز مجاالت القيم الثقافية واستقالل
االنظمة الثانوية للفعل العقالني.
 -2-4المسئولية االجتماعية للجماعة :ينتمي الفرد بحكم المكون االجتماعي بداخله إلى جماعات
عديدة ،كما يتشكل المجتمع من ذات الجماعات ،التي قد تتسع لتأخذ شكل الفئات االجتماعية ،أو حتى
الطبقات .ومن المتفق عليه أن أي جماعة اجتماعية تقع عليها مسئولية اجتماعية محددة تجاه األفراد
كمستوى أدنى ،وتجاه المجتمع كمستوى أعلى ،وفى هذا اإلطار يمكن أن تبرز مجموعة من الحقائق
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األساسية .وتشير الحقيقة األولى إلى أن الجماعات المشكلة لبناء المجتمع تتباين عادة من حيث وظيفة
المسئولية االجتماعية التي تضطلع بها .واذا افترضنا أن للمجتمع حاجات ،فإن الجماعات واألفراد
المشكلين لهذه الجماعات حسبما يذهب "إميل دوركايم" ما هم إال أدوات إلشباع الحاجات (الشريف,
 , 9060المسؤولية االجتماعية حاجة للفرد وحاجة للمجتمعhttp://www.amanjordan.org/a-,
 َّ,) news/wmview.phpوحسب محورية الوظائف التي تؤديها مختلف الجماعات بالنسبة للمجتمع،
تتحدد مكاناتها بنفس القدر ،وعلى ذلك تتباين الجماعات من حيث درجة ارتباطها العضوي ببناء
المجتمع .فجماعة األسرة أو العائلة تشغل مكانة محورية في بناء المجتمع ،على خالف جماعة النادي
أو جماعة قضاء وقت الفراغ .وتتصل الحقيقة الثانية بأنه إذا كان بناء المجتمع متماسكا ،ويعيش في
ظل حالة من التوازن أو االستقرار االجتماعي ،كانت الواجبات والحقوق المشكلة لبنية المسئولية
االجتماعية لهذه الجماعات متجانسة .في حين أننا نجد أنه كلما سادت المجتمع حالة من الفوضى
االجتماعية ،كلما تباينت الجماعات من حيث بنية المسئولية االجتماعية التي تضطلع بها ،فبعض
الجماعات قد تحصل على حقوق أكثر بينما تضطلع بواجبات أقل ،وهو األمر الذي يؤدى بروز المسئولية
االجتماعية الناقصة في مقابل المسئولية االجتماعية الفائضة.
وتذهب الحقيقة الثالثة إلى تباين الجماعات المشكلة لبناء المجتمع إلى ثالثة أنماط من الجماعات،
أول هذه األنماط هي الجماعات اإلثنية أو األرثية ،حيث العضوية في هذه الجماعات تكون عادة بالمولد،
كالجماعة القرابية والجماعة العرقية والجماعة الدينية .ونظ ًار ألن هذا النمط من الجماعات هو الذي يخلع
على الفرد بعض هويته ،فإن االنتماء لهذا النوع من الجماعات يكون أقوى ،حيث تصل فيها قوة االنتماء
إلى درجة يرى فيها الفرد أنه من اإليجابي أن يمنح الجماعة واجباته نحوها دون انتظار للحصول على
حقوق بنفس القدر ،ومن ثم يكون انتماؤه أقوى لهذا النمط من الجماعات .على خالف ذلك نجد
الجماعات ذات الطبيعة التنظيمية كالمدرسة والجامعة ومؤسسة العمل ،حيث ينتظم األفراد في هذا النمط
من الجماعات كمدخل لتنظيم المجتمع .وفى العادة نجد أن لإلنسان حقوق تتوازى مع الواجبات التي
يؤديها لهذه الجماعات ،وفى العادة تكون الواجبات والحقوق مدونة وليست شفهية .واذا كانت قيم
الخصوصية هي ما يميز جماعات النمط األول ،فإن جماعات النمط الثاني تعتمد باألساس على قيم
اإلنجاز .واذا كانت عالقة الفرد في النمط األول من الجماعات تعتمد على العاطفة ألنها التي تحدد له
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مكانته في المجتمع ،باعتبار ان مكانته مردها لذلك ،فإن عالقته بالنمط الثاني ذات طبيعة مصلحية
باألساس ،حيث يعتمد التفاعل فيها على تبادل القيم والمصالح.
أما النمط الثالث من الجماعات فإننا نجدها تتميز بأنه ذا ت طبيعة تطوعية ،حيث يلتحق بها
اإلنسان إلحساس متزايد بالمسئولية االجتماعية التي تفرض عليه مساعدة اآلخرين وتمكينهم كالمنظمات
غير الحكومية .أو أن االلتحاق بها يتم لعوامل وأسباب ثانوية كالنادي الرياضي ،وجماعة قضاء وقت
الفراغ .وفى العادة نجد أن المسئولية االجتماعية لهذه الجماعات ذات طبيعة إيثارية ،ألن الجماعة ذاتها
تهدف إلى االرتقاء بحياة اآلخرين غير الممكنين من الضعفاء ،والفقراء والشباب وسائر المهمشين في
المجتمع ،حيث يؤدى األفراد في هذا النمط من الجماعات واجباتهم ،غير أنهم ال يسعون كثي اًر وراء
الحصول على حقوق.
 -3-4المسئولية االجتماعية للقطاع الخاص :مع تحول مجتمعات العالم إلى االيديولوجيا الليبرالية
حيث أصبحت االيديولوجيا الليبرالية هي الموجه للفعل واألداء بالنسبة لغالبية مجتمعات الجنوب وأوربا
الشرقية منذ بداية الستينيات ،بعد أن توارت إلى خلفية المسرح العالمي االيديولوجيا االشتراكية .وقد كان
من الطبيعي أن يتضافر هذا التحول األيديولوجي مع تحوالت واقعية دفعت بالقطاع الخاص إلى مركز
الصدارة في قيادة عملية التنمية والتحديث في هذه المجتمعات .في هذا اإلطار بدأت مناقشة المسئولية
االجتماعية للقطاع الخاص ،خاصة بعد أن اتسعت فاعليته لتصبح ذات طبيعة عالمية ،بانتشار صيغة
الشركات المتعددة الجنسية وتضافرها مع موجات العولمة .التي انطلقت من السياقات االجتماعية
االقتصادية للقوى الكبرى المسيطرة على النظام العالمي ،مع ما صاحبها من اتساع رقعة التهميش
االجتماعي سواء على الصعيد العالمي أو على صعيد مجتمعات الجنوب .األمر الذي أثيرت معه قضية
هامة تتمثل في أنه إذا كان العالم قد تحول إلى سوق كبيرة يجنى منها القطاع الخاص أرباحه التي
يحصل عليها من مصادر أو موارد أساسية في هذا العالم ،فإن على القطاع الخاص مسئولية اجتماعية
بأن يعمل على توجيه جزء من أرباحه إلى السياقات االجتماعية التي تشكل بيئته ليعمل على تطويرها،
بما يجعلها باقية كبيئة مواتية له على الصعيد االقتصادي واالجتماعي والسياسي والثقافي ،على هذا النحو
برزت أهمية المسئولية االجتماعية لرجال األعمال او القطاع الخاص على صعيد الفكر االقتصادي
والتنموي.
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استنادا إلى ذلك رأى التنظير االجتماعي المهتم بالمسئولية االجتماعية أن القطاع الخاص تقع
عليه المسئولية االجتماعية لتطوير أوضاع المهمشين والفقراء وأن عليه أخالقيا أن يقوم بمتطلبات هذه
المسئولية التي تصدر مستندة إلى أهمية إدراك المسئولين عن القطاع الخاص ،أنه كلما ارتقت نوعية
الحياة بالنسبة لمختلف فئات المجتمع ،كما أتسع نطاق السوق ،األمر الذي يعنى تدفقا للسلع وعائدا أكبر
من األرباح ،وهو ما يعنى أن جهود القطاع الخاص في تطوير نوعية الحياة في المجتمع من خالل الدفع
بنسبة من أرباحه في المساعدة في تمكين الفئات المهمشة ،من المفترض أن يعود إليه بأرباح أكثر  ،ذلك
أنه يعد واجهة اجتماعي مثلما هو واجب أخالقي أن يعمل القطاع الخاص في اتجاه ترقية األوضاع
المجتمع المدني يعمل في إطاره ،ألنه بذلك يؤسس البيئة اآلمنة والمواتية لممارسة نشاطه(الشريف,
 ,9060مرجع سابق).
 -4-4المسئولية االجتماعية للمجتمع المدني :يعد المجتمع المدني أخر أشكال المجتمعات التي
تبلورت بحيث أصبح يشكل بيئة حاضنة لحياة اإلنسان .واذا كان ظهور المجتمع المدني قد واكب ظهور
المجتمع السياسي في القرن السادس عشر ،وهي المرحلة التي تعرض لها بعمق واسهاب تنظير العقد
االجتماعي ،فإن المجتمع المدني قد أصبح أكثر برو ًاز في وجوده وفاعليته في عصر العولمة ،بسبب
ظروف عديدة ،منها تراجع دور الدولة القومية ،بحيث أصبحت هذه الدولة ،بخاصة في نطاق مجتمعات
الجنوب ،عاجزة عن تنمية مجتمعاتها واشباع حاجات مواطنيها .من هذه الظروف أيضا تخلف أداء
القطاع الخاص على الصعيد الوطني في مجتمعات العالم الثالث ،بحيث اقتصر وعيه على مسئولياته
االقتصادية ،دون أن يتسع ليشمل مسئوليته االجتماعية خاصة إذا تصاحب تضافر أداؤه مع القطاع
الخاص األجنبي بحيث استفحل استغالل السوق المحلية ،يضاف إلى ذلك التغيرات التي طرأت على
سوق العمل ،األمر الذي زاد من معدالت البطالة .بحيث أدت هذه الظروف جميعا إلى زيادة مساحة
التهميش االجتماعي  ،حتى أننا نجد أن عدد السكان تحت خط الفقر في مجتمعاتنا العربية تراوحت بين
 %14و ، %20وأن عدد السكان الذين يقعون تحت خط الفقر المدقع نحو  %69.2من هؤالء (االسرج،
.)9009
ارتباطا بذلك تبرز المسئولية االجتماعية للمجتمع المدني  ،بخاصة المنظمات غير الحكومية ،التي
تؤسس سياساتها باتجاه السعي لتطوير قدرات المهمشين الفقراء الذين عجزت الحكومة عن إشباع
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احتياجاتهم األساسية .فاستبعدوا إلى ضفاف المجتمع ،وانشغل عنهم القطاع الخاص ،بل سحق بعضهم
بسبب سعيه المحموم من أجل الربح – والدفع بهم مرة أخرى في قلب المجرى الرئيسي للمجتمع.
 -5-4الدولة فاعل يضطلع بمسئولية اجتماعية :تعد الدولة فاعل محوري عليه مسئولية اجتماعية
تجاه المجتمع .ونحن إذا تأملنا تاريخ الدولة في تحملها لمسئولياتها المختلفة في النهوض بالمجتمع
والعمل على تحديثه فإننا سوف نجد أن وفاءها بهذه المسئوليات مر بعدة مراحل أساسية .في المرحلة
األولى منذ اكتمال الدولة كضابط إليقاع المجتمع القومي في القرن السادس عشر تحملت الدولة أعباء
االستجابة الحتياجات المجتمع القومي ,وبغض النظر عن التوجه األيديولوجي الذي تبنته الدولة ،فإننا
نجدها قد عملت على الدفع باتجاه تحديث المجتمع ،بحيث اعتبرت ذلك من مسئولياتها األساسية ,بل أننا
إذا تأملنا حركة االستعمار في السياق األوربي فسوف نجدها عبارة عن سعى الدولة لجلب موارد
المستعمرات لالستفادة بها في تطوير المجتمع وتعظيم قدراته وامكانياته ،بغض النظر عن كون الدولة
هي الفاعل المباشر الذي يتولى عملية التحديث ،أو شاركها في ذلك القطاع الخاص ،القطاع العام ،كما
حدث في بعض المجتمعات األوربية ,ومن خالل تاريخ طويل من النضال بين الجماهير واألنظمة
السياسية ،استقرت العالقة بين المواطن والدولة على أساس فتح األخيرة لكل قنوات المشاركة أمام
المواطنين ،حسب ثقافة الحكم الرشيد المتطورة ,وهو ما يعنى أن الدولة القومية تجاوزت مرحلة الثقافة
األبوية ،التي تنظر إلى المسئولية االجتماعية باعتبارها واجبات مفروضة على المواطنين ،عليهم الوفاء
بمتطلباتها.
واذا كانت الدولة في المجتمعات األوربية التي قطعت شوطا على طريق التحديث قد قبلت مشاركة
المواطنين في مختلف مجاالت التقاء الدولة بهم ،األمر الذي عجل بالتطور الديمقراطي وجعله أكثر
شفافية ،فإن الدولة في مجتمعات الجنوب ،بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي ،ظلت أبوية ،معاندة
وصعبة المراس ترفض التخلي عن الثقافة األبوية ،واستنادا إلى هذه الثقافة فهي تنظر إلى المسئولية
االجتماعية ،من خالل نافذة فرض الواجبات على المواطنين دون االلتفات إلى االستجابة ألية حقوق لهم
عليها .الثقافة والدولة األبوية تبتعد قدر اإلمكان عن الصيغ الحديثة إلدارة الحكم الرشيد في ممارسة
السلطة ،ق ارراتها أبوية ال مراجعة لها ،وما على الجميع سوى الخضوع لهذه الق اررات ،وقد يصل األمر إلى
حرمان الجماهير حتى من حقها في المطالبة بالحقوق ،بوسائل الخداع حينا ،وبالقهر األبوي أحيانا ،لذلك
فشل التحول الديمقراطي في غالبية مجتمعات العالم الثالث .وألن معادلة الوفاء بالمسئولية االجتماعية
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والقوة لصالح الدولة األبوية ولغير صالح المواطنين ،فقد أصبح مقد ار عليهم أن يقوموا بالواجبات دون أن
يحصلوا على الحقوق ،وهو ما دفع المواطنين في أغلب دول الجنوب إلى العزوف عن المشاركة
السياسية .األمر الذي أضر بالمجتمع وأورثه كثي ًار من األمراض االجتماعية ،الناتجة عن العزوف عن
المشاركة في مختلف المجاالت األمر الذي أدى إلى انخفاض اإلنتاج وممارسة مظاهر االحتجاج والتمرد
والتخريب ،طالبا للوفاء بجانب الحقوق في بنية المسئولية االجتماعية.
غير أنه مع بروز عصر العولمة واكتمال فاعليتها على ساحة النظام العالمي ،تأثرت الدولة القومية
بع املين ،األول بروز سطوة وتأثير القوى العالمية والمؤسسات الدولية على سلوك الدولة ،حتى في داخل
حدودها وبخاصة في عالقتها بمواطنيها ،في ظل شعارات التأكيد على حقوق اإلنسان واألقليات ،ومن ثم
المواطنين .بحيث لم تعد الدولة األبوية مطلقة اليد في تعاملها مع مواطنيها ،يساعد في ذلك دور بعض
تنظيمات المجتمع المدني التي أصبحت في بعض األحيان ،حلقة صلة بين تفاعالت الداخل والضغوط
التي يمكن أن تفرض من الخارج .ويتصل العامل الثاني بتراجع دور الدولة عن أن تكون الفاعل
المحوري في عملية التحديث ،حيث أسلمت قيادتها لفرسان القطا ع الخاص .على هذا النحو وجدت دول
الجنوب نفسها ،من حيث قدرتها على االضطالع بمسئولياتها في موقف ال تحسد عليه .مقارنة بنظيرتها
الغربية المتطورة ،ونتيجة لذلك نجد أن دولة الجنوب ،قد انتقلت من حيث قدرتها على الوفاء بمسئولياتها
االجتماعية إلى مرحلة ثالثة ومعاصرة.
واذا كانت الدولة الغربية المتقدمة ما زالت فاعلة ،وان تراجعت وظائفها إلى تأكيد التآزر بين
العناصر والمؤسسات .التي تشكل بنية الدولة وتعمل على تحديث المجتمع ،فهي تلعب دور "المايسترو"
الذي يضبط اإليقاع .فهي تراقب األداء االقتصادي والسياسي واالجتماعي والثقافي ،ليتدفق في قنواته
الصحيحة والمساعدة في حل المشكالت التي قد تعترض هذا التدفق ولديها احتياطي كاف من اإلمكانيات
التي يمكن أن تساعدها – كموارد – ألداء هذا الدور .على خالف ذلك فإننا نجد أن الدولة في مجتمعات
الجنوب قد أصبحت عاجزة ،فقد انتقلت عملية التحديث من يدها إما باتجاه القطاع الخاص ،أو باتجاه
المجتمع المدني ،ولم يبق تحت سيطرتها سوى النزر اليسير .وبسبب هذا االنتقال أصبحت مواردها
محدودة ،وبسبب النزعة األبوية ذات المزاج المنحرف أحيانا نجدها قد فضلت الدولة أبناءها األثرياء على
أبنائها الفقراء ،بحيث تداخل تزاوج نتيجة لذلك االقتصاد مع السياسة .وبسبب هذا التزاوج وقعت مظاهر
تجاوز وفساد عديدة ،وأدير المجتمع بمنطق العائلة ،ولم يعد مهما أن تفي الدولة بمسئولياتها االجتماعية
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تجاه الفقراء ،ولو حتى من خالل القيام بدور المايسترو في إنجاز عملية التحديث ،أو صياغة التآزر بين
جهود التحديث التي تقع على ساحة المجتمع .األمر الذي دفع إلى مزيد من تردى األوضاع ،بحيث
شكل ذلك تربة خصبة الستنبات كل مظاهر الرفض واالحتجاج االجتماعي (ليلة ،دس ،مرجع سابق ،ص
.)684
-5أبعاد المسئولية االجتماعية للمنظمات :سعى العديد من الكتاب والباحثين إلى محاولة تحديد أبعاد
المسؤولية االجتماعية من وجهات نظر مختلفة ،و وضعوا لها مسميات متباينة ،نذكر منهم على سبيل
المثال كل من ) (Pride & Ferrellالذين أشار اإلى أربعة أبعاد للمسؤولية االجتماعية تتمثل فيما يلي:
-1-5المسؤولية اْلنسانية :أي أن تكون المنظمة صالحة وتعمل على اإلسهام في تنمية وتطوير
المجتمع وتحسين نوعية الحياة.
-2-5المسؤولية اْلخالقية :بمعنى أن تكون المنظمة مبنية على أسس أخالقية ،وأن تلتزم باألعمال
الصحيحة ،وأن تمتنع عن إيذاء اآلخرين.
-3-5المسؤولية القانونية :أي التزام المنظمة بإطاعة القوانين ،واكتساب ثقة اآلخرين من خالل التزامها
بتنفيذ األعمال الشرعية وعدم القيام باألعمال المخلة بالقانون.
 4-5المسؤولية االقتصادية :بأن تكون المنظمة نافعة ومجدية اقتصاديا ،وأن تحاول جاهدة توفير
األمان لآلخرين (عرابة ،وبن داودية ،دس ،ص .)4
خاتمة:
يسجل حضو ار الفتا في الحقل العلمي منذ أواخر التسعينات من
لقد صار مفهوم المسؤولية االجتماعية ّ
ٍ
ٍ
وحدات تعليمية
شعب و
القرن العشرين و ذلك من خالل تخصيص العديد من الجامعات و المعاهد العليا
و المواقع

المفهوم متداوال في العديد من المؤّلفات و المقاالت
متخصصة في هذا المفهوم ،كما بات
ّ
ُ
صصت للتداول بشأنه ،كذلك كان هذا المفهوم وراء العديد من
إن صحفا بأكملها ُخ ِّ
االلكترونية بل ّ

الخاصة بحسن السلوك و باحترام
مباد ارت آالف المؤسسات التي أقدمت على اعتماد العديد من المواثيق
ّ

معايير العمل و المعايير المتعلّقة بالبيئة وبحقوق اإلنسان و بمبادئ الحكم الرشيد و هي البنود المؤسسة

لمفهوم المسؤولية االجتماعية.
التغيرات الراهنة
اللجوء إلى هذا
لقد بدا
أهمية المسؤولية االجتماعية تم ّشًيا فرضته ّ
ّ
ُ
التوجه المرّكز على ّ

التي عرفها المجتمع اإلنساني على مختلف المستويات ،فالمجتمعات الحديثة هي بصدد البحث عن نقاط
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طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
حل إشكاليات متصلة بالتغيرات التي وّلدتها العولمة وكوننة
استدالل جديدة تهتدي من خاللها إلى ّ
االقتصاد واتّساع دائرة حركة التصنيع واحتداد مظاهر االستنزاف البيئي واالستغالل البشري...إلخ
المصادر و المراجع:
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 .4الشريف احمد61 (.اغسطس  .)9060المسؤولية االجتماعية حاجة للفرد وحاجة للمجتمع,9062/66/69 ,
http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php
 .2الطويل توفيق .)6910(.الفلسفة الخلفية ،نشأتها وتطورها ،منشأة المعارف ،الطبعة االولى ،اإلسكندرية.
عربة اربح وبن داودية وهيبة(.دس).المسؤولية االجتماعية للشركات ودورها في التنمية ,عرض تجار ببعض
 .1ا
الشركات العالمية ،جامعة الشلف.
 .2فخري ناديا متى .)9001( .المسئولية االجتماعية ،عناصرها ومظاهرها وكيفية تنميتها مجلة الجيش ,لبنان ,العدد
 ,949آذار.
 .8ليلة على .) 9002(.النظرية االجتماعية بين التفكير في نشأة النظام والخالف حول هويته ،المكتبة المصرية
للنشر والتوزيع.9002 ،
 .9ليلة علي .) 9001(.فلفريدو باريتو ودورة الصفوة في إطار النظام ،المكتبة المصرية للنشر والتوزيع.
 .60ليلة علي )9002(.إميل دوركايم والتصور الوظيفي للمجتمع ،المكتبة المصرية للنشر والتوزيع.
 .66ليلة علي(.دس) .النظرية االجتماعية وقضايا المجتمع ،قضايا التحديث والتنمية المستدامة ،الطبعة األولى ،مكتبة
االنجلو المصرية.
 .69ليله علي .)9001(.النظام العربي المعاصر ،متغيرات اإلصالح ..وحدوده ،الطبعة االولى ،دار الوافي للطباعة
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االجتماعيَّة للمؤسَّسات وال َّشركات بين المقاربات النَّظريَّة والممارسات التَّطبيقيَّة
المسؤوليَّة ِ
"أبعاد المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال بين الفكرين اإلسالمي والوضعي"
Dimensions of social responsibility and business ethics between
Islamic and current thought

د .بن عياد محمد سمير ،جامعة سيدي بلعباس ،الجزائر.
أ .منصوري هواري ،جامعة أدرار ،الجزائر.
د .بسبع عبد القادر ،جامعة سيدي بلعباس ،الجزائر.
ملخص:
بات من الضرورة بعد األزمة االقتصادية العالمية  8002فتح نقاش عميق يختص بالدراسات

المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل للمؤسسات من منظور األفكار االقتصادية الوضعية ،في
المقابل نجد تقصي ار من جانب مفكري االقتصاد واإلدارة اإلسالمية في التأصيل الشرعي لموضوع المسؤولية
االجتماعية وأخالقيات العمل ،بالرغم من أن اإلسالم كان سباقا في اإلشارة إليه.
تحاول هذه الدراسة إبراز تميز الفكر اإلداري اإلسالمي وشموليته ،بناء على تأثير الفكر اإلسالمي

في المسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل مقارنة بالفكر الوضعي ،وللتأكيد على الريادة اإلسالمية فيما
يتعلق بهذا المفهوم وخصائصه ،بل أكثر من ذلك سيظهر تميز الفكر اإلسالمي واختالفه النوعي في نظرته
للمسؤولية االجتماعية و أخالقيات العمل مقارنة باألفكار الوضعية.

الكلمات المفتاحية :المسؤولية االجتماعية؛ أخالقيات العمل؛ الفكر اإلسالمي؛ المؤسسات.
Abstract:
It became necessary after the 2008 global economic crisis to open a deep discussion
of studies on social responsibility and work ethics of institutions from the perspective of
economic ideas. In contrast, there is a lack of economic and Islamic thinkers in legitimizing the
issue of social responsibility and labor ethics, although Islam was a race In reference to it.
This study attempts to highlight the uniqueness of Islamic administrative thought and
its comprehensiveness, based on the influence of Islamic thought on social responsibility and
work ethic compared to positive thinking, and to emphasize the Islamic leadership in relation
to this concept and its characteristics. Moreover, it will show the distinctiveness of Islamic
thought and its qualitative differences in its view of social responsibility and ethics Work
compared to position ideas.
Keywords: Social Responsibility; work ethics; Islamic Thought; Institutions.
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مقدمة
تشكل التحديات العالمية المعاصرة ومنها العولمة التي جعلت العديد من المنظمات تعيد تفكيرها
وتزايد اهتمامها في ثقافتها ومواردها البشرية لكي تصبح أكثر استجابة من السابق في مجال أدائها االجتماعي
إذ أن االستجابة االجتماعية للمنظمة تتطلب منها انجاز أعمال مسؤولية اجتماعيا تجاه األفراد العاملين
واألطراف األخرى في بيئتها الخارجية بهدف انجاز توقعات األداء االجتماعي للمجتمع بما في ذلك مسؤوليتها
االجتماعية بعامة وتجاه أفرادها العاملين بخاصة .إن هذا التوجه سينعكس حتما على سلوكياتها وأخالقيات
العمل.

وعند التأمل في مظاهر المسؤولية االجتماعية المختلفة نجد أنها مما ورد في التشريع اإلسالمي

تحت مسميات مختلفة :فبعضها من قبيل التكافل االجتماعي و أخرى من باب األمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ،وغيرها من باب رفع الضرر وااللتزام بالممارسات األخالقية التي ورد في حقها إما نص قرآني أو

حديث نبوي شريف.

إذن فاإلسالم كان سباقا في التعرض لموضوع المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال ،لكن
بالرغم من ذلك ،لم يأخذ هذا المفهوم من منظور إسالمي حظه الوافر من التأصيل والدراسة وهو يحتاج
إلى إثراء وبحث ،وهذا ما هو منتظر من الفقهاء واالقتصاديين المسلمين الذين يدركون أن نصوص الشريعة

اإلسالمية ال تخل من القيم االجتماعية المثالية ألن الشريعة الخالدة متوافقة مع متطلبات الحياة اإلنسانية
في جميع مراحلها وتطوراتها ،وهي متوافقة حتما مع حاجيات الحياة اإلنسانية في هذا العصر ،مصداقا
ال" (سورة اإلسراء :اآلية .)28
لقول اهلل عز وجل "وكل شيء فصلناه تفصي ا

وفي إطار هذا التوجه تحاول الدراسة اإلجابة على اإلشكالية التالية :هل استطاع الفكر اإلسالمي تطوير
المسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل مقارنة بتطبيق الفكر الوضعي؟
كما سنحاول اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 ما هي رؤية الفكر اإلداري المعاصر لمفهوم المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال للشركات؟
 ما هي رؤية الفكر اإلسالمي للمسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال للشركات؟

 كيف ينظم اإلسالم عالقات منظمة األعمال ومسؤولياتها تجاه أصحاب المصلحة المتعاملين معها؟
 ما الفرق بين المس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال من منظور إس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالمي وتلك التي يتبناها الفكر
اإلداري المعاصر (أوجه المقارنة وأوجه االختالف)؟
ومن أجل اإللمام بالموضوع ستتناول الدراسة الجوانب التالية:

المحور األول :المس ؤ ؤ ؤؤؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال للش ؤ ؤ ؤؤركات في اإلس ؤ ؤ ؤؤالم ،وفيه ذكر للنص ؤ ؤ ؤؤوص
الش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤرعية التي أش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤارت إلى هذا المفهوم ،ونتعرف على خص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤائص المس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤؤولية االجتماعية من منظور
إسالمي ،ونتطرق إلى تنظيم اإلسالم للمسؤولية االجتماعية للمنظمة.
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المحور الثاني :المس ؤ ؤ ؤؤؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال في الفكر اإلداري الوض ؤ ؤ ؤؤعي ،ونتعرض لمفهوم
المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال وتأصيلها النظري في النظرية االقتصادية المعاصرة.
المحور الثالث :المس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال بين الرؤية اإلس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالمية والرؤية الوض ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤعية
المعاص ؤرة ،حيث نوضؤؤح الفرق بين المنظور اإلسؤؤالمي والمنظور الوضؤؤعي للمسؤؤؤولية االجتماعية ،ونظهر
مجاالت التميز في الفكر اإلسالمي فيما يتعلق بهذا المفهوم.
المحور األول :المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال للشركات في اإلسالم
.2أخالقيات األعمال من المنظور اإلسالمي
إن لألخالق أهمية بالغة لما لها من تأثير كبير في حياة اإلفراد والجماعات واألمم ،ولهذا فقد حفل
القرآن الكريم بها واعتنى بها أيما عناية  ،فقد بينت سور القرآن الكريم وآياته أسس األخالق ومكارمها،
وكذلك اعتنت السنة النبوية باألخالق والمعامالت عناية فاقت كل التصورات  ،فقد عد بعض العادين –

فيما وقع لهم – أحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فوجدوها ستين ألف حديث عشرون منها في العقائد،
وأربعون في األخالق والمعامالت  ،وهذا بال شك دليل على عناية السنة باألخالق كعناية القرآن الكريم بها،

فقد قال تعالى" :وانك لعلى خلق عظيم ) سورة القلم :اآلية  ) 4يمتدح اهلل تعالى نبيه بحسن الخلق تارة ،
ويأمره بمكارم األخالق ومحاسنها تارة أخرى ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض
عن الجاهلين ( ) سورة األعراف :اآلية .)211
.8المسؤولية االجتماعية في الفكر اإلسالمي:
تعتبر المسؤولية االجتماعية في النظام اإلسالمي جزء عضويا من الدين لصحة العقيدة والشريعة (عالء
الدين الزعتري ،8020 ،ص  ،)02والمسؤولية االجتماعية ليست دخيلة على المجتمعات اإلسالمية وعلى

مبادئ االقتصاد اإلسالمي كما في النظام الرأسمالي ،وليست بديال وحيدا كما في النظام الشيوعي واهماال
للمصلحة الذاتية لمالك المال .وتستند هذه األصالة إلى أن ملكية المال في المنظور اإلسالمي هلل عز وجل،
استخلف اإلنسان فيه ،وبالتالي فإن هلل سبحانه وتعالى حقا في المال ،وحق اهلل في التصور اإلسالمي هو
حق المجتمع (طاهر محسن منصور الغالبي ،صالح مهدي محسن العامري ،8020 ،ص .)43

تعرف المسؤ ؤ ؤ ؤؤؤولية لغة بأنها ما يكون به اإلنسؤ ؤ ؤ ؤؤان ملزما ومطالبا بعمل يقوم به ،أما اص ؤ ؤ ؤ ؤؤطالحا فقد عرفها
الشؤ ؤؤافعي بأنها االسؤ ؤؤتعداد الفطري الذي جبل اهلل تعالى عليه اإلنسؤ ؤؤان ليصؤ ؤؤلح للقيام برعاية من كلفه اهلل به

من أمور تتعلق بدينه ودنياه فإن وفي ما عليه من الرعاية حصؤ ؤ ؤؤل له الثواب وان كان غير ذلك حصؤ ؤ ؤؤل له
العقاب.
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تتحدد المسؤولية االجتماعية في اإلسالم من خالل ثالثة جوانب هامة:
.1-2مسؤولية الفرد تجاه نفسه
إن تكريم اهلل لإلنس ؤؤان وتفض ؤؤيله على غيره من المخلوقات ،وتس ؤؤخيره له ما في الس ؤؤماوات واألرض،
هي دعوة لهذا اإلنسؤ ؤ ؤ ؤؤان ألن يحافظ على بدنه وحياته وبقائه ،باعتماد النظافة والطهارة في الجسؤ ؤ ؤ ؤؤم والثوب

والمكان وممارسؤ ؤ ؤؤة الرياض ؤ ؤ ؤ ة واألكل من الطيبات والوقاية من األمراض ومعالجتها ،وأن يعمل على ضؤ ؤ ؤؤبط
غرائزه وأن يصؤؤرف همته إلى اكتسؤؤاب الصؤؤفات الحميدة ،وأن يحسؤؤن أخالقه في تعامالته مع الغير ،ليكون
في النهاية محال ألمانة التكليف والقيام بالعمل الص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالح الذي يس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاعده على التعايش مع الجماعة ويوطد

عالقات التماسك والتعاون.

.2-2مسؤولية المجتمع عن بعضه بعضا
الفرد المسؤ ؤ ؤ ؤؤلم مس ؤ ؤ ؤ ؤؤول عن المجتمع الذي يعيش فيه ،فهو جزء منه والجزء ال ينفصؤ ؤ ؤ ؤؤل عن الكل،
والغاية العليا هي س ؤ ؤ ؤؤعادة الكل ،وربط القلوب بالمحبة واألخوة ،لقد اجمع الفقهاء على وجوب نفقة الموسؤ ؤ ؤ ؤؤر

على قريبه المعسر وأنه يجب على األغنياء أن يقوموا بكفاية فقرائهم إذا لم تكف الزكاة.
.3-2مسؤولية الدولة عن الفرد والمجتمع:

بالرغم من الواجبات المالية التي فرضؤؤها اهلل على المس ؤؤلمين للفقراء ،فإن الدولة مس ؤؤئولة عن الفقراء
والمحتاجين ،ويحق لكل فقير أن يطالب الدولة باإلنفاق عليه ،وهذه المس ؤ ؤ ؤ ؤؤؤولية تجعل الدولة مس ؤ ؤ ؤ ؤؤئولة عن
جميع أفراد المجتمع.

-3المسؤولية االجتماعية ركن إسالمي أصيل
الكثير من الؤدالئؤؤل القرآنيؤؤة واألحؤؤاديؤث الش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤريفؤؤة تبين أن اإلسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالم أعطى أولويؤؤة للعمؤل الخيري
والمسؤؤؤولية االجتماعية ابتغاء مرضؤؤاة اهلل وليس ألي غرض دنيوي ،فضؤؤال عما يمكن أن يناله المتطوع في
الحياة من بركة وسؤ ؤ ؤ ؤؤكينة نفسؤ ؤ ؤ ؤؤية وسؤ ؤ ؤ ؤؤعادة روحية ال تقدر بثمن ،كما أن عمل الخير واشؤ ؤ ؤ ؤؤاعته وتثبيته من
المقاصؤؤؤد الشؤؤؤرعية أو الضؤؤؤرورات األصؤ ؤؤيلة التي تم حصؤؤؤرها في خمس وهي :المحافظة على الدين ،وعلى

النفس والنسؤؤ ؤ ؤؤل والعقل والمال وزاد بعضؤ ؤ ؤ ؤؤهم سؤ ؤ ؤ ؤؤادسؤؤ ؤ ؤؤة وهي المحافظة على العرض ،فحقوق المسؤ ؤ ؤ ؤؤلم كلها
مس ؤ ؤ ؤ ؤؤؤوليات إجتماعية ،وان كان الفرد مطالبا بمس ؤ ؤ ؤ ؤؤؤولية اجتماعية ،فعلى مس ؤ ؤ ؤ ؤؤتوى الجماعات والش ؤ ؤ ؤ ؤؤركات
والبنوك تكون المسؤولية أعظم (مركز مراس لالستشارات اإلدارية ،8020 ،ص .)82

.2-3بعض الدالئل من القرآن الكريم
" وتعاونوا على البر والتقوى" (سورة المائدة :اآلية )03
" فمن تطوع خي ار فهو خير له" (سورة البقرة :اآلية )224
" وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل" (سورة البقرة :اآلية )211
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.8-3بعض الدالئل من السنة النبوية
 وقال صلى اهلل عليه وسلم" :خير الناس أنفعهم للناس" (رواه ابن ماجة).
 وقوله صؤلى اهلل عليه وسؤؤلم" :كلكم راع ومسؤؤئول عن رعيته ،فاألمير الذي على الناس راع وهو مسؤؤول
عنهم ،والرجل راع على أهل بيته ،وهو مسؤ ؤ ؤ ؤؤول عنهم ،والمرأة راعية على بيت بعلها وولده ،وهي مسؤ ؤ ؤ ؤؤولة
عنهم ،والعبد راع على مال س ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤيده ،وهو مسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤول عنه ،أال وكلكم راع وكلكم مس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤول عن رعيته"(رواه

البخاري).
 ويقول صؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤلى اهلل عليه وسؤؤ ؤ ؤ ؤؤلم" :مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسؤؤ ؤ ؤ ؤؤد الواحد إذا

اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" (متفق عليه).

-4مبدأ األخوة والعدالة االجتماعية وسيلتان لتحقيق المسؤولية االجتماعية
األخوة والعدالة االجتماعية في اإلسؤ ؤ ؤؤالم يؤصؤ ؤ ؤؤالن لمفهوم المسؤ ؤ ؤؤؤولية االجتماعية ويدعمانها ،فمن
خاللهما يمكن الوص ؤ ؤؤول إلى مجتمع متقدم ومزدهر ،فمبدأ العدالة االجتماعية هو األس ؤ ؤؤاس الذي يقوم عليه

اإلس ؤ ؤ ؤؤالم ،وبه يرتدع المس ؤ ؤ ؤؤلمين عن القيام بالحرام ،كما أن مفهوم األخوة يجعل المس ؤ ؤ ؤؤلمين مس ؤ ؤ ؤؤئولين أمام
بعضهم بعضا.
-5االستخالف
خلق اهلل سؤ ؤؤبحانه وتعالى اإلنسؤ ؤؤان في أحسؤ ؤؤن صؤ ؤؤورة ،خلقه للعبادة وكلفه بأن يكون خليفة في هذه
األرض ،وقد عرف الدكتور عبد اهلل بن إبراهيم بن عبد اهلل الناصؤ ؤؤر االس ؤ ؤؤتخالف بأنه " :تمكين اهلل للبش ؤ ؤؤر
عامة ولبعضؤهم خاصة في إحاللهم محل من قبلهم في ملكية األرض والمال" ،فالخالفة تحدد مكانة المسلم

ودوره وتتحدد من خاللها مسؤ ؤؤؤولياته ،والتكليف يدل على أن كل فرد مسؤ ؤؤئول عما يقوم به ،ذلك أن المسؤ ؤؤلم

عز َّ
ف فيه من قبل مالكه الحقيقي َّ
وجل ،اس ؤؤتخلفه فيه عمن س ؤؤبقه بفض ؤؤله
ينظر إلى المال على أنه مس ؤؤتخل ي
ثم فإن عليه القيام بحق هذا االسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤتخالف المنوط به،
وكرمؤه ،وسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤيسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤتخلف فيؤه من يؤأتي بعده ،ومن َّ
فاالسؤ ؤ ؤؤتخالف هو أمانة يجب أداؤها ويجب إدارة هذه األمانة بما يحقق المنفعة لألمة كلها (المجتمع) ،ومن

هذا المنطلق (االسؤ ؤؤتخالف) يتعين على رجال األعمال ممارسؤ ؤؤة المسؤ ؤؤؤولية االجتماعية للشؤ ؤؤركات ،ذلك أن
الشركات تعتبر مؤسسات بشرية و هي جزء من األمة اإلسالمية.

-6التوحيد أصل المسؤولية االجتماعية

التوحيد هو إفراد اهلل تعالى بالطاعة والعبادة ،فطاعته سؤ ؤؤبحانه وتعالى تتجلى في فعل كل ما أمرنا
به وترك ما نهانا عنه في كتابه العزيز أو بواسؤؤطة نبيه الكريم صؤؤلوات اهلل وسؤؤالمه عليه ،وسؤؤلوك اإلنس ؤؤان
وتصؤ ؤؤرفاته في الحياة مظهر من مظاهر عقيدته ،فإذا صؤ ؤؤلحت صؤ ؤؤلح السؤ ؤؤلوك واسؤ ؤؤتقام ،واذا فسؤ ؤؤدت فسؤ ؤؤد
السؤلوك ،ومن ثم كانت عقيدة التوحيد ضؤرورة ال يسؤتغني عنها اإلنسؤان ليسؤتكمل شؤخصؤيته ،وبصالح الفرد
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يصؤؤ ؤ ؤ ؤؤلح المجتمع ،فاإلسؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالم أقام العالقات بين أفراد المجتمع على روابط متينة ،ومبادئ خالدة وأخالقيات
سامية ،وأهم هذه األخالق :األخوة ،المساواة ،الحب في اهلل ،التعاون والتكافل واإليثار.
-7تنظيم اإلسالم للمسؤولية االجتماعية للشركة تجاه أصحاب المصلحة
.2-1المسؤولية االجتماعية تجاه حملة األسهم
حملة األسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤهم هم المالك الحقيقيون للشؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤركة ،فيجب أن تتعهد المنظمات باإلدارة الجيدة ألموالهم ،ولهم

الحق في معرفة الكيفية التي تدار بها أموالهم ،من منظور إس ؤ ؤ ؤ ؤؤالمي تعد منظمات األعمال أمينة على ذلك
في إطار مفهوم األمانة ،ويتوجب أيضؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤا على المنظمات أن توفر لهم قد ار من عوائد اسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤتثماراتها والتي
يجب أن تسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤتخدم على النحو األمثل ،وينبغي أن تتم اإلدارة على أسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاس توافق اآلراء انطالقا من مبدأ

الش ؤؤورى ،كما ينبغي أن تكون المعامالت التجارية وما ينتن عنها من ربح وخس ؤؤارة ش ؤؤفافة وبعيدة عن الغش

والتدليس وخاضؤ ؤؤعة للمسؤ ؤؤائلة ،ومن المهم أن يدون أي اتفاق بين المنظمة وحملة األسؤ ؤؤهم خطيا لتجنب أي
اختالفات الحقا.

 .8-1المسؤولية االجتماعية للشركة تجاه العاملين فيها
تضمنت الشريعة اإلسالمية ضوابط حفظ حقوق العاملين من أهمها:
 للعامل الحق في مسؤ ؤ ؤؤتوى معيشؤ ؤ ؤؤي الئق ،فاهلل عز و جل كرم اإلنس ؤ ؤ ؤؤان ورفعه فوق كل المخلوقات فال
يجوز أن تكون كرامته عرضؤؤة لالنتقاص بسؤؤبب عدم كفاية أجره للوفاء بحاجاته األسؤؤاسؤؤية وحاجات من هم
في كفالته (حميد ناص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤر الزري  ،2112 ،ص  ،)88ولقد أكد اهلل س ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤبحانه وتعالى على ذلك فقال :وال

ت ْبخ ُسوا َّ
الناس أ ْشياء ُهم( سورة األعراف :اآلية .)28
 التعجيل في إعطاء أجر العامل لقول رس ؤ ؤؤول اهلل ص ؤ ؤؤلى اهلل عليه وس ؤ ؤؤلم قوله ":أعطوا األجير أجره قبل
أن يجف عرقه "(رواه البخاري).

 حق العامل في الحرية وابداء رأيه والمشؤ ؤ ؤ ؤؤاركة في اتخاذ الق اررات في إطار مبدأ الشؤ ؤ ؤ ؤؤورى والتي أشؤ ؤ ؤ ؤؤار

إليها اهلل عز وجل :وأ ْم ُرُه ْم ُشورى ب ْينهُ ْم ( سورة الشورى :اآلية .) 32
 األص ؤ ؤؤل في الشؤ ؤ ؤريعة اإلس ؤ ؤؤالمية أنها تقوم على الرحمة والس ؤ ؤؤعة والرفق والتيس ؤ ؤؤير ،لذا يجب أن يش ؤ ؤؤمل

اليس ؤ ؤ ؤؤر عالقات العمل ،من خالل تجنب كل ما يؤدي إلى إرهاق ص ؤ ؤ ؤؤحة العامل أو حرمانه من حق الراحة
الضؤ ؤؤرورية ،مع عدم تكليف العامل بما ال طاقة له به ،مصؤ ؤؤداقا لقوله تعالى  " :وما أريد أن أش ؤ ؤؤق عليك "
(سورة القصص :اآلية .)81
 سؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاوى اإلسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالم بين الرجؤل والمرأة في حق العمؤل ،فؤأباح للمرأة أن تضؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤطلع بالوظائف واألعمال

المشؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤروعؤؤة التي تحسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤن أدائهؤؤا وال تتنؤؤافر مع طبيعتهؤؤا ولم يقيؤؤد هؤؤذا الحق إال بمؤؤا يحفظ للمرأة كرامتهؤؤا
ويصونها من التبذل.
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.3-1مسؤولية الشركة تجاه المجتمع من منظور إسالمي
حث الدين اإلسالمي على ضرورة أن يكون للمجتمع الذي تعمل فيه المنظمة نصيب من الخير الذي يجنيه
جراء قيامها بأنشطتها المختلفة ،ويمكن االستشهاد بقوله صلى اهلل عليه وسلم" :خيركم خيركم ألهله" أخرجه
الترمذي (فؤاد محمد حسين الحمدي  ،8003 ،ص  ، )14وتنعكس رؤية اإلسالم لمشاركة منظمات األعمال
في التنمية االجتماعية من خالل عدة نشاطات منها:

 تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع بال تفريق بين جنس أو طبقة أو لون أو دين ،أي أن الجهد اإلنسؤؤاني
كله يجب أن يتعاون في إيجاد التنمية االجتماعية الشاملة.

 التكؤؤافؤؤل االجتمؤؤاعي طريق مهم يمكن أن تس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاهم المنظمؤؤات من خاللؤؤه بض ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤمؤؤان حقوق األفراد في

المجتمع ،والزكاة هي أهم مظهر للتكافل االجتماعي.
 منع التعسؤ ؤؤف في اس ؤ ؤؤتعمال الحق وتحديد حرية األفراد لص ؤ ؤؤالح الجماعة ،واالنتفاع بالمباح بش ؤ ؤؤرط عدم

الضرر بالمصلحة العامة.

 االقتصؤ ؤ ؤؤاد اإلسؤ ؤ ؤؤالمي هو اقتصؤ ؤ ؤؤاد قناعة ،وفي ذلك حث للشؤ ؤ ؤؤركات على ضؤ ؤ ؤؤرورة االسؤ ؤ ؤؤتخدام األمثل
والمخطط للموارد ،فال تحدث حينئذ مشكلة اقتصادية حقيقية.
 ممؤؤارس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة العمؤؤل الخيري والعمؤؤل االجتمؤؤاعي التطوعي س ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤواء بؤؤالرأي أو بؤؤالعمؤؤل أو بؤؤالتمويؤؤل ،ودعم

المؤسسات الخيرية ،وتمويل المشاريع االجتماعية والتنموية.

.4-1المسؤولية االجتماعية تجاه المستهلك من منظور إسالمي
وضؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤع اإلسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالم إطؤؤا ار أخالقيؤؤا محؤؤددا لعمليؤؤات التجؤؤارة والتبؤؤادل ،وفرض العقوبؤؤات التي تكفؤؤل حمؤؤايؤؤة
المسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤتهلؤك ،والحؤث على األمؤانؤة في البيع والش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤراء وعؤدم الغش ،وفي هؤذا قال اهلل تعالى" :فأوفوا الكيل

والميزان وال تبخسؤؤ ؤوا الناس أش ؤ ؤؤيائهم وال تفس ؤ ؤؤدوا في األرض بعد إص ؤ ؤؤالحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين"
(سورة األعراف :اآلية  ،)28وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :من غشنا فليس منا" (رواه مسلم).
ومن اجل تنظيم العالقة بين البائع و المشؤ ؤؤتري أنش ؤ ؤأ رسؤ ؤؤول اهلل صؤ ؤؤلى اهلل عليه وسؤؤؤلم نظام الحسؤ ؤؤبة والتي

تعني أمر األمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله ،وقد ش ؤؤمل قانون الحس ؤؤبة أكثر
من خمسؤ ؤ ؤؤين صؤؤ ؤؤنعة ،لكل منها مواصؤ ؤ ؤؤفات محددة على صؤؤ ؤؤاحبها االلتزام بها ويتعرض لمراقبة المحتسؤ ؤ ؤؤب

بشكل مستمر (بالل خلف السكارنة ،8001 ،ص .)28
.8-1المسؤولية االجتماعية للشركات تجاه الحكومة
منظمؤات األعمؤال مسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤئولؤؤة اجتمؤاعيؤا تجؤؤاه الحكومؤة حيؤث عليهؤا أن تلتزم بؤدفع الزكؤاة ففي بعض البلؤؤدان
هنؤاك وكؤاالت حكوميؤة دينيؤة تقوم بجمع الزكؤاة ،كمؤا يتعين عليهؤا االمتثؤال ودفع الض ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤرائب المفروضؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة

وممارسؤ ؤؤة العمليات التجارية واألنش ؤ ؤؤطة وفقا للقوانين التي تحددها الحكومة ،كما ينبغي أن تش ؤ ؤؤارك المنظمة

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

232

االجتماعيَّة للمؤسَّسات وال َّشركات بين المقاربات النَّظريَّة والممارسات التَّطبيقيَّة
المسؤوليَّة ِ
في األنشؤؤؤطة االجتماعية وتكون داعمة لسؤ ؤؤياسؤؤؤات الحكومة خصؤ ؤؤوصؤؤؤا تلك التي تدعم التنمية االقتصؤ ؤؤادية
واالجتماعية.
.6-1المسؤولية االجتماعية تجاه الموردين
قدم اإلس ؤ ؤ ؤؤالم توجيهات واض ؤ ؤ ؤؤحة يتعين إتباعها لتنظيم العالقة بين المنظمة و الموردين المتعاملين معها،

من أهمها ضؤؤرورة وجود عقد مكتوب يوض ؤؤح كل ما يتعلق بالتعامالت المالية و التجارية ،مع توفر الش ؤؤهود
حين توقيعه ،ويدعو اإلس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤالم إلى الوفاء بكل االلتزامات تجاه الموردين وتس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤويتها وفقا لما اتفق عليه من
قبل.
 .1-1المسؤولية االجتماعية للشركة تجاه البيئة من منظور إسالمي
من المبادئ الشؤ ؤ ؤؤرعية التطبيقية في الحفاظ على سؤ ؤ ؤؤالمة البيئة من ما يلي :حفظ البيئة من التلف،
من التلوث ،من فرط االستهالك وحفظ البيئة بالتنمية.
المحور الثاني :المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال في الفكر اإلداري الوضعي
.1المسؤولية االجتماعية
تفاقمت المشاكل االجتماعية في العصر الحالي الذي يعرف بعصر العولمة والذي حول العالم إلى

قرية صغيرة في مختلف دول العالم وخاصة الدول النامية ،ولكي ال تتبعثر الجهود وتتالشى المسؤوليات فال
بد من تضامن أفراد المجتمع لمواجهة هذه التحديات المعاصرة ،وهذا يتطلب تحديد الدور الذي تقوم به
مؤسسات أو قطاعات األعمال اتجاه المجتمع ،من خالل تحسين ظروف أفراد المجتمع االجتماعية
واالقتصادية والبيئية.

حيث تعتبر المسؤولية االجتماعية من أهم الواجبات الواقعة على عاتق الشركات ،وهي التزامها

المستمر في تطوير وتحسين المستوى التعليمي والثقافي واالقتصادي والضمان االجتماعي ألفراد المجتمع
من خالل توفير الخدمات المتنوعة ما يتعلق بالنواحي الصحية والبيئية ،ومراعاة حقوق اإلنسان وخاصة
حقوق العاملين ،وتطوير المجتمع المحلي ،والمشاركة في إيجاد حلول للمشكالت االجتماعية والبيئية.

.1.1التطور التاريخي لمفهوم المسئولية االجتماعية للشركات
ال يعد مفهوم المسئولية االجتماعية للشركات مفهوما جديدا ،حيث مرت نشأتها بعدة مراحل:
ﺃ .مرحلة إدارة تعظيم األرباح ()1221-1011
في هذه المرحلة كانت المس ؤ ؤ ؤؤؤولية األس ؤ ؤ ؤؤاس ؤ ؤ ؤؤية لألعمال هي تعظيم األرباح والتوجه نحو المص ؤ ؤ ؤؤلحة الذاتية

الصرفة ،ورفع شعار "ما هو جيد لي جيد للبلد".
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ب .مرحلة إدارة الوصاية ،من أواخر العشرينات حتى بداية الستينات
خالل هذه الفترة كانت مسؤؤؤولية األعمال األسؤؤاسؤؤية هي تحقيق الربح المالئم الذي يحقق المصؤؤلحة
الذاتية ومصؤؤالح األطراف األخرى مثل المسؤؤاهمين والعاملين ،أما الشؤؤعار خالل هذه الفترة فهو "ما هو جيد
للشركات جيد للبلد".
ج .مرحلة إدارة نوعية الحياة للفترة من أواخر الستينات حتى الوقت الحاضر
تقوم المسؤولية األساسية لألعمال على أن الربح ضروري ولكن األفراد أهم من النقود ،وهذا يحقق
المصلحة الخاصة للشركة ومصالح المساه مين والمجتمع ككل ،الشعار هو "ما هو جيد للمجتمع هو جيد
للبلد" (نجم عبود نجم  ،8006 ،ص ص .)282-281
.2.1تعريف المسؤولية االجتماعية
شهد مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات تغيرات جوهرية على مر الزمن ،وال يزال يتطور مع
تطور المجتمع وتوقعاته والقاسم المشترك بين أكثرية التعاريف هي أن المسؤولية االجتماعية للشركات
مفهوم تدرج بموجبه المؤسسات الشواغل االجتماعية والبيئية في السياسات واألنشطة الخاصة بأعمالها
التجارية قصد تحسين أثرها في المجتمع ،وفيما يلي أمثلة لبعض التعاريف (مؤتمر األمم المتحدة للتجارة

والتنمية ،8004 ،ص ص:)81-81
عرفها ) (Holmesهي التزام على منشأة األعمال تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وذلك عن طريق المساهمة
بمجموعة كبيرة من األنشطة االجتماعية مثل محاربة الفقر وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة التلوث،

وخلق فرص عمل وحل مشكلة اإلسكان والمواصالت وغيرها.

تعريف المجلس العالمي لألعمال من أجل التنمية المستدامة
عرف مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة المسؤولية االجتماعية على أنها االلتزام المستمر
من قبل شركات األعمال بالتصرف أخالقيا والمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية والعمل على تحسين

نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائالتهم والمجتمع ككل.

عرفت الغرفة التجارية العالمية المسؤولية االجتماعية على أنها جميع المحاوالت التي تساهم في
تتطوع الشركات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخالقية واجتماعية.
تعريف منظمة األمم المتحدة
تعرف منظمة األمم المتحدة المسؤولية االجتماعية للشركات ،على أنها توسِّع المفهوم باستخدام عبارة
"تحلي الشركات بروح المواطنة العالمية" ،وفق المبادئ المتفق عليها عالميا في ممارسات ودعم السياسات
العامة المالئمة في مجاالت حقوق اإلنسان ،وحماية البيئة.
المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

232

االجتماعيَّة للمؤسَّسات وال َّشركات بين المقاربات النَّظريَّة والممارسات التَّطبيقيَّة
المسؤوليَّة ِ
.2أخالقيات األعمال
لقد فرضت بيئة األعمال الحالية العديد من التحديات دفعت المنظمات إلى االستثمار في األنشطة
التي تنسجم وتنطلق من المبادئ التي حددها القانون والقيم األخالقية ،وتسعى كثير من المنظمات أن تتجنب
مقاطعتها من قبل الزبائن ،لذلك فهي شديدة الحرص على تجنب نفسها من مثل هذه المواقف األمر الذي
يدفعها لبذل المزيد في مجال التعامل األخالقي (العامري وآخرون ،8008 ،ص .)283

إن األخالقيات في السلوك العام لألفراد في المنظمة تعمل على دعم المسؤولية االجتماعية ،وتمثل
األساس لتطور مفاهيم جديدة ألخالقيات اإلدارة التي تطورت بدورها فيما بعد ،فالمسؤولية االجتماعية التي تتمثل
ببعد رسمي ضمن القانون من جانب يكون لها بعد آخر أخالقي من جانب آخر ،يتمثل في االلتزام بالمبادرات

االجتماعية الطوعية التي تعبر عن النزعات األخالقية أكثر من االمتثال لقانون مفروض.
مما سبق نستنتن أن العالقة التي تربط بين المسؤولية المجتمعية وأخالقيات األعمال عالقة تداخل

وترابط حيث إن الحديث عن إحداهما يرتبط بشكل كبير وضمني بالحديث عن األخرى ،فأدبيات اإلدارة
الحديثة اشتملت على فصل نمطي يحمل عنوانا مشتركا هو :المسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة ،األمر

الذي يؤكد العالقة بينهما والتطابق الكبير الذي يدخل المسؤولية المجتمعية ألي منشأة ضمن أخالقيات

العمل وبالعكس لتتحول إلى عالقة تكامل.
المحور الثالث :المسؤؤؤؤؤؤؤؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال بين الرؤية اإلسؤؤؤؤؤؤؤالمية والرؤية الوضؤؤؤؤؤؤؤعية
المعاصرة
المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال في الفكر الغربي المعاصر هي محاولة لاللتفاف حول
صورة الشركة وتحسينها و جعلها خيرة وانسانية ،وهذا من باب السعي إلى الربح من دون أي عراقيل ،فهي
نظرة نسبية ومتغيرة ،وهي متجذرة في المالحظة التجريبية والنظريات البنائية المرتبطة بها ،فهي إذن نظرة

مادية أكثر منها أخالقية ).(Asyraf Wajdi Dsuki, 2008, p 12

يمكن تمييز االختالفات التالية بين مفهوم المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال في المفهوم
الوضعي المعاصر وتلك المنصوص عليها في المنظور اإلسالمي:
 .1أصالة المسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل في النظام اإلسالمي
إن مفهوم المسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل ليست دخيلة على النظام اإلسالمي كما في
النظام الرأسمالي ،وليست بديال وحيدا كما في النظام الشيوعي واهماال للمصلحة الذاتية لمالك المال ،وتستند
هذه األصالة إلى أن ملكية المال في المنظور اإلسالمي هلل عز وجل ،استخلف اإلنسان فيه ،وبالتالي فإن
هلل سبحانه حقا في المال ،وحق اهلل في التصور اإلسالمي هو حق المجتمع ،وفي ذلك يقول اهلل تعالى:
وهم من مال اللَّه الَّذي آتا ُك ْم} (سورة النور :اآلية  ، )33ودليل أن األداء االجتماعي هو أداء لحق اهلل
{وآتُ ُ
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اب
ْخ ُذ َّ
تعالى قوله عز وجل{ :أل ْم ي ْعل ُموْا أ َّن الّله ُهو ي ْقب ُل التَّ ْوبة ع ْن عباده ويأ ُ
الصدقات وأ َّن الّله ُهو التََّّو ُ
يم} (سورة التوبة :اآلية  ، )204هذا في الوجوب ،أما في االستحباب والتطوع ،فإن األداء االجتماعي
َّ
الرح ُ
يستند إلى قيم أخالقية مثل األخوة اإلنسانية والرحمة والتعاون ،قال اهلل تعالى{ :وتعاوُنوْا على اْل ِّبر والتَّ ْقوى
يد اْلعقاب} (سورة المائدة :اآلية .)08
وال تعاوُنوْا على اإلثْم واْل ُع ْدوان واتَّقُوْا اللّه إ َّن اللّه شد ُ
.2اختالف باعث القيام بالمسؤولية االجتماعية وااللتزام بأخالقيات العمل
باعث القيام بالمسؤولية االجتماعية وااللتزام بأخالقيات العمل في ظل الفلسفة المادية ،هو معالجة
فشل الرأسمالية في تحقيق العدالة االجتماعية ،وضمان استمرار الشركات في مجال عملها ،كما أنها تساعد

في تعزيز مصداقية المنشأة والثقة في أعمالها ،أي أنه باعث مادي بحت.

أما في المنظور الشرعي ،فباعث هذا الدور هو روحي يتمثل في التكليف الشرعي الرباني الذي يقوم به
اإلنسان طلبا لثواب اهلل ،ومناطه األخالقيات اإلسالمية التي تأخذ بزمام كل فضيلة ،فتجعلها مطلوبة،

فبعضها على سبيل االستحباب ،وبعضها على سبيل الوجوب ،بحسب المصالح المترتبة عليها في الدنيا
واآلخرة ،فالزكاة والحقوق الواجبة لألقارب والجيران والكفارات ملزمة شرعا ،والوقف والصدقات التطوعية
األخرى تدخل في مجال االلتزام الذاتي من المسلم يقوم بها لنيل الثواب الذي هو جزاء محقق.

.3شؤؤؤمولية المسؤؤؤؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل في اإلسؤؤؤالم للجوانب الروحية إضؤؤؤافة إلى الجوانب
المادية:
إن المسؤ ؤؤؤولية االجتماعية التي حث عليها اإلسؤ ؤؤالم كتنظيم اجتماعي يؤسؤ ؤؤس لبناء مجتمع مسؤ ؤؤتقر

ومتماس ؤؤك تكتمل فيه جميع العناص ؤؤر الثقافية واالجتماعية واالقتص ؤؤادية والس ؤؤياس ؤؤية وغيرها ،وهي ال تتوقف
عند حد المسؤ ؤؤاهمات المادية أو العينية كما هو حاصؤ ؤؤل في المنظور الوضؤ ؤؤعي ،إنما تتعداه إلى غرس روح
المحبؤؤة واأللفؤؤة والرحمؤؤة وغيرهؤؤا من األخالقيؤؤات التي يجؤؤب أن يتحلى بهؤؤا الفرد لخلق المجتمع المسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤلم
المس ؤؤتقر والمس ؤؤتمر عبر العص ؤؤور من خالل الحقوق والواجبات واألوامر والنواهي في ش ؤؤتى مجاالت الحياة

االجتماعية.
 .4تنظيم التشريع اإلسالمي لقواعد تطبيق االلتزامات االجتماعية
لم يتوقف التشؤ ؤ ؤ ؤريع اإلس ؤ ؤ ؤؤالمي عند حد األمر والحث على تبني أخالقيات العمل وأداء المس ؤ ؤ ؤؤؤولية

االجتمؤؤاعيؤؤة وانمؤؤا نظم كيفيؤؤة هؤؤذا األداء في آليؤؤات محؤؤددة بؤؤدقؤؤة ،يتضؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤح هؤؤذا في فقؤؤه الزكؤؤاة وفقؤؤه الوقف

والحقوق الواجبة للعمال واإلحس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤان والسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤماحة مع العمالء والموردين ونحو ذلك من األحكام الرشؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤيدة
للمعامالت المالية ،ففي النظام اإلسؤؤالمي فإن نطاق المسؤؤؤولية االجتماعية في الجانب الملزم شؤؤرعا ،محدد
بؤدقؤة في معؤدالت زكؤاة كؤل مال ،باإلضؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤافة إلى مراعاة العدل في الحقوق المالية والمحافظة على الموارد

المشؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤتركؤة ،مثؤل :الطرق والجسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤور والغؤابات والمياه والهواء وكف األذى عنها وعن الناس كافة ،وتمثل
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الص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤدقات أحد أس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاليب األداء االجتماعي ،وال تقتص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤر على اإلعانة بالمال وانما تمتد الس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤتخدام كل
اإلمكانيات إلفادة المجتمع.
 .5سمو الدوافع اإلسالمية ألداء المسؤولية االجتماعية وااللتزام بأخالقيات العمل
كان ظهور المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال في النظم الوضعية كرد فعل على بعض

الممارسات إما لمعالجة سلبيات ،مثل ما قامت عليه الشيوعية ،واما لرد انتقادات مثل ما قامت عليه

الرأسمالية ،أما في النظام اإلسالمي فإن أداء المسؤولية االجتماعية والتحلي بأخالقيات األعمال جزء عضوي
من الدين لصحة العقيدة والشريعة (عالء الدين زعتري ،8020 ،ص :)28
.6المسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل في اإلسالم تستمد إلزاميتها من قوة االعتقاد الديني
إن قوة اعتقاد المس ؤؤلم من وجوب أدائه اللتزاماته تجاه المجتمع الذي يعيش فيه نابعة من قوة إيمانه
واعتقاده بوجوب تسؤخير وتوجيه نشؤاطه االقتصؤادي في مرضؤاة اهلل ،وال شؤك أن الدافع الديني أقوى من أي
دافع م ؤؤادي آخر ويكون ل ؤؤه ب ؤؤال األثر على الفرد وعلى مم ؤؤارس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤات ؤؤه وأخالق ؤؤه ،يغي ؤؤب ه ؤؤذا ال ؤؤدافع في

االقتصؤاديات الوضؤعية بينما يحضؤر بقوة في الممارسؤات االقتصادية التي تقوم على الشريعة اإلسالمية في
كل توجهاتها.
فالمس ؤ ؤ ؤ ؤؤلم يوجه بالنية كل أنش ؤ ؤ ؤ ؤؤطته في الحياة إلى مرض ؤ ؤ ؤ ؤؤاة اهلل عز وجل ألنه أمره بذلك ،أمره بأن
تكون حياته بكل أنش ؤؤطتها له ،فمرض ؤؤاة اهلل هي الغاية التي يبتغيها كل مس ؤؤلم بكل نش ؤؤاط يؤديه ،وهي الربح
الحقيقي إذا حصؤل عليه وخسؤر كل شيء فهو رابح ،أما إذا خسره وكسب كل شيء فقد خسر الدنيا واآلخرة

وذلك الخسران المبين.
خاتمة:
تم التركيز على إعادة اكتشؤؤاف موضؤؤوع متأصؤؤل في الشؤريعة اإلسؤؤالمية ،أال وهو مفهوم المسؤؤؤولية

االجتماعية وأخالقيات األعمال ،وتم ربطه بالفكر اإلداري ،والهدف هو التأصؤ ؤ ؤؤيل الشؤ ؤ ؤؤرعي والعلمي في آن
واحد لهذا المفهوم من منطلق إسالمي ،ومن خالل ما سبق في البحث ،خلصنا إلى النتائن التالية:
 أداء المسؤولية االجتماعية وااللتزام بأخالقيات اإلعمال في اإلسالم واجب ديني وفضيلة إسالمية سبق

اإلسالم بها األفكار والنظم المعاصرة ،وواجب المسلمين أداء هذه المسؤولية استجابة ألمر اهلل عز وجل
وألمر رسوله صلى اهلل عليه وسلم قبل أن يكون تقليدا أو تنفيذا التفاق عالمي أو دعوات من نظم مستوردة.
 مبادئ المسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل متأصلة في اإلسالم من خالل آيات قرآنية وأحاديث
شريفة وقواعد فقهية ،وليست مستحدثة كما في األنظمة الوضعية.
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 حث التشؤ ؤ ؤ ؤريع اإلس ؤ ؤ ؤؤالمي على أداء المس ؤ ؤ ؤؤؤولية االجتماعية ونظم كيفية هذا األداء من خالل أس ؤ ؤ ؤؤاليب
محؤؤددة بؤؤدقؤؤة مثؤؤل :فقؤؤه الزكؤؤاة وفقؤؤه الوقف والحقوق الواجبؤؤة للعمؤؤال واإلحس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤان والس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤمؤؤاحؤؤة مع العمالء
والموردين والصدقات وغيرها.

 المسؤؤؤولية االجتماعية في اإلسؤؤالم تتعدى العمل الخيري والتطوعي أو الهبات المالية إلى بناء المسؤؤاجد

والمراكز التعليمية والصؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤحة وكفالة األيتام واألرامل ورعاية المسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤنين ،والحفاظ على حقوق األجراء ،وكذا
حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة من مختلف أش ؤ ؤؤكال الفس ؤ ؤؤاد ،والمش ؤ ؤؤاركة في التنمية االجتماعية

واالقتصادية.

 تتميز المس ؤ ؤؤؤولية االجتماعية في اإلسؤ ؤ ؤؤالم بنظرة شؤ ؤ ؤؤمولية ،فهي ال تركز على النواحي المادية فقط كما
هو الحال بالنسؤبة لألنظمة المادية الوضؤؤعية ،إنما تشؤؤمل سؤؤائر المناحي األدبية والروحية من حب وتعاطف
وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر.

وختاما نعرض مجموعة من التوصيات للمضي قدما في إثراء هذا الموضوع:
 دعوة المفكرين في االقتصؤ ؤ ؤؤاد اإلسؤ ؤ ؤؤالمي واإلدارة اإلسؤ ؤ ؤؤالمية إلى البحث والد ارسؤ ؤ ؤؤة في هذا المفهوم من
أجل تطويره واإلعالم عنه وتعريف رجال األعمال المسلمين بمبادئ وخصائصه.

 دعوة الفقهاء إلى التأصؤ ؤ ؤؤيل الشؤ ؤ ؤؤرعي لهذا المفهوم ،من أجل أن ينال االهتمام الذي يسؤ ؤ ؤؤتحق من طرف

المسلم.
 دعوة رجال األعمال المس ؤؤلمين إلى ض ؤؤرورة المش ؤؤاركة في البرامن االجتماعية بروح إس ؤؤالمية وطرح هذا

الموضؤؤوع بإلحاح على السؤؤاحة االقتصؤؤادية واالجتماعية العالمية من اجل تعميق النظرة اإلسؤؤالمية وتفعيلها
في واقع العمل االجتماعي للشركات.
 يجب أن تعتبر منظمات األعمال في المجتمعات اإلس ؤ ؤ ؤ ؤؤالمية أن دافع قيامها بالمس ؤ ؤ ؤ ؤؤؤولية االجتماعية
ليس لمجرد االسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤتجؤابة للضؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤغوطات من المجتمع ومن المنظمات غير الحكومية ،إنما هو واجب ديني
متأصل في الشريعة اإلسالمية ،وهي مطالبة بأدائه رغبة في رضا اهلل عز وجل.

 االرتكاز على أسؤاليب التكافل االجتماعي وأخالقيات العمل التجاري التي وردت في التشؤريع اإلسالمي
ألداء المسؤوليات االجتماعية تجاه مختلف أصحاب المصالح.

 صؤ ؤؤياغة نظرية عن المس ؤ ؤؤؤولية االجتماعية للش ؤ ؤؤركات لدعم الفكر اإلداري اإلس ؤ ؤؤالمي في ظل توفر كل

أركانها الص ؤ ؤ ؤ ؤؤحيحة ،ونش ؤ ؤ ؤ ؤؤر هذا الفكر الذي يؤكد أن اإلس ؤ ؤ ؤ ؤؤالم شؤ ؤ ؤ ؤ ؤريعة خالدة متوافقة مع متطلبات الحياة
اإلنسانية واالجتماعية.
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قائمة المصادر:

-القرآن الكريم.

-الحديث الشريف.

قائمة المراجع
-2العامري ،صالح مهدي محسن والغالبي ،طاهر محسن منصور ( ،)8008المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال:
األعمال والمجتمع ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن.
-8بالل خلف السكارنة ( ،)8001أخالقيات العمل ،الطبعة األولى ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
-3حميد ناصر الزري ( ،)2112مفهوم العمل في اإلسالم وأثره في التربية اإلسالمية ،منشورات دار الثقافة واإلعالم،
الشارقة ،اإلمارات.
-4طاهر محسن منصور الغالبي وصالح مهدي محسن العامري ( ،)8020المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال،
الطبعة الثالثة ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن.
-8عالء الدين الزعتري ( ،)8020المسؤولية االجتماعية للشركات ،موقع موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي] ،على
الخط[ ،متوفر على( ، http://iefpedia.com/arab/?p=18976 :أطلع عليه .)8021/02/82
-6فؤاد محمد حسين الحمدي (" ،)8003األبعاد التسويقية للمسؤولية اإلجتماعية للمنظمات وانعكاساتها على رضا
المستهلك" ،رسالة دكتوراه غير منشورة في إدارة األعمال ،قسم التسيير ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،الجامعة المستنصرية ،بغداد،
العراق.
-1مركز مراس لالستشارات اإلدارية ( ،)8020تحرير مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات ،سلسلة تطوير المسؤولية
االجتماعية للشركات ،الرياض ،السعودية.
-2مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ( ،)8004كشف البيانات المتعلقة بتأثير الشركات على المجتمع االتجاهات
والقضايا الراهنة ،منشورات األمم المتحدة ،نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية.
-1نجم عبود نجم ( ،)8006أخالقيات علم اإلدارة في عالم متغير ،منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية (بحوث
ودراسات) ،القاهرة ،مصر.
10-Asyraf Wajdi Dsuki (2008), "What does Islam say about Corporate Social Responsibility",
review of Islamic economics, Vol 12, No 01, kuala lumpur, Malaysia.
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تفعيل مقومات بناء المنظمة األخالقية لتعزيز المسؤولية االجتماعية
الملزمة وغير الملزمة للمؤسسة الجامعية
 دراسة تطبيقية على كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال بجامعة ورقلة-Activating the building blocks of the ethical organization to promote the binding
and non-binding social responsibility of the university institution
- Applied study on the Faculty of modern technologies of information and communication
at the University of Ouargla-

د .إلهام منصوري
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة ورقلة ،الجزائر.
الملخص:
هدفت هذه الورقة البحثية إلى التشخيص الواقعي لمقومات بناء المنظمة األخالقية وعالقة ذلك بتعزيز
المسؤولية االجتماعية في المؤسسات الجامعية ،وقد أجريت الدراسة على القيادات الوسطى بكلية التكنولوجيات
الحديثة للمعلومات واالتصال بجامعة ورقلة ،حيث بلغ عددهم 61قيادي .وقد جمعت البيانات عن طريق تصميم

استبيان خصص جزء ألخالقيات االدارة وخصص الجزء الثاني منه للمسؤولية االجتماعية.

وأسفرت نتائج الدراسة أن هناك دور للمسؤولية االجتماعية في تحقيق استراتيجية الجامعة ،وعلى الرغم من

عدم وضوح أبعاد المسؤولية االجتماعية في استراتيجيتها إال أن النتائج التي تم التوصل إليها توضح بشكل جيد
توفر البنية األساسية الالزمة لتحقيق هذه األبعاد ،أما بخصوص بعد أخالقيات القيادة فالجامعة تحاول االلتزام
به بصورة مقبولة عن طريق استخدام أنظمة المكافأة والعقاب ،كما أن الجامعة تحقق نتائج مقبولة في بعد
أخالقيات الفرد ،إذ أنها تقوم بالتأكيد على أهمية أن يتسم األفراد باالستقامة كونهم أداة لتنفيذ المعايير األخالقية.
الكلمات المفتاحية :المنظمة األخالقية ،أخالقيات االدارة ،المسؤولية االجتماعية.
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ِ المسؤوليَّة
Summary:
The objective of this research paper is to provide a realistic diagnosis of the ethical structure
of the organization and its relation to the enhancement of social responsibility in the university
institutions. The study was conducted on the middle leadership of the faculty of modern
technologies of information and communication at the University of Ouargla. The data were
collected through the design of a questionnaire devoted to part of the ethics of management and
the second part devoted to social responsibility.
The results of the study showed that there is a role of social responsibility in achieving the
university strategy. Although the dimensions of social responsibility are not clear in its strategy,
the results reached clearly indicate the availability of the necessary infrastructure to achieve these
dimensions. To be adhered to in an acceptable manner through the use of reward and punishment
systems. The University also achieves acceptable results in the ethics of the individual, as it
certainly emphasizes the importance of individuals being honest as a tool for the implementation
of ethical standards.
Keywords: ethical organization, management ethics, social responsibility.

:تمهيد
نتيجة التطورات االقتصادية واالجتماعية وظهور الحركات المناهضة للعولمة وفضائح الفساد في
 لم يعد تقييم المؤسسات يعتمد على ربحيتها فحسب ولم تعد تعتمد في بناء سمعتها على مركزها،المؤسسات
 بل أصبحت المسؤولية االجتماعية الهدف األساسي لكل مؤسسة تريد النجاح بعد النمو االقتصادي،المالي فقط

.وحماية البيئة

ولكن هذه االستجابة االجتماعية تتطلب وعيا كبي ار من المؤسسة بمصالح المجتمع وبااللتزام األخالقي
 فاإلدراك واالستخدام، فأخالقيات االدارة أصبحت بمثابة أساس ومحرك ايجابي لسلوك الموارد البشرية،اتجاهه

 والتي تجمع ما يحمله الرؤساء والمرؤوسين من هذه القيم يعتبر الخيار،األمثل لألخالقيات السائدة داخل التنظيم
.األفضل الذي يحقق أهداف المنظمة
: يمكن تقسيم الورقة البحثية إلى العناصر التالية،من خالل ما سبق
 منهجية الدراسة:أوال
 اإلطار النظري للمنظمة األخالقية والمسؤولية االجتماعية:ثانيا
 الجانب التطبيقي للدراسة:ثالثا
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االجتماعيَّة للمؤسَّسات وال َّشركات بين المقاربات النَّظريَّة والممارسات التَّطبيقيَّة
المسؤوليَّة ِ
أوال :منهجية الدراسة
.I

مشكلة الدراسة:
بالرغم من انتشار مفهوم المسؤولية االجتماعية وتزايد االهتمام بها على المستوى الدولي والرغبة المتزايدة

لتحقيقها ،إال أن مستوى اهتمام الجامعات الج ازئرية بالمسؤولية االجتماعية ما زال يسير بخطى بطيئة وغير
واضحة المعالم ،إضافة إلى عدم وجود خطة استراتيجية منظمة وشاملة تحدد أولويات المسؤولية المجتمعية،

على الرغم من وجود أسباب عديدة تدعوها لالهتمام بالعمل لتعزيز دور المسؤولية االجتماعية .ولعل السمة
البارزة أنها أهملت دور المقومات األخالقية في الوصول إلى ما يميز الجامعة الجزائرية ،إذ أن عدم االلت ازم
بالمعايير التي تفرضها بيئة العمل األخالقي تسبب في ظهور السلوكيات غير المحبذة والمعيقة لألداء ،وهو ما

أفقد المنظمة الجامعية القدرة على التزامها بمسؤوليتها اتجاه المجتمع.

مما سبق ،يمكن طرح االشكالية في التساؤل الرئيسي التالي :ما أهمية المقومات األخالقية في تعزيز
المسؤولية االجتماعية داخل الجامعة؟
انطالقا من التساؤل الرئيسي تتفرع مجموعة من األسئلة الفرعية هي كالتالي:
 ماهي مقومات بناء المنظمة األخالقية في الجامعة؟
 هل تلتزم الجامعة بالمسؤولية االجتماعية؟

 ما طبيعة العالقة بين مقومات بناء المنظمة األخالقية وتعزيز المسؤولية االجتماعية في الجامعة محل
الد ارسة؟
.II

أهمية الدراسة :تظهر أهمية الدراسة في النقاط التالية:

 تأتي أهمية الدراسة من كونها محاولة لتأطير االسهامات النظرية لموضوعي أخالقيات االدارة والمسؤولية

االجتماعية للمنظمات.

 توضيح أهمية تبني المنظمات المقومات األخالقية وما ينعكس بشكل ايجابي على مسؤوليتها
االجتماعية.
 مالئمة متغيرات الدراسة لميدانها المتمثل في المؤسسة الجامعية ،باعتبار هناك نقص من حيث الدراسات

التي تركز على المنظومة الجامعة.
.III

أهداف الدراسة :تهدف الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف هي:

 البحث عن مفاهيم أخالقيات االدارة وأثرها على المسؤولية االجتماعية لنشر الوعي واالدراك في المؤسسة
محل الدراسة.
المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

040
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المسؤوليَّة ِ
 تحديد أهمية مقومات بناء المنظمة األخالقية في تعزيز المسؤولية االجتماعية.
 تقصي توافر المقومات األخالقية وعالقتها بدعم المسؤولية االجتماعية للمؤسسة محل الدراسة.
 تقديم التوصيات التي من شأنها تفعيل مقومات بناء المنظمة األخالقية لتعزيز المسؤولية االجتماعية
في المؤسسة محل الدراسة.

 .IVمنهج الدراسة:

ألغراض هذه الدراسة استخدم المنهج الوصفي الكمي االرتباطي ،وصفي ألنه وصف المشكلة التي
تعاني منها الجامعة الجزائرية والمتمثلة في عدم االلتزام بالمعايير األخالقية في بيئة العمل ،كمي فالجانب
التطبيقي تم االعتماد فيه على االستبيان كأسلوب لجمع البيانات لدراسة دور أخالقيات االدارة في تعزيز
المسؤولية االجتماعية في الجامعة كدراسة حالة ،أين تم استخدام قاعدة بيانات لقياس متغيرات الدراسة .إلى

جانب هذا فالدراسة بحث ارتباطي ألنها تدرس عالقة األثر بين المتغير المستقل والمتغير التابع.
.V

أنموذج الدراسة:

المتغير المستقل :مقومات بناء المنظمة األخالقية
األخالقيات الفردية

المتغير التابع :المسؤولية االجتماعية

المسؤولية الملزمة

أخالقيات المنظمة
المسؤولية غير الملزمة

أخالقيات القيادة

المصدر :من إعداد الباحثة
 .VIفرضيات الدراسة :تسعى الدراسة إلى فحص الفرضيات:
الفرضية الرئيسية :ال توجد عالقة ذات داللة بين مقومات بناء المنظمة األخالقية والمسؤولية االجتماعية في
الجامعة عند مستوى الداللة....0

الفرضية الفرعية  :.6ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين األخالقيات الفردية والمسؤولية االجتماعية في

الجامعة عند مستوى داللة ....0
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الفرضية الفرعية :.0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أخالقيات المنظمة والمسؤولية االجتماعية في
الجامعة عند مستوى الداللة....0
الفرضية الفرعية :.0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أخالقيات القيادة والمسؤولية االجتماعية في
الجامعة عند مستوى الداللة....0
ثانيا :اإلطار النظري للمنظمة األخالقية والمسؤولية االجتماعية:
.I

المنظمة األخالقية
 .1مفهوم أخالقيات االدارة:
األخالق لغة :هي جمع خلق وهي السجية والطبع والمرؤة ،وهي المعبر عن الصورة المعلنة للفرد

والصورة الباطنة له(أحمد،0.60،ص،)61

واصطالحا :تشير األخالق إلى القوة الراسخة التي تقود الفرد إلى االختيار بين الخير والشر (مهدي،

وداود،0.62،ص .)600فاألخالق تعبر عن مبادئ وقواعد تحدد السلوك المقبول أخالقيا ،الذي يميز الصحيح

عن الخطأ(راضي ،وحسن،0.62،ص ، )6.1وبالتالي فهي قيم ومعتقدات وقواعد أخالقية حاكمة للطريقة التي
ينبغي أن يتصرف بها المهتمين بالمنظمة أحدهم إزاء اآلخر ،وتشكل مكون رئيس من القيم الثقافية للمنظمة.
وعليه إن خلق ثقافة تنظيمية أخالقية هي واحدة من األولويات الرئيسية للمنظمة ،ويمكن للمدراء خلق ثقافة

أخالقية من خالل االلتزام الشخصي المؤيد للقيم األخالقية ونقله إلى المرؤوسين.
يمثل المدخل األخالقي استراتيجية فعل مسبق مصممة إلى أبعد من الحد األدنى من المعايير
المفروضة بالقوانين واللوائح واألنظمة ،وهو قائم على افتراض يشير بأن أعضاء المنظمة يكونوا موجهين بشئ
أكبر من المصالح االقتصادية ،وأن القيم الشخصية واالجتماعية يجب أن توجه أفعال المنظمة (راضي،
وحسن ،0.62،ص .)6.1فالتصرف األخالقي هو التصرف الذي يتطابق مع المعايير االجتماعية المقبولة
بشكل عام ،أما التصرف غير األخالقي هو عكس ذلك .والحكم على السلوك على أنه أخالقي أو غير أخالقي

يستند إلى مبادئ أو قواعد نابعة من نظرية أخالقية محددة أو خصائص الشخص أو من القيم االجتماعية.
أما أخالقيات االدارة فعرفها) (Daftعلى أنها مجموعة المبادئ السلوكية والقيم التي تحكم سلوك الفرد
أو الجماعة في التمييز بين الصواب والخطأ (حسين ،والجميل،0.60،ص .)60وحسب (Ivancevich

)فأخالقيات االدارة تمثل خطوطا توجيهية للمدراء في صنع الق اررات وأن أهميتها تزداد بالتناسب مع آثار ونتائج
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القرار ،فكلما كان نشاط المدير أكثر تأثي ار في اآلخري ن كلما ازدادت أهمية أخالقيات ذلك
المدير(نجم،0..1،ص.)17
يعتبر اتباع األخالق الحسنة في المؤسسة أمر يجب أن يحرص عليه كل فرد بها ،لذلك فالمسيرون

ال

يجب أن يعتمدوا على مدى التزام العاملين بأخ القيات االدارة بناء على قناعتهم الشخصية بل هم في حاجة ألن
يلتزموا بذلك كجزء من متطلبات العمل ،ثم القيام بتحديد ما هو أخالقي وما هو غير أخالقي لكي يلتزم به
جميع من في المؤسسة (راتول ،وفالق،0.60،ص.)1.6
 .2المنظمة األخالقية:
يختلف مفهوم أخالقيات المنظمة من منظمة إلى أخرى ،حسب ما يعتقده أو يؤمن به مدير أو مجموعة
من عمال المنظمة من معتقدات يتم األخذ بها عند اتخاذ الق اررات ،وتتأثر هذه األخيرة بمجموعة من المتغيرات

الداخلية والخارجية .فالمنظمة األخالقية هي التي تناضل من أجل إتباع المبادئ األخالقية وتهدف إلى تحقيق
النجاح ضمن المعايير األخالق ية ،ونتيجة لذلك فإن المديرين األخالقيين يحاولون تحقيق أهداف المؤسسة
المرتبطة بالربح واتباع السلوك القانوني واألخالقي في آن واحد ،حيث يكون شعار هذ النوع من االدارة "هل ما
تقوم به المنظمة عادل بالنسبة لها ولجميع األطراف المتعاملين معها؟" (هادف ،وبوغاري ،0.66 ،ص،)61.

وتوجهت جهود الباحثين نحو تحديد ما يميز المنظمة األخالقية عن غيرها من المنظمات ،فلقد أشار البعض
إلى أن المنظمة األخالقية هي المنظمة ذات االستقامة األخالقية العالية والتي تملك خصائص متميزة منها
(مهدي ،وداود،0.62،ص:)600
أ .االحتفاظ برؤية واضحة عن االستقامة نحو الجهات الخارجية.
ب .تحديد أنظمة المكافأة في المنظمة طبقا لرؤية االستقامة فيها.

ت .تسود المؤسسة ثقافة اتخاذ الق اررات االدارية المهمة المتضمنة أبعادا أخالقية.
إن المنظمة التي تتبنى دو ار اجتماعيا أكبر وسلوكا أخالقيا مرتك از على ما هو أبعد مما هو مذكور في

مدوناتها األ خالقية ،فهي بذلك تجسد هذا السلوك في أنشطتها االنتاجية والتسويقية والمالية والبشرية وال تسمح
بخروقات أخ القية أو تعارض بين آليات عمل هذه االدارات وق اررات من خالل التزامها بسلوك أخالقي قوي.
وعليه إن وصف المنظمة األخالقية يكون بتركيزها على ضمان األبعاد والمبادئ األخالقية في مختلف جوانب

بناءها،
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وتتمثل مقومات بناء المنظمة األخالقية في :األخالقيات الفردية ،أخالقيات القيادة ،أخالقيات المنظمة:
أ .األخالقيات الفردية :يمثل المديرون الفئة الرئيسية من األفراد المكونين لألساس األول من أسس المنظمة
األخالقية ،وهنا تجب االشارة أن يتسم هؤال ء بالصدق واالستقامة وأن تنعكس تلك السمات في ق ارراتهم
وسلوكاتهم ،كما يترتب عليهم ايجاد البيئة التي تشجع وتدعم السلوك األخالقي (عبد الدائم ،ويوسف،0.62،
ص.)022

ب .أخالقيات القيادة :أفرزت دراسات الممارسات األخالقية في العديد من المنظمات الناجحة حقيقة أن الدور
الذي يمارسه المدير في هذه المنظمات يتم من خالل األفعال التي يقوم بها ،واذا لم يصغ األفراد إلى القيم
األخالقية التي يحددها لهم قادتهم فإن ذلك يؤشر أن ا ألفكار التي يحملونها تدور حول عدم أهمية القيم
األخالقية في المنظمة ،وان استخدام أنظمة المكافأة وم ارجعة األداء بشكل فاعل يمكن أن يكون طريقا فاعال
يعتمده المديرون في االستدالل على أثر األخالقيات ،وأن مكافأة السلوك األخالقي ومعاقبة السلوكيات
المتناقضة يعد من المكونات الحاسمة لبناء القادة األخالقيين(المعاضيدي،0.62،ص.)606
ت .أخالقيات المنظمة :لتشكيل القيم ولتعزيز السلوكيات األخالقية والتحول بالمنظمة لتصبح منظمة أخالقية
تعتمد على أسس أهمها (عبد الدائم ،ويوسف، 0.62،ص:)022

 الثقافة التنظيمية :توصف ثقافة المنظمة بأنها من القوى األساسية المساهمة في تكوين المنظمة

األـخالقية ،ويشار إليها من خالل ثالثة اتجاهات هي :جوهر الثقافة ،النسيج الثقافي ،مظاهر الثقافة.
 الرموز األخالقية :وهي عبارات أساسية تعكس قيم المنظمة المتعلقة بالجوانب األخالقية
واالجتماعية ،وتميل تلك الرموز األخالقية إلى أن تكون بشكلين :الرموز األخالقية المستندة إلى المبادئ ويصمم
هذا النوع ليتم اختيار الثقافة الكلية للمنظمة ،الرموز األخالقية المستندة إلى السياسات ،وهي التي تحدد

االجراءات المعتمدة في المواقف األخالقية المحددة .ونتيجة ألهمية الرموز األخالقية في المنظمات نجد أن
االدارات في المنظمات التي توصف بأنها أخالقية تلجأ إلى تقوية ودعم تلك الرموز األخالقية من خالل مكافأة

األفراد الطائعين ومعاقبة األفراد المخلين باألخالقيات ،عند ذلك يمكن استخدام الرموز األخالقية في ترقية
المناخ األخالقي في المنظمة ،ومن شأن ذلك أن يتحقق من خالل استخدام السلوك السوي كوسيلة لتحسين

المناخ األخالقي.
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.II

المسؤولية االجتماعية
 .6مفهوم المسؤولية االجتماعية:
على عكس ما يشاع بأن المسؤولية االجتماعية توجه حديث النشأة ،إال أنه عند دراسة تطور هذا

المفهوم نالحظ قدمه  ،حيث كان شائعا في أمريكا تحت مفهوم " العمل الخيري للمؤسسات" ( El

 ،(Malki,2010,p216وقد تطور المفهوم في النصف الثاني من القرن العشرين ليصبح معروفا بشكل واضح،

خاصة أن النظرية التقليدية لم تعد مقبولة ،فالمؤسسة اليوم تعنى بما هو أكثر من تحقيق األرباح وتقديم السلع
والخدمات للمستهلكين وسداد الضرائب واألجور ،كما أن القول التقليدي بأن المؤسسات ليست مسؤولة إال أمام
أصحابها لم يعد مقبوال في عالم اليوم الذي يتسم بتشابك العالقات والمصالح .لقد أدركت الكثير من المؤسسات
أنها غير معزولة عن المجتمع ،ولقد انتبهت إلى ضرورة توسع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات

االنتاجية مثل مصالح المجتمع والبيئة ،هذا التطور جاء مرتبطا بنشوء جماعات المصالح السيما النقابات
العمالية والتي أ خذت على عاتقها المطالبة بتبني فلسفة المسؤولية االجتماعية(بلعور ،0.60،ص ، )251التي
تأخذ بعين االعتبار األضالع الثالثة التي عرفها مجلس األعمال العلمي للتنمية المستدامة وهي :النمو
االقتصادي والتقدم االجتماعي وحماية البيئة(طالب ،وظاهر،8102،ص.)7

لقد ركز العديد من الباحثين مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين على ضرورة إبعاد المؤسسة

عن االهتمام بتعظيم الربح كهدف وحيد وبذلك فتح المجال للتوسع في دراسة هذ الموضوع والتعمق في تحديد
مفهوم المسؤولية االجتماعية ،الذي لحد اآلن لم يتم ضبطه بشكل شامل يكتسب صفة القبول ،فقد تعددت
المبادرات في محاولة تحديد تعريف دقيق لها  ،وهذا االختالف راجع لطبيعة البيئة المحيطة بالمؤسسة وكذا
نطاق نشاطها ورأسمالها ،فهذه المسؤولية بطبيعتها ديناميكية تتصف بالتطور المستمر كي تتالءم مع متطلبات
المؤسسة باإلضافة إلى متطلبات المجتمع حسب التغيرات االقتصادية ،السياسية واالجتماعية.

وفي هذا االطار ،فقد كان أول من عرف المسؤولية االجتماعية للشركات هو الباحث االداري)(Drucker

الذي عرفها باختصار ومن منظور عام على أنها" :التزام المؤسسة اتجاه المجتمع الذي تعمل فيه"(بومجان،
وأوبختي ،0.62،ص ، )601وقد شكل هذا التعريف منطلقا لدراسات الحقة فتحت المجال واسعا لدراسة هذا
الموضوع باتجاهات مختلفة.
ومن وجهة نظر أخرى يرى ) (Samuelsonأن مفهوم المسؤولية االجتماعية يمثل البعدين االقتصادي
واالجتماعي معا(حدو ،وفالق،0.62،ص .)20وهذا ما ذهب إليه كل من ( (David & Frederickاللذين أشا ار
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إلى أن المسؤولية االجتماعية تتمثل في تحقيق التوازن بين األهداف االقتصادية واالجتماعية وذلك من خالل
مواجهة التحديات االجتماعية المختلفة (محسن ،ومحدادي ،0.62،ص.)166
ويطرح) (Holmesوجهة نظر ترى في المسؤولية االجتماعية التزاما أخالقيا وانسانيا وأدبيا تحمله منظمة
األعمال اتجاه المجتمع ،بغض النظر عن ارتباط هذا االلتزام أو عدم ارتباطه بمردود مالي للمؤسسة على المدى
القصير (بلعور ،2015 ،ص.)252
اعتبارت أخالقية مركزة على
ا
وفي نفس السياق يرى ) (Robbinsأن المسؤولية االجتماعية تستند إلى
األهداف بشكل التزامات بعي دة األمد تفي بها المؤسسة بما يعزز صورتها في المجتمع (بن ساهل،
ومحمد ،0.62،ص.)000
وجاءت النقلة النوعية في إغناء وتوسع مفهوم المسؤولية االجتماعية من طرف ( ،(Bucholtzحيث
حددت أربعة أبعاد رئيسية لهذا المفهوم وهي :الجانب االقتصادي والمتمثل في استخدام الموارد بشكل رشيد

وتوزيع العوائد بشكل عادل ،والجانب القانوني والمتمثل في االلتزام الواعي والطوعي بالقوانين والتشريعات،
باإلضافة إلى الجانب اإلنساني والذي يشمل مختلف التبرعات والهبات خدمة للمجتمع ،أما البعد الرابع فهو
البعد األخالقي والتي تراعي من خالله المؤسسة األخالق واحترامها في مجمل ق ارراتها (بلعور،2015 ،
ص.)000
يالحظ من تعاريف المسؤولية االجتماعية للمؤسسات أن الذي يميزها هو محاولة إعطاء إطار عام
يمكن لمنظمات األعمال أن تستنبط منه توجهها وتحدد على أساسها أهدافها االستراتيجية التي تسمح لها بتبني
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات.

 .2أبعاد المسؤولية االجتماعية:
يشير) (Carrollإلى جوهر المسؤولية االجتماعية بجوانب رئيسية هي :المسؤولية الملزمة (تتضمن

الجانب االقتصادي و القانوني) والمسؤولية غير الملزمة (وتشمل الجانب األخالقي واالنساني) ،حيث وظف
هذه األبعاد بشكل هرمي متسلسل لتوضيح الترابط بينها من جهة ،ومن جهة أخرى فإن استناد أي بعد على بعد
آخر يمثل حالة واقعية ،فال يمكن أن تتوقع من منظمات األعمال مبادرات خيرة ومسؤولة إذا لم تكن هذه

المؤسسات قد قطعت شوطا في إطار تحملها لمسؤوليتها القانونية واألخالقية تجاه المجتمعات التي تعمل

فيها(صالح وآخرون،0.61،ص .)102ويمكن شرح أبعاد المسؤولية االجتماعية في اآلتي (الجناعي ،وأبو
هادي ،0.62 ،ص:)22
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.6.0األبعاد الملزمة للمسؤولية االجتماعية :وهي التي يجب على المنظمات االلتزام بها والعمل على تحقيقها
من خالل االهتمام باألولويات االقتصادية وتنفيذ األعمال المشروعة حسب القوانين وهي تنقسم إلى:
.1.1.2البعد االقتصادي :باعتبار المنظمة وحدة اقتصادية أساسية ،يجب أن تقدم خدمات مطلوبة من المجتمع
بتكاليف معقولة ونوعية جيدة ،وفي إطار هذه المسؤولية تحقق المنظمة العوائد واألرباح الكافية بتعويض
مساهمات أصحاب أرس المال والعاملين وغيرهم.

.2.1.2البعد القانوني :يتمثل بااللتزامات القانونية والتشريعات التي تصدرها الدولة موحدة في إطار تنظيمي،
وعلى المنظمة احترامه والتقيد به.
.2.2األبعاد غير الملزمة :وهي التي تتعهد بها المنظمات باختيارها وارادتها وتعبر عن سلوكها األخالقي تجاه
المجتمع ،وطوعي مصدره الضمير االنساني من أ جل االسهام إيجابيا في بناء المجتمع وتطوره ،وتنقسم إلى:
.6.0.0البعد األخالقي :مجموعة سلوكيات ونشاطات ليست بالضرورة موحدة في إطار قانوني ولكن تعد قيما
في المجتمع ينتظر من المنظمة القيام بها.
.0.0.0البعد االنساني :وهي المنافع والمزايا التي يرغب المجتمع في الحصول عليها من المنظمة ،كالدعم
المقدم لمشروعات المجتمع المحلي واألنشطة الخيرية.
.III

أخالقيات االدارة والمسؤولية االجتماعية:
أشار) (Kirranإلى أنه هناك تماثل بين أخالقيات االدارة والمسؤولية االجتماعية إذ أن حركة المسؤولية

االجتماعية ما هي إال احدى جوانب منهج شامل من أخالقيات االدارة .في حين وصف (Weihrich& (Koontz

أخالقيات االدارة بأنها كل ما يتعلق بالعدالة وبعض النواحي مثل توقعات المجتمع والمنافسة بنزاهة واالعالن
والعالقات العامة والمسؤولية االجتماعية ،وهذا ما ينسحب على مفهوم المسؤولية األخالقية والمتميزة.

فالمسؤوليات األ خالقية تشمل سلوكا متوقعا يتجاوز االلتزامات القانونية والمسؤوليات المتميزة ،التي تشمل
سلوكيات محددة سابقة للفعل لحماية رفاهية المكونات الرئيسية .أما )(Daftفقد أوضح بأن األخالقيات تتعلق
بالقيم الداخلية والتي هي جزء من البيئة الثقافية للمنظمة وأيضا بأشكال الق ارارت المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية،

وذلك بما يتصل بالبيئة الخارجية ،إذ أن المسألة األخالقية تؤثر على تصرفات الفرد أو الجماعة أو المنظمة
بشكل سلبي أو ايجابي على اآلخرين (حسين ،والجميل، 2012،ص.)61
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وعليه يمكن القول أن هناك عالقة متداخلة بين المسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة ،إذ أن أولوية
الكفاءة في تعظيم موارد المنظمة من أرباح وما شابه ذلك كانت في المرحلة األولى ولغاية ستينيات القرن
العشرين ،ليتم االنتقال إلى التركيز على أخالقيات االدارة إلى جانب المسؤولية االجتماعية والكفاءة .كما أكد
(طه)أ ن األخالقيات في السلوك العام لألفراد في المنظمة تعمل على دعم المسؤولية االجتماعية كما تمثل
األساس لتطور مفاهيم جديدة ألخالقيات اإلدارة التي تطورت بدورها بعد ذلك .فالمسؤولية االجتماعية التي

تتمثل ببعد رسمي ضمن القانون من جانب ،يكون لها بعد آخر أخالقي من جانب آخر يتمثل في االلتزام
بالمبادرات االجتماعية الطوعية التي تعبر عن النزاعات األخالقية أكثر من االمتثال لقانون مفروض (النويقة،
 ،0.61ص.)606

إن نجاح المسؤولية االجتماعية يتوقف بدرجة كبيرة على مدى استعداد أفرادها لتبني هذا التوجه واقتناعهم

به ،ويتم هذا االستعداد من خالل ثالث آليات أساسية تفصل في مصير المسؤولية االجتماعية في المؤسسات.
تتمثل هذه اآلليات في :مكافحة الفساد ،مفهوم المواطنة ،الثقافة التنظيمية:
 .1مكافحة الفساد :أدت االنهيارات المالية والفضائح اإلدارية بالشركات العمالقة في العديد من الدول في
الوقت الحالي ،إ لى دراسة وتحليل األسباب التي تؤدي إلى ظهور الفساد المالي واإلداري بالشركات ،والذي
يؤدي بطبيعة الحال إلى حدوث تلك االنهيارات والفضائح.

هناك العديد من المظاهر والحقائق واألسباب يمكن رجوع الفساد المالي واإلداري لها ،ففي دراسة قام بها مركز
المشروعات الدولية الخاصة ( )CIPEحدد مجموعة من األسباب التي تؤدي إلى وجود الفساد من بينها:
 تأثير القيم واألخالق االجتماعية التي تشجع على االنحراف.
 غياب الشفافية.


ضعف السلطة القضائية.

 انعدام الوازع األخالقي لدى األفراد.

 ع دم القابلية للمساءلة لدى بعض اإلطارات داخل المؤسسات.
لما كانت أسباب الفساد كثيرة ومتعددة فإن طرق مواجهته ومحاربته هي األخرى كثيرة ،من بين هذه الوسائل
والتي ترتكز على أخالقيات اإلدارة نذكر:
 إيجاد اتفاق جماعي على معيار اإلدارة بالقيمة :كأن يتفق األفراد على وضع سمة األمانة كإحدى

الفضائل السامية الجديرة بالمحافظة عليها في المعامالت بينهم.

 حث اإلطارات على الشفافية والنزاهة في التسيير :خاصة وأننا نعلم مدى خطورة الفساد الذي يكون
رؤوسه اإلطارات العليا في المؤسسات.
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نشر التعليم و توعية المواطنين :ألن جهل األفراد بحقوقهم و وواجباتهم يزيد من فرص انتشار الفساد

من خالل استغاللهم.
 محاسبة األطراف المسؤولة عن الفساد مهما كان منصبهم ،ويكون هذا من خالل مجالس اإلدارة،
الجمعيات العمومية ،أو النقابات.

 تبسيط إجراءات العمل والتخلص من العراقيل اإلدارية.
.2االلتزام بمفهوم المواطنة:
إن مفهوم المواطنة يقوم على العقد االجتماعي في المجتمع ،فهو يقوم على الموازنة بين الحقوق
والواجبات لكل مواطن أو مؤسسة ،...و إذا كان الفرد يتصرف وفق هذه الموازنة فإن المؤسسات التي
تأخذ كل مقومات وجودها من المجتمع ال بد أن تتصرف على األقل بطريقة مماثلة لتصرف المواطن من

حيث الحقوق والواجبات .في البداية كانت المؤسسات تعمل بتأثير الهدف الوحيد المتمثل بتحقيق أقصى
األرباح في المدى القصير من أجل تعظيم قيمة حملة األسهم وهذا التوجه كان في البداية على حساب

جميع أطراف المصالح ،لكن سرعان ما اكتشفت المؤسسات أنها ال تستطيع أن تحقق الكفاءة المطلوبة

بدون العاملين (أحد أطراف المصلحة) .وألن نجاح المؤسسة يعتمد على نجاحها في السوق حيث الزبون
هو الملك ،كان ال بد للمؤسسة من تحسس حاجات الزبائن وتطلعاتهم في المنتجات والخدمات أوال ،وألن
الموردين هم في نفس المركب مع المؤسسة التي تشتري الحصة األكبر من مواردهم فإن الموردين ليس
خصوما ال بد من التعامل معهم وفق ثقافة الربح  /الخسارة ،أي عالقة التنافس السلبي الذي فيه المؤسسة

تربح والمورد يخسر ،بل يجب التعامل وفق عالقة رابح -رابح وفق عالقات طويلة األمد .إن هذه التطورات
الحاصلة في االهتمام بأصحاب المصالح دفعت إلى طرح مفهوم مواطنة المؤسسات الذي يدل على مجموعة

المسؤوليات التي تمتد على نطاق واسع نسبيا يبدأ من المالكين ويمتد إلى األطراف األخرى وصوال إلى
المجتمع) نجم ،8112،ص ص .)831-887
.3ثقافة المنظمة:
إن أحد أسباب ظهور السلوكيات غير المحبذة والمعيقة لألداء هو"غياب األطر الثقافية والمؤسسية"

كإطار مرجعي ممارس ومكتوب يتم انتهاجه من طرف المؤسسات االقتصادية في العالم  ،باإلضافة إلى غياب
مفاهيم أخالقيات االدارة ومفهوم الخدمة العامة ،وفي ظل غياب هذه المفاهيم ظهر الفساد ،حتى أن بعض
الكتاب يعتبر أن الفساد له تأثير إيجابي على اقتصاد الدول النامية وعلى النظام السياسي والتراث االجتماعي،
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وله تأثير على استقرار الدولة وعلى اإلسراع في المعامالت اإلدارية وعلى زيادة النمو االقتصادي ،ألنه يقضي
على عوائق السرعة واإلنجاز للمعامالت المتعلقة بتنمية المجتمع.
وال شك أن السلوكيات غير المحبذة إذا ما تفشت تصبح تقاليد راسخة وقيم ال يستغني عنها الموظف
في ظل عدم توفر أطر رادعة لمنع ظهور مثل هذه السلوكيات ،إذ يؤكد  Thompsonعلى ضرورة تطبيق

المبادئ األخالقية على سلوك األفراد في المنظمات .وحرصا على ضمان تواجد أخالقيات عامة ضمن العمل
المؤسساتي فقد سعت الكثير من المؤسسات الكبرى سواء كانت خاصة أم عامة إلى وضع ميثاق للعمل ومعايير
للسلوك بالنسبة للموظفين ،وذلك سعيا منها إلبراز األنماط اإليجابية المتوقعة لدى العاملين في المؤسسة في
إطار الثقافة التنظيمية لهذه األخيرة(بوحنية ،0..0،ص.)76

ثالثا :الجانب التطبيقي للدراسة
 -Iمجتمع وعينة الدراسة:
تمثل مجتمع الدراسة في القيادات الوسطى لكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال بجامعة
ورقلة .أما عينة الدراسة فقد استهدفت جميع أفراد مجتمع الدراسة والبالغ عددهم 00قيادي( العميد ،نواب العميد،
رؤساء األقسام ،نواب رؤساء األقسام ،مسؤولي الميدان ،مسؤولي الشعبة ،مسؤولي االختصاص).

 -IIأداة الدراسة:
قمنا بتطوير أداة الدراسة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة ،فمن خالل االطالع على الدراسات
السابقة في موضوعي أخالقيات االدارة والمسؤولية االجتماعية ،تم إعداد استبانة مكونة من( )06فقرة .وقد

تكونت أداة الدراسة من محورين ،محور أخالقيات االدارة بأبعادها (األخالقيات الفردية ،أخالقيات المنظمة،
أخالقيات القيادة) ومحور المسؤولية االجتماعية ببعديها الملزمة(البعد االقتصادي ،البعد القانوني) وغير
الملزمة(البعد األخالقي والبعد االنساني) .وقد استخدمنا نموذج لكرت ذات السلم الخماسي .وقد تم توزيع 00
استبيان على أفراد العينة ،وتم استرداد 61استبيان ،أي كان معدل االسترداد .%20.20

 -IIIثبات أداة الدراسة:

لقياس ثبات أداة الدراسة تم استخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا  ،Cronbach’s Alphaوالجدول رقم
 .6يبين معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها.
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الجدول رقم :11معامل الثبات Cronbach’s Alpha
المتغيرات

معامل الثبات ألفاCronbach’s Alpha

أخالقيات االدارة

..100

المسؤولية االجتماعية

..200

المصدر:من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات .spss
نالحظ من الجدول رقم  .6أن معامل الثبات كرونباخ ألفا بالنسبة لمتغيري الدراسة ..100و
..200وهو أكبر من  ،..1.إذن فشرط ثبات أداة الدراسة محقق وهذا دليل على جودة بيانات الدراسة.
 -IVالمعالجة اإلحصائية:
بعد تفريغ إجابات أفراد العينة جرى ترميزها وادخال البيانات باستخدام الحاسوب ،ثم تمت معالجة

البيانات إحصائيا باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) ،(SPSSومن المعالجات االحصائية
المستخدمة سيتم تحليل بيانات الدراسة الناتجة عن االستبانة باستخدام عدد من األساليب اإلحصائية الوصفية
واالستداللية التالية:
 األساليب اإلحصائية الوصفية :تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيراتالدراسة.

 اإلحصاء االستداللي :تم اختبار فرضيات الدراسة باستخدام تحليل االنحدار الخطي البسيط من خالل
احتساب قيمة ،Tحيث تكون القاعدة هي رفض الفرضية الصفرية H0وقبول الفرضية البديلة  H 1إذا
كانت tالمحسوبة أكبر من tالجدولية وأن تكون في الوقت نفسه قيمة االحتمالية )(Significant level
أقل أو تساوي ....0
 -Vالنتائج والمناقشة
 .6عرض وتحليل النتائج:
سنحاول في هذا الجزء عرض وتحليل نتائج متغيرات الدراسة وفق إجابات مجتمع الدراسة كاآلتي:
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.6.6المتغير المستقل :أخالقيات االدارة
الجدول رقم : 12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات الدراسة على عبارات
أخالقيات االدارة
المتوسط الحسابي

الرقم

العبارة

.6

تحرص القيادة الجامعية على تعيين األفراد الذين تتسم سلوكياتهم باالستقامة0.01 .

..10

.0

تحرص القيادة الجامعية على تنفيذ المعايير األخالقية عند تنفيذ األعمال.

1...

..20

.0

تتسم تعامالت القيادة الجامعية بالعدالة مع مرؤوسيهم.

0.02

6..0

.1

تحرص القيادة الجامعية على ايجاد مناخ العمل ،الذي يدعم السلوك األخالقي0.0. .

..26

.0

0.06

..26

4..3

1..1

0.10

6..0

0.0

6.01

0.0.

..20

0.22

..01

0.10

..22

4..2

1...

66

تتصف القيادة الجامعية بالعدالة و االنصاف في العمل.

0.6

..60

60

ينعكس االلتزام األخالقي في الجامعة في طريقة وكيفية التعامالت اإلدارية.

0.10

6..0

60

تحرص القيادة الجامعية أن تكون قدوة حسنة للعاملين.

0.60

6.01

61

تشجع القيادة الجامعية العامل المميز وتثني عليه أمام اآلخرين.

0.60

6.61

60

يحذر ويعاقب العاملون الذين يظهرون سلوكات ال أخالقية.

0.60

6..2

61

تعكس العقوبات المتعلقة بالسلوكيات الألخالقية مقدار الخطأ المرتكب.

0...

6..0

62

تتخذ القيادة الجامعية الق اررات الوظيفية دون تحيز.

0.02

6..0

بعد أخالقيات القيادة

4.21

1.1.

نتيجة المتغير أخالقيات االدارة

4.3.

1..1

تلتزم القيادة الجامعية بالقوانين والمعايير المهنية وال تخالفها.

بعد االخالقيات الفردية
.1
.2
.2
.6
6.

تمتلك الجامعة مدونة قواعد للسلوك ،توضح السلوكيات المقبولة وغير

المقبولة.

مجموعة المبادئ األخالقية متاحة ومعروضة بشكل علني.
وجود نظام داخلي للجامعة يتيح للعاملين االبالغ عن السلوكيات الالقانونية
والألخالقية.
توظف الجامعة الرموز األخالقية(الصدق ،االستقامة )..والسلوك السوي
لتوفير المناخ األخالقي فيها.
تدعم القيادة الجامعية المبادئ األخالقية والسلوكيات الجيدة

بعد أخالقيات المنظمة

االنحراف المعياري

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات .spss
المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

024

االجتماعيَّة للمؤسَّسات وال َّشركات بين المقاربات النَّظريَّة والممارسات التَّطبيقيَّة
المسؤوليَّة ِ
من خالل الجدول رقم  .0نالحظ أن متغير أخالقيات االدارة حقق وسطا حسابيا( )0.10وانحرافا
معياريا( .)..66وبما أن الوسط الحسابي ينتمي للمجال] ]0.1،1.0فهذا يؤكد على أن اهتمام الجامعة عال،
وبما أن االنحراف المعياري أقل من  6فهذا دليل على اتساق مقبول للبيانات .وقد عولج المتغير ب 62فقرة.
أما فيما يخص أبعاد أخالقيات االدارة فكانت النتائج كالتالي:

 بعد األخالقيات الفردية :حقق وسطا حسابيا( ،)0.01وانحرافا معياريا( ،)..26وبما أن الوسط الحسابي
ينتمي للمجال] ]0.1،1.0فإن هذا يؤكد على أن اهتمام الجامعة عال ،وبما أن االنحراف المعياري أقل
من  6فهذا دليل على اتساق مقبول للبيانات.
بعد أخالقيات المنظمة :حقق وسطا حسابيا( ،)0.10وانحرافا معياريا( ،)..20وبما أن الوسط الحسابي



ينتمي للمجال] ]0.1،1.0فهذا يؤكد على أن اهتمام الجامعة بأخالقيات المنظمة عال ،وبما أن
االنحراف المعياري أقل من  6فهذا دليل على اتساق مقبول للبيانات.

 بعد أخالقيات القيادة :حقق وسطا حسابيا( ،)0.0.وانحرافا معياريا( ،)..60وبما أن الوسط الحسابي
ينتمي للمجال] ]0.1،0.1فهذا يؤكد على أن اهتمام الجامعة بأخالقيات القيادة متوسط ،وبما أن
االنحراف المعياري أقل من  6فهذا دليل على اتساق مقبول للبيانات.
.1.2المتغير التابع :المسؤولية االجتماعية
الجدول رقم : 14المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات الدراسة على عبارات
المسؤولية االجتماعية
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرقم

0.6

..60

.0

تحرص الجامعة على أن تكون االنجازات ذات جودة

0.10

6..0

.0

توفر الجامعة للعاملين فرص الترقية بشكل مستمر.

0.60

6.01

.1

تقدم الجامعة برامج تدريبية للعاملين تتماشى مع التطورات التكنولوجية .

0.60

6.61

4.23

1.11

0.6

..60

.1

يتم تحديد الحوافز والمكافئات وفق تقييم موضوعي للوظائف.

0.10

6..0

.2

تتم عملية الترقية وفق القوانين واألنطمة السارية.

0.60

6.01

.6

العبارة
تسعى الجامعة إلى الوفاء بالتزاماتها اتجاه المجتمع من خالل مخرجات
العملية التعليمية.

البعد االقتصادي
.0

تلتزم الجامعة بتنفيذ القوانين واللوائح ألنها ترى فيها تجسيدا للمسؤولية
االجتماعية.

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

022

االجتماعيَّة للمؤسَّسات وال َّشركات بين المقاربات النَّظريَّة والممارسات التَّطبيقيَّة
المسؤوليَّة ِ
4.2.

1.11

البعد القانوني
.2

توفر الجامعة نظاما يكفل تكافؤ الفرص عند توظيف العاملين.

0.6

..60

.6

تتبنى الجامعة السلوك األخالقي الذي يتطابق مع القوانين واألنظمة.

0.10

6..0

0.60

6.01

0.60

6.61

4.23

1.11

60

تقدم الجامعة منح دراسية لدعم الطلبة المتفوقين من ذوي الدخل المحدود

0.6

..60

60

تساهم الجامعة في دعم األنشطة الثقافية والمبادرات المجتمعية

0.10

6..0

61

تنظم الجامعة رحالت ترفيهية للعاملين وأسرهم.

0.60

6.01

البعد االنساني

4.2.

1.11

نتيجة المتغير المسؤولية االجتماعية

4.2.

1.11

6.
66

تحرص الجامعة على التعامل األخالقي مع المستفيدين من
خدماتها(طلبة،مجتمع ،مؤسسات.)...
توفر الجامعة فرص التوظيف لذوي االحتياجات الخاصة.

البعد األخالقي

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات .spss

من خالل الجدول رقم  .0نالحظ أن المتغير المسؤولية االجتماعية حقق وسطا حسابيا قدره( )0.01وانحرافا

معياريا قدره( ،) 6.66وبما أن الوسط الحسابي ينتمي إلى المجال]  ] 0.1،0.1فهذا دليل على أن تطبيق
المسؤولية االجتماعية متوسط بالجامعة .وقد عولج المتغير ب 61فقرة .أما فيما يخص أبعاد المسؤولية
االجتماعية فكانت النتائج كالتالي:

 البعد االقتصادي :حقق وسطا حسابيا( ،)0.01وانحرافا معياريا( ،)6.66وبما أن الوسط الحسابي ينتمي
للمجال] ] 0.1،0.1فإن هذا يدل على أن االلتزام االقتصادي للجامعة متوسط،
 البعد القانوني :حقق وسطا حسابيا( ،)0.02وانحرافا معياريا( ،)..20وبما أن الوسط الحسابي ينتمي
للمجال] ]0.1،0.1فهذا يدل على أن االلتزام القانوني للجامعة متوسط ،وبما أن االنحراف المعياري
أقل من  6فهذا دليل على اتساق مقبول للبيانات.

 البعد األخالقي :حقق وسطا حسابيا( ،)0.01وانحرافا معياريا( ،)6.66وبما أن الوسط الحسابي ينتمي
للمجال] ] 0.1،0.1فهذا يؤكد على أن االلتزام األخالقي للجامعة متوسط.
 البعد االنساني :حقق وسطا حسابيا( ،)0.02وانحرافا معياريا( ،)6.66وبما أن الوسط الحسابي ينتمي
للمجال] ] 0.1،0.1فهذا يؤكد على أن االلتزام االنساني للجامعة متوسط.

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

022

االجتماعيَّة للمؤسَّسات وال َّشركات بين المقاربات النَّظريَّة والممارسات التَّطبيقيَّة
المسؤوليَّة ِ
 .2اختبار الفرضيات:
الختبار الفرضيات فقد تم استخدام ) )One Sample T.Testللمقارنات الثنائية وعند مستوى
داللة  ...0والجداول اآلتية تبين النتائج التي تم الحصول عليها عند اختبار فرضيات الدراسة.
.1.2اختبار الفرضية األولى :وتنص هذه الفرضية على أن الجامعة ال تلتزم بأخالقيات الفرد
الجدول رقم :13نتائج اختبار T.Testللفرضية األولى
المتغير المستقل

قيمة tالمحسوبة

قيمة tالجدولية

األخالقيات الفردية

22.378

1.74

قيمة tالمعنوية
Sig-t
0.000

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات .spss

يتضح من الجدول رقم  .1أن قيمة tالمحسوبة بلغت()00.022

القرار االحصائي
رفض فرض العدم

وهي أكبر من قيمة

tالجدولية( ،)6.21كما أن قيمة  Sigمساوي للصفر ،وعليه يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة
التي تنص على "أن الجامعة تلتزم باألخالقيات الفردية".

.2.2اختبار الفرضية الثانية :وتنص هذه الفرضية على أن الجامعة ال تلتزم بأخالقيات المنظمة
الجدول رقم :1.نتائج اختبار T.Testللفرضية الثانية
المتغير المستقل

قيمة tالمحسوبة

قيمة tالجدولية

قيمة tالمعنوية

القرار االحصائي

أخالقيات المنظمة

0..000

1.74

0.000

رفض فرض العدم

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات .spss

يتضح من الجدول رقم  .0أن قيمة tالمحسوبة بلغت( )0..000وهي أكبر من قيمة tالجدولية(،)6.21

) ،كما أن قيمة Sigمساوي للصفر ،وعليه يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة التي تنص على "أن
الجامعة تلتزم بأخالقيات المنظمة".

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

022

االجتماعيَّة للمؤسَّسات وال َّشركات بين المقاربات النَّظريَّة والممارسات التَّطبيقيَّة
المسؤوليَّة ِ
.4.2اختبار الفرضية الثالثة :وتنص هذه الفرضية على أن الجامعة ال تلتزم بأخالقيات القيادة
الجدول رقم :1.نتائج اختبار T.Testللفرضية الثالثة
المتغير المستقل

قيمة tالمحسوبة

قيمة tالجدولية

قيمة tالمعنوية

القرار االحصائي

أخالقيات القيادة

61.220

1.74

0.000

رفض فرض العدم

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات .spss

يتضح من الجدول رقم  .1أن قيمة tالمحسوبة بلغت( )0..000وهي أكبر من قيمة tالجدولية(،)6.21

كما أن قيمة

 Sigمساوي للصفر ،وعليه يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة التي تنص على

"أن الجامعة تلتزم بأخالقيات القيادة ".
.3.2اختبار الفرضية الرابعة :وتنص هذه الفرضية على أن الجامعة ال تلتزم بالمسؤولية االقتصادية
الجدول رقم :10نتائج اختبار T.Testللفرضية الرابعة
المتغير المستقل

قيمة tالمحسوبة

قيمة tالجدولية

قيمة tالمعنوية

القرار االحصائي

البعد االقتصادي

62.022

1.74

0.000

رفض فرض العدم

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات spss

يتضح من الجدول رقم  .2أن قيمة tالمحسوبة بلغت( )62.022وهي أكبر من قيمة tالجدولية(،)6.21
كما أن قيمة

 Sigمساوي للصفر ،وعليه يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة التي تنص على

"أن الجامعة تلتزم بالمسؤولية االقتصادية".

 ...2اختبار الفرضية الخامسة :وتنص هذه الفرضية على أن الجامعة ال تلتزم بالمسؤولية القانونية
الجدول رقم :1.نتائج اختبار T.Testللفرضية الخامسة
المتغير المستقل

قيمة tالمحسوبة

قيمة tالجدولية

قيمة tالمعنوية

القرار االحصائي

البعد القانوني

01.201

1.74

0.000

رفض فرض العدم

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات spss

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

022

االجتماعيَّة للمؤسَّسات وال َّشركات بين المقاربات النَّظريَّة والممارسات التَّطبيقيَّة
المسؤوليَّة ِ
يتضح من الجدول رقم  .2أن قيمة tالمحسوبة بلغت( )01.201وهي أكبر من قيمة tالجدولية(،)6.21
كما أن قيمة  Sigمساوي للصفر ،وعليه يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة التي تنص على "أن
الجامعة تلتزم بالمسؤولية القانونية".
...2اختبار الفرضية السادسة :وتنص هذه الفرضية على أن الجامعة ال تلتزم بالمسؤولية األخالقية
الجدول رقم :1.نتائج اختبار T.Testللفرضية السادسة
المتغير المستقل

قيمة tالمحسوبة

قيمة tالجدولية

قيمة tالمعنوية

القرار االحصائي

البعد األخالقي

62.100

1.74

0.000

رفض فرض العدم

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات spss

يتضح من الجدول رقم  .6أن قيمة tالمحسوبة بلغت()62.100
tالجدولية(،)6.21كما أن قيمة

وهي أكبر من قيمة

 Sigمساوي للصفر ،وعليه يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة

التي تنص على "أن الجامعة تلتزم بالمسؤولية األخالقية".

.0.2اختبار الفرضية السابعة :وتنص هذه الفرضية على أن الجامعة ال تلتزم بالمسؤولية االنسانية
الجدول رقم :11نتائج اختبار T.Testللفرضية السابعة
المتغير المستقل

قيمة tالمحسوبة

قيمة tالجدولية

قيمة tالمعنوية

القرار االحصائي

البعد االنساني

60.11.

1.74

0.000

رفض فرض العدم

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات spss

يتضح من الجدول رقم  6.أن قيمة tالمحسوبة بلغت( )60.11.وهي أكبر من قيمة tالجدولية(،)6.21
كما أن قيمة

 Sigمساوي للصفر ،وعليه يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة التي تنص على

"أن الجامعة تلتزم بالمسؤولية االنسانية".

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

022

االجتماعيَّة للمؤسَّسات وال َّشركات بين المقاربات النَّظريَّة والممارسات التَّطبيقيَّة
المسؤوليَّة ِ
االستنتاجات والتوصيات:
النتائج :في ضوء النتائج المستخلصة في عرض وتحليل نتائج هذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من
االستنتاجات كما يلي:
 هناك دور للمسؤولية االجتماعية في تحقيق استراتيجية الجامعة ،وعلى الرغم من عدم وجود وضوح

أبعاد المسؤولية االجتماعية في استراتيجيتها ،إلى أن النتائج التي تم التوصل إليها توضح بشكل جيد

توفر البنية األساسية الالزمة لتحقيق هذه األبعاد.
 بخصوص بعد أخالقيات القيادة فالجامعة تحاول االلتزام به بصورة مقبولة عن طريق استخدام أنظمة
المكافأة والعقاب.

 تحقق الجامعة نتائج مقبولة في بعد أخالقيات الفرد ،إذ أنها تقوم بالتأكيد على أهمية أن يتسم األفراد
باالستقامة كونهم أداة لتنفيذ المعايير األخالقية.


الجامعة تلتزم بالمسؤوليات األخالقية القانونية.

التوصيات :توصي الدراسة بما يلي:
 ضرورة دمج مفهوم المسؤولية االجتماعية الملزمة وغير الملزمة في رسالة ورؤية وفلسفة الجامعة.

 على الجامعة أن تقوم بنشر المعلومات التي تتعلق بأخالقيات االدارة ومسؤوليتها االجتماعية لألفراد
وفق مبدأ الشفافية وبنشرات دورية بما يبرز مساهمتها في تحقيق المنافع للمجتمع.
 ضرورة أن تلتزم الجامعة اقتصاديا وانسانيا بشكل جدي لتحقيق أهداف المسؤولية االجتماعية.
قائمة المراجع:

المراجع باللغة العربية:
.6

أحمد جنان شهاب ( ،)0.60أخالقيات العمل :منظور اداري في تعزيز المسؤولية االجتماعية للمنظمات :دراسة تحليليلة

آلراء العاملين في مؤسسة الشاكري للمبرآت االجتماعية ،مجلة القادسية للعوم االدارية واالقتصادية ،م ،60ع ،1جامعة القادسية،

العراق.
.0

الجناعي نوري عبد الودود و أبو هادي عبد اهلل جابر حسن ( ،)0.62أبعاد المسؤولية االجتماعية الملزمة وغير الملزمة

وعالقتها باألداء التنظيمي :دراسة ميدانية في شركات االتصاالت بالجمهورية اليمنية ،مجلة العلوم االقتصادية واالدارية ،ع،6.1

م ،01جامعة بغداد ،العراق.
.0

المعاضيدي معن وعد اهلل ( ،) 0.62توظيف مقومات بناء المنظمات األخالقية في تحقيق المزايا التنافسية

األخالقية:دراسة استطالعية في شركة الحكماء إلنتاج األدوية والمستلزمات الطبية ،مجلة االقتصاد واالدارة،م،16ع ،661العراق.
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.1

النويقة عطا اهلل شير ( ،)0.61أثر أخالقيات األعمال والم سؤولية االجتماعية في تعزيز الميزة التنافسية في البنوك

التجارية العاملة في منطقة مكة المكرمة ،مجلة دراسات ،العلوم االدارية ،م،10ع،6الجامعة األردنية ،األردن

.0

بلعور سليمان ( ،) 0.60دور منظومة القيم في دعم أخالقيات االدارة والمسؤولية االجتماعية في المؤسسة ،مجلة

التكامل االقتصادي ،م،0ع ،0أدرار ،الجزائر.

.1

بن ساهل لخضر و محمد بشير ( ،) 0.62المسؤولية االجتماعية في البحث العلمي بين المفهوم والمأمول :قراءة تحليلية

للمبادئ األساسية ألخالقيات المهنة واآلداب الجامعية ،مجلة الرسالة للدراسات والبحوث االنسانية ،م،0ع،0جامعة العربي

تبسي،تبسة  ،الجزائر.
.2

بوحنية قوي( ،) 0..0الثقافة التنظيمية كمدخل أساسي للتنمية الشاملة ،مجلة الباحث ،ع 0جامعة قاصدي مرباح،

.2

بومجان توفيق و أ وبختي نصيرة (،) 0.62بناء نموذج مفاهيمي للتطوير المنظمي من أجل ترسيخ المسؤولية االجتماعية

ورقلة ،الجزائر.

في منظمات األعمال في الجزائر :دراسة حالة على مجموعة فنادق في الجزائر ،مجلة إقتصاد المال واألعمال،م،0ع، 6جامعة

حمه لخضر ،الجزائر.
.6

حدو سميرة أحالم و فالق محمد ( ،) 0.62التطبيق العملي للذكاء التنافسي في تفعيل المسؤولية االجتماعية لمنظمات

األعمال :حالة شركة موبيليس لالتصاالت الخلوية ،مجلة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات ،ع ،66الجزائر.
.6.

حسين ليث سعد اهلل و الجميل ريم سعد ( ،) 0.60المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين وانعكاسها على أخالقيات العمل،

مجلة بحوث مستقبلية ،كلية الحدباء ،مركز الدراسات المستقبيلة ،العراق.

.66

راتول محمد وفالق محمد ( ،) 0.60عالقة أخالقيات االدارة باألداء في المؤسسات االقتصادية الجزائرية ،ملتقى حول

مقومات تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد االسالمي ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية جامعة قالمة،

الجزائر.
.60

راضي جواد محسن و حسن عبد اهلل كاظم ( ،)0.62العالقة بين السلوك األخالقي للقيادة وااللتزام التنظيمي :دراسة

اختبارية في كلية االدارة واالقتصاد ،مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية ،ع ،06جامعة القادسية ،العراق.
.60

صالح محمود عبد الحميد وآخرون ( ،)0.61أثر برامج المسؤولية االجتماعية على القدرة التنافسية لشركة االتصال من

وجهة نظر العميل :دراسة ميدانية بالتطبيق على شركات االتصال السعودية ،المجلة العربية لالدارة ،م،01ع ،6المنظمة العربية

للتنمية االدارية ،مصر.
.61

طالب نظام جبار و ظاهر طيبة حبيب ( ،)0.62المسؤولية االجتماعية للشركات األجنبية تحت مظلة االتفاقات

اإلطارية الدولية  :دراسة تحليلية ،مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية ،جامعة القادسية ،العراق.
.60

عبد الدائم علي عبد السالم و يوسف عبد الخالق هشام ( ،)0.62تطوير منظومة اخالقيات االدارة لتعزيز المسؤولية

االجتماعية للمؤسسات الحكومية في المجتمع العراقي :دراسة تحليلية على عينة من القيادات العليا والوسطى في رئاسة الجامعة
العراقية ،مجلة العلوم االقتصادية واالدارية،م،00ع ،60جامعة بغداد ،العراق.
.61

محسن زوبيدة و محدادي لبنى ( ،)0.62واقع المسؤولية االجتماعية األخالقية في المؤسسة االقتصادية :دراسة لتجارب

بعض الدول المتقدمة والدول النامية ،مجلة البحوث االقتصادية المتقدمة ،ع ،.0جامعة حمة لخضر ،الوادي ،الجزائر.
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.62

مهدي ميادة حياوي و داود رزاق مهور ( ،) 0.62تأثير اخالقيات األعمال في تحقيق الميزة التنافسية :أنموذج إسالمي

مقترح للمنظمات المحلية المعاصرة ،مجلة الغري للعلوم االقتصادية و االدارية ،ع ،06جامعة القادسية ،العراق.

.62

نجم عبود نجم( ،)0..1أخالقيات اإلدارة و مسؤولية األعمال في شركات األعمال ،ط ،6مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،

عمان ،األردن.
.66

هادف ليلى و بوغاري فاطمة الزهراء ( ،)0.66أثر أخالقيات األعمال للمؤسسة على سلوك وأداء رجال البيع :دراسة

حالة المنتجات الصيدالنية ،مجلة الريادة لألعمال االقتصادية،م،0ع ،6الجزائر.
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ِ المسؤوليَّة
"" المسؤولية االجتماعية وتطبيق البعد البيئي بمؤسسات االسمنت في الدول العربية
Social responsibility and the application of the environmental dimension
in the cement companies in the Arab countries

دراس يامنة
-الجزائر-20جامعة قسنطينة
:الملخص
نهدف من خالل هذه الورقة البحثية إلى التعرف على المفهوم السائد للمسؤولية البيئة مع اقتصار ذلك
 ومعرفة واقع تبني هذا المفهوم،على المؤسسة االقتصادية باعتبارها العامل األساسي المؤثر والملوث للبيئة
 وأهم مبادرات المسؤولية البيئية في المؤسسات العربية،في بعض مؤسسات صناعة االسمنت بالدول العربية

 مؤسسة إسمنت الخليج،التي تنشط في مجال االسمنت ك مؤسسة اسمنت المتحدة الصناعية بالسعودية
 وقد توصلت الدراسة إلى أن الكثير من هذه المؤسسات أنشأت قسمًا،والمؤسسة الوطنية لإلسمنت بلبنان
.للمسؤولية االجتماعية ونجحت في توصيل التزامها بتنفيذ أنشطة المسؤولية االجتماعية والبيئية

. مؤسسات االسمنت، حماية البيئة، المسؤولية البيئية، المسؤولية االجتماعية:الكلمات المفتاحية
Abstract :
we aim from this paper, to identify the concept of environmental responsibility, exactly in the
economic company that it is the main factor influence and pollute the environment, also to know
the reality of adopting this concept in some cement industry companies in the Arab countries,
and the most important initiatives of environmental responsibility in the Arab companies that
are active in the field Cement like; the United Industrial Cement Corporation of Saudi Arabia,
the Gulf Cement Corporation and the National Cement Corporation of Lebanon. The study
concluded that many of these companies have established a social responsibility department
and have success in connecting their commitments to implement the social and environmental
responsibility activities.
Keywords: social responsibility, environmental responsibility, environmental protection,
cement companies
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االجتماعيَّة للمؤسَّسات وال َّشركات بين المقاربات النَّظريَّة والممارسات التَّطبيقيَّة
المسؤوليَّة ِ
مقدمة
مع االنتشار الكبير لمفهوم المسؤولية االجتماعية ،أصبح من الصعب على المؤسسات التغاضي عن
دورها التنموي واحساسها بالمسؤولية االجتماعية والبيئية داخل المجتمع ،وأهمية هذه المشاركة االجتماعية
ال تكمن فقط في الشعور بالمسؤولية وانما أصبح أم ار ضروريا لكسب تعاطف المجتمع واحترامه وبالتالي

النجاح واإلقبال من المستهلكين ،إن مفتاح نجاح ونمو المؤسسات االقتصادية يمكن ربطه بمدى أهمية
وادراك المسؤولية االجتماعية المرتبطـة بعدد من القيم ومعايير اإلنسانية السامية ،كالتكافل واإلحساس
بالوطنية اتجاه كل ما لـه عالقة بالمؤسسة سواء كان موظفا أو عامال مساهم ،مالك ،فرد من المجتمـع،

البيئة  ...ولهذا فإنه متى ما زادت المؤسسة االقتصادية في فهم واعطاء أهمية وقيمة لتلك العملية الطوعية
زادت عملية تطور وازدهار المؤسسة مما يزيد من ربحيتها وسمعتها.
 -1المسؤولية البيئية في المؤسسة
إن الت ازم المؤسسة بمسؤوليتها االجتماعية هي اآللية التي من خاللها تساهم في تحقيق التنمية المستدامة،
ّ

وسنحاول التعرف على البعد البيئي لها.
 1-1مفهوم المسؤولية البيئية

المسؤولية البيئية للمؤسسة ما هي إال جزء من المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة الخارجية والداخلية
للمؤسسة ،وهناك عدة تعاريف للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،تختلف باختالف وجهات النظر في تحديد
شكل هذه المسؤولية ،وبصفة عامة فقد عرفت غرفة التجارة العالمية المسؤولية االجتماعية للمؤسسات على
أنها جميع المحاوالت التي تساهم في تطوع المؤسسات لتحقيق التنمية وذلك العتبارات أخالقية أو
اجتماعية ،ومن ثم فإن المسؤولية االجتماعية تعتمد على المبادرات االجتماعية والثقافية واألخالقية الحسنة

من المؤسسات تجاه المجتمع.
وبالنسبة للمسؤولية البيئية للمؤسسات هي :عملية تغطية اآلثار السلبية الملوثة للبيئة نتيجة العمليات

اإلنتاجية للمؤسسات والعمل على تخفيض عملية تلف المنتجات واالنبعاثات الغازية ،وتقليص الممارسات
التي تكون لها آثار سلبية مستقبال على البيئة ،كما يمكن أن تتمثل المسؤولية البيئية في تطبيق العمليات
الخاصة بحماية البيئة (زيدان.)2102 ،

فإذا كانت األعمال تعمل من أجل بيئة ال محدودة الموارد وسلع بيئية مجانية وتكاليف خارجية

يتحملها المجتمع أو الطبيعة ،فإن المسؤولية البيئية هي إعادة التوازن في عالقة األعمال بالبيئة من
خالل التأكيد على محدودية الموارد وكون السلع البيئية ذات تكلفة شانها شان عوامل اإلنتاج األخرى
كرس المال والعمل ،وبالتالي فهي تكلفة داخلية على من يستخدمها أو يلوثها أو يفسدها أن يتحملها
أ

(عبود.)2102 ،
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 2-1أنواع السلوك البيئي بالمؤسسة
يمكن التمييز بين ثالث أنواع من السلوكيات البيئية وهي:
أ .السلوك البيئي الدفاعي :يركز هذا السلوك على النتائج االقتصادية الفورية ،والهدف الوحيد لمن
ينتهج هذا السلوك هو الربح ،فاالستثمارات البيئية بالنسبة للمؤسسات التي تتبع هذا السلوك على
أنها تكلفة إضافية وغير مفيدة ،ويجب تجنبها لتعارضها مع مصلحتها االقتصادية وقد بدأ هذا النوع

من السلوك في التالشي تدريجيا ألن المخاطر المترتبة عن عدم االلتزام بالتشريعات والتنظيمات
البيئية أصبحت كبيرة ومن غير الممكن تجاهلها.
ب .السلوك البيئي الممتثل :تكتفي المؤسسات التي تتميز بهذا النوع من السلوك باالمتثال وااللتزام
بالمعايير التي تفرضها التشريعات البيئية ،هذه المؤسسات ترى بأن االستثمارات البيئية هي تكاليف
ال مفر من تحملها لكن يجب العمل على التخفيض من مستواها فهي بذلك تكتفي بالحد األدنى
للمعايير البيئية القانونية ،والهدف الرئيسي لمؤسسة ذات سلوك بيئي ممتثل هو تحقيق مستوى
أفضل من األرباح مع المحافظة على صورتها من التضرر في حالة عدم التزامها بالتشريعات

البيئية ،ويعد هذا السلوك األكثر شيوعا بين المؤسسات.

ت .السلوك البيئي الواعي :تنتهجه المؤسسات بغية تحقيق أهداف بيئية تقع في مستوى أعلى من ذلك
الذي تحدده المعايير القانونية والدافع إلى ذلك من وجهة نظر هذه المؤسسات هو أن القوانين
المطبقة ال تعكس حقيقة القيم االجتماعية السائدة وتصبح المعطيات البيئية عنص ار أساسيا في
إستراتيجية المؤسسة بحيث المؤسسة التي تتبنى سياسة بيئية استباقية من خالل حصولها على مزايا
تنافسية متنوعة اقتصادية وتكنولوجية هي األفضل بحيث تحتفظ على سلطتها في اتخاذ الق اررات

(المعموري.)2102 ،
 3-1أهمية تبني المسؤولية البيئية
يمكن إجمال ضرورة تبني مسؤولية بيئية في المؤسسة االقتصادية ،فيما يلي:
 -تعزيز المشاركة الشخصية والجماعية.

 زيادة الوعي البيئي لدى العمال وتقديم الحوافز لتشجيع المبادرات الطوعية لمكافحة التلوث. البحث عن فرص سوقية من خالل عرض سلع وخدمات مصممة لتحسين البيئة المحيطة. البحث في تحسين النتائج االقتصادية عن طريق القيم بالتحسينات الهيكلية والتكنولوجية الستعمالهابشكل أقل مقابل القيام باألشياء بشكل أفضل.

 -تضع قواعد تنظيمية جديدة تجعل من األرض مالكا تنظيميا شرعيا لكل المؤسسات.

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

362

االجتماعيَّة للمؤسَّسات وال َّشركات بين المقاربات النَّظريَّة والممارسات التَّطبيقيَّة
المسؤوليَّة ِ
 4-1عناصر المسؤولية البيئية :وتتمثل عناصر في ثالث ركائز أساسية هي:
أ .التعهدات البيئية :وذلك من خالل ما يلي:
 الموارد الطبيعية :عن طريق:
االقتصاد في استخدام المواد الخام.-االقتصاد في استخدام مصادر الطاقة.

 المساهمة في اكتشاف مصادر جديدة للمواد الخام والطاقة (خامرة.)0222 ، المساهمات البيئية :وذلك بـ:
 تجنب مسببات تلوث األرض والهواء والمياه واحداث الضوضاء.تصميم المنتجات وعمليات تشغيلها بطريقة تؤدي إلى تقليل المخلفات.-التخلص من المخلفات بطريقة تكفل تخفيض التلوث.

ب .إدارة الموارد والطاقة :وتكون ضمن النقاط التالية:
 استغالل األمثل للموارد الطبيعية. -اعتماد وتطبيق أنظمة اإلنتاج الصحيحة.

 مراجعة وتقييم األداء من أجل االستم اررية في النمو. إنتاج واستعمال األمثل للموارد المتجددة.ج .مراعاة أصحاب المصالح :وتكون من خالل النقاط التالية:
 تقديم التقارير الدورية ألصحاب المصالح حول نشاطاتها البيئية. القيام باإلفصاح واإلعالم المجاني للسلطات والمنظمات المحلية. قبول المحاسبة من طرف أصحاب المصالح حول اآلثار البيئية الناتجة عن عمل المؤسسة. -2السياسة البيئية في المؤسسات لترسيخ المسؤولية البيئية
 1-2السياسة البيئية للمؤسسة االقتصادية
تعد السياسة البيئية أهم المتطلبات لتحقيق الفعالية البيئية في المؤسسة وتعبر هذه األخيرة عن مفهوم
تسييري يدفع المؤسسات االقتصادية باستخراج المستوى األمثل من الموارد والطاقة مع تخفيض
االنبعاثات ،وتعد المؤسسة هذه السياسة لتؤكد (العزاوي:)0220 ،
 مدى مالءمتها لطبيعة وحجم المؤثرات البيئية الناشئة عن األنشطة والسلع والخدمات الخاصةبالمؤسسة.

-مدى االلتزام بالتحسين المستمر والوقاية من التلوث.
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 مدى االلتزام بالتوافق مع القوانين والضوابط والتشريعات المتعلقة بعمليات المؤسسة. توفير إطار لوضع ومراجعة األهداف والغايات البيئية.التأكد من عمليات التوثيق والتنفيذ والمحافظة على السياسة البيئية وايصالها إلى جميع العاملين.-التأكد من إعالن السياسة على الجمهور.

ومن شأن تبني المؤسسة الفعالية البيئية يمكنها الحصول على قيمة مضافة أكبر وأهم أبعادها ما يلي

(:)0222 ،Mahieddine

 -تخفيض استخدام المواد في المنتجات والخدمات.

 تخفيض الكثافة الطاقوية (تخفيض الوحدات المدخلة من الطاقة إلنتاج وحدة واحدة من اإلنتاج). تخفيض االنبعاثات السامة. تعظيم استرجاع المواد المستخدمة. -تعظيم االستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

 تدعيم استدامة المنتجات (زيادة دورة حياة المنتوج). رفع حجم المنافع التي تقدمها المنتجات والخدمات.وتتبع حاليا المؤسسات مبادرات طوعية في مجال حماية البيئة تسمح بإظهار أدائها البيئي الفعال كما
تشجع التنظيم الذاتي للقطاعات االقتصادية ،هذا النوع من المبادرات يثمن التفاوض والتفاهم بين القطاعات
االقتصادية من جهة وبين السلطات العمومية من جهة أخرى ،ويمكننا التمييز بين أربع أنواع أساسية
للمبادرات الطوعية (:)3002 ،OCDE
 األنظمة الطوعية العمومية )Les systémes volontaires publics) :هي عبارة عن دفاتر شروط
تعدها السلطات العمومية والتي يمكن للمؤسسات أن تنخرط فيها بشكل طوعي وفردي مقابل االستفادة

من التوصيف البيئي) (Ecoétiquetageأو العالمة البيئة) (Ecolabelلمنتجاتها ،دفاتر الشروط هذه
يمكن أن تتعلق باألداء البيئي(  ،)Performance environnementalبالتكنولوجيا أو طرائق اإلنتاج
المنتهجة ،كما تمكن الوكاالت الوطنية للمعايرة المؤسسات التي تستجيب لمتطلباتها من االستفادة من

االعتراف (.)Reconnaissance

 االتفاقيات البيئية المتفاوض عليها بين السلطات العمومية والصناعة :وهي عقود تبرم بين السلطات
العمومية وقطاع صناعي معين تتضمن األهداف البيئية الواجب تحقيقها والجدول الزمني لذلك ،يتعهد
القطاع الصناعي ببلوغ األهداف في اآلجال المحددة وبالمقابل تتعهد السلطات العمومية بعدم إصدار

تشريعات جديدة (معيار بيئي إجباري ،رسوم) وتقوم بمراقبة مدى احترام القطاع لبنود االتفاق.
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 االتفاقيات الخاصة بين الشركات الملوثة وضحايا التلوث :وهي عقود تبرم بين المؤسسة وتلك األطراف
المتضررة من انبعاثاتها الملوثة (العمال ،السكان ،مؤس سات مجاورة) أو من يمثلها (جمعيات محلية،
جمعيات حماية البيئة ،نقابات ،تنظيمات مهنية) ينص العقد على بعث برنامج إلدارة البيئة و/أو وضع
آليات إلزالة التلوث.

 االلتزامات أحادية الجانب للمؤسسات :تتمثل في إعداد المؤسسة لبرنامجها البيئي الخاص بها وتعلم
به المساهمين  ،الزبائن ،المستخدمين والرأي العام ،تعتبر هذه االلتزامات أحادية الجانب احد أشكال
التنظيم الذاتي للمؤسسة ،بحيث تحدد لنفسها معايير وأخالقيات في التعامل مع مختلف األطراف تفوق
تلك التي تحددها التشريعات وهي أرقى مراحل النضج الذي يمكن أن تصل إليه المؤسسة.
 0-0دوافع تبني المسؤولية البيئية في المؤسسة االقتصادية:
يعتبر تبني المسؤولية البيئية في المؤسسة االقتصادية ضروريا في عصرنا هذا رغم عدم وجوبه
قانونيا ،حيث صار المنتج البيئي مطلوبا عالميا ومن المتطلبات األساسية في شروط االنضمام لمنظمة
التجارة العالمية ،لهذ ا نجد أن المؤسسة االقتصادية تدمج هذه المسؤولية في الظاهر طوعية لكن األصل
فيها طابع اإلجبار.

أ .أسباب التبني االختياري للمسؤولية البيئية في المؤسسة االقتصادية :من أهم هذه األسباب ما يلي:
 تقليل كمية النفايات وبالتالي تقل المخاطر الناتجة عن االنبعاثات واإلصدارات اإلشعاعية.حماية األنظمة البيئية واالستخدام األفضل للموارد الطبيعية. اإلسهام ولو بجزء بسيط في معالجة مشكلة االحتباس الحراري وحماية طبقة األوزون. زيادة الوعي بالمشاكل البيئية في المنطقة التي تتمركز فيها المؤسسة وفروعها تحسين أداء المؤسسةفي النواحي البيئية.
تحسين صورة المؤسسات بيئيا ،تحسين الصورة العامة للمؤسسة أمام مجتمعها وقواه الفاعلة في مجالحماية المستهلك والبيئة وتمكين المؤسسات بالتالي من كسب ودهم ودعمهم .
تقليل التكلفة بإعادة التدوير والبرامج األخرى المشابهة واإلدارة األفضل للجوانب البيئية لعملياتالمؤسسة.
-السيطرة الجيدة على سلوك األفراد وطرق العمل ذات التأثير البيئي المحتمل.
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ب .أسباب التبني اإلجباري للمسؤولية البيئية في المؤسسة االقتصادية :إن التبني الطوعي ال يعد
السبب الوحيد بل أصبح مطلبا للعديد من الجهات الخارجية ذات المصلحة ،لذلك صار اهتمام
المؤسسات باالعتبارات البيئية يتم استجابة لمطالب جماعات الضغط ،كما هو موضح فيما يلي
(الكرداشة:)0202 ،
المتطلبات الحكومية :المتمثلة في التشريعات البيئية لجعل المؤسسة أكثر التزاما ورعاية لالعتباراتالبيئية
المستهلكين  :لقد أصبحت البيئة أحد العوامل الرئيسة المؤثرة على دوافعهم االستهالكية ،وأحداالعتبارات األساسية في تحديد رغباتهم وجاذبيتهم وتفضيالتهم لنمط معين من السلع دون غير ها.
المساهمين والمستثمرين :تواجه المؤسسات ضغوطا متزايدة من جانب كل من المساهمينوالمستثمرين من أجل تحين المؤسسات أدائها البيئي.
المتطلبات التعاقدية :إن القلق الخاص بشؤون البيئة وزيادة الضغوط من القوانين والتشريعات المتالحقةوكذلك من المجتمع بمختلف فئاته ،قد غيرت من أسلوب األعمال وعقد الصفقات على مستوى العالم.
 -3مبادرات المسؤولية البيئية في المؤسسات العربية التي تنشط في مجال االسمنت
في سبيل تطبيق المسؤولية البيئية بمؤسسات صناعة االسمنت اتجهت أغلبيتها لصناعة االسمنت
األخضر الصديق للبيئة والمسمى االسمنت البوزالني ،هذا النوع من االسمنت متميز لما له من مواصفات
تختلف عن األنواع األخرى من االسمنت فهو يتكون من )( 70%-80%اسمنت بورتالند مضافا إليه

)( 15-20%بوزالنا سوداء اللون وهي(مواد بركانية سليكونية والومنيومية طبيعية مئة بالمائة ،تؤخذ من

الجبال البركانية مباشرة وال تتعرض ألية تفاعالت أو إضافات كيميائية ولذلك ينصح باستخدامها حيث ال
توجد أية أضرار أو سلبيات من استخداماتها المختلفة والتي تعطي بنفسها قيمة اسمنتية ).
 1-3فوائد استخدام االسمنت البوزالني:
أ .على مستوى مصنع االسمنت


توفير الطاقة والح اررة والكهرباء المستخدمة.



تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون.



تخفيض تكلفة اإلنتاج بسبب المواد المضافة من البوزالنا.



تقليل نسبة األمراض على مستوى العمال والموظفين.



تقليل نسبة التلوث البيئي على مستوى موقع المصنع والمناطق المحيطة.
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ب .على مستوى البيئة:


تقليل االنحباس الحراري الناتج عن انبعاث ثاني أكسيد الكربون في صناعة االسمنت العادي.



تخفيض مستوى األضرار الصحية على اإلنسان نتيجة انبعاث الغازات من صناعة االسمنت العادي.



نظافة البيئة من خالل التخلص من فضالت الصناعة التي يعاد تدويرها من فضالت المحطات
الكهرباء ومصانع الحديد الصلب.
ث .على مستوى االقتصاد الوطني:



توفير كميات كبيرة من المياه المستخدمة في صناعة الخرسانة في المباني التي يمكن استخدامها مع
االسمنت العادي.



توفير المواد الخام من الكينكر المستخدم في صناعة االسمنت العادي لألجيال المقاومة.



تخفيض تكاليف االستخدام االسمنت العادي.



تقليل اإلمراض الناتجة عن صناعة االسمنت العادي.



تقليل تلوث البيئة.



تخفيض مستوي االنحباس الحراري الناتج عن الصناعة.

 2-3التجربة العربية في قطاع االسمنت:
أ .مؤسسة اسمنت المتحدة الصناعية:
مؤسسة اسمنت المتحدة الصناعية مؤسسة صناعية عام  3102بموجب السجل التجاري

رقم( )2121323303حيث تمتلك المؤسسة أحدث المصانع التي تم إنشاؤها مؤخ ار في المملكة العربية
السعودية حيث تبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع  3مليون طن من االسمنت سنويا لتلبية احتياجات عمالئها
وتسعى شركة األسمنت المتحدة الصناعية من بداية اإلنتاج لتحقيق أعلى المعايير البيئية من أجل
حماية البيئة ،وقد قامت الشركة بالعديد من المبادرات البيئية التي تساهم في خلق بيئة نظيفة ومنها

(:)9102 ،unitedcement
 تصميم المصنع ليكون برج التسخين ذو ستة مراحل مما يقلل استهالك الطاقة والوقود األحفوري.
 إنتاج األسمنت البورتالندي البوزوالني.

 قامت المؤسسة بزراعة آالف األشجار بالمصنع.
 استخدام مياه الصرف الصحي المعالج للزراعة والتبريد.
 استخدام الطاقة الشمسية إلنارة بعض طرق المصنع.
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ب .مؤسسة إسمنت الخليج
دعمت مؤسسة إسمنت الخليج منذ تأسيسها عام  9112قضايا الصحة والسالمة والجودة واالستدامة
والكفاءة والنمو ،في أقل من عشر سنوات نجحت الشركة في تبوأ مركز الريادة في مجالها وأصبحت أحد
مزود لهذه
المصدرين لتزويد اإلسمنت في دولة قطر ،وهي تسعى في الوقت الحاضر ألن تصبح أكبر ّ
المادة الحيوية ،مع المحافظة على أعلى معايير الجودة لكسب رضا زبائنها وعمالئها ،علمًا بأن ما يحفزها
في ذلك هو تماشي رؤيتها مع رؤية قطر في مجال التنمية الوطنية.

وأطلقت المؤسسة مشروع االسمنت األخضر ،الذي ُيعد مصنعًا فريدًا من نوعه في المنطقة لصناعة
االسمنت وفق أفضل معايير التكنولوجيا البيئية المتاحة ،وبهذه الخطوة أثبتت شركة اسمنت الخليج التزامها
بأحدث الممارسات العالمية الرامية إلى حماية البيئة والمحافظة عليها لخير أجيال الحاضر والمستقبل.
تهدف شركة إسمنت الخليج من خالل بنائها المصنع األخضر إلى إنشاء وحدة الكلنكر بطاقة مضمونة
مقدارها  2111طن متري في اليوم وطاقة طحن مقدارها  2111طن متري من اإلسمنت ،ترتكز وحدة
التصنيع هذه التي تعمل بطاقة  2111طن يومياً على تقنية الفرن الدوار الجاف مع ست مراحل من

التسخين والتكليس المسبقين (.)9102 ،qatariinvestors
ج .المؤسسة الوطنية لالسمنت لبنان

حرصت المؤسسة في تصميم مصنعها وخطوطه اإلنتاجية بحيث تتوفر فيه الحماية الكاملة للبيئة وفق
المواصفات الخاصة بالبنك الدولي وعملت على:


االستثمار في منظومة متكاملة من الفالتر التي تقوم بتنقية الهواء من الغبرة واألدخنة المصاحبة



التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العالقة بحماية البيئة وااللتزام بجميع المقاييس والمعايير المحددة من

للعمليات اإلنتاجية للمصنع وفق معايير البنك الدولي (مؤسسة صديقة للبيئة).
قبل تلك الجهات والمتعلقة بالحفاظ على البيئة وحمايتها.


االلتزام المستمر بالتصرف إداريا وأخالقيا وفق المعايير البيئية المتفق عليها محليا وعالميا في أنشطتها
اإلنتاجية والفنية داخل موقع المؤسسة ومحيطها الخارجي من خالل توفير أجهزة الرصد والمتابعة
والتحليل لكافة العمليات التي عالقة بالحفاظ على البيئة المحلية والعامة.



قامت المؤسسة بتخصيص جزء من مساحة الموقع الذي تتواجد فيه كمحمية ووفرت فيها الظروف
الطبيعية لتواجد وتكاثر أنواع متعددة من الحيوانات والطيور والزواحف البرية والمائية.



تقوم الشركة بدعم المؤسسات والجهات الرسمية واألهلية ذات العالقة في أنشطتها الهادفة إلى الحفاظ

على سالمة ونظافة البيئة أو نشر الوعي الصحي والبيئي في أوساط المجتمع.
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زراعة وتشجير مساحات من المصنع باألشجار المثمرة وأشجار الزينة والحشائش التي تعمل على تنقية
الهواء وتوفير األوكسجين و تنقية الهواء وتلطيف ح اررة الجو السائد في موقع المؤسسة.



رش المياه على الطرقات الترابية التي تربط بعض مواقع اإلنتاج الغير مزفلته بهدف الحد من تطاير

األتربة المتطايرة أثناء السير وكذا رش المياه على عمليات الكسارات ومواقع اإلنتاج المكشوفة بهدف
إخبات الغبار المتولد أثناء العمل.



معالجة مخلفات العمليات اإلنتاجية والفنية واإلدارية وفقا للمعايير البيئية المعتمدة محليا وعالميا.

إنشاء البحيرات والشالالت المائية في موقع المؤسسة الملطفة من ح اررة جو الموقع (،ncc.maspwr
.)3102

خـاتمـة:
للمسؤولية البيئية حاليا دور هام لنجاح المؤسسة واالرتقاء بأدائها وتموقعها في السوق ،ومن خالل هذه
الورقة البحثية فقد توصلنا إلى أن:
 المسؤولية البيئية أصبحت تعطي ميزة تنافسية للمؤسسة وتحسن من أداءها عند االهتمام بها ،فهي مورداستراتيجي يؤدي عند استثماره بفعالية إلى خلق قيمة للمؤسسة.
 مؤسسات االسمنت في الدول العربية رغم كونها المساهم األكبر في تلوث البيئة إال أنها بدأت توجه نظرهانحو مفهوم المسؤولية البيئية ،عن طريق التغيير في أساليب إنتاجها إلى األساليب الصديقة للبيئية.
المؤسسات االسمنتية بالدول العربية تهتم بأبعاد المسؤولية البيئية بنسب متفاوتة.وعليه نوصي بما يلي:
 على باقي مؤسسات االسمنت بالدول العربية الحذو نحو هذه المؤسسات بتبني المسؤولية البيئية.
 العمل على دعم قيام مشروعات صغيرة صديقة للبيئة في المنطقة المحيطة بالمؤسسة يتم تمويلها
من صندوق خاص بالمؤسسة.

فعالة إلظهار جهودها في مجال المسؤولية االجتماعية
 جعل المواقع اإللكترونية للمؤسسات أداة ّ
والبيئية ،بتخصيص صفحة على الموقع حول جهود المؤسسة في تحقيق مفاهيم المسؤولية
االجتماعية.
 االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي إذ تتيح للمؤسسة معرفة القضايا التي تشغل المجتمع،
فتوجه جهودها لمعالجتها ،مع استخدامها في قيادة جهود المؤسسة بشكل أفضل لحشد جهود اآلخرين

في قضيتها ،ما يخلق شريحة من أنصار هذه القضايا تتولى توصيل جهود الشركة للمجتمع.
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إشرك العاملين في جهود المؤسسة نحو المسؤولية البيئية فذلك يشعرهم بالرضا ،ما يدفعهم للعمل
ا
أكثر لتطبيق ألبعادها بدقة.

قائمة المراجع:

 -0سامح غرايبية ،يحي الفرحان ، 2112 ،المدخـل إلى العلـوم البيئية ،الطبعة العربية الثالثة ،اإلصدار الثاني ،دار
الشروق للنشر والتوزيع ،مصر.

 -2الطاهر خامرة ،2112 ،المسؤولية االجتماعية والبيئية مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية
المستدامة ،رسالة ماجستير ،جامعة ورقلة ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،الجزائر.
 -3عبود نجم ،2102 ،المسؤولية البيئية في منظمات األعمال الحديثة ،دار الورق للنشر والتوزيع ،اإلمارات العربية
المتحدة.
 -4علي محمد ثجيل المعموري وآخرون ، 2102 ،دور الذكاء االقتصادي في تفعيل االلتزام بالسلوك البيئي المستدام،
العدد ،20مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية ،جامعة واسط ،العراق.
 -5محمد عبد الوهاب العزاوي ،2112 ،أنظمة إدارة الجودة والبيئة ،الطبعة األولى ،عمان.
 -2منذر نائل الكرداشة ، 2101 ،واقع تبني منظمات األعمال الصناعية للمسؤولية البيئية ،رسالة ماجستير في إدارة
األعمال ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ،عمان.

 -2يعقوب محمد زيدان ،2102 ،اآلثار البيئية لنشاط شركات البترول ومدى تحملها لمسؤوليتها تجاه البيئة ،ملتقى
دولي ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة بشار.
8- BOUZIANE Mahieddine, 2003, les approches volontaires dans les politiques de l'environnement:
efficacité et combinaison avec d'autre instruments d'intervention, Séminaire Management de la
qualité, E S G , OCDE, Paris.

مواقع االنترنيت:
 -9موقع

اسمنت

الخليج:

https://www.qatariinvestors.com/arabic/industries-companies/qig-

 ، industries/alkhalij-cementتاريخ االطالع عليه.1122/12/21 :

-01

موقع اسمنت الصناعية https://unitedcement.com.sa/?lang=ar :تاريخ االطالع عليه.1122/12/12 :

 -22موقع االنترنيت اسمنت لبنان  http://ncc.maspwr.com/ar/envir-pra.phpتاريخ االطالع عليه.1122/12/01 :
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الجامعة البيئة الداعمة لممارسة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
في ضوء مواصفات "اإليزو "90111
THE UNIVERSITY-THE

SUPPORTING ENVIRONMENT TO PRACTICE THE SOCIAL
RESPONSIBILITY OF THE ENTERPRISES IN THE LIGHT OF

" " ISO 26000

د .ذهبية الجوزي
جامعة خميس مليانة ،الجزائر

ملخص:
من خالل هذه الدراسة حاولنا تجسيد ممارسة المسؤولية االجتماعية على مستوى الجامعات وفقا

لتوجيهات مواصفة اإليزو  ،00222حيث تفرض ممارسة المسؤولية االجتماعية على مستوى هذه
المؤسسات ضرورة الحوار مع أصحاب المصالح المختلفة ،وذلك بتكريس مبادئ الشفافية والمسائلة
والمحاسبة ،بإتباع أسلوب مجتمعي يجمع بين استقاللية الفكر والبحث عن الحقيقة والصرامة العلمية من
جهة ،وبين االستجابة لالحتياجات االقتصادية والثقافية واالجتماعية للبيئة من جهة أخرى .حيث يجب

أن تكون هذه المؤسسات مسؤولة أمام المجتمع بتحقيق جودة مخرجاتها واستباقها وتحليلها لمجاالت
وأشكال العمل الناشئة الجديدة والتنبؤ بها واالستعداد لها ،وكذا الحد من هجرة الكفاءات الجامعية التي
يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على ُبَنى الحكم المحلية والقطاعات اإلنتاجية ومستقبل المجتمع عامة.
كما تفرض ممارسة المسؤولية االجتماعية على مستوى هذه المؤسسات ضرورة تنمية المشاركة المجتمعية
ببناء المجتمع الجيد عبر تسليح الطلبة بالقيم الديمقراطية ،ودفع السلوك المدني وتعزيز التماسك
االجتماعي ،والحيلولة دون استئثار نخب محدودة العدد بصناعة القرار في مختلف مؤسسات المجتمع،

مع تشجيع الممارسات الجيدة فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة واحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية
والسلوك األخالقي واحترام المعايير الدولية.
الكلمات المفتاحية :المسؤولية االجتماعية ،الجامعة" ،اإليزو ."00222
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ِ المسؤوليَّة
Abstract :
Throughout the present study, we have tried to figure out the practising of the social
responsibility in universities in conformity with the ISO 26000 directions, for the reason that
the practicing of the social responsibility in these institutions imposes the necessity of
dialoguing with people of different interests by concretising the transparency, questioning
and reporting principles, by following a social characterized way that gathers the reflection
independency and the research for truth and scientific rigor from one part, and
responding to the cultural, social and economic needs of the environment from another part.
In a way that these institutions should be responsible before the society and thus by realizing
the high quality of its outputs. Advancing it, analysing the new appearing work forms
forecasting it and be prepared for it, as well as by imitating brain drain that can have a
negative impact on the government structures and the productive sectors and the future of the
society in general.
The practice of the social responsibility through building within these institutions obliges the
necessity of the development of the social participation in the building of the good society by
arming the students with the democratic values, and enhancing the civic behaviour and
reinforcing the social consolidation, and preventing from the monopolisation of the decision
making by a limited number in different social institutions and organizations, also by
encouraging the good practice in terms of the preservation of the environment, the respect of
human rights, basic liberties, the ethical behaviour and the respect of international standards.
Key words: social responsibility, the university, ISO 26000.

:مقدمة
 وحول ما إذا، عالقة األداء المعرفي بالحرية:مع تنامي ظاهرة العولمة برزت قضايا وتساؤالت أبرزها

 كما، والى أي مدى يمكن جعل المعرفة أكثر ديمقراطية بمعنى إتاحتها للجميع،"كانت المعرفة "سلعة عامة
،أدى دخول مؤسسات التعليم العالي معترك قوى السوق إلى خضوع هذه المؤسسات لقواعد العرض والطلب
 هذا ما أدى،حيث استحدثت أنماط تعليمية جديدة كالتعليم العالي العابر للحدود وأنظمة التعليم االفتراضية

،إلى بروز مسألة التخوف من المتاجرة بالتعليم العالي والتوسع في انتشاره من دون وجود لضوابط تحكمه
 باإلضافة إلى ما سيترتب عن االنفتاح االقتصادي من زيادة في،والهاء الجامعة عن مهامها األصلية
الشروط التي يجب أن تتوفر في خريج الجامعة كي يندمج في سوق العمل العالمي وما سيحمله هذا االنفتاح
من زيادة في هجرة الكفاءات العلمية إلى الدول المتقدمة والذي سيؤثر على مستوى أداء الجامعات المحلية
.ومستقبل المجتمع المحلي

 ما، تجعل من الصعب أن تستجيب الجامعات لمتطلبات أصحاب المصالح المتناقضة،هذه القضايا كلها
 فالمسؤولية االجتماعية تعتبر بمثابة.لم توجد ممارسات للمسؤولية االجتماعية التي تصان في ظلها الحقوق
اإلطار القانوني والعادل والعملياتي الذي يسمح للجماعات أصحاب المصالح بالمشاركة في وضع أهداف

 كما يعتبر ضمانا للرشادة والكفاءة في استغالل الموارد العمومية المخصصة،الجامعة ومراجعة نتائجها
. وزيادة القدرة على االستباق وحل مشكالت التعليم والتدريب والبحث واإلبداع في الجامعات،للتعليم العالي

.حيث تضمن ممارسة المسؤولية االجتماعية للجامعات الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة
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ولغرض تعزيز مص داقية التقارير المعدة من أجل تقييم ممارسات المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،ظهرت
مواصفة "اإليزو  "00222وهي مواصفة دولية تعطي إرشادات حول المسؤولية االجتماعية الستخدامها من
طرف جميع المنظمات في القطاعين العام والخاص ،في الدول المتقدمة والنامية لتساعدهم في جهودهم

الرامية للعمل بأسلوب مسؤول اجتماعيا.

فكيف يمكن العمل ببنود وتوجيهات مواصفة "اإليزو  "00222على مستوى الجامعات ،من أجل الوصول
إلى ممارسات أفضل للمسؤولية االجتماعية على مستوى هذه المؤسسات؟
لمعالجتنا لهذه اإلشكالية سوف نطرح التساؤالت التالية:
 .1ما مفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات وما هي أبعادها وأنماطها؟

 .0ما هو مضمون مواصفة التقييس العالمية "اإليزو  "00222للمسؤولية االجتماعية؟

 .3ما هي خصائ ص ممارسة المسؤولية االجتماعية على مستوى الجامعات وفقا لمواصفة "اإليزو
 "00222؟
الفرضيات:
اعتمدنا في هذه الدراسة على الفرضيات التالية:
 .1يمكن أن تكون مواصفة التقييس العالمية "اإليزو  ،"00222بمثابة دليل إرشادي لتطبيق وممارسة
المسؤولية االجتماعية على مستوى الجامعات.

 .0إن استجابة الجامعات لطلبات أصحاب المصالح يعتبر مدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في االهتمام العالمي المتزايد بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات والفرص التي سيحملها
تطبيق هذا المفهوم على مستوى الجامعات ،نظ ار لتعدد المستفيدين وأصحاب المصالح من هذه المؤسسات،

ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
أهداف الدراسة:

نهدف من خالل دراستنا هذه إلى ما يلي:
 .1التعرف على مفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات.
 .0التعرف على محتوى مواصفة "اإليزو ."00222

 .3محاولة الوصول إلى أبعد حد في ممارسة المسؤولية االجتماعية على مستوى الجامعات.
المنهج المتبع:
اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي والتحليلي ،حيث قمنا بتقسيم الدراسة إلى ثالث محاور ،كما يلي:

المحور األول :مفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات وأنماطها.

المحور الثاني :محتوى ومضمون مواصفة التقييس العالمية "اإليزو ."00222
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المحور الثالث :تطبيق معايير "اإليزو  "00222على مستوى الجامعات.
أوال :مفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات وأنماطها.
من الصعب تقديم تعريف كافي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،وذلك نظ ار لتعدد أبعادها واختالف رؤى
الباحثين والمؤسسات الدولية في تعريفهم لهذه العملية ،باعتبار أن كل واحد منهم ينظر لهذه العملية من

زاويته الخاصة.

فبالنسبة للتعاريف األكاديمية ،فقد عرف "بيتر دروكر"  Peter Druckerالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
على أنها "التزام منظمات األعمال اتجاه المجتمع الذي تعمل فيه" .وقد عرفها بشكل غير مباشر االقتصادي

الليبرالي "ميلتون فريدمان"  Milton Friedmanسنة  ،9102في مقال صدر بجريدة "نيويورك تايمز" على
أنها " :استعمال المؤسسة لمواردها والقيام بأنشطة موجهة لتعظيم أرباحها شريطة أن تحترم قواعد اللعبة أي
باالعتماد على التنافس الحر في السوق دون اللجوء إلى الطرق المغشوشة والى التحايل".

ومن وجهة نظر أخرى نجد "بول سامويلسن"  Paul Samuelsonالذي يرى "أن مفهوم المسؤولية
االجتماعية يمثل البعدين االقتصادي واالجتماعي معا" .كما يشير إلى أن "المؤسسات االقتصادية في عالم
اليوم يجب أال تكتفي باالرتباط بالمسؤولية االجتماعية فقط ،بل يجب أن تغوص في أعماقها ،وأن تسعى
نحو اإلبداع في تبنيها ،إذ أن إبداعها في هذا المجال من شأنه أن يحقق للمؤسسة أرباحا على المدى
الطويل ،ويعزز مركزها لدى أصحاب المصالح ،كما يساعدها على تجنب الضغوط الحكومية بشكل كبير"

(العايب.)91 ،0299 ،
كما يعرفها األكاديمي الفرنسي المختص في مجال عالقة المؤسسة االقتصادية بالتنمية المستدامة "كريستيان

برودهاق"  Christian Brodhagبأنها "األخذ بعين االعتبار بصفة طوعية االهتمامات االجتماعية والبيئية
من طرف المؤسسات أثناء أدائها ألنشطتها التجارية وكذلك في عالقاتها مع أصحاب المصالح .فالمسؤولية
االجتماعية ال تعني فقط المطابقة لكل ما هو التزامات قانونية سارية المفعول ولكن أيضا الذهاب إلى ما

هو أبعد من ذلك ويكون باالستثمار في الرأسمال البشري وفي البيئة وفي العالقات بين أصحاب المصالح".

أما بالنسبة ل لتعاريف المقدمة من طرف المنظمات والهيئات الدولية ،فيمكن تقديم جملة منها وهي كما يلي:
تعريف االتحاد األوربي :المسؤولية االجتماعية هي "الطريقة التي يجب أن تعمل بها الشركات والمؤسسات
لدمج االهتمامات والقضايا االجتماعية والبيئية واالقتصادية في صنع القرار واستراتيجيات وسياسات وقيم
وثقافة المؤسسة والعمليات واألنشطة داخل المؤسسة وبشفافية ومحاسبة ليتم تطبيق أحسن الممارسات.

وتعمل على تطبيق القوانين والتعليمات التي لها عالقة بمكافحة الفساد والرشوة ،وتلتزم بالحفاظ على الصحة
والسالمة وحماية البيئة وحقوق اإلنسان والعمال (العايب.)02 ،0299 ،
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االجتماعيَّة للمؤسَّسات وال َّشركات بين المقاربات النَّظريَّة والممارسات التَّطبيقيَّة
المسؤوليَّة ِ
ويعرف مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة المسؤولية االجتماعية :بأنها االلتزام المستمر من قبل
شركات األعمال بالتصرف أخالقيا والمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية والعمل على تحسين نوعية
الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائالتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل (بن جيمة.)0292 ،
أما البنك الدولي :فيرى بأنها التزام قطاع األعمال باإلسهام في التنمية االقتصادية المستدامة ،وبالعمل مع
الموظفين ،وأسرهم ،والمجتمع المحلي والمجتمع عامة من أجل تحسين نوعية حياتهم ،بأساليب تفيد قطاع

األعمال والتنمية على حد السواء (بن جيمة.)0292 ،

من جملة التعاريف السابقة نصل إلى أن المسؤولية االجتماعية للمؤسسات هي مراعاة االهتمامات
االجتماعية والبيئية في تسيير وادارة عالقات المؤسسة مع أصحاب المصالح ،فالمسؤولية االجتماعية

للمؤسسات هي تذكير للمؤسسات بمسؤولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب إليه.

وقد تمكن الباحث "كارول"  Carrolمن صياغة أبعاد المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في الشكل الهرمي
اآلتي:
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االجتماعيَّة للمؤسَّسات وال َّشركات بين المقاربات النَّظريَّة والممارسات التَّطبيقيَّة
المسؤوليَّة ِ
الشكل رقم ( :)20هرم  Carrollللمسؤولية االجتماعية ()90 ،9119 ،Carroll

المسؤولية التطوعية :أن التصرف كمواطن صالح يسهم في تعزيز موارد
المجتمع وتحسين نوعية الحياة
المسؤولية األخالقية :عندما تراعي المؤسسة األخالق في ق ارراتها فإنها
تعمل ما هو صحيح وحق وعادل وتتجنب اإلضرار بالفئات المختلفة
المسؤولية القانونية :طاعة القوانين ،حيث أن القوانين هي مرآة ما هو
صحيح أو خطأ في المجتمع وتمثل قواعد العمل األساسية
المس ؤولية االقتصادية :كون المؤسسة تحقق ربحا فإن هذا يمثل قاعدة
أساسية للوفاء بالمتطلبات األخرى

وحسب  Carrollفإن أبعاد المسؤولية االجتماعية للمؤسسة تشمل اآلمال والتوقعات االقتصادية والقانونية
...23232222..

واألخالقية والتطوعية التي ينتظرها المجتمع من المنظمات في فترة زمنية ،وتأخذ مستويات المسؤولية
االجتماعية الكلية للمنظمة وهي غير مستقلة عن بعضها البعض.

أما فيما يتعلق بأنماط المسؤولية االجتماعية للمؤسسات فنجد هناك وجهتي نظر متعارضتين شكلتا نمطين
متناقضين في إدراك إدارة المؤسسة للدور االجتماعي الذي يجب أن تمارسه:
النمط األول :المسؤولية االقتصادية.
إن جوهر هذا النمط هو أن منشآت األعمال يجب أن تركز على هدف تعظيم الربح بغض النظر عن أي

مساهمة اجتماعية ،وأن المساهمات االجتماعية ما هي إال تحصيل حاصل أو نواتج ثانوية لتعظيم الربح.
وأن أبرز أنصار هذا النمط هو االقتصادي األمريكي الحاصل على جائزة نوبل "ميلتون فريدمان" Milton
 Friedmanحيث يشير إلى أن المدراء هم محترفون وليسوا مالكين لألعمال التي يديرونها لذلك فهم
يمثلون مصالح المالكين وعلى هذا األساس فإن مهمتهم هي إنجاز أعمالهم بأحسن طريقة ممكنة لتحقيق

أعظم األرباح للمالكين .واذا ما قرروا إنفاق األموال على األهداف االجتماعية فإنهم سوف يضعفون ديناميكية

السوق وبالتالي سوف تنخفض األرباح نتيجة هذا الصرف على الجوانب االجتماعية وهذا يلحق خسارة
بالمالكين ،ولو تم رفع األسعار للتعويض على ما ينفق على الجانب االجتماعي فإن المستهلكين سيخسرون
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االجتماعيَّة للمؤسَّسات وال َّشركات بين المقاربات النَّظريَّة والممارسات التَّطبيقيَّة
المسؤوليَّة ِ
أيضا واذا امتنعوا عن شراء هذه المنتجات فإن المبيعات ستنخفض وبالتالي تتدهور المنشأة( .الغالبي،
)00 ،0220
النمط الثاني :االجتماعي.
إن هذا النمط يقع على النقيض تماما من النمط األول ويحاول أن يعرض المنشآت كوحدات اجتماعية

بدرجة كبيرة ،تضع المجتمع ومتطلباته نصب أعينها في جميع ق ارراتها .ولعل " جماعات السالم األخضر"

) (Green Peaceأو الجماعات األخرى التي تقدم نفسها كأحزاب اجتماعية صرفة تمثل هذا النمط وتحث
المنشآت على تبنيه .وبالمقابل تجد المنظمات صعوبة في موازنة متطلبات أدائها االقتصادي مع مزيد من
االلتزامات في هذا االتجاه االجتماعي سواء على الصعيد الداخلي أو على صعيد األداء الخارجي( .الغالبي،

)00 ،0220
النمط الثالث  :االقتصادي-االجتماعي.
وهو النمط األكثر توازنا حيث يرى أن الوقت قد تغير وأن إدارات المنشآت ال تمثل مصالح جهة واحدة
 -المالكين  -فقط وانما هناك جهات عديدة أخرى مثل الحكومة والمجتمع ترتبط معها بالتزامات معينة.

ومن أهم األفكار التي تدعم هذا االتجاه تلك القائلة بأن اتساع عمليات الخصخصة أدى إلى تطلع المجتمعات

إلى منشآت األعمال لكي تتحمل مسؤوليتها في تقديم ما كانت تضطلع به الحكومات تجاه المجتمعات
والبيئة.
واذا كان األمر يمثل بالنسبة للعالم المتقدم حالة طبيعية وذلك لنضج المنشآت واداراتها فإنه يمثل مشكلة
كبيرة في دول العالم النامية .حيث تم عرض الموضوع بكون النموذج األول يمثل منشآت القطاع الخاص

التي ال هم لها سوى مزيد من تحقيق األرباح حتى لو كا ن على حساب مصلحة باقي األطراف مما يثير
إشكالية بينها .لذلك يمكن النظر إلى النموذج الثاني باعتباره يمثل ردة فعل من قبل الدولة وهي المسيطر

الرئيسي في العالم الثالث ،حيث قدمت منشآتها على أنها خاليا اجتماعية تهدف إلى تقديم مزيد من الخدمات
إلى المجتمع حتى لو كا ن ذلك على حساب أدائها االقتصادي وتحملها خسائر بررت بكونها تمثل متطلبات
اجتماعية حتى لو كانت تمثل ضعفا في األداء أو أنها تخفي فسادا إداريا مستشريا.

وفي ضوء هذا النموذج يظهر أن هناك تقاربا في وجهات النظر ظهر من خالل النموذج الثالث (المتوازن)
باعتباره ممثال لحالة أكثر واقعية بشأن األداء على المستويين االقتصادي واالجتماعي( .الغالبي،0220 ،
)00
ثانيا :مضمون مواصفة التقييس العالمية "اإليزو  "00222للمسؤولية االجتماعية:
إن "اإليزو  "00222هي مواصفة دولية تعطي إرشادات حول المسؤولية االجتماعية الستخدامها من جميع
المنظمات في القطاعين العام والخاص ،في الدول المتقدمة والنامية وتساعدهم في جهودهم الرامية للعمل
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االجتماعيَّة للمؤسَّسات وال َّشركات بين المقاربات النَّظريَّة والممارسات التَّطبيقيَّة
المسؤوليَّة ِ
بأسلوب مسؤول اجتماعيا والذي يطلبه المجتمع بطريقة متزايدة .وتم إعداد هذه المواصفة بواسطة خبراء من
أكثر من  22دولة و 92منظمة عالمية واقليمية لها نشاطات تهتم بقضايا المسؤولية االجتماعية .وقد تم
إصدار هذه المواصفة بشكل رسمي شهر ديسمبر من سنة  ،0222غير أنه تم تأجيل تطبيقها إلى غاية

شهر سبتمبر من سنة  .0292وهي مواصفة عالمية اختيارية وال يعمل بها رسميا ألغراض الترخيص
والمطابقة أو التشريع أو إلبرام أي عقود ،فهي ال تكون مستندا قانونيا ألي إجراءات قضائية على المستوى
المحلي أو اإلقليمي أو الدولي ،وتتمثل أهداف هذه المواصفة فيما يلي( :حماد:)1 ،0290 ،

 .9مساعدة المؤسسات في مخاطبة مسؤولياتها االجتماعية ،واحترام االختالفات الثقافية واالجتماعية
والبيئية والقانونية وظروف التنمية.
 .0توفير التوجيهات العملية التي تجعل من المسؤولية االجتماعية قابلة للتطبيق والممارسات العملية.
 .3تعزيز مصداقية التقارير المعدة من أجل عرض وتقييم ممارسات المسؤولية االجتماعية.
 .9التوافق مع المبادرات واالتفاقيات الدولية المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية.

 .0العمل المشترك على المستوى الدولي في حقل المسؤولية االجتماعية وتوحيد ممارساتها ،ليسهل
تقييمها بشكل متماثل في الدول المختلفة.

 .0تحسين العالقة بين منظمات األعمال وباقي أصحاب المصلحة المتعاونين معها.
وقد أوضح مركز "اإليزو" ( )0220خالل مشاركته في المواصفة القياسية الدولية المستقبلية "اإليزو
 "00222حول المسؤولية المجتمعية االتفاق من خالل مجموعة العمل على مكونات مواصفة التقييس

العالمية "اإليزو  ،"00222وهي سبعة بنود أساسية وعدة مالحق ،فالبند األول يقوم بتعريف وتحديد المحتوى
الذي تغطيه المواصفة والقيود واالستثناءات ،والبند الثاني يحدد معاني المصطلحات الرئيسية المستخدمة
في هذه المواصفة باعتبار أنها أساسية وتهتم بفهم المسؤولية االجتماعية ،والبند الثالث يصنف السياق
التاريخي والمعاصر للمسؤولية االجتماعية والعوامل والظروف التي تؤثر في تطورها ،والبند الرابع يعطي

دليال إرشاديا حول مبادئ المسؤولية االجتماعية والمستخدمة من مصادر مختلفة كالقابلية للمساءلة والشفافية
والسلوك األخالقي واحترام مصالح األطراف المعنية واحترام سلطة القانون واألعراف الدولية وحقوق اإلنسان،
والبن د الخامس يتناول ممارستين أساسيتين للمسؤولية المجتمعية تتمثل أوال باعتراف المؤسسة بمسؤولياتها
المجتمعية من خالل اإلفصاح عن تقاريرها وتأثيراتها السلبية على المجتمع والبيئة ،وثانيا بكيفية التصدي

لهذه التأثيرات وتحديد األطراف ذات العالقة بالمؤسسة واشراكهم وتحقيق متطلباتهم في إطار المسؤولية
االجتماعية ،والبند السادس أكبر بنود المواصفة وأهمها ويتناول سبعة مجاالت أساسية وهي :الحوكمة
المؤسسية وحقوق اإلنسان وممارسة العمال والبيئة وقضايا المستهلك ومشاركتهم وتنمية المجتمع ،أما البند

السابع واألخير فيقدم توجيها عمليا بشأن تطبيق وادماج المسؤولية االجتماعية في المؤسسة ويشمل السياسات
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االجتماعيَّة للمؤسَّسات وال َّشركات بين المقاربات النَّظريَّة والممارسات التَّطبيقيَّة
المسؤوليَّة ِ
والممارسات والمناهج وتحديد الموضوعات األساسية وكيفية التواصل الفاعل بكل األطراف المعنية المتعلقة
بنتائج المؤسسة (حماد.)2 ،0290 ،
الشكل رقم ( :)20عرض تخطيطي لمواصفة "اإليزو "00222
البند 0

المجال

دليل إرشادي لجميع أنواع
المؤسسات بغض النظر عن

البند 5

ممارستان رئيسيتان للمسؤولية االجتماعية

تحديد األطراف المعنية ومشاركتهم

إدراك المسؤولية االجتماعية

حجمها أو موقفها.
ـــــــــــــــ

البند 0

المصطلحات
والتعاريف

البند 0

المواضيع الجوهرية للمسؤولية االجتماعية
الحوكمة المؤسسية

تعريف المصطلحات
الرئيسية

حقوق

ـــــــــــــــ
فهم المسؤولية

الممارسات

اإل نسان

البيئة

العمالية

ممارسات
التشغيل

التنمية

المواضيع

والمشاركة

المتعلقة

اإلجراءات والتوقعات وثيقة الصلة

البند 3

االجتماعية
المسؤولية

االجتماعية

دمج المسؤولية االجتماعية داخل المؤسسة

والتنمية المستدامة
ـــــــــــــــ

مبادئ

الفهم الخاص

عالقة خصائص

المؤسسة بالمسؤولية

البند 4

بالمسؤولية االجتماعية

االجتماعية

للمؤسسة

المسؤولية االجتماعية
القابلية للمسائلة

التواصل فيما يتعلق

مصالح

الخاصة بالمسؤولية

المسؤولية االجتماعية

االجتماعية

السلوك األخالقي
احترام

ممارسات دمج

بالمسؤولية

الشفافية

المبادرات الطوعية
االجتماعية

داخل المؤسسة

زيادة مساهمة المؤسسة في التنمية المستدامة

تاريخ وخصائص العالقة بين

البند 7

األطراف
مراجعة وتحسين إجراءات

المعنية

وممارسات المؤسسة فيما يتعلق

احترام سيادة القانون

بالمسؤولية االجتماعية

احترام معايير السلوك الدولية

تعزيز المصداقية فيما
يتعلق بالمسؤولية
االجتماعية

احترام حقوق اإلنسان
المراجع :مصادر موثقة وارشادات إضافية

(حماد)1 ،0290 ،

المركز الدِّيمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

ملحق :أمثلة من األدوات والمبادرات التطوعية

للمسؤولية االجتماعية

الطبعة األولى 9102

522

االجتماعيَّة للمؤسَّسات وال َّشركات بين المقاربات النَّظريَّة والممارسات التَّطبيقيَّة
المسؤوليَّة ِ
ثالثا :خصائص ممارسة المسؤولية االجتماعية على مستوى الجامعات وفقا لمواصفة "اإليزو."00222
إن مجال المسؤولية االجتماعية يعد من المجاالت المهمة والمسؤوليات الملحة للجامعات ،وذلك بحكم طبيعة
عمل الجامعات وأهدافها ورسالتها ودورها المؤثر وقدرتها على معالجة قضايا المجتمع ،باإلضافة إلى دورها
الرئيسي في قبول وتخريج الطالب والبحث العلمي ،وفيما يلي سوف نتعرض إلى كل من مفهوم الجامعة
والمسؤولية االجتماعية للجامعات وأهم القضايا الجوهرية في ممارسة المسؤولية االجتماعية في الجامعات

وفقا لمواصفة "اإليزو ."00222
أ .مفهوم الجامعة:
يعود أصل مصطلح جامعة في اللغة إلى الفعل جمع يجمع جمعا ،أي ضم بعضه إلى بعض ،وجمعتهم
جامعة أي أمر جامع ،والجامعة هي مجموعة معاهد علمية تسمى كليات تدرس فيها العلوم والفنون واآلداب.

أما اصطالحا تعرف الجامعة بأنها :مؤسسة علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمي معين وأنظمة وأعراف وتقاليد
أكاديمية معينة ،تتمثل وظائفها الرئيسية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع ،وتتألف من مجموعة
من الكليات واألقسام ذات الطبيعة العلمية التخصصية وتقدم برامج دراسية متنوعة في تخصصات مختلفة
تمنح بموجبها درجات علمية للطلبة .هذا التعريف نظر للجامعة كمؤسسة من جانبها التنظيمي ،لها هيكل
تنظيمي وأهداف ووظائف (سالطنية.)93 ،0299 ،
كما تعرف أيضا بأنها :مؤسسة للتكوين ال تحدد أهدافها واتجاهاتها من جانب واحد ،ومن داخل جهازها،
بل تتلقى أهدافها من مجتمعها الذي تقوم على أساسه والذي يعطيها وحدة حياة ومعنى ووجود .هذا التعريف

ربط المؤسسة الجامعية بأهم عنا صر تكوين أي مؤسسة اجتماعية ،والمتمثل في وجود هدف لها تسعى
لتحقيقه ،إذ ربط هذا الهدف ،بأهداف المجتمع الذي تؤسس فيه وتمثل أحد أجزائه ،وذلك بأن الجامعة تبني

أهدافها تكامال مع أهداف هذا المجتمع (سالطنية.)93 ،0299 ،

وفي تعريف آخر ربط الجامعة بالمجتمع أيضا جاء فيه أن الجامعة هي" :مؤسسة اجتماعية طورها المجتمع
لغرض أساسي هو خدمته" .هذا التعريف أكد ما جاء في التعريف السابق على أن األدوار والوظائف التي

تقوم بها الجامعة اتجاه المجتمع الذي تنتمي إليه والمتمثلة في البحث العلمي والتدريس لخدمته وبناءه
(سالطنية.)93 ،0299 ،
ب .مفهوم المسؤولية االجتماعية للجامعات:
إذا كان من الصعب تحديد مفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،فإنه من األصعب تحديد مفهوم
للمسؤولية االجتماعية للجامعات ،ويرجع هذا باألساس إلى أمرين :األول :يتمثل في وجود عدد كبير من
أصحاب المصالح الذين تتعدد أهدافهم وتتباين بل وتتناقض ،والثاني وجود فجوة بين ما يتوقعه المجتمع من

الجامعات وبين ما هو مقدم بشكل حقيقي.
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ومن التعريفات التي قدمت للمسؤولية االجتماعية للجامعات ،نجد" :أنها السياسة األخالقية لجودة أداء
مجتمع الجامعة :الطلبة  ،أعضاء هيئة التدريس ،واإلداريون ،مع مسؤولية إدارة التأثيرات البيئية والمعرفية
والتعليمية ،وسوق العمل ،وذلك في حوار تفاعلي مع المجتمع لتحقيق التنمية البشرية المستدامة".

وقد عرفت المسؤولية االجتماعية للجامعات بأنها التزام المنظمة بتعظيم أثرها اإليجابي والتقليل من أثرها

السلبي على المجتمع .حيث يتضمن هذا المفهوم عدة مفاهيم بداخله مثل :تعزيز المدنية وااللتزام والمواطنة
الفاعلة والتطوع والنهج األخالقي .حيث يمكن تنمية ذلك من خالل تشجيع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس

لتقديم الخدمات االجتماعية للمجتمع المحلي أو التشجيع وااللتزام البيئي من أجل التنمية المستدامة المحلية
والعالمية (فخري.)902 ،0290 ،
كما عرفت المسؤولية االجتماعية للجامعات كذلك بأنها االلتزام بممارسة مجموعة من المبادئ والقيم من
خالل وظائف الجامعة الرئيسية المتمثلة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع ،على اعتبار أن

جوهر الدور االجتماعي للجامعات هو االلتزام بالعدالة والمصداقية والتميز وتعزيز المساواة االجتماعية
والتنمية المستدامة ،حرية الفرد وكرامته ،احترام التنوع الثقافي ،تعزيز حقوق اإلنسان والمواطنة (الثبيتي،
)00 ،0290

ج .ممارسة المسؤولية االجتماعية للجامعات وفقا لمواصفة "اإليزو :"00222
لغرض تجسيد ممارسة المسؤولية االجتماعية على مستوى الجامعات ،اعتمدنا على القضايا الجوهرية التالية
من مواصفة "اإليزو :"00222
 .1احترام مصالح األطراف المعنية:
يمكن حصر معالجة قضية التزام الجامعة باالستجابة لمصالح األطراف المعنية ،في قضيتين أساسيتين
هما" :الجامعة الشركة" و"الجامعة المجتمع" ،فقد بدأت الدعوة إلى تطبيق مبادئ السوق على التعليم في عام

( )9103بظهور كتاب "الرأسمالية والحرية" ،ثم تبعه كتاب آخر بعنوان "التعليم والدولة" في عام (،)9100
حيث أحدث الكتابان تحوال في المبادئ األساسية التي تستند إليها سياسات التعليم ،ومنذ منتصف الستينات

من القرن الماضي ،برزت وجهة النظر التي تدعو إلى تقليص دور الدولة الكبير في ميدان التعليم وافساح
المجال للسوق ،وهكذا بدأت تتوالى الكتابات المؤيدة والمعارضة حول إعادة هيكلة التعليم على أساس تحريره،
ومنح فرص أكبر للسوق.
أما المعارضون لهذا التوجه ،فيرون أن المستثمر األجنبي في التعليم العالي ال يراعي األبعاد الوطنية والثقافة
المحلية والقيم المجتمعية ،كما أن هذه المؤسسات األجنبية قد تؤثر سلبا على أفكار وثقافة الفئات المتعلمة،

مما قد يؤثر على هويتهم وانتمائهم الوطني .كما أن مؤسسات التعليم العالي األجنبية تهدف أساسا إلى تقديم
خدمة تعليمية ،لتحقيق الربح المادي بغض النظر عن احتياجات المجتمع وأولوياته.
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أما المؤيدون فيجدون في هذا السبيل إسهاما في زيادة فرص االلتحاق بالتعليم العالي وتعزيز إمكانيات
البحث العلمي ،واستخدام التقنيات الحديثة ،وتقديم عدد هائل من التخصصات العلمية ،وخلق كفاءات محلية
قادرة على التنافس في السوق العالمية .باإلضافة إلى ذلك فإن المستثمرين الذين يسعون وراء الكسب

ويبحثون عن مكان يستثمرون فيه أموالهم ،ينظرون إلى التعليم كمجال لالستثمار والتجارة لألسباب التالية
(بوحنية:)009 ،0220 ،
 .9أن التعليم يمثل ميزانية سنوية تزيد عن ألف مليار دوالر تقريبا على مستوى العالم ،وهو قطاع
يستخدم أكثر من  02مليون فرد ،وأكثر من مليار عميل في شكل طلبة.

 .0أن قطاع التعليم ينمو بسرعة ،وتجد الحكومات أنه من الصعب بشكل متزايد سد االحتياجات فيه،
وخاصة في التعليم العالي.
 .3أن التعليم العالي يتلقى نقدا شديدا ،فأصحاب العمل يشكون من أنه ليس متفقا مع احتياجاتهم ،وال
توجد فيه المرونة الكافية.

وقد أدى تحرير التعليم العالي إلى ظهور العديد من اإلشكاالت للحكومات ومؤسسات التعليم العالي من
بينها (الربيعي:)13 ،0222 ،

 .9تغير دور الحكومات في مجاالت تمويل وتنظيم وادارة مؤسسات التعليم العالي مما قلل من سيطرة
الحكومات على الجامعات والكليات.
 .0صعوبة تنظيم االستثمارات األجنبية في التعليم العالي ،خصوصا فيما يتعلق بمعايير الترخيص،
التقييم والمتابعة وضبط الجودة وحماية األهداف والمصالح الوطنية.

 .3صعوبة التنسيق بين اإلطار التنظيمي للعمل المحلي مع إطار العمل الدولي.
 .9ظهور إشكالية في االعتراف بالمؤهالت العلمية ،لتنوعها واختالف طرق تقديمها واختالف األنظمة
األكاديمية بين الدول.

 .0اختالف آليات ضمان الجودة واالعتماد المستخدمة في الدول وتعقد مناخ التعليم الدولي.
 .0حدوث حركات نزوح داخل الدولة الواحدة ،بمعنى قدوم بعض األساتذة إلى تقديم استقاالتهم في
جامعات حكومية ليمارس التدريس داخل دولته في جامعة أمريكية أو ألمانية أو أخرى ،ويتقاضى

راتبا يفوق راتبه بأكثر بعشر مرات ،دون أن يتحمل مشقة الغربة.

وقد حذر األكاديميون من عواقب مثل هذه التغيرات التجارية المفروضة على التعليم العالي ،ومنهم على
سبيل المثال الرئيس السابق لجامعة "هارفارد" الذي أكد في كلمته الوداعية للجامعة قائال :إن الجامعة بحاجة

إلى قيادة قوية لمنع دوافع الربح من اجتثاث القيم التي تقوم عليها سمعة الجامعة وصالح حالها ،وأن تحويل
أنشطة الجامعة إلى إيرادات مالية ملموسة يلهي الجامعة عن مهامها .كما أعلن المدير العام لليونسكو :أنه
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ال ينبغي أن تخضع الجامعات للمصالح االقتصادية ،مهما كان نوع تلك المصالح (أندراوس،0222 ،
.)000
كما يعارض المعلمون عملية الخصخصة التامة للتعليم ،مشيرين إلى مساوئها ،حيث يرون أن رجال األعمال
ال يعملون دائما من أجل المصلحة العامة .وقد يحث الدافع للربح الجامعات الخاصة في المستقبل إلى

التركيز على المواضيع والدروس المرتبطة بشكل مباشر بالسوق ،مثل الدراسات التجارية أو التسويق لجذب
الطلبة ،على حساب المواضيع األقل مردودية ،مثل الفلسفة وعلم النفس أو التاريخ .وتتساءل "مونيك فوبيو"
منسقة التربية الدولية ،وهو أكبر اتحاد للمعلمين في العالم :ما هو مصير البحث في عالم ال يسيره إال

الربح؟
فالرؤية القصيرة المدى التي تسيرها حاجة الصناعة للطاقة البشرية ،ال تسمح بتلبية تحديات المستقبل ،وال
يمكننا أن نتوقع نوع المعرفة التي سوف نحتاج إليها في المستقبل ()0 ،0220 ،UNESCO

وفي هذا اإلطار يرى "خوان كارلوس هيدالغو" ،أنه في فجر القرن الحادي والعشرين ،نجد نهجين رئيسيين
من الجامعات وهما اللذان يدعوهما "الجامعة-الشركة" و"الجامعة-المجتمع" .حيث يتضمن الجدول التالي
السمات الرئيسية لكل نهج:

مقارنة بين مفهومي "الجامعة-الشركة" و"الجامعة-المجتمع".

المفاهيم

النهج الثاني "الجامعة المجتمع"

النهج األول "الجامعة الشركة"

الرئيسية
تقييم الجودة

تحدد الجودة بقدرة الخريج على االندماج في للجودة داللة أوسع نطاقا ،فهي تقيم انطالقا من

عالم العمل ،وتدخل إيديولوجية السوق إلى مفهوم الربحية االجتماعية.
مؤسسة التعليم العالي.

االستقالل

تفقد الجامعة ما يشكل ركيزة استقاللها ،ألن الفكر المستقل ،أي البحث عن الحقيقة وتوخي

الذاتي

نشاطها يحدده الطلب المباشر الناشئ عن الصرامة العلمية ،يشكل صميم هذا النهج .وال
قوى السوق ،وهي تفقد إذن قدرتها على تقرير تترك الجامعة نفسها لتصبح تابعة للدولة أو
نوع البحث والتدريب الذي يتعين تنفيذه.

االلتحاق

لعالقات خاصة مع إيديولوجيات أو أحزاب.

االلتحاق يقرره التوازن بين الطلب على يعتبر التعليم حقا أساسيا لكل مواطن ،ومهمة
المهنيين ،وتدفق الداخلين إلى الجامعة الجامعة هي تدريب موارد تلبي االحتياجات
والمتخرجين منها .ويمكن إذن توقع تقييد االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية.
القبول،

ويصبح

االمتيازات.
البحث

التعليم

ضربا

من ويتعلق األمر بالتوفيق بين الكم والكيف استنادا
إلى مبدأ الجدارة.

البحث مهمة ثانوية ال تكون مبررة إال إذا تتسم البحوث األساسية والتطبيقية والمعارف
استطاعت أن تستجيب على وجه السرعة التكنولوجية بوجه عام بأهمية أساسية لسببين
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للطلب واالحتياج التكنولوجيين .وينبغي أن جوهريين هما :أنها تغذي التعليم والتدريب ،وأنها
تترك نفقات البحث والتطوير للبلدان األكثر تتيح إمكانية التنمية المستدامة والمستقلة.
تقدما.
التعليم

المسألة مسألة أولويات ،وفي حالة وجود التعليم عملية اجتماعية ذات طابع تراكمي يشكل

كأولوية

أزمة الموارد ،يصبح التعليم العالي أقل "سلسلة تربوية" ،وتكلفة فرصة التعليم ليست

أولوية من مستويات التعليم األخرى.

مسألة داخلية ،بل مسألة ترتبط بالقطاعات
األخرى للتنمية والمجتمع.

التعليم
كتكلفة

التعليم تكلفة يتعين إبقاءها ضمن أدنى التعليم استثمار يتيح زيادة اإلنتاجية االقتصادية
الحدود واخضاعها لتوازن المالية العامة.

وتحسين األوضاع الثقافية واالجتماعية.

واستثمار
الكفاءة

هدف الكفاءة هو ترشيد التكاليف وتقليلها إلى ال يقتصر مفهوم الكفاءة على المعايير
أدنى الحدود ،استنادا إلى تحليالت التكاليف االقتصادية والمحاسبية ،بل يرتبط بمعايير
والمنافع والحسابات االقتصادية.

مشتركة للجودة والمالئمة واإلنصاف تراعي أيضا
المنظور األطول أجال.

التدريب

يحصل الطالب بفضل تدريبه على عائد "العائد التعليمي" ليس فرديا بل عائد يولد خارج

كأساس

تعليمي شخصي" يعود عليه بالربح في وقت النظام التعليمي ،أي في سوق العمل التي تنتفع

لالقتطاع

يخضع لالقتطاع الضريبي ،واال انطوى ذلك على

خاضع

الحق .ولذا فإن هذا العائد ينبغي أن يكون من خدمات التعليم العالي .ولذا فإن التدريب ال
خاضعا لالقتطاع الضريبي.

تشجيع الجهل.

الضريبي
طبيعة

نظام التمويل من جانب الدولة آخذ في نظام التمويل الذي يقوم على التدخل المحدود

مساهمة

التراجع بل ينعت بالرجعية ألن الفقير (الذي للدولة وفرض رسوم دخول يعد أكثر رجعية

الدولة

يدفع ضرائب أكثر نسبيا) ينفق بذلك على وتأخ ار .والحد من أوجه عدم المساواة يرتبط في
الغني – ومن ثم تكون رسوم الدخول إجراء المقام األول بسياسة تنتهجها الدولة على مستوى
الضرائب ومستوى توزيع النفقات العامة.

أقل اتساما بعدم اإلنصاف.
العدالة

يصبح النظام أكثر عدال إذا كان الطالب يقتضي جعل النظام أكثر عدال ،إتباع سياسة

االجتماعية

يمول تدريبه بنفسه .هي إذن مسألة داخلية إدارية أكثر شموال تقوم على مسؤولية السياسات

تخص المؤسسة التعليمية التي يمكن أن الحكومية.
تستقطع جزء من رسوم دخول األكثر غنى
لتمويل تدريب األكثر فق ار.

()09-02 ،9112 ،UNESCO
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االجتماعيَّة للمؤسَّسات وال َّشركات بين المقاربات النَّظريَّة والممارسات التَّطبيقيَّة
المسؤوليَّة ِ
ويظهر أن كل من مفهومي "الجامعة-الشركة" و"الجامعة-المجتمع" مفهومين عقيمين ،فقد نجد في مؤسسات
كثيرة عناصر من كال النظامين ،ولكن في عدد من الجامعات المشهورة بكفاءتها ،تمارس ضغوطا قوية
لصالح النهج األول (الجامعة-الشركة) ،حتى وان وجدت داخلها في الوقت نفسه قوى مؤيدة لنهج ذي طابع

تقليدي (الجامعة -المجتمع) يركز على البحث على المعرفة بطريقة نزيهة دون االهتمام بضغوط البيئة
الخارجية.
ومراعاة لحقوق األطراف ذات المصلحة من التعليم العالي ،وحرصا على أن ال تبقى الجامعة منغلقة على

نفسها ومنعزلة على البيئة الخارجية ،تفرض المسؤولية االجتماعية لهذه المؤسسات إتباع نهج ذي طابع
مجتمعي أوضح ،يجمع بين استقاللية الفكر والبحث عن الحقيقة والصرامة العلمية من جهة ،وبين االستجابة
لالحتياجات االقتصادية والثقافية واالجتماعية للبيئة من جهة أخرى (.)00 ،9112 ،UNESCO
 .0الحوكمة ،الشفافية ،والخضوع للمساءلة:

يهتم مفهوم حوكمة الجامعات بالطرق التي يتم من خاللها توجيه نشاطات الجامعة وادارة أقسامها العلمية
وكلياتها ،ومتابعة تنفيذ خطتها اإلستراتيجية وتوجهاتها العامة .كما يركز هذا المفهوم على ضرورة الحوار
مع أصحاب المصالح المختلفة وتكريس الشفافية والمسائلة والمحاسبة ،بغرض الوصول إلى المعايير واألطر
التي تناسب البيئة التي تنشط في ظلها هذه المؤسسات وتحكم عملها (سراج الدين .)0 ،0221 ،وهذا
يقتضي بالضرورة وجود نظام أساسي لهذه المؤسسات ،هيكل تنظيمي ،هيئات مشاركة استشارية وهيئات
مشاركة ذات القرار .حيث يمكن غرس مبادئ حوكمة الجامعات من خالل االستقاللية وعبر مساءلة مجلس
اإلدارة والمسيرين حول مدى الكفاءة في تنفيذ رسالة الجامعة واستغالل الموارد الموكلة إليهم من طرف الدولة

والطلبة والمجتمع (.)02 ،0299 ،BATIONO

فالمعرفة رصيد اجتماعي ال يمكن استحداثه ونقله وانتقاده وبعثه لفائدة المجتمع ،إال في مؤسسات قائمة
على التعددية والحرية وتملك استقالال ذاتيا كامال وحرية أكاديمية تامة .غير أنه ينبغي كذلك أن يكون لدى
هذه المؤسسات وعي واضح بمسؤولياتها وعزيمة ال تفتقر لخدمة البحث عن حلول لطلبات المجتمع

واحتياجاته ونواقصه ،كما تفترض الممارسة الكاملة الستقاللها أن تكون مسؤولة أمام المجتمع"
(.)90 ،9112 ،UNESCO
فمن مسؤوليات الجامعات اتجاه المجتمع ،تحقيق جودة مخرجاتها ،حيث يقتضي ذلك التحول بالمناهج
الدراسية ،التي مازالت تتمحور في أحيان كثيرة حول تكديس المعارف .فإن كان بمقدور المرء حتى وقت
غير بعيد أن يمتلك ناصية كل المعارف المكتسبة في قطاع اختصاصه ،فقد أصبحت هذه المهمة مستحيلة
اآلن :فالمعارف في مجال الكيمياء تتضاعف خالل ما يقل عن ست سنوات ،أما المعارف في مجال

المعلوماتية فتتضاعف في أقل من خمسة أشهر .ويجب أن "ينتقل التركيز القائم حاليا على نقل المعرفة إلى
عملية استحداثها" .كما يجب أن توضع البرامج التدريبية على ضوء الكفاءات التي يتعين امتالك ناصيتها،
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ال استنادا إلى معارف يتعين تلقينها ثم استظهارها" ،كما يجب أن تصاغ األهداف ذات األولوية للمناهج
الدراسية بناء على قدرة الطالب على تحليل األوضاع المركبة ،وقدرته على المبادرة والتصرف كمواطن
مسؤول ،وتدريبه على خلق الفرص وعدم انتظار فرصة العمل كحق مكتسب.

كما ينبغي للتعليم العالي أن يتخذ موقفا تجاوبيا واستباقيا إزاء عالم العمل عن طريق تحليل مجاالت وأشكال
العمل الناشئة الجديدة والتنبؤ بها واالستعداد لها .وينبغي في هذا المجال أيضا تزويد البحوث الجامعية
بقواعد بيانات تتيح لها أن تراقب التطورات التي تط أر على عالم العمل وتحللها وتستبقها على نحو

أفضل( .)32 ،9112 ،UNESCO

وتفرض الثقافة القائمة على االستقالل الذاتي والمسؤولية والخضوع للمساءلة ،أن يتمكن المدرسون الباحثون
من التمتع بظروف معيشة وأجر وعمل أكثر مواتاة" .فالجامعات في الدول النامية تناضل الجتذاب األساتذة
الحائزين على شهادات متقدمة ،ذلك أن النقص في اإلطارات المدربة يؤدي إلى تدهور جودة التعليم .لذا

فإنه من باب المسؤولية االجتماعية لهذه الجامعات العمل على المحافظة على الكفاءات الموجودة واسترجاع
الكفاءات المهاجرة ،بتوفير ظروف مادية مغرية وبيئة أكاديمية راقية ،محفزة على مواصلة الدراسة والبحث
ومشجعة على حرية الفكر والرأي.

ف في عالم سوق القرن الحادي والعشرين تعمل البلدان المتقدمة جاهدة الجتذاب أفضل أدمغة العالم المدربة
واالحتفاظ بها بطرق متعددة .ومن بين العوامل "الجاذبة" القوية :السياسات الفعالة التي تحفز أنشطة "البحث
والتنمية" ( )R&Dوتقديم فرص التدريب والبحث بعد التخرج ،وتجنيد الخرجين وأصحاب المهن الجدد .حيث
تشكل الكفاءات األجنبية الواردة ،رأس مال بشري متقدم .ومعظم هذه الكفاءات تلقت تعليمها األساس ي

وحازت على شهاداتها األولى في بالدها ،مما يعني أن تكلفة تدريبها األولى تحملتها بلدانها األصلية وليس
البلد الذي وظفها .ف البلدان المتقدمة تفتح مكاتب تجنيد في البلدان التي تفتقر إلى فرص عمل ،ويسودها
االضطراب السياسي ،وحيث يتوفر الخريجون (تقرير البنك الدولي)02-91 ،0223 ،

وسواء نتجت هجرة األدمغة عن العوامل الدافعة أم عن العوامل الجاذبة ،يمكن أن تكون ذات تأثير سلبي
على بنى الح كم المحلية والقدرات اإلدارية والقطاعات اإلنتاجية ومؤسسات التعليم العالي ،كونها تفقد الكفاءات
العلمية النادرة والخبرات العلمية العالية المستوى ،واالختصاصيين التقنيين وأصحاب المهن الحقيقيين الذين
يمكنهم إحداث تغييرات على شروط معيشة السكان المحليين والتخفيف من وطأة الفقر.
 .3المشاركة والتنمية المجتمعية:
في الفترة األخيرة طرح بعض الباحثين مصطلح » المجتمع الجيد « كمرادف للمجتمع المدني ،حيث يرون
أن المجتمع الجيد له اشتراطات معينة تظهر في نطاق المجتمع المدني أبرزها التعبير المتوازن عن
المصالح المتنوعة ،فتح المجال العام أمام العقول واألفكار التي تسهم في تحقيق التطور اال قتصادي
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االجتماعيَّة للمؤسَّسات وال َّشركات بين المقاربات النَّظريَّة والممارسات التَّطبيقيَّة
المسؤوليَّة ِ
واالجتماعي وتعميق مشاركة األفراد في الحياة العامة ،والحيلولة دون استئثار نخب محدودة العدد بصناعة
القرار في مختلف مؤسسات المجتمع (سامح.)0299 ،
فمن واجب مؤسسات التعليم العالي أن تحقق أهدافا تربوية وثقافية ترمي إلى تغيير شخصية الفرد في

المجتمع وا صـالحه وا بعـاد الموروثات النفسية واالجتماعية والثقافية البالية ،وبناء ثقافة الفرد وفق أسس
وقيم حـضارية حديثة ،تجعل من الفرد عضوا إيجابيا في المجتمع .فالجو الذي يعيش فيه الطالب عامل
يعزز التربية أو يناوئها :فالبيئة غير النظيفة ال تعلم الحرص على البيئة وحس الجمال ،والبيئة التي
تسودها روح التنافس المحموم ال تعلم التضامن ،والبيئة التي ال يحترم فيها المدرسون التزاماتهم (الغياب
غير المبرر والتأخير ،وما إلى ذلك) ال تعلم المسؤولية.
فقيمة الفرد الحقيقية تقاس بمدى تحمله لمسؤولياته االجتماعية ،والمجتمع المتقدم هو من يقدر أهمية
المسؤولية االجتماعية ،ويشرع لها أحكاما وقوانين ،لتسهيل قيام كل فرد بمهامه ومسؤولياته ،ألن تربيتهم
على تحمل نتائج أفعالهم وأقوالهم ضمان آمن الستقرار حياتهم ،وتنعمهم بكافة صور العدل واألمن

النفسي ،واالجتماعي .وا ن التقصير في هذا الجانب سبب حقيقي وراء استشراء الجهل ،والفساد في جميع
مؤسسات المجتمع المختلفة.

إن تعليما هادفا ذا معنى في القرن الحادي والعشرين يجب أن يحفز كل مظاهر الكمون الفكري اإلنساني،
وال ينبغي ببساطة أن يشدد على المعرفة العالمية الشاملة في العلم واإلدارة فقط ،بل يجب أن يعزز أيضا

إغناء ال ثقافات والقيم المحلية ،مدعوما من فروع المعارف القيمة في اإلنسانيات والعلوم االجتماعية العريقة
في التاريخ ،بما في ذلك الفلسفة واألدب والفنون.

فيجب تسليح الطلبة بالقيم األساسية التي يحتاجون إليها في الحياة ،باعتبارهم مواطنين مسؤولين في
مجتمعات ديمقراطية مركبة ،كما أنه عبر نقل القيم الديمقراطية والمعايير الثقافية ،يسهم التعليم العالي في
دفع السلوك المدني وبناء األمة والتماسك االجتماعي وتعزيزه .وهذا بدوره يدعم بناء الرأسمال االجتماعي
ويقويه ،وهو ما يفهم على وجه العموم بأنه منافع ناجمة عن العضوية في الشبكة االجتماعية التي يمكن
أن تؤمن الوصول إلى الموارد وتضمن المحاسبة وتشكل شبكة أمان في أوقات األزمات .إن المؤسسات
والعالقات التي تنبثق من التعليم العالي هي وسائل مؤثرة في نوعية تعايش مجتمع ما وتفاعالته ،فضال عن
أنها تدعم التنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية وتساندها .فمؤسسات التعليم العالي هي مفترقات طرق

للتعاون االجتماعي الذ ي يمكن أن يدفع بالشبكات القوية ويحفز النشاط التطوعي ويشجع التعلم واالبتكار
الالمنهجيين (البنك الدولي.)33 ،0223 ،

كما يجب تأمين تعليم عالي مالئم ومتكافئ ،بحيث يتسنى للمواطنين المشاركة القصوى على كل المستويات،
وبحيث يخلق فرصا تعليمية جديدة لكل الفئات في المجتمع ،وخصوصا لفقراء الناس (البنك الدولي،0223 ،

 ،)39-30كما يفترض تعليم الجميع في كل فترات الحياة أن يراعي التعليم العالي خصائص األفراد وبيئتهم،
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بحيث يجب أن يوفر لهم سبل التدريب والتعليم المناسبين :التدريب لبعض الوقت ،وفي مواعيد متعددة
والتعليم عن بعد ،وتجميع الوحدات الدراسية ،والجامعات االفتراضية ،ونقل مواقع فرق التدريب .فالتعليم
العالي هو المسخر لخدمة األفراد ال األفراد هم المسخرون لخدمة التعليم العالي،9112 ،UNESCO( .

.)00

 .4السلوك األخالقي:
تجدر اإلشارة إلى وجود مجموعة من السلوكيات التي تهدد المنظومة األخالقية للجامعات مثل ظاهرة الغش
التي أصبحت تزداد انتشا ار في مواقع كثيرة عبر العالم :فاستنادا إلى رئيس "معهد جورجيا للشؤون الخارجية"
على سبيل المثال :أضحى الفساد بالذات هو النموذج القائم والسائد في (جمهوريات االتحاد السوفياتي

سابقا)  .وهناك عدة اتهامات بالفساد لطخت عملية اختيار الطلبة للدخول إلى كلية صينية ،كما ادعت
السلطات الكينية في فبراير  0220أنها اخترقت شبكة ضمن و ازرة التربية كانت تزور شهادات جامعية
وشهادات بوليتيكنيكية ونتائج امتحانات وسجالت جامعية وتبيعها ،بل كانت تزور حتى وثائق إثبات

الشخصية كجوازات السفر.
كما تعمل ديمقراطية الطلبة أحيانا ضد المصالح األكاديمية للطلبة أنفسهم الذين تقصد حمايتهم :ففي بع ض
النظم يمكن لطول فترة الحملة االنتخابية لمكاتب الطلبة أو لمنصب الرئاسة أن تجرفهم بعيدا عن التعلم

والتعليم ،مؤدية إلى انعدام الكفاءة بدال من إيجاد فرص أفضل وتحسين تعليم الطلبة .وفي حين يمكن أن
يعزى نمو عدد من الجامعات الخاصة إلى ازدياد الطلب على التعليم العالي ،ففي حاالت عديدة كان ذلك
مظه ار لخيبة األمل بالجامعات العامة التي باتت أقل جاذبية للطلبة بسبب االضطرابات السياسية ،وما ينتج

عنها من رداءة الجودة األكاديمية (تقرير البنك الدولي.)00 ،0223 ،

وتظهر الحاجة اليوم إلى تنمية السلوك األخالقي في الوسط الجامعي أكثر من أي وقت مضى ،خاصة في
ظل التقدم العلمي ،حيث ظهرت العديد من القضايا المعقدة خاصة في ميدان الطب والتكنولوجيا الحيوية،
التي تتجاوز العلم في حد ذاته لتشمل ميادين أخرى كاألخالقيات والقانون العام وممارسة األعمال وحياة

المجتمع والعولمة وادارة العالم.
المحور (  ) GM foodوبحوث الخاليا الجذعية،
فالبلدان ال يمكنها أن تتوجه إلى قضايا معينة كالغذاء ُ
أو االستنساخ ،بفاعلية دون قيادة وادارة مدنية لألفراد ،وهم الذين تكونوا في حضن تعليم عالي قوي راسي
على الفلسفة واألخالقيات واألعراف (تقرير البنك الدولي)39 ،0223 ،
 .5االستدامة البيئية:
يعتبر تصنيف الجامعات أحد الوسائل المعروفة لقياس التقدم األكاديمي للمؤسسات ،لكنه وفقا لتقرير جديد
ُنشر حديثا ،تم تصني ف الجامعات حول العالم وفق معايير تتعلق بالحرم الجامعي ومدى التزامه بمعايير
االستدامة البيئية (سواحل.)0290 ،
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فال بد للجامعات أن تراعي اآلثار البيئية المترتبة على عملياتها ومنتجاتها والقضاء على االنبعاثات السامة
والنفايات وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة واإلنتاجية من الموارد المتاحة وتقليل الممارسات التي قد تؤثر
سلبا في تمتع البالد واألجيال القادمة بهذه الموارد ،وعليها أن تعي جميع الجوانب البيئية المباشرة ذات

الصلة في تأدية نشاطاتها.

فالجامعة الخضراء ،هي فلسفة شاملة تهدف إلى جعل الوعي البيئي والعمل جزءا ال يتج أز من الحياة وروح
الدراسة ،على أن يشمل ذلك الطلبة واألساتذة والموظفين حتى أولياء األمور ،فضال عن تمديد األمر خارج

الصف الدراسي سواء في المنزل أو المجتمع األوسع ،ويشمل هذا التقييم عدة محددات منها تمتع الطلبة
بجودة حياة جامعية صحية ومستدامة على حد سواء ،واعداد الطلبة للعمل في اقتصاد الطاقة النظيفة بالقرن
الحادي والعشرين ،وايجاد برنامج تربوي بيئي ،يتضمن ِخطة ُمتكاملة لزيادة المساحات الخضراء داخل
المستخدمة في أجهزة التكييف واإلضاءة الصناعية ،بحيث
الجامعة وفي ُمحيطها ،وترشيد استهالك الطاقة ُ
يكون االعتماد على التهوية واإلضاءة الطبيعية ،وتزويد الطلبة وأسرهم بمجموعة من المنشورات و ُكتيبات

لمشاركة
تتضمن معلومات وتدابير متعلقة بحماية البيئة داخل الجامعة وخارجها ،وتفعيل حقيقي لروح ا ُ
المثمر لدى الطلبة ،وأن يتوافر في كل مدرج أو قاعة أو معمل صندوقان ُمغلقان
الحقيقية والعمل الجماعي ُ

للمخلَفات الورقية والبالستيكية والزجاجية ونحوها ،وآخر لبقايا األطعمة ،ليصبح مبدأ الفصل
للقمامة ،أحدهما ُ

المتحللة مبدأ ثابتا ،وتشكيل المجلس األخضر داخل الجامعة
بين المواد القابلة إلعادة التصنيع والمواد ُ
للمتابعة اليومية ل ُكل ما من شأنه تطبيق هذه االشتراطات (عيد.)0292 ،
ُ
 .0احترام حقوق اإلنسان:

ينبغي للجامعات أن تعمل على تثقيف الطلبة في مجال حقوق اإلنسان ،المتضمن :تعزيز احترام حقوق
اإلنسان والحريات األساسية ،التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان واحساسه بكرامته ،النهوض بالتفاهم والتسامح،
والمساواة بين الجنسين ،والصداقة بين جميع األمم والشعوب ،والمجموعات العرقية والقومية واإلثنية ،والدينية

واللغوية .وهذا التثقيف ليس مجرد أنشطة تمارس في حجرات الدراسة ،بل هو استثمار هام للمستقبل ،يهدف

إلى تمكين األفراد من الدفاع عن حقوقهم وحقوق اآلخرين ،ويعمل على إقامة مجتمع عادل ،تكون فيه
حقوق اإلنسان موضع تقدير واحترام (األمم المتحدة.)99 ،0229 ،
كما ينبغي لمؤسسات التعليم العالي أن تنتهج سياسة إستباقية من أجل تقديم حلول لمشاكل التنمية ،وتسخير
قواها لمحاربة الفقر ،وتدهور البيئة ،ومختلف أشكال االستبعاد واألضرار الناجمة عن الصراعات .كما

لمؤسسات التعليم العالي دور تؤديه في تحقيق التنمية المنصفة والمستديمة واشاعة ثقافة السالم مع تشجيع
التضامن الفكري واألخالقي ،والمشاركة الفعالة للمواطنين ،واالحترام المتبادل،9112 ،UNESCO( .
.)90
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 .7احترام المعايير الدولية:
هناك ارتباط وثيق بين تدويل التعليم العالي واحترام المعايير الدولية ،فقد أصبح يتوجب على الجامعات
االتجاه نحو االستفادة من استراتيجيات تدويل التعليم وذلك باالنفتاح والتبادل الثقافي ،والمشاركة العلمية
البحثية ،وادارة شؤون الحراك الدولي للطلبة وأعضاء هيئة التدريس ،وبرامج التعاون التعليمي والبحثي

المشترك ،وتفعيل اتفاقيات التعاون مع الجامعات المتميزة ،وااللتزام بالمعايير العالمية والممارسات الجيدة

السائدة في الجامعات المتقدمة.
فالحاجة إلى تدويل التعليم العالي ال تقتصر على مواجهة تداعيات العولمة فحسب ،بل تتجاوز ذلك إلى

حاجة المجتمعات إلى التالقي ،والتبادل ،والتداول ،والتشاور وعمل المشروعات ،حيث بات من الضروري
وضع قواعد لتالقي الشعوب وتبادل منتجاتها ،وكانت الجودة بشروطها ومعاييرها العالمية هي الضمان
الستخدام استراتيجيات التدويل بفاعلية (العامري.)9 ،0293 ،
نتائج وتوصيات:

من خالل ما سبق نصل إلى أن ممارسة المسؤولية االجتماعية على مستوى الجامعات وفقا لتوجيهات
مواصفة "اإليزو  ،"00222من شأنه أن يدعم المضي في ممارسة المسؤولية االجتماعية في هذه المؤسسات
إلى أبعد الحدود وذلك من خالل استجابتها لألطراف ذات المصلحة ،كما من شأنه أن يثير العديد من
القضايا الشائكة والمثيرة للجدل والتي لها عالقة مباشرة بالتنمية المستدامة وبالتحديات التي يواجهها التعليم
الجامعي ،كقضايا مساءلة الجامعات عن جودة مخرجاتها واحترام المعايير الدولية ،حدود استقالل الجامعات،

االلتحاق بالتعليم الجامعي ،التعليم كتكلفة وكاستثمار ،تمويل التعليم العالي ،التنمية والمشاركة المجتمعية،
هجرة الكفاءات ،تسليع التعليم ،أخالقيات المعرفة في ظل مجتمع المعرفة وتنمية السلوك األخالقي ،البيئة،
حقوق اإلنسان.

ولما كانت الجامعات المدرسة األولى للتمرس على المسؤولية االجتماعية ،وهي من يدرب قادة وصناع
القرار في المستقبل ،فالعمل بمقتضيات مواصفة اإليزو  00222على مستوى هذه المؤسسات ،هو مدخل

أيضا لترسيخ ممارسة المسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال.

وتأييدا لما تم التعرض له في هذه الدراسة ،ولغرض تعزيز ممارسة المسؤولية االجتماعية على مستوى
الجامعات ،يمكن تقديم المقترحات التالية:
 إنشاء لجان استشارية مشتركة من الهيئة العاملة في الجامعات ،وقيادات المجتمـع مـن ذوي القرار
لتحديد حاجات المجتمع والتعرف على مشكالته.

 فتح الباب للبحوث التربوية ودراسات المجتمعات الريفية والحضرية وذلك لتشخيص ومعالجة القضايا
االجتماعية واالستفادة من إمكانيات المجتمعات في تطوير مناطقها باألساليب العلمية المناسبة.

 تقديم مشورات ذوي الخبرة من هيئة التدريس لإلفادة من خبراتهم في مجاالت اإلنتاج والخدمات.
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 التركيز على عضو هيئة التدريس كمسؤول عن قضايا المجتمع وحقوقه.
 عقد حلقات وندوات ومؤتمرات للخريجين لتحديث معلوماتهم فـي مجـاالت تخصصهم ،ومعالجة
المشكالت التي تواجههم في الحياة العملية.

 إقامــة نــدوات وملتقيــات علميــة تقــوم علــى تعليــم أف ـراد المجتمــع كيفيــة الحفــاظ علـى الصحـة والبيئـة،
وتوعيتهم بمخاطر المخدرات.
 تنظيم قوافل طبية ،تشمل جميع التخصصات من كليات الطب البشري ،وطب األسنان ،والطب
البيطري ،والصيدلة ،والتمريض ،وذلك لتقديم خدمات بالمجان ،وتقديم المساعدات للمراكز والقرى

األكثر احتياجا وتضر ار.
 تطوير المواقع اإللكترونية للجامعات والمراكز البحثية.
 إعطاء األولوية للبحوث التي تخدم التنمية االقتصادية واالجتماعية.
 المساهمة في محو األمية األبجدية والتنمية الرقمية.

 ربط تقويم اإلدارات وأعضاء هيئة التدريس السنوية بمقدار عطائهم االجتماعي وليس فقط بمقدار
عملهم األكاديمي التقليدي.
قائمة المراجع:
 .9إسماعيل سراج الدين ،0221 ،حوكمة الجامعات وتعزيز قدرات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ،مكتبة
اإلسكندرية ،مصر.

 .0األمم المتحدة ،0229 ،مبادئ التثقيف في مجال حقوق اإلنسان ،منشورات األمم المتحدة ،نيويورك.

 .3بلقاسم سالطنية ،أسماء بن تركي ،0299 ،العالقة التكاملية بين الجامعة والمجتمع ومسألة التنمية المجتمعية،
مجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة بسكرة ،العدد .30/39

 .9بن جيمة مريم ،المسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة ،على الموقع:
https://hrdiscussion.com/hr106094.html

 .0البنك الدولي ،0223 ،بناء مجتمعات المعرفة :التحديات الجديدة التي تواجه التعليم العالي ،مركز معلومات
قراء الشرق األوسط ،مصر.

 .0بوحنية قوى ،0220 ،إدارة الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي في ظل المتغيرات الدولية :حالة األستاذ
في الجامعي الجزائري ،أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية ،جامعة الجزائر.

 .0حامد عبد الرحيم عيد ،0292 ،الجامعة الخضراء ،األهرام اليومي ،على الموقع:
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/684393.aspx

 .8خالد عواض عبد اهلل الثبيتي ،0290 ،دور أقسام اإلدارة التربوية بالجامعات السعودية في تحقيق المسؤولية
االجتماعية ،مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية ،المجلد  ،92العدد .9

 .9رامي جمال أندراوس ،0222 ،اإلدارة بالثقة والتمكين ،عالم الكتاب الحديث ،األردن.

 .92الربيعي سعيد بن حمد ،0222 ،التعليم العالي في عصر المعرفة ،التغيرات والتحديات وآفاق المستقبل ،الشروق،
األردن.
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المسؤوليَّة ِ
 .11سامح فوزي ،0299 ،الدولة والمجتمع :اتجاهات جديدة في التنمية ،على الموقع:
http://www.acrseg.org/5808

 .90شريف على حماد ،ناصر جاسر األغا ،0290 ،الممارسات الرئيسية إلدارة المسؤولية االجتماعية في جامعة

القدس المفتوحة في ضوء المواصفة القياسية اإليزو  ، 00222مؤتمر المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية،

المنظم من طرف جامعة الزرقاء.

 .93العايب عبد الرحمان ،0211 ،التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية

المستدامة ،رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة سطيف،

الجزائر.

 .99عبد اهلل بن محمد علي العامري ،0293 ،متطلبات تدويل التعليم العالي كمدخل لتحقيق الريادة العالمية للجامعات

السعودية "تصور مقترح" ،رسالة دكتوراه في الفلسفة في اإلدارة التربوية والتخطيط ،تخصص إدارة تعليم عالي ،كلية

التربية ،قسم اإلدارة التربوية والتخطيط ،جامعة أم القرى ،السعودية.

 .90مديحة فخري محمود محمد ،0290 ،تصور مقترح لتنمية المسؤولية االجتماعية للجامعات المصرية على ضوء
مجتمع المعرفة ،دراسات عربية في التربية وعلم النفس ،العدد .22

 .90منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  ،0220 ،UNESCOالتربية اليوم -التعليم العالي للبيع ،نشرة قطاع
التربية في اليونسكو ،العدد رقم .3

 .90منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،9112 ،المؤتمر العالمي للتعليم العالي " التعليم العالي في القرن
الحادي والعشرين ،الرؤية والعمل" ،باريس.

 .92وجدي سواحل ،0290 ،الجامعات العربية في ذيل تصنيف الجامعات الخضراء صديقة البيئة ،على الموقع:
الجامعات-العربية في -ذيل -تصنيف -الجامعاتhttps://www.al fanarmedia.org/ar/2015/03/

11. Archie B CAROLL, 1991, the pyramid of corporate social responsibility: toward the moral
management of organizational stackeholders, Business Horizons, vol 34, n° 4, p 42, disponible sur
le site:
http://cf.linnbenton.edu/bcs/bm/gusdorm/upload/Pyramid%20of%20Social%20Responsibility.pdf
02. Serge Williams BATIONO, 2011, la contribution des conseil administration à la gouvernance
des universités : de l’expérience de l’université du Québec à Chicoutimi à la proposition d’un
modèle efficace pour l’université de koudougou au Burkina Faso, thèse de doctorat en gestion et
management publique, Université Senghore, Egypte.
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
المسؤ َّ
ولي ِ
" دور محددات الحوكمة في تعزيز المسؤولية االجتماعية في المؤسسة االقتصادية"
-دراسة حالة شركة اسمنت تبسة-

د .تقرارت يزيد ،جامعة العربي بن مهيدي ،أم البواقي ،الجزائر.
د .مالح وئام ،جامعة العربي التبسي ،تبسة ،الجزائر.
د .عمامرة ياسمينة ،جامعة العربي التبسي ،تبسة ،الجزائر.
ملخص
يهدف البحث الى محاولة التعرف على مدى تأثير محددات الحوكمة في تعزيز المسؤولية

االجتماعية في المؤسسة االقتصادية ،من خالل تحليل العالقة بين محددات الحوكمة الداخلية والخارجية

وكيفية استخدامها في تعزيز أبعاد المسؤولية االجتماعية في المؤسسة ،وذلك باالعتماد على استمارة
االستبيان كأداة لجمع البيانات ،حيث قسمت االستمارة الى محورين أساسيين محور المتغير المستقل

الذي يمثل محددات الحوكمة الداخلية ،والمحور الثاني خصص للمتغير التابع الذي يمثل أبعاد المسؤولية
االجتماعية ،ومن ثم تحليلها باستخدام برنامج .spss v20

وتوصل البحث إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين محددات الحوكمة الداخلية وتعزيز أبعاد

المسؤولية االجتماعية ،أي أنه كلما كان التركيز على تطبيق محددات الحوكمة الداخلية فعال داخل
المؤسسة كلما ساهم ذلك في تعزيز أبعاد المسؤولية االجتماعية في شركة اسمنت تبسة.

الكلمات المفتاحية :حوكمة الشركات ،المحددات الداخلية ،المحددات الخارجية ،أبعاد المسؤولية
االجتماعية.
Abstract
The aim of the study is to try to identify the impact of governance determinants on the
enhancement of social responsibility in the economic institution by analyzing the relationship
between the determinants of internal and external governance and how to use them in
enhancing the dimensions of social responsibility in the institution. Two main axes are the
axis of the independent variable that represents the determinants of internal governance. The
second axis is devoted to the dependent variable representing the dimensions of social
responsibility, and then analyzed using the spss v20 program.
The study found that there is a statistically significant relationship between the
determinants of internal governance and the enhancement of the dimensions of social
responsibility, ie the more emphasis is placed on applying the internal governance
determinants within the institution, the greater the social responsibility dimensions in the
institution in question.
Keywords: corporate governance, internal determinants, external determinants, dimensions
of social responsibility.
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
المسؤ َّ
ولي ِ
مقدمة
شهدت المؤسسات تطورات سريعة وجذرية في بيئة تتسم بالديناميكية حيث لم يعد المجتمع ينظر
إلى المؤسسات نظرة تقليدية ولم يعد تقييم تلك المؤسسات يعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط
ففكرة تركيز المؤسسات االقتصادية على تعظيم الربح وتحقيق أهداف أصحاب رؤوس األموال لم تعد
مقبولة

بل بدأت نظرة المجتمع تأخذ أبعادا جديدة أكثر تعقيدا ،نظ ار لبروز مفاهيم حديثة ساعدت على

خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب االقتصادية والتكنولوجية واإلدارية
عبر أنحاء العالم .وكان من أبرز هذه المفاهيم مفهوم المسؤولية االجتماعية ،ولم تحض دراسة المسؤولية
االجتماعية بأهمية كبيرة في مجتمعنا نظ ار لغياب ثقافة المسؤولية االجتماعية ،حيث لم تعد في وقتنا

الحاضر الدولة هي المسؤول الوحيد عن برامج التنمية االجتماعية ،خاصة في ظل اكتساح القطاع
الخاص لم عظم اقتصاديات العالم ،نتيجة لذلك أصبح من الالزم تطبيق حوكمة الشركات باعتبارها
مصطلح يتقيد ويرتبط به مفهوم المسؤولية االجتماعية ،بشكل وثيق وخاصة في أعقاب االنهيارات

االقتصادية واألزمات المالية ،األمر الذي فرض اتفاق على أن التطبيق الجيد لحوكمة الشركات من عدمه
يتوقف على مدى توافر ومستوى جودة تطبيق محدداتها الداخلية والخارجية.
إشكالية البحث

مما سبق يمكن طرح اشكالية البحث الرئيسية الموالية:

فيما يتمثل دور محددات الحوكمة الداخلية والخارجية في تعزيز أبعاد المسؤولية االجتماعية في
شركة اسمنت تبسة؟
من خالل اشكالية البحث الرئيسية يمكن صياغة التساؤالت الفرعية كما يلي:
 فيما تتمثل أهم محددات حوكمة الشركات؟ -ماهي أهم أبعاد المسؤولية االجتماعية للشركات؟

 هل تساهم محددات حوكمة الشركات الداخلية في تعزيز المسؤولية االجتماعية في شركة اسمنت تبسة؟ هل تساهم محددات حوكمة الشركات الخارجية في تعزيز المسؤولية االجتماعية في شركة اسمنتتبسة؟

فرضية البحث
لإلجابة على إشكالية البحث الرئيسية يمكن صياغة الفرضيات الموالية:
 -الفرضية الرئيسية :يوجد تأثير وعالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

بين

محددات الحوكمة وتعزيز أبعاد المسؤولية االجتماعية في شركة اسمنت تبسة.

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي
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المسؤ َّ
ولي ِ
 الفرضية الفرعية األولى :يوجد تأثير وعالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةبين محددات الحوكمة الداخلية وتعزيز أبعاد المسؤولية االجتماعية في شركة اسمنت تبسة.
 الفرضية الفرعية الثانية :يوجد تأثير وعالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةبين محددات الحوكمة الخارجية وتعزيز أبعاد المسؤولية االجتماعية في شركة اسمنت تبسة.
أهداف البحث
يهدف البحث الى تحقيق ما يلي:

 إلقاء الضوء على مفهوم حوكمة الشركات؛ التعرف على مفهوم وأهمية المسؤولية االجتماعية والدور الذي تلعبه في المجتمع؛ تحليل العالقة بين محددات حوكمة الشركات وأبعاد المسؤولية االجتماعية.منهجية البحث
نظ ار لطبيعة موضوع البحث فقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في عرض مختلف المفاهيم

النظرية لحوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية ،مع تحليل استخدام محددات الحوكمة الداخلية
والخارجية وكيفية استخدامها في تعزيز أبعاد المسؤولية االجتماعية.
خطة البحث
لمعالجة موضوع البحث تم اعتماد الخطة الموالية:

أوال :الدراسة النظرية؛

ثانيا :الدراسة الميدانية.
أوال :الدراسة النظرية
 -1اإلطار العام لحوكمة الشركات
تعريف حوكمة الشركات :هناك عدة تعاريف لحوكمة الشركات ،من أهمها ما يلي:
 تعرفها مؤسسة التمويل الدولية  IFCبأنها " :هي النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم فيأعمالها "(محمد حسن ،7002 ،ص.)00 :
 كما تعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDبأنها " :مجموعة من العالقات فيما بينالقائمين على إدارة الشركة ومجلس اإلدارة وحملة األسهم وغيرهم من المساهمين" (بن الزاوي عبد الرزاق،

مسعودي جميلة ،7002 ،ص.)011 :
ومنه يمكن استنتاج أن خصائص حوكمة الشركات تتمثل في أنها:

 االنضباط في إتباع السلوك األخالقي المناسب والصحيح؛المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين
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 الشفافية في تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث ويجب أن ترتكز على المصداقية والوضوح واإلفصاحوالمشاركة؛
 االستقاللية في وجود مجلس إدارة اشرافي ومستقل عن مجلس اإلدارة التنفيذي ولجنة المراجعة؛ المساءلة بالحساب عن أعمال معينة أو المسؤولية عن أداء العمل أو تولي المهام؛ المسؤولية أمام جميع األطراف ذوي المصلحة في المنشأة؛ العدالة باحترام حقوق مختلف مجموعات أصحاب المصلحة في المنشأة؛ المسؤولية االجتماعية تجاه أصحاب المصالح. -1-1أهداف حوكمة الشركات
تسعى قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق مجموعة من األهداف أهمها ما يلي( :أحمد منير
النجار ،7002 ،ص)00 :

 مراعاة مصالح وحقوق المساهمين وحمايتها؛ حماية حقوق حملة الوثائق والمستندات ذات الصلة بفعالية الشركات؛ حماية حقوق ومصالح العاملين فـي الشركات بكافة فئاتهم؛ -تحقيق الشفافـية فـي جميع أعمال الشركات؛

 تحقيق وتأمين العدالة لكافة أصحاب المصالح والمتعاملين مع الشركات؛ تأمين حق المساءلة أمام أصحاب الحقوق إلدارة الشركات؛ -الحد من استغ الل السلطة في غير المصلحة العامة؛

وبعيدا
 تنمية المدخرات وتشجيع تدفقها بما يؤدي لتنمية االستثمارات اإلنتاجية وصوالً لتعظيم األرباحً

عن االحتكا ارت؛

 -االلتزام بأحكام القوانين والتشريعات النافذة؛

 العمل على تأكيد مراجعة األداء لكافة فعاليات الشركات بما فـيها األداء المالي من خالل لجان مراجعةخارجيين ومستقلين عن اإلدارة التنفـيذية؛
 محاسبة اإلدارة التنفـيذية أمام المساهمين. -2-1محددات حوكمة الشركات

تتمثل المحددات األساسية لحوكمة الشركات تتمثل فـيما يلي (محمد حسن ،7002 ،ص:)02:

-0-9-0المحددات الداخلية :وتشير إلى القواعد واألسس التي تحدد كيفية اتخاذ الق اررات وتوزيع السلطات
داخل الشركة بين الجمعية العامة ومجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين ،والتي يؤدى توافرها وتطبيقها إلى
تقليل التعارض بين مصالح هذه األطراف الثالثة ،وتتكون داخل الشركات نفسها وتشمل ما يلي:
 -آلية توزيع السلطات داخل الشركة؛

 اآللية والقواعد واألسس الناظمة لكيفـية اتخاذ الق اررات األساسية فـي الشركة؛المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين
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ولي ِ
 العالقة الهيكلية بين الجمعية العمومية للشركة ومجلس إدارتها والمديرين التنفـيذيين ووضع اآلليةالمناسبة لهذه العالقة مما يخفف من التعارض بين مصالح هذه األطراف الثالثة وصوالً لتكامل هذه

المصالح.

-9-9-0المحددات الخارجية :وتشير إلى المناخ العام لالستثمار في الدولة والذي يشمل ما يلي:
 القوانين العامة المنظمة للنشاط االقتصادي عموما؛ -المناخ العام لالستثمار فـي الدولة؛

 كفاءة القطاع المالي من بنوك وشركات تأمين وأسواق مالية ذات األثر على التمويل؛ -مستوى التنافس فـي أسواق عناصر اإلنتاج والسلع والخدمات الالزمة للشركات لممارسة نشاطاتها

اإلنتاجية؛

 وجود وكفاءة ومقدرة األجهزة الرقابية  ،مثل وجود هيئة أسواق المال ومدى قدرتها فـي الرقابة علىأعمال الشركات ،خاصة الشركات المدرجة فـي أسواق المال؛

 -وجود جمعيات مهنية ذات صلة ،مثل جمعية المحامين والمحاسبين ومكاتب المراجعة والتصنيف

االئتماني واالستشارات ....إلخ.
ويمكن تلخيص المحددات الداخلية والخارجية لحوكمة الشركات في الشكل الموالي رقم (.)00
الشكل رقم ( :)10المحددات الداخلية والخارجية لحوكمة الشركات.
المحددات الداخلية

المحددات الخارجية
خاصة

تنظيمية

المساهمون

أصحاب المصالح

معايير:
 المحاسبة
 المراجعة
 أخرى
القوانين والقواعد
القطاع المالي:
 قروض
 مساهمة في
رأس المال
األسواق:
 تنافسية األسواق
 استثمار أجنبي
مباشر
 الرقابة على
الشركات

مجلس اإلدارة
يعين ويراقب

مؤسسات خاصة*:








يرفع تقرير إلى

اإلدارة

محاسبون ومراجعون
محامون
تصنيف ائتماني
بنوك استثمار
استشارات
تحليل مالي
اإلعالم المالي

تقوم

الوظائف الرئيسية

* المؤسسات الخاصة تشير إلى عناصر القطاع الخاص ،وكيانات االدارة الذاتية ،ووسائل االعالم ،والمجتمع المدني .وتلك الجهات التي تقلل من عدم توافر المعلومات ،وترفع
من درجة مراقبة الشركات ،وتلقي الضوء على السلوك االنتهازي لإلدارة.

المصدر :خلود عاصم وناس العبيدي  ،دور حوكمة الشركات في معالجة االختالالت الهيكلية في سوق العراق لألوراق

المالية ،مجلة البحوث العلمية ،كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ،ص.047 :
المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي
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ولي ِ
 -2اإلطار العام للمسؤولية االجتماعية في المؤسسة
 -1-2تعريف المسؤولية االجتماعية
هناك عدة تعاريف للمسؤولية االجتماعية من أهمها ما يلي:
 عرفها البنك الدولي بالنسبة لرجال األعمال أنها " :التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة فيالتنمية المستدامة من خالل العمل مع موظفيهم وعائالتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين

مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في آن واحد" (بن الزاوي عبد الرزاق ،مسعودي
جميلة ،7002 ،ص.)061 :
 -عرفتها الغرفة التجارية العالمية للمسؤولية االجتماعية أنها " :هي جميع المحاوالت التي تساهم في

تطوع المنظمات لتحقيق تنمية ذات اعتبارات أخالقية واجتماعية ،وبتالي فالمسؤولية االجتماعية تعتمد

على المبادرات الحسنة من المنظمات دون وجود إجراءات ملزمة قانونيا ،ولذلك فإن المسؤولية االجتماعية

تتحقق من خالل االقناع والتعليم" (بليزاك عبد الحليم ،السعيد بريكة ،7002 ،ص.)000 :
ومنه نستنتج أن المسؤولية االجتماعية تشمل ثالث مستويات:

 المستوى األول اقتصادي؛ بضمان استم اررية نشاطها واستدامة العائد واألرباح؛ المستوى الثاني اجتماعي؛ بضمان مناصب العمل والمساهمة في البناء االجتماعي؛ المستوى الثالث بيئي؛ من خالل المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة. -2-2مجاالت تطبيق المسؤولية االجتماعية
المؤسسة التي تود ممارسة مسؤوليتها االجتماعية أو تلتزم بمبادئ التنمية المستدامة تعمل في
المجاالت االتية (غردي محمد ،7000 ،ص ص:)62-66 :
 احترام البيئة :مكافحة التلوث ،إدارة الفضالت ،االستغالل العقالني للمواد األولية؛ -األمان عند عملية اإلنتاج وتحقيق األمان في خصائص المنتوجات؛

 إثراء المناخ والحوار االجتماعي :تكافؤ الفرص ،ظروف العمل ،أنظمة األجور ،التكوين المهني؛ احترام حقوق اإلنسان :في أماكن العمل ،القوانين الدولية لحقوق العامل ،مكافحة عمل األطفال؛ -االلتزام بأخالقيات اإلدارة :مكافحة الرشوة وتبييض األموال؛

 االندماج في المجتمع من خالل التنمية المحلية ،والتحاور مع أصحاب المصالح؛ االنضمام إلى المقاييس العالمية للبيئة  ،ISO 04000المعايير االجتماعية... -3-2أبعاد المسؤولية االجتماعية
يمكن تلخيص أبعاد المسؤولية االجتماعية فيما يلي (عالء جميل ،7006 ،ص:)066 :

-1-3-2البعد االقتصادي :بأن تكون المؤسسة نافعة ومجدية اقتصاديا ،وأن تحاول جاهدة توفير
األمان لآلخرين.
المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي
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المسؤ َّ
ولي ِ
-2-3-2البعد القانوني :وهنا يتم التزام المؤسسة تنفيذ القوانين ،واكتساب ثقة اآلخرين من خالل التزامها
بتنفيذ األعمال الشرعية وعدم القيام باألعمال المخلة بالقانون داخل المؤسسة.
-3-3-2البعد األخالقي :وتعني هنا أن تكون المؤسسة مبنية على أسس أخالقية وأن تلتزم باألعمال
الصحيحة ،وأن تمتنع عن إيذاء اآلخرين.
-4-3-2البعد اإلنساني :وهنا تكون المؤسسة صالحة وتعمل على اإلسهام في تنمية وتطوير
المجتمع وتحسين نوعية الحياة االجتماعية.

ويمكن توضيح أبعاد المسؤولية االجتماعية في الشكل الموالي رقم (:)07
الشكل رقم ( :)22هرم المسؤولية االجتماعية للشركات

المصدر :محمد فالق ،المسؤولية االجتماعية للشركات :االطار النظري وامكانية التطبيق العملي في الجزائر ،مجلة البديل

االقتصادي ،ديسمبر  ،7000ص.712 :

ثانيا :الدراسة الميدانية
 -1نظرة عامة حول شركة إسمنت تبسة
لقد تم اختيار شركة اسمنت تبسة نظ ار لمكاناتها الهامة في االقتصاد الوطني ،فهي مؤسسة عمومية
اقتصادية متفرعة عن مؤسسة اإلسمنت ومشتقاته للشرق ،وتتمثل هذه المؤسسة في الباعث األساسي
للمشروع المنجز بأحدث التكنولوجيات في نظام التحكم ذات أسهم ،تأسست بتاريخ  72نوفمبر 0220

تحت اسم مؤسسة اإلسمنـ ــت ومشتقات ـ ــه للش ــرق مصنع الماء األبيض ثم انفصلت عن هذه األخيرة لتصبح
شركة قائمة بذاتها برأس مال اجتماعي مقدر  100.000.000دج ينقسم إلى  1000سهم قيمة كل منه

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

030

ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
المسؤ َّ
ولي ِ
 000.000دج وكانت المساهمات من رأس المال االبتدائي  700.000.00دج على النحو التالي(
معلومات من الشركة):
 مؤسسة اإلسمنت ومشتقاته للشرق( )ERCEبـ  0700:سهم أي بنسبة % 60؛ مؤسسة اإلسمنت ومشتقاته للغرب( )ERCOبـ 400 :سهم أي بنسبة %70؛ -مؤسسة اإلسمنت ومشتقاته للشلف( )ECDEبـ 400:سهم أي بنسبة .%70

بينما الباقي كان على شكل قرض من البنك الفالحة والتنمية الريفية ()BADR
لإلشارة فإن مشروع إنجاز هذه الشركة هو أحد برامج المخطط الرباعي الرابع ( )10/62للتنمية

والذي دخل حيز التنفيذ سنة  0216وذلك تحت إشراف المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء، EDIMCO

وتتفرع من المديرية العامة لشركة اسمنت تبسة كل من الفرع التجاري المتواجد بالمنطقة الصناعية في
والية تبسة ،إضافة الى المصنع اإلنتاجي لإلسمنت في منطقة الماء األبيض.

 -2إجراءات الدراسة الميدانية
 -1-2مجتمع وعينة الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من الموظفين والمسؤولين في شركة إسمنت تبسة ،وهم عضو مجلس إدارة،
مراجع داخلي ،مراقب مالي ،محاسب ،مدير قسم أو مصلحة ،وقد تم اختيار عينة عشوائية من بينهم ،وتم
توزيع  61استبانة على عدد أفراد العينة في كل من المديرية العامة ،الفرع التجاري والمصنع اإلنتاجي،
وقد تم استرجاع  66استبانة منها استبانة واحدة غير صالحة للتحليل ألنه غير مجاوب عليها كليا ،وبذلك

قدرت عدد االستبيانات الصالحة ب  66استبيانه والتي تم تحليلها تحليلها باستخدام برنامج ،spss v20

وكانت نتائج توزيع االستبيان كاآلتي في الجدول رقم (:)00
الجدول رقم( :)21عينة الدراسة لشركة اسمنت –تبسة-
عدد أفراد العينة

عدد االستبيانات الموزعة

عدد االستبيانات المسترجعة

عدد االستبيانات الصالحة

36

36

33

32

المصدر :من إعداد الباحثين بناء على االستمارات.

 -2-2نموذج الدراسة
تم االعتماد في بناء النموذج على أبعاد مشكلة الدراسة إلبراز العالقة بين المتغير المستقل
اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات من جهة ،والمتغير التابع الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية من
جهة أخرى ،كما يوضحه الشكل التالي رقم (:)06

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
المسؤ َّ
ولي ِ
الشكل رقم ( :)23نموذج الدراسة.

المصدر :من اعداد الباحثين.

 -3-2أساليب الدراسة
بغرض اإلجابة على تساؤالت الدراسة ولتحليل البيانات فقد تم استخدام األساليب اإلحصائية
اآلتية ،انطالقا من برنامج الحزم اإلحصائية االجتماعية ":"SPSS
 -معامل ألفا كرونباخ لتحديد معامل ثبات أداة الدراسة؛

 الجداول التك اررية والنسب المئوية التي تستخدم لوصف خصائص العينة؛ المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتحديد اتجاه اجابات العينة؛ معامل االرتباط وذلك للتعرف على درجة االرتباط بين المتغيرات التابعة والمستقلة؛ -تحليل التباين لمعيار واحد للمقارنة بين المتوسطات والتوصل إلى قرار يتعلق بوجود أو عدم وجود

فروقات بين المتوسطات؛

 أسلوب االنحدار البسيط لدراسة العالقة السببية بين المتغيرات المستقلة والتابعة ،كما يساعد في تحديدمدى مساهمة المتغيرات المستقلة في التغير الحاصل في المتغير التابع ،وتحديد أكثرها تأثي ار وبالتالي

التنبؤ بقيم المتغير التابع نتيجة التغير الحاصل في المتغير المستقل؛

 معامل ارتباط بيرسون لتحديد مدى ارتباط متغيرات الدراسة ببعضها. -4-2أداة الدراسة
تم تصميم االستمارة كأداة أساسية تساعد في الحصول على المعلومات والبيانات الضرورية

لتحقيق أغراض البحث ،وقد تضمنت االستمارة على محورين وتتضمن متغيرات الدراسة وفي شكلها
النهائي احتوت االستمارة على  76سؤاال ،وقد قسمت إلى جزئيين أساسيين هما كما يلي:
 الجزء األول :تضمن األسئلة المتعلقة بالبيانات الشخصية وتتمثل في :المؤهل العلمي ،التخصص،الخبرة المهنية ،المسمى الوظيفي؛
المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

033

ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
المسؤ َّ
ولي ِ
 الجزء الثاني :تضمن هذا الجزء على محورين أساسيين هما كما يلي: المحور األول :تضمن العبارات الخاصة بالمتغير المستقل محددات حوكمة الشركات وتضمن 00عبارة
موزعة على محورين فرعيين وهما كما يلي:
 المحددات الداخلية لحوكمة الشركات وشملت  2عبارات؛
 المحددات الخارجية لحوكمة الشركات وشملت  1عبارات.

 المحور الثاني :تضمن هذا المحور العبارات الخاصة بالمتغير التابع ،تعزيز المسؤولية االجتماعية في
الشركات وقد تضمنت  9عبارات.
ولتحويل إجابات عينة الدراسة إلى بيانات كمية تم استخدام مقياس ليكارت الخماسي لكونه أكثر

تعبي ار وتنوعا وباعتباره يعطي مجاالت أوسع لإلجابة ويمكن توضيح الدرجات الخمس للموافقة في الجدول
اآلتي رقم (:)07
الجدول رقم ( :)22مقياس االستبيان.
االجابات

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

المصدر :من الباحثين بناء على معارف سابقة.

ويمكن التحقق من ثبات االستبيان من خالل حساب معا مل ألفا كرونباخ Cronbach Alpha

وتتراوح قيمة هذا المعامل ما بين  0و ، 0لتكون أصغر قيمة مقبولة لمعامل ألفا كرونباخ هي  0.1فكانت
النتائج مبينة في الجدول اآلتي رقم (:)06

الجدول رقم ( :)23نتائج اختبار معامل الثبات (ألفا كرونباخ).
أجزاء االستبيان

معامل الثبات

محددات حوكمة الشركات

41914

المحددات الداخلية

41860

المحددات الخارجية

41825

المسؤولية االجتماعية

41838

جميع المحاور

41939

المصدر :من إعداد الباحثين وفقا لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي ( .Spss v20الملحق رقم )07
من خالل الجدول رقم ( )06اتضح أن معامل الثبات لمحاور االستبانة بلغ  ،%96.9وهي قيمة
مقبولة ،وكذلك بالنسبة لمحوري الدراسة كان  %90.0للمتغير المستقل ،وبلغ  %26.2للمتغير التابع.
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
المسؤ َّ
ولي ِ
 -3عرض نتائج الدراسة
 -1-3خصائص عينة الدراسة
يمكن توضيح الخصائص العامة لعينة الدراسة من خالل الجدول الموالي رقم (:)00
الجدول رقم ( :)24التحليل الوصفي لخصائص عينة الدراسة
خصائص العينة

البيان

التكرار

النسبة المئوية %

المؤهل العلمي

ليسانس

9

2811

ماستر

14

3113

أخرى

13

4416

محاسبة

8

25

مالية

14

1516

إدارة أعمال

5

3113

أخرى

9

2811

أقل من  5سنوات

6

1818

من 5إلى 14سنوات

14

4318

أكثر من  14سنوات

12

3015

عضو مجلس اإلدارة

11

3414

محاسب

8

25

مراجع داخلي

5

1516

مراقب مالي

1

311

مدير قسم أو مصلحة

0

2119

32

144

التخصص

الخبرة المهنية

المسمى الوظيفي

المجموع

المصدر :من إعداد الباحثين وفقا لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي .Spss v20

من خالل الجدول أعاله يتضح أن غالبية أفراد العينة حاملي شهادات مختلفة وتمثلت في حاملي

شهادات التكوين المهني والتمهين ،شهادات دراسات عليا بين الماجستير والدكتوراه ،وذلك بنسبة
 ،%42.4وفيما يخص التخصص فكان غالبية تخصص العينة إدارة أعمال بنسبة  ،%31.3وبالنسبة
للخبرة المهنية كانت نسبة %43.4هي للعاملين ذو الخبرة المهنية بين  5و 00سنوات ،في حين كانت
غالبية أفراد عينة الدراسة أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة بنسبة .%34.4
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المسؤ َّ
ولي ِ
 -2-3عرض وتحليل نتائج متغيرات الدراسة
يمكن عرض وتحليل نتائج متغيرات الدراسة من خالل المؤشرات اإلحصائية لمحاور االستمارة كما
يلي في الجدول رقم (:)05
الجدول رقم ( :)20المؤشرات اإلحصائية لمحاور االستمارة.
الحسابي

الوسط

المعياري

االنحراف

التحقق

درجة

الرتبة

العبارة
1

يتم توزيع السلطة داخل الشركة على أساس اخلربة والكفاءة املهنية

4153

41018

عالية جدا 2

2

يتم اختاذ القرارات بطريقة مدروسة ودقيقة

4149

41995

عالية

8

3

يسود العمل داخل املؤسسة بااللتزام باملعايري األخالقية يف ممارسة األعمال

4122

41905

عالية جدا 6

4

يعمل جملس اإلدارة على وضع سياسة ختدم الشركة واألطراف أصحاب املصاحل فيها

4159

41012

عالية جدا 1

5

توزع التحفيزات ومكافأة العمال وترقيتهم بعدالة داخل املؤسسة

4134

41642

عالية جدا 3

6

تلتزم إدارة املؤسسة بتطبيق القوانني والتشريعات أثناء القيام مبهامها

4125

41884

عالية جدا 5

0

يقوم احملاسب بدوره دون ضغوط من ذوي املصاحل داخل املؤسسة

4131

41640

عالية جدا 4

8

يتمتع املراجع الداخلي باالستقاللية التامة يف تنفيذ مهامه وإعداد تقاريره

4116

41600

عالية

0

4128

41528

عالية جدا

1

تسمح القوانني العامة السائدة للمؤسسة بأداء نشاطها بطريقة عادية

4122

41092

عالية جدا 2

2

املناخ العام لالستثمار يسمح للمؤسسة بتوسيع نشاطها

3188

41940

عالية

5

3

تستطيع املؤسسة احلصول على التمويل بطريقة سهلة

3194

11406

عالية

4

4

تتميز بيئة األعمال اليت تنشط فيها املؤسسة بتوفر املؤسسات اخلاصة باملراجعة اخلارجية واهليئات االستشارية

3108

11128

عالية

6

5

وجود أجهزة رقابية يف يحيط املؤسسة وممارسة مهامها بكفاءة

4141

41911

عالية جدا 1

6

يتميز مناخ األعمال العام بوجود منافسة شفافة

4149

41869

عالية

3

المحددات الخارجية

4143

41644

عالية

المحور األول :محددات حوكمة الشركات

4110

4154

عالية

1

تعمل املؤسسة على إظهار صورة مميزة عن نشاطها

4122

41051

عالية جدا 4

2

تتمتع املنتجات اخلاصة باملؤسسة جبودة عالية

4119

41859

عالية

5

3

تفعل املؤسسة لغة احلوار وتشجع عمل النقابات داخلها

4131

41592

عالية جدا 3

4

تلتزم املؤسسة بكل القوانني اخلاصة حبماية حقوق العمال

3184

41884

عالية

8

5

تعمل املؤسسة على احلد من اسراف الطاقة واحملافظة عليها

4149

41856

عالية

6

6

هتتم املؤسسة باجلانب البيئي من خالل اقتناء جتهيزات حتد من التلوث

4153

41560

عالية جدا 1

0

تتوافق أهداف املؤسسة مع قيم وأخالق اجملتمع

4138

41649

عالية جدا 2

8

تراعي املؤسسة أخالقيا أصحاب املصاحل فيها وأخالقيات اإلدارة يف ممارسة نشاطها

3108

11128

عالية

9

9

تسعى املؤسسة اىل االنضمام للمقاييس العاملية للبيئة( )ISOواملعايري العاملية االجتماعية

4144

11408

عالية

0

4114

41480

عالية

المحددات الداخلية

المحور الثاني :المسؤولية االجتماعية
المصدر :من إعداد الباحثين وفقا لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي .Spss v20
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
المسؤ َّ
ولي ِ
من خالل الجدول رقم ( )05يتضح أن:
 درجة استجابة أفراد العينة للمحور الفرعي الخاص بالمحددات الداخلية لحوكمة الشركات عالية جدابمتوسط حسابي  4.24وانحراف معياري ،0.572وقد كانت أغلب عبارات ( 01عبارات من بين 02
عبارات) درجة تحققها عالية جدا ،وقد كانت العبارة رقم ( " :)00يعمل مجلس اإلدارة على وضع سياسة
تخدم الشركة واألطراف أصحاب المصالح فيها " هي األعلى تحققا بمتوسط حسابي قدره 0.59؛
 -درجة تحقق المحور الفرعي الخاص بالمحددات الخارجية لحوكمة الشركات عالية حيث بلغ متوسطها

الحسابي  0.06وانحراف معياري قدر ب  ،0.100وكانت استجابات أفراد العينة بالنسبة للعبارتين رقم

( )05ورقم ( )00درجتي تحققهما عالية جدا ،أن حسب رأي أفراد العينة فإن "":وجود أجهزة رقابية في
محيط المؤسسة وممارسة مهامها بكفاءة " ،إضافة إلى " تسمح القوانين العامة السائدة للمؤسسة
بأداء نشاطها بطريقة عادية "؛
 ومن خالل استجابات أفراد العينة للمحاور الفرعية السابقة كانت درجة تحقق المحور المستقل(محددات لحوكمة الشركات) عالية بمتوسط حسابي بلغ  0.02وانحراف معياري منخفض بلغ ،0.50
وعليه فإن محددات الحوكمة الداخلية والخارجية تعمل بشكل فعال داخل الشركة ،وخاصة المحددات
الداخلية التي كانت درجة تحققها عالية جدا مقارنة بالمحددات الخارجية؛

 في حين استجابات أفراد العينة حول عبارات محور المتغير التابع (تعزيز المسؤولية االجتماعية) كانتعالية ،وكانت درجة تحقق عباراتها بين عالية وعالية جدا ،حيث بلغ المتوسط الحسابي  0.00وانحراف

معياري  ،0.022حيث كانت العبارة رقم ( " :)01تهتم المؤسسة بالجانب البيئي من خالل اقتناء
تجهيزات تحد من التلوث" درجة تحققها عالية جدا بمتوسط حسابي  0.56وانحراف معياري .0.512
 -4تحليل النتائج
من خالل تفريغ استجابات أفراد عينة الدراسة وتحليلها ضمن برنامج  ،Spss v20يمكن عرض
فرضيات الدراسة واختبار صحتها من عدمه من خالل ما يلي:
 الفرضية الرئيسية  :تهدف الفرضية الرئيسية إلى معرفة مدى وجود عالقة وتأثير لمحددات حوكمةالشركات في تعزيز المسؤولية االجتماعية أو عدمها ،وتنص الفرضية الرئيسية على:

 الفرضية العدمية :تنص على " ال يوجد تأثير وعالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ≤ α
 )0.05بين محددات حوكمة الشركات وتعزيز المسؤولية االجتماعية في شركة اسمنت تبسة".
 الفرضية البديلة :تنص على" يوجد تأثير وعالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ≤ α
 )0.05بين محددات حوكمة الشركات وتعزيز المسؤولية االجتماعية في شركة اسمنت تبسة".

وتندرج ضمن الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية اآلتية:

 -الفرضية الفرعية األولى :تهدف لمعرفة مدى تأثير المحددات الداخلية لحوكمة الشركات وتعزيز

المسؤولية االجتماعية من عدمها وتنص على:
المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي
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المسؤ َّ
ولي ِ
 الفرضية العدمية  :تنص على "ال يوجد تأثير وعالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ≤ α
 )0.05بين المحددات الداخلية لحوكمة الشركات وتعزيز المسؤولية االجتماعية في شركة اسمنت تبسة ".
 الفرضية البديلة :تنص على " يوجد تأثير وعالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ≤ α
 )0.05بين المحددات الداخلية لحوكمة الشركات وتعزيز المسؤولية االجتماعية في شركة اسمنت تبسة ".
 الفرضية الفرعية الثانية :تهدف لمعرفة مدى تأثير المحددات الخارجية لحوكمة الشركات وتعزيزالمسؤولية االجتماعية من عدمها وتنص على:

 الفرضية العدمية  :تنص على "ال يوجد تأثير وعالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ≤ α
 )0.05بين المحددات الخارجية لحوكمة الشركات وتعزيز المسؤولية االجتماعية في شركة اسمنت تبسة".
 الفرضية البديلة :تنص على " يوجد تأثير وعالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( ≤ α
 )0.05بين المحددات الخارجية لحوكمة الشركات وتعزيز المسؤولية االجتماعية في شركة اسمنت تبسة".
 -1-4اختبار الفرضيات بواسطة تحليل تباين خط االنحدار
يستخدم االنحدار الخطي البسيط لتحديد العالقة بين المتغيرين التابع والمستقل ،وفيما يلي الجدول
رقم ( )01يمثل تحليل تباين خط االنحدار لفرضيات الدراسة ،أي معرفة مدى تأثير محددات الحوكمة
عموما ،وكل محدد على حدى على المتغير التابع المتمثل في تعزيز المسؤولية االجتماعية:
الجدول رقم ( :)24تحليل تباين خط االنحدار لفرضيات الدراسة.
المتغير
التابع

المتغير المستقل

ثابت

معامل

االنحدار bاالنحدارa

معامل

معامل
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التحديد
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R

R2

t

بة

قيمة F
المحسوبة

مستوى
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المسؤولية االجتماعية

المحددات الداخلية

11494

41045

41090

41635

21634

521496

41413

المحددات الخارجية

41951

41053

41856

41032

21041

821468

41414

11306

41642

41094

41624

31560

491024

41441

محددات حوكمة الشركات
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يتضح من الجدول أعاله ما يلي:

 وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية (  )α ≤ 0.05بين المحددات الداخليةلحوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية حيث بلغ معامل االرتباط  % 29.2وهو ارتباط موجب قوي،

كما بلغ معامل التحديد  0.165أي أن المحددات الداخلية لحوكمة الشركات تؤثر على ما قيمته %16.5
على تطبيق المسؤولية االجتماعية ،وبلغت قيمة  7.160 tعند مستوى الداللة  Sig=0.006وهو أدنى
من مستوى المعنوية (  ،) α=0.05وعليه تقبل الفرضية البديلة " :يوجد تأثير وعالقة ذات داللة

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي
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المسؤ َّ
ولي ِ
إحصائية عند مستوى معنوية ( ) α ≤ 0.05بين المحددات الداخلية لحوكمة الشركات وتحقيق
المسؤولية االجتماعية في شركة إسمنت تبسة ".
 كما يتبين وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05حيث بلغ معاملاالرتباط  % 25.1وهو ارتباط موجب قوي بين المحددات الخارجية لحوكمة الشركات وتحقيق المسؤولية
االجتماعية  ،وتوضح قيمة  tعدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات أفراد عينة

الدراسة في حين بلغ معامل التحديد نسبة  % 26.7وتعبر عن نسبة تأثير المحددات الخارجية لحوكمة
الشركات على المسؤولية االجتماعية  ،وقد أظهر اختبار  Fبأن النموذج بشكل عام ذو داللة إحصائية،
حيث قدر مستوى الداللة بـ  Sig=0.000وهو أقل من مستوى المعنوية ( .)α ≤ 0.05وفقا لهذه النتائج
السابقة ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة اآلتية " :يوجد تأثير وعالقة ذات داللة إحصائية
عند مستوى معنوية ( ) α ≤ 0.05بين المحددات الخارجية لحوكمة الشركات وتحقيق المسؤولية
االجتماعية في شركة إسمنت تبسة ".

 ومن خالل النتائج السابقة والمعلومات المتوفرة في الجول أعاله يتضح أن نتائج تحليل االنحدارالخطي البسيط الذي استخدم لتحديد العالقة بين محددات حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية،
ويظهر وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05حيث بلغ معامل

االرتباط  % 29وهو ارتباط موجب قوي ،وتوض ح قيمة  tعدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين
متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة في حين بلغ معامل التحديد نسبة  % 17.0أي أن محددات حوكمة
الشركات تؤثر على ما قيمته  0.170من المسؤولية االجتماعية في المؤسسة محل الدراسة ،وقد أظهر
اختبار  Fبأن النموذج بشكل عام ذو داللة إحصائية ،حيث قدر مستوى الداللة بـ  sig= 0.000وهو أقل
من مستوى المعنوية ( .)α ≤ 0.05
ووفقا للنتائج السابقة ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية الرئيسية البديلة اآلتية " :يوجد
تأثير وعالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≤ 0.05بين محددات حوكمة الشركات
وتحقيق المسؤولية االجتماعية في شركة إسمنت تبسة ".
ويمكن كتابة العالقة بين المتغيرين في شكلها الرياضي من خالل المعادلة الخطية لالنحدار

الخطي كما يلي:

حيث يمثل  :Yالمسؤولية االجتماعية.

 : Xمحددات حوكمة الشركات.

 -2-4تحليل االنحدار المتعدد واالرتباط المتعدد لمتغيرات الدراسة

لتحديد المتغير األكثر تأثي ار على تحقيق المسؤولية االجتماعية سيتم اعتماد االنحدار المتعدد
واالرتباط الثنائي ،والجدول اآلتي يوضح تحليل االنحدار المتعدد بين المتغيرات المستقلة المتمثلة في
المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين
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المحددات الداخلية لحوكمة الشركات والمحددات الخارجية لحوكمة الشركات والمتغير التابع المسؤولية
االجتماعية.
الجدول رقم ( :)20تحليل االنحدار المتعدد للمتغيرات المستقلة والمتغير التابع.
المتغير التابع

ثابت

المتغير المستقل

االنحدار

b

المحددات الداخلية

المسؤولية

االجتماعية

11424

المحددات الخارجية

معامل

االنحدارa
4126611448

معامل

االرتباط

R

41864

معامل

التحديد
R

2

41044

قيمة

 tقيمة F

المحسوبة

21865

المحسوبة

411109
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41448
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يوضح الجد ول أعاله نتائج تحليل االنحدار المتعدد الذي بين وجود عالقة تأثير ذات داللة
إحصائية عند مستوى ثقة  ،%95حيث بلغ معامل االرتباط  ،%21بمعامل تحديد قدره  0.210أي أن
التغير في تطبيق المسؤولية االجتماعية يعود إلى المتغيرات المستقلة سابقة الذكر وأظهر اختبار  Fبأنه
ال توجد فروق معنوية لتأثير المتغيرات المستقلة تطبيق المسؤولية االجتماعية وهو يدل بأن نموذج

االنحدار ذو داللة إحصائية حيث قدر الداللة  sig= 0.002وهو أقل من مستوى معنوية (.)α ≤ 0.05
وعليه يتأكد نتيجة اختبار الفرضية الرئيسية.

ويمكن كتابة العالقة بين المتغيرات المستقلة (المحددات الداخلية لحوكمة الشركات ،والمحددات

الخارجية لحوكمة الشركات) والمتغير التابع (المسؤولية االجتماعية) في شكلها الرياضي من خالل
المعادلة الخطية لالنحدار المتعدد كما يلي:
حيث يمثل  :Yالمسؤولية االجتماعية :X1 ،المحددات الداخلية :X2 ،المحددات الخارجية
أثبت االنحدار المتعدد وجود عالقة تأثير بين المتغيرات المستقلة (محددات حوكمة الشركات)
المسؤولية االجتماعية ،ولتحديد المتغير األكثر تأثير سيتم اعتماد االرتباط الثنائي كما هو مبين في

الجدول اآلتي رقم (:)02

الجدول رقم ( :)24مصفوفة االرتباط ال ثنائي بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع.
المتغيرات

المحددات

المحددات الخارجية

المسؤولية االجتماعية

المحددات الداخلية

1

41959

41090

1

41856

الداخلية

المحددات الخارجية
المسؤولية االجتماعية
المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين
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المسؤ َّ
ولي ِ
المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي ( .Spss v20الملحق رقم)05

يوضح الجدول أعاله االرتباط الثنائي للمتغيرات المستقلة المتمثلة في محددات حوكمة الشركات،

ليؤكد أن المحددات الخارجية لحوكمة الشركات لها االرتباط والتأثير األكبر على تحقيق المسؤولية
االجتماعية في المؤسسة محل الدراسة وذلك بمعدل ارتباط قدره  ،%25.1لذا البد من التركيز على العمل
على تفعيل المحددات الخارجية وااللتزام بها بشركة إسمنت تبسة.
خاتمة
تعد حوكمة الشركات وسيلة تمكن المجتمع من التأكد من حسن إدارة الشركات بطريقة تحمي أموال
المستثمرين والمقرضين ،وقد تبين اآلن أكثر من أ ي وقت قد مضى أن تبني نظام شفاف وعادل يؤدي
إلى خلق ضمانات ضد الفساد وسوء اإلدارة ،كما يؤدي إلى تطوير القيم األخالقية القتصاد السوق

واالرتقاء باألداء البيئي.

حيث تزايد االهتمام بحوكمة الشركات مثاال للنظام الرقابي الشامل ،وكانت محددات الحوكمة
الداخلية والخارجية تسعى إلرساء المسؤولية االجتماعية للشركات ،ونظ ار لعالقة االرتباط بين محددات
الحوكمة وتأثيرها على تعزيز المسؤولية االجتماعية ،وكمحاولة لمعرفة مدى تأثير هذه المحددات على
المسؤولية االجتماعية  ،تمت معالجة هذا الموضوع من خالل عرض الجوانب النظرية المتعلقة بمتغيرات

الدراسة  ،والدراسة التطبيقية التي جاءت كتكملة للجانب النظري على أرض الواقع وقد تم التوصل إلى
النتائج التالية:

 إن وضع المسؤولية االجتماعية للمؤسسات حيز التطبيق يسمح لهذه األخيرة بتحديد استراتيجية جديدة؛ -فرضت البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة إعادة النظر في الدور االجتماعي في ظل المتغيرات الحديثة

وهذا أدى بالمؤسسة إلى التعاون االقتصادي واالجتماعي؛

 -محددات الحوكمة الداخلية والخارجية هي عبارة عن أنظمة رقابية تتعاون فيما بينها لتحقيق األهداف

االقتصادية ،القانونية ،البيئية واألخالقية للمؤسسة؛
 تعد الحوكمة أحد اآلليات التي تعمل على تفعيل أبعاد المسؤولية االجتماعية من أجل خلق قيمةمضافة في المؤسسة ،وذلك بتطبيق المبادئ المنصوص عليها؛

 -في شركة اسمنت تبسة يتميز كل من مجلس اإلدارة ،المراجع الداخلي ،المراقب المالي باالستقاللية في

أداء المهام؛
 -تمثل حوكمة الشركات في شركة اسمنت تبسة نظاما رقابيا فعاال لحماية مصاح األطراف التابعة

للشركة؛

ومن خالل اختبار الفرضيات التي ثبت صحتها تبين أن:

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي
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المسؤ َّ
ولي ِ
 تؤثر الحوكمة تأثي ار ايجابيا على أبعاد المسؤولية االجتماعية ،وهذا ما لمسناه من خالل اختبارفرضيات الدراسة؛
 يعتبر مبدأ ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات األكثر تأثي ار على المسؤولية االجتماعية.من خالل ما تم عرضه يمكن عرض جملة من توصيات:

 إعداد برامج توعية للمسيري الشركات بضرورة االلتزام بأخالقيات المسؤولية االجتماعية؛ ربط العالقة بين المؤسسات االقتصادية والقطاع الحكومي على وضع خطة استراتيجية من شأنهاتطبيق المسؤولية االجتماعية وتحديد نمط أداءها؛

 -تشديد عملية المراقبة على تطبيق المسؤولية االجتماعية من شأنها تعزز ملكية الشركات.

قائمة المراجع
 -0أحمد منير النجار ،البعد المصرفي في حوكمة الشركات ،اتحاد المصارف الكويتية ،مارس  ،7002العدد .00

 -7بليزاك عبد الحليم ،السعيد بريكة ،العالقة بين الحوكمة والمسؤولية االجتماعية ودورها في تحقيق القدرة التنافسية
للشركات ،مجلة االقتصاد الصناعي ،7002 ،العدد .06

 -6بن الزاوي عبد الرزاق ،مسعودي جميلة ،دور تطبيق مبادئ الحوكمة في تفعيل أبعاد المسؤولية االجتماعية-دراسة
حالة شركة سيفيتال ،مجلة االقتصاد الصناعي ،7002 ،العدد .)06(07

 -0عالء جميل ،دور اليات حوكمة الشركات في الرقابة على تكاليف المسؤولية االجتماعية -دراسة تطبيقية على عينة
من المصارف العراقية الخاصة ،مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،7005 ،المجلد  ،02العدد .00

 -5غردي محمد ،دور مبادئ وأسس الحوكمة في تعزيز المسؤولية االجتماعية للمؤسسة االقتصادية ،مجلة االقتصاد
الجديد.7006 ،

 -1محمد حسن يوسف ،محددات الحوكمة ومعاييرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصر ،دراسات بنك االستثمار
القومي.7002 ،
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
المسؤ َّ
ولي ِ
المالحق
الملحق رقم ( :)22اختبار ألفا كرونباخ.

الملحق رقم ( :)23تحليل االنحدار الخطي لفرضيات الدراسة.
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المسؤ َّ
ولي ِ
الملحق رقم ( :)24االنحدار الثنائي.

الملحق رقم ( :)20مصفوفة االرتباط.
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
المسؤ َّ
ولي ِ
الملحق رقم ( :)21استمارة االستبيان.

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

032

طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
" التدقيق االجتماعي كآلية لتفعيل المسؤولية االجتماعية في المؤسسة"
Social auditing as a mechanism for activating social responsibility in the enterprise

أ .بن يمينة فاطيمة الزهراء

د .بن يمينة خيرة.

جامعة سعيدة

المركز الجامعي عين تموشنت
الملخص:

لقد تطور مفهوم التدقيق االجتماعي جعله يتوسع إلى االهتمامات المطروحة حاليا مثل إدارة

المخاطر االجتماعية ،نظرية الكفاءات والمعارف والمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،وفي هذا المجال األخير
ما يمكن أن يسهم به التدقيق االجتماعي في تطور مستمر و على مستوى مختلف المجاالت مثل ،نوعية
المعلومات المقدمة ،الفعالية ،التحكم في التكاليف و تنمية االختيارات اإلستراتيجية لمجموع األطراف ذات

المصلحة....الخ .حتى أصبح وسيلة قيادية ضرورية واستراتيجية يسمح بتطوير التطبيقات الجيدة لمبادئ
المسؤولية االجتماعية.
الكلمات المفتاحية :المسؤولية االجتماعية ،التدقيق االجتماعي ،عراقيل التطبيق.

RESUME :
Le développement du concept de l'audit social a contribue pour que son champ d'action
et devenu plus large en touchant des problématiques contemporaines comme la Gestion des
risques sociaux, la gestion des connaissances et des compétences et la responsabilité social des
entreprises. Dans ce dernier les apports de l'audit social se déclinent à différents niveaux comme
la qualité de l'information, l'efficacité, maîtrise des coûts et amélioration des choix stratégiques
pour l'ensemble des parties prenantes ….ect. L'audit social constitue un outil de pilotage
indispensable et stratégique permettant à développer les bonnes pratiques de la responsabilité
sociale des entreprises.
Mots-clés: responsabilité sociale, audit social, obstacles à la mise en œuvre
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طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
مقدمة
لقد أصبحت بيئة المؤسسة اليوم تتميز بالدينامكية و التعقيد نظ ار لعدة تغيرات مستمرة و سريعة،
مما حتم على المؤسسات تغيير أهدافها المتمثلة فقط في تحقيق األرباح و النظر إلى توجهات إستراتيجية
أخرى كالتركيز على الدور االجتماعي و محاولة تحسين العالقة مع جميع المتعاملين و هو ما أطلق عليه
الباحثين بالمسؤولية االجتماعية حيث تعتبر كأسلوب استراتيجي يساهم في تحسين الميزة التنافسية و خلق

قيمة مضافة إلى المؤسسة .

من اجل تحقيق ذلك و مواجهة التغيرات السريعة التي تحدث ،البد من وضع بين أيدي المسيرين

وسيلة فعالة و موضوعية لتقييم و تقدير الوضعية االجتماعية تتمثل في التدقيق االجتماعي و التي بإمكانها
أن تكون كدعامة لهم من خالل تقديم التوصيات و اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لمعالجة الوضعيات
في الوقت المناسب ،و لما ال تكون كوسيلة تنبؤ و اندماج استراتيجي.
و عليه يمكننا طرح اإلشكالية التالية:
كيف يسهم التدقيق االجتماعي في تبني المسؤولية االجتماعية للمؤسسة الجزائرية؟
الدراسات السابقة:
 دراسة (سكاك مراد )1002،بعنوان" :التدقيق االجتماعي كمنهج علمي تطبيقي واستراتيجي فيتحسين أداء الموارد البشرية"  ،الهدف من وراء هذه المقالة هو إبراز مدى أهمية التدقيق االجتماعي
كوسيلة تطبيقية ،إستراتيجية و علمية في التحكم في مجال جد خاص من مجاالت التسيير و الذي
يتميز على وجه الخصوص بالطابع النوعي للمعلومات ،أال هو مجال تسيير الموارد البشرية.
بالفعل و من اجل مواجهة التغيرات السريعة التي تحدث في هذا الميدان بنجاح  ،البد من وضع بين أيدي
المسيرين وسيلة فعالة و موضوعية لتقييم و تقدير الوضعية االجتماعية و التي بإمكانها أن تكون كدعامة
لهم من خالل تقديم التوصيات و اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لمعالجة الوضعيات في الوقت
المناسب .و لما ال تكون كوسيلة تنبؤ و اندماج استراتيجي.
 دراسة ( حمو  ) 1002 ،بحث بعنوان" :مدقق الحسابات والمسؤولية االجتماعية"  ،يتحدث عنالمسؤولية االجتماعية لمدقق الحسابات الذى يدقق حسابات فروع الشركات متعددة الجنسية في بالده
 ،والتي تفرض عليه ضرورة مراعاة مصالح وطنه اذا تعارضت مع مصلحة الشركة متعددة الجنسية ،
فالمدقق عين تبحث عن الحقيقه وليس حارسا ألموال الشركة ،وهذا تجسيد لمسؤوليته االجتماعية.
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طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
أن هذا البحث قد أقتصر على جانب من المسؤولية االجتماعية للمدقق  ،والجانب االخر الذى تتعرض له
هذه الدراسة وهو قيام المدقق بفحص االداء االجتماعي والمسؤولية االجتماعية لعمالئه  ،وتقديم التقارير
عن ذلك لجهات محدده تعنى بتلقي مثل هذه التقارير.
 دراسة (سكاك مراد )9112 ،بعنوان "دور التدقيق االجتماعي في إطار الحوكمة المسؤولة اجتماعيا فيظل االنفتاح الخارجي" هدفت الدراسة الى دور التدقيق االجتماعي في تحسين اداءالمؤسسة في ظل
المتغيرات البيئية الراهنة  ،وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها ان التدقيق االجتماعي يعتبر وسيلة قيادية

و استراتيجية لالطراف ذات المصالح و يس اهم في تطوير التطبيقات الخاصة بالحوكمة الجيدة و قيادة
المؤسسة نحو الكفاءة و الفعالية .
 دراسة (مجيد الشرع )9112 ،بعنوان "معطيات التدقيق الخارجي عن المسؤولية االجتماعية للمنظماتالهادفة للربح حيث وضحت الدراسة أن مهمة التدقيق التأكد من األنشطة غير المالية ذات التأثير المباشر
وغير المباشر على نشاط المؤسسة وهو ما يعبر عنه بالمسؤولية االجتماعية لهذه المؤسسة وتبرز أهمية

هذا التأثير في المؤسسات الهادفة للربح وهذا يعني اعطاء التدقيق عن المسؤولية االجتماعية أهمية
خاصة.وقد اتضح من نتائج الدراسة أن المؤسساتالهادفة للربح ال بد وأن تضع في عين االعتبار أنها
منظمات ذات نفع اجتماعي يقترن بالمنافع االقتصادية لذلك عليها أن تستثمر أموالها في نشاطات ذات نفع

اجتماعي حيث يؤدي ذلك على تنمية المجتمع من خالل تنمية الثروة واستغاللها إلى سلسلة من النشاطات

التي تنعكس على رفاهية المجتمع  .وبناء على ذلك فإن دور مدقق الحسابات يأتي كمحور فاعل في
تشخيص أداء تلك المؤسسات ومدى استجابتها لمتطلبات المجتمع ومعنى ذلك تبدأ فكرة عمل المؤسسات
المعنية في ضوء احتياجات المجتمع.
أهمية البحث:
 الزامية االهتمام بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات الجزائرية كبقية االهداف.-

التأكيد للمؤسسات الجزائرية و للمدققين أنه هناك وسيلة تشخيص استراتيجية تتمثل في
التدقيق االجتماعي البد من استغاللها في حل المشكالت و تطوير اداء المؤسسة.

 وضع أمام ادارة ال مؤسسة الجزائرية توجه استراتيجي يربط بين التدقيق االجتماعي والمسؤولية االجتماعية.
أهداف البحث:
الهدف من وراء هذا البحث هو إبراز مدى أهمية التدقيق االجتماعي كوسيلة تطبيقية ،إستراتيجية

في إرساء و التحكم في مجال حديث في علوم التسيير وهو المسؤولية االجتماعية كما يهدف البحث إلى:
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طبيقية
ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
 -1تحديد أهداف التدقيق االجتماعي و المسؤولية االجتماعية ،
 -2دراسة العالقة بين التدقيق االجتماعي و المسؤولية االجتماعية ؛
 -3التعرف على عراقيل تطبيق آلية التدقيق االجتماعي في ترسيخ منهج المسؤولية االجتماعية في
المؤسسة الجزائرية .
أوال :مفاهيم عن المسؤولية االجتماعية
 -2تعريف المسؤولية االجتماعية:
يتضمن مفهوم المسؤولية االجتماعية بشكل عام دمج االهتمامات البيئية و االجتماعية و
االقتصادية في نشاطاتها و تعامالتها مع أصحاب المصلحة ،و هي ممارسات طوعية ال إجبارية ،و قد

ظهر هذا المفهوم في األدبيات المتعلقة بمنظمات األعمال ،في الستينات من القرن الماضي ،من خالل

كتاب ( ) H. Bowenفي ": 3591المسؤولية االجتماعية لرجال األعمال" ،و "مسؤولية المنظمة"
لصاحبه ) (G Goyderفي  ، 3593و بعدها انتشرت البحوث و الدراسات في هذا المجال و اتسع نطاق
المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال).( ACAUIER ,2010,p10

وهناك تعريفات مختلفة للمسؤولية االجتماعية ،سوف نورد بعض التعاريف لبعض الهيئات خاصة

الدولية منها كما يلي:

عرف البنك الدولي المسؤولية االجتماعية لرجال األعمال على أنها :التزام أصحاب النشاطات

التجارية للمساهمة في التنمية المستدامة من خالل العمل مع موظفيهم وعائالتهم والمجتمع المحلي والمجتمع
ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في آن واحد.
كما عرفت الغرفة التجارية العالمية المسؤولية االجتماعية على أنها :جميع محاوالت التي تساهم

في تطوع المؤسسات لتحقيق التنمية بسبب اعتبارات أخالقية واجتماعية ،وبالتالي فان المسؤولية االجتماعية
تعتمد على مبادرات رجال األعمال دون وجود إجراءات ملزمة قانونيا ،ولذلك فان المسؤولية االجتماعية
تتحقق من خالل اإلقناع والتعليم.
كما تعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية " :المسؤولية االجتماعية للمؤسسة "على أنها
التزام هذه األخيرة في المساهمة في التنمية االقتصادية ،مع الحفاظ على البيئة والعمل مع العمال وعائالتهم
والمجتمع المحلي والمجتمع بشكل عام بهدف تحسين جودة الحياة لجميع األطراف (مؤتمر األمم المتحدة،
ص.)95
كذلك التعريف الذي وضعته المنظمة العالمية للمعايرة (ايزو) ،فهذه األخيرة تعتبر المسؤولية
االجتماعية بأنها "ممارسات تقوم بها المؤسسة لتحمل المسؤولية الناجمة عن أثر النشاطات التي تقوم بها
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ظريةَّوالممارساتَّالتَّ َّ
جتماعيةَّللمؤسَّساتَّوالشَّركاتَّبينَّالمقارباتَّالنَّ َّ
َّ
المسؤولي اَّ
ةَّال
َّ
على المجتمع و المحيط لتصبح نشاطاتها منسجمة مع منافع المجتمع و التنمية المستدامة ،ترتكز المسؤولية
االجتماعية على السلوك األخالقي ،احترام القوانين و األدوات الحكومية و تدمج مع النشاطات اليومية
للمؤسسة"( .) Michel Capron, 2007,p 10
أما مواصفة االيزو  99222عند تعريفها للمسؤولية االجتماعية ،ترى بأن "مسؤولية المؤسسة هي

ترجمة لق ارراتها و نشاطاتها تجاه المجتمع و البيئة من خالل تبني سلوك شفاف و أخالقي:
 يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك الصحة والرفاه في المجتمع.-

يأخذ في االعتبار توقعات أصحاب المصالح.

يحترم القوانين السارية ،و يتوافق مع المعايير الدولية.
إذن من خالل التعاريف السابقة يتبين أن المسؤولية االجتماعية تتضمن نقاط أساسية هي :
 االلتزام بالمسؤولية االجتماعية هي القناة التي من خاللها تساهم المؤسسة في تحقيق التنمية المستدامة.
 إن التزام المؤسسة بمسؤوليتها االجتماعية طوعيا يجعلها محل اعتراف بدورها االيجابي من طرف جميع
األطراف التي تتعامل معها.
 التزام المؤسسة بالمسؤولية االجتماعية يعتبر أحد العناصر الهامة لبناء استراتيجياتها على المدى البعيد.
 االلتزام بالمسؤولية االجتماعية يتطلب تغيي ار في نمط التسيير بالمؤسسة يأخذ بعين االعتبار احتياجات

المستهلك.

 تقتضي المسؤولية االجتماعية في المؤسسة بان تنشر المعلومات بكل شفافية أمام األطراف المعنية
لتثبت التزامها المستمر بالحماية االجتماعية.

 المؤسسة الحديثة (التي لها مسؤولية اتجاه مجتمعها) سترتبط بعالقات عديدة مع أفراد المجتمع(المحيط)

الذي تنشط فيه مما يؤهلها لالرتقاء لمؤسسة مواطنة (.)Entreprise citoyenne
 يتضمن مفهوم المسؤولية االجتماعية تحمل المؤسسات لكل اآلثار السلبية التي يمكن أن تحدثها نشاطاتها

على البيئة و المجتمع.

 تهدف سياسات و برامج المسؤولية االجتماعية إلى تحقيق منافع ذات طابع اجتماعي.
 تتمثل أسس و ركائز المسؤولية االجتماعية في :احترام أخالقيات األعمال ،احترام القوانين و اللوائح
الحكومية.
 -1أبعاد المسؤولية االجتماعية للمؤسسة:
تتضمن المسؤولية االجتماعية أبعاد متعددة العناصر نورد أهمها كما يلي:
أ -البعد االقتصادي :يهدف هذا البعد إلى تحقيق:
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 احترام قواعد المنافسة وعدم إلحاق الضرر بالمنافسين. استفادة المجتمع من التقدم التكنولوجي ،وتسخيره في معالجة األضرار التي تلحق بالمجتمعوالبيئة.
ب -البعد القانوني :يهدف هذا البعد إلى تحقيق:
 -حماية المستهلك من المواد الضارة و منع التلوث بشتى أنواعه.

 صيانة الموارد و تنميتها و التخلص من المنتجات بعد استهالكها. تحسين ظروف و مناخ العمل .ج -البعد االجتماعي :يهدف هذا البعد إلى تحقيق:
 مراعاة حقوق اإلنسان و مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف. احترام العادات و التقاليد و مراعاة الجوانب األخالقية في االستهالك. تحسين نوعية المنتجات و الخدمات المقدمة.ثانيا :مفاهيم عن التدقيق االجتماعي:
 -2تطور مفهوم التدقيق االجتماعي:
لقد كانت المحاوالت األولى في تقييم الميدان االجتماعي داخل المؤسسة في الواليات المتحدة

األمريكية سنة  ،3592حيث عندما كانت التقارير المالية والمحاسبية تركز فقط على الجوانب المالية
والمحاسبية دون اإلشارة إلى المعلومات المتعلقة باألداء في إدارة الموارد البشرية للمؤسسات ،ولمواجهة
المتطلبات الجديدة أصبح هناك حاجة ماسة للبحث عن طرق تقييم أفضل لألثر االجتماعي للبرامج

الموضوعة.

في الواليات المتحدة أول من أشار إلى هذا المصطلح Howard R Bowenعام  1953مشي ار
أنه" طالما أن المشروع يخضع لمراجعة مالية مستقلة فأنه يجب أن يخضع لمراجعة مستقلة تقيم أدائه من
وجهة نظر اجتماعية "

و أعيد استخدام المصطلح عام 1958من قبل  Blum feedالذي ركز على التطبيق العلمي له
عن مدى وفاء المؤسسة بمسؤولياتها االجتماعية اتجاه األفراد من حيث إشباعهم لحاجاتهم اإلنسانية

ومدى رضاهم عن العمل ،ومنذ ذلك لم يمتد مجال التدقيق االجتماعي إلي غاية  1962أين أصبحت

المؤسسات تعد قائمة المحاسبة األخالقية وفي سنة  1995تم تأسيس المعهد الدولي للمحاسبة االجتماعية
و األخالقية لتنسيق المعلومات والمعرفة حول التطبيقات المتنامية للمراجعة االجتماعية.

وفي فرنسا خاصة ظهور المراجعة االجتماعية كان خالل سنة  1977مع صدور القانون الذي

ألزم المؤسسات بتقديم الميزانية االجتماعية مما جعل العديد منهم يقوم بتخطيط البعد االجتماعي
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وبالموازنة مع ذلك وجد التدقيق االجتماعي لالهتمام الالئق به ،وفي سنة 3599قام Raymond
Vatierبإنشاء المعهد الدولي للتدقيق االجتماعي
في سنة  3599بدأت بعض البنوك في محاولة تطبيق مبادئ التدقيق في وظيفة تسيير المستخدمين
سبقتها اليها شركة رونو عام .3591
و ابتداء من سنة  3592بدأت المعاهد في العمل في هذا الميدان و نشأ أول عمل في  3599و
سمي معايير التطبيق المحترف للتدقيق ،ثم في سنة  3599نشأ بفرنسا دليل التدقيق لوظيفة االفراد و كان
ظهور المراجعة االجتماعية سنة  3595مع صدور القانون الذي ألزم المؤسسات تقديم الميزانية االجتماعية
مما جعل العديد منها يقوم بتخطيط البعد االجتماعي وفي سنة  3599تم انشاء المعهد الدولي للتدقيق

بعد سنتين من ذلك ،أي في سنة  1984ظهر أول كتاب فرنسي حول الموضوع من طرف كل
من vachette et Perettiوالذي تناول أهمية وأهداف التدقيق االجتماعي كمنهج جديد في الفحص

والتحقيق من تسيير الموارد البشرية خاصة بعد التطور الذي شهده البعد االجتماعي في المؤسسات
وتطور المراجعة في باقي الميادين..
-1مفهوم التدقيق االجتماعي:

 عملية تقيم منظم ورشيد للمضمون االجتماعي للبرامج واألنشطة التي تقوم ا المؤسسة و إعدادالتقارير عن تلك النتائج لألطراف المعنية (الصبان ،9221،ص.)919

 هو الفحص االنتقادي و االحترافي للوضعية االجتماعية من اجل إصدار حولها رأي مسؤول ومحايد و مستقل بالرجوع إلى معايير مما يؤدي إلى زيادة الثقة في صحة و سالمة المعلومات
-

وبالتالي أهميتها( .سكاد ،9225،ص)39

و حسب  P.CANDAUيعتبر التدقيق االجتماعي عملية مستمرة و دائمة لمعاينة الوضعيات

داخل المؤسسات للكشف عن نقاط القوة و نقاط الضعف باستعمال منهجية و تشخيص عام
للمؤسسة لتقديم التوصيات لتصحيح الوضعيات المشخصة و يعرفه على انه " ذلك المسعى

الموضوعي و االستقرائي من خالل المالحظة ،التحليل  ،التقييم و تقديم التوصيات باالعتماد على
منهجية و باستعمال تقنيات تسمح بالكشف عن نقاط القوة و نقاط الضعف بالمقارنة مع المرجعيات
المحددة بوضوح  ،و مثله مثل التدقيق المالي و المحاسبي يحاول أن يقدر ما مدى إمكانية

المؤسسة في التحكم في المشكالت االجتماعية .لذلك فهو يعتبر وسيلة تسيير
وادارة(.)Candau,5891,p51
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من خالل التعاريف السابقة يمكن استخالص أهم ما جاء فيها:
 هو عمل رسمي تخطط له إدارة المؤسسة العليا.
 عملية تقييم منظم ألداء الموارد البشرية في جميع الوظائف.
 تشجيع االهتمام باألنشطة ذات المضمون االجتماعي.
 يمكن من اكتشاف االنحرافات ومعالجتها قبل تفاقمها.
-3أهداف التدقيق االجتماعي:
 التحكم األمثل في التكاليف االجتماعية المباشرة منها و غير مباشرة . التنبؤ السريع و في الوقت المناسب باألخطار لتفادي التعقيدات التي قد تحدث من ج ارء التأخرفي عالجها.
 يستعمل التدقيق كذلك في المفاوضات مع المتعاملين حيث بمجرد اطالع المفاوض على تقاريرالتدقيق االجتماعي بإمكانه أخذ نظرة عن الوضعية االجتماعية للمؤسسة .
-

بدراسة االنحرافات و النتائج المترتبة عن بعض الق اررات المتعلقة بالمجال االجتماعي.

-4مراحل التدقيق االجتماعي:
إن التدقيق االجتماعي يتناول مجموعة خطوات و تقييم ابتداءا من مرجع معين ،حيث
يتضمن تشخيص يقود إلى وجود توصيات).(JORAS,1996,p17حسب الشكل التالي :
شكل يوضح  :خطوات التدقيق االجتماعي

المصدر CANDAU P. « Audit social », Edition Vuibert Gestion, Paris, 1985, p68.:
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وللتوصل إلى النتائج المرضية فيما يخص تحسين و رفع فاعلية و كفاءة أداء المؤسسة البد
أن يتم تشخيص و بحث مستمر ألسباب المشاكل و االنحرافات و تصحيحها و متابعتها ،ولكي يتم
ذلك بنجاح البد أن يدمج التدقيق االجتماعي في الرؤية اإلستراتيجية االجتماعية للمؤسسة والتي
تعتبر جزء هام من التخطيط االستراتيجي الشامل للمؤسسة.
 -9التدقيق وقياس األداء االجتماعي:
تعتبر عملية القياس المتعلقة بتدقيق االجتماعي خاصة األمور التي تتعلق بالمورد البشري من أصعب
األمور و المهام و العمليات ،ألنها تتعلق في بعض األحيان بتحديد وقياس بعض العناصر التي تأخذ
الطابع النوعي و الذي يصعب قياسه ،لذلك يحاول المدقق التركيز على األمور الكمية من اجل محاول ة

إجراء تحاليل يمكن أن تعكس حقائق إلى الواقع المراد دراسته ،كذلك محاولة استهداف و تكييف إجراءات
لتحليل المعلومات النوعية.

إن عملية التدقيق االجتماعي تتطلب عملية توضيح لجميع العناصر المكونة لألداء بصفة عامة ،حيث

أن اإلفصاح عن نتائج األداء االجتماعي للمؤسسة لم يعد اختيا ار مطروحا إنما أصبح أم ار إجباريا حتى
بدون وجود نص قانوني ملزم بذلك (عالم ،3553،ص. )39

ال يخفى انه هناك صعوبة لقياس األداء االجتماعي من عدة جوانب حيث ،نظ ار لخاصية بعض

العناصر النوعية و بعض اآلليات غير الواضحة.
يمكن تلخيص بعض أسباب صعوبة قياس األداء االجتماعي(: )Frédérique,2002,p31


صعوبة تحديد مفهوم المسؤولية االجتماعية.



صعوبة تحديد جميع مؤشرات األداء االجتماعي.



عدم وجود وحدة مشتركة للقياس.



غياب النصوص التشريعية الملزمة للقياس.



غياب آليات اإلفصاح لنتائج األداء االجتماعي.



عدم وجود معايير فنية للقياس.



عدم مراجعة تلك األنشطة االجتماعية دوريا.



عدم وجود أسس إلقامة نظام محاسبي لمجاالت األداء االجتماعي.

و بالنسبة للموارد البشرية يمكن االعتماد على الميزانية االجتماعية لما توفرها من معلومات تفيد في
تدقيق وظيفة الموارد البشرية.
حيث تعتبر الميزانية االجتماعية أداة تساعد المؤسسة على اإلحاطة العامة بالوضعية االجتماعية،

من خالل ما توفره من معلومات تساعدها في تسيير الموارد البشرية.
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و تعرف الميزانية االجتماعية كونها وثيقة تبرر حالة المؤسسة حيث تلخص وفقا لمجموعة محددة
مسبقا من المؤشرات البيانات الرقمية المترابطة بمختلف خصائص الموارد البشرية ،و ظروف عملهم و
معالجة المشاكل لوضع سياسة لتسيير الموارد البشرية). (Fabienne, 2003, p 3
إن الميزانية االجتماعية الفردية آو الخاصة بالعمالة هي وثيقة تحتوي على معلومات شخصية عن

المورد البشري المتعلقة ب): ( Peretti, 1999, p 30
-

باآلجر ،الحقوق و التعويضات ،التعاقد ،المزايا االجتماعية ،المسار المهني .....

حيث تتكون عناصر الميزانية من  29عناصر حسب ما يلي :


العمالة.



األجور واألعباء المالية الملحقة.



ظروف الصحة والسالمة.



ظروف أخرى للعمل.



التكوين،



العالقات المهنية.



ظروف حياة أخرى متعلقة بالمؤسسة.

جدول رقم :3يمثل عناصر الميزانية االجتماعية

المصدرdu cadre َّFabienne benoist, comment faire et présenter son bilan social, édition la lettre :
َّ territorial, paris, France, 2003.p102.
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حيث من خالل عناصر الميزانية االجتماعية تستطيع المؤسسة أن تحدد مختلف االنحرافات و المشاكل
و األخطار االجتماعية التي تحدث و تستطيع معالجتها في الوقت المناسب ،كذلك يمكن أن تتنبأ مستقبال
و تقوم بوضع إجراءات وقائية مسبقة من اجل الحد من األخطار االجتماعية الممكنة الحدوث و وضع
إستراتيجية مالئمة لكي تكون أكثر مسؤولية مع مختلف أفرادها.

كذلك يمكننا أن نوضح في الجدول الموالي مؤشرات الميزانية االجتماعية و كيفية حسابها :

جدول رقم  4يوضح  :مؤشرات الميزانية االجتماعية و كيفية حسابها

المصدرSylvie guererro,les outils de ressources humaines, les savoir-faire essentiels enَّgrh, :
édition dunod, paris, France,2004.p191-192.

حيث تحتاج المؤسسة إلى نظام معلومات يخص العناصر االجتماعية الذي يعمل على استقبال،
تخزين ،استرجاع ،معالجة ،تحليل وبث المعلومات المفيدة المتعلقة أساسا بتسيير الموارد البشرية
).(Robert,1995,p154
وعموما فان نظم معلومات الموارد البشرية تدعم األنشطة والوظائف اآلتية (النجار ،9229،ص:)322


معلومات المسار الوظيفي.



مراقبة البرامج و السياسات.



التخطيط لمقابلة احتياجات طالبي العمل.



إعداد رواتب الموارد البشرية.
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تقارير جداول الرواتب.



إدامة سجالت دائرة الموارد البشرية.



تحليل استخدام سجالت األفراد في عمليات األعمال.



دعم االستقطاب ،االختيار والتعيين.



اإلحالل الوظيفي.



تقييم األداء.



تحليل استحقاقات الموارد البشرية المختلفة من أجور و تعويضات غيرها .



تطوير برامج تحليل المسار الوظيفي.



تحديد طرق التطوير.



التكوين و التقييم.



مراقبة برامج الصحة ،السالمة واألمان في المؤسسة.

باإلضافة إلى ذلك يمكن للمدقق االجتماعي أن يعتمد على لوحة القيادة االجتماعية فهي من أهم
أدوات التسيير المستعملة في المؤسسة ألغراض جد متعددة وهي تنتشر في كل األقسام ،و تستعمل
لقياس األداء و لمراقبة التسيير االجتماعي ،و تساعد في توفير المعلومات الالزمة التخاذ الق اررات

المناسبة .و تعرف على أنها مجموعة من األدوات تسمح للمسئولين بجمع و تقديم المعلومات من اجل
ترشيد الق اررات االجتماعية(.)Martory,2004,p25
جدول رقم :00يوضح نموذج للوحة القيادة .

المصدرَّJeau-Yves Le Louarn, les tableaux de bord ressources humaines, pilotage de la fonction, édition :
َّ .22liaisons, paris, France, 2008, P
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إذن تعتبر عملية التدقيق االجتماعي مهمة جدا في كشف االنحرافات التي تقع في مختلف النشاطات
التي تتعلق خاصة بالمورد البشري و مختلف الوظائف التي يشغلها ،و تعتمد عملية كشف االنحراف على
آليات تحدد هذا االنحراف و حجم تأثيره في المؤسسة ،حيث ترتكز في ذلك على عملية القياس استنادا إل ى
مجموعة معطيات تكون محددة و مدروسة .

و يشتمل األداء االجتماعي على متعاملين آخرين مثل:

 العمالء  :جميع المستهلكين و المستفيدين من السلع و الخدمات التي تقدمها المؤسسة. -المالا ك :أصحاب رؤوس األموال من مساهمين.

 المجتمع :الذي تنشط فيه المؤسسة حيث تؤثر و تتأثر به.و عن طريق التدقيق االجتماعي تقوم بفحص األداء االجتماعي اتجاه مختلف المتعاملين ،بمعنى أن
مخرجات المسؤولية االجتماعية تعتبر كمدخالت للتدقيق االجتماعي ،حيث يتم الكشف عن مدى التزامها
اجتماعيا اتجاه جميع المتعاملين و األطراف.

فتقوم بفحص البرامج و األنشطة المتعلقة بمختلف األفراد ،فمثال:

من ناحية المستهلكين :تقوم بدراسة مدى تقديم المؤسسة لمنتجات وفق الرغبات ،جودة المنتوج ،سالمة
المنتجات ،متابعة شكاوي العمالء ....

من ناحية المالك :مراعاة المصالح المشتركة ،هل يتم اتفاق في اتخاذ القرار للمصلحة العامة و مصلحة

المجتمع ...
من ناحية المجتمع :فحص األداء االجتماعي اتجاه المجتمع ،مثال :فرص التوظيف العادل ،دعم

الجمعيات ،المحافظة على البيئة .....

ثالثا :عراقيل تطبيق التدقيق االجتماعي و تبني المسؤولية االجتماعية للمؤسسة الجزائرية:
 خصوصية االقتصاد الجزائري المقبل على االنفتاح ،و طموح المؤسسات االقتصادية الجزائرية في البقاء
و الصمود وسط البيئة التنافسية خاصة قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي يعاني ضعف من
الناحية المادية و المالية بحيث ال يأخذ بعين االعتبار الطرق و المناهج الفعالة مثل التدقيق االجتماعي،

ومعروف عن هذه األخيرة أن اهتمامها قليل بالمسؤولية االجتماعية و بممارساتها.
 ضعف الصحة المالية للمؤسسات االقتصادية يجعلها تركز كل جهودها المالية و المادية و البشرية في

سبيل تحسين كفاءتها االقتصادية و ربحها المادي ،متجاهلة بذلك أدائها البيئي و االجتماعي.

 عدم وجود أنظمة محاسبية تتعلق بقياس األداء االجتماعي و االهتمام بهذا النوع من القياس.
 عدم وجود أجهزة تعني بالتدقيق االجتماعي.
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 عدم وجود اإلطار القانوني المناسب لممارسة هذا النشاط سواء داخل المؤسسة من خالل التدقيق
الداخلي الدوري أو الخارجي من خالل إدراج هذا النوع من التدقيق ضمن مهام التدقيق الخارجي اإللزامي
واالختياري.
 البحث المستمر من طرف الباحثين والمهنيين من أجل إيجاد المعايير المحددة لألداء.
 قلة الوعي و اإلدراك بأهمية المسؤولية االجتماعية بالنسبة للمدراء اإلستراتيجيون داخل المؤسسات مع
غياب خبرتها الفنية و اإلدارية في هذا المجال ،كذلك غياب ثقافة تنظيمية توضح اإلطار العام لنجاح

المؤسسة من خالل االلتزام االجتماعي.
 ضعف التسيير القائم على إشراك جميع األطراف الفاعلة في تحقيق أهداف المؤسسة.
 عدم االهتمام بتحسين العالقات مع أصحاب المصلحة للمؤسسة االقتصادية.
خاتمة و توصيات:
إن المؤسسة االقتصادية في الوقت الراهن تواجه الكثير من التحديات و من بين أم السبل لنجاحها

و بقاءها هي مراعاة االعتبارات االجتماعية ،حيث أصبحت القضايا االجتماعية اليوم تشكل محور أساسي،

و على المؤسسات االقتصادية إذا أرادت البقاء و النمو أن تكون ملتزمة اجتماعيا اتجاه جميع األطراف
داخليا و خارجيا واتجاه المجتمع ككل ،هذا يحتم على المؤسسة إتباع عدة سبل إلرساء ذلك و لعل أهمها
التدقيق االجتماعي.
و لكي تتبنى المؤسسات المسؤولية االجتماعية و انطال قا من تدقيق اجتماعي فعال نقدم بعض
التوصيات :
 ال بد على المؤسسات اإلفصاح بنتائج التدقيق االجتماعي حتى يتسنى لمتخذي القرار وضعرؤية و إستراتيجية واضحة من خاللها يتم تبني المسؤولية االجتماعية.
 ضرورة اهتمام المؤسسات بتقييم اداءها في تنفيذ البرامج واالنشطة االجتماعية. ضرورة وضع أنظمة محاسبية تتعلق بقياس األداء االجتماعي واالهتمام بهذا النوع من القياس. العمل على وجود اإلطار القانوني المناسب لممارسة هذا النشاط سواء داخل المؤسسة أو منخارجها.

 ضرورة ان يتضمن التقرير السنوي للمدقق مدى تعبير القوائم المالية للمؤسسة عن االداءاالجتماعي و مدى تطبيق المسؤولية االجتماعية للمؤسسة ومدى وفائها بها.
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 االهتمام ب وضع إطار للمعايير األخالقية ،حيث تقع مسؤوليات جديدة على عاتق المديرينالتنفيذيين وأعضاء مجالس اإلدارة ،بتعليم أفراد المؤسسات كيفية أداء أدوارهم من خالل بث
القيم الرفيعة.
 دعم ثقافة االلتزام بالمسؤولية على مستوى المؤسسات االقتصادية ،وذلك بوضعها ضمن أولوياتالتخطيط االستراتيجي للمؤسسة ،وتوفير الدعم والمساندة التامة من قبل المؤسسات الحكومية

تجاه تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثالثة االقتصادية والمجتمعية و البيئي ،و تبني مواصفة
المسؤولية االجتماعية.

 ضرورة أن تضع المؤسسات معايير لتقييم أداءها االجتماعي.توجه المؤسسات إلى ممارسة المسؤولية من قبل الغرف التجارية
 ضرورة العمل على دعم ّوالو ازرات المعنية ومساهمة وسائل اإلعالم والمتخصصين بنشر ثقافة المسؤولية والرعاية والعمل
االجتماعي والخدمة العامة.

 تحسين العالقة بين المؤسسة و باقي أصحاب المصلحة المتعاونين معها ،و ذلك من خاللخلق حوار مشترك بين الطرفين موضوعه عن أهمية تحقيق المنافع المتبادلة ،و تحسينها بشكل
مستمر ،في سبيل أن تتحسن الذهنية تجاه المؤسسة ،و تتكاتف جهود كل األطراف لتحقيق

المصلحة العامة.

 عدم إهمال حق المجتمع في استفادته من مزايا تمنحها المؤسسة االقتصادية الصناعية ،مثلعدالة التوظيف ،و منح المساعدات و الهبات لمنظمات المجتمع المدني ،و المساهمة في

تحقيق التنمية بكافة أشكالها.
قائمة المراجعَّ :
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أثر برنامج حواري مجتمعي حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في التشريع
لتنظيم مبادراتها وتمويل أنشطتها باألردن
)The impact of a community dialogue program on Corporate Social Responsibility (CSR
in legislation to organize its initiatives and fund its activities in Jordan
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الملخص:
استهدفت هذه الدراسة االجابة عن سؤالها الرئيس ،القائل :ما أثر برنامج حواري مجتمعي حول

المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في التشريع لتنظيم مبادراتها وتمويل أنشطتها باألردن؟ من خالل
منهجيتها البحثية النوعية ،القائمة على طرق تحليل مضمون الوثائق الرسمية والعصف الذهني
ومجموعات النقاش المركزة والمحاضرة المصحوبة بالنقاش واعداد الوثائق التشريعية .وتمكنت الدراسة من
خالل بنائها على مدركات المشاركين فيها البالغ عددهم  05مشاركا ومشاركة وعلى أدبها النظري ،من

االجابة عن سؤالها الرئيس بقولها :أن للبرنامج الحواري المجتمعي حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات،
الذي أعدته ونفذته اللجنة األردنية االستشارية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات في عام  ،5500أثر
إيجابي في التشريع لتنظيم مبادرات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتمويل أنشطتها ،الذي لم تقره
الحكومة بعد؛ للخالف على سنده القانوني ،الذي يمكن معالجته من خالل قانون العمل االجتماعي

األردني ،الذي لم يستكمل مشروعه حتى هذه اللحظة .وتمخض عن نتائج الدراسة توصياتها بخصوص
إقرار الحكومة لمشروع نظام المسؤولية المجتمعية.
الكلمات المفتاحية :البرنامج الحواري للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ،والتشريع لتنظيم مبادرات المسؤولية
المجتمعية وتمويل أنشطتها.
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
Summary:
This study aimed to answer its major question: What is the impact of a community dialogue
program on Corporate Social Responsibility (CSR) in the legislation to organize its initiatives
and fund its activities in Jordan? The qualitative research methodology of the study is based
on methods of analyzing the content of official documents, brainstorming, focus discussion
groups lecture followed by discussion and Legislative documents. Based on its 50
participants' perceptions and theoretical knowledge, the study was able to answer its major
question by saying that the Community Dialogue Program on CSR, prepared and
implemented by the Jordanian Corporate Responsibility Committee in 2015, has had a
positive impact on the legislation to regulate Corporate Social Responsibility initiatives and
finance its activities, which has not yet been approved by the Government; to dispute its legal
basis, which can be dealt with through the Jordanian Social Work Law, whose project has not
yet been completed. The findings of this study resulted in recommendations regarding the
government's approval of the draft CSR.
Key words: The CSR Dialogue Program, the legislation to organize CSR initiatives and
finance its activities.

مقدمة:
سادت االوساط االدارية االردنية منذ عقد ثمانيات القرن العشرين وما زالت تسودها ثقافة إدارة االداء؛
لثالثة أسباب ،األول مفاده أنشطة مشاريع التطوير اإلداري الممولة من الدعم الخارجي(العطار،)5505 ،
بينما الثاني فخالصته اطالق جائزة الملك عبداهلل الثاني لتميز االداء الحكومي والشفافية منذ عام 5555
وتأسيس مركز الملك عبداهلل الثاني إلدارتها وادارة غيرها من جوائز التميز األخرى بموجب نظامه رقم 6

لسنة  ( 5556مركز الملك عبداهلل الثاني للتميز ،5505 ،ص  ،)9أما الثالث فجوهره تعلم الكثير من
شاغلي الوظائف اإلشراقية في القطاعين العام والخاص من الممارسات العالمية الفضلى في مجاالت إدارة
الجودة ال شاملة والتميز المؤسسي والتنمية المستدامة وغيرها؛ إثر مشاركتهم في الفعاليات التدريبية
والملتقيات المهنية .

وترتب على نشر ثقافة إدارة األداء في االوساط االدارية االردنية ،شيوع نهج المسؤولية المجتمعية
للمؤسسات على مستويي النظرية والممارسة؛ لكونه متطلبا إجباريا من المؤسسات الراغبة في الحصول

على شهادة " األيزو" والمشاركة في جوائز إدارة الجودة الشاملة وتميز االداء المؤسسي(نصار،5500،
ص  ،)99 -99ودليال ملموسا على امتثال المؤسسات لمعايير اإلدارة الرشيدة ومتطلباتها التنفيذية(الكايد،
 ،5550ص  ،)005-99وحجة للو ازرات والدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية بالحماية االجتماعية

خالل اتصالها وتواصلها مع القطاع الخاص بخصوص تعزيز موازناتها المالية (و ازرة التنمية االجتماعية،

 ،0999ص  ،)059-009وفرصة للجمعيات التي تعي هيئاتها اإلدارية أثر فرص شراكاتها المؤسسية
في استدامتها ال سيما المالية منها (رطروط والشنيكات ،5509 ،ص .)44
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لهذا ،فقد أصبحت المؤسسات ال سيما الخاصة منها تلجأ إلى و ازرة التنمية االجتماعية كشركة زين
لالتصاالت التي تربطها بالو ازرة منذ عام  5554وحتى ت اريخه اتفاقية شراكة بخصوص صندوق زين
لإلغاثة(رطروط والشنيكات ،5500 ،ص ،) 33وتوفد ممثليها للمشاركة في المؤتمرات كمؤتمر المسؤولية
المجتمعية للمؤسسات تحت شعار" ثقافة ونهج" الذي نظمته شركة التميز في التطوير المؤسسي بالتعاون
مع الوحدة االستثمارية بالمؤسسة العامة للضمان االجتماعي في عمان بتاريخ  59نيسان  5559والمؤتمر

الدولي الثاني للمسؤولية االجتماعية الذي عقدته المنظمة العربية للمسؤولية االجتماعية بالتعاون مع و ازرة
التنمية االجتماعية في عمان يومي  59و 59تشرين األول  5500ومؤتمر المسؤولية االجتماعية تحت
عنوان "الش اركة المستدامة وتحقيق التكامل االجتماعي ..بناء ثقافة عطاء بال حدود" الذي نظمته مؤسسة

أطلس لتنمية الموارد البشرية بتاريخ  9ايار  ،)1(5509وتراجع وتطور هياكلها التنظيمية كو ازرة التنمية
االجتماعية التي استحدثت قسما للمسؤولية المجتمعية باالستناد إلى نظام تنظيمها اإلداري رقم  009لسنة

 ، 5500وتجمع البيانات والمعلومات بشكل دوري عن تجاربها في مجال المسؤولية المجتمعية؛ ألغراض
توظفيها في تقارير مشاركتها في جوائز الملك عبد اهلل الثاني للتميز.

ولفتت مجريات لقاء حول المسؤولية االجتماعية للشركات ،عقدته المبادرة النيابية ومؤسسة إنتاج في نادي
الملك حسين بعمان مساء يوم األحد الموافق  ،5504/9/09انتباه الحكومة إلى ضرورة تدخلها في تنظيم
مبادرات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات من خالل تشكيلها لجنة استشارية لهذه المبادرات في و ازرة
التنمية االجتماعية ،وما يؤكد ذلك مضمون الرسالة التي بعثه ا وزير التنمية االجتماعية إلى رئيس الوزراء

بتاريخ  09آب  ، 5504ويقول فيها " أحيط دولتكم علما بأنه يظهر بين الفينة واألخرى مبادرات
للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات تدوم لفترة وجيزة ومن ثم توارى عن األنظار من جراء غياب تشريعاتها
ونظمها المؤسسية .....ولجعل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في األردن ،تؤثر في خفض معدالت

الظواهر والقضايا والمشكالت االجتماعية المعتلة ،وتحاكي مثيالتها وتتعلم من تجارب نظيراتها في الدول
المتقدمة ،وتعزز مقوماتها وتفادى معوقاتها ،فاألمر يلزم تشكيل لجنة استشارية لها برئاسة وزير التنمية
االجتماعية وعضوية رؤساء غرفتي الصناعة والتجارة والمجلس االقتصادي واالجتماعي ومؤسسة أبو
غزالة وأحد نواب المبادرة النيابية وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص المشهود لها في تنمية المجتمعات

المحلية مثل البوتاس وزين وارنج .والغاية من تلك اللجنة االستشارية إنضاج المفهوم األردني عن
المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ،وتحديد مبادئ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ،ومجاالتها والطريقة
المثلى إلدارتها ،وتنسيق جهود برامجها ومشاريعها وأنشطتها .علما أن المسؤولية المجتمعية متطلب من

كل مؤسسة مشاركة في جوائز التميز كحائزة تميز األداء الحكومي والشفافية وغيرها ،الذي يديرها مركز
الملك عبد اهلل الثاني للتميز .وعليه أرجو دولتكم التكرم بالموافقة على تشكيل اللجنة االستشارية للمسؤولية
1

 :لمزيد من المعلومات حول هذه المؤتمرات ،انظر روابط اخبارها في بند صفحات" االنترنت" من قائمة المراجع.
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
المجتمعية للمؤسسات في و ازرة التنمية االجتماعية ،وتكليف هذه األخيرة بإعداد برنامج يضمن بلوغها
لمهامها "(و ازرة التنمية االجتماعية.)5504 ،
بدوره طلب رئيس الوزراء من وزير التنمية االجتماعية تزويده بمبررات تشكيل اللجنة االستشارية للمسؤولية
المجتمعية للمؤسسات في و ازرة التنمية االجتماعية  ،واعلم الوزير الرئيس بموجب رسالة جاء فيها بان
للجنة مبررات تشكليها ،وهي ":عدم وجود جهة حكومية تدير مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات من
نواحي التخطيط له وتنظيمه ومراقبته واإلشراف عليه .غياب التوافق الوطني على معنى المسؤولية
المجتمعية للمؤسسات ،ومبادئ تلك المسؤولية ومجاالتها وابعادها ،مما يتطلب القيام بذلك من خالل جهة
حكومية .الحاجة لتنظيم المبادرات الوطنية في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات .واالستجابة لمتطلبات
جائزة الملك عبد اهلل الثاني لتميز االداء الحكومي والشفافية على مستوى المسؤولية المجتمعية للمؤسسات،

األمر الذي من شانه توفير الدعم الفني للو ازرات والدوائر والمؤسسات المشاركة في الجائزة"(و ازرة التنمية
االجتماعية.)5504 ،
وفي شهر تشرين األول من عام  ،5504وافق رئيس الوزراء على تشكيل اللجنة االستشارية للمسؤولية
المجتمعية للمؤسسات برئاسة و ازرة التنمية االجتماعية وعضوية ممثلين عن مجلس األمة(المبادرة النيابية)
والمنظمات الحكومة(رئاسة الوزراء ،و ازرة الصناعة والتجارة والتموين ،و ازرة التنمية االجتماعية ،مفوضية
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة) والمنظمات غير الحكومية (صندوق الملك عبداهلل الثاني للتنمية،

المجلس االقتصادي واالجتماعي ،غرفة صناعة األردن ،غرفة تجارة األردن ،نقابة المهندسين ،مجموعة
طالل أبو غزالة ،الم نظمة العربية للمسؤولية االجتماعية) ومؤسسات القطاع الخاص(شركة البوتاس
العربية ،شركة زين لالتصاالت ،مجموعة سامح مول) .وعقدت اللجنة ستة اجتماعات في عام ،5500

حددت فيها برنامج عملها ،وهو إدارتها لمشروع المسؤولية المجتمعية األردني ،من خالل إعداد إطاره
التشريعي ،واخراج صندوقه النقدي إلى حيز الوجود ،وتنظيم مبادرته وتنسيقها؛ منعا الزدواجية والتكرار،

وانشاء قواعد بياناته ،وتعميم الممارسات الفضلى المستمدة من نشاطاته (رئاسة الوزراء5504 ،؛ و ازرة
التنمية االجتماعية.)5500 ،

وبتاريخ  55نيسان  5500قررت اللجنة تشكيل لجان فرعية من أعضائها؛ لبلوغ مهامها ،ومنها مهمة
إعداد وتنفيذ برنامج للحوار المجتمعي حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات؛ لضمان أثر ذلك في التشريع
لتنظيم مبادرات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتمويل أنشطتها ،التي انيطت بكاتبها هذه السطور(معدا

هذه الدراسة)؛ لخبرتهما ال علمية والعملية في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ،التي يعبر عنها
بحثهما(المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بين حصيلة منظريها وادراك بعض المعنيين بتطبيقها واآللية

المثلى لتعزيزها في األردن :دراسة ميدانية على عينة أردنية) المنشور في عام  5506في العدد الخامس
المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

333

ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
من مجلة العلوم اإلنسانية الصادرة عن جامعة أم البواقي بالجزائر( ،)2وكتابهما حول المسؤولية المجتمعية
للمؤسسات في األردن المشار لصورته أدناه الذي طبع ونشر في اليمن من قبل منظمة سويا للتنمية
وحقوق اإلنسان وفي الكويت من قبل شركة االستثمار الذاتي.

وعليه ،فقد جاء ت هذه الدراسة؛ للبحث في أثر البرنامج الحواري المجتمعي حول المسؤولية المجتمعية

للمؤسسات الذي اعدته ونفذته اللجنة االردنية االستشارية للمسؤولية المجتمعية في عام  5500في
التشريع لتنظيم مبادرات المسؤولية المجتمعية وتمويل أنشطتها  ،من خالل طرحها لخمسة أسئلة (ما
اإلطار العام لبرنامج الحوار المجتمعي ،الذي أعدته ونفذته اللجنة األردنية االستشارية للمسؤولية
المجتمعية للمؤسسات في عام  5500؟ ،وما أثر ذلك البرنامج في التشريع لتنظيم مبادرات المسؤولية

المجتمعية للمؤسسات وتمويل أنشطتها باألردن؟ ،وفي حال حدوث ذلك األثر ،ما نوع التشريع لتنظيم
مبادرات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتمويل أنشطتها باألردن؟ ،وما سنده القانوني؟ وهل أقرته الدولة
األردنية؟) ،التي ستجيب عنها وفقا لبياناتها ومعلوماتها المستمدة من إطاريها النظري والعملي.

2

 :لالطالع على هذه الدراسة ،انظر رابطها في بند صفحات" االنترنت" من قائمة المراجع.

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

333

ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
اإلطار النظري:
يشتمل اإلطار النظري للدراسة على مكوناته السبعة التالية:
أوال :مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتعريفه االجرائي:
اقترنت المسؤولية االجتماعية بالشركات لقاء اآلثار التي أحدثتها هذه الشركات في مجتمعاتها المحلية.
لهذا فقد ارتبط مفهوم المسؤولية االجتماعية في بادي األمر بالشركات ومن ثم بالمؤسسات بصرف النظر

عن تبعيتها القطاعية.

ولمفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات( )CSRتعريفه العام ومفاده" تحمل الشركات لمسؤولياتها عن
اآلثار ،التي تحدثها أعمالها على مستويات البيئة واالقتصاد واالجتماع“(مجموعة طالل أبو غزالة ،بال
تاريخ ،ص .)0فمنتجات الشركات قد تضر بالبيئة وتقضي على التنوع الحيوي وتسبب التغير المناخي.

وتقوم الشركات بمسؤوليتها االجتماعية؛ ألن الربح ،الذي قد تحصل عليه من جراء بيع منتجاتها ،قد
يعمق االنقسام االجتماعي ويبعث على الحقد الطبقي .وألن اعتماد الشركات على التكنولوجيا المكثفة
لرأس المال أكثر من العمالة ،قد يولد االغتراب بين صفوف عمالها من جراء شعورهم بتهديد البطالة.
ولهذه اآلثار وغيرها ،فال سبيل أمام الشركات سوى قيامها بمسؤولياتها االجتماعية ،التي تمكنها من القدرة
على المنافسة والنجاح االقتصادي عن طريق :تحسين طرق حصولها على رؤوس أموالها ،حيازتها على

رخص تشغيل مضمونة ،زيادة إيراداتها ،خفض تكاليفها ،الحد من مخاطرها ،زيادة في قيمة عالماتها
التجارية ،حسن سمعتها ،اجتذاب المستهلكين سواء أكانوا مشتري سلع أو متلقي خدمات ،االحتفاظ
بالعاملين السيما األكفاء منهم.
أما مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات فله تعريفاته المختلفة على الصعيد العالمي .فيعرف نموذج
الجائزة األوروبية إلدارة الجودة ،المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بأنها" مبدأ إداري يقوم على إدراج
المؤسسات لألمور المتعلقة بالمجتمع والبيئة ضمن عملياتها وتعامالتها مع كافة أصحاب العالقة وبما

يتجاوز نطاق المه ام والمسؤوليات الرئيسية للمؤسسة بهدف المساهمة في التنمية المستدامة"(مركز الملك
عبد اهلل الثاني للتميز ،5505 ،ص  .)66بينما البنك الدولي فيعرف المسؤولية المجتمعية ،بأنها" التزام
أصحاب األعمال بالمساهمة في التنمية المستدامة ،من خالل العمل مع موظفيهم ومجتمعاتهم المحلية؛

لتحسين مستوى المعيشة في مجتمعاتهم ،بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد"(رطروط والشنيكات،
 ،5500ص  .)09أما االتفاق العالمي لألمم المتحدة ،فيعرف المسؤولية المجتمعية ،بأنها" ربط اتخاذ
الق اررات في مؤسسات األعمال بالقيم األخالقية ،وباالمتثال لالشتراطات القانونية ،وباحترام األشخاص
والمجتمعات المحلية والبيئة" .وتعرف المنظمة الدولية للتوحيد القياسي( )ISOالمسؤولية المجتمعية ،بأنها "

األفعال ،التي تقوم بها المؤسسة؛ لتحمل مسؤولية آثار أنشطتها على مستويي المجتمع والبيئة ،على أن
تكون هذه األفعال متماشية مع مصالح المجتمع والتنمية المستدامة ،وقائمة على أسس السلوك األخالقي،
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
واالمتثال للقانون المطبق ،ومدمجة في األنشطة المستمرة للمؤسسية" .بينما الغرفة التجارية العالمية،
فتعرف المسؤولية المجتمعية ،بأنها" جميع المحاوالت ،التي تسهم في تطوع المؤسسات؛ لتحقيق التنمية
العتبارات أخالقية واجتماعية" .أما مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة ،فيعرف المسؤولية
المجتمعية ،بأنها" االلتزام المستمر من قبل مؤسسات األعمال ،بالتصرف أخالقيا ،والمساهمة في تحقيق

التنمية االقتصادية ،والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للعاملين وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية".
وتعرف مؤسسة العمل الدولية ،المسؤولية المجتمعية ،بأنها" المبادرات الطوعية ،التي تقوم بها المؤسسات،
عالوة على ما عليها من التزامات قانونية .وهي طريقة تستطيع أن تنظر بها أي مؤسسة في تأثيرها على

جميع أصحاب المصلحة المعنيين ،وتعد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات تكميلية للوائح الحكومية،
أو السياسة المجتمعية ،وليست بديال عنهما"(الوحدة االستثمارية بمؤسسـة الضـمان االجتمـاعي، 5559 ،
ص.)9- 0
ويبدو من نتيجة دراسة تعريفات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المشار إليها أعاله ،أنه ال يوجد تعريف
جامع مانع للمسؤولية المجتمعية ،متفق عليه من كل األطراف ،ومضمن في تشريع ملزم قانونا

للمؤسسات .لهذا فالمسؤولية المجتمعية كانت وما زالت ،تقوم على ما يلي :الطوعية (أي عدم اإللزام)،
التخطيط االستراتيجي (أي يشار إليها كهدف في خطة المؤسسة) ،تعزيز التكامل بين السياسات البيئية
واالقتصادية واالجتماعية ،التشارك بين أكثر من جهة (التشبيك) ،واالنتشار القطاعي المجتمعي من خالل
التركيز على قطاع معين كالبيئة أو االجتماع أو االقتصاد (رطروط والشنيكات ،5506 ،ص .)059
وبناء على ما سبق ،يمكن تعريف المسؤولية المجتمعية للمؤسسات على نحو إجرائي ،بأنها " نهج إداري،
تملئه نماذج جوائز إدارة الجودة الشاملة ،ويتطلب من المؤسسة بصرف النظر عن تبعيتها القطاعية

(عامة ،خاصة ،أهلية تطوعية) ،أن تتعامل مع مسؤوليتها المجتمعية على الصعد االقتصادية واالجتماعية
والبيئية ،على شكل فكرة خالقة ،قابلة للتطبيق المستدام ،والمراقبة والتقييم المستمران"( رطروط والشنيكات،
 ،5506ص .)000
ثانيا :مبادئ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات:
تنهض المسؤولية المجتمعية للمؤسسات على خمسة مبادئ ،وهي:
 -0مبدأ اإلذعان القانوني وخالصته التزام المؤسسة بالتشريعات الناظمة لعملها .
 -5مبدأ احترام األعراف الدولية ومفاده التزام المؤسسة بالصكوك الدولية واإلقليمية ،التي وقعت وصادقت
عليها الدولة أو الدول ،التي تعمل على أراضيها هذه المؤسسة.
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 -3مبدأ احترام مصالح األطراف المؤثرة والمتأثرة بالمؤسسة ،مثل :الشركاء ،الموردين ،العمل أو منتجو
السلع ومقدمو الخدمات ،المستهلكين للسلع وطالبي الخدمات ،المساهمين ،اإلدارة التنفيذية ،ومجلس
اإلدارة.
 -4مبدأ الشفافية ونصه إفصاح المؤسسة عن سياساتها وق ارراتها وممارساتها وأنشطتها بشكل واضح
للعيان.
 -0مبدأ احترام حقوق اإلنسان ،الذي يتطلب من المؤسسة استجابتها لحقوق اإلنسان المضمنة في
الصكوك الدولية واإلقليمية( الوحدة االستثمارية بمؤسســة الضمان االجتماعي، 5559 ،ص .)55-9
ثالثا :أبعاد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات:
للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ثالثة ابعاد وتفرعاتها (رطروط والشنيكات ،5500 ،ص ،)54 -50
هي:
 -1البعد االقتصادي ،الذي يشير إلى التزام المؤسسة بما يلي:
أ -الحوكمة :فالمؤسسة ،التي تقوم بمسؤوليتها المجتمعية ،هي التي تمنع تركز السلطة في يد فرد أو
مجموعة األفراد ،من خالل الفصل بين سلطات أجهزتها بشكل واضح ومتوازن .وتتبنى مبادئ المسائلة

والشفافية والسلوك األخالقي واحترام مصالح األطراف المعنية وتطبيق سيادة القانون .وتوجد نظام فعال
للحوافز المبني على األداء .وتضمن تمثيل مختلف الفئات وتعزز حقوق أصحابها ،مثل فئة النساء
وغيرها .وتحقق التوازن ما بين مصالحها ومصالح غيرها .وتشجع المشاركة الفعالة للعاملين بصرف
النظر عن فئاتهم االجتماعية .وتتابع وتراقب وتقيم ق ارراتها.
ب -حماية مصالح المستهلكين للسلع ومتلقي الخدمات :فالمؤسسة ،التي تنهض بمسؤوليتها المجتمعية،
هي التي تركز على مشتري سلعها أو متلقي خدماتها ضمن أجوائها الشفافة ،من خالل أخذها لتوقعاتهم
بالحسبان والبناء عليها؛ وقياسها لرضاهم ودراستها لشكواهم؛ وعدم غشها وخداعها وتضليلها لهم؛

واحترامها لخصوصيتهم؛ وتوعيتها لهم بمنتجاتها السلعية أو الخدمية.
ج -االستثمار األخالقي :وهو ذلك االستثمار ،الذي يأخذ بعين االعتبار القيم الجوهرية للمؤسسة ،ويدفع
بها إلى عدم المشاركة في االستثمارات ذات األثر السلبي ،مثل :التسلح واألسلحة النووية ،استغالل
الحيوانات بشكل جائر ،خرق حقوق اإلنسان ،والممارسات الضارة بالبيئة .وفتح الحوار مع المؤثرين

والمتأثرين بها واألخذ بتوقعاتهم .وتنفيذ المشاريع ذات األثر اإليجابي ،مثل :حماية البيئة ،الحد من
التلوث ،إعادة التدوير ،والسالمة المهنية.
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 -2البعد االجتماعي ،الذي يتمثل في أمرين أثنين  ،وهما:
أ -ممارسات التشغيل والعمل العادلة :فالمؤسسة التي تقوم بمسؤوليتها المجتمعية ،هي التي تعمل من
أجل المستوى المعيشي الالئق واألمن االقتصادي ،المقاس بمؤشرات الدخل الزائد عن الحد
األدنى لألجور والمربوط بمعدل التضخم االقتصادي ومبادرة التأمين ضد البطالة .وتقدر قيادتها
أعمال موظفيها من خالل تحفيزهم ماديا ومعنويا .ويسودها بيئة عمل مأمونة وصحية .ويعمها
الثقة المتبادلة بين موظفيها على اختالف مستوياتهم الوظيفية .وتؤمن بنهج المشاركة الجماعية –
قوال وفعال -حين صنعها واتخاذها لق ارراتها بعامة واالستراتيجية بخاصة .وتتبنى األفكار اإلبداعية

وتطبقها وتقيس أثرها بنهج معياري .وتتيح فرص التعلم المستمر لموظفيها وتقيم العائد على
االستثمار به .وتشغل نسبة ال بأس به من األفراد ذوي الظروف واالحتياجات الخاصة ،مثل:
النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والخارجين من مراكز اإلصالح والتأهيل ودور الرعاية
االجتماعية.

ب -المساهمة في تنمية المجتمع المحلي :تعمل المؤسسة في مجتمع محلي معروف معالمه الجغرافية

والسكانية واالقتصادية واالجتماعية ،وتستفيد من موارده المتاحة ،ولهذا فقد وجب عليها المساهمة في
تنميته عن طريق عملها في المجاالت التالية :حماية البيئة من خالل خفض انبعاث الغازات وكمية
النفايات ،واعادة تدوير المواد ،وبرامج تشجير الغابات .األعمال الخيرية ،مثل :التبرع للجمعيات والمشاركة
في القضايا االجتماعية والدفاع عن حقوق اإلنسان .تنمية المناطق الحضرية عن طريق الدخول في

شراكات مع الحكومة إلنعاش مؤسسات األعمال التجارية الصغيرة وتحسين البيئة في المدن الداخلية.
االستثمار في مؤسسات األعمال التجارية المحلية من خالل إقامة شراكات مع المنظمات غير الحكومية
في مجال تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر .وطرح فرص العمل غير المبنية على التمييز على أساس

الجنس أو السن أو العرق أو الدين أو المذهب أو أي شيء من ما يشعر الفرد بصعوبة التكامل واالندماج
االجتماعي.
-3البعد البيئي :ال يقل هذا البعد في أهميته عن البعدين االقتصادي واالجتماعي ،ولهذا فقد لزم على
المؤسسة المؤمنة بمسؤوليتها المجتمعية ،المحافظة على البيئة الفيزيقية ،واإلسهام في معالجة القضايا
البيئية الملحة عن طريق استعمالها الفعال للطاقة ،ومحافظتها على المياه ،وتقليلها لمخلفاتها السائلة
والصلبة ،وتشجيرها ألراضيها ،وعدم قطعها لألشجار في غاباتها المسجلة باسمها ،وغيرها من الطرق

الفعالة األخرى.

وطالما للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية ،فهذا يعني أنها جوهرها التنمية
المستدامة،

ال تي

تعبر

عنها
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القضاء على الفقر ،تعزيز األمن الغذائي ،نشر الصحة الجيدة بنوعيها الوقائي والعالجي وبمجاالتها
الجسدية والعقلية والنفسية ،ضمان التعليم الجيد النوعية والمنصف والشامل للجميع ،تعزيز المساواة بين
الجنسين وتمكين النساء والفتيات ،ضمان توفير المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع ،الحصول على
خدمات الطاقة بكلف ميسرة ،تعزيز النمو االقتصادي والتقاط ثماره االيجابية من التشغيل والعمل الالئق،

إقامة البنى التحتية القادرة على الصمود ،الحد من انعدام الالمساواة في الدخل ،التنمية الحضرية،
االستهالك والدخل المسؤولين ،المحافظة على الموارد البحرية ،التصدي للتغيرات المناخية وآثارها ،حماية
الغابات ومكافحة التصحر ووقف تدهور األراضي ،إحالل السالم والعدل ،وتعزيز الشراكة العالمية من

اجل إحداث التنمية(األمم المتحدة.)5509 ،

رابعا :أنواع المسؤولية المجتمعية للمؤسسات:
للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات نوعان ،هما:
 -1المسؤولية المجتمعية الداخلية ومفادها قيام المؤسسة بأدوارها ومهامها أو بوظائفها بشكل فاعل
وكفوء  ،وانتهاجها لنهج الحكمانية ،وايمانها بأسس التميز وبمعاييرها ،واهتمامها برفاه موظفيها أو العاملين
في مالكها.

 -2المسؤولية المجتمعية الخارجية وخالصتها استجابة المؤسسة لمجمل أبعاد مسؤوليتها السيما
االجتماعية والبيئية(رطروط ،5559 ،ص.)0
خامسا :اإلدارة المؤسسية لفعاليات المسؤولية المجتمعية:
إن المؤسسات المؤمنة بمسؤوليتها المجتمعية ،هي التي:
 )0تصيغ أهداف ذكية للمسؤولية المجتمعية ،لها مؤشرات أداء فعلية ومستهدفة.
 )5تستحدث وحدة إدارية على الهيكل التنظيمي للمسؤولية المجتمعية.
 )3تفرد موازنة سنوية لألنشطة المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية.

 )4توازن بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للمسؤولية المجتمعية.
 )0توازي بين المجالين الداخلي والخارجي للمسؤولية المجتمعية (رطروط والشنيكات ،5506 ،ص
. )005
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سادسا :سمات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات:
للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات سماتها ،وهي:
 .0مثالية :تنم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات عن فكرة إبداعية ،مصدرها الوعي اإلنساني،
ومبعثها الفلسفة المثالية ،ويحركها األخالق والدين والحقوق اإلنسانية ،وتجسدها إدارة الجودة
الشاملة.
 .5إيجابية :بما أن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات تمكن المؤسسات من إحراز النجاح في مختلف
ميادين عملها ،والحصول على جوائز التميز ،فهذا يؤشر على إيجابية مردوها ،وأهمية

االستثمار اإلداري بها.
 .3طوعية :طالما أن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ال تنظمها التشريعات الوطنية ،فهذا يبعد
عنها سمة الجبرية ،ويجعلها طوعية لمن يريد أن يغتنمها كفرصة متاحة.

 .4إدارية :تشكل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات عملية إدارية تحتاج للتخطيط والتنظيم والرقابة
واإلشراف ،ضمن أسس التميز ومعايره.

 .0تكاملية :يستدل من أبعاد المسؤولية المجتمعية وأنواعها ،بأنها تكاملية الجوانب ،وتبعية األثر.
 .6تشاركية :بما أن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات تقوم على تبادل وجهات النظر حين التخطيط
لها وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها ،فهذا يدلل على أهمية العمل الجماعي في إنضاجها وتطبيقها
وانجاحها.

 .9تنسيقية :بما أن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات تسري على المؤسسات جمعيها بصرف النظر
عن طبيعتها القطاعية ،فأنها تعد بمثابة آلية فاعلة للتنسيق بين مؤسسات القطاعات المجتمعية
المتمثلة في الحكومة والشركات والجمعيات والهيئات االجتماعية.

 .9معيارية :تنهض المسؤولية المجتمعية للمؤسسات على معايير نوعية تتمثل في حقوق اإلنسان
والتميز المؤسسي ،وأخرى كمية تتمثل في مؤشرات األداء الفعلية والمستهدفة.
 .9مستقلة :تسهم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في حال تطبيقها حسب األصول في حدوث
النمو االقتصادي المستدام واعادة التوزيع العادل للثروة وتوفير خدمات الحماية االجتماعية،
وهذا ما يجعل منها عامال مستقال يؤثر فيما يتأثر به من العوامل األخرى.
.05

تنموية :تؤشر االبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات،

على محصلتها التنموية ،التي يؤكد عليها اإلعالن العالمي لأللفية ومخرجات مؤتمر رايو55+

للتنمية المستدامة ( رطروط والشنيكات ،5500 ،ص .)59-59
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سابعا :واقع تطبيق المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في األردن:
بالرغم من شيوع مفهوم المسؤولية المجتمعية ،وتطبيقاته العملية في الدول الغربية؛ لكونه يتماشى مع
واقعها ،الذي أفرز ظواهر الشركات العابرة للحدود الدولية والعولمة ونماذج إدارة الجودة وادارة الجودة
الشاملة والتميز وغيرها من الظواهر األخرى ،إال أنه شاع مؤخ ار في الدول العربية من باب البحث في
مقوماته ومعوقاته عن طريق ورش العمل والمؤتمرات والدراسات الميدانية.
ففي األردن ،هناك جائزة الملك عبداهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية  ،المعمول بها منذ عام

 ،5555والبالغ عدد مراحلها حتى تاريخه ثمان مراحل ،والتي أصبحت منذ مرحلتها
الخامسة( )5505/5559تطلب من المؤسسات المشاركة فيها ،القيام بمسؤولياتها المجتمعية والتدليل على
ذلك بمصادر تحقق( مركز الملك عبداهلل الثاني للتميز .)5505 ،كما أن هناك الفعاليات النقاشية بشأ ن

المسؤولية المجتمعية ،التي تعقدها الجهات الرسمية ،فقد تبين من مخرجات محور دور القطاع الخاص
في معالجة القضايا االجتماعية ،التي طرحت في المؤتمر الوطني للعمل االجتماعي األردني ،مايلي :دعم
القطاع الخاص للعمل االجتماعي األردني بجهود وتبرعات مالية ال يمكن إغفالها ،ومع أنه ال تتوفر
معلومات دقيقة عن حجمها ومجاالتها .ال يوجد أي تنسيق بين جهود القطاع الخاص من شركات وبنوك

وأفراد لدعم العمل االجتماعي في األردن ،بل إن هذه الجهود مشتتة وتعتمد على مبادرة الجهات التي
تطلب الدعم ،وهذا من شأنه أن يؤدى إلى التقليل من فعالية دور القطاع الخاص من ناحية ،والى
صعوبة قياس هذا الدور ومتابعة تطوراته وتوجهاته من ناحية أخرى .وعدم وضوح الوجهة التي تخصص
لها قيمة الدعم المقدم من القطاع الخاص ،وماهية المشاريع التي يتجه لها ذلك الدعم ،األمر الذي

يضعف الحلقة بين دور القطاع الخاص من ناحية وبين معالجة القضايا االجتماعية من ناحية أخرى
(و ازرة التنمية االجتماعية ،0999 ،ص .)059-009
كما تبين من نتائج المنتدى اإلنساني ،الذي عقدته هيئة اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم بالتعاون مع و ازرة
التنمية االجتماعية ،يوم  ،5556/5/03مواجهة الجمعيات للعديد من التحديات بفعل غياب نهج
المسؤولية المجتمعية ،جاءت تحت ستة مجاالت ،هي:

أ :الموارد المالية :نقص التمويل ،غياب التوزيع األمثل للدعم ،والفقر.
ب :الموارد البشرية :قلة التدريب ،ضعف األداء الفردي للمتطوعين ،الهيئات اإلدارية المتغولة غير
المؤهلة ،والشخصنة.
ج :السياسات واإلستراتيجيات :ضبابية األهداف ،غياب التنسيق بين الجمعيات ،المنافسة بين الجمعيات،
عدم فهم األدوار ،والتوجيه اإليديولوجي.
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د :المواطن :ضعف ثقة المواطن بالجمعيات ،قلة إقبال المواطنين لالنتساب للجمعيات ،ضعف وعي
المواطن بأهمية العمل الخيري ،فقر بعض المواطنين الذي يحول دون تقديمهم للتبرعات.
هـ :اإلعالم  :ضعف الترويج اإلعالمي للجمعيات  ،ضغط اإلعالم على الحكومات للحد من التبرعات
للوجوه الخيرية بدعوى مكافحة اإلرهاب .
و :عالقة الجمعيات بالحكومة  :الرؤية الضبابية ،ضعف الرقابة ،الروتين  ،تعدد مرجعيات الترخيص

والرقابة ،و ضعف الثقة( المنتدى اإلنساني لإلغاثة االسالمية وو ازرة التنمية االجتماعية.)5556 ،

وانعكست التحديات ،التي توجهها الجمعيات في األردن على األداء المؤسسي لتلك الجمعيات وشفافيتها،

الذي قدرت معدله إحدى الدراسات الميدانية بحوالي (%50نصار.)5500 ،

واتضح من مخرجات ورشة عمل " المسؤولية االجتماعية كرافد من روافد الحوكمة"  ،التي عقدتها دائرة
مراقبة الشركات بو ازرة الصناعة والتجارة ،يوم األربعاء الموافق  ،5500/00/06وشارك فيها ممثلين عن

القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ،لإلجابة عن ثالثة أسئلة ،هي :ما مدى رضا
الحضور عن قيام الشركات بدورها في المسؤولية المجتمعية وتنمية المجتمع المحلي؟ ،وهل هناك أمثلة
عملية على تطبيق مفهوم المسؤولية المجتمعية في األردن؟ ،وما أسباب إحجام الشركات وقطاعات

األعمال المختلفة عن المسؤولية المجتمعية؟ .وفي نهاية المطاف خرج المشاركون في تلك الورشة بعدة
توصيات تعبر بعضها عن إجابات األسئلة أعاله ،وهي :ضرورة الرجوع إلى الدراسات السابقة التي
أجريت حول المسؤولية المجتمعية .عقد ملتقى وطني لرجال وسيدات األعمال في األردن لالتفاق حول

المبادئ األخالقية وااللتزامات في المسؤولية المجتمعية .تعزيز دور اإلعالم في نشر ثقافة المسؤولية
المجتمعية .ضرورة قيام الشركات بأعمال لها صفة االستدامة في تنمية المجتمع .ضرورة تعزيز مفهوم
التشاركية بين القطاعين العام والخاص و مؤسسات المجتمع المحلي ( .)NGOsتعزيز مفهوم المسؤولية
المجتمعية في قطاع التعليم .إعادة النظر في بعض التشريعات كونها تعيق تطبيق مفهوم المسؤولية
المجتمعية .وضع محفزات لشركات القطاع الخاص لتطبيق مفهوم المسؤولية المجتمعية .ضرورة عقد ندوة
متخصصة حول التشريعات التي تعنى بمفهوم المسؤولية المجتمعية .قيام دائرة مراقبة الشركات بوضع

تعليمات توضيحية للمسؤولية االجتماعية بمشاركة قطاع الشركات لالستئناس برأيها .ضرورة قيام
الشركات وقطاعات األعمال العامة والخاصة بإنشاء وحدات متخصصة تعنى بالمسؤولية المجتمعية.
اقتراح أن تعقد دائرة مراقبة الشركات ملتقى سنوي للمؤسسات الحكومية حول المسؤولية المجتمعية
وسياساتها .إحياء فكرة الوقف في عملية التنمية والمسؤولية االجتماعية المستدامة .وتعزيز دور الهيئة

الوطنية للمسؤولية المجتمعية ،التي أنشها المجلس االقتصادي واالجتماعي (دائرة مراقبة الشركات،
.)5500
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وفي األردن أيضا هناك النماذج الملموسة للمسؤولية المجتمعية ،التي تعكسها تقارير المؤسسات المعنية.
فيظهر تقرير انجازات و ازرة التنمية االجتماعية ،الذي يغطي الفترة من شهر تشرين األول  5505إلى
نهاية شهر أيار  ، 5504عن قيام و ازرة التنمية االجتماعية بتكوين خمسة نماذج للمسؤولية المجتمعية
بالتعاون مع شركائها ،وهي :صندوق زين لإلغاثة ،البالغ رأس ماله السنوي حوالي  35ألف دينار أردني،
وتسيره اتفاقيته المبرمة ما بين الو ازرة وشركة زين لالتصاالت منذ عام  5554وتجدد سنويا ،وتستفيد منه
الحاالت المعسرة ،التي ال تنطبق عليها تعليمات صندوق المعونة الوطنية .صيانة شركة البوتاس العربية
لمركز الكرك لرعاية وتأهيل المعوقين في عام  ،5505وقيامها بدعم  64جمعية رشحتها و ازرة التنمية
االجتماعية في عام  .5503دعم البنك اإلسالمي لبعض الجمعيات ،التي رشحتها و ازرة التنمية
االجتماعية في عام  ،5503ضمن مشروع " توفير الحقائب المدرسية للطلبة الفقراء" .قيام شركة "كوكا
كوال " بشمول جمعية بنك الطعام األردني بضمانة و ازرة التنمية االجتماعية ،بمشروع وجبات الطعام

المقدمة لألسر الفقيرة في األردن ولبنان والعراق ،علما أن حصة الجمعية من المشروع تبلغ قرابة نصفه.

وتبرع شركة" فارمسي ون" لدور الرعاية باألدوية ،التي يصعب توفيرها من و ازرة الصحة ،وذلك منذ عام
( 5503و ازرة التنمية االجتماعية.)5504 ،
والى جانب الشواهد أعاله ،هناك الدراسات الميدانية التي كشفت نتائجها عن واقع تطبيق المسؤولية
المجتمعية في األردن ،ومن أحدثها:
 )0دراسة رطروط والشنيكات( )5500حول" المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بين حصيلة منظريها
وادراك بعض المعنيين بتطبيقها واآللية المثلى لتعزيزها في األردن" ،التي استهدفت تحقيق هدفيها،
األول نظري ومفاده تكوين إطار نطري حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات من أدبياته العلمية

التي أنضجتها التجارب العملية والممارسات الفضلى في الدول المتقدمة .والثاني عملي خالصته
قياس مدى إدراك بعض األردنيين المعنيين بتطبيق المسؤولية المجتمعية لهذه األخيرة وفقا

لعناصرها المشار إليها في إطارها النظري .ولبلوغ الهدف األول ،فقد استعملت طريقة تحليل
المضمون في التعامل مع الوثائق المجمعة عن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات .أما لبلوغ الهدف
الثاني ،فقد استعمل المنهج النوعي ،الذي ينهض على طريقة مجموعات العمل البؤرية ،التي

تشكلت من  05مشاركا ومشاركة جلهم من الذكور( )%96وأصحاب الوظائف اإلشرافية()%99
العاملين في مؤسسات القطاعين العام(  )%34والخاص( ،)%34وزعوا عشوائيا على ست
مجموعات لكل منها مهمة خاصة – اإلجابة عن سؤال مستمد من اإلطار النظري للدراسة
خالل  35دقيقة ،واستعراض تلك اإلجابة أمام جميع أعضاء المجموعات األخرى ،والتعقيب
عليها  -مطلوب منها أن تنجزها خالل الوقت المحدد لذلك في الجلسة األولى من ندوة المسؤولية

االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص ،التي عقدتها منظمة العمل العربية وو ازرة العمل في عمان
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يومي  09و 09من شهر حزيران  . 5504وخلصت الدراسة بعد مقارنتها الستجابات المشاركين
فيها مع مكونات نموذجها النظري ،إلى نتيجة رئيسة مفادها إن إدراك بعض المعنيين بتطبيق
المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في األردن ليس حسب إطارها النظري ،الذي أنضجته تجاربها
العملية وممارساتها الفضلى في الدول المتقدمة ،مما يؤشر على حاجة معارفهم ومهاراتهم

واتجاهاتهم للتطوير في ضوء األدبيات العلمية للمسؤولية المجتمعية؛ لضمان مخرجاتهم ونتائجهم
االيجابية في مجال المسؤولية المجتمعية لمؤسساتهم.
 )5دراسة الروابدة وعبابنة( )5504حول" مستوى ممارسة المسؤولية االجتماعية ومعوقات تطبيقها في
المؤسسات العامة باألردن" ،التي هدفت إلى معرفة مدى ممارسة المسؤولية االجتماعية (نحو
العاملين والمستفيدين والمجتمع المحلي) والمعوقات التي تواجه تطبيقها في المؤسسات العامة
باألردن من خالل تحليل اتجاهات العاملين فيهاـ وقد اختير ثماني مؤسسات عامة بطريقة قصدية

ـ وبلغ عدد االستبانات الموزعة ( )545استبانة للعاملين برتبة مدير ،رئيس قسم /شعبة ،وموظف،
استرجع منها ( )095صالحة لعملية التحليل اإلحصائي ،وهو ما نسبته ( . )%9059وتوصلت
الدراسة إلى النتائج التالية :إن ممارسة المؤسسات العامة األردنية للمسؤولية االجتماعية كانت
بدرجة متوسطة وبوسط حسابي قدره(  . )5599تبين أن ترتيب مجاالت المسؤولية االجتماعية

تنازليا من حيث الممارسة كان لمجال المسؤولية نحو المستفيدين ،ثم مجال المسؤولية نح و
المجتمع ،وأخي ار مجال المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين .تبين أن ما يقارب ثلثي المبحوثين
ذكروا عدم وجود قسم أو وحدة متخصصة في المسؤولية االجتماعية ،كما وجدت الدراسة أن

المؤسسات الخدمية والصناعية ،التي يزيد عدد العاملين فيها على ( )050موظف لديها ممارسة
أعلى لمجاالت المسؤولية االجتماعية .وان أهم المعوقات التي تواجه تطبيق مجاالت المسؤولية
االجتماعية في المؤسسات العامة ،هي قلة دعم اإلدارة المادي ،ونقص البرامج التدريبية ـ

 )3دراسة الرزيود( )5503حول" المسؤولية االجتماعية للبنوك العاملة في األردن(،")5505 -5559
الهادفة إلى بيان مدى التزام البنوك العاملة في االردن بمسؤوليتها االجتماعية تجاه المجتمع
الخارجي والداخلي للعاملين فيها .لهذا تم تحليل قيمة المساهمات النقدية للمجاالت االجتماعية
كقيمة مطلقة ،وكذلك نسبة من صافي االرباح ومدى انتشار فروع البنك خارج العاصمة للمساهمة
في التنمية وخدمة العمالء .وقد تم تطبيق فرضيات الدراسة على  00بنكا للفترة ما بين 5559

إلى  . 5505وبينت نتائج الدراسة أن البنوك تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بالمجتمع المحلي وهو
من ضمن سياستها وخططها وذلك من اجل تحقيق التنمية المستدامة ،أما فيما يتعلق بالبعد

الداخلي فتبين ان هنالك تقصي ار بالمبالغ المنفقة على العاملين باإلضافة إلى عدم االهتمام بتدريب
وتطوير العاملين.

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

343

ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
 )4دراسة فارس عجيالت( )5505حول" المسؤولية االجتماعية في العالقات العامة في شركة
االتصاالت االردنية" ،التي اجريت على عينة عشوائية من زبائن شركة االتصاالت االردنية قوامها
 435زبون وزبونة من سكان محافظات العاصمة واربد ومادبا ،واظهرت نتائجها ما يلي :تحتل
وظيفة المسؤولية االجتماعية مكانة متوسطة في الهيكل التنظيمي لشركة مجموعة االتصاالت
األردنية" ارنج" وهي شكل مستحدث من اشكال العالقات العامة التي تدمج عدة مهمات اتصالية
في آن واحد .تعتمد إستراتيجية الشركة على ثالثة مرتكزات تتمثل في نشر "االنترنت" والتنمية
المجتمعية المستدامة ودعم المشروعات الصغيرة في مجاالت االتصاالت .حققت أنشطة الشركة
في مجال نشر االنترنت وفي مجال تقديم عروض مميزة بأسعار الخدمات متوسطات موافقة

مرتفعة من قبل الزبائن ،فيما لم تحقق األنشطة المتعلقة بالبيئة أو بمكافحة المخدرات سوى
متوسطات منخفضة من وجهة نظر الزبائن .حققت أنشطة المسؤولية االجتماعية في المجاالت

الثقافية والرياضية والصحية والتنموية والترفيهية متوسطات حسابية متوسطة .تستعمل الشركة في
اإلعالن عن برامجها في مجال المسؤولية االجتماعية مجموعة من الوسائل جاء ترتيبها على
النحو التالي الصحف الورقية أوال فالرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة ثانيا فمواقع االنترنت
واالذاعات والتلفزيون ثالثا واخي ار .ورضا الزبائن عن خدمات الشراكة بدرجة متوسطة ،وجاءت
خدمات الشركة في نطاق المسؤولية االجتماعية في مجال العالقات مع الزبائن في المرتبة

األولى ،وتالها في الترتيب الخدمات المرتبطة في التنمية المحلية ،ثم الخدمات في مجال البيئة.
 )0دراسة الهنداوي والفرح( )5500حول" مدى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية للشركات
المساهمة العامة  :دراسة حالة الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان لعامي  5559و
 ،"555التي اجريت على عينة قوامها  95شركة صناعية تمثل  %95.9من مجتمع الدراسة
البالغ عدده  99شركة  .وتوصلت الدراسة الى وجود تفاوت بين الشركات في مستوى اإلفصاح
عن عناصر المسؤولية االجتماعية ،وبالرغم من ذلك اال ان اإلفصاح ما زال دون المستوى

المطلوب ؛ ألنه لم تتجاوز النسبة المئوية لإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية 43 %
لعامي الدراسة  5559و  5559؛ اي اقل من المتوسط  .أما أعلى نسبة مئوية لإلفصاح فكانت
اإلفصاح عن حماية البيئة بنسبة بلغت  %93.6و  %69.4لعامي الدراسة على التوالي ،ولم

تظهر نتائج الدراسة اي تحسن ملحوظ في مستوى اإلفصاح خالل عامي الدراسة .كما توصلت
الدراسة إلى عدم وجود تأثير ذي داللة إحصائية لحجم الموجودات وحجم المبيعات في مستوى
اإلفصاح االجتماعي.
وبالرغم من تباين الدراسات أعاله في نتائجها ،الذي قد يعزى إلى اختالف مناهجها ،لكنها اتفقت على
انخفاض معدالت ممارسة مؤسسات القطاعين الخاص والعام لمسؤوليتها المجتمعية ،البالغ صف ار بحسب
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نتائج دراسة رطروط والشنييكات ،ودون المتوسط وفق نتائج دراسة الهنداوي والفرح ،وبحدود المتوسط
بحسب دراستي الروابدة وعبابنة ،وعجيالت .وعلى عدم موازنة المؤسسات بين مسؤوليتها المجتمعية
الداخلية والخارجية ،الذي ظهر بوضوح في دراسة الزيود .كما أن أكثرها أيضا أوصت بضرورة تطوير
مشروع المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في األردن بموجب آليات عديدة أهمها اآللية التشريعية ،التي

أكدت عليها توصيات دراستي رطروط والشنيكات ،والروابدة وعبابنة.
اإلطار العملي
يتألف هذا اإلطار من عناصره التالية:

أوال :مبررات الدراسة وأهميتها وأهدافها ومشكلتها البحثية ومنهجيتها:
أ -مبررات الدراسة:
 .0غياب الدراسات التطبيقية حول العالقة بين الحوارات ا لمجتمعية والتشريع على مستوى
المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
 .5تنفيذ توصيات بعض الدراسات المشار إليها في البند سابعا من اإلطار النظري لهذه
الدراسة بخصوص تطوير مشروع المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في األردن بموجب

اآللية التشريعية.
 .3توثيق مخرجات مشروع تطوير المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في األردن على مستوى
الحوارات المجتمعية والتشريع ،واتاحتها للجمهور.

 .4التوعية بالجهود الوطنية األردنية المبذولة في مجال تطوير المسؤولية المجتمعية
للمؤسسات.
ب -أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسات من عوائدها التطبيقية التالية:

 )0بيان العائد على المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في األردن من الحوار المجتمعي
حولها.
 )5تحديد المدخل األنسب لتطوير سياسات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في األردن.

 )3ربط النظرية بالممارسة على مستوى المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ،مما قد يسهم في
تطوير معارف األكاديميين والممارسين الميدانيين ،ويرسخ من نهج إدارة التحوالت
االجتماعية في الدول التي تفتقده كالدول العربية(رطروط.)5509 ،

 )4إعداد الحقائب التدريبية حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
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ت -أهداف الدراسة:
للدراسة هدفها العام ،الذي تسعى لتحقيقه ،وهو اجابتها عن سؤالها الرئيس ،القائل :ما أثر
البرنامج الحواري المجتمعي حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ،الذي أعدته ونفذته اللجنة
األردنية االستشارية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات في عام  ،5500في التشريع لتنظيم مبادرات
المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتمويل أنشطتها ؟ .كما للدراسة أيضا أهدافها الخاصة ،التي

تحاول بلوغها ،وهي اجابتها عن االسئلة الفرعية التالية:

 .0ما اإلطار العام لبرنامج الحوار المجتمعي ،الذي أعدته ونفذته اللجنة األردنية االستشارية
للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات في عام  5500؟.

 .5ما أثر ذلك البرنامج في التشريع لتنظيم مبادرات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات
وتمويل أنشطتها باألردن؟.
 .3في حدوث ذلك األثر ،ما نوع التشريع لتنظيم مبادرات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات
وتمويل أنشطتها في األردن؟ ،وما سنده القانوني؟ ،وهل أقرته الدولة األردنية؟.

ث -مشكلة الدراسة:
شكلت الحكومة األردنية في شهر تشرين األول من عام  5504لجنة استشارية للمسؤولية
المجتمعية للمؤسسات برئاسة و ازرة التنمية االجتماعية وعضوية ممثلين عن مجلس األمة

والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية ،مهمتها إدارة مشروع المسؤولية المجتمعية
للمؤسسات في األردن ،من خالل إعداد إطاره التشريعي ،واخراج صندوقه النقدي إلى حيز
الوجود ،وتنظيم مبادرته وتنسيقها؛ منعا الزدواجية والتكرار ،وانشاء قواعد بياناته ،وتعميم
الممارسات الفضلى المستمدة من نشاطاته.

وشكلت اللجنة االستشارية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات لجان فرعية من أعضائها؛ لبلوغ
مهامها ،ومنها مهمة إعداد وتنفيذ برنامج للحوار المجتمعي حول المسؤولية المجتمعية
للمؤسسات؛ لضمان أثره في التشريع لتنظيم مبادرات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتمويل

أنشطتها ،التي انيطت بمعدي هذه الدراسة؛ لخبرتهما العلمية والعملية في مجال المسؤولية
المجتمعية للمؤسسات.
وعليه ،فقد جاءت هذه الدراسة؛ للبحث في أثر البرنامج الحواري المجتمعي حول المسؤولية

المجتمعية للمؤسسات الذي اعدته ونفذته اللجنة االردنية االستشارية للمسؤولية المجتمعية في عام
 5500في التشريع لتنظيم مبادرات المسؤولية المجتمعية وتمويل أنشطتها ،من خالل إجابتها عن
سؤالها الرئيس وتفرعاته المشار إليه في بند أهدافها.
وألغراض هذه الدراسة يقصد بالبرنامج الحواري للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ،ورش العمل
المشار إلى بعديها المكاني والزماني في بند منهجية الدراسة ،والتي لعب فيها معدا الدراسة ادوار

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

333

ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
الميسر والمدرب والمحاضر .أما التشريع لتنظيم مبادرات المسؤولية المجتمعية وتمويل أنشطتها،
فيقصد به مشروع نظام المسؤولية المجتمعية للمؤسسات  ،الذي اعده كاتبا هذه السطور بناء على
التغذية الراجعة عليه من ورش عمل البرنامج الحواري ،ورفعته و ازرة التنمية االجتماعية إلى رئاسة
الوزراء في عام .5506

ج -منهجية الدراسة:

إلجابة الدراسة عن سؤالها الرئيس وتفرعاته ،فقد استعمل فيها منهج البحث النوعي ،القائم على الطرق
البحثية التالية:
 )0طريقة تحليل مضمون الوثائق الرسمية ،التي طالت المراسالت بين و ازرة التنمية االجتماعية
ورئاسة الوزراء بخصوص تشكيل اللجنة االستشارية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ،ومحاضر
اجتماعات اللجنة االستشارية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ،وتقارير ورش عمل البرنامج

الحواري.

 )5العصف الذهني ،الذي استعمل؛ ألثارة مدركات المشاركين في الدراسة ،البالغ عددهم  05مشاركا
ومشاركة ،من خالل طرح االسئلة التالية عليهم :ما هو تعريفكم للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات؟،

هل للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات مبادئ تحكمها؟ ،هل للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات أبعاد
أو مجاالت؟ ،طالما للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية ،فهذا يعني
أنها جوهرها التنمية المستدامة ،وعليه ما أهداف التنمية المستدامة المتوافق عليها عالميا؟ ،هل
للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات أنواع؟ ،هل هناك إدارة مؤسسية لفعاليات المسؤولية
المجتمعية؟،هل للمسؤولية المجتمعية سمات؟ ،ما واقع تطبيق المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في

األردن؟ ،وهل لنا في األردن أن ننظم مبادرات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بموجب التشريع؟.
 )3مجموعات النقاش المركزة ،التي شكلت من المشاركين في الدراسة؛ إلجابتهم عن االسئلة المشار
إليها في البند السابق.

 )4المحاضرة المصحوبة بالنقاش ،المستمدة من اإلطار النظري لهذه الدراسة ،والتي كانت تتلوى
اجابات المشاركين في الدارسة عن كل سؤال موجه لهم.

 )0إعداد الوثائق بناء على مدركات المشاركين في الدراسة واطرها النظرية ،ومناقشتها مع المعنيين
في اللجنة االستشارية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
 )6إعداد المراسالت الالزمة للوثائق المعتمدة من قبل اللجنة االستشارية للمسؤولية المجتمعية
للمؤسسات ،ومتابعتها وتقييم أثرها.
هذا ،وكان للدراسة عينتها الميدانية ،المؤلفة من المشاركين فيها وهم  05مشاركا ومشاركة ،منهم 35
مشاركا ومشاركة من محافظة الكرك يمثلون شركة البوتاس العربية وجامعة مؤتة والجمعيات والشركات
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غير الربحية والدوائر الحكومية ،الذين عقدت لهم ورشة عمل في قلعة الكرك بتاريخ  09تشرين الثاني
 .5500و 55مشاركا ومشاركة من بعض الحاضرين لفعاليات الملتقى الوطني األردني لحقوق اإلنسان
ويمثلون القطاعين الخاص واألهلي التطوعي والمجلس القضائي والجامعات وغيرها من الجهات األخرى،
الذين عقدت لهم ورشة عمل في منطقة البحر الميت بتاريخ  5كانون األول  .5500و 05مشاركا

ومشاركة من محافظة العاصمة يمثلون شركة" فارمسي ون" ومؤسسة نهر األردن والمجلس الوطني لشؤون
األسرة وو ازرة الصناعة والتجارة والتموين وو ازرة التنمية االجتماعية ،الذين عقدت لهم ورشة عمل في عمان
بتاريخ  30كانون األول .5500

ثانيا :نتائج الدراسة:
إلجابة الدراسة عن سؤالها الفرعي األول ،القائل :ما اإلطار العام لبرنامج الحوار المجتمعي ،الذي أعدته
ونفذته اللجنة األردنية االستشارية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات في عام  5500؟ ،فقد حللت محاضر
اجتماعات اللجنة األردنية االستشارية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ،وتبين من مضمونها تكليف اللجنة

لعضويها-وهما معدا هذه الدراسة-بتصميم برنامج حوار مجتمعي حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات
في األردن ،اللذين تمكنا من أعداده وتنفيذه وفق عناصره المبينة تاليا ،التي تشير إلى إطاره العام:
 .0مسمى البرنامج :الحوار المجتمعي حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
 .5زمان تنفيذ البرنامج :شهري تشرين الثاني وكانون األول من عام .5500
 .3مكان تنفيذ البرنامج :محافظات الكرك والعاصمة والبلقاء.
 .4آلية تنفيذ البرنامج :ثالث ورش عمل ،بمعدل ورشة في محافظة الكرك وورشة في محافظة
العاصمة وورشة في محافظة البلقاء(منطقة البحر الميت).
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 .0المشاركون في البرنامج من فئة المحاورين 05 :شخص يمثلون القطاعين العام والخاص
ومنظمات المجتمع المدني.
 .6منهجية البرنامج :التعلم النشط والتفاعلي ،القائم على المزواجة بين مدركات المشاركين للمسؤولية
المجتمعية للمؤسسات واطارها النظري ،الذي يعكس تعريفاتها ومبادئها وأبعادها وعالقتها بالتنمية

المستدامة وأنواعها و إدارة فعالياتها وسماتها وواقع تطبيقها في األردن وكيفية التشريع لمبادراتها.

 .9أهداف البرنامج :في نهاية البرنامج على المشاركين في ورشه تعداد تعريفات المسؤولية المجتمعية
للمؤسسات ومبادئها وأبعادها وأنواعها وسماتها وخصائص تطبيقها في األردن والمواد المقترحة
لتشريعها ،عالوة على تحديد عالقتها بالتنمية المستدامة.

 .9المخرجات المتوقعة للبرنامج :تشريع مقترح للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات في األردن ،يحظى
بقبول اللجنة األردنية االستشارية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
وبناء على ما تقدم تكون الدراسة ،قد اجابت عن سؤالها الفرعي األول بقولها إن اإلطار العام لبرنامج
الحوار المجتمعي ،الذي أعدته ونفذته اللجنة األردنية االستشارية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات في عام

 ،5500يشتمل على ثمانية عناصر ،تعك س مسمى ذلك البرنامج وزمانه ومكانه وآلية تنفيذه والمشاركين
فيه ومنهجيته وأهدافه ومخرجاته المتوقعة.

بينما إلجابة الدراسة عن سؤالها الفرعي الثاني ومفاده :ما أثر ذلك البرنامج في التشريع لتنظيم مبادرات
المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتمويل أنشطتها باألردن؟ ،فقد حللت وثائق اللجنة األردنية االستشارية
للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ،وتبين أن هناك الوثيقة أدناه التي أعدها الباحثان بعد تنفيذهما للورش
العمل ،الدالة على حدوث التأثير االيجابي لبرنامج الحوار المجتمعي حول المسؤولية المجتمعية

للمؤسسات في التشريع لتنظيم مبادراتها وتمويل أنشطتها في األردن.

وبذلك تكون الدراسة قد اجابت عن سؤالها الفرعي الثاني بقولها يوجد أثر إيجابي لبرنامج الحوار المجتمعي

حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في التشريع لتنظيم مبادراتها وتمويل أنشطتها في األردن ،تعبر عنه
وثيقة مشروع نظام المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
نظام المسؤولية المجتمعية للمؤسسات لسنة 2112
المادة ( ) 0يسمى هذا النظام نظام المسؤولية المجتمعية للمؤسسات لسنة  ،5506الصادر بموجب المادة
 40من الدستور ،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة ( : )5يكون للكلمات والعبارات التالية ح يثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:
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.0الوزير :وزير التنمية االجتماعية.
.5الو ازرة :و ازرة التنمية االجتماعية.
 .3المسؤولية المجتمعية للمؤسسات :قيام المؤسسة بأنشطة غير عن مثيالتها المشتقة من مهامها الرئيسة
المشار إل يها في مرجعياتها؛ لضمان تعزيز رفاه موظفيها أو العاملين فيها ،ومشاركتها في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة المتوافق عليها وطنيا و تلك الدولية ،التي تعهد األردن بتنفيذها.
.4الهيئة :هيئة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المشكلة وفق أحكام هذا النظام .
.0المؤسسة :شخ صية اعتبارية تمارس أدوارها بفعل التشريعات الناظمة لعملها أو شهادة تسجليها
أو ترخيصها الصادرة عن مرجع مختص ،ولديها مبادرات طوعية في مجال المسؤولية المجتمعية.
 .6مجلس اإلدارة :مجلس إدارة هيئة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المشكل ويمارس دوره بموجب أحكام
هذا النظام.
 .9األمانة الفنية :الجهاز التنفيذي المكلف بتنفيذ ق اررات مجلس إدارة هيئة المسؤولية المجتمعية
للمؤسسات ،الذي يسمى وظائفه ومهام شاغلي تلك الوظائف وزير التنمية االجتماعية.
 .9الصندوق :صندوق تمويل مبادرات المسؤولية المجتمعية ذات األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية،
المؤسس بموجب أحكام هذا النظام.
المادة ( :)3ينشأ في الو ازرة هيئة للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات برئاسة وزير التنمية االجتماعية

وعضوية ست أعضاء منتخبين من قبل الهيئة العامة للهيئة وبمعدل إثنين عن كل من القطاع العام

والخاص واألهلي التطوعي ولمدة ثالث سنوات.
المادة ( :)4العضوية في الهيئة العامة:
تتكون الهيئة العامة للهيئة من عضوية المؤسسات المستجيبة المتطلبات التالية:
 .0تقديم المؤسسة لتقرير يبين عالقتها بالمسؤولية المجتمعية وتجربتها في هذا الشأن ،يخضع للتقييم
المعياري من قبل فريق من المقيمين ،الذي يعتمده مجلس اإلدارة.
 .5تقديم المؤسسة لتقرير يوضح إطارها االستراتيجي وخطتها التنفيذية في مجالي تعزيز رفاه موظفيها
أو العاملين فيها  ،وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
 .3تعهد المؤسسة ،التي اجتازت عملية التقييم المشار إليها في البند  0من هذه المادة ،بدفع حصتها
السنوية لصندوق تمويل مبادرات المسؤولية المجتمعية ،التي يحددها مجلس اإلدارة وفق التقسيم التالي:
 الفئة األولى :المؤسسات ،التي كانت نتيجتها  %95فأكثر تدفع حصة سنوية قدرها  0555دينارأردني.
 -الفئة الثانية :المؤسسات ،التي كانت نتيجتها تتراوح ما بين  % 95و %99تدفع حصة سنوية

قدرها 5555دينار أردني.

 -الفئة الثالثة :المؤسسات ،التي كانت نتيجتها تتراوح ما بين  %95و %99تدفع حصة سنوية

قدرها 3555دينار أردني.

 -الفئة الرابعة :المؤسسات ،التي كانت نتيجتها تتراوح ما بين  %65و %69تدفع حصة سنوية

قدرها 4555دينار أردني.

المادة( :)0تدار الهيئة من قبل مجلس ادارة برئاسة الوزير واألعضاء والمنتخبين ليتولى المهام التالية:
 -0تعزيز المسؤولية المجتمعية على هيئة أهداف لنشر ثقافة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتطبيقها،
وأخرى خاصة تتمثل في اتخاذ اإلجراءات الالزمة؛ لضمان مايلي:
أ -توعية صناع وأصحاب القرار في المؤسسات األردنية على اختالف تبعيتها القطاعية ،بمفهوم
المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ،وآليات تنفيذه حسب ما نصت عليه مرجعيته المثلى ،المستمدة من
التجارب العملية والممارسات الفضلى.
ب -تضمين مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في مشاريع التشريعات ،وكسب التأييد بشأنها.
ت -تشكيل نماذج ريادية قطاعية للمسؤولية المجتمعية ،بمعدل نموذج من كل قطاع ،وتعميم الدروس
والعبر المستفادة من ذلك.
ث -تقدير االحتياجات المحلية وترتيبها.
ج -مراقبة أداء المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية ،على أ ساس مدى فوزها في جوائز الملك
عبداهلل الثاني للتميز.

 -5مراقبة وتقييم مدى فعالية وكفاءة المجلس:
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
للوقوف على مدى فعالية وكفاءة المجلس بشكل سنوي ،فقد وجدت هناك مجموعة من مؤشرات األداء،
التي على المجلس العمل بموجبها ،وهي:
أ -العدد السنوي لصناع وأصحاب القرار في المؤسسات األردنية ،الذين طالتهم عملية التوعية بمفهوم
المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ،وآليات تنفيذه.
ب -العدد السنوي لحمالت التوعية بمفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ،وآليات تنفيذه.
ت -عدد الموظفين العاملين في الهيئة الوطنية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
ث -عدد مشاريع التشريعات ،التي اشتملت على مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
ج -العدد السنوي للمؤسسات ،التي تحوز على نماذج للمسؤولية المجتمعية ،تحاكي المرجعيات النظرية

لتلك النماذج.

ح -العدد السنوي لدراسات تقدير االحتياجات المحلية.
خ-عدد المؤسسات التي فازت بجوائز الملك عبد اهلل الثاني للتميز من جراء عملها في مجال المسؤولية
المجتمعية.
 -3يستعين مجلس اإلدارة بأمانه فنية يسميها رئيس المجلس من موظفي و ازرة التنمية االجتماعية للقيام
بأعمال األمانة الفنية ،وتنفيذ سياسات المجلس ،وادارة صندوق تمويل مبادرات المسؤولية المجتمعية،
واعداد الخطة التنفيذية للمجلس؛ لضمان تنفيذ األنشطة أدناه وغيرها  ،وتقديم تقارير بذلك لمجلس اإلدارة.
أ -حمالت توعية بمفهوم المسؤولية المجتمعية وآلياته التنفيذية.
ب -أدلة إجرائية بشأن التطبيقات العملية للمسؤولية المجتمعية.
ت -بطاقات وصف وظيفي للعاملين في مجال المسؤولية المجتمعية.
ث -دراسات لتقييم االحتياجات المحلية باستعمال منهج التقييم السريع بأسلوب المشاركة.
ج -ورش تدريبية حول المسؤولية المجتمعية.
ح -مؤتمرات وطنية حول مقومات المسؤولية المجتمعية ومعوقاتها.
خ -مشاريع تشريعات تشتمل على مفهوم المسؤولية المجتمعية.
د -نماذج ملموسة حول األبعاد الثالثة للمسؤولية المجتمعية.
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
ذ -مشاركات المؤسسات في جوائز التميز المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية.
ر -نظام لمراقبة وتقييم أداء المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية.
المادة ( : )6ينشأ في الهيئة صندوق للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتتحدد موارده وأوجه أنفاقه كما
يلي :
أ -موارد الصندوق:
 .0اشتراكات المؤسسات األعضاء في الهيئة العامة للمجلس ،ومساهماتها.
 .5الهبات والتبرعات ،التي يوافق على قبولها مجلس اإلدارة.
 .3المشاريع الممولة من الدعم الخارجي لغاية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
 .4أي مصادر أخرى يوافق عليها مجلس اإلدارة.
ب -أوجه اإلنفاق:
 .0األنشطة المشار إليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
 .5مشاريع المؤسسات المنصبة على تعزيز رفاه موظفيها أو العاملين فيها ،ودورها الطوعي في تحقيق
أهداف التنمية المستد امة ،على أن تخضع وثائق هذه المشاريع للتقييم من قبل لجنة محايدة يكلفها مجلس

اإلدارة بذلك.
 .3مكآفات فرق التقييم.
.4النفقات الجارية لمجلس اإلدارة واألمانة العامة.
المادة ( : )9للمجلس اصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه النظام.
أما إلجابة الدراسة عن سؤالها الفرعي الثالث ونصه :في حدوث ذلك األثر ،ما نوع التشريع لتنظيم

مبادرات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتمويل أنشطتها في األردن؟ ،وما سنده القانوني؟ ،وهل أقرته
الدولة األردنية؟ ،فقد تم الرجوع إلى قائمة المستويات التشريعية االردنية ،والى وثائق اللجنة األردنية
االستشارية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ،والى الدستور األردني ،والى المراسالت بين و ازرة التنمية
االجتماعية وديوان الرأي والتشريع ،وتبين من محصلة ذلك أن نوع التشريع لتنظيم مبادرات المسؤولية

المجتمعية للمؤسسات وتمويل أنشطتها في األردن ،هو النظام الذي يدخل ضمن صالحيات مجلس
الوزراء ،وأن السند القانوني للتشريع مدار البحث ،هو المادة  40من الدستور األردني ،وأن الدولة األردنية
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
ممثلة في سلطاتها التنفيذية لم تقر النظام محل الدراسة المرفوع إليها منذ عام  ،5506استنادا إلى توصية
ديوان الرأي والتشريع ومفادها عدم صحة السند القانوني للنظام مدار البحث وضرورة بحث و ازرة التنمية
االجتماعية عن ذلك السند في التشريعات الناظمة لعملها ،علما بأن الو ازرة بحثت عن ذلك في تشريعاتها
ولم تجده ،مما دفعها إلى إرجاء األمر لحين صدور قانون العمل االجتماعي األردني.
وتأسيا على ما تقدم تكون الدراسة قد اجابت عن سؤالها الفرعي الثالث بقولها أن نوع التشريع لتنظيم
مبادرات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتمويل أنشطتها في األردن ،هو النظام الذي يدخل ضمن
صالحيات مجلس الوزراء ،وأن السند القانوني لذلك النظام ،هو المادة  40من الدستور األردني ،وأن
الدولة األردنية ممثلة في سلطاتها التنفيذية لم تقر هذا النظام؛ لعدم صحة سنده القانوني ،علما أن مشروع
النظام موضع الخالف مطلب وطني مشار إليه في وثيقة رؤية األردن (5550و ازرة التخطيط والتعاون

الدولي.)5500 ،

وبناء على اجابة الدراسة عن أسئلتها الفرعية الثالثة ،تكون قد اجاب ت عن سؤالها الرئيس بقولها التالي:

للبرنامج الحواري المجتمعي حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ،الذي أعدته ونفذته اللجنة األردنية
االستشارية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات في عام  ،5500أثر إيجابي في التشريع لتنظيم مبادرات

المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتمويل أنشطتها  ،الذي لم تقره الحكومة بعد؛ للخالف على سنده
القانوني  ،الذي يمكن معالجته من خالل قانون العمل االجتماعي األردني ،الذي لم يستكمل مشروعه حتى
هذه اللحظة.

ثالثا :استنتاجات الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها:
أ .االستنتاجات:
 .0تسفر الحوارات المجتمعية الجادة حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات عن التشريع
للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
 .5تقبل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات تنظيم مبادراتها وتمويل أنشطتها بموجب التشريع.
 .3تقف العراقيل القانونية دون سن تشريعات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
ب .التوصيات:
 )0بحث الحكومة األردنية عن السند القانوني لمشروع نظام المسؤولية المجتمعية
للمؤسسات؛ لكون ذلك النظام مطلب وطني مشار إليه في وثيقة رؤية األردن .5550

 )5مراجعة و ازرة التنمية االجتماعية لتشريعاتها من باب إصدار قانون العمل االجتماعي
االردني ،الذي يوفر السند القانوني لمشروع نظام المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وغيره
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
من مشاريع التشريعات االجتماعية األخرى ،علما بأنه مطلب وطني مشار إليه في وثيقة
رؤية األردن .5550
 )3توعية موظفي ديوان الرأي والتشريع بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
ت .المقترحات:
 .0تعلم الدول العربية من التجربة األردنية في مجال تطوير المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
المراجع:
أوال :المراجع العربية:
 األمم المتحدة ،)5509( ،األهداف العالمية للتنمية المستدامة. الروابــدة ،محمد علـ ــي ورائد إسماعيل عبابنة ،)5504( ،مستوى ممارسة المسؤولية االجتماعية ومعوقات تطبيقها فيالمؤسسات العامة باألردن ،مجلة العلوم االجتماعية  ،المجلد  ،39العدد ، 4جامعة الكويت ،الكويت.
 الزيود ،عبدالناصر طلب ( ،)5503المسؤولية االجتماعية للبنوك العاملة في األردن( ،)5505 -5559دراسات ،العلوماإلدارية  ،المجلد  ،45العدد  ،0الجامعة األردنية ،ص .99 -90
 العطار ،أمجد حسين ،)5505(،مدى تأثير فاعلية الو ازرات الحكومية االردنية وكفائتها في ابعاد ادارتها الداخليةوالخارجية ،رسالة دكتوراه في اإلدارة(غير منشورة) ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا.

 الكايد ،زهير ، )5550 (،إدماج السياسات السكانية في إطار الحكمانية ،السكان والتنمية ،العدد  ،50األمانة العامةللمجلس األعلى للسكان ،األردن ،ص .005-99
 المندى اإلنساني لإلغاثة اإلسالمية وو ازرة التنمية االجتماعية ،)5556(،دور الجمعيات والهيئات االجتماعية في العملاإلنساني ومعوقاته ،نتائج ورشة العمل الخاصة دور الجمعيات والهيئات االجتماعية في العمل اإلنساني ،المندى اإلنساني
لإلغاثة اإلسالمية وو ازرة التنمية االجتماعية ،فندق" فور سيزن" عمان  -األردن.
 الهنداوي  ،رياض محمد وعبد الرزاق محمد سعيد الفرح ،)5500( ،مدى اإلفصاح عن عناصر المسؤولية اإلجتماعيةللشركات المساهمة العامة  :دراسة حالة الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان لعامي  5559و  ،555المجلة
األردنية إلدارة األعمال ،المجلد  ،5العدد  ،9األردن ،ص Jordan Journal of Business ( 593 -593
.)Administration 2011 Vol.7 Issue 2, pp.273-293

 الوحدة االستثمارية بمؤسسة الضمان االجتماعي ،)5559(،دليل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ،األردن. -دائرة مراقبة الشركات ،)5500( ،توصيات ورشة عمل المسؤولية االجتماعية للشركات كرافد من روافد الحوكمة،

المسؤولية االجتماعية للشركات كرافد من روافد الحوكمة  ،دائرة مراقبة الشركات بو ازرة الصناعة والتجارة ،األردن.
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
 رطروط ،فواز وختام سالم الشنيكات ،)5500( ،المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بين حصيلة منظريها وادراك بعضالمعنيين

بتطبيقها واآللية المثلى لتعزيزها في األردن :دراسة ميدانية على عينة أردنية ،ط ،0منشورات سويا للتنمية وحقوق

اإلنسان ،صنعاء -اليمن.
 رطروط ،فواز وختام سالم الشنيكات ،)5506( ،المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بين حصيلة منظريها وادراك بعضالمعنيين

بتطبيقها واآللية المثلى لتعزيزها في األردن :دراسة ميدانية على عينة أردنية ،مجلة العلوم اإلنسانية ،المجلد ،3

العدد  ،0جامعة أم البواقي ،الجزائر ،ص .006-050
 رطروط ،فواز وختام سالم الشنيكات ،)5506( ،المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بين حصيلة منظريها وادراك بعضالمعنيين

بتطبيقها واآللية المثلى لتعزيزها في األردن :دراسة ميدانية على عينة أردنية ،ط ،0منشورات شركة االستثمار

الذاتي للتدريب واالستشارات والخدمات التعليمية ،الكويت.
 رطروط ،فواز وختام سالم الشنيكات ،)5509 (،تحليل بيئة الجمعيات في األردن والتخطيط االستراتجي لها ،بحث قيدالنشر.
 رطروط ،فواز ،)5559( ،المسؤولية االجتماعية بين النظرية والتطبيق  ،ورقة عمل مقدمة لمؤتمر المسؤولية المجتمعيةللمؤسسات( ثقافة ونهج) ،شركة التميز في التطوير المؤسسي والوحدة االستثمارية بالمؤسسة العامة للضمان االجتماعي،
عمان -األردن.
 رطروط ،فواز ،)5509 (،تقييم إدارة التحوالت االجتماعية في الدول العربية ،مجلة اإلعالم والعلوم االجتماعية لألبحاثالتخصصية ،المجلد  ،5العدد  ،0المعهد العلمي للتدريب واالستشارات ،كولمبور  -ماليزيا.
 -رئاسة الوزراء ،)5504( ،قرار الموافقة على تشكيل اللجنة االستشارية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ( وثيقة غير

منشورة).

 عجيالت ،فارس نبيل ،)5505(،المسؤولية االجتماعية في العالقات العامة في شركة االتصاالت االردنية(دراسة حالة:شركة االتصاالت األردنية) ،رسالة ماجستير في اإلعالم(غير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،كلية االعالم ،األردن.
 مجموعة طالل أبو غزالة( ،بال تاريخ) ،المسؤولية االجتماعية للشركات(نشرة تعريفية) ،األردن. مركز الملك عبداهلل الثاني للتميز ،)5505( ،دليل المرحلة الخامسة من جائزة الملك عبداهلل الثاني لتميز األداء الحكوميوالشفافية ،األردن.
 مركز الملك عبداهلل الثاني للتميز ، )5505 (،جائزة الملك عبداهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية :الدورة السادسة ،5503/5505األردن.
 نصار ،هاجر ،)5500( ،الجودة الشاملة وتطوير خدمات الرعاية االجتماعية في منظمات المجتمع المدني :دراسةتطبيقية على بعض منظمات المجتمع المدني في األردن ،رسالة دكتوراه في الخدمة االجتماعية (غير منشورة) ،جامعة
حلوان ،جمهورية مصر العربية.
 و ازرة التخطيط والتعاون الدولي ،) 5500( ،رؤية األردن  ، 5550األردن.المركز الديمقراطي العربي ألمانيا  -برلين
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 و ازرة التنمية االجتماعية ، )5504 (،انجازات و ازرة التنمية االجتماعية في عهد حكومة الدكتور عبداهلل النسور(تقرير غير منشور) ،األردن.
 و ازرة التنمية االجتماعية ،)5504( ،رسالة رئيس الوزراء الموجهة إلى وزير التنمية االجتماعية بتاريخ شهر آب 5504بشأن مبررات تشكيل اللجنة االستشارية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ( وثيقة غير منشورة) ،األردن.
 و ازرة التنمية االجتماعية ،)5500(،محاضر اجتماعات اللجنة االستشارية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ( وثائق غيرمنشورة) ،األردن.
 و ازرة التنمية االجتماعية ،)0999( ،تقرير محاور المؤتمر الوطني للعمل االجتماعي األردني ،األردن. و ازرة التنمية االجتماعية ،)5504( ،رسالة وزير التنمية االجتماعية الموجهة إلى رئيس الوزراء بتاريخ  09آب 5504بخصوص الموافقة على تشكيل اللجنة االستشارية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات( وثيقة غير منشورة) ،األردن.
ثانيا :صفحات "االنترنت":
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/7756
http://www.gerasanews.com/article/8725
https://www.ammonnews.net/article/247627
http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=19674&lang=en&name=news
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خصوصية المسؤولية االجتماعية في المصارف التجارية :دراسة حالة بنك الكويت الوطني (ب.ك.و)
The Specificity of Social Responsibility in Commercial Banks : Case Study of the
)National Bank of Kuwait (NBK

أبوبكر خوالد
أستاذ محاضر  -ب  ، -كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة عنابة – الجزائر
خير الدين بوزرب
أستاذ مساعد – ب –  ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة جيجل – الجزائر
الملخص
تهدف هذه الورقة البحثية إلى توضيح خصوصية تبني ممارسات المسؤولية االجتماعية في المصارف
التجارية ،ولتحقيق المسعى السالف الذكر استعان الباحثان بالمنهج الوصفي التحليلي والمنهج االستداللي،

كما تم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى ثالث مباحث ،المبحث األول تم التطرق فيه لماهية المسؤولية

االجتماعية للمنظمات ،أما المبحث الثاني فقد تم تخصيصه للكشف عن طبيعة المسؤولية االجتماعية في
المصارف التجارية دون غيرها من المنظمات األخرى ،أما المبحث الثالث واألخير فقد تم تخصيصه
لتشخيص ممارسات المسؤولية االجتماعية في بنك الكويت الوطني كحالة دراسية ،وقد توصل الباحثان في

األخير إلى ثالثة توصيات أساسية هي :ضرورة تفعيل تبني المسؤولية االجتماعية في المصارف التجارية،
ضرورة تعزيز العالقة بين المصارف التجارية في مجال تطبيق المسؤولية االجتماعية ،ضرورة إجراء المزيد
من الدراسات المستقبلية في هذا الموضوع.

الكلمات المفتاحية :المنظمات ،المسؤولية االجتماعية ،المصارف التجارية ،بنك الكويت الوطني.

Abstract
This paperَّaims at clarifying the specificity of the adoption of social responsibility practices in
commercial banks. To achieve the above objective, the researchersَّ used the descriptive
analyticalَّmethod and the explanatoryَّapproach. This paperَّwasَّdividedَّintoَّthree sections, the
first topic dealt with the social responsibility of organizations in general, while the second
section has revealed the nature of social responsibility in commercial banks. The third section
was the diagnosis of social responsibility practices in the National Bank of Kuwait as a case
study, The researchers concluded in the latter three basic proposals: the need to activate the
adoption of social responsibility in commercial banks, the need to strengthen the relationship
between commercial banks in the application of social responsibility, Further studies are needed
in this subject.
Key words : Organizations, Social Responsibility, Commercial Banks, National Bank of
Kuwait.
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المقدمة
في إطار سعي منظمات األعمال لتحقيق أهدافها االقتصادية (تعظيم الربحية) وتحسين صورتها الذهنية
لدى المجتمع ،توجهت الكثير منها نحو تبني مبادئ المسؤولية االجتماعية بأبعادها المختلفة ،ووضع وتنفيذ
برامج فعالة للمسؤولية االجتماعية ،بما يحد من اآلثار السلبية الناتجة عن ممارساتها ألنشطتها المختلفة
كاألضرار التي قد تلحق بأصحاب المصالح ،التلوث البيئي ،استنزاف الموارد الطبيعية ،... ،وغيرها.

ومما زاد من أهمية تبني المسؤولية االجتماعية تراجع دور الدولة إلى حد كبير في العملية اإلنتاجية
واإلنمائية ،وعدم قدرتها على مواصلة الدعم االجتماعي للفئات الضعيفة ،وكذلك فشل الرأسمالية في تحقيق
العدالة االجتماعية وتركيزها على المعيار الربحي والمادي ،ولذلك حضت المسؤولية االجتماعية باهتمام

العديد من منظمات األعمال ،ولعل من بين أبرز هذه المنظمات نجد المصارف التجارية التي تشكل الحلقة
األساسية لتمويل االقتصاد ،ودفع عجلة التنمية فيه.
أوال :مشكلة الورقة البحثية
تتركز مشكلة هذه الورقة البحثية في الوقوف على ممارسات المسؤولية االجتماعية في المصارف التجارية
والطبيعة الخاصة التي تحظى بها ،إذ تعد المسؤولية االجتماعية في الوقت الحاضر من المسائل

والموضوعات الحيوية التي تسعى المصارف التجارية إلى تبنيها ،لما لها من مزايا تعود بالنفع على المصارف
وكافة األطراف المرتبطة بها وفي مقدمتها :تحسين الصورة الذهنية للمصرف ،تعزيز التنافسية ،تعظيم
الربحية ،إرضاء العمالء ،حماية المجتمع والبيئة ،... ،الخ.

وللوقوف على ممارسات المسؤولية االجتماعية والطبيعة الخاصة التي تحظى بها في المصارف التجارية،
وقع اختيارنا على دراسة تجربة بنك الكويت الوطني ( )NBKوذلك لعدة أسباب أبرزها:
 -أن تجربته تعد من التجارب الرائدة عربيا وعالميا في مجال المسؤولية االجتماعية.

 توافر المعلومات والبيانات حول تجربته كونه ينشرها بشكل دوري ضمن تقاريره السنوية ،وضمن تقاريرخاصة أخرى كتقارير االستدامة.
وسنسعى من خالل هذه الورقة البحثية لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية التالية:

 ما هي طبيعة تبني ممارسات المسؤولية االجتماعية في المصارف التجارية بالتطبيق على بنك الكويتالوطني (.)NBK
ثانيا :فرضيات الورقة البحثية
تتمثل فرضيات هذه الورقة البحثية فيما يلي:

الفرضية األولى :يكتسي تطبيق مبادئ المسؤولية االجتماعية أهمية قصوى لدى المصارف التجارية.
الفرضية الثانية :هناك ممارسات معتبرة وجهود حثيثة لتبني المسؤولية االجتماعية بشكل فعال في بنك

الكويت الوطني (.)NBK
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ثالثا :أهمية الورقة البحثية
تنبع أهمية هذه الورقة البحثية من أهمية تطبيق مبادئ المسؤ ؤ ؤؤؤولية االجتماعية في المصؤ ؤ ؤؤارف التجارية وما
يمكن أن يعود على هؤذه المصؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤارف من فوائؤد نتيجة تطبيقها لهذا المدخل الحديث ،كما تعتبر هذه الورقة
البحثية مهمة كذلك للمجتمع بحيث توض ؤ ؤ ؤؤح ما يمكن أن تقدمه المسؤ ؤ ؤ ؤؤؤولية االجتماعية للمجتمعات المحلية
والبيئات الطبيعية.

كما تس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤتمد هذه الورقة البحثية أهميتها أيض ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤا من عر( تجربة بنك الكويت الوطني ( )NBKفي مجال
تطبيق المس ؤؤؤولية االجتماعية ،والتي تعتبر من التجارب الرائدة في هذا المجال ،والتي يمكن االس ؤؤتفادة منها

في كثير من المصارف األخرى خصوصا العربية منها.

رابعا :أهداف الورقة البحثية

نسعى من خالل هذه الورقة البحثية إلى تحقيق مجموعة األهداف التالية:
 تقديم لمحة نظرية عن مفهوم المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال ،واألطراف المستفيدة من تطبيقها. تلمس خصوصية تطبيق المسؤولية االجتماعية في المصارف التجارية ،وابراز أهمية تطبيقها. -الوقوف على ضرورة اهتمام كافة المصارف التجارية بالتطبيق الجاد للمسؤولية االجتماعية.

 تحليل تجربة عربية رائدة في مجال تطبيق المسؤولية االجتماعية وهي تجربة بنك الكويت الوطني(.)NBK

 المساهمة في نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية للمنظمات بشكل عام ،وللمصارف بشكل خاص.خامسا :تقسيمات الورقة البحثية
لقد ا ستهلت هذه الورقة البحثية بمقدمة شملت مختلف العناصر المنهجية الالزمة من مشكلة ،وفرضيات،
وأهمية ،وأهداف ،وتقسيمات ،ومنهج ،ومصادر لهذه الورقة البحثية ،فيما تم تخصيص المبحث األول لهذه
الورقة لعر( ماهية المسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال عموما ،بينما تم تخصيص المبحث الثاني

لدراسة خصوصية ممارسة المسؤولية االجتماعية في المصارف التجارية ،أما المبحث الثالث واألخير فقد
خصص لتشخيص مختلف ممارسات المسؤولية االجتماعية المطبقة في بنك الكويت الوطني ( ،)NBKفيما
تم اختتام هذه الورقة البحثية بخاتمة اشتملت على أبرز النتائج والتوصيات المتوصل إليها.

سادسا :منهج الورقة البحثية

لتحقيق أهداف هذه الورقة البحثية وتسهيل عملية اإلجابة على مشكلتها تم االعتماد بشكل أساسي على
المنهج الوصفي التحليلي الذي يعد من أنسب المناهج المالئمة لطبيعة هذا الموضوع ،والذي سنحاول فيه
تلمس ممارسات المسؤولية االجتماعية في المصارف التجارية من خالل وصف وتحليل تجربة بنك الكويت

الوطني في هذا المجال ( ،)NBKكما تم االعتماد كذلك على المنهج االستداللي عند محاولة إسقاط
ممارسات المسؤولية االجتماعية على ما هو معمول به على مستوى بنك الكويت الوطني (.)NBK
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سابعا :مصادر الورقة البحثية
لجمع البيانات والمعلومات عن موضوع هذه الورقة البحثية تم االعتماد على أداتين:
 -1المسح األكاديمي لألبحاث والدراسات السابقة باللغتين العربية واألجنبية والمتعلقة بموضوع المسؤولية
االجتماعية بشكل عام ،والمسؤولية االجتماعية للمصارف بشكل خاص ،وهذا ما مكن الباحثين من التوصل
إلى عدد معتبر من المراجع التي تم استخدامها إلثراء اإلطار النظري لهذه الورقة ،وقد شملت هذه المراجع:
الكتب ،الدوريات ،المؤتمرات ،المذكرات ،... ،وغيرها.

 -2مختلف التقارير السنوية وتقارير االستدامة وكافة البيانات التي تخدم موضوع البحث ،والمتاحة عبر
الموقع االلكتروني لبنك الكويت الوطني (.)NBK
المبحث األول :ماهية المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال
أوال :مفهوم المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال
لقد ظهرت المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال في ظروف اتسمت بتزايد حدة المشاكل التي لحقت
بالمجتمع وأثرت في أداء المنظمات بشكل عام ،وقد كان لهذا التأثير الدافع القوي نحو تبني المنظمات في
الوقت الراهن لنماذج معينة من المسؤولية االجتماعية ،والتي تنصب باألساس في خدمة الفرد وضمان

سالمة البيئة ،ولما كانت المسؤولية االجتماعية جوهر عمل كل المنظمات باختالف أنواعها ،فقد أدى ذلك
إلى تنوع الجوانب التي تناولتها والتعريفات التي أعطيت لها( .العزيزي)161 ،2112 ،
وبالتالي فقد تعددت التعريفات ووجهات النظر حول مفهوم المسؤولية االجتماعية للمنظمات ،ومن بين أبرز

التعريفات نذكر:

 عرف ( )Drucker, 1977, 584المسؤولية االجتماعية ضمن تعريف مقتضب جدا على أنها" :التزامالمنظمة إزاء المجتمع الذي تعمل فيه".
 -أما ( )Holmes, 1985, 435فقد تبنى نفس التعريف الذي قدمه ( )Drucker, 1977لكنه توسع فيه حيث

عرف المسؤولية االجتماعية بأنها" :التزام المنظمة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه ،وذلك من خالل المساهمة
بمجموعة واسعة من األنشطة االجتماعية أبرزها :محاربة الفقر ،تحسين الخدمات الصحية ،مكافحة التلوث
البيئي ،خلق فرص عمل ،معالجة مشاكل السكن والمواصالت ،... ،وغيرها".

 -في حين عرفها (البكري )116 ،2111 ،بشكل مفصل على أنها" :الفلسفة التسويقية والمعبر عنها

بالسياسات واإلجراءات واألفعال التي تحقق بمجملها رفاهية المجتمع كهدف أساسي ،وتقديم ما يرغب به
المستهلك والتزام المنظمة بمجمل ما تعهدت به ،انسجاما مع قيمها التي تصب في النهاية ضمن تحقيق

رفاهية المجتمع ،واستمرار المنظمة بما تحققه من عوائد مربحة".
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 ومؤخ ار عرف (أبوهربيد )11 ،2112 ،المسؤولية االجتماعية بأنها" :التزام المنظمات تجاه المجتمعاتالتي تمارس فيها أنشطتها وأعمالها ،عن طريق برامج واستراتيجيات طوعية تجمع بين القضايا القيمية
واالجتماعية والتجارية لضمان خلق بيئة عمل مناسبة ومستدامة".
وتأسيسا على كل ما سبق عرضه من تعريفات تمكن الباحثان من وضع تعريف شامل لمفهوم المسؤولية

االجتماعية لمنظم ات األعمال حيث يريان أنها تعبر عن" :ممارسة منظمات األعمال لمختلف أنشطتها
ووظائفها مع مراعاة الجوانب والتوجهات االجتماعية واألخالقية والبيئية والقانونية في ظل الحفاظ على
استقرار ربحيتها وتعظيمها".

ومن خالل مختلف ما سبق ذكره نستنتج أن المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال تقوم على أربع أبعاد

رئيسية هي :البعد الخيري (اإلنساني ) ،البعد األخالقي ،البعد القانوني ،والبعد االقتصادي ،هذه األبعاد
األربعة أصبحت تسمى بهرم المسؤولية االجتماعية ( )Pyramid of Social Responsibilityوالذي اقترحه

الباحث ( )Carroll, 1991سنة ( ،)1991والذي نوضحه في الشكل ( )11أدناه:

الشكل ( :)10هرم المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال
البعد الخيري
البعد األخالقي

البعد القانوني
البعد االقتصادي

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على (.)Carroll, 1991, 405
ويمكن توضيح مختلف األبعاد السابقة الذكر فيما يلي( :الخفاجي والغالبي)219 ،2111 ،
 -0البعد االقتصادي :حيث تمارس منظمات األعمال أنشطة اقتصادية لتحقيق الكفاءة والفعالية ،وتستخدم
الموارد بشكل رشيد لتنتج سلع وخدمات بنوعية راقية ،وتوزع العوائد بشكل عادل على عوامل اإلنتاج المختلفة،

بتحقيق ذلك تكون قد تحملت مسؤولية اقتصادية.

 -2البعد القانوني :يندرج ضمن هذا اإلطار االلتزام الطوعي والوعي بالقوانين والتشريعات المنظمة لمختلف
الجوانب والمسائل في المجتمع ،سواء كان هذا في االستثمار أو األجور أو العمل أو البيئة أو المنافسة أو
غيرها.
 -3البعد األخالقي :والذي تراعي من خالله منظمات األعمال الجانب األخالقي في كل ق ارراتها ومسارها
في الصناعة التي تعمل فيها ،تجنبا ألي ضرر قد يلحق بالمجتمع.
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 -4البعد الخيري :والذي يتضمن التبرعات والهبات والمساعدات االجتماعية الخيرية التي تخدم المجتمع
وال تهدف إلى تحقيق الربح ،كما قد تتبنى المنظمة في هذا اإلطار قضية أساسية من قضايا المجتمع وتعمل
على دعمها ومتابعتها.
ثانيا :األطراف المستفيدة من تطبيق المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال
إن التطبيق السليم للمسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال يعود بالنفع على عدة أطراف أو فئات يطلق
عليها غالبا مصطلح "أصحاب المصالح" ،ويمكن إيجاز المسؤولية االجتماعية للمنظمات تجاههم فيما يلي:

 -0المسؤولية االجتماعية تجاه المالكين (المساهمين) :تعد فئة المساهمين فئة مهمة من أصحاب
المصالح المستفيدين من نشاط المنظمة ،وتكمن مسؤولية المنظمة تجاههم بتحقيق أقصى ربح ،تعظيم قيمة
السهم ،زيادة حجم المبيعات ،باإلضافة إلى حماية أصول المنظمة وموجوداتها( .سويدان وحداد،2116 ،
)92

 -2المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين :يعتبر االستثمار في الموارد البشرية من التوجهات الحديثة
للمنظمات ،لذلك فإن المصاريف الت ي تنفقها في هذا الشأن سيكون لها أثر ايجابي على المدى المتوسط
والطويل ،وتكمن مسؤولية المنظمة تجاههم في توفير المناخ المناسب للعمل ،المساواة بين الجنسين في
العمل ،التكوين والتدريب ،الضمان االجتماعي ،الرعاية الصحية واالجتماعية لهم ،... ،وغيرها( .قريشي،
)11 ،2111

 -3المسؤولية االجتماعية تجاه الزبائن :يعد الزبائن مصدر نجاح المنظمة في السوق ،لذا ينبغي عليها
أن تتحمل مسؤوليتها االجتماعية تجاههم ،وذلك عبر تقديم منتجات وخدمات بأسعار وجودة مناسبة ،أن
تكون المنتجات آمنة االستعمال وصديقة للبيئة ،اعتماد إعالن صادق وأمين ،إتاحة وسهولة الحصول على

المنتجات ،االلتزام األخالقي ،... ،وغيرها( .الغالبي والعامري)112 ،2111 ،

 -4المسؤولية االجتماعية تجاه المنافسين :يعد المنافسون للمنظمة محركا لقوتها نحو التجديد واإلبداع
واالبتكار ،لهذا يتعين على المنظمات أن تراعي جوانب المسؤولية االجتماعية تجاههم ومنها :المنافسة
العادلة والنزيهة ،المعلومات الصادقة واألمينة ،عدم سحب العاملين من المنافس بوسائل غير نزيهة،... ،
وغيرها)Carroll, 1991, 154( .

 -5المسؤولية االجتماعية تجاه الموردين :يترتب على عاتق المنظمات مجموعة من االلتزامات االجتماعية

تجاه الموردين أبرزها :استم اررية التوريد ،أسعار عادلة ،تسديد االلتزامات المستحقة لهم ،الصدق في التعامل
معهم ،... ،وغيرها( .الغالبي والعامري)111 ،2111 ،
 -6المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع :يشمل هذا الصنف كافة الخدمات التي تقدمها المنظمة والتي
تحقق النفع العام ألفراد المجتمع ،وهي متنوعة جدا ومن أمثلتها :دعم البنى التحتية ،احترام العادات والتقاليد،
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عدم خرق القواعد العامة والسلوك ،محاربة الفساد والرشوة ،دعم مؤسسات المجتمع المدني ،دعم المراكز
العلمية ومؤسسات التعليم ،... ،وغيرها( .الغالبي والعامري)111 ،2111 ،
 -7المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة :تتجه مختلف الهيئات المحلية والدولية اليوم نحو المحافظة على
البيئة ودعم كافة األنشطة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ،ومن ذلك يمكن لمنظمات األعمال أن
تعمل من أجل اقتصاد نظيف من خالل األنشطة الصناعية الخضراء ،وعدم تلويث البيئة بالمخلفات

الصناعية ،وغيرها ،إضافة إلى نشر الوعي البيئي لدى األفراد العاملين فيها( .قريشي)14 ،2111 ،

 -8المسؤولية االجتماعية تجاه الحكومة :هناك العديد من االلتزامات الملقاة على عاتق المنظمة إزاء
الحكومة أبرزها :االلتزام بالقوانين والتشريعات الحكومية ،تسديد الضرائب والرسوم وعدم التهرب منها،
المساهمة في اإلنفاق على البحث والتطوير ،المساهمة في حل بع( المشكالت االجتماعية كالبطالة،
المساعدة في إعادة التأهيل والتدريب)Carroll, 1991, 155( .

 -9المسؤولية االجتماعية تجاه األقليات وذوي االحتياجات الخاصة :وتشمل :عدم التعصب ونشر روح
التسامح نحو األقليات ،المساواة والعدالة في التوظيف وفي الوصول إلى المناصب العليا ،تجهيزات المعاقين،
دعم الجمعيات التي تساعد المعاقين ،احترام حقوق المرأة ،االهتمام بكبار السن والمتقاعدين ،احترام حقوق

الطفل( .الغالبي والعامري)119 ،2111 ،

 -01المسؤولية االجتماعية تجاه جماعات الضغط االجتماعي :وتشمل :التعامل الجيد مع جمعيات حماية
المستهلك ،احترام أنشطة جماعات حماية البيئة ،احترام دور النقابات العمالية والتعامل الجيد معها ،التعامل
الجيد والصادق مع الصحافة واالعالم)Carroll, 1991, 156( .
المبحث الثاني :المسؤولية االجتماعية في المصارف التجارية
أوال :خصوصية المسؤولية االجتماعية في المصارف التجارية
تعتبر المسؤولية االجتماعية أحد أهم مجاالت أنشطة المصارف التجارية ،إذ تعد بمثابة الجسر الذي تؤدي
من خالله المصارف واجباتها والتزاماتها تجاه المجتمع للمشاركة في مكافحة الفقر وتوزيع الثروة واإلسهام
في نشر العدالة ،فال يقتصر نشاط المصارف التجارية على ما تزاوله من أعمال مصرفية فقط ،وانما يتعداه
إلى القيام بدور اجتماعي من خالل م مارسة درجة عالية من المسؤولية االجتماعية( .القاضي،2111 ،
)19

ومن المتفق عليه أن المصارف التجارية والمؤسسات المالية ليست بمؤسسات خيرية وأن هاجسها األول هو
تحقيق أكبر عائد من الربح على أصحابها ،ومن هنا تبلورت فكرة وجوب تذكير هذه المصارف بمسؤولياتها

االجتماعية واألخالقية ،حتى ال يكون تحقيق الربح عائدا عن أمور غير مقبولة أخالقيا أو قانونيا( .األميري،
)122 ،2112
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أما فيما يخص مفهوم المسؤولية االجتماعية للمصارف التجارية ،فهناك عدة تعريفات وضعت لها ضمن
هذا الصدد تدور كلها حول ذات المعنى ،وهو ضرورة تحمل المصارف التجارية لمسؤوليتها تجاه أصحاب
المصالح من حملة األسهم والعمالء والموظفين والبيئة والمجتمع (المغربل وفؤاد ،)12 ،2111 ،وبالتالي
فإن المسؤولية االجتماعية للمصارف التجارية ال تقتصر فقط على تحقيق أرباح مساهميها ،وانما تمتد لتشمل

تحقيق مصالح البيئة والعاملين والعمالء وعدة فئات أخرى من المجتمع.

وتشمل المسؤولية االجتماعية للمصارف أصحاب المصلحة ،والمساهمين ،والمقترضين ،والمودعين،
والمديرين ،والموظفين ،واألنظمة القانونية والتشريعية واللوائح ،وتعد هذه سمة رئيسية تميز القطاع المصرفي

عن باقي القطاعات أال وهي تعدد جوا نب شمولية المسؤولية االجتماعية في المصارف التجارية ،مما يؤدي
إلى كثرة المعلومات وتعقدها هذا من جهة ،ومن جهة أخرى يستلزم تنظيما أكثر صرامة من أجل استقرار
القطاع المصرفي (أحمد وآخرون.)116 ،2111 ،

أما فيما يخص أبعاد تطبيق المسؤولية االجتماعية في المصارف التجارية فهي تشمل أربع أبعاد أساسية

هي( :النسور)264-261 ،2111 ،
 -0البعد االقتصادي :يتمثل في طبيعة عمل المصارف وقدرتها على تحقيق األرباح ،وزيادة العائد
االستثماري ،وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية للبالد ،كما يندرج تحته توفير أجواء العمل
المناسبة وحماية العاملين والمساهمين وجميع األطراف ذات المصلحة وضمان حقوقهم.

 -2البعد القانوني :يعني التزام المصرف بالقوانين والتشريعات واألنظمة التي تسنها الحكومة أو المجتمع،
ويعتبر هذا البعد بما يحمله من آثار بمثابة تشجيع والتزام المصارف بسلوك مقبول ومسؤول في أنشطتها
ومخرجاتها المقدمة إلى المجتمع وأن ال ينتج عنها أي ضرر ،كما يندرج ضمن هذا البعد ضرورة حماية
المصارف من بعضها البع( خصوصا فيما يتعل ق بطرق المنافسة غير النزيهة.

 -3البعد األخالقي :يشير إلى السلوك التسويقي الذي يعد مقبوال من قبل المساهمين وأصحاب المصالح
في المصرف (المجتمع ،المستثمرين ،العمالء ،والمصارف المنافسة) وهذه المفاهيم تعد بمثابة أعراف وقوانين
تلتزم بها المصارف في تعاملها مع المج تمع ،ولذلك فقد أصبحت الجوانب األخالقية تعمل جنبا إلى جنب
مع الجوانب القانونية لبناء عالقات تسويقية طويلة األمد.

 -4البعد اإلنساني :يعد قمة المسؤولية االجتماعية وهو الذي يمثل الرفاهية والشهرة والمكانة التي يحتلها
المصرف من خالل ما يقوم به من نشاطات وفعاليات  ،ويبرز هذا البعد من خالل مشاركة المصارف في
مختلف المجاالت التي تتعلق بالبيئة والمجتمع مثل :قضايا تلوث البيئة والهواء ،والحماية من األخطار
البيئية.
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إن مختلف األبعاد األربعة السابقة الذكر تشير إلى أن المسؤولية االجتماعية للمصارف التجارية تعني
مجموعة واسعة جدا من األطراف أبرزهم المجتمع ،العمالء ،والموظفين ،والذين نوردهم بشيء من التفصيل
فيما يلي:
أ -المسؤولية االجتماعية للمصرف التجاري تجاه المجتمع :حيث يجب على المصارف أن تتحمل
مسؤوليتها كاملة تجاه المجتمع وذلك من خالل( :القاضي)21 ،2111 ،

 القيام بالمساهمة في الوفاء باحتياجات المجتمع ورعاية مختلف أنشطته. دعم المؤسسات التي ال تهدف إلى تحقيق الربح. -إقامة حوار مع المؤسسات التي تمثل أصحاب المصالح.

 االلتزام التام بالحفاظ على البيئة واحترام القوانين والتشريعات التي تحميها.ب -المسؤولية االجتماعية للمصرف التجاري تجاه العمالء :لقد أصبح هناك التزام من قبل المصارف
بممارسة درجة من المسؤولية االجتماعية تجاه المتعاملين معها (العمالء) ،ومن أمثلة أنشطة ومجاالت
المسؤولية االجتماعية للمصارف تجاه العمالء( :أحمد وآخرون)112 ،2111 ،

 تيسير سياسات واجراءات تقديم الخدمات المصرفية للعمالء ،وتقديمها في الوقت والمكان المناسبين. إعداد البحوث والدراسات الكافية لمعرفة دوافع وسلوكيات العمالء عند التعامالت المصرفية. -بث الثقة لدى عمالء المصرف ،واالهتمام بشكاويهم والرد عليها.

 شرح وتوضيح شروط تعامل المصرف مع العمالء ،مع المحافظة على أمن وسرية كافة معامالتهم.ت -المسؤولية االجتماعية للمصرف التجاري تجاه الموظفين :حيث يتعين على المصارف أن توفي بكافة
التزاماتها تجاه موظفيها وفي مقدمتها( :القاضي)22 ،2111 ،
 احترام الكادر البشري للمصرف وتيسير إجراءات العمل والمساواة بين الموظفين وتمكينهم. تقييم العاملين وتحفيزهم وضمان استفادتهم من البرامج التدريبية مع توفير بيئة مادية مالئمة. -توفير سبل الحوار المتبادل بين إدارة المصرف والعاملين به.

وفيما يلي نقدم مجموعة من األمثلة والممارسات التي تقوم بها المصارف التجارية في إطار تحملها لمسؤوليتها
االجتماعية( :قندح)191 ،2112 ،

 استقطاب المدخرات والتشجيع على االدخار واالستثمار والعمل على توزيع الموارد بكفاءة وفعالية ،وتوفيرالقنوات الرئيسية للسياسات النقدية ،وبالتالي العمل على زيادة كفاءة وفعالية السياسات االقتصادية الكلية.
 تقديم التمويل الالزم للمشاريع في القطاع العام والخاص وتوفير التمويل الالزم للمشاريع الضخمة منخالل قرو( التجمع المصرفي ،وتوفير مختلف الخدمات المصرفية لسائر القطاعات.

 االهتمام بتمويل المشاريع المصغرة والصغيرة والمتوسطة وانشاء دوائر خاصة في معظم المصارفللوقوف على الحاجات التمويلية لهذه المنشآت.
المركز الدِّيمقراطي العربي ألمانيا  -برلين
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
 االهتمام بالتمويل البيئي ،ودعم المشاريع ذات الطابع األخضر والصديقة للبيئة. تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خالل التعاون والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات. تقديم ورعاية ودعم مبادرات المسؤولية االجتماعية بكافة نشاطاتها.ثانيا :فوائد تبني المسؤولية االجتماعية في المصارف التجارية
مع االتجاه العالمي المتزايد لالهتمام بأداء المسؤولية االجتماعية ،تغيرت النظرة للمصارف من مجرد كونها
وحدات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الربح إلى كونها شريك في المجتمع لها دور اجتماعي من خالل اإلسهام

في مشروعات خدمة المجتمع وتنميته ،وأصبح واضحا لدى المصارف أن النموذج االقتصادي أحادي البعد
القائم على الكفاءة فقط (تعظيم الربح) أكثر تكلفة من النموذج االقتصادي االجتماعي الذي يقوم على الدور

المتوازن بين كل من االعتبارات االقتصادية واالجتماعية( .القاضي)19 ،2111 ،

فالمسؤولية االجتماعية وااللتزام بتطبيقها من قبل المصارف يعد مدخال حديثا يساعد على تحسين األداء
المالي من خالل العمل على تكوين صورة ذهنية إيجابية عند أكبر عدد ممكن من الشرائح المكونة للمجتمع،
عبر ما تقدمه من معززات تدعم شهرة المصارف عن طريق جذب العمالء لها ،والعمل على االستقرار

والترابط االجتماعي بين المصارف والمجتمع في العديد من المجاالت( .العودات)12 ،2114 ،
كما أن االهتمام بالخدمات االجتماعية يعد واجبا أخالقيا لكنه في نفس الوقت يعد أيضا إحدى الوسائل التي
يستخدمها المصرف في تحسين اإلنتاجية وتعظيم األرباح ،فقد دلت كثير من األبحاث العلمية أن المصارف
األكثر اهتماما بالبيئة االجتماعية استطاعت أن تكون أكثر ربحية في األجل الطويل ،كما أن قلة االهتمام

بالجوانب االجتماعية واألخالقية يؤدي إلى فقدان ثقة العمالء وانخفا( فعالية عمليات التمويل ،وهذا ما
أكدته دراسة مسحية أجراها معهد ( )CFAسنة ( )2112عبر سبر آراء ( )6212مبحوثاCsaba et al, ( .

)2015, 100

دور فعاال في تحقيقها للمزايا التنافسية المنشودة
كما أن تحمل المصارف لمسؤوليتها االجتماعية يلعب ا
واستدامتها ،ذلك كونه يرتكز على( :الحمزاوي)41 ،2111 ،

 -1تأكيد أهمية تمويل مشروعات األعمال وتوجيه االستثمارات إلى المجاالت التي تحسن من جودة الحياة،
وتحقق أكبر قدر من اإلشباع لرغبات أقصى قدر من األفراد.
 -2معاونة العمالء على اتخاذ ق ارراتهم المالية واالستثمارية على أسس سليمة.
 -2تحقيق المصرف ألهداف عمالئه من خالل إعداد األنظمة واستخدام األساليب المتطورة في تقييم درجة
رضا العمالء عما يتلقونه من خدمات مصرفية.

وبذلك فإن التوجه االجتماعي وتحمل المصرف لمسؤوليته االجتماعية سيعودان عليه وعلى عمالئه وعلى
المجتمع ككل بعدة نتائج إيجابية ،يمكن إبرازها في الشكل أدناه:
المركز الدِّيمقراطي العربي ألمانيا  -برلين
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
الشكل ( :) 12منافع التوجه االجتماعي للمصارف
المجتمع (سعادة األفراد)

المصرف (األرباح)

العمالء (إشباع الحاجات)

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على ()Kotler et Dubois, 2004, 21
وتنبغي اإلشارة في األخير إلى أن إخالل المصارف بمسؤوليتها االجتماعية كثي ار ما يتسبب في آثار سلبية
وخيمة تتعدى المصارف والقطاع المصرفي إلى انهيار اقتصاد بالد بأكملها أو انهيار االقتصاد الدولي

برمته ،وأصدق مثال على ذلك األزمة المالية واالقتصادية العالمية لسنة ( ،)2111والدور الذي لعبته
المصارف في حدوثها نتيجة إخاللها بمسؤوليتها االجتماعية.
المبحث الثالث :عرض تجربة بنك الكويت الوطني ( )NBKفي مجال تطبيق المسؤولية االجتماعية
أوال :تقديم بنك الكويت الوطني ()NBK
تأسس بنك الكويت الوطني "  )NBK( "National Bank of Kuwaitسنة ( )1942ليكون أول وأقدم بنك
وطني وشركة مساهمة تأسست في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي ،وعبر السنوات استطاع ()NBK

أن يقدم مجموعة متكاملة من أفضل الخدمات والحلول المالية واالستثمارية المبتكرة والفريدة لعمالئه من
األفراد والشركات ،ويحتفظ البنك حاليا بحصة سوقية مهيمنة وقاعدة عمالء كبيرة ومتنامية على المستويين

المحلي واإلقليمي( .بنك الكويت الوطني 2112 ،أ)11 ،

وعلى الرغم من تركز العمليات الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني ( )NBKفي منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا  ،إال أن البنك يسعى للحفاظ على مكانته الدولية من خالل انتشاره في العديد من الدول بشبكة
واسعة من الفروع بلغت ( )114فرعا في ( )14دولة موزعة على ( )1مناطق جغرافية وفقا لما يوضحه

الجدول ( )11أدناه:

المركز الدِّيمقراطي العربي ألمانيا  -برلين
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
الجدول ( :)10شبكة فروع ( )NBKسنة ()2107
الشرق األوسط

آسيا

أوروبا

أمريكا الشمالية

 -1الكويت ( 61فرعا)

 -11المملكة المتحدة ( 2فرع)

 -12الصين ( 1فرع)

 -14الواليات المتحدة

 -2مصر ( 12فرعا)

 -11فرنسا ( 1فرع)

 -11سنغافورة ( 1فرع)

( 1فرع)

 -2تركيا ( 12فرعا)

 -12سويس ار ( 1فرع)

 -1العراق ( 4فروع)
 -4لبنان ( 2فروع)
 -6البحرين ( 2فروع)
 -2اإلمارات ( 2فروع)
 -1األردن ( 1فرع)
 -9السعودية ( 1فرع)

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على (بنك الكويت الوطني 2112 ،ب)11 ،

ويسعى ( )NBKإلى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات التي تندرج ضمن ( )1قطاعات أعمال
رئيسية هي( :بنك الكويت الوطني 2112 ،ب)11 ،
 -1الخدمات المصرفية الشخصية والخاصة.
 -2الخدمات المصرفية اإلسالمية (من خالل بنك بوبيان التابع للمجموعة).
 -2الخدمات المصرفية للشركات.

 -1الخدمات المصرفية االستثمارية وادارة األصول (من خالل شركة الوطني لالستثمارات التابعة
للمجموعة).

كما يحظى ( ) NBKالذي يعد أكبر مؤسسة مالية في الكويت بأعلى التصنيفات االئتمانية على مستوى
بنوك الشرق األوسط من قبل وكاالت تصنيف االئتمان العالمية وفقا لما يوضحه الجدول ( )12أدناه:
الجدول ( :)12التصنيف االئتماني لـ ()NBK
وكالة التصنيف

التصنيف الطويل األجل

التصنيف المستقل

النظرة المستقبلية

()Moody’s

Aa3

a3

مستقرة

( Standard and

A+

a-

مستقرة

)Poor’s
()Fitch Ratings

a-

AA-

مستقرة

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على (بنك الكويت الوطني 2112 ،ب)1 ،
جدير بالذكر أن ( ) NBKقد حقق أرباحا صافية قدرت بؤ ( )1.161مليون  $سنة ( ،)2112كما بلغت

موجوداته اإلجمالية ( )16.2مليار  $وحقوق مساهميه ( )9.4مليار  $خالل نفس السنة ،كما تم تصنيفه
المركز الدِّيمقراطي العربي ألمانيا  -برلين
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
أيضا من قبل مؤسسة ( )Global Financeعلى أنه من بين أكثر ( )41بنكا أمانا في العالم( .بنك الكويت
الوطني 2112 ،أ)11 ،
ثانيا :تشخيص ممارسات المسؤولية االجتماعية في بنك الكويت الوطني ()NBK
تعد المسؤولية االجتماعية بمثابة حجر األساس الذي بني عليه ( ،)NBKويتضح ذلك بشكل جلي من خالل
رؤية البنك والمصاغة كما يلي" :أن نكون البنك الذي تعرفه وتثق به بفضل قيمنا األساسية وموظفينا

والخبرات التي نقدمها" (بنك الكويت الوطني ،)12 ،2114 ،حيث تعد الثقة المتبادلة جوهر تطبيق المسؤولية
االجتماعية وأساس وجود القطاع المصرفي برمته.
كما تعزز رسالة ( ) NBKتبنيه لممارسات المسؤولية االجتماعية حيث ينص البند الثالث من هذه الرسالة

على ما يلي" :القيام بمسؤوليتنا تجاه المجتمع الذي نعمل فيه" (بنك الكويت الوطني ،)12 ،2111 ،حيث
تؤكد إدارة البنك على ضرورة تبني العديد من البرامج واألنشطة ذات العائد االيجابي على المجتمع ككل.
كما يتضح مدى اهتمام إدارة ( )NBKبمختلف ممارسات المسؤولية االجتماعية من خالل المخصصات
المالية المرصودة لهذه البرامج حيث تجاوز إنفاق البنك على مختلف مساهماته المجتمعية ( )111مليون

دينار كويتي "د.ك" على مدار العقدين األخيرين من الزمن ،وهو مبلغ ضخم ومعتبر( .بنك الكويت الوطني،
 2112ج)64 ،
بالتوازي مع ذلك ومنذ سنة ( )2111بدأ ( )NBKبنشر تقارير سنوية للمسؤولية االجتماعية ،وقد كانت تلك

داء من سنة
التقارير في الماضي تركز في المقام األول على مبادرات البنك المجتمعية في الكويت ،لكن ابت ً
( ) 2116تم تبني نهج جديد تماما من خالل البدء بإصدار تقارير االستدامة ()Sustainability Reports

الخاصة بالبنك ،والتي تتناول مختلف التأثيرات والقضايا البيئية واالجتماعية لؤ ( ،)NBKوعلى غرار مختلف
التقارير السنوية وتقارير المسؤولية االجتماعية فهي متاحة عبر الموقع االلكتروني للبنك باللغتين العربية

واالنجليزية)www.nbk.com) .
وبغية تشخيص ممارسات المسؤولية االجتماعية في ( )NBKفسنقوم بعر( وتحليل مختلف مبادراته وبرامجه

في هذا المجال ،بالتركيز على التزاماته االجتماعية والبيئية الواردة ضمن تقريري االستدامة لؤ ( )NBKلسنتي
( )2116و( )2112وذلك ضمن ( )6مجاالت أساسية نوجزها فيما يلي:
 -0برامج الرعاية الصحية :يولي ( )NBKأهمية كبرى لالرتقاء بجودة الرعاية الصحية بالكويت ،وذلك من
خالل المساهمة في تحسين مرافق الرعاية الصحية ،تقديم طرق عالج جديدة ومبتكرة ،رفع مستوى الوعي
والثقافة الصحية ،... ،وغيرها ،وقد قدرت مخصصات ( )NBKلهذه البرامج سنة ( )2112بؤ ()2111411
د.ك ،وضمن هذا المجال تبنى ( )NBKعدة برامج نوجزها فيما يلي:
 -0إنشاء مستشفى ( :)NBKلقد توجهت جهود ( )NBKفي مجال الرعاية الصحية بإنشاء مستشفى
( )NBKلألطفال سنة ( ،)2111والذي يضم ( )2مراكز أساسية هي :مركز العالج بالخاليا الجدعية،
المركز الدِّيمقراطي العربي ألمانيا  -برلين
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َّ
المسؤولي ِ
مركز أمرا( دم األطفال ،مركز طب سرطان األطفال ،ويسير هذا المستشفى طاقم مؤهل مكون من)16( :
طبيبا وأخصائيا واستشاريا )121( ،ممرضا )41( ،وظائف دعم (موظفي العيادات والصيدليات))211( ،
وظائف عامة (سكريتاريا ،منظفين ،... ،الخ).
ويعد مستشفى ( )NBKلألطفال أكبر مشروع من نوعه على مستوى الكويت ،وقد خصصت إدارة ()NBK
مبالغ مالية معتبرة لتمويل هذا المستشفى نوضحها في الجدول ( )12أدناه:

الجدول ( :)13المخصصات المالية لمستشفى ( )NBKلألطفال
السنة

2111

2114

2116

المبلغ (آالف د.ك)

169

1122

2411

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على (بنك الكويت الوطني)12 ،2116 ،
 -2-0دعم القضايا الصحية للمرأة :وضمن هذا المجال أطلق ( )NBKحملة سنوية لمكافحة مر(
سرطان الثدي والتوعية بسبل الوقاية منه ،كما خصص ( ) NBKحملة خاصة بالسيدات للحصول على
خصم قدره ( )%21على فحص األشعة السينية (الماموجرام) وخصم قدره ( )%21على فحص األشعة فوق

الصوتية ،هذا باإلضافة إلى الفحوصات المجانية في قسم الجراحة للنساء فوق عمر األربعين سنة.

 -3-0رعاية األطفال المرضى :تولي إدارة ( )NBKعناية فائقة بهذه الفئة ،وضمن هذا الصدد سطرت
عدة برامج ومبادرات نوجزها فيما يلي:
 -تبني مبادرة "أحلم أن أكون" وذلك لتحقيق أحالم األطفال المرضى في المستشفيات.

 تمويل جمعية رعاية األطفال في المستشفيات "كاتش" للعالج النفسي لألطفال المرضى بالسرطان. إصدار قصة "عبد اهلل ينتصر" وهي قصة موجهة لألطفال المرضى بالسرطان هدفها بعث األمل فيهم،وقد وزعت إدارة البنك ( )41111نسخة منها سنة (.)2112

 -تنظيم مهرجان "بيت عبد اهلل" سنة ( )2112لفائدة األطفال المرضى والذي تخللته عرو( مسلية لهذه

الفئة.
 -4-0جائزة "أفضل مساهم اجتماعي" :حيث فاز ( )NBKبجائزة أفضل مساهم اجتماعي في المبادرات
الصحية في الكويت ،وذلك في مؤتمر المسؤولية االجتماعية السنوي الذي تنظمه جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا (.)GUST

 -5-0تنظيم سباق ( )NBKللمشي :ألكثر من عقدين متتالين واصل ( )NBKتنظيم سباق المشي تحت
شعار "نحن أقوى مع كل خطوة" ،ويندرج هذا السباق ضمن مجال تحسين صحة المواطن الكويتي خصوصا
المرضى وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة ،وقد شهد سباق سنة ( )2112مشاركة ( )12291شخصا
قطعوا مسافة إجمالية قدرها ( )11كلم.
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
 -2برامج دعم التعليم :تشمل مساعي ( )NBKاالجتماعية عدة برامج ومبادرات لدعم التعليم من خالل
االرتقاء بمستوى البنية التحتية في المدارس والجامعات ،ودعم البرامج التعليمية والتدريبية ،والتي نوجز أبرزها
فيما يلي:
 -0-2دعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ( :)KFASوهي مؤسسة غير ربحية تأسست سنة ()1926
بهدف نشر ثقافة علمية وتكنولوجية وابتكارية مزدهرة في دولة الكويت ،ويمكن توضيح التبرعات المالية التي

يقدمها ( )NBKإلى هذه المؤسسة العملية في الجدول ( )11أدناه:

الجدول ( :)14تبرعات ( )NBKلمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ()KFAS
السنة

2111

2114

2116

المبلغ (آالف د.ك)

2222

2422

2421

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على (بنك الكويت الوطني)12 ،2116 ،
 -2-2رعاية الجامعات ومؤسسات التدريب :يقوم ( )NBKبرعاية مختلف األنشطة العلمية والتدريبية
لمجموعة من الجامعات ومؤسسات التدريب منها :الجامعة األمريكية في الكويت ،جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا ،الكلية األسترالية ،جامعة الكويت ،الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،... ،وغيرها.
 -3-2دعم طالب الثانويات :يواصل ( )NBKجهوده ضمن مجال دعم طالب الثانويات ،حيث قام سنة
( )2112للسنة العاشرة على التوالي برعاية مبادرة و ازرة التعليم لتكريم المتفوقين من طالب الثانوية العامة
بتقديم جوائز نقدية لؤ ( )122طالبا متخرجا منهم ( )14طالبا متفوقا.

بالتوازي مع ذلك واصل ( )NBKرعايته للبرنامج التدريبي الخاص بطلبة المدارس الثانوية الفائزين بتحدي
( ،)PIN2الذين تنافسوا على تقديم أفضل فكرة مشروع مبتكر للعام الرابع على التوالي ،كما قام البنك بتدريب
الطلبة الفائزين بهذا التحدي ضمن برنامج خاص للتعرف على مبادئ العمل المصرفي في إدارات البنك

المختلفة.
 -3برامج تمكين الشباب :في إطار التزام ( )NBKبرعاية شريحة الشباب ،فقد تبنى مجموعة مختلفة من
البرامج الرامية لتحقيق ذلك ،وقد خصص لها ميزانية قدرها ( )129411د.ك سنة ( ،)2112وذلك بالتعاون

مع مؤسسة ( )LOYACغير الربحية ،ويمكن إيجاز هذه البرامج فيما يلي:

 -0-3برنامج "جاهز" :وهو برنامج تدريبي مشترك بين مؤسسة ( )LOYACووحدة التدريب التابعة لقسم
إدارة الموارد البشرية بؤ ( ،)NBKوقد شارك في هذا البرنامج أكثر من ( )21طالبا حول عدة مواضيع أبرزها
خدمة العمالء وكيفية إجراء المقابالت الوظيفية.
 -2-3برنامج "الجسر" :وهو برنامج تدريبي مشترك بين ( )NBKومؤسسة ( )LOYACشارك فيه ()941
متدربا سنة ( )2112ضمن ( ) 2جلسات ،وذلك بهدف تحسين مهاراتهم في خدمة العمالء وذلك تحت
إشراف أساتذة أكفاء.
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َّ
المسؤولي ِ
 -3-3برنامج "كن" :هو برنامج مشترك بين مؤسسة ( )LOYACلريادة األعمال وكلية ()Babson
األمريكية بهدف تدريب الشباب واتاحة الفرصة لهم للتعرف على طبيعة وبيئة األعمال وترجمة أفكارهم إلى
واقع ملموس ،ويمتد هذا البرنامج على مدى ( )4أسابيع.
 -4-3رعاية رحالت ( :)LOYACقام ( )NBKبرعاية العديد من الرحالت الخارجية للشباب الكويتي
بالتعاون مع مؤسسة ( ،)LOYACوفي عام ( )2112تم تنظيم ( )2رحالت إلى كل من تنزانيا ،تايالند،
والمغرب ،ضمن إطار برنامج التبادل الثقافي بين الدول.

 -4البرامج الخيرية واإلنسانية :تولي إدارة ( )NBKأهمية بالغة لمختلف البرامج الخيرية واإلنسانية،
ويتضح ذلك من خالل تخصيصها لميزانية مالية متزايدة تأخذ شكل مساهمات وتبرعات كما هو موضح في
الجدول ( )14أدناه:
الجدول ( :)15المساهمات والتبرعات الخيرية واإلنسانية لـ ()NBK
السنة

2111

2114

2116

المبلغ (آالف د.ك)

616

669

241

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على (بنك الكويت الوطني)12 ،2116 ،
ويمكن إيجاز أبرز البرامج الخيرية واإلنسانية لؤ ( )NBKفيما يلي:

 -0-4رعاية جمعية الهالل األحمر الكويتية :يعد ( )NBKالشريك االستراتيجي لجمعية الهالل األحمر
الكويتية حيث يساهم ( )NBKفي مختلف البرامج الخيرية التي تتبناها هذه الجمعية ،ومنها :مبادرة "عيدكم
مبارك" لدعم األسر الفقيرة في العيد ،مشروع تعليم األطفال من ذوي الدخل الضعيف ،معر( ()Avenues
لجمع التبرعات ،... ،وغيرها ،ونتيجة لمساهمة ( )NBKفي مختلف األعمال السابقة الذكر كرمته جمعية

الهالل األحمر الكويتية عبر منحه شعار "شريك اإلنسانية االستراتيجي" وذلك تقدي ار لمجهوداته في هذا
المجال.
 -2-4فعل الخير في رمضان :ففي سنة ( )2112لوحدها قام ( )NBKبعدة مبادرات خيرية في شهر
رمضان تضمنت :توزيع ( )24111وجبة فطور ،زيارة ( )41عائلة ضمن حملة "بيتكم عامر" ،رعاية

( )1111طالب و( )1211أسرة من قبل جمعية "النجاة الخيرية" ،توزيع ( )21111زجاجة ماء على ()4

مساجد في محافظة الكويت ،استضافة ( )12111شخص في خيمة ( )NBKالرمضانية ،... ،وغيرها ،كل
ذلك بمساهمة قدرها ( )111921د.ك.
 -3-4رعاية جمعية ( :)KALDوهي الجمعية الكويتية الختالف التعلم المتخصصة بمساعدة الطالب
الذين يعانون من صعوبات في التعلم ،حيث تم دعمها بمبلغ ( )21111د.ك ،كما تمت رعاية مختلف

أنشطتها سنة ( )2112والتي شملت :مخيم الجمعية للبنين المقام في اندونيسيا بمشاركة ( )21طالبا،
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معر( ( )KALDللمواهب بمشاركة ( )12طالبا و( )21مدربا ،مخيم ( )KALDفي جزيرة فيلكا للبنين
والبنات بمشاركة ( )21ولدا و( )21بنتا.
 -4-4دعم ذوي االحتياجات الخاصة والمسنين :ضمن فئة ذوي االحتياجات الخاصة يقوم ( )NBKبدعم
(مركز  )21لذوي االحتياجات الخاصة واإلعاقات الذهنية البالغ عمرهم ( )21سنة فما فوق وذلك بملغ قدره
( )22111د.ك سنة ( )2112وقد استفاد منه ( )12من ذوي االحتياجات الخاصة ،أما فيما يخص فئة
المسنين فقد استفادت هي األخرى من دعم مالي بلغ ( )2211د.ك خالل نفس السنة وقد استفاد ()21

مسنا من هذا البرنامج.
 -5برامج حماية البيئة :لقد اتخذ ( )NBKخطوات سباقة واجراءات عملية لمعالجة المشاكل التي تواجه
البيئة ،وقد جعل من االستدامة هدفا رئيسيا وبرنامجا محوريا خالل السنوات األخيرة ،وضمن هذا المسعى

تبنت إدارة ( )NBKعدة مبادرات وبرامج لحماية البيئة نوجزها فيما يلي:

 -0-5مبادرات االستدامة البيئية الداخلية :حيث تبنى ( )NBKمجموعة من المبادرات الرامية إلى الحفاظ
على الموارد على مستوى مختلف عملياته ،ومن أبرزها:
 -إقامة مباني صديقة للبيئة ،حيث تحصلت مباني ( )NBKعلى شهادة ( )LEEDأي نظام الريادة في

تصميمات الطاقة والبيئة.

 خف( استهالك الطاقة على مستوى ( )NBKبنسبة ( )%22سنة (.)2112 إعادة تدوير الورق ،حيث بلغت كمية الورق المعاد تدويرها ( )114.1طنا سنويا على مستوى (.)NBK إعادة تدوير المعدات االلكترونية التالفة ،والتي بلغت قيمتها ( )6949د.ك سنة (.)2112 تخفي( نسبة النفايات الناتجة عن الموظفين بنسبة ( )%14سنة (.)2112 تبني برنامج شامل إلدارة الغازات الدفيئة الناتجة عن أنشطة البنك عبر تخصيص تقرير سنوي خاصبها.

 -2-5دمج االستدامة في المنتجات والخدمات :وضمن هذا الصدد تبنى ( )NBKمعايير صارمة حيث
ولتحصل المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة على تمويل الؤ ( )NBKيجب عليها أن تلتزم بالمعايير البيئية
الكويتية ومعايير االتحاد األوروبي والبنك الدولي ،كذلك وللحصول على تمويل مشروعات الشراكة بين
القطاعين العام والخاص من طرف ( )NBKتجرى دراسة لتقييم التأثير البيئي ( )EIAوتقييم اجتماعي

للمشروع كشرط مسبق للتمويل.

جدير بالذكر أن ( )NBKقد تبنى ما يعرف بؤ "مبادئ خط االستواء" ( )Equator Principalesمنذ سنة
( ،)2112وهي مجموعة من المبادئ التوجيهية الطوعية التي تبنتها جل المؤسسات المالية الدولية ،وذلك
لضمان معالجة مختلف القضايا االجتماعية والبيئية بشكل كامل.
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 -3-5المساهمة في نشر الوعي البيئي :تحت شعار "فكر فيها" أطلق ( )NBKمجموعة من حمالت
التوعية الهادفة إلى حماية البيئة والحفاظ عليها ،وقد شملت هذه الحمالت :تنظيف الشواطئ والصحارى،
توفير استهالك الطاقة والمياه ،إعادة تدوير الورق ،إدارة النفايات ،... ،وغيرها.
الخاتمة
عبر مختلف محاور هذه الورقة البحثية تم التوصل في األخير إلى مجموعة من النتائج والتوصيات

الهامة ،والتي نوردها فيما يلي:
أوال :نتائج الورقة البحثية

من خالل اإلطار النظري لهذه الورقة البحثية وخصوصا المبحث الثاني تم التوصل إلى مجموعة النتائج
التالية:
 تعد المسؤولية االجتماعية أحد أهم مجاالت أنشطة المصارف التجارية اليوم ،فقد تغيرت النظرة للمصارفمن مجرد كونها وحدات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الربح إلى كونها شريك في المجتمع.

 إن التزام المصارف التجارية بتطبيق مبادئ المسؤولية االجتماعية يساهم في تحسين األداء الماليللمصارف وتعظيم أرباحها ،من خالل رسم صورة ذهنية طيبة عن المصرف لدى العمالء والمجتمع ككل،

مما يزيد من رضا العمالء الحاليين ويساهم في استقطاب عمالء جدد للمصرف التجاري.

 إن التزام المصارف التجارية بتحمل مسؤوليتها االجتماعية يعد مدخال حديثا لتحقيق ميزة تنافسية مستدامةلها ،ألن النمطية التي تميز القطاع المصرفي وتشابه خدماته وامكانية تقليدها ومحاكاتها بسهولة يفر(
على المصارف التجارية البحث عن سبل أخرى للتميز ومن أبرزها نجد المسؤولية االجتماعية والبيئية.

وبناء على مختلف النتائج السابقة الذكر تم إثبات صحة الفرضية األولى القائلة" :يكتسي تطبيق مبادئ
ً
المسؤولية االجتماعية أهمية قصوى لدى المصارف التجارية".
ومن خالل اإلطار التطبيقي لهذه الورقة البحثية والمتمثل في المبحث الثالث فقد تم التوصل إلى مجموعة

من النتائج أبرزها:

 تولي إدارة ( )NBKأهمية قصوى لدعم برامج الرعاية الصحية حيث قامت بعدة مبادرات ضمن هذاالصدد أبرزها :إنشاء مستشفى ( ) NBKلألطفال ،دعم القضايا الصحية للمرأة ،رعاية األطفال المرضى،

تنظيم سباق ( )NBKللمشي ،... ،وغيرها.

 يتبنى ( )NBKمجموعة متنوعة من برامج دعم التعليم أبرزها :الدعم المالي لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي( ،) KFASرعاية الجامعات ومؤسسات التدريب ،دعم طالب الثانويات ،... ،وغيرها.

 يدعم ( )NBKمجموعة ثرية من برامج تمكين الشباب أبرزها :برنامج "جاهز" ،برنامج "الجسر" ،برنامج"كن" ،رحالت ) ،... ،(LOYACوغيرها.
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 يرعى ( )NBKعدة مؤسسات وبرامج خيرية وانسانية أبرزها :جمعية الهالل األحمر الكويتية ،جمعية( )KALDالختالفات التعلم( ،مركز  ) 21لذوي االحتياجات الخاصة ،فعل الخير في رمضان... ،الخ.
 يتبنى ( )NBKعدة برامج ومبادرات لحماية البيئة أبرزها :مبادرات االستدامة البيئية الداخلية ،دمجاالستدامة في المنتجات والخدمات ،المساهمة في نشر الوعي البيئي ،... ،وغيرها.

وبناء على مختلف النتائج السابقة الذكر تم إثبات صحة الفرضية الثانية القائلة" :هناك ممارسات معتبرة
ً
وجهود حثيثة لتبني المسؤولية االجتماعية بشكل فعال في بنك الكويت الوطني (.")NBK
ثانيا :توصيات الورقة البحثية
من خالل هذه الورقة البحثية فقد توصل الباحثان إلى ثالثة توصيات أساسية هي:

 -1ضرورة تفعيل تبني ممارسات المسؤولية االجتماعية في المصارف التجارية ،وذلك من خالل:
 تبني برامج ومبادرات متنوعة في مختلف مجاالت المسؤولية االجتماعية دون التركيز على مجال معينواهمال بقية المجاالت ،وهذا ما انتهجته إدارة ( )NBKبشكل فعال.

 -يتعين على كافة المصارف التجارية أن تخصص وحدات أو لجان خاصة بالمسؤولية االجتماعية ضمن

هيكلها التنظيمي ،وهذا ما لم نلمس وجوده على مستوى (.)NBK
 ضرورة اإلفصاح بشكل كاف عن كافة أنشطة المسؤولية االجتماعية للمصارف التجارية ضمن تقاريرهاالسنوية ،أو ضمن تقارير مستقلة خاصة بالمسؤولية االجتماعية واالستدامة كما هو معمول به على مستوى

(.)NBK

 -2ضرورة تعزيز العالقة بين المصارف التجارية في مجال تطبيق المسؤولية االجتماعية وذلك من خالل:
 -ضرورة التعاون والتنسيق بين المصارف التجارية داخل البلد لتوجيه نشاطاتها نحو قضايا اجتماعية

مختلفة.

 ضرورة ربط تحالفات إستراتيجية بين المصارف المحلية مع بعضها البع( أو حتى مع المصارفالدولية ،وذلك ضمن مجال تبادل الخبرات والتجارب في مجال تبني ممارسات المسؤولية االجتماعية.

 -2ضرورة إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية حول فوائد تبني المسؤولية االجتماعية في المصارف

التجارية ،ومن أمثلتها:
 دور ممارسات المسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية للمصارف التجارية. -أثر المسؤولية االجتماعية في تحسين األداء المالي للمصارف التجارية.

 -المسؤولية االجتماعية ودورها في تحقيق رضا عمالء المصارف التجارية.
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قائمة المراجع
أوال :قائمة المراجع العربية

 .1أبو هربيد ياسر سعيد ،)2112( ،دور المسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية :دراسة حالة شركة توزيع

كهرباء محافظات غزة ،مذكرة ماجستير غير منشورة ،تخصص :إدارة الدولة والحكم الرشيد ،أكاديمية اإلدارة والسياسة

للدراسات العليا ،غزة ،فلسطين.
 .2أحمد زركار علي ،محمد علي عمر ،عبد الكريم بيشكة وت ،)2111( ،المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية ودورها
في تحسين نوعية الخدمات المصرفية :دراسة ميدانية على عينة من المصارف التجارية في محافظة السليمانية
وادارة كرميان ،المجلة العلمية لجامعة جيهان ،المجلد ( ،)12العدد ( ،)11جامعة جيهان ،السليمانية ،العراق.
 .3األميري وليد حميد رشيد ،) 2112( ،المسؤولية االجتماعية للمصارف الخاصة ،دار اليازوري العلمية للنشر ،عمان،
األردن.
 .4البكري ثامر ياسر ،) 2111( ،التسويق والمسؤولية االجتماعية ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .5الحمزاوي محمد كمال خليل ،)2111( ،اقتصاديات االئتمان المصرفي :دراسة تطبيقية للنشاط االئتماني وأهم
محدداته ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،مصر.

 .6الخفاجي نعمة عباس ،الغالبي طاهر محسن ،)2111( ،قراءات في الفكر اإلداري المعاصر ،دار اليازوري العلمية
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .7العزيزي نوال ،) 2112( ،المسؤولية االجتماعية وعالقاتها بحوكمة الشركات ،المؤتمر الثالث للعلوم المالية والمصرفية
حول :حاكمية الشركات والمسؤولية االجتماعية :تجربة األسواق الناشئة ،يومي  12و 11نيسان /أفريل ،جامعة
اليرموك ،أربد ،األردن.
 .8العودات أنس إبراهيم سالم ،) 2114( ،أثر اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية على القيمة السوقية للبنوك التجارية
األردنية وفقا لنموذج ( :)Tobin’sدراسة اختبارية على البنوك التجارية األردنية ( ،)2111-2119مذكرة ماجستير
غير منشورة في المحاسبة ،كلية األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.

 .9الغالبي طاهر محسن منصور ،العامري صالح مهدي محسن ،)2111( ،المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال،
دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .11القاضي أحمد سامي ،)2111( ،المسؤولية االجتماعية للبنوك العاملة في مصر كشركات مساهمة مصرية (مجاالتها
 تأثيرها على األداء) :دراسة ميدانية مقارنة لعينة من البنوك الخاصة والعامة العاملة بمحافظة أسيوط ،المسابقةالبحثية حول موضوع المسؤولية االجتماعية للشركات ،القاهرة ،مصر.
 .11المغربل نهال ،فؤاد ياسمين ،)2111( ،المسؤولية االجتماعية لرأس المال في مصر :بع( التجارب الدولية ،ورقة
عمل رقم ( ،) 121المركز المصري للدراسات االقتصادية ،سبتمبر ،القاهرة ،مصر.
 .12النسور إياد عبد الفتاح ،)2111( ،األصول العلمية للتسويق الحديث ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .13بنك الكويت الوطني ،)2111( ،التقرير السنوي ( ،)2111منشورات الوطني ،الكويت.

 .14بنك الكويت الوطني ،)2114( ،التقرير السنوي والبيانات المالية ( ،)2114منشورات الوطني ،الكويت.
 .15بنك الكويت الوطني ،)2116( ،تقرير االستدامة ( ،)2116منشورات الوطني ،الكويت.
 .16بنك الكويت الوطني )2112( ،أ ،لمحة عن البنك ،منشورات الوطني ،الكويت.
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 .17بنك الكويت الوطني )2112( ،ب ،التقرير السنوي ( ،)2112منشورات الوطني ،الكويت.
 .18بنك الكويت الوطني )2112( ،ج ،تقرير االستدامة ( ،)2112منشورات الوطني ،الكويت.
 .19سويدان نظام ،حداد شفيق ،)2116( ،التسويق :مفاهيم معاصرة ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .21قريشي محمد الصغير ،)2111( ،المسؤولية االجتماعية والبيئية في القطاع المصرفي :دراسة تقييمية لمجموعة من
البنوك العاملة في الجزائر ،مجلة أداء المؤسسات الجزائرية ،العدد ( ،)16جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،الجزائر.
 .21قندح علي ،) 2112( ،المسؤولية المجتمعية في القطاع المصرفي :تجربة األردن ،المؤتمر الثالث للعلوم المالية
والمصرفية حول  :حاكمية الشركات والمسؤولية االجتماعية :تجربة األسواق الناشئة ،يومي  12و 11نيسان /أفريل،
جامعة اليرموك ،أربد ،األردن.
ثانيا :قائمة المراجع األجنبية

22. Carroll A, (1991), The pyramid of corporate social responsibility toward the moral management
of organizational stakeholders, Business Horizons, July-August.
23. Csaba L, Krisztina S, Tibor T, (2015), Corporate social responsibility in the banking sector,
Studies, Public Finance Quarterly, Vol.(01).
24. Drucker P F, (1977), An introductory view of management, Harper’s College Press, USA.
25. Holmes S I, (1985), Corporate social: Performance and present areas of commitment, Academy
of Management Journal, Vol.(20).
26. Kotler P et Dubois B, (2004): Marketing management,َّ11 éme Ed, Publi Union, Paris, France.
27. www.nbk.com, consulted 25/12/2018.
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المسؤولية االجتماعية للشركات كحتمية استراتيجية لممارسة األعمال:
الخيارات االستراتيجية والتوجهات العامة
Corporate social responsibility as strategic imperative for practice business:
Strategic Options and General Directions

د تباني رزيقة

د .روابحية عيسى

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير جامعة باجي مختار (عنابة–الجزائر)
الملخص:
تتجه معظم الشررركاإ ىلت تبني المس ر ولية االجتماعية بص ر ة هامشررية عملها تدفعها الضرراو اإ
الخارجية ص ر ر رحاب المصر ر ررال  ،رغم أنها قضر ر ررية اسر ر ررتراتيجية ترتب بلعماا الشر ر ررركاإد ى يجب اعتمادها
كاس ر ر ررتراتيجية أعماا ،وال يام بتحليا آفاقها باس ر ر ررتخدام ن ا ا

ر التي توجه خياراإ أعمالها ا س ر ر رراس ر ر ررية،

بدافع خلق قيمة مس ر ر ررتدامة .ورغم تنوع الخياراإ االس ر ر ررتراتيجية وتعدد التوجهاإ االس ر ر ررتراتيجية العامة ،يب ت
علت الشرررركاإ أ تختار تلك التي تعكا قيم أعمالها ،وتمكنها م رفع التحدياإ االقتصرررادية ،االجتماعية
والبيئية في بيئة أعمالها.
ل ا يرى بعض المهتمي ب ض ر ر ر ر ررايا المسر ر ر ر ر ر ولية االجتماعية ،أنه ال يجب مناقش ر ر ر ر ررة التوجه ا لزامي
أو ال وعي لتبني اسررتراتيجية المس ر ولية االجتماعية ،ف د أصرربحإ في عالم ا عماا الحدي  ،م ياا لت ييم
ا داء الشرراما للشررركاإ ،وأوص روا بضرررور اعتبارها كحتمية اسررتراتيجية س رتكسررب الشررركاإ مرونة ممارسررة
ا عماا بص ة متكاملة ،بما يح ق التواز بي جميع العواما المناسبة لتعزيز ا داء الشاما.
الكلمات المفتاحية :المس ولية االجتماعية ،استراتيجية أعماا ،خيار استراتيجي ،توجهاإ استراتيجية
عامة ،أصحاب المصال  ،ا داء الشاما.
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Abstract:
Most companies tend to take social responsibility marginally, Driven by external pressures
from stakeholders, although it is a strategic issue linked to corporate businesses,
It must be adopted as a business strategy, and analysis it, to create a sustainable value.
Despite the diversity of strategic options and General Strategic orientations, Companies should
choose those that reflect the values of their businesses, and Enable them to raise economic
challenges, Social and environmental in its business environment.
That is why some of those who are interested in Social Responsibility Issues, see that
Mandatory or voluntary orientation should not be discussed, to adopt a social responsibility
strategy, it became in the modern business world, a Scale to evaluate Corporate Performance,
and recommended that it should be considered as an inevitable strategy that give companies
flexibility of Doing businesses in an integrated way, with what achieve balance between all
appropriate factors To enhance overall performance.
Key words:
Social Responsibility, Business strategy, Strategic choice, General strategic orientations,
Stakeholders, Overall performance.

مقدمة:
ل د تمإ د ارسر ر ررة موض ر ر رروع مسرر ر ر ولية الشر ر ررركاإ تحإ اس ر ر ررم العديد م المس ر ر ررمياإ ،بما في لك
ا عماا الخيرية ،وموا نة الشر ررركاإ ،والمس ر ر ولية االجتماعية وغيرها م المص ر ر لحاإ ،وكا منها يشر ررير

ىلت وجهة نظر معينة حوا دور ا عماا في المجتمع ،ويتركز النمو ج المهيم ال ي ت وم عليه المسر ر ولية
االجتماعية للشركاإ علت فكر خلق "قيمة مشتركة" لجميع أصحاب المصالحة.

وليا م المسرر ر ررلم به أ تدمج الشر ر ر ررركة م هوم المس ر ر ر ر ولية االجتماعية كجزء م اسر ر ر ررتراتيجيتها ،ف د تتبنت
العديد م البرامج والمبادراإ المتباينة تكو عشوائية أو مت عة.

وبالنظر ىلت التوجه الهائا للش ر ر ر ررركاإ نحو تبني المسر ر ر ر ر ولية االجتماعية بدو ضر ر ر ر رواب تحدد التص ر ر ر رررفاإ
والس ررلوكياإ الص ررحيحة ،فال ي رح ا ش رركاا حوا ما ى ا كا يجب التوجه نحو تبني المسر ر ولية االجتماعية
للشر ر ررركاإ ،ولك كيف تصر ر ررب المس ر ر ر ولية االجتماعية اسر ر ررتراتيجية أعماا ،وما هي أفضر ر ررا اسر ر ررتراتيجياإ

والبرامج التن ي ية للمسرر ر ر ولية االجتماعية للش ر ر ررركاإ ،التي ب ض ر ر ررلها يمك للش ر ر ررركة أ تعكا قيم أعمالها،
وتمكنها م رفع التحدياإ االجتماعية وا نسانية والبيئية في بيئة أعمالها؟
.I

أهمية المسؤولية االجتماعية للشركات كحتمية استراتيجية لممارسة األعمال

ى االتجاه المتزايد للشر ر ر ر ررركاإ في تبني المس ر ر ر ر ر ولية االجتماعية ،ىنما تدفعه الضر ر ر ر رراو اإ الخارجية

ص ر ر رحاب المصر ر ررال  ،حتت تلبي م البها وتح ق أهدافها ،وله ا غالبا ما تكو ممارسر ر رراإ والبرامج المتبنا
في مجاا المسر ر ولية االجتماعية هامش ررية عماا الش ررركة ،وال ترتب عاد بلهدافها االس ررتراتيجية .وقد باإ
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م الضر ر ررروري اكتشر ر رراف المزايا االسر ر ررتراتيجية التي يمك أ تسر ر ررت يد منها الشر ر ررركاإ ،واعتبار المس ر ر ر ولية
االجتماعية استراتيجية أعماا.
 -1األهمية االستراتيجية للمسؤولية االجتماعية للشركات:
يعود فضر ررا فت باب الن ال حوا المس ر ر ولية االجتماعية ورب ها باسر ررتراتيجية الشر ررركة ىلت َّBowen

 Howardعررام  ،3591ال ر ي ركز علت مس ر ر ر ر ر ر ر وليررة المسر ر ر ر ر ر رريري و رح م هوم المس ر ر ر ر ر ر ر وليررة االجتمرراعيررة
باعتبارها":التزام رجاا ا عماا بوضر ررع اس ر ررتراتيجياإ واتخا ق ارراإ ،وضر ررما ممارس ر رراإ تتوافق مع أهداف
وقيم المجتمع(Graafland&Zhang, 2014).

وأبرز بيتر دراكر عررام 3591دور المس ر ر ر ر ر ر ر وليررة االجتمرراعيررة كعررامررا م عوامررا النجرراح ،وأكررد علت

ض ر ر رررور تبني الش ر ر ررركاإ أهداف اجتماعية اس ر ر ررتراتيجية ىض ر ر ررافة ىلت أهدافها االقتص ر ر ررادية ،وأعتبر "أنه م
الواضر ر ر أ ش ر ررركاإ ا عماا ال يمك تحديدها م خالا الرب  ،نه ليا غرض الش ر ررركة ،أو أي نش ر ررا

أعمراا،لك يعرد م بي العوامرا المحردد لنجاحها ،فبدال م أ تتوجه نحوه ينباي علت الشر ر ر ر ر ر ررركة أ تمد
راعيها ىلت المجتمع نها عضو فيه"( .العنزي  ،3131ص ص)57-59
لك يعود ال ض ر ر ر ررا ا وا ا)َّ (Ansoff, 1968, pp 51-52في اسر ر ر ر ررتخدام م هوم ا هداف االجتماعية
وأهميتها في ممارسررة ا عماا ،ف د أكد علت "ضرررور أ تسررعت الشررركة ىلت ما وراء ا هداف االقتصررادية،

واالهتمام بالجانب االجتماعي ،م خالا تبني أهداف غير اقتص ر ر ررادية تس ر ر ررم باكتس ر ر رراب مرونة ممارس ر ر ررة
أعمراا" .كمرا انت رد الباحثا )(Porter &Kramer, 2006الم ارباإ السر ر ر ر ر ر ررائد اتجاه المس ر ر ر ر ر ر ر ولية االجتماعية
للشر ررركاإ،باعتبار أنها من صر ررلة للااية ع أعماا الشر ررركة واسر ررتراتيجيتها ،فهي تحجب وتضر رريع الكثير م

ال رص المتاحة للش ر ر ر ر ر ررركاإ والمجتمع ،التي قد تعود بال ائد علت جميع أص ر ر ر ر ر ررحاب المصرر ر ر ر ر ررلحة ،بما فيهم

الشركاإ.
فم الناحية االسررتراتيجية ،علت الشررركاإ تحليا آفاقها للمس ر ولية االجتماعية باس ررتخدام ن ا ا

التي توجه خياراإ أعمالها ا س ر رراس ر ررية ،وسر ر رتكتش ر ررف حينها بل المسر ر ر ولية االجتماعية للش ر ررركاإ يمك أ

ر

تتجاوز موحاتها وتوقعاتها بكثير م ارنة بتكل تها وقيودها ،فالنشر ر ررا المسرر ر ر وا اجتماعيا قد يكو مص ر ر ررد ار
لل رصررة ،االبتكار والميز التنافسررية .وقد تصررب المسر ولية االجتماعية للشررركاإ مصررد ار وداعما مهما للت دم
االجتماعي ،حي

تمارا وتس ررتاا فيه الش ررركة مواردها ،خبراتها ور يتها في النش ررا اإ التي ت يد المجتمع،

فترض أنهرا مربحرة للجميع ،بحير
مع ا ا

تسر ر ر ر ر ر رراعرد علت أربراح للشر ر ر ر ر ر ررركراإ ،ومزايا اجتماعية في العديد م

ال ضايا االجتماعية.
ويتمثا التحدي ال ي ينباي أ يرش ر ر ر ر ر ررد الش ر ر ر ر ر ررركاإ في التوجه نحو تبني اس ر ر ر ر ر ررتراتيجية للمسر ر ر ر ر ر ر ولية

االجتماعية ،في اكتشراف مدى ىمكانية اسرتاالا ال رصرة لخلق قيمة مشرتركة ،وه ا ما سيساعدها في ىنشاء
أجند اجتماعية ،تن م خاللها برامج المس ر ر ولية االجتماعية .وفي ن ا السر ررياق تابعإ الباحثة (Afrin ,
) ،2013واعتبرإ أنه في حالة دمج المسرر ر ر ر ر ولية االجتماعية للش ر ر ر ر ررركاإ ،علت نحو متزايد في النش ر ر ر ر ررا اإ
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ال اعدية وا سراسرية عماا الشركة ،وتصميمها وتن ي ها بشكا صحي لتالءم احتياجاإ المجتمع والشركة،
ردر لل رص واالبتكار والميز التنافسررية ،وس رتسرراعد الشررركاإ
فسررتصررب المس ر ولية االجتماعية للشررركاإ مصر ا
في التركيز في أعمالها علت الت ليا م اآلثار السلبية المحتملة لعملياتها.
 -2حتى تصبح المسؤولية االجتماعية استراتيجية أعمال:
يعت د)"(Burke et Logsdon,1996أ المسر ر ر ر ولية االجتماعية تص ر ر ررب "اس ر ر ررتراتيجية عندما تولد فائد
كبير للش ررركة ،خاص ررة م خالا دعم ا نشر ر ة ا س رراس ررية ،والمس رراهمة في تح يق ك اء الش ررركة وممارس ررة
مهامها")ََّّ،(Idowu& Vertigans,2016وحتت تص ررب اسررتراتيجية المس ر ولية االجتماعية ،اس ررتراتيجية أعماا

اش ررتر )(McElhaney, 2009أنه ":يجب أ تتكاما مع ا هداف االس ررتراتيجية والك اء ا س رراس ررية للش ررركة،
ويتم تخ ي ها وتص ر ررميمها لخلق قيمة مض ر ررافة ،وتوليد تايير اجتماعي ىيجابي،كما يجب ىدماجها في ث افة
المنظمرة وعمليراتهرا اليومية ،فما ال يتم التخ ي له ال يمك ال يام به ،وأضر ر ر ر ر ر رراف أنه في حالة عدم ارتبا

المس ر ولية االجتماعية با هداف االسررتراتيجية والنشررا اإ ا سرراسررية ،سررتهدر الشررركة موارد وتض ريع فرص

وقيمة كا يمك خل ها".
و قد حدد)(Heslin Ochoa, 2008سرر ر رربعة مباد علت الش ر ر ررركاإ االلتزام بها حتت تدمج اسر ر ر ررتراتيجية
المس ولية االجتماعية ضم استراتيجيتها ،تتمثا في:
 ت وير المواهب والمهاراإ الالزمة :ع

ريق ت وير المهاراإ ،أو خلق فرص عماد

 ت وير سر ر ر رروق جديد :ىنتاج منتجاإ تح ق الك اء البيئية ع

ريق اقتصر ر ر رراد الموارد ،كاس ر ر ر رتهداف

شريحة جديد في السوقد

 ت وير جود حيا العما :كالعما علت تح يق الرفاه في العماد
 الحد م البصمة البيئية :استخدام مواد في العملية االنتاجية تكو خضعإ ىعاد التدوير د
 التعلم واالس ر ر ررت اد م المنتجاإ الثانوية (مخل اإ العملية ا نتاجية) :تعلم تح يق الرب ع
تحويا مخل اإ الحبوب والنشا ىلت وقود ومواد الا ائيةد

ريق

 ىش ر ر ر ر ر رراك العمالء :تمكي العمالء م تحسر ر ر ر ر رري التعليم وتث ي هم ،خ ض التكل ة البيئية السر ر ر ر ر ررتخدام
تكنولوجيا المعلوماإد
 تخض ررير س ررلسرررلة التوريد :اس ررتخدام مركباإ تس ررتخدم ال اقة البديلة ،ت ليا حجم العبواإ ،اسر ررتخدام
قنواإ توزيع العكسية.

 -3سيرورة التدرج االستراتيجي في تبني لمسؤولية االجتماعية للشركات:
اقترح ) ،(Hart,1995اس ررتراتيجياإ تتض ررم ثال

مراحا تتدرج فيها الش ررركاإ وتت دم لتحد

التكاما

والتررداخررا بص ر ر ر ر ر ر ر ررة مت ازيررد مررا بي النش ر ر ر ر ر ر ررا رراإ التي تش ر ر ر ر ر ر ركررا مهنتهررا والحررد م تررلثيرهررا السر ر ر ر ر ر ررلبي علت
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م ارحرا تردريجيرة تتجه نحو زياد التكاما

البيئرة)(Bohas et al, 2013تش ر ر ر ر ر ر رمرا هر ه االسر ر ر ر ر ر ررتراتيجيراإ ثال
والتداخا ما بي نشا الشركة ،والتلثير البيئي:

في المرحلة األولى تعما الشر ر ر ررركة علت ت ليا االنبعا  ،الن اياإ السر ر ر ررائلة ،والصر ر ر ررلبة ،ويتم "التركيز
علت االنت اا م من ق رد ال عا أي ىص ررالح المخل اإ الس ررلبية للنش ررا االقتص ررادي للش ررركة وهو يتوافق
مع الر ية ا مريكية للمس ر ر ر ر ر ر ر ولية االجتماعية ىلت من ق التوقع ال ي يركز علت "الت ليا ىلت الحد ا دنت
م الن اياإ أو ىزالتها قبا أ تحد " ،أي اعتماد النهج ا سرررتباقي الوقائي في تبني المس ر ر ولية االجتماعية

للش ررركاإ ،وه ا ما يتوافق مع الر ية ا وربية .أما المرحلة الثانية فتعتمد علت س رريرور ت ليا اآلثار البيئية
المرتب ة بالمنتجاإ وا مرحلة دور حياتها ،أي عدم التركيز علت منع التلو الناتج في مرحلة تص ر ر ر ر ررنيع
المنتج ف  ،وه ا يتح ق ب ضا التصميم ا يكولوجي للمنتجاإ.
وتتميز المرحلة ا ولت والثانية بتبني اس ر ر ر ررتراتيجياإ ابتكارية بصر ر ر ر ر ة جزئية ،ىال أ المرحلة الثالثة
تتميز ع المرحلرة االولت والثرانيرة بتايير جر ري ،واعتمراد الشر ر ر ر ر ر ررركراإ علت اسر ر ر ر ر ر ررتراتيجيرة ابتكرار راديكرالية

تس ر رراعدها علت ت ليا العبء البيئي لنمو وت وير أعمالها ،ع

ريق االس ر ررتثمار في الت نياإ النظي ة للاد،

ويلخص الشكا رقم ( )13المراحا الثالثة كالتالي:
الشكل رقم ( :)11سيرورة التدرج االستراتيجي نحو تحقيق االستدامة البيئية حسب )(Hart,1995
تكاليف أقل
الحد من
التلوث

استباق المنافسين



تقليل االنبعاث ،النفايات
السائلة ،والصلبة

اإلشراف

االستراتيجيات تعتمد على المسار

تقليل تكلفة دورة حياة
المنتجات

على المنتج

تنمية مستدامة

الموقع المستقبلي

 إستراتيجيات تتكامل و
تتداخل فيما بينها

تقليل العبء البيئي لنمو
الشركة وتطورها

Source :Hart, S. L. (1995). A natural-resource-based view of the firm. Academy of management
review, 20(4), 986-1014.
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ل د قدمإ أبحا

) (Hart,1995مس ر ر رراهماإ هامة في مجاا المسر ر ر ر ولية االجتماعية ،ىال أنها انت دإ

بسر ر ر ر ر رربب ىهمالها البعد االجتماعي واالقتصر ر ر ر ر ررادي وتركيزها ف

علت البعد البيئي .واسر ر ر ر ر ررتنادا لي ما قدمته

االنت اداإ ،اقترح الباحثا (َّ)Dyllick et Hockerts,َّ 2002ضرررور َّ التدرج االس ررتراتيجي في تبني المسر ر ولية
االجتماعية ،م خالا التدرج في ثال

االجتماعية ،وتمكنها م ىحدا

أنواع م االس ررتراتيجياإ ،تس رراعد الش ررركاإ علت تح يق االس ررتدامة

التوافق ما بي مختلف ا هداف التي تسعت لتح ي ها ،وتتمثا في:

 -1-3تحقيق الكفاءة البيئية ):(Éco-efficacité

تتجه معظم الشر ر ر ررركاإ ىلت اختيار الك اء البيئية كم شر ر ر ررر أسر ر ر رراسر ر ر رري يجسر ر ر ررد التزامها بالمس ر ر ر ر ولية

االجتماعية ،وتتمثا في اس ر ررتخدام الموارد بك اء لت ليا البص ر ررمة البيئية ،فهي تش ر ررما :ال اقة ،المياه ،ك اء

الموارد وك لك الن اياإ أو كثافة التلو  ،كما تمثا الك اء البيئية المعيار الم بوا علت ن اق واس ر ر ر ر ررع لت ييم
استدامة الشركاإ ،م خالا ت ييم مدى استخدامها ال عاا لرأا الماا ال بيعي.
وعاد ما تُحسر ررب الك اء البيئية علت أنها ال يمة االقتصر ررادية المضر ررافة م قبا الشر ررركة ،فيما يتعلق

بتلثيرها البيئي ا جمالي ،وتتح ق م خالا ت ديم خدماإ جيد بلسر ر ررعار تنافس ر ر ررية تلبي احتياجاإ البشر ر ر ررية

وتح ق نوعية الحيا الجيد  ،مع ت ليا التلثيراإ البيئية وكثافة المواردالمس ر ر ررتخدمة تدريجيا واا دور الحيا ،
ىلت مستوى يتناسب مع قدر ا رض علت التحما.
ى تح يق الك اء البيئية ،ال يك ي لوحده با يجب أ تتح ق أيض ررا الك اء االجتماعية ،والتي تس ررهم بش رركا
كبير في استدامة للشركاإ.
 -2-3تحقيق الكفاءة االجتماعية:
تصرف الك اء االجتماعية العالقة بي ال يمة المضافة للشركة وأثرها االجتماعي ،فال يجب افتراض

أ كا نشر ر ررا اقتص ر ر ررادي سر ر ررتكو تلثيراته س ر ر ررلبية ف

علت المجتمع ،فم الجانب ا يجابي تعتبر تلثيراته

ىيجابية (توفير فرص العما) ،وقد تكو س ر ر ررلبية (وقوع حواد

العما ،انتهاكاإ ح وق ا نس ر ر ررا ) ،واعتمادا

علت نوع التررلثير ،تعمرا الك راء االجتمرراعيررة علت ت ليررا الترلثيراإ االجتمراعيررة السر ر ر ر ر ر ررلبيررة برالنظر ىلت ال يمررة

المض ر ررافة ،وعند تح ي الك اء البيئية والك اء االجتماعية س ر ررتتح ق االس ر ررتدامة االقتص ر ررادية ،وله ا تش ر ررتر
استدامة الشركاإ استدامتها اجتماعيا.
قد تكو الك اء االجتماعية أدا م يد لزياد نسر رربة تح يق االسر ررتدامة االجتماعية ،وم المحتما أ

يسرراعد تبني ه ه االسررتراتيجية علت كسررب رضررا العديد م العمالء ،والتموقع في مراكز تنافسررية متميز في
ا س ر ر رواق المسرر ررتهدفة ،فالعديد م الشر ر ررركاإ التي تحتا الصر ر رردار  ،تعما بجد لخدمة عمالئها أكثر م أي
وقإ مضرت وبتكاليف أقا،ومع لك ،فإ المسرتهلك المسرتدام ال يشركا سروى جزء صراير م سكا العالم،

والجزء الكبير المتب ي ال ي ي لق عليه أسر ر ر ر ا الهرم مس ر ر ررتثنت م حتت أبسر ر ر ر الخدماإ والمنتجاإ ،مثا:
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الا اء ،الصررحة ،الخدماإ المالية أو االتصررااد فحسررب منظور الك اء االجتماعية ،ال يجب الت ييم والحكم
علت نشررا الشررركاإ بم ياا نسرربي ،ولك علت حسررب ا ثر االجتماعي ا يجابي الم لق ،ال ي يمك أ
تح ه الشركة بشكا مع وا.
 -3-3تحقيق العدالة البيئة:
ت ف العدالة البيئية في وس ر ر ر ر العالقة بي ىدار رأا الماا ال بيعي واالسر ر ر ررتدامة االجتماعيةد فبينما

تس ر ر ر ر ر ررتهلك ا جياا الحالية أجزاء كبير م رأا الماا ال بيعي في ا رض ،م المرج أ تتحما ا جياا
ال ادمة الجزء ا كبر م الضرر.
وم أجا تح يق االسر ررتدامة االجتماعية ،سر رريتعي ىيجاد حا عادا لتوزيع رأا الماا ال بيعي ،تص ر رب فيه
الشر ررركاإ م البة بتوظيف رأا الماا االقتص ر ررادي وال بيعي ،م أجا الخير المجتمعي .ويوضر ر ر الشر ر ركا
التالي ،التدرج االستراتيجي في تح يق االستدامة االجتماعية:
الشكل رقم( :)12سيرورة التدرج االستراتيجي نحو تحقيق االستدامة االجتماعية
الحالة التجارية
فاعلية بيئية :منشأة فاعلة في استخدام
الموارد الطبيعية

فاعلية اجتماعية :عالقة بين القيمة
المضافة للمنشأة وتأثيرها االجتماعي

فعالية بيئية :فعالية فنية أو بديل كامل
للفاعلية البيئية

فعالية اجتماعية :تقدير أو تقييم األداء
االجتماعي المطلق للمنشأة

الحالة
المجتمعية

الحالة الطبيعية
الكفاية :جعل الخيارات
المستهلكين األفرادمسئولة ،
مقاطعة جماعات المستهلكين
الستراتيجيات التسويق الضارة

المساواة البيئية :بين األجيال
في إرث رأس المال الطبيعي
على حد سواء إيجابي أو سلبي

Source : Adapté de Dyllick, T., &Hockerts, K. (2002). Beyond the business case for corporate
sustainability. Business strategy and the environment.

-4

األبعاد االستراتيحية للمسؤولية االجتماعية ودورها في خلق القيمة:
ى تبني برامج المسر ر ولية االجتماعية ال يخلق بالضررررور قيمة اقتصرررادية ،ف د تزيد في التكاليف

التي تتحملها الشركة ،رغم أنها قد تخلق قيمة لمجموعاإ مختل ة م أصحاب المصل .

وقدَّطور)(Burke et Logsdon, 1996نمو جا يتكو م خمسر ر ررة أبعاد اسر ر ررتراتيجية للمس ر ر ر ولية االجتماعية
للشررركاإ ت ثر علت قدرتها علت خلق ال يمة،و يسرراعدها علت تحديد برامج المس ر ولية االجتماعية المناسرربة
وتتمثرا ا بعراد في  :المركزيرة ،المالءمرة/الخصر ر ر ر ر ر رروص ر ر ر ر ر ر ريرة ،االسر ر ر ر ر ر ررتبراقية /روح المبادر ،الوضر ر ر ر ر ر رروح في
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الر ية،وال وعية .حي

يسر رراعد ت ييم ا بعاد علت توضر رري كيف أ الموارد وال دراإ المسر ررتخدمة في برامج

المس ولية االجتماعية ،قد تخلق قيمة للشركة .كما هو موض في الشكا التالي:
الشكل رقم( :)13العالقة بين األبعاداالستراتيجية للمسؤولية االجتماعية وخلق القيمة
أبعاد اإلستراتيجية

اإلستراتيجية عرّ فت بأنها

المخرجات اإلستراتيجية

غايات ،رسالة ،أهداف

المركزية

(Ansoff, Andrews,
)Thorelli

االقتراب من التوافق بين رسالة المنظمة
وأهدافها

ميزة تنافسية

الخصوصية

)(Rumelt, Porter

قدرة المنظمة على االستحواذ على أرباح
خاصة

خطة

روح المبادرة

خلق القيمة

)(Quinn

الدرجة التي تراعي عند تخطيط البرنامج
االتجاهات االجتماعية الناشئة

سيرورة

الطوعية

)(Lyles

نطاق التخاذ القرارات الطوعية وعدم وجود
متطلبات امتثال مفروضة من الخارج

فوائد
اقتصادية
محددة وقابلة
للقياس
تتوقعها

نموذج

الوضوح

)(Mintzberg

رصيد يمكن مشاهدته ،ويمكن التعرف عليه
من قبل أصحاب المصالح الداخليين
والخارجيين

Source: M Burke, L., & Logsdon, J. M. (1996). How corporate social responsibility pays off. Long
range planning.

 1-4المركزية:
يعرف ) )Burke et Logsdon 1996المركزية بلنها "م ياا لل رب م التوافق بي س ر ر ر ر ر ررياس ر ر ر ر ر ررة
أو برنامج المسر ر ولية االجتماعية ومهمة الش ررركة وأهدافها" .برامج المسر ر ولية االجتماعية للش ررركاإ عاد ما
تتعاما مع المشر ر رراكا االجتماعية أو البيئية اإ ا همية صر ر ررحاب المصر ر ررلحة ،وفي بعض ا حيا تكو
ه ه البرامج قليلة االرتبا بمهمة الشركة.
وم أجررا ىحرردا

التوافق والت ررارب وخلق ال يمررة ،علت الشر ر ر ر ر ر ررركررة التركيز في برامج المس ر ر ر ر ر ر ر ولي ررة

االجتماعية التي ت ع ضرم ن اق خبرتها ،مما يسرها اسرتخدام معرفتها ومهاراتها في تن ي ها ورقابتها بشكا
أفضر ر ر ررا ،وبه ا ت ا التكاليف م ارنة بالمبادراإ في المجاالإ التي ال ت همها الشر ر ر ررركة (Husted&, Allen,
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) ،2009فمن

المرج أ

تتمك الش ر ررركاإ التي تش ر ررارك في برامج المسرر ر ولية االجتماعية ،قريبة م

بيعة

نشر ر ررا ها وأهدافها االسر ر ررتراتيجية م خلق قيمة أفضر ر ررا م ارنة بالشر ر ررركاإ التي تعتمد برامج تكو هامشر ر ررية
هدافها ومهامها ،خاصة ى ا تمكنإ م ن ا استخدامها لت وير نشا ها االقتصادي.
 2-4الخصوصية/المالءمة:
يسرتخدم المصر ل بشرركا شرائع في أدبياإ ا دار االسرتراتيجية ،ويمثا قدر الشررركة علت رب ال وائد
المالية بتح يق ا هداف االجتماعية (َّ،َّ)Burke et Logsdon, 1996ى تصر ررب الموائمة اإ أهمية خاصر ررة
في عملية خلق ال يمة ،في حالة اسر ررتخدا م المس ر ر ولية االجتماعية كشر رركا م أشر رركاا تمايز المنتجاإ ،ع

ريق رب سر ر ررماإ المس ر ر ر ولية االجتماعية بالمنتج أو بالخدماإ المراف ة له ،حتت تال م احتياجاإ ش ر ر رريحة

م المسرتهلكي  ،وبه ا تتحوا السرلع والخدماإ ىلت منتجاإ اإ عالماإ تجارية مس ولة اجتماعيا مرت عة
السعر ،تسم بتح يق ىيراداإ مناسبة(Husted, Allen, 2009,op cit.) .

 3-4االستباقية/المبادرة:
هو المردى ال ي تسر ر ر ر ر ر ررتبق فيه المبادراإ االجتماعية التي تتبناها الشر ر ر ر ر ر ررركاإ احتياجاإ أصر ر ر ر ر ر ررحاب
المص ر ررال  ،وتش ر ررير ا دلة التجريبية ىلت وجود عالقة مهمة بي الس ر ررياس ر رراإ البيئية واالجتماعية االس ر ررتباقية

واس ررتراتيجية العما االس ررتباقية .حي

تميا الش ررركاإ ال ائمة علت الت اعا االجتماعي ىلت ىشر رراك أص ررحاب

المص ررلحة ب عالية والتكيف مع التوقعاإ المجتمعية الناش ررئة ،والعما علت اكتش رراف ال دراإ الكامنة في تلبية
ه ه االحتياجاإ ورب ها بشكا ىيجابي بخلق ال يمة.

فممارسر ر رة المبادراإ اجتماعية االس ر ررتباقية تس ر رراعد الش ر ررركاإ علت اكتش ر رراف االتجاهاإ االجتماعية المتاير
واالحتياجاإ بس ر ر رررعة أكبر ،م ارنة بالش ر ر ررركاإ المنافس ر ر ررة والتي ال تعتمد ه ه الممارس ر ر ررةد ف د يس ر ر ررهم توقع
التايراإ في االتجاهاإ وال يم االجتماعية في تحسر ر ر ر ر ر رري

لالبتكار(Husted& Allen, 2009, op. cit.).

كاء ا عماا ،وال ي يعد عنص ر ر ر ر ر ر ر ار أسر ر ر ر ر ر رراسر ر ر ر ر ر رريا

 4-4التطوع:
يشر ر ر ررير الت وع ىلت المعنت ال ي يتم ال يام به بلنش ر ر ر ر ة اجتماعية،

الشر ر ر ررركاإ تريد ،وليا نتيجة

ال يود ال انونية أو الحوافز الض ر ر ر ر رريبية .ى تتبنت الشر ر ر ر ررركاإ برامج المس ر ر ر ر ر ولية االجتماعية مع ىدراكها بلنها
تختلف ع النشرا االقتصرادي ال ي تمارسره باية االسرت اد م ال رص المتاحة في السروق ،علت شر أ

تدرك أيضرررا أ كا نشر ررا ت وم به قد يسر ررهم في خلق ال يمة داخا وخارج الشر ررركة ،فالمس ر ر ولية االجتماعية
تعزز قيم وث افة المنظمة وتدعم وت ور االتساق الداخلي والتزام الموظ ي .
وقد حاوا الباحثا )(Burke et Logsdon, 1996تزويد رجاا ا عماا بنهج عملي اتجاه المس ر ر ر ر ولية

االجتماعية للش ر ر ر ررركاإ ،وخلق ال يمة في بيئة أعماا ال تسرر ر ر ررعت فيها الشر ر ر ر ررركاإ ىلت تح يق ميز تنافسر ر ر ر ررية
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باس ررتخدام أنشر ر ة المس ر ر ولية االجتماعية للش ررركاإ ،وأكد الباحثا بل تبني المسر ر ولية االجتماعية يصر ررب
ق ار ار ع النيا اقتص رراديا وعيا ،تتجاوز به الش ررركة العما االجتماعي الموص رري بها قانونا ،باعتباره مص ررد ار
لخلق ميز تنافس ررية وخلق ال يمة ،وس رريس ررم بإنش رراء موارد وقدراإ فريد م نوعها ي درها العمالء ويص ررعب

ت ليدها ،علت شر رب

بعد الت وع با بعاد االستراتيجية ا خرىَّ (Husted & Allen, 2007).

 5-4وضوح الرؤية:
هي مدى ىمكانية مراقبة ا نش ر ر ر ة االجتماعية م قبا أصر ر ررحاب المصر ر ررلحة في الشر ر ررركة ،يمك أ
ت ثر أنشر ر ر ة المسر ر ر ولية االجتماعية المرئية بش ر رركا ىيجابي علت س ر ررمعة الش ر ررركة ،وقد أظهرإ ا بحا
الس ررمعة الجيد للش ررركاإ تس ررهم بش رركا كبير في خلق ال يمة ،ع

أ

ريق تعزيز أرا الماا االجتماعي ال ي

يصررعب تك ارره .وتعد السررمعة ميز تنافسررية رئيسررية في ا س رواق التي يصررعب فيها تمييز المنتجاإ ،وتج ب
العماا والموظ ي

وي الك اءاإ والمهاراإ ،كما تكسررب الشررركة الن و عند أصررحاب المصررلحة في ا دار.

ومع لك ،يب ت قرار االسرت اد م وضروح ر ية المسر ولية االجتماعية للشررركاإ غير معتمد مثال عند تبني
الشركاإ الستراتيجية الع اء الخير أو استراتيجية المس ولية ا يثاريةَّ (Husted& Allen, 2007,op.cit.).

 .IIالخيارات االستراتيجية والتوجهات العامة لتطبيق المسؤولية االجتماعية:
تعتبر المسر ر ولية االجتماعية قض ررية اس ررتراتيجية ،ال يمك فص ررلها ع االس ررتراتيجية العامة للش ررركة،

مع لك يتم تجاهلها وتهميشر ر ررها في عالم ا عماا ،وقد ي دي لك ىلت اض ر ر ر رار العديد م الشر ر ررركاإ ىلت
تحما تكاليف اجتماعية بسرربب التلو البيئي ،المنتجاإ المعيبة و/أو الخ ير صررحيا علت المس رتهلكي  ،أو
حواد

العما الناتجة ع ن ص السالمة وا م في العما.
له ا تحتاج الشرر ررركاإ ىلت فهم واتخا قرار بشر ر ررل الخياراإ االسر ر ررتراتيجية الواجب اعتمادها في تبني

كبير في
المسر ولية االجتماعية ،وتبرز مراجعة الد ارسرراإ في مجاا المسر ولية االسررتراتيجية للشررركاإ تنوعا ا
االستراتيجياإ ،م أهمها:
 -1الخيارات االستراتيجية للمسؤولية االجتماعية وفق أصل المبادرة والغرض منها:
حسر ررب ) (Rangan&Karim, 2012توجد ثالثة خياراإ يمك أ ت يم وتصر ررف ممارسر رراإ المس ر ر ولية

االجتماعية للش ر ر ررركاإ ،تعتمد علت أص ر ر ررا المبادر ،وغرض ر ر ررها االجتماعي أو البيئي كما هو محدد م قبا
الش ر ر ر ر ررركة ،حي

يتميز كا خيار اس ر ر ر ر ررتراتيجي بالمن ق ال ريد لكي ية تصرر ر ر ر ررميم البرامج في مجاالإ محدد ،

لمعالجة أولوياإ المس ولية االجتماعية للشركة.
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 -1-1استراتيجية العطاء الخيري:
في اس ر ر ر ررتراتيجية الع اء الخيري ،تركز الش ر ر ر ررركاإ علت ال يام بلعماا خيرية ،ىما علت ش ر ر ر رركا تمويا
مباش ر ررر للمنظماإ غير الربحية وم سر ر رس ر رراإ خدمة المجتمع ،أو ال يام بمش ر رراريع لخدمة المجتمع ،أو التبرع
بمنتجاإ وخدماإ للمنظماإ غير الربحية والسكا المحرومي

.

يمك وصر ر ر ر ررف ا عماا الخيرية للشر ر ر ر ررركاإ بلنها "روح" الشر ر ر ر ررركة ،وتعبر ع ا ولوياإ االجتماعية

والبيئية بالنسر ر ر رربة لم س ر ر ر رسر ر ر رري الشرر ر ررركة ،و دارتها التن ي ية والموظ ي  ،بدو توقع أي رب أو فائد مباشر ر ر ررر
للش ر ر ر ررركة ،وغالبا ما تحدد قيم المالكي المس ر ر ر رري ري ا ولوياإ الخيرية الش ر ر ر ررركة ،بينما قد تتلثر المس ر ر ر رراعي

الخيرية للشركاإ م قبا مجالا ا دار وا دار التن ي ية.

تنخر الشر ر ر ر ر ر ررركررة في العمررا الخيري يرردفعهررا من ق أنهررا جزء ال يتج أز م المجتمع ،وعليه را االلتزام
بالمسر ر رراهمة في تلبية احتياجاإ المجتمع ،رغم أ ت ييم مسر ر رراهمة ا نش ر ر ر ة الخيرية في اسر ر ررتراتيجية أعماا
الشر ر ررركة يمثا تحديا ل اد الشر ر ررركاإ .لك بشر ر رركا عام ،يعزز الع اء الخيري سر ر ررمعة الشر ر ررركة في المجتمع

المحلي ،ويوفر لهررا درجررة م ا مررا تس ر ر ر ر ر ر رراعرردهررا علت مواجهررة ا خ ررار الاير متوقعرة ،ويمررارا الع رراء
الخيري علت ش رركا تمويا خيري بش رركا متكرر مباش ررر ،أو غير مباش ررر ع

ريق م سر رس رراإ خيرية تابعة

للشركة تنش في العما االجتماعي.

في الواقع ،تعتبر المشرراريع الخيرية أن ت شرركا م أشرركاا المسر ولية االجتماعية للشررركاإ ،وال ُيتوقع
أ تخلق قيمة مالية ملموسرة ،فهي وعية نابعة م النوايا الحسرنة ،وهي اسرتراتيجية استباقية ،و قد يتحوا
الع اء الخيري م

وعي ىلت ىلزامي للشررركة بسرربب الضرراو المجتمعية ،ف د يكشررف ناش ر

اجتماعي،

أو صر ر ررح ي ،أو ىحدى منظماإ المجتمع المدني مخا ر أو بعض التبعاإ البيئية أو االجتماعية للنش ر ر را
الش ررركة ،وسر رواء كانإ الش ررركة م نبة أم ال ،س ررتضر ر ر في النهاية

الق حملة خيرية حتت تدرك الضر ررر

المحتما علت سررمعتها واصررالح صررورتها الم سر رسررية ،وفي ه ه الحالة ،س رتعتبر اس ررتراتيجية الع اء الخيري

ت اعلية ،تبنتها الشركة بسبب الضاو الخارجية صحاب المصال .
 -2-1استراتيجية إعادة هندسة سلسلة القيمة:

ى تبني اسرتراتيجية ىعاد هندسرة سرلسرلة ال يمة سريسراعد الشركاإ علت زياد فرص العما والربحية،
وخلق قيمة اجتماعية وبيئية ،م خالا تحسر رري ال عالية التشر ررايلية في جميع مراحا سر ررلسر ررلة ال يمة ،بحي
يكو المنبع في س ررلسرررلة التوريد أو المصرررب في سر ررلسرررلة التوزيع .ويميا أغلب ا كاديميي وقاد الشر ررركاإ

ىلت تبني ه ا الخيار االس ر ررتراتيجي نه يعتمد علت نمو ج "ال يمة المش ر ررتركة" ،ى تس ر ررعت الش ر ررركة ىلت خلق
قيمة اقتصادية واجتماعية ب ضا ت ليا تكاليف التشايا مع تخ يف اآلثار البيئية.
وعاد ما تتم ىدار مبادراإ المسر ر ر ر ر ر ر ولية االجتماعية للش ر ر ر ر ر ررركاإ م قبا مدير تن ي ي لإلنتاج و /أو

مدير تس ر ررويق ،بهدف تعزيز الك اء التش ر ررايلية و /توليد ا يراداإ ع

ريق ىعاد هندس ر ررة س ر ررلس ر ررلة ال يمة

الكاملة للش ر ررركة ،بما في لك اس ر ررتخراج الموارد ال بيعية وتايير المص ر ررادر ،والتص ر ررنيع ،والش ر ررح  ،وتس ر ررليم
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المنتجرراإ ،والتعبئررة ال ررابلررة للتحلررا البيولوجي ،والحررد م انبعرراثرراإ الكربو واسر ر ر ر ر ر ررتخرردام الميرراه وال رراقررة،
والن اياإ الص ررلبة في جميع أجزاء نظام ا نتاج .كما تركز ه ه االس ررتراتيجية علت خدماإ الرعاية الص ررحية
للعماا ،وتحسرري ظروف العما مما ي دي ىلت تحسرري أداء الموظ ي واخالصررهم ،سرريسرراعد ت ليا اسررتخدام
ال اقة والن اياإ والتلو في العملياإ الصناعية والتجارية علت ت ليا تكاليف التشايا.

وس ر ر ر ررتحاوا الشرر ر ر ررركة الترويج لل يمة االجتماعية أو البيئية المحس ر ر ر ررنة لمنتجاتها ،بواس ر ر ر ر ر ة ى الق مبادراإ
المسر ر ولية االجتماعية ،حتت تتمك م زياد أرباحها مرتكز في لك علت بناء عالقة أخالقية قوية ب اعد

عمالئها ،ودفعهم دراك مبادراإ الشررركة في مجاا المس ر ولية االجتماعية ،والسررعي لكسررب والئهم لعالمتها

التجارية.
 -3-1استراتيجية تحويل النظام البيئي:
تعتبر ه ه االس ررتراتيجية خروجا أسر رراس رريا ع التايير التدريجي والمهتم بمبادراإ الخيار االسر ررتراتيجي

الثراني ،التي تركز فيره الشر ر ر ر ر ر ررركررة في الم ررام ا وا علت زيراد ا ربراح .أمررا في خيرار تحويرا النظرام البيئي،

تحاوا الشر ر ررركة خلق قيمة مجتمعية م خالا التعاما بشر ر رركا كبير مع احتياجاإ اجتماعية أو بيئية حرجة
تدخا في ن اق أعمالها ،ولك قد ال تح ق ت ثر علت أرباح ا عماا في المدى ال صير.
علت خالف ن اقاإ المسر ر ولية االجتماعية للش ررركاإ في الخيار ا وا والثاني ،قد ال تخرج مس رراعي

الش ررركة ض ررم الخيار الثال

ع الك اءاإ ا س رراس ررية للش ررركة ،ولكنها قد تت لب منها تايير نمو ج أعملها

بشر رركا أسر رراسر رري ،وت وير مهاراإ واسر ررتراتيجياإ جديد  ،فالشر ررركة س ر رتخلق نظاما ىيكولوجيا ج ريا جديدا قد
يكو خارج اهتماماتها ا سر ر ر ر ر رراسر ر ر ر ر ررية في مجاا ا عماا ،نها س ر ر ر ر ر رتبتكر حلوال تواجه بها التحدياإ البيئية

واالجتمراعيرة ،وتعزز فرص نمو ا عمراا ويلرة ا جرا في النظرام البيئي الجرديرد ،وهو مرا ي دي ىلت تحوا
جوهري في سلسلة قيمة الحالية.
ى جهود المسر ر ر ر ولية االجتماعية للش ر ر ررركاإ في ه ا الخيار ليس ر ر ررإ تدريجية أو ح ر ،ولكنها تت لب

مواجهة المخا ر االستراتيجية ،والتركيز علت المكاسب االقتصادية ويلة المدى بدال م المدى ال صير

وله ا السربب ،يتم تن ي برامج المسر ولية االجتماعية المسر ولية االجتماعية للشرركاإ في استراتيجية تحويل
النظام البيئي بشر ر رركا أكثر فاعلية م قبا الشر ر ررركاإ التي لديها خ و ىنتاجية متنوعة ،وموارد مالية كبير
لمواجهة حالة عدم التلكد بخصوص العوائد المالية علت المدى ال ويا.
عاد ما ي ود تن ي االسر ر ررتراتيجية الرئيا التن ي ي للشرر ررركة أو ا دار العليا عملية علت المدى ال ويا ،فهي
تت لب تايير واس ررع الن اق في جميع نشرررا اإ الشرررركة ،وبدو ضر ررما ومتابعة أعلت مس ر ر وا تن ي ي في
الشركة ،م المحتما أال يلتزم الموظ و التن ي يو والمشاركي في تن ي االستراتيجية.
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الخيارات اإلستتتراتيجية للمستتؤولية االجتماعية وفق القيمة المنشتت،ةو والمدة المتوقعة للعائد على
االستثمار اإلجتماعي:
حس ر ر ررب تصرر ر ررنيف ( )Galbreath, 2006توجد أربعة خياراإ اسر ر ر ررتراتيجية للمس ر ر ر ر ولية ا جتماعية،

با عتماد علت صر ر رراحب المص ر ر ررلحة المس ر ر ررت يد م ال يمة المنش ر ر ررل  ،والمد المتوقعة للعائد علت االس ر ر ررتثمار
ا جتماعي ،وتتمثا ا س ررتراتيجياإ في :ىس ررتراتيجية المسر ر ولية اتجاه المس رراهمي  ،اس ررتراتيجية المس ر ر ولية
ا يثارية،ىستراتيجية المس ولية التبادلية ،واستراتيجية الموا نة.
 -1-2إستراتيجية المسؤولية اإلجتماعية اتجاه المساهمين:
تهدف ىس ر ر ررتراتيجية المسر ر ر ر ولية ا جتماعية اتجاه المس ر ر رراهمي ىلت تعظيم أرباح المسر ر ر رراهمي  ،م
خالا مس ر رراءلة ص ر ررارمة للمس ر ررييرينم

الثرو التي تم ىنش ر ررا ها تك ي لتلبية أي

رف مالكي رأا الماا،

مسر ر ر ولياإ اجتماعية اتجاه أص ر ررحاب المص ر ررال د فسر ر ريس ر ررم تح يق االرباح م توفير فرص العما ،وت ديم
السرلع والخدماإ التي ي لبها المسرتهلكو  ،ودفع الضررائب.وهك ا ،فإ الشرركة التي تسعىإلت تعظيم أرباحها

ىلت أقصررت حد ممك ال تضررم أمنها فحسررب ،با تسررهم أيضررا في خلق الثرو العامة وازدهار المجتمع .و
غالبا ماتسر ر ر ررتند ىسر ر ر ررتراتيجية المس ر ر ر ر ولية االجتماعية اتجاه المسر ر ر رراهمي علت ر ية قصر ر ر ررير ا جا تهتم فيه

الشر ررركإ بشر رركا أسر رراسر رري بتح يق نتائج مالية أفضر ررا م ارنة بال تر السر رراب ة نهاتركز علت الجانب المالي
واالقتصادي.

 -2-2استراتيجية المسؤولية االجتماعية اإليثارية:
تعتمد اسر ر ر ر ر ررتراتيجية المس ر ر ر ر ر ر ولية االجتماعية ا يثارية علت تداخا العالقاإ بي الشر ر ر ر ر ررركة ومجتمعها
باعتبارها عضر ررو ،موا

صر ررال وفعاا يسر ررهم بشر رركا ىيجابي في المجتمع ،يلتي الع اء الخيري النمو جي

م فائض أرباح الشررركة وتوزيعها حسررب ال يمة االجتماعية والمباد االجتماعية وا خالقية د قد يتم توجيه

ال وائض ىلت أنواع مختل ة م الم س ر ر رسر ر رراإ االجتماعية ،أو التعليمية،الترفيهية ،الث افية ،والرعايا الصر ر ررحية
م أجا تحسي الظروف المعيشية وجود حيا المجتمع.
فه ه االس ر ر ر ررتراتيجية ي ودها مبدأ "ال يام بما هو ص ر ر ر ررحي عند ال در "م خالا مس ر ر ر رراعد الش ر ر ر ررركة
للمجتمع دو انتظار الحص ر ر ر رروا علت م ابا ،وه ا مص ر ر ر رردره قيم ومباد أص ر ر ر ررحاب الش ر ر ر ررركة والمس ر ر ر ررييري

ومعتدقادتهم ،وقناعتهم الدينية ،والعما علت رد الجميا للمجتمع ال ي تنش ر ر ر ر ر ر فيه ،فالشر ر ر ر ر ررركة تس ر ر ر ر ر رهم في

معالجة المشراكا وال ضرايا االجتماعية ع
ا حدا

ريق ت ديم مسراهماإ خيرية سرنوية بصر ة مستمر ،أو حسب

التي يعيش ر ر ر ر ر ررها المجتمع كالمس ر ر ر ر ر رراعداإ الم دمة في حالة حدو كوار ال بيعية ،مع لك ال يتم

قياا تلثير لك علت المزايا المباشر التي ستحصا عليها الشركة.
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 -3-2استراتيجية المسؤولية االجتماعية التبادلية:
خيار اسر ر ررتراتيجيا عمليا باعتبار أنه يهدف ىلت حا النزاعاإ واحدا
ا
يعتبر

التوافق ما بي ا هداف

االقتص ر ر ررادية للش ر ر ررركة ،والتوقعاإ الاير محدود للمجتمع بش ر ر ررا التزام الش ر ر ررركاإ بال يم ا خالقية ،وحماية
البيئة وخدمته في المجااإ التي تهمه.
فاسررتمرار وت ور أعماا الشررركة في المجتمع الحدي

يت لب ا خ بعي االعتبار خدمة أصررحاب

المص ر ررال  ،مع مراعا حص ر ررولها علت المزايا االقتص ر ررادية ،ويش ر ررتر تبني ه ا الخيار االس ر ررتراتيجي التزامها
الجاد وتكثيف ممارس ر ر ر ر ررتها ا جتماعيةد فمثال س ر ر ر ر ررتلتزم في عملية التص ر ر ر ر ررنيع بالش ر ر ر ر رررو البيئة وال انونية،
وسررتس ر يد م ابا لك م عد مزايا ،كت ادي تكل ة المتابعة ال انونية ،تعظيم المزايا للمجتمع والحصرروا علت
مزايا اقتصادية ىيجابية.
و نجاح ه ا الخيار ا س ر ر ر ررتراتيجي ،غالبا مع تع د الش ر ر ر ررركاإ شر ر ر ر رراكة مع المنظماإ الاير حكومية،
والمجتمع المحلي ،كما تسررتخدم التسررويق المرتب بخدمة قضررية محدد تش رررف عليه منظماإ غير ربحية،
تخدم ال ضرايا االجتماعية والبيئية .فه ه النشرا اإ تعتبر اسرتثمار اجتماعي علت المدى المتوسر وال ويا،
عوائده قد تكو مالية مثا زياد مبيعاإ الشررركة ،أوغير مالية ،تحسرري سررمعتها ،وتعزيز هويتها الم سرسررية،
كسب والء والتزام الموظ ي  ،كما سينعكا لك ىيجابا علت أداء الموظ ي والشركة.
فتبني اسررتراتيجية المسر ولية االجتماعية التبادلية تهدف الشررركاإ ىلت تعزيز أدائها ،لك يشررتر تبني
ه ه االسر ر ر ررتراتيجية ت عيا ىدار االسر ر ر ررتثمار االجتماعي م أجا قياا نتائجه ،واعداد الت ارير علت أسر ر ر رراا
النش ررا الممارا ،فا بالغ يعد م لبا أس رراس رريا للتن ي ال عاا الس ررتراتيجية المسر ر ولية االجتماعية للش ررركاإ،
سيساعدها حتما علت ت ييم العائد الح ي ي.
 -4-2استراتيجية المواطنة:
ى

الش ر ررركاإ التي تتبنت اس ر ررتراتيجية الموا نة كخيار اس ر ررتراتيجي للمس ر ر ر ولية ا جتماعية ،تدرك أ

أصر ر ر ر ر ررحاب المص ر ر ر ر ر رال لديهم اهتماماإ وتوقعاإ مختل ة ،بما في لك المسر ر ر ر ر رراهمي  ،العمالء ،الموظ ي ،
الموردي  ،المنظماإ الاير الحكومية ومختلف ال اعلي في المجتمع .وتسررعت الشررركة الموا نة للبح

ع

رق للتوفيق ما بي أهدافها االقتصر ررادية وت لعاإ أصر ررحاب المصر ررلحة ،رغم الصر ررعوباإ التي قد تواجهها
في سبيا تح يق لك.
وتكم الس ر ررمة الرئيسر ر ررية السر ر ررتراتيجية الموا نة في اسرر ررتباق ىحتياجاإ وأهداف أصرر ررحاب المص ر ر رال
المختل ة ،وأخ ها بعي ا عتبار في عملية ص ر ر ر ر ررنع ال رار ،كجزء ال يتج أز م اس ر ر ر ر ررتراتيجية الش ر ر ر ر ررركة ،حتت
تتكامال هداف ا جتماعية والبيئية مع ا هداف االقتص ر ر ر ررادية للش ر ر ر ررركة ،بما يس ر ر ر رراهم في الت دم نحو تح يق
النمو االقتصادي المستدام ،والمساعد في بناء مجتمعاإ أفضا.
المركز الدِّيمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

538

ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
ومع لك  ،وبالنظر ىلت مدى تع يد ىدار احتياجاإ أصررحاب المصررلحة المتعددي  ،فم المعترف به
أ منافع اسر ر ر ر ررتراتيجية الموا نة ال عالة قد ال تتح ق في ى ار زمني قصر ر ر ر ررير ،نها تعتمد علت اسر ر ر ر ررتثماراإ
ويلرة المردى ،وتحص ر ر ر ر ر ر ريرا العوائرد علت المردى ال ويرا ،حتت وا كرا

لك علت حسر ر ر ر ر ر رراب تح يق النتائج

وتحسر ر رري العوائد علت المدى ال صر ر ررير .كما يجب أ تتسر ر ررم سر ر ررياسر ر ررة الموا نة بالش ر ر ر افية فيما يتعل ببرامج
المس ر ر ر ولية ا جتماعية والموارد المخصر ر ر رص ر ر ررة لتن ي ها .وم المتوقع أ تحص ر ر ررا م ابا تبنيها اسر ر ر رتراتيجية
الموا نة ،علت مكافآإ ملموس ر ررة مثا النتائج المالية المحس ر ررنة،ومكافآإ غير الملموس ر ررة ،كتحس ر رري س ر ررمعة
الشركة ،وصورتها علت المدى البعيد.
-3

التوجهات االستراتيجية العامة للمسؤولية االجتماعية للشركات:
تبرز مراجعرة ا دبيراإ أعاله حوا اسر ر ر ر ر ر ررتراتيجية المس ر ر ر ر ر ر ر ولية االجتماعية ،تنوعا كبي ار في الخياراإ

االسر ر ر ر ررتراتيجية ،لك تنحصر ر ر ر ررر جميعها في ثالثة اتجاهاإ رئيسر ر ر ر ررية تتمثا في :توجه اسر ر ر ر ررتراتيجي داخلي،
خارجي ،تكاملي)َّ، (kurinen, 2018وهي تشر رركا قاعد أسر رراسر ررية لد ارسر ررة الخياراإ االسر ررتراتيجية للمس ر ر ولية
االجتماعية ،التي يمك أ تتبناها الشركاإ في أعملها.
 -1-3التوجه االستراتيجي الداخلي:
ى الموارد الداخلية للش ر ر ر ر ر ررركة تلعب دو ار مهما في تس ر ر ر ر ر ررهيا توجه الش ر ر ر ر ر ررركة نحو تبني المس ر ر ر ر ر ر ر ولية

االجتماعية ،فالتعرف علت ال دراإ الداخلية س ر رريسر ر رها ت وير موارد مس ر ررتدامة ومزايا تنافس ر ررية ،ويعتبر تبني
س ررلوك أخالقي ومسر ر وا مع أص ررحاب المص ررال  ،مورد م تاح يس ررم بتح يق ا داء االقتص ررادي ،وتحسر ري
س ررمعة الشرررركة .كما تسررراعد ا نش ر ر ة المس ر ر ولة اجتماعيا علت تح يق منافع داخلية للشرررركة ،مثا :ت وير

موارد وقدراإ جديد تتعلق بالمهاراإ ،المعرفة ،وث افة الش ر ر ر ر ر ررركة ،وهنا يبرز الدور الحاسرر ر ر ر ر ررم وال عاا لهوية
الشركة عند توجهها نحو تبني المس ولية اجتماعية كخيار استراتيجي لت وير أعمالها.
وبشر ر ر ر ر ر رركا عامُ ،ينظر ىلت التوجه االسر ر ر ر ر ر ررتراتيجي الداخلي علت أنه و أهمية خاصر ر ر ر ر ر ررة في البيئاإ
المضر ر ر ربة والمتاير بس ر رررعة ،حي يص ر ررعب علت الش ر ررركاإ تايير اتجاهها االس ر ررتراتيجي لمواكبة التايراإ
الديناميكية في ا س ر رواق المسرررتهدفة ،واالسر ررتجابة لت لعاإ أصرررحاب المص ر رال  ،وسر رريسررراعدها التركيز علت
مواردها وقدراتها الداخلية علت التلقلم مع التايراإ.
 -2-3التوجه االستراتيجي الخارجي:
عاد ما يسررتخدم قاد الشررركاإ مص ر ل خدمة أصررحاب المصررلحة ،في أبرز خ اباتهم وممارسرراتهم

في مجاا المسر ولية االجتماعية .ويشررير مصر ل خارجي ،لتوضرري أ ال يام بشرريء ما سري دي ىلت نتيجة
من ص ررلة ،وبه ا يمك اسر ررتخدام مص ر ر ل خارجي لتوض ر ر الش ررركة بل خدمة أصرررحاب المصر ررلحة سر رريعود
ب يمرة م يرد علت الشر ر ر ر ر ر ررركرة ،ومنره تبرير لمرا عليهرا ا خر بعي االعتبرار ت لعراتهم واحتيراجراتهم في عملية

صررنع ال رار .وعند تض ررييق كلمة " توجه اس ررتراتيجي خارجي " ،فس رريعني لك أ الش ررركة ل تلتزم بممارس ررة
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ا عماا التي تعزز الرفاه االجتماعي ،الث افي وت لا البصررمة البيئية لنشررا ها ،ىال ى ا توقعإ أثرها ا يجابي
علت العوائد االقتص ررادية ،وتح يق ميز تنافس ررية .ومنه ُينظر ىلت المسر ر ولية االجتماعية للشر رركاإ علت أنها
اإ قيمة خارجية في الم ام ا وا ،فهي وسرريلة لتوفير شرريء آخر ،وأدا تسرراعد الشررركة في الحص روا علت

المن عة االقتصادية ،كما تكسبها ال ابع الم سساتي والشرعي.

وم وجهة نظر التوجه االسر ر ر ررتراتيجي الخارجي للمس ر ر ر ر ولية االجتماعية ،تعتبر االسر ر ر ررتراتيجية عملية

خارجية ،ينصر ررب التركيز فيها علت عواما خارج التنظيم كلسر رراا لصر ررنع ال رار االسر ررتراتيجي ،وال تنحصر ررر
العواما الخارجية في بيئة ا عماا (أي عواما السروق والصرناعة) ،فهي تشررما أيضرا مجموعة م ال ضررايا
المتعل ة بالبيئة البشرية والمحي البيئي.
 -3-3التوجه االستراتيجي المتكامل:
ينظر التوجه االس ر ررتراتيجي المتكاما ىلت اس ر ررتراتيجية المسر ر ر ولية االجتماعية كممارسر ر ررة متكاملة،
فهو يسعت حدا

التواز بي جميع العواما المناسبة ،التي تعزز ا داء الشاما.

تعتمد الش ررركة في ه ا التوجه علت التش ررخيص االس ررتراتيجي الت ليدي في عملية ص ررنع ال رار ،أي تش ررخيص
بيئتها الداخلية علت أسر ر رراا ن ا ال و والضر ر ررعف (ال دراإ وموا

الضر ر ررعف) ،وتحديد ال رص والتهديداإ

في بيئة أعمالها (ال رص أو مزايا المتاحة عند خدمة أص ر ر ر ر ر ررحاب المص ر ر ر ر ر ررال  ،والتهديداإ التي يش ر ر ر ر ر رركلونها
كمجموعاإ ضا استراتيجية ،قد ت ثر علت نشا الشركة).

ومنه يس رراعد التوجه االس ررتراتيجي المتكاما علت ت وير نمو ج اس ررتراتيجي مسر ر وا اجتماعيا ،يحد

التوافق ما بي ال دراإ الداخلية للشركة وال رص المتاحة في بيئتها الخارجية".
ويلخص الشر رركا رقم ( )11أدناه ،التوجهاإ االس ر ررتراتيجية العامة للمسرر ر ولية االجتماعية للش ر ررركاإ الس ر ررابق
شرحها أعاله:
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الشكل رقم ( :)14التوجهات اإلستراتيجية العامة للمسؤولية االجتماعية
توج إستراتيجي داخلي
أساس صناعة القرار هو الشروط التنظيمية الداخلية
توج
المسؤولية
خارجي
اعتبار
اآلخرين
على أنهم
وسائل في
صنع القرار

منظور التوعية

منظور المقدرة
منظور
تكاملي
منظور السوق

منظور اإلستدامة

توج
المسؤولية
داخلي
اعتبار
اآلخرين
على أنهم
غاية في
صنع القرار

توج إستراتيجي خارجي
أساس صناعة القرار هو الشروط التنظيمية الخارجية

Source:Heikkurinen, P. (2018). Strategic corporate responsibility a theory review and synthesis. Journal
of Global Responsibility, 9(4), 388-414.[PDF] emeraldinsight.com

خاتمة:
ى قراء في أهم ا دبياإ المتعل ة باس ر ر ر ر ر ررتراتيجية المسر ر ر ر ر ر ر ولية االجتماعية للش ر ر ر ر ر ررركاإ ،تبرز أهمية
اعتمادها كاس ررتراتيجية أعماا ،ى تمك الش ررركاإ م تحديد ا نشر ر ة التي تمتلك الموارد وال دراإ الالزمة
السررتخدامها ،حتت تكو مس ر ولة اجتماعيا وتسرراعدها علت اختيار ما سرريعزز ميزتها التنافسررية علت شررر

التخ ي لت بيق المسر ر ولية االجتماعية كجزء ال يتج أز م خ تها االسر ررتراتيجية ،حينها س ررتتمك الشر ررركاإ
م ىحدا

التوافق ما بي

تعظيم ا رباح وخلق ال يمة لصر ر ر ررال المسر ر ر رراهمي  ،والتصر ر ر رررف ب ري ة أخالقية

ومس ولة اتجاه أصحاب المصال .
وال يمك مناقشررة التوجه ا لزامي أو ال وعي لتبني اسررتراتيجية المس ر ولية االجتماعية ،ف د أص رربحإ

في عالم ا عماا الحدي  ،م ياا لت ييم ا داء الش رراما للش ررركاإ ،وله ا يمك اعتبارها كحتمية اس ررتراتيجية
تكسررب الشررركاإ مرونة ممارسررة ا عماا بص ر ة متكاملة ،تسررعت م خاللها ىلت ىحدا

التواز بي جميع

العواما المناسبة لتعزيز ا داء الشاما.
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 برلين- المركز الدِّيمقراطي العربي ألمانيا

ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
"واقع المسؤولية االجتماعية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية"
”"The reality of social responsibility in the Algerian economic institution

د .بومنجل حسين
جامعة عنابة  /قسم علم االجتماع  /الجـزائر
ملخص:
يعالج هذا المقال موضوع واقع المسؤولية االجتماعية ودورها في المؤسسة االقتصادية ،من خالل
البحث في معرفة قوانينها ،مجاالتها وألياتها ،واتخاذها كأداة لتحسين بيئة العمل ،ومن هنا يهدف هذا
البحث إلى معرفة الدور االجتماعي والبيئي الذي تلعبه المسؤولية االجتماعية في المؤسسة االقتصادية
والكشف عن مدى فعاليتها اتجاه األطراف المتعاملة معهم.

الكلمات المفتاحية :المسؤولية االجتماعية ،المؤسسة االقتصادية الجزائرية ،بيئة العمل.
Abstract
This paper examines the role of social responsibility and its role in the economic institution
by looking at the knowledge of its laws, fields and mechanisms, and taking it as a tool to
improve the working environment. Hence, this research aims to know the social and
environmental role played by social responsibility in the economic institution, Its
effectiveness towards the parties involved.
Keywords: Social responsibility, Algerian economic institution, work environment.
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مقدمة:
تخطت المؤسسة االقتصادية اليوم مرحلة النظرة التقليدية ألهدافها الربحية والنفعية ،كونها أداة
لتحقيق النمو االقتصادي ومحاولة جني أكبر كمية ممكنة من األرباح ،إلى نظرة حديثة من خالل دمج
البعد االجتماعي والبيئي مع الهدف االقتصادي جنبا إلى جنب في استراتيجية المؤسسة ،حيث كانت

معظم الفوائد الناتجة عن جهد العمال يذهب قسم منها في التوسع وانشاء مصانع جديدة ،مستغلة بذلك
العمال لساعات طويلة في ظل ظروف عمل قاسية وأجور متدني ــة نتج عنه تدهور في اإلنتاج ،وظهور
صراعات ونزاعات فردية وجماعية تطالب بتحسين ظروف العمل ،حيث خلفت إحباطا وظيفيا للعاملين

بها ،مما دفع الكثير من المهتمين بشؤون الصناعة والتنظيم في ذلك الوقت إلى ضرورة االهتمام واعادة
النظر في ظروف العمل.
كان ثمرة ذلك التجارب الشهيرة التي أجريت في مصانع "هاوثورن" وهي باختصار محاولة لدراسة
تأثير االهتمام بالعاملين وبظروف العمل على اإلنتاج واإلنتاجية ،ويمثل ذلك قفزة نوعية في تطور مفهوم
المسؤولية االجتماعية ،حيث بدأ االهتمام بشؤون العمال ،كما تبارت كثير من المؤسسات الرائدة في ذلك
الوقت في إجراء دراسات مشابهة وأبدت اهتماما بالعناصر المادية للعمل من أجل توفير ظروف عمل
مالئمة وأفضل للعاملين بغرض زيادة اإلنتاج وزيادة أرباح المالكين ،وهنا نستطيع القول بأن إدارات
المؤسسات قد وعت جانبا بسيطا من المسؤولية االجتماعية ،التي تتجسد كألية تنشط داخل المؤسسات

التي أصبحت ذات بعد اجتماعي تلتزم بضوابط أخالقية وتنظيمية اتجاه العمال والمجتمع الذي تنشط فيه.
لم يعد اليوم في مصلحة المؤسسة سواء على المدى البعيد أو القصير إغفال الجوانب المتعلقة
بالحماية االجتماعية والموارد البيئية المختلفة ،إذ أصبح تبني أليات المسؤولية االجتماعية أم ار ضروريا

لضمان استم اررية المؤسسة وتحسين أدائها االقتصادي وكذا الحفاظ على صورتها في المحيط الذي تتواجد
فيه ،فمصلحة المؤسسة االقتصادية تحتم عليها االهتمام بأمن وسالمة العمال ،ذلك أن معظم عناصر

إنتاجها هي من العاملين فيها.
اإلشكالية:
تركمات
عرف مفهوم المسؤولية االجتماعية اهتماماً كبي اًر في قطاعات النشاط االقتصادي والناتج عن ا

جعلت هذا المفهوم يخرج من كونه عبارة عن ممارسات طوعية اختيارية للمؤسسات في تعاملها مع كافة
األطراف ذات العالقة ،إلى ممارسات إجبارية أصبحت تمثل مصد اًر لتحقيق التميز والريادة وزيادة القدرة

التنافسية ،كما تدعم بقاءها وتضمن استم ارريتها ،وذلك من خالل مضاعفتها لجهودها نحو تبني مقاربة

المسؤولية االجتماعية ،و السعي لبناء عالقات استراتيجية أكثر عمقًا مع األطراف ذات المصلحة ،لكي

تتمكن من مواجهة التحديات التي تتعرض لها في عصرنا الراهن ،وخاصة تلك المتعلقة بالمنافسة التي
أدخلت متطلبات اجتماعية وبيئية في طياتها.
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بناء على ما سبق انطلقت هذه الدراسة من تشخيص واقع المسؤولية االجتماعية وفهم مدى تأثيرها في
بيئة العمل بالمؤسسة االقتصادية الجزائرية ،من خالل التركيز على الدور االجتماعي والبيئي الذي تؤديه
هذه المسؤولية بشأن ظروف العمل بالمؤسسة و بالتالي العمل على تحسينها.

إن المسؤولية االجتماعية للمؤسسة بما تحمله من أدوار اجتماعية وبيئية آخذة بعين االعتبار تحسين

ظروف العمل داخل المؤسسة .و عليه يسعى هذا المقال إلى محاولة إزالة الغموض الذي يحيط بهذا
المفهوم لدي مسيري المؤسسات االقتصادية ،من خالل تبيان الفوائد التي يدرها على مؤسساتهم في حال
تطبيقه .فنخلص إذا لطرح التساؤل االتي:

 ما هو واقع المسؤولية االجتماعية في بيئة العمل بالمؤسسة االقتصادية الجزائرية؟ أهمية الدراسة:تكمن أهمية هذه الدراسة في األهداف التي تسعى إلى تحقيقها من خالل الدور االجتماعي الذي تلتزم
به المؤسسة اتجاه العاملين بها لتحسين ظروف عملهم ،و نظ ار للدور الهام للمسؤولية االجتماعية في دمج
البعد االجتماعي والبيئي مع الهدف االقتصادي جنبا إلى جنب في استراتيجية المؤسسة .يهدف هذا المقال

إلى التعرف على التطور التاريخي المسؤولية االجتماعية ،وكذلك واقعها في المؤسسة الجزائرية ،مع تحديد
مجاالتها ،قوانينها والياتها ،ثم إبراز مدى أهميتها كوسيلة لتحسين بيئة العمل.
أوال :التطور التاريخي للمسؤولية االجتماعية في المؤسسة:
إن المتتبع لتطور مفهوم المسؤولية االجتماعية وألياتها في المؤسسات ،أظهر أن هذا المفهوم قديم
وكان له اهتمام من طرف أصحاب األعمال ،لذا سنحاول في هذه الفقرة استعراض أهم المراحل الزمنية

لتطوره ملخصة في أربعة مراحل أساسية (:طاهر محسن منصور الغالبي ،صالح مهدي محسن العامري،8002،
ص)00

الثورة الصناعية واإلدارة العلمية:
تمثل الثورة الصناعية حدثا بار از في تاريخ اإلنسانية ،حيث بدأ استخدام المخترعات العلمية في
المؤسسات ،وكان أرباب العمل يركزون جهودهم فقط على تحسين األداء االقتصادي ،من خالل االهتمام
بالبيئة الداخلية لتحقيق األرباح إلعادة استثمارها دون االهتمام بالعاملين والمجتمع ،فلقد عرفت هذه الفترة

استغالل جهود العاملين وتشغيل األطفال والنساء لساعات طويلة في ظل ظروف عمل قاسية و أجور
متدنية من جهة ،ومن جهة ثانية لم يكن هناك أي وعي بيئي ،فالثورة الصناعية كانت في بدايتها ،كما أن

وفرة المياه والمساحات الشاسعة والخضراء لم تستغل ،حيث تم إستترافها بشكل يحقق أعلى العوائد
واألرباح ،دون التنبه لخطورة التلوث البيئي على المجتمع الذي تنشط في محيطه.
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أمام هذه الوضعية ،أدرك أرباب العمل جانبا بسيطا من المسؤولية االجتماعية تجسد في تحسين
أجور العمال ،لكن مقابل جهد كبير يبذلونه لضمان إنتاج أكبر.
ب -مرحلة العالقات اإلنسانية و تجارب هاوثورن:
إن تزايد استغالل العاملين واصابات العمل الكثيرة ،باإلضافة إلى الوفيات الناتجة عن تشغيل

األطفال والنساء ،أدى بالقائمين على المؤسسات إلى التفكير في تحسين ظروف العمل ،حيث تزامن هذا
مع ابتكار هنري فورد) (Henri Fordلخطوط اإلنتاج ،والذي ترتب عنه إنتاج كميات كبيرة من السيارات،
مما أدى إلى زيادة نسب الغازات الملوثة للهواء ،كما أن دراسة مصانع هاورثون لتأثير االهتمام بالعاملين
واإلنتاج أدى إل ى تحسين ظروف عملهم ،وهنا بدأ االهتمام بالمسؤولية االجتماعية في المؤسسات لغرض

زيادة أرباح المالكين.

ت-مرحلة الكساد االقتصادي الكبير و النظرية الكنزية:
إن إهمال المؤسسات الصناعية لمسؤوليتها اتجاه بعض األطراف المتعددة جعلها في تضاد مع
مصالح المستهلكين ،حيث كان هدفها تسويق أكبر كمية من المنتجات دون األخذ بعين االعتبار رغبات

كبير
ا
وميول المستهلكين ومصالحه المتعددة ،مما أدى إلى الكساد العالمي الكبير ،و الذي أفرز انهيا ار
للمؤسسات وبالتبعية تسريح أالف العمال ،وفي هذه الفترة كانت المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في أدنى
مستوياتها ،حيث نجم عنها ظهور دعوات مهمة لتدخل الدولة لحماية مصالح العاملين (موالي لخضر عبد

الرزاق ،شنيني حسين.)2011،

لقد أدى ظهور نظرية كينز) (Kenzالتي دعت بوجوب تدخل الدولة بحد معقول ،إلعادة التوازن

االقتصادي و بناء أرضية لتأصيل األ فكار وتحديد عناصر المسؤولية االجتماعية ،من خالل تعزيز دور
النقابات ،حيث تعالت األصوات للمطالبة بتحسين ظروف العمل ،وسن قوانين جديدة ،وتحديد الحد األدنى
لألجور ،واشراك العاملين في اإلدارة ،وقد ظهر هذا جليا بعد الحرب العالمية الثانية والتوسع الصناعي،
وهنا بدأت المسؤولية االجتماعية تأخذ مكانة هامة في استراتيجية المؤسسة.
ث -مرحلة المواجهات الواسعة بين اإلدارة والنقابات:
تميزت هذه المرحلة بتعاظم قوة النقابات وزيادة تأثيرها في ق اررات المؤسسة بشكل عام ،وزيادة توعية الناس
بالمخاطر البيئية ،وتعالت األصوات التي تطالب بتحسين نوعية الوقود ،كما تميزت هذه الفترة بزيادة
القضايا المرفوعة أمام المحاكم ألسباب تتعلق بجوانب مهمة من االنتهاكات البيئية المختلفة التي صدرت
عن هذه المؤسسات ا تجاه المستفيدين من منتوجاتها مثل عدم صالحية وجودة المنتوج من طرف فئات
المجتمع وخاصة في قضايا التسمم الغذائي أو االنتهاكات البيئية المختلفة ،ناهيك عن سلسلة من
المركز الدِّيمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

404

ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
الفضائح المالية من قبل العديد من المؤسسات العالمية مثل مؤسسة أنرون وغيرها ،والتي لفتت االنتباه
إلى الممارسات الخاطئة وتفشي الفساد بها ،ما أدى بها إلى زيادة االهتمام بالجوانب االجتماعية والبيئية
واألخالقية للعاملين ،من خالل تبنيها لمفهوم محاسبة المسؤولية االجتماعية وادراج الشفافية لمحاربة هذه
الظاهرة(Frederic–w 1975 P18 (.

ج -مرحلة القوانين والمدونات األخالقية:
تجسدت هذه القوانين ذات األهداف االجتماعية واأل خالقية نتيجة النداءات واالحتجاجات السابقة ،حيث

بدأت المؤسسات االقتصادية وخاصة الصناعية منها بتطبيق االلتزامات األخالقية في شعاراتها ورسائلها
الهادفة إلى توعية العمال بالقواعد والضوابط السارية بالمؤسسة والمتعلقة باالهتمام بالجوانب االجتماعية
واألخالقية ،إضافة إلى بروز جماعات الضغط؛ منها جمعيات حماية المستهلك و جماعات حماية البيئة

و الدفاع عن حقوق المرأة والطفل وغيرها ،و التي أثرت على مختلف شرائح المجتمع ،من خالل الضغط
على المؤسسات بشكل غير مباشر لتبني هذه االلتزامات ذات البعد االجتماعي والبيئي في المحيط الذي
تتعامل معه ،وبهذا أصبحت المسؤولية االجتماعية في هذه المرحلة أكثر نضوجا في القوانين وأقوي

حضو ار على أرض الواقع.

ح-مرحلة اقتصاد المعرفة وعصر المعلوماتية:
اتسمت هذه المرحلة بتغير طبيعة االقتصاد وبروز ظواهر مثل العولمة والخصخصة وتنوع الصناعات
وازدهارها واتساع نمو قطاع الخدمات وانتشار تكنولوجيا المعلومات وشبكاتها ،ونتيجة تخلي الحكومات
عن الدعم العام لحماية العمال ،أدت هذه األليات الجديدة إلى تغير في هياكل االقتصاديات في دول

العالم ،مما أثر على ظروف العمل بصفة عامة ،مما أدى إلى انهيار العديد من المؤسسات االقتصادية
العمالقة نتيجة عدم التزامها بالمسؤولية االجتماعية وأخالقيات المهنة ،األمر الذي ألحق أض ار ار بالغة
بأصحاب هذه المؤسسات والعاملي ن بها والمجتمع على حد سواء ،كل هذه االنتهاكات ولدت قيما جديدة
ترتبط بالطبيعة الرقمية لالقتصاد الجديد( ،محمد عباس بدوي 8000،ص.)82

ثانيا :أبعاد المسؤولية االجتماعية للمؤسسة:
قدمها الباحث كارول (َّ )Carrollفي طرحه لمفهوم المسؤولية االجتماعية كاالتي( :حسين األسرج2010،
ص)00

أ -البعد االقتصادي :يدعو إلى أن تكون المؤسسة منتجة ومربحة ،من خالل أطر المبادالت التي تقر
مشروعية الربح في حدود والمنافسة العادلة ،بخالف النظريات الوضعية التي تؤمن بمبدأ االنتهازية في

التعاقدات المبرمة بين المتعاملين وتسعى إلى تعظيم المنفعة وتمجيد الملكية الفردية.

ب -البعد القانوني :يشير هذا البعد إلى وجوب قيام المؤسسة بواجباتها وفقا للقوانين االقتصادية ،وقد
اهتم اإلسالم بكفالة حقوق المستهلك وحق البيئة والعدالة في الكتاب والسنة ،وهذه أمور تأخر ورودها في
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األنظمة الوضعية ،كما تشمل قراءاتها الحديثة النشأة حماية حقوق المستهلك وحماية البيئة ومحاربة
الفساد عبر سن نظام الحوكمة ،لكن تبقى كلها مجرد نظريات تلقى الكثير من المعارضة من أصحاب
رؤوس األموال الذين يسعون إلى تعظيم أرباحهم بغض النظر عن النتائج.

ت  -البعد األخالقي :يشير هذا البعد إلى التزام المؤسسة بقوانين وأخالقيات العمل المعمول بها في

التشريعات الدولية ،فتعاليم الشريعة اإلسالمية اهتمت بأخالق العامل وأخالقيات العمل واألخالق
االجتماعية في ظل العمل الجماعي ،كما أن اإلسالم كفل لإلنسان حقوقه ،من خالل احترامه كانسان ذي
كرامة ،له حق العبادة والحرية والعيش والملبس والغذاء ،...في حين أن هذه االهتمامات تعد حديثة في

النظام الوضعي بالنظر إلى تاريخ صدور اإلعالن عن حقوق اإلنسان وصدور التشريعات الدولية للعمل،
والتي و إن كانت نقاط إيجابية ال تزال مقتطفات ال تصل إلى مستوى االتساق اإللهي الذي حظي به
الدين اإلسالمي.

ث -البعد الخيري :يشير هذا البعد إلى وجوب عمل المؤسسات في مجال تحسين رفاه المجتمع ،من

خالل التكافل االجتماعي ودرء الذرائع واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر واعطاء معاني روحية لهذه
الممارسات ،و رغم أن ذلك قد أخذ حصة معتبرة من تطبيقات المسؤولية االجتماعية في المؤسسات
الغربية  ،فقد أولته الشريعة اإلسالمية أيضا فائق العناية من خالل االهتمام بالمساكين والمحتاجين وذوي
االحتياجات الخاصة ،إضافة إلى أهمية حماية البيئة.

ج -البعد البيئي :يشير في االقتصاد اإلسالمي لجملة من ركائز وآليات محددة ودقيقة للتعامل مع البيئة
والمحافظة عليها ،متجاوبا مع مظاهر المسؤولية االجتماعية للمؤسسات التي تهتم للمشاريع الصديقة

للبيئة ،من خالل تخفيض نسبة إطالق الكربون في الهواء ،والحمالت الهادفة إلى التقليل من النفايات
وغيرها ،إضافة إلى استحدث عدة ممارسات وتقنيات إدارية تأخذ في االعتبار النواحي البيئية في كل
وظيفة من وظائف المؤسسة.

رغم كل المحاوالت البحثية التي أسقطت مفهوم المسؤولية االجتماعية من وجهة نظر إسالمية إال أن
مناقشتها من منطلق إسالمي لم يأخذ حظه الوافر من التأصيل والدراسة ،فهو يحتاج إلى بعث وتنشيط

رها( ،نهال
ألن الشريعة اإلسالمية الخالدة متوافقة مع متطلبات الحياة اإلنسانية في جميع مراحلها وتطو ا

المغربل 8002 ،ص )00و عليه يمكن إيجاز و تبيان أبعاد المسؤولية االجتماعية ،من خالل الجدول التالي:
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جدول رقم ( )10أبعاد المسؤولية االجتماعية للمؤسسات:
البعـــد
االقتصادي

العناصر الفرعيـة

العناصر الرئيسيــة
المنافسة العادلة

 -منع االحتكار و احترام قواعد المنافسة.

التكنولوجيا

 -استفادة المجتمع من التقدم التكنولوجي.

قوانين حماية المستهلك

 -عدم اإلتجار بالمواد الضارة

و دعم األنشطة

الرياضية والصحية.
 -منع تلوث المياه والهواء والتربة.

القانوني

حماية البيئة

 صيانة الموارد وتنميتها. التخلص من المنتجات بعد استهالكها. -الممارسات البيئية الصحيحة في العملية اإلنتاجية.

السالمة والعدالة

 -منع التمييز.

 ظروف العمل واصابات العمل. -التقاعد وخطط الضمان االجتماعي.

المعايير األخالقية
األخالقي

الخير اإلنساني

القيم واألعراف االجتماعية
نوعية الحياة

 مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف ومنع عملالمسنين وصغار السن ،مع مراعاة حقوق اإلنسان.
 احترام العادات والتقاليد مكافحة المخدرات. -نوعية التغذية و الخدمـات و النقل العام.

المصدر( :طاهر محسن منصور الغابي  ،صالح مهدي العامري  ،مرجع سابق 8002،ص.)28

نالحظ من خالل هذا الجدول ،بأن أبعاد المسؤولية االجتماعية تتجسد في أربع مسؤوليات أساسية
هي :البعد االقتصادي ،القانوني ،األخالقي ،الخيري ،إضافة إلى مسؤولية أخيرة انتشرت ،خاصة في
السنوات األخيرة ،حيث تشير إلى ضرورة التزام المؤسسة بالمسؤولية اتجاه المجتمع والبيئة بشكل عام،
وذلك من خالل االهتمام بنوعية الحياة بأبعادها المختلفة.

تحمل المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في طياتها بعدين أساسيين ،األول داخلي يركز على األداء
االجتماعي المسؤول اتجاه العاملين ومن هم داخل المؤسسة ،أما الثاني المتمثل في البعد الخارجي فيركز
على الدور االجتماعي والمبادرات التي تتبناها المؤسسة اتجاه المجتمع و البيئة الخارجية ككل.
ثالثا :مبادئ المسؤولية االجتماعية للمؤسسة:
تنطلق المسؤولية االجتماعية للمؤسسات من جملة من المبادئ حسب منظمة األمم المتحدة وهي:
 االلتزام بتنفيذ إصدارات شهادات الجودة المختلفة مثل األيزو .00000 االلتزام بتنفيذ مدونات قواعد السلوك.المركز الدِّيمقراطي العربي ألمانيا  -برلين
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 االلتزام باتخاذ ق اررات تأخذ في االعتبار المسؤولية االجتماعية ،كما تستند المسؤولية االجتماعيةللمؤسسات على المبادئ األساسية التالية:
* مبدأ اإلذعان القانوني  :يعني التزام المؤسسة بجميع القوانين واللوائح السارية المحلية والدولية المكتوبة
والمعلنة والمنفذة طبقا إلجراءات راسخة ومحددة واإللمام بها.

* مبدأ احترام األعراف الدولية  :أن تحترم المؤسسة االتفاقيات الدولية والحكومية واللوائح التنفيذية
واإلعالنات والمواثيق والق اررات والخطوط اإلرشادية عند قيامها بتطوير سياستها وممارستها للمسؤولية
المجتمعية.
* مبدأ احترام مصالح األطراف المعنية  :أن تتقبل المؤسسة تنوع المصالح لألطراف المعنية وتنوع أنشطة
ومنتجات المؤسسة الرئيسية والثان وية وغيرها من العناصر التي قد تؤثر على تلك األطراف(سعيد أوكيل

وآخرون0220،ص.)10

رابعا :مجاالت المسؤولية االجتماعية في المؤسسة:
يمكن أن تكون مجاالت المسؤولية االجتماعية للمؤسسة اتجاه المجتمع والبيئة المحيطة بها إلزامية
أو طوعية ،و تتلخص في ما يلي)Anne Gratacap1997 P 56( :

أ -اتجاه الزبائن:
اكتسب موضوع حماية المستهلك أهمية كبيرة في السنوات األخيرة ،وبرزت متطلبات حمايته كمسألة

هامة ضمن قضايا المسؤولية االجتماعية الواجب على المؤسسة أخذها في الحسبان عند وضع الخطط

واتخاذ الق اررات .ف المساهمات التي تقدمها المؤسسة في مجال تحسين جوانب جودة المنتج تهدف إلى
تحسين سمعتها في نظر المستهلك بالدرجة األولى ،وكذلك في األوساط الصناعية والتجارية ،مما يؤدي

إلى زيادة قدرتها التنافسية وحصة مبيعاتها في السوق المحلية وسهولة نفاذها إلى األسواق الخارجية.
وتتلخص أهم المساهمات في هذا المجال فيما يلي:
 -القيام بالبحوث التسويقية لتحديد احتياجات المستهلكين وتطلعاتهم.

 -تبني مفهوم التسويق األخضر وما يحمله من مزيج تسويقي (الترويج الصادق الذي يعكس حقيقة

منتجات وخدمات المؤسسة ،ويتوافق مع الخصوصيات الثقافية والدينية… وغيرها).

 توفير البيانات الالزمة عن خصائص المنتجات ،وطريقة استخدامها ،وحدود مخاطرها ومدة صالحيةاستخدامها.

 -االلتزام بالسعر الذي ينسجم والقدرة الشرائية للمستهلكين ،وعدم استخدام مواد غير صحية في عمليتي

التعبئة والتغليف ،والتي من شأنها أن تعرض المستهلك للكثير من األضرار الصحية.
 -توفير خدمة ما بعد البيع ،وااللتزام بتاريخ الضمان والرد على شكاوي العمالء.
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ب -اتجاه الموردين:
مصدر مهما من مصادر المعلومات التي تحصل عليها المؤسسة ،والممون
ا
يعتبر الموردون
األساسي لها بمختلف حاجياتها من المواد األولية والتجهيزات واألموال ،حيث تربطهم عالقات مصالح
متبادلة ،لذا وجب على المؤسسات احترام مطالبهم المشروعة ،والتي يمكن تلخيصها في االستمرار في

االستيراد ،خاصة لبعض أنواع المواد األولية الالزمة للعمليات اإلنتاجية ،و وضع أسعار عادلة ومقبولة
للمواد المجهزة للمؤسسات ،باإلضافة إلى تسديد االلتزامات والصدق في التعامل ،وتدريب الموردين على
مختلف طرق تطوير العمل ،وحتى إمكانية إشراكهم في تطوير المنتجات.

ت -اتجاه حملة األسهم:

حملة األسهم هم المالك أو أصحاب رؤوس األموال الذين يعملون على تزويد المؤسسة برأس المال
الضروري لنشاطها ،وتكمن مسؤولية هذه األخيرة اتجاه هذه الفئة بضمان تحقيق أقصى ربح ممكن ،مع
تعظيم قيمة األسهم

التي يمتلكونها و زيادة حجم المبيعات ،باإلضافة إلى حماية أصول وممتلكات المؤسسة وموجوداتها.
ث -اتجاه المجتمع:
يتمثل هذا النوع من األنشطة في الخدمات التي تقدم النفع العام ألفراد المجتمع ،والمشاركة مع
الحكومة في تقديم تلك األنشطة بغرض القضاء على المشكالت االجتماعية ،وهذا سوف يخلق مناخًا

جذابًا لالستثمار ويوفر االستقرار االجتماعي لفئات المجتمع .ومن أهم هذه األنشطة ما يتعلق بمجاالت
الصحة واإلسكان والنقل والموصالت و االعتناء باألقليات والف ئات الخاصة من خالل ما يلي:
 التبرع للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية. -المساهمة بتقديم المساعدات في مجاالت التعليم كإقامة معاهد تعليمية وفنية لرفع كفاءة الخريجين

الجدد واعدادهم للدخول لسوق العمل ،هذا فضال عن المساهمة في إقامة مختبرات علمية في بعض
الجامعات.
 -توفير فرص عمل متكافئة ألفراد المجتمع للتخفيف من مشكلة البطالة.

 رعاية الفئات ال خاصة في المجتمع مثل الخدمات التي تقدمها لمراكز رعاية الطفولة والمسنين،والمساهمة في رعاية ذوي االحتياجات الخاصة.
 تدعيم اإلنفاق على الهيئات الصحية والمساهمة في إقامة مستشفيات لعالج بعض األمراض واألوبئةالمستعصية.

 -المساهمة بتقديم أنشطة في المجاالت الثقافية كإقامة المكتبات في المناطق الفقيرة ونشر الكتب وتمويل

المعارض ،واصدار مجالت علمية وثقافية توزع في الندوات والمؤتمرات ،وحماية التراث الثقافي مثل
اآلثار.

المركز الدِّيمقراطي العربي ألمانيا  -برلين

كتاب جماعي

الطبعة األولى 9102

414

ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
 تدعيم األنشطة الرياضية ،من خالل تمويل األندية الرياضية ،والمساهمة في توفير البنية التحتيةومرافق المالعب الرياضية والمتنزهات لصالح األطفال والنساء وكبار السن.
 القيام باألنشطة البيئية ،مثل إقامة الحدائق الخضراء للحفاظ على البيئة. -مساعدة أفراد المجتمع في حالة الكوارث الطبيعية واالجتماعية.

 -التزام المؤسسة بدفع الضرائب ،وهذا يعد إسهاماً اجتماعيا لمساعدة الدولة على تمويل الخدمات

االجتماعية واإلنفاق على أنشطة البنية األساسية.

 -مساهمة المؤسسة في تحقيق األهداف التنموية التي تتبناها الدولة.

ج -اتجاه البيئة:
هذه المساهمات كان يعتبرها البعض من بين المسائل األساسية التي تدخل ضمن أنشطتها ،ولكن
في اآلونة األخيرة أصبحت القضايا المتعلقة بالبيئة في نظر البعض تدخل في طيات ما يسمى بالمسؤولية

البيئية التي تعبر أداة لتجسيد البعد البيئي للتنمية المستدامة في المؤسسة.

تتلخص مساهمات المسؤولية االجتماعية للمؤسسة للحفاظ على البيئة في تلك المسؤوليات الطوعية
واإلجبارية الملقاة على عاتقها اتجاه حماية البيئة واالستغالل الرشيد للموارد الطبيعية وتحقيق استدامتها
ومنع وتقليل التلوث البيئي (سعيد أوكيل وآخرون0220،ص .)00و الجدول الموالي يوضح ذلك:
الجدول رقم ( :)02مجاالت المسؤولية البيئية للمؤسسة:
العناصر الفرعية

المجاالت الرئيسية

المساهمة في حماية الموارد  -االقتصاد في استخدام المواد الخام ومنع االستخدام التعسفي لها.

الطبيعية

 -االستخدام العقالني لمصادر الطاقة؛

 -المساهمة في اكتشاف والبحث عن الطاقات البديلة النظيفة.

 المساهمة في تمويل المشاريع البيئية ،مثل إنشاء الحدائق والمحميات الطبيعية وحمايةالتنوع البيولوجي والغابات.

المساهمة في حماية البيئية

 -التخفيف من مسببات تلوث األرض والهواء والمياه.

التصميم األخضر للمنتجات وعمليات تشغيلها بطريقة تؤدي إلى تقليل المخلفات. تسيير النفايات واعادة استعمالها لتقليل من أثارها السلبية على البيئية.المصـدر (:طاهر محسن منصور الغالبي ،صالح مهدي محسن العامري ،مرجع سابق 8002،ص .)28

خامسا :واقع المسؤولية االجتماعية بالمؤسسة الجزائرية:
أ -التطور التاريخي للمسؤولية االجتماعية بالمؤسسة الجزائرية:
مرت المؤسسة الجزائرية بفترات وأحداث اهتمت من خاللها بالجانب االجتماعي ،فهي من
المؤسسات التي لها خصوصيت ها في هذا المجال ،ومن أهم المراحل التي أبدت المؤسسة الجزائرية من
خاللها االهتمام بهذا الجانب ،خصوصا ما تعلق باال هتمام بتحسين نوعية حياة العامل ،وهي:
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 -0مرحلة التسيير الذاتي والمسؤولية االجتماعية للمؤسسات:
بعد حصول الجزائر مباشرة على االستقالل اصطدمت بواقع متأزم من جميع النواحي فرضه الترحال
الجماعي للمعمرين من ناحية الذي خلف ورائه فراغا كبي ار في مختلف المؤسسات الزراعية و الصناعية
والخدمية  ،و من ناحية أخرى تسجيل غياب شبه كلي إلطارات وطنية متخصصة وقادرة على تسيير

اإلدارات المهجورة ،وإلثبات عكس الفرضية الفرنسية القائلة بأن الجزائر سوف تفشل في تسيير اقتصادها
خرج العمال على اختالف فئاتهم لتسيير تلك الوحدات المهملة عن طريق مجموعات تكونت قصد حماية
االقتصاد الوطني ومواصلة اإلنتاج بهدف تلبية حاجات المجتمع وكسب ثقته (يوسف سعدون ،بدون تاريخ،

ص)01

إن انتهاج أ سلوب التسيير الذاتي لم يكن تطبيقا إليديولوجية معينة بقدر ما كان استجابة لظروف
واقعية أملتها جملة من العوامل والشروط فرضت اتخاذ هذا النمط من التسيير في سبيل بناء االقتصاد
الوطني ،فالمؤسسة الجزائرية في إطار التسيير الذاتي كانت تقوم على مجموعة من الهيئات هي :

الجمعية العامة للعمال و مجلس العمال و لجنة التسيير ومديرية إن التسيير الذاتي لم يكن الهدف الذي
كانت تسعى إليه الدولة بل هو مجرد مرحلة مؤقتة لتأتي بعده مرحلة الشركات الوطنية أين تكون للدولة
السيادة المطلقة على هذه الشركات  ،وهذه المرحلة لم تبدوا فيها مظاهر وأليات المسؤولية االجتماعية نظرا
لحداثة المؤسسات وفقدانها إلطارات ذات قدرة على تجسيد هذه االلية .

 -2مرحلة التسيير االشتراكي والمسؤولية االجتماعية للمؤسسات:
بعثت هذه المرحلة على ضرورة إيجاد صيغة لتجسيد المشاركة العمالية في التسيير ،وكذلك تحول
تسيير المؤسسة الوطنية من األسلوب التقليدي إلى أسلوب جديد يتخذ من العاملين عناصر نشطة
يضطلعون بمهام التسيير والرقابة ،من خالل مساهمتهم الفعلية في ذلك ،إضافة إلى تجسيد المشاركة
العمالية في تسيير المؤسسة الوطنية العمومية وفقا لميثاق التسيير االشتراكي للمؤسسات من خالل
المجلس المنتخب ،و زيادة اإلنتاج والتحسين المستمر للجودة والقضاء على التبذير ومراعاة النظام في
العمل.

فإذا كان ميثاق التسيير االشتراكي قد أعطى العمال مجموعة من االمتيازات االجتماعية واالقتصادية ،إال
أن االستمرار في تبني هذا النهج نتج عنه صعوبات اقتصادية ،اجتماعية وثقافية ،أثرت بشكل كبير على

نجاح عملية التنمية ،وهذا راجع إلى رفع المردودية االجتماعية على حساب المردودية االقتصادية ،فلقد
بينت نتائج تلك التجربة وجود عراقيل ساهمت في تدني أداء المؤسسة االقتصادية ،والتي سببتها سياسة
التدعيم من قبل الدولة تحت غطاء تلبية الحاجيات االجتماعية للمجتمع ،وانعكس ذلك سلبا على وضعيتها
االقتصادية والمالية.
إن االهتمام بالجانب االجتماعي على حساب الجانب االقتصادي نتج عنه تحريف المؤسسة من

وظيفتها األصلية التي وجدت من أجلها ،حيث أصبحت تضيع من قيمتها المضافة عوض من أن تنشئها،
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فأفرزت نتائج سلبية على المستويين االقتصادي واالجتماعي وهذا مرده إلى مبالغتها في االهتمام بالجانب
االجتماعي ،مما أثر سلبا على جانبها االقتصادي من جهة ،وعلى العامل من جهة أخرى ،حيث حولت
االمتيازات التي منحت له من منتج إلى مستهلك ينتظر المزيد من المؤسسة لتحسين ظروفه االجتماعية،
لكن دون أن يسأل نفسه ماذا يطلب منه مقابل تحسين هذه الظروف؟

حدث إ ًذا اختالل في المعادلة التي وجد من أجلها التسيير االشتراكي للمؤسسة والذي يهدف إلى

تحسين الجانب االجتماعي للحصول على مردود إنتاجي أعلى من الطبقة العاملة .ولو طبقت هذه

المرحلة بنجاح كما هو الحال من الناحية النظرية فإن المؤسسة الجزائرية لن تحتاج إلى تبني المسؤولية،
االجتماعية (جمال سالمي )8008،ألن األفكار االشتراكية من العالمات البارزة التي دفعت منظمات األعمال
في الغرب إلى تبني الكثير من عناصر المسؤولية االجتماعية التي تخص المستفيدين بمختلف أنشطتهم.
 -3مرحلة إعادة الهيكلة والمسؤولية االجتماعية للمؤسسات:

منذ بداية الثمانينات حدث تراجع في العملية اإلنتاجية للمؤسسة االقتصادية ،فقامت الدولة آنذاك

بالبحث عن مبررات للتحول نحو نمط آخر من التسيير ،إال أن التباطؤ كان شديدا ومقصودا وكانت
البداية مع عمليات إعادة الهيكلة لهذه الشركات الكبرى و تحويلها إلى مؤسسات عمومية صغيرة الحجم،
ليتمكن المسيرون من التحكم فيها ،وتحسين مردوديتها المالية واالقتصادية ،وقد أطلق على هذه العملية

إعادة الهيكلة العضوية للشركات الوطنية.

لقد كان التخلص من البيروقراطية والمركزية المعرقلة لنشاط المؤسسة والقاتلة لروح المبادرة واإلبداع،
أحد أبرز أهداف هذه التغيرات ،إضافة إلى تحميل مسيري هذه المؤسسات عواقب النتائج التي تحصل
عليها مؤسساتهم ،وكذلك إفساح المجال للقطاع الخاص كي يخفف عن خزينة الدولة مبالغ ضخمة من

االستثمارات ،خاصة بالعملة الصعبة ،لكن دون جدوى ،فلقد فشلت المؤسسات العمومية االقتصادية مرة
أخرى ولم تستطع التخلص من عجزها ليترجم كل ذلك إلى نتائج اجتماعية سلبية على المؤسسة وعبئا
على المجتمع ،حيث رافقت هذه التغيرات المتتالية ظهور جو نفسي واجتماعي ال يبعث أبدا على االرتياح

بفعل تغير أنماط التسيير وعالقات العمل وتغيير تركيبة المجتمع ،مما أثر سلبا وبصفة واضحة ،على
العالقات االتصالية داخل المؤسسات العمومية االقتصادية )Mohamed Salah chabou2003 p02( ،وكان
من نتائجها السلبية أن عرفت المؤسسة في هذه الفترة تسيبا إداريا وتنظيميا فظيعين ،كما أصبح غرض

العامل من أداء واجبه هو األجر ال غير ،وغياب الدور الفعال للنقابات.
 -4مرحلة استقاللية المؤسسات والمسؤولية االجتماعية:

أتت المرحلة بعد  0220م باستقاللية المؤسسات العمومية مستهدفة آنذاك عملية إصالح شامل آخذة
على عاتقها الفعالية والكفاءة وأيضا المهارة التي يمكن تحقيقها نتيجة حرية العمل وحرية أخذ القرار

لالرتقاء بمستوى أداء المؤسسة وتحفيزها على النشاط الموكل إليها إلى مستوى األهداف المرجوة( ،لمياء

زكري ،فضيلة عكاش 8002،ص )00بالرغم من التطورات الجوهرية التي فرضتها اإلصالحات االقتصادية
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العمومية واعطاء بعض من الحرية في التفاوض واتخاذ الق اررات المرتبطة ببعض سياسات إدارة الموارد
البشرية ،إال أن قليال من المؤسسات فقط استطاعت أن تحدث التغيير بوضع سياسات واقعية إلدارة
الموارد البشرية خاصة في مجال األجور وادارة المسارات المهنية للعمال والحوافز واالتصال ،وأمام

استمرار تدهور األوضاع االجتماعية للطبقة العاملة في العديد من المؤسسات الصناعية (مدحت محمد أبو

النصر ،8000 ،ص ،)12الخاضعة إلعادة الهيكلة ،جاءت ردود أفعالها متباينة بين رفض للعمل والتغيب
أحيانا واللجوء إلى اإلضرابات أحيانا أخرى ،كما أفرزت هذه المرحلة نتائج سلبية من الناحية االجتماعية

تمثلت في تفاقم الفقر ،تدهور القدرة الشرائية و عجز المؤسسات العمومية وتسريح العمال.

لقد عرفت ال مؤسسة تراجعا في مسؤوليتها االجتماعية اتجاه عمالها في هذه المرحلة ،وهذا ما انعكس
بصورة مباشرة على وضعيتهم االقتصادية واالجتماعية ،من خالل تراجع مستوى األجور ،نقص االهتمام
ررات (حسين خديم،8001،
بالتكوين و ضعف المشاركة في المؤسسة بسبب انفراد المسؤولين باتخاذ الق ا

ص.)00

 -5مرحلة اقتصاد السوق والمسؤولية االجتماعية للمؤسسات:
يشير مفهوم اقتصاد السوق إلى كل شكل من أشكال تحويل ملكية المؤسسات الدولة إلى مساهمين
آخرين ،مما يؤدي إلى تحكم فعال في األنشطة االقتصادية مستقبال وهؤالء المساهمون يمكن أن يكونوا

أشخاصا معنويين أو اعتباريين ،مستثمرين ،محليين أو أجانب(،محمد الصيرفي ،8002 ،ص ،)000ومادامت
الخوصصة لها عالقة بعولمة رأس المال الذي يساير مصالح الشركات والمؤسسات الرأسمالية الكبرى،
فإن ذلك قد ساعدها على وضع استراتيجية محكمة من أجل ضمان استم اررية سيطرتها على المستوى
ا لعالمي ،حيث تتلخص بنود هذه االستراتيجية في توسيع قطاع شركات األعمال على حساب القطاع العام
ومؤسساته العامة ،إضافة إلى أن سياسة التسريح ساهمت في ظهور حشود من احتياطي العمالة

الصناعية على مستوى العالم.
يظهر من خالل تعرضنا لمراحل تطور المؤسسة الجزائرية و واقع المسؤولية االجتماعية بها ،وجود

ضعف على مستوى الهياكل القاعدية للمؤسسة وضعف االهتمام بالمورد البشري مع العلم أن المؤسسات
االقتصادية تعمل اليوم في بيئة تنافسية ،حيث ال يمكنها العمل في أسواق يشوبها عدم وجود الحماية
االجتماعية ،وعدم كفاية األنظمة القانوني ة والمعوقات التنظيمية ،ولهذا فإن سياسة المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات تعد بمثابة ألية تنظيم ذاتي يمكن من خاللها العمل من أجل رصد وضمان التزامها بالقانون،
والمعايير األخالقية والدولية ،ورجال األعمال من شأنهم تبني هذه اآللية عن طريق تأثير أنشطتها على
البيئة والعامليين والمستهلكين وجميع األعضاء المحيطيين بها ،وال يتم نجاح هذه االستراتيجية إال إذا تم
تكييف المسؤولية االجتماعية مع واقع مؤسساتنا.
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سادسا :القوانين التنظيمية للمسؤولية االجتماعية في المؤسسة:
من المؤكد أن للمسئولية االجتماعية قوانين تنظيمية وأدوات ومعايير تتحكم بكيفية وطريقة تطبيقها
داخل نظام المؤسسة التي تسعى إلى التوجه نحو تنمية مستدامة لنشاط عملها وللمحيط التي تعمل به،
وفيما يلي نتناول تلك األدوات:
أ -القانون الفرنسي المتعلق باللوائح االقتصادية الجديدة:

(NRE) Nouvelles Régulations

Economiques

المادة  116من القانون رقم ،2001-420الصادر في  15ماي  2001عن السلطة التشريعية الفرنسية،
يخص اللوائح االقتصادية الجديدة ) (NREوتنفيذ القرار يلزم الشركات التي تخضع للقانون الفرنسي على
تقديم المعلومات االجتماعية والبيئية في تقاريرها السنوية ،حيث بدأ بتنفيذ وتطبيق المرسوم في  20فبراير
 2002بتحديد المعايير االجتماعية والبيئية كماً وكيفًا التي يجب أن تتوفر حولها المعلومات ،ويشمل
ذلك بشكل خاص انبعاث الغازات الدفيئة في األرض والمحيط ،والمساواة بين الرجل والمرأة ،وادماج
األشخاص المعوقين في عالم الشغل( سهيلة محمد عباس ،8001 ،ص.)02
ب -القانون األمريكي المتعلق باإلصالح الحسابات المؤسسات

Sar banes - Oxley:

صدر عن المشرع األمريكي عام ،2002قانون اإلصالح لحسابات المؤسسات المدرجة في البورصة
وحماية المستثمرين .حيث أنه يهدف إلى زيادة مسؤولية المؤسسات وتوفير حماية أفضل للمستثمرين وذلك
من أجل استعادة ثقتهم في السوق عن طريق االسترشاد بثالث ) (03مبادئ رئيسية:
 -0دقة المعلومات وسهولة الحصول عليها.
 -8مسؤولية المديرين.
-1استقاللية مراجعي ومراقبي الحسابات.
ويتضمن القانون أربعة ( )00مقاييس رئيسية :
 -0المعيار األكثر أهمية هو الذي يتعلق بمسؤولية مديري المؤسسات (المدير التنفيذي) مثال حيث أن
كل مخالفة إرادية وعن وعي يعاقب صاحبها ،وعقوبة المسيرين والمديرين الذين أقدموا على الخطأ قد
تصل إلى  20سنة في السجن.
 -2تحسين وصول ومصداقية المعلومات ،يتعين على الشركات أن تقدم للجنة األوراق المالية والبورصة
) (Securities and Exchange Commissionالمزيد من المعلومات عن مبادئ المحاسبة التي توجه
عرض الحسابات والمعامالت خارج الميزانية ،وكذا تغيير في ملكية األصول التي يحتفظ بها ويحبسها
المسيرون...الخ .
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
 -3إقامة لجان مستقلة لمراجعة الحسابات وذلك لإلشراف على عملية التحقيق بحيث يحق لهذه اللجان
الحصول على شكاوى من المساهمين أو العاملين على حسابات الشركة ومراجعتها.
 – 0تنصيب هيئة جديدة للتنظيم والمراقبة تتكون من  5أعضاء بالمجلس لمراقبة حسابات الشركات
العامة و 0أعضاء لمراقبة شركات المحاسبة تقوم بوضع المعايير المسائلة االجتماعية والتحقيق وتعمل
على معاقبة األفراد الذين ينتهكون وال يحترمون هذه القواعد المنصوص عليها في الهيئة.
سابعا :آليات تجسيد المسؤولية االجتماعية للمؤسسات:
تعتبر آليات المسؤولية االجتماعية للمؤسسة من العناصر الرئيسية التي تسعي إلى تجسيدها وتبنيها
داخل وخارج محيطها لمالها من أهمية في تطوير بيئة العمل وتعزيز دوافع العمل واإلبداع وزيادة
اإلنتاجية للمؤسسة ،وتعتبر المشاركة العمالية والسالمة المهنية من أهم االليات والعناصر التي تعتمد
عليها هذه المسؤولية داخل المؤسسة ،ألن المشاركة العمالية من شأنها تعزيز الشعور باالنتماء تحسين
عالقة االدارة بالعمال وهذا من خالل فتح قنوات الحوار واتخاذ الق اررات المتعلقة بأعمالهم وبأهداف
المؤسسة ،أما ألية السالمة المهنية من شأنها توفير بيئة عمل سليمة وقليلة المخاطر ألن اإلدارة المسؤولة
عن توفير مكان مناسب وخالي من المخاطر المؤدية إلى األضرار بالعاملين أثناء عملهم ،يساهم في
استقرار المؤسسة ،وهذين أليتين للمسؤولية االجتماعية نجدها أكثر في المؤسسات الصناعية وهي كاآلتي:
-0المشاركة العمالية:

تحتل فكرة المشاركة العمالية في تسيير المؤسسات موقعا متمي از في األدبيات الحديثة للتسيير اإلداري

هذا الموقع المتميز يعكس في الواقع تطو ار تاريخيا عبر مراحل عديدة عرفتها سيرورة نمو المؤسسات
وخاصة في منتصف القرن الحالي حيث تبلورت أنماط ونماذج التسيير المستلهمة من أفكار وتجارب كل
من
"تايلور" و"فورد" التي طبقت في مختلف قطاعات النشاط في البلدان الصناعية كما تعتبر المشاركة
كمؤشر هام من مؤشرات المسؤولية االجتماعية( ،نظمي شحادة وآخرون ،8000،ص.)02

ونعني بالمشاركة أن يصبح العامل في أي منظمة فاعال نشطا وليس مجرد أداة يخضع لعمليات وأليات
ال يعرف طبيعتها ،ويجهل نتائجها وال يستفيد من االمتيازات التي تحققها مادية أم معنوية ،وتقتضي
المشاركة بهذا المعنى أن تلتقي أهداف الطرفين وتقليص االختالفات من خالل التفاوض المستمر ودائم
بين الطرفين حيث يأخذ أشكاال وصيغا متعددة منها:
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
أ-

مشاركة األفراد في صنع الق اررات:

يحظى موضوع مشاركة األفراد في صنع الق اررات باهتمام العديد من الكتاب والباحثين على أهمية
وضرورة مشاركة األفراد والجماعات في عملية صنع الق اررات في المؤسسات وأشارت الدراسات واألبحاث
العديدة إلى النتائج واألثار اإليجابية لتلك المشاركة مثل زيادة اإلنتاج وتحسين نوعيته ،وتحسين األداء
والرضا الوظيفي ،وتقدير الذات والتعاون وتعزيز االلتزام بأهداف المؤسسة ،وتقليص دوران العمل ،والتغيب
حيث أكدت معظمها أنها تساعد على إحداث التغيرات المطلوبة في العالقات التنظيمية وتحسن
االتصاالت الفعالة بين العمال وادارة المؤسسة.
وفي ضوء ذلك كله فإنه المديرين مدعوون إليجاد ظروف عمل تسمح للعاملين بمزيد من االستقاللية في
العمل ،وعليه يمكن تمييز مشاركة األفراد في صنع الق ار ارت من جانبين على النحو اآلتي
ب -أهمية المشاركة في اتخاذ الق اررات:
* تعزيز المشاركة االيجابية في صنع الق اررات اإلدارية.
* تكوين مناخ تنظيمي إيجابي ومفتوح قائم على الحوار وتبادل اآلراء والمقترحات.
* تطوير اآلراء النافذة واألفكار المبدعة التي تظهر كثمرة للنقاش وتبادل األفكار والحوار المشترك.
* اعتماد الموضوعية في الحكم على األشياء وتقييم البدائل.
* القدرة على بناء النماذج وتقديم الحلول.
* يساعد على تقبل األفراد المشاركين للقرار.
* يسهل عملية االتصال والتنسيق بين األفراد المشاركين.
* فهم واستيعاب أكبر من خالل المناقشة.
 -9السالمة المهنية:
تعد السالمة المهنية األلية الثانية التي تعتمد عليها المؤسسة الصناعية في تجسيدها وتبنيها كممارسة
للمسؤولية االجتماعية لها حيث تعتبر برامجها ح ق من الحقوق التي ال بد من توفيرها للعاملين في هذه
المؤسسات ،و لتحقيق األهداف االجتماعية الخاصة بصيانة األفراد العاملين وتلبية حاجاتهم في مواقعهم،
والسالمة المهنية مسؤولية كل فرد في موقع العمل ومرتبطة بعالقة متعدية مع من حوله من األشخاص
واآلالت واألدوات والمواد وطرق التشغيل وغيرها.
فالسالمة المهنية ال تقل عن أهمية اإلنتاج وجودته والتكاليف المتعلقة به ،فقد أصبحت للسالمة أنظمة
وقوانين يجب على العاملين معرفتها كما يجب على اإلدارة تطبيقها وعدم السماح للعاملين بتجاوزها.
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
أ -أهدافها:
تسعى الصحة والسالمة المهنية إلى تح قيق مجموعة من األهداف واإلجراءات نلخصها كما يلي:
بالنسبة للعمال:
 تثقيفهم وتدريبهم وتوعيتهم من خالل حضورهم لدورات تتعلق بالسالمة. توفير االحتياطات والتدابير الالزمة في الوسائل السالمة الجماعية والشخصية للوقاية من األخطار. إعادة تصميم أماكن العمل والوظائف لرفع الروح المعنوية لدى العمال.بالنسبة لظروف العمل:
 توفير االحتياطات والتدابير الالزمة لحماية المؤسسة والعاملين فيها من أخطار الحريق و االنفجاراتأو تخزين المواد الخطرة القابلة لالشتعال.
 توفير وتجهيز مركز طبي في المؤسسة لمعالجة الحاالت الطارئة أو تقديم اإلسعافات األولية. قيام إدارة المؤسسة بالجوالت التفتيشية الفجائية للتأكد من قيام المسؤولين عن السالمة بمهامهم .ب-متطلباتها:
بعد التطرق ألهم النشاطات واإلجراءات اإلدارية المرتبطة بإدارة السالمة المهنية وكذا أهميتها في توفير
بيئة عمل سليمة من خالل األهداف التي تسعى إلى تحقيقها بالنسبة للعمال وبالنسبة لظروف العمل،
سنحاول في هذا العنصر التعرف على أهم متطلبات الصحة والسالمة المهنية في المؤسسة الصناعية
و التزامات التي توفرها من أجل خلق بيئة عمل آمنة وكذا التطرق لإلجراءات الكفيلة بمنع الحوادث
والتقليل منها نلخصها كما يلي:
 التزامات المؤسسة في توفير بيئة عمل آمنة. التزامات المؤسسة في الوقاية من حوادث العمل. التزامات المؤسسة في الوقاية من األمراض المهنيـة. التزامات المؤسسة في توفير طرق الوقاية من تصرفات العمل غير اآلمنة.ب -واقع المسؤولية االجتماعية بالمؤسسة الجزائرية من خالل الدراسات السابقة:
تكمن أهمية الدراسات السابقة في كونها تمثل إرثا نظريا لبناء البحث السوسيولوجي ،و عليه قمنا

باالطالع على بعض الدراسات التي اقتربت في طرحها من موضوع المسؤولية االجتماعية للمؤسسة
االقتصادية الجزائرية ودورها في تحسين ظروف العمل ،و من أهمها:
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
 -0دراسة بعنوان " مدى فعالية المسؤولية االجتماعية للمؤسسة كمعيار للتنمية المستدامة( "،شنيخر عبد

الوهاب )8002،حيث انطلق صاحب الدراسة من التساؤل الرئيسي التالي :ما مدى فعالية المسؤولية
االجتماعية كمعيار للتنمية المستدامة؟ و اعتم د على أربعة فرضيات تمثلت كاآلتي:
 إن تبني المسؤولية االجتماعية للمؤسسة ضرورة وطنية لتحقيق متطلبات التنمية االقتصادية. -هناك أدوات ووسائل لتجسيد المسؤولية البيئية واالجتماعية بالمؤسسات.

 إن اغلب عناصر وعوائد تكاليف األداء االجتماعي يمكن إخضاعها للقيس الكمي. -تلتزم المؤسسة محل الدراسة بتحمل مسؤوليتها البيئية واالجتماعية.

لقد استعان الباحث بالمنهج الوصفي التحليلي ،كما استخدم المنهج التجريبي إلسقاط الجانب النظري على

واقع المؤسسة محل الدراسة .كما قام بتجميع وتبويب وعرض األنشطة االجتماعية والتكاليف الخاصة بها
لسنة مالية معينة في الجانب الميداني ،و خلص إلى أن تبني المؤسسة االقتصادية الجزائرية للمسؤولية
االجتماعية ضرورة وطنية ملحة لتحقيق متطلبات التنمية االقتصادية.

 -8دراسة بعنوان" المسؤولية االجتماعية والبيئية مدخل لمساهمة المؤسسة في تحقيق التنمية
المستدامة"-دراسة حالة مؤسسة سوناط ارك( - 2الطاهر خامرة ،)8002،حيث تم تسليط الضوء في هذه
الدراسة على موضوع هام يتعلق بالمؤسسات االقتصادية والتزاماتها البيئية واالجتماعية بغرض المساهمة
في تحقيق التنمية المستدامة ،وذلك من خالل إبراز مجموعة من اإلجراءات الطوعية الكفيلة بتحقيق ذلك،
كما عمل الباحث على إسقاط الجانب النظري على أرض الواقع إلبراز مدى التقارب والتجاوب الذي

تحظى به المسؤولية البيئية واالجتماعية في مؤسساتنا االقتصادية ممثلة بمؤسسة سوناطراك ،حيث طرح
التساؤل التالي:
 -إلى أي مدى يمكن للمؤسسة االقتصادية أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ،من خالل االلتزام

بالمسؤولية البيئية واالجتماعية؟ و تتفرع منه التساؤالت الفرعية التالية:

 ماهي الحدود التي تفرضها التنمية المستدامة على المؤسسة االقتصادية؟ هل تعتبر المسؤولية البيئية واالجتماعية بديل عن أدوات الضبط التقليدية للسياسة البيئية؟ -ما مدى تحمل المؤسسة محل الدراسة –سوناط ارك -للمسؤولية البيئية واالجتماعية؟

من بين أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن األبعاد البيئية واالجتماعية أصبحت مفروضة
أساسيا من متغيرات
غير
هاما في تنافسيتها ،ومت ًا
ًا
على المؤسسة االقتصادية سوناط ارك ، 2وباتت
ً
مؤشر ً
التنمية المستدامة ،لذا توجب على المؤسسة االقتصادية إحداث تغيير في نمط تسييرها لصالح االعتبارات

البيئية واالجتماعية ،وذلك باعتماد المعايير القياسية الدولية كتطبيق مواصفات األيزو  ، 14000ألن
التوجه الجديد للمنافسة بين المؤسسات يتركز في حيز االلتزام بالمسؤولية البيئية واالجتماعية وأصبحت
هذه األخيرة أداة لالتصال والتسويق في المؤسسة.
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ةَّاالجتماعيةَّللمؤسساتَّوالشركاتَّبينَّالمقارباتَّالنظريةَّوالممارساتَّالتطبيقية
َّ
المسؤولي ِ
 -1دراسة بعنوان" :دور المسؤولية االجتماعية في تحسين أداء المؤسسة" -دراسة حالة مؤسسة
الدرسة التساؤل التالي :ما دور المسؤولية
نفطال( ،أبوبكر محمد الحسن )8000 ،حيث تلخصت مشكلة ا
االجتماعية في تحسين أداء المؤسسة ؟ و تندرج تحت هذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت الفرعية على
النحو التالي:

 ماهي المسؤولية االجتماعية ،وما أهميتها بالنسبة للمؤسسة.المؤشرت المساعدة على عملية التقييم في المؤسسة.
ا
 ما هي -ما أهمية المسؤولية االجتماعية في تحسين األداء في المؤسسة.

ولإلجابة على هذه التساؤالت صيغت مجموعة من الفرضيات كاالتي:
 المسؤولية االجتماعية هي التازم المؤسسة اتجاه أصحاب المصالح. -ال يساهم تطبيق المسؤولية االجتماعية في تحسين أداء المؤسسة.

استهدفت عينة الدراسة جميع الموظفين العاملين في إدارة مؤسسة نفطال بباتنة.حيث وزعت 50

الدرسة إلى :قبول الفرضيتين األولى
استمارة على  50عامل في المؤسسة ،لقد تم التوصل من خالل هذه ا
و الثانية و توصلت الدراسة في النهاية للنتائج التالية:
-تبني فكرة المسؤولية االجتماعية من قبل الشركة يحسن من أداءها وصورتها في المجتمع.

الجزئرية بدأت توجه نظرها نحو مفهوم المسؤولية االجتماعية ولكن بخطى متثاقلة.
ا
الشركةالجزئرية تهتم بأبعاد المسؤولية االجتماعية بنسب متفاوتة.
ا
الشركةالخاتمـة:
حاولنا في هذا المقال التعرف على واقع المسؤولية االجتماعية في بيئة العمل بالمؤسسات

االقتصادية الجزائرية وكذا العاملين فيها ،حيث ركزنا على تطور هذا المفهوم عبر مراحل تعد الركيزة
األساسية لنشأتها ،وعلى واقعها في المؤسسة الجزائرية بالخصوص ،من خالل التطرق إلى أهم المراحل
التي مر بها ،و لتعميق فهمنا حول جوانب هذا المفهوم ،تطرقنا لعرض طبيعتها وأبعادها ومجاالتها
المختلفة ومبادئها المتعددة ،فلقد أثبتت معظم الدراسات أن المؤسسات االقتصادية إذا ما تبنت مقـاربة

المسؤولية االجتماعية ،ستساهم في تحقيق رفاهية المجتمع ،وسيعزز ذلك من مكانتها و سمعتها ،إضافة
إلى انتشار عالمتها التجارية في األسواق المحلية والدولية ،كما أن ذلك سينمي درجة الرضا لدى األفراد
العاملين بها ،ويحسن عالقاتهم بمسؤوليهم ،كما يمتن الروابط مع أصحاب المصالح الذين من شأنهم
ضمان بقاء واستم اررية هذه المؤسسات االقتصادية.
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َّ
المسؤولي ِ
المراجع واإلحاالت:
 -00أبوبكر محمد الحسن ، )8000( ،دور المسؤولية االجتماعية في تحسين أداء المؤسسة ،دراسة حالة مؤسسة
نفطال ،مذكرة ماجستير في تسيير المؤسسات‘ غير منشورة  ،كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير ،جامعة محمد

خيضر بسكرة ،الجزائر.
 -08الطاهر خامرة ،)8002(،المسؤولية االجتماعية والبيئية مدخل لمساهمة المؤسسة في تحقيق التنمية المستدامة،

دراسة حالة مؤسسة سوناطراك ،مذكرة ماجستير في اقتصاد وتسيير البيئة ،غير منشورة ،كلية الحقوق والعلوم االقتصادية،

جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر.
 -01بن عنتر عبد الرحمان ،)8008(،مراحل تطور المؤسسة االقتصادية الجزائرية ،مجلة العلوم االنسانية ،العدد الثاني،

جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر.

 -00تامر ياسر البكري ،)8000(،التسويق والمسؤولية االجتماعية ،ط 0دار وائل للنشر ،االردن.

 -00جمال سالمي ،)8008(،تكييف منظومة االتصال التنظيمي داخل المؤسسات االقتصادية بالجزائر مع تحديات

األلفية الثالثة  ،الملتقى الوطني األول حول االقتصاد الجزائري في األلفية الثالثة ،جامعة سعد دحلب البليدة ،الجزائر.

 -01حسين األسرج،)2010(،المسئولية االجتماعية للشركات ،مجلة جسر التنمية ،العدد التسعون ،المعهد العربي

للتخطيط ،الكويت.

 -02حسين خديم ،)8001(،مبادئ اإلدارة الحديثة -النظريات -العمليات اإلدارية -وظائف المنظمة ،دار مكتبة الحامد،

األردن.

 -02سعيد أوكيل وآخرون ،)0220(،استقاللية المؤسسات العمومية اإلقتصادية تسيير و اتخاذ الق اررات في إطار
المنظور النظامي ،معهد العلوم اإلقتصادية ،الجزائر.

 -02سهيلة محمد عباس ،)8001( ،إدارة الموارد البشرية -مدخل استراتيجي  -دار وائل للنشر ،عمان ،األردن.

 -00شنيخر عبد الوهاب ،)8002(،مدي فعالية المسؤولية االجتماعية للمؤسسة كمعيار للتنمية المستدامة ،مذكرة
ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة باجي مختار -عنابة ،الجزائر.

 -00طاهر محسن منصور الغالبي ،صالح مهدي محسن العامري ،(8002)،المسؤولية االجتماعية و أخالقيات

األعمال ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن.

 -08لمياء زكري ،فضيلة عكاش ،)8002(،واقع وتحديات آثار االنفتاح االقتصادي على مسار اإلصالحات السياسية

بالجزائر  ،ملتقي وطني حول :التحوالت السياسية واشكالية التنمية في الجزائر ،جامعة مولود معمري-تيزي وزو ،الجزائر.
 -01محمد الصيرفي ،)8002( ،القرار اإلداري ونظم دعمه ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،مصر.
 -00محمد عباس بدوي )8000(،المحاسبة عن التأثيرات البيئية والمسؤولية االجتماعية للمشروع بين النظرية
والتطبيق ،دار الجامعيين ،مصر.
 -00مدحت محمد أبو النصر ،)8000( ،المسئولية االجتماعية للشركات والمنظمات ،ط ،0المواصفة القياسية
 ،ISO26000المجموعة العربية للتدريب والنشر ،مصر.

 -01موالي لخضر عبد الرزاق ،شنيني حسين ،(2011) ،أثر تبني المسؤولية االجتماعية على األداء المالي لشركات،

الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر.

 -02نظمي شحادة وآخرون ،)8000(،إدارة الموارد البشرية ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ، ،ط ،0عمان ،األردن.
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ِ المسؤولي
 منشورات المركز المصري للدراسات، المسئولية االجتماعية لرأس المال في مصر،)8002( ، نهال المغربل-02

. مصر،012  ورقة عمل رقم،االقتصادية

 ديوان المطبوعات، علم االجتماع ودراسة التغير التنظيمي في المؤسسات الصناعية،) (بدون تاريخ، يوسف سعدون-02

. الجزائر،الجامعية

02- Anne Gratacapَّ )1997( " Le System D’information Vector De Globalisation De La Firme
Industrielle" Revue Française De Gestion, N°116 France .
21-Mohamed Salah chabou)2003( " la gestion des ressources humaines en Algérie face aux défies
de la mondialisation " forum des entreprises, 31mai et 2 juin, faculté des sciences économique et de
la gestion, université d’Annaba, p02.
22-W-Frederic)1975(The Growing Concen Over Business Responsibility" California Management
Review, C.M.R. vol64, N8 USA.
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