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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبة اجمعني اىل يوم الدين �أما بعد :
ي�سر ال�شبكة ال�سعودية للم�س�ؤولية االجتماعية املن�صة االوىل يف العامل العربي املتخ�ص�صة بامل�س�ؤولية االجتماعية
وتوطني معرفتها ان ت�صدر ن�شرات دورية ك�أحد جوانب التوعية مبفهومها وتطبيقاتها ويف جماالت خمتلفة  .حيث تعترب امل�س�ؤولية
االجتماعية �أحد االدوات املهمة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة مبفهومها الوا�سع وال�شامل ،والتوعية باملفهوم ق�ضية حمورية وهامه
ونتبناها منذ �سنوات طويلة م�ضت  .ويف هذا العدد يتناول الزمالء االفا�ضل امل�س�ؤولية االجتماعية من جوانب متخلفة وارتباطها
يف بع�ض املفاهيم ن�ضعها بني �أيدي القراء الكرام يف هذه املطبوعة التي هدفها �أن تكون يف متناول اجلميع لال�ستفادة من
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،ومن �أراد اال�ستزادة يف هذا املجال ميكن الرجوع ملن�صتنا على �شبكة االنرتنت من خالل هذا الرابط
 w w w. c s r s a . n e tوان �شاء اهلل يجد ما ا�ستطعنا جمعه من معرفة علمية يف هذا املجال وي�ستفيد منها .
وال ي�سعني يف هذا املقام �إال ان اتقدم بال�شكر اجلزيل للكتَاب الذين اثروا هذا العدد مبو�ضوعات تناق�ش امل�س�ؤولية
االجتماعية من جماالت متخلفة .
واهلل ا�سال ان يوفقنا و�إياكم لكل خري،،
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ا.د .عبد الرحيم حممد املغذوي
ا�ستاذ الدرا�سات العليا يف اجلامعة الإ�سالمية باملدينة

امل�س�ؤلية االجتماعية...
نحو افاق �أرحب
تعد امل�س�ؤولية االجتماعية احدى منظومات املجتمع
املدين يف الع�صر احلديث وقد تطلبتها عوامل كثرية واحتياجات
عديدة.
ولعل الت�شريع الإ�سالمي احلكيم قد راعى مفهوم امل�س�ؤولية
االجتماعية جتاه دعم احتياجات الأفراد وبقية املكونات
االجتماعية �أيا كانت.
وقد مرت امل�س�ؤولية االجتماعية مبراحل عديدة حتى
�أ�صبح لها ب�صمتها و�سمعتها الدولية والإقليمية يف العامل.
وميكن االنطالق بامل�س�ؤولية االجتماعية نحو �آفاق جديدة رحبة
لت�ستوعب املتطلبات الأ�سا�سية واملتغريات املتنامية يف املجتمعات
العاملية.
وميكن �أن ننطلق مبفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية من
مفهومها و�إطارها التقليدي �إىل مفاهيم ا�ست�شرافية م�ستقبلية
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جديدة وهو ما ميكن ت�سميته ب( امل�س�ؤولية االجتماعية
الذكية) .
ومن خالل هذا الطرح اجلديد الذكي للم�س�ؤولية
االجتماعية ميكن ت�صور عملها يف البناء والتنمية والوقاية
والعالج.
كذلك العوامل التي ت�ساعد نظم امل�س�ؤولية
االجتماعية بت�أدية اعمالها وممار�سة وظائفها املتنوعة
املحلية و االقليمية والدولية من خالل و�سائل و�أ�ساليب
عديدة لعل للتقنيات احلديثة و�شبكات التوا�صل االجتماعي
دور حموري يف ذلك.
وال يقت�صر جهود امل�س�ؤولية االجتماعية على
اجلوانب املادية والعينية بل يتعدى ذلك اىل اجلوانب
العلمية والفكرية والثقافية والتدريبية والتوعوية
واللوج�ستية املتنوعة التي يحتاجها املجتمع.
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د .نوره بنت عبد اهلل ابا اخليل
ا�ستاذ ادارة االعمال وع�ضو ال�شبكة ال�سعودية للم�س�ؤولية االجتماعية
العلمية  ,وجما ًال للدرا�سات �سواء من قبل الأفراد �أو مراكز
الأبحاث واملنظمات الدولية  ,بالإ�ضافة �إىل تزايد االهتمام
حد
به من قبل احلكومة وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص على ٍ
�سواء ,و�أ�صبحت امل�س�ؤولية املجتمعية جزء من �إ�سرتاتيجيات
م�ؤ�س�سات القطاع العام واخلا�ص للتفاعل مع املجتمع والبيئة
تهدف هذه الورقه اىل التعرف على مفهوم امل�س�ؤولية املحيطة.
املجتمعية ,املعاين التي ترتكز عليها ومدى ت�أثريها على
اخالقيات العمل.
اخالقيات العمل
	�أكت�سب مو�ضوع اخالقيات العمل �أهميه بالغة ب�سبب
امل�س�ؤولية املجتمعية
تردي م�ستوى �أداء املوظف ,وتف�شي �صور الف�ساد الإداري �أو
يعد مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية من املفاهيم احلديثة االنحراف الإداري يف معظم الأنظمة الغربية وال�شرقية.
يف جمتمعاتنا العربية م�صطلح ًا وتنظيم ًا  ،وظهر ب�شكل مبكر وقد �أتخذ الف�ساد الإداري يف الدول النامية عموما والدول
يف الدول الغربية نتيجة الحتياج املجتمع املدين له ،فامل�سئولية العربية على وجه اخل�صو�ص �صور خميفه.
املجتمعية واحد ًة من دعائم احلياة املجتمعية الهامة وو�سيلة من �إن حتلي املوظف ب�سلوك نظيف و�إميان �صادق يف النظام
و�سائل تقدم املجتمعات  ،حيث تقا�س قيمة الفرد يف جمتمعه الأخالقي وقيم املجتمع و�إخال�صه للأهداف العامة �أ�صبح
مبدى حتمله امل�سئولية جتاه نف�سه وجتاه الآخرين .
من الأمور ال�ضرورية التي يجب توافرها بجميع مرافق
يحظى مو�ضوع امل�س�ؤولية املجتمعية مل�ؤ�س�سات القطاع العام و الدوله لكي ت�ؤدي وظائفها وواجباتها وخدماتها على نحو
اخلا�ص على اهتمام كبري  ,وبات عنوان ًا للم�ؤمترات والندوات ير�ضي امل�ستفيد من اخلدمة ,ومن الأهمية �أن يتقيد

العالقة بني امل�س�ؤولية
املجتمعية و�أخالق العمل

6

املوظف ب�أخالقيات الوظيفة تقيدا عن قناعة ور�ضا ولي�س عن امل�ؤ�س�سة نتيجة وجود الأمانة يف �إدارة الوقت واجلهد
ق�سر وخوف,لذلك يتعني تهيئة الظروف والعوامل االجتماعية وال�سلوك.
وال�سيا�سية واالقت�صادية والتنظيمية التي تفرز على نحو طبيعي طرق م�ساعده على تر�سيخ �أخالقيات العمل
قيما للعمل �أو اخلدمة من �ش�أن توافرها حتقيق الإبداع يف هذا من الطرق املُتّبعة لرت�سيخ �أخالقيات العمل ما يلي:
• الرقابة الذاتية مهمة جد ًا وخوف املوظف من اهلل تعاىل
املجال.
قبل خوفه من امل�س�ؤولني.
مفهوم �أخالقيات العمل
الأخالق عبارة عن جمموعة من املبادئ التي يتح ّلى • �أن يكون امل�س�ؤولني يف امل�ؤ�س�سة قدو ًة ح�سنة ب�أخالقهم
بها االن�سان لتنظيم �سلوكه الإن�ساين  ،وقد حثت عليها جميع للموظفني.
الأديان ال�سماوية حتى تكون عنوان ال�شعوب و�أ�سا�س للح�ضارة • .االقتناع ب�أنّ العمل عبادة وبالتايل يجب القيام به على
أكمل وجه و�إتقانه.
العمل عبادة وهو �أم ٌر �ضروري لعمارة الأر�ض و�إ�صالحها وتلبية � ِ
حد
احتياجات الفرد واملجتمع كافة،
• حما�سبة املخطئني �سواء امل�س�ؤولني �أو املوظفني على ٍ
�أخالقيات العمل هي عبارة عن منظومة متكاملة من ال�سلوكيات �سواء دون �أي متييز.
ال�سائدة خالل العمل ويف بيئة الأعمال وتعترب �شك ًال من �أ�شكال • القيام بعمل تقييم للموظفني ب�شكل دائم وتقدمي املكافئات
الأخالقيات التطبيق ّية  ،من طرق معاملة العاملني فيما بينهم�,أو وبذلك يتم حتفيز املوظف على تطوير ذاته..
بينهم وبني مدراءهم �,أو حتى مع الزبائن  ،بالإ�ضافة �إىل
االلتزام بالقوانني و�أهداف امل�ؤ�س�سة وال�سعي لتحقيقها.
م�صادر �أخالقيات العمل:
الذات � :إن الإن�سان ال ي�سعى �إىل حتقيق غاية ما �إال
�أ ّما عنا�صر �أخالقيات العمل فتتم ّثل يف �سلوك ،املواقف -1
والتوجهات ،املعتقدات والفل�سفات  ،وعادات العمل  ،ونوعية �أذا كان لها �صدى يف نف�سه ولذلك ف�أن الذاتيه �ستعمل على
الأداء  ،وهذه العنا�صر ترتكز على الأمانة التي يكون �أ�سا�سها �إخ�ضاع القواعد الأخالقية نف�سها �إىل نظره الفرد وتقديره
خ�شية اهلل �سبحانه وتعاىل يف املال  ،واجلهد  ،والوقت  ،وال�سلوك ،اخلا�ص ,وهذا �أمر حمفوف باملخاطرة لأنه ال يعطي القواعد
وترتكز �أي�ض ًا على الكفاءة يف �إجناز العمل املُراد ال ِقيام به.
الأخالقية الثبات واال�ستقرار واال�ستمرارية الالزمة لها .
الأ�سرة  :ينقل الإن�سان �سلوكه الذي ورثه من �أ�سرته
-2
,فالأ�سرة التي تربي �أبناءها على املبادئ والقيم واملثل الدينية
�أهمية االلتزام ب�أخالقيات العمل
هناك �أهمية كبرية لاللتزام ب�أخالقيات العمل ،نذكر من �صدق و�أمانه واحرتام ي�ضل الأبناء متم�سكني بهذه املبادئ
�,أما الأ�سر التي تربي الأبناء على عدم احرتام املبادئ والقيم
منها ما يلي:
• يعمل االلتزام ب�أخالقيات العمل على زيادة الرتابط بني ف�إن ه�ؤالء الأبناء �سينقلون نظرتهم �إىل املكان الذي �سوف
يعملون فيه.
املوظفني ،وبالتايل زيادة تفاعلهم مع ًا لإنتاج الأف�ضل.
امل�ؤ�س�سات التعليمية  :ت�ستطيع هذه امل�ؤ�س�سات ان
• االرتقاء ب�أخالق املوظفني يعك�س �صور ًة ايجابية عن امل�ؤ�س�سة -3
تلعب دورا هاما يف �إعداد الطالبة لدخول املجال الوظيفي
ككل من خالل تعامل املوظفني مع العمالء والزبائن.
• يعمل االلتزام بها على �إنهاء الظلم من ناحية العالوات ,حيث ت�ستطيع توجيههم وتوعيتهم وتدري�سهم الدين
والرتقيات للموظفني ،وبالتايل حتفيز العاملني يف امل�ؤ�س�سة والأخالق والعالقات العامه حتى تنجح يف توجيه �سلوك
الطالب الإيجابي جتاه امل�س�ؤولية واالنتماء والإخال�ص  ,ولذلك
ب�شكل �أف�ضل.
للعمل ٍ
ِ
• االلتزام ب�أخالقيات العمل ي�ؤدي �إىل زيادة الإنتاجية يف يجب تطوير املناهج الرتبوية مبا يتفق مع الأخالق واالن�ضباط
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و�إطاعة النظم وتدريبهم على الف�ضيلة قوال وعمال.
املجتمع � :إن املجتمع الذي ت�سوده قيم �سيا�سيه �أو
-4
اجتماعيه متناغمة البد �أن ينتقل �أفراده �إىل التنظيم .ف�إذا
كانت قيم هذا املجتمع حتر�ص على و�ضع حد للمخالفات غري
االخالقية ,وتعاقب املعتدي وال تراعي فردا على ح�ساب فرد �أخر
وحتا�سب املرت�شني بذلك �ستجعل �أفرادها يحر�صون على عدم
العبث بهذه القيم لأنها �أقوى من ذواتهم ك�أفراد.
القيادة القدوة � :إن القيادة لأداريه الناجحة هي التي
-5
ت�ستطيع �أن تبث يف الهياكل اجلامدة روح احلياة عن طريق
�أ�شعار كل موظف يف لأداره ب�أنة ع�ضو يف جماعة تعمل مت�ساندة
وجمتمعة لتحقيق هدف معني يف التنظيم  ,والقيادة القدوة هي
التي ت�أخذ الأمور بقوه لي�س فيها �شده ,ولني لي�س فيه �ضعف
,وت�ستطيع �أن تغر�س ف�ضائل الأخالق يف نفو�س املر�ؤو�سني .
الدين � :إن ديننا الإ�سالمي يح�ض على اال�ستقامة
-6
والطاعة,وتر�شيد اال�ستهالك والنفقات ,كما يح�ض على
النزاهة يف التعامل مع الآخرين  ,ومن جهة �أخرى ف�إنه هو
امل�صدر احلقيقي للم�س�ؤولية ال�شخ�صية والتي تتبع منها الرقابه
الذاتية .
ت�شريعات و�أنظمة العمل � :إن جمموعة الت�شريعات
-7
والقوانني والأنظمة واللوائح ال�صادرة ا�ستنادا �إىل امل�صادر
الت�شريعية املعمول بها يف الدوله تعترب من امل�صادر املهمة
للأخالقيات ,وذلك لأنها ت�ضبط وتتحكم يف �سري الإدارة العامه
يف االجتاه الذي تراه يخدم �سيا�سة الدوله ويحقق �أهدافها .
وعليه ف�إن امل�س�ؤولية املجتمعية من وجهة نظري هي �شراكة
قائمة بني م�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة.
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بقلم املحامي وامل�ست�شار القانوين  /خالد عبد العزيز اليحيا

امل�س�ؤولية املجتمعية
والقانون

من خالل العمل مع موظفيهم وعائلتهم وجمتمعهم املحلي
لتح�سني م�ستوى معي�شة النا�س و�أ�سلوب يخدم التجارة
وتنمية املجتمع يف �آن واحد» ( .البيان)(عفراء �آل مكتوم
2017/5/7م) .
وميكن �أن ت�شمل  -وال تقت�صر هذه امل�س�ؤولية -
امل�س�ؤولية املجتمعية  :هي نظرية اخالقية مفادها �أن على دعم اجلوانب التعليمية والرتبويه وت�شجيع البحث
�أي كيان �سواء منظمة �أو فرد يقع على عاتقه العمل مل�صلحة العلمي واالبتعاث والتدريب  ,وذوي االعاقة  ,ودعم البيئة ,
املجتمع ككل .
وامل�ؤ�س�سات اخلريية  ,والتطوع  ,و�إن�شاء اندية خا�صة جلعل
وهي امر يجب على كل منظمة القيام به للحفاظ على الريا�ضة للجميع  ,ودعم كبار ال�سن  ,والأيتام  ,والفئات
التوازن بني االقت�صاد والبيئة  ,وهي اما �أن تكون �سلبية عرب
االمتناع عن االنخراط يف اعمال �ضارة � ,أو ايجابية من خالل
القيام ب�أفعال حتقق �أهداف املجتمع ب�شكل مبا�شر (ويكيبيديا).
وحيث �أن هذا املفهوم غري وا�ضح لدى كثري من غري املخت�صني
فقد كان لزاما حتريره  ,حيث �أنه من املفاهيم احلديثة ن�سبيا ,
ومل تكن متداولة �أو معروفة يف جمتمعنا ويعد تخ�ص�ص حديث ,
وبالتايل فلم تطاله الت�شريعات والقوانني بالتنظيم .
ويرى البنك الدويل �أن امل�س�ؤولية املجتمعية « التزام
ا�صحاب الن�شاطات التجارية امل�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة
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االجتماعية التي هي يف حاجة مل�ساندة اجتماعية وقانونية ,
ودعم اجلوانب ال�صحية واملعرفية .
كل هذه امل�س�ؤوليات ال جمال فيها لالرجتال
والفردية  ,وال ي�صح �أبدا �أن ترتك ملجرد مبادرات طوعية
غري ملزمة  ,حيث �أن بع�ض املنظمات (ال�شركات) ت�شارك يف
امل�س�ؤولية املجتمعية �إما ا�ستنادا اىل مبادئ و�أنظمة داخلية
لديها� ,أو بغر�ض الدعاية والإعالن � ,أو على �أنها نوع من
ال�صدقات على املحتاجني .
وحيث �أن القطاع احلكومي اخلدمي يف جوانبة
اخلدمية املبا�شرة واالجتماعية االن�سانية قد اخذ على عاتقة
رعاية هذه االعمال ردحا طويال من الزمن والزال يعمل وفق
م�س�ؤولياته وميزانياته  ,اال �أنه ا�صبح لزاما – ومع تطور
مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية – خلق �شراكة بني القطاعني
العام واخلا�ص  ,وكذلك املجتمع ,بهدف رفع م�ستوى اداء
امل�س�ؤولية  ,ورفع م�ستوى الوعي االجتماعي وامل�ؤ�س�ساتي بها
 ,و�إيجاد م�ؤ�شرات حقيقية لقيا�س اداء القطاع  ,وت�أ�سي�س
�صندوق ونظام متكامل يعني بهذه امل�س�ؤولية وجمل�س االدارة
يتوىل املتابعة والتخطيط لكل ما يتعلق بهذه امل�س�ؤولية
ويدفعها اىل افاق م�ستقبلية رحبة .

ومن هنا ف�إن احلاجه ما�سة اىل �أن ت�سن قوانني
وت�شريعات تلزم املنظمات والقطاع اخلا�ص بامل�شاركة
بامل�س�ؤولية املجتمعية ودعمها  ,وعلى االخ�ص نظام ال�شركات
ونظام العمل وكافة االنظمة االجتماعية و�أنظمة جمعيات
املجتمع املدين  ,بحيث يتحول من مبادرات اختيارية اىل
عمل م�ؤ�س�ساتي له م�صادر متويل ,و اوجه �صرف  ,وحتكمه
معايري جودة عالية تقوم على االحرتام وامل�س�ؤولية  ,ورفع
م�ستوى بيئات العمل الداخلية واخلارجية والتطوع  ,ودعم
املجتمع وم�ساندته وااللتزام بتوافق املنتجات التي تقدمها
ال�شركات وامل�صانع والأفراد مع البيئة واملعايري ال�صحية ,
وحت�سني ظروف العمل النف�سية واالجتماعية .
وحتى تنه�ض هذه القوانني بهذا القطاع اىل
التفاعل مع املتغريات املت�سارعة  ,والولوج اىل املجتمع املدين
مبتطلباته والوفاء بالتزامات الدولة احلديثة والتي يعترب
املجتمع فيها احد اركان قيادة التنمية .
ومن هنا ف�إن اللجان املخت�صة مبجل�س ال�شورى يقع اي�ضا
على عاتقها اقرتاح م�شاريع االنظمة املتعلقة بهذه امل�س�ؤولية
وت�أ�سي�سها وتطوير مفهومها وم�ستوى الوعي بها .
وفق اهلل اجلميع ملا يحب وير�ضى .
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كتب  :مرفت حممود طيب
ي�سر ال�شبكة ال�سعوديه للم�س�ؤولية االجتماعية املن�صة االوىل
يف العامل العربي املخت�صة يف ن�شر الوعي مبفهوم امل�س�ؤولية
االجتماعية ومن �أهدافها �أن جتري لقاءات وحتقيقات دوريه مع
�شخ�صيات لها �إ�سهام بارز يف تفعيل جوانب التنمية امل�ستدامة
 .وي�سرنا ان نطرح بع�ض اال�سئلة على �سعادة مدير عام قطاع
املراكز بالغرفة التجارية مبكة املكرمة اال�ستاذ  /خالد بن حممد
با�شنم اللقاء ال�ضوء على بع�ض مو�ضوعات امل�س�ؤولية االجتماعية
يف منطقة مكة املكرمة .
كيف يرى �سعادتكم و�ضوح مفهوم امل�س�ؤولية
االجتماعية للم�ؤ�س�سات باململكة العربية ال�سعودية ؟
ان التزام املن�ش�آت جتاه املجتمع الذي تعمل فيه وذلك عرب
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امل�ساهمة للأن�شطة االجتماعية .
وجهه نظركم ماهي �أبرز مالمح امل�س�ؤولية
االجتماعية يف منطقة مكة املكرمة؟
من ابرز مالمح امل�س�ؤولية االجتماعية وحتديد يف منطقة مكة
املكرمة احلج والعمرة .
ما حتتاجه امل�ؤ�س�سات ب�شكل عام وال�شركات ب�شكل
خا�ص لتفعيل امل�س�ؤولية االجتماعية ؟
نحتاج اىل ور�ش عمل ومنتديات للتوعية بامل�س�ؤولية
االجتماعية للم�ؤ�س�سات
ماهي خططكم امل�ستقبلية يف جمال امل�س�ؤولية
االجتماعية �سيما و�إن ر�ؤية اململكة  2030ا�شارت

اىل امل�س�ؤولية االجتماعية يف موا�ضع عدة؟
هناك خطط م�ستقبلية حتت الدرا�سة
هل من كلمة اخرية ل�سيادتكم يف هذا املجال؟
امل ان يكون هناك من�صة موحدة لتفعيل دور امل�س�ؤولية
االجتماعية واكرر �شكري وتقديري  ..ون�سال اهلل لكم التوفيق.
وال�شبكة ال�سعودية للم�س�ؤولية االجتماعية بدورها ت�شكر �سعادة
اال�ستاذ  /خالد بن حممد با�شنم لإلقاء ال�ضوء على بع�ض
املو�ضوعات التي تتعلق بامل�س�ؤولية االجتماعية يف منطقة مكة
املكرمة .
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فاطمة الهو�ساوي

�سعودية يف مدار�س
�سرييالنكا !!

حدثتني �صديقة عزيزة عن طفولتها عندما كانت
�صغرية تدر�س يف مدار�س �سرييالنكا حيث كان يعمل والدها يف
�أول حياته العملية...
قالت �صديقتي عندما كنت �أدر�س يف املدار�س احلكومية
يف �سريالنكا كنت يف ال�صف ال�ساد�س االبتدائي  ...ومل �أذكر
�أنني بقيت �أنا وزميالتي بدون درا�سة �أو مهمة �إطالق ًا ...قالت
يل وال�سعادة ت�شع من عينيها  ...عندما كانت تتغيب معلمتنا كنا
نوجه مبا�شرة �إىل م�ساعدة الطالبات ال�صغريات يف املراحل
الأوىل ...فتارة ن�ساعدهن على الإم�ساك بالقلم �أو الكتابة
�أوحل م�سائل الريا�ضيات �أو حتى حل الواجبات املنزلية ...كانت
�صديقتي تق�ص على م�سامعي هذه الق�صة الرائعة بعد م�ضي
ثالثني عام ًا من حدوثها � ..إال �أنني كنت �أ�شعر ب�آثار �سعادتها
على حمياها وك�أنها قد حدثت البارحة �أو قبل يومني على �أق�صى
تقدير...
قالت �صديقتي  ...وقتها �أحببت املدر�سة و�أحببت معلماتي
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و�أحببت �سريالنكا لأنها �أ�شعرتني بقيمتي وما �أ�ستطيع �أن
�أقدمه و�أنني يد عليا �أعطي مثل ما �آخذ متام ًا...
انتهت ق�صة �صديقتي وبقيت �أ�سئلة �أود طرحها
على الأ�سر وعلى املعلمني واملدراء و�إدارة التعليم بل وعلى
وزارة التعليم وعلى كل م�س�ؤول فيها ...
كم من املهام يف بالدنا ي�ستطيع �أن ي�ؤديها طالبنا وطالباتنا
من املرحلة االبتدائية �إىل اجلامعية؟
وكم من املهام التي ن�ستطيع �أن نوظف فيها الطالب
والطالبات من االبتدائية �إىل اجلامعة؟
وكم �سنوفر من املال يف حال مت توظيفهم لهذه املهام ب�شكل
�صحيح ؟
وما هو يا ترى املبلغ الذي وفرته �صديقتي ال�سعودية ملدر�ستها
يف �سرييالنكا عندما قامت بدور ( م�ساعدة معلمة ) ؟
وكم من املبالغ �سيك�سبها الوطن من �شغل �أوقات املاليني من
طلبته وطالباته؟
* وال�س�ؤال الأهم ما هي املكا�سب املعنوية التي �سيجنيها
الوطن من �شعور االنتماء والفخر واالنتاج الذي �سيتولد يف
نفو�س هذه الطاقات ال�صغرية والطموحة؟*

15

16

اول درا�سة حديثة ت�شخ�ص امل�س�ؤولية االجتماعية
للم�ؤ�س�سات املانحه باململكة
كتبت  :مرفت حممود طيب :
�صدر درا�سة علميه خا�صة بامل�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات املانحه كدرا�سة حاله على
م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز اخلرييه يف تطبيق امل�س�ؤولية االجتماعية وفق املوا�صفة
العاملية االيزو  26000من �إعداد م�ؤ�س�سة خرباء امل�س�ؤولية االجتماعية .
وذكر الباحث معد الدرا�سة امل�ست�شار  /الرم�ضي بن قاعد ال�صقري �إن هذه الدرا�سة
ح�سب علم الباحث تعترب االوىل من نوعها يف اململكة العربية ال�سعودية واخلليج العربي ،
كون مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية ال يزال يعترب مفهوم ًا مرتبط ًا بال�شركات بينما احلقيقة
ت�شمل جميع املنظمات بال ا�ستثناء .
وقدم الباحث �شكره للقائمني على م�ؤ�س�سة �سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلرييه
على ت�سهيل مهمة الباحث  ،وكذلك ال�شفافية املطلقة من امل�ؤ�س�سة مما مكن الباحث من
االطالع على جميع الإجراءات واملمار�سات يف امل�ؤ�س�سة
وهذه الدرا�سة االوىل من نوعها على مثل هذه امل�ؤ�س�سة الرائده يف اعمالها �شخ�صت واقع
امل�س�ؤولية االجتماعية واجتاهاتها وكذلك املبادرات التي تنا�سب التنمية امل�ستدامة تتوافق
مع ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية  2030واقرتح الباحث ت�صور ا�سرتاتيجي للتطبيق يف
امل�ؤ�س�سات املانحه
نتمنى من جميع امل�ؤ�س�سات املانحة و االجتماعية يف اململكة واخلليج العربي ان ت�ستفيد من
تطبيقها �سيما وان امل�س�ؤولية االجتماعية ا�صبحت احد اهم معايري التميز امل�ؤ�س�سى التي
لها ميزة تناف�سيه يف املعايري املحلية والإقليمية والدولية .
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د .نوف بنت �سليمان اخلليوي
باحثة بامل�س�ؤولية االجتماعيةوع�ضو ال�شبكة ال�سعودية للم�س�ؤولية االجتماعية

التمويل الذاتي للجامعات :هل ُيع ّمق م�ضامني
امل�س�ؤولية املجتمعية للجامعة  USR؟ ()2
تناول املقال ال�سابق الفر�صة التي ميكن �أن ُتعني
اجلامعات على مزيد من اال�ستقالل الذاتي ،و�إيجاد م�ساحة
�أو�سع لالبتكار ولت�شكيل هويتها عند حتول هذه اجلامعات �إىل
م�ؤ�س�سات ذاتية التمويل .وقدمت فيه مفهوم امل�س�ؤولية املجتمعية
للجامعات والذي يربز فيه الدور احليوي للجامعة يف املجتمع
الذي ُوجدت فيه .وهو ما ي�ؤكد على �ضرورة ر�سم هيكل امل�س�ؤولية
املجتمعية لتلك اجلامعات لت�صبح فاعلة يف خارطة التنمية
املجتمعية امل�ستدامة والإ�سهام يف ر�ؤية .2030
وحتتاج اجلامعة ابتدا ًء حتديد اجلهات املعنية
(امل�ستفيدون) لتتمكن من حتقيق م�س�ؤولياتها املجتمعية ،فمنهم
مدخالتها و�إليهم خمرجاتها ونواجتها ،وتتحدد الكثري من
عملياتها بناء عليها وعلى التغذية الراجعة املتح�صل عليها �أثناء
ت�أدية اجلامعة لأدوارها .فلم يعد مقبو ًال من اجلامعة �أن ت�ؤدي
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دور املطبعة التي توزع املزيد من �شهادات التخرج ،بل بات
املجتمع /الواقع /العامل�...... /إلخ ُيلزمها باحرتام دورها
املجتمعي الوظيفي ،فمطلوب منها �إنتاج املعرفة وتوزيعها،
وابتكار التطبيقات الف ُعالة والقادرة على االندماج يف
املجتمع وتلم�س احتياجاته والتخطيط ل�صاحله يف �ضوء هذه
االحتياجات ،بل وجتاوز التوقعات يف تقدمي الأف�ضل لتحقيق
رفاهية الب�شرية.

ويلزم اجلامعة اليوم �أن تتفهم حقيقة �أنها نظام مفتوح
ي�ؤثر ويت�أثر يف البيئة التي يعي�ش فيها ،فتمده مبوارد متنوعة متثل
مدخالت� ،سواء كانت ب�شرية �أو تنظيمية �أو قيمية �أو مادية،
وكذلك بالفل�سفة التعليمية والغايات والتوقعات واالحتياجات
و�أي�ض ًا بالتغذية الراجعة .كما يقدم نظام اجلامعة املفتوح
لهذه البيئة العديد من املخرجات املتنوعة واخلدمات امل�ستمرة
واملنتهية� ،سواء �إن كانت مادية �أو ب�شرية �أو جمتمعية �أو قيمية
كذلك ،وذلك عن طريق تقدمي اخلدمات التعليمية الأكادميية
واجلهود البحثية واخلدمات املجتمعية والإ�سهامات املهنية
والإنتاج املعريف والت�أثري املجتمعي ب�شكل عام .وكنتيجة طبيعية
لهكذا التزام ف�إن الهياكل والقرارات يتم بنا�ؤها و�صنعها مبا
ين�سجم مع كل هذه العنا�صر جمتمعة ،بذلك ميكننا و�صف
امل�س�ؤولية املجتمعية للجامعة بال�سيا�سة الإدارية الأخالقية للأداء
اجلامعي.
أما املبادئ التي تتبناها املسؤولية املجتمعية
للمنظامت  C S Rكمفهوم عاملي معرتف به لدى
منظمة األمم املتحدة ،تعرب عنه بأيزو ، 26000
فهي مبادئ توجيهية حمورية يلزم كل منظمة اإللتزام
هبا أي ًا كانت طبيعة نشاطها .هذه املبادئ هي القابلية
للمساءلة ،الشفافية ،السلوك األخالقي ،احرتام
مصالح األطراف املعنية ،احرتام القانون ،احرتام
أعراف السلوك الدويل ،واحرتام حقوق اإلنسان.
هذه املبادئ تُطبقها املنظمة املسؤولة عىل سياساهتا
وقراراهتا وأنشطتها.
وتخت�ص اجلامعة بخ�صائ�ص متيزها عن �أي من�ش�أة
تنظيمية �أخرى ،لذا ف�إن حتديد امل�س�ؤولية املجتمعية للجامعة
يتنا�سب مع طبيعتها اخلا�صة ،فتظهر امل�س�ؤولية يف جماالت
خمتلفة ،وهي جمال الت�أثري التنظيمي الذي يتناول اجلوانب
املتعلقة مبعامل التنظيم الإداري يف اجلامعة ،كغاية التنظيم
والهيكل التنظيمي وخطوط االت�صال واتخاذ القرارات ونحوها،
وجمال الت�أثري املعريف الذي يتناول اجلوانب املتعلقة بالن�شاط

الأكادميي يف اجلامعة ،وجمال الت�أثري البيئي الذي يتناول
اجلوانب املتعلقة مبعامل البيئة املادية يف احلرم اجلامعي،
وجمال ت�أثري العالقات االجتماعية الذي يتناول اجلوانب
املتعلقة بعالقات جمتمع اجلامعة ببع�ضه داخل احلرم
اجلامعي من جهة ،وباملجتمع اخلارجي من جهة �أخرى،
وجمال ت�أثري املوارد الب�شرية .وميكن مالحظة �أن هذه
املجاالت تت�أثر بوظائف اجلامعة من التدري�س الأكادميي
و�إجراء البحوث والإنتاج العلمي وخدمة املجتمع وغريها.
وهكذا يت�ضح ب�أن امل�س�ؤولية املجتمعية للجامعة
ال تعني تقدمي خدمات تطوعية ق�صرية الأجل ما قد
يتبادر للأذهان �أحيان ًا ،و�إمنا هي نظام متكامل مكون من
ا�سرتاتيجيات ُمدجمة يف �صميم �أداء العمل اجلامعي،
ويحقق فوائد م�ستدامة تنعك�س على كامل املنظمة الأكادميية
واملجتمع الذي �أن�ش�أها ُويغ ّذيها.
ومن اال�سرتاتيجيات التي ت�سهم يف حتقيق االلتزام
املجتمعي عربها وتهدف لإحداث ت�أثري تنموي م�ستدام وميكن
للجامعة اتباعها �سعي ًا لتحقيق م�س�ؤوليتها املجتمعية :تر�شيد
اال�ستهالك ورفع كفاءة الإنفاق ،بناء برامج �أكادميية بينية،
�إجراء درا�سات م�سحية جمتمعية ،املحافظة على املوارد
الطبيعية وا�ستدامة البيئة ،امل�شاركة املجتمعية ،وغريها.
وبالنظر إىل ما سبق يمكن مالحظة تركيز
هذه االسرتاتيجيات وتطبيقات املسؤولية املجتمعية
املختلفة عىل بعدين رئيسني للتطوير يتعلقان
بالكفاءة االقتصادية Economic Efficiency
والعدالة االجتامعية  .Social Justiceلذلك فقد
تكون فكرة اخلصخصة فرصة يلزم استثامرها بذكاء
لقيادة مسرية التصحيح يف التوجه اجلامعي نحو ما
حيقق مسؤوليتها املجتمعية.
ويت�ضح هنا �أحد الفروق الأ�سا�س بني وظيفةخدمة
املجتمع ك�أحد وظائف اجلامعة وبني التزامها بامل�س�ؤولية
املجتمعية ،و�سيتم تو�ضيحه يف مقاالت �أخرى قادمة ب�إذن
اهلل.
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لتنمو جمتمعاتنا

�أثر امل�س�ؤولية االجتماعية على ا�ستدامة التنمية

«�إذا ت�أملت لأمل �إن�سان
فـ ـ ـ�أنــت نبي ـ ـ ـ ـ ــل ،
�أمـ ــا �إذا �شـاركت يف عالجه
ف�أنت عظيم»
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ُعلمنا منذ ال�صغر على الإح�سا�س بالآخرين ولت�صبح (�شقردي) �ساعد غريك ويقال كلما �ضاقت بك احلياة
�ساعد �إن�سان ال تعرفه هذا ما حثنا عليه ديننا احلنيف يف الكتاب وال�سنة على �أن �أي معروف ي�سدى للآخرين
�صدقة ف�إماطة الأذى عن الطريق �صدقة  ,وابت�سامتك �صدقة و ال�سعي يف �أمور النا�س �صدقة ,فال�صدقة
تطفئ غ�ضب الرب وتدفع البالء ,علمتنا فطرتنا على لبنات �أ�س�ست فينا ويف الأجيال املا�ضية واحلالية حب
م�ساعدة الفرد وغر�ست فينا تكاتف املجتمع  ,قال حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ›‹ :م َثل امل�ؤمنني يف توادهم،
وتراحمهم ،وتعاطفهم كمثل اجل�سد الواحد �إذا ا�شتكى منه ع�ضو؛ تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى››
رواه البخاري.
حني ظهر مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية ارتبط مبفهوم حديث �آخر وهو التنمية امل�ستدامة التي عرفت ب�أنها
(تلبية احتياجات احلا�ضر دون امل�سا�س بقدرة الأجيال املقبلة على تلبية احتياجاتها اخلا�صة )  ,فامل�س�ؤولية
االجتماعية يف املن�ش�أت اخلا�صة واالقت�صادية نا�شئة من وعي رجال الأعمال ب�أهمية اندماجهم يف املجتمع
 ,التي كانت بدايتها ت�سويقية ملنتجاتهم �إىل �أن �أ�صبحت برامج امل�س�ؤولية االجتماعية من �ضمن خططها ,
فقد �أ�شار هوملري �إىل �أن امل�س�ؤولية االجتماعية ماهي �إال التزام من�ش�أة الأعمال اجتاه املجتمع الذي تعمل يف
وذلك عن طريق امل�ساهمة مبجموعة كبرية من الأن�شطة االجتماعية مثل حماربة الفقر وحت�سني اخلدمة
ومكافحة التلوث وخلق فر�ص عمل وحل م�شكلة اال�سكان واملوا�صالت وغريها  ,وميكن القول ب�أنها ا�ستثمار
رجال االعمال باملجتمع وفق منهج �إجتماعي يحمل عدد من القيم واملبادئ ذات قيمة �أخالقية عالية بهدف
امل�شاركة يف �إحداث تغيريات ترتقي باملجتمع نحو الأف�ضل اقت�صاديا واجتماعيا وبيئيا  ,وهذه هي نقطة
االلتقاء مع التنمية امل�ستدامة التي ت�ستند على الإن�سان ال�صالح ،الذي يحمل جملة من القيم واملبادئ التي
ت�ساعده على التغلب على امل�شكالت التي تعرتيه يف حياته؛ مبا يكفل حياة حالية خالية من خطر الفقر،
واجلهل ،واملر�ض له وللأجيال القادمة .تقوم التنمية املُ�ستدامة على دعامة �أ�سا�سية ،وهي حق الإن�سان يف
املعي�شة يف بيئة �صحية و�سليمة من ناحية ,واملحافظة على �صحة الإن�سان من ناحية �أخرى.
فالتنمية وامل�س�ؤولية االجتماعية تت�شكالن لتكونان هالة من الطاقات املتاحة واملتوفرة وامل�ستحدثة يف املجتمع
املكونه من املوارد الب�شرية والطبيعية فيه  ,التي تدفع به نحو التطور والرقي  ,فالتنمية ُتعنى بتوفري احتياجات
ً
مرتبطا فقط
املجتمع ،والتغلب على امل�شكالت التي تواجهه ب�أجنع الطرق و�أ�سلمها ,وهو م�صطلح لي�س
باملجال االقت�صادي؛ فالتنمية مفهوم �شامل جلوانب متعددة يف حياتنا وتعامالتنا كالتنمية االقت�صادية،
واالجتماعية ،والب�شرية ،والإدارية وغريها.
وم�ضة ..
ان اللبنة الأوىل يف حتقيق التنمية هي ا�ست�شعارك للم�س�ؤولية اجتاه جمتمعك فااللتزام هو جوهر امل�س�ؤولية .
*�أ�سرار امل�سيطري
ماج�ستري يف االدارة والتخطيط الرتبوي
مهتمه بامل�س�ؤولية االجتماعية والتنمية امل�ستدامة
ع�ضو ال�شبكة ال�سعودية للم�س�ؤولية االجتماعية
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ال�شبكة ال�سعودية للم�س�ؤولية االجتماعية
بيت خربة متخ�ص�ص يف اعداد ا�سرتاتيجيات امل�س�ؤولية االجتماعية وابتكار مبادرات
اال�ستدامة و�إعداد تقارير اال�ستدامة للمنظمات وت�أهيل املتخ�ص�صني بها يف الوطن العربي
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