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  االجتماعية المسؤولية مع الشركات منهج: المقال الرابع 

 جمالس إدارة على القائمني ثقافة باختالف االجتماعية املسؤولية برامج مع الشركات منهج خيتلف 
 .تالشركا

، أخرى اأحيان   وميتنع ،اأحيان   يستجيب اآلخر والبعض، فقط ربا األ تعظيم إال يهمها ال شركات بعض
 تلتزم وشركات، فقط شكال   تلتزم وشركات، الغالب يف املسامهة منها طلب كلما تستجيب وشركات

 خيتلف االجتماعية للمسؤولية يهانوتب ونظرهتا الشركات هذه ومقياس .اجملتمع حاجات تلبية يف وتبادر
 االجتماعية املسؤولية برامج مع الشركات تعامل من نييرئيس نوعني بني منيز ولكن ى،خر أل شركة من

 :كالتايل أخرى مستويات وبينها

 االستجابة شركات: األول النوع•  

 يستحسن حبيث االستحسان خالل من اجملتمع حاجات لبعض تستجيب اليت الشركات من النوع هذا
 االستجابة أو ،العيين أو املادي الدعم هلا ويقدم القضية أو الربنامج هذا الشركة إدارة على نو القائم
 تستجيبف ذلك، غري أو ،اتيملتق او اتيمنتد رعاية أو هبا املسامهة منه وطلب طارئة قضية أو لكارثة

 هلذه ونتيجة، الضغط منظمات خالل من املدين اجملتمع منظمات بعض لضغوط ستجابةر، اماأل هلذا
 .للمجتمع اجتماعية خدمات وتقدم الشركات تستجيب الضغوط

 االجتماعية املسؤولية برامج ضمن من تليس إهناف التقدير وتستحق جيدة أهنا رغم االستجابات وهذه
 .ةالشرك جياتياسرتات ضمن من تكون ال ألهنا، اليت نسعى هلا
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 واملسؤولية اخلريي العمل مفهوم بني اكبري   اخلط   هناك نأل اجتماعية مسؤولية يعتربها الناس من وكثري
 العمل أو اخلري عمل باب ومن ةحسن هناأ رغم كذلك ليست االستجابات هذه ولكن، االجتماعية

 غلبأو . االجتماعية املسؤولية جتاه أولية بداية أو االجتماعية املسؤولية جتاه طيبة بادرة وتُعترب ،التطوعي
 .تالشركا لبعض ةقليل باستثناءات النوع هذا من العريب العامل يف الشركات مسامهات

، البعض لدى فهمه وضبابية، العريب الوطن يف االجتماعية املسؤولية مفهوم يف العامة للثقافة يعود وهذا
 أو العامة العالقات عمل ضمن يدخل أخرى اوأحيان   ،اخلريي العمل مثل أخرى مفاهيم مع واختالطه
 .التسويق

 االلتزام شركات: الثاني النوع• 

 بأن اواضح   ااعرتاف   وتعرتف ،قيمها ومن الشركة إدارة داخل من انابع   اذاتي   االتزام   الشركات تلتزم حبيث
 هاأهداف مع ةمتوازي هبام القيام عليها جيب حبيث، املصاحل أصحابوكذلك مجيع  ا،حقوق   للمجتمع

 ضمن االجتماعية املسؤولية برامج تدمج وبذلك، املستدامة التنمية حتقيق يف شريك هناأو ، االقتصادية
 اجملتمع مشكالت حل يف واملشاركة املبادرة على وتعمل، للشركة العامة االسرتاتيجية خالل من هاأهداف

 يف واالستثمار املستقبل استقراء خالل من املبادرات وتقدمي، البيئة واحملافظة ا،أخالقي   اتصرف   والتصرف
 التنمية للمسامهة يف حتقيق، واحد آن   يف والشركة اجملتمع تفيد ابتكارات خللق االجتماعية املسؤولية
 .هالذي تعمل ب اجملتمع يف املستدامة

 املسؤولية برامج تنسيق يف ختتص أقسام أو إدارات أو كيانات خلق الشركات هذه مسات ومن
 عمل وآليات، املهام هلذه متفرغني موظفني وتعيني، الربامج هلذه مستقلة ميزانيات وختصيص االجتماعية
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 قضية مساعدة يف لتساهم ةمبتكر  أعمال مناذج اوأحيان  ، للمجتمع حاجة حتقق واضحة وبرامج واضحة
 .قضايا عدة أو ةحمدد

 األوروبية اجملتمعات هلا وصلت الذي الشامل مبعناها للشركات االجتماعية املسؤولية هي وهذه
 .حنن ننشده زلنا ام والذي، واألمريكية

 بكافة احلكومي القطاع خالل من األدوار وتكامل باجملتمع التوعية تكثيف خالل من إال ذلك يتم وال
 .جمتمعه جتاه بدوره واملستهلك، املدين اجملتمع ومنظمات قطاعاته

  االجتماعية بالمسؤولية ودورها الخيرية الجمعيات:المقال الخامس 

 .فيه تعمل الذي واجملتمع االقتصادية املنظمات بني الضمين العقد مبثابة هي االجتماعية املسؤولية
 االقتصادية املنظمات بني واقتصادية وقانونية أخالقية ضوابط حتكمها متبادلة مصاحل العقد هذا ويقتضي
 أن االقتصادية املنظمات على ينبغي حيث املستدامة،التنمية  لتحقيق ككل واجملتمع وأسرهم وعامليها

 قيم من تنطلق استمرارية ذات اجتماعية برامج شكل على تقدمه كمنتج االجتماعية املسؤوليةإىل  تنظر
 .املنظمة واسرتاتيجيات

 هو ما ومنها، جيدة عمل بيئة وتوفري وأسرهم للعاملني املنظمة داخلإىل  موجه هو ما منه املنتج وهذا
 .باجملتمعالتنمية  عملية يف وتشارك لتسهم للمجتمع املنظمة خارجإىل  موجه

 لذلك خالهلا، من أو اخلريية للجمعيات موجهة إمَّا تكون االجتماعية اخلاص القطاع مسامهات وأغلب
ا وعي ا االجتماعية املسؤولية مبفهوم اخلريية اجلمعيات وعي مبكان األمهية من  .جيد 
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 مسؤولية برامج هو ما ومنها االجتماعية، املسامهات هذه من لكثري املتلقي هي اخلريية اجلمعيات ألن
وأيض ا عليها مسؤولية اجتماعية جتاه مجيع املتعاملني معها،  .صرف خريي عمل هو ما ومنها اجتماعية،

 . وينبغي تطبيق هذا النهج عليها أوال  

 االجتماعية الربامج لبعض تنفيذها يكون وأبعاده املفهوم هلذا مدركة غري اخلريية اجلمعيات كانت فإن
 املسؤولية جماالت حتديد اخلريية اجلمعيات يف املفرتض من أنه إىل باإلضافة األهداف، مكتمل غري

 تنقصها لدينا اخلريية اجلمعيات بعض أسف بكل ولكن اجملتمع، واحتياج األولوية حسب االجتماعية
 ما أبعد وهذا ،(فقط للمعونة ناقل) فقط واحد مسار خالل من وتعمل املتعددة االسرتاتيجيات بعض
 خالل من اجملتمع يف تغيري إلحداث تسعى أهنا يفرتض اليت عموم ا اخلريية اجلمعيات أهداف عن يكون

 .املتعددة التنموية الربامج

 املفهوم هبذا الوعي يف كبري ومجيع منظمات املدين عموم ا عبء اخلريية اجلمعيات على يكون لذلك
، واستيعابه  الوسائل كافة خالل من واملوردين للمستهلكني وتسويقه فيه االستثمار على العمل مث أوال 

 .براجمها تنفيذ يف اخلاص القطاع مشاركة أرادت إن املمكنة

  االجتماعية المسؤولية تنمية في المستهلك دور: المقال السادس 

، االجتماعية املسؤولية برامج يف هبا خاصة مقاييس تضع أصبحت املتقدمة الدول يف الشركات بعض إن 
 أو احلكومية سواء املنظمات، من كثري لدى واضح غري املفهوم هذا يزال ال العريب العامل يف بينما

 املسؤولية مفهوم يف الثالث العامل ودول املتقدمة الدول بني شاسع ا الفرق أصبح وبذلك .اخلاصة
 جمال يف شىت إسهامات وله كبرية، مبادرات يقود املتقدمة الدول يف اخلاص فالقطاع االجتماعية؛

 وضمن الشركات، أغلب اسرتاتيجيات ضمن تندمج االجتماعية املسؤولية أن ذلك من واألهمالتنمية، 



 

6 
 

 الثقافة يف ديني ا تأصيال   هناك أن ورغم، اجملال هذا يف بداياته يف يزال فال العريب العامل أما. أهدافها
 .املفهوم هلذا اإلسالمية

 على اخلاص القطاع من املطلوب الطمو  مستوى دون االجتماعية املسؤولية برامج مع التعامل يزال وال 
 .العربية الدول بعض يف اخلاص القطاع حققه الذي الكبري النمو من الرغم

 مع ختلطها وأحيان ا واسرتاتيجياهتا، أهدافها ضمن االجتماعية املسؤولية تدرج ال الشركات من وكثري
. االجتماعية املسؤولية من تُعترب ال اليت املصطلحات من وغريها العامة والعالقات اخلريي العمل مفاهيم
 األمر احلقيقة يف هو منتديات أو ملتقيات مثل رعاية اجتماعية مسؤوليات أنه على مُيارس ما وأغلب

 .بكثري ذلك من أوسع االجتماعية املسؤولية ولكن، جيد وهذا االجتماعية، للمسؤولية بوادر

ا تنهج الغريب العامل يف الشركات كانت امليالدية الستينات قبل  تعظيم يف مفرطة وأنانية جشع ا سلوك 
 ما إذن. اجملتمع يف إجيايب دور وهلا مواطنة شركاتإىل  ذلك بعد احلال تغري ولكن الرحبي، اجلانب
 .التحول هذا أحدث الضغط ومنظمات اجملتمع ودور الثقايف الوعي إنه ذلك؟ يف السبب

 عند الدولة مؤسسات على اللوم ونضع، شيء بكل تقوم الدولة أن فتعودنا العربية اجملتمعات يف حنن أما
 ننسى، ذلك من األهم ننسى ودائم ا األمور، من ذلك غري أو توجيه أو إلزام أو نشر يف قصور وجود

 .دور لنا يكون أن جيب حنن، اجملتمع يف مؤثرين كأفراد حنن أنفسنا

 من وكثري، عنه ويسأل ذلك يطلب اجملتمع ألن مسؤوليات لديها الغربية اجملتمعات يف الشركات
 االستثمار قرارات اختاذ عند االجتماعية املسؤولية يف الشركات منهجية عن يسألون الغرب يف املستثمرين

 مسؤوليات لديها اليت الشركاتإىل  اجتهوا وإال استثمروا، االجتماعية املسؤولية وجدت فإن، ما شركة يف
 .االجتماعية باملسؤوليات الشركات اللتزام مؤثر ا النهج هذا كان لذلك اجتماعية،
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 هذه تكون نسأل ال فما دمنا! قراراتنا اختاذ عن املسؤوليات هذا عن نسأل وال نطلب ال حنن بينما
 ذلك؟ نفعل حنن إذن فلماذا ذلك يطلب مل اجملتمع ما دام يقول الشركات حال لسان وكأن النتيجة؛

 املسؤوليات برامج عن نسأل أن عام بشكل وكمجتمع خدمة، أو لسلعة كمستهلكني حنن أننا فاملفرتض
 توجد مل وإن اخلدمة، أو املنتج هذا نتقبل اجتماعية مسؤوليات وجدت فإن، للشركات االجتماعية

ا مهم كمستهلكني البديل، فدورنا عن البحث فينبغي  املسؤولية مفهوم تنمية مع التعامل يف جد 
 غالء حارب يقال كما عاملي ا، املفتوحة األسواق ظل للمنظمات والشركات، خصوص ا يف االجتماعية

 أردنا إن املقولة هذه نطبق أن جيب كمستهلكني فنحن، البديل عن والبحث عنها باالستغناء السلع
 .اجملتمع يف املفهوم هذا تفعيل

 

 ة االجتماعيةلمحة عن الشبكة السعودية للمسؤولي

سسها خبري أمبادرة جمتمعية غري هادفة للربح هي  الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية         
م لنشر ثقافة املسؤولية اجملتمعية وتوطني 1122الرمضي بن قاعد الصقري يف عام / املسؤولية االجتماعية

 . عمالوتعزيز املمارسات املستدامة يف األ معرفة االستدامة بالوطن العريب

وهي مبادرة جمتمعية ، يف وزارة التجارة والصناعة ملبادرة ملؤسسة خرباء املسؤولية مسجلةملكية ا        
مفتوحة ولة يف مجيع األعمال وفق املعايري العاملية ؤ ىل توطني املعرفة واملمارسة املسإغري هادفة للربح تسعى 

 .للجميع
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 ،1122حد مرتكزات رؤية اململكة أمفهوم املسؤولية االجتماعية وتوطني ممارسته ال سيما أن و       
ن نركز على تعزيزه يف مجيع أمهية مبكان لذلك من األ ،1111وكذلك برنامج التحول الوطين للمملكة 

 . املمارسات

  : رؤيتنا

 .للمنظماتوممارسات املسؤولية االجتماعية  توطني املعرفة الريادة يف

 : رسالتنا

وتوطني املعرفة ، من خالل شراكة خرباء املسؤولية االجتماعية منكن املنظمات من املمارسات املستدامة
 .وفق معايري االستدامة توتطوير املبادراالعلمية وتوفريها وابتكار وتصميم 

 

 :هداف التاليةونسعى لتحقيق األ

 .للشركات يف اجملتمعنشر ثقافة املسؤولية االجتماعية  -1
 .نشر انشطة الشركات اليت تتعلق خبدمة اجملتمع -1
 .للشركات يف املسؤولية االجتماعية حةبراز التجارب الناجإ -2
 .عداد معجم بالباحثني واملهتمني يف جمال املسؤولية االجتماعيةإ -4
 .إعداد قاعدة معلوماتية شاملة يف جمال املسؤولية االجتماعية -5
 .لكرتونية دورية عن املسؤولية االجتماعيةإاد نشرة إعد -6
 .تعزيز املمارسات املبتكرة يف جمال املسؤولية االجتماعية -7
  .واالستدامة االجتماعية باملسؤوليةابتكار وتصميم املبادرات اخلاصة  -8
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 الخدمات التي  نقدمها 

 

 .االجتماعيةلربامج املسؤولية  مساعدة القطاع اخلاص على التخطيط -2
 . تنفيذ برامج املسؤولية االجتماعية بالتعاون مع اجلمعيات اخلريية أو الشركات -1
 . تأهيل وتدريب اجلهات واألفراد على برامج املسؤولية االجتماعية -2
 .تقدمي االستشارات لألفراد واملؤسسات احلكومية والشركات يف جمال املسؤولية االجتماعية -4
 . يف املسؤولية االجتماعية واالستدامةتصميم وابتكار املبادرات  -5
 . إعداد اخلطط االسرتاتيجية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات -6
 . إعداد الدراسات والبحوث يف جمال املسؤولية االجتماعية والتنمية -7
 . بناء اهلوية اإلعالمية من خالل مبادئ املسؤولية االجتماعية -8
 .  االستدامةتقييم الربامج القائمة وتطويرها وفق معايري -9

 

 
 : الشراكات والتعاون المحلي والدولي

 مع عدة جهات حملية ودولية ، منهالدينا تعاون لدينا العديد من الشراكات ، وعلى سبيل املثال      
وكذلك اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني ،  مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية  بالرياض

والغرفة ،  والغرفة التجارية الصناعية بالرياض،  جملس املسؤولية االجتماعية  بالرياضو . (نقاء)بالرياض 
وجملس املسؤولية االجتماعية املنطقة الشرقية للمسؤولية االجتماعية ، وجملس  ، التجارية الصناعية جبدة

ين فطن الربنامج الوطمع وكذلك لدينا تعاون ،  ومستشفى عبد اللطيف مجيل يف جدة،  يف  ينبع
، ووزارة اإلعالم ممثلة يف القنوات السعودية ، وكذلك بعض القنوات اخلليجية ، وبعض أقسام  بالرياض



 

11 
 

الفيصل للمسؤولية  مركزكذلك و املسؤولية االجتماعية يف اجلامعات السعودية ، وبيئة أبو ظيب ، 
 .ية ودوليةوالعديد من الشركات اليت تعمل يف هذا اجملال حملاالجتماعي يف دولة قطر 

ىل توسيع إنسعى أمَّا األفراد فلدينا متعاونون من كافة مدن اململكة العربية السعودية والدول العربية، كما 
سواء من املنظمات  ،اا ودولي  ي  ا وإقليمسواء حملي   ،نطاق التعاون والشراكة اهلادفة لتوطني املعرفة واملمارسة

    .، أو األفرادو منظمات اجملتمع املدينأو القطاع اخلاص أاحلكومية 

 للشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية  المجلس العلمي

طالب ا وطالبة يف  251فقط قدمت الشبكة السعودية للمسؤولية الدعم اجملاين ألكثر من  1125يف عام 
يم استبيانات، واستشارات املاجستري والدكتوراه يف جامعات عاملية أوروبية وأمريكية وعربية وحملية كتحك

وأصدرنا جملة عن . علمية، وتوفري مصادر علمية يف هذا اجملال، وكذلك تقدمي استشارات للمنظمات
، "فيس بوك"كما أن الشبكة هلا حسابات على وسائل التواصل االجتماعي . املسؤولية االجتماعية

 ". يوتيوب"، و"إنستجرام"، و"توتري"و

 ،الكفاءات الوطنية الفاعلة يف اجملتمع متطوعنيمن مت استقطاب عدد ا؛ لذلك وهذا ميثل حتدي ا لن    
و أ ، عضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية الباحثني باملسؤولية االجتماعية واالستدامةأسواء من 

سيما لالستفادة من خرباهتم يف خدمة املعرفة العلمية يف هذا التخصص، ال املمارسني يف هذا اجملال 
لتوجيه مسار املسؤولية االجتماعية باململكة العربية لندرة املتخصصني الفعليني يف هذا اجملال، وكذلك 

 . 1121اململكة  ا لرؤية السعودية وفق  
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والشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية منصة ثقافية توعوية لديها شراكات وتعاون مع جهات حملية 
املنصة متاحة للجميع دون أي قيود، وبإمكان  ني املعرفة ، ومجيع حمتوياتوعاملية ومفتوحة للجميع لتوط

 . الباحثني نشر حبوثهم أو االستفادة من البحوث املنشورة واإلطالع عليها

واستطعنا ، وهلل احلمد توظيف الفضاء اإللكرتوين ، ووسائل التواصل االجتماعي خلدمة جمتمعنا بتعاون 
 .ا اجملالاملبادرين واملهتمني يف هذ

مشرتك من املهتمني يف هذا اجملال من العامل العريب ، سواء كانوا مشرتكني  5111واملنصة فيها أكثر من 
بالنشرة اإللكرتونية للمنصة ،  أو أعضاء مسجلني ، ولكنَّ سياسة املوقع ُصمِّمت حبيث تكون حتفيزية ، 

 .قاالت أو األخبار أو الدراساتحيث ال يظهر اسم العضو املسجل إال  بالنشر ، سواء يف امل

وكذلك ميكن للشركات نشر نشاطها وجماهلا وعنواهنا وفروعها ومبادراهتا وتقاريرها وبراجمها يف جمال 
املسؤولية االجتماعية ؛ إلبراز دورها للمجتمع الذي تعمل فيه ، وتعطي الشركة رقَم مستخدم  للقسم 

لالستفادة من الدور االجتماعي الذي تقوم به مبا املختص مبجرد التسجيل ، وهذه خدمة للشركات 
ا لدخوهلا معجم الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية  الشركات املسؤولة )يعود عليها بالفائدة متهيد 

 (. جمتمعي ا باململكة العربية السعودية

ماعية والقطاع أيض ا هناك خدمة أخرى ، وهي دور الوسيط بني اجلمعيات اخلريية واملبادرات االجت
 . اخلاص ، ونعرض املبادرات االجتماعية اليت تتوافق مع مبادئ ومعايري املسؤولية االجتماعية

 : للفئات التالية انالعضوية واالشتراك متاح

 ملؤسسات احلكومية ا -
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 منظمات اجملتمع املدين  -
 الشركات اليت لديها برامج مسؤولية اجتماعية  -
 ية االجتماعية كنشاط جتاريالشركات اليت تعمل يف املسؤول -
 األفراد الباحثون واملهتمون يف املسؤولية االجتماعية  -
 . وللعضوية ميزات عديدة سواء للمنظمات أو االفراد  -

وخصوص ا  وحبمد اهلل أصبحت نتائج الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية ومثارها وخدماهتا عاملية ،
 . للعامل العريب الذي حيتاج إىل املزيد من اجلهود يف توطني املعرفة واملمارسة يف هذا التخصص بالذات
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