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 األول المبحث
 :مقدمة

نبينا محمد وعلى  واآلخرينالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد االولين 
 : آله وصحبة اجمعين اما بعد 

 واالجتماعية، وألهميةدية في التنمية االقتصا ا  أساسي ا  شريك الخاص القطاع يعتبر
 .  المستدامةالمسؤولية االجتماعية احد متطلبات التنمية ف ؛ في التنمية إسهاماته

دعم القطاع الخاص وتشجيعه وتقديم سياسات تبنت  المملكة العربية السعوديةو 
 ا  واجب وأصبح. الحوافز له بكل مجاالته االقتصادية حتى نما بشكل جيد كما  ونوعا  

  .مسؤوليات االجتماعية ال تفعيلمن خالل   يشارك في التنمية االجتماعية عليه أن
 وقدالمسؤولية االجتماعية  نشر مفهوم إلىلذلك اتجهت المملكة العربية السعودية 

أم  إلزامالمسؤولية االجتماعية " تحت عنوان  6446مؤتمر الرياض في عام  انطلق
حداثة المفهوم في ، ف حتى يومنا هذاوات ذلك المؤتمرات والند دوتولت بع" ؟ التزام

ال تزال الحاجة  ، لذلك انتشار ثقافته في المجتمعالمجتمع العربي كانت وراء عدم 
 . حول هذا المجال والمؤتمرات ملحة إلى مزيد من الدراسات 

 فتتتي القطتتتاع الختتتاص المستتتؤولية االجتماعيتتتةبتتترامج  واقتتتع الورقتتتةهتتتذ   وتناولتتتت       
 : تهدف الىو  بية السعوديةبالمملكة العر 

 .تجا  العاملين   في القطاع الخاصبرامج المسؤولية االجتماعية  التعرف على -5
 تجا  المجتمع   في القطاع الخاص التعرف على برامج المسؤولية االجتماعية -6
 . برامج المسؤولية االجتماعية في القطاع الخاصمعوقات  رصد -3
 المسؤولية االجتماعيةالتعرف على مقترحات القطاع الخاص في  -0

وتنتمي هذ  الدراسة إلى  الدراسات االستطالعية لعدم وجود دراسات سابقة       
ناقشت واقع المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص بالمملكة ، كما أنها وصفية 
حيث تصف واقع برامج المسؤولية االجتماعية في منظمات القطاع الخاص 

  . بالمملكة العربية السعودية
البحث المكتبي من خالل تحليل الوثائق واألدبيات واستخدم الباحث            

العربية منها واألجنبية التي تناولت المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص  ، وقراءة 
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التقارير الدورية التي تصدر من الجهات المعنية عن المسؤولية االجتماعية ، 
الت مع المسؤولين عن منظمات القطاع الخاص وكذلك الزيارات الميدانية والمقاب

واستخدم الباحث منهج المسح االجتماعي باعتبار  أحد المناهج . أو المستفيدين  
البحثية التي تستخدم في الحصول على بيانات فيما يتعلق ببرامج المسؤولية 

 .االجتماعية في منظمات القطاع الخاص 
هذ  الدراسة على الشركات العاملتة بالمملكتة  اما مجتمع وعينة الدراسة فقط طبق      

 علتتتى عنيتتتة قوامهتتتا     بالدرجتتتة االولتتتى والدرجتتتة الممتتتتازة  المصتتتنفة العربيتتتة الستتتعودية 
تصتتنف الفتترف التجاريتتة الصتتناعية الشتتركات والمؤسستتات إلتتى و  ،شتتركة ( 6455) 

ة ، فئتتة الدرجتتة األولتتى ، وفئتتة الدرجتتة الثانيتت: خمت  فئتتات بحستتب  رأ  المتتال هتتي 
 .وفئة الدرجة الثالثة ، وفئة الدرجة الرابعة 

أما الفئة الخامسة هي فئة الدرجة الممتازة ، وهي اختيارية لفئات التجار والصن اع       
الراغبين بها ، والفرق بينها وبين بقية الفئات في رسم الخدمة ومقابلها ؛ حيث حدد رسم 

ضتعف االشتتراك الستنول للفئتات األختر   االنتساب لهذ  الدرجة بعشرة آالف لاير ، وهو
، وفي مقابل هذا الرسم المالي تقدم الفرفة بعتض التستهيالت والختدمات الخاصتة والتتي 

 (. vip)تسمى خدمات 
هتتذ  الدراستتة فتتي ثتتالث منتتاطق رئيستتية بالمملكتتة  امتتا مجتتاالت الدراستتة فقتتط طبقتتت    

ربيتة فتي جتدة ومكتة والشترقية العربية السعودية ؛ هي المنطقة الوسطى فتي الريتاض والف
فتتي التتدمام و الجبيتتل، نظتترا لمكانتهتتا واالقتصتتادية والتجاريتتة ، حيتتث تحتتتو  علتتى أغلتتب 

بحيتتتث تتتم أختتتذ عينتتتة تتناستتتب متتع عتتتدد الشتتتركات ومجتتتال منظمتتات القطتتتاع الختتتاص ، 
  ( .صناعية ، تجارية ، خدمية ) تصنيفها ، ونوعية نشاطها 

رئتتتي  ) ين العتتتاملين فتتتي المنظمتتتات االقتصتتتادية علتتتى عينتتتة متتتن كبتتتار المستتتؤول       
، متدير تنفيتذل ، نائتب متدير تنفيتذل ،  رئتي  قستم المستؤولية  مجل  إدارة ،متدير عتام

لكتتتتون اةدارة العليتتتتا هتتتتي أكثتتتتر المستتتتتويات الوظيفيتتتتة تفهمتتتتا للمستتتتؤولية ( . االجتماعيتتتتة
هتتم النتتتائج التتتى ومتتن ا. االجتماعيتتة ، وأكثتتر علمتتا بسياستتات وتوجهتتات المنظمتتة العامتتة

غيتتتتر واضتتتتح ال يتتتتزال  مفهتتتتوم المستتتتؤولية االجتماعيتتتتة أن توصتتتتلت لهتتتتا هتتتتذ  الدراستتتتة 
للشركات ، وبرامج المسؤولية االجتماعية تجا  العاملين تتمركز حول الرعاية الصتحية ، 
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وتتتتتوفير الستتتتكن أو تقتتتتديم بتتتتدل عنتتتته ، وبتتتتذلك تتركتتتتز البتتتترامج المقدمتتتتة للعتتتتاملين علتتتتى 
كمتتا انتته يوجتتد وعتتي .  يتتة وهتتي أدنتتى درجتتات المستتؤولية االجتماعيتتة المستتؤولية القانون

بتتتدور المنظمتتتات تجتتتا  المجتمتتتع متتتتن ختتتالل المستتتؤولية االجتماعيتتتة ، و أغلتتتب بتتتترامج 
عتدم وجتود تتوازن وكتذلك ( . الستعودة)المسؤولية االجتماعيتة هتي  استتقطاب المتواطنين 

مستتتتؤولية االجتماعيتتتتة تجتتتتا  فتتتتي بتتتترامج المستتتتؤولية االجتماعيتتتتة ، حيتتتتث ترتفتتتتع بتتتترامج ال
 . المجتمع ، بينما يتدنى االهتمام بالعاملين والبيئة  

أهم البرامج التي ن فتذت  فتي إطتار المستؤولية االجتماعيتة ؛ بترامج التتدريب والتوظيتف ، 
ودعم الجمعيات الخيريتة ، ممتا يؤكتد اختتالط مفهتوم المستؤولية االجتماعيتة متع مفهتوم 

 . دوافع دينية ، أو تتم تحت ضفوط مجتمعية العمل الخيرل الذل يتم ب
ان متتتن أهتتتم معوقتتتات المستتتؤولية االجتماعيتتتة متتتن وجهتتته نظتتتر القطتتتاع الختتتاص  عتتتدم 
وضتتو   مفهتتوم المستتؤولية االجتماعيتتة ويطتتالبون بالمزيتتد متتن ورو العمتتل ، والتوعيتتة 

 .للقطاع الخاص  بهذا المفهوم
اعية على مستو  المجتمع فقد كما يوجد تطور في تناول مفهوم المسؤولية االجتم

هدف ( م 6459-6456)العاشرة للمملكة العربية السعودية  التنميةورد في خطة 
 مبدأ الشراكة االجتماعية  وتفعيلصريح في  تفعيل المسؤولية االجتماعية للشركات 

كما يوجد ووعي لد  القطاع الخاص وتطور في إنشاء أقسام بين كافة القطاعات ، 
الجتماعية بالمنظمات االقتصادية ، واالنخراط في تنفيذ برامج مسؤولية المسؤولية ا
 .اجتماعية
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 الثاني  المبحث
 للدراسة النظري اإلطار 

 مفهوم المسؤولية االجتماعية : اوال 
 : تعريف المسؤولية المجتمعية من قبل الهيئات الدولية   

لية المجتمعيتتتتة وغالبتتتتا ينطلتتتتق تختلتتتتف المنظمتتتتات التتتتتي تناولتتتتت تعريتتتتف المستتتتؤو        
 .تعريف كل منظمة من مجالها اهتمامها او اهدافها 

إلتتزام أصتحاب : لرجال األعمال بأنهتا عرف البنك الدولي المسؤولية االجتماعية      
المؤسستتات والشتتركات بالمستتاهمة فتتي التنميتتة المستتتدامة، وذلتتك متتن ختتالل العمتتل متتتع 

ي والمجتمتتع ككتتل، بهتتدف تحستتين مستتتو  المعيشتتة متتوظفيهم وعتتائالتهم والمجتمتتع المحلتت
  (.بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد

بأنها االلتزام " ) كما عرفها مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة      
المستمر من قبل شركات األعمال بالتصرف أخالقيا ، والمساهمة في تحقيق التنمية 

سين الظروف المعيشية للقو  العاملة  وعائالتهم، االقتصادية، والعمل على تح
 (.  والمجتمع المحلي ، والمجتمع ككل 

بأنها المبادرات الطوعية، التي  :ة العمل الدولية المسؤولية المجتمعيةنظموعرفت م
وهي طريقة تستطيع . تقوم بها المؤسسات، عالوة على ما عليها من التزامات  قانونية

ة في تأثيرها على جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وتعد أن تنظر بها أية مؤسس
المسؤولية المجتمعية للمؤسسات تكملة للوائح الحكومية، أو السياسة المجتمعية، 

 ( "وليست بديال  عنهما
ة بالمشاركة  في ؤسسعبارة عن التزام الم: سالميإلوعرفها المعهد العالمي للفكر ا

جا  مختلف األطراف التي لها عالقة بها عمل الصالحات عند ممارسة أنشطتها ت
نتيجة التكليف الذل ارتضته في ضوء مبادئ الشريعة اةسالمية بهدف النهوض 

 .والشمول والعدالة بمراعاة عناصر المرونة واالستطاعة بالمجتمع اةسالمي
مسؤولية  : بأنها  ISO26000للمسؤولية المجتمعية  وعرفت المواصفة القياسية 

أخالقي   قراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة، من خالل سلوكتأثير  المؤسسة عن
  :ويتسم بالتالي بالشفافيةيمتاز 
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  بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع -
 ( األطراف المعنية) ويأخذ في عين االعتبار توقعات أصحاب المصلحة -
 الدولية  كلسلو امعايير المطبقة و لقوانين التوافق مع ا -
 . في منهجية ونشاط وممارسات المؤسسةوتكامل دمج  -

القطاع   بأنها مساهمة منشآت: ) وعرفها مجلس المسؤولية المجتمعية بالرياض
الخاص في تحقيق رفاهية حياة موظفيها ، وتحقيق اهداف التنمية المستدامه للمجتمع 

ية لتعزيز مكانتها التنافسية الذل تعمل فيه مع التصرف بمسؤولية وبدوافع دينيه واخالق
 (.في مجال نشاطها 

التزام من قبل الشركة لتحقيق التوازن بين  بأنها( : م5916)  وعرفها محمد التويجرل
الشركة المنتجه للسلع او  واحتياجاتولكنها مترابطة وتتمثل في مصالح  متعددةاطراف 

 . الخدمات والعاملين فيها والبيئة المحيطه والمجتمع 
بأنها مسؤولية قطاع األعمال تجا  العاملين ( م6455)وعرفها محمود         

وأن التزام . والمجتمع والبيئة تتجاوز المسؤوليات القانونية المحددة بشكل طوعي
الشركات بالقوانين البيئية واالجتماعية واالقتصادية وقوانين العمل تمثل الحد األدنى 

 .  لاللتزام بمسؤوليتها االجتماعية
جميع األهداف والسياسات : بأنها ( م6450)وعرفها الرمضي الصقرل          

واةجراءات والبرامج ، التي تحقق جزءا  من التوازن بين األهداف االقتصادية 
، وتكون ضمن استراتيجياتها من خالل االلتزام  واألهداف االجتماعية للمنظمات

البيئة للمساهمة االيجابية في التنمية المستمر والذاتي ، تجا  العاملين والمجتمع و 
 .   المستدامة

  لمسؤولية المجتمعيةا مشتركة في تعريفالخصائص ال  
ورغم كثرة التعريفات للمسؤولية االجتماعية سواء من الهيئات الدولية او            

ف ان هذ  التعاري إالمن الباحثين والمهتمين والممارسين لهذا النهج االدارل الجديد 
 : يلي  تشترك في خصائص منها ما

 ( عدم اةلزامية)للمنظماتطواعية مبدأ المسؤولية المجتمعية باةقرار  -
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في األعمال  ، تكامل السياسات المجتمعية والبيئية واالقتصادية -
  (االستدامة) اةدارية

  االستراتيجيةالمنظمة، في نشاطات  من األنشطة األساسية الراسخة واحدة  -
  التنافسية بالمجتمع تها؛ لتعظيم قدر المنظماتملية تشاركية تقوم بها ع -
 .، بفض النظر عن طبيعة عملها ومرجعيتها سواء المنظماتتقوم بها مختلف  -
 الدراسات السابقة  : ثانيا         

موضوع المسؤولية االجتماعية بكثير متن الدراستات ، وال تتزال المصتادر   لم يحظ     
أن متتتن الموضتتتوعية عتتترض متتتوجز لهتتتذ  الدراستتتات التتتتي و هتتتذا المجتتتال ،  قليلتتتة فتتتي 

وهتي  ، هتذ  الورقتةتناولت موضوع المسؤولية االجتماعية ، والتي استفاد منها الباحتث 
 :  اآلتيعلى النحو 

، في المملكة العربية السعودية وتعبتر متن أقتدم وأهتم ( 5916)دراسة  التويجرل  : أوال
وتهتتدف هتتذ  الدراستتة االستتتطالعية إلتتى معرفتتة .ذا المجتتال الدراستتات العربيتتة فتتي هتت

متتد  تتتوفر المستتؤولية االجتماعيتتة فتتي الهيكتتل اةدارل لمنشتتاة القطتتاع الختتاص فتتي 
ومتتد  تتتوفر تستتهيالت للمتتوظفين ، ومستتاعدة ذول االحتياجتتات الخاصتتة . المملكتتة 

 554علتى عينتة قوامهتا . ومد  إسهامها في مجال البيئة . في الحصول على عمل
 . منشأة في القطاع الصناعي والخدمي

متتن المنشتتآت ال تعتتد المستتؤولية االجتماعيتتة % 94وتوصتتلت الدراستتة إلتتى أن        
إال انتته يوجتتد اهتمتتام . هتتدفا رئيستتيا تجتهتتد لتحقيقتته مثتتل الهتتدف المتتالي أو التوستتعي 
 .كبير في مجال توفير السكن للموظفين أو صرف بدل سكن 

ئج الدراسة أن هناك اهتماما  بالبيئة حيث أظهرت النتائج كما أظهرت نتا      
 . من العينة تحاول تطبيق أفضل الوسائل للمحافظة على البيئة% 14

فقط من المؤسسات لديها % 5أما فيما يتعلق بذول االحتياجات الخاصة          
ال توجد لديها إدارة أو قسم % 91وكشفت النتائج أيضا أن  . سبل لمساعدتها

 .مختص بالمسؤولية االجتماعية
،دراسة مد  استجابة رجال اةدارة لمسؤولياتهم ( 5994)دراسة قريطم وآخرون : ثانيا

االجتماعية في المملكة العربية السعودية  ، وتهدف إلى بلورة مفهوم المسؤولية 
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االجتماعية ، والتعرف على مد  استجابة رجال اةدارة في القطاع الصناعي 
منها  05مفرد   14جا  هذا الموضوع في مدينة جدة على عينة قوامها السعودل ت

تمثل الصناعات المختلفة بإعطاء وزن نسبي لكل صناعه حسب مجموع عدد 
 . المصانع 
وخلصت الدراسة  إلى أن لي  هناك إدراك تام أو جهل كامل لد  رجال            

واألهميتتتتة . هم تجتتتتا  المجتمتتتتع اةدارة لمفهتتتتوم المستتتتؤولية االجتماعيتتتتة الواجبتتتتة علتتتتي
النستتتتبية لفهتتتتداف االقتصتتتتادية ، وكتتتتذلك يقتتتتوم رجتتتتال اةدارة بجهتتتتد ايجتتتتابي فعتتتتال 

ال يستتهم رجتتال . لمعالجتتة التلتتوث ، ويحتتاولون تخفيتتف بعتتض آثتتار التلتتوث الستتلبية 
اةدارة في معالجة المشكالت التي تواجه البيئة التي يعملون فتي نطاقهتا باعتبتار أن 

ومعظتتتم رجتتتال اةدارة يتتترون أن . ال يتتتدخل ضتتتمن نطتتتاق مستتتؤولياتهم  هتتتذا النشتتتاط
 .المسؤولية االجتماعية يقع عبؤها على الجهات الحكومية 

ومعظم المنشأة تحاول التخلص من مخلفاتها من ختالل رميهتا فتي الختالء ممتا       
متن % 01يؤدل إلى التلوث الجول من طريق الريتا  وهتذ  الوستيلة تمثتل متا نستبته 

 . سائل التخلص من النفايات و 
دراسة الشتراكة المجتمعيتة بتين مؤسستات المجتمتع واألجهتزة ( 6445)دراسة الباز :ثالثا

األمنيتتتتة ، فتتتتي المملكتتتتة العربيتتتتة الستتتتعودية  ؛ وتستتتتعى إلتتتتى تحديتتتتد مفهتتتتوم الشتتتتراكة 
المجتمعية ودور مؤسسات المجتمتع ، وكتذلك مؤسستات القطتاع الختاص فتي تحقيتق 

لوقتتتوف علتتتى الصتتتعوبات التتتتي تعتتتترض هتتتذ  الشتتتراكة المجتمعيتتتة، هتتتذ  الشتتتراكة وا
الوصتتول إلتتى اقتتترا  هيئتتة يمكتتن متتن خاللهتتا تنستتيق العمتتل بتتين مؤسستتات المجتمتتع 

 . الوثائقي المكتبي  -مستخدما المنهج . المختلفة لتعزيز األمن
ن أستهمت فتي            وتوصلت هذ  الدارسة إلى أن مؤسسات القطتاع الختاص وا 

أستهمت فتي ية االقتصادية للمجتمع ، لكنها هيتأت  ظروفتا  اجتماعيتة واقتصتادية التنم
حتتتتدوث مشتتتتكالت أمنيتتتتة ، ممتتتتا يتطلتتتتب مشتتتتاركتها متتتتع األجهتتتتزة األمنيتتتتة فتتتتي مواجهتتتتة تلتتتتك 

واالتكتتتتاء علتتتتى الدولتتتتة وتحملهتتتتا المستتتتؤولية كاملتتتتة كتتتتان أبتتتترز المعوقتتتتات فتتتتي . المشتتتتكالت 
الشتتراكة االجتماعيتتة ، وغيتتاب الجهتتة أو الهيئتتة تفعيتتل هتتذ  الشتتراكة ، والفمتتوض فتتي مفهتتوم 

التتتتتي تشتتتترف علتتتتى هتتتتذ  الشتتتتراكة ، ووجتتتتود إجتتتتراءات إداريتتتتة معقتتتتدة تعيتتتتق هتتتتذ  الشتتتتراكة ، 
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وغيتتاب األنظمتتة والقتتوانين التتتي تشتتجع وتحفتتز مؤسستتات المجتمتتع علتتى الشتتراكة، واقترحتتت 
   .نشاء مجل  للشراكة لتنسيق الجهودإ

هتتتدفت إلتتتى معرفتتتة ستتتبل  وآليتتتات ( 6445)ة بالريتتتاض دراستتتة الفرفتتتة الصتتتناعي :رابعاااا
تفعيل المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص ، والكشف عن المعوقات التي يواجههتا 
القطاع الخاص في أداء المسؤولية االجتماعيتة ، والمجتاالت الخيريتة التتي  لتم تأختذ 

ل فتتي رعايتتة وكشتتفت الدراستتة أن المستتؤوليات االجتماعيتتة تتمثتت.  حقهتتا متتن الرعايتتة 
المعتتوقين ،واأليتتتام ودعتتم البنتتى التحتيتتة ، وأعمتتال اةغاثتتة عنتتد حتتدوث الطتتتوارئ ، 

كمتا كشتفت أيضتا أن التبترع بالمتال يتأتي فتي أوليتات .  ومجال التعليم ومحو األمية 
مستتاهمة القطتتاع الختتاص فتتي العمتتل االجتمتتاعي ، ثتتم المعتتدات ، ومنتجتتات الشتتركة 

راسة أيضا أن المجاالت التي لم تأخذ حقهتا متن رعايتة ومن   نتائج الد. للمحتاجين 
رعايتتتة العتتتاطلين، والمرضتتتى النفستتتيين،  والمطلقتتتات، : القطتتتاع الختتتاص متتتن أبرزهتتتا

سكان الفقراء ودعم األبحاث العلمية ومن أبترز المعوقتات هتو عتدم وجتود خطتط .  وا 
متتتة واضتتحة لممارستتة المستتتؤولية االجتماعيتتة، وضتتعف التنستتتيق بتتين الجهتتات المنظ

 . للعمل االجتماعي ، ونقص حوافز العمل االجتماعي 
 ، المستؤولية االجتماعيتة وهتي عبتارة عتن وصتف(  هتت5069)دراستة برقتاول : خامساا
 الفاعلتة الطاقتة بإعتبتار أنهتم االجتماعيتة، المستؤولية حتول الشتباب الستعودل آراء
 ببترامج يتعلتق فيمتا وخاصتة والنهتوض بته ، مجتتمعهم خدمتة فتي يعتول عليهتا التتي

 المستح متنهج معتمتدا علتى. المجتمتع تنميتة فتي تستاهم التتي االجتماعيتة المستؤولية
 متن طتالب استتخدام عينتة ختالل عتن وذلتك البحتث ، هتذا إجتراء فتي االجتمتاعي
طالتب وطالبتة، لوصتف  544المكرمة عتددها  مكة بمدينة القر  أم جامعة وطالبات

االجتماعيتتة، وبلفتتت  المستتؤولية وكشتتفت الدراستتة عتتن وعتتي بمفهتتوم .أراء الطتتالب
 بمفهوم المعرفة أما مصدر.   77%نسبة من لديه فكرة عن المسؤولية االجتماعية 

واعتبتتتار . متتتن ختتتالل الجامعتتتة% 35فقتتتد أشتتتارت نستتتبة  االجتماعيتتتة المستتتؤولية
%. 90العامتة فقتد بلفتت النستبة  المصتلحة دعتم قنوات إحد  االجتماعية المسؤولية
 متن وانتشتارها قوتهتا نتة أن المستؤولية االجتماعيتة تستتمدمتن العي% 13وقداشتار

 بترامج متن برنتامج أل فتي بعتدم المشتاركة% 95طبيعتهتا االختياريتة ، كمتا أشتار 
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ستهام لتعريتف االجتماعيتة المستؤولية بترامج االجتماعيتة أمتا عتن كفايتة المستؤولية  وا 
ن متا،  حتد إلتى كافيتة البترامج بتأن%  03المجتمع ، فقتد أشتار  أفراد يترون % 36وا 

يرون أن برامج المسؤولية االجتماعية منتشرة إلتى حتد متا ، % 16.  أنها غير كافية
ن   المستتؤولية ببتترامج الختتاص القطتتاع متتن العينتتة يتترون أن إستتهام%  11وا 

 المستؤولية برامج وتطبيق تنفيذ يرون أن معوقات % 04االجتماعية غير كافية ،  
 .االجتماعية هي معوقات مجتمعية

حتتتتتول نظتتتترة  المجتمتتتتع لمفهتتتتوم المستتتتتؤولية ( 6449)دراستتتتة  البنتتتتك االهلتتتتي :دساااااسا
االجتماعيتتتتتتتة للشتتتتتتتركات فتتتتتتتي المملكتتتتتتتة العربيتتتتتتتة الستتتتتتتعودية بالتعتتتتتتتاون متتتتتتتع شتتتتتتتركة 

yougovsiraj  مفتتردة فتتي الريتتاض وجتتدة وتوصتتلت إلتتى  064علتتى عينتتة قوامهتتا  :
المؤسستة تستاهم من العينة يعتقدون أن الخدمات االجتماعية التي تقتدمها % 66أن 

يعتقتدون أن الشتركات % 09و إن . في تطور عالقة أقو  بين المؤسستة وعمالئهتا 
متن % 05كما إن .المنخرطة في خدمات اجتماعية تتمتع في أخالقيات عمل جيدة 

المستثمرين أنهم سيوصون اآلخرين بالتعامل مع بنك من البنتوك إذا كتان هتذا البنتك 
ن . منخرطتتتتتا فتتتتتي الختتتتتدمات االجتماعيتتتتتة يعتقتتتتتدون أن أنشتتتتتطة المستتتتتؤولية % 16وا 

متتن العمتتالء عتتن نيتتتهم % 63االجتماعيتتة قتتادرة علتتى استتتقطاب مستتتثمرين جتتدد ، 
بنصتتح أصتتدقائهم وعتتائالتهم بالتعامتتل متتع البنتتك التتذل يقتتوم بمستتاهمات فتتي مجتتال 

 4المسؤولية االجتماعية 
ت فتتتي المملكتتتة تطتتوير المستتتؤولية االجتماعيتتتة للشتتركا( 6454)دراستتتة تمكتتتين : سااابعا

علتتتتى  واعتمتتتتدت، شتتتتركة ستتتعودية  05 العربيتتتة الستتتتعودية علتتتى عينتتتتة مكونتتتته متتتن 
المقابلة من ختالل االستتبيان وتحليتل البيانتات للمؤشتر الستعودل للتنافستية المستؤولة 

وبتترامج مستتؤولية اجتماعيتتة تتماشتتى متتع  ستتتراتيجيةاالشتتركات لتتديها  أن أستتا علتتى 
نتتتائج منهتتا قلمتتا تأختتذ  إلتتىصتتلت هتتذ  الدراستتة وتو  ،ة عملهتتا يعتتنشتتاط الشتتركة وطب

عمتتل المستتؤولية  إطتتارالتنمويتتة عنتتد وضتتع  األولويتتاتالشتتركات فتتي عتتين االعتبتتار 
غيتاب  أنوير  قتادة الشتركات الستعودية . % 66االجتماعية حيث ثمل هذ  النسبة 

ي التتي تحتد متن تتأثير البترامج فت ستباباأل أهتمهتو متن  واةعالمالدور الفعال للدولة 
مفهتتتتتوم المستتتتتؤولية  أنمتتتتتن الشتتتتتركات الستتتتتعودية تعتقتتتتتد % 64وكتتتتتذلك . المجتمتتتتتع 
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 باةضتتافة. يتتزال غيتتر واضتتح لتتد  المستتتهلكين والمجتمتتع  االجتماعيتتة للشتتركات ال
حتتد أمثتتل ت أنهتتامتتن الشتتركات % 11الحكوميتتة حيتتث يتتر   واةجتتراءات األنظمتتة إلتتى

الشتركات  أغلبيةوتر  . شركاتالتحديات التي تواجه تطبيق المسؤولية االجتماعية لل
لمصتتتتتطلح المستتتتتؤولية االجتماعيتتتتتة فتتتتتي العتتتتتامين  اةعالمتتتتتيالتتتتتتداول  أنالستتتتتعودية 

متتتن الشتتتتركات % 54. الماضتتتيين ستتتتاهم فتتتي نشتتتتر المفهتتتوم فتتتتي القطتتتاع الختتتتاص 
نهتتتج الشتتتركات تجتتتا  المستتتؤولية فتتتي  ا  كبيتتتر  ا  ايجابيتتت ا  الستتتعودية تشتتتعر بتتتان هنتتتاك تفيتتتر 

 . لمملكة العربية السعودية االجتماعية للشركات في ا
وخدمتة ، برامج المسؤولية االجتماعية للشتركات حتول المتوظفين  أغلبيةوتتمحور       

 االجتماعيتة هتونشتاطا فتي مجتال المستؤولية  األكثترالقطتاع  أمتا، والبيئة ، المجتمع 
والشتتركات % . 66والمتتالي  %33والصتتناعي % 30يشتتكل التتذل القطتتاع التجتتارل 

ت نتتتكا قتتر بتتان الركتتود االقتصتتادل العتتتالمي كتتان متتن الممكتتن تفاديتته لتتوت  الستتعودية 
 وفي الوقت الحاضتر ال. مسؤولية تجا  عمالئها وأصحاب المصالح  أكثرالشركات 

 اةطتتتتارتوجتتتتد أدوات فعالتتتته لتقيتتتتيم بتتتترامج المستتتتؤولية االجتماعيتتتتة للشتتتتركات ضتتتتمن 
تقتتتي  فعاليتتته فقتتتط متتتن الشتتتركات % 1االجتمتتاعي واالقتصتتتادل فتتتي المملكتتتة حيتتتث 

من الشركات للمستؤولية االجتماعيتة  األكبربرامجها وعطائها الخيرل ، وينظر العدد 
فتتتي  تأثيرهتتامحدوديتتتة  أستتباب أهتتمممتتتا قتتد يكتتتون  ا  تكلفتتتة وليستتت استتتثمار  أنهتتاعلتتى 

  .المجتمع
 على الدراسات السابقة  قيبالتع

نهتتا تضتتمنت فتتي أحتتد ، رغتتم إنهتتا قديمتتة نستتبيا إال أ( 5916)دراستتة التتتويجرل ،     
أهدافها القستم المختتص فتي المستؤولية االجتماعيتة وهتذا يلتقتي متع هتذ  الدراستة فتي 

فقتتتد ركتتتزت أيضتتتا علتتتى مفهتتتتوم ( 5994)ودراستتتة قتتتريطم وآختتترون . احتتتد أهتتتدافها 
فقتتد استتتخدمت المتتنهج الوثتتائقي ( 6445)أمتتا دراستتة البتتاز . المستتؤولية االجتماعيتتة

عية للقطاع الخاص فهي محتددة فتي المجتال األمنتي وركزت على المسؤولية االجتما
فقتد ركتزت علتى المجتاالت ( 6445)ودراسة الفرفة التجارية الصناعية بالريتاض  . 

بينما دراسة برقاول ركزت علتى وصتف اراء . الخيرية التي لم تأخذ حقها من الرعاية
 الشباب السعودل حول مفهوم المسؤولية االجتماعية
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لتد   ةتدور حول مفهوم المستؤولية االجتماعيتفهي  (6449)هلي أما دراسة البنك األ
عتتتتن تطتتتتور المستتتتؤولية ( 6454)امتتتتا دراستتتتة تمكتتتتين ، عينتتتتة متتتتن أفتتتتراد المجتمتتتتع 

تحتتاول استتتكمال متتا أغفلتتته الدارستتتات  الورقتتتة   وهتتذ االجتماعيتتة لتتد  الشتتركات ، 
بترامج اقتع حيتث ال يوجتد دراستة شتاملة لو ، السابقة وتتكامل معها في بعض جوانبها 

هتتتتذ  الدراستتتتة تحتتتتاول معرفتتتتة واقتتتتع و . المستتتتؤولية االجتماعيتتتتة فتتتتي القطتتتتاع الختتتتاص
 . اص المسؤولية االجتماعية في القطاع الخ

  مجاالت المسؤولية االجتماعية: ثالثا   
 : هناك نوعان من المسؤولية االجتماعية للمنظمات      

ق التقتتتدم والرفاهيتتتة االجتماعيتتتة ، المستتتؤولية االجتماعيتتتة التتتتي تهتتتدف إلتتتى تحقيتتت :األولتتتى
وتحقيق التوازن بين مختلف الحاجات والرغبات اةنستانية لجميتع األفتراد داختل المجتمتع 

 .   ، وتتمثل في النواحي االقتصادية والسياسية واةنسانية
المستتتؤولية االقتصتتتادية وتتعلتتتق باالستتتتخدام األمثتتتل للطاقتتتات الماديتتتة  والبشتتترية  : والثانيتتتة 
واألداء الجيد للمنظمات االقتصادية هو تحقيق ربح مناسب مع مراعتاة . ية التنفيذ وفعال

وأن يكتتون الهتتدف األساستتي هتتو إمتتداد المجتمتتع بالمنتتافع .  تحقيتتق األهتتداف االجتماعيتتة
 ( . 6455محمود،)االقتصادية واالجتماعية على حد سواء 

 : ويمكن تقسيم المسؤولية االجتماعية إلى اتجاهين     
وتتتتم  داختتل المنظمتتة وتتترتبط بتتاألفراد والمتتوارد التتتي : لمستتؤولية الداخليتتةا -5

تستخدمها ، واألداء المتحقق للعمل داخل المنظمة ، والنشاطات التي تسهم في 
وهتذ  . تطوير العتاملين وتحستين بيئتة العمتل وتحستين المنتتج وجودتته وستالمته 

اصتتتحاب المصتتتلحة ، األهتتتم ألن إدمتتتاؤ المستتتؤولية المجتمعيتتتة يتطلتتتب تحديتتتد 
وتحديتتد تتتأثيرهم وتتتأثرهم ، ومتتن ثتتم تصتتميم المبتتادرات بنتتاء علتتى هتتذ  الدراستتة 
تجا  المسؤولية المجتمعية يبتدأ متن التداخل إلتى  الدقيقة ألصحاب المصلحة ، وا 

 . الخارؤ ، ولي  العك  
وتشتمل الجهتود المبذولتتة متن جانتب المنظمتة تجتتا  : المستؤولية الخارجيتة  -6

جيتتتتة لهتتتتا ستتتتواء كانتتتتت موجهتتتتة نحتتتتو العمتتتتالء أو الحكومتتتتة أو األطتتتتراف الخار 
الجماهير بصفة عامة ، أو البيئة الطبيعية والمتوارد المحليتة والقوميتة باةضتافة 
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وكل هذ  الجهود والممارسات ستواء علتى مستتو  . إلى عالقتها بالمنافسين لها 
لمستتؤولية المستتؤولية المجتمعيتتة الداخليتتة أو الخارجيتتة تصتتنف أنهتتا متتن أعمتتال ا

االجتماعية ينبفتي يكتون لهتا صتفة االستتمرارية بمعنتى تكتون متن ضتمن أعمتال 
 .المنظمة اليومية ، وفي استراتيجيات ، ولي  مبادرات عابرة 

أبعتاد المستؤولية االجتماعيتة فتي أربعتة أبعتاد رئيستة علتى    carroll" كتارول" وحتدد      
 :    كما يليشكل هرمي 

والتتتي متتن خاللهتتا تحقتتتق المؤسستتة ربحتتا  ،وهتتذا البعتتد يمثتتتل :  ية المستتؤولية االقتصتتاد: 5
 .القاعدة األساسية للوفاء بالمتطلبات

ويعني إطاعه القوانين ، حيتث أن القتوانين تعكت  متا هتو صتحيح : المسؤولية القانونية : 6
 . أو خطأ في المجتمع ،ويمثل قواعد العمل األساسية في المنظمة

تكتون عنتدما تراعتي المنظمتتة األختالق فتي قراراتهتا، فإنهتا تعمتتل : المستؤولية األخالقيتة : 3
 . ما هو صحيح وحق عادل ،وتجنب األضرار بالفئات المختلفة من المجتمع 

وهي أن تتصرف المنظمة كمواطن صالح ،يسهم في تعزيز المتوارد : المسؤولية الخَيرة : 0
 (. 6441:العامرلالفالبي و : في)في المجتمع ، وتحسين نوعيه الحياة فيه 

وذكر المفربي مجاالت المسؤولية االجتماعية تتحدد في خم  مجتاالت ستوف اذكرهتا هنتا 
 : بتصرف وهي كالتالي 

، كاةسكان واألمن  المساهمة في مواجهة المشكالت الملحة في المجتمع -5
 .الفذائي،والنقل ،المواصالت وغيرها 

 . مجتمعتوفير فرض تشفيل العمالة ، وتحقيق الرفاهية لل -6
عتتادة  -3 تصتحيح وظيفتتة رأ  المتتال والعمتل علتتى تحريتتك الثتروة وتتتداولها ،وا 

 . توزيعها ومحاربة االكتناز للمال
المستتتاهمة فتتتي تتتتدعيم البيئتتتة االجتماعيتتتة للمجتمتتتع اةستتتالمي، واالهتمتتتام  -0

متتتن ختتتالل إصتتتدار ونشتتتر الكتتتتب .  بتحقيتتتق ونشتتتر التتتوعي بتتتين أفتتتراد المجتمتتتع
قامة الندوات   .وعقد المؤتمرات التي تخدم المجتمع  والدوريات وا 

 (5996المفربي، . )المحافظة على البيئة  -1
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يمكتتتتتن  وفتتتتتي الحقيقتتتتتة المستتتتتؤولية المجتمعيتتتتتة ذات مجتتتتتاالت وأبعتتتتتاد متعتتتتتددة ال
 . حصرها في مجاالت أو برامج محددة 

والصحيح أن نشتاطات المستوؤلية المجتمعيتة ومجاالتهتا تتفتق فتي أغلبهتا ألنهتا          
الدوليتتتة مثتتل االتفتتتاق  واةرشتتاداتشتتمل جميتتتع المنظمتتات ، وقتتد تضتتتمنت االدلتتة نهتتج ي

ومبتتتتادرة التقتتتتارير العالميتتتتة مجتتتتاالت المستتتتؤولية االجتماعيتتتتة  66444العتتتتالمي وااليتتتتزو 
للمنظمات ،  ولكن يكمتن االختتالف فتي المبتادرات ،  وهتذا يحكمته نشتاط ومجتال عمتل 

ارستة االبتكتار فتي تصتميم المبتادرات متن المنظمة ، وبذلك يعطي مرونته للمنظمتات لمم
خالل التحديد الجيد والدقيق ألصحاب المصلحة المؤثرين والمتأثرين بنشاطها  حاليتا أو 

 . من الممكن أن يتأثروا في المستقبل 
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  الثالثالفصل 
 عرض نتائج الدارسة 

الدراسة ومناقشتها في هذا المبحث نعرض النتائج التي توصلت لها من خالل هذ  
 .بشكل موجز

 (5)جدول رقم 
 توزيع مفردات العنيه حسب المسمى الوظيفي

 النسبة تكرار المسمى الوظيفي
 1.6 55 اةدارةرئي  مجل  

 6.6 53 اةدارةنائب رئي  مجل  
 56.3 66 تنفيذلالمدير ال

 69.0 66 المدير العام
 66.3 05 قسم الرئي  

 4.49 6 عامالمشرف ال
 4.49 6 مديرالمساعد 

 1.5 56 عامةالعالقات ال
 4.41 5 االجتماعيةمسؤولية العضو 
 54.9 63 أخر 

 1.5 56 لم يحدد
 544 655 مجموع 

 (6)جدول رقم 
 توزيع مفردات العينة حسب الجن 

 النسبة تكرار الجن 
 %94 594 ذكر
 1.6 55 أنثى
 0.5 54 يبينلم 

 544 655 المجموع
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 (3)رقم جدول  
 توزيع مفردات العينة حسب المستو  التعليمي

 النسبة تكرار المستو  التعليمي
 6.1 6 اقل من الثانول

 6.6 50 ثانول
 5.6 56 دبلوم

 64.6 565 بكالوريو 
 51.1 39 ما جستير

 0.3 9 دكتوراة
 544 655 مجموع

 ( 0)رقم جدول 
 مجال عمل المنظمة

 بةالنس تكرار مجال عمل المنظمة
 59.9 06 تصنيع
 5.6 56 مصرفي
 65.1 06 تجارة
 59.0 05 الت عامةو مقا

 5.5 51 خدمات طبية
 0.5 54 خدمات تعليمية
 6.6 53 اتصاالت وتقنية

 5.0 3 نقل
 4.49 6 هندسة
 6.0 1 غذائية
 4.49 6 تسويق

عالن  4.41 5 دعاية وا 
 4.41 5 استيراد وتصدير
 4.49 6 عالقات عامة

 5.0 3 يماوياتبتروك
 0.3 9 لم يحدد
 544 655 مجموع
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 ( 1)رقمجدول 
 التنظيم القانوني للمنظمات 

 النسبة تكرار لمنظمةالقانوني ل نوعال
 33.6 55 شركة مساهمة 
 0.5 54 شركة تضامن
 1.5 56 شركة قابضة 

 3.3 5 أجنبيةشركة 
 4.41 5 شركة توصية بسيطة

 54 65 منظمة فردية
 34.1 61 شركة ذات مسؤولية محدودة

 5.9 0 أجنبيمستثمر 
 0.6 9 ميةيشركة تعل
 %544 655 المجموع

 (6)رقم جدول 
 حجم قوة العمل في المنظمات

 النسبة تكرار حجم قوة العمل
 69.0 66 عامل144قل من أ

 54.9 63 عامل5444قل من أالى 144من
 6.6 53 عامل5144قل منأالى 5444من
 6.1 6 عامل6444قل من أالى 5144من
 3.3 5 عامل6144قل من أالى 6444من 
 5.0 3 عامل3444قل من أالى 6144من
 6.1 6 عامل3144قل من أالى 3444من 
 5.9 0 عامل0444قل من أالى 3144من 
 6.0 1 عامل0144قل من أالى 0444من
 4.41 5 عامل1444قل من أالى 0144من
 53.3 61 فأكثرعامل 1444من 

 61.5 13 لم يحدد
 %544 655 المجموع
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 (5)رقم جدول 
 عمر المنظمات 

 النسبة تكرار عمر المنظمة
 54.0 66 سنوات 1قل من أ

 55.1 61 سنوات54قل من ألى إ1من
 50.6 34 سنة51قل من ألى إ54من
 11.3 563 سنة فأكثر51

 1.6 55 لم يحدد
 %544 655 المجموع

 
 (1)رقم جدول 

 المسؤولية االجتماعيةمفهوم  وضو 
موافق  العبارة م

 بشدة
ال  موافق

 أعلم
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 مج الترتيب

المنظمتتتتتة تشتتتتتارك فتتتتتي المستتتتتؤولية  5
 االجتماعية كواجب تجا  المجتمع

 655 (6) 5 59 63 93 51 ك
% 31.1 00.5 54.9 9.4 4.1 544 

ال يوجتتتد ميزانيتتتة معتمتتتدة للصتتترف  6
 ولية االجتماعيةعلى برامج المسؤ 

 655 (9) 66 39 19 51 56 ك
% 5.6 31.1 61.4 51.1 54.0 544 

قتتتتتتتتتتتتتتتتترارات بتتتتتتتتتتتتتتتتترامج المستتتتتتتتتتتتتتتتتؤولية  3
االجتماعيتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتن اختصتتتتتتتتتتتتاص 

 المالكين

 655 (1) 5 60 05 51 65 ك
% 61.9 35.4 59.0 55.0 3.3 544 

تتصتتتف بعتتتض أنشتتتطة المستتتؤولية  0
االجتماعيتتتة فتتتتي القطتتتتاع الختتتتاص 

 ة واةعالنبطابع الدعاي

 655 (3) 0 61 30 96 09 ك
% 63.6 01.1 56.5 53.3 5.9 544 

تفصتتتتتتتتتح المنظمتتتتتتتتتتة عتتتتتتتتتتن بتتتتتتتتتترامج  1
المستؤولية االجتماعيتتة فتي قوائمهتتا 

 المالية

 655 (1) 1 36 15 63 34 ك
% 50.6 69.9 31.0 51.6 6.0 544 

قيتتتتتتتتتتتتتام المنظمتتتتتتتتتتتتتة بالمستتتتتتتتتتتتتؤوليات  6
االجتماعيتتتتتتتتة يتتتتتتتتتم نتيجتتتتتتتتة طلتتتتتتتتتب 

 تمع المدنيمؤسسات المج

 655 (5) 0 00 15 16 66 ك
% 56.3 04.1 60.6 64.9 5.9 544 

تتأثر برامج المسؤولية االجتماعيتة  5
 باألربا  والخسائر للمنظمة

 655 (6) 1 69 05 13 14 ك
% 63.5 39.3 59.0 53.5 3.1 544 



 

21 

 
 الرمضي بن قاعد الصقري: اعداد  برامج المسؤولية االجتماعية بالمملكة العربية السعودية 6102مؤتمر المسؤولية االجتماعية االول في قطر 

المستتتتتتتتتتتتؤولية االجتماعيتتتتتتتتتتتتة تكبتتتتتتتتتتتتد  1
 المنظمة خسائر مالية

 655 (54) 33 15 16 66 51 ك
% 5.5 56.3 66.1 31.0 51.6 544 

اهتمتتام رجتتال األعمتتال بالمستتؤولية  9
االجتماعيتتتة رغبتتتة فتتتي األجتتتر متتتن 

 اهلل

 655 (0) 0 66 00 15 10 ك
% 61.6 05.6 64.9 54.0 5.9 544 

تستتتتتتتتتعى المنظمتتتتتتتتتة إلتتتتتتتتتى تحقيتتتتتتتتتق  54
 األربا  للمالكين والمساهمين

 655 (5) 3 0 56 51 553 ك
% 13.6 31.1 5.6 5.9 5.0 544 

مفهوم المستؤولية االجتماعيتة وضو  حول  العنيهاستجابات ( 1) رقم يتضح من الجدول
للمتالكين والمستاهمين  األربتا تحقيتق  إلى؛ بان المنظمة تسعى بالموافقة أجابواالذين  أن

 .  األعلىوهي النسبة 
 . ية كواجب اجتماعي وفي الترتيب الثاني المنظمة تشارك في المسؤولية االجتماع 

لها من خالل المسؤولية  واةعالنفي الترتيب الثالث بان المنظمة تساهم للدعاية  أما
بالمسؤولية االجتماعية  األعمالاهتمام رجال  يأتي  الرابعة المرتبةوفي  . االجتماعية
قرارات برامج  أنالذين يرون  وفي الدرجة الخامسة   .والثواب األجررغبة في 

بان قيام المنظمات  أجابواالذين  أما . ولية االجتماعية من اختصاص المالكين المسؤ 
 . %13.5بالمسؤولية االجتماعية نتيجة ضفوط من منظمات المجتمع المدني بنسبة 

المنظمات تفصح عن برامج المسؤولية االجتماعية في قوائمها المالية  أنمن يرون  أما
في  %. 03.5ات تخصص ميزانية وبنسبة المنظم أن أجابومن  . % 00.5بنسبة 
المسؤولية االجتماعية تكبد المنظمة خسائر مالية نسبة  أنيرون  الذين ال أنحين 
10.% 

 (9)رقم  جدول 
 المسؤولية االجتماعية تجا  العاملين برامج

موافق  العبارة م
 بشدة

ال  موافق
 أعلم

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 مج الترتيب

رعاية صحية تقدم المنظمة  5
 للعاملين وأسرهم

 655 (5)  5 3 55 94 546 ك
% 14.6 06.5 1.6 5.0 4.1 544 

يحصل العاملون في المنظمة على  6
 تطوير مستمر

 655 (0)  54 54 60 541 19 ك
% 61.4 15.6 55.0 0.5 0.5 544 

توفر المنظمة أماكن خاصة لترفيه  3
 العاملين

 655 (54)  66 01 35 56 31 ك
% 51.4 30.5 50.5 66.5 54.0 544 
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تهيئ المنظمة ظروفا صحية  0
 مناسبة ألداء العمل

 655 (3)  6 55 59 550 65 ك
% 61.9 10.4 9.4 1.6 6.1 544 

تقدم المنظمة للعاملين إسكانا أو  1
 تقدم بدل سكن

 655 (6)  6 5 50 91 93 ك
% 00.5 01.4 6.6 3.3 4.9 544 

نظمة وسائل النقل توفر الم 6
 للعاملين

 655 (1)  54 56 59 96 54 ك
% 33.6 01.1 9.4 5.6 0.5 544 

يوجد أماكن مخصصة وفترات  5
 راحة في العمل

 655 (5)  6 61 35 95 16 ك
% 60.6 06.4 50.5 55.1 6.1 544 

تسهم المنظمة في حل بعض  1
 مشكالت العاملين فيها

 655 (1)  6 64 05 91 04 ك
% 59.4 06.0 66.3 9.1 6.1 544 

تتواصل المنظمة مع العاملين في  9
 المناسبات العامة

 655 (6)  1 50 33 555 01 ك
% 66.5 16.6 51.6 6.6 6.0 544 

يوجد في المنظمة برامج ةقراض  54
 العاملين

 655 (9)  55 03 05 53 03 ك
% 64.0 30.6 59.0 64.0 1.6 544 

 
ن المنظمة تقدم رعاية صحية أمن أجاب بالموافقة ، ب أن( 9)رقم جدول يتضح من ال

أنظمة العمل السعودل والتأمينات  إلىوهذا يعود . % 96.9للعاملين بنسبة 
 . االجتماعية التي تلزم المنظمات بالتأمين الطبي على العاملين 

بينما  . % 19.5بة بنس بدال نقديا عنه أوالمنظمة تقدم السكن  أنفي الترتيب الثاني و  
تهيئة ظروف صحية مناسبة للعمل في المنظمة بنسبة  يأتي في الترتيب الثالث، 

 أما. % 59.6العاملين في المنظمة يحصلون على تطوير مستمر بنسبة و  . % 16.9
المنظمة تتواصل مع العاملين في  أن، في حين % 51.6توفير وسائل النقل بنسبة 
 أماكنعلى وجود العينة من ( 509 )أجاب، كما %51.3المناسبات العامة بنسبة 

من العينة بان المنظمة ( 531 )أجاب، كما %54.6في العمل وبنسبة  راحةوفترات 
  أجاب، كما %61.0تسهم في حل بعض مشكالت العاملين وبنسبة 

 وأخيرا،  %11للعاملين في المنظمة بنسبة  إقراضبوجود برامج العينة من (  556 )
 %. 16.5خاصة لترفيه العاملين بنسبة  أماكنمن العينة بوجود ( 554) أجابفقد 
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 (54) رقم جدول
 المسؤولية االجتماعية تجا  المجتمع برامج

موافق  العبارة م
 بشدة

ال  موافق
 أعلم

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

  الترتيب
 مج

توفر المنظمة أماكن خاصة  5
للمرأة في العمل تتناسب مع 

 خصوصيتها

 655 (1)  51 33 06 55 03 ك
% 64.0 33.6 65.1 51.6 1.1 544 

تطبق المنظمة مواصفات  6
 ومقايي  الحفاظ على البيئة

 655 (3)  3 50 33 546 11 ك
% 66.5 14.6 51.6 6.6 5.0 544 

تعمل المنظمة على تالفي  3
 األضرار الناتجة عن العمل

 655 (6)  6 5 35 549 66 ك
% 69.0 15.5 50.5 3.3 4.9 544 

يوجد موظفون في المنظمة من  0
 (األشخاص ذول اةعاقة)

 655 (6)  53 34 15 53 31 ك
% 51.4 30.6 65.4 50.6 6.6 544 

تسهم المنظمة في تدريب  1
 وتأهيل بعض أفراد المجتمع

 655 (0)  54 1 16 94 15 ك
% 60.6 06.5 60.6 3.1 0.5 544 

جهيزات لذول توفر المنظمة ت 6
 الظروف الخاصة

 655 (5)  50 61 50 54 61 ك
% 55.1 33.6 31.5 53.3 6.6 544 

تقوم المنظمة بتشييد مرافق  5
مدار ، مستشفيات، )عامة 

في المجتمع ( حدائق، مساجد
 الذل تعمل فيه

 655 (1)  63 13 66 04 69 ك
% 53.5 59.4 35.3 61.5 54.9 544 

ى استقطاب تسعى المنظمة إل 1
المواطنين للعمل بها 

 (السعودة)

 655 (5)  5 1 50 19 93 ك
% 00.5 06.6 6.6 3.1 3.3 544 

 
؛  بالموافقتتتة أجتتابفقتتد ، المجتمتتع  تجتتا االجتماعيتتة  المستتتؤولية بتترامج حتتول ( 54)رقتتم يتضتتح متتن الجتتدول 

بنستتتتبة ( الستتتتعودة)ل بهتتتتااستتتتتقطاب المتتتتواطنين للعمتتتت إلتتتتىالمنظمتتتتة تستتتتعى  أنالعظمتتتتى تتتتتر  الفالبيتتتتة حيتتتتث 
العمتتتتل بنستتتتبة عتتتتن الناتجتتتتة  األضتتتترارفتتتتى بتتتتان المنظمتتتتة تعمتتتتل علتتتتى تال بالموافقتتتتة أجتتتتابكمتتتتا . % 16.3
المنظمتتتة فتتتي  إستتتهامامتتتا ، % 56.3تطبيتتتق مواصتتتفات ومقتتتايي  الحفتتتاظ علتتتى البيئتتتة بنستتتبة  أمتتتا، 15.5%

ن أبتتتت بالموافقتتتتةف  المتتتترأةفيمتتتتا يتعلتتتتق بعمتتتتل  أمتتتتا، %66.9المجتمتتتتع بنستتتتبة  أفتتتترادبعتتتتض  وتأهيتتتتلتتتتتدريب 
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متتتن حيتتتث وجتتتتود  وكتتتذلك، %10خاصتتتة للمتتترأة فتتتي العمتتتل تناستتتب طبيعتهتتتا بنستتتبة  أمتتتاكنالمنظمتتتة تتتتوفر 
ات لتتتتتتذو  الظتتتتتتروف يتتتتتتز ، وكتتتتتتذلك تتتتتتتوفير تجه% 16.6بنستتتتتتبة  اةعاقتتتتتتة لمتتتتتتن ذو  المنظمتتتتتتةمتتتتتتوظفين فتتتتتتي 

فتتتي المجتمتتتع فقتتتتد التتتدرجات تقتتتتوم المنظمتتتة بإنشتتتاء مرافتتتق عامتتتتة  آختتتر، فيمتتتا احتتتتتل %01الخاصتتتة بنستتتبة 
  . %36.5بنسبة 

 (55)رقم جدول 
 المستو  التنظيمي للمسؤولية االجتماعية في المنظمة

 النسبة التكرار المستو  التنظيمي
 55.1 61 للمسؤولية االجتماعيةقسم  أو إدارة

 51 31 يقوم بها مجل  اةدارة
 61.5 13 تقوم بها العالقات العامة

 5.5 51 لمن اختصاص المدير التنفيذ
 .31 14 ال يوجد إدارة تقوم بها حاليا

 544 655 المجموع

قسم مختص او أن من المنظمات التي لديها إدارة ( 55) رقم يتضح من الجدول
، في حين أن التي يقوم بها مجل  اةدارة تمثل % 55.1بالمسؤولية االجتماعية بنسبة 

 أما،  % 61.5ت العامة بنسبة ، بينما التي تقوم بها إدارات العالقا% 51بنسبة 
ة منظم 14 المنظمات التي ال يوجد لديها مختص في برامج المسؤولية االجتماعية 

 . وهي الفالبية العظمى من العينة % 31بنسبة 
 (56)رقم جدول 

 تقييم المخصصات المالية للمسؤولية االجتماعية في المنظمة
 النسبة التكرار تقييم المخصص المالي

 53.5 69 دتجي
 55.0 60 متوسط
 55.1 61 ضعيف

 65 15 اعلم ال
 36 56 لم يحدد
 5444 655 المجموع

، تليهتتتا فتتتي % 36بنستتتبة  ا  لتتتم تحتتتدد رأيتتت العنيتتتهغالبيتتتة  أن( 56)يتضتتتح متتتن الجتتتدول 
المخصصات  أن، بينما من يرون % 65يعلم بهذ  المخصصات بنسبة  الترتيب من ال
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عتددهم  ضتعيفةهتذ  المخصصتات  أنالتذين يترون  أنفي حتين  ، %53.5 بنسبةجيدة 
  .% 55.0سبة بنهذ  المخصصات متوسطه  أنمن يرون  أما، % 55.1بنسبة 

 (53)جدول رقم 
 أنواع برامج المسؤولية االجتماعية  وآلية وتنفيذها

موافق  العبارة م
 بشدة

ال  موافق
 أعلم

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

  الترتيب
 مج

 655 (3)  5 64 66 55 05 ك لصالح العاملينبرامج اجتماعية  5
% 59.0 36.1 35.3 9.1 3.3 544 

 655 (5)  0 56 39 94 66 ك برامج تدريب وتوظيف 6
% 35.3 06.5 51.1 1.5 5.9 544 

 655 (0)  1 61 60 61 09 ك برامج صحية 3
% 63.6 34.1 34.3 53.3 6.0 544 

 655 (50)  9 33 91 39 36 ك برامج دعم األسر المنتجة 0
% 51.6 51.1 06.0 51.6 0.3 544 

 655 (9)  5 36 14 11 35 ك برامج لصالح البيئة 1
% 55.1 66.5 35.9 51.6 3.3 544 

برامج دعم البنى التحتية  6
 للمجتمع

 655 (56)  54 39 16 01 61 ك
% 53.3 66.5 04.1 51.1 0.5 544 

 برامج لصالح الفقراء 5
 والمحتاجين

 655 (1)  3 53 15 65 05 ك
% 66.3 35.1 31.0 6.6 5.0 544 

 655 (6)  1 51 16 64 09 ك برامج لتأهيل فئة الشباب 1
% 63.6 61.0 31.9 5.5 6.0 544 

برامج لصالح األطفال في  9
 المجتمع

 655 (54)  53 66 96 01 31 ك
% 56.6 65.3 03.6 56.3 6.6 544 

 655 (51)  56 35 91 06 61 ك امج لفشخاص ذول اةعاقةبر  54
% 53.3 59.9 06.0 50.5 1.5 544 

 655 (6)  5 1 55 56 05 ك برامج دعم الجمعيات الخيرية 55
% 66.3 30.5 36.1 3.1 3.3 544 

 655 (5)  54 56 51 56 31 ك برامج رعاية مناسبات عامة 56
% 56.6 30.5 35.4 5.6 0.5 544 

 655 (1)  9 64 51 61 36 ك برامج تعليمية وتثقيفية 53
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% 55.5 36.6 35.4 9.1 0.3 544 
 655 (53)  51 65 95 35 31 ك برامج موجهة للمرأة 50

% 56.6 55.1 06.4 56.1 5.5 544 
برامج دعم البحث العلمي  51

 والدراسات
 655 (55)  54 05 10 06 30 ك
% 56.5 59.9 39.1 59.0 0.5 544 

برامج لدعم بعض المؤسسات  56
 الصفيرة

 655 (55)  51 14 15 30 66 ك
% 54.0 56.5 05.6 63.5 1.1 544 

برامج الخدمة العامة مثل نظافة  55
 حدائق عامة وغيرها

 655 (56)  53 16 10 05 55 ك
% 1.5 59.0 39.1 66.1 6.6 544 

 
 إطارتندرؤ في  وها المنظمات فذتنبرامج التي ال آن( 53)رقم  يتضح من الجدول

فقد  األعلىتحتل النسبة و المسؤولية االجتماعية ، كانت برامج التدريب والتوظيف 
سبة بندعم الجمعيات الخيرية  وفي المرتبة الثانية . %50؛ بنسبة بالموافقة أجاب
، %11.9بنسبة برامج اجتماعية لصالح العاملين  أتيت وفي المرتبة الثالثة ،% 16.0

البرامج لصالح  المرتبة الخامسة، في %10البرامج الصحية بنسبة  وفي المرتبة الرابعة
بنسبة  فئة الشباب تأهيلبرامج  في المرتبة السادسةو ، %10الفقراء والمحتاجين بنسبة 

في ، و %14.5بنسبة  برامج رعاية مناسبات عامةوفي المرتبة السابعة . 15.6%
، في حين احتلت البرامج %09.3البرامج التعليمية والثقافية بنسبة المرتبة الثامنة 

لصالح  العاشرة برامجالمرتبة  أما، %03.6بنسبة  التاسعةالمرتبة  البيئةلصالح 
، برامج دعم البحث العلمي والدراسات  أما%. 35.9بنسبة في المجتمع  األطفال

 األسروبرامج دعم ، للمرأة  ةهوالبرامج الموج، التحية للمجتمع  ىوبرامج دعم البن
وبرامج دعم ، وبرامج الخدمات العامة  اةعاقة، للذو  ةوالبرامج الموجه، المنتجة 

مما يدل ، المؤسسات الصفيرة تأتي في آخر المراتب في برامج المسؤولية االجتماعية 
عام للمجتمع حتى وان كان هناك وعي  الموجهةعلى ضعف الجانب التطبيقي للبرامج 

 .لمفهوم با
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 (50)رقمجدول 
 أساليب تنفيذ المنظمات في إطار المسؤولية االجتماعية

 النسبة التكرار التنفيذ أسلوب
 33.6 54 الدعم المالي فقط
 53.5 69 تنفيذ البرامج كاملة

 53.6 34 أخر المشاركة مع جهات 
 61.0 64 اآلنلم نشارك حتى 

 54.1 66 لم يحدد
 5444 655 المجموع

في تنفيذ برامج المسؤولية االجتماعية  أساليبأن ( 50)رقم تضح من الجدول ي 
في  العظمىوهي النسبة  % 33.6المالي فقط بنسبة الدعم تقديم  المنظمات يتمثل في

مع  المشاركة، بينما % 53.5تنفيذ البرامج كاملة نسبة  أن، في حين  التنفيذ أساليب
بنسبة  اآلنمات التي لم تشارك حتى المنظ أما . % 50.6بنسبة  أخر جهات 
61.0 %. 

 (51)رقم جدول 
 .التنفيذتحت  التي برامج المسؤولية االجتماعية 

 النسبة التكرار االجابة
 31.1 51 نعم
 34.3 60 ال
 61.0 64 علمأال 

 1.5 56 لم يحدد
 5444 655 المجموع

بتتترامج للمستتتؤولية أجابتتتت بوجتتتود  المنظمتتتاتأن غالبيتتتة ( 51)رقتتتم  يتضتتتح متتتن الجتتتدول
للمستتتؤولية بعتتتدم وجتتتود بتتترامج متتتن أجتتتاب  بينمتتتا ، %31.1بنستتتبة  االجتماعيتتتة تحتتتت التنفيتتتذ

بنستتتتبة بهتتتتذ  البتتتترامج ذكتتتتر متتتتن العينتتتتة عتتتتدم علمهتتتتم متتتتن ، فتتتتي حتتتتين % 34.3تحتتتتت بنستتتتبة االجتماعيتتتتة 
 % .1.5بنسبة  أهملوا اةجابة على هذا السؤال  أما الذين، % 61.0
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 ( 56)رقم جدول 
 هداف المنظمة من برامج المسؤولية االجتماعيةأ

هدف  الهدف م
 أول

هدف 
 ثان

هدف 
 ثالث

هدف 
 رابع

هدف 
 خام 

هدف 
 ساد 

هدف 
 سابع

هدف 
 ثامن

لي  
ضمن 
 األهداف

 مج

قيام المنظمة  5
بمسؤوليتها تجا  

 المجتمع

 655 541 - 5 1 6 3 65 60 05 ك
% 66.3 55.0 54.4 5.0 4.9 6.0 5.4 - 15.6 544 

قيام المنظمة  6
بمسؤوليتها تجا  

 العاملين

 655 561 - 5 5 0 56 51 33 55 ك
% 1.5 51.6 1.1 1.5 5.9 4.1 4.1 - 19.6 544 

رسم صورة جيدة  3
 عن المنظمة

 655 555 - 5 5 5 64 60 61 59 ك
% 9.4 53.3 55.0 9.1 3.3 4.1 4.1 - 16.6 544 

أحد أساليب الدعاية  0
 واةعالن

 655 535 - 3 0 56 53 53 63 56 ك
% 1.5 54.9 6.6 6.6 1.5 5.9 5.0 - 66.5 544 

تحقيق أربا  بعيدة  1
 المد 

 655 560 3 5 6 1 9 55 6 5 ك
% 3.3 4.9 1.6 0.3 3.1 6.1 4.1 5.0 55.5 544 

الحصول على دعم  6
الدولة أو 
 المسؤوليين

 655 563 - 0 1 0 54 56 1 1 ك
% 6.0 6.0 1.5 0.5 5.9 3.1 5.9 - 55.3 544 

الحصول على  5
إعفاءات من بعض 

 الرسوم

 655 515 0 3 6 0 6 5 5 3 ك
% 5.0 4.1 3.3 6.1 5.9 4.9 5.0 5.9 11.1 544 

األجر والثواب من  1
 اهلل

 655 96 0 6 3 6 56 51 54 63 ك
% 69.9 0.5 5.5 1.5 6.1 5.0 4.9 5.9 01.1 544 
 اوال   هدفا  المجتمع كان  تجا  بمسؤولياتهاقيام المنظمة  أن( 56)رقم يتضح من الجدول 

 ا، هدف% 55.0منظمة بنسبة 60لعدد  اثاني ا، هدف%66.6بنسبة  منظمة( 05)لعدد 
 اوهدف% 5.0منظمات بنسبة 3لعد  ارابع ا، وهدف% 54منظمة بنسبة 65لعدد اثالث

 ا، وهدف%6.0بنسبة منظمات  1لعدد اسادس اوهدف% 4.49ن بنسبة يلمنظمت اخامس
 . منظمة  ألل اثامن المنظمة واحدة ، في حين انه لم يكن هدف اسابع

منظمة بنسبة 55لعدد هدف   أولالعاملين فقد كان  تجا  بمسؤولياتهاأما قيام المنظمة 
منظمة بنسبة 51لعدد  اثالث ا، وهدف%51.6منظمة بنسبة 33لعدد  اثاني ا، وهدف1.5%
منظمات 0لعدد  اخامس ا، وهدف%1.5منظمة بنسبة 56د لعد ارابع ا، وهدف1.1%

 ألل اثامن اولم يشكل هدف% 4.41ة بنسبة دلمنظمة واح اسادس ا، وهدف% 5.9بنسبة 
 .  من العينة منظمة
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 ا، وهدف% 9منظمة بنسبة 59لعدد  أوال ارسم صورة جيدة عن المنظمة كان هدفبينما 
 ا، وهدف%55.0منظمة بنسبة 60 الثثا ا، وهدف% 53.3منظمة بنسبة 61لعدد  اثاني
، %3.3منظمات بنسبة 5لعدد  اخامس ا، وهدف%9.1منظمة بنسبة  64لعدد  ارابع
لمنظمة واحدة بنسبة  اسابع ا، وهدف% 4.41لمنظمة واحدة بنسبة  اسادس اوهدف

 . من العينةل منظمة أليشكل كهدف ثامن  وال% 4.41
 افقد كان هدف اةعالنالدعاية  أساليب أحدكاالستفادة من المسؤولية االجتماعية  أما
 اثالث ا، وهدف%54.9منظمة بنسبة 63 اثاني ا، وهدف%1.5منظمة بنسبة 56لعدد  أوال

 ا، وهدف% 6.6منظمة بنسبة 53لعدد ارابع ا، وهدف% 6.6منظمة بنسبة 53لعدد 
، %5.9منظمات بنسبة 0لعدد  اسادس ا، وهدف%1.5منظمة بنسبة  56لعدد  اخامس
 . منظمة  ألللم يشكل هدفا ثامنا  وأيضا، % 5.0منظمات بنسبة 3لعدد اسابع افوهد

منظمات 5لعدد  أولواالستفادة من المسؤولية في تحقيق أربا  بعيدة المد  كان هدفا 
منظمة 55لعدد  اثالث اوهدف، % 4.49منظمتين بنسبة ل اثاني اوهدف، % 3.3بنسبة 
 1لعدد اخامس ا، وهدف%0.3مات بنسبة منظ 9لعدد  ارابع ا، وهدف%1.6بنسبة 

 اسابع ا، وهدف%6.1منظمات بنسبة 6لعدد  اسادس ا، وهدف% 3.1منظمات بنسبة 
 %.5.0منظمات بنسبة 3لعدد  اثامن ا، وهدف% 4.41لمنظمة واحدة بنسبة 

منظمات بنسبة  1لعدد  أوالالمسؤولين شكل هدفا  أووالحصول على دعم الدولة 
منظمة 56، وهدفا ثالثا لعدد % 6.0منظمات بنسبة 1لعدد  أيضاثانيا  ا، وهدف% 6.0

، وهدفا خامسا لعدد %0.5منظمات بنسبة 54، وهدفا رابعا لعدد % 1.5بنسبة 
، وهدفا سابعا %3.1منظمات بنسبة 1وهدفا سادسا لعدد  ،%5.9منظمات بنسبة 0

  .منظمة حين انه لم يشكل هدفا ثامنا أللفي % 5.9منظمات بنسبة 0لعدد
منظمات بنسبة 3لعدد أول امن بعض الرسوم شكل هدف إعفاءاتالحصول على أما 
 ا، وهدف%3.3منظمات بنسبة 5لعدد  اثالث المنظمة واحدة ، وهدف اثاني ا، وهدف5.0%
 ا، وهدف%5.9منظمات بنسبة 0لعدد  اخامس ا، وهدف%6.1منظمات بنسبة 6لعدد ارابع

 ا، وهدف%5.0منظمات بنسبة 3لعدد  اعساب ا، وهدف%4.49لمنظمتين بنسبة  اسادس
 %. 5.9منظمات بنسبة 0لعدد  اثامن
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ويأتي طلب األجر والثواب من اهلل الهدف األول من تنفيذ برامج المسؤولية االجتماعية 
، كما انه %69.9منظمة بنسبة ( 63)ن العينة للمنظمات االقتصادية حيث أجاب م

( 50)، بينما يأتي هدفا  ثالثا  لعدد% 0.5 منظمات بنسبة(54)هدفا  ثانيا  لعدد  يأتي
، % 1.5منظمة بنسبه ( 56)، ويأتي أيضا هدفا  رابعا  لعدد % 5.5منظمة بنسبه 

منظمات بنسبة (3)، وهدفا  سادسا  لعدد % 6.1منظمات بنسبة (6)وهدفا  خامسا  لعدد
منا  لعدد اربع كما انه يأتي هدفا  ثا% 4.49، وهدفا  سابعا  لمنظمتين فقط بنسبة % 5.0

 . منظمات 
يعتبر الهدف األول للفالبية األجر والثواب طلب أن ( 61)رقم  ويتضح من الجدول    

العظمى من المنظمات التي تتبنى برامج المسؤولية االجتماعية حيث تشكل أعلى نسبه 
تجا   بمسؤوليتهاذلك قيام المنظمة  يأتيوفي الترتيب الثاني ، % 69.9 بلفتو 

وفي الترتيب الثالث ، %66.3منظمة بنسبة ( 05)لعدد  أوال   ا  شكل هدفتحيث  المجتمع
وفي الترتيب ، %9منظمة بنسبة ( 59)لعدد  أوال كانت هدفا  رسم صورة جيدة يأتي 

لعدد  أوالهدفا  تالعاملين شكل تجا قيام المنظمة بالمسؤولية االجتماعية  الرابع يأتي 
احد  يب الخام  تعتبر المسؤولية االجتماعيةوفي الترت.%. 1بنسبة  منظمة( 55)

 ، %1.5بنسبة  منظمة ( 56)لعدد  أوال ا  هدف ت كانفقد  واةعالنالدعاية  أساليب
( 5)لعدد  أوال   هدفا  كان للمنظمة و  بعيدة المد   ربا أتحقيق وفي الترتيب الساد  

المسؤولية  وأالحصول على دعم الدولة وفي الترتيب السابع ، %3.3بنسبة  منظمات 
الحصول  وفي الترتيب الثامن واألخير، %6.0بنسبة منظمات  (1)لعدد  أوال   ا  كان هدف

منظمات بنسبة ( 3)لعدد فقد كان هدفا  أوال من بعض الرسوم  اةعفاءاتعلى بعض 
5.0 .% 

 (55)رقم جدول 
 الفئات التي تستهدفها المنظمة من برامج المسؤولية االجتماعية 

 هدف الفئات م
 أول

هدف 
 ثان

هدف 
 ثالث

هدف 
 رابع

هدف 
 خام 

هدف 
 ساد 

هدف 
 سابع

هدف 
 ثامن

هدف 
 تاسع

هدف 
 عاشر

غير 
 مستهدف

 مج

 حملة األسهم 5
 أو المالكون

 655 591 6 5 - 5 - 5 - 5 - 5 ك
% 3.3 - 4.1 - 4.1 - 4.1 - 4.1 4.9 90.4 544 

الفقراء  6
 والمساكين

 655 533 - 5 - - - 5 5 0 55 64 ك
% 61.0 1.6 5.9 4.1 4.1 - - - 4.1 - 63.4 544 
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 655 511 - 5 6 3 5 - - 1 1 6 ك المستهلكون 3
% 6.1 6.0 6.0 - - 4.1 5.0 4.9 4.1 - 19.5 544 

 المجتمع 0
 المحلي ككل

 655 559 - - - 5 3 - 3 6 64 19 ك
% 61.4 9.1 6.1 5.0 - 5.0 4.1 - - - 16.0 544 

 ذوو الظروف 1
 اصةالخ

 655 511 - - 6 - - 5 6 53 61 6 ك
% 6.1 53.3 6.6 6.1 4.1 - - 4.9 - - 53.1 544 

 655 554 - 5 5 0 3 6 1 51 6 0 ك البيئة 6
% 5.9 6.1 5.5 6.0 4.9 5.0 5.9 4.1 4.1 - 14.6 544 

 655 565 - 5 - 5 6 1 1 51 56 - ك المرأة 5
% - 1.5 5.5 3.1 6.0 4.9 4.1 - 4.1 - 59.5 544 

 655 554 - - 5 3 3 54 5 50 6 5 ك الطفل 1
% 4.1 4.9 6.6 3.3 0.5 5.0 5.0 4.1 - - 14.6 544 

 655 510 - - - 6 6 6 56 51 55 5 ك الشباب 9
% 4.1 1.6 5.5 5.6 6.1 6.1 4.9 - - - 53.4 544 

 655 505 5 - 6 3 5 56 5 0 54 51 ك العاملون 54
% 1.1 0.5 5.9 3.3 1.5 3.3 5.0 4.9 - 4.1 69.5 544 

 
الفئات التي تستهدفها المنظمتات متن بترامج المستؤولية  أن( 55)رقم تضح من الجدول ي

منظمتتات بنستتبة ( 5)لعتتدد  أول احملتتة األستتهم أو المتتالكون كتتان هتتدففئتتة االجتماعيتتة ، 
لمنظمتتة  اثالثتت اهتتدفبينمتتا كانتتت منظمتتة،  ألل اثانيتت اهتتدف الفئتتةتكتتن هتتذ  ، ولتتم % 3.3

كن تواحدة ، ولم  لمنظمة اخامس اهدفكانت منظمة ، و  أللكن هدفا رابعا تواحدة ، ولم 
 أللكتن هتدفا ثامنتا تلمنظمة واحدة ، ولتم  اسابع اهدفكانت منظمة ، و  ألل اسادس اهدف

 . هدفا تاسعا لمنظمة واحدة ، بينما هدفا عاشرا لمنظمتينكانت منظمة ، و 
، وهتدفا %61.0متن المنظمتات بنستبة 64قد كان هدفا أول لعدد أما الفقراء والمساكين ف

وهدفا رابعتا %5.9منظمات بنسبة 0وهدفا ثالثا لعدد ، %1.6منظمة بنسبة 55ثانيا لعدد
 ألل ا  وخامستا لمنظمتتة واحتتدة ، بينمتتا الهتتدف سادستتا وستابعا وثامنتتا وعاشتترا لتتم يكتتن هتتدف

 . منظمة ، والهدف التاسع لمنظمة واحدة 
وثالتتتث  ، وهتتتدف ثتتتان  % 6.1نستتتبة بمنظمتتتات 6لعتتتدد  أولكون كتتتان هتتتدف المستتتتهل و

كهتدف، ن يالمستتهلكرابع وختام  لتم تتر أل منظمتة  وهدف، 6.0منظمات بنسبة 1لعدد
، بينمتتتا % 5.0منظمتتتات بنستتتبة 3وهتتتدف ستتتاد  لمنظمتتتة واحتتتدة ، وهتتتدف ستتتابع لعتتتدد 
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 ن ألل يكتتتوهتتتدف تاستتتع لمنظمتتتة واحتتتدة ، وهتتتدف عاشتتتر لتتتم ، هتتتدف ثتتتامن لمنظمتتتتين 
 . منظمة 

 64لعتتتتدد ، وهتتتتدف ثتتتتان  % 61منظمتتتتة بنستتتتبة 19لعتتتتدد  أولوالمجتمتتتتع المحلتتتتي هتتتتدف 
، وهتدف رابتع لعتدد %6.1 بنستبةمنظمتات 6، وهتدف ثالتث لعتدد % 9.1منظمة بنستبة 

منظمتتتة ، بينمتتتا كتتتان هتتتدف  ألل، ولتتتم يكتتتن هتتتدفا خامستتتا % 5.0منظمتتتات وبنستتتبة 3
ع لمنظمة واحدة ، ولم يكتن متن ضتمن ، وهدف ساب%5.0منظمات بنسبة 3لعددسادسا 
 .منظمة أللالثامن والتاسع والعاشر  األهداف ترتيب

 ، وهتدف ثتان  %6.1منظمتات بنستبة 6لعتدد  أولذوو الظروف الخاصة فكان هتدف  أما
، وهتتدف %6.6منظمتتة بنستتبة 53، وهتتدف ثالتتث لعتتدد %53.3منظمتتة بنستتبة 61لعتتدد 

دة ،ولتتم يكتتن هتتدف سادستتا وستتابعا منظمتتات ، وهتتدف ختتام  لمنظمتتة  واحتت6رابتتع لعتتدد
منظمتة  أللمنظمة بينما كان هدفا ثامنا لمنظمتين ، ولم يكتن هتدف تاستع وعاشتر  ألل
 . 
لعتتتتدد  ، وهتتتتدف ثتتتتان  % 5.9منظمتتتتات بنستتتتبة 0لعتتتتدد  أولالبيئتتتتة فقتتتتد كانتتتتت هتتتتدفا  أمتتتتا
، وهتتتدف رابتتتع %5.5منظمتتتة بنستتتبة 51، وهتتتدف ثالتتتث لعتتتدد %6.1منظمتتتات بنستتتبة 6

منظمتات 3، وهدف خام  لمنظمتين ، وهدف ساد  لعدد%6.0 سبةبنمنظمات 1لعدد
منظمات وهدف ثامن لمنظمتة واحتدة وهتدف تاستع لمنظمتة واحتدة 0، وهدف سابع لعدد 

، وهتتتتتتتذا يتوافتتتتتتتق متتتتتتتع دراستتتتتتتة  متتتتتتتتأخرةويتتتتتتتأتي االهتمتتتتتتتام بالبيئتتتتتتتة متتتتتتتن مراتتتتتتتتب . فقتتتتتتتط
( 6455)حمتود  وكذلك دراسة( 5994) وآخرون ، وكذلك دراسة قريطم (6454)تمكين

بينمتا  الشتركات الصتفيرة % 5.1بالكويتت  الشتركات الكبيترة لتديها اهتمتام بالبيئتة بنستبة 
 . بالبيئة ا  لم تظهر اهتمام

 ، وهتتدف ثتتان  متتن عينتتة الدراستتة منظمتتة  ألل أولكهتتدف  هلتتم تكتتن مستتتهدففالمتترأة  أمتتا
، وهدف رابع %5.5منظمة بنسبة 51، وهدف ثالث لعدد %1.5منظمة بنسبة 56لعدد 
، وهتدف %%6.0منظمتات بنستبة 1وهدف خام  لعتدد % 3.1منظمات بنسبة 1لعدد 

منظمتة  أللساد  لمنظمتين ، وهدف سابع لمنظمة واحدة فقط ، ولم يكتن هتدف ثامنتا 
 . ، بينما كان هدفا تاسعا لمنظمة واحدة فقط 
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لمنظمتتتتتتين ، وهتتتتتدف ثالتتتتتتث  لمنظمتتتتتة واحتتتتتدة ، وهتتتتتدف ثتتتتتان   أولالطفتتتتتل كتتتتتان هتتتتتدف 
، وهتتتدف %3.3منظمتتتات بنستتتبة 5، وهتتتدف رابتتتع لعتتتدد % 6.6بنستتتبة  منظمتتتة50لعتتتدد

منظمتات ، وهتدف ستابع 3، وهدف ساد  لعتدد %0.5منظمات بنسبة 54خام  لعدد 
 ألللعتتدد منظمتتات ، وهتتدف ثتتامن لمنظمتتة واحتتدة ، بينمتتا تاستتعا وعاشتترا لتتم يكتتن هتتدف 

 . منظمة 
منظمتتة بنستتتبة 55لعتتدد  لمنظمتتة واحتتدة ، وهتتدف ثتتان   أول  ا  كتتان هتتدففقتتد الشتتباب  أمتتا
منظمتة بنستبة 56، وهدف رابتع لعتدد %5.5منظمة بنسبة 51، وهدف ثالث لعدد1.6%
منظمتات 6، وهتدف ستاد  لعتدد %6.1منظمتات بنستبة 6، وهدف خام  لعتدد 5.6%
 . منظمة  ألل ا  ، وهدف سابع لمنظمتين ، بينما ثامنا وتاسعا وعاشرا لم يكن هدف أيضا

منظمتات  54لعتدد  ، وهتدف ثتان  %1.1منظمة بنسبة 51دد لع أولالعاملون كان هدف 
منظمتات 5، وهدف رابتع لعتدد %5.9 بنسبةمنظمات 0، وهدف ثالث لعدد%0.5بنسبة 

، وهتتتتتتتدف ستتتتتتتاد  %1.5منظمتتتتتتتة بنستتتتتتتبة 56لعتتتتتتتدد، وهتتتتتتتدف ختتتتتتتام  %3.3بنستتتتتتتبة 
وهتدف ثتتامن % 5.0منظمتات بنستتبة  ، وهتدف ستتابع لعتدد%3.3منظمتات بنستتبة 5لعتدد

 . حدة فقطاعاشرا لمنظمة و  ا  منظمة بينما كان هدف أللن هدفا تاسعا ، ولم يكلمنظمتين
أن الفئات التي تستهدفها المنظمة من برامج ( 66)رقم ويتضح من الجدول  .5

حيث ألغلب المنظمات  أولف كهد الفقراء والمساكين المسؤولية االجتماعية يأتي
المجتمع  فئة ترتيباليليه في و ، % 61.0بنسبة منظمة  (64)ت عدد المنظمات فبل

 ويأتي العاملون في الترتيب الثالث ، %61بنسبة  منظمة( 19)المحلي كهدف أول 
، ثم حملة %1.1بنسبة منظمة  (51)المنظمات  تللمنظمات حيث بلف أولكهدف 

، المستهلكون %3.3منظمات بنسبة 5لعدد  أوال ااألسهم والمالكون كان هدف
، في حين البينة %6.1منظمات بنسبة 6ددعل أوال اكان هدف والظروف الخاصة 

من أوال ألل منظمة  امنظمات فقط ، والمرأة لم تكن هدف0تحتل الهدف األول لعدد 
 . العينة
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 (51)رقم جدول 
 التي تحققت للمنظمة فوائد المسؤولية االجتماعية

نتيجة  النتائج م
 أولى

نتيجة 
 ثانية

نتيجة 
 ثالثة

نتيجة 
 رابعة

ليست ضمن 
 النتائج

 مج

 655 96 6 1 60 10 ك صورة جيدة للمنظمة 5
% 39.1 55.0 6.0 4.9 01.1 544 

 655 534 6 1 35 04 ك والء العاملين للمنظمة 6
% 59.4 50.5 3.1 4.9 65.6 544 

 655 566 9 54 53 53 ك زيادة في األربا  3
% 6.6 6.6 0.5 0.3 51.5 544 

بروز المنظمة إعالميا  0
 واجتماعيا

 655 566 0 69 69 65 ك
% 56.1 53.5 53.5 5.9 15.1 544 

 ىأولتت نتيجتتةة كانتتت متتالصتتورة الجيتتدة للمنظ أن( 51)رقتتم يتضتتح متتن الجتتدول         
، %6.0ثالثتتتة بنستتتبة  ونتيجتتتة، %55.0، وكانتتتت نتيجتتتة ثانيتتتة بنستتتبة % 39.1بنستتتبة 
، % 59منظمتة بنستبة 04لعتدد  أولىانت نتيجة كلمنظمتين والء العاملين  رابعةونتيجة 

منظمتتتات بنستتتبة 1، ونتيجتتتة ثالثتتتة لعتتتدد %50.5منظمتتتة بنستتتبة 35ونتيجتتتة ثانيتتتة لعتتتدد 
 .  لمنظمتين  رابعة، ونتيجة 3.1%

، ونتيجتتة ثانيتتة لعتتدد %6.6منظمتتة بنستتبة 53لعتتدد ىأولتتكانتتت نتيجتتة  األربتتا زيتتادة فتتي 
رابعتتة  ونتيجتتة، %0.5منظمتتات بنستتبة 54، ونتيجتتة ثالثتتة لعتتدد %6.6منظمتتة بنستتبة53
 %. 0.3منظمات بنسبة 9لعدد
، %56.1منظمتة بنستبة 65لعتدد  ىأولتواجتماعيا كان نتيجتة  إعالميابروز المنظمة إن 

منظمتتتة بنستتتبة 69، ونتيجتتتة ثالثتتتة لعتتتدد %53.5منظمتتتة بنستتتبة 69ثانيتتتة لعتتتدد  ونتيجتتتة
 %. 5.9منظمات بنسبة 0، ونتيجة رابعة لعدد 53.5%
صتتتورة جيتتتدة لمنظمتتتة احتلتتتت الفالبيتتتة  أنيتضتتتح ( 51)رقتتتم ومتتتن ختتتالل الجتتتدول      

، يلي ذلك والء العاملين بنستبة %39.1 نسبته تشكل ماالعظمى من المنظمات ؛ حيث 
 األربتا زيتادة فتي  وأخيترا، %53.1واجتماعيتا بنستبة  إعالميتا، ثم بتروز المنظمتة 59%

 %. 6.6بنسبة 
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 (91)جدول رقم 
 معوقات برامج المسؤولية االجتماعية

موافق  المعوقات م
 بشدة

ال  موافق
 أعلم

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

  الترتيب
 مج

ال يزال الفموض يكتنف مفهوم  5
 المسؤولية االجتماعية للشركات

 655 (5)  5 56 50 550 54 ك
% 33.6 10.4 6.6 1.5 4.1 544 

تفليب جانب الربح على جوانب  6
 برامج المسؤولية االجتماعية

 655 (0) -  56 65 96 56 ك
% 30.5 01.1 56.1 5.6  -544 

عدم اقتناع رجال األعمال بأن  3
 المسؤولية من واجباتهم األساسية

 655 (6)  5 65 36 16 65 ك
% 35.1 04.1 55.5 54.4 4.1 544 

عدم وجود خطط واستراتيجية  0
واضحة لممارسة المسؤولية 

 االجتماعية

 655 (3)  5 55 60 91 55 ك
% 36.1 06.0 55.0 1.6 4.1 544 

االعتقاد السائد بأن المسؤولية  1
االجتماعية من اختصاص 

 األجهزة الحكومية فقط

 655 (5)  6 69 69 15 54 ك
% 33.6 31.0 53.5 53.5 4.9 544 

تعارض أنشطة المسؤولية  6
االجتماعية مع أهداف منشأة 

 القطاع الخاص

 655 (56)  56 61 03 11 66 ك
% 56.3 65.1 64.0 36.6 5.6 544 

عدم وجود سياسة واضحة من  5
الجهات الحكومية لبرامج 
المسؤولية االجتماعية في 

 القطاع الخاص

 655 (1)  5 5 10 16 63 ك
% 69.9 04.1 61.6 3.3 4.1 544 

بيروقراطية األجهزة الحكومية  1
تعيق االستفادة من برامج 

 المسؤولية االجتماعية

 655 (9)  5 53 53 66 66 ك
% 69.0 69.0 30.6 6.6 4.1 544 

عدم وجود حوافز من الدولة  9
للقطاع الخاص للقيام 

 بالمسؤوليات االجتماعية
 

 655 (54)  6 65 10 19 61 ك
% 34.1 61.4 61.6 56.1 6.1 544 

عدم جاهزية منظمات المجتمع  54
المدني لتلقي مساهمات القطاع 

 جتماعيةالخاص اال

 655 (55)  55 06 61 19 30 ك
% 56.5 61.4 34.1 59.9 1.6 544 
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عدم وعي أفراد المجتمع بأهمية  55
 المسؤولية االجتماعية

 655 (1)  6 65 35 546 11 ك
% 66.5 01.3 50.5 54.4 4.9 544 

ضعف االهتمام بنشر ثقافة  56
المسؤولية االجتماعية لمنظمات 

 القطاع الخاص

 655 (6)  5 6 61 99 14 ك
% 35.9 06.9 55.1 6.1 4.1 544 

 
مفهتتتتوم  أنبالموافقتتتتة ؛  أجتتتتابواان غالبيتتتتة العينتتتتة ( 59)رقتتتتم يتضتتتح متتتتن الجتتتتدول       

نستتتتبة  يتتتتر كمتتتتا ، %15.6كتنفتتتته الفمتتتتوض  بنستتتتبة يال يتتتتزال االجتماعيتتتتة  المستتتتؤولية
ظمتات القطتاع الختاص لمن ةضعف االهتمام بنشر ثقافتة المستؤولية االجتماعيت% 10.1

واضتتتتتحة لممارستتتتتة  ستتتتتتراتيجيةاو عتتتتتدم وجتتتتتود خطتتتتتط يتتتتترون % 16.9نستتتتتبة ،  بينمتتتتتا. 
تفليتتتب جانتتتب التتتربح علتتتى جوانتتتب بتتترامج  أنيتتترون   %59.6. المستتؤولية االجتماعيتتتة 
 . معوقا  من المعوقات  يعتبرالمسؤولية االجتماعية 

% 56.6االجتماعية ،  عدم وعي أفراد المجتمع بأهمية المسؤوليةيرون ، 50.0%   
.  األساسيةبان المسؤولية االجتماعية من واجباتهم  األعمالعدم اقتناع رجال يرون 
 األجهزةاالعتقاد السائد بان المسؤولية االجتماعية من اختصاص ان % 55.6وير   

من الجهات الحكومية  واضحةوجود سياسة  يرون عدم% 54.5. الحكومية فقط 
يرون عدم وجود % 11.1 أنكمان . جتماعية بالقطاع الخاص لبرامج المسؤولية اال

يرون % 11.1حوافز من الدولة للقطاع الخاص للقيام بالمسؤوليات االجتماعية ، 
  .من برامج المسؤولية االجتماعية االستفادة تعيقالحكومية  األجهزةبيروقراطية 

مساهمات  لتقلي يرون عدم جاهزية منظمات المجتمع المدني% 00.5 نسبةكما أن  
أما من  يرون تعارض أنشطة المسؤولية االجتماعية مع . القطاع الخاص االجتماعية

 .% 39.1أهداف منظمات القطاع الخاص 
 (02)جدول رقم 

 مقترحات تفعيل برامج المسؤولية االجتماعية
موافق  المعوقات م

 بشدة
ال  موافق

 أعلم
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 مج الترتيب

 655 (1) 0 51 69 15 53 كاء هيئة حكومية تتولى تخطيط إنش 5
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برامج المسؤولية االجتماعية وقيا  
 األداء االجتماعي للقطاع الخاص

% 30.6 05.6 53.5 1.1 5.9 544 

عقد ورو عمل وندوات توعوية في  6
مجال المسؤولية االجتماعية 

 تستهدف القطاع الخاص

 655 (5)-  0 9 566 56 ك
% 36.4 15.1 0.3 5.9  -544 

تصميم برامج للمسؤولية االجتماعية  3
 وعرضها على الشركات

 655 (6)-  6 55 546 96 ك
% 03.6 01.3 1.6 6.1  -544 

مشاركة القطاع الخاص في صياغة  0
األنظمة والقرارات المتعلقة 

 بالمسؤولية االجتماعية

 655 (1)-  54 65 546 51 ك
% 35.4 01.3 54.4 0.5  -544 

إيجاد مؤشر للمنظمات التي لديها  1
 برامج للمسؤولية االجتماعية

 655 (5)-  9 61 540 54 ك
% 33.6 09.3 53.3 0.3  -544 

إيجاد حوافز مادية ومعنوية  6
لمؤسسات القطاع الخاص التي لها 

 برامج مسؤولية اجتماعية

 655 (6) 3 56 50 91 14 ك
% 35.9 06.0 6.6 5.6 5.0 544 

تأهيل منظمات المجتمع المدني  5
( جمعيات خيرية وجمعيات مهنية)

لالستفادة من برامج المسؤولية 
 االجتماعية

 655 (3)-  6 64 540 11 ك
% 04.3 09.3 94.1 4.9  -544 

اةعالن من الجهات الحكومية عن  1
المؤسسات التي لديها برامج مسؤولية 

مكافأة اجتماعية لتعزيز صورتها ك
 لها

 655 (0)-  55 59 91 13 ك
% 39.3 06.0 9.4 1.6  -544 

في الدراسة بالترتيب  نظر عينة ةمن وجه المقترحات أن( 64)رقم يتضح من الجدول  
 المرتبة األولي عقد ورو عمل وندوات توعوية في مجال المسؤولية االجتماعية 

 الجتماعية وعرضها على القطاع الخاص تصميم برامج للمسؤولية ا ةالثاني المرتبةوفي  
تأهيل منظمات المجتمع المدني لالستفادة من برامج المسؤولية  ةالثالث المرتبةوفي 

من الجهات الحكومية عن المنظمات التي  اةعالن  ةالرابع المرتبةاالجتماعية وفي 
قطاع الخاص مشاركة ال أمالها  كمكافأةلديها برامج مسؤولية اجتماعية لتعزيز صورتها 

 المرتبة تفقد احتلوالقرارات المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية  األنظمةفي صياغة 
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حوافز مادية معنوية  إيجاد، ومن ير  من عينة الدراسة %11.3بنسبة ؛  ةالخامس
  ةالسادس المرتبة احتل اجتماعية  مسؤوليةلمنظمات القطاع الخاص التي لديها برامج 

إيجاد مؤشر للمنظمات التي لديها برامج للمسؤولية االجتماعية  ةالسابع المرتبةوفي  
فيما يحتل مقتر  إنشاء هيئة حكومية للمسؤولية االجتماعية لتخطيط برامج المسؤولية 

 . المرتبة الثامنةاالجتماعية في القطاع الخاص 
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 المبحث الرابع 
 ملخص النتائج والتوصيات 

 : العينة ائصبخص
 10 % من منطقة الرياض ، وهي النسبة األكثر من عينه الدراسة . 
 69.0 % ،أدنىعام وهي النسبة األكثر ،  بينما تمثل المدير البوظيفة  يعملون 

  % .41.مسؤولية االجتماعية بنسبة الالمسميات الوظيفية عضو لجنة 
 94 %ريو  ، مستواهم التعليمي بكالو % 64.6. من الذكور وهم الفئة األكثر

 . فاعلى 
 خصائص المنظمات االقتصادية        
  تعمل في مجال التجارة ، وهي النسبة األكثر من عينة الدراسة % 65.1 نسبة . 
 33.6 % الشركات في التصنيف ، من  إجمالي عينة الدراسة ، الشكل القانوني لها

 . المساهمة وهي الفئة األكثر من عينة الدراسة 
 وهي  عامل فأقل ، 144الى عينة الدراسة تقع في فئة من اجم% 69.0 نسبة

وبذلك تكون اغلب المنظمات االقتصادية بالمملكة العربية السعودية . النسبة األكثر
  .من حيث حجم القو  العامة والصفيرة من المنظمات المتوسطة 

 مفهوم المسؤولية االجتماعية وضوح

 ن المنظمات تسعى إلى تحقيق ن أعلى نسبة موافقة من أفراد  العينة حول أإ
 . األربا  للمالكين والمساهمين 

  وفي الترتيب الثاني المنظمة تشارك في المسؤولية االجتماعية كواجب اجتماعي
. 

 تتصف مساهمات  المنظمات االقتصادية بطابع  الدعاية  الترتيب الثالث
  .واةعالن 

  ولية االجتماعية رغبة في وفي الترتيب الرابع يأتي اهتمام رجال األعمال بالمسؤ
 األجر والثواب من اهلل 

 وفي الترتيب الخام  قرارات المسؤولية االجتماعية من اختصاص المالكين . 
  وفي الترتيب الساد  تتأثر المسؤولية االجتماعية باألربا   والخسائر للمنظمة 
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 قيام المنظمات نتيجة طلب منظمات المجتمع المدني  أما الترتيب السابع 
  في الترتيب الثامن المنظمات تفصح عن برامج المسؤولية االجتماعية في و

 .قوائمها المالية 
  والترتيب التاسع ال يوجد ميزانية معتمدة لبرامج المسؤولية االجتماعية

 .بالمنظمات االقتصادية 

 برامج المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين 
 لين وأسرهم في الترتيب األول  تقديم رعاية  صحية للعام 
  وفي الترتيب الثاني من البرامج تقديم إسكان أو صرف  بدل سكن للعاملين 
  ظروف صحية مناسبة ألداء العمل لالمنظمة  تهيئة في الترتيب الثالث . 
  يحصل العاملون على تطوير مستمر وفي الترتيب الرابع.  
 ة الترتيب الخام  توفر المنظمة وسائل النقل للعاملين في المنظم. 
  وفي الترتيب الساد  تتواصل المنظمة مع العالمين في المناسبات العامة. 
 ملين أثناء العملاوفي الترتيب السابع وجود أماكن مخصصة وفترات راحة للع.  
  الترتيب الثامن إسهام المنظمة في حل بعض مشكالت العاملين بالمنظمة . 
 ظمة ين بالمنلالترتيب التاسع وجود برامج إقراض للعام. 
  والترتيب العاشر تأتي وجود أماكن مخصصة لترفية العاملين بالمنظمة. 

 ة للمجتمع من المسؤولية االجتماعية هالبرامج  الموج
 ( السعودة ) سعى المنظمة إلى استقطاب المواطنين للعمل بها  الترتيب االول 
  وفي الترتيب الثاني العمل على تالفي األضرار الناتجة عن العمل. 
 الترتيب الثالث تطبيق مواصفات ومقايي  الحفاظ على البيئة  في. 
  أما الترتيب الرابع إسهام المنظمة في تدريب وتأهيل بعض أفراد المجتمع. 
  وفي الترتيب الخام  توفير المنظمة آماكن خاصة للمرأة في العمل يناسبها. 
  اةعاقة لوفي الترتيب الساد  احتواء المنظمة على موظفين من ذو . 
  وفي الترتيب السابع توفر المنظمة تجهيزات لذو  الظروف الخاصة.  
 في الترتيب  الثامن تشييد مرافق عامة  مثل المدار  والمستشفيات والحدائق . 
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 بالمنظمات  ةالهيكل التنظيمي ألقسام المسؤولية االجتماعي
  العامة  المسؤولية االجتماعية قسم العالقاتبفي الترتيب األول القسم المعنى 
  وفي الترتيب الثاني  يقوم بتنفيذ المسؤولية االجتماعية مجل  إدارة المنظمة.  
  بينما في الترتيب الثالث يأتي قسم أو إدارة المسؤولية االجتماعية 
 وفي الترتيب الرابع  المعني بتنفيذ برامج المسؤولية االجتماعية المدير التنفيذل.   

 : لين في أقسام المسؤولية االجتماعية بالمنظمات أما من حيث عدد العام        
 عاملين يعملون بقسم المسؤولية االجتماعية 1قل من أيأتي في الترتيب األول ف 
  عاملين بالقسم  54قل من أإلى  1من  فئةوفي الترتيب الثاني 
   عامال فأكثر64وفي الترتيب الثالث فئة 
  عامال  51إلى اقل من  54وفي الترتيب الرابع من  . 
  عامال   64قل من أإلى  عامال51في الترتيب الخام  من  . 

 : أما من حيث المخصصات المالية      
 يأتي في الترتيب األول المخصص الجيد ف 
  في الترتيب الثاني المخصص الضعيف 
  في الترتيب الثالث المخصص المتوسط 

 :  التنفيذ تالبرامج التي نفذتها والتي تحترتيب 
 برامج التدريب والتوظيف  ىاألول في المرتبة  
  وفي المرتبة الثانية دعم الجمعيات الخيرية 
  وفي المرتبة الثالثة برامج لصالح العاملين 
  وفي المرتبة الرابعة برامج صحية 
  صالح المحتاجين والفقراء لوفي المرتبة الخامسة برامج 
  المرتبة السادسة برامج لتأهيل الشباب 
  ة امج رعاية مناسبات عامالمرتبة السابعة بر 
  المرتبة الثامنة برامج تعليمية وثقافية 
 المرتبة التاسعة برامج لصالح البيئة 
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   المرتبة العاشرة برامج لصالح األطفال 
  برامج دعم البحث العلمي   ةالمرتبة الحادية عشر 
  برامج دعم البنى التحتية بالمجتمع  ةالمرتبة الثانية عشر 
  برامج موجهه للمرأة  ةالمرتبة الثالثة عشر 
  برامج دعم األسر المنتجة  ةالمرتبة الرابعة عشر 
  اةعاقة  لبرامج لفشخاص ذو  ةالمرتبة الخامسة عشر 
  برامج الخدمة العامة مثل نظافة الحدائق  ةالمرتبة السادسة عشر 
  برامج دعم المؤسسات الصفيرة  ةالمرتبة السابعة عشر 

 :جتماعية أسلوب تنفيذ برامج المسؤولية اال
  في الترتيب األول تقديم الدعم المالي فقط 
  في الترتيب الثاني المشاركة مع جهات أخر  في الترتيب الثالث 
  تنفيذ البرامج كاملة 

 :أهداف المنظمات من المسؤولية االجتماعية 
 الترتيب  األول  من المسؤولية االجتماعية األجر والثواب من اهلل كهدف أول . 
 اني  قيام المنظمة بمسؤولياتها تجا  المجتمع الث الترتيب 
  الترتيب الثالث رسم صورة جيدة عن المنظمة 
  الترتيب الرابع قيام المنظمة بمسؤولياتها تجا  العاملين 
   حد أساليب الدعاية واةعالن أالترتيب الخام 
  الترتيب الساد  الحصول على دعم الدولة 
  المد  ربا  بعيدة أوالترتيب السابع تحقيق 
  الترتيب الثامن الحصول على إعفاءات من بعض الرسوم 

 : من برامج المسؤولية االجتماعية  المستهدفهالفئات 
  يأتي فئة الفقراء والمحتاجين كهدف أول ألغلب المنظمات. 
  وفي الترتيب الثاني فئة المجتمع المحلي كهدف أول. 
  ،وفي الترتيب الثالث فئة العاملون كهدف أول. 
 الترتيب الرابع فئة حملة األسهم والمالكين هدف أول  وفي. 
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  ذو  الظروف الخاصة  الدرجةنف   ووفي الترتيب الخام  تحتل فئة المستهلكون . 
  وفي الترتيب الساد  تحتل البيئة كهدف أول ألربع منظمات فقط . 
    وفي الترتيب السابع فئة األطفال والشباب كهدف لمنظمة واحدة 
 يب الثامن لم تكن المرأة كهدف أول ألل منظمة بينما الترت . 

 : برامج المسؤولية االجتماعية تنفيذ النتائج التي تحقق للمنظمات من
 تحقيق صورة جيدة للمنظمة  ىفي الترتيب األول كنتيجة أول 
 يتحقق والء العاملين  للمنظمة  ىفي الترتيب الثاني كنتيجة أول 
 بروز المنظمة إعالميا واجتماعيا   ىوفي الترتيب الثالث  كنتيجة أول 
  وفي الترتيب الرابع كنتيجة أولى  زيادة في األربا  للمنظمة 

 : معوقات المسؤولية االجتماعية 
 : المعوقات الداخلية : أوال

 غموض مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات   -5
ستراتيجية للمسؤولية االجتماعية داخل المنظمة  -6  عدم وجود خطط وا 
 ب جانب الربح على الجوانب االجتماعية تفلي -3
 ن المسؤولية من واجباتهم األساسية أعدم اقتناع رجال األعمال ب -0
 االعتقاد السائد بان المسؤولية من اختصاص األجهزة الحكومية -1
 االعتقاد بان أنشطة المسؤولية االجتماعية تتعارض مع أهداف القطاع الخاص -6
 المعوقات الخارجية : ثانيا 
 افة االهتمام بنشر ثقافة المسؤولية االجتماعية لمنظمات ضعف ثق -5
 عدم وعي أفراد المجتمع بأهمية المسؤولية االجتماعية  -6
 . عدم وجود سياسية واضحة من األجهزة الحكومية لبرامج المسؤولية االجتماعية -3
 .بيروقراطية األجهزة الحكومية تعيق االستفادة من البرامج االجتماعية -0
 ز من الدولة للقطاع الخاص للقيام بالمسؤوليات االجتماعية عدم وجود حواف -1
  . عدم جاهزيه منظمات المجتمع المدني لتلقى مساهمات القطاع الخاص -6

 : مقترحات تفعيل برامج المسؤولية االجتماعية
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  يأتي في الترتيب األول عقد ندوات وورو عمل للتوعية في مجال المسؤولية
 . االجتماعية للقطاع الخاص 

 وفي الترتيب الثاني تصميم برامج للمسؤولية االجتماعية وعرضها على القطاع الخاص .  
  وفي الترتيب الثالث تأهيل منظمات المجتمع المدني من جمعيات خيرية ومهنية

 . لالستفادة من برامج المسؤولية االجتماعية 
 لتي وفي الترتيب الرابع يأتي اةعالن من الجهات الحكومية عن المنظمات ا

 . لديها برامج مسؤولية اجتماعية لعزيز صورتها كمكافأة لها 
  وفي الترتيب الخام  يأتي مشاركة القطاع الخاص صياغة األنظمة والقرارات

 . المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية 
  وفي الترتيب الساد  إيجاد حوافز مادية ومعنوية لمنظمات القطاع الخاص

 . تماعية التي لديها برامج مسؤولية اج
  وفي الترتيب السابع يأتي إيجاد مؤشر للمنظمات االقتصادية التي لديها برامج

 . مسؤولية اجتماعية 
  وفي الترتيب الثامن يأتي إنشاء هيئة حكومية تتولى تخطيط برامج المسؤولية

 . االجتماعية وقيا  األداء االجتماعي للقطاع الخاص 

 التوصيات والمقترحات      
 : صيات تتعلق بالقطاع الحكومي تو : اوال

إيجاد كيان قانوني كمظلة رسمية وذات استقاللية بالمشاركة مع منظمات  -5
األولويات تحديد و تشريعات الم يالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنظ

 . رامج المسؤولية االجتماعيةواالحتياجات لب
يجية للمستتؤولية االجتماعيتتة إستتترات إعتتداد ثتتم ومتتن، تحديتتد االحتياجتتات واألولويتتات  -6

 .بمشاركة كافة القطاعات بالمملكة 
اعتماد المسؤولية االجتماعية كأحد المعايير األساسية التي تعطى منظمات القطتاع  -3

 . الخاص بعض الحوافز واالمتيازات واةعفاءات عند التعامل مع القطاع الحكومي 
اةعالميتتتة ومنظمتتتات و  لرستتتميةا وكافتتتة الجهتتتات، ان تتتتتولى وزارة الثقافتتتة واةعتتتالم  -0

 .المجتمع المدني دورها التوعول في نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية
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تضمين المسؤولية االجتماعية في المناهج التعليمية في التعلتيم العتام وكتذلك التعلتيم   -1
يجتتتتاد تخصتتتتص فتتتتي الجامعتتتتات للمستتتتؤولية االجتماعيتتتتة بكافتتتتة التتتتدرجات ، العتتتتالي  وا 
 .العلمية 

دارات مختصتتة للمستتؤولية االجتماعيتتة فتتي الجهتتات الحكوميتتة وشتتبة قأنشتتاء ا  -6 ستتام وا 
، وتقتتتتديم الحكوميتتتة تعمتتتل تستتتتهيل قنتتتوات التواصتتتتل متتتع منظمتتتات القطتتتتاع الختتتاص 

 . والتسهيالت لها االستشارات 
تدخل فيه كافة المنظمات االقتصتادية بحستب مستاهماتها وأثرهتا محلي مؤشر  دايجا  -5

 . للمنظمات  ا  معنوي ا  حتى يكون دافعت في المجتمع وفق عدة مسارا
فتتي ثتتالث مجتتاالت لمنظمتتات القطتتاع الختتاص ، إيجتتاد جتتائزة للمستتؤولية االجتماعيتتة  -1

 .لتكون من معززات التناف  في هذا المجال على المستو  العربي 
 : توصيات تتعلق بمنظمات القطاع الخاص

دة الوعي بأهمية المسؤولية اةدارات العليا بالمنظمات االقتصادية إلى زياتسعى  أن -5
دراج، و االجتماعية في أقسامها الداخلية   . ضمن استراتيجياتها هاا 

أن تبادر المنظمات االقتصادية إلى إنشاء أقسام أو إدارات في الهياكل التنظيمية  -6
 . وتخصيص ميزانيات لهذ  األقسام لتخطيط وتنفيذ برامج المسؤولية االجتماعية

قتصادية إلى صياغة برامج للمسؤولية االجتماعية وتربطها المنظمات اال تبادرأن  -3
 . بنشاطها وفق أولويات واحتياجات المجتمع 

أن تسعى المنظمات االقتصادية لزيادة فعالية الشراكة االجتماعية في هذ  البرامج  -0
منظمات اقتصادية مماثله أو مع منظمات مجتمع مدني أو منظمات  معسواء ، 

 . ذ  البرامج حكومية  في تنفيذ ه
برامج المسؤولية االجتماعية تقارير  لديهاأن تصدر المنظمات االقتصادية التي  -1

 . ادورية عن نشاطها في المسؤولية االجتماعية حتى يتم قياسه
ان تدرك الشركات ان المسؤولية االجتماعية مجال لالستثمار تعود فوائدة على  -6

 .المنظمة على المد  القريب و البعيد 
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 العربية راجعالم
المستؤولية االجتماعيتة محاولتة للتأصتيل ، مجلتتة ( هتت5034)إبتراهيم علتى الملحتم ، -5

 530الفرفة التجارية بالقصيم ، عدد
البنتتتوك .. ،  المستتتؤولية االجتماعيتتتة (هتتتت5034)احمتتتد عبتتتد التتترحمن الشتتتميمرل ،  -6

 نموذجا  ، مجلة الفرفة التجارية بالقصيم ، 
،نظريتتات اجتماعيتتة معاصتترة ،الطبعتتة (م6444)احمتتد، عمتتر عبتتد الجبتتار محمتتد،  -3

 . مطابع جامعه الخرطوم: األولي، الخرطوم
المستتتتتؤولية االجتماعيتتتتتة بالمملكتتتتتة العربيتتتتتة ( 6450)الصتتتتتقرل ، الرمضتتتتتي قاعتتتتتد  -0

 .دار الحميضي: السعودية ، الطبعه االولى ، الرياض 
جتدة  5، ط ، مركز أبحاث االقتصاد اةسالمي(هت 5034)األزمة المالية العالمية  -1

 .  جامعه الملك عبد العزيز _ مركز النشر العلمي :
، جتدة 5هت ، مركز أبحاث االقتصاد اةسالمي ،ط5034األزمة المالية العالمية ،  -6

 . مركز النشر العلمي بجامعه الملك عبد العزيز: 
فبرايتتتتتر ،  94المستتتتتؤولية االجتماعيتتتتتة للشتتتتتركاتالعدد( 6454)االستتتتترؤ ، حستتتتتين ، -5

 .عهد العربي للتخطيطالم: الكويت 
المستتتتتتؤولية االجتماعيتتتتتتة للشتتتتتركات ، المعهتتتتتتد العربتتتتتتي ( 6454)االسرؤ،حستتتتتين ، -1

 .  94للتخطيط بالكويت ، العدد 
المستتؤولية االجتماعيتتة للقطتتاع الختتاص ودور الجهتتات ( 6454)آل متتترك ، نتتورة  -9

 .  جامعه الملك سعود: الحكومية ، رسالة ماجستير غير منشور ،الرياض 
، المستتؤولية االجتماعيتتة فتتي ظتتل االزمتتة (6454)را محمتتد عمتتاد التتدين،أنتتور، نتتو  -54

 . مركز المديرين المصرل: المالية ، القاهرة 
كلمتتتتة حتتتتول أوضتتتتاع الصتتتتناعة فتتتتي الهنتتتتد فتتتتي ( 6446)ايرانتتتتي ،جامشتتتتيد جيتتتته ، -55

 .المجل  الهندل األمريكي في يونيو 
الجتماعيتتتتة ،  العالقتتتتات العامتتتتة والمستتتتؤولية ا( م5914)البتتتتادل ، محمتتتتد محمتتتتد ، -56

 . مكتبة االنجلو المصرية : الطبعة األولي ، القاهرة 
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، الشتتراكة المجتمعيتة بتتين مؤسستات المجتمتتع واألجهتتزة (6445)البتاز، راشتتد ستعد  -53
االمانتته :  الريتتاض  –مجلتت  التعتتاون لتتدول الخلتتيج العربيتتة : األمنيتتة ،  الريتتاض 

 . العامة 
تتتتتأثيرات البيئيتتتتة والمستتتتتؤولية المحاستتتتبة عتتتتن ال( 6444)بتتتتدول ، محمتتتتد عبتتتتا  ، -50

دار الجامعتتتتة : بتتتتين النظريتتتتة والتطبيتتتتق ،، اةستتتتكندرية  –االجتماعيتتتتة للمشتتتتروع 
 . الجديدة للنشر 

العدالتتتتة االجتماعيتتتتة والتنميتتتتة فتتتتي االقتصتتتتاد ( 5995)براهيمتتتتي ، عبتتتتد الحميتتتتد ، -51
 مركز الوحدة العربية: ، بيروت 5اةسالمي ، ط

التتتتتتتة االجتماعيتتتتتتة والتنميتتتتتتتة فتتتتتتي االقتصتتتتتتتاد العد( 5995)براهيمتتتتتتي، عبدالحميتتتتتتد  -56
 .مركز الوحدة العربية : ، بيروت 5اةسالمي ، ط

،  دراستتتتتة استتتتتتطالعية حتتتتتول آراء الشتتتتتباب (هتتتتتت5069)برقتتتتتاول،  خالتتتتتد يوستتتتتف ، -55
الجتتتامعي حتتتول المستتتؤولية االجتماعيتتتة، ورقتتتة عمتتتل مقدمتتتة فتتتي الملتقتتتى الستتتنول 

 . لمراكز األحياء بمنطقة مكة المكرمة 
أخالقيتتتتات اةدارة فتتتتتي منظمتتتتات األعمتتتتتال ( م6441)ثتتتتامر وآختتتتترون ، البكتتتترل ، -51

وانعكاساتها على التجارة االلكترونيتة ،   المتؤتمر العلمتي الرابتع ؛ الريتادة واةبتداع 
 .، األردن 

نظتترة المجتمتتع لمفهتتوم المستتؤولية االجتماعيتتة للشتتركات (  6449)البنتتك األهلتتي ، -59
 .yougovsirajشركة : في المملكة العربية السعودية ،

ورقتتة عمتتل ، المستتؤولية االجتماعيتتة (  6449) التركستتتاني ، حبيتتب اهلل محمتتد ،  -64
بالقطتتتتاع الختتتتاص ، ملتقتتتتى الشتتتتراكة والمستتتتؤولية االجتماعيتتتتة بتتتتين القطتتتتاع العتتتتام 

 وزارة الشئون االجتماعية: والخاص ، الرياض
قتصتتتادل المستتتؤولية االجتماعيتتتة بتتتين النمتتتو اال( هتتتت5034)التركتتتي ، خالتتتد حمتتتد ، -65

 ، 530والتقدم االجتماعي وحماية البيئة ، مجلة الفرفة التجارية بالقصيم ، ، عدد 
، ورقتتتته عمتتتتل ، دور الفتتتترف التجاريتتتتة فتتتتي (هتتتتت5034)التركتتتتي ، صتتتتالح علتتتتى ، -66

المستتتتؤولية االجتماعيتتتتة للشتتتتركات  ملتقتتتتى الشتتتتراكة والمستتتتؤولية االجتماعيتتتتة بتتتتين 
 القطاع العام الخاص ، 
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، المستتتتتؤولية االجتماعيتتتتتة فتتتتتي القطتتتتتاع الختتتتتاص ،  ( 5911)التتتتتتويجرل ، محمتتتتتد  -63
 .معهد اةدارة : الرياض   6، ع51مج

، االتجاهتتتات الحتتتديث فتتتي ادارة األعمتتتال ، ( 6454)جتتتاد التتترب ، ستتتيد محمتتتد،  -60
 مطابع الدار الهندسية: القاهر 

كلمتتتتة حتتتتول أوضتتتتاع الصتتتتناعة فتتتتي الهنتتتتد فتتتتي ( 6446)جامشتتتتيد جيتتتته ايرانتتتتي ،  -61
وهتتو رئتتي  مجلتت  إدارة المجلتت  االجتمتتاعي الهنتتدل . مريكتتيالمجلتت  الهنتتدل األ

 . األمريكي
 . م 6445مار  1بتاريخ  505536جريدة الرياض العدد  -66
 هت 61/3/5061بتاريخ  50555جريدة الرياض العدد  -65
الدار الوطنيتة : ، الخبر6، مبادلء عل االجتماع، ط(5911)الجوالني،فادية عمر -61

 . الجديدة للنشر
، تجربتتتتتتتة المملكتتتتتتتة فتتتتتتتي ترستتتتتتتيخ أستتتتتتت  المستتتتتتتؤولية (6449)الحتتتتتتتارثي، عستتتتتتتكر -69

االجتماعيتتتتتة، ورقتتتتتة عمتتتتتل الملتقتتتتتى العربتتتتتي األول حتتتتتول المستتتتتؤولية االجتماعيتتتتتة 
 .ابريل53لمؤسسات األعمال، المنعقد بالشارقة،

، حتتتوار االربعتتتاء م ، جتتتدة مركتتتز ( 6449)الحربتتتي ، خالتتتد ستتتعد محمتتتد وآختتترون -34
 . النشر العلمي بجامعه الملك عبد العزيز 

دار : ، النظريتتات االجتماعيتتة المتقدمتتة، عمتتان (6441)الحستتن ، محمتتد إحستتان، -35
 .وائل للنشر

 . مكتبة هبه: التنمية االجتماعية ، القاهرة ( 5911)حسن، عبد الباسط محمد ،  -36
 –المستتتتتؤولية االجتماعيتتتتتة للشتتتتتركات ( 6445)حستتتتتين عبتتتتتد المطلتتتتتب االستتتتترؤ ،  -33

 ة العلوم االجتماعيةالتحديات واآلفاق من اجل التنمي ،  مجل
المستتؤولية االجتماعيتتة للشتتركات ، مجلتتة ( 6455)حستتين عبتتد المطلتتب االستترؤ ، -30

 . العلوم االجتماعية
التعريف العلمي ، مقتال ، جريتدة  –الحسيني ،عامر ، المسؤولية االجتماعية للشركات   -31

 هت53/5/5036في 6016االقتصادية العدد
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ة االجتماعيتتتتتة بتتتتتين الواقتتتتتع والتطلعتتتتتات،  المستتتتتؤولي( 6454)الحنتتتتتاكي، علتتتتتي ستتتتتليمان ، -36
 . جمعية أواصر الخيرية: الرياض

المستتتؤولية البيئيتتتة واالجتماعيتتتة متتتدخل لمستتتاهمة المؤسستتتة ( 6445) ختتتامر ، الطتتتاهر ، -35
جامعتته قاصتتدل مربتتا    –االقتصتتادية فتتي تحقيتتق التنميتتة المستتتدامة ، رستتالة ماجستتتير 

 ورقلة 
 . رامتان : ، جدة 6الجتماع الديني ، طعلم ا(هت5054)الخريجي ، عبد اهلل ،  -31
رقتة عمتل امانته جتائزة الملتك خالتد ، ملتقتى الشتراكة ( 6449)الخريف ، رشتود محمتد ،  -39

وزارة الشتتتتتتئون : والمستتتتتتؤولية االجتماعيتتتتتتة بتتتتتتين القطتتتتتتاعين العتتتتتتام الختتتتتتاص ، الريتتتتتتاض 
 .االجتماعية

اكة والمستتؤولية أمانتته جتتائزة الملتتك خالتتد ، ملتقتتى الشتتر ( 6449)الخريتتف ،رشتتود محمتتد ، -04
 وزارة الشئون االجتماعية: االجتماعية ، الرياض

: ، الريتتتاض  5، علتتتم االجتمتتتاع الصتتتناعي ، ط(6449)الخضتتتير ، خضتتتير ستتتعود ،  -05
 . مكتبة العبيكان 

 . وزرا  االقتصاد والتخطيط: الرياض( 6455)خطة التنمية التاسعة  -06
دار المعرفتتتة : ةستتتكندريةاالقتصتتتاد والمجتمتتتع ،  ا( 5996)الختتتولي ،  أستتتامة محمتتتد ، -03

 . الجامعية
، األردن  5الجتتتودة فتتتي المنظمتتتات الحديثتتتة ، ط( م6455)آختتترون ،،الدراكتتتة ، متتتأمون  -00

 . دار صفاء للنشر : عمان 
المبتتادئ والتطبيقتتات الحديثتتة ، ترجمتتة  –أساستتيات اةدارة (  هتتت5056)ديستتلر ،جتتارل ، -01

 دار المريخ: عبد القادر محمد عبد القادر ، الرياض 
، المستتتؤولية االجتماعيتتتة، مجلتتتة الفرفتتتة التجاريتتتة ( هتتتت5034)التتتردادل ،عتتتوض بنيتتتة ،  -06

 530بالقصيم ، عدد
ورقة عمل المسؤولية االجتماعية ، ملتقى الشراكة االجتماعية ( 6449)الرويشد،محمد ، -05

 بين القطاع العام والخاص ، 
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 –يتتا للدولتتة تخصتتيص الشتتركات المملوكتتة جزئ( هتتت 5064)الريضتتي ، متتدلين اليتتا  ،  -01
دراستتتة تطبيقيتتتة علتتتى الشتتتركة الستتتعودية للصتتتناعات األساستتتية ستتتابك ، المجلتتتد الثالتتتث 

 . سنه ، الرياض جمعية االقتصاد السعودية  3عدد
، المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص، رسالة دكتور ، (6449)الزهراني، ناصرعوض، -09

 . جامعه الملك عبدالعزيز
معوقات الشراكة المجتمعية في مجتال البحتث العلمتي ( ته5034)السالم ، سالم محمد ،  -14

للمنتتتتد  األول للشتتتراكة المجتمعيتتتة فتتتي : فتتتي المملكتتتة العربيتتتة الستتتعودية ، ورقتتتة عمتتتل 
 .مجال البحث العلمي الذل نظمته جامعه اةمام

ورقتتة عمتتل ، معوقتتات الشتتراكة المجتمعيتتة فتتي مجتتال (هتتت5034)الستتالم ،ستتالم محمتتد ،  -15
المملكتتة العربيتتة الستتعودية ، المنتتتد  األول للشتتراكة المجتمعيتتة فتتي البحتتث العلمتتي فتتي 

 مجال البحث العلمي ، جامعه اةمام محمد بن سعود اةسالمية 
مستشتتار كرستتي البنتتك األهلتتي للمستتؤولية االجتمتتاعي بجامعتته (5033)ستتعد العتيبتتي ،  -16

 الملك سعود مقابلة في برنامج معا لبناء المجتمع
: ، جتتدة5، المتتنهج االستتالمي فيدراستتة المجتمتتع ، ط(5911)متتد،الستتمالوطي ، نبيتتل مح -13

 . دار الشروق 
، 5، االجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية ،ط(6441)السنيدل، عبداهلل راشد، -10

 .مطابع الحميضي: الرياض 
مؤسستتتة : ، بيتتروت 0اقتصتتتاديات العتتالم اةستتالمي ،  ط(هتتت5040)شتتاكر ، محمتتود ،  -11

 . الرسالة
، تمكتتين  6445التحتتديات وستبل التقتتدم ، –كات الستتعودية والمستؤولية االجتماعيتتة الشتر  -16

 المعهد الدولي القتصاد البيئة والصناعة: لالستشارات اةدارية والتنموية ، السويد
، نتدوة الرؤيتة المستتقبلية لالقتصتاد الستعودل ( 6446)الشقاول ،عبد الترحمن عبتد اهلل ، -15

وزارة : كة بتتين القطتتاعين العتتام والختتاص ، الريتتاض هتتت ، محتتور الشتترا5004حتتتى عتتام 
 االقتصاد والتخطيط

دار : ، اةستتكندرية 5المستتؤولية االجتماعيتتة لتت،دارة ،  ط(6445)الصتتيرفي ، محمتتد ،  -11
 . الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 
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المستؤولية االجتماعيتة لمنظمتات األعمتال ،  ( 6441)طاهر الفالبي ، صالح العتامرل ، -19
 دار وائل للنسر: ان األردن عم

مجتتاالت تنفيتتتذ المستتؤولية االجتماعيتتة، جريتتدة االقتصتتتادية ( هتتت5036)عتتامر الحستتيني  -64
 6010العدد 

المجلتتتتت  : ، البيروقراطيتتتتتة ومعضتتتتلة التنميتتتتتة، الكويتتتتت(5916)عبتتتتد التتتتترحمن ، أستتتتامة -65
 الوطني للثقافة والفنون واآلداب

مستتتتقبلية لالقتصتتتاد الستتتعودل نتتتدوة الرؤيتتتة ال( 6446)عبتتتد التتترحمن عبتتتد اهلل الشتتتقاول ، -66
وزارة : هتتت ، محتتور الشتتراكة بتتين القطتتاعين العتتام والختتاص ، الريتتاض 5004حتتتى عتتام 

 االقتصاد والتخطيط
دراستتتة _ ، تمويتتتل قطتتتاع الختتتدمات ( هتتتت5065)عبتتتد اهلل ، عبتتتد القتتتادر محمتتتد وآختتترون -63

رقية ،   تطبيقيتتة علتتى منشتتأة القطتتاع الختتاص فتتي قطتتاع التعلتتيم والصتتحة ؛ بالمنطقتتة الشتت
 . 1، عدد  3جمعية االقتصاد واةدارة مجلد 

عتادة اكتشتاف الشتركات (  هت5034)عبد اهلل ضاول العتيبي  -60 ، المستؤولية االجتماعيتة وا 
 530، مجلة غرفة القصيم ، عدد 

ختتتتدمات الرعايتتتتة االجتماعيتتتتة بالريتتتتاض متتتتن منظتتتتور ( 6449)العتبيبتتتتي، نتتتتورة بشتتتتير، -61
 . نايف العربية للعلوم األمنية  جامعه: التخطيط والتطوير، الرياض

: ، القتتاهرة6، التحليتتل األخالقتتي للمستتؤولية االجتماعيتتة، ط(6454)عثمتتان، ستتيد احمتتد، -66
 مكتبة االنجلو المصرية

: ، القتتتتتاهرة  5، إدارة منظمتتتتتات األعمتتتتتال الخاصتتتتتة ، ط (6455)العجرونتتتتتي ، ديفيتتتتتد  -65
 .المكتب العربي للمعارف

مشتتتتتتتتروعات الصتتتتتتتتفيرة ،   الطبعتتتتتتتتة األولتتتتتتتتي ، ،إدارة ال( 6446)العطيتتتتتتتتة، ماجتتتتتتتتدة ،  -61
 دار المسيرة للنشر ، : األردن،عمان 

اةمارات العربية ، العتين  5قضايا اجتماعية معاصرة ، ط( 6445)عمر ، معن خليل ، -69
 . دار الكتاب الجامعي : 

المستتتتتؤولية االجتماعيتتتتتة للشتتتتتركات بتتتتتين الواجتتتتتب التتتتتوطني ( 6455)عيتتتتتران ، رقيتتتتتة،   -54
 (.موقع الكترونيmaster.first-forum.co)ة مقال ، والمبادرات الطوعي
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، التنميتة المستتدامة والمستؤولية االجتماعيتة ، ورقتة عمتل ( 6449)غازل، سمير جالل  -55
: مقدمتة لملتقتتى الشتتراكة والمستؤولية االجتماعيتتة بتتين القطتاع العتتام والختتاص ، الريتتاض 

 . وزارة الشئون االجتماعية 
ستتتت(6449)الفتتتتالبي، طتتتتاهر -56 تراتيجية منظمتتتتات األعمتتتتال المتوستتتتطة والصتتتتفيرة ، إدارة وا 

 .دار وائل للنشر والتوزيع: الطبعة األولي ، عمان 
دراستتتتتتة آليتتتتتتات تفعيتتتتتتل المستتتتتتؤولية ( 6449)الفرفتتتتتتة التجاريتتتتتتة الصتتتتتتناعية بالريتتتتتتاض   -53

 . مركز البحوث: ، الرياض  6االجتماعية للقطاع الخاص ، ط
مركتتز : ترجمتته فتتايز الصتتباو، بيتتروت ، علتتم االجتمتتاع، ترجمتتة(6441)غيتتدنز، أنتتتونين -50

 .دراسات الوحدة العربية
: ، القتتاهرة  5دور القتتيم فتتي االقتصتتاد اةستتالمي ، ط( هتتت5051)القرضتتاول ، يوستتف ، -51

 . مكتبة وهبه
متتتتتد  استتتتتجابة رجتتتتتال اةدارة لمستتتتتؤولياتهم ( 5994)قتتتتريطم ، عبتتتتتد الهتتتتادل وآختتتتترون  -56

مجلتتة جامعتته الملتتك : ودية ، جتتدة دراستتة تطبيقيتتة علتتى الصتتناعات الستتع –االجتماعيتتة 
 3م( االقتصاد واةدارة ) عبد العزيز 

 موقتتتتعency.com-www.arab)المستتتتؤولية االجتماعيتتتتة( د،ت)كبتتتتارة، محمتتتتد بشتتتتارة  -55
 (الكرتوني

جمتتتة النظريتتتات االجتماعيتتتة متتتن بارستتتونز التتتى هابرمتتتا  ، تر ( 5999)كريتتتب ، أيتتتان ، -51
 .عالم المعرفة : ، الكويت 600محمد حسين غلوم ، سلسلة 

، ترجمتتته 5، المستتتئولية االجتماعيتتتة للشتتتركات ط(6455)كوتلر،فيليتتتب و لتتتي، نانستتتي،  -59
 . الدار الدولية لالستثمارات الثقافية: عالء احمد عبدالفتا ، القاهر 

تعلقة بتأثير الشركات ، كشف البيانات الم(6440)مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  -14
 على المجتمع ، ، نيويورك

، كشتتتتف البيانتتتتات المتعلقتتتتة بتتتتتأثير ( 6440)متتتتؤتمر األمتتتتم المتحتتتتدة للتجتتتتارة والتنميتتتتة، -15
 الشركات على المجتمع ،، نيويورك 

،  التقريتتتتتر الستتتتتنول الستتتتتابع واألربعتتتتتين ، (6455)مؤسستتتتتة النقتتتتتد العربتتتتتي الستتتتتعودل ،  -16
 القتصادية واةحصائيةاةدارة العامة لفبحاث ا: الرياض

http://www.arab-ency.comموقع
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: ، التقريتر الستنول الستابع واألربعتين ،الريتاض(6455)مؤسسة النقد العربتي الستعودل ، -13
 اةدارة العامة لفبحاث االقتصادية واةحصائية

الفرفتتتتة التجاريتتتتة الصتتتتناعية : الريتتتتاض 196هتتتتت  العتتتتدد5033مجلتتتتة تجتتتتارة الريتتتتاض ، -10
 .بالرياض 

 م6446جلد الرابع ، العدد الثامن مجلة جمعية االقتصاد السعودية ، الم -11
، واقتتتتتتع المستتتتتتؤولية االجتماعيتتتتتتة (  6454)مجلتتتتتت  المستتتتتتؤولية االجتماعيتتتتتتة بالريتتتتتتاض -16

 .مركز مرا  لالستشارات اةدارية: للشركات ، الرياض 
االمانتتته العامتتتة : م العتتتدد الرابتتتع والعشتتترين ،الريتتتاض 6454مجلتتت  المستتتيرة ، فبرايتتتر  -15

 . لمج  التعاون الخليجي
دار : ، القتاهرة 5، أدار المشتروعات االقتصتادية، ط(6455)سمير عبد الفني،محمود،  -11

 . الكتاب الحديث 
 . دار صفاء للنشر : ، عمان5ادارة المنظمات ،ط( ت.د)محمود، عالءالدين عبدالفني، -19
: الكويتتتت :  5المستتتؤولية االجتماعيتتتة فتتتي اةستتتالم ،  ط( 5041)المرصتتتفي ، ستتتعد ، -94

 . مكتبة المعال
 . مكتبة االشعاع : ، اسا  االعمال ، االسكندرية( ت.د)ال فريد،مصطفي، نه -95
ورقتتتتة عمتتتتل جتتتتائزة الملتتتتك عبتتتتد العزيتتتتز ، ملتقتتتتى الشتتتتراكة ( 6449)المطيتتتترل، محمتتتتد ، -96

 .وزارة الشئون االجتماعية: والمسؤولية االجتماعية، الرياض
 .دار المعارف: ، مجمع اللفة العربية ، القاهرة ( 5951)المعجم الوسيط ،  -93
: ، المسؤولية االجتماعيتة لترأ  المتال فتي مصتر(6445)لمفربل، نهال؛ فواد، ياسمين،ا -90

 المركز المصرل للدراسات االقتصاد ية: بعض التجارب الدولية، القاهرة
، المستتتتتتؤولية االجتماعيتتتتتتة للبنتتتتتتوك (5996)المفربتتتتتتي ، عبتتتتتتد الحميتتتتتتد عبتتتتتتد الفتتتتتتتا  ،  -91

 . لعالمي للفكر اةسالمي المعهد ا: اةسالمية،  الطبعة األولي ، القاهرة 
، المسؤولية االجتماعية منظمة تستتحق التكامتل، (هت5034)المقيرن ، عبد اهلل سليمان ، -96

 503مجلة القصيم ، عدد
الريادة في األعمال وأس  إدارة المشتروعات الصتفيرة ( 6443)المنصور، كاسر نصر، -95

 .دار الرضا للنشر: ، دمشق5، ط
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دراستة _ حاسبة عن المسؤولية االجتماعية للمشتروع ، الم( ت.د)موسى، احمد محمد ،  -91
 . مصلحة الكفاية اةنتاجية والتدريب : تحليله ، وزارة الصناعة ، القاهرة 

مقتتتال المستتتؤولية االجتماعيتتتة للشتتتركات فتتتي بولنتتتدا  ، مركتتتز ( 6444)ميستتتلو، بتتتاك ،  -99
 المشروعات الخاصة 

دار : ، بيتتروت  5طآراء فتتي فقتته التخلتتف  ، ( 6446)النقيتب ، خلتتدون حستتن ، -544
 الساقي

 (.www.ifad.org)م6455ابريل 56وثيقة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،  -545
،ورقتتتة عمتتتل مقدمتتتة لملتقتتتى الشتتتراكة بتتتين ( 6449)وزارة الشتتتئون االجتماعيتتتة ،  -546

 القطاعين
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 مصمم برامج ومشاريع المسؤولية االجتماعية 
 الخبرات والعضويات 

 .مدير عام مؤسسة خبراء المسؤولية بالرياض  -
 . المشرف العام  ومؤس  موقع الشبكة السعودية للمسؤولية االجتماعية  -
 دارة الضمان االجتماعي بوزارة الشؤون االجتماعيةمدير فرع ا -
 مدير عام ادارة الضمان االجتماعي بوزارة الشؤون االجتماعية  -
 مدرب بمركز التدريب والتطوير االجتماعي بالرياض  -
مستشار اسرل بمركز الملك عبدا لعزيز للحوار الوطني ،وعضو ومدرب بأكاديمية الحوار بالرياض ،  -

ومتدرب متعاون بالفرفة التجارية .الدولية للشباب على برنامج المهارات الحياتية ومدرب في المنظمة
وشركة استدامة الدولية لتوظيف المرأة  GLO WORKالصناعية بالرياض ،ومدرب متعاون في شركة  

 لالستشارات االدارية
لجان العلمية والبحثية عضو ومستشار في عدد من الجمعيات الخيرية والتعاونية ، ورا  وشارك العديد من ال -

 . في العديد من المؤتمرات الدولية في مجال المسؤولية االجتماعيةودراسات بحثية واةعالمية ،قدم اوراق عمل 
 مؤلف كتاب المسؤولية االجتماعية بالمملكة العربية السعودية  -
 (النشأة ، والمفهوم ، والمجاالت) مؤلف كتاب المسؤولية االجتماعية  -
من االستشارات في مجال المسؤولية االجتماعية لمنظمات حكومية وشركات خاصة ومنظمات مجتمع  قدم العديد -

  .مدني وطالب دراسات عليا
 . صمم العديد من برامج ومشاريع ومبادرات االستدامة للمنظمات  -
عالمي في عدد من المجالت والصحف المحلية -  .كاتب وا 
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