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تحقيــق  فــي  ودورهــا  الخــاص  للقطــاع  االجتماعيــة  المســؤولية 
المســتدامة التنميــة 
د. عادل عزت محمد عيد

امللخص:
الـــي تتبـــوأ  أصبحـــت املســـؤولية االجتماعيـــة للقطـــاع اخلـــاص مـــن العناصـــر األساســـية 
مســـاحة عاليـــة مـــن األمهيـــة علـــى كافـــة املســـتوايت احملليـــة والدوليـــة، نظـــراً ملردودهـــا اإلجيـــايب 
علـــى حتســـن مســـتوى املعيشـــة، واالرتقـــاء برفاهيـــة الســـكان، ومواجهـــة العديـــد مـــن املشـــكالت 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة الـــي تواجـــه اجملتمعـــات، ويف مقدمتهـــا مشـــكالت الفقـــر والبطالـــة 

والتعليـــم والصحـــة واإلســـكان وتـــدين اإلحســـاس ابملواطنـــة  وغريهـــا.

يتجـــاوز  ال  االجتماعيـــة وحدودهـــا  املســـؤولية  فـــإن جوهـــر  األحـــوال  مجيـــع  ولكـــن يف 
حـــى وقتنـــا الراهـــن، يف جمتمعاتنـــا، إطـــار املبـــادرات االجيابيـــة الطوعيـــة االختياريـــة الـــي تقـــوم 
هبـــا املؤسســـات ســـواء مـــن تلقـــاء نفســـها، أو ابلتعـــاون والتشـــاور والتنســـيق مـــع غريهـــا مـــن 
املؤسســـات، وابلتجـــاوز االجيـــايب وحبســـن النيـــة لـــكل متطلبـــات ومقتضيـــات االلتزامـــات القانونيـــة 
املفروضـــة يف حقـــول متســـعة مـــن اجملـــاالت االقتصاديـــة واالجتماعيـــة وااليكولوجيـــة، مبـــا يف ذلـــك 

ــان. ــية لإلنسـ ــة احلقـــوق األساسـ ــاة كافـ مراعـ

األمـــر الـــذي يتطلـــب معـــه أمهيـــة ترابـــط تنميـــة اجملتمـــع مـــع تنميـــة القطـــاع اخلـــاص، حيـــث 
يواجـــه جمتمعنـــا العديـــد مـــن التحـــّدايت الـــي تبطـــئ خّططهـــا التنمويّـــة، لـــذا فـــإن لشـــركات 
القطـــاع اخلـــاص فرصـــة ألن تلعـــب املواءمـــة بـــن االحتياجـــات التنمويـــة الفعليـــة وبـــن برامـــج 
املســـؤولية االجتماعيـــة لـــدى القطـــاع اخلـــاص، واخلـــروج هبـــا مـــن مظلـــة اجلهـــود التطوعيـــة ايل 
ــتدامة  ــتدامة يف اجملتمـــع دورا فّعـــاال يف دعـــم التنميـــة املسـ نطـــاق التمكـــن لتحقيـــق التنميـــة املسـ

مـــن خـــالل برامـــج املســـؤولّية االجتماعيّـــة.   

وســعت الدراســة احلالية إيل حتقيق هدف رئيس مؤداه دور املســؤولية االجتماعية للقطاع 
اخلــاص يف حتقيــق التنميــة املســتدامة وصــوال إيل اآلليــات املناســبة الــي متكــن القطــاع اخلــاص مــن 
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الوفاء مبســئولياته االجتماعية جتاه حتقيق التنمية املســتدامة. 

تنـــدرج هـــذه الدراســـة حتـــت مـــا يعـــرف ابلدراســـات الوصفيـــة التحليليـــة، والـــى تتوخـــى 
احلصـــول علـــى معلومـــات دقيقـــة تصـــور الواقـــع وتســـهم ىف حتليلـــه. وذلـــك ابســـتخدام منهـــج 
املســـح االجتماعـــي كأســـاس لتحقيـــق أهدافهـــا، وطبقـــت الدراســـة علـــي أصحـــاب مؤسســـات 
وشـــركات القطـــاع اخلـــاص عينـــة الدراســـة املختـــارة الـــي حددهـــا للباحـــث املســـئولن ابلغرفـــة 

التجاريـــة الصناعيـــة مبدينـــة مكـــة املكرمـــة وعدهـــم )53( مفـــردة.

وتوصلـــت الدراســـة إيل دوافـــع ومعايـــري املســـؤولية االجتماعيـــة للقطـــاع اخلـــاص، واألولـــوايت 
الـــي تتعلـــق ابلقضـــااي االجتماعيـــة الـــي يـــرى القطـــاع اخلـــاص فيهـــا فـــرص للمســـامهة والتأثـــري يف 
حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة، والتحـــدايت الـــي تواجـــه املســـؤولية االجتماعيـــة للقطـــاع اخلـــاص مـــن 
أن يلعـــب دورا فعـــاال يف حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة، واآلليـــات املناســـبة الـــي متكـــن القطـــاع اخلـــاص 

مـــن الوفـــاء مبســـئولياته االجتماعيـــة جتـــاه حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة. 

الكلمــات املفتاحيــة: املســؤولية االجتماعيــة، القطــاع اخلــاص، الــدور، التنميــة املســتدامة.
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Social Responsibility  of the Private Sector and it’s 
Role in Achieving Sustainable Development

Dr. Adel Ezzat

Abstract:
The social responsibility of the private sector has become one of the 

basic elements that is of high importance to all local and international 
levels, giving the positive profitable return to improve the standard of 
living, and promote the well-being of the population, and confronting 
many  of the economic and social problems facing communities, espe-
cially the problems of poverty, unemployment, education, health, hous-
ing, a low sense of citizenship and other.

But in all cases, the essence of social responsibility and it's limits does 
not exceed until the present time, in our societies, the optional voluntary 
positive initiatives undertaken by the institutions, whether on their own, 
or in cooperation, consultation and coordination with other institutions, by 
positive skipping, sincerity of all the requirements and exigences of legal 
obligations imposed in vast economic, social and ecological fields, includ-
ing observance of all basic human rights.

Which requires, with the importance of the interconnectedness of 
community development with the development of the private sector, 
where many of the challenges facing our society, which slow down the 
development plans. Therefore the “private sector companies “ have a 
chance to harmonize the actual development needs with social respon-
sibility programs in the private sector, and getting it out of the umbrella 
of voluntary efforts to the scope of empowerment to achieve sustainable 
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development in the society, an effective role in supporting sustainable 
development through social responsibility programs.

The current study sought to achieve a major goal which is “the role 
of social responsibility of the private sector in achieving sustainable 
development” up to appropriate mechanisms that enable the private 
sector to fulfill its social responsibilities towards achieving sustainable 
development.

This study falls under what is known as descriptive analytical stud-
ies, which aims to obtain accurate information depicting reality and 
contribute to its analysis by using the social survey method as a basis 
for achieving its objectives. The study was applied to the owners of 
private sector institutions and companies. The sample of the study was 
chosen by the officials at the Chamber of Commerce and Industry in the 
city of Makkah Al-Mukarramah, for the researcher, they counted (53) 
singles.

The study found the motives and standards of social responsibil-
ity for the private sector, the priorities that relate to social issues in 
which the private sector sees opportunities to contribute and influence 
in achieving sustainable development, and the challenges preventing 
social responsibility of the private sector from playing an effective role 
in achieving sustainable development, and the appropriate mechanisms 
that enable the private sector to fulfill its social responsibilities towards 
achieving sustainable development.

Keywords: Social Responsibility, Private Sector, Role, Sustain-
able Development.
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أوال : مشكلة الدراسة:
يشــهد عــامل اليــوم تطــورا ســريعاً ومتالحقــاً، تــزداد معــه احتياجــات أفــراد اجملتمــع بشــكل 
تلــك االحتياجــات ابالعتمــاد علــى  القــدرة علــى إشــباع  متســارع، وتفقــد معــه احلكومــات 
إمكانياهتــا الذاتيــة، ممــا يتطلــب تضافــر كافــة اجلهــود ســواء القطــاع اخلــاص املتمثــل يف الشــركات 
واملؤسسات اخلاصة، أو القطاع الثالث املتمثل يف مؤسسات اجملتمع املدين إلشباع احتياجات 

أفــراد اجملتمــع والســعي لتحقيــق التنميــة والرفاهيــة هلــم.

وأصبح من املتعارف عليه اآلن أن القضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة ال ميكن 
أن يقتصر على اجلهود احلكومية فقط، فصانعو السياسة يولون اهتماما متزايدا لدور القطاع 
اخلاص يف حتقيق أهداف اجملتمع، ووفقا لذلك ميكن القول أنه مع التحول إىل اقتصادايت 
السوق برز االهتمام ابملسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص جتاه تنميه اجملتمع بوصفها إحدى 
االقتصادية  اخلدمة  مظاهر  إحدى  بوصفها  وكذلك  املستدامة،  التنمية  يف  املهمة  القنوات 

واالجتماعية ألفراد اجملتمع )جملس املسؤولية االجتماعية، 1431هـ: ص7(.

العقدين  خالل  العاملي  االهتمام  صعيد  على  موقعها  االجتماعية  املسؤولية  وأخذت 
األخريين، وكانت حمورا رئيسا يف أعمال مؤمتر القمة العاملية للتنمية االجتماعية الذي عقد 
يف كوبنهاجن عام1995م، وركز على حبث سبل الوفاء ابحتياجات األفراد يف إطار العوملة، 
وأمهها االحتياج للعمل والدخل، كما صدرت يف عام 1997م معايري املسؤولية االجتماعية 
للمؤسسات برقم SA8000، وهي أول معايري دوليه طوعيه تصدر بشان أخالقيات املؤسسة،  
تشتمل هذه املعايري على ثالثة جماالت وهي : حقوق اإلنسان، وحقوق العاملن، ومحاية 
البيئة - إال أن االهتمام بتوفري مشاركه فعاله من القطاع اخلاص يف التنمية املستدامة قد جاء 
يف املبادرة الدولية لتعزيز مبادئ املسؤولية االجتماعية، والي عرفت ابسم االتفاق العاملي لألمم 

املتحدة "Global Compact" ) الغرفة التجارية الصناعية، 2008م : ص6(.

وتتضح أمهيه املسؤولية االجتماعية لشركات القطاع اخلاص من كون القطاع اخلاص يعد 
احد أهم القطاعات يف الوقت احلايل ، حيث توضح اإلحصائيات أن أكثر من 500 مؤسسه 
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اقتصاديه تسيطر على 25% من الناتج االقتصادي العاملي، كما أن أهم 300 شركه متعددة 
 .(Djordjija, 2015, p.12) اجلنسية متتلك 55% من األصول اإلنتاجية للعامل

الناتــج احمللــي اإلمجــايل   فــان نســبة مســامهة القطــاع اخلــاص يف  وعلــى املســتوى احمللــي 
بلغــت )47%(، ومتتلــك اململكــة العربيــة الســعوديّة مؤّسســات مرموقــة علــى املســتوى العاملــي، 
فخمــس شــركات ســعوديّة  مثــاًل أدرجــت يف مؤشــر فايناشــال اتميــز مؤّخــراً يف قائمــة أهــم500  
شــركة يف العــامل وأّمــن القطــاع اخلــاص الســعودي  86% مــن فــرص العمــل )املعهــد الــدويل 

البيئــة والصناعــة، 2007م: ص11(.      القتصــاد 

الي  األساسية  العناصر  من  اخلاص  للقطاع  االجتماعية  املسؤولية  أصبحت  وبذلك 
تتبوأ مساحة عالية من األمهية على كافة املستوايت احمللية والدولية، نظرا ملردودها اإلجيايب 
املشكالت  من  العديد  ومواجهة  السكان،  برفاهية  واالرتقاء  املعيشة،  على حتسن مستوى 
االقتصادية واالجتماعية الي تواجه اجملتمعات، ويف مقدمتها مشكالت الفقر والبطالة والتعليم 

والصحة واإلسكان وتدين اإلحساس ابملواطنة  وغريها  ) أحلارثي ،2009م : ص3(.

ونتيجة إىل هذه األمهية اجتهت املنظمات الدولية املتخصصة إىل نشر مفهوم املسؤولية 
االجتماعية، وحفز الدول كافة على االهتمام به وأتصيله كعامل حموري يف براجمها االجتماعية 
واالقتصادية التنموية ، مع األخذ يف االعتبار أن أداء هذه املسؤولية قد تعدى مرحلة اإللزام 

ليصبح التزاما عن قناعة بقيام املنظمات واملنشآت هبذه املسؤولية.

ولكن يف مجيع األحوال فان جوهر املسؤولية االجتماعية وحدودها ال يتجاوز حى وقتنا 
املؤسسات  تقوم هبا  الي  الطوعية االختيارية  املبادرات االجيابية  إطار  الراهن "يف جمتمعاتنا" 
سواء من تلقاء نفسها، أو ابلتعاون والتشاور والتنسيق مع غريها من املؤسسات ، وابلتجاوز 
حقول  يف  املفروضة  القانونية  االلتزامات  ومقتضيات  متطلبات  لكل  النية  وحبسن  االجيايب 
متسعة من اجملاالت االقتصادية واالجتماعية وااليكولوجية، مبا يف ذلك مراعاة كافة احلقوق 

األساسية لإلنسان ) دحالن ،2014م: ص49(.
األمـــر الـــذي يتطلـــب معـــه أمهيـــة ترابـــط تنميـــة اجملتمـــع مـــع تنميـــة القطـــاع اخلـــاص، حيـــث 
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يواجـــه جمتمعنـــا العديـــد مـــن التحـــّدايت الـــي تبطـــئ خّططهـــا التنمويّـــة، لـــذا فـــإن لشـــركات 
"القطـــاع اخلـــاص" فرصـــة ألن تلعـــب دورا فّعـــاال يف دعـــم التنميـــة املســـتدامة مـــن خـــالل برامـــج 
ــة وبـــن  ــة الفعليـ ــة بـــن االحتياجـــات التنمويـ ــة، وذلـــك مـــن خـــالل املواءمـ املســـؤولّية االجتماعيّـ
برامـــج املســـؤولية االجتماعيـــة لـــدى القطـــاع اخلـــاص، واخلـــروج هبـــا مـــن مظلـــة اجلهـــود التطوعيـــة 

ــع.    ــتدامة يف اجملتمـ ــة املسـ ــق التنميـ ــاق التمكـــن لتحقيـ ايل نطـ
وهذا ما أكدت عليه العديد من الدراســات والبحوث الســابقة املرتبطة مبوضوع الدراســة 

احلاليــة، وفيمــا يلــي عــرض هلــذه الدراســات والبحوث:

)1( دراســة انئــل العواملــة ) 1990 م(: هدفــت الدراســة إىل إلقــاء الضــوء علــى كيفيــة 
قيــاس حتلــي الشــركات األردنيــة ابملســؤولية االجتماعيــة، ومــن بــن مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن 
نتائــج  تــدين االهتمــام بنشــاطات املســؤولية االجتماعيــة عمومــا بــن الشــركات قيــد البحــث ، 

واإلســهام املتــدين للشــركات يف دعــم االقتصــاد الوطــي . 

)2( دراســة عليــان، مــازن عبــد القــادر ) 1994م(:: اهتمــت بدراســة » واقــع املســؤولية 
االجتماعيــة يف الشــركات املســامهة العامــة املدرجــة يف ســوق عمــان املــايل وأثرهــا علــى األداء«، 
وخرجــت الدراســة مبجموعــة مــن التوصيــات أبرزهــا ضــرورة وضــع أنظمــة حملاســبة الشــركات علــى 
أدائهــا االجتماعــي ، حبيــث تقــدم التســهيالت املختلفــة للشــركات املســئولة اجتماعيــا وتعاقــب 

الشــركات غــري املســئولة اجتماعيــا . 

 )3( دراســـة Daviss )1999م(: تعـــد واحـــدة مـــن الدراســـات التحليليـــة الرائـــدة املتعلقـــة 
ابستشـــراف املســـتقبل مســـتعرًضا ألفـــكار قدمهـــا مـــدراء مشـــهورون حققـــوا منافـــع مهمـــة وخفًضـــا 
ابلتكاليـــف نتيجـــة تبنيهـــم للمســـؤولية االجتماعيـــة، وأشـــارت الدراســـة إىل أنـــه ابلرغـــم مـــن 
دعـــوات بعـــض املفكريـــن االقتصاديـــن الـــي تبنـــت هـــدف تعظيـــم الربـــح وعـــدم اإلنفـــاق علـــى 
اجلوانـــب االجتماعيـــة، إال أن التجربـــة أثبتـــت أن األرابح ســـتكون أكـــر عندمـــا تتحمـــل املنشـــأة 

مســـؤولية اجتماعيـــة.
االجتماعية  املسؤولية  أن  الدراسة  أشارت  )2002م(:   BATTELLE دراسة    )4(
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عامل حاسم يف توجيه أداء املنظمة إىل األفضل ،وخلصت الدراسة إىل ضرورة أخذ املسؤولية 
االجتماعية واألخالقية على أهنا ميزة تنافسية مستمرة ، وأن تبي أي منظمة أعمال ملسؤولياهتا 
االجتماعية واألخالقية سوف تظهر نتائجه على املدى البعيد مبا هو أفضل للجميع سواء 

منظمات األعمال أو اجملتمعات أو البيئات الي تعمل هبا.

)5( دراسة DAMAK )2004م(: توصلت الدراسة إىل أن معظم الشركات الفرنسية 
واالجتماعي،  البيئي  نشاطها  حصيلة  حول  تقارير  إبعداد  وطواعية  سنواي  تقوم  أصبحت 
وتسمى بتقارير التنمية املستدامة، وتوصلت الدراسة إيل أن الرغبة يف اللجوء لإلفصاح عن 
املسؤولية االجتماعية تعود إىل ثالثة عناصر أساسية: أوهلا حجم املؤسسة، يليها السمعة الي 
يتمتع هبا قطاع النشاط الذي تنتمي إليه املؤسسة، وأخريا جدية احلوار مع أصحاب املصاحل. 

 )6( دراســة املعهــد الــدويل القتصــاد البيئــة والصناعــة )  2007م(: أشــارت الدراســة أن 
األســاس املعيــاري للنشــاطات االجتماعيــة للشــركات الســعوديّة مبــي علــى حوافــز ذاتيــة، وقلمــا 
تقوم الشــركات مبناقشــة املســؤولية االجتماعية على أســس اقتصادية أو من منظور اســراتيجي، 
وأن معظــم األنشــطة االجتماعيــة للشــركات مازالــت تتخــذ شــكل أعمــال خرييــة وترعــات غــري 
متناســقة، وهو ال ميثل البعد احلقيقي واملســتدام لنشــاطات املســؤولية االجتماعية على اجملتمع.  

 )7( دراسة خليفة، هويدا حممد ) 2008م(: أظهرت الدراسة أمهية دور القطاع اخلاص 
يف  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  ابجلوانب  واالهتمام  االجتماعية  املسؤولية  برامج  يف 
اجملتمع، وحتديد أمناط جديدة للسلوك اإلنساين جتاه اجملتمع والبيئة، وأمهية مشاركة القطاع 
االجتماعية  االحتياجات  حتديد  عملية  يف  واملشاركة  اجملتمعية،  املشكالت  حل  اخلاص يف 

واملشكالت البيئية والتخطيط حللها ومواجهتها . 
اخلطط  غياب  أن  إيل  أشارت  )2008م(:  حسن  أمحد  الشيمي،  دراسة   )8(
املعوقات  أبرز  القطاع اخلاص مسؤولياتِه االجتماعيَة من  الواضحة ملمارسة  واإلسراتيجيات 
الي تواجه تفعيَل دوره االجتماعي، وأشارت الدراسة أيضا إىل وجود نقص يف برامج التوعية 
بدور القطاع اخلاص االجتماعي يف التنمية، فضاًل عن نقص يف احلوافز املخصَّصة ألصحاب 
ثقافة  املسؤولية االجتماعية، داعيًة إىل ضرورة نشر  أداء  املسامهة يف  األعمال حلفزهم على 
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املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص مع تطوير التشريعات األخرى ذات الصلة. 

 )9( دراسة العتوم، عبدهللا )2008م(: أشارت الدراسة أن الفكرة احملورية للمسؤولية 
االجتماعية هي أن الشركات ليست جمرد كياانت اقتصادية غايتها الوحيدة الربح، وإمنا جيب 
قطاع  على  املستدامة، وجيب  التنمية  فاعل يف  ومساهم  اجتماعية  تكون كياانت  أن  أيضا 
األعمال ان ينتقل مبرياثه هذا يف جمال العطاء وأعمال اخلري حنو فلسفة تنموية متكاملة تقوم 
على التالزم الوثيق ما بن االستثمار اجملدي اقتصاداي واملسؤولية اجملتمعية والتنمية املستدامة.

 )10( دراسة صاحل السحيباين )2009م(: أشارت الدراسة إيل أنه جيب أن تستوعب 
الشــركات أن حتملهــا ملســؤولياهتا االجتماعيــة ال يعــي أهنــا تتصــّدق علــى اجملتمــع، فالشــركات 
لديهــا مســؤوليات كبــرية جيــب أن تتحملهــا، وأكــدت الدراســة علــى ضــرورة اهتمــام الشــركات 
ابملســئولية االجتماعيــة ابملعــى الشــمويل الــذي ميتــد إىل االســتثمار يف اجملمتــع وأفــراده، وأن تبــذل 

احلكومــة جهــودا لتعزيــز ربــط مفهــوم العمــل اخلــريي ابلتنميــة املســتدامة.

)11( دراســة املقــرين، بــن عبــد هللا ســليمان ) 2011م(: خلصــت الدراســة إىل ضــرورة 
رســم إســراتيجية إعالميــة خلدمــة املســؤولية االجتماعيــة، يشــارك يف وضعهــا اجلهــات املعنيــة 
بتخطيــط ومتابعــة املســؤولية االجتماعيــة، ممثلــة يف جمالــس املســؤولية االجتماعيــة، وممثلــن عــن 
القطــاع اخلــاص، واجلهــات اإلعالميــة، وبــث قنــوات فضائيــة متخصصــة يف جمــال خدمــة اجملتمع، 
مــع تركيزهــا علــى اجلوانــب املرتبطــة ابملســؤولية االجتماعيــة، لتعزيــز أداء املســؤولية االجتماعيــة 

للقطــاع اخلــاص، ومتابعــة تنفيــذ براجمهــا. 

)12( دراســـة الدلبحـــي، ســـطام بـــن خالـــد )1432هــــ(: أشـــارت  الدراســـة ايل  ضـــرورة 
ــاع اخلـــاص، وذلـــك ابلعمـــل  ــا شـــركات القطـ ــادة النظـــر يف السياســـات واخلطـــط الـــي تتبناهـ إعـ
علـــى حتديـــد االحتياجـــات الفعليـــة للمجتمـــع وأفـــراده ، ووجـــوب إعـــالن شـــركات القطـــاع 
اخلـــاص خلطـــة براجمهـــا االجتماعيـــة يف التقريـــر الســـنوي، وضـــرورة إلـــزام شـــركات القطـــاع اخلـــاص 
إبنشـــاء إدارات للمســـؤولية االجتماعيـــة، ترتبـــط إداراًي برئيـــس الشـــركة، تكـــون حلقـــة وصـــل بـــن 

الشـــركة واجلهـــات املعنيـــة األخـــرى.  
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 )13( دراسة Elasrag, Hussein )2014م(: أشارت الدراسة إىل أنه نتيجة لالهتمام 
الشركات  اقتناع  تزايد  املستدامة،  التنمية  يف  ودورها  االجتماعية  املسئولية  مبوضوع  الواسع 
اليوم حتدايت اجتماعية واقتصادية كبرية يف مسرية عملها وحتمل  بذلك، وأصبحت تواجه 
مسئولياهتا وتفاعلها مع اجملتمع، سعيا لتحقيق أهدافها االقتصادية أوال، وحتقيق احتياجات 
اجملتمع اثنيا، وأوضحت الدراسة أنه الزال هناك غموض وعدم دراية كافية من جانب كل من 

األفراد والشركات واجملتمع ككل مبفهوم املسئولية االجتماعية للقطاع اخلاص.

ونستخلص من  البحوث والدراسات السابقة ما يلي:-

الزال هنـــاك غمـــوض وعـــدم درايـــة كافيـــة مـــن جانـــب كل مـــن األفـــراد والشـــركات   -1
واجملتمـــع ككل مبفهـــوم املســـئولية االجتماعيـــة للقطـــاع اخلـــاص وأبعادهـــا ومـــدى تطورهـــا وكذلـــك 

مبـــدى فعاليتـــه وكيفيـــة بلورتـــه واإلفـــادة منـــه.

أظهرت الدراسات السابقة أمهية دور القطاع اخلاص يف برامج املسؤولية االجتماعية   -2
واالهتمام ابجلوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف اجملتمع.

أن الشــركات ليســت جمــرد كيــاانت اقتصاديــة غايتهــا الوحيــدة الربــح ، وإمنــا جيــب   -3
أيضــا أن تكــون كيــاانت اجتماعيــة ومســاهم فاعــل يف التنميــة املســتدامة.

جيـــب علـــى القطـــاع اخلـــاص ان ينتقـــل مبرياثـــه هـــذا يف جمـــال العطـــاء وأعمـــال اخلـــري   -4
حنـــو فلســـفة تنمويـــة متكاملـــة تقـــوم علـــى التـــالزم الوثيـــق مـــا بـــن االســـتثمار اجملـــدي اقتصـــاداي 

واملســـؤولية اجملتمعيـــة.

أكـــدت الدراســـات الســـابقة علـــى ضـــرورة اهتمـــام الشـــركات ابملســـئولية االجتماعيـــة   -5
ــتثمار يف اجملتمـــع وأفـــراده. ابملعـــى الشـــمويل الـــذي ميتـــد إىل االسـ

أن املســـئولية االجتماعيـــة لشـــركات القطـــاع اخلـــاص أصبحـــت القضيـــة األكثـــر اهتمامـــا   -6
يف ســـياق التنميـــة املســـتدامة والـــي تتطلـــب مـــن القطـــاع اخلـــاص أن يـــؤدي دورا أعظـــم يف رفـــع 

مســـتوى رفاهيـــة اجملتمـــع.
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وانطالقاً من الدراسات السابقة وما انتهت إليه من نتائج ميكن حتديد مشكلة الدراسة 
احلالية ىف "املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة" دراسة 

ميدانية مطبقة على عينة من  شركات القطاع اخلاص يف اجملتمع السعودي.

اثنيا : أمهية الدراسة:
تكتسـب الدراسـة أمهيتها من اتسـاع احلاجة إىل تطبيق املسـؤولية االجتماعية ملعاجلة   -1

املشـكالت الـي تواجههـا جمتمعاتنـا خاصـة البطالـة والفقـر واتسـاع ضـرورات احليـاة.

2-  تعاظم الدور الذي يقوم به القطاع اخلاص يف حتقيق التنمية املستدامة والتفاعل مع 
اجملتمع مما يتطلب معاونة منشآته على التطبيق الصحيح ملبادئ املسؤولية االجتماعية.  

العدالة  وحتقيق  اجملتمع،  شرائح  خمتلف  بن  االجتماعي  والرابط  التكافل  زايدة   -3
االجتماعية وتكافؤ الفرص بن أفراد اجملتمع  وحتسن نوعية احلياة.

ختفيــف األعبــاء الــي تتحملهــا الدولــة يف ســبيل أداء مهامهــا وخدماهتــا االجتماعيــة   -4
واالقتصاديــة والتعليميــة والصحيــة ... وغريهــا.

بناء العالقة الوطيدة بن القطاع اخلاص وبن اجملتمع بكافة شرائحه، وحتسن صورته   -5
لدى اجملتمع وترسيخ املظهر اإلجيايب لدى العمالء والعاملن وأفراد اجملتمع. 

املســؤولية  برامــج  تطويــر  يف  عليهــا  االعتمــاد  ميكــن  منهجيــة  أطــر  وضــع  حماولــة   -6
املســتدامة. التنميــة  لتحقيــق  االجتماعيــة 

اثلثا: أهداف الدراسة.
تســـعي الدراســـة احلاليـــة إيل حتقيـــق هـــدف رئيـــس مـــؤداه "دور املســـؤولية االجتماعيـــة 
للقطـــاع اخلـــاص يف حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة" وينبثـــق مـــن هـــذا اهلـــدف الرئيســـي جمموعـــة 

التاليـــة:-  الفرعيـــة  األهـــداف 

حتديد مفهوم مفردات عينة الدراسة للمسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص.  -1
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حتديد دوافع ومعايري املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص.  -2

حتديــد أولــوايت القضــااي االجتماعيــة الــي يــرى القطــاع اخلــاص فيهــا فــرص للمســامهة   -3
والتأثــري يف حتقيــق التنميــة املســتدامة.

حتديــد التحــدايت الــي تواجــه املســؤولية االجتماعيــة للقطــاع اخلــاص مــن أن يلعــب   -4
دورا فعــاال يف حتقيــق التنميــة املســتدامة.

5-   حتديد اآلليات املناسبة الي متكن القطاع اخلاص من الوفاء مبسئولياته االجتماعية 
جتاه حتقيق التنمية املســتدامة.

رابعا: مفاهيم الدراسة:
1- مفهوم املسئولية االجتماعية.

املسئولية يف اللغة "هي طلب املعرفة أو االستعطاء أو االستخبار" )الشافعى، 1982م: 
ص83(. ويشــري معجــم مصطلحــات "ويبســر" إيل املســئولية علــي أهنــا إمــا واجبــا معينــا علــى 
الفرد أدائه، أو شــخصا جيب أن يكون أحدا مســئوال عنه، ويري معجم "كولنز" أن املســئولية 

.)C0lins, 1994, P 1349( هــي القــدرة علــى اختــاذ القــرار بتوجيــه ذايت دون رقابــة

واملســـئولية هـــي: "اســـتعداد فطـــرى للمقـــدرة علـــى أن يلـــزم املـــرء نفســـه، وأن يعـــى 
ابلتزاماتـــه جبهـــده الشـــخصي" )دراز، 1980م: ص35(.   

ينبغـــي  الـــي  "القواعـــد  أهنـــا  علـــى  املســـئولية  تعـــرف  األخالقيـــة  النظـــر  وجهـــة  ومـــن 
علـــى الفـــرد إتباعهـــا لكـــي تتوافـــق أفعالـــه وســـلوكه مـــع مبـــادئ اخلـــري واألخـــالق الطيبـــة" 

)حســـام الديـــن ، 2003م: ص42(.  

ومن وجهة النظر اإلسالمية تتحدد املسئولية "يف كون الفرد الصاحل هو أساس اجملتمع 
الصاحل، وإن صلح األفراد صلحت األسر واجملتمعات" )طاحون، 1999م، ص14(. 

أما مصطلح "املسئولية االجتماعية" فيقصد به "قيمة أساسية تتضمن الوعي، واملعرفة، 
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احلياة  االخنراط يف  أجل  من  والتفاين  والعدالة،  املساواة،  بقيم  االلتزام  على  القائم  والسلوك 
 (Pitzer, 2009, 16) املدنية، واالستدامة البيئية، واحرام التنوع، والتعددية، وحرية التعبري

واملســـئولية االجتماعيـــة هـــي: "التـــزام متخـــذي القـــرارات ابلقيـــام بنشـــاطات مـــن شـــاهنا 
محايـــة وحتســـن اجملتمـــع بشـــكل عـــام، ابإلضافـــة إىل تنميـــة ومحايـــة مصاحلهـــم الشـــخصية" 

)املغـــريب، 2007م، ص 511(.

واملسئولية االجتماعية هي: "تعهد والتزام رجال األعمال يف مواصلة السياسات لصنع 
القرارات، ومعاجلة احلاالت املرغوبة، وحتقيق أهداف وقيم اجملتمع" )نزار، 2004م: ص 51(.   

وتعي املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص: "أن أي منشأة جيب أن ال تكتفي ابستغالل 
مواجهة  إىل  متتد  مسؤوليتها  إن  بل  فقط،  االقتصادية  أهدافها  خيدم  مبا  هلا  املتاحة  املوارد 

(Kelley, M. A.,  2008) ."ًاملتطلبات االجتماعية أيضا

ويري البعض أن املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص "هي تذكري للمؤسسات مبسئولياهتا 
هذه  مقتضى  "أن  اآلخر  البعض  يرى  بينما  إليه"،  تنتسب  الذي  جمتمعها  إزاء  وواجباهتا 
املسئولية ال يتجاوز جمرد مبادرات اختيارية تقوم هبا الشركات صاحبة الشأن إبرادهتا املنفردة 
جتاه اجملتمع"، وهناك آخرون يرون أن املسئولية االجتماعية "مبثابة صورة من صور املالئمة 

االجتماعية الواجبة على الشركات" )الغاليب، 2005م: ص 48(.

وعــّرف البنــك الــدويل املســئولية االجتماعيــة للقطــاع اخلــاص علــى أهنــا "التــزام أصحــاب 
النشــاطات التجارية ابملســامهة يف التنمية املســتدامة، من خالل العمل مع موظفيهم وعائالهتم 
النــاس أبســلوب خيــدم االقتصــاد  واجملتمــع احمللــي واجملتمــع ككل، لتحســن مســتوى معيشــة 

.(World Bank 2005, p1( "والتنميــة  يف آن واحــد

وعـــرف جملـــس األعمـــال العاملـــي للتنميـــة املســـتدامة املســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات 
التنميـــة  يف  يســـاهم  مبـــا  أخالقـــي  بشـــكل  والتصـــّرف  ابلعمـــل  املســـتمر  "االلتـــزام  أبهنـــا: 
االقتصاديـــة، وُيّســـن نوعيـــة حيـــاة القـــوى العاملـــة وأســـرهم، ابإلضافـــة إىل الســـكان احملليـــن 



المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص ودورها في تحقيق التنمية المستدامة

2٤8                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

.(WBCSD,1999, p 3) "واجملتمـــع بشـــكل عـــام

 وأشار "هوملز" Holmes إىل أن املسؤولية االجتماعية "هي التزام على منشأة األعمال 
جتــاه اجملتمــع الــذي تعمــل فيــه، عــن طريــق املســامهة مبجموعــة كبــرية مــن األنشــطة االجتماعيــة، 
مثــل حماربــة الفقــر، وحتســن اخلدمــات الصحيــة، ومكافحــة التلــوث، وخلــق فــرص عمــل، وحــل 

مشــكلة اإلســكان واملواصالت وغريها". )احلارثي، 2009م :ص3(.

ويري الباحث أن املســؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص ميكن تعريفها علي أهنا "مســامهة 
منشــآت القطــاع اخلــاص يف حتقيــق رفاهيــة حيــاة موظفيهــا، وحتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 
التنافســية يف جمــال  دينيــة وأخالقيــة، وتعزيــز مكانتهــا  فيــه، بدوافــع  تعمــل  الــذي  للمجتمــع 

نشــاطها". وتتمثــل  مهمــة القطــاع اخلــاص يف جمــال املســؤولية االجتماعيــة يف:  

- املهمــة الداخليــة: وترتبــط مبوظفــي هــذه الشــركات والســعي لتحســن ظــروف عملهــم 
، واالرتقــاء مبســتوى معيشــتهم. 

- املهمـة اخلارجيـة: وتتمثـل يف املسـامهة يف حتقيـق التنميـة املسـتدامة لـكل أفـراد اجملتمـع 
مـن خـالل الرقـي مبسـتوى معيشـتهم اقتصـاداًي واجتماعيًـا وثقافيًـا وبيئيًـا .... إخل.  

)1-2( أمهية املسؤولية االجتماعية:
للمســئولية االجتماعيــة أمهيــة كبــرية مــن خــالل املــردود االجيــايب املتحقــق للجهــات الثالثــة 

الرئيســية، الــي جتــي الفائــدة مــن هــذا االلتــزام وهــي "املنظمــة، واجملتمــع، والدولــة".

 ابلنســـبة للمنظمـــة تتحقـــق هلـــا العديـــد مـــن الفوائـــد يف مقدمتهـــا حتســـن صـــورة املنظمـــة 
لـــدي اجملتمـــع، وترســـيخ املظهـــر االجيـــايب لـــدي العمـــالء والعاملـــن وأفـــراد اجملتمـــع، فضـــال عـــن 
املـــردود املـــادي للقطـــاع اخلـــاص، واألداء املتطـــور، والقبـــول االجتماعـــي، والعالقـــة االجيابيـــة مـــع 

اجملتمـــع ... وغريهـــا )حجـــاز، 2009: ص 24(.  

أما اجملتمع فإن العائد الذي سيتحقق له جراء اهتمام منظمات األعمال علي اختالف 
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أنواعها بتبي منط معن من املسئولية االجتماعية نلخصه يف األيت )النعيم،2010م: ص30(:- 
- زايدة التكافل االجتماعي بن خمتلف شرائح اجملتمع.

- االستقرار االجتماعي.
- حتسن نوع احلياة يف اجملتمع سواء من انحية البنية التحتية للخدمات أو الناحية الثقافية.

التثقيف والوعي االجتماعي علي مستوي األفراد  انطالقا من زايدة  التنمية  - حتسن 
واجملموعات واملنظمات، وهذا يسهم يف االستقرار والشعور ابلعدالة االجتماعية.

وأخـــريا فـــإن الدولـــة هـــي أحـــد املســـتفيدين مـــن إدراك منظمـــات القطـــاع اخلـــاص لدورهـــا 
االجتماعـــي، ألن ذلـــك ســـيؤدي إيل ختفيـــف األعبـــاء الـــي تتحملهـــا الدولـــة يف أداء مهامهـــا 
وخدماهتـــا الصحيـــة والتعليميـــة والثقافيـــة واالجتماعيـــة األخـــرى، كذلـــك فإننـــا نتوقـــع أن العوائـــد 
املاليـــة للدولـــة ســـتكون أفضـــل بســـبب وعـــي املنظمـــات أبمهيـــة املســـامهة العادلـــة والصحيحـــة يف 
حتمـــل التكاليـــف االجتماعيـــة املختلفـــة، ويف مـــد الدولـــة مبســـتحقاهتا مـــن الضرائـــب والرســـوم، 
اجملـــاالت  مـــن  غريهـــا  التكنولوجـــي، ويف  التطـــور  البطالـــة، ويف  علـــي  القضـــاء  واملســـامهة يف 

)حســـن، 2009م: ص11(.  

)1-3( أهم جماالت املسئولية االجتماعية للقطاع اخلاص: 
يســهم القطــاع اخلــاص بــدور كبــري يف حتمــل املســؤولية االجتماعيــة مــن خــالل مشــاركته 
املاديــة وغــري املاديــة يف خمتلــف أنشــطة العمــل االجتماعــي، ومــن أهــم اجملــاالت الــي يســاهم فيهــا 

القطــاع اخلــاص بفعاليــة مــا يلــي: ) احلارثــي ، 2009م  : ص16(.

إنشاء  ودعم  اخلريية،  للجمعيات  الترع  ومنها  االجتماعية:  واملساعدات  اخلدمات   -1
وتشغيل بعض املراكز االجتماعية مثل مراكز رعاية املسنن واملعوقن واملكفوفن واأليتام .. وغريها.

خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة للمواطنـــن: وتشـــتمل علـــى ترعـــات أصحـــاب األعمـــال   -2
إلنشـــاء مستشـــفيات خاصـــة ووحـــدات لغســـيل الكلـــى وأمـــراض القلـــب واألورام، والتكفـــل 

بعـــالج بعـــض املرضـــى.
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اخلدمــات التعليميــة والتدريبيــة: ومنهــا اإلســهام يف إنشــاء الكليــات األهليــة، وإنشــاء   -3
منــح  الشــباب، وختصيــص  وتوظيــف  واإلســهام يف أتهيــل  العــام،  التعليــم  ملــدارس  جممعــات 

للطــالب غــري القادريــن مــاداي، ورعايــة املوهوبــن واملتفوقــن.
املســـامهة يف إنشـــاء البـــي التحتيـــة واملرافـــق العامـــة: ومنهـــا مســـامهة أصحـــاب األعمـــال   -4
يف تكاليـــف إنشـــاء بعـــض الطـــرق الســـريعة، واملشـــاركة يف تنفيـــذ وتشـــغيل بعـــض اخلدمـــات 

ــق العامـــة كاحلدائـــق واملتنزهـــات واألســـواق. واملرافـ
دعم الفعاليات احلكومية خلدمة اجملتمع: ومنها املسامهة يف مشروعات خدمة البيئة   -5

واألسابيع اخلاصة ابملرور والنظافة وغريها، ودعم محالت ترشيد استخدام املياه والكهرابء.
ومســـاعدة  اإلغاثـــة  أعمـــال  يف  اإلســـهام  وتشـــمل  اإلغاثـــة:  أعمـــال  يف  املســـامهة   -6

وغريهـــا. الطبيعيـــة  والكـــوارث  واجملاعـــات  اجلفـــاف  مـــن  املتضرريـــن 

)1-4( أبعاد املسئولية االجتماعية:
أوضـــح )احلمـــدي، 2003: ص35( يف دارســـته أبعـــاد املســـؤولية االجتماعيـــة كمـــا هـــو 

موضـــح ابجلـــدول رقـــم )1( 
جدول رقم )1(: يوضح أبعاد املسؤولية االجتماعية.

أبعاد املسؤولية االجتماعية

املسؤولية جتاه محايةاملسؤولية جتاه اجملتمع
 املستهلك

املسؤولية جتاه محايةاملسؤولية األخالقية
 البيئة

 التبنإجناز املشاريع األساسية
السعر
الضمان
التعبئة
التوزيع
اإلعالن
املقاييس
النقل

التخزين

 تناسق أهداف الشركة مع
أهداف اجملتمع

عدم احتكار املنتجات
 وجود دليل عمل أخالقي

للمنظمة
 تشجيع العاملن على اإلبالغ

عن املمارسات السلبية
إجناز املشاريع األساسية
عدم التحايل ابألسعار

االلتزام ابلتشريعات البيئية
 االقتصاد يف استخدام املوارد

 االقتصاد يف استخدام
مصادر الطاقة

جتنب مسببات التلوث
التخلص من النفاايت

املسامهة يف اكتشاف مصادر 
جديدة للمواد اخلام والطاقة.

تقدمي اهلبات والترعات

 توفري فرص العمل للشباب

 املسامهة يف دعم األنشطة الثقافية
واحلضارية

املسامهة يف دعم االقتصاد احمللي
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)1-5( عوائق وحتدايت املسؤولية االجتماعية:
منهـــا  االجتماعيـــة  املســـؤولية  تواجـــه  الـــي  والتحـــدايت  العوائـــق  مـــن  الكثـــري  هنـــاك 

)ســـعد،2009م:ص14(:-

ــة، وغيـــاب  ــال القادمـ ــاه األجيـ ــة املســـؤولية جتـ ــة والقصـــرية املـــدى لقضيـ ــرة الضيقـ النظـ  -1
فكـــر التنميـــة املســـتدمية. 

2-  أصبحـــت قضيـــة املســـؤولية االجتماعيـــة تتجـــه حنـــو العالقـــات العامـــة، وحنـــو حتســـن 
الســـمعة أكثـــر مـــن اجتاههـــا إىل املســـؤولية االجتماعيـــة اإلجيابيـــة يف اجملتمـــع.

وجــود ثغــرات يف النواحــي القانونيــة والتشــريعية، وغيــاب لألنظمــة الــي متكــن مــن مجــع   -3
املعلومــات وإجــراء قيــاس أداء نظــم احلوكمــة الرشــيدة واملســاءلة والشــفافية. 

غيـــاب دراســـات وتقاريـــر تقييـــم األثـــر االســـراتيجي املســـتقبلي ملشـــاريع التنميـــة البشـــرية    -4
واالقتصاديـــة علـــى اجملتمـــع  يف املـــدى املتوســـط والقصـــري.

5- ضعف الوعي وااللتزام اجملتمعي بقضية املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة.
الضغوطات اإلعالمية اخلاطئة، والي تؤدي إىل تقدمي املسؤولية االجتماعية وفق   -6
صورة ال تزيد عن خدمة اجملتمع، وال تعمل على رفع الوعي الصحيح بشمولية هذا املفهوم.

أتثـــر شـــركات القطـــاع اخلـــاص ابالجتاهـــات الســـائدة يف اإلدارة ابلفكـــر الغـــريب، دون   -7
أن تبحـــث عـــن كيفيـــة التطويـــر ضمـــن ســـياقها ومنظومتهـــا وثقافتهـــا.

)1-6( أساليب حتقيق املسؤولية االجتماعية:

يقـع حتقيـق املسـؤولية االجتماعيـة لقطـاع األعمـال علـي عاتـق القطـاع العـام واخلـاص علـي 
حـد سـواء، ومـن األسـاليب الـي يطلـع هبـا القطـاع العـام: )النعيـم،2010م: ص 30(:-

1- التوعيـة واإلرشـاد أبمهيـة هنـوض قطـاع األعمـال ابملسـؤولية االجتماعيـة ودورهـا يف 
تعزيـز مكانتـه واسـتثماراته علـي املـدى القريـب والبعيـد.
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الـي قـد  العمـل لتحقيـق املسـؤولية االجتماعيـة، وتذليـل الصعـوابت  بيـان جمـاالت   -2
تعـرض سـبيل قطـاع األعمـال للنهـوض هبـا.

3- وضـــع خطـــة طويلـــة األمـــد ومســـتمرة لرامـــج متعـــددة تســـتهدف تلبيـــة متطلبـــات 
اجملتمعـــات الـــي تعمـــل فيهـــا مؤسســـات قطـــاع األعمـــال.

4- منح احلوافز والتسهيالت للمؤسسات ذات األدوار الفاعلة يف جمال املسؤولية االجتماعية.

 )1-7( أسس جناح املسئولية االجتماعية:
وحــى تنجــح منشــات القطــاع اخلــاص يف أدائهــا للمســئولية االجتماعيــة فمــن املهــم توافــر 

األســس التاليــة لنجــاح املســئولية االجتماعيــة هبــا )النعيــم،2010م: 30(:-

أن ال تتخذ املنشات قيامها ابملسئولية االجتماعية وسيلة للدعاية أو املظهر االجتماعي.  -1

إذا كانــت املنشــأة يف بدايــة أدائهــا للمســئولية االجتماعيــة فمــن األفضــل أن تبــدأ   -2
ابملســائل الصغــرية أو الــي متكنهــا مــن أداء واجباهتــا كتدريــب املوظفــن والرعايــة االجتماعيــة هلــم 

أو التفاعــل مــع األنشــطة للمحافظــة علــي البيئــة.

ضـــرورة وضـــع أولـــوايت لقضـــااي املســـئولية االجتماعيـــة دون القيـــام هبـــا دفعـــة واحـــدة   -3
مـــع األخـــذ يف االعتبـــار أكثـــر األعمـــال صلـــة أبهـــداف املنشـــأة.

األخـــذ مببـــدأ التعـــاون والتنســـيق والتشـــاور بـــن املنشـــأة واملنظمـــات االجتماعيـــة وفقـــا   -4
لقـــدرات املنشـــأة مـــع تنميـــة هـــذه املشـــاريع لتصبـــح علـــي أملـــدي البعيـــد كيـــاانت كـــري.

أن يكون توجه املنشأة ألداء املسئولية االجتماعية انبعا من قيم وأخالقيات راسخة   -5
تبي عليها االسراتيجيات واخلطط واألهداف.

2-مفهوم التنمية املستدامة:
العامل،  اهتمام  على  األخرية  الثالثة  العقود  خالل  املستدامة  التنمية  موضوع  استحوذ 
أصبحت  االستحواذ،  هلذا  ونتيجة  العاملية،  واملنتدايت  واملؤمترات  القمم  أجله  من  فعقدت 
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التنمية املستدامة مطلبا أساسيا لتحقيق العدالة واإلنصاف يف توزيع مكاسب التنمية والثروات 
بن األجيال املختلفة لشعوب املعمورة املختلفة )بير، وسوزان كالفرت ،2012م، ص424(.

ويرى الكثري من الباحثن أن االهتمام ابلتنمية املستدامة من طرف مؤسسات القطاع اخلاص 
يعكس مستوى الوعي الذي يتحلى به املديرين يف خدمة غاايت وأهداف البيئة العامة احمليطة 
ابملؤسسة، حيث أن هذه البيئة تكون بيئة مستقرة ومزدهرة إذا استطاعت املؤسسة أن تشبع 
رغبات كل اجلهات الي تكون هذه البيئة وحققت هلا الرضا )عبد القادر، 2003م: ص11(.

وينظـــر للتنميـــة املســـتدامة علـــى أهنـــا التنميـــة الـــي تســـعى إىل حتقيـــق احتياجـــات األجيـــال 
احلاليـــة دون املســـاس بقـــدرة األجيـــال املقبلـــة علـــى حتقيـــق احتياجاهتـــا اخلاصـــة، والدارســـون 
لوجهـــة النظـــر هـــذه يـــرون أن التنميـــة املســـتدامة تســـعى مـــن جهـــة إىل محايـــة اإلنســـان والبيئـــة 
املـــوارد احملـــدودة أو  بـــذوي  ابالســـتعمال املســـئول للمـــوارد، ومـــن جهـــة اثنيـــة إىل االهتمـــام 
املنعدمـــة ، ذلـــك أن مفهـــوم التنميـــة املســـتدامة اقتحـــم عـــامل املؤسســـة الـــي أصبحـــت مطالبـــة 
ابلتوفيـــق بـــن أهدافهـــا االقتصاديـــة واملتطلبـــات البيئيـــة واالجتماعيـــة كشـــرط لتحقيـــق منوهـــا 

)العايـــب،2011م: ص10(. بقاءهـــا  وضمـــان 

وقـــد فـــرض هـــذا األخـــري نقســـه يف وقـــت ســـاد فيـــه االعتقـــاد أنـــه عندمـــا يتعلـــق األمـــر 
بتطبيـــق السياســـات االجتماعيـــة والبيئيـــة ، فـــإن ذلـــك يقلـــص مـــن مســـتوايت النمـــو االقتصـــادي، 
إال أن بـــروز مفهـــوم التنميـــة املســـتدامة أدى إىل التوفيـــق بـــن هذيـــن املعتقديـــن وذلـــك بتطبيـــق 
آراء وأفـــكار مبنيـــة علـــى مراعـــاة األبعـــاد االقتصاديـــة والبيئيـــة واالجتماعيـــة يف آن واحـــد ودون 
التفريـــط يف أي واحـــد منهـــا، حيـــث أنـــه مـــن خـــالل الدمـــج بـــن املعايـــري االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 

والبيئيـــة يتـــم الوصـــول إىل حتقيـــق األداء الشـــامل للمؤسســـة االقتصاديـــة. 

وعرفـــت "جلنـــة برونتالنـــد" التنميـــة املســـتدامة - علـــى أهنـــا التنميـــة الـــي أتخـــذ بعـــن االعتبـــار 
حاجـــات اجملتمـــع الراهنـــة بـــدون املســـاس حبقـــوق األجيـــال القادمـــة يف الوفـــاء ابحتياجاهتـــا، 
واتفقـــت دول العـــامل يف مؤمتـــر األرض يف ريـــو دي جانـــريو الرازيليـــة عـــام 1992م علـــى تعريـــف 
للتنميـــة املســـتدمية يف املبـــدأ الثالـــث الـــذي أقـــره مؤمتـــر البيئـــة والتنميـــة - علـــي أهنـــا ضـــرورة إجنـــاز 
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احلـــق يف التنميـــة حبيـــث تتحقـــق علـــى حنـــو متســـاو احلاجـــات التنمويـــة والبيئيـــة ألجيـــال احلاضـــر 
واملســـتقبل )أبـــو زنـــط، وغنيـــم، 2009م : ص23(.

وعرفـــت التنميـــة املســـتدامة "علـــى أهنـــا تلبيـــة احلاجـــات األساســـية والصحيـــة لإلنســـان، 
ــع، بغـــض  ــق انســـجام اجتماعـــي يف اجملتمـ ــعي إىل حتقيـ ــه، والسـ ــة لفائدتـ ـــة اقتصاديـ ــم تنمي وتنظـ
النظـــر عـــن االختالفـــات الثقافيـــة اللغويـــة والدينيـــة لألشـــخاص، ودون رهـــن مســـتقبل األجيـــال 

القادمـــة )رزيـــق، 2002م :ص3(. 

ــة  ــا "عمليـــة جمتمعيـــة واعيـــة ودائمـــة، موجهـــة وفـــق إرادة وطنيـ وعرفـــت كذلـــك علـــى أهنـ
واجتماعيـــة  سياســـية  تغـــريات  وإحـــداث  هيكليـــة،  حتـــوالت  إجيـــاد  أجـــل  مـــن  مســـتقلة، 
واقتصاديـــة، تســـمح بتحقيـــق منـــو مطـــرد لقـــدرات اجملتمـــع املعـــي، وحتســـن مســـتمر لنوعيـــة 

.)24 )الرفاعـــي، 2007م:  فيـــه"  احليـــاة 

وتعـــرف أيضـــا علـــى أهنـــا "وضـــع مجلـــة مـــن األهـــداف يتـــم مـــن خالهلـــا  الركيـــز علـــى األمـــد 
ــال املقبلـــة ، وعلـــى تلبيـــة احلاجيـــات األساســـية ، وكذلـــك علـــى األفـــراد  البعيـــد  وعلـــى األجيـ

.(Marie, 2005, p.4) "واملناطـــق والـــي تعـــاين مـــن التهميـــش

وعرفتها اللجنة العاملية للبيئة والتنمية أبهنا "التنمية الي تقضي بتلبية احلاجات األساسية 
للمجتمـع، وتوسـيع الفرصـة أمـام اجلميـع إلرضـاء طموحاهتـم إىل حيـاة أفضـل، ونشـر القيـم 
الـي تشـجع أمناطـا اسـتهالكية ضمـن حـدود اإلمـكاانت البيئيـة الـي يتطلـع اجملتمـع إىل حتقيقهـا 

بشـكل معقـول" )ماجـدة أبـو زنـط، 2005م: ص72(.

والتنمية املستدامة "تعبري عن التنمية الي تتصف ابالستقرار، ومتتلك عوامل االستمرار 
والتواصل، وهي ليست واحدة من تلك األمناط الي درج العلماء على إبرازها، مثل التنمية 
الثقافية، بل هي تشمل هذه األمناط كافة،  التنمية  أو  التنمية االجتماعية،  أو  االقتصادية، 
فهي تنمية تنهض ابألرض ومواردها، وتنهض ابملوارد البشرية، وهي تنمية أتخذ بعن االعتبار 
البعد الزمي، وحق األجيال القادمة يف التمتع ابملوارد الطبيعية" )اهليي، 2006م: ص103(.
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املستدامة  التنمية  أن  يرى  حيث   - املستدامة  للتنمية  بسيطا  تعريفا  الباحث  ويقرح 
"هي النتيجة احلتمية لرغبة اجملتمع على مراعاة األبعاد االجتماعية والبيئية ايل جانب البعد 
االقتصادي، وتشجيع التوزيع العادل للثروات، ومحاية مستقبل وفوائد األجيال احلالية واملقبلة، 

ويتحمل مسؤولية حتقيق ذلك كل من: الدولة، والشركات، واألفراد". 

) 2-2(: القضااي اهلامة اليت تندرج حتت مفاهيم التنمية املستدامة.

ابإلضافـــة إىل التعـــارف املقدمـــة أعـــاله، فهنـــاك مـــن يذهـــب إىل أبعـــد مـــن ذلـــك يف تفصيـــل 
مفهـــوم التنميـــة املســـتدامة، حيـــث يـــرى البعـــض أنـــه ينـــدرج حتـــت خمتلـــف مفاهيـــم التنميـــة 

املســـتدامة عـــدد مـــن القضـــااي اهلامـــة  أمههـــا )اهليـــي، 2006م، ص 103(:-       

1- أن التنميـــة املســـتدامة ال تســـعى لتقـــدم بشـــري موصـــول يف أماكـــن قليلـــة ولســـنوات 
معـــدودات، بـــل للبشـــرية مجعـــاء وعلـــى امتـــداد املســـتقبل البعيـــد .

2- أن التنميـــة املســـتدامة هـــي تنميـــة تفـــي ابحتياجـــات احلاضـــر دون املســـاس بقـــدرة 
األجيـــال القادمـــة علـــى توفـــري  احتياجاهتـــا.

3- أن مستوايت املعيشة الي تتجاوز احلد األدىن األساسي من االحتياجات، ميكن 
إدامتها عندما تراعي مستوايت االستهالك يف كل مكان متطلبات اإلدامة على املدى البعيد.

4- أن االحتياجـــات كمـــا يتصورهـــا النـــاس تتحـــدد اجتماعيـــا وثقافيـــا، ومـــن مث فـــإن 
التنميـــة املســـتدامة تتطلـــب انتشـــار القيـــم الـــي تشـــجع مســـتوايت االســـتهالك الـــي ال تتخطـــى 

ــا. ــن بيئيـ حـــدود املمكـ

5- أن أهم العناصر املكونة للتنمية املستدامة هي: 
أ- ضمان النمو االقتصادي: 

ب- احملافظة على املوارد الطبيعية ألجيال املستقبل: 
جــــ- العمـــل علـــى حتقيـــق التنميـــة االجتماعيـــة  : حبيـــث يتـــم توفـــري احتياجـــات النـــاس مـــن 
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العمـــل و الغـــذاء والتعليـــم والطاقـــة والصحـــة وغريهـــا. 

)2-3( أهداف التنمية املستدامة:
1- التنميـــة املســـتدامة تســـاعد يف حتقيـــق اخليـــارات ووضـــع االســـراجتيات وبلـــورة األهـــداف 

ورســـم السياســـات التنمويـــة برؤيـــة مســـتقبلية أكثـــر تـــوازان وعـــدال.

والسياســـية  االقتصاديـــة  األوضـــاع  حتليـــل  أمهيـــة  مـــن  تنطلـــق  املســـتدامة  التنميـــة   -2
وتكامليـــة. مشوليـــة  برؤيـــة  واإلداريـــة  واالجتماعيـــة 

ــتدامة تعمـــل علـــي توحيـــد اجلهـــود والتعاضـــد بـــن املنظمـــات احلكوميـــة  3- التنميـــة املسـ
واخلاصـــة والغـــري حكوميـــة حـــول مـــا يتفـــق عليـــه مـــن أهـــداف وبرامـــج تســـاهم يف إســـعاد مجيـــع 

الفئـــات اجملتمعيـــة احلاليـــة واملســـتقبلية.

4- أحـــداث التغيـــري الفكـــري والســـلوكي واملؤسســـي الـــذي يتطلبـــه وضـــع السياســـات 
والرامـــج التنمويـــة وتنفيذهـــا بكفـــاءة وفعاليـــة ، وجتنـــب التداخـــل والتكـــرار واالختـــالف وبعثـــرة 
اجلهـــود واســـتنزاف املـــوارد احملـــدودة ويف مقدمتهـــا الوقـــت وعامـــل الزمـــن الـــذي يصعـــب تعويضـــه 

ويتعـــذر خزنـــه واســـرجاع مـــا فـــات منـــه.

5-تعمـــل التنميـــة املســـتدامة علـــي زايدة فـــرص الشـــراكة واملشـــاركة يف تبـــادل اخلـــرات 
واملهـــارات، وتســـاهم يف تفعيـــل دور التعليـــم والتدريـــب والتوعيـــة لتحفيـــز االبـــداع والبحـــث عـــن 
أســـاليب جديـــدة تزيـــد مـــن توليـــد توظيـــف املعرفـــة العلميـــة وتداخـــل حقوهلـــا مـــن خـــالل فـــرق 

البحـــث العلمـــي )نضـــال حممـــد الســـعيد ، 2012م(.

 )2-4( أبعاد التنمية املستدامة.
التنميـــة املســـتدامة هـــي تنميـــة بثالثـــة أبعـــاد، البعـــد االقتصـــادي، واالجتماعـــي، والبيئـــي، 
أي أن التنميـــة املســـتدامة تنميـــة ال تركـــز علـــى اجلانـــب البيئـــي فقـــط بـــل تشـــمل أيضـــا اجلوانـــب 

االقتصاديـــة واالجتماعيـــة )وردم ،2003م، ص189(. 
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 واجلدول التايل يوضح أبعاد التنمية املستدامة )غنيم، وأبو زنط، 2008م: ص177(.
األبعاد األساسية للتنمية املستدامة

البعد البيئيالبعد االجتماعيالبعد االقتصادي
النظم اإليكولوجيةاملساواة يف التوزيعالنمو االقتصادي املستدمي

الطاقةاحلراك االجتماعيكفاءة رأس املال
التنوع البيولوجياملشاركة الشعبيةإشباع احلاجات األساسية

اإلنتاجية البيولوجيةالتنويع الثقايفالعدالة االقتصادية
بيئة نظيفة آمنةالقدرة على التكييفاستدامة املؤسسات

يلي:  فيما  بينها  فيما  لثالثة  ا مة  املستدا لتنمية  ا د  بعا أ بط  ترا ويتمثل 
.(Grosskurth, 2005, 135:151 )

السلع  إنتاج  من  يتمكن  الذي  النظام  هو  اقتصاداي  املستدام  النظام  اقتصاداي:   -1
واخلدمات بشكل مستمر، وأن يافظ على مستوى معن من التوازن االقتصادي ما بن الناتج 
العام والدين العام، وان مينع حدوث اختالالت اجتماعية انجتة عن السياسات االقتصادية. 

2- اجتماعيا: يكون النظام مســـتداما اجتماعيا، يف حتقيق العدالة يف التوزيع، وإيصال 
النـــوع االجتماعـــي،  اخلدمـــات االجتماعيـــة كالصحـــة والتعليـــم إىل حمتاجيهـــا، واملســـاواة يف 

واحملاســـبة السياســـية، واملشـــاركة الشـــعبية. 

3- بيئيا: النظام املستدام بيئيا جيب أن يافظ على قاعدة اثبتة من املوارد الطبيعية، 
وجتنب االستنزاف الزائد للموارد املتجددة وغري املتجددة.
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وينبغي اإلشارة هنا إىل أن األبعاد األساسية للتنمية املستدامة هي أبعاد مرابطة ومتداخلة 
ومتكاملة، وميكن التعامل معها على أهنا منظومات فرعية ملنظومة التنمية املستدامة. 

 )2-5( عناصر التنمية املستدامة:

والتنميـــة املســـتدامة تتألـــف مـــن ثالثـــة عناصـــر رئيســـية هـــي النمـــو االقتصـــادي والعدالـــة 
االجتماعيـــة ومحايـــة البيئـــة ) اهليـــي، 2006م، ص102(.

أ. العنصر االقتصادي: ويستند إىل املبدأ الذي يقضي بزايدة دخل اجملتمع إىل أقصى 
حد، والقضاء على الفقر، من خالل استغالل املوارد الطبيعية على النحو األمثل وبكفاءة. 

ب. العنصر االجتماعي: ويشري إىل العالقة بن الطبيعة والبشر، وإىل النهوض برفاهية 
والوفاء ابحلد  األساسية،  والتعليمية  الصحية  اخلدمات  على  احلصول  الناس، وحتسن سبل 
األدىن من معايري األمن، واحرام حقوق اإلنسان، كما يشري إىل تنمية الثقافات املختلفة، 

والتنوع والتعددية، واملشاركة الفعلية للقواعد الشعبية يف صنع القرار. 

ج. العنصـــر البيئـــي: ويتعلـــق ابحلفـــاظ علـــى قاعـــدة املـــوارد املاديـــة والبيولوجيـــة، وعلـــى 
النظـــم األيكلوجيـــة والنهـــوض البيئـــي.  

وابلرغم من أن هذه عناصر متشابكة إال أن النظر إىل التنمية املستدامة خيتلف حسب 
األهداف  على  يركزون  سوف  فاالقتصاديون  التحليل،  وخلفية  املنهجية  أو  املقاربة  زاوية 
االقتصادية أكثر من غريها، كما يؤكد البيئيون على أمهية محاية الطبيعة، ويشدد االجتماعيون 

على مبادئ العدالة االجتماعية وحتسن نوعية احلياة ) وردم ،2003م: ص189(.

3- مفهوم القطاع اخلاص:
يعتر القطاع اخلاص احملرك األساسي يف دفع عجلة التنمية االقتصادية يف أي بلد ما، 
وذلك ملا يتوفر لديه من قدرات وإمكاانت علمية وعملية، وللقطاع اخلاص أمهية كبرية يف التنمية 
بكافة وجوهها وخاصة على الصعيد االقتصادي حيث إنه ال ميكن إحداث تنمية اقتصادية 
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دون املشاركة الفاعلة للقطاع اخلاص يف عملية التنمية )أبو سخيلة، 2015م: ص 14(.

ومـن األمهيـة مبـكان أن نفـرق هنـا بـن القطـاع العـام والقطـاع اخلـاص، فـإذا كان القطـاع 
العـام هـو كل مـا تعـود ملكيتـه للدولـة وتديـره مبعرفتهـا ووسـائلها، وابلتـايل تكـون ملكيتـه لكافـة 
املواطنـن جمتمعـن، فـإن القطـاع اخلـاص هـو كل مـا ميلكـه املواطنـون متفرقـن ويديرونـه مبعرفتهـم 

ووسـائلهم وحتـت مظلـة سـلطة الدولـة ورقابتهـا.

والقطاع اخلاص يُعرف ابللغة اإلجنليزية مبصطلح )Private sector(، وهو قطاع األعمال 
املرتبط ابملؤسسات، والشركات الي ميلكها أفراد بصفة شخصّية، وغري مرتبطة حبكومة الدولة، 

أو أيّة مؤسسة من مؤسساهتا )بدوي1993م: ص223(.                     

ويعي القطاع اخلاص جبميع النشاطات االقتصادية الي ال تؤديها الدولة، ويشمل ذلك 
الشركات واملؤسسات اخلاصة اهلادفة ايل حتقيق أرابح يف جماالت الصناعة والتجارة واخلدمات 
ايل جانب املؤسسات الي ال هتدف ايل حتقيق أرابح مثل الغرف التجارية واجلمعيات التعاونية 

طاملا تؤدي خدمات اقتصادية )بدر الدين، 2005م، ص 28(. 

ويتمّيز القطاع اخلاص مبجموعٍة من اخلصائص منها:-

يُعد الطرف الثاين يف التأثري على القطاع االقتصادي يف كل دولة بعد القطاع العام،   -1
ويشكل عنصراً من عناصر التوازن يف االقتصاد احمللي والعاملي.

يعتر من املؤثرات املباشرة على القوى العاملة؛ إذ إّن أيّة منشأة قطاع خاص حتتاج   -2
إىل نسبٍة حمددٍة من الُعّمال، واملوظفن الذين ميتلكون القدرة الكافية على القيام ابلوظائف 

الي تساهم يف حتقيق اهلدف الرئيسي من وجود املنشأة. 

وضع اسراتيجّيات حمددة الختاذ القرارات، وبعيدة عن أيّة إجراءات روتينّية، تؤدي   -3
إىل احلد من الوصول إىل أي قراٍر مناسب يف بيئة العمل. 

تبـــّي العديـــد مـــن أفـــكار املشـــاريع املســـتحدثة، أو إعـــادة تصميـــم وتنفيـــذ املشـــاريع   -4
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القائمـــة ممّـــا ُيســـاهم يف هُنـــوض، وتطـــور ســـوق العمـــل وزايدِة كفاءتـــِه يف حتقيـــِق العديـــد مـــن 
النتائـــج االقتصاديّـــة املفيـــدة. 

ختفيف األعباء املالية الي تتحملها احلكومة من حيث متويل املشاريع العامة ومواجهة   -5
اخلسائر الي تتعرض هلا )أبو سخيلة، 2015م: ص77(.

ومع تطور األفكار واملشروعات االقتصاديّة منذ منتصف القرن العشرين امليالدي، وحى 
هذا الوقت، أدى ذلك إىل االعتماد على تعزيِز دوِر الشركات اخلاّصة والي أصبحت من أهم 
نتجات، واخلدمات، والصناعات 

ُ
امل ِمن  العديد  تقدمي  القطاع اخلاص، فسامهت يف  عناصر 

االتصاالت،  وشركات  البنوك،  اخلاص:  القطاع  شركات  على  األمثلة  لألفراد،ومن  املفيدة 
واملؤسسات املتخصصة ابلتأمن، وشركات صناعة اهلواتف اخللوية، وغريها.

خامسا: النظرية املفسرة للدراسة:                                     
نظريه الدور:

ــة  ــة الـــي تســـتخدم يف دراسـ ــم املرابطـ ــة مـــن املفاهيـ يعـــد مفهـــوم الـــدور واحـــد مـــن جمموعـ
ســـلوك األفـــراد أو املنظمـــات، ويـــرى )لننـــون( أن الـــدور ميثـــل اجلانـــب الدينمـــي للمكانـــة، فالفـــرد 
يكلـــف اجتماعيـــاً مبكانـــه يشـــغلها، وعندمـــا يضـــع عناصـــر املكانـــة مـــن احلقـــوق والوجبـــات 

موضـــع التنفيـــذ، فانـــه حينئـــذ ميـــارس دوراً )ليلـــه، 2015م: ص121(.

ونظريـــة الـــدور توضـــح تفاعـــل املنظمـــات مـــع بيئتهـــا االجتماعيـــة والعالقـــة املتبادلـــة بينهمـــا، 
حيـــث أن كثـــري مـــن املشـــكالت الـــي حتصـــل للمنظمـــة تنبـــع مـــن عـــدم قدرهتـــا علـــى أداء أدوارهـــا 
االجتماعيـــة بنجـــاح، أمـــا مفهـــوم توقعـــات الـــدور: فهـــو التصـــورات أو األفـــكار أو املعـــارف الـــي 
ــبة  ــة ابلنسـ ــا منظمـــات معنيـ ــوم هبـ ــلوكية تقـ ــاط سـ ــبة أمنـ ــع ملـــدى مناسـ ــراد اجملتمـ ــون لـــدى أفـ تكـ
هلـــم، وهـــذه تقـــودان إىل مفهـــوم أخـــر أال وهـــو: "وصـــف الـــدور": ويعـــي أنـــه لكـــي تـــؤدى منظمـــة 
معينـــة دورهـــا بنجـــاح وفقـــا ملـــا يتوقعـــه منهـــا اجملتمـــع فانـــه جيـــب أن يكـــون هنـــاك وصـــف وإطـــار 
حمـــدد ومتفـــق عليـــه يف اجملتمـــع ملـــا جيـــب أن تقـــوم بـــه املنظمـــة، ومـــا هلـــا مـــن حقـــوق ومـــا عليهـــا 
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مـــن واجبـــات، وهـــذا يقـــودان إىل مفهـــوم أخـــر وهـــو: غمـــوض الـــدور: غمـــوض الـــدور يعـــى عـــدم 
وضوحـــه، مبعـــي انـــه ليـــس هنـــاك اتفـــاق بـــن هيئـــات اجملتمـــع ومنظماتـــه علـــى مـــا هـــو متوقـــع مـــن 
هـــذا الـــدور ومتطلباتـــه، وابلتـــايل فـــان غمـــوض الـــدور يؤثـــر يف مـــدى فعاليـــة الـــدور، أمـــا صـــراع 
األدوار: يعـــي تعـــارض التوقعـــات اخلاصـــة بـــدور معـــن ابلنســـبة لشـــاغل مكانـــه معينـــة، وأن 
صـــراع األدوار قـــد يـــؤدى إىل إحـــداث الضغـــوط النفســـية لـــدى املنظمـــة يف أدائهـــا لـــدور معـــن، 
وقـــد تعمـــل هـــذه الضغـــوط إىل الدرجـــة الـــي تعـــوق املنظمـــة عـــن أداء دورهـــا بشـــكل مقبـــول، 
ويف هـــذه احلالـــة فعلـــى املنظمـــة أن تبحـــث و حتـــاول حـــل هـــذه الصراعـــات بـــن األدوار، وتعتـــر 
عـــدم أو قلـــة إشـــباع حاجـــات اجملتمـــع أحـــد املســـببات الـــي تعطـــل األداء الوظيفـــي للـــدور 
املنـــوط ابملنظمـــة أداؤه، والـــي تكـــون انجتـــة عـــن عوامـــل اجتماعيـــة أو ثقافيـــة أو اقتصاديـــة أو 
أي عوامـــل أخـــرى تدعـــم قلـــة إشـــباع احلاجـــة، ومتنـــع املنظمـــة مـــن أداء دورهـــا بصـــورة مناســـبة 

)احلســـن، 2010: صـــص 125-120(.

اخلــاص  للقطــاع  املســؤولية االجتماعيــة  الــدور يف حتديــد  بنظريــة     وميكــن االســتعانة 
ودورهــا يف حتقيــق التنميــة املســتدامة يف اجملتمــع، فالقطــاع اخلــاص حــن يتبــي برانجمــا معينــا 
يتعلــق مبســؤولياته االجتماعيــة فانــه يرتــب عليــه العديــد مــن احلقــوق والواجبــات، مــن هنــا البــد 
مــن توضيــح الــدور الــذي جيــب أن يقــوم بــه القطــاع اخلــاص يف حــال قيامــه برامــج تســاهم يف 
منــاء جمتمعــه، وبيــان جمــاالت العمــل لتحقيــق املســؤولية االجتماعيــة، ووضــع خطــة طويلــة األمــد 
ومســتمرة لرامــج متعــددة تســتهدف تلبيــة متطلبــات اجملتمعــات الــي تعمــل فيهــا مؤسســات 
القطــاع اخلــاص، وتذليــل الصعــوابت الــي قــد تعــرض ســبيل القطــاع اخلــاص للنهــوض هبــا، 
ومنــح احلوافــز والتســهيالت للمؤسســات ذات األدوار الفاعلــة يف جمــال املســؤولية االجتماعيــة، 
تعزيــز  االجتماعيــة، ودورهــا يف  اخلــاص مبســؤولية  القطــاع  هنــوض  والتوعيــة واإلرشــاد أبمهيــة 

مكانتــه واســتثماراته علــي املــدى القريــب والبعيــد.

سادسا: تساؤالت الدراسة.
تســـعي الدراســـة لإلجابـــة علـــي تســـاؤل رئيـــس مـــؤداه "مـــا دور املســـؤولية االجتماعيـــة 
للقطـــاع اخلـــاص يف حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة ؟" وينبثـــق مـــن هـــذا التســـاؤل الرئيســـي جمموعـــة 
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التســـاؤالت الفرعيـــة التاليـــة: 
1-  ما مفهوم مفردات عينة الدراسة للمسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص؟

ما دوافع ومعايري املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص؟  -2
ما األولوايت الي تتعلق ابلقضااي االجتماعية الي يرى القطاع اخلاص فيها فرص   -3

للمسامهة والتأثري يف حتقيق التنمية املستدامة؟
مـــا التحـــدايت الـــي تواجـــه املســـؤولية االجتماعيـــة للقطـــاع اخلـــاص مـــن أن يلعـــب دورا   -4

فعـــاال يف حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة ؟ .
مـــا اآلليـــات املناســـبة الـــي متكـــن القطـــاع اخلـــاص مـــن الوفـــاء مبســـئولياته االجتماعيـــة   -5

جتـــاه حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة؟

سابعا: اإلسرتاتيجية املنهجية للدراسة:
1-نوع الدراسة ومنهجها:

 تنـــدرج هـــذه الدراســـة حتـــت مـــا يعـــرف ابلدراســـات الوصفيـــة التحليليـــة، والـــى تتوخـــى 
ابســـتخدام  وذلـــك  حتليلـــه،  ىف  وتســـهم  الواقـــع  تصـــور  دقيقـــة  معلومـــات  علـــى  احلصـــول 
منهـــج املســـح االجتماعـــي كأســـاس لتحقيـــق أهدافهـــا، وهـــو ميثـــل أحـــد املناهـــج األساســـية 
املرتبطـــة  ابملواضيـــع  االهتمـــام  وىف  التحليليـــة،  الوصفيـــة  الدراســـات  ىف  هبـــا  يســـتفاد  الـــى 

والتنميـــة. ابلتخطيـــط 

2- جماالت الدراسة: 
) أ ( اجملـــال املـــكاين: مجيـــع مؤسســـات وشـــركات القطـــاع اخلـــاص الـــي هلـــا نشـــاط يف جمـــال 
املســـؤولية االجتماعيـــة يف مدينـــة مكـــة املكرمـــة، والـــي مت حتديدهـــا للباحـــث مـــن قبـــل املســـئولن 

ابلغرفـــة التجاريـــة الصناعيـــة مبدينـــة مكـــة املكرمـــة، وعددهـــا )53( شـــركة ومؤسســـة.

 )ب( اجملـــال البشـــرى: مجيـــع أصحـــاب مؤسســـات وشـــركات القطـــاع اخلـــاص الـــي هلـــا 
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نشـــاط يف جمـــال املســـؤولية االجتماعيـــة يف مدينـــة مكـــة املكرمـــة والـــي مت حتديدهـــا للباحـــث مـــن 
قبـــل املســـئولن ابلغرفـــة التجاريـــة الصناعيـــة مبدينـــة مكـــة املكرمـــة وعدهـــم )53( مفـــردة. 

)جـ( اجملال الزمين: مت مجع بياانت الدراسة خالل الفرة من  6/15- 7/25 /2018م.

4- أدوات الدراسة: )االستبار( 
وقد  املختارة،  الدراسة  عينة  اخلاص  القطاع  وشركات  مؤسسات  أصحاب  على  طبق 
قام الباحث بتصميم االستبار وفقاً جملموعة من احملاور املرتبطة أبهداف الدراسة وتساؤالهتا 
تساهم ىف  الى  البياانت  وذلك جلمع  السابقة،  والدراسات  النظرية  القضااي  من  واملستنبطة 

حتديد املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة.

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  احملكمــن  مــن   )12( عــدد  علــى  االســتبار  عــرض  ومت 
جمــال  ىف  واملتخصصــن  اخلــراء  وبعــض  القــرى،  أم  جامعــة  االجتماعيــة  العلــوم  بكليــة 
وفقــاً  األســئلة  بعــض  وإلغــاء  وإضافــة  صياغــة  تعديــل  مت  وقــد   - االجتماعيــة  املســؤولية 
لدرجــة اتفاقهــم والــى ال تقــل عــن )75%( وكان ذلــك صــدق احملتــوى، ومت حســاب ثبــات 
بفــارق  اخلــاص  القطــاع  مؤسســات  يف  مفــردات   )10( علــى  التطبيــق  إبعــادة  االســتبار 
زمــي أســبوعن بــن التطبيــق األول والثــاين. ومت حســاب معامــل ارتبــاط الرتــب لســبريمان بــن 

التطبيقــن ابســتخدام املعادلــة اإلحصائيــة:
                                              ن )ن2-1(                                 ر= 1-      6 جمـ ف2    

 وبتطبيـــق املعادلـــة وجـــد أن الثبـــات ) 0.90 ( وهـــى قيمـــة عاليـــة، ومت حســـاب معيـــار 
الصـــدق اإلحصائـــي ابســـتخدام اجلـــذر الربيعـــي ملعامـــل الثبـــات فـــكان ) 0.95 (، وبذلـــك كان 

معامـــل الصـــدق والثبـــات لـــألداة مقبـــواًل وصاحلـــاً.
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اثمناً: الدراسة امليدانية:    
جدول رقم )1(: يوضح فئات أعمار الشركات املستقصاة.

%كفئات أعمار الشركات املستقصاة

7.5 4أقل من5سنوات
523.8 – 9 سنوات
102139.6- 14 سنة
15917- 19 سنة
201732.1 فأكثر  

53100اجملموع
18سنهاملتوسط

املســـتقصاة  الشـــركات  عينـــة  مـــن   %32.1 حنـــو  أن  امليدانيـــة  الدراســـة  نتائـــج  أظهـــرت 
يزيـــد عمرهـــا عـــن ) 20 عامـــا (، و17% تراوحـــت عمـــر الشـــركات بـــن )15-19عامـــا(، 
39.6% تراوحـــت عمـــر الشـــركات بـــن )10-14عامـــا (، و3.8% تراوحـــت  عمرهـــا مـــا بـــن 
)5–9أعـــوام(، و7.5% تراوحـــت أعمارهـــا )أقـــل مـــن 5 ســـنوات(، هـــذا وقـــد بلـــغ املتوســـط العـــام 
ألعمـــار الشـــركات املســـتقصاه حنـــو )18 عامـــا (، وهـــي فـــرة مناســـبة لعمـــر الشـــركة لبنـــاء ذاهتـــا، 

ومـــن مث تقـــدمي خدمـــات وبرامـــج ومشـــروعات يتاجهـــا اجملتمـــع.

جدول رقم )2(: يوضح طبيعة نشاط احلركات املستقصاة.

%كطبيعة نشاط الشركات املستقصاة
815.1خدمي

1324.5متعدد   
59.4صناعي
713.2مايل
1018.9جتاري

1120.8مقاوالت  
53100اجملموع
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حـرص الباحـث علـي أن تتنـوع مناشـط الشـركات املسـتقصاة، حبيـث تكـون ممثلـة جملتمـع 
الشـركات بشـكل واف وأكثـر تعبـريا، وقـد كان متثيـل مناشـط الشـركات يف العينـة املسـتقصاة  
قطـاع  يف   )%20.1( ونسـبة  املتعـدد،  القطـاع  يف   )%42.5( بنسـبة  متثـل  فقـد  يلـي:  كمـا 
املقـاوالت، ونسـبة )18،9%( يف القطـاع التجـاري، ونسـبة )15.1 %( يف القطـاع اخلدمـي، 

ونسـبة )13.2%( يف القطـاع املـايل، ونسـبة )5%( يف القطـاع الصناعـي.

ولكــي تعمــل هــذه املنشــآت واملنظمــات يف بيئــة جيــدة، ال بــد أن يكــون هلــا قبــول مــن قبــل 
أفــراد اجملتمــع يف هــذه البيئــة، كمــا أن اهتمــام املنشــآت االقتصاديــة ابملشــكالت واالحتياجــات 
االجتماعيــة الــي يعــاين منهــا اجملتمــع الــذي تعمــل بــه، وحماولــة املشــاركة يف حلهــا، وحتمــل 
مســئولياهتا جتاههــا يزيــد مــن تقديــر هــذا اجملتمــع وارتباطــه هبــذه املنشــآت ووالئــه هلــا، ممــا يعــود 

ابلنفــع علــي املنشــأة نفســها ويســهل مــن أدائهــا ألعماهلــا.

ومـن مث فـأن لشـركات القطـاع اخلـاص أثـر مهـم يف النهـوض ابجملتمـع احمللـي، مـن خـالل 
الثقـايف ، وتطويـر املـوارد البشـرية  شـق الطـرق، وبنـاء املستشـفيات، واملـدارس، ونشـر الوعـي 
... اخل، كل هـذا يعتـر جـواز عبـور منشـآت القطـاع اخلـاص للمجتمـع، نتيجـة لسـمعة الشـركة 

ومكانتهـا بـن السـكان نتيجـة لألثـر الطيـب الـذي تركـه يف حياهتـم.

جدول رقم )3(: يوضح عدد فروع الشركات املستقصاة.

%كعدد فروع الشركات املستقصاة
2750.9أقل من5 فروع

5917 – أقل 10 فروع
1047.5- أقل 15 فرع
1559.4- أقل 20 فرع

20815.1 فرع فأكثر
53100اجملموع

5 فروعاملتوسط العام 

كشــفت بيــاانت اجلــدول رقــم )6( أن أعــداد فــروع الشــركات املســتقصاه تراوحــت بــن ) 
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أقــل مــن 5 فــروع وأكثــر مــن 20 فــرع للشــركة الواحــدة (، وكان )50.9%( مــن مفــردات العينــة 
املســتقصاه لديهــم ) أقــل مــن 5 فــروع (، بينمــا )15.1%( منهــا لديهــا )أكثــر مــن 20 فرعــا(، 
وبلــغ املتوســط العــام لعــدد فــروع الشــركات املســتقصاة حنــو )5 فــروع لــكل شــركة (، وهــو مــا 
يوضــح طبيعــة هــذه الشــركات وقوهتــا ومركزهــا التنافســي يف جمــال عملهــا، ويؤكــد علــي ضــرورة 
تقــدمي هــذه الشــركات لرامــج وخدمــات املســؤولية االجتماعيــة خاصــة يف اجملتمعــات احملليــة الــي 

توجــد فيهــا، وأيضــا علــي مســتوي البيئــة الداخليــة هلــا.

جدول رقم )4(: يوضح عدد املستفيدين املباشرين من هذه الرامج )جهات – أفراد(.

%كيوضح عدد املستفيدين املباشرين من هذه الربامج
1630.2أقل من 100

    1000-1011630.2
2000 - 100159.4

20011630.2 فأكثر
100%53اجملموع

وحـــول عـــدد املســـتفيدين مـــن هـــذه الرامـــج )جهـــات- أفـــراد( تبـــن أن )30.2%( مـــن 
ــا يقـــل عـــن 100 فـــرد ( يف اجملتمـــع احمليـــط   ــا بشـــكل مباشـــر ) مـ هـــذه الشـــركات ختـــدم براجمهـ
هبـــا، و)30.2%%( مـــن هـــذه الشـــركات ختـــدم براجمهـــا بشـــكل مباشـــر مـــن )101- 1000( 
فـــرد يف اجملتمـــع احمليـــط  هبـــا ، و)4.9%( مـــن هـــذه الشـــركات ختـــدم براجمهـــا بشـــكل مباشـــر 
مـــن )1001- 2000( فـــرد  يف اجملتمـــع احمليـــط  هبـــا، و)30.2%( مـــن هـــذه الشـــركات ختـــدم 

براجمهـــا بشـــكل مباشـــر مـــن ) 2001 فأكثـــر ( فـــرد يف اجملتمـــع احمليـــط هبـــا.

اجلديـــر ابلذكـــر أن كثـــريا مـــن القائمـــن علـــي هـــذه الشـــركات يؤمنـــون أن مـــا يقومـــون 
بـــه مـــن أعمـــال خرييـــة شـــخصية تقـــع ضمـــن برامـــج املســـؤولية االجتماعيـــة لشـــركاهتم، وأن 
املســـؤولية االجتماعيـــة هـــي عمـــل خـــريي يقومـــون بـــه مرضـــاة هلل عـــز وجـــل، ممـــا يفســـر عـــدم 
وجـــود تقاريـــر لرامـــج املســـؤولية االجتماعيـــة بكثـــري مـــن هـــذه الشـــركات، وعـــدم االهتمـــام 

بقيـــاس عائدهـــا علـــي الشـــركة.



د. عادل عزت محمد عيد

المجلد الحادي عشر- العدد الثاني- رجب ١٤٤٠ه/ أبريل 2٠١٩م     267

جدول رقم )5(: يوضح فئات أعمار برامج املسؤولية االجتماعية لدي الشركات املستقصاة.

%كفئات أعمار برامج املسؤولية االجتماعية
1018.9أقل من 3سنوات
3917 – 5 سنوات

3464.1أكثر من 5 سنوات
53100اجملموع

أوضحت نتائج الدراسة امليدانية أن )64.1%( من عينة الدراسة )الشركات املستقصاة( 
يــدل علــي احلــراك  ممــا  مــن )5 ســنوات(،  للمســؤولية االجتماعيــة منــذ أكثــر  برامــج  لديهــا 
العمــل  احلديثــة يف مفاهيــم  التطــورات  الســعودي يف مواكبــة  للمجتمــع  الســريع  االجتماعــي 
االجتماعــي واملســؤولية االجتماعيــة، وبصفــة عامــة فــإن بيــاانت اجلــدول تشــري إيل أن الكثــري 
مــن الشــركات لديهــا خــرات يف هــذا اجملــال، ممــا يؤكــد أن مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة قــد أخــذ 

يف االنتشــار يف اجملتمــع الســعودي.

جدول رقم )6(: يوضح فئات حجم ميزانيات برامج املسؤولية االجتماعية.

%كفئات أعمار برامج املسؤولية االجتماعية
2343.4أقل من مليون رايل

1528.3من مليون – 5 مالين
23.8من 6 مالين – عشر مالين   

1324.5أكثر من 10 مالين          
53100اجملموع

تنوعت أحجام ميزانيات برامج املسؤولية االجتماعية يف عينة الشركات املستقصاة تبعا 
حلجم كل شركة وإيراداهتا، حيث تبن أن )43.4%( من الشركات الي تقدم برامج املسؤولية 
االجتماعية تقل ميزانيات هذه الرامج لديها عن مليون رايل سنواي، ونسبة )28.3%( منها 
تراوح ميزانيتها لرامج املسؤولية االجتماعية بن مليون ومخسة مالين رايل سنواي، و) %3.8( 
تراوح ميزانيتها لرامج املسؤولية االجتماعية بن سته وعشر مالين رايل سنواي، و)%24( 
بلغت ميزانيتها لرامج املسؤولية االجتماعية أكثر من عشر مالين رايل سنواي، ويف حتليلنا 
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وجدان أن أحجام ميزانيات هذه الشركات ال تتناسب مع إمجايل مبيعاهتا السنوية، حيث تبن 
أن كثري من هذه الشركات تزيد مبيعاهتا السنوية عن مليار رايل.

جدول رقم )7(: يوضح فئات أعداد املوظفن ابلشركات املستقصاة.

%كفئات أعداد املوظفني ابلشركات املستقصاه
1834أقل من 100 موظف

1222.6من 100– 200 موظف
59.4من 201–300 موظف
1834أكثر من 300 موظف

100%53اجملموع

توضـــح بيـــاانت اجلـــدول رقـــم )7( قـــوة عينـــة الشـــركات املســـتقصاة، والـــذي يتضـــح منـــه أن 
)34%( مـــن الشـــركات املســـتقصاة عـــدد املوظفـــن هبـــا )أقـــل مـــن 100 موظـــف(، و)%22.6( 
عـــدد املوظفـــن هبـــا يـــراوح مـــن ) 100– 200 موظـــف (، و)9.4%( مـــن الشـــركات عـــدد 
يـــراوح مـــن )201–300 موظـــف (، ويتضـــح منـــه أيضـــا أن )34%( مـــن  املوظفـــن هبـــا 
الشـــركات املســـتقصاة يزيـــد عـــدد العاملـــن فيهـــا عـــن )300 موظـــف (، ممـــا يؤكـــد ضـــرورة تقـــدمي 
هـــذه الشـــركات لرامـــج وخدمـــات املســـؤولية االجتماعيـــة، خاصـــة علـــي مســـتوي البيئـــة الداخليـــة 

هلـــا )موظفـــن – مســـامهن – عمـــالء(. 

جدول رقم )8(: يوضح أشكال مسامهة الشركات املستصقاة يف جماالت العمل االجتماعي.

%كأشكال مسامهة لشركات يف جماالت العمل االجتماعي
56.630الترع ابملال

1.91الترع أبراضي ومباين
18.910الترع مبنتجات من املؤسسات والشركات
15.18تقدمي أجهزة ومعدات لفئات احملتاجن

54.729املشاركة يف تنفيذ مشروعات اجتماعية خلدمة اجملتمع
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أولوايت  بشأن  املستقصاه(  الشركات   ( الدراسة  عينة  مرئيات   )8( رقم  اجلدول  يبن 
يف  جاء  االجتماعية،  واملسؤولية  االجتماعي  العمل  جماالت  يف  اخلاص  القطاع  مسامهات 
تنفيذ  يف  املشاركة  الثانية  املرتبة  يف  وجاء   ،)%56.6( بنسبة  وذلك  ابملال  الترع  مقدمتها 
 )%18.9( بنسبة  الثالثة  املرتبة  ويف   ،)%54.7( ينسبة  اجملتمع  اجتماعية خلدمة  مشروعات 
بنسبة  ومعدات  أجهزة  تقدمي  الرابعة  املرتبة  والشركات، ويف  املؤسسات  من  مبنتجات  الترع 

)15.1%(، مث الترع أبراضي ومباين بنسبة ضئيلة جداً )%1.9(.

ب – اإلجابة علي تساؤالت الدراسة: 
املسؤولية  ملعين  الدراسة  عينة  مفردات  مفهوم  ما  األول:  التساؤل 

اخلاص؟ للقطاع  االجتماعية 

جدول رقم )9(: يوضح مفهوم مفردات عينة الدراسة ملعي املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص.

مفهوم مفردات عينة الدراسة ملعىن املسؤوليةم
 االجتماعية للقطاع اخلاص

إىل حد موافق
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
النسبية

الرتتيب

361521402.6488.16حق اجملتمع جيب علي الشركات أن تتكفل به. 1
21382.6086.87 3417عمل خريي تقوم به بعض الشركات.2
381231412.6688.75التزام أخالقي من الشركات بتنمية اجملتمع.3
361521402.6488.16ترمجة ملبادئ التكافل االجتماعي ابجملتمع.4
44811492.8193.71وسيلة لتحقيق السمعة والفخر للشركة.5
232071162.1973.08أسلوب مفروض علي الشركات جيب تبنيه.6
1821141102.0869.29التزام قانوين يفرضه اجملتمع.7
371511422.6889.34التزام لتحقيق التنمية املستدامة يف اجملتمع.8
371511422.6889.34استثمار طويل األمد ملوارد الشركات.9
41931442.7290.62حتلي الشركات بروح املواطنة.10
391221432.7090.03خيار لزايدة اإلنتاج.11

أتييــدا  هنــاك  أن  املســتقصاه  الشــركات  لعينــة  امليدانيــة  الدراســة  نتائــج  أظهــرت 
واضحــا مــن قبــل القائمــن علــي هــذه الشــركات- لفكــرة ومبــدأ حتقيــق الســمعة والفخــر 
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للقطــاع  االجتماعيــة  املســؤولية  عــن  لديهــم  األساســية  املفاهيــم  ركــزت  حيــث  للشــركة؛ 
لتحقيــق  وســيلة  مبثابــة  االجتماعيــة  املســؤولية  اعتبــار  وهــي  مهمــة  علــي خاصيــة  اخلــاص 
ذلــك  يف  يليهــا  منهــم،   )%93.7( حنــو  املفهــوم  هــذا  ويؤيــد  للشــركة،  والفخــر  الســمعة 
ارتبــاط املفهــوم بــروح املواطنــة، حيــث رأي مــا يقــرب مــن )90.6%( منهــم أن املســؤولية 

املواطنــة. بــروح  الشــركات  حتلــي  هــي  االجتماعيــة 

املسؤولية  برامج  علي  القائمن  نظر  وجهة  من  االجتماعية  املسؤولية  تدرجت  وقد 
االجتماعية هبذه الشركات لتأخذ معاين خمتلفة والذي وضح يف:

- خيار لزايدة اإلنتاج )%90(.
- التزام لتحقيق التنمية املستدامة يف اجملتمع )%89.3( .

- استثمار طويل األمد ملوارد الشركات )%89.3(.
- التزام أخالقي من الشركات بتنمية اجملتمع )%83.7(.

ويالحظ هنا أن تعريفهم ملفهوم املسؤولية االجتماعية ركز علي ثالث مبادئ وهي: 
- مبدأ العوائد املادية.

- مبدأ التنمية املستدامة.
- املبدأ األخالقي.

أتييدا  هناك  أن  أيضا  املستقصاه  الشركات  لعينة  امليدانية  الدراسة  نتائج  أظهرت  كما 
واضحا من قبل القائمن علي هذه الشركات- لفكرة ومبدأ التكافل االجتماعي بن شرائح 
اجملتمع، واعتبار املسؤولية االجتماعية مبثابة حق اجملتمع جيب علي الشركات أن تتكفل به، 
ويؤيد هذا املفهوم حنو )88.1%( منهم، يليها يف ذلك ارتباط املفهوم ابلعمل اخلريي، حيث 
رأي ما يقرب من )86.8 %( منهم أن املسؤولية االجتماعية هي عمل خريي تقوم به الشركات.

ومما سبق ميكن وصف املسؤولية االجتماعية من وجهة نظر عينة الدراسة علي أهنا:
- وسيلة لتحقيق السمعة والفخر للشركة.
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- حتلي الشركات بروح املواطنة.
- خيار لزايدة اإلنتاج.

- التزام لتحقيق التنمية املستدامة يف اجملتمع.
- التزام أخالقي من الشركات جتاه اجملتمع.

إجابة السؤال الثاين: ما دوافع املسئولية االجتماعية للقطاع اخلاص؟

جدول رقم )10(: يوضح دوافع املسئولية االجتماعية للقطاع اخلاص.

دوافع املسئولية االجتماعية م
للقطاع اخلاص

إىل حد موافق
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
النسبية

الرتتيب

اعراف الشركات بفضل اجملتمع علي ما حققته 1
من جناح أو أرابح.

44721482.7993.12

رعاية العاملن وحتقيق الرفاهية االجتماعية 2
واالستقرار النفسي هلم.

301831292.4381.18

اكتساب ثقة اجلمهور ورضا املستهلكن خلدمة 3
األهداف االقتصادية للشركات.

41831422.6889.33

44811492.8193.71 حتقيق السمعة احلسنة للشركات كميزة تنافسية.4
مشاركة ا لدولة يف العديد من القضااي الي ال 5

تستطيع حتملها مبفردها.
292161352.5584.95

262161262.3879.210التزام بتحقيق التنمية املستدامة.6
321651332.5183.66مساندة الدولة يف حتقيق األهداف التنموية.7
تعاظم األرابح يف حال تبي الشركات أدوارًا 8

اجتماعية كرى.
291961312.4782.47

حتقيق رضا اجملتمع ومد جسورا لتعاون والتفاهم 9
معه. 

381231412.6688.74

التقليل من إجراءات الدولة وقوانينها املتعلقة 10
ابلتدخل يف شؤون  قطاع األعمال. 

1622151072.0267.311

التقليل من النقد املوجه هليمنة الشركات على 11
القرارات املتعلقة حبياة الناس.

233281412.6688.74

311751322.4983.07حتسن نوعية احلياة يف اجملتمع.12
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دوافع املسئولية االجتماعية م
للقطاع اخلاص

إىل حد موافق
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
النسبية

الرتتيب

321471312.4782.47حتقيق االستقرار االجتماعي يف اجملتمع.13
إدراك منظمات القطاع اخلاص لدورها 14

351171412.6688.74االجتماعي.

ختفيف األعباء الي تتحملها الدولة يف أداء 15
291771352.5584.95مهامها وخدماهتا.

زايدة العوائد املالية الي تعود للدولة16
1521171041.9665.412 )الضرائب والرسوم(.

3211101282.4280.59حتقيق التطور التكنولوجي يف مجيع اجملاالت.17

أشارت بياانت اجلدول رقم )10( دوافع املسئولية االجتماعية للقطاع اخلاص- والي 
متثلت من وجهة نظر عينة الدراسة علي النحو التايل:

تنافســـية  للشـــركات كميـــزة  الســـمعة احلســـنة  املرتبـــة األويل: حتقيـــق  فقـــد جـــاء يف 
مبتوســـط مرجـــح )2.81( وقـــوة نســـبية )93.7%(، واعـــراف الشـــركات بفضـــل اجملتمـــع 
علـــي مـــا حققتـــه مـــن جنـــاح أو أرابح، مبتوســـط مرجـــح )2.79( وقـــوة نســـبية )%93.1( 
، واكتســـاب ثقـــة اجلمهـــور ورضـــا املســـتهلكن خلدمـــة األهـــداف االقتصاديـــة للشـــركات 
مبتوســـط مرجـــح )2.68( وقـــوة نســـبية )89.3%(، وحتقيـــق رضـــا اجملتمـــع ومـــد جســـور 
االجتماعـــي،  لدورهـــا  اخلـــاص  القطـــاع  منظمـــات  وإدراك  معـــه،  والتفاهـــم  التعـــاون 
النـــاس  حبيـــاة  املتعلقـــة  القـــرارات  علـــى  الشـــركات  هليمنـــة  املوجـــه  النقـــد  مـــن  والتقليـــل 
مبتوســـط مرجـــح )2.66( وقـــوة نســـبية )88.7%( – ويالحـــظ هنـــا تركيـــز عينـــة الدراســـة 
علـــي  ينعكـــس  مبـــا  لشـــركاهتم،  احلســـنة  الســـمعة  وحتقيـــق  اجلمهـــور  ثقـــة  اكتســـاب  علـــي 

خدمـــة نشـــاط شـــركاهتم وتعاظـــم األرابح هبـــا يف املقـــام األول. 

وجــاء يف املرتبــة الثانيــة: مشــاركة الدولــة يف العديــد مــن القضــااي الــي ال تســتطيع حتملهــا 
مبفردهــا، وختفيــف األعبــاء الــي تتحملهــا الدولــة يف أداء مهامهــا وخدماهتــا. مبتوســط مرجــح 
التنمويــة مبتوســط  األهــداف  الدولــة يف حتقيــق  نســبية )84.9%(، ومســاندة  )2.55( وقــوة 
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أدوارًا  الشــركات  تبــي  حــال  األرابح يف  وتعاظــم    )%83.6( نســبية  وقــوة   )2.51( مرجــح 
اجتماعيــة كــرى، وحتســن نوعيــة احليــاة يف اجملتمع،وحتقيــق االســتقرار االجتماعــي يف اجملتمــع 
وذلــك مبتوســط مرجــح )2.47( وقــوة نســبية )82.4%(- ويالحــظ هنــا تركيــز عينــة الدراســة 
علــي الشــراكة والتعــاون والتكامــل بــن القطــاع اخلــاص والدولــة يف حتقيــق األهــداف التنمويــة 

وحتســن نوعيــة احليــاة واالســتقرار االجتماعــي يف اجملتمــع.

واالســتقرار  االجتماعيــة  الرفاهيــة  وحتقيــق  العاملــن  رعايــة  الثالثــة:  املرتبــة  يف  وجــاء 
النفســي هلــم مبتوســط مرجــح )2.43( وقــوة نســبية )81.1%(، وحتقيــق التطــور التكنولوجــي 
يف مجيــع اجملــاالت مبتوســط مرجــح )2.42( وقــوة نســبية )80.5%( ، والتــزام بتحقيــق التنميــة 
املســتدامة مبتوســط مرجــح )2.38( وقــوة نســبية )79.2%( - ويــري الباحــث أن هــذه القضــااي 
واالهتمامــات  كان جيــب أن حتتــل مرتبــة متقدمــة مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة، حيــث أن 
التــرع والتطــوع إيل جهــود وثقافــة  مــن فكــرة  تنتقــل  أن  املســؤولية االجتماعيــة جيــب  ثقافــة 

التمكــن وذلــك لتحقيــق التنميــة املســتدامة يف اجملتمــع.

إجابة السؤال الثالث: ما أولوايت القضااي االجتماعية اليت يرى القطاع اخلاص فيها 
فرص للمسامهة والتأثري يف حتقيق التنمية املستدامة؟

جدول رقم )11(:
أولوايت القضااي االجتماعية الي يرى القطاع اخلاص فيها فرص للمسامهة والتأثري يف حتقيق التنمية املستدامة

إىل حد موافقأولوايت القضااي االجتماعيةم
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
النسبية

الرتتيب

361521402.6488.11دعم برامج التدريب والتأهيل والتوظيف.1

2
املسامهة يف دعم اجلودة ملختلف

2321322.5083.03 28 الرامج التعليمية.  

املسامهة يف قطاع اخلدمات واملساعدات 3
51262.3879.27 2523االجتماعية.

4
املسامهة يف بناء اقتصاد املعرفة وتعزيز

262341282.4280.55 االبتــكار واالخراع.



المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص ودورها في تحقيق التنمية المستدامة

27٤                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

إىل حد موافقأولوايت القضااي االجتماعيةم
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
النسبية

الرتتيب

5
دعم ومتويل برامج  املشروعات الصغرية لتشجيع 

252441272.4079.96شباب اخلرجين على العمل احلر. 

6
دعم برامج ومشروعات التنمية املستدامة يف 

371241392.6287.42اجملتمع. 

7
دعم برامج املسؤولية االجتماعية 

371241392.6287.42للقضاء على الفقر.

3013101262.3879.27دعم ومتويل برامج القروض احلسنة. 8
2713131202.2675.59تقدمي برامج لدعم اإلسكان اخلريي.9

املسامهة يف دعم خدمات الرعاية الصحية 10
262071252.3678.68للمواطنن.

3111111262.3879.27دعم الفعاليات احلكومية خلدمة اجملتمع.11

12
املسامهة يف مشروعات البي التحتية

2419101202.2675.59 واملرافق العامة.

311661312.4782.44املسامهة يف مشروعات احلفاظ علي البيئة.13

وفيما يتعلق أبولوايت القضااي االجتماعية الي يرى القطاع اخلاص فيها فرص للمسامهة 
والتأثري يف حتقيق التنمية املستدامة.

1- أظهـــرت نتائـــج الدراســـة امليدانيـــة أن برامـــج التدريـــب والتأهيـــل والتوظيـــف أتيت 
ــا  ــة ضـــرورة تقدمهـ ــة الدراسـ ــردات عينـ ــة الـــي تـــري مفـ ــؤولية االجتماعيـ ــة برامـــج املسـ يف مقدمـ
ــدارة األولـــوايت مبتوســـط مرجـــح  ــائل التدريـــب والتأهيـــل والتوظيـــف صـ ــد احتلّـــت مسـ – فقـ
)2.46( وقـــوة نســـبية )88.1%(، وهـــذه الصـــورة تتفـــق مـــع األولويّـــة الوطنيّـــة فيمـــا يتعلّـــق 

ــري فـــرص العمـــل.  ــاد وتوفـ إبجيـ

2- ويلــي ذلــك مــن حيــث األمهيــة واألولويــة مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة » دعــم برامــج 
ومشــروعات التنميــة املســتدامة يف اجملتمــع » مبتوســط مرجــح )2.62( وقــوة نســبية )%87.4(، 
وبنفــس النســبة مت تركيــز عينــة الدراســة بشــكل كبــري علــى » دعــم برامــج املســؤولية االجتماعيــة 
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للقضــاء علــى الفقــر«-  ويــري الباحــث أن هــذه املوضوعــات تعتــر نقلــة نوعيــة كبــرية يف فكــر 
القطاع اخلاص ، وهو التوجه بفعالية إىل برامج املسؤولية االجتماعية اهلادفة إىل حتقيق التنمية 
املســتدامة يف اجملتمــع ومواجهــة مشــكالت الفقــر، مبعــي االنتقــال برامــج املســؤولية االجتماعيــة 

مــن ثقافــة التطــوع والتــرع إيل ثقافــة التمكــن.

3- وأظهـــرت نتائـــج الدراســـة امليدانيـــة أيضـــا تركيـــز عينـــة الدراســـة بشـــكل كبـــري علـــى 
"املســـامهة يف دعـــم جـــودة خمتلـــف الرامـــج التعليميـــة" مبتوســـط مرجـــح )2.50( وقـــوة نســـبية 
)83%(، وهـــذا يعـــي أن هـــذه الشـــركات غـــري معنيّـــة بكّميـــة التعليـــم إمّنـــا بنوعّيتـــه ، ومـــن مث 
فهـــم معنيّـــون ابملخرجـــات الـــي يقدمهـــا النظـــام التعليمـــي، وإذا يرجـــم عـــدم قـــدرة املؤسســـات 
التعليميـــة علـــى أتمـــن املؤهـــالت الـــي تطلبهـــا ســـوق العمـــل ، ويف الواقـــع تتـــدرّج هـــذه املؤهـــالت 
مـــن أعلـــى مســـتوايت التأهيـــل التقـــي إىل التدريـــب األساســـي واملهـــي،ويف هـــذه احلالـــة يتـــّم 
ـــة لدعـــم خمتلـــف برامـــج التعليـــم  الركيـــز بشـــكل رئيســـي علـــى توجيـــه برامـــج املســـؤولية االجتماعّي
والتدريب،ويـــرى الباحـــث يف أّن دعمهـــم هلـــذه الرامـــج ليـــس مســـامهة اجتماعيـــة فحســـب إمّنـــا 

أيًضـــا كفالـــة لتزويـــد قطـــاع األعمـــال ابلكـــوادر املطلوبـــة. 

4- ويلـــي ذلـــك مـــن حيـــث األمهيـــة "املســـامهة يف مشـــروعات احلفـــاظ علـــي البيئـــة" 
أصبحـــت  الـــي  املؤسســـة  عـــامل  اقتحـــم  املســـتدامة  التنميـــة  مفهـــوم  أن  ذلـــك   ،)%82.4(
واالجتماعيـــة كشـــرط  البيئيـــة  واملتطلبـــات  االقتصاديـــة  أهدافهـــا  بـــن  ابلتوفيـــق  مطالبـــة 

بقاءهـــا. وضمـــان  منوهـــا  لتحقيـــق 

5- وأظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن )80.5%( من مفردات العينة تري أن املسامهة 
يف بناء اقتصاد املعرفة وتعزيز االبتكار واالخراع من أهم األولوايت الي جيب أن يركز عليها 
القطاع اخلاص، والسبب يعود، إيل أّن هذه املسائل ليست جماال ميكن للقطاع اخلاص أن 
يكون فيها فّعااًل فحسب ،إمّنا ألن فرص النجاح التجاري يف قطاع تقنية املعلومات مرتبط 

بشكل كبري ابالخراع واالبتكار.

6- وأييت بعد ذلك من حيث األولوية واألمهية "دعم ومتويل برامج  املشروعات الصغرية 
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لتشجيع شباب اخلرجين على العمل احلر" مبتوسط مرجح )2.40( وقوة نسبية )%79.9(، 
– لذا فإن احلاجة ترز إىل أتهيل الشباب إلنشاء املشاريع الصغرية ،ممّا يعي حتديدا مساعدة 

الشباب من اجلنسن على اكتساب املهارات ليخلقوا ألنفسهم فرص عمل. 

اإلنســـانية"  االجتماعيـــة  واملســـاعدات  اخلدمـــات  قطـــاع  يف  "املســـامهة  تـــزال  وال   -7
تشـــغل ابل وفكـــر القائمـــن علـــي هـــذه اهليئـــات واملنشـــات والشـــركات، حيـــث أظهـــرت نتائـــج 
الدراســـة امليدانيـــة أن برامـــج املشـــروعات االقتصاديـــة لألغـــراض اخلرييـــة مـــن الرامـــج الـــي ترغـــب 
مفـــردات عينـــة الدراســـة يف تقدميهـــا للمجتمـــع ومنهـــا التـــرع للجمعيـــات اخلرييـــة يف خمتلـــف أحنـــاء 
اململكـــة ودعـــم إنشـــاء وتشـــغيل بعـــض املراكـــز االجتماعيـــة مثـــل مراكـــز رعايـــة املســـنن واملعوقـــن 

واملكفوفـــن واأليتـــام وذوي االحتياجـــات اخلاصـــة.

8- ويلــي ذلــك مــن حيــث األمهيــة واألولويــة – دعــم الفعاليــات احلكوميــة خلدمــة اجملتمــع 
بنســبة )79.3%(، ودعــم خدمــات الرعايــة الصحيــة للمواطنــن بنســبة )78.6%(، واملســامهة 

يف مشــروعات البــي التحتيــة واملرافــق العامــة بنســبة )%75.5(.

إجابــة الســؤال الرابــع: مــا التحــدايت الــيت تواجــه املســؤولية االجتماعيــة للقطــاع 
اخلــاص مــن أن يلعــب دورا فعــاال يف حتقيــق التنميــة املســتدامة؟

جدول رقم )12(: التحدايت الي تواجه املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص من أن يلعب دورا فعاال يف حتقيق التنمية املستدامة.

م
التحدايت اليت تواجه املسؤولية

إىل حد موافق االجتماعية للقطاع اخلاص
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
النسبية

الرتتيب

1
غياب واضح آلليات واسراتيجيات العمل داخل 

311481292.4381.13الشركات فيما خيص املسؤولية االجتماعية.

2
نقص برامج التوعية ابلدور االجتماعي للقطاع 

222291192.2574.89اخلاص يف حتقيق التنمية املستدامة 

3
عــدم وجــود خطــط إســراتيجية واضحــة حتديــد أبــرز 
املســائل االجتماعيــة الواجــب الركيــز عليهــا وإعطاؤهــا 

األولويــة يف برامــج املســؤولية االجتماعيــة.
242361242.3478.06



د. عادل عزت محمد عيد

المجلد الحادي عشر- العدد الثاني- رجب ١٤٤٠ه/ أبريل 2٠١٩م     277

م
التحدايت اليت تواجه املسؤولية

إىل حد موافق االجتماعية للقطاع اخلاص
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
النسبية

الرتتيب

اجتاه املســؤولية االجتماعية للشــركات حنو حتســن 4
192861192.2574.89الســمعة يف اجملتمع .

معظم األنشطة االجتماعية للشركات مازالت 5
تتخذ شكل أعمال خريية. 

2615121322.4983.02

6
النظرة الضيقة والقصرية املدى لقضية املسؤولية 

302351462.7591.81االجتماعية وغياب فكر التنمية املستدمية. 

7
قلما تقوم الشركات مبناقشة املسؤولية االجتماعية 

252351262.3879.25علي أسس اقتصادية أو من منظور تنموي .

8
نقص احلوافز املخصَّصة ألصحاب األعمال حلفزهم 

242091212.2876.18على املسامهة يف أداء املسؤولية االجتماعية.

نقص يف الكوادر املتخصصة الالزمة إلدارة برامج 9
املسؤولية االجتماعي.

212391182.2374.210

10
ضعف التنسيق بن اجلهات املنظمة للعمل 

291681272.4079.94االجتماعي التنموي.

11
غياب كامل لتقييم الشركات علي أساس أنشطتها 

281871272.4079.94يف املسؤولية االجتماعية.

12
اخلوف من أتثري نشاطات املسؤولية االجتماعية 

2611161162.1973.011للشركة علي مركزها االقتصادي.

13
نظرة بعض القطاعات احلكومية إيل األنشطة 
االجتماعية للشركات علي أهنا منافسة للقطاع 

احلكومي.
1822131112.0969.812

14
الضغوطات اإلعالمية اخلاطئة، والي تؤدي إىل 
تقدمي املسؤولية االجتماعية وفق صورة ال تزيد 

عن خدمة اجملتمع.
1822131112.0969.812

15

املسؤولية  يف  الشركات  مسامهات  نشر  عدم 
على  انطباع  إعطاء  إىل  أدى  االجتماعية، 
املسؤولية  يف  بدورها  تقوم  ال  الشركات  أن 

االجتماعية.
261891232.3277.47
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م
التحدايت اليت تواجه املسؤولية

إىل حد موافق االجتماعية للقطاع اخلاص
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
النسبية

الرتتيب

15
ضعف وغياب حمفزات السوق يعتر عامل 
مهم يف أتخر الشركات يف تطبيق مفهوم 

املسؤولية االجتماعية.
242091212.2876.18

17
الزال التنظيم املؤسسي للمسؤولية االجتماعية 

1922131272.4079.94للشركات يف مراحله األوىل

مـــن اجلـــدول رقـــم )12( يتضـــح طبقـــا ملرئيـــات عينـــة الدراســـة املســـتصقاه ، أن أهـــم 
التحـــدايت الـــي تواجـــه املســـؤولية االجتماعيـــة للقطـــاع اخلـــاص مـــن أن يلعـــب دورا فعـــاال يف 

حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة هـــي علـــي الرتيـــب:

1- النظرة الضيقة والقصرية املدى لقضية املسؤولية االجتماعية وغياب فكر التنمية املستدمية. 
معظم األنشطة االجتماعية للشركات مازالت تتخذ شكل أعمال خريية.  -2

3- غيـــاب واضـــح آلليـــات واســـراتيجيات العمـــل داخـــل الشـــركات فيمـــا خيـــص 
االجتماعيـــة. املســـؤولية 

الزال التنظيم املؤسسي للمسؤولية االجتماعية للشركات يف مراحله األوىل.  -4
ضعف التنسيق بن اجلهات املنظمة للعمل االجتماعي التنموي.  -5

غياب كامل لتقييم الشركات علي أساس أنشطتها يف املسؤولية االجتماعية.   -6
قلمـــا تقـــوم الشـــركات مبناقشـــة املســـؤولية االجتماعيـــة علـــي أســـس اقتصاديـــة أو مـــن   -7

منظـــور تنمـــوي.
8- عـــدم وجـــود خطـــط إســـراتيجية واضحـــة حتـــدد أبـــرز املســـائل االجتماعيـــة الواجـــب 

ــا األولويـــة يف برامـــج املســـؤولية االجتماعيـــة. ــا وإعطاؤهـ الركيـــز عليهـ
عـــدم نشـــر مســـامهات الشـــركات يف املســـؤولية االجتماعيـــة، أدى إىل إعطـــاء انطبـــاع   -9

علـــى أن الشـــركات ال تقـــوم بدورهـــا يف املســـؤولية االجتماعيـــة.
يف  املســـامهة  علـــى  حلفزهـــم  األعمـــال  املخصَّصـــة ألصحـــاب  احلوافـــز  نقـــص   -10
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االجتماعيـــة  املســـؤولية  أداء 
11- ضعـــف وغيـــاب حمفـــزات الســـوق يعتـــر عامـــل مهـــم يف أتخـــر الشـــركات يف تطبيـــق 

مفهـــوم املســـؤولية االجتماعيـــة.
12- اجتـــاه املســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات حنـــو حتســـن الســـمعة أكثـــر مـــن اجتاههـــا إىل 

املســـؤولية االجتماعيـــة اإلجيابيـــة يف اجملتمـــع.
13- نقص برامج التوعية ابلدور االجتماعي للقطاع اخلاص يف حتقيق التنمية املستدامة.

14- نقص يف الكوادر املتخصصة الالزمة إلدارة برامج املسؤولية االجتماعي.
15-اخلوف من أتثري نشاطات املسؤولية االجتماعية للشركة علي مركزها االقتصادي.

16- نظـــرة بعـــض القطاعـــات احلكوميـــة إيل األنشـــطة االجتماعيـــة للشـــركات علـــي أهنـــا 
منافســـة للقطـــاع احلكومـــي.

17- الضغوطـــات اإلعالميـــة اخلاطئـــة، والـــي تـــؤدي إىل تقـــدمي املســـؤولية االجتماعيـــة وفـــق 
صـــورة ال تزيـــد عـــن خدمـــة اجملتمـــع.

إجابـــة الســـؤال اخلامـــس: مـــا اآلليـــات املناســـبة الـــيت متكـــن القطـــاع اخلـــاص مـــن الوفـــاء 
مبســـئولياته االجتماعيـــة جتـــاه حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة ؟

جدول رقم )13(: اآلليات املناسبة الي متكن القطاع اخلاص من الوفاء مبسئولياته االجتماعية جتاه حتقيق التنمية املستدامة

م
اآلليــات املناســبة الــيت متكــن القطــاع اخلــاص مــن 

إىل حد موافقالوفــاء مبســئولياته االجتماعيــة
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
النسبية

الرتتيب

1
 نشر ثقافة املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص 

401121442.7288.72وتطوير التشريعات ذات الصلة 

2
ضرورة إدماج املسئولية االجتماعية يف رسالة ورؤية 

361431392.6287.43وفلسفة الشركات وثقافتها.  

3
اخلــاص مبســؤولياته  القطــاع  هنــوض  التوعيــة أبمهيــة 
املــدى  تعزيــز مكانتــه علــي  االجتماعيــة وأثرهــا يف 

والبعيــد.   القريــب 
331911382.6086.84
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م
اآلليــات املناســبة الــيت متكــن القطــاع اخلــاص مــن 

إىل حد موافقالوفــاء مبســئولياته االجتماعيــة
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
النسبية

الرتتيب

4
وضع الدولة تصور شامل عن متطلبات التنمية 
املستدامة الي ميكن للقطاع اخلاص املسامهة فيها 

من خالل برامج املسؤولية االجتماعية.
331911382.6086.84

5

مراعاة املنشآت يف توجهها ألداء املسؤولية 
االجتماعية توجيه براجمها جملاالت التنمية املستدامة 

واحملققة لقيمة مضافة ومستمرة للفئة املستفيدة 
وللمجتمع.

331731362.5785.56

قيام الدولة بتوفري البنية التحتية الالزمة لتيسري قيام 6
321651332.5183.69مؤسسات القطاع اخلاص مبسؤولياهتا االجتماعية.

قيام الدولة بتوفري حمفزات ملنشآت القطاع اخلاص 7
على ضوء متيزها يف برامج املسؤولية االجتماعية.

321741342.5384.38

تنفيذ برامج مشركة بن القطاع العام واخلاص ذات 8
ثقل اسراتيجي يف جماالت املسؤولية االجتماعية.

302121342.5384.38

9
بذل الدولة جهودا حثيثة لربط العمل اخلريي 

ابلتنمية املستدامة وإضفاء الطابع املؤسسي علي 
نشاطات املسؤولية. 

351351362.5785.56

10
التعاون والتنسيق بن منشات القطاع اخلاص 

واملنظمات األهلية مع تنمية املشاريع اخلريية لتصبح 
علي أملدي البعيد كياانت كري.

361431392.6287.43

11
تبادل اخلرات والتجارب العملية بن منشآت 

القطاع اخلاص لتطبيق أفضل األساليب جدوى يف 
جماالت املسؤولية. 

371331582.9899.41

12
توفري عدد كايف من املختصن واملهتمن ابلعمل 

االجتماعي يف إدارة املسؤولية االجتماعية مبنشات  
القطاع اخلاص.

282231312.4782.410
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م
اآلليــات املناســبة الــيت متكــن القطــاع اخلــاص مــن 

إىل حد موافقالوفــاء مبســئولياته االجتماعيــة
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
النسبية

الرتتيب

13
وضع أنظمة حملاسبة الشركات على أدائها 

االجتماعي حبيث تقدم التسهيالت املختلفة 
للشركات املسئولة اجتماعيا وحتاسب الشركات غري 

املسئولة اجتماعيا.

331641352.5585.07

14
التزام منشآت القطاع اخلاص بتوفري عنصري 

الشفافية واإلفصاح عن براجمها املنفذة يف جمال 
املسؤولية االجتماعية.

351531382.6086.84

15
القطاع اخلاص بوضع خطط سنوية   تشجيع 
االجتماعية  املسئولية  برامج  لتنفيذ  منظمة 

ضمن التقرير السنوي للشركة.
351261352.5585.07

16
اعتبار املسئولية االجتماعية من مسئوليات 

اإلدارة التنفيذية للشركة وحتت إشرافها ضمن 
خطط وسياسات جمالس إدارات الشركات.

281691252.3678.614

17

إنشاء جملس أعلى للعمل االجتماعي، يضم يف 
عضويته ممثلن للقطاع اخلاص، يضع خططًا 
وإسراتيجياٍت واضحًة، وأولوايت ملمارسة 

املسؤولية االجتماعية.

291681272.4079.912

18
اعتبار املسئولية االجتماعية من مسئوليات 

اإلدارة التنفيذية للشركة وحتت إشرافها ضمن 
خطط وسياسات جمالس إدارات الشركات.

262161262.3879.213

19

ضــرورة اهتمــام وســائل اإلعــالم ابلتوعيــة 
بنشــر ثقافــة املســؤولية االجتماعيــة واجملــاالت 
املرتبطــة هبــا والعائــد علــى كل مــن املنشــآت 

املؤديــة هلــا وعلــى اجملتمــع.
312201372.5886.25

20
وجود قنوات فضائية متخصصة يف جمال 

خدمة اجملتمع مع تركيزها على اجلوانب املرتبطة 
ابملسؤولية االجتماعية.

351171342.5384.38
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م
اآلليــات املناســبة الــيت متكــن القطــاع اخلــاص مــن 

إىل حد موافقالوفــاء مبســئولياته االجتماعيــة
ما

غري 
موافق

جمموع 
األوزان

املتوسط 
املرجح

القوة 
النسبية

الرتتيب

االنتقال  يف برامج املسؤولية االجتماعية من 21
281961282.4280.511الترع إيل العطاء الذكي والتمكن.

ضرورة تعميم جتارب الشركات الرائدة يف أداء 22
341361342.5284.38املسؤولية االجتماعية.  

تشـــري بيـــاانت اجلـــدول رقـــم )14( اآلليـــات املناســـبة الـــي متكـــن القطـــاع اخلـــاص مـــن الوفـــاء 
مبســـئولياته االجتماعيـــة جتـــاه حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة علـــي النحـــو التـــايل:-

1- تبـــادل اخلـــرات والتجـــارب العمليـــة بـــن منشـــآت القطـــاع اخلـــاص لتطبيـــق أفضـــل 
األســـاليب جـــدوى يف جمـــاالت املســـؤولية االجتماعيـــة.

2-نشر ثقافة املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص وتطوير التشريعات ذات الصلة بذلك.
3-ضرورة إدماج املسئولية االجتماعية يف رسالة ورؤية وفلسفة الشركات وثقافتها.  

4-التعـــاون والتنســـيق بـــن منشـــات القطـــاع اخلـــاص واملنظمـــات األهليـــة مـــع تنميـــة املشـــاريع 
اخلرييـــة لتصبـــح علـــي أملـــدي البعيـــد كيـــاانت كـــري.

5- التوعية أبمهية هنوض القطاع اخلاص مبسؤولياته االجتماعية وأثرها يف تعزيز مكانته 
واستثماراته علي املدى القريب والبعيد.

6- التـــزام منشـــآت القطـــاع اخلـــاص بتوفـــري عنصـــري الشـــفافية واإلفصـــاح عـــن براجمهـــا 
املنفـــذة يف جمـــال املســـؤولية االجتماعيـــة.

7- وضـــع الدولـــة تصـــور شـــامل عـــن متطلبـــات التنميـــة املســـتدامة الـــي ميكـــن للقطـــاع 
اخلـــاص املســـامهة فيهـــا مـــن خـــالل برامـــج املســـؤولية االجتماعيـــة.

8- ضـــرورة اهتمـــام وســـائل اإلعـــالم ابلتوعيـــة بنشـــر ثقافـــة املســـؤولية االجتماعيـــة ومبادئهـــا 
الصحيحـــة واجملـــاالت املرتبطـــة هبـــا والعائـــد علـــى كل مـــن املنشـــآت املؤديـــة هلـــا وعلـــى اجملتمـــع.

9- مراعـــاة املنشـــآت يف توجههـــا ألداء املســـؤولية االجتماعيـــة توجيـــه براجمهـــا جملـــاالت 
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التنميـــة املســـتدامة واحملققـــة لقيمـــة مضافـــة ومســـتمرة للفئـــة املســـتفيدة وللمجتمـــع.
10- بـــذل الدولـــة جهـــودا حثيثـــة لربـــط العمـــل اخلـــريي ابلتنميـــة املســـتدامة وإضفـــاء الطابـــع 

املؤسســـي علي نشـــاطات املســـؤولية االجتماعية .  
11- تشـــجيع القطـــاع اخلـــاص بوضـــع خطـــط ســـنوية منظمـــة لتنفيـــذ برامـــج املســـئولية 

االجتماعيـــة ضمـــن التقريـــر الســـنوي للشـــركة.
12- وضـــع أنظمـــة حملاســـبة الشـــركات علـــى أدائهـــا االجتماعـــي حبيـــث تقـــدم التســـهيالت 

املختلفـــة للشـــركات املســـئولة اجتماعيـــا وحتاســـب الشـــركات غـــري املســـئولة اجتماعيـــا.
13- قيـــام الدولـــة بتوفـــري حمفـــزات ملنشـــآت القطـــاع اخلـــاص علـــى ضـــوء متيزهـــا يف برامـــج 

املســـؤولية االجتماعيـــة. 
14- تنفيـــذ برامـــج مشـــركة بـــن القطـــاع العـــام واخلـــاص ذات ثقـــل اســـراتيجي يف جمـــاالت 

املســـؤولية االجتماعية.
15- ضرورة تعميم جتارب الشركات الرائدة يف أداء املسؤولية االجتماعية.  

16- قيـــام الدولـــة بتوفـــري البنيـــة التحتيـــة الالزمـــة لتيســـري قيـــام مؤسســـات القطـــاع اخلـــاص 
مبســـؤولياهتا االجتماعيـــة.

17- توفـــري عـــدد كايف مـــن املختصـــن واملهتمـــن ابلعمـــل االجتماعـــي  للعمـــل يف إدارة 
املســـؤولية االجتماعيـــة مبنشـــات  القطـــاع اخلـــاص.

18- االنتقـــال يف برامـــج املســـؤولية االجتماعيـــة مـــن التـــرع إيل العطـــاء الذكـــي والتمكـــن.
19- إنشـــاء جملـــس أعلـــى للعمـــل االجتماعـــي، يضـــم يف عضويتـــه ممثلـــن للقطـــاع اخلـــاص، 

يضـــع خططـًــا وإســـراتيجياٍت واضحـــًة، وأولـــوايت ملمارســـة املســـؤولية االجتماعيـــة.
20- اعتبـــار املســـئولية االجتماعيـــة مـــن مســـئوليات اإلدارة التنفيذيـــة للشـــركة وحتـــت 

إشـــرافها ضمـــن خطـــط وسياســـات جمالـــس إدارات الشـــركات.
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مراجع الدراسة:
أواًل: املراجع العربية:

- أبـــو ســـخيلة،كمال مجـــال )2015م(، دور القطـــاع اخلـــاص يف التنميـــة االقتصاديـــة مـــن منظـــور االقتصـــاد الوضعـــي 
واإلســـالمي، رســـالة ماجســـتري غـــري منشـــورة: اجلامعـــة اإلســـالمية، كليـــة التجـــارة، غـــزة، فلســـطن.

- أبو زنط، ماجدة )2005م(، قياس التنمية املستدامة ومعايريها: جملة الزيتونة للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة 
العلوم اإلنسانية، اجمللد 3، العدد 1: اجلامعة األردنية، عمان، األردن.

- أبـــو زنـــط، ماجـــدة - غنيـــم، عثمـــان حممـــد )2009م(، التنميـــة املســـتدامة مـــن منظـــور الثقافـــة العربيـــة اإلســـالمية، 
جملـــة دراســـات العلـــوم اإلداريـــة، اجمللـــد 36، العـــدد 1: اجلامعـــة األردنيـــة، عمـــان، األردن.

- احلســـن، إحســـان حممـــد )2010م(، النظـــرايت االجتماعيـــة املتقدمـــة "دراســـة حتليليـــة يف النظـــرايت االجتماعيـــة 
املعاصـــرة": دار وائـــل للطباعـــة والنشـــر، ط2، عمـــان، األردن. 

5- أحلارثـــي، عســـكر )2009م(، جتربـــة اململكـــة العربيـــة الســـعودية يف ترســـيخ أســـس املســـؤولية االجتماعيـــة، مركـــز 
البحـــوث والدراســـات: جملـــس املســـؤولية االجتماعيـــة، الـــرايض، اململكـــة العربيـــة الســـعودية.

- احلمـــدي، فـــؤاد حممـــد )2003م(، "األبعـــاد التســـويقية للمســـؤولية االجتماعيـــة للمنظمـــات وانعكاســـاهتا علـــى رضـــا 
املســـتهلك"، رســـالة دكتـــوراه: جامعـــة بغـــداد، العـــراق. 

-الرفاعـــي، ســـحر قـــدوري )2007م(، التنميـــة املســـتدامة مـــع تركيـــز خـــاص علـــى اإلدارة البيئيـــة، أوراق عمـــل املؤمتـــر 
العربياخلامـــس لـــإلدارة البيئيـــة: املنظمـــة العربيـــة لـــإلدارة، جامعـــة الـــدول العربيـــة، 2007م.

بـــن خالـــد )1432هــــ(، برامـــج املســـؤولية االجتماعيـــة يف القطـــاع اخلـــاص ابململكـــة العربيـــة  - الدلبحـــي، ســـطام 
الســـعودية، رســـالة ماجســـتري غـــري منشـــورة: كليـــة العلـــوم االجتماعيـــة، جامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية، 

الـــرايض، اململكـــة العربيـــة الســـعودية.

- الســـحيباين، صـــاحل )2009م(، املســـؤولية االجتماعيـــة ودورهـــا يف مشـــاركة القطـــاع اخلـــاص يف التنميـــة - حالـــة 
تقييـــم  التنميـــة"  يف  ودوره  اخلـــاص  "القطـــاع  حـــول  الـــدويل  املؤمتـــر  الســـعودية:  العربيـــة  اململكـــة  علـــى  تطبيقيـــة 

لبنـــان. بـــريوت،  واستشـــراف"، 

- الشافعي، حممد إبراهيم )1982م(، املسئولية واجلزاء ىف القران الكرمي، القاهرة: مطبعة السنة احملمدية.

- الشـــيمي، أمحـــد حســـن )2008م(، القطـــاع اخلـــاص واملســـؤولية االجتماعيـــة: مركـــز حبـــوث الغرفـــة التجاريـــة الصناعيـــة 
ابلـــرايض، فهرســـة مكتبـــة امللـــك فهـــد الوطنيـــة أثنـــاء النشـــر- رقـــم اإليـــداع 0857/8241.
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- العايـــب، عبـــد الرمحـــن )2011م(، التحكـــم يف األداء الشـــامل للمؤسســـة االقتصاديـــة يف ظـــل حتـــدايت التنميـــة 
املســـتدامة، رســـالة دكتـــوراه غـــري منشـــورة: جامعـــة فرحـــات عبـــاس، ســـطيف، اجلزائـــر.

- العتـــوم، عبـــدهللا ) 2008م (: املســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات تســـهم يف تنميـــة مســـتدامة، مركـــز الـــرأي للدراســـات: 
املؤسســـة الصحفيـــة األردنيـــة، عمـــان، األردن.

- العواملـــة، انئـــل )1990م(،. مؤشـــرات املســـؤولية االجتماعيـــة يف الشـــركات املســـامهة العامـــة األردنيـــة، رســـالة دكتـــوراه 
غـــري منشـــورة : اجلامعـــة األردنيـــة، عمـــان، األردن. 

- الغالـــيب، طاهـــر حمســـن منصـــور )2005م(، املســـؤولية االجتماعيـــة وأخالقيـــات األعمـــال، ط 1: دار وائـــل 
األردن. للنشـــر، عمـــان، 

- الغرفـــة التجاريـــة الصناعيـــة ابلـــرايض)2008م(، ســـبل واليـــات تفعيـــل املســـؤولية االجتماعيـــة للقطـــاع اخلـــاص، 
الـــرايض، اململكـــة العربيـــة الســـعودية .

- املعهد الدويل القتصاد البيئة والصناعة)2007م(، الشركات السعوديّة واملسؤولّية االجتماعّية "التحّدايت وسبل 
التقّدم" دراسة استكشافية ":متكن لالستشارات اإلدارية والتنموية - جامعة الند – السويد.

- املغـــريب، كامـــل حممـــد )2007م(،  االدارة – أصالـــة املبـــادئ وظائـــف املنشـــاة مـــع حداثـــة و حتـــدايت القـــرن الواحـــد 
و العشـــرين: دار الفكـــر، عمـــان، األردن.

- املقرين، عبدهللا بن سليمان)2011م(، الدور املنشود من اإلعالم يف نشر ثقافة املسؤولية االجتماعية: امللتقي 
اإلعالم االقتصادي الثالث، جملس املسؤولية االجتماعية، الرايض، اململكة العربية السعودية.

- النعيـــم ،عبـــدهللا العلـــي )2010م(، دور القطاعـــن العـــام واخلـــاص واجلمعيـــات اخلرييـــة يف تفعيـــل املســـئولية االجتماعيـــة 
: مكتبـــة امللـــك فهـــد، الـــرايض، اململكـــة العربيـــة الســـعودية.

الراهنـــة والتحـــدايت  العربيـــة "احلالـــة  التنميـــة املســـتدامة يف املنطقـــة  نـــوزاد عبـــد الرمحـــن )2006م(،  21- اهليـــي، 
الكويـــت.  العـــدد 125،  العربيـــة،  الشـــؤون  املســـتقبلية": جملـــة 

- بـــدر الديـــن، خليـــل )2005م(، استشـــراف إمكانيـــة تطبيـــق إدارة اجلـــودة الشـــاملة يف الغـــرف التجاريـــة والصناعيـــة 
العربيـــة، رســـالة دكتـــوراه غـــري منشـــورة: اجلامعـــة األردنيـــة، عمـــان، األردن.

- بدوي، أمحد زكي )1993(، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية: مكتبة لبنان، بريوت.

- بيـــر، وســـوزان كالفـــرت )2012م(، السياســـة واجملتمـــع يف العـــامل الثالـــث، ترمجـــة عبـــدهللا مجعـــان الغامـــدي: مطابـــع 
جامعـــة امللـــك ســـعود، الـــرايض، اململكـــة العربيـــة الســـعودية.
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- حجـــاز، بنـــدر )2009م(، رؤيـــة وطنيـــة للمســـئولية االجتماعية:ملتقـــي الشـــراكة واملســـئولية االجتماعيـــة بـــن القطـــاع 
العـــام واخلـــاص » 1-2 فرايـــر، الـــرايض، اململكـــة العربيـــة الســـعودية.

- حسام الدين، حممد )2003م(، املسئولية االجتماعية للصحافة: الدار املصرية اللبنانية، القاهرة.

- حســـن، انئلـــة )2009م( ، كيـــف تبـــدأ برانمـــج للمســـؤولية االجتماعيـــة: ملتقـــي الشـــراكة واملســـؤولية بـــن القطـــاع 
العـــام والقطـــاع اخلـــاص "جمتمعنـــا ... مســـئوليتنا"، الـــرايض، اململكـــة العربيـــة الســـعودية.

- خليفـــة، هويـــدا حممـــد )2008م(، العالقـــة بـــن برانمـــج البيئـــة واملســـؤولية وتنميـــة الوعـــي البيئـــي للطالبـــات يف املرحلـــة 
اجلامعيـــة، املؤمتـــر العلمـــي الـــدويل احلـــادي والعشـــرون للخدمـــة االجتماعيـــة، اجمللـــد احلـــادي عشـــر: كليـــة اخلدمـــة 

االجتماعيـــة، جامعـــة حلـــوان، القاهـــرة.

- دحـــالن، عبـــد هللا صـــادق )2014م(، "املســـؤولية االجتماعيـــة للمؤسســـات": جملـــة عـــامل العمـــل، الـــرايض، اململكـــة 
العربيـــة الســـعودية.

-دراز، حممـــد عبـــد هللا )1980م(، دســـتور األخـــالق ىف القـــران – دراســـة مقارنـــة لألخـــالق النظريـــة ىف القـــران: 
مؤسســـة الرســـالة، بـــريوت، لبنـــان.

- رزيـــق، كمـــال )2002م(، التنميـــة املســـتدامة يف الوطـــن العـــريب مـــن خـــالل احلكـــم الصـــاحل والدميقراطيـــة: جملـــة العلـــوم 
اإلنســـانية، الســـنة الثالثـــة، عمـــان، األردن.

-ســـعد، عبـــد الفتـــاح حممـــد )2009م(، فـــرص الشـــراكة بـــن الشـــركات واجلمعيـــات اخلرييـــة يف إطـــار التحـــوالت 
الـــدويل  املركـــز  املســـؤولية االجتماعيـــة:  اإلقليميـــة والدوليـــة، أوراق مؤمتـــر دور اجلهـــات اخلرييـــة يف  والتحـــدايت 

لألحبـــاث والدراســـات ، جـــدة، اململكـــة العربيـــة الســـعودية .

- طاحـــون، حســـن حســـن )1999م(، تنميـــة املســـئولية االجتماعيـــة، رســـالة دكتـــوراه غـــري منشـــورة: كليـــة الربيـــة، 
ــة عـــن مشـــس، القاهـــرة. جامعـ

- عبد القادر، حممد عبد القادر )2003م(، اجتاهات حديثة يف التنمية: الدار اجلامعية، القاهرة.

-عليـــان، مـــازن عبـــد القـــادر )1994م(، واقـــع املســـؤولية االجتماعيـــة يف الشـــركات املســـامهة العامـــة املدرجـــة يف ســـوق  
عمـــان املـــايل وأثرهـــا علـــى األداء، رســـالة دكتـــوراه غـــري منشـــورة: اجلامعـــة األردنيـــة، عمـــان، األردن.

- غنيـــم، عثمـــان حممـــد -أبـــو زنـــط، ماجـــدة )2008م(، إشـــكالية التنميـــة املســـتدامة يف ظـــل الثقافـــة االقتصاديـــة 
ــة  ــادة البحـــث العلمـــي"، اجمللـــد 35 العـــدد 1، اجلامعـ ــدر عـــن عمـ ــة تصـ ــة حمكمـ ــة علميـ ــات "جملـ ــائدة: دراسـ السـ

األردنيـــة، عمـــان، األردن.



د. عادل عزت محمد عيد

المجلد الحادي عشر- العدد الثاني- رجب ١٤٤٠ه/ أبريل 2٠١٩م     287

ـــة  ــتدامة: مكتب ــة املسـ ــااي التحديـــث والتنميـ ـــة: قضـ ــااي التنمي ـــة وقضـ ــة االجتماعي ــة، علـــي )2015م(، النظريـ - ليلـ
األجنلـــو املصريـــة، القاهـــرة.

- جملـــس املســـؤولية االجتماعيـــة )1431هــــ(، حتريـــر مفهـــوم املســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات، سلســـلة تطويـــر املســـؤولية 
االجتماعيـــة للشـــركات: مكتبـــة امللـــك فهـــد الوطنيـــة، الـــرايض، اململكـــة العربيـــة الســـعودية.

- نـــزار، عبـــد اجمليـــد )2004م(،  اســـراتيجيات التســـويق – املفاهيـــم واألســـس والوظائـــف: دار األوائـــل للنشـــر، 
األردن. عمـــان، 

- وردم، ابتـــر حممـــد علـــي )2003م(، خماطـــر العوملـــة علـــي التنميـــة املســـتدامة: داراألهليـــة للنشـــر والتوزيـــع، الطبعـــة 
األويل، عمـــان، األردن.

اثنياً: املراجع األجنبية:
- BATTELLE(2002), Memorial Institute, vers un development durable de 

l’industrie du ciment étude indépendante parrainée par world business 
council for sustainable development, Suisse, 2002.

- Pitzer College. (2009). Social responsibility. Retrieved March 16, 2009 from 
http://www.pitzer.edu/about/core-values/social_responsibility.asp

- colins(1994), English dictionary, responsibility ( NY: harper colins publisher).
- Djordjija Petkoski,(2015), Corporate Social Responsibility–The Role of 

the Private Sector and International Financial Institutions, in Corporate 
Governance, Market Economy and Accountability, World Bank Institute, 
Seoul, May 2015. 

- DAVIS, Keith(1999), The case for and against business assumption of re-
sponsabilities, The academy of management Journal, vol/ 16, n° 2, Jun 1999. 

- DAMAK, AYAD(2004),. La publication des rapports sociétaux par les en-
treprises françaises, thèse pour l’obtention du titre de docteur en sciences 
de gestion, Mars 2004.

- Elasrag, Hussein(2014), (Social Responsibility of the Private Sector and Its 
Role in Sustainable Development of the Kingdom of Saudi Arabia) (April 
1, 2014). Available at SSRN.                                                                                    



المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص ودورها في تحقيق التنمية المستدامة

288                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

- Grosskurth, J. &  J. Rotmans(2005), The Scene Model: Getting Grip on 
Sustainable Development in Policy Making. Environment, Development 
and Sustainability, 7, no.1.

- Kelley, M. A. (2008).Social responsibility: Conceptualization and embod-
iment in aschool of nursing. International Journal of Nursing Education 
Scholarship, 5(1), Article 28.

- Marie Claude SMOUTS(2005),Le development durable, Editions Armand 
Colin, France, 2005.

- World Bank (2005), Opportunities and options for governments to promote 
corporate social responsibility in Europe and Central Asia: Evidence from 
Bulgaria, Croatia and Romania. Working Paper, March 2005.

- World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).. Meeting 
changing expectations: Corporate social responsibility,1999..




