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املسؤولية االجتماعية
من الواقع األحادي الى املنظور الشبكي املتعدد
د .علي املستريحـي
أستاذ مساعد
معهد الدوحة للدراسات العليا
دولة قطر

امللخص:
إن الفكــرة األساســية الت ــي انطلقــت منهــا املســؤولية االجتماعيــة قبــل مــا يزيــد عــن  60عامــا كمــا طرحهــا الكاتــب بوي ــن
( )1953ال زالــت ليومنــا هــذا تتمحــور حــول املســؤولية الطوعيــة لشــركات األعمــال التجاريــة تجــاه قضايــا محــددة تهـ ّـم املجتمــع
الــذي يحيــط بهــا .هــذا ،وبقــي املفهــوم يـراوح مكانــه ضمــن تلــك املنطقــة الضيقــة عب ــر مراحــل التطــور املختلفــة .إال أن الواقــع
املعاصــر ،ومــا شــهده ويشــهده مــن تطــورات كبي ــرة ،يفــرض حتميــة إعــادة صياغــة املفهــوم ليســتوعب ذلــك العالــم األرحــب مــن
إقليميــا ً
ً
ً
ودوليــا.
داخليــا،
شــبكة العالقــات التعاونيــة واملســؤوليات التبادليــة بي ــن مكونــات الدولــة واملجتمــع الواحــد
ً
ً
ً
ً
مقترحــا للمســؤولية االجتماعيــة ،وتطــرح ً
اديكاليــا
تصوريــا جديـ ًـدا
لــذا ،تأتــي هــذه الدراســة لتقــدم إطــارا
توجهــا وتحــوال ر
ً
جذريــا جديـ ًـدا ملفهومهــا وحدودهــا مــن «االجتماعيــة التقليديــة» الحاليــة إلــى «املجتمعيــة الشــبكية التعاونيــة التبادليــة»
املســتقبلية .ذلــك باإلضافــة الــى مــا يتطلبــه هــذا التحــول مــن وجــود جهــة عليــا أو هيئــة مركزيــة منظمــة محليــة و /أو إقليميــة
ّ
ودوليــة تعمــل كمظلــة للمســؤولية االجتماعيــة .هــذا ،وقــد دللــت الدراســة علــى كيفيــة مواجهــة ظاهــرة التهديــدات األمنيــة
كحالــة تطبيقيــة باســتخدام اإلطــار املقت ــرح.
اعتمــدت هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي وذلــك مــن خــال اعتمــاد أســلوب اســتقراء مــا توفــر مــن األدبيــات
النظريــة فــي مجــال املســؤولية االجتماعيــة وعكــس واقــع تطورهــا باملراحــل الزمنيــة املختلفــة .كمــا اعتمــدت الدراســة التوجــه
البنائــي التركيبــي التراكمــي ،كــون هــذا التوجــه يناســب مــا تطرحــه الدراســة (((.
الكلمــات املفتاحيــة :املســؤولية االجتماعيــة؛ املســؤولية املجتمعيــة؛ املســؤولية املجتمعيــة الشــبكية؛ اطــار مقتــرح
للمســؤولية املجتمعيــة

مقدمة:
لــم ي ـراوح مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة منــذ إطالقــه بخمســينيات القــرن املا�ضــي مكانــه بشــكل جوهــري ،وإن تحــرك
ً
قليــا وببــطء بمــرور الوقــت باتجــاه اليمي ــن أو اليســار((( .ومــن الواضــح أن حــدود املفهــوم قــد انحصــر بــذات الفكــرة األساســية
الت ــي انطلــق منــه ،واملتمثلــة باملســؤولية غي ــر اإللزاميــة الت ــي مــن املفت ــرض أن تتحملهــا شــركات قطــاع األعمــال تجــاه املجتمــع
الــذي تعمــل فيــه .هــذه الفكــرة ال تتعــدى بأق�صــى طموحاتهــا حــدود املفهــوم التقليــدي للمســؤولية االجتماعيــة بطريقــة الخــط
املســتقيم ،وباتجــاه واحــد ( )linerapproachبي ــن شــركة األعمــال واملجتمــع .إال التطــورات التــي شــهدتها األلفيــة الجديــدة
ً
بمنــاح عــدة ،أغلبهــا ثــوري الصبغــة ،يفــرض حتميــة إعــادة صياغــة مفهــوم وإطــار تلــك املســؤولية ليســتوعب آفاقــا رحبــة أوســع
لشــبكة العالقــات البينيــة املؤسســية وغي ــر املؤسســية واملســؤوليات املتعــددة واملتبادلــة ()Network of Responsibilities
بي ــن أطـراف ومكونــات املجتمــع علــى الصعيــد املحلــي الداخلــي للدولــة الواحــدة أو علــى الصعيدي ــن اإلقليمــي والدولــي.
* تم استالم البحث في سبتمبر  ،2017وقبل للنشر في ديسمبر .2017
((( أنظر في هذاDenzin & Lincoln (2003).
((( أنظر في ذلك.Ghobadian & Hillenbrand (2015) :
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تتكــون هــذه الورقــة البحثيــة مــن ثالثــة أج ـزاء رئيســة .يتنــاول الجــزء األول اإلطــار العــام للدراســة ومنهجيتهــا ،ويعــرض
الجــزء الثانــي الخلفيــة النظريــة لهــا .أمــا الجــزء الثالــث فيتنــاول اإلطــار املقت ــرح للمســؤولية االجتماعيــة ،ثــم تنتهــي الدراســة
بخطــة عمــل للتطبيــق ،باالضافــة للخالصــة والتوصيــات.

ً
أوال :إطارالدراسة ومنهجيتها
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
بدايــة ال بــد مــن اإلشــارة الــى أن مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة ال زال يواجــه معضلــة التعريــف والهويــة الشــاملة
الجامعة ســواء من الجانب النظري أو الجانب التطبيقي .فالنماذج النظرية املطروحة الحالية أو الســابقة حول املســؤولية
االجتماعيــة لــم تتمكــن حتــى اآلن مــن بســط نفوذهــا علــى كامــل الحــدود الجغرافيــة والوظيفيــة للمفهــوم ،ولــم تتمكــن حتــى اآلن
مــن أن تعكــس الجوانــب األخــرى املتصلــة بموضــوع املســؤولية االجتماعيــة مــن جانــب ممارســاتها التطبيقيــة علــى الواقــع ،أو
الجوانــب النظريــة الت ــي يمكــن أن تؤطــر هــذا الواقــع بأســس ومبــادئ جديــدة تعكــس الصــورة الكليــة الشــمولية التــي يجــب
أن يحتويهــا املفهــوم الجديــد للمســؤولية االجتماعيــة .وجدي ــر بالذكــر هنــا أنــه وردت بعــض االشــارات الســتخدام مفــردة
ً
املســؤولية «املجتمعيــة» بــدال عــن «االجتماعيــة» ،ذلــك ربمــا كمحاولــة لالنعتــاق مــن الحــدود التقليديــة للمفهــوم والخــروج
لعالــم أرحــب يســتوعب مشــاركة جميــع أط ـراف شــبكة املســؤولية ،فــي الوقــت الــذي لــم يجــرؤ األدب النظــري حتــى اآلن علــى
اقتحــام هــذا األفــق الرحــب الجديــد ،ربمــا بدافــع الخــوف مــن تبعاتــه التشــعبية الفكريــة ،وبالتالــي ضبابيــة الحــدود واألطــر
املرســومة للمفهــوم حاليــا ،ومــا يمكــن أن يتســببه هــذا التوســع مــن مخاطــر خــروج املفهــوم عــن ســيطرة التنظي ــر ،ولــو لبعــض
الوقــت ،حتــى يعــود لالســتقرار مــن جديــد بعــد اســتيعابه لهــذا التوســع مــن خــال املزيــد مــن البحــوث والدراســات النظريــة
والتجــارب التطبيقيــة علــى أرض الواقــع.
وباستعراض األدبيات الحالية للمسؤولية االجتماعية ،يبدو واضحا أن املفهوم لم يتناول بالبحث والتحليل النظري،
ومــن ثــم التطبيــق العملــي ،منظــور املســؤولية املشــتركة بي ــن طرفيهــا (الشــركة التجاريــة واملجتمــع) وتحديـ ًـدا باالتجــاه التبادلــي
بينهمــا .هــذا مــن جانــب ،ومــن جانــب آخــر لــم يتطــرق املفهــوم ألطـراف أخــرى فــي منظومــة معادلــة املســؤولية االجتماعيــة مثــل
الحكومــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي والقطــاع التطوعــي وبقيــة مكونــات الدولــة ،باإلضافــة الــى أطـراف أخــرى إقليميــة ودوليــة
مــن منظــور العالقــات الشــبكية التبادليــة بينهــا جميعــا.
لــذا ،فاألســئلة الت ــي تثيرهــا هــذه الدراســة وتحــاول االجابــة عليهــا تتمحــور حــول مــا إذا كان املفهــوم الحالــي للمســؤولية
االجتماعيــة مثــا يمكــن توســيع حــدوده ليســتوعب ،ليــس فقــط مســؤولية شــركات األعمــال تجــاه الجتمــع ،بــل أيضــا فكــرة
مســؤولية تلــك الشــركات أو مســؤولية املواطني ــن و /أو مؤسســات القطــاع العــام والحكومــي تجــاه شــركات األعمــال ،أو
مســؤولية الحكومــة تجــاه مؤسســات القطــاع التطوعــي أو القطــاع الخــاص ،أو مســؤولية القطــاع التطوعــي أو املواطني ــن أو
مؤسســات املجتمــع املدنــي تجــاه الحكومــة ،أو حتــى مســؤولية أحــد أو أكث ــر مــن هــذه األطـراف تجــاه األطـراف األخــرى الالعبــة
علــى املســتوى املحلــي أو االقليمــي أو الدولــي ،وبالعكــس أيضــا وباتجاهــات شــبكية تبادليــة .إن مــا يمكــن أن يعــزز هــذا الـرأي أن
هنــاك شــبكة مــن العالقــات تربــط بي ــن هــذه األطـراف جميعــا ،هــي موجــودة بالفعــل واســتطاعت أن تفــرض نفســها علــى أرض
ً
متباينــا ،حيــث ســاعدت الظــروف املســتجدة بظهورهــا ومــن أهمهــا العوملــة .لــذا ،جــاءت هــذه
الواقــع ،وإن كان مســتوى تأثيرهــا
ً
ً
ً
تصوريــا شــامال مقترحــا للمســؤولية االجتماعيــة يســتوعب هــذه العالقــات جميعهــا ويديرهــا بشــكل
الدراســة لتقــدم إطـ ًـارا
ً
ً
ً
تعاونيــا مضاعفــا وخالقــا كرافــد مهــم لجهــود التنميــة املحليــة والدوليــة الحاليــة واملســتقبلية املســتدامة.
منظــم إلنتــاج تأثي ـ ًـرا

أهداف الدراسة:
إن الهــدف األســاس مــن هــذه الدراســة هــو محاولــة تقديــم إطــار تصــوري مقت ــرح جديــد إلخ ـراج مفهــوم املســؤولية
االجتماعيــة مــن اإلطــار الحالــي التقليــدي الضيــق واملنحصــر بمســؤولية شــركات األعمــال وحدهــا تجــاه املجتمــع وباتجــاه واحــد،
وبالتالــي محدوديــة الفائــدة املرجــوة منهــا ،إلــى املفهــوم األوســع واإلطــار األرحــب الــذي يســتوعب املشــاركة الشــبكية التبادليــة
198
2

املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،37ع - 4ديسمبر (كانون األول) 2017

التــي مــن خاللهــا تتحمــل أطـراف عــدة املســؤولية املجتمعيــة وباتجاهــات متعــددة .كمــا تهــدف الدراســة لتوفي ــر القواعــد التــي
ّ
تمكــن األط ـراف الفاعلــة ( )Actorsباملســؤولية املجتمعيــة مــن إحــداث نــوع مــن التــوازن باملســؤوليات وااللتزامــات فيمــا بينهــا
ّ
ً
يكــون أكث ــر إنصافــا ،وبــذات الوقــت يعظــم مــن فوائــد وإمكانيــات اســتخدامها علــى املســتوى الكلــي املجتمعــي ،املحلــي والدولــي،
من منظور اســتراتيجي ،مما يمكنها من املســاهمة بنصيب أكبر برفد جهود التنمية املســتدامة للدولة وخططها االســتراتيجية
بعيــدة املــدى.
وباســتخدام اإلطــار النظــري الــذي تقترحــه هــذه الدراســة ،فقــد هدفــت لتوفي ــر الغطــاء التنظيمــي املناســب للجوانــب
الوظيفيــة املختلفــة التــي تســتهدفها املســؤولية املجتمعيــة (مثــل قضايــا الصحــة أو األمــن أو البيئــة أو غيرهــا) ،وذلــك مــن خــال
تحديــد مــدى وطبيعــة مســاهمة كافــة األطـراف ذات العالقــة بهــا فــي خريطــة هــذا اإلطــار ،وتحديــد أدوارهــا ومهامهــا ومســؤولياتها
التعاونيــة التشــاركية للتعامــل مــع قضايــا ومشــكالت املجتمــع املحلــي أو الدولــي والعمــل ً
ً
تعاونيــا علــى مواجهتهــا وحلهــا.
معــا

أهمية الدراسة:
ألن النمــاذج النظريــة للمســؤولية االجتماعيــة التــي يعكســها األدب اإلداري ،قديمــه وحديثــه ،لــم تتمكــن حتــى اآلن مــن
ً
مقترحــا جديـ ًـدا وأكث ــر
أن تمســك بقبضتهــا ( )To Captureكامــل املفهــوم ،وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة بكونهــا تقــدم إطـ ًـارا
شــمولية ملفهــوم وحــدود املســؤولية مــن «االجتماعيــة التقليديــة الحاليــة» إلــى «املجتمعيــة الشــبكية املســتقبلية» ،مــع مــا يرافــق
هــذا التحــول مــن صياغــة أطــر شــمولية تكامليــة تســتوعب مســاهمة كافــة األط ـراف الفاعلــة املشــاركة فــي شــبكة املســؤولية
املجتمعيــة الجديــدة ،وبوجــود جهــة عليــا أو هيئــة مركزيــة ُمنظمــة ( )Central Regulatorمحليــة داخــل كل دولــة ،ومثلهــا علــى
املســتوى الدولــي للقيــام باملهــام التنســيقية علــى املســتوى العالمــي .لــذا ،فأهميــة الدراســة الحاليــة تكمــن بشــكل رئيــس بمحاولــة
إخـراج مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة مــن اإلطــار الحالــي الضيــق املتعلــق باملســؤولية االجتماعيــة للشــركات التجاريــة وحدهــا،
وبالتالــي محدوديــة الفائــدة املرجــوة منهــا ،إلــى املفهــوم واإلطــار األرحــب الــذي يســتوعب املشــاركة التبادليــة التــي مــن خاللهــا
تتحمــل أطـراف عــدة املســؤولية املجتمعيــة ،ممــا يوفــر ً
نوعــا مــن التــوازن باملســؤوليات وااللتزامــات بينهــا ،وبــذات الوقــت يعظــم
مــن فوائــد وإمكانيــات اســتخدامها علــى املســتوى الكلــي املجتمعــي مــن منظــور اســتراتيجي مســتدام.
ً
ُوتعتب ــر هــذه الدراســة مــن الجانــب النظــري – وبحــدود علــم الباحــث  -األولــى فــي مجالهــا ً
وعربيــا ،حيــث تقــدم إطـ ًـارا
عامليــا
ً
ً
تصوريــا شـ ً
«ثوريــا» بتوســيع مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة التقليــدي آلفــاق أوســع ممــا هــي عليــه اآلن ،يمكــن اإلفــادة
ـموليا
ً
ً
منــه ً
وتطبيقيــا ســواء علــى املستويي ــن املحلــي أو اإلقليمــي أو الدولــي .وفــي حــدود علــم الباحــث أيضــا ،يمكــن اعتبــار هــذه
عمليــا
الدراســة هــي األولــى مــن نوعهــا بســبب اقتراحهــا توظيــف أطــر نظريــة إداريــة حديثــة وجديــدة للمســؤولية االجتماعيــة ،وذلــك
مــن خــال االســتفادة مــن أدبيــات الشـراكة بشــكل عــام ( )Partnershipsوالشـراكة بي ــن القطاعي ــن العــام والخــاص (Public-
 )Private Partnerships- PPPsوالعالقــات البينيــة املؤسســية ()Inter and Intra-organizational Relationships- IORs
وغي ــر املؤسســية املســتندة علــى مبــادئ الشـراكة والتعــاون ،وذلــك بغــرض رفــد املفهــوم الحالــي للمســؤولية االجتماعيــة وتقويــة
ً
املؤملــة ً
قواعــده النظريــة (والتطبيقيــة ّ
ً
خصبــا للدراســة والتحليــل،
الحقــا) .هــذا ،وســيوفر اإلطــار الجديــد املقت ــرح مجــاال
ً
ويفتــح آفاقــا جديــدة للمعرفــة بمجــال املســؤولية املجتمعيــة ،ويفتــح نافــذة واســعة لإلفــادة مــن أدبيــات نظريــة أخــرى لرفدهــا
وتدعيــم قواعدهــا.

منهجية الدراسة:
تتبــع هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي االســتقرائي التحليلــي بتوجــه بنائــي تركيبــي ( ((()Constructivistحيــث يناســب هــذا
ً
التوجــه مــا تطرحــه هــذه الدراســة .واعتمــدت الدراســة علــى اســتقراء مــا هــو متوفــر مــن األدبيــات النظريــة فــي مجالهــا أوال ،وفــي
مجــال الشـراكة بي ــن القطاعي ــن العــام والخــاص ( )PPPsوالعالقــات البينيــة بي ــن املؤسســات (ً )IORs
ثانيــا ،وذلــك لإلفــادة مــن
هــذه األطــر الفكريــة فــي بنــاء اإلطــار التصــوري الجديــد املقت ــرح الــذي ّ
يوســع حــدود املســؤولية االجتماعيــة التقليديــة إلــى مفهــوم
املســؤولية املجتمعيــة ،وبشــكل شــمولي .وللتدليــل علــى قــدرة وفائــدة اإلطــار الجديــد الــذي تقترحــه هــذه الدراســة ،فقــد تــم
(((

أنظر في ذلك.)Denzin & Lincoln (2003 :
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Mistarihi: Social Responsibility: From a Unilateral to a Mult

اســتخدامه كحالــة تطبيقيــة ملواجهــة ظاهــرة التهديــدات األمنيــة املعاصــرة مــن خــال مشــاركة جميــع أطـراف شــبكة املســؤولية
املجتمعيــة وتحديــد أدوارهــا وطبيعــة مســؤولياتها.

ثانيا :اإلطارالنظري للدراسة
مشكلة وجدلية التعريف:
إن املفهــوم العــام للمســؤولية االجتماعيــة ،وتحديـ ًـدا فيــا يخــص شــركات األعمــال ( )CSRفــي األدب اإلداري لــم ي ـراوح
مكانــه كثي ـرا منــذ أن أطلــق «بوي ــن» املفهــوم ( )Bowen, 1953قبــل مــا يقــرب مــن  60عامــا .وبالرغــم مــن أن معظــم مــن تناولــوا
املفهــوم تحدثــوا عــن مضمــون تحولــه ( )Concept Shiftمــن «ش ــيء لش ــىء» آخــر ،مــع هــذا ،لــم ي ـراوح املفهــوم واملصطلحــات
العاكســة لــه مكانــه املرتبــط بمســؤولية شــركات األعمــال تجــاه العاملي ــن بهــا أو /وتجــاه املجتمــع الــذي تعمــل فيــه .لــذا ،مــا هــو
ثابــت لغايــة اآلن هــو ارتبــاط املفهــوم بجانبــي «املســؤولية» و«الشــركات» .ومــن املالحــظ أيضــا فــي هــذا الســياق أن تطــور الفكــر
ً
اإلداري انعكس على تغيـر املفهوم ،مع بقائه بنفس الدائرة املوجود بها أصال .فعندما بدأت أفكار الحوكمة ()Governance
ً
مثــا قبــل مــا يقــرب مــن عقــد ونصــف مــن الزمــن انعكــس هــذا املفهــوم علــى املســؤولية االجتماعيــة مــن خــال ضــرورات الت ـزام
مؤسســات القطــاع الخــاص بمعايي ــر الحوكمــة عنــد ممارســتها للمســؤولية االجتماعيــة (أنظــر فــي هــذا .)Gill, 2008
ويظهــر األدب اإلداري املتعلــق باملســؤولية االجتماعيــة أنــه يبــدو أن مفهومهــا مــن الصعوبــة بمــكان اإلحاطــة أو اإلمســاك بــه
(أنظــر أيضــا  .)Moon, 2004; Broomhall, 2007ويعــود ذلــك ً
غالبــا إلــى تعــدد املفــردات واملصطلحــات التــي اســتخدمت للتعبي ــر
عــن املفهــوم ،مــا يعنــي أنــه ال زال يفتقــد التفــاق عــام بي ــن الباحثي ــن واملمارسي ــن بهــذا الحقــل حديــث الظهــور نســبيا ،فــي الوقــت الــذي
مــا زال يتطــور ويتشــكل .فتــارة يطلــق عليهــا األنشــطة /األعمــال املســتدامة ( ،)Sustainable Businessوأخــرى مواطنــة الشــركات
( ،)Corporate Citizenshipوثالثــة املســؤولية البيئيــة ( ،)Environmental Responsibilityورابعــة القواعــد األسـ ّـية الثالثيــة
( ،)The Triple Bottom Lineوخامســة املســاءلة االجتماعيــة والبيئيــة ( ،)Social and Environmental Accountabilityوسادســة
أخالقيــات العمــل ومســاءلة الشــركات ( ،)Business Ethics and Corporateوأحيانــا مجــرد املســاءلة (.((( ((()Accountability
ونعــرض فيمــا يلــي بعــض التعاريــف التــي قدمتهــا بعــض الجهــات الدوليــة ذات العالقــة واالهتمــام باملســؤولية االجتماعيــة
مــن حيــث املفهــوم((( (أنظــر جــدول رقــم :)1
	-املجلس العالمي لألعمال من أجل التنمية املستدامة(((:
“املســؤولية االجتماعيــة للشــركات هــي الت ـزام مؤسســات األعمــال املتواصــل بالســلوك األخالقــي وباملســاهمة فــي التنميــة
ً
االقتصاديــة وفــي الوقــت ذاتــه تحســين نوعيــة حيــاة القــوى العاملــة وأســرها فضــا عــن املجتمعــات املحليــة واملجتمــع عامــة”.
(((
	-املنتدى الدولي لقادة األعمال:
املســؤولية االجتماعيــة للشــركات هــي ممارســة األعمــال التجاريــة بطريقــة تتســم باالنفتــاح والشــفافية والقائمــة
علــى مبــادئ أخالقيــة واحت ـرام املوظفي ــن واملجتمــع والبيئــة بهــدف إضافــة قيمــة مســتدامة للمجتمــع عامــة ،إضافــة إلــى
املساهمي ــن.
	-منظمة األمم املتحدة:
تعــرف املنظمــة املســؤولية االجتماعيــة للشــركات مــن خــال تكريــس قيمــة تحلــي الشــركات بــروح «املواطنــة العامليــة»،
التــي تغطــي جانبــي حقوقهــا ومســؤولياتها فــي الســياق الدولــي وذلــك عــن طريــق إيمانهــا وتكريســها وممارســتها لعــدد مــن القيــم
(((
(((
(((
(((
(((

أنظر أيضا.Carroll & Shabana (2010) :
أنظر أيضا.Moon (2004) :
منشورات األمم املتحدة (.)2004
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واملبــادئ املتفــق عليهــا ً
عامليــا ودعــم السياســات العامــة ذات العالقــة بمجــاالت حقــوق اإلنســان وظــروف عملــه وحمايــة
البيئــة.
	-معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية:
املســؤولية االجتماعيــة للشــركات هــي قيــام املؤسســة مــن خــال إدارتهــا بتكريــس الســلوك األخالقــي فــي تعاملهــا مــع
األطـراف املعنيــة وتجــاه املجتمــع حيــث يعتب ــر هــذا الســلوك مصلحــة شــرعية ملؤسســة األعمــال وليــس لحاملــي األســهم فقــط.
كمــا يشي ــر املفهــوم أيضــا لتكريــس القيــم املرتبطــة بحمايــة البيئــة واالهتمــام الواســع بمفهــوم األداء االجتماعــي للشــركات
بتحسي ــن عملياتهــا والنتائــج أو اآلثــار امللموســة الناتجــة عــن هــذا األداء.
البنك الدولي (((:
املســئولية االجتماعيــة للشــركات هــي االلت ـزام باملســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة املســتدامة ،وذلــك مــن خــال التعــاون
مع العامليـن وأسرهم واملجتمع املحلي واملجتمع ككل لتحسيـن مستوى معيشتهم على نحو مفيد لنشاط الشركات وللتنمية
االقتصادية.
	-الغرفة التجارية العاملية:
املســؤولية االجتماعيــة هــي جميــع املحــاوالت الت ــي تســاهم فــي تطــوع الشــركات لتحقيــق تنميــة ذات اعتبــارات أخالقيــة
واجتماعيــة .وبالتالــي فــإن املســؤولية االجتماعيــة تعتمــد علــى املبــادرات الحســنة مــن الشــركات دون وجــود إجـراءات قانونيــة
ملزمــة لهــا .وبالنســبة للغرفــة فــإن املســؤولية االجتماعيــة تتحقــق مــن خــال جهــود اإلقنــاع والتعلــم.
	-االتحاد األوروبي :
«املســئولية االجتماعيــة هــي مفهــوم تقــوم الشــركات بمقتضــاه بتضمي ــن اعتبــارات اجتماعيــة وبيئيــة فــي أعمالهــا وفــي
تفاعلهــا مــع أصحــاب املصالــح علــى نحــو تطوعــي ،مــع التركي ــز علــى فكــرة أن املســئولية االجتماعيــة مفهــوم تطوعــي ال يســتلزم
ســن القواني ــن أو وضــع قواعــد محــددة تلــزم الشــركات للقيــام بمســئوليتها تجــاه املجتمــع».
وعلــى الرغــم مــن االختــاف الواضــح بي ــن التعريفــات املتعــددة للمســؤولية االجتماعيــة ،إال أنــه يمكــن تعريفهــا كمــا تبــدو
«بشــكلها الحالــي» بأنهــا« :االلت ـزام الطوعــي لشــركة األعمــال التجاريــة تجــاه العاملي ــن فيهــا واملجتمــع الــذي تعمــل فيــه والبيئــة
املحيطــة بهــا وذلــك عــن طريــق املســاهمة بمجموعــة كبي ــرة مــن األنشــطة ذات الطابــع االجتماعــي االنســاني».
	-ومــع أن هــذا التعريــف هــو مــا تعكســه مجمــل الصــورة الحاليــة التــي يظهــرفيهــا املفهــوم ،إال أن الثابــت هــو الجــدل
الدائــر حــول معطيــات هــذا التعريــف ،خاصــة فيمــا يتصــل بمــدى االلت ــزام املفــروض علــى شــركات األعمــال مــن
جهــات خارجيــة أو مــا تحــدده هــي مــن تلقــاء ذاتهــا مــن ذلــك االلت ــزام ،األمــر الــذي يفس ــح املجــال للمفهــوم باملنــاورة
ً
ً
بمســاحة واســعة على خط متصل بي ــن كونه ً
مفروضا على شــركات األعمال من طرف ،إلى الطوعية
قانونيا
التزاما
واالختياريــة الكاملــة للشــركات بهــذا االلت ــزام بالطــرف اآلخــرأو مــا يقــع حــول منتصــف املســاحة بي ــن الطرفي ــن علــى
نفــس الخــط املتصــل (أنظــر جــدول رقــم  .)1أمــا مــن الجانــب التنظي ــري ،فمــن الطبيعــي أن ينعكــس هــذا الجــدل
علــى كيفيــة تنــاول الدارسي ــن واملؤسســات ذات العالقــة علــى حــد ســواء ملفهــوم املســؤولية االجتماعيــة ((( ،كل
طــرف حســب اهتمامــه واملجــال الــذي يعمــل فيــه واملدرســة التــي ينتمــي اليهــا .لــذا ،تعــددت املداخــل الت ــي ينظــرمــن
ً
خاللهــا للمفهــوم ،وبالتالــي تعــددت التعاريــف املقدمــة لــه كمــا ســيرد الحقــا .فعلــى ســبيل املثــال ،تربــط منظمــة األمــم
املتحــدة مفهومهــا للمســؤولية االجتماعيــة بواقــع وضــرورات التنميــة املســتدامة وتنميــة روح املواطنــة العامليــة،
لــذا ،فاملســؤولية االجتماعيــة تعن ــي بالنســبة لهــا قيــام شــركة األعمــال ،بشــكل مســتمر وعلــى األمــد االســتراتيجي
البعيــد ،بتكريــس العوائــد املاليــة والقيــم البيئيــة االجتماعيــة األخالقيــة العامليــة فــي جميــع قراراتهــا وممارســاتها(((.
(((
(((
(((
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املسؤولية االجتماعية :من الواقع األحادي الى املنظور الشبكي املتعدد

Arab Journal of Administration ?????? ??????? ???????, Vol. 37 [2017], No. 4, Art. 9

فــي حي ــن يــرى كل مــن االتحــاد األوروبــي والغرفــة التجاريــة العامليــة أن هــذه املســؤولية ،وبالرغــم مــن أنهــا تكــرس قيــم
أخالقيــة اجتماعيــة مفضلــة ،إال أنهــا تعتب ــرتطوعيــة وغي ــرملزمــة للشــركات ،وتأتــي بالدرجــة الثانيــة أو ربمــا الثالثــة
بعــد تحقيــق أهــداف حاملــي األســهم وأصحــاب املصالــح بالدرجــة األولــى ،والتــي يتصــف غالبهــا ُ
بالبعــد الربحــي املــادي
املصلحــي .يعــرض جــدول ( )1ملخصــا لوجهــات نظــرجهــات عــدة ملفهــوم املســؤولية االجتماعيــة:
جدول رقم ()1
وجهات نظرمتعددة حول مفهوم املسؤولية االجتماعية
الجهة

الهدف
من املسؤولية

املجلس العالمي 	-املساهمة بالتنمية
لألعمال من أجل االقتصادية
التنمية املستدامة 	-تحسيـن نوعية حياة
العامليـن
	-تحسيـن نوعية املجتمع ككل
املنتدى الدولي 	-اضافة قيمة مستدامة
للمجتمع
لقادة األعمال
	-اضافة قيمة مستدامة
للمساهميـن

األطراف املستهدفة
باملسؤولية االجتماعية

	-شركة األعمال كفاعل
	-العاملون وأسرهم
	-املجتمعات املحلية
	-املجتمع ككل

القيم املستهدفة
	-التزام متواصل بالسلوك
األخالقي
	-تحسيـن نوعية الحياة

مدى االلتزام
	-كبيـر وأسا�سي

	-متوسط وإضافي

	-االنفتاح
	-شركة األعمال كفاعل
	-املوظفون
	-الشفافية
	-املساهمون
	-احترام العامليـن واملجتمع
	-املجتمع
والبيئة
	-االستدامة
	-البيئة
	-يميل للتوسط مع
	-روح املواطنة العاملية
	-تنمية روح املواطنة العاملية 	-شركة األعمال كفاعل
منظمة األمم
بعض التوازن
	-التنمية املستدامة
املتحدة
	-حقوق ومسؤوليات الشركات
	-حقوق االنسان وحماية البيئة
	-التزام باملبادئ
معهد األمم املتحدة 	-تحسيـن األداء االجتماعي 	-شركة األعمال كفاعل في 	-مسؤولية أخالقية للشركة
املتفق عليها عامليا
تجاه املجتمع
االطار الدولي
للشركات
لبحوث التنمية
	-حماية البيئة
	 -تحسيـن العمليات
االجتماعية
الداخلية للشركات وآثارها
داخليا وخارجيا
	-التعاون بيـن أطراف املسؤولية 	-مستوى جيد من
	-شركة األعمال كفاعل
	-التعاون مع العامليـن
البنك الدولي
واملجتمع املحيط للوصول 	-العاملون وأسرهم
االلتزام
	-املجتمعات املحلية
التنمية االقتصادية
	-املجتمع ككل
املستدامة
	-التزام مفضل لكنه
	-تكريس قيم اجتماعية
	-شركة األعمال كفاعل
الغرفة التجارية 	-لتحقيق تنمية ذات
	-حاملو األسهم
غيـر ملزم
وأخالقية من خالل قيام
اعتبارات اخالقية
العاملية
	-املجتمع
الشركات بالتطوع غيـر امللزم لها
اجتماعية
	-تطوعي غيـر ملزم
	-قيمة العمل التطوعي غيـر
االتحاد األوروبي 	-هدف اجتماعي بيئي غيـر 	-شركة األعمال كفاعل
	-أصحاب املصالح
امللزم
ملزم
	-املجتمع
	-تطوعي يجب
	-تكريس ثقافة الوعي
	-شركة األعمال
املنظمة العربية 	-غيـر واضح!
تحفيزه
باملسؤولية االجتماعية
	-وردت إشارة حول التوازن االقتصادية كفاعل
للمسؤولية
1
	-تشجيع أصحاب املبادرات
بيـن متطلبات واحتياجات 	-أصحاب املبادرات
االجتماعية
واملؤسسات املهتمة
الربحية وبيـن أسس
وأدوات التعبيـر عن
املسؤولة االجتماعية
املصدر :من اعداد الباحث.

ومما تجدر اإلشــارة إليه بســياق تعريف املســؤولية االجتماعية وتحديد مفهومها أن ما كتب حولها وتم تناوله بالبحث
هــو أكث ــر بكثي ــر ممــا تــم تطبيقــه علــى أرض الواقــع .وبنقــرة زر واحــدة علــى محــرك بحــث  Googleالعــام علــى ســبيل املثــال
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ملصطل ــح  Social Responsibilityتظهــر لنــا  117مليــون نتيجــة وباللغــة االنجليزيــة فقــط ((( ((((منهــا مــا يقــارب ثالثــة ماليي ــن
وثلــث بمحــرك بحــث  .)Scholar Googleأمــا نتيجــة البحــث عــن مصطلــح  Societal Responsibilityباســتخدام محــرك بحــث
 Googleالعــام ،فقــد ظهــر حوالــي  960ألــف نتيجــة((( (منهــا باللغــة العربيــة فقــط  207نتائــج).

مداخل املسؤولية االجتماعية:
يظهــر مــن بحــث أدبيــات املســؤولية االجتماعيــة أن هنــاك ثالثــة مداخــل رئيســة للمســؤولية االجتماعيــة((( .هــذه املــدارس
هي (:)Broomhill, 2007
 1املدخــل الليبرالــي الجديــد ( ،)Neoliberalوالــذي يــرى املســؤولية االجتماعيــة للشــركات مــن واقــع الجهــود التطوعيــةالذاتيــة الت ــي تقــوم بهــا الشــركات وتلــك األعمــال واألنشــطة والبرامــج الت ــي تطلقهــا بنفســها دون الت ـزام أو إك ـراه أو
ضغــط مــن أي طــرف خارجــي ،دون أدنــى الت ـزام قانونــي منهــا بتلــك األعمــال واألنشــطة .وعــادة مــا تكــون الغايــة النهائيــة
مــن هــذه البرامــج علــى األمــد البعيــد تحقيــق الربــح أو املســاعدة فــي تحقيقــه أو بأدنــى االحتمــاالت دون أن يترتــب علــى
القيــام بهــا أي خســارة ماديــة للشــركة التجاريــة وطاملــا بقيــت هــذه األنشــطة فــي إطــار قواعــد «اللعبــة» (واملتمثلــة
بقاعــدة «عــدم االلت ـزام») ،وطاملــا جنبهــا ذلــك التدخــات الحكوميــة أو الهجــوم االعالمــي أو «القصــف» املضــاد مــن
الزبائــن وإزعــاج حاملــي األســهم.
 2املدخــل الكيني ــزي الجديــد ( ،)Neo-Keynesianوالــذي ينحــى اتجاهــا توفيقيــا بالنظــر للمســؤولية االجتماعيــة مــنحيــث املســؤولية وااللت ـزام ،وذلــك باالعت ـراف بضــرورة أن تتضمــن أهدافهــا وعملياتهــا بعــض درجــات املســؤولية
تجــاه جميــع األطـراف ذات العالقــة مثــل العاملي ــن والزبائــن وحاملــي األســهم واملجتمعــات املحليــة والحكومــة والبيئــة
واملجتمــع ،علــى أن تبقــى املســؤولية طوعيــة وخــارج دائــرة االلت ـزام القانونــي.
 3املدخــل االقتصــادي السياس ــي الجــذري ( ،)Radical Political Economyوالــذي يقــدم نظــرة تشــكيكية Scepticalحــول مــدى فعاليــة وأهــداف برامــج املســؤولية االجتماعيــة مــن حيــث املبــدأ .كمــا ينظــر هــذا املدخــل لســلوك شــركات
األعمــال املحليــة والدوليــة بإطــاق البرامــج االجتماعيــة اإلنســانية بأنــه تبطنــه أجنــدات خاصــة تخدمهــا شـ ً
ـخصيا،
والتــي ً
غالبــا مــا يقصــد منهــا التغطيــة علــى ممارســاتها غي ــر القانونيــة أو إبعــاد االنتبــاه عــن ذلــك مــن خــال لفــت
األنظــار ملمارســاتها الشــرعية أو اســتخدام تلــك البرامــج كورقــة رابحــة لتنفيــذ أجنداتهــا وخدمــة أهدافهــا الخاصــة
بالحصــول علــى اإلعفــاءات الجمركيــة والضريبيــة والتســهيالت الحكوميــة األخــرى ألنشــطتها وعملياتهــا وزيــادة قوتهــا.

تطور مفهوم املسؤولية االجتماعية:
خــال العقــود الســتة املاضيــة ،وتحديـ ًـدا منــذ انتهــاء الحــرب العامليــة الثانيــة ،اســتمر مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة
بالتشــكل والتطــور .فقــد نبعــت فكرتهــا باألســاس مــن أنــه مــن املفت ــرض لشــركات األعمــال التجاريــة إيــاء الجوانــب االجتماعيــة
االنســانية مزيـ ًـدا مــن الرعايــة واالهتمــام خــال ســعيها لتحقيــق الربــح .ومــع أن البحــث والدراســة النظريــة للمســؤولية
االجتماعيــة قــد بــدأ خــال تلــك الفت ــرة ،اال أنهــا كممارســة وســلوك كانــت موجــودة منــذ قــرون عديــدة .بيــد أن الشــكل الحالــي
لحــدود مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة وتطبيقاتــه – كمجــال درا�ســي  -لــم يــأت بشــكل مفاجــئ ،إنمــا تطــور مــع مــرور الوقــت وال
زال كذلــك (أنظــر جــدول .)2
ولطاملــا اقتصــر مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة علــى مســؤولية شــركات القطــاع الخــاص (كطــرف فاعــل يتحمــل
«مســؤولية» املســؤولية االجتماعيــة تجــاه املجتمــع) علــى عاتقــه كاملــة .وفــي تطــور الحــق ،بــدأ الــدور املهــم الــذي بــدأ يلعبــه
((( تاريخ البحث.2017/4/22 :
((( اعيد البحث بتاريخ  2017/11/28وأظهر  149مليون نتيجة ،أي بزيادة  % 21خالل ما يزيد بقليل عن نصف عام.
((( اعيد البحث بتاريخ  2017/11/28وأظهر ما زاد بقليل عن ثالثة مالييـن ونصف مليون نتيجة ،أي تضاعف الرقم أكثـر من ثالث مرات
خالل ما يزيد بقليل عن نصف عام.
((( وصفها ( )Broomhill, 2007بـ “مدارس املسؤولية االجتماعية”.
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القطــاع التطوعــي بمنظماتــه غي ــر الهادفــة للربــح باملســاهمة بدفــع املســؤولية االجتماعيــة نحــو مزيــد مــن التطبيــق والتجربــة،
مــع أن إدراك دور هــذا القطــاع اقتصــر ً
غالبــا علــى كونــه األداة والوســيلة والجهــة املنفــذة للمســؤولية االجتماعيــة .ومــع هــذا،
فقــد اتســع حجــم هــذا القطــاع وتزايــدت أهميتــه نتيجــة ألهميــة الــدور الــذي يؤديــه ،خاصــة مــع ضعــف قــدرات الحكومــة
ً
التمويليــة والهيكليــة التنظيميــة ،وإعــادة صياغــة دورهــا لتستأث ــر بمهمــة قيــادة دفــة القــارب وتوجيهــه  Steeringبــدال مــن أن
ً
مقترحــا لتطوي ــر أو توســيع مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة ال
تقــوم بنفســها بالتجديــف  . Rowingوتجــدر االشــارة هنــا الــى أن
ً
بــد لــه أن يســتقي ويســتفيد مــن تجربــة تطــور املفهــوم مــع الزمــن .وتكريســا لذلــك ،يعــرض جــدول ( )2مراحــل تطــور املفهــوم.
جدول رقم ()2
مراحل تطور مفهوم املسؤولية االجتماعية
املرحلة

الفترة الزمية
(تقريبية)
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وفــي نفــس الســياق عــرض كل مــن ) Ghobadian, Money and Hillenbrand (2015تطــور مفهــوم املســؤولية
االجتماعيــة عبــر املراحــل الزمنيــة املختلفــة كمــا يعرضــه شــكل رقــم ( .)1ومــن الواضــح أن مــا عرضــه هــؤالء الباحثــون يؤكــد
ّ
ويدعــم مــا عرضــه باحثــون آخــرون بالجــدول رقــم (.)2

مجاالت تطور املفهوم

	-الدعوة لتحقيق بعض التوازن بيـن تحقيق الربح وبيـن إيالء مزيد من االهتمام باألهداف
1960 - 1945
األولى
االجتماعية للعامليـن والزبائن ومصلحة العامة.
	-ظهرت بعض اآلراء للربط بيـن املسؤولية االجتماعية وفائدتها لخدمة شركات األعمال نفسها في
تحقيقها ألهدافها.
	-ظهور دعوات مناهضة لفكرة املسؤولية االجتماعية باعتبارها تتناقض وهدف شركات األعمال في
تحقيق الربح وتضعف فرصها بذلك.
	-ظهور حركات داعمة منادية بفكرة املسؤولية االجتماعية .أصبحت األرضية أكثـر استعدادا لتقبل
1970 - 1960
الثانية
الفكرة .تشكل هذه املرحلة مرحلة الوعي باملفهوم ووصفت بأنها (‘)Awareness’ and ‘Issues’ Era of CSR
 ،)1963( McGuireوأطلق عليها أحد الكتاب (.)Lee, 2008( )Corporate Social Responsiveness
	-استمر الفكر املعارض بالدفاع عن فكرة أن الشركات ليس من مسؤولياتها رفعة ورفاهية املجتمع.
	-ظهرت اسهامات بحثية أكاديمية أكثـر ً
زخما تناقش املفهوم وتتعمق به مع دعم أغلبها فكرة املسؤولية
	-حتى نهاية هذه الفترة لم يكن مطروحا امكانية حصول الشركات التي تمارس املسؤولية االجتماعية
لعوائد معينة لقاء هذا السلوك
	-ظهرت بعض تطبيقات املسؤولية االجتماعية
1980 - 1970
الثالثة
	-توسع مجال البحث باملسؤولية فطرحت املسؤولية مع موضوعات مثل“ :االستجابة” و “األداء”
	-قبلت كثيـر من الشركات باملسؤولية ولكن كان ذلك نتيجة استجابتها للضغوط الخارجية
وملتطلبات البيئة املحيطة
ل
	-بدأت تطرح أفكار حول امكانية حصو الشركات التي تمارس املسؤولية االجتماعية لعوائد معينة
لقاء هذا السلوك
	-بدأت البحوث التطبيقية تاخذ مدى واسعا
1990 - 1980
الرابعة
	-تميزت هذه املرحلة بتناولها الجوانب األخالقية ملسؤولية الشركات (.)Frederick, 2008
	 -بدأت املسؤولية االجتماعية تاخذ منحى عامليا
2000 - 1990
الخامسة
	 -أطلق عليها (.)Frederick, 2008( )Global Corporate Citizenship
	 -استمرار املفهوم بسعيه للتأكيد على الجوانب األخالقية
2010 - 2000
السادسة
	-بدأ مجتمع األعمال نفسه يهتم بفكرة املسؤولية وينخرط بجهود التنمية املستدامة وبرامجها
واإلنفاق السخي أحيانا على تلك البرامج
السابعة منذ  2009لغاية اآلن 	-بداية الوصول للعاملية واالنتقال من النسخة القديمة الى النسخة الجديدة.
	-التركيز على االستدامة تحت مفهوم ( )Corporate Sustainability & Responsibilityجنبا الى جنب
مع املسؤولية االجتماعية (.)Carroll & Shabana, 2010. P. 86

املصدرGhobadian, Money and Hillenbrand (2015). P. 274:

شكل رقم ( :)1تطور مفهوم املسؤولية االجتماعية عبراملراحل الزمنية املختلفة.
وبالرغــم مــن هــذا العــرض الســريع لتطــور مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة وتباي ــن توجهاتــه مــن فت ــرة  /مرحلــة زمنيــة
ألخــرى ،فــإن املفهــوم ،وكمــا ذكــر آنفــا ،لــم يـراوح مكانــه كثيـرا مــن حيــث درجــة املســؤولية وااللتـزام واألطـراف التــي تشــترك بتلــك
املســؤواية واتجــاه خــط ســيرها املســؤولية نفســها .فمــن حيــث املبــدأ ،بقيــت املســؤولية محصــورة بشــركات األعمــال والقطــاع
الخــاص ،وتمثــل خــط ســيرها باتجــاه واحــد -مــن طــرف هــذه الشــركات الــى «بعــض» مكونــات املجتمــع (العاملي ــن بالشــركة،
القطــاع العــام واملواطني ــن وربمــا أط ـراف أخــرى) كمــا يظهرهــا شــكل رقــم (.)2

املصدر :مشتق من أعمال  Carrollو )Shabana (2010؛ )Carroll (1999؛ )Lee (2008؛ (.)Frederick, 2008
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القطاع
الخاص

شكل رقم (:)3هرم املسؤولية االجتماعية كما اقترحه (1991) Carroll
جدول رقم ()3
طبيعة توقعات أطراف املسؤولية االجتماعية

املصدر :من إعداد الباحث.

شكل رقم ( :)2الواقع الحالي ملفهوم املسؤولية االجتماعية

أبعاد املسؤولية االجتماعية كما اقترحها :)1991( Cllorra

اقترح ( )Carroll, 1991: 405أربعة أبعاد رئيســة قدمها على شــكل هرم باعتبارها ً
أبعادا أساســية يفترض أن تعكس ما
يمكــن /يجــب أن يتضمنــه مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة بشــكل تراتبــي بافت ـراض أن أحدهــا يســتند علــى األخــرى .وقــد وجدنــا
مــن الفائــدة أن نعــرض لنمــوذج  Carrollألهميتــه فــي فهــم الخلفيــة الفكريــة للمســؤولية االجتماعيــة ،وألغ ـراض إمكانيــات
توســع املفهــوم .األبعــاد األربعــة التــي اقترحهــا الباحــث هــي ((( (شــكل رقــم :)3
 1البعد املتعلق بمسؤولية العمل الخي ــري اإلنساني ( :)Philanthropicوهو يعكس قيام شركات األعمال بالتصرفكمواطــن صال ــح منتــم ،مــن واجبــه االســهام باملحافظــة علــى مــوارد املجتمــع وتحسي ــن نوعيــة الحيــاة فيــه .والبعــد
الخي ــري هــو املســتوى األول للمســؤولية االجتماعيــة ويأتــي بعــد البعــد األخالقــي ويســتند عليــه.
 2البعــد املتعلــق باملســؤولية األخالقيــة لشــركة األعمــال ( :)Ethicalويعنــي أن علــى الشــركات أن تراعــي الجانــب األخالقــيفــي قراراتهــا بتكريــس قيــم العــدل واإلنصــاف وتســاوي الفــرص .والبعــد األخالقــي هــو املســتوى الثالــث للمســؤولية
االجتماعيــة ويأتــي بعــد ُ
البعــد القانونــي ويســتند عليــه.
 3البعــد املتعلــق بمســؤولية باملســؤولية القانونيــة لشــركة األعمــال ( :)Legalويعكــس الت ـزام الشــركة باألنظمــةوالقواني ــن الصــادرة والتــي تتضمــن مــا هــو صحيــح أو خطــأ فــي ممارســتها ألنشــطتها وفــي ســلوكها تجــاه املجتمــع .والبعــد
القانونــي هــو املســتوى الثانــي للمســؤولية االجتماعيــة ويأتــي بعــد ُ
البعــد االقتصــادي ويســتند عليــه.
 4البعــد االقتصــادي ( :)Economicويمثــل قاعــدة الهــرم ،ويعنــي ضــرورة ســعي الشــركة التجاريــة لتحقيــق أهدافهــاالربحيــة والحصــول علــى العوائــد املاديــة لقــاء ممارســتها أنشــطتها التجاريــة .ويمثــل هــذا البعــد القاعــدة األساســية
التــي تمكــن الشــركة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه األط ـراف كافــة.
وبالنســبة لـ ( )Carroll, 1991فإن تعبي ــر «املســؤولية» في نموذجه يعني مجموعة توقعات أصحاب العالقة من حاملي
األســهم واملجتمــع ككل واملطلــوب مــن شــركة األعمــال الوصــول إليهــا أو االلت ـزام بهــا ((((كمــا يعرضهــا جــدول  .)3وقــد وصــف
الباحث مجموعة املسؤوليات االقتصادية والقانونية بأنها من النوع «الواجب»  Requiredااللتـزام به ،بيد أن املسؤوليات
املتعلقة بالجوانب االخالقية فهي من النوع «املتوقع»  Expectedواملفت ــرض االلت ـزام به .أما املســؤوليات املتعلقة بالجوانب
االجتاعيــة االنســانية فهــي مــن النــوع «املفضــل»  Desiredالقيــام بــه.
(((
(((

املصدر :الغالبي والعامري ( ،2008ص ص.((()219-217 .

أنظر أيضا :أم كلثوم وعبد العزيز (.)2012
أنظر أيضا.Meynhardt & Gomez (2016) :

(((
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مجال التوقع
الجهة
املالكون
	-زيادة قيمة املؤسسة ،رسم صورة محترمة للمؤسسة في املجتمع ،سالمة املوقف القانوني واألخالقي.
العاملون
	-أجــور ومرتبــات مجزيــة ،فــرص ترقيــة متاحــة وجيــدة ،تدريــب وتطوي ــر مســتمر ،ظــروف عمــل صحيــة مناســبة،
عدالــة وظيفيــة ،مشــاركة بالقـرارات ،خدمــات وامتيــازات أخــرى.
الزبائن
	-منتجــات بأســعار مناســبة ونوعيــة جيــدة ،إعــان صــادق وأمي ــن ،منتجــات أمينــة عنــد االســتعمال ،متاحيــة
وميســورية للحصــول علــى املنتــج أو الخدمــة ،الت ـزام بمعالجــة األض ـرار إذا مــا حدثــت ،إعــادة تدوي ــر بعــض
األربــاح لصالــح فئــات مــن الزبائــن ،الت ـزام أخالقــي بعــدم خــرق قواعــد العمــل أو الســوق.
	-ربط األداء البيئي برسالة املنظمة ،تقليل املخاطر البيئية؛
البيئة
	-وجــد مدونــات أخالقيــة خاصــة بالبيئــة؛ اشــتراك ممثلــي البيئــة فــي مجلــس اإلدارة؛ مكافــآت وحوافــز للعاملي ــن
املتميزي ــن باألنشــطة البيئيــة؛
	-جهــود تقليــل اســتهالك الطاقــة وسياســات واضحــة بشــأن اســتخدام املــواد؛ ترشــيد اســتخدام امليــاه؛ معالجــة
املخلفــات؛ حمايــة التنــوع البيئــي.
املجتمع املحلي 	-دعم البنى التحتية؛ احترام العادات والتقاليد وعدم خرق القواعد العامة ةو السلوك؛
	-محاربــة الفســاد اإلداري و الرشــوة؛ دعــم مؤسســات املجتمــع املدنــي؛ دعــم املراكــز العلميــة ومؤسســات
التعليــم
الحكومة
	-االلت ـزام بالتشــريعات والقواني ــن الصــادرة مــن الحكومــة؛ تســديد االلتزامــات الضريبيــة و الرســوم بصــدق؛
تعزيــز ســمعة الدولــة والحكومــة فــي التعامــل الخارجــي؛ احت ـرام مبــدأ تكافــؤ افلــرص بالتوظيــف؛ احت ـرام
الحقــوق املدنيــة للجميــع دون تميي ــز؛ تعزيــز جهــود الدولــة الصحيــة
املوردون
	-اســتمرار التعامــل العــادل ،أســعار عادلــة ومقبولــة للمــواد املجهــزة ،تطوي ــر املــواد املجهــزة ،تســديد االلتزامــات
والصــدق بالتعامــل ،تدريــب املجهزي ــن علــى مختلــف أســاليب تطوي ــر العمــل.
املنافسون 	-منافسة عادلة ونزيهة وعدم اإلضرار بمصالح اآلخريـن ،عدم سحب العامليـن من اآلخريـن طرق غيـر نزيهة.
األقليات وذوي 	-عــدم التعصــب ونشــر روح التســامح نحــو األقليــات ،املســاواة فــي الوظيــف والعدالــة فــي الوصــول للمناصــب
العليــا ،تجهي ـزات للمعوقي ــن ،دعــم الجمعيــات التــي تســاعد املعوقي ــن علــى االندمــاج فــي املجتمــع ،احت ـرام
الحاجات
حقــوق وخصوصيــة امل ـرأة ،فــرص الترقيــة العادلــة ،تش ــجيع التفكي ــر العلمــي عنــد الشــباب ونشــر ثقافــة
الخاصة
التســامح ،االهتمــام كبــار الســن واملتقاعدي ــن ،الحفــاظ علــى الطفولــة واحت ـرام حقــوق الطفــل.
جماعات
	-التعامــل الجيــد مــع جمعيــات حمايــة املســتهلك والنقابــات ،التعامــل الصــادق مــع الصحافــة ووســائل االعــام،
الضغط األخرى
الصــدق والشــافية بنشــر املعلومــات املتعلقــة باملنظمــة.
أنظر أيضا :الحمدي ،فؤاد ( .)2003ص.4 .
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Mistarihi: Social Responsibility: From a Unilateral to a Mult

املبادئ العشرللميثاق العالمي لألمم املتحدة حول املسؤولية االجتماعية:

ثالثا :اإلطارالتصوري الجديد املقترح للمسؤولية املجتمعية

تحقيقــا ملبــدأ الش ـراكة التكامليــة بي ــن املجتمــع وقطــاع األعمــال ،وبهــدف تكريــس مبــدأ مســؤولية املواطنــة للشــركات
باتجــاه تحقيــق التنميــة املســتدامة ،فقــد قامــت األمــم املتحــدة بإطــاق مبــادرة عرفــت باســم «امليثــاق العالمــي لألمــم املتحــدة»
( )The United Nation Global Compact - UNGCوالخاصــة بممارســة األعمــال التجاريــة للشــركات ،حيــث وصــف هــذا
امليثــاق بأنــه أكب ــر عمــل تطوعــي علــى املســتوى العالمــي لحمايــة ورعايــة املســؤولية االجتماعيــة ،حيــث يضــم بعضويتــه مــا يقــرب
مــن  9000شــركة مــن أكث ــر مــن  130دولــة حــول العالــم (.)United Nations
ويحــث امليثــاق الشــركات علــى تبنــي وتفعيــل ودعــم مجموعــة مــن املبــادئ والقيــم األصيلــة فــي مجــاالت عــدة منهــا حقــوق
اإلنسان ،معايي ــر العمل ،البيئة ومكافحة الفساد (الحسيني .)2017 ،تلك املبادئ تتضمن أن على شركات األعمال االلتزام
بهــذه املبــادئ ،والتــي هــي:
 1دعم حماية حقوق اإلنسان املعلنة دوليا واحترامها. 2عدم االشتراك في انتهاكات حقوق اإلنسان. 3احترام حرية تكويـن الجمعيات واالعتراف الفعلي بالحق في املساومة الجماعية. 4القضاء على جميع أشكال السخرة والعمل اإلجباري. 5القضاء على عمالة األطفال. 6القضاء على التمييز في مجال التوظيف واملهن. 7تشجيع اتباع نهج احترازي إزاء جميع التحديات البيئية. 8االضطالع بمبادرات لتوسيع نطاق املسؤولية عن البيئة. 9تشجيع تطويـر التكنولوجيا غيـر الضارة بالبيئة ونشرها. 10-مكافحة الفساد بكل أشكاله ،بما فيها االبتزاز والرشاوى.

بعــد اســتعراض التطــور التاريخــي ملفهــوم املســؤولية االجتماعيــة وتوجهاتــه وطروحاتــه الفكريــة والتطبيقيــة حتــى وصــل
ً
ملفهومــه الحالــي ،تقــدم هــذه الدراســة إطــارا ً
مقترحــا لتطوي ــر املفهــوم وتوســيع آفاقــه املســتقبلية ،ومــا ســوف يعكســه
نظريــا
ذلــك علــى التطبيــق العملــي الواقعــي للمفهــوم.

تحديات املسؤولية االجتماعية بواقعها الحالي:
تطــرق العديــد مــن الباحثي ــن الــى جملــة مــن الصعوبــات والعوائــق والتحديــات التــي تواجــه املســؤولية االجتماعيــة ســواء
مــن الجانــب النظــري او التطبيقــي .تاليــا نعــرض أهــم هــذه التحديــات علــى ســبيل املثــال ال الحصــر(((:
 1ضعف مشاركة املجتمع وأحيانا وعيه ألهمية ومجاالت املسؤولية االجتماعية. 2معظــم برامــج وانشــطة املســؤولية االجتماعيــة موســمي الطبيعــة ،عشــوائي يعتمــد اســتراتيجية علــى ردات الفعــلويفتقــر الــى املأسســة.
 3ضعــف الشــفافية لعــدم قيــام العديــد مــن الشــركات باالفصــاح عــن أنشــطتها وبرامجهــا االجتماعيــة االنســانيةألســباب متعــددة.
 4افتقار معظم مؤسسات القطاع التطوعي للتنظيم وكثيـر منها يدار بجهود فردية غيـر مؤسسية بما يكفي. 5صعوبــة قيــاس مــدى تأثي ــر األنشــطة والبرامــج االجتماعيــة علــى العمليــات الداخليــة للشــركة أو علــى الفئــات التــيتخدمهــا أو علــى املجتمــع ككل ،خاصــة أن غالبيــة ذلــك التأثي ــر ال يظهــر علــى املــدى القصي ــر.
 6افتقار أنشطة وبرامج املسؤولية االجتماعية ألطر تنظيمية وإرشادات تطبيقية. 7افتقار املسؤولية االجتماعية إلجماع واتفاق عام حولها من قبل الدراسيـن واملمارسيـن. 8غالبا ما تنحصر أنشــطة وبرامج املســؤولية االجتماعية بالشــركات الكبي ــرة أكث ــر من املتوســطة والصغيرة ،ويرجع ذلكغالبــا ألهميــة هــذه البرامــج لتلــك الشــركات لتعزيــز صورتهــا أمــام املجتمــع ومــن أجــل زيــادة قدرتهــا علــى املنافســة (((.
(((
(((

أنظر أيضا. )Jha & Singh, 2016( :
انظر في ذلك.)Carlisle and Faulkner, 2004( :
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املدخل الفكري وافتراضات املدخل املقترح:
إن املدخــل الفكــري الــذي تقترحــه هــذه الدراســة هــو املدخــل «الشــامل :إدارة الش ـراكة والشــبكات» .وقــد ُبنــي هــذا
املدخــل علــى عــدد مــن االفتراضــات التاليــة (وكمــا يعرضهــا الجــدول رقــم :)4
	-توسيع مفهوم املسؤولية من «االجتماعية» الى «املجتمعية».
	-ممارسة املسؤولية «املجتمعية» هو جهد تعاوني تشاركي شبكي.
	-تتضمن املسؤولية التزاما قانونيا أخالقيا ليس طوعيا (خاصة على األمد البعيد وبوجود خطة).
	-تتشارك املسؤولية وتتعاون في حملها كافة األطراف وباتجاهات متعددة وليس باتجاه واحد.
	-يتطلــب تحمــل املســؤولية مهــارات وكفــاءات خاصــة ( )Special Capacityللقيــام باملهــام االداريــة والتنســيقية
والتخطيــط االســتراتيجي بعيــد املــدى.
جدول رقم ()4
الفرق بيـن املداخل الثالث للمسؤولية االجتماعية واملدخل الجديد املقترح
األطراف الالعبة
	-الشركة التجارية وحدها

املنطق العام
مفهوم املسؤولية االجتماعية
املدخل
	-ال ضرر وال ضرار!
	-املسؤولية االجتماعية هي جهد
الليبرالي الجديد
ذاتي دون التزام أو ضغط خارجي 	-وظيفة موسمية طوعية
	-من شركة األعمال
الكينيزي الجديد 	-ضرورة تضميـن اهداف الشركات 	-توفيقي
	-الى جميع األطراف ذات العالقة
وعملياتها بعض درجات املسؤولية 	-طوعي
مع بقائها طوعية وخارج دائرة
(العامليـن والزبائن وحاملي
االلتزام القانوني
األسهم واملجتمعات املحلية
والحكومة والبيئة واملجتمع)
	-تشكيكي تحذيري
	-ال أحد !
االقتصادي السيا�سي 	-التشكيك بمدى فعالية وأهداف
الجذري
برامج املسؤولية االجتماعية
	-تجنب املسؤولية
	-ممارسة املسؤولية االجتماعية تبطنها
اجندات خاصة لخدمته الشركات
املدخل املقترح:
	-ممارسة املسؤولية “املجتمعية” 	-التزام قانوني أخالقي 	-كافة األطراف وباتجاهات
متعددة
جهد تعاوني تشاركي شبكي
(الشامل :إدارة
	-ليس طوعيا (على
الشراكة والشبكات)
األمد البعيد)

املصدر :من اعداد الباحث باستخدام تصنيف (.)Broomhill, 2007

شكل املسؤولية كما يراها االطارالجديد املقترح (األهداف والقيم):
يفت ــرض اإلطــار الجديــد أن املســؤولية املجتمعيــة تهــدف الــى تحسي ــن نوعيــة حيــاة العاملي ــن وأصحــاب العالقــة والزبائــن
واملواطني ــن ،وتحسي ــن األداء املؤس�ســي واالجتماعــي للشــركات واألط ـراف الالعبــة األخــرى ،وتحسي ــن العمليــات الداخليــة لهــا
وآثارهــا ،باإلضافــة إلــى التعــاون مــع العاملي ــن واملجتمــع املحيــط ومختلــف األطـراف الالعبــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة
االقتصاديــة املســتدامة وتحسي ــن نوعيــة املجتمــع ككل .ويوض ــح جــدول ( )5املدخــل املقت ــرح مقارنــة باملداخــل الثالثــة األخــرى
الت ــي عكســت وجهــات نظــر جهــات متعــددة حــول مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة وأهدافهــا والقيــم التــي تســتهدفها.
أما عن القيم التي ُيفتـرض أن تكرسها املسؤولية بشكلها الجديد املقتـرح ،فتتمثل بقيم االنفتاح والشفافية واحتـرام
العامليـن واملجتمع والبيئة وتكريس قيم املواطنة املحلية والعاملية وااللتـزام األخالقي القيمي والقانوني بشكل جوهري.
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جدول رقم ()5
املدخل املقترح مقارنة باملداخل الثالثة األخرى
التي عكست وجهات نظرجهات متعددة حول مفهومها للمسؤولية االجتماعية
الجهة

الهدف
من املسؤولية

األطراف املستهدفة
باملسؤولية االجتماعية

	-شركة األعمال كفاعل
	-املساهمة بالتنمية
املجلس العالمي
	-العاملون وأسرهم
االقتصادية
أجل
لألعمال من
املستدامة 	-تحسيـن نوعية حياة العامليـن 	-املجتمعات املحلية
التنمية
	-تحسيـن نوعية املجتمع ككل 	-املجتمع ككل
	-شركة األعمال كفاعل
	-اضافة قيمة مستدامة
	-املوظفون  -املساهمون
املنتدى الدولي لقادة للمجتمع - .اضافة قيمة
األعمال
	-املجتمع  -البيئة
مستدامة للمساهميـن
منظمة األمم املتحدة 	-تنمية روح املواطنة العاملية
معهد األمم املتحدة
لبحوث التنمية
االجتماعية
البنك الدولي
الغرفة التجارية
العاملية

	-شركة األعمال كفاعل

	-تحسيـن األداء االجتماعي
العمليات 	-شركة األعمال كفاعل في
للشركات  -تحسيـن
االطار الدولي
الداخلية للشركات وآثارها
داخليا وخارجيا
	-التعاون مع العامليـن واملجتمع 	-شركة األعمال كفاعل
	-العاملون وأسرهم
املحيط للوصول التنمية
	-املجتمعات املحلية
االقتصادية املستدامة
	-املجتمع ككل
	-لتحقيق تنمية ذات اعتبا ات 	-شركة األعمال كفاعل
اخالقية اجتماعية ر 	-حاملو األسهم
	-املجتمع

	-شركة األعمال كفاعل
	-هدف اجتماعي بيئي غيـر ملزم 	-أصحاب املصالح
االتحاد األوروبي
	-املجتمع
	-غيـر واضح!  -وردت إشارة
حول التوازن بيـن متطلبات 	-شركة األعمال االقتصادية
املنظمة العربية
كفاعل
للمسؤولية االجتماعية واحتياجات الربحية وبيـن
2
أسس وأدوات التعبيـر عن 	-أصحاب املبادرات
املسؤولية االجتماعية
	-تحسيـن نوعية حياة
العامليـن 	-شركات القطاع الخاص
بائن
ز
وال
وأصحاب العالقة
	-املنظمات الحكومية والعامة
ـن
ي
تحس
واملواطنيـن -
املؤس�سي واالجتماعي 	-منظمات القطاع التطوعي
األداء
للشركات  -تحسيـن العمليات 	-مؤسسات املجتمع املدني
املدخل املقترح
(أحزاب ،نقابات ،اتحادات،
إدارة
(الشامل-
الداخلية للشركات
وآثارهامع جمعيات ،مؤسسات االعالم
والشبكات)
الشراكة
ً
ً
داخليا وخارجيا  -التعاون
الرسمي والخاص )..
العامليـن واملجتمع املحيط
االقتصادية 	-املؤسسة التشريعية
للوصول التنمية
تحسيـن نوعية 	-مؤسسات املجتمع اإلقليمي
املستدامة -
والدولي  -أخرى ..
املجتمع ككل

القيم
املستهدفة
	-التزام متواصل بالسلوك
األخالقي
	-تحسيـن نوعية الحياة

طبيعة ومدى التزام األطراف املشاركة باملسؤولية االجتماعية بما ينسجم مع االطاراملقترح:

املدخل الذي
مدى االلتزام ينتمي إليه
التعريف
	-كبيـر
وأسا�سي

الكينيزي الجديد

	-االنفتاح  -الشفافية
واملجتمع 	-متوسط
	-احترام العامليـن
الليبرالي الجديد
واضافي
والبيئة  -االستدامة
	-يميل
	-روح املواطنة العاملية -
تنمية املستدامة  -حقوق
للتوسط
الليبرالي الجديد
مع بعض
ومسؤوليات الشركات -
حقوق اإلنسان وحماية البيئة التوازن
	-التزام
	-مسؤولية
أخالقية للشركة باملبادئ
املجتمع
تجاه
املتفق عليها الكينيزي الجديد
البيئة
حماية
	-
عامليا
	-التعاون بيـن أطراف
املسؤولية

	-مستوى جيد
من االلتزام الكينيزي الجديد

	-التزام
	-تكريس قيم اجتماعية
لكنه
مفضل
قيام
وأخالقية من
خاللـر امللزم غيـر ملزم الليبرالي الجديد
شركات بالتطوع غي
	-قيمة العمل التطوعي غيـر 	-تطوعي غيـر
الليبرالي الجديد
ملزم
امللزم
	-تكريس ثقافة الوعي
	-تطوعي يجب
باملسؤولية االجتماعية
الليبرالي الجديد
	-تشجيع أصحاب املبادرات تحفيزه
واملؤسسات املهتمة
	-االنفتاح
	-الشفافية
	-احترام العامليـن واملجتمع
والبيئة
	-تنمية روح املواطنة املحلية
واالعاملية
	-التنمية االستدامة
	-االلتزام األخالقي القيمي
	-االلتزام القانوني

	-كبيـر
وأسا�سي
	-دور تكميلي
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-

مــع أن النمــوذج الــذي اقترحــه ( )Carroll, 1991يعــد اســهاما هامــا بتعميــق فهمنــا للشــكل الــذي يجــب تكريســه ملفهــوم
املســؤولية االجتماعيــة مــن حيــث التركي ــز ومــدى االلت ـزام ،إال النمــوذج الــذي تقترحــه هــذه الدراســة يفت ــرض أن مفهــوم
املســؤولية االجتماعيــة ال يجــب أن يبقــى (ولــن يبقــى) بإطــار التطوعيــة االختياريــة عنــد قمــة هــرم  Carrollباعتبــار أنــه خيـ ًـارا
ً
ً
ً
وأخالقيا عليها تجاه كل األطراف ذات العالقة .لذا ،تقت ــرح هذه الدراســة أن
قانونيا
«ترفيا» للشــركات أكث ــر من كونه التز ًاما
يتســاوى ُ
البعــد االقتصــادي والقانونــي بقاعــدة الهــرم ،ثــم يتشــابك البعــد القانونــي باألخالقــي باملســتوى الثانــي منــه ،ثــم األخالقــي
بالخي ــري االنســاني باملســتوى الثالــث مــن الهــرم ،وذلــك مــن خــال انتقــال تدريجــي أكث ــر سالســة ممــا جــاء بنمــوذج Carroll
(شــكل رقــم .)4

البعد األخالقي الخيري
البعد القانوني األخالقي
البعد االقتصادي القانوني

ً
شكل رقم (:)4هرم املسؤولية االجتماعية كما تقترحه هذه الدراسة معدال لنموذج (.)Carroll, 1991
ً
ويفت ــرض اإلطــار املقت ــرح الــذي تقدمــه هــذه الدراســة بــأن ُ
جوهريــا ومثـ ًـارا للجــدل بي ــن
البعــد االقتصــادي ســيبقى
املنظري ــن واملمارسي ــن علــى األمــد القصي ــر .إال أن البعــد القانونــي ســيأخذ أهميتــه التدريجيــة مــع الوقــت لتصبــح املســؤولية
ً
تطوعيــا ً
خيريــا ً
ً
ً
ً
ترفيــا ســواء لشــركات األعمــال أو لألط ـراف
وأخالقيــا أكث ــر مــن كونــه
قانونيــا
املجتمعيــة فيــه مســتقبال التز ًامــا
األخــرى بالشــبكة املقترحــة مــن الالعبي ــن.

األطراف املشاركة بشبكة املسؤولية االجتماعية كما يفترضه االطاراملقترح:
ينظــر اإلطــار املقت ــرح الــذي تقدمــه هــذه الدراســة أن «مســؤولية» املســؤولية املجتمعيــة ال يجــب أن يتحملهــا طــرف
واحــد ،والــذي هــو متمثــل بشــركات األعمــال كمــا يعكســه املفهــوم الحالــي للمســؤولية االجتماعيــة .فتلــك املســؤولية هــي
مجتمعيــة باألســاس ألنهــا تمثــل مصلحــة مجتمعيــة محليــة و/أو دوليــة .لــذا ،فمــن املفت ــرض أن تتشــارك بحملهــا كل األطـراف
الالعبــة بشــبكة املســؤولية املجتمعيــة املقترحــة ومنهــا شــركات القطــاع الخــاص ،واملنظمــات الحكوميــة والعامــة ،ومنظمــات
القطــاع التطوعــي وغي ــر الهادفــة للربــح ،ومؤسســات املجتمــع املدنــي (مــن أحـزاب ونقابــات واتحــادات وجمعيــات ومؤسســات
االعــام الرســمي والخــاص) ،واملؤسســة التشــريعية ،ومؤسســات املجتمــع االقليمــي والدولــي ،وأيــة جهــات أخــرى ذات عالقــة.
ـدور التكميلــي لــكل طــرف مشــارك ،وبمــا يتناســب مــع طبيعــة هــذا الــدور .ويوضــح شــكل رقــم ()5
وال بــد هنــا مــن التأكيــد علــى الـ ّ
شــبكة املســؤولية املجتمعيــة بحلتهــا الجديــدة املقترحــة.

املصدر :من اعداد الباحث ،وباستخدام تصنيف (.)Broomhill, 2007
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فمــن خــال هــذا اإلطــار يمكــن تحديــد األط ـراف املشــاركة بتحمــل مســؤولية الحفــاظ علــى األمــن واملســتفيدة مــن الحفــاظ
عليــه .لــذا ،فمــن الواض ــح أن كل األط ـراف تتشــارك هــذه املســؤولية ،وكل حســب طبيعــة دوره ومــا يمكــن أن يســهم بــه مــن
خــال جهــد شــبكي منظــم متعــاون ،باإلضافــة إلــى تحديــد شــكل وطبيعــة املســؤولية والــدور الــذي يمكــن أن تلعبــة بعــد انضوائهــا
ملظلــة الشــبكة فــي النمــوذج الجديــد املقت ــرح ،وكمــا يظهــره جــدول (.)6
جدول رقم ()6
(((
املسؤوليات التبادلية التشابكية لألطراف ذات العالقة تجاه مواجهة ظاهرة التهديد األمني املحلي والعالمي
مسؤولية جميع األطراف تجاه املؤسسة األمنية
املؤسسات
مسؤولية املؤسسة
شركات املواطنون الحكومة املؤسسة الصحفية مؤسسات القطاع جهات أخرى
..
التشريعية واالعالمية املجتمع الدولي التطوعي
األمنيةيـن بها) األعمال
(تجاه العامل
	-القيام بدور	-يتم
	-قوانيـن 	-الدور التوعوي 	-تبادل
	-توفيـر
	-تقديم الدعم	-الدعم
	-حوافز مجزية
	-تدريب ودعم لوجستي العيني واملالي اللوجستي الدعم املالي داعمة 	-تحري الدقة املعلومات توعوي تحديدها
وتحديد
بالنقل وعدم والدعم
من املوازنة لحدود
	-أجهزة ومعدات حديثة (جوائز) 	-الدعم
فاعل
املعنوي
اللوجستي للمواطنيـن أدوارها
واملادي
التصرف االساءة
ومتطورة
	-تسهيل
ومسؤولياتها
	-الدعم
	-ظروف عمل مناسبة معامالتهم 	-تفهم عملهم من أجهزة 	-مشاركة 	-احترام عمل 	-تبادل
رجال األمن املجرميـن املعنوي من قبل
ومعدات
املالية
فاعلة
وتسهيل
	-مشاركة بالقرارات
	-تعويض مجزي
والهاربيـن من واللوجستي األطراف
والخدمية مهماتهم 	-توفيـر الدعم للمؤسسة 	-عدم نشر
الداخلة
وجه العدالة
األمنية
االشاعات
اإلعالمي
لالصابات (للفرد
بالشبكة
واللوجستي باقتراح
	-قوانيـن دولية
واالسرة :صحة ،تعليم،
التشريعات
داعمة
وغيرها)

شكل رقم ( :)5أطراف شبكة املسؤولية املجتمعية كما تقترحها هذه الدراسة
وكمــا يظهــر مــن الشــكل أعــاه ،فــإن املســؤولية املجتمعيــة تتشــارك بحملهــا جهــات عــدة وبشــكل تبادلــي أكث ــر توازنــا مــن
ذي قبــل .وهــي أيضــا باتجاهــات عــدة ،مــن وإلــى أي طــرف بالشــبكة .وبنفــس الســياق ،فإنــه مــن الواض ــح أن هــذه الشــبكة
تتطلــب هيئــة محليــة ممثلــة لــكل األطـراف املشــاركة ،يكــون مقرهــا داخــل كل دولــة ،يكــون دورهــا رعايــة وتنظيــم وتنســيق جهــود
القيــام بوظيفــة املســؤولية املجتمعيــة مــن قبــل األطـراف الالعبــة علــى املســتوى املحلــي وتقديــم الدعــم اللوجســتي لهــا والرقابــة
ّ
عليهــا .ويمكــن أن تقــوم هــذه الهيئــة بتطوي ــر مؤش ـرات األداء الرئيســية ( )KPIsللمنظمــات املشــاركة وتمثــل جهــة اعتمادهــا
( .)Accreditation Bodyكمــا ســتتطلب اإلدارة الفاعلــة للشــبكات املحليــة بــكل دول العالــم هيئــة تنظيميــة دوليــة يكــون
مقرهــا أحــدى الــدول الفاعلــة بمجــال املســؤولية املجتمعيــة ،تقــوم بــدور إدارة وتنظيــم وتنســيق الجهــود الدوليــة للمســؤولية
االجتماعيــة وتوفي ــر الدعــم اللوجســتي املطلــوب للهيئــات املحليــة ،كمــا تقــوم بتطوي ــر مؤش ـرات األداء الرئيســة للمنظمــات
املشــاركة ( )KPIsوتمثــل جهــة اعتمادهــا (.)Accreditation Body

حالة تطبيقية باستخدام اإلطارالجديد للمسؤولية االجتماعية( :حالة التهديدات األمنية املحلية والعاملية)
مــا نشــهده فــي عاملنــا اليــوم مــن الكــوارث األمنيــة ،خاصــة مــع تنامــي ظاهــرة االرهــاب وغزوهــا معظــم دول العالــم ،يحتــاج
لجهــد جمعــي تعاونــي تبادلــي شــبكي ملواجهتهــا ،ومســؤولية مشــتركة مــن أط ـراف واتجاهــات عــدة ،ليــس فقــط علــى املســتوى
املحلــي الوطن ــي بــل علــى املســتوى االقليمــي والعالمــي .ومــن الواض ــح أن ظاهــرة التهديــد األمنــي لــم يعــد باإلمــكان مواجهتهــا
باالعتمــاد فقــط علــى جهــة واحــدة هــي املؤسســة األمنيــة للدولــة ،وذلــك ألســباب عــدة منهــا االنتشــار الجغرافــي واســع النطــاق
للفئــات والجماعــات املتطرفــة واملتســببة بالتهديــد األمنــي وامتالكهــا لتكنولوجيــا متطــورة فــي كثي ــر مــن األحيــان واســتخدامها
وســائل التواصــل الحديثــة بالحصــول علــى املعلومــات ونقلهــا واســتخدامها .لــذا ،والحالــة هــذه ،يــرى الباحــث أن النمــوذج
الشــبكي الــذي تقترحــه هــذه الدراســة هــو األكث ــر مناســبة للتعامــل مــع هــذه الظاهــرة املقلقــة لحالــة التهديــد األمنــي املعاصــر.
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مسؤواية العامليـن
باملؤسسة األمنية
(تجاه إدارتهم)
	-الحفاظ 	-الحفاظ على 	-مستوى عالي 	-االلتزام 	-توفيـر الحماية 	-تسهيل
	-االلتزام والجدية
مهماتها في
لها للقيام
من األداء بتطبيق
أمنهم
على أمنها
واالنضباط
القانون
العمل على
بدورها
املحترف
وخصوصيتها 	-معاملتهم
	-طاعة األوامر
النطاق
نصا وروحا 	-مساعدتها
باحترام 	-فاعلية
	-عدم
	-االلتزام باملعاييـر
بالكشف عن املحلي
املهنية واألخالقية
عالية مقابل 	-توثيق
التعسف 	-االلتزام
التكلفة
مشاكل
في تطبيق باملهنية
مواطن الخلل 	-توفيـر
	-املهنية واالحترافية
	-مستوى عالي من األداء القانون
تطبيق 	-عدم التعسف الحماية لها
واالحترافية 	-أن تمثلها
القانون
عند القيام
في تطبيق
	-عدم التراخي أمام
أو التعسف املواطنيـن اليصالها القانون
بعملها
	-الشفافية
في تطبيق خيـر تمثيل للمشرع
القانون
باملعلومات
املقدمة لها
	-املساواه
والعدل
شركات
األعمال

املصدر :من اعداد الباحث.

مسؤولية املؤسسة األمنية تجاه جميع أطراف الشبكة
مؤسسات مؤسسات القطاع جهات أخرى
املواطنون الحكومة املؤسسة
..
الصحافة املجتمع الدولي التطوعي
التشريعية
واالعالم
	-توفيـر
الحماية
له للقيام
بدوره
	-االلتزام
بتطبيق
القانون
وعدم
التعسف
فيه

	-يتم
تحديدها
وتحديد
أدوارها
ومسؤولياتها
من قبل
األطراف
الداخلة
بالشبكة

املصدر :من اعداد الباحث.

وبعد ،الى أيـن نذهب من هنا؟
بدايــة ،تجــدر االشــارة الــى أن نمــوذج ( )Carroll, 1991املشــار اليــه آنفــا بشــكله الحالــي يمكــن أن يناســب «مؤقتــا» وعلــى
األمــد القصي ــر املنظــور األدوار التبادليــة الجديــدة (كمــا تقترحهــا هــذه الدراســة) ،والت ــي ُيفت ــرض أن تضطلــع بهــا األط ـراف
األخــرى ذات العالقــة تجــاة الشــركة التجاريــة مــن جانــب وتجــاه بعضهــا بعضــا مــن جانــب آخــر ،مــع ضــرورة إحــداث تغيي ــر فــي
بؤرة التركي ــز واالهتمام وسلم األولويات .ففي حي ــن ُيفت ــرض أن البعد االقتصادي هو أولوية بالنسبة للقطاع الخاص ،فإن
ُ
البعــد القانونــي هــو أولويــة بالنســبة للمؤسســات الصحفيــة واإلعالميــة .كذلــك الحــال بالنســبة للقطــاع العــام الحكومــي ،حيث
((( األمثلة الواردة بهذا الجدول حول املسؤوليات هي مجرد مقترحات على سبيل املثال ال الحصرُ .ويتوقع من األطراف ذات العالقة نقاش
وتحديد قائمة املسؤوليات واالتفاق عليها.
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تكــون األولويــة فيــه للبعــد األخالقــي ،وتكــون األولويــة للبعــد اإلنســاني الخي ــري بالنســبة ملؤسســات القطــاع التطوعــي (الشــكل
رقــم .)6
البعد
األخالقي
البعد الخيري

البعد االقتصادي

قطاع األعمال

مؤسسات الصحافة واالعالم

القطاع العام

القطاع التطوعي

شكل رقم ( :)6مثال على اختالف بؤرة التركيزواألولويات ألطراف املسؤولية املجتمعية
على األمد القصيـركما تقترحه هذه الدراسة
وعلــى الصعيــد العملــي التطبيقــي ،فــإن اإلطــار التصــوري ذي الخمــس مراحــل الــذي اقترحــه ()Zadek, 2006: 339
لوصــف تطــور املســؤولية االجتماعيــة لــدى شــركات األعمــال((( ،يمكــن اســتخدامه للتطبيــق باعتبــاره خطــة عمــل عامــة
وخارطــة طريــق للمؤسســات (ربمــا باختــاف أنواعهــا) ،تلــك الراغبــة بالتوجــه نحــو تطبيــق مفهــوم املســؤولية املجتمعيــة بشــكله
الجديــد وتكريســه ً
عمليــا فــي أنشــطتها وبرامجهــا وسياســاتها فــي األمــد القصي ــر ،مــع إمكانيــات تعديلــه بنــاء علــى معطيــات اإلطــار
الجديــد الــذي تقترحــه هــذه الدراســة ،وحســبما تظهــره التجربــة ويؤطــره التنظي ــر .واملراحــل الخمــس هــي:

املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،37ع - 4ديسمبر (كانون األول) 2017

التشبيك والتعاون املؤس�سي ( ،)Networking Theoriesفإن املجال أيضا يبقى مفتوحا للعلوم األخرى مثل اإلدارة العامة،
وتحليــل وصنــع السياســات العامــة ،وعلــم االجتمــاع ،والقانــون ،وغيرهــا مــن العلــوم ذات الصلــة لرفــد هــذا املجــال املهــم.
كمــا ســيتطلب تطبيــق اإلطــار الجديــد املقت ــرح رســم خارطــة طريــق تتضمــن تحديــد األطـراف املشــاركة وإعــادة صياغــة
ً
شــكل وطبيعــة املســؤولية والــدور الــذي تلعبــة األط ـراف الحاليــة واملوجــودة أصــا للمســؤولية االجتماعيــة ،بعــد إنضوائهــا
تحــت مظلــة الشــبكة فــي النمــوذج الجديــد املقت ــرح ،ثــم تحديــد شــكل وطبيعــة املســؤولية ،وصياغــة وتعريــف وتحديــد الــدور
الــذي يفت ــرض أن تضطلــع بــه كل جهــة جديــدة مشــاركة بالشــبكة مــن أجــل توفي ــر الحــد املعقــول مــن التــوازن واالنســجام
والتكامــل بينهــا جميعــا لتســهيل اندماجهــا بإطــار عمــل تشــاركي تبادلــي تعاونــي موحــد .وســيتطلب هــذا التحــول أيضــا ضــرورة
إحــداث تغيي ـرات مؤسســية هيكليــة داخليــة لــكل طــرف العــب بمــا ينســجم مــع إعــدادات الشــبكة املقترحــة ويســتوعب طبيعتهــا
ومتطلباتهــا ،إبتــداء مــن توجهاتهــا االســتراتيجية التــي تعكســها رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا إلــى خلــق ثقافــة تنظيميــة اســتيعابية
اندماجيــة ،إلــى النظــم اإلداريــة التــي تحكــم عملهــا (وربمــا إعــادة هيكلــة وتنظيــم بعــض أجزائهــا) ،إلــى عملياتهــا الداخليــة مــن
تدريــب العاملي ــن وتنميــة اتجاهاتهــم ،إلــى التفاصيــل التفاعليــة الدقيقــة بحيــاة تلــك الجهــات املشــاركة بشــبكة املســؤولية .كمــا
ال بــد مــن توفي ــر األطــر التشــريعية والقانونيــة التــي تدعــم عمــل الهيئــات املحليــة والدوليــة املقترحــة.
وختامــا ،تو�صــي هــذه الدراســة بضــرورة اعتمــاد اإلطــار الــذي تقترحــه بالدعــوة لحمــل املســؤولية االجتماعيــة مــن خــال
محليــا ً
الش ـراكة والتعــاون بي ــن كافــة األط ـراف ذات العالقــة ً
ودوليــا .كمــا تو�صــي بمأسســة وتأطي ــر جهــود التعــاون والش ـراكة
دوليــا وجهــة منظمــة محليــة بــكل دولــةً .
بمجــال املســؤولية بإنشــاء جهــة منظمــة ً
نظريــا .أمــا فيمــا يتعلــق بمســتقبل البحــث
بمجــال هــذه الدراســة ،فإنــه مــن األهميــة والفائــدة بمــكان توســيع آفــاق البحــث بمجــال املســؤولية االجتماعيــة باســتخدام
أدبيــات الش ـراكة ( ((( )PPPs/Partnershipsوالتشــبيك ( )Networkingوالعالقــات املؤسســيةالبينية (.((( )IORs

املرحلــة األولــى :هــي مرحلــة الدفــاع واالنــكار  ،Defensiveوالتــي تتمي ــز بالجــدل الواســع وبظهــور اآلراء املعارضــة ملــدى أهميــة
وجــدوى املســؤولية االجتماعيــة.
املرحلــة الثانيــة :هــي مرحلــة اإلذعــان واإلل ـزام  ،Complianceوذلــك مــن خــال تفعيــل مــا يتوفــر مــن السياســات املوجــودة
ً
اجتماعيــا إنسـ ً
ً
ـانيا.
أصــا والتــي تضمــن ُبعـ ًـدا
املرحلة الثالثة :وهي املرحلة اإلدارية  ،Managerialويتم فيها إدخال الصبغة االجتماعية على العمليات الجوهرية للشــركة
بشــكل مكثف.
املرحلة الرابعة :وهي املرحلة االستراتيجية  ،Strategicوتقوم شركة األعمال من خاللها بتوطيـن وتكريس مفهوم املسؤولية
االجتماعية وتضمينها باستراتيجياتها.
املرحلة الخامسة :وهي مرحلة النشر  ،Deploymentوتتضمن نشر مساهمة الشركة على نطاق واسع باملجتمع.

خالصة وتوصيات:
ال شــك أنــه لوضــع اإلطــار الــذي تقترحــه هــذه الدراســة موضــع التنفيــذ يتطلــب الكثي ــر .فمــن الجانــب النظــري ،يتطلــب
اإلطــار املقت ــرح املزيــد مــن الفحــص والنقــد والتحليــل ،ويحتــاج للمزيــد مــن التنظي ــر أيضــا ،وبــذات الوقــت ،فتــح حــدود املفهــوم
الجديــد ملجــاالت وحقــول دراســية وأطــر فكريــة أوســع لإلفــادة منهــا لتقويــة دعائــم هــذا اإلطــار ورفــده بدمــاء جديــدة عصريــة
ً
ً
فرقــا ً
جوهريــا بمجــال املمارســة العمليــة التطبيقيــة .وإذا كانــت هــذه الدراســة تقت ــرح بجــد ،وبقــدر
تأثيريــا
ومســتقبلية تحــدث
بالــغ مــن األهميــة ،توظيــف مــا يتوفــر مــن مبــادئ ونظريــات بمجــاالت إدارة الشـراكة بي ــن القطاعي ــن العــام والخــاص (Public-
 ،)Private Partnerships-PPPsوأدبيــات الش ـراكة بشــكل عــام ( ،)Partnershipباإلضافــة إلــى أدبيــات العالقــات املؤسســية
البينيــة بي ــن األط ـراف الداخلــة بش ـراكة «املســؤولية املجتمعيــة» ( )Inter-organizational Relationshipa-IOCsونظريــات
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)Footnotes(
.موقع املنظمة العربية للمسؤولية االجتماعية1 .من موقع املنظمة العربية للمسؤولية االجتماعية2 -

Since its evolution in the 1950s, the concept and application of social responsibility (SR) has not refrained itself significantly from its fundamental idea that requests commercial enterprises to show genuine
interest in social problems. The original term suggested by Bowen (1953) is still revolving around Corporate Social Responsibility (CSR) towards its employees and the wider community on specific issues and
concerns that matters them in a ‘linear-pattern scale’. However, contemporary changes have brought about
new realities and challenges, most of which are revolutionary that impose the inevitability of redefining and
/ or expanding the concept to accommodate for the wider realm of cooperative networked relationships
that require sharing of responsibilities between and amongst various players, actors and stakeholders.
This study aims at presenting a new conceptual framework for social responsibility, and introduces
a radically revolutionary approach that transforms its concept and application from the existing unilateral
or bilateral to a multilateral networked relationships, from the current “traditional socialism” to the future
prospective “collaborative network of reciprocal relations”.
This study adopts an analytical descriptive methodology following an inductive approach in reviewing
the extant the literature on social responsibility throughout its different stages of development. The study is
also directed by the constructivist orientation which best suits its objectives.

Key Words: Social Responsibility (CR); Societal Responsibility (SR); Networked Societal Responsibility; Societal Responsibility Framework (SRF).
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