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  :امللخص
المسؤولیة المجتمعیة أصبحت توجھ عالمي ولم تعد خیارات للشركات العالمیة، 

ة بالمسؤولیة المجتمعیة من بحوث ودراسات ووفقا آلخر التطورات العلمی
وممارسات أدت الى تحدید مفھومھا واھم العناصر الجوھریة فیھا التي تضمنت 
الحوكمة المؤسسیة، وحقوق االنسان، وممارسات التشغیل العادلة، وممارسة العمل، 

اقشة والبیئة، وقضایا المستھلك، والتنمیة واالندماج المجتمعي، ففي ھذا البحث تم من
المسؤولیة المجتمعیة لشركات االتصاالت تجاه قضایا المستھلك بالمجتمع السعودي 
كإحدى القضایا الجوھریة بالمسؤولیة المجتمعیة بھدف تحدید المسؤولیات المرتبطة 
بھا والمناطة بشركات االتصاالت العاملة بالمملكة العربیة السعودیة وذلك في ضوء 

، والمبادئ التوجیھیة إلعداد تقاریر ٢٦٠٠٠ایزو المواصفة الدولیة القیاسیة 
، ومعیار التنافسیة المسؤولیة General Reporting Initiativeاالستدامة 

RCI  بالمملكة وبالرجوع للتقاریر الدوریة التي تصدرھا ھیئة االتصاالت وتقنیة
المعلومات التي تعتبر المشرع والجھة الرقابیة على عمل شركات االتصاالت في 
السوق السعودي، وتم مناقشة المسؤولیات المناطة بشركات االتصاالت تجاه العمیل 

  .في المجتمع السعودي في خاتمة ھذا البحث
  

Abstract 
Corporate Social Responsibility became an international 
direction and not an optional for global company any more. 
According to the last scientific evolution in the field of social 
responsibility which contains many researches, studies and 
practices, they determine the definition of social responsibility 
and the main core elements. The main core elements which 
called the core issues are: organizational governance, human 
rights, operating practices, fair operating practices, 
environment, consumer issues and community engagement 
and development. In this research we focus on the corporate 
social responsibility of the telecom companies in Saudi society 
which covers (consumer issues) as one of the core elements of 
social responsibility standards. Our main objective from this 
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  مجلة الخدمة االجتماعیة

research to review the responsibilities of the telecom 
companies against the consumer issues under the Guidance 
for Social Responsibility (ISO26000), General Reporting 
Initiative (GRI), Responsible Competitive Indicator (RCI) in 
addition to the reports issued from Communication and 
Information Technology Commission (CITC). At the end of this 
research the researcher discussed all elements under 
consumer issue related to the telecom companies in Saudi 
Society 

  :مدخل البحث
  : مشكلة البحث

منذ نشأة طریقة تنظیم المجتمع بوصفھا احدى طرق الخدمة االجتماعیة، ومن خالل استعراض 
الطریقة كان ھناك اھتمام مشترك  بعض الكتابات المختلفة واآلراء حول المبادئ العاملة لھذه

لمفھوم مشاركة المواطنین والتي بدورھا تبرز القیم األساسیة للخدمة االجتماعیة في حق تقریر 
المصیر، وقدرة االنسان على المساعدة الذاتیة بمعنى قدرتھ على مساعدة نفسھ بنفسھ واحترام 

، )١٩٩٥السیف، (ي الخدمة االجتماعیة كرامتھ كما تبرز القیم األساسیة لطریقة تنظیم المجتمع ف
وھذا ان دل على دور االفراد في خدمة المجتمع وھي التي تتضمنھا الجوانب األخالقیة من 

مسؤولیة وكذلك   التعاون والتكافل ومساعدة الضعفاء وغیرھا، فإن لمنظمات المجتمع المدني
القطاع الخاص أیضا مسؤولیة  للقطاع غیر الربحي او ما یسمى بالقطاع الثالث، وأیضا لشركات

. مجتمعیة تتعلق بتنظیم المجتمع وتحمل على عاتقھا االھتمام بقضایاه ویتحتم علیھا القیام بھا
وحیث ان تاریخ الجھود العلمیة في تطویر مفھوم المسؤولیة المجتمعیة للقطاع الخاص تبلورت 

 . وطریقة التعامل معھا في تحدید عدة معاییر ومواصفات ساھمت في توضیح ھذه المسؤولیة
لذا سنبحث في المسؤولیة المجتمعیة للقطاع الخاص، تلك المسؤولیة التي تعبر عن التزام المنظمة 
ببعض األھداف االجتماعیة للمجتمع وباتخاذ اإلجراءات الالزمة لحمایة وتحسین رفاھیة المجتمع 

مرسي (ین السائدة بالمجتمع واإلذعان للقوان –التزام معنوي وقانوني في نفس الوقت  –ككل 
  ).١٩٩٨واخرون 

وحیث ان للقطاع الخاص ارتباط وثیق في كثیر من القضایا التي تخص المجتمع سواء كونھ سببا 
فیھا او مشاركا في تقدیم الحلول لھا، برزت المسؤولیة االجتماعیة للمنظمات كمفھوم یشیر إلى 

مساھمة في تحسین رفاھیة المجتمع و یوضح أھمیة الدور االجتماعي للمنظمات والمتمثل في ال
یقول جیفري سواریز الرئیس والمدیر "الكیفیة التي تھتم فیھا الشركات بالمجتمع وقضایاه، 

إحداث  –ومسؤولة عن  –نحن نعتقد ان الشركات تمتلك القدرة على : التنفیذي لشركة تیمبرالند
مات المجتمع وأفراده الذین یشاطرونك ھذا تغییر إیجابي ودائم في العالم، وعندما نتعاون مع منظ

، وھذا ٢٧ص ) ٢٠١٥أبو النصر، " (الشغف تكون الرؤیة لما یمكن ان نحققھ معا بال حدود
الدور الھام الذي تضطلع بھ المنظمات مھم ورئیسي في عالمنا المعاصر الذي تمت فیھ العدید من 

ة الى كون منتجات القطاع الخاص عملیات التخصیص لكثیر من خدمات القطاع العام، باإلضاف
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من السلع والخدمات الرئیسیة تھم وتؤثر في حیاة افراد المجتمع ورفاھیتھ وتكون جزءا من 
  .الحلول لقضایاھم او سببا للعدید من المشكالت االجتماعیة

أعلنت امتثالھا وقیامھا بدورھا المناط بھا تجاه المجتمع، ووفقا لما صدرت  الكثیر من الشركات
ن مواصفات تؤطر ھذا االمتثال وتحدده في معاییر وتوجیھات عامة غیر ملزمة، تحركت تلك م

تشارك في المنتدیات والمؤتمرات تمارس تلك المسؤولیة المجتمعیة و الشركات إیجابیا وأخذت
تلك المبادرات  فإنعامة  جھة نظربوو، ذلك االمتثالمبادراتھا معبرة عن ما تقوم بھ من وتعرض 

نجد ان تلك ولكن  وقد یكون لھا اثر جید وایجابي في تحسین مستوى رفاھیة المجتمع،، جیده
المبادرات تعبر عن جزء من تلك المسؤولیة ولیس جمیع جوانبھا، بمعنى ان الشركات اھتمت 

المجتمعیة التي تم لمواضیع الجوھریة للمسؤولیة لعند النظر بجانب وتركت جوانب أخرى، و
تحتاج إلى جھود أخرى من العمل على جمیع لك الشركات تر العالمیة نجد ان في المعاییتحدیدھا 

  .المحاور لتتمكن من االدعاء بالقیام بمسؤولیتھا تجاه المجتمع
، الموضوعات الجوھریة للمسؤولیة )(ISO 26000:2010وحیث حددت المواصفة الدولیة 

وق االنسان، الممارسات الحوكمة المؤسسیة، حق(االجتماعیة بسبعة مواضیع رئیسیة ھي 
، فإن )العمالیة، البیئة، ممارسات التشغیل العادلة، قضایا المستھلك، التنمیة والمشاركة المجتمعیة

 اقضایا المستھلك وھي احد الموضوعات التي یجب على الشركات االھتمام بھا للقیام بمسؤولیاتھ
كانت جانبا لم یحض بكثیر من رھا، استمرار أرباح الشركات وازدھا الذي یقوم علیھ تجاه العمیل

تجاھھم من مسؤولیة ال ات ما تقوم بھ الشركمكثیري التذمر االھتمام حیث نجد ان العمالء 
  .یتوازى مع حجم اھمیتھم في وجودھا واستمرارھا

وحیث ان شركات االتصاالت تواجھ سیال من االنتقادات والشكاوى یتعلق بتعاملھا مع عمالئھا 
لتقاریر الدوریة من ھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات ووفقا لما یتداولھ الناس وفق ما تصدره ا

  عبر قنوات التواصل االجتماعي
سنسلط الضوء على المسؤولیة المجتمعیة لشركات االتصاالت تجاه قضایا المستھلك التي بدت لذا 

بین من یرى ان تشغل الكثیر في شد وجذب بین من یدعي القیام بھا من الشركات العاملة، و
الشركات ال تقوم بتلك المسؤولیة تجاھھ، وسنركز في بحثنا ھذا على قطاع ھام وحیوي یشكل 
المستھلك عصب الحیاة لھ، وتشكل خدماتھ معنى للتواصل في الحیاة وأثاره ھامة وجذریة في 

  .تنمیة وخدمة االنسان ورفاھیتھ
المعاییر العالمیة تجاه تي إستشرفتھا لذا ستتمحور مشكلة البحث حول مناقشة المسؤولیات ال

  .وتحدیدھااو ما یعرف بقضایا المستھلك  العمالء
  :أهداف البحث

  : ثالثة جوانب كالتاليتتمثل أھداف ھذا البحث في 
 .استعراض الدراسات السابقة حول المسؤولیة المجتمعیة وقضایا المستھلك: أوالً 
 ُ واالدبیات المتعلقة وتطورھا التاریخي ومناھجھا  استعراض مفھوم المسؤولیة المجتمعیة: ثانیا
 .بھا

 ً   .استعراض المعاییر الدولیة والمحلیة للمسؤولیة المجتمعیة وقضایا المستھلك فیھا: ثالثا
  :أهمية البحث
  :األھمیة العلمیة

إن الجانب المھم في تنفیذ المسؤولیة المجتمعیة للشركات ھو تحدیدھا تحدیدا جیدا لتتخذ  .١
المسؤولیات  تحدیدسیسھم في ت اإلجراءات المناسبة لتنفیذھا وھذا البحث الشركا

تجاه قضایا االتصاالت بالمملكة العربیة السعودیة شركات المجتمعیة المناطة ب
 .المستھلك
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ھناك رؤیة للشركات تجاه مسؤولیتھا االجتماعیة وھناك تصورات لدى المستھلك  .٢
ھتماما بھ وھناك معاییر دولیة تحدد بشكل عام بماھیة المسؤولیة التي یجاب ان تمارس ا

ماھیة المسؤولیة تجاه المستھلك، وھذا البحث سیسھم في سد الفجوة بین ما یتوقعھ 
  .العمیل وما ھو مناط بالشركات من مسؤولیة وما تقوم بھا الشركات تجاھھ فعلیا

و تطبیقیة، كل إضافة علمیة تسھم في اثراء المكتبة العملیة من عدة جوانب نظریة ا .٣
وھذا البحث سیثري المكتبة العلمیة من خالل البحث في جانب ھام من جوانب 
المسؤولیة المجتمعیة للشركات ما یزال بحاجة لمزید من البحث خاصة في المجتمع 

 .السعودي

  
  :األھمیة العملیة

بالمملكة العربیة  ستكون ھذه الدراسة بمثابة خارطة الطریق لشركات االتصاالت .١
المناطة بھا تجاه  المجتمعیةشركات عموما لمعرفة المسؤولیة للوخصوصا  دیةالسعو

  .عمالئھا
الجانب التوعوي والتثقیفي للمجتمع عنصر حاسم في كثیر من الدراسات وھذا البحث  .٢

التي  المجتمعیةعن المسؤولیة  عمالء شركات االتصاالت بالمملكة ةوعیي تساھم فیس
  .ت تجاھھممن المفترض ان تقوم بھا الشركا

دفع في  ھمسایسمناقشة اھم المسؤولیات المجتمعیة لشركات االتصاالت تجاه المستھلك  .٣
  تأدیتھا بالشكل الصحیحو تجاھھممسؤولیاتھا ممارستھا لمراجعة الشركات ل

  : البحثمفاهيم 
  : المسؤولیة المجتمعیة

مستمر من قبل شركات االعمال ھي االلتزام ال: تعریف مجلس االعمال العالمي للتنمیة المستدامة
بالتصرف أخالقیا والمساھمة في تحقیق التنمیة االقتصادیة والعمل على تحسین نوعیة الظروف 

  )٢٠١٥أبو النصر، . (المعیشیة للقوى العاملة وعائالتھم، والمجتمع المحلي ككل
وانشطتھا على  ھي مسؤولیة المنشأة تجاه تأثیرات قراراتھا: تعریف ایزو للمسؤولیة المجتمعیة

المجتمع والبیئة وذلك من خالل سلوك أخالقي یتسم بالشفافیة والذي من شأنھ ان یساھم في التنمیة 
المستدامة متضمنة صحة ورخاء المجتمع، ویأخذ في االعتبار توقعات األطراف المعنیة، 

رس من خالل ویتماشى مع القوانین المطبقة ومعاییر السلوك الدولیة، ویدمج عبر المنشأة ویما
  )٢٦٠٠٠ایزو . (عالقاتھا

   :شركات االتصاالت
ھي الشركات التي تقدم خدمات االتصاالت ویشیر البحث الى شركات االتصاالت المصرح لھا 

  . بتقدیم خدمات االتصاالت بالمملكة العربیة السعودیة
   :المستھلك

  )٢٦٠٠ایزو . (صةشخص من العامة یشتري او یستخدم المنتجات او الخدمات ألغراضھ الخا
  :أیزو

الدول األعضاء (ھي المنظمة الدولیة للتقییس، وھي اتحاد عالمي لھیئات التقییس الوطنیة   
  ). باألیزو

  : ٢٦٠٠٠أیزو 
ھي دلیل ارشادي حول المسؤولیة المجتمعیة یتضمن المفاھیم والمصطلحات والتعاریف والمبادئ 

وضوعات الجوھریة المتعلقة بھا ودمج تلك الخاصة بالمسؤولیة المجتمعیة وممارستھا والم
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القضایا وتعزیز سلوك المسؤولیة المجتمعیة عبر المنشأة ومن خالل سیاستھا وممارستھا، وتحدید 
األطراف المعنیة والعمل على اشراكھم واالبالغ بااللتزامات واألداء المتعلق بالمسؤولیة 

  )٢٦٠٠٠ایزو . (المجتمعیة
  :التنمیة المستدامة

تنمیة التي تشبع احتیاجات األجیال الحاضرة دون تقویض قدرة األجیال المستقبلیة على ھي ال
  ).٢٠٠٣خیر الدین، . (الوفاء بإحتیاجاتھا
  : األطراف المعنیة

  وھي اي فرد او مجموعة لھم اھتمام بأي نشاط او قرار خاص بالمنشأة

  :منهجية البحث
ات التي كتبت حول موضوع المسؤولیة سوف یستخدم الباحث منھج تحلیل المضمون واألدبی

  .كالمجتمعیة وقضایا المستھل
  :اإلطار النظري للمسؤولية اتمعية جتاه املستهلك

  :الدراسات السابقة حول المسؤولیة االجتماعیة وقضایا المستھلك: أوالً 
سیتم في ھذا القسم استعراض الدراسات السابقة التي ناقشت موضوع المسؤولیة المجتمعیة 

نتقلین من الدراسات واألبحاث العامة حتى الوصول لتلك الدراسات التي ناقشت قضایا م
  :المستھلك كالتالي

لدى المجتمع ولعل دراسة  ومفھومھا عدة دراسات المسؤولیة االجتماعیة ناقشت
مدى تطبیق االدارة في القطاع الخاص لنشاط المسؤولیة  عنونھا بـ والتي ) ١٩٩٥التركستاني،(

، كدراسة میدانیة استطالعیة على الشركات السعودیة، قامت بدراسة مفھوم اعیةاالجتم
المسؤولیة االجتماعیة لدى الشركات المحلیة في البیئة السعودیة والعالقة بین حجم الشركة 

حجم الشركة ومدى ومدى ممارستھا لذلك النشاط، وخلصت الدراسة الى ان ھناك ارتباطا بین 
الدراسة ان ھناك ثالثة مفاھیم مختلفة للمسؤولیة  وكشفتالجتماعیة، ممارستھا للمسؤولیة ا

المفھوم االجتماعي، المفھوم االقتصادي، المفھوم (االجتماعیة لدى المسئولین بالشركات وھي 
فأبرزت ھذه الدراسة جانبا مھما في أھمیة وضوح مفھوم المسؤولیة االجتماعیة للقیادات ) الدیني

تبني الشركات ألنشطة المسؤولیة االجتماعیة، فأبرزت اھمیة الوعي االداریة، ودورھم في 
كما وجدت الدراسة ان الشركة كلما كانت قویة  .وتعدد المفاھیم المتعلقة بالمسؤولیة االجتماعیة

  . مالیا أدى ذلك الى زیادة ممارستھا ألنشطة المسؤولیة المجتمعیة
اسات التي بدأت تثري ھذا الحقل وتطرقت إلى وحفل حقل المسؤولیة المجتمعیة بالعدید من الدر

عدة جوانب كان اغلبھا یخص مفھوم المسؤولیة المجتمعیة الذي كان غامضا حتى أصبح ذلك 
المفھوم في العقد األخیر محددا بشكل أوضح بعد تعدد البحوث والدراسات لتحدیده وتأطیره، 

ت التعرف على مفھوم والتي استھدف) ٢٠١٥مرسي،(ولعل ما یدل على ذلك ھو دراسة 
ومبررات االھتمام بھا في الجامعات السعودیة في دراسة  ٢٦٠٠٠المواصفة الدولیة االیزو 

من أعضاء  ٤٥لجامعة طیبة بالمدینة المنورة كنموذج، وتوصلت الدراسة التي شملت إجابات 
في دعم لھا دور  ٢٦٠٠٠عضوا بأن المواصفة الدولیة  ایزو  ٣٤٢ھیئة التدریس بالجامعة من 

وبناء المسؤولیة المجتمعیة في الجامعات السعودیة، وان لدى أعضاء ھیئة التدریس ایمان بأھمیة 
المسؤولیة المجتمعیة مع عدم معرفتھم الكاملة بمفھومھا وبنودھا، ومن الدراستین السابقتین 
یتضح ان المفھوم كان یحتوي بعض الغموض وانتقل تدریجیا لیكون محددا وواضحا وفق 

لمواصفة الدولیة ایزو، ویبدا في تحدید جمیع العناصر المتعلقة بالمسؤولیة المجتمعیة ا
 .والمسؤولیة المحددة تجاھھم بشكل شامل

بأن المستھلك الجزائري ال یدرك ) ٢٠١٧سلیمان، (ومن ناحیة المستھلك نفسھ توصلت دراسة 
ا التي بحثت موضوع إدراك جمیع ابعاد المسؤولیة المجتمعیة لحمایتھ وذلك كنتیجة لدراستھ
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، ةلألجھزة الكھرو منزلی Condorالمستھلك الجزائري للمسؤولیة االجتماعیة لمؤسسة كوندور 
  .مستھلك من عمالء العالمة التجاریة ١٠٠وكانت العینة التي تمت الدراسة علیھا 

یكون الفھم فقط ومع أھمیة الفھم لجانب المسؤولیة المجتمعیة لتتم ممارستھا بالشكل المطلوب فال 
العصیمي، (دلیال على تطبیق المسؤولیة المجتمعیة تجاه المجتمع، فقد اكدت نتائج دراسة 

، والتي بحثت موضوع دور الحكومة في تنظیم المسؤولیة االجتماعیة لدعم التنمیة )٢٠١٣
المستدامة، وشملت تحلیل تجارب بعض الدول واجراء مقابلة مع عینة شملت متخذي القرار 

لقطاع العام والقطاع الخاص، باستخدام النظریة المجذرة في الدراسة كمنھج للبحث، خرجت با
بأن ھناك فھما للمسؤولیة المجتمعیة إال ان واقع الشراكة بین القطاعین العام والخاص دو 
المستوى المأمول مما یدل على عدم التطبیق بالرغم من الفھم، كما خلصت إلى أن ممارسات 

لمجتمعیة حالیا ال تدعم التنمیة المستدامة والتي یعد المستھلك فیھا محور رئیس في المسؤولیة ا
  .الجانب االقتصادي

وفیما یخص أھمیة دور الحكومة في تبني وتعزیز المسؤولیة المجتمعیة تعددت المساھمات 
ة والذي ناقشت موضوع تعزیز المسؤولی) ٢٠١٢القرني، (البحثیة في ھذا الجانب ومنھا دراسة 

االجتماعیة للقطاع الخاص في المملكة العربیة السعودیة، بھدف التعرف على مدى وجود ھذا 
التعزیز من قبل الحكومة لھذا الدور، وخلصت ھذه الدراسة الى ضعف دور الحكومة في تعزیز 
المسؤولیة االجتماعیة للشركات، وعدم وجود استراتیجیات محفزة او ملزمة لمشاركة القطاع 

  .المسؤولیة المجتمعیة بشكل أكثر فاعلیة الخاص في
والتي بحثت موضوع المسؤولیة االجتماعیة ) ٢٠١٠آل مترك، (وھو ما تدعمھ أیضا دراسة 

جھة حكومة و  ٢٢للقطاع الخاص ودور الجھات الحكومیة في تعزیزھا، وشاركت في البحث 
استبانة على المسؤولین  شركة تعمل في مختلف المجاالت التجاریة وتم خالل الدراسة توزیع ٣٧

باإلدارة العلیا و الوسطى في الجھات التي تضمنتھا الدراسة، وبعد تحلیل بیانات الدراسة أظھرت 
النتائج عدم رضا المسؤولین في القطاع العام والخاص عن مستوى ممارسة المسؤولیة المجتمعیة 

دور القطاع الحكومي في  لمنشآت االعمال بالمملكة العربیة السعودیة، وكذلك اكدت على ان
تعزیز مفھوم المسؤولیة المجتمعیة ما یزال غیر مرض، بالنظر للدراسات أعاله والتي بحثت 
دور الحكومات في تعزیز تبني المسؤولیة االجتماعیة یدل على وقوف الحكومة عند دور اصدار 

اه األطراف المعنیة السیاسات فقط وال یمتد للتوعیة او التعزیز لألدوار المناطة بالشركات تج
  .واحدھا واھمھا المستھلك

وكفاءة  )المستھلك( ى العمیل داء الشركات ورضان لممارسة المسئولیة االجتماعیة عالقة بأ
والتي استطلعت دور ) ٢٠١٦موسى، (، وھو ما خلصت الیھ دراسة بالشركاتالعملیات الداخلیة 

تخدام محاور بطاقة االداء المتوازن، تلك على اداء شركات االتصاالت باس المجتمعیةالمسؤولیة 
، )سوداتل(شركة اتصاالت السودان  یمثلون جمیع موظفي موظفا ٥٠الدراسة التي اجریت على 

ً شامال لجمیع مفردات مجتمع الدراسة، وھدفت إلى بیان تأثر  أي ان الدراسة كانت مسحا
یة في زیادة رضا العمالء و كفاءة المسؤولیة االجتماعیة على االداء المالي واظھار دور المسؤول

، وقد أظھرت الدراسة بأن ھناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین المسؤولیة العملیات الداخلیة
المجتمعیة وكفاءة العملیات الداخلیة، وأیضا ھناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین المسؤولیة 

  . المجتمعیة  ورضا عمالء شركات االتصاالت
ة المجتمعیة دورا ھاما في ابراز المیزة التنافسیة للشركات وتحسین الحصة كما ان للمسؤولی

السوقیة بكسب عمالء جدد او المحافظة على العمیل والعنایة بھ والذي تعكسھ زیادة الحصة 
خوجلي، (السوقیة وتحسین الصورة الذھنیة للشركة لدى العمالء وھو ما خلصت الیھ دراسة 

سؤولیة المجتمعیة واثرھا في المیزة التنافسیة لشركات التي بحثت موضوع الم) ٢٠١٦
ً وزعت  ١٢٥االتصاالت العاملة في السودان، والتي شملت عینة من عدد الموظفین البالغ  موظفا

منھا، وخرجت الدراسة عدد من النتائج أھمھا كان وجود % ٨٥علیھم االستبانة وعاد ما نسبتھ 
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ة والبعد االقتصادي، والبعد القانوني، والبعد األخالقي، عالقة إیجابیة بین المسؤولیة المجتمعی
  . والمیزة التنافسیة المتمثلة في حصة السوق، والصورة الذھنیة والمنافسة) والبعد اإلنساني

وحیث ان العمیل او المستھلك ھو أحد المواضیع الجوھریة الذي اھتمت المسؤولیة المجتمعیة 
خصبا للدراسة والبحث في الوطن العربي، فنجد أن دراسة  بقضایاه، فقد كان ھذا الجانب مجاال

بحثت أثر المسؤولیة االجتماعیة واألخالقیة في حمایة المستھلك في الشركات ) ٢٠١٧حداد، (
استبانة على مجموعة من  ٢٢٠الصناعیة الغذائیة في األردن، وھدفت إلى بیان ذلك األثر بتوزیع 

مدراء العالقات العامة بالشركات المبحوثة، وحددت مدراء اإلنتاج والتسویق والعملیات و
الدراسة المتغیر المستقل بمجموعة من االبعاد المتعلقة بالمسؤولیة تجاه المستھلك وھي بطاقة 
البیان للمنتج، والتشریعات والرقابة الصناعیة، والخداع التسویقي وشكاوي المستھلك، وحددت 

مخرجات الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائیة للمسؤولیة  وبینت. المتغیر التابع بحمایة المستھلك
االجتماعیة واألخالقیة متمثل في جمیع االبعاد التي تمت دراستھا في حمایة المستھلك، وبذلك 

 ً   .   تكون الشركات تطبق المسؤولیة المجتمعیة من خالل التشریعات والقوانین المعمول بھا محلیا
والتي كانت بعنوان ) ٢٠٠٤ھاشم، (ل خلصت الیھ أیضا دراسة وھذا االستنتاج المليء بالتفاؤ

تأثیر عناصر المسؤولیة االجتماعیة المؤسسیة على حقوق المستھلك األردني، وكانت الدراسة 
على قطاع صناعة السلع الغذائیة المغلفة، وأجریت تلك الدراسة على مدیري التسویق في 

وشملت . تي لھا مقر في مدینة سحاب الصناعیةشركات صناعة المنتجات الغذائیة المعبأة ال
مدیرا باإلجابة على  ٢٨مدیرا ھم مجتمع الدراسة الذي استجاب منھ عدد  ٣٠الدراسة عدد 

االستبانة التي تم توزیعھا، وقد صممت الدراسة على قسمین تعلق األول بالخصائص 
لھا قیاس مدى التزام الشركات الدیموغرافیة للمدراء والقسم اآلخر تناول خمسة أبعاد یتم من خال

. بمسؤولیتھا المجتمعیة تجاه المستھلك وھي المنتج، غالف المنتج، اإلعالن، الترویج، االسعار
وخلصت الدراسة الى وجود التزام لدى شركات قطاع الصناعات الغذائیة تجاه المستھلك وفقا 

ة وجود عالقة ذات داللة إحصائیة لألبعاد التي تم التطرق لھا ما عدا السعر الذي لم تبین الدراس
بینھ وبین حقوق المستھلك، كما اتضح بأن العالقة بین المسؤولیة المجتمعیة وحقوق المستھلك ال 
تتأثر باختالف بعض الخصائص الدیموغرافیة للمدراء والمتعلقة بـ الجنس، والعمر، والحالة 

  . ظیفي، والدخلاالجتماعیة، بینما تتأثر بـ التحصیل العلمي، والمسمى الو
بعنوان انعكاسات ابداع المنتح على تحقیق الحمایة ) ٢٠١٢السمان، (كذلك بحثت دراسة 

للمستھلك كدراسة استطالعیة في الشركة العامة لصناعة االدویة والمستلزمات الطبیة في نینوى، 
تطویر (موضوع ابداع المنتج وأثره في حمایة المستھلك حیث تضمن البعد األول من الدراسة 

، وتضمن البعد الثاني الحقوق الثمانیة للمستھلك وتمثل )منتجات قائمة، وتقدیم منتجات جدیدة
األمان، الحصول على المعلومات، االختیار، االستماع لرأیھ، التثقیف، التعویض، تأمین (

وحیث تمحورت مشكلة الدراسة على مدى ). الحاجات الرئیسیة، العیش في بیئة صحیة سلیمة
اط ابداع المنتج بتعزیز حمایة المستھلك وذلك بما یتوافق مع اھداف المنظمة في تحقیق ارتب

وقد تم التوصل في نھایة الدراسة الى وجود ارتباط وتأثیر . المسؤولیة االجتماعیة واألخالقیة
معنوي بین ابداع المنتج وحمایة المستھلك بما یتوافق مع أھدف المنظمة المتمثلة في تحقیق 

  .ولیة االجتماعیة واألخالقیةالمسؤ
وھذه العالقة الھامة بین المسؤولیة المجتمعیة والمستھلك تؤكد ان للمسؤولیة المجتمعیة دورا في 
تأطیر حمایة المستھلك ال سیما اذا تعززت بتفعیل القوانین السائدة مدعومة بزیادة اإلدراك 

لناحیتین األخالقیة واالجتماعیة في المجتمعي بحقوق المستھلك وضرورة حمایتھا، وتحدیدھا من ا
والتي أجریت في العراق تحت ) ٢٠١٠البیاتي، (المستقبل، وھذا ھو لب ما استنتجتھ دراسة 

عنوان المسؤولیة االجتماعیة للقطاع الخاص في العراق ودورھا في تأطیر حمایة المستھلك، 
  .ر في حمایة المستھلكوكان ھدف الدراسة التأكد فیما اذا كان للمسؤولیة المجتمعیة دو

ومثلما ان للمسؤولیة المجتمعیة اثر في تأطیر حمایة المستھلك فإن لھا أیضا اثر على والء 
للعالمة التجاریة التي تتبنى القیام بمسؤولیتھا تجاھھ على الوجھ المرغوب، ) المستھلك(العمالء 
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حثت موضوع تبني فلسفة والتي ب) ٢٠٠٩عبدالرحمن، (ویمكن النظر في ھذا االطار الى دراسة 
المسؤولیة االجتماعیة داخل الشركات واثرھا على والء العمالء للعالمات التجاریة، وقد ھدف 
ھذا البحث إلى معرفة تأثیر قیام الشركات ببعض األنشطة المجتمعیة على الصورة الذھنیة 

وبرزت اھم نتائج للعالمة التجاریة للشركة، وقد اختار الباحث شركات الھاتف المحمول بمصر، 
ھذه الدراسة بوجود ارتباط بین رؤیة العمالء لبرامج المسؤولیة المجتمعیة للشركات ودرجة 
والئھم للعالمات التجاریة للشركات، كما ان ھناك عالقة معنویة بین معتقدات العمیل ووالئھ 

ل للعالمة للعالمة التجاریة، وھناك عالقة بین خصائص المسؤولیة االجتماعیة ووالء العمی
التجاریة، ولكن یوجد تباین بین ادراك العمیل لما تقوم بھ الشركات من مسؤولیة مجتمعیة وبین 

 .أھمیة ذلك للمجتمع
وقد اكدت الدراسات االجتماعیة ان والء العمالء یتأثر بالمسؤولیة المجتمعیة التي تقوم بھا 

وكانت تحت عنوان تأثیر ) ٢٠١٤ محمد وآخرون،(المنظمات تجاه المستھلك، وھذا یؤكده دراسة 
المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات على والء العمالء، وكانت الدراسة على شركات السیاحة 

وأوضحت على الرغم من ان الشركات السیاحیة قد تبنت فلسفة قدیمة منذ السبعینات . والفنادق
ناخ التنافسي في العصر على عملیات التسویق وحققت معھا نجاحا ملحوظا إال ان التغیر في الم

الحالي اقنع العاملین بالتسویق ان رضا العمالء لیس كافیا، وقد یتحول العمیل الراضي الى 
المنافسین رغم رضاه، وان والء الموظف للمنشأة ھو العنصر األھم، وھذا الوالء ووفقا لتطور 

االھتمام بمشكالت البیئة الفكر التسویقي الذي تبنى سیاسات تعكس تقدیرھم للمسؤولة المجتمعیة و
وقد تم تطبیق الدراسة التي استھدفت قیاس . ھو الذي یحقق والء العمالء ولیس رضاھم فحسب

تأثیر قیام الفنادق وشركات السیاحة بدولة مصر بتطبیق الممارسات التي تعكس مسؤولیتھم 
شركة  ٢٦٠فندقا و ٣٣٥المجتمعیة ومن ضمنھا قضایا المستھلك على والء عمالئھم على 

سیاحیة، وقد أظھرت النتائج وجود عالقة بین التزام الفنادق وشركات السیاحة بمسؤولیتھم 
  .المجتمعیة وبین والء العمیل

والمستھلك في عالم االعمال ھو المحرك الرئیسي لعجلة االستدامة والتنمیة وتحقیق األرباح 
ظمات والشركات ان تضع نصب والرفاھیة، والستمرار ھذا المحرك الرئیس فإن االجدر بالمن

عینھا االھتمام بقضایاه المجتمعیة وحمایتھ كجزء من التزامھا المجتمعي واألخالقي معھ ، ولعل 
والتي قدمت دراسة بعنوان آلیات حمایة المستھلك المصري في اطار ) ٢٠١٤مفید، (دراسة 

 ٢٠٠فت عینة مقدارھا المسؤولیة االجتماعیة لمنظمات المجتمع المدني كدراسة میدانیة استھد
فرد، ھدفت الى التعرف على آلیات حمایة المستھلك المصري التي تتبناھا منظمات المجتمع 
المدني والتحدیات التي تواجھھا انطالقا من مسؤولیتھا المجتمعیة وفي اطار عالقتھا االرتباطیة 

المؤسسات الحكومیة  وقد أظھرت الدراسة تراجعا الى حد ما من جانب. بالدولة وبرجال االعمال
متمثلة في الدولة وأجھزتھا حیث أصبح دورھا یقتصر على سن القوانین والتشریعات فقط، 
وأصبحت منظمات المجتمع المدني ھي الجھة الفاعلة في حمایة المستھلك باإلضافة إلى ما تقوم 

ة المجتمعیة بھ المنظمات طواعیة من نفسھا كمبادرات وانشطة تجاه قضایا المستھلك والمسؤولی
  .بشكل عام

وال شك في ان للسیاسات الحكومیة دور فاعل في تفعیل المسؤولیة االجتماعیة في الشركات وھو 
والتي حملت ذات العنوان وأجریت كدراسة وفق المنھج ) ٢٠١٦العتیبي، (ما خلصت إلیھ دراسة 

المختارة بشكل  من مدیري وموظفي الشركات المساھمة ٢٨٠الوصفي التحلیلي باستقصاء اراء 
اشخاص من موظفیھا، وقد خلصت  ١٠شركة مساھمة كل شركة یمثلھا  ٢٨عشوائي، یمثلون 

الشركة الى ان دور السیاسات الحكومیة ھام وفاعل في تفعیل المسؤولیة المجتمعیة للشركات، 
سائل وكانت اھم التوصیات الصادرة عن الدراسة ھي التوصیة المتعلقة ببث الوعي العام بشأن الم

المتعلقة بالمسؤولیة المجتمعیة وتشجیع القطاعات الحكومیة على المشاركة الفعالة، وحث 
الشركات على تبني استراتیجیات وسیاسات محددة للمسؤولیة المجتمعیة متضمنة قضایا 

  . المستھلك
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 ً واالدبیات  ومناھجھا ةاستعراض التطور التاریخي للمسؤولیة المجتمعی: ثانیا

  ابھالمتعلقة 
في ھذا الجزء سیتم الرجوع لإلرث التاریخي لمعرفة تطور مفھوم المسؤولیة المجتمعیة 
ومناھجھا وانتقالھا من حیز العمل التطوعي إلى العمل المؤسسي وفق رؤیة الباحثین الذین 

  :كرسوا بحوثھم في ھذا الجانب كالتالي
ة لمراحل تاریخیة من الذي اتضحت معالمھ مؤخرا ھو نتیج إن فكر المسؤولیة المجتمعیة

)  ٢٠١٥الغالبي والعامري، (التغیرات الثقافیة والعلمیة واالقتصادیة واالجتماعیة، فلقد ربطھا 
بتطور الفكر اإلداري منذ دراسات الثورة الصناعیة واإلدارة العلمیة والذي كان فیھ التركیز على 

الجتماعي، انتقاال الى مرحلة تحسین األداء االقتصادي وعدم االھتمام بالجانب اإلنساني و ا
تجارب ھوثورن ومدرسة العالقات اإلنسانیة التي اھتمت بالعاملین وظروف العمل وتأثرھا على 
اإلنتاجیة، ومرحلة خطوط اإلنتاج التي ادخلھا ھنري فورد وتشغیل األطفال الصغار في تلك 

طراف أخرى باإلضافة الى الفترة، ومرحلة تأثیر األفكار االشتراكیة في تحمل مسؤولیة تجاه ا
من یملك المشروع االقتصادي، وما خلفتھ مرحلة الكساد العالمي الكبیر بعد الحرب العالمیة التي 
أدت الى انھیار الشركات الصناعیة وتسریح العمال مما سبب في خلل كبیر في المجتمع وظھور 

رب العالمیة الثانیة والتوسع مشاكل اجتماعیة كان یجب الوقوف بحزم لحلھا، ثم مرحلة ما بعد الح
ھي الحاسمة في انطالق مفھوم المسؤولیة االجتماعیة ) الغالبي والعامري(الصناعي التي یعتبرھا 

بصورتھ الحدیثة، حیث توسع مفھوم الدیموقراطیة الصناعیة وتعززت قوى النقابات وزادت 
ستمر ھذا التحسن بمرحلة المطالبات بتحسین ظروف العمل واالھتمام بالعاملین ومشاركتھم، وا

إصدار القوانین والمدونات األخالقیة والدساتیر التي بدأت منشآت االعمال بصیاغة بنودھا، 
ومرحلة جماعات الضغط التي أصبحت قوة ال یستھان بھا واصبح تأثیرھا جذریا في قرارا 

غیراتھا الھائلة منظمات األعمال، وأخیرا مرحلة اقتصاد المعرفة وعصر المعلوماتیة التي أدت ت
الى بروز مشاكل كبیرة ارتبطت بعدم تبني المسؤولیة االجتماعیة  واخالقیات االعمال مثل ما 
حدث النھیار شركات عمالقة مثل انرون بسبب عدم وجود الشفافیة واالفصاح المحاسبي 

  .الصادق
ان وفقا لمراحل بأن المراحل التاریخیة لتطور المسؤولیة االجتماعیة ك) ١٩٩٩الخشروم، (ونوه 

تاریخیة بدأت قبل ثالثینات القرن الماضي بمرحلة تعظیم االرباح وكانت تقوم على افتراض ان 
تحقیق مصالح الشركة یؤدي الى خدمة المجتمع، فكان تحقیق األرباح للمنظمة ھو المسؤولیة 

ع المالك االجتماعیة األساسیة لھا، وفي الثالثینات كانت مرحلة اإلدارة المفوضة التي وض
مفوضین عنھم وھم المدراء فأصبح االفتراض في مسؤولیة المنظمة بأن المجتمع والمنظمة 
شركاء والبد من العمل سویا من اجل البقاء المشترك، وفي مرحلة الستینات والتي اھتمت بجودة 
الحیاة فكانت حاجات المجتمع مقدمة على حاجات المنظمة وان ما ھو مفید للمجتمع ھو في 

یقتھ مفید للمنظمة، وأخیرا مرحلة اإلدارة الشریكة في الفترة ما بعد الثمانینات والتي افترضت حق
بأن المنظمة والمجتمع شركاء وعلیھم التنسیق المشترك لتحقیق حمایة المنظمة والمجتمع على 

  .حد سواء
إلى ان حین أشار شلدون "م، ١٩٢٣وقد ورد مصطلح المسؤولیة االجتماعیة ألول مرة في عام 

مسؤولیة أي منظمة ھي بالدرجة األولى مسؤولیة اجتماعیة، وان بقاء أي منظمة واستمرارھا 
یحتم علیھا ان تلتزم وتستوفي مسؤولیتھا االجتماعیة عند اعداد وظائفھا المختلفة، وبدأ المفھوم 

بل شارك یلفت انظار الباحثین بالجامعات ودوائر البحث العلمي والمنظمات المھنیة بالخارج، 
القضاء األمریكي في ھذا المجال بما أصدره من أحكام ذات مغزى وداللة حول أھمیة وفاء 

  ). ٢٠١٠آل مترك، " (منظمات االعمال بمسؤولیتھا االجتماعیة
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وقد استخدم مصطلح المسؤولیة المجتمعیة بشكل موسع في أوائل السبعینات وذلك على الرغم " 
یة المجتمعیة كانت ضمن التدابیر من قبل المنشآت والحكومات من ان السمات المختلفة للمسؤول

في القرن التاسع عشر او قبل ذلك في بعض الحاالت، ولقد كان التركیز على المسؤولیة 
المجتمعیة في الماضي یوجھ بشكل أساسي نحو االعمال التجاریة حیث ان مصطلح المسؤولیة 

األشخاص بشكل أكبر من مصطلح المسؤولیة  المجتمعیة للشركات ال یزال أكثر شیوعا لمعظم
  ).ISO 26000" (االجتماعیة 

وقد اخذت المسؤولیة المجتمعیة موقعھا على صعید االھتمام العالمي خالل العقدین األخیرین "
وكانت محورا رئیسیا من اعمال مؤتمر القمة العالمي للتنمیة االجتماعیة الذي عقد في كوبنھاجن 

بحث سبل الوفاء باحتیاجات االفراد في إطار العولمة وأھمھا االحتیاج  م، وركز على١٩٩٥عام 
  )٢٠١٢القرني،" (للعمل والدخل

م قام اتحاد المسؤولیة االجتماعیة وھو منظمة غیر حكومیة متخصصة في ١٩٩٧وفي عام 
ً بطرح مقیاس  االرتقاء بمكان العمل والمجتمعات من خالل تطویر المقاییس المسؤولة اجتماعیا

وعي لبیئة العمل وفقا لمبادئ منظمة العمل الدولیة واألمم المتحدة، وھو من أفضل ما صدر من ط
المقاییس لقیاس بیئة العمل واخالقیات المؤسسة مشتملة ثالثة مجاالت ھي حقوق االنسان 
والعاملین وحمایة البیئة، لیكون امتدادا للتطور والتقدم في حقل المسؤولیة المجتمعیة ومفھومھا 

  )٢٠١٥أبو النصر،. (ولبنة في التوجیھ لالستمرار في تحدیدھا بشكل أكثر دقة
واستمر االھتمام بھذا الحقل حتى اقترح األمین العام لألمم المتحدة سابقا السید كوفي عنان ألول 

في خطابھ امام المنتدى االقتصادي العالمي الذي عقد ) Global Impact(مره االتفاق العالمي 
م، وتم العمل على ھذا االتفاق فعال حتى صدر في صورة میثاق ١٩٩٩ن الثاني كانو ٣١في 

ویعتبر مبادرة ). ٢٠١٢القرني،(م ٢٠٠٠یونیو  ٢٦عالمي للمسؤولیة االجتماعیة تم اطالقھ في 
مواطنة متعلقة بالشركات یتضمن عشرة مبادئ تندرج تحت أربعة مجاالت ھي حقوق االنسان، 

  .ومحاربة الفسادومعاییر العمل، والبیئة 
وكان ھذا المصطلح موجودا ضمن جدول اعمال قمة األرض التي عقدت في جوھانسبرج سنة "

م، التي حضرھا عدد كبیر من المؤسسات الضخمة العاملة في مجال البیئة والطاقة، ٢٠٠٢
: تيویرتكز مفھوم المسؤولیة االجتماعیة للقطاع الخاص على فكرة فلسفیة لـ ریني دیبو مفادھا اآل

ً، وتعني ھذه الفكرة عملیة ادماج السیاق العالمي والمحلي ضمن التفكیر  ً وفكر عالمیا تحرك محلیا
  )٢٠١٥أبو النصر، ". (االستراتیجي للمؤسسات

الدول (ونتاجا لتلك الجھود أخذت منظمة االیزو وھي اتحاد عالمي لھیئات التقییس الوطنیة 
دلیل  – ٢٦٠٠٠المواصفة القیاسیة الدولیة (الیزو بإعداد مشروع مواصفة ا) األعضاء االیزو

عن طریق مجموعة العمل الدولیة التابعة للمكتب الفني ) ارشادي حول المسؤولیة المجتمعیة
اإلداري التابع لمنظمة االیزو والمعنیة بالمسؤولیة المجتمعیة، وقد تم اعداد ھذه المواصفة 

لیة المجتمعیة بتواجد خبرا من تسعین دولة، مستفیدة من توجھات عدة اطراف متعلقة بالمسؤو
وأربعین منظمة إقلیمیة ودولیة واسعة االنتشار یرتبط عملھا بالمسؤولیة المجتمعیة، وكانوا 

المستھلك، الحكومة، : یمثلون ستة مجموعات تم تمثیلھا عند صیاغة ھذه المواصفة وھي
 ISO(ة والبحثیة الداعمة الصناعة، العمال، المنظمات غیر الحكومیة، الجھات الخدمی

26000.(  
  :تعریف المسؤولیة المجتمعیة

االلتزام " المسئولیة المجتمعیة بأنھا ) ٢٠٠٤(عرف مجلس األعمال العالمي للتنمیة المستدامة 
المستمر بالعمل والتصرف بشكل اخالقي بما یساھم في التنمیة االقتصادیة ویحسن نوعیة حیاة 

عرف البنك ، كما سكان المحلیین والمجتمع بشكل عامافة إلى الالقوى العاملة وأسرھم باإلض
االلتزام بالمساھمة في التنمیة  معیة لمنشآت القطاع الخاص بأنھاالمسئولیة المجت )٢٠٠٥( الدولي
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المستدامة من خالل العمل مع موظفیھا والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسین معیشة الناس 
  ).٢٠١٥أبو النصر، ( التنمیة في آن واحد ویخدم االقتصادبأسلوب یخدم 

  
التزام "المسئولیة المجتمعیة بأنھا  دراكرعرف ) ٢٠١٥الغالبي والعامري،(وفقا لما ذكره و

أن المسئولیة المجتمعیة ما ھي إال التزام  ھولمز اعتبر، كما المنشأة تجاه المجتمع الذي تعمل فیھ
فیھ وذلك عن طریق المساھمة بمجموعة كبیرة من على منشأة األعمال تجاه المجتمع الذي تعمل 

األنشطة االجتماعیة مثل محاربة الفقر وتحسین الخدمات الصحیة ومكافحة التلوث وخلق فرص 
إلى كون المسئولیة المجتمعیة  سترایرأشار ، وعمل وحل مشكلة اإلسكان والمواصالت وغیرھا

لیتھا تجاه المجتمع وبما یتجاوز الحد تمثل توقعات المجتمع لمبادرات المنشأة في مجال مسئو
ول على عائد األدنى من اإلذعان للقانون وبصورة ال تضر بقیام المنشأة بوظائفھا األساسیة للحص

 .مناسب من استثماراتھ
جمیع المحاوالت التي تساھم في " عرفت الغرفة التجاریة العالمیة المسئولیة االجتماعیة بأنھا و

 "واجتماعیة ق التنمیة بسبب اعتبارات أخالقیةان تتطوع الشركات لتحقی
مساھمة منشآت "وعرف مجلس المسئولیة االجتماعیة بالریاض المسئولیة االجتماعیة بأنھا 

القطاع الخاص في تحقیق رفاھیة حیاة موظفیھا وتحقیق اھداف التنمیة المستدامة للمجتمع الذي 
 .ة لتعزیز مكانتھا التنافسیة في مجال نشاطھاتعمل بھ مع التصرف بمسئولیھ بدوافع دینیة وأخالقی

  
ھي : بأن المسؤولیة المجتمعیة ٢٦٠٠٠و األھم ما عرفتھ المواصفة القیاسیة الدولیة ایزو 

مسؤولیة المنشأة تجاه تأثیرات قراراتھا وانشطتھا على المجتمع والبیئة، وذلك من خالل سلوك 
 :أخالقي یتسم بالشفافیة والذي من شأنھ ان

 .في التنمیة المستدامة متضمنة صحة ورخاء المجتمع یسھم •
 یأخذ في االعتبار توقعات األطراف المعنیة •
 یتماشى مع القوانین المطبقة ومعاییر السلوك الدولیة •
 یدمج عبر المنشأة ویمارس من خالل عالقاتھا •

  
جبا ان المسؤولیة المجتمعیة للمنظمات تتضمن وا) ٢٠١٥الغالبي والعامري، (أخیرا، یرى 

والتزما من جانب منظمات األعمال تجاه المجتمع بشرائحھ المختلفة آخذة في االعتبار النظرة 
بعیدة المدى للمسؤولیة المجتمعیة للمنظمات تجاه تلك الشرائح ومجسدة القیام بتلك المسؤولیة 

ومتجاوزا بطریقة یغلب علیھا طابع االھتمام بالعاملین والبیئة شریطة ان یكون ذلك التوجھ طوعا 
  . المنصوص علیھا قانونا تااللتزاما

من كل ھذه التعریفات یستنتج الباحث ان المسؤولیة المجتمعیة تبدأ من التزام المنشأة األدبي 
لألعمال فوق ما نصت علیھ القوانین تجاه مجتمعھا األقرب وھم المساھمین والعاملین والبیئة التي 

معھا في المجتمع ومكوناتھ بما فیھم المستھلكین  تعمل بھا وتمتد إلى شرائح أخرى تتعامل
والمجتمع بأسره، وھدف تلك المسؤولیة المجتمعیة ھو المساھمة في تقدیم حلول للمشكالت التي 
تواجھ المجتمع وافراده والتي بدورھا تضمن استمرار التوازن االجتماعي مما یساھم في تطور 

یعكس مساھمة القطاع الخاص بالقیام بمسؤولیاتھ تجاه االقتصاد وبالتالي التنمیة االجتماعیة مما 
  .المجتمع

  :المسؤولیة المجتمعیة مناھج  
عند مراجعة االدبیات المكتوبة عن محتوى المسؤولیة المجتمعیة نجد انھا سلكت عدة مناھج في 

  : دراسة محتوى المسؤولیة المجتمعیة وانماطھا، وھذه المناھج یمكن لنا ان نجملھا في التالي
  :للمسؤولیة االجتماعیة تعبر عنھا ثالثة أنماط توھذا المنھج یبلور ثالثة توجھا: المنھج األول
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النمط التقلیدي للمسؤولیة االجتماعیة، ویقوم على مبادئ االقتصاد الحر والقوى المھیمنة  .١
فیھ والتي ترى ان المنظمة یكمن التزامھا في تقدیم السلع والخدمات التي ترضي 

وتشبع احتیاجاتھ ورغباتھ واي التزامات إضافیة أخرى ترجع إلى تقدیر المجتمع 
 .المنظمة وإدارتھا وامكانیاتھا على أال یؤثر على أھدافھا االقتصادیة

النمط االجتماعي للمسؤولیة االجتماعیة، ویعارض النمط األول باعتبار ان عمل  .٢
تصادیة، وتكمن المسؤولیة المنظمة یشمل األھداف االجتماعیة إضافة الى األھداف االق

المجتمعیة فیھ بااللتزام وفق مصالح المجتمع واحتیاجاتھ ألن لھم االسبقیة على األھداف 
 .الخاصة بالمنظمة

نمط الكلفة االجتماعیة، ویعتبر ھذا النمط المسؤولیة المجتمعیة وظیفة جدیدة تضاف إلى  .٣
جتماعیة كغیرھا من الكلف وظائف رجال األعمال، وبالتالي تحسب مسؤولیة الشركة اال

  )٢٠١٥الغالبي والعامري، . (في ضوء بدائل متعددة للقرار

  
  :ویقسم المسؤولیة االجتماعیة إلى نوعین ھما: المنھج الثاني

المسؤولیة االجتماعیة الداخلیة، والتي تتمثل في اسھام المنظمة في تطویر العاملین  .١
 .وتحسین مستوى معیشتھموالمحافظة علیھم من أي مخاطر قد یتعرضون لھا 

  المسؤولیة االجتماعیة الخارجیة، وتتمثل في اسھام المنظمة في خدمة المجتمع وتنمیتھ .٢
  :ویقسم المسؤولیة المجتمعیة الى نوعین ھما: المنھج الثالث

المسؤولیة االجتماعیة الفردیة، ویقصد بھا االلتزام الفردي للشخص من تلقاء نفسھ  .١
خیر نحو االخرین ممن یمرون بظروف صعبة او في حاجة ورغبھ في عمل ما یحقق ال

للمساعدة، وعادة ما یطلق على من یملك ذلك الشعور بالمسؤولیة المتطوع او المتبرع 
 . او فاعل الخیر

المسؤولیة االجتماعیة المؤسسیة، ویقصد بھ شعور المؤسسة من تلقاء نفسھا بالتزامھا  .٢
ھ ویحل مشاكلھ في صورة تعاونیة وتشاركیة بما یحقق الخیر للمجتمع ویلبى احتیاجات

لمساھمة مع الدولة فیما تقوم بھ من مھام في ھذا الجانب، فانتقلت المساھمة من الجانب 
العالجي للمشاكل بتوفیر المأكل والملبس والدواء للمحتاجین، الى الجانب التنموي 

غبة في تحقیق للمجتمع بإدخال خدمات المیاه والكھرباء والصرف الصحي وغیرھا، ر
 )٢٠١٥أبو النصر، . (االزدھار والتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة

 ,Carroll) المسئولیة المجتمعیة، یعود للباحث اھم منھج في تحدید محتوى ھولعل: المنھج الرابع
  :االبعاد الرئیسیة للمسئولیة المجتمعیة التي حددھا كالتاليكارول حیث وضع  (1991

والذي یستند على مبادئ المنافسة والتطور التكنولوجي حیث یشتمل  صادي،البعد االقت: اوالً 
على عناصر المسئولیة االجتماعیة التي یجب ان تؤخذ في إطار احترام قواعد المنافسة الحرة 

االضرار بالمجتمع واالھتمام بالموظفین  مع عدمن التطور التكنولوجي موالعادلة واالستفادة 
  .تكافؤ الفرص والمساواة مبدأالتزام و وتدریبھم

 ً ویقوم على اساس حمایة البیئة والسالمة المھنیة والعدالة وقوانین حمایة البعد القانوني، : ثانیا
المستھلك وحمایة البیئة من االستخدام غیر االمثل وھدر الموارد والتلوث في عناصر البیئة 

ین العالمیة والدولیة للتوعیة بھا كالماء والھواء والتربة، والشفافیة في نشر االنظمة والقوان
    .وااللتزام بھا من جمیع الموظفین والجھات التنفیذیة
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 ً اعراف وقیم اجتماعیة تندرج  تتضمنیركز على مبادئ ومعاییر اخالقیة البعد األخالقي، : ثالثا
تحتھا مؤشرات تكافؤ الفرص والتوظیف والجوانب االخالقیة في االستھالك ومراعاة مبادئ 

  .االنسان واحترام العادات والتقالید السائدة في المجتمع حقوق
 ً ویرتبط بمبدأ تطویر نوعیة الحیاة وما یتبعھ من عناصر ترتبط بالذوق البعد الخیري، : رابعا

العام ونوعیة ما یمكن ان یتمتع بھ الفرد من مأوى وغذاء ومالبس ووسیلة التنقل وغیرھا من 
  ).٢٠١١الدلبحي،( .تأمین احتیاجھ المعیشي األشیاء الضروریة التي تساعده في

المالكون، العمالء، العاملون، المجتمع، (وقد حدد كارول مصفوفة المستفیدین من المنشأة وھم 
، وصنف سلوك اإلدارة تجاه )المنافسون، الموردون، مجموعات النشاط االجتماعي والجمھور

االدارة األخالقیة، اإلدارة غیر : يكل فئة من المستفیدین بأنھ یتمحور حول ثالثة أصناف ھ
  .األخالقیة، واإلدارة الوسطیة

ویقوم على أساس ثالثة أنماط مختلفة لتبني المسؤولیة المجتمعیة من قبل : المنھج الخامس
  :المنظمات وھي

النمط األول ویمثل المسؤولیة االقتصادیة، وھدفھا تعظیم الربح حسب وجھة نظر  .١
الذي یرى  Milton Freidmanنظر میلتون فریدمان منظمات االعمال، وھي وجھة 

 .ان المدراء لیسوا مالكین ویفترض بھم ان ینجزوا االعمال بأفضل الطرق لتعظیم الربح
النمط الثاني ویمثل المسؤولیة االجتماعیة وتأخذ فیھ منظمات االعمال المجتمع  .٢

 .لقرارات علیھعند اتخاذ قراراتھا مراعیة اثار تلك ا ومتطلباتھ بعین االعتبار
النمط الثالث وھو النمط المتوازن الذي یفترض ان توازن إدارة المنشأة بین مصالحھا  .٣

  .ومصالح المجتمع

منھج المسؤولیة االجتماعیة الشاملة وتتجسد المسؤولیة االجتماعیة فیھ بثالثة : المنھج السادس
  :ابعاد مھمة ھي

حسان، وتقع التبرعات في اطار البعد الخیر الشامل ویشمل التبرعات والھبات واإل .١
استراتیجي خیري تتبعھ المنظمة لدعم قضیة معینة من قضایا المجتمع على المدى 

 .البعید
بعد المسؤولیة الشاملة ویشمل جمیع المبادرات االجتماعیة مثل تشغیل العاملین وتحسین  .٢

عالیة تجاه  البیئة وتقلیل التلوث وترشید الطاقة وغیرھا مما یعكس مسؤولیة اجتماعیة
 .المجتمع

بعد السیاسة الشاملة ویشمل موقف المنظمة تجاه القضایا السیاسة واالجتماعیة المثارة  .٣
  )٢٠١٥الغالبي والعامري، . (بالمجتمع

ونانسي لي  Philip Kotlerمنھجا تحدث عنھ فیلیب كوتلر ) ٢٠١٥أبو النصر، ( وذكر 
Nancy Lee  شركات، حیث وضعا ستة مسارات او في كتابھما المسؤولیة االجتماعیة لل

خیارات اجتماعیة مؤسسیة متاحة تختار منھا الشركات ما یناسبھا ویناسب المجتمع الذي تعمل 
بھ، وعلى أي منظمة إذا ارادت ان تتحمل مسؤولیتھا االجتماعیة تجاه خدمة وتنمیة ذلك المجتمع 

  :ان تتبع أحد ھذه الخیارات وھي كالتالي
التسویق المتصل بالقضایا، التسویق االجتماعي المؤسسي، العطاء الخیري ، الترویج للقضایا

  . المؤسسي، العمل التطوعي المجتمعي، ممارسات االعمال المسؤولة اجتماعیا
  :أھمیة المسؤولیة المجتمعیة

 تحسین نوعیة الحیاة بالمجتمع مما ینعكس على االستقرار االجتماعي  .١
 المنظمات والمجتمع زیادة الوعي بأھمیة االندماج بین .٢
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 إیجاد بیئة اجتماعیة أفضل تعود بالنفع المباشر على المنظمة في االجل الطویل .٣
 تجنب المزید من التشریعات الحكومیة المقیدة للقطاع الخاص .٤
 تحسین سمعة المنظمة التي تقوم بدروھا االجتماعي .٥
  .تقدیم حلول لكثیر من المشاكل الموجودة بالمجتمع .٦

  :ارس على شركات القطاع الخاص لتبني المسؤولیة المجتمعیةالضغوط التي تم
إلى الضغوط التي تمارس على شركات القطاع الخاص لتبني ) ٢٠١٥أبو النصر، (وتطرق 

المسؤولیة المجتمعیة في مجموعة من الضغوط تقوم بھا عدة جھات او جماعات یمكن تحدیدھا 
 :في

 ضغوط الرأي العام  -
 ضغوط من الحكومة -
 المسؤولین والمھتمین بحمایة البیئةضغوط من  -
 ضغوط المستھلكین  -
 ضغوط العمال -

  :اآلراء المؤیدة والمعارضة للمسؤولیة المجتمعیة
واآلراء المؤیدة والمعارضة للمسؤولیة االجتماعیة تحكي الصراع الذي وفقا لمخرجاتھ تشكل 

الخشروم و (كتبھ  الحراك الذي أدى الى تطویر المسؤولیة المجتمعیة، وباالطالع على ما
  : حول اآلراء المؤیدة والمعارضة للمسؤولیة االجتماعیة یمكن ایجازھا في ) ١٩٩٩مرسي،

  :اآلراء المؤیدة للمسؤولیة المجتمعیة: أوال
 تحسین االنطباع العام عن المنظمة وھویتھا وصورتھا اذھان العمالء .١
 لیكون جزءا منھإعطاء القطاع الخاص الفرصة للمساھمة في حل مشاكل المجتمع  .٢
التصرفات االجتماعیة قد تكون مربحة لقطاعات االعمال فھي مجال وسلوك جدید  .٣

 یستشعره المجتمع
 ان قواعد السلوك االجتماعي تتطلب مسؤولیة أخالقیة حقیقیة تجاه المجتمع وافراده .٤
اتفاق المسؤولیة المجتمعیة مع قواعد السلوك األخالقي فجمیع مواضیعھا الجوھریة  .٥

 عن ذلك تعبر
لدى مشروعات االعمال مقدره على تقدیم حلول في وقت أسرع بسبب وجود الموارد  .٦

المالیة والبشریة والقدرات التنظیمیة التي تمكنھا من ذلك لذا ھي جدیرة بأن تتولى تلك 
 .المسؤولیة

  :اآلراء المعارضة للمسؤولیة المجتمعیة
 .تون فریدمانتعارضھا مع مبدأ تعظیم األرباح وھو ما تبناه میل .١
 ان تكلفة المسؤولیة المجتمعیة كبیرة وقد تساھم في ارتفاع األسعار .٢
 افتقاد مشروعات االعمال للمھارات االجتماعیة .٣
تزاید نفوذ مشروعات االعمال في حال تم تبنیھا وتوكیل المسؤولیة لھا لحل مشاكل  .٤

 المجتمع
 . قد تحقق المسؤولیة المجتمعیة بطرق غیر مشروعھ او قانونیة .٥
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  :المواصفات الدولیة والمحلیة للمسؤولیة المجتمعیة: ثالثا
وسیتم في ھذا الجزء استعراض المواصفات والمعاییر الدولیة والمحلیة التي حددت المسؤولیة 
المجتمعیة، وما تعلق بقضایا المستھلك من تقاریر تخص شركات االتصاالت العاملة بالمجتمع 

  : السعودي كالتالي
  :ولیةالمواصفات الد  . أ

الدلیل االرشادي حول المسؤولیة  – ٢٦٠٠٠المواصفة القیاسیة الدولیة ایزو  .١
  :المجتمعیة

ولیة ؤیرة ایزو اصدرت دلیل ارشادي للمسم المنظمة العالمیة للمعا ٢٠١٠في نھایة عام 
وكانت أول مواصفة تعطي دلیل ارشادي للعمل ) ISO 26000(المجتمعیة بمسمى المواصفة 

  الحقول الرئیسیة التي تستخدم كأولویة للعمل المجتمعي للشركات المستدام وتوضح
یزو تي ام بي الذي یعمل على من مجموعة عمل ا ٢٦٠٠٠وقد تم إعداد المواصفة القیاسیة ایزو 

  . ولیة المجتمعیةؤالمس
في المواصفة العالمیة تم تطویر استخدام منھج اصحاب المصالح المتعددة محتویا على خبراء من 

منظمة تعمل في مجال المسئولیة المجتمعیة، وكان الخبراء من  ٤٠دولة ینتمون لـ  ٩٠من  أكثر
العمالء، الحكومة، الصناعة، العمال، المنظمات غیر الربحیة، الخدمات : ستة مجموعات مختلفة

  .باإلضافة إلى الدعم والبحوث االكادیمیة واألكادیمیین في ھذا المجال
اإلضافة إلى المھنیة في العمل الى الموازنة بین الدول النامیة والدول كما تم في ھذه المواصفة ب

المتقدمة كما تم الموازنة بین االعضاء على اساسا الجنس لكل المجموعات األولیة التي اعدت 
المواصفة وعملت علیھا، وتم االھتمام بكل الجوانب التي تضمن التوازن والتقید بكل العناصر 

ة واعیة بما في ذلك كل الموارد واالحتیاجات لمھارات اللغة االنجلیزیة الداعمة إلصدار دراس
  .لضمان صدورھا بشكل مكتمل

ولیة ؤالمنظمات وأصحاب المصالح أصبحوا یعون فوائد السلوك المجتمعي المسئول، وھدف المس
  .المجتمعیة الذي یساھم في التطور واالستدامة

جزء حاسم  أصبحیھ، وتأثیرھا في البیئة المحیطة بھا أداء المنظمة یرتبط بالمجتمع التي تعمل ف
من عملیة قیاس اداءھا ومقدرتھا لالستمرار في العمل بفعالیة على مر الزمن، وھذا من جانب 
یعكس النمو ویضمن التطور االقتصادي واالجتماعي وحوكمة الشركة وعلى المدى البعید كل 

  .قتصاديالمنظمات وفعالیاتھا تعتمد على صحة النظام اال
  :ولیة المجتمعیة یؤثر على عدة جوانب مھمة كالتاليؤالمنظمات لواقع المس إن إدراك

 تعتبر المسئولیة المجتمعیة میزة تنافسیة -
 تحسن سمعة الشركة  -
 مقدرتھا على جذب والمحافظة على العمال واالعضاء والعمالء والمستخدمین -
 نتاجیة للموظفینترسیخ الجانب االخالقي وااللتزام والمبادرة واال -
 .نظرة المستثمرین والمالك والرعاة واصحاب السیاسة المالیة -
  .العالقة مع الشركات، الحكومات، قنوات اإلعالم، الموردون، العمالء والمجتمع -

ولیة المجتمعیة، وتعریف اصحاب ؤدلیل ارشادي لمبادئ المس ھذه المواصفة العالمیة أعطت
ولیة المجتمعیة والقضایا التي تتعلق بالمسئولیة ؤة للمسح وتحدید المواضیع الجوھریالمصال

  .المجتمعیة والطرق التي تؤدي إلى تكامل السلوك المجتمعي المسئول داخل المنظمة

  :وتعتمد ھذه المواصفة على عدة مبادئ رئیسیة تشكل أساس عملھا وھي
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 القابلیة للمساءلة  .١
 الشفافیة .٢
 السلوك األخالقي  .٣
 المعنیةاحترام مصالح األطراف  .٤
 احترام سیادة القانون .٥
 احترام معاییر السلوك الدولیة .٦
  احترام حقوق االنسان .٧

ولیة المجتمعیة، وتتدرج ؤالمس كما تركز ھذه المواصفة اھتمامھا على نتائج التنمیة على أداء
لتكون ممكنة االستخدام لكل المنظمات في القطاعین العام والخاص والقطاع الخیري وغیر 

  .كانت صغیرة او كبیرة او كانت تعمل في دول نامیة او دول متقدمةالربحي سواء 
ولیست كل األجزاء في ھذه المواصفة سیكون متساویا في االستخدام لكل المنظمات، ولكن 

یع الجوھریة تشتمل عدة قضایا المواضیع الجوھریة متعلقة بعمل كل منظمة، وكل المواض
على ھذه القضایا المتعلقة والھامة بعملھا وتحددھا ولیتھا المجتمعیة الشخصیة ان تتعرف ؤومس

  .بشكل جید وتأخذھا في االعتبار وتناقشھا مع اصحاب المصلحة المتعلقین بھا
وكل منظمة یمكنھا ان  كل المنظمات أیضا بما فیھا الحكومیة یمكنھا استخدام ھذه المواصفة،

لى المبتدئین في المسئولیة ولة مجتمعیا باستخدام ھذه المواصفة، ومن السھل عؤتصبح مس
المجتمعیة العمل بھا وتطبیقھا، ولكن على المنظمات التي لدیھا مسئولیة مجتمعیة قائمة المقارنة 
معھا وتعدیل الوضع لیكون في المسار الصحیح، وھذه المواصفة في النھایة لیست للحصول على 

ت ودعم العمل المسئول والي یخدم شھادة بالمسئولیة المجتمعیة ولكن لتطبیقھا فعلیا في المنظما
 . االقتصاد والبیئة والمجتمع

وفقا للمواصفة الدولیة ایزو  ولیة المجتمعیة للشركاتؤالمس التي تتناولھاالمواضیع الجوھریة 
  :ھي كالتالي ٢٦٠٠٠

 الحوكمة المؤسسیة -
 حقوق االنسان  -
 ممارسة العمل -
 البیئة -
 ممارسات التشغیل العادلة -
 قضایا المستھلك -
 لتنمیة واالندماج المجتمعيا -

  : قضایا المستھلك
والمستھلك او العمیل ھو أحد أصحاب المصالح الذین تتعامل معھم المنظمة ان لم یكن اھمھم على 
االطالق، فھو مصدر دخل المنظمات، وبما ان المنظمات ھدفھا تقدیم سلع او خدمات، وتلك 

على عمالء جدد والمحافظة علیھم ھو  الخدمات یشتریھا المستھلك، فإن نجاحھا في الحصول
حجر الزاویة في استمراریة المنظمة من عدمھ، ولھذا العمیل حقوق واحتیاجات متعلقة بالسلعة 
او في الظروف المحیطة بوصول السلعة واستخدامھا، لذا یمكن وفقا لمعاییر المواصفة الدولیة 

، فقد تم تحدید ٩٠ص) ٢٠١٥الغالبي والعامري، (، وحسب ما ذكر ٢٦٠٠٠القیاسیة ایزو 
القضایا المتعلقة بمسؤولیة المنظمات تجاه المستھلك بناء والتي بنیت على حقوق المستھلك 

  :الثمانیة التي تشكل جزء من الخطوط االرشادیة لألمم المتحدة لحمایة المستھلك وھي
) اإلعالم(م كن على عل، وما یتبعھا من معاییر تحفظ امن وسالمة المستھلك األمن والسالمة

وتأثیره على توعیة المستھلك واثراء معلوماتھ وعدم خداعھ، حق االختیار بین المنتجات او 
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الخدمات بدون احتكار او ضغوط، حق االستماع للعمیل وطلباتھ، التعویضات في حال كانت 
قیف، بیئة الخدمة او المنتج غیر متوافقة مع طلب العمیل او اقل من الجودة المحددة او معیبھ، التث

صحیة تحمي العمیل، احترام حق الخصوصیة والحفاظ على اسرار العمیل ومعلوماتھ، المنھج 
الوقائي من كل ما یشكل خطر على العمیل، المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، تعزیز التصمیم 
العالمي وھو تصمیم المنتجات الذي یضمن استخدام المنتج بأفضل درجة ممكنة، ویضمن 

االستخدام العادل، المرونة في االستخدام، االستخدام البسیط : تصمیم العالمي سبعة مبادئ ھيال
والبدیھي، المعلومات المدركة، التجاوز عن االخطاء، الجھد البدني المنخفض، وحجم ومكان 

  .التوجھ واالستخدام
القضایا التي  وفقا لتعریف المسؤولیة االجتماعیة بأنھا تلك ویمكن تحدید قضایا المستھلك

یجب االھتمام بھا فیما یحافظ على الحقوق المحددة للعمیل وما یتجاوز اإلذعان لتلك الحقوق 
بااللتزام األخالقي بتقدیم ما یخدم المستھلك خصوصا كجزء من المجتمع في خارج إطار 

  :الفرض القانوني، وتلك القضایا تم تحدیدھا في التالي
 حقیقیة النزیھة، الممارسات التعاقدیة العادلةالتسویق العادل، المعلومات ال .١
 حمایة صحة وسالمة المستھلكین .٢
 االستھالك المستدام .٣
 خدمة المستھلك ودعمھ وتسویة المنازعات والشكاوى .٤
 حمایة بیانات المستھلك وخصوصیتھا .٥
 الحصول على الخدمات االساسیة .٦
 التعلیم والتوعیة .٧
 Global Reporting: (امةالمبادئ التوجیھیة إلعداد تقاریر االستد .٢

Initiative 4(  

للمنظمات بھدف معرفة طریقة ) المبادرة العالمیة إلعداد التقاریر( GRIوھذه المبادئ حددتھا 
كتابة التقاریر التي تكون مرجعا ونھجا لجمیع المھتمین باإلفصاح عما یتعلق بالحوكمة وأداء 

قد غطت المبادئ التوجیھیة الجوانب و. المنظمات وأثرھا البیئي واالجتماعي واالقتصادي
  :التالیة
 :وتشمل التالي :الجوانب االقتصادیة .١

 .، االثار االقتصادیة غیر المباشرة، ممارسات الشراءاألداء االقتصادي، التواجد في السوق
 :وتشمل التالي :الجوانب البیئیة .٢

سائلة والصلبة، المنتجات المواد، الطاقة، المیاه، التنوع البیولوجي، االنبعاثات، النفایات ال
 .والخدمات، االمتثال، النقل، اإلجمالي، التقییم البیئي للمورد، آلیات الشكاوى البیئیة

 :وتشتمل على التالي :الجوانب االجتماعیة .٣

 :بممارسات العمالة والعمل الالئق ذات االرتباط
ب والتعلیم، التنوع وتكافؤ اإلدارة، الصحة والسالمة المھنیة، التدری/ ، عالقات العمالة التوظیف

الفرص، مساواة الرجال والنساء في االجر، تقییم الموردین فیما یتعلق بممارسات العمالة، الیات 
  الشكاوى المتعلقة بممارسات العمالة، 

  :بحقوق االنسانذات االرتباط 
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عمل الجبري او ، عدم التمییز، الحریة النقابیة والمفاوضة الجماعیة، عمالة األطفال، الاالستثمار
القسري، الممارسات األمنیة، حقوق الشعوب االصلیة، التقییم، تقییم الموردین فیما یتعلق بحقوق 

 االنسان، آلیات الشكاوى المتعلقة بحقوق االنسان
  :بالمجتمع ذات االرتباط

تقییم  ، مكافحة الفساد، السیاسة العامة، السلوك المناھض للمنافسة، االمتثال،المجتمعات المحلیة
  الموردین فیما یتعلق باآلثار على المجتمع، آلیات الشكاوى المتعلقة باآلثار على المجتمع 

  :بمسؤولیة المنتجذات االرتباط 
، وضع ملصقات المعلومات على المنتجات والخدمات، االتصاالت صحة العمیل وسالمتھ

نتج كأحد الجوانب االجتماعیة وفیما یتعلق بمسؤولیة الم. التسویقیة، خصوصیة العمیل، االمتثال
الھامة التي تضمنتھا المبادئ التوجیھیة إلعداد تقاریر االستدامة نجد ان ھذا الجانب اھتم فعال 
بما یتعلق بمسؤولیة الشركة تجاه العمیل ألن المنتج او الخدمة ھي اھم جزء یربط المستھلك 

  .لمنتج الذي تقدمھ الشركات لعمالئھابالشركة والقضایا المتعلقة بالمستھلك محورھا الخدمة او ا
  :المعاییر المحلیة  . ب
  RCIمؤشر التنافسیة المسؤولة  .١

وھذا المؤشر الوطني أطلقتھ الھیئة العامة لالستثمار بالمملكة العربیة السعودیة، والذي یھدف الى 
تشجیع المسؤولیة االجتماعیة للشركات والتي تسھم في التنمیة االجتماعیة والبشریة ورفع 

ستوى التنافسیة الوطنیة بین الشركات وتطویر البحث العلمي ودعم التعلیم وتدریب من خالل م
ھذا البرنامج الذي یأتي في شكل مؤشر یحتوي عدة عناصر من خاللھا تقاس مستوى التنافسیة، 

  :وتلك المؤشرات ھي
عاییر وجود م –جذب المواھب وتطویرھا  –) خدمة المجتمع(العطاء الذكي  –بیئة العمل 

االھتمام بسلسلة االمداد المزودة للشركات بالخدمات والداعمة  –واضحة للمنافسة وااللتزام بھا 
التواصل المسؤول مع  –االبتكار في الخدمات او المنتجات وتطویرھا  –لھا والستدامتھا 

  ).٢٠١٤الصقري، (المستھلك 
  : قضایا المستھلك بقطاع االتصاالت .٢

ً وتم تخصیصھ كان قطاع االتصاالت بالم ً لقرار مجلس ملكة العربیة السعودیة حكومیا وفقا
تمت الموافقة على تحویل مرفق ھـ، حیث ١٤١٨/ ٨/ ١٥الصادر في) ١٣٥(الوزراء رقم 

بما في ذلك الھاتف الثابت ونظام نقل المعلومات والنداء اآللي ) البرق والھاتف(االتصاالت 
ة العامة إلى شركة مساھمة سعودیة تنشأ باسم والھاتف الجوال والھواتف العمومیة والشبك

بحیث تباشر أعمالھا خالل ستة أشھر من تاریخ صدور قرار ) شركة االتصاالت السعودیة(
، والحاقا لتنظیم سوق االتصاالت كان ال مفر من فتح المنافسة لشركات االتصاالت المجلس

طن على افضل األسعار لتقدیم الخدمات للمواطنین بشكل تجاري بما یضمن حصول الموا
 تھتمالتصاالت وتقنیة المعلومات لھیئة والخدمات مما یسھم في تطور القطاع، فكان لزاما إیجاد 

تتولى دور الرقابة على السوق وضبط وسالمشرع لنظام االتصاالت ستكون بالعمیل كونھا 
جمیع بالجودة ممارسات الشركات فیھ وتوجیھھا بما یخدم المجتمع ویوفر خدمات االتصاالت لل

خصیة ھي ھیئة حكومیة تتمتع بش، فأنشأت ھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات ووالسعر المناسب
تعنى  ،ھـ٥/٣/١٤٢٢وتاریخ  ٧٤بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ، اعتباریة واستقاللیة مالیة

ظیمیة تن بنشر خدمات االتصاالت ونشر الوعي حول االتصاالت وتقنیة المعلومات وتوفیر بیئة
  ، عادلة بین جمیع األطراف

ووفق تقریر ھیئة االتصاالت المتعلق بمؤشر تصنیف مقدمي خدمات االتصاالت من حیث 
م، یتضح ان الشكاوى المصعدة للھیئة ٢٠١٨الشكاوى المصعدة للھیئة بتقریر الربع الثاني لـ 

خالل المدة  )شركات االتصاالت(وذلك نتیجة لعدم معالجة الشكوى من قبل مقدم الخدمة 



 

- ٧٦ - 
 

  مجلة الخدمة االجتماعیة

المحددة لحل تكل الشكاوى والذي تم تحدیده في معاییر الھیئة بخمسة أیام عمل، او نتیجة عدم 
رضا العمیل مقدم الشكوى عن الخدمة التي قدمت لھ، ویشترط لقبول الشكوى المصعدة 
الحصول على رقم مرجعي یدل على تواصل الشاكي مع مقدم الخدمة أوال لیثبت للھیئة عدم 

  .بھ مع شكوى العمیل او عدم حل مشكلتھ في المھلة المحددةتجاو
وتشمل الشكاوى خدمات االتصاالت الثابتة الصوتیة، والنطاق العریض للثابت واأللیاف 

  . ، واالنترنت المتنقل عبر الشرائح الصوتیة وشرائح البیانات)االنترنت الثابت(البصریة 
ً، توزعت على شركات وتستقبل الھیئة وفق للتقریر المذكور ما یق  ارب مئتي شكوى یومیا

االتصاالت العاملة بالقطاع، ولسنا في بحثنا نتطرق الى األفضل من الشركات للنظر في اھتمامھ 
بشكوى العمالء فقط، فقضایا المستھلك تمتد الى مواضیع أخرى تم عرضھا آنفا في األجزاء 

ر، ولكن یھمنا ما ھو مواضیع الشكاوى التي تطرقت للمواصفات والمعاییر القیاسیة سابقة الذك
  : التي كانت وفق التقریر تتمحور حول

 االعتراض على الفواتیر وااللتزامات المالیة .١
 تدني مستوى جودة الخدمة  .٢
 انقطاع الخدمة  .٣
 تأسیس او إضافة خدمات دون طلب المشترك  .٤

ً بأن التقریر یفصح بأنھ تم استبعاد بعض الشكاوى من التقریر وأن ا لشكاوى التي تم علما
الشكوى المتكررة من نفس العمیل ولنفس السبب، الشكاوى الوھمیة، الشكاوى : استبعادھا ھي

  .المبنیة على أسباب غیر صحیحة، الشكاوى التي لیست من اختصاص الھیئة، وشكاوى االزعاج
ت ووفق تقریر الھیئة یتضح انھا وضعت بعض المعاییر لجودة الخدمة المقدمة للعمیل وكان

  :كالتالي
 الزمن المستغرق لتركیب الخدمة للعمیل خالل خمسة أیام عمل .١
 ساعة ٢٤ خاللالزمن المستغرق إلصالح العطل  .٢
 ثانیة ٦٠الزمن المستغرق لإلجابة على المكالمات الواردة لمركز خدمة العمالء خالل  .٣
 معدل المكالمات غیر الناجحة  .٤
 معدل المكالمات المفقودة  .٥
 خط في الربع ١٠٠٠معدل األعطال لكل  .٦
 معیار جودة الصوت .٧
  مقیاس نقل البیانات لمزود خدمة اخر .٨
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مناقشة املسؤولية اتمعية لشركات االتصاالت جتاه قضايا املستهلك يف 
  : اتمع السعودي

المسؤولیة المجتمعیة وفقا لما تم استعراضھ من ادبیات ودراسات سابقة استغرقت مراحل 
تبلور مفھومھا الحالي، فقد انتقلت من مرحلة عدم الوضوح وعدم تاریخیة من الزمن حتى 

االھتمام بالجانب اإلنساني في اول مراحلھا حتى حصلت على مكاسب واضحة من خالل سن 
بعض القوانین التي كان لھا األثر في تحسین ظروف معیشة االفراد واالھتمام بالعاملین وتقدیم 

نت من استمرار غموض المفھوم وعدم تحدیده بشكل حلول لبعض مشاكل المجتمع، ولكنھا عا
وقد عاش . دقیق لیواجھ ذلك المفھوم عدة تفسیرات وفقا إلصحاب المصالح والمنافع العائدة علیھم

المجتمع السعودي نفس تلك التفسیرات حیث كان اقرب تفسیر لتلك المسؤولیة المجتمعیة ھو 
واالجتماعیة، ولكنھ ما لبث ان تطور مؤخرا حتى التفسیر الدیني الذي یعزز الجوانب األخالقیة 

، اتضحت كثیر ٢٦٠٠٠شمل الجوانب االقتصادیة، ومع ظھور المواصفة القیاسیة الدولیة ایزو 
من األمور إال ان الحراك للتفاعل مع تلك المعاییر الجدیدة كان بطیئا بالرغم من انھ كان محفوفا 

جتمعیة مع بقاء التطبیق وفق تلك المعاییر في مستوى بنوایا حسنة وایمان بأھمیة المسؤولیة الم
غیر مرضي، فلم یكن الفھم دلیال على جودة التطبیق تلك المسؤولیة ولم یكن ادل على ذلك من 
عدم رضا الممارسین انفسھم الذین عبروا في الدراسات السابقة عن عدم رضاھم عن مستوى 

  . ك الذي یتمحور بحثنا حول قضایاهتطبیق تلك المسؤولیات، واندرج ذلك على المستھل
وكان رضى العمیل من اھم المتغیرات التي ارتبطت بمستوى تطبیق الشركات للمسؤولیة 
المجتمعیة، فكان لممارسة تلك المسؤولیة تجاه المستھلك دورا ھاما في ابراز المیزة التنافسیة 

بقضایاه، ومع ذلك  للشركات مما زاد من حرص الشركات على حمایة المستھلك واالھتمام
االھتمام المتزاید إال أن دور الحكومات في سن القوانین المتعلقة بجوانب المسؤولیة المجتمعیة 
تجاه المستھلك اثر بشكل كبیر في تبني الشركات لھا، وعزز من تطویر القطاع الخاص 

عف االلتزام لممارساتھ والتزامھ بھا، فكان للحكومة دور فاعل في ھذا الجانب وكانت جوانب ض
  . بتلك الممارسات في بعض الجوانب سببھا وجود تراجع من الحكومة في تعزیز ذلك الجانب

وقد تقدمت الشركات المتبنیة للمسؤولیة في تحدید دورھا تجاه قضایا المستھلك بالتفصیل وفقا 
منھا  ، والتي كانت المملكة العربیة السعودیة جزءا٢٦٠٠٠آلخر التطورات التي قدمتھا ایزو 

بكونھا ضمن الدول التي اخذت بكثیر من جوانب المواصفة الدولیة، فتشكلت تلك المسؤولیة 
وكانت شركات االتصاالت بالمملكة من أوائل الشركات التي بادرت وتم االخذ بالقضایا 

  :الجوھریة واحدھا قضایا المستھلك، فشمل االھتمام بتلك القضایا
لومات ورسائل ھدفھا اقناع المستھلك، على أن تكون التسویق العادل وما یرافقھ من مع -

معلوماتھا وتعكس حقیقة الخدمة او السلعة المقدمة وممیزاتھا و صادقةتلك الرسائل 
ال تبخص المستھلك حقوقھ في الحصول على خدمة جیدة بسعر معقول  وعقود التعاقد

 .یتوازى مع قیمة الخدمة او السلعة
وتشمل جوانب السلعة المتعلقة بالمنتج وسالمة حمایة صحة وسالمة المستھلك،   -

المستھلك من أي آثار یتسبب فیھا استخدام المنتج، او أي احتماالت في حال االستخدام 
 . الخاطئ

االستھالك المستدام، ویشمل توفیر منتجات ذا جودة عالیة مع عدم وجود او اقل ضرر  -
متعلقة باستخدام المنتج على على البیئة او الصحة العامة او أي احتماالت مخاطرة 

 .المدى البعید



 

- ٧٨ - 
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خدمة المستھلك ودعمھ وتسویة النزاعات، ومنھا االھتمام بشكاوى العمیل وتعویضھ  -
عن الضرر الذي لحق بھ او تقدیم خدمات الصیانة واإلصالح للعطل المرتبط بتقدیم 

 .حلھاالخدمة والتواصل مع العمیل لمعرفة مالحظاتھ واالستماع لھا واالھتمام ب
حمایة بیانات المستھلك وخصوصیتھ وعمل جمیع التدابیر الالزمة للمحافظة على  -

معلومات المستھلك وعدم مشاركتھا مع أي جھة أخرى او بیعھا بشكل تجاري او 
 .استخدامھا بشكل مزعج للعمیل كاستخدامھا ألغراض الدعایة واالعالن

دمات او السلع وفقا للعقود الحصول على الخدمة األساسیة، ویشمل ذلك توفیر الخ -
المبرمة بالشكل األمثل مع االلتزام بأدبیات العالقات مع العمیل والوفاء بأي تعھدات 

 .تجاه إیصال الخدمة او السلعة
التعلیم والتوعیة وما یتفرع منھا من مشاركة جمیع المعلومات الھامة التي یجب ان  -

ل لالستفادة من الخدمات المقدمة یعرفھا العمیل، والتي تساھم في زیادة وعي العمی
 .وجمیع الجوانب األخرى التي على النقیض قد تحملھ تكالیف إضافیة بسبب قلة الوعي

، ٢٦٠٠٠ كل عام في المواصفة الدولیة ایزوبش تم التطرق لھاباإلضافة لتلك الجوانب التي 
لومات نجد ان شركات قطاع االتصاالت وفقا للمع او غیرھا من مواصفات تم ذكرھا،

خاصة ومعاییر الصادرة من تقاریر ھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات لدیھا جوانب إداریة 
 :وتتضمن التاليیلزم االھتمام بھا تجاه المستھلك مضافة الى ما قد تم تحدیده 

 الزمن المستغرق لتركیب الخدمة للعمیل خالل خمسة أیام عمل -
 ساعة ٢٤الزمن المستغرق إلصالح العطل خالل  -
 ٦٠الزمن المستغرق لإلجابة على المكالمات الواردة لمركز خدمة العمالء خالل  -

 ثانیة
 معدل المكالمات غیر الناجحة  -
 معدل المكالمات المفقودة  -
 خط في الربع ١٠٠٠معدل األعطال لكل  -
 معیار جودة الصوت -
 مقیاس نقل البیانات لمزود خدمة اخر -

د الباحث ان شركات االتصاالت والمدافعین عن وبتضمین جمیع تلك المعاییر مع بعضھا یعتق
أصبحوا امام قائمة  - على اختالف توجھاتھم  -قضایا المستھلك المتعلقة بخدمات االتصاالت 

واضحة من المعاییر ستسھم في تحدید مجال تركیز الشركات على مسؤولیاتھا تجاه المستھلك 
سؤولیتھا تجاه العمیل فستكون النتیجة ھي ومتى ما اقترنت بالرغبة الجادة من الشركة بالقیام بم

وینتقد الباحث عدم تحرك الجھات المشرعة في قطاع . القیام بتلك المسؤولیة تجاه المستھلك
االتصاالت بتحدید تلك المسؤولیات خاصة وان لدیھم تقاریر مثبتھ بسجالت عن طبیعة مشاكل 

  . الشركات والتزامھا وشكاوى المستھلك، والتي ستكون أفضل موجھ لمتابعة تفاعل
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