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  االجتماعیة ثقافة المسئولیة 
 ةستداماألعمال والتنمیة الم جاللر 

   سلوى السید عبد القادرد.                                                   
Salwa.foa.alex@gmail.com  

 صخمل
أساسي ومحدد دقیق لهویة المجتمع، وتمثل الثقافة بمحتواها المادي الثقافة مكون   

ا للسلوك، ومحدًدا له، وقد یتضمن محتواها غیر المادي عناصر  ً وغیر المادي(الفكري) موجه
ومن ثم تعد ملزمة ألفراد المجتمع وجماعاته،  ؛غیر الرسمي تختص بالضبط االجتماعي

ا ب ال یمكن أن یُرى مجسًدا في مختلف فمكون ثقافي والسلوك اإلنساني إن لم یكن مدعومً
ق ما فْ القضاء على الفقر والجوع أول أهداف التنمیة المستدامة وَ و  .حوظأنماط السلوك المل

األهداف التي تُسهم  ةوالذي إذا تحقق یكون من المیسور تحقیق بقی ،وضعته األمم المتحدة
ا عدة من األزمات االقتصادیة  وتواجه كلها في تعزیز قوة المجتمعات واستدامتها. مصر مؤخرً

أن تتحمل الشركات مسؤولیتها االجتماعیة تجاه إلى واالجتماعیة تعالت على إثرها الدعوة 
  وتشارك الدولة في حل مشكالتها االجتماعیة واالقتصادیة.  ،المجتمع

رصد واقع المسئولیة االجتماعیة لرجال إلى تتحدد مشكلة الدراسة في السعي و    
ما تقدم یعزز أهمیة و ألعمال وعالقته بالتنمیة المستدامة وأثر البعد الثقافي واالجتماعي فیه، ا

 ،الموضوع بوصفه محاولة إللقاء الضوء على قضیة مهمة ذات صلة وثیقة بالتنمیة المستدامة
  قطاع العلوم االجتماعیة واإلنسانیة. ٢٠٣٠وتمثل أحد االهتمامات البحثیة في خطة مصر 

 ،ونظریة الفعل االجتماعي ،والنظریة الوظیفیة ،اإلطار النظري والمنهجیة: نظریة الدور
واعتمدت النتائج على المنهج الوصفي التحلیلي ودراسة میدانیة ألنشطة جمعیة رجال أعمال 

 ،اإلسكندریة بوصفها أنموذجا، واستخدمت أدوات جمع المعلومات كالمقابلة المتعمقة
  ونوقشت النتائج في ثالثة محاور: ،میدانيالعمل الودلیل  ،والمالحظة

                                                             
 جامعة اإلسكندریة-كلیة اآلداب -أستاذ األنثروبولوجیا المساعد  :سلوى السید عبد القادر  
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  واقع الدور االجتماعي لرجال األعمال  -
  ثقافة المسئولیة االجتماعیة لرجال األعمال -
 المسئولیة االجتماعیة لرجال األعمال والتنمیة المستدامة -

  التنمیة المستدامة. -رجال األعمال -المسئولیة االجتماعیة -: الثقافةالكلمات المفتاحیة

  مقدمة 

ُ الثقافة مكون أساسي  الثقافة بمحتواها ویة المجتمع، و ومحدد دقیق له
محتواها غیر تضمن له، وقد ی دلمادي موجه للسلوك، ومحدالمادي وغیر ا

ومن ثم تعد ملزمة  ؛غیر الرسمي عناصر تختص بالضبط االجتماعيالمادي 
ا بمكون ثقافي ال السلوك اإلنساني إن لم ألفراد المجتمع وجماعاته، و  یكن مدعومً

ُرى   أنماط السلوك المالحظمختلف  مجسًدا في یمكن أن ی
تزاید االهتمام في العقود األخیرة بالمسئولیة االجتماعیة للشركات، قد و 

اول عدة من وتنالمجتمع،  بدور رجال األعمال في تنمیةام كما زاد االهتم
مدى و  ،لتقصي أهمیتها وأبعادها ؛بالدراسة والبحث المتعمق القضیةالباحثین 

العامة أو الخاصة،  جدول أعمال الشركاتضمن  وأنشطتهاها سیاسات وجود
والمتأثرة بها،  المؤثرة فیها بحث مختلف األبعادعن  فضًال ومدى االلتزام بها، 

النظریات ین التي تدمج ب من اآلراء المتباینة اشتملت تلك الدراسات على عدةو 
رجال األعمال أشخاص إیجابیون فاعلون في المجتمع و  .المعیش العلمیة والواقع

ة الصغر، متناهیم صغیرة أ ممتوسطة أ أمكبیرة  مكبرى أ أكانت مشروعاتهمسواء 
الرغبة في التغییر، والمبادرة مثل:  بسمات شخصیة ممیزة هؤالء یتسمو 

سهم تُ  التي القیادة واإلدارة :مثل المهاراتوالمخاطرة، واإلبداع، ویمتلكون عدة من 
 فرت له اإلمكانات المادیةاإن تو یستطیع في تشكیل شخصیة رائد األعمال الذي 
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الذي یرعى مشروعاته اإلنتاجیة أو  یبدع؛ فیفید المجتمعأن یبني وینتج و 
  أیًضانه یستفید مالخدمیة، كما 

ا عن دورهم رجال األعالتوجه الفكري الحدیث لدور و  مال مختلف تمامً
مفهوم  عن طریقعالجه الباحثون عمل الخیري" و"الصدقة" و"الزكاة" وقد "الفي 

لیصبح  ؛Corporate Social Responsibilityالمسئولیة االجتماعیة للشركات
ا واستمراریة یتضمن أبعاًدا متكاملة اجتماعیة واقتصادیة وبیئیة  ا أكثر تنظیمً دورً

سیاسة  ةوما تقدم یؤكد أن تطبیق أیجمیعها في تنمیة المجتمع،  تنعكسوأخالقیة 
ا جدیًدا یختص بأي من المجاالت االجتماعیة أ ا فكریً ً و مستحدثة أو توجه

ا بنشرولن تُؤتي االقتصادیة لن ینفذ بشكل میسور،    واعٍ  ثماره إن لم یكن مدعومً

لتي یمكن والمكاسب الثقافته أي المعرفة المختصة به ووسائل التنفیذ والمزایا 
   اجتذاب المؤیدین وسهولة التطبیق.الحصول علیها، ومن ثم 

  النظریة والتطبیقیة البحث واألهمیة موضوع- أوال:
ا عدة من األزمات االقتصادیة واالجتماعیة  وعلى  ،تواجه مصر مؤخرً

رأسها؛ البطالة، وضعف مستوى التعلیم، وتدني معدالت االستثمار واالدخار 
عن مشكالت األمن الغذائي والمائي والطاقة، كما أسهم التوجه نحو  فضًال 

للتحكم في  ؛اقتصاد السوق والخصخصة  في منح الشركات الخاصة القوة
اقتصادیات العالم، وأدت ثورة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات وظهور 

سیما الو  دور الدولة االقتصادي واالجتماعيالشركات متعددة الجنسیة إلى تراجع 
ا منأحدث هذا و بعد عولمة النشاط اإلنتاجي وتغیر مراكز القوى في العالم،   كثیرً

ألن  ؛تعالت على إثرها الدعوة الدولیةالتي جتماعیة القتصادیة وااالمشكالت ال
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 على ةتتحمل تلك الشركات مسؤولیتها االجتماعیة تجاه المجتمع وتساعد الدول
  ) ١(.حل مشكالتها االجتماعیة واالقتصادیة

 ضمنعالج ترجال األعمال أن مسئولیة  عن ویكشف التراث النظري  
مسئولیة الشركات تشمل جمیع القطاعات(العام ف؛ لمسئولیة االجتماعیة للشركاتا

تشیر إلى شركات القطاع فمسئولیة رجال األعمال  أما والخاص والمختلط)
ومن ثم فمسئولیة رجال األعمال جزء من المسئولیة االجتماعیة  الخاص فقط؛

  للشركات
المسئولیة واقع ضوء ما تقدم موضوع الدراسة في بحث  على وتحدد   

تحدید األبعاد و  أهداف التنمیة المستدامةعالقته باالجتماعیة لرجال األعمال و 
جمعیة رجال أعمال أنشطة عن طریق دراسة  ذات الصلة الثقافیة واالجتماعیة

لمؤسسة أهلیة تنمویة غیر هادفة للربح یقوم على یة بوصفها أنموذًجا سكندر اإل
یخططون لعدة من البرامج الذین  المتطوعین إدارتها مجموعة من رجال األعمال

 تعكس سلوًكا مسئوالً بوصفها أنشطة تنمویة تصنف یمكن أن  واألنشطة التي
  لرجال األعمال.

أن أداء رجال األعمال لدورهم المجتمعي من هي ونقطة االنطالق   
ُسهم في تحقیق  ا، كما ی ُسهم في تمكینهم اقتصادیً منظور المسئولیة االجتماعیة ی

یمكن القیام به بشكل فاعل ومستدام  الهذا الدور أن أهداف التنمیة المستدامة، و 
تها قبول مجتمع األعمال والتي یتحقق بواسط فر الثقافة الدافعة لهامن دون تو 

؛ فالتشریعات والقوانین المنظمة وحدها_على الرغم من المستفیدینقبول  وكذلك
والركیزة األساسیة لیست الدور االقتصادي  أهمیتها وضرورتها_ لیست كافیة.
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بل لرجال األعمال في إنشاء الشركات والمشروعات وتوظیف العمال ورعایتهم 
لشركات والعوامل االجتماعیة والثقافیة الدافعة لهذا دورهم تجاه المجتمع خارج ا

توقع منهم القیام بدور آخر أكبر یتجاوز الدور المحدود في داخل  ُ الدور؛ إذ ی
    لیشمل قطاعا أكبر من المستفیدین. ؛الشركة

-على حد علمي-في عدم تناول الموضوع األهمیة النظریةوتبدو   
تناولته ظر أنثروبولوجیة؛ فمعظم الدراسات السابقة من وجهة ن بالوصف والتحلیل

دا على مناهج كمیة اعتمدت ، كما شریعيري أوتمن منظور اقتصادي أوإ
لم فعلى الرغم من تأكید بعضها على أهمیة البعد الثقافي و وتحلیالت إحصائیة 

ا -بنى ثقافة یجب أن تُ  ابوصفه تعالج المسئولیة االجتماعیة لرجال األعمال جنبً
تطبیقیة؛ إذ تلقي  أهمیة وتتضمن الدراسةمع اإلجراءات والتشریعات، - إلى جنب

 فياالهتمامات البحثیة المدرجة  أحدلة وثیقة بالضوء على قضیة مهمة ذات ص
ا من ح توضو في قطاع العلوم االجتماعیة واإلنسانیة،  ٢٠٣٠خطة مصر  جانبً

ي لى أهمیة الثقافة فوتنبه ع، المجتمع المحليتنمیة  فيدور رجال األعمال 
  طلع إلیه.تَ تعزیز هذا الدور التنموي الذي یُ 

ا   األهداف: تهدف الدراسة التعرف إلى - ثانیً
  ، وأبعاده، وتحدیاتهالدور االجتماعي لرجال األعمال واقع .١
  وأثره لرجال األعمال ثقافة المسئولیة االجتماعیةواقع  .٢
   التنمیة المجتمعیة المستدامةفي لمسئولیة االجتماعیة االدور االجتماعي و  أثر .٣

ا   الدراسة عدة من التساؤالت تختص بالعناصر اآلتیة: ثیرت ؛التساؤالت - ثالًث
 .؛ واقعه والمتوقع منهطبیعة الدور االجتماعي لرجال األعمال .١
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 .المسئولیة االجتماعیة لرجال األعمال؛ ثقافة تبنى أم إجراءات تنفذ .٢
االجتماعیة في التنمیة المجتمعیة أثر الدور االجتماعي والمسئولیة  .٣

 .المستدامة

ا     اإلطار النظري -رابعً
، الدورتنطلق الدراسة من إطار تحلیلي مستمد من كل من نظریة   

األساسیة  إشباع الحاجاتدور النظم في والنظریة الوظیفیة السیما ما یختص ب
نموذج الفعل عند كذلك و  للنظم والوظیفة الكامنة ،الوظیفة الظاهرةو  واالجتماعیة،

هربرت "ترجع النظریة الوظیفیة في األنثروبولوجیا إلى و  بارسونز"تالكوت "
الذي استخدم المماثلة العضویة في تفسیر التطور الثقافي، وأرسى  "سبنسر

تقسیم العمل االجتماعي، ودراسته ؛ في دراسته دعائمها في فرنسا "دوركایم"
بتحلیل الوظیفة الكامنة للعقاب(نتائجه بالنسبة للوظیفة االجتماعیة للعقوبة؛ فاهتم 

، للمجتمع) ولم یكتف بالوظیفة الظاهرة وحدها(نتائجه بالنسبة للمجرم نفسه)
الذي رفض التأمالت التطوریة  "مالینوفسكيـ"وترتبط الوظیفیة المعاصرة ب

ظام اجتماعي عادة اجتماعیة أو ن ةللمنظرین األوائل، وذكر أنه یتعین تفسیر أی
ضوء الوظیفة التي تؤدیها، أي على أساس اإلسهام  و عالقة اجتماعیة علىأ

والتفسیر الوظیفي للظاهرة  الذي تقدمه في إشباع الحاجات(األولیة أو الثانویة)
ومیزت الوظیفیة ) ٢(ضوء إسهامها في استقرار النسق الكلي وحاجاته. یتم على

 ظائفوالو  الكامنة الوظائفبین  روبرت میرتون الحدیثة استناًدا إلى أعمال
تلك الوظائف أو النتائج للنظم االجتماعیة الوظائف الظاهرة ، فالظاهرة 

للنظم المقصودة التي یدركها األفراد المشاركون، أما الوظائف المستترة 
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ن لها غیر ون الفاعلون االجتماعیون الممارسو االجتماعیة فتلك النتائج التي یك
أن النتائج غیر المقصودة للفعل االجتماعي قد یرتون" وأكد "روبرت م، واعین بها

أن مفهوم الوظیفة الكامنة  "میرتون"عتقد او  )٣(تكون مفیدة أو غیر مفیدة للعموم.
لقي الضوء على نشأة السمة الثقافیة؛ یُ فید في شرح فكرة االستمرار، وقد سوف ی

ا إسقاط المطر وقد یراها تستهدف  Hopiفرقصة المطر عند قبائل  ظاهریً
قیاًسا على مفهوم الوظیفة الكامنة و  ،ممارسات خرافیة لشعب بدائي همبعض

تیح لها فسوف یتضح أن هذه الممارسة تستهدف تقویة ذاتیة الجماعة بأن ت
المتناثرین للمشاركة في نشاط جمعي؛ فاستمرار  ؤهافرصة متكررة لیجتمع أعضا

بإنجاز الوظیفة الكامنة المتمثلة في تضامن  بل بسقوط المطر الیرتبطالممارسة 
الجماعة وتقویة ذاتیتها، والشيء نفسه ینطبق على ظاهرة تجنب الحماة السائدة 

إلى بالنسبة  فالوظیفة الظاهرةالدنكا؛  :لدى كثیر من الجماعات القبلیة مثل
بین ك المحافظ والسلو  من االحترام والتقدیر إبداء نوع هي مالحظ الخارجيلا

اإلسهام في تحقیق االستقرار االجتماعي  هي الوظیفة الكامنةو  الطرفین،
ا للدخول ؛والتماسك بتقلیل فرص المقابلة بین الزوج وحماته  صراعفي  تجنبً

ا  هكذاو  محتمل، ا فإن نمًط -ة واألخرىإیجابی- إحداهما تانواحًدا له وظیفسلوكیً
 أول من میز بین الظاهر والكامن فقد تناوله سمنر "میرتون"ولم یكن  )٤(.ةسلبی

W.G.Sumner وماكیفر R.M.Maciver  وزنانیكي W.I.Zananiecki 
بین نوعي  Mertonوالتفرقة التي یقیمها ، George H.Meadوجورج مید

الوظیفة محاولة للتمییز بین الوظائف االجتماعیة المقصودة والوظائف غیر 
  )٥(. المقصودة
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ضوء  سیر أي نظام أو مؤسسة اجتماعیة علىالوظیفیة تفوتحاول   
، ه المؤسسة بعینها على المجتمع كلهالنتائج التي یحدثها هذا النظام أو هذ

م ویذهب التفسیر الوظیفي إلى التسلیم بأن جمیع النظم االجتماعیة والثقافیة تسه
تمع عبر ومن ثم تسهم في إعادة إنتاج المج في الحفاظ على استقرار المجتمع؛

ویرى الوظیفیون أن  )٦(.أجزاء المجتمع تعمل للحفاظ علیه ، وأن مختلفاألجیال
البحث عن وظیفة كل سمة أو كل عنصر من عناصر هي مهمة األنثروبولوجي 

أن كل أوجه  ونالوظیفییرى ، و الثقافة والكشف عن دینامیة العالقة بین السمات
ا ووظیفیً الثقافة متكامل التغیر الحادث في أحد مكوناتها ا، و ة ومترابطة بنائیً

األخرى  مكونات الفي یؤثر أو التنظیم االقتصادي  يكالتنظیم العائلي أو القراب
فها والوظیفیة تدفع إلى التفكیر في األنساق االجتماعیة والثقافیة بوص ،بها ویتأثر

كل و بطة وتُسهم في استمراره وبقائه، متراذي األجزاء ال نوًعا من الكائن الحي
أو حاجات  ،األنساق الثقافیة لدیها مطالب وظیفیة أو شروط ضروریة للوجود

جمیعها یجب أن تُشبع إذا ما ُأرید للنسق أن یستمر ویبقى، فإذا لم تُشبع هذه 
وبهذا فإن النظم ال ، اني من عدم التكامل ویصیبه الخللالحاجات فإن النسق یع

بمحاولة البرهنة  بلالذي یحتویها، النسق األكبر تُفهم بمجرد تحدید عالقتها ب
. على أن هذه العالقات تسهم في الحفاظ على النسق األكبر أو أجزاء منه

 "دیفید كابالن" وتبحث الوظیفیة في االرتباط بین الظواهر الثقافیة أو كما یقول
D.Kaplan  في كتابهCultural Theory  تبحث في الطریقة التي یعمل

الطرق المتعددة التي تتفاعل بموجبها عناصر النسق وتترابط، و المجتمع وفقها، 
ما حیندون أنماط أخرى، فمن ولماذا توجد بعض األنماط الثقافیة أو تستمر 
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أكد أنها تعمل على تخفیض  السحر في جزر التروبریاند "مالینوفسكي"تناول 
ي ف "رادكلیف براون" القلق وتبدید الخوف من العالم المجهول، كما أوضح

سترالیا أن استمرارها یسهم في أائر الدینیة في جزر األندمان في لشعا ؛دراسته
  )٧(تحقیق التماسك االجتماعي.

م أن ١٩٣٧في عام  "بارسونز" في كتابه بنیة الفعل االجتماعي ذكروی  
ینظر فكل النظریات التي فحصها تتجه نحو ما یسمیه "النظریة الطوعیة للفعل" 

لتحقیق األهداف،  ؛یختارون بین أهداف مختلفة ووسائلإلى البشر بوصفهم 
  یة:تمن العناصر اآله ویتكون نموذج الفعل عند

 اإلنسان الفاعل .١
 األهداف أو الغایات التي یختار منها اإلنسان الفاعل .٢
 والتي علیه أن یختار منها ،الوسائل الممكنة لبلوغ الغایات .٣
ُختارالبیئة ال .٤ ضوئها، فاالختیار ال یحدث في  على مادیة واالجتماعیة التي ی

بالقبول العام كما  ىعلى معاییر وقیم تحظ فراغ بل یحدث في بیئة تحتوي
وال یركز  تحتوي على األفكار التي تؤثر في اختیار األهداف والوسائل.

ویتكون نسق الفعل عنده  ،"بارسونز" على فعل الفرد بل على أنساق الفعل
هو ین، ویفترض أن هدف كل فاعل من العالقات القائمة بین الفاعل

ذا ما دخل الفاعل في تفاعل مع  الحصول على أقصى درجة من اإلشباع، وإ
 ،وحصل في ذلك التفاعل على اإلشباع  فهذا مدعاة لتكرار التفاعل ،آخرین

ابات معینة من أن یتوقعوا استج ىحین إل سیصل األمر بالفاعلین بعدو 
معاییر اجتماعیة وقیم متفق قواعد و ستتشكل بینهم من ثم و ، ابعًض  بعضهم
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ا الستمرار تلك االستجابات. ویتطور نسق من  علیها، وتكون هذه القیم ضمانً
أى شبكة من المراكز التي ترتبط بها توقعات  Status Rolesأدوار المكانة 

السلوك المرتبط بكل  ویبقى سلوكیة محددة بما فیها أنواع الثواب والعقاب
ا المكانة و یمكن اعتبار المجتمع یحتل تلك  الذيبغض النظر عن  ،دور ثابتً

حكم كال منها معاییر ت التي مختلفة فیه شبكة من األدوارال همؤسساتمع  هلك
  اآلتي:بناء على ما تقدم تبین من الدراسة المیدانیة و  )٨(.و قیم ثابتة

والتي المؤسسات الحكومیة ذات الصلة تنفذ أنشطة الجمعیة بالتعاون مع   
شرافیة ورقابیة ممثلة في وزارة التضامن االجتماعي وهیئة  اتباشر مهامً  تنظیمیة وإ

كما ترتبط  وزارة االستثمار واالتصاالت، :وعدد من الوزارات مثل الرقابة المالیة
مناظرة ومؤسسات حكومیة أخرى تمدها بالمعلومات  أهلیة مؤسسات بعالقات مع

كما تتعاون مع مؤسسات أخرى عامة أو  ،التخاذ القرارات ؛والبیانات الالزمة
خاصة في مجال التدریب وبناء القدرات، وفي تنفیذ المبادرات المجتمعیة، وعلى 

ن من برامج اشرة مع أفراد المجتمع؛ المستفیدیمب الجانب اآلخر ترتبط بعالقات
 ة العالقاتم شبكبرامج التدریب والتوعیة وبناء القدرات. وتُسهو ، المنح والتمویل

بین  "میرتونروبرت ". وباإلشارة إلى تمییز في استدامة األنشطة االجتماعیة
ظاهرة الوظیفة الأن لألنشطة الوظیفة الظاهرة والكامنة تبین من الدراسة المیدانیة 

 تؤدي وظیفة كما عمال وحمایة مصالحهم والدفاع عنها، خدمة رجال األهي 
تستهدف القضاء على الفقر والجوع وخلق فرص عمل وتشجع العمل تنمویة 

في تقویة ذاتیة كیان  فتبدولألنشطة االجتماعیة اإلیجابي، أما الوظیفة الكامنة 
تاحة الفرص المتكررة لالجتماع والتواصل  اإلسكندریة رجال أعمال لمشاركة واوإ
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تحقیق االستقرار  تسهم فيومن ثم ایا مشتركة؛ ومناقشة قضمعیة تجمفي أنشطة 
 تعارضنتیجة  ؛النسبي والتماسك بینهم وربما تقلل من فرص الصراع المحتمل

"جماعة ضغط" تحمي مصالح رجال األعمال التي قد  ومن ثم تشكل المصالح؛
  عض السیاسات المستحدثة.تهددها ب
ضوء تحلیل األنشطة والخدمات  أنها تتفق مع رؤیة  ح علىیتضو   

سهامه في تلبیة الحاجات  "مالینوفسكي" عن وظیفة النشاط االجتماعي وإ
من الحاجات تُسهم في تلبیة جملة  تنمویة وظائف اإلنسانیة فتحقق األنشطة

متناهیة برامج قروض للعمالء  تقدمف األساسیة واالجتماعیة لألعضاء والعمالء؛
 إشباع حاجاتهم األساسیة، كما تسهم وصغیرة للفقراء لمساعدتهم على لصغرا

لتنمیة المهارات  ؛همبعضتوفیر فرص عمل، كما تلبي حاجة  عن طریقها في
 أس المال البشري للمواطنین عامةلتعزیز ر  ؛تدریبالمراكز  عن طریقالذاتیة 

تختص  أنشطةلألعضاء  وتقدمموارد البشریة بشركات األعضاء، والسیما ال
ا وممارسة للشركاتعیة بتعزیز المسئولیة االجتما  اًص مخت اأنشأت قسمً ف ؛فكرً

 بواسطتهتنشر مواطنة الشركات التي  ٢٠١٥في عام بالمسئولیة المجتمعیة ُسمي 
لیات والمبادرات ذات الصلة اعتنظم بعض الفو  ،ثقافة المسئولیة االجتماعیة

 وكذلك في داخل مصر وخارجها ستشاریةخدمات اوتقدم  ،الشركاءمع اون بالتع
للحصول على تقدیر  ؛بعض من أعضائهاما یعزز دورها في إشباع حاجة 

 ةتلبیمع غیرها من المؤسسات في  لألنشطةتنمویة الظیفة الو تتكامل و  .المجتمع
وبذلك تسهم في استقرار السیما مجتمع األعمال و اجتماعیة لدى المجتمع  اتحاج
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لنجاح في  على اویعد استمرار األنشطة واتساع نطاقها دلیًال ، المجتمع وتماسكه
  وتعزیًزا لكیان الجمعیة ،تحقیق الرسالة واألهداف

مجلس إدارة حدد بارسونز" فیتالكوت برؤیة "وتبین ارتباط نسق الفعل    
خماسیة استراتیجیة خطة  بواسطة التي ستنفذ الرئیسة األهداف اولجانه الجمعیة

بما یضمن القیام بمسئولیة تجاه  تحقیق األهدافوسائل أو ثالثیة، تشمل 
وجذب المزید من المكاسب بناء على تمع من دون اإلضرار بمصالحهم، المج

وأنشطة  األنشطة االجتماعیة التنمویةوتتطلب ، في تنمیة المجتمع إسهامهم
  یة:مسئولیة االجتماعیة العناصر اآلتال
في داخل  عدة من الفاعلینبل هنا لیس فرًدا،  والفاعل ؛اإلنسان الفاعل .١

هیئة المن  هو عاونوم _الفاعل األساسي_دارةمجلس اإل ؛الجمعیة وخارجها
ویعد حلقة  ،والجهاز اإلداري الذي ینفذ األنشطةن، ، والمستفیدیستشاریةالا

أ من وصل بین اإلدارة العلیا والمستفیدین من الخدمات واألنشطة سواء 
 من غیر األعضاء أم أعضاء الجمعیة

إنشاء برامج ونظم وأنشطة تهدف الجمعیة إلى ؛ األهداف أو الغایات .٢
أن تكون أفضل إلى  عن طریقهامستدامة؛ فلدیها خطة استراتیجیة تهدف 

ا في التنمیة، وت ا محوریً منهجیة  تبنىمنظمة أعمال مصریة وتؤدي دورً
على تحسین مناخ للمبادرة في تمثیل ودعم مصالح أعضائها بجانب العمل 

دعم مدینة اإلسكندریة ل وتتطلع .األعمال في اإلسكندریة ومصر والخارج
ا، وتعزیز دورها  ا واجتماعیً ا واقتصادیً في  امهمً  اتجاریً  امركزً بوصفها صناعیً

 المنطقة
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إنشاء تحقق الجمعیة استراتیجیتها عن طریق  ؛الوسائل الممكنة لبلوغ الغایات .٣
تتركز في ثالثة  التي والمبادرات،األنشطة والمنتجات و عدة من الكیانات 

، وكسب التأیید ،والتدخالت المجتمعیة ء،محاور رئیسة: خدمات األعضا
ال، ویختص الثاني بتنمیة یختص المحور األول والثالث بخدمة رجال األعمو 

تحسین برامج التعلیم والتدریب المقدمة للقوى العاملة، تهتم بالمجتمع؛ ف
االستثمار في األعمال التجاریة الدولیة وفتح أسواق جدیدة مما وتشجیع 

، وقد ینظر إلى یساعد على تحقیق االزدهار االقتصادي والمكانة العالمیة
ا لجمعیة بوصفها ا للحصول  ؛وسیلة یمكن أن یلجأ إلیها األفراد األكثر فقرً

 نهاویسهم في حل مشكلة البطالة، كما أ ؛مشروع یدر دخًال لعلى تمویل 
تكوین اكتساب مكانة متمیزة و وسیلة یمكن بواسطتها بالنسبة لرجال األعمال 

 الحكومة إزاء د اآلراء و كسب التأیید في مواجهةلحش ؛جماعات ضغط
ال، وهي رجال األعماالستثمار ومصالح ناخ بعض القضایا التي قد تضر بم

 التمویلمشاریع في خدمة المجتمع عن طریق إدارتهم وسیلة لتنظیم جهودهم 
ا تجاوز حدود اإلسكندریة إلى محافظات أخرى تحققالتي  ، نجاًحا وانتشارً

وكسب  اإلیجابي لفقراء ومعاونتهم على العملفي جلب المنح لوجهودهم 
 العیش.

قوى مالیة ممثلة في فر اتو  نشطةتنفیذ األتطلب ؛ یالبیئة المادیة واالجتماعیة .٤
 طالبيقوى طلب ممثلة في  وقوى شرائیة؛، رأس مال الجمعیة

ا رجال األعمال)-نالخدمات(المقترضی ا كما تستلزم كیانً طارً إداریً ا وإ ا تشریعیً
ا ا منظمً على معاییر  في بیئة تحتويحدث في فراغ بل ال ت األنشطة، و وقانونیً
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لكي تلبي  ؛، وتتسم بالمرونة النسبیةتحظ بالقبول العامأن من ، والبد وقیم
التي  واالجتماعیةمع المنظومة الثقافیة  تتوافقو  ،الحاجات المجتمعیة المتغیرة

 تؤثر في اختیار األهداف والوسائل.
نسق فعل مختص  على _رسونز""با وفق- الجمعیة أنشطة ویعتمد تنفیذ  

في ؛ ن العالقات القائمة بین الفاعلینم ویتكون نسق الفعلبالعمل التشاركي، 
 ن للفعلرجال األعمال بوصفهم مخططی بینالجمعیة وخارجها، داخل 
ا في بعض فومشاركی من الموظفین  همممثلیه، وبین لیاتاعن أحیانً

القطاعین العام والخاص والمجتمع بین الجمعیة و و ، )الفعل التنفیذیین(منفذي
من أفراد المجتمع وهم فاعلون  نكذلك المستفیدیو المدني بوصفهم شركاء، 

الحصول على أقصى درجة من هو ویفترض أن هدف كل فاعل أیًضا، 
لى لحصوله عفهذا مدعاة  تمویلمن برنامج ما  عمیلأفاد إذا فاإلشباع، 

هذا في سمعة الجمعیة،  وینعكس ،تمویل آخر، والترویج لذلك بین اآلخرین
معاییر اجتماعیة وقیم متفق علیها، قواعد و  ا وبین عمالئهاتتشكل بینهو 

ا الستمرار القیوتكون هذه  ویحدث ، وجود قوى طلب على الخدماتم ضمانً
المرغوبة من إذا حصل رجل األعمال على درجة اإلشباع  الشيء نفسه

بتعزیز  حاجات تختص إشباعوقد یرغب بعضهم في خدمات الجمعیة. 
یدیرون أنشطة  م متطوعینبوصفه متقدیر اآلخرین لهمكانتهم االجتماعیة وب

ویعكس . الستمرار ومواصلة العمل التطوعيیدعو إلى افهذا  ناجحة تنمویة
شبكة من المراكز التي ترتبط بمعنى  ؛من أدوار المكانة انسقً  تنفیذ األنشطة
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ا بغض  ویبقىبها توقعات سلوكیة محددة  السلوك المرتبط بكل دور ثابتً
  .یحتل تلك المكانة  الذيالنظر عن 

  المنهجیةاالستراتیجیة  -خامًسا
 ها على المنهج الوصفي التحلیليصالدراسة في صیاغة النتائج واستخالاعتمدت 

على دراسة میدانیة باستخدام المنهج ، و ضوء عدة مرتكزات نظریة على
منها المالحظة البسیطة  عدة أدوات لجمع المعلوماتعن األنثروبولوجي، فضًال 

  والمقابالت المتعمقة

  مجاالت البحث:-سادًسا
جمعیة رجال األعمال باإلسكندریة  أنشطة تحدد في المجال المكانيّ 

Alexandria Business Association (ABA)   كان فرع الجمعیة ، و
 زكّ رُ مق في فهم القضیة المطروحة ولمزید من التع ؛الرئیس باإلسكندریة أنموذًجا

واألوسع  األكثر نجاًحامشروعها و ؛ مشروع تنمیة المنشآت الصغیرة والحرفیةعلى 
ا ینایر عام  يفنشاطه  بدأفي التمویل الصغیر والمتناهي الصغر الذي  انتشارً
 ٥٢في الرئیس مقرها ر حكومیة غی ة أعمال مصریةمنظموالجمعیة  ،١٩٩٠

ولدیها عدة من الفروع موزعة على عدة من محافظات  ،اإلسكندریةطریق الحریة 
لرجال األعمال أسسه المهندس محمد رجب،  ابوصفها نادیً  بدأتوقد  مصر،

ا م ١٩٨٣في عام أنشطتها واتخذت  بوصفها اللجنة صفة رسمیة أكثر تنظیمً
 االقتصادیة لرجال األعمال تحت مظلة الغرفة التجاریة باإلسكندریة، وهدفت

وتطویر مصالح رجال األعمال وتقویة  ،حینئذ إلى توفیر الدعم للقطاع الخاص
اعیة والمهنیة فیما بینهم لخدمة المجتمع المحلي؛ إذ أسهم العالقات االجتم
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األعضاء في بناء وتطویر بعض من المستشفیات والمدارس ودور المسنین. 
ل وتطلبت األنشطة التنمویة تأسیس كیان جدید سمي "جمعیة رجال أعما

م بوصفها ١٩٨٨سكندریة" وسجلت بوزارة التضامن االجتماعي في مارس اإل
في عضویتها ما یقرب ، وتضم ٩٥٢مشهرة برقم  غیر هادفة للربح یةجمعیة أهل

من الشخصیات القیادیة من رجال األعمال باإلسكندریة عضو  ٣٠٠من 
العاملین في مختلف األنشطة االقتصادیة(الصناعة، والتجارة، والزراعة، 

وعضویة  ،دافر عضویة أ :من العضویة ینالجمعیة نوع تیحوت والخدمات)
ُجدد االشتراكخاصة نوع منهما شروط وقواعد ورسوم ، ولكلشركات ا.  ، وی سنویً

الجمعیة واحدة من أبرز الجمعیات التي تدعم الشراكة بین القطاعین العام و 
والخاص ضمن أنشطتها، بما یعظم دورها في تعزیز التنمیة االقتصادیة بوصفها 

الرائدة في مجال واحدة من المنظمات یة، و تنمیة المجتمعالفي  فاعالً  امساهمً 
  تنمیة المنشآت الصغیرة والحرفیة

أكتوبر في عام -في الفترة من ینایر للدراسة المجال الزمنيّ وتحدد 
م. بإجراء الدراسة المیدانیة ٢٠١٩سبتمبر - واختصت الفترة من یونیو ٢٠١٩
المقر الرئیس العاملین في كل من من  عدة المجال البشرّي وشمل  .المركزة

بلغ عددهم لمشروع تنمیة المنشآت الصغیرة والحرفیة  والمقر الرئیسللجمعیة 
) رؤساء أقسام إداریة لخدمة ٧(إنات؛ منهم) ٥(ذكور و) ١٠هم (من )١٥(

مدیر -(نائب مدیر العملیات ) قیادات تنفیذیة بإدارة العملیات٥(األعضاء، و
مدیر عملیات كفر - سكندریةإلمدیر قطاع ا- مدیر عالقات عامة-موارد بشریة
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 ،خصائیین میدانیین) إ٣و(بمشروع تنمیة المنشآت الصغیرة والحرفیة  الشیخ
  .سنة ٢٧إلى ستة أشهرمن  وتراوحت مدة خدمة عینة الدراسة

ا   صعوبات الدراسة- سابعً
ا  ؛ إذتختص بتحدید مواعید المقابالت اجهت الدراسة صعوباتو   استغرقت وقتً

عدم و  والتحفظ في تقدیم بعض البیانات، بسبب انشغال المبحوثین، ؛طویال
على خصوصیة بسبب حرص الجمعیة  ؛التمكن من مقابلة عینة من المقترضین

  .العمالء

  الدراسات السابقة-ثامًنا
توصلت أغلبیة من الباحثین إلى أن هناك نقًصا في المسئولیة 

 Yin  Gefei, Yuالصینیة. ورأى كل من    مؤسساتاالجتماعیة بین ال
Zhihong and Wu Fushun شركة في عام  ١٥٠٠ضوء البحث  في  على

الصینیة خطیر  مؤسسات) أن االفتقار إلى المسئولیة االجتماعیة بین ال٢٠٠٥(
لتقییم مناسبة؛ وآلیة  مؤسسيإلنشاء نظام  ؛دبذل المزید من الجهى لإ جتحتاوأنها 

المشاركة العامة كل من  حسینوتعزیز الرقابة التشریعیة وت ليفعلوضع الا
في   Duan Xiangyunدرس، و ومستوى إدارة المسئولیة االجتماعیة للشركات

عدم مثل:   م مشكالت المسئولیة االجتماعیة  بین الشركات الصینیة،٢٠٠٦عام 
حمایة " ، واالفتقار إلى الوعي المختص بPeople Firstوجود فكرة  الناس أوال "

الوعي  ه ال یزالأنم ٢٠٠٧في عام  أجراه ذيووجد في عینة المسح ال ،البیئة 
 والمؤسسات األجنبیة في الصینوالعامة بالمسئولیة االجتماعیة للشركات الخاصة 

تصورهم للمسؤولیات القانونیة أعلى من المسئولیة ، و في المرحلة األولیة
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یذ المسئولیة االجتماعیة للشركات قد على الرغم من أن تنف، و األخالقیة والخیریة
 Guo،  و Li Youhuanمن   كل فیؤكد  حقق بعض التقدم في الصین

Wenmei )  ات بشكل عام إلى المسئولیة مؤسس) أن نظرة ال٢٠٠٩في عام
ا؛ ویرى اء أن أد بعضهم االجتماعیة للشركات ال تزال غیر صحیحة تمامً

على االضطالع بمسؤولیات البناء  للمؤسسات إجبار المسئولیة االجتماعیة
  )٩( ، وأنها مسئولیة تكاملیة بین الحكومة والمؤسسات.االجتماعي

 ,Maria Teresa Bosch-Badia,Joan Montllor-Serrats دراسة كل من  - ١

&Maria Antonia Tarrazon-Rodon,   ، م بعنوان: ٢٠١٤منشورة في عام
Corporate Social Responsibility from The Viewpoint of Social Risk 

تبنت مفهوم و  ،المخاطرة االجتماعیةو  المسئولیة االجتماعیة للشركات تربط بین
وربطت الصورة ؛ المخاطرة االجتماعیة الناشئة عن االستدامة البیئیة واالجتماعیة

اهتمت بتحلیل معاني الفشل ، و االجتماعیة بمفهوم رأسمال المسئولیة االجتماعیة
القیاس الكمي لرأسمال المسئولیة االجتماعیة  ، وخلصت إلى أنعي وآثارهاالجتما

  )١٠(.لقیاس سمعة رأس المال موازٍ  CSR Capitalللشركات 
 Corporate Social بعنوان Chuang,  Shu-Hao ,و    Tai, Fang-Mei دراسة - ٢

Responsibility  لمسؤولیة االجتماعیة بأثر اواهتمت م ٢٠١٤نشرت في عام
مسؤولیة االجتماعیة لا تنفیذ فوائد وأكدت، التنمیة المستدامةفي  للشركات
بسبب لها؛  من الشركات في إظهار التنفیذ المناسب كثیرفشل الو  للشركات،

تخصیص الموارد في و  ااجتماعیً الممارسات المسؤولة  سویغالصعوبات في ت
وأن  الجتماعیةا لیةؤولمسمن ا نییذلتنفیا مدیرینلا فقوام وأكدت أهمیة، واإلدارة
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نظر إلیها بوصفها  یجب أنالشركة  ُ تطبیق ن وخلصت إلى أ ،والئمس امواطنً ی
  )١١(.نتائج مهمة في تعزیز التنمیة یتضمنالمسئولیة االجتماعیة للشركات 

 A Survey-Based Discussion م بعنوان 2013 في عام Wu, Y دراسة  - ٣

on Perception and Attitude towards CSR in China  دراسة استقصائیة
 همالموظفین ومواقفتصورات  بحثت Guangdong لبعض الشركات في مقاطعة

على ثالثة ، وركزت اعیة للشركات والتنمیة المستدامةتجاه المسئولیة االجتم
 تأثیر، و للمسؤولیة االجتماعیة للشركات المؤسساتفهم ي؛ اآلتجوانب تشمل 
ات لتحمل مؤسسما ینبغي أن تفعله الها، و أصحاب المصالح فی المساهمین من

تجاه المستهلكین  تكونإلى  أن "المسئولیة"  ، وخلصتاالجتماعیة تهامسئولی
من جانب المسئولیة االجتماعیة للشركات قرارات  ، وتتأثروالمساهمین والبیئة
بوصفهم  المساهمین واإلدارة العامة واإلدارة العلیا :مثل؛ أصحاب المصلحة
الوعي بالمسئولیة  أن بعض المؤسسات لدیها ، وأكدتالعناصر المحددة

ال یزال غیر كاٍف ویقتصر على حل ه ، إال أنوتنفذهااالجتماعیة للشركات 
  .بمصالحها االقتصادیةالمختصة مشاكل ال
 The Influence of Entrepreneurial Social:بعنوان Yanfei Sha دراسة - ٤

Responsibility on the Strategic Decision-Making تأثیر  وتحلل الدراسة
الشعور خلصت إلى أن اتخاذ القرارات االستراتیجیة، و  المسئولیة االجتماعیة على

عزز جودة القرار اال ُ مكن من  للمؤسسة،ستراتیجي بالمسئولیة االجتماعیة ی ُ  فهموی
   )١٢(.مأصحاب المصلحة والحصول على دعمه
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  ,Shankar Ravi, Ghafoor Shahzad, Farooq Khan  Uzairدراسة كل من  - ٥
 Development of Corporate Social Responsibility (CSR) in Indiaبعنوان: 

لیة ئو المسلیة استراتیجیات عاهدفت إلى تحلیل فوقد . م٢٠١١نشرت في عام 
؛ بواسطة التنمیة في البلد المضیففي  تأثیرهاو االجتماعیة للشركات الدولیة 

الخصائص األساسیة لتقدیم  أداة تحلیلیة واعتمدت د،دراسة حالة في الهن
التنمیة، وناقشت فكرة أنه في  تأثیرهاو  الجتماعیة الفاعلة للشركاتللمسؤولیة ا

االجتماعیة للشركات أكبر قدر من الكفاءة لكي تحقق استراتیجیات المسئولیة 
إلى أن اآلثار وخلصت  یجب أن تلتزم باإلطار التنظیمي للمجتمع المضیف

ن أفي الهند متواضعة، و  لیة االجتماعیة للشركاتالتنمویة الستراتیجیات المسئو 
ا على جدول أعمال  لیة االجتماعیة للشركاتئو المس  الشركةتعدیالت حدیثة نسبیً
  )١٣(.الكفاءة واألهمیة في المستقبلكن أن تزید من یم التي

 مدى اتفاق) حول ١٩٨٤(في عام  McLaughlinو  Ford دراسة  كل من - ٦
 مدىا، و على السلوك المسئول اجتماعیً  الةدال قادة األعمال على الممارسات

، لمسئولیة االجتماعیة للشركاتالمؤیدة والمعارضة ل واآلراء هذه األنشطة، همدعم
بأولویات مشابهة جًدا  مداء والرؤساء التنفیذیین یعترفوقد وجدا أن كال من الع

االألنشطة ل    )١٤(.مسؤولة اجتماعیً
 What is the Value of Corporate Socialدراسة للبنك الدولي بعنوان: - ٧

Responsibility? An answer from the Brazilian Sustainability Index تحلل 
القیمة السوقیة لعینة من في  عیة للشركاتسیاسات المسئولیة االجتماتأثیر 

وخلصت إلى . ٢٠٠٧إلى عام  ٢٠٠٥الشركات البرازیلیة غیر المالیة من عام 
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ااعتماد سیاسات  أن ها أن فوائدو  ،لشركةلسوقیة لقیمة االتزید من  مسئولة اجتماعیً
  )١٥( .المحتملةتكالیفها  تتجاوز

 Corporate Socialبعنوان: )IFC(مؤسسة التمویل الدولیةدراسة صادرة عن - ٨

Responsibility, the Role of Stakeholders and Sustainable Development 

“A Case Study of Pakistan”                               لمسؤولیة إلى فهم ا هدفتو
النجاح المالي المرتبط و  في باكستانمدى تطبیقها و  االجتماعیة للشركات

في  ة البیئیة واالجتماعیة التي تؤثرعلى العوامل الخارجی ركزتبتطبیقها، و 
نشطة تنفیذ أالصعوبات التي تواجه ، و النجاح االجتماعي واالقتصادي والمالي

الدراسة أن النجاح المالي  أوضحتو المسئولیة االجتماعیة للشركات في باكستان. 
مو والتنمیة المستدامین لكل مؤسسة یعتمد على تنفیذ على المدى الطویل والن

جة قویة إلى إجراءات سریعة هناك حا ، وأنشطة المسئولیة االجتماعیة للشركات
عد نشاط المسئولیة االجتماعیة للشركاتوتنفیذ  لقبول ُ في المرحلة األولى  الذي ی

ؤولیة الوتیرة السریعة الحالیة للمسللتوافق مع  ؛ویحتاج إلى جهود جادة
أصحاب ، وتؤكد الدراسة أن االجتماعیة للشركات في جمیع أنحاء العالم

ب التعامل یج، و ئة المسئولیة االجتماعیة للشركاتالمصلحة أهم عنصر في بی
خیریة أو  أعماًال   بوصفها لمسئولیة االجتماعیة للشركاتلطأ مع التصور الخ

بین أصحاب المصلحة   المستمرة الحواراتو  عن طریق حمالت التوعیة ؛صدقة
 النقابات، و المجتمع المدنيمؤسسات السلطات الحكومیة ووسائل اإلعالم و و 
دارة الشركاتو  وقد لوحظت أوجه قصور   .الجمعیات التجاریة والمساهمین وإ

لتعزیز أنشطة المسئولیة االجتماعیة للشركات ؛ وضع قانون موحد مختلفة في
تفعیل دور أصحاب ، ومن الضروري دكة جمیع أصحاب المصلحة في البلبمشار 
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وخلصت إلى ارتباط  .إدارة الشركات وتنفیذ المسئولیة االجتماعیة فيالمصلحة 
ونمو  والتنمیة المستدامة لاالجتماعیة طویلة األجو النجاحات المالیة واالقتصادیة 
نه ، كما أاالجتماعیة للشركات لمسئولیةبتنفیذ ا لهاقطاع الشركات في باكستان ك

من دون أن في باكستان  ةاالجتماعی الصعب جًدا القیام بأنشطة المسؤولیةمن 
   )١٦(.تكون مدعومة بقبول اجتماعي وثقافي بعیًدا عن ثقافة التآمر

وفق تجارب الدول وأكدت أنه  اسات السابقة عدة من القضایاتناولت الدر وقد     
في مراحله األولیة،  الوعي بالمسئولیة االجتماعیة للشركات زالالمشار إلیها ال ی

ا ال ی ویقتصر على حل المشكالت  ،زال غیر كافوأن األداء المسئول اجتماعیً
أهداف تختص بالمسئولیة  وجودالمختصة بمصالح الشركات، كما بحثت مدى 

 وتناولتاتیجیة للمؤسسات، ومدى تفعیلها، االجتماعیة ضمن األهداف االستر 
دور أصحاب المصلحة في تعزیز أنشطتها أو تقویضها وأكدت تأثر قرارات 

اهمین، واإلدارة العلیا، المسئولیة االجتماعیة من جانب عدة أطراف؛ المس
لخیریة وخطأ الربط التنفیذیین، والموظفین، وناقشت عالقتها باألعمال ا والمدیرین

ارات االستراتیجیة؛ إذ تعد الربحیة، واتخاذ القر وتأثیرها في بین المفهومین، 
اتخاذ القرارات جودة لتعزیز  ؛المسئولیة االجتماعیة للشركات بیئة جدیدة

تماعیة بتحقیق رأسمال من نوع وأكدت ارتباط أداء المسئولیة االججیة، االستراتی
هو سمعة الشركات وجمیعها ربطت بینها وبین التنمیة المستدامة، آخر، و 

تؤكد أهمیتها الشدیدة بالنسبة للمؤسسات وضعف وخلصت جمیعها إلى نتائج 
ن مشاركة مؤسسات ات واإلجراءات المختصة بها، وأالوعي بها وبالسیاس

ا ما یزید األعمال في أنشطة تصنف ضمن المسئولیة االجتماعیة للشركات غالبً 
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لتكالیف المحتملة، وقد ترتبط وله فوائد تتجاوز ا ،من القیمة السوقیة للشركة
ما بعنصر اإلجبار واإللاألنشطة  زام إما بتحقیق مصالح اقتصادیة ضروریة، وإ
ومن ثم فاألنشطة ال تتسم  ؛رتبط في حین آخر بفترات األزمات والكوارثكما قد ت

؛ إذ هااختلفت عناتفقت نتائج الدراسة مع نتائج بعض الدراسات، و و ، باالستدامة
في داخل الشركات نفسها  تبحث واقع المسئولیة االجتماعیة لرجال األعمال لیس

جمعیة رجال األعمال باإلسكندریة. أنشطة في  م الفعليدوره عن طریقولكن 
ومن وجهة  تحلیليوصفي إطار لقضیة في ا الدراسة الحالیة بمعالجتها تمتازكما 

  نظر أنثروبولوجیة

ا   مناقشة النتائج- تاسعً
  الدور االجتماعي لرجال األعمال  المحور األول: واقع

  المحور الثاني: ثقافة المسئولیة االجتماعیة لرجال األعمال
  المحور الثالث: المسئولیة االجتماعیة لرجال األعمال والتنمیة المستدامة

  الدور االجتماعي لرجال األعمال  المحور األول: واقع
الدور الذي یؤدیة ممثل ما في فیلم  یشیر الدور في قاموس أكسفورد إلى 

یشیر إلى الوظیفة المفترضة أو المشاركة التي تؤدى بواسطة أو مسرحیة، كما 
في علم االجتماع  ویشیر الدور )١٧(شخص ما أو شيء ما في موقف معین.

ا، والدور  ا معینً ا اجتماعیً إلى السلوك المتوقع للفرد الذي یشغل مكانة أو وضعً
ا، ویوفر وسیلة لتمییز ووضعه في الفرد  نمط شامل للسلوك معترف به اجتماعیً

المجتمع. ویعمل الدور أیًضا بوصفه استراتیجیة للتعامل مع المواقف المتكررة 
مستعار  والتعامل مع أدوار اآلخرین (مثل أدوار الوالدین والطفل) ، والمصطلح
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 Partالفاعل/الممثل وبین  Actorمن االستخدام المسرحي، ویؤكد التمییز بین 
ا  ا نسبیً على الرغم من اختالف األشخاص الذین الدور، ویظل الدور مستقرً

ُ فیشغلونه،  قد ، و بطریقة معینة یشغل دور الطبیبالذي فرد التوقع أن یتصرف ی
تشمل و یظهر ضمن حدود السلوك المتوقع.  من نوعه كون للفرد نمط فریدی

توقع من المعلم إلقاء المحاضرات وتعیین ، ف وخصائصتوقعات الدور أفعاًال  ُ ال ی
عداد االمتحانات ف الواجبات ا قطالمنزلیة وإ ا ومهتمً ، بل یجب أن یكون متفانیً

قد یكون شخص ف؛ من األوضاع كثیریشغل األفراد الوصادقًا ومسؤوًال، وعادة ما 
ا ، ویستلزم كل دور التزامات وواجبات وام ا وفنانً ا معینة ما زوًجا وأبً تیازات وحقوقً

ى السلوك المتوقع المرتبط بوضع كما قد یشیر الدور إل )١٨(خرین.اآلتجاه 
الذین یزورون محاكم العدل في بریطانیا، ویراقبون سلسلة من  اجتماعي؛ فالناس

ا أن الناس في إجراءات نالمحاكمات الجنائیة لن یفهموا ما یرو  ه حتى یدركوا تمامً
ا معینةالمح عام، ومحامي دفاع،  ، ومدعٍ قاضٍ من  كمة یجب أن یؤدوا أدوارً
، و...إلخ. ویقدم تفسیر السلوك في شاهدوشاهد، ومحلف، وحاجب، ومتهم، وم

 بعضهمویشیر  )١٩(جیًدا الستخدام مفهوم الدور، وضرورته. قاعة المحكمة مثاالً 
إلى مفهوم المجتمع بوصفه وحدة یكون فیها لكل فرد سلسلة من األدوار التي 

ُ ة بوضوح، و ا؛ إذ تُحدد جمیع األدوار الرئیسیمكن أن یؤدیه سهم مفهوم الدور في ی
ساحة بوصفه لمجتمع ویرى بعضهم اآلخر اوصف العالقة بین الفرد والمجتمع، 

ُأجبروا على القیام  قداألفراد وأن  ا مصالح المجموعات مع بعضهاتتعارض فیه
غبدور ال مُ  األشخاص الذین فهم ؛ قادة األعمالهم  األعمالرجال و  )٢٠(.هل َسوّ

، راریتمتعون بسلطة اتخاذ الق، و ةویتحملون المخاطرة الرئیس ینشئون الشركات،
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أن تؤسس  همیمكن لقیم، و ة األخالقیة للمشروعصیغلتحدید ال ؛لدیهم الفرصو 
ُحتذى لغیرهم مثاالً  التزامات ومسؤولیات  األعمال جالوالمسؤولیة االجتماعیة لر  ،ی
  )٢١(بوصفهم قادة أعمال تجاریة یتمتعون بالسلطة النهائیة لصنع القرار. لهم

جوزیف  Joseph A. Schumpeterنظریة النمو الحدیثة معوبدأت  
فجودة أدائه هي التي ؛ دور رجل األعمالشومبیتر. فقد أكد بشكل أساسي أ. 

تطویر منتجات جدیدة  أ سواءالنمو  ، وتحدد مجاالترأس المال معدل نموتحدد 
ترجع االختالفات في معدالت النمو بین  وقدتقنیات إنتاجیة جدیدة، استخدام  مأ

ي البلدان إلى جودة ریادة األعمال التي تعكس بعض القیم التاریخیة والثقافیة الت
ذكر "شومبیتر" أن الكثیر من جهود النمو والتقدم و تحملها طبقة رجال األعمال. 

تر"  لسبب نمو تفسیر "شومبی، و نسب إلى رجل األعمالتلعمالة التقني وتوفیر ا
في حین  الطلبوفق هو أن العرض یتالءم  نفسه المعدلالعرض والطلب ب

  )٢٢(یعكس الطلب أنشطة رجل األعمال واستثماراته.
ا بأنه االجتماعي لرجال  دورالویمكن تعریف  یعبر عن األعمال إجرائیً

المسئولیة فیما یختص ب خارج شركاتهم منهموالمتوقع  لهم السلوك الواقعي
ه في نو المرتبط بالوضع الذي یشغلذلك السلوك ، والتنمیة المستدامة االجتماعیة

ا یؤهل صاحبه" جل أعمالر "  المجتمع، وبوصف ا اجتماعیً للقیام  مركًزا أو وضعً
أحد األدوار التي یؤدیها ضمن مجموعة األدوار االجتماعیة األخرى التي ب

الدور  واقعأما عن . ا فاعًال في المجتمعشخًص بوصفه یشغلها وفق وضعه 
طة تبین من الدراسة والنظرة المتعمقة ألنشكما  االجتماعي لرجال األعمال

  یة:الجمعیة فیتضح في النقاط اآلت
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المسئولیة االجتماعیة أو المجتمعیة _كما ب المختصأن دور رجال األعمال  -
كیان تنفذ جمعیة الوأن  ،تُستخدم في أحادیثهم ومنشوراتهم_ قائم بالفعل

بالمسئولیة  المختصة والبرامج لیاتاعاألنشطة والفبعض  بواسطته
والدور الفعلي لرجال األعمال في الجمعیة  ؛، والتنمیة المستدامةالمجتمعیة

یتكون من مجلس إدارة  ؛ إذ یدیرهافي المقام األول وقیادة إداریةتخطیط دور 
نتخب الرئیس وهیئة المكتب(األمین العام، واألمین العام ١٥( ُ ا وی ) عضوً

المساعد، وأمین الصندوق ومساعده، ووكیل المجلس) ولكل منهم مهام 
ُ  محددة تحقق سنوات، وبناء علیه أربع جدد المجلس كل أهداف الجمعیة، وی

دعم المجتمعیة وت ألنشطةرجال األعمال تخطط لمجموعة من رها دیی
تنفیذها، ومن أمثلة األنشطة التي تُسهم الجمعیة في االرتقاء بها؛ برامج 

ا اإلقراض الصغیر والمتناهي الصغر، ومراكز بناء القدرات البشریة (أكادیمیً
ا) ، واألنشطة الثقافیة والتوعویة، وتعزیز المؤسسات الصحیة ببعض ومهنیً

تفصیال في  سوف یرد ذكرهااألجهزة الطبیة وغیرها من األنشطة التي 
بعض من األنشطة شرفون على یو ، رجال األعمالخطط یو ، البحث محاور

توفیر و  توظیف،تنظیم معارض  :الخاصة مثلتخدم مصالحهم  األخرى التي
عقد صفقات مع مقدمي الخدمات ، و قانونیة وهندسیة ومحاسبیةاستشارات 

توفیر و ، التعاون مع الجمعیات والغرف التجاریة األجنبیة، و لخدمة األعضاء
  ...إلخ. معلومات عن األسواق الخارجیة

هناك مجموعة من األعمال التي یتوقع من رجل األعمال أن یقوم بها تجاه  -
والدراسة  المجتمع خارجها،شركاته و نا یشمل منتسبي اآلخر؛ واآلخر ه
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ُسهمب الحالیة مختصة في تنمیة المجتمع الذي یمارس  به الدور المتوقع أن ی
ا  من الدراسة المیدانیة وتبین، ویحقق فیه أرباحهفیه أنشطته  أنهم یؤدون دورً

 ،طواعیةبصورة في تنمیة المجتمع یتفق مع مكانتهم االجتماعیة یؤدوه 
ویعكس دورهم في إدارة االجتماعي، الفكري و أسمالهم ر لى معتمدین فیه ع

فغالبیة ؛ بسبب االنتماء العائلي ؛نسوبةمال األنشطة مكانتهم االجتماعیة
، كما أن تهمالأعضاء الجمعیة أبناء رجال أعمال یستكملون مسیرة عائ

 .بسبب اإلنجاز الشخصي ؛أخرى" أكسبهم مكانة نجاحهم في عالم "األعمال
 ...إلخ.عدة من األدوار األخرى المتنوعة: أب، وزوج، وطبیب،أیًضا  ؤالءوله

 .، والتركیز هنا على دور رجل األعمالویرتبط كل دور بسلوك متوقع
 ،منتجاتها  التمویلیةتدخالتها المجتمعیة و ن انتشار أنشطة الجمعیة وتطویر إ -

ا عدد  السیما "مشروع تنمیة المنشآت الصغیرة والحرفیة" الذي یغطي حالیً
ا التوسع في محافظتین جدیدتین) محافظات ٨( رؤیة  یؤكد   ویجري حالیً
التي تضمن سرعة  رجل األعمالبخصوص جودة أداء  "جوزیف أ. شومبیتر"

النمو جهود كثیر من وأن  تطویر منتجات جدیدة وتقنیات، نمو رأس المال و
، ل األعمالارجل إلدارة المتمیزة ا نسب إلىتالعمالة  شغیلوالتقدم التقني وت

التي تنتقي أفضل العناصر من الموارد البشریة التي تُسهم معها في تنفیذ 
على المستوى المجتمعي التنموي، وعلى مستوى مصالح رجال الخطط 

 األعمال. 
ؤدى بواسطة الجمعیة یمكن وصفه بأنه إن دور رجال األعمال الذي ی -

دارة اقتصادیة رشیدة تخطیط و  یؤخذ ؛ فتنموي ببعد اجتماعي وثقافي ةممزوجإ
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ما یمكن أن في الوقت نفسه التنمویة، و  احتیاجات المجتمعبعین االعتبار 
، فهي ال تهدف فقط رة من حمایة لمصالح رجال األعمالتحققه هذه اإلدا

إلى خدمة رجال األعمال بل یتوازى معها تحقیق أهداف تنمویة لخدمة 
المجتمع بما یجعلها شریًكا في تحقیق خطة التنمیة االقتصادیة للدولة واتضح 

 ذلك في األنشطة التي تؤدیها بواسطة لجانها ومشروعاتها ومبادراتها 
لإلدارة االقتصادیة الرشیدة  ة المنشآت الصغیرة والحرفیة مثالمشروع تنمی -

استدامة والمشاركة الفاعلة في التنمیة االقتصادیة یتضمن عناصر تحقق 
تقدیم الخدمة والتوسع فیها عن طریق أسالیب غیر تقلیدیة في التنفیذ تبحث 

وتراعي طبیعة احتیاجاتهم وتذهب إلیهم في مقر إقامتهم عن المستفیدین 
 تستهدفالمرنة التي  تمویلن نظم العدة م المشروع یضعهم؛ إذ ظروفو 
ا  عمالء، وتتابع الفقراءال لتقدیم الدعم بواسطة مجموعة من الموظفین میدانیً

ا خالًصا فهو لیس دورً الفني المستمر،  مقارنة بدورهم في إدارة ا اقتصادیً
شركاتهم الخاصة ومشروعاتهم، واتضح ذلك في عدة جوانب؛ فبرامج 
القروض ال تتم بشكل عشوائي أو موسمي كما في األعمال الخیریة بل تتم 

ومن ؛ معدل استرداد تحقیق أعلى ضوء قواعد وشروط تضمن باستمرار على
 شجعت وشروط لإلقراضآلیات ، كما تضع جهود التنمیة ثم ضمان استمراریة
هم(عمل سجل تجاري+بطاقة ضریبیة) على تقنین أوضاع صغار المستثمرین

ارتقاء المقترض من شریحة اقتراض تشجع و ودمجهم في قطاع االقتصاد 
ابتكرت منتج  أقل(متناهي الصغر) لشریحة أعلى(صغیر) وهكذا، كما

التنموي القرض الجماعي بوصفه نوًعا من التحفیز على مزاولة النشاط 
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كل هذه الجهود من شأنها أن تُسهم في و ، ومن ثم تیسیر السداد ؛اإلیجابي
 .صغار المستثمریناالجتماعي لدمج ال

ا من العالقات االجتماعیة واسعة جمعیة شبكة الأنشأ كیان  - الدائمة نسبیً
  منها:والمؤقتة 

الكیانات والقطاع الخاص و والمصالح الحكومیة العالقة بین الجمعیة  -
   .المناظرة، وعالقتها بالوزارة والهیئة المعنیة باإلشراف اإلداري والمالي

برنامج تنمیة المشروعات الصغیرة خصائیین المیدانیین في عالقة اإل-
  .بالمحافظات هافروعبالمستفیدین في ومتناهیة الصغر 

بالمستفیدین التابعة لها  والتأهیل المهني مراكز التدریبعالقة  -
    .والمدربین

نقل ستشارات و التقدیم ا في مجال يخارجالبالمجتمع العالقات  -
   .الخبرات

وبین الموظفین  )ن رجال األعمال وبعضهم (األعضاءبیالعالقات  -
  .وبعضهم

 یشیر الواقع إلى دور تتبادل فیه المصالح والمزایا االقتصادیةوالخالصة 
لعمالء أم ل الجمعیةلرجال األعمال بوصفهم أعضاء في أ سواء  واالجتماعیة

؛ فرجال األعمال یتطوعون في إدارة المستفیدین من خدماتها من أفراد المجتمع
وتعزیز أنشطة تنمویة تخدم أهداف التنمیة المستدامة كما یحمون مصالحهم 

   االقتصادیة، ویرغبون في التقدیر االجتماعي.
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   المحور الثاني: ثقافة المسئولیة االجتماعیة لرجال األعمال
"الثقافة بالمعنى الواسع ذلك  Primitive Cultureذكر تایلور في كتابه 

الكل المركب الذي یتضمن المعرفة، والمعتقد، والفن، واألخالق، والقانون، 
ا في والعادات، وأي قدرات أو عادات یكتسبها ا إلنسان بوصفه عضوً

عام  Paterns of Cultureفي كتابها  Ruth Benedictوترى  )٢٣(المجتمع".
ق الواقع فْ وَ الناس قیم ثقافتهم وغ م، ویصطریقة لرؤیة العال الثقافةأن م ١٩٣٤

والثقافة نسق متسق ومترابط من الرموز والتقالید واألفكار والقیم  )٢٤(.نفسه
أنماط السلوك  :والمعاییر والمعاني ینتقل عن طریق وراثي غیر جیني مثل

ا یعرف و  )٢٥(.اإلنساني األنثروبولوجي "كلیفورد جیرتز" الثقافة بوصفها أفكارً
مجموعة من بوصفها زت امتا والثقافة -معتمدة على التعلم الثقافي والرموز

میكانیزمات الضبط_ والخطط، والقواعد، والتعلیمات، أي ما یسمیه مهندسو 
ق عن طری ستوعب الناس هذه البرامجالكمبیوتر البرامج التي تحكم السلوك، وی

ا نسق المعاني والرموز  الغرس الثقافي لتقالید معینة، كما یستوعبون تدریجیً
ا مهم، والتعبیر ،المحدد مسبقً عن  ویستخدمون هذا النسق الثقافي لتعریف َعاَل

صدار أحكامهم ُ ؛ ومن ثم مشاعرهم، وإ هم هذا النسق في توجیه سلوكهم سی
  )٢٦(ال حیاتهم.وَ ومدركاتهم طَ 

ْسؤولیةُ  تُهعامة؛  المَ ٍر تقع علیه تبعَ ْسَأُل عن َأمْ ُ ْن ی ، حاُل َأو صفُة مَ
ة التزام الّشخص بما یصدر عنه قوًال أو ة األخالقیّ ة فعًال  والمسئولیّ ، والمسئولیّ

له الجماعة، ة التزام تتحمّ دئ مسئولیة في األعمال التجاریة؛ تعني مباو  الجماعیّ
مسئولین لهؤالء الذین  ن یكونو أوشركة مثًال ا تجاریً  المسؤولیة بأن من بدأوا عمًال 
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 الالأما  ،لتمكین هذا العمل أو هذه الشركة على القیام بأعمالها ؛وفروا كل السبل
تشیر و   )٢٧(.مرء بأنه غیر ملَزم بعواقب أعمالمسئولیَّة فتعني شعور ال

 :یةتإلى المعاني اآلس أكسفورد في قامو   Responsibilityالمسئولیة

حقیقة وجود واجب للتعامل مع شيء ما أو السیطرة على حالة أو  - ١
  .شخص ما

 .حالة أو حقیقة  تكون بموجبها مسؤوال عن شيء ما - ٢
 .بهختص التزام أخالقي بالتصرف بشكل صحیح تجاه أحد أو فیما ی - ٣
 )٢٨(القدرة على التصرف بشكل مستقل واتخاذ القرارات من دون إذن. - ٤
جراءات مؤسسیة قابلة بتُعرف المسؤولیة االجتماعیة و  أنها إطار لسیاسات وإ

، والتنظیم والمجتمع والفرد لفائدة مكان العمل سلوك مصمم عنهاللقیاس، وینتج 
هي مسؤولیة والتزام بحمایة مصالح كل من  أصحاب المصلحة واألشخاص في و 

الجتماعیة المجتمع والعمل على تعزیزها وزیادتها وتحسینها. وتعرف المسؤولیة ا
تهدف إلى تحمل الشركة المسؤولیة عن تصرفاتها ات، و كات بمواطنة الشركللشر 

والموظفین،  والمستهلكین، من البیئة، كلفي  یع التأثیر اإلیجابي ألنشطتهاوتشج
المحلیة، وأصحاب المصلحة(المساهمین) وجمیع األعضاء اآلخرین  والمجتمعات

معظم  تضع، و أصحاب مصلحة وصفهم بأنهمفي المجال العام الذین یمكن 
 ویراها )٢٩(.ااجتماعیً  اأخالقیً  اتسیر وفقها وتعد میثاقً  قواعد أخالقیة الشركات
تشترط أن السلوك االجتماعي إذ  ؛ولةئوسیلة لتحقیق بیئة تنافسیة مسبعضهم 

تضمنت حركة المسئولیة االجتماعیة للشركات في جمیع و  ،عامل نجاح عمللل
 المتقدمة الشركات تبنیها بواسطة من المراحل واألشكال بعد  ةأنحاء العالم عد



٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مج                 مجلة كلیة اآلداب لإلنسانیات والعلوم اإلجتماعیة          

 

 سلوى السید عبد القادر ) د.ثقافة المسئولیة االجتماعیة لرجال األعمال والتنمیة المستدامة (
٢٢٠  

 

بدأت المرحلة األولى بالعمل الخیري ثم . عام مائةالتي لها تاریخ یمتد ألكثر من 
من ناحیة أخرى وضعت ، و بالنشاط االجتماعي المرتبط بالحمایة البیئیة

 هاییر سلوكالتشریعات المتعلقة بحق المستهلكین التي أجبرت الشركات على تغ
وتبني السلوك الذي یجعلهم أكثر امتثاال للرضا القانوني واالجتماعي ورضا 

الدور االجتماعي المتوافق مع  فكرة استیعابمع المرحلة التالیة وجاءت  العمالء.
في السنوات القلیلة الماضیة تغیر نموذجي في ، وقد لوحظ جني األرباح ةعملی

ربحي إلى بناء عالقة التوجه ال الشركات منت ؛ فتحولدور المسئولیة االجتماعیة
دور "المؤسسة الموجهه نحو  صبحیمن ثم و  ؛مع حاملي األسهم والمجتمع

وكسب االحترام  ،القدرة التنافسیة اإلیجابیة المقبولةتحقیق المسئولیة االجتماعیة 
 )٣٠(.االجتماعي والتفاعل من أجل تحسین المجتمع

مسؤولیة الشركات، ومواطنة  كل منوجهة نظر البنك الدولي  منوتعني 
 هو والمعنى األشمل، الشركات، والمشاریع االجتماعیة، والتنمیة المستدامة

 جمیعها هوحوكمة الشركات، وما یربط هذه المفاهیم و أخالقیات الشركات، 
ا تجاه-الخاصة والعامة على حد سواء-التوقع بأن تتصرف الشركات  أخالقیً

وأسرهم ، والمجتمعات والمجتمع  ،العمال ؛موعة واسعة من أصحاب المصلحةمج
ویعود أصل المفهوم إلى القرن الثامن عشر حینما أعلن آدم سمیث أن  .لهك

احتیاجات المجتمع ورغباته سوف تتحقق على أفضل وجه  بسبب التعاون بین 
قرن العشرین في المؤسسات االقتصادیة والمجتمع. وظهرت الفكرة منذ ستینیات ال

"میلتون فریدمان" أبرز  Milton Fridmanاألوساط األكادیمیة واإلداریة، ویعد 
للشركات أن یهتم أصحابها   من ناقشها فأكد أن المسئولیة االجتماعیة الوحیدة
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 ها بتعظیم األرباح بما یتفق مع اللوائح والقوانین الحكومیة المعمول بهایرو ومد
مؤسسات وجدت لتحقیق معتمًدا في ذلك على نظریة مؤداها أن الشركات 

فكرته حجر الزاویة التي بنیت علیها نظریة المسئولیة االجتماعیة ، و األرباح
من األكادیمیین لدراستها وتحلیل تبعاتها على كل كثیر وانطلق منها الللشركات 

   )٣١(.من الشركات والمجتمع
عیة للشركات بدأ أن الحدیث عن المسؤولیة االجتماوترى كتابات أخرى       

"هاوارد بوین" كتابه  Howard Bowenما نشرحینم ١٩٥٣في عام 
"المسؤولیات االجتماعیة لرجل األعمال" ، والذي استفسر فیه عن "ماهیة 
المسؤولیات التي یتوقع أن یتحملها رجال األعمال تجاه المجتمع، ومنذ ذلك 

ة االجتماعیة للشركات من مصطلح یشمل مجموعة من الحین تطورت المسؤولی
األنشطة الظاهریة غیر المترابطة، إلى تلك األنشطة التي تغیر الطریقة التي 

یشار إلى المفهوم یتفاعل بها النشاط التجاري مع المجتمع الذي یعمل فیه. و 
إلى -عامة- ویشیر CSR( corporate social responsibilityبـ( اختصارً 
األعمال التي تنطوي على المشاركة في المبادرات التي تعود بالنفع على ممارسة 

أنها تزدهر على والسیما  تعلق األمر بعطاء الشركات،المجتمع، وباختصار ی
دعم و  دعم التعلیم بواسطة عمالقة النفط، :مثل حساب المجتمع المحلي األوسع

علیها اسم  همبعضالوجبات السریعة، ویطلق  سالسلقضایا الصحة بواسطة 
وسیلة إلدارة رد بوصفها  guilt complex’ - charity‘اإلحسان" -"عقدة الذنب

انتقد "میلتون فریدمان" الحائز على و  الفعل العكسي المحتمل ضد األعمال.
قضیة "المدیر التنفیذي عن طریق  ولیة االجتماعیة للشركاتنوبل المسؤ -ائزةج
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لصالح اجتماعي عام؛ فأفعاله التي تتفق للشركة؛ الذي ینفق أموال شخص آخر 
ینفق أموالهم ، ألنه  ؛" تقلل العوائد على حاملي األسهممع "مسؤولیته االجتماعیة

ا  "الرأسمالیة والحریة" أن "هناك مس "فریدمان"رأى  و ولیة ئفي كتابه األفضل مبیعً
طة والمشاركة في األنش مواردالاجتماعیة واحدة فقط لألعمال؛ هي استخدام 

 business isعمل التجاري عمل تجاري(ال، و رباحاألالمصممة لزیادة 
business( وهذا أمر جید، ویستخدم بعضهم كلمة "الرأسمالیة" بوصفها كلمة ،

نظر بعضهم اآلخر سیئة ُ وسیلة ال مثیل لها تلبي احتیاجات  بوصفهاإلیها ، وی
وتخلق فرص  البتكاروتدفع حدود االكتشاف وا اإلنسان وتزید من مكاسب الكفاءة

العمل وتزید من الرخاء. وعندما تفشل جهود الشركات في القیام بأي شيء مفید 
في مجال المسؤولیة االجتماعیة ، فذلك یرجع إلى حد كبیر إلى أنها تتبع نموذج 

ُ ’ orphan initiatives" ‘مبادرات األیتام" ها بالرضا  وال یترك بصمة شعر الذي ی
فائدة كیفیة قیام األعمال التجاریة بتوفیر مزایا للمجتمع  واألمر األكثر، دائمة

ات نابعة بشكل أساسي من الوظائف التي توفرها عن طریق توفیر منتجات وخدم
ألن الشركات تدمج الفوائد البیئیة واالجتماعیة في ذلك  عالیة الجودة لعمالئها.

وتولید   greeningنماذج أعمالها األساسیة ، بدًءا من عملیات التشجیر
إلى تبني رؤیة طویلة األجل لما یعنیه التفاعل مع المجتمعات المحلیة  المدخرات

 وبدأت )٣٢(والطبیعیة عند استخراج الموارد ، فإن هذه المزایا سوف تتضخم.
   :مراحلالمسئولیة االجتماعیة للشركات من خالل ثالث 

روعات المش) بدأت مع قیام ١٩٢٠-١٨٠٠المرحلة األولى في الفترة من (- ١
حید تعظیم األرباح من دون النظر ن أن هدفهم الو یالصناعیة واعتقاد المستثمر 
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ألهداف االجتماعیة واالقتصادیة، وعرفت بمرحلة إدارة تعظیم األرباح إلى ا
  وحملت شعار"ما هو جید لي جید للبلد"

قرن المرحلة الثانیة بدأت منذ أواخر العشرینیات وحتى بدایة الستینیات من ال - ٢
ة الذاتیة حق الربح المالئم الذي یحقق المصلالعشرین، وهدفت الشركات إلى تحقی

"ما هو جید للشركات جید ر المساهمین والعاملین وحملت شعا كما یحقق مصالح
  لألفراد"

المرحلة الثالثة منذ أواخر الستینیات من القرن العشرین وحتى اآلن عرفت  - ٣
ا اعتبر الربح مسئولیة مهمة للشركات غیر أن بمرحلة إدارة نوعیة الحیاة وفیه

المجتمع واألفراد أهم، وهو ما یحقق مصلحة المستثمر ومصلحة المجتمع 
  )٣٣( .وأصبح الشعار"ما هو جید للمجتمع جید لألفراد"

دارة وتسییر وضبط البناء العام لمنظمة  یو   شیر "حوكمة الشركات"  إلى توجیه وإ
وتُسهم الحوكمة الجیدة للشركات في تحقیق نمو اقتصادي مستدام  ،ما وعملها

تحسین العرض العام للشركات وزیادة وصولها إلى رأس المال عن طریق 
الخارجي، وتهتم  حوكمة الشركات باالرتباطات بین  اإلدارة ومجلس اإلدارة 

  )٣٤(.المساهمین وأصحاب المصلحةو 
  :ومجاالتهاأهمیة المسئولیة االجتماعیة 

، Corporate code of conductتمثل مدونة قواعد سلوك الشركات        
تنوع مجموعة من المعاییر األخالقیة التي تهدف الشركة إلى االلتزام بها، وت

بسبب إدراك اآلثار  ؛وأصبحت محط اهتمام ؛صة بالشركاتمختقواعد السلوك ال
أنحاء العالم، ومن المحتمل أن  االجتماعیة والبیئیة  لنشاط الشركات في جمیع
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، وفي بعض هم الذین وضعوها یكون المدیرون الداخلیون والخبراء االستشاریون
األحیان بالتشاور مع المنظمات غیر الحكومیة ووفق المیثاق العالمي لألمم 

  :منهاة القواعد في أشكال عدتنتج و  المتحدة
  . القضایا االجتماعیة والبیئیةمبادئ توجیهیة مفصلة ألفضل الممارسات بشأن -
  االعتراف بحقوق اإلنسان). :إعالنات لدعم مجموعة من القیم (مثل-

ضرورة أن تتجنب  للترویج لفكرة ؛استخدمت المسؤولیة االجتماعیة للشركات
وأن تحدث تأثیرات إیجابیة، وتشمل  ،الشركات إحداث اضطرابات في المجتمع

  عیة للشركات ما یلي:أمثلة ممارسات المسؤولیة االجتما
تدابیر تقلیل التلوث وكفاءة استخدام الطاقة، عن طریق الحفاظ على البیئة  -

نتاج سلع قابلة    لتحلل الحیوياإلعادة التدویر و  ؛وإ
   تعزیز العالج الموحد للموظفین عبر أسواق العمل- 
 :ضمان ظروف عمل مقبولة بغض النظر عن معاییر السوق المحلي (مثل -

  ل األطفال).رفض عم
تظل األسئلة تتعلق بمدى ترتیب أولویاتها  للشركات األولویة الربحیة وبالنظر إلى

اتجاه السلوك المسؤول  أبرز وسیلة ، وتعد مدونة سلوك الشركات اجتماعیً
  القضایا. تلكالستجابة الشركات ل

ثروة الشركات ویرى أنصار مدونة قواعد سلوك الشركات  أن توجیه  جزء من 
تنعكس  بل تصب في مصلحة المجتمع فقطنحو المنفعة المجتمعیة  ال  وقوتها

قواعد السلوك یؤثر التزام  الشركات ب، و لى العملیة التجاریة فتصبح أفضلع
المستثمرین  ضمانرباح  و األز یتعز  ء؛ ومن ثمقرارات الشرا في ااألخالقي إیجابیً 
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المسؤولیة تقاریر و لوك الشركات كان هناك اتجاه إلنتاج مدونات لقواعد سو  .الجدد
والمساهمین على حد سواء ، وتبنت عدة من  تتاح للجمهور االجتماعیة للشركات

 Mattelجاب ، Gapالشركات الكبرى هذه االستراتیجیة مثل: ماكدونالدز ، 
، IBMدیل ، وآي بي إم  Dellهیولیت باكارد ،  Hewlett-Packardماتیل ، 
والواقع.  واسعة بین الخطابالفجوة ال بسببفكرة مدونات سلوك الشركات وانتقدت 

سترلیني إملیون جنیه  ٥٧باب وجیهة" بقیمة التبرع "ألس دفعلى سبیل المثال یع
ملیون جنیه استرلیني من قبل شركة بریتیش بترولیوم  ٥٠من قبل شركة شل و 

لكنها في الواقع  ،خیریةعالمات ظاهریة على السخاء والكرم، وأنها استراتیجیات 
ا. وتشیر تقاریر وصفف إلى تطهیر سمعة الشركات بتهد ا صناعیً ها ملوًث

أوكسفام ومنظمة العفو الدولیة المختصة  :المنظمات غیر الحكومیة، مثل
، وال تمارس سوى  بالتصرفات السیئة للشركات، إلى أن تلك المدونات هامشیة

 CSRالمؤكد أن تقاریر ، و األساسیة للشركاتشطة التجاریة األنفي  تأثیر ضئیل
لیس هناك شك في أن الشركات ذات أهمیة حیویة بوصفها و  ،اال تزال نادرة نسبیً 

مؤسسات فاعلة اجتماعیا واقتصادیا وبیئیا وأن مدونة سلوك الشركات تسهم  
  )٣٥(بشكل جذري في تحسین نوعیة الحوار بین الشركات وأصحاب المصلحة.

الخطاب حول المسؤولیة االجتماعیة للشركات في العدید من البلدان ویدور      
السیما حول الدور الذي یمكن للشركات أن ، و التي تواجه تحدیات إنمائیة كبیرة

؛ تؤدیه في إحداث تغییر إیجابي في مجال التنمیة البشریة واالندماج االجتماعي
نظر إلى المسؤولیة االجتماعیة للشركات علىف ُ ، بل أنها أعمال خیریة لم یعد ی

تثمار وتعزیز أرباح هم في تقلیل مخاطر االستُس ستراتیجیة عمل جیدةضروریة إل



٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مج                 مجلة كلیة اآلداب لإلنسانیات والعلوم اإلجتماعیة          

 

 سلوى السید عبد القادر ) د.ثقافة المسئولیة االجتماعیة لرجال األعمال والتنمیة المستدامة (
٢٢٦  

 

تحسین الشفافیة والمساءلة، ویتعلق األمر بالعمل المشترك مع  عن طریقالعمل 
والمجتمع؛ لتحسین حیاة مالیین األشخاص بجعل  الحكومة والمجتمع المدني 

   )٣٦(.النمو أكثر شموالً 
ا بأنها ثقافة المسئولیة االجتماعیة لرجال األعمالویمكن تعریف   :إجرائیً

نسق متسق ومترابط یشمل المعرفة واألفكار والقواعد واإلجراءات والرموز "
والمعاني متعددة األبعاد(اقتصادي واجتماعي وتنظیمي وأخالقي) التي تعبر عن 

 ."شركاتهمسلوك رجال األعمال تجاه مجموعة والمجتمع خارج 
تبین من الدراسة المیدانیة التزام الجمعیة بمسئولیتها االجتماعیة تجاه و  

 :مثل(غیر رجال األعمالكل من األعضاء(رجال األعمال) والمستفیدین من 
تضطلع فتنمویة، عزز مكانتها بوصفها مؤسسة ن) بما یالمتدربی- المقترضین

ا عن طریق أعضاء ینتمون إلیهبمسئولیة تجاه رجال األعمال أنفسهم بوصفهم 
خدمة األعضاء، وكسب التأیید، كما تضطلع بمسئولیة أخرى هدفین رئیسین: 

التدخالت هو و  ،رئیس ثالثجاه المجتمع المحلي عن طریق هدف أوسع ت
  لألنشطة: وصفوفیما یلي  ،المجتمعیة

  مسئولیة الجمعیة تجاه األعضاء   -أ
 لجنة ١٦ خطط عمل عن طریق یتحققالهدف الرئیس األول؛ 

منها: الصناعة والمناطق الصناعیة، والنقل واللوجیستیات، واإلسكان  متخصصة
واالستثمار  والتنمیة العمرانیة، والطاقة والبیئة، والسیاحة، واالستیراد، والتصدیر،

لجنة تنمیة و ، لجنة زكاةو الخدمات المجتمعیة،  والتمویل، واللجنة الصحیة، ولجنة
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ومن الخدمات التي تقدمها في داخل مصر التنمیه المستدامة، الشباب، ولجنة 
  وخارجها ما یلي:

 .توفیر معلومات وتسهیالت عن الخدمات والمشاریع الحكومیة -
 .تنظیم لقاءات عمل ثنائیة لألعضاء مع نظرائهم من الجمعیات األخرى -
 .تنظیم معرض وظائف لشركات األعضاء -
 .سبیةتوفیر استشارات قانونیة وهندسیة ومحا -
 .عقد صفقات مع مقدمي الخدمات لخدمة األعضاء -
 .تعریف األعضاء الجدد بالجمعیة وخدماتها -

ویعد قسم العالقات الخارجیة حلقة الوصل بین الجمعیة والهیئات الدولیة 
المانحة، كما یقوم باألنشطة واألسواق األجنبیة والممثلین الدبلوماسیین والجهات 

  یة:اآلت
 .ولقاءات عمل ثنائیة، واستقبال وفود وبعثات أعمالتنظیم بعثات أعمال  -
 .التعاون مع الجمعیات والغرف التجاریة األجنبیة -
 .توفیر معلومات عن األسواق الخارجیة -
 .التعاون مع منظمات أعمال أجنبیة في مصر -
  .توفیر فرص شراكة ولقاءات خاصة طبًقا للطلب -

تحمل  علیا ریق لجنة، یتحقق عن ط: كسب التأییدالهدف الرئیس الثاني  
وعدة من المستشارین في مجال القانون  ا) عضوً ١١؛ لها رئیس و( هنفس االسم

خدمة األعضاء اللجنة والقسم ستهدف وت ،، ویعاون اللجنة قسم إداريواالقتصاد
كسب تأیید رجال األعمال في مواجهة قرارات  فتهدف أیًضا بشكل مباشر
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ث بحو عن طریق  وبمناخ االستثمار؛الحكومة التي قد تضر بمصالحهم 
لقیاس كیفیة إصالح مناخ األعمال في مصر،  ؛وتحلیالت كیفیة وكمیةدراسات و 

ویصدر تقاریر اقتصادیة وأوراق عمل لدعم استراتیجیة صنع القرار، كما یتعاون 
المسئولون عن تنفیذ هذا الهدف مع الحكومة في تطویر أجندة اإلصالح، 

ُسهمون في رفع الوع ي العام بضرورة إشراك القطاع الخاص في عملیة وی
اإلصالح االقتصادي عن طریق دراسة القوانین والتشریعات الحاكمة لمجتمع 
األعمال واالقتصاد المصري. كما أطلقت الجمعیة في سبیل تحقیق هذا الهدف 

إصالح لقیاس إصالحات مناخ األعمال - مؤشر قیاس مناخ األعمال المصري
طاع الخاص مع مراعاة الخصوصیة المصریة، واستهدفت من من وجهة نظر الق

ذلك اإلسهام في النهوض بممارسات األعمال في مصر عن طریق التواصل 
المستمر مع صانعي القرار وتوضیح أداء مناخ األعمال والتحدیات واإلمكانات 
المتاحة، وقد أصدرت تقاریر بالتعاون مع البنك الدولي وجامعة اإلسكندریة 

في نطاق محافظة اإلسكندریة وفي  ٢٠٠٩ئة العامة لالستثمار في أعوام والهی
في نطاق القاهرة واإلسكندریة وتخطط لتوسیع النطاق فیما بعد. كما  ٢٠١٢عام 

ا آخر عن مناخ األعمال للمنشآت المتناهیة ٢٠١٣أطلقت في عام  م مؤشرً
لدولیة لكي تحدد الصغر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة التمویل ا

، وذلك تنفیًذا لعدة المعوقات التي تواجه المنشآت متناهیة الصغر عن طریقه
" ٢و١من مؤشر قیاس مناخ األعمال المصري "إصالح توصیات استخلصت 

كشفت تلك التوصیات عن أن ؛ إذ الجمعیة فى األعوام السابقةاللذین أصدرتھما 
المشروعات الصغیرة ومتناھیة الصغر فى مصر تواجھ مجموعة من العقبات 

األكبر تختلف بشكل واضح عن تلك التى تواجھھا نظیرتھا من المشروعات 



٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مج                 مجلة كلیة اآلداب لإلنسانیات والعلوم اإلجتماعیة          

 

 سلوى السید عبد القادر ) د.ثقافة المسئولیة االجتماعیة لرجال األعمال والتنمیة المستدامة (
٢٢٩  

 

ا.  ا لمشكالت أصحاب حجمً وتبرز أهمیة هذه المؤشرات بوصفها توثیقً
حون فى ظل أوقات اقتصادیة المشروعات الصغیرة ومتناهیة الصغر الذین یكاف

أداة نافعة یمكن أن  اعصیبة؛ بسبب التهمیش وفقر الموارد، إضافة إلى كونه
تساعد الحكومة فى تحدید القطاعات التى تحتاج الى التنمیة ، وفي خلق حوافز 
تشجع أصحاب المشروعات الصغیرة على االنضمام إلى قائمة الشركات التى 

  .سميتعمل تحت مظلة االقتصاد الر 
؛ نشاط ثالث لخدمة كل من رجال األعمال والمجتمع وحدة مواطنة الشركات

استراتیجیة  تبنىالمحلي یصنف ضمن التدخالت المجتمعیة، فانطالًقا من 
إرساء تعزیزها عن طریق إلى  الجمعیة تسعىالمسئولیة االجتماعیة مستدامة في 

عضویة بین أعضائها وشركاتهم أو عن طریق ثقافة مواطنة الشركات ونشرها 
الشركات عن طریق تنفیذ عدة من التدخالت؛ إذ قامت الجمعیة بإنشاء وحدة 
مواطنة الشركات في إطار توقیع بروتوكول تعاون مع إتحاد الصناعات المصریة 

"وحدة دعم المرأة في مجال  فضًال عنم ٢٠١٥ومنظمة العمل الدولیة في مایو 
عملها على المؤشرات حدة دعم عالقات العمل" وتعتمد الوحدات في األعمال" و"و 

الشركات في التعرف إلى اآلثار المالیة والمجتمعیة  الوحدة تدعمو وقیاس األثر، 
والبیئیة للسیاسات المتبعة باإلضافة إلى تعزیز حقوق ومسؤولیات الشركات 

ق فیما یتعلق كمواطنین، وطرح برامج لمواطنة الشركات تؤدي إلى إحداث فرو 
بخدمة المجتمع والشركات على حد سواء، وتطویر معاییر جدیدة تستند إلى 

مع الواقع المصري، وتنفذ الوحدة أهدافها تتوافق أفضل الممارسات وتكییفها ل
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لتعزیز مواطنة  ؛بواسطة برامج ومبادرات مشتركة كما تضع استراتیجیة مستقبلیة
  جال األعمال ومن أمثلة ذلك:الشركات أو المسئولیة االجتماعیة لر 

برنامج الحوار المجتمعي للتوعیة بمفهوم برامج توعویة وترویجیة؛ مثل   -أ 
مواطنة الشركات ومبادئ المسئولیة المجتمعیة عن طریق ندوات ولقاءات 
ومؤتمرات؛ یقوم فیها رؤساء مجالس الشركات ومدیري الصف األول بعرض 

المسئولیة المجتمعیة وبحث سبل تجارب شركاتهم والمستجدات في مجال 
تبني أدوات جدیدة ووسائل مبتكرة لتطبیق المسئولیة المجتمعیة، وتتیح 

راتهم سواء من الجهات الجمعیة تنسیق فرص التشبیك مع المعنیین بمباد
ني، وقد نظمت الجمعیة عدة مؤسسات المجتمع المدالحكومیة أم الخاصة أم 

االستدامة بواسطة وحدة مواطنة بخصوص قضایا  ٢٠١٦في عام  فاعلیات
 الشركات منها على سبیل المثال: 

ندوة فودا فون مصر بعنوان:"نحو بیئة مالئمة لتشجیع مبادئ المسئولیة  -
للتنمیة المستدامة" وركزت على بوصفها سبیًال فاعًال المجتمعیة للشركات 

تنمیة قضایا مثل العائد من التعلیم وذوي اإلعاقة، ودور التكنولوجیا في 
  .المجتمع

ندوة شركة أسمنت العامریة عرض فیها ممثل الشركة "تطور مشروعات  -
  .االستدامة والتدخالت المجتمعیة للشركة

ندوة شركة سیدي كریر للبتروكیماویات(سیدبك) لعرض دورها في المسئولیة  -
المجتمعیة ودعم موظفیها والمجتمع وبحث إمكانیة التعاون مع الجمعیة في 

 .تعلیمقضایا ال
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قضایا  فيندوة شركة إكسون موبیل مصر لعرض تدخالتها ومشروعاتها  -
االستدامة والسیما مبادرات التعلیم وتنمیة قدرات الشباب بوصفها إحدى 

 .الشركات الصناعیة والتسویقیة الداعمة لالستدامة
ندوة شركة یونیلیفر مشرق لعرض تجربتها في المسئولیة المجتمعیة للشركات  -

 عن سیاسات الشركة ومبادئها وأثرها في نشاط الشركة فضًال  ،في مصر
 .العالمیة

لتقریر  ؛المائدة المستدیرة للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة؛ حلقة نقاشیة -
م بخصوص الدور المتزاید للقطاع الخاص في ٢٠١٦البرنامج في عام 

 تحقیق أهداف التنمیة.
ة في اإلسكندریة بالتعاون مع تنظیم المؤتمر األول في المسئولیة المجتمعی -

اتحاد الصناعات المصریة ومنظمة العمل الدولیة بعنوان: المسئولیة 
االجتماعیة للشركات وخلق قیم مشتركة: ربط النمو االقتصادي والرفاهیة 

من منتسبي الغرف الصناعیة  ٣٥٠االجتماعیة شارك فیه أكثر من 
یدات األعمال وجمعیات المستثمرین، وجمعیات رجال األعمال وس

  .والمشروعات المتوسطة والصغیرة على مستوى محافظة اإلسكندریة
لنشر ثقافة المسئولیة  ؛ات المشار إلیها الجهود المثمرةویتضح من الفاعلی

ُ  االجتماعیة لرجال األعمال من خالل فیها عرض الندوات وورش العمل التي ی
ومن ثم اإلفادة من تجارب النجاح وتولید األفكار  ؛تجارب الشركات المختلفة

كما تفید في الترویج ألهمیة المسئولیة  ،شأنها إثراء عملیة التنفیذ التي من
االجتماعیة في خلق قیم مشتركة بین منتسبي عالم األعمال؛ تراعي 
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دمج فكر المسئولیة االجتماعیة رات البیئیة واالجتماعیة، وتسعى إلى االعتبا
كما اتضح أیضا إدراك المعنیین  تراتیجیة الشركات وسیاساتها،ضمن اس

دراكهم دعم جهود ألهمیة أداء المسئولیة االجتماعیة في  التنمیة المستدامة، وإ
الفئات  ألهمیة التعاون مع الشركاء المعنیین واتضح هذا من خالل نوعیة

ترغب في لیات فعلى سبیل المثال الشركة التي عاالمستهدفة لحضور تلك الف
توجیه جهود المسئولیة االجتماعیة نحو التعلیم وبناء القدرات تدعو األطراف 
المعنیة للحضور وتبادل النقاش وتقریب وجهات النظر كما حدث مثال في 

إذ حرصت على دعوة عمداء كلیات  ؛ندوة شركة سیدى كریر للبتروكیماویات
   .ت المصریةالعلوم والهندسة والطاقة والبتروكیماویات بالجامعا

 الذاتي والتعلم المهني لتدریباتعزیز رأس المال البشري؛ عن طریق برامج   - ب 
 .بناء القدراتو 

، وهي أول ٢٠١٥في عام  إنشاء دبلومة مدیر معتمد للمسئولیة المجتمعیة -
واتحاد  بالتعاون مع منظمة العمل الدولیةشهادة من نوعها في مصر نقذت 

 امكونً ا تدریبیً  ابرنامًج وتعد والجامعة األمریكیة بالقاهرة،  الصناعات المصریة
فذت لواحد وعشریم ن شركة من الشركات الفاعلة في ن أربع ورش عمل نُ

ورش التي نُظمت ، وتعتبرها الجمعیة من أهم المجال المسئولیة المجتمعیة
) Task Forceأثمرت عن أول مجموعة عمل(على اإلطالق؛ إذ 

عدة من الشركات المرموقة إلدارة عدة من التدخالت  باإلسكندریة تضم
  المختصة بالمسئولیة المجتمعیة.
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"مبادرة نزاهة األعمال ومكافحة  ؛ مثلوتفعیلها توعویة مبادراتإطالق  -
مال في مایو وقعتها الجمعیة مع الجمعیة المصریة لشباب األع الفساد"
ا ، وعقدت لقاًء  ٢٠١٧ بتطبیق المبادرة ومناقشة النهوض  اًص تخمتدریبیً

وتطویر آلیات  ،بممارسات مكافحة الفساد داخل المنظمات التجاریة المصریة
 .النزاهة وتحسین ممارسات األعمال

جمعیة رجال  مشروعات؛ أحد  V-TECمركز التدریب والتشغیل المهني  -
 تخضع أنشطتهو  قبل وزارة التضامن االجتماعيمشهر من  أعمال إسكندریة،

یقدم تدریبات و مركز متخصص في التدریب المهني والتشغیل، ال إلدارتها.
القطاعات الصناعیة على المهارات الفنیة والجاهزیة للعمل لقطاع األعمال و 

، یهدف المركز بمنطقة غیط العنب ٢٠١٦افتتح في عام  ةعاموللمجتمع 
رفع كفاءة العمالة الفنیة  عن طریقإلى سد احتیاجات سوق العمل 

یقوم المركز بتدریب المواطنین العاطلین عن المتخصصة وتنمیة مهاراتهم 
العمل والعمال الذین یعملون في المهارات الفنیة، كما یقوم بتعزیز فرص 

ُسه ؛العمل بواسطة شراكات مع الصناعة م في تقلیل الفجوة في ومن ثم ی
ة التنافسیة والنمو االقتصادي. ویقوم عمل زیادة اإلنتاجیة والقدر سوق العمل و 

 منها: المركز على عدة من القیم 
وكذلك قیم التعلم  ،إعالء القیم المهنیة واألخالقیة لفریق العمل والمتدربین -

 الذاتي وتطویر الذات
بهدف التنمیة االقتصادیة  ؛تعاون مجتمع األعمال والقطاع الخاص -

 المسئولیة المجتمعیة للشركاتعن طریق واالجتماعیة المستدامة وذلك 
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 :مثل برامج مهنیة متخصصة أنواع من البرامج الرئیسة: ةیقدم المركز ثالثو 
میكانیكا وكهرباء السیارات واللحام والتبرید والتكییف وتركیبات وكنترول والصحة 

 ٣- ١راوح مدة التدریب من والسالمة المهنیة وفنون الطهي والفندقة والنجارة وتت
مهارات التوظیف ومهارات الحاسب  :؛ مثلاإلعداد لسوق العملبرامج و أشهر. 

ْفق  برامج فنیة متخصصةو یوم. ) ٣٠-٥اآللي وتتراوح المدة من ( مصممة وَ
الطباعة والتغلیف، وتكنولوجیا اللحام،  :لخدمة الشركات والمصانع مثل ؛الطلب

یقدم المركز خدماته المالبس الجاهزة، تجهیزات المطاعم والخدمات الفندقیة. 
التدریبیة مقابل رسوم مع إمكانیة وجود منح دراسیة بأعداد محدودة وفق شروط. 

قدم خدمات التشغیل المتخصصة عن طریق توفیر عمالة مهنیة مدربة ذات وی
یقدم خدمات استشاریة لتوظیف في الشركات والمصانع، كما ة تؤهلهم لكفاءة عالی

كل  ه ویستفید من خدمات من أجل رفع كفاءة العاملین فیها. ؛للشركات والمصانع
ن عن عمل، والشركات الراغبة في رفع ریجي المدارس والجامعات، والباحثیمن خ

اص ذوي االحتیاجات كفاءة العاملین فیها، ورواد األعمال المحتملین، واألشخ
والدورات التدریبیة تقدم بالتعاون مع مدربین متخصصین من األكادیمیة  الخاصة

العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري، واألكادیمیة الوطنیة للعلوم 
ا على فترات صباحیة ومسائیة ،NASوالمهارات  وتقدم خدمات المركز یومیً

دلیل التدخالت المجتمعیة للشركات،  :إصدار المطبوعات والتوثیق مثل  -ج 
وتتطلع الجمعیة في استراتیجیتها المستقبلیة لتأسیس شبكة رسمیة دائمة 
متعددة األغراض تكون بمثابة إطار تنظیمي لتنسیق مبادرات المسئولیة 
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المجتمعیة وتجنب تشتیت الموارد وتفتیت جهود الشركات وتنمیة فرص تبادل 
    ت قائدة ذات هیكل واضح ومحددشركاالخبرات؛ یدیر الشبكة 

مستلزمات شهر -: تنظیم معارضكما تقوم لجنة الزكاة بأنشطة مثل
المشاركة في الحمالت القومیة و - تتاح المدارس، واألعیاد الدینیةرمضان، واف

حمالت كلنا واحد من أجل القضاء على الغالء، كما للتوعیة الصحیة، و 
للمحتاجین قرب موسم الشتاء، وغیر ذلك تُسهم في حمالت توفیر بطاطین 

كجانب من المسئولیة االجتماعیة وتمول األنشطة بواسطة أموال الزكاة 
تؤكد  تدَ ِص رُ صة أن األنشطة والمنتجات التي والخال الخاصة باألعضاء.

الممارسات المتكاملة التي تعتمد حضور فكر المسئولیة االجتماعیة ولكن 
ال والحكومة  وتراعى احتیاجات المجتمع على توحید جهود رجال األعم
  التنمویة ال تزال في مرحلة أولیة.

  المحور الثالث: المسئولیة االجتماعیة لرجال األعمال والتنمیة المستدامة
من برامج التنمیة الممولة من منظمات  كثیرتخفیض الفقر هدف مهم لل

وعرفت لجنة برونتالند في ، الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیةو مثل البنك الدولي 
التنمیة المستدامة بأنها التنمیة التي تلبي حاجات الحاضر من دون  ١٩٨٧عام 

. وتشمل قضیة أن تخاطر بقدرة األجیال التالیة على مواجهة احتیاجاتها الخاصة
منها التنوع البیولوجي،  عن التنمیة االقتصادیة، رة فضًال االستدامة مجاالت كثی

، والهواء المتجددةالطاقة ي، وصیانة التربة والماء، وكفاءة استخدام والتغیر المناخ
 )٣٧(.، وحمایة الغابات وغیرهاالنقي، وتخطیط السكان، والزراعة البدیلة
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 أهداف التنمیة المستدامة، والمعروفة باسم األهداف العالمیةتمثل و 
من أجل القضاء على  ؛دعوة عالمیة للعملو  مبادئ توجیهیة وغایات واضحة

، الفقر وحمایة كوكب األرض وضمان تمتع جمیع الناس بالسالم واالزدهار
من نجاحات في  ُأْحِرزإلى ما  ر للتنمیة المستدامةاألهداف السبعة عشوتستند 

)، كما تشمل مجاالت جدیدة ٢٠١٥-٢٠٠٠تحقیق األهداف اإلنمائیة لأللفیة (
القتصادیة، وتعزیز االبتكار، واالستهالك تغیر المناخ، وعدم المساواة ا :مثل

تمثل جدول أعمال شامل و ، األهداف مترابطةو المستدام، والسالم، والعدالة، 
تقتضي العمل بروح الشراكة وبشكل عملي حتى یعالج األسباب الجذریة للفقر و 

حداث تغییر  لتحسین الحیاة، بطریقة مستدامة ؛اتخاذ الخیارات الصحیحة یمكن وإ
 )٣٨(لإلنسان والمجتمع.إیجابي 

القضاء على الفقر والجوع أول أهداف التنمیة المستدامة وفق ما ف
إلى  الوصول وضعته األمم المتحدة والذي إذا تحقق قد یكون من المیسور

 المختصة بالصحة الجیدة والتعلیم الجید والعمل الالئق ونمو االقتصاد، األهداف
ة المجتمعات یقو الوجود اإلنساني بتهدف أهم وأكبر هو تعزیز  وتقود كلها إلى
بالناعمة أو ، في عصر اتسم بقوى من نوع خاص وصفت والفكر المستدام

ومن ثم فتبني المسؤولیة االجتماعیة  ؛وعقد الشراكات قوة ،فالمعرفة قوة اللینة؛
ا وممارسة واقعیة أحد عناصر القوة في المجتمع والتي إن  ،لرجال األعمال فكرً

وجدت بوصفها ثقافة مألوفة في األذهان وآلیات تنفذ في الواقع ویتم متابعتها 
یمكن حینئذ أن تتسم باالستمراریة وتتكامل مع منظومة التنمیة االقتصادیة على 
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المستوى القومي وتدفعها بقوة فتصبح عنصر قوة  للدولة ولرجال األعمال 
  وللمجتمع المحلي.

ا الدراسة المیدانیة تبني الجمعیة لمفهوم  تؤكدو      التنمیة السیما التنمیة عمومً
ا، فرؤیتها تتطلع  إلى القیام بدور محوري  ؛المستدامة ا وتطبیقً في التنمیة ورائد فكرً

دعم مجتمع عن طریق واإلسهام في تحقیق النمو االقتصادي واالجتماعي 
 لى تحقیق التنمیة االقتصادیةتسعى في رسالتها إ، و هاأعضاؤ  األعمال والسیما

 محاور ةثالث عن طریقرسالتها وتحسین مناخ االستثمار واألعمال، وتنفذ 
، وخدمة األعضاء، وتبین من كسب التأیید؛ التدخالت المجتمعیة وبحوث رئیسة

الدراسة المیدانیة التداخل والترابط بین األنشطة الرئیسة بحیث ال یمكن فصل 
تخدم مصالح األعضاء  وكسب التأیید حشد اآلراء أحدها عن اآلخر؛ فبحوث

اإلسهام في عن طریق  في مصر تحسین مناخ االستثمار واألعمال إلى وتهدف
تعدیل القوانین والتشریعات المنظمة لالستثمار، كما أن التدخالت المجتمعیة 

التي تسعى إلى  المتمثلة في برامج التمویل واإلقراض الصغیر والمتناهي الصغر
یق عدة من أهداف التنمیة المستدامة وهي القضاء على الفقر والجوع وتیسیر تحق

الفقراء، وتُسهم في م في النمو االقتصادي؛ إذ تستهدف العمل الالئق واإلسها
دمجهم في تدعم صغار المستثمرین وقد تُسهم في الحر؛ ف عملالفرص  تیسیر

مراكز تؤدي لیم الجید؛ فكما تتبنى الجمعیة هدف التع، منظومة االقتصاد الرسمي
(مثل مركز الشرق األوسط للتنمیة، ومركز التأهیل المهني التابعة لها بناء القدرات

خدمة تسویقیة بواسطة ت تكمیلیة لمنتجات التمویل؛ فتقدم خدما والتشغیل)
تیسیر إلى  عن سعیها معرضها الدائم لعرض منتجات عمالء التمویل، فضًال 
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لبي الخدمة الفنیة وتالمشاركة في المعارض الدولیة والمحلیة األخرى، وتقدم 
عمالء، والتي تُسهم في تنمیة المهارات الفنیة واإلداریة لالحاجات غیر المالیة ل

في تجوید  تُسهمومن ثم متناهیة الصغر، و ألصحاب المشروعات الصغیرة 
، فهم بالمستجدات في مجالهموبیئته وتُعر  منتجاتهم وتحسین تكنولوجیا اإلنتاج

ا  وتُسهم بوصفها رأسمال  في رفع كفاءة الموارد البشریةمراكزها التدریبیة عمومً
ا في مؤسسات األعضاء للتنمیة؛ إم أداةبوصفه فیما بعد  یمكن استخدامه بشري
ما  من  وتشمل المحاور الرئیسة لألنشطة مجموعة في مؤسسات أخرى.وإ
التي تمارس أنشطة  والبرامج والوحدات والمراكز واللجانلیات والمبادرات الفاع

تختص وقد تبین أنها تخدم عدة من أهداف التنمیة المستدامة،  مجتمعیة مستدامة
التدریب و  بالمؤسسات الحكومیة ةیالصحتعزیز الخدمات و  ،بتمویل المشروعات

  وبناء القدرات، وفیما یلي التفاصیل:
تعد مثاال جیًدا لدور ؛ وتعزیز الخدمات الصحیة لجنة التنمیة المستدامة-أ

تقدم مة بوصفها إحدى اللجان األساسیة التي الجمعیة في تعزیز التنمیة المستدا
تنفیذ عدة مبادرات وشراكات مع وزارة منها؛ الرعایة االجتماعیة والمساعدات 

  :الصحة والسكان مثل
إحدى المبادرات  م بوصفه٢٠١٥إنشاء مركز "علي عرفي الطبي" في عام  -

لتقدیم خدمة طبیة ذات بعد اجتماعي  معیة للتنمیة الصحیة، تأسس المركز؛المجت
تراعي الوضع االقتصادي والمعیش لسكان منطقة أبو قیر، وجاء اسم المركز 

یة بروتوكول تخلیًدا لذكرى علي عرفي أحد مؤسسي الجمعیة. ووقعت الجمع
ندریة بهدف إحیاء الخدمة الطبیة ون الصحیة باإلسكتعاون مع مدیریة الشؤ 
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-تنظیم أسرة-تحالیل - صصات(األسنانوتطویر المركز وتجهیزه بعیادات في تخ
طفال)باإلضافة إلى عمل أنشطة األ-ءنساالأمراض -صیدلیة-طوارئال- باطنةال

ا عدد  توعویة في مجاالت الصحة اإلنجابیة وتنظیم األسرة. ویستقبل المركز یومیً
ا  مواطن، ٤٠٠-٣٠٠من  مواطن، واستفاد من الخدمات منذ  ٢٤٣٢وشهریً

  )٣٩(مواطن. ٦٧٨٤٤عدد  ٢٠١٧إنشائه وحتى یونیو 
 ٢٠١٧إنشاء مركز النداء اآللي بمستشفى الحمیات وتشغیله في دیسمبر عام  -

ات انَ ّض ربط المعلومات بجمیع مستشفیات اإلسكندریة فیما یخص الَح إلى ویهدف 
  فس وعنایة األطفال.وعنایة كبار السن وأجهزة التن

مشروع تأهیل طالبات مدارس التمریض التابعة لوزارة الصحة ونفذ عام  -
لعام في ست مدارس تابعة لمستشفیات الجمهوریة وأبو قیر ورأس التین ا ٢٠١٨

سماعیل، وتم فیه تطویر فصول التمریض بجمیع وبرج العرب والعامریة ودار إ
نشائیة وترمیم فصول وتجهیزها وتطویر المدارس المشار إلیها وتنفیذ أعمال إ

  معامل وأدوات وتدریب الفتیات لرفع كفاءتهم في التمریض.
مشروع التأثیر الثالثي  :مثل المبادرات المشتركة وبروتوكوالت التعاون -

وتر هاوس الذراع االجتماعي لشركة برایس و -بالتعاون مع مؤسسة تكاتف
تتعاون الجمعیة مع المؤسسة في تقدیم متبرعین ؛ إذ ٢٠١٥كووبرز في عام 

بالدم من موظفي شركات أعضاء الجمعیة وشبكة مواطنة الشركات، وتتولى 
الجمعیة الترویج للمبادرة، وتتولى مؤسسة تكاتف التنسیق بین المركز القومي 
لخدمات نقل الدم وبین الشركات المقترحة بواسطة الجمعیة، وقد نظمت عشر 

  كیس دم.  ٨٠٠تجمیع أكثر من  عن طریقهاع بالدم تم حمالت للتبر 
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مذكرة تفاهم مع شركة یونیلیفر مشرق لتنفیذ مشروع زینب للمرأة المعیلة توقیع  -
) امرأة معیلة من خالل ١٠٠بأبي قیر، وتوفیر فرص عمل بصفة مبدئیة لعدد(

ُسهم المشروع في  مشروع اإلقراض متناهي الصغر الذي تتبناه الجمعیة، وی
تدریب السیدات على عملیة البیع المباشر، ومهارات البیع، والتسویق، وریادة 
األعمال من خالل خبراء التدریب بمؤسسة یونیلیفر لبیع المنتجات سریعة 

حیة، بالتعاون مع عدة االستهالك من المنتجات الغذائیة، ومبادرة التوعیة الص
  لتدریب والتنمیة، وسیمنز.یونیلیفر، وأورانج، وأكادیمیة سیسكو لشركات مثل: 

تُنظم اللجنة التنفیذیة لمشروع التنمیة المجتمعیة مبادرات لمكافحة فیروس سي  -
في مناطق: أبي قیر، والبرنس، وأبیس بالشراكة مع نادي روتاري مریوط والنزهة 
وتضمنت المبادرة تدخالت أساسیة تمثلت في التوعیة وتقدیم التوجیه للعالج 

  یالت والفحوصات. المطلوب، والتحل
، ومبادرات توعیة بترشید الحكومیة شراء معدات طبیة لعدد من المستشفیات -

استهالك الطاقة في المنازل، وأهمیة المیاه وتدریب النساء  على كیفیة حل 
  قیر في منطقة أبي مشكالت السباكة البسیطة

  والتدریب والتنمیة المستدامةالتعلیم - ب
تؤمن الجمعیة بأهمیة التعلیم والتدریب ؛  MEDCللتنمیةمركز الشرق األوسط    

المستمر في نمو األعمال وتطویرها فهما أساس تنمیة مهارات العاملین 
ومن ثم تیسیر أداء المهام المختصة بأعمالهم، ولذا أنشأت الجمعیة  ؛بالمؤسسات
 ؛سموحة)-توت عنخ آمون ٤٠مركز الشرق األوسط للتنمیة( ٢٠٠٧في عام 

رأس المال لتقدیم برامج تطویر قدرات متكاملة لمجتمع األعمال، وبهدف تنمیة 
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وبناء القدرات عن طریق تنفیذ مجموعة متكاملة من الدورات التدریبیة  البشري
إمكانیة تأجیر ستشارات وعقد الندوات وورش العمل، فضًال عن والدبلومات واال

ن القدرة التنافسیة لمجتمع األعمال تحسیوتبدو أهمیته في قاعاته بأسعار مناسبة، 
ومؤسسات التمویل متناهي الصغر وزیادة القیمة المضافة التي یحققها لألطراف 

ْفق توفیر التدریب المتخصص عن طریق المعنیة ذات الصلة  الحاجة وكذلك وَ
الدعم الفني وبرامج تطویر القدرات، ویتكون هیكل المركز من عدد ست قاعات 

فرد) ومكیفة ومجهزة بنظام صوتي  ٥٨-١٢في الشكل، والسعة(تدریبیة مختلفة 
  وأجهزة سمعیة وبصریة ووسائل إیضاح.

وحدة التعلیم المزدوج والتدریب المهني اإلقلیمیة؛ تمت بالشراكة مع وزارة التربیة -
) لتقدیم GIZوالتعلیم المصریة والتعاون التقني األلماني المعروف اآلن باسم(

المزدوج في محافظة اإلسكندریة في جهودها إلعادة هیكلة التعلیم نظام التعلیم 
الفني المصري نحو نظام موجه نحو سوق العمل. وتدیر الجمعیة الوحدة 
اإلقلیمیة لنظام التعلیم المزدوج والتي تقع في مركز التدریب والتشغیل 

  للمراقبة واإلشراف على العالقة بین المدرسة والمصنع. VTECالمهني
واضح بشكل الجمعیة في التنمیة المستدامة أنشطة إسهام  یؤكد ما تقدمو      

تأكید مع  والتمویل، في جهودها في مجال الصحة والتعلیم والتدریب، وجلي
بینها تتم في إطار عدة من الشراكات إما  التي جمیعهااألنشطة المشار إلیها 

ما  لحكومیة، كما توجد شراكات بینها وبین المؤسسات اوبین القطاع الخاص، وإ
وأكثرها  التنمویةسوف أشیر إلى أبرز إسهاماتها وفیما یلي تتجاوز حدود مصر 
والتي تعمل على أهداف التنمیة المستدامة المختصة  شهرة وأوسعها نطاقًا
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بالقضاء على الفقر والجوع وتعزیز فرص الحصول على العمل الالئق، والنمو 
المستفیدین عن طریق برامج التمویل  الشراكات بیناالقتصادي، كما تعزز 

؛ إذ تتیح خدماتها اأساسیً  اهدفً بوصفها  ، وتعزز المساواة بین الجنسینالجماعي
  .للجمیع من دون تمییز

  مشروع تنمیة المنشآت الصغیرة والحرفیة-
یعد نتاًجا للتعاون بین الجمعیة وهیئة المعونة األمریكیة بالقاهرة؛ إذ تم   

لمدة سبع سنوات؛ فكانت هیئة المعونة   ١٩٨٩ عام عقد تعاون في ابریل توقیع
األمریكیة توفر التمویل والخدمات الفنیة بینما تقوم الجمعیة بالتطبیق مع 
المنشآت الصغیرة ومتناهیة الصغر القادرة على الحصول على تمویل مصرفي 

 ا أن یولد دخًال واستطاع المشروع بوصفه منتًج  ١٩٩٠ عام وبدأ العمل في ینایر
ا لسد مصروفاته في أقل من عامین ، وأصبحت نسبة تكالیف التشغیل من كافیً 

من أفضل الممارسات  اهذا البرنامج واحدً د ویعأفضل النسب على مستوى العالم 
ا لتنوع البرامج ؛ العالم في مجال التمویل الصغیر التطبیقیة على مستوى نظرً
ا خدماته  ویقدم المشروع .االئتمانیة التى یقدمها عن طریق محافظات،  ٨في حالیً

 فمنذ .موظف ومتدرب متخصص )١٨٩٠(فرًعا تقوم بتوظیف أكثر من  ٦٨
، عمل مشروع الشركات الصغیرة والمتوسطة مع الوكاالت  ١٩٩٠الفكرة في عام 

المانحة والمجتمعات المحلیة وغیرها من المنظمات غیر الحكومیة في تطویر 
التي قامت  اإلنجازات، ویوضح الجدول الصغیرة ومتناهیة الصغر المشاریع

   )٤٠(. م٢٠١٨حتى عام  الجمعیة بتنفیذها
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  بلیون جنیه  12.6  القروض المنصرفة إجمالي

  ملیون قرض 4  عدد القروض المنصرفة
  جنیها 5422  متوسط قیمة القرض الواحد

  ملیون مقترض 1.5  عدد المقترضین
  يبلیون جنیه مصر  1.4  الجاریةمحفظة القروض 
  ألف عمیل 432.000  يعدد العمالء الجار 
  %99.5  آخر معدل استرداد

  شامل المتدربین 1890  عدد العاملین بالمشروع

دفع عجلة التنمیة  في شریك مؤثر الجمعیة  أن إلى ما تقدم یشیر  
تلبیة احتیاجات العمالء األكثر احتیاًجا إلى  ویسعى االقتصادیة واالجتماعیة،

تحقیق حیاة أفضل مع تقنین أوضاعهم و و وأصحاب المشروعات الناشئة 
 خدمات المشروع ، وتنقسم واالجتماعي  المحافظة على توازن األداء االقتصادي

  وتشمل: ،خدمات مالیة-أوال :مالیة وغیر مالیة إلى
برامج ائتمان وتوجه للشركات الصغیرة والمتوسطة وتتبع مسار التنمیة وتتم  - أ 

  عن طریق البنوك
، وفیما یلي وتستهدف خدمة مسار التنمیة منح موجهة نحو العمل الحر - ب

  بیان بمنتجات المشروع:
األنشطة  موجه للمشروعات القائمة لكل" تمویل المنشآت الصغیرة والحرفیة" -

االقتصادیة والتجاریة والخدمیة والزراعیة وكذلك الحرفیون، وتمویل المركبات 
ا بنظام تمویل فردي ومبالغ ) شهرً ٤٨-٤التجاریة، وتتراوح فترات السداد من(

للمنشآت متناهیة الصغر ویزید عن ذلك للمنشآت  ١٠٠٠٠٠-١٥٠٠تتراوح من 
  الصغیرة.
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والسیما  ،یستهدف الوصول ألفقر الفقراء١٩٩٠بدأ في أكتوبر "؛ بشایر الخیر" -
المرأة المعیلة، ویركز على المناطق الفقیرة في الریف والحضر لمساعدة المرأة 

تمویل متناهي الصغر  عن طریقعلى بدء نشاط جدید أو التوسع في نشاط قائم 
-٥٠٠عن طریق التمویل الجماعي التضامني وتتراوح قیمة التمویل من (

ا، ویهدف تحسین الظروف ) أسبوًع ٤٠-١٠وفترات السداد من () جنیه، ١٥٠٠
، ویمكن أن تنضم لبرنامج االجتماعیة والصحیة والبیئیة للمشاركات فیه

  مجموعتي إذا تجاوزت احتیاجاتها من التمویل حدود بشایر الخیر
، ویعتمد على فكرة التمویل والتضامن  ٢٠٠٦؛ بدأ في سبتمبر "طریق التنمیة" -

) جنیه ٢٠٠٠-٧٥٠ا وتتراوح قیمة التمویل من (للرجال والنساء معً الجماعي 
ویمكن للمرأة التي  ا) أسبوًع ٤٠-٣٠لكل عمیل/عمیلة، وفترات السداد من (

تجاوزت احتیاجاتها من تمویل بشایر الخیر أن تستفید من منتج طریق التنمیة، 
  ة لمنتج المنشآت الصغیرة والحرفیةومن ثم یمثل مرحلة انتقالی

جانب من المسئولیة االجتماعیة للجمعیة تجاه رأسمالها البشري، التأمین؛  -
ُأنشئ لتغطیة المخاطر التي قد  ؛صندوق التكافل -األول:عناصر ةیشمل ثالثو 

الكوارث الطبیعیة) ویغطي الجوانب التي -الحوادث- یتعرض لها العمالء(العجز
  ال تغطیها شركة التأمین

؛ فتعاقدت الجمعیة مع شركات التأمین بحیث العمالءالتأمین على حیاة -والثاني
الرعایة  الخدمة الصحیة؛ توفیروالثالث  تغطي مبلغ القرض للعمیل المتوفى.

تشمل خصومات على التحالیل الطبیة و وأسرهم  ،الصحیة للعمالء والعاملین
عة والعملیات والعیادات واألدویة. ترتبط الخصومات بالدرجة الوظیفیة؛ واألش
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، ویتحمل كبار الموظفین ثلث التكلفة، عامل البسیط تدفع له النفقات بالكاملفال
  في حالة العملیات.جمیع لتتكفل الجمعیة بكامل النفقات لو 
ة ال منتج عبارة عن منحهذا ال ٢٠٠٠بدأ في عام ؛ "الخیر لمن یعملمنتج "-

ا، ) ٣٠٠ویقدم منحة مشروطة قیمتها ( ترد بشروط، موجه للعاطلین األكثر فقرً
جنیه تمنح على دفعتین متساویتین تصرف الدفعة األولى بعد إثبات المنتفع 

ذا واظب على النشاط والتزم بالعمل ( ،نشاط یحقق دخًال  فكرته في بدء ) ٨وإ
فیحصل على الدفعة الثانیة، والمنتج یمول من الفائض المحقق ساعات 
 ویمكنه بعد النجاح االنضمام إلى منتجات االقتراض ؛للمشروع

ا؛ عن طریق توفیر التمویل اقتصالتمكین الشباب  ؛؛ منتج ماليشبابي- دیً
ویتضمن خدمات غیر مالیة لتطویر األعمال وتنمیة ) جنیه ١٠٠٠٠-٥٠٠٠(من

ا لبدء مشروع جدید أو ٣٠-٢١قدرات الشباب في المرحلة العمریة من( ) عامً
  مشروع قائم.تطویر 

دخار ادخاریة طویلة األجل تساعد على ا ؛ عبارة عن خطةجنیه على جنیه-
ا  ُستثمر مبلغ من المال شهریً مزایا تأمینیة،  فضًال عنعلى المدى الطویل ی

  سنوات. ١٠إلى  ٥ومدته من 
توفیر  عن طریقفرص عمل للشباب  منحة ال ترد إلنشاء؛ خطوة بخطوة-

داریة ومنحة لبدءفنیة ومهنیة تدریبات   ١٧لشباب من سن نشاط ویستهدف ا وإ
  سنة ٢٤إلى 

ویعتمد على فكرة التمویل  ،٢٠١٧منتج مجموعتي؛ بدأ في أغسطس عام  -
إلى  ١٠٠٠والتضامن الجماعي للرجال والنساء مجتمعین بتمویل یتراوح ما بین 
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) شهر، ویهدف ٤٠- ٣٠وتتراوح فترات السداد من ( ،جنیه لكل عمیل ٥٠٠٠
تنمیة عمالء بشایر الخیر ومساعدتهم على االنتقال إلى منتج المنشآت الصغیرة 

   .بسهولة
 ،المهارات اإلداریة والفنیة للعمالء نمیةخدمات غیر مالیة تستهدف ت-ثانیا

  ما یلي: ویتحقق هذا بواسطة
راج التراخیص واألمن االجتماعي التدریب: ویتم في مجال الضرائب واستخ  -أ 

وتدریب فني في النجارة وصناعة المالبس وغیرها  ،وحفظ الدفاتر والتسویق
 .من األنشطة

البیع بالتجزئة لمنتجات  تحدید مصادر منافذ التسویق: ویتم عن طریق  - ب 
، وتنظیم المعارض ، دائمة ، وعرض المنتجات في صاالت عرضالعمالء

  .نیابة عن العمالء والحصول على عقود التورید
لى طرق إمن الفهارس تتیح للعمالء التعرف االحتفاظ بمكتبة المكتبة:    -ج 

 وتقنیات اإلنتاج الجدیدة
 USAIDالمعونة األمریكیة  ل:التعاون مع المنظمات الدولیة مث الدعم الفني:  - د 

هیئة الخدمات التنفیذیة الدولیة مع مصادر الخبراء المتطوعین  وعن طریق، 
الخدمات تُوفر و  ،ءالقطاعات لتقدیم المساعدة التقنیة للعمال من مختلف

 .رسوممقابل 
 Loan(القروض ةمتابعل ویستخدم المشروع برنامج نظم معلومات متطور

Tracker( ا  ٢٥الحاسب اآللي؛ بوصفه نتاج خبرة عملیة تزید عن واسطة ب عامً
في مجال تقدیم القروض، ویعتمد البرنامج على قاعدة بیانات بنظام أوراكل 
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ویمكن تعدیله للتوافق مع االحتیاجات العملیة لمؤسسات اإلقراض ووفق متطلبات 
عي، دولة، ویستطیع البرنامج التعامل مع نظم اإلقراض الفردي والجما ةأی

العربیة واإلنجلیزیة، كما یتضمن تقدیم الخدمة الفنیة بواسطة برامج  :باللغتین
 ،واإلسكندریة ،القاهرةر(مصمحافظات داخل في تدریب مكثفة والبرنامج مطبق 

 ،وسیناء ،والفیوم ،وقنا ،وأسیوط ،والمنیا ،وسوهاج ،وبني سویف ،والغربیة
  ).والسعودیة ،اتیاوكرو  ،والیمن ،البحرینها(وفي خارج )وأسوان

قلیمیة  الخدمات االستشاریةویقدم    والتدریبیة لمؤسسات وجمعیات محلیة وإ
تصمیم خطط  في مجالومتناهي الصغر لصغیر وعالمیة في مجال التمویل ا
ومتناهیة الصغر على أساس االستدامة واالكتفاء  مستدامة للقروض الصغیرة

آلیات تقدیم برامج اإلقراض؛ الخطوات التنفیذیة لبدء  تصمیمو  الذاتي المالي،
 ،ت االئتمان وورش العمل التدریبیةالخدمات وتسلسل اإلجراءات لبدء عملیا

وتتضح  )٤١. (وتقییم األثراألداء معدالت وخطط حوافز الموظفین وقیاس 
  لعدة أسباب منها: أهمیة المشروع 

 متناهي الصغر یًال یعد أول مؤسسة غیر حكومیة في مصر تقدم تمو  -
ألصحاب المشروعات الصغیرة والحرفیة في وقت كان فیه وصول أصحاب 

 .المشروعات الصغیرة للبنوك مستحیالً 
ما بدأ التي تلبي احتیاجات العمالء؛ فحینز بالمرونة في تبني السیاسات یمتا -

المشروعات  لتنمیة تمویلتقدیم التسعینیات استهدف  المشروع في
ما ظهرت فئة أكثر احتیاًجا لیس لدیها وحین (مشروعات صناعیة) القائمة

 مثل: "بشایر الخیر"  للمشروعات الجدیدة منتًجا وفرت مشروع قائم بالفعل
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- (صالون حالقةوالخدمي بیع مالبس)- (محال بقالةالقطاع التجاري شمل
-أسر منتجة-شراء كیماویات وبذور(والزراعي )خدمة سیارات-سباك-كوافیر

فكرة مساعدة أصحاب المشروعات على  كما تتبنى مواشي وأغنام) مینتس
دماجهم في القطاع الرسمي، ومن ثم تتبني المؤسسة فكر  تقنین أوضاعهم وإ

 وسیاسة خدمة العمالء الحالیین والمستقبلیین
، كما توفر دارة بالدینامیكیة وتتعامل مع المتغیرات بحرفیة وذكاءاإلتتسم  -

 الدعم الفني للعمالء
في المیدان وعلى اتصال مباشر بالعمالء وأداة  من الموظفین %٦٠ یعمل -

احتیاجاتهم  ینقلونومن ثم  ،اتصال ممتازة بین اإلدارة التنفیذیة والعمالء
 باستمرار.

دماجهم في جهود  - ا وإ أساس عمل الجمعیة تنموي للنهوض بالفئات األكثر فقرً
بحث عنهم والوصول إلیهم، الو  استهدافهم ومن ثم یتم ؛التنمیة االقتصادیة

 عن سهولة اإلجراءات نسبة فائدة أقل بالمقارنة بالبنوك، فضًال  وتُحّصل
 وسرعة صرف القرض بما ال یتجاوز ثالثة أیام على األكثر

ات تعمل في المجال نفسه في مصر یقدم المشروع خدماته االستشاریة لجمعی -
الحاسب اآللي في متابعة فریقیا وأوروبا الشرقیة وقدم لهم برنامج  وإ 

 .القروض
تحقیق عدة من أهداف التنمیة المستدامة ما تقدم یؤكد ان المشروع یسعى إلى 

توفر مبالغ -لقوة المالیةاعناصر تضمن االستدامة مثل:  ةیتضمن ثالثكما 
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 قوة تسویقیة وسمعة-، والقوة الشرائیة-مال للجمعیة رأسالقروض بوصفها 
  .المتمیز ، والهیكل اإلداري-طیبة
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  النتائجملخص  خاتمة:
القیادة مختص بأنه  رجال األعمالدور  بواقعیختص فیما تبین  - ١      

المستقبلیة، فهم ال  االستراتیجي ووضع األهداف العامة واإلدارة العلیا والتخطیط
همون بأي تمویل كما ال یحصلون على أي مقابل مادي نظیر المهام التي یس

لجان التنفیذیة، العضویتهم في مجلس اإلدارة أو ترأسهم  عن طریقیقومون بها 
المسئولیة االجتماعیة لرجال األعمال وعقد الشراكات. وجهودهم في جلب المنح 

وتتضح اإلیجابیة هنا في كما كشفت عنها الدراسة المیدانیة ذات بعد إیجابي؛ 
تنمیة المجتمع  إلى جهودهم في إدارة أنشطة التدخالت المجتمعیة التي تهدف

السیما في مجال الصحة والتعلیم الفني والتدریب و وحل جانب من مشكالته 
حل بعض من مشكالت رجال األعمال، والجدیر بالذكر من  عن فضًال  المهني،

رجال األعمال من جهد واضح وملموس  وجهة النظر الشخصیة أن ما یقوم به
فعلى الرغم من كثرة بعد إلى المستوى المتوقع منهم؛ في إدارة الجمعیة ال یصل 

ا الجهود من أعقد نها لم تسهم في حل مشكلة إف التي تمتد ألكثر من ثالثین عامً
 محافظةعلى مستوى  القمامة أو الطرق غیر الممهدة :مثلالمشكالت 
، وهذا بسبب غیاب ثقافة مؤسسیة متكاملة اأو أي من أحیائه ،اإلسكندریة

  .  تشتت الجهود المبذولةللمسئولیة االجتماعیة، و 
تفق نتائج الدراسة مع ما توفیما یختص بثقافة المسئولیة االجتماعیة  - ٢    

 ض الدراسات بشأن ضرورة وضع إطار تشریعي وقانوني مؤسسيأوصت به بع
تابع  یختص بأنشطة المسئولیة االجتماعیة للشركات وأن ُ بواسطة جهة مختصة، ی

ُ  االمتیازاتكما تضع الحكومات من  شجع رجال األعمال على المشاركة ومن ما ی
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 األطراف المعنیةمسئولیة االجتماعیة للشركات بین ثم یتطلب األمر نشر ثقافة ال
م وحتى المواطن العادي الذي ومالكي األسه ،بدایة من أصحاب الشركات كلها

ا باإلدارات العلیا والمتوسطة والموظفین  ،یستفید من أنشطة الشركات مرورً
والمستهلكین؛ بواسطة وسائل اإلعالم وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني 

دارات الشركات والنقابات وغیرها. ویهدف نشر ثقافة المسئولیة االجتماعیة  إلى وإ
ن برنامج نشر الثقافة ، ویتضممجتمع األعمال والمواطنین القبول لدىتحقیق 

  :موضوعات منها
ا - ، وتنمیة الشعور بالمسئولیة ومجاالتها ماهیة السیاسات المسئولة اجتماعیً

 تجاه المجتمع
ومن ثم مسئولیة  ؛للمسئولیة االجتماعیة للشركاتمعالجة التصور الخطأ  -

ا ألهمیة وضوح ونظرً ؛ صدقات خیریة أو رجال األعمال بوصفها أعماًال 
تبنى مفهوم مواطنة في نشر الثقافة  اأساسیً  اعنصرً بوصفه المفاهیم  ُ ی

الشركات والمسئولیة االجتماعیة للشركات ألنه أعم وأشمل من مسئولیة رجال 
 األعمال.      

وأن یشارك في صیاغتها وأخالقیاتها قوانین المسئولیة االجتماعیة وتشریعاتها  -
، وممثلین أصحاب المصالح، الموظفین، المدیرینلمعنیة؛ األطراف ا

  .للمجتمع
ولیس محلي ا وفق احتیاجات كل مجتمع أن تحدد األنشطة المسئولة اجتماعیً  -

 .وفق أهواء الشركات
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عرض تجارب الدول األخرى التي سبقتنا في هذا المضمار والدروس  -
 .ومراعاة الوضع المصري المستفادة منها

توثیق جهود یتم بمقتضاه  "المسئولیة االجتماعیة للشركات"مؤشر عن  نشاءإ -
نشر تقاریر سنویة وتخصیص امتیازات للشركات المسئولیة االجتماعیة و 

التي تصنف بوصفها األكثر تحمال للمسئولیة تجاه المجتمع، ویمكن أن یبدأ 
ا فیسهم في تعزیز سمعة الشركاتالمؤشر  ا ودولیً ا ثم اقلیمیً وزیادة  محلیً
     تعزیز مناخ االستثمار.و  أرباحها،

تنمیة ال األداء الفاعل للمسئولیة االجتماعیة في تأثیرب فیما یختصو  - ٣      
ا اتضح  المستدامة یةالمجتمع تبني الجمعیة لمفهوم المسئولیة االجتماعیة فكرً
فلدیها لجنة  ألنها في مرحلة أولیة_ ؛_مع التحفظ على الممارسةوممارسة

كما تؤمن بأهمیة توفر الثقافة المختصة بذلك؛ إذ مختصة بالمسئولیة المجتمعیة 
طنة تضمنت استراتیجیتها المعلنة هدفًا صریًحا تمثل في  إرساء ثقافة موا

الشركات ونشرها بین أعضائها، ما یؤكد غیاب نسبي لثقافة المسئولیة 
وتأكیًدا لما كشفه التراث اوله الدراسة، االجتماعیة لرجال األعمال بالمعنى الذي تن

ا  األدبي حول الموضوع من حیث استخدام مفهوم مواطنة الشركات بوصفه مرادفً
للمسئولیة االجتماعیة فقد أنشأت الجمعیة وحدة مواطنة الشركات في عام 

م لتتولى إرساء ثقافة المسئولیة االجتماعیة لرجال األعمال من خالل عدة ٢٠١٥
ت تضمنت برامج الحوار المجتمعي، وبناء القدرات، والمبادرات من التدخال
  المشتركة. 
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سكندریة إلقد یثیر اسم الجمعیة في الذهن أنها تختص بخدمات رجال أعمال ا -
ا،  ةفقط، وربما ال تثیر أی فكرة تختص بأداء أي نوع من النشاط المسئول اجتماعیً

ولكن تبین من الدراسة ، األعضاءأو أیة أنشطة أخرى تنمویة تخص غیر 
المیدانیة أن أهدافها تتجاوز تحقیق مصالح فردیة لعدة  من رجال األعمال أو 

 نمیة المستدامة، وأنها مثالعدة من المستفیدین إلى اإلسهام في تحقیق أهداف الت
الستجابة إدارتها لألصوات المنادیة بضرورة تخفیف عبء التنمیة عن كاهل 

وس األموال شریًكا بح أفراد المجتمع من أصحاب رء؛ لیصالمؤسسات الحكومیة
ا في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة؛ إذ  تقوم الجمعیة بمسئولیتها فاعًال ومستدامً

األعضاء من رجال األعمال األطراف المعنیة؛ عدة من تجاه االجتماعیة 
العاملین فیها ، و كأفراد(عضویة فردیة) أو األعضاء كشركات(عضویة شركات)

، والمجتمع المحلي، كما تتجاوز ذلك ن أعضاء الجهاز اإلداري بكل فروعهام
  في داخل مصر وخارجها.وتدریبیة وتقدم خدمات استشاریة 

قوتها  ثالثة عناصر مهمة؛ معتمدة على تؤدي الجمعیة مسئولیتها االجتماعیة -
 ،منح)-(قروضوالطلب القوي على خدماتها ومنتجاتها السیما التمویلیة ،المالیة

مع عدة من المؤسسات الحكومیة  وجهازها اإلداري المتمیز، كما تعقد شراكات
  . في داخل مصر وخارجها والخاصة

یرتكز جزء كبیر من جهود الجمعیة في بناء القدرات وتعزیز رأس المال  -
البشري في مجال إدارة األعمال وما یختص بها من مجاالت إداریة تختص 

دارة المشروعاتوالتف بمهارات القیادة دارة الوقت، وإ ، ، والتسویقاوض، وإ
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: قانون وبرامج التوعیة بالقوانین الجدیدة مثلوالمهارات الحرفیة بكل مستویاتها، 
  .ليرفع الكفاءة في اللغة والحاسب اآل عن برامج فضًال مینات االجتماعیة، التأ
االستدامة ال إن جهود رجال األعمال في تنمیة المجتمع بطریقة تضمن  -

لفرص بما ال تنفصل عن جهودهم في حمایة مصالحهم والدفاع عنها، واجتذاب ا
یضر بمصالح المجتمع، كما تبین إیمانهم بأهمیة الشراكة في أداء المسئولیة 

  االجتماعیة بما یضمن استدامتها وفائدتها
المسئولیة یدرك رجال األعمال أهمیة البعد االجتماعي والثقافي في أداء  -

ومن ثم تضمنت جهودهم أنشطة لنشر هذه الثقافة بین الشركات  ؛االجتماعیة
اها ألن وجود الثقافة وانتشار آلیات تنفیذها وتوضیح جدو  ؛واألطراف المعنیة

همیة توحید الجهود ، كما یدركون أمعوقات جدیر بتبنیها وتنفیذها من دون
القبول أنشطة المسئولیة االجتماعیة  ومن ثم تلقى تشتیتها،والحیلولة بینها وبین 
ا جزًء لدى عالم األعمال  ا فشیئً ا وتصبح شیئً ا مستدامً ا مؤسسیً ال  اوتتخذ طابعً

 یتجزأ من سیاسة الشركات وخططها االستراتیجیة.
مع رؤیة والتنمیة المستدامة المسئولیة االجتماعیة المختص بداء األ ویتفق -
رجال األعمال  بینالعمل المشترك نموذج الفعل فتعتمد على " لتالكوت بارسونز"
ألفراد أوضاع اتحسین  یتحقق هدف؛ لالمحليو  الحكومة والمجتمع المدني و 

كما یجسد دور رجال األعمال في تنمیة المجتمع بواسطة والمجتمعات وتنمیتهم، 
ُسهم تغییر في إحداث  ونالجمعیة البعد اإلیجابي للمسئولیة االجتماعیة؛ إذ ی

ي مجال األعمال التجاریة البشریة الفاعلة ف همواردع والسیما في المجتم إیجابي
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، بواسطة برامج التدریب وبناء في المستقبل أو التي تتطلع للعمل في هذا المجال
 .القدرات

بوصفها سلوًكا یشمل و  ،قائم المسئولیة االجتماعیة لرجال األعمال فكر إن -
جراءات استراتیجیةبوصفها ، أما موجودطة ومبادرات توعویة أنش  ،متكاملة وإ
 مجتمعیة مقبولة(على مستوى مجتمع األعمال والمجتمع المحلي)ثقافة  صفهابو و 

الفردیة التي تبدو في  البد من توحید الجهود لذا بناء األولیة؛الحلة في مر ال تزال 
في خطة قومیة للمسئولیة االجتماعیة  ووضعهاوندوات تثقیفیة مبادرات  شكل

الجهات بالتعاون بین تحتها خطط إقلیمیة وعلى مستوى المحافظات، یندرج 
وممثلي  المجتمع المدنيو  لمؤسسات الحكومیة والخاصةا المعنیة كلها؛ ممثلي

نات المتاحة بواسطة اإلمكا دراسة لتحدید الخطة بناًء علىتحدد ؛ المجتمع
 وأن یوضع إطار تشریعي وقانونياالحتیاجات المجتمعیة، تحلیل و الشركات 

للتنفیذ ال یضر بمصالح رجال األعمال، ویحقق نتیجة ملموسة تعبر عن تلبیة 
ُروج لها وفق خطة تعزز كسب تأیید الشركات  ،حاجة مجتمعیة حقیقیة وأن ی

  :ةاآلتیالعناصر تحدید و والسیما رجال األعمال؛ 
وجوانب الضعف ووضع آلیات  المسئولیة االجتماعیةجوانب القوة في تنفیذ  -

  للتعزیز والتحسین
 التهدیدات المحتملة وكیفیة مواجهتها، و  وكیفیة اجتذابهاالفرص المحتملة  -
 زمني تكلفة المسئولیة االجتماعیة ومسئولیة كل شركة في التنفیذ وفق إطار -

متابعة التنفیذ وقیاس وسائل ن مؤشر المسئولیة االجتماعیة إحدى ، وأن یكو محدد
 األداء
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البدء بشركات القطاع الخاص واالفادة من خبرة الجمعیة والجمعیات المماثلة  -
 في التنفیذ.

في مجال  واضحة لتوحید الجهوداستراتیجیة دون ما تقدم یؤكد أن من 
 الجهودسوف تصبح كل  مدعومة بنشر واع لثقافتها المسئولیة االجتماعیة

كما ، محدودة التأثیرمؤقتة _الطیبة والمخلصة الرغم من النیات_على المبذولة
، وتصبح الجهود مستدامةالفائدة ال تتحققولن  ،شخصیةالعالقات العتمد على ت

وهذا لعدد محدود من المستفیدین محصورة في العمل الخیري المرتبط بالزكاة 
نه لو تم بشكل في تحقیق التماسك االجتماعي فإالرغم من أهمیته العمل على 
ا  ا فأكثر تنظیمً ا إیجابیً ا.سوف یحدث تغییرً   ومستدامً

توصي الدراسة بضرورة إنشاء صندوق مختص بالمسئولیة االجتماعیة، و 
دار بواسطة الدولة وتحت إشراف الجهات الرقابیة والمالیة، وینفذ الصندوق  ُ ی

نى على أساس دراسة لتحلیل  ٥-٣استراتیجیة مدتها  االحتیاجات سنوات تُبْ
بنى على التنمویة الفعلیة على مستوى المناطق واألحیاء والمحافظات، كما تُ 

أساس تقدیر حجم الموارد المحتمل إتاحتها بواسطة الشركات، وكذلك نوعیة 
ثابتة، وآالت معدات، ...إلخ.  مالیة أم غیر مالیة(استشارات، وأصول-الموارد

هود تشاركیة وموحدة بین كل من على ج تأسیس االستراتیجیةضرورة تأكید و 
مع ممثلي مجتمع األعمال والشركات، وممثلي المجتمع و الحكومة أو من یمثلها، 

المدني والمواطنین، أو من یمثلهم. وتأكید أن یقوم بدراسة االحتیاجات فریق 
علمیة، وتربویة، وطبیة، واجتماعیة، - بحث متخصص، ویضم عدة تخصصات

نسانیة االستشاریة اإلداریة و وق وهیكله التنظیمي وهیئته وأن یختص الصند - وإ
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یحدد حجم اإلنجاز في  ربإطالق مؤشر المسئولیة االجتماعیة للشركات في مص
ا كما یرصد المعوقات وینشر تجارب النجاح.   الخطة سنویً
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Culture Of Businessmen’s Social Responsibility 
 And Sustainable Development 

Abstract 

Culture is an essential component of society's identity. It is 
a director of behavior. Its intangible content may include 
elements of informal social control, it is therefore binding on 
individuals and groups of society, and embodied in various 
patterns of observed behavior. 

The eradication of poverty and hunger is the first goal of 
the UN sustainable development, which, if achieved, would make 
it easier to achieve the rest of the goals, all of which contribute 
to strengthening the strength and sustainability of societies. 

Egypt has recently faced several economic and social 
crises that have raised the call for companies to assume their 
social responsibility towards society, and sharing the state in 
solving its social and economic problems.  

The problem of the study is determined in describing, 
analyzing the reality of businessmen’s social responsibility, its 
relationship to sustainable development and the impact of socio-
cultural dimension. the above reinforces the importance of the 
topic as an attempt to shed light on an important issue closely 
related to sustainable development. it is one of the research 
interests in Egypt 2030 Plan especially the social and human 
sciences sector. 

Methodology: role theory, functional theory, and social action 
theory. The results were based on a descriptive and analytical 
method and a field study of Alexandria Businessmen 
Association’s activities as a model. It used the information 
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gathering tools such as in-depth interview, observation, and field 
work guide. The results were discussed in three axes: 

- the reality of businessmen’s social role 

- the reality of businessmen social responsibility’s culture 

- businessmen social responsibility and Sustainable Development 
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