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الملخص
هتدف الدراسة إىل بيان واقع ممارسة املسؤولية اإلجتماعية يف الشركات العاملية (شركة
منوذجا) من خالل توضيح خمتلف املفاهيم اخلاصة باملسؤولية اإلجتماعية وأبعادها ومعرفة أهم املبادرات
 وقد توصلت الدراسة إىل أن شركة،Microsoft املتعلقة باملسؤولية اإلجتماعية اليت تقوم هبا شركة
 تلتزم بالعمل الدائم على الوفاء مبسؤولياهتا حنو اجملتمعات من مجيع أحناء العامل كما تقوم بعدةMicrosoft
Microsoft

املسؤولية اإلجتماعية؛
أبعاد املسؤولية
اإلجتماعية؛
.Microsoft شركة

 كما،

Youth Spark

و

Hooray for Giving

مبادرات يف إطار ممارسة مسؤوليتها اإلجتماعية مثل

.تقرتح الدراسة ضرورة تقدمي املؤسسات خدمات ومبادرات ذات قيمة للمجتمع إضافة ألهدافها اإلقتصادية
Abstract
Keywords
The study aims to demonstrate the reality of the practice of social responsibility in
the global companies (Microsoft model) by clarifying the various concepts of social
responsibility and dimensions and knowledge of the most important initiatives on
social responsibility by Microsoft, and the study concluded that Microsoft is committed
to work continuously to fulfill its responsibilities Towards societies from all over the
world as well as several initiatives in the exercise of social responsibility such as
Hooray for Giving and Spark Youth. The study also suggests the need for institutions
to provide services and initiatives of value to society in addition to their economic
objectives.

Social
Responsibility;
Social
Responsibility
Dimensions;
Microsoft
Corporation.

djemaa.kheireddine@univ-biskra.dz : اإليميل، مجعة خري الدين:المؤلف المرسل
149

(مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)

واقع ممارسة المسؤولية اإلجتماعية في الشركات العالمية-شركة  Microsoftأنموذجا-

ص062 -042 :

. 1مقدمة:
بعد تفاقم املشكالت اإلجتماعية واالقتصادية والبيئية يف دول العامل ،واليت كانت الشركات الدولية السبب يف
ظهور بعض منها ،ظهرت ضغوطات كبرية على هذه الشركات يف سبيل مواجهة التزاماهتا ومسؤولياهتا وتصحيح
املمارسات غري املسؤولة الصادرة عنها ،ومع التطور الكبري والسريع يف اجملاالت التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية
واالنسانية والتحديات املعاصرة ظهرت مفاهيم إدارية جديدة لتواكب هذه التطورات ،ومن هذه املفاهيم مفهوم
املسؤولية االجتماعية ،حيث ظهر منذ أكثر من ثالثة عقود ماضية واستمر يف التطور ،وقد بدأت ارهاصات املفهوم
بدفع من املنظمات غري احلكومية كردة فعل للممارسات غري األخالقية لبعض الشركات ،ردود الفعل هذه استطاعت
ومع مرور الوقت أن تصل إىل الشركات واملنظمات الدولية ،والنقابات الصناعية ،واحلكومات ،وأن تشكل ضغطا
مستمرا وحتشد الرأي العام العاملي لدعوة املنظمات ألداء مسؤوليتها االجتماعية.
يكتسب الدور اإلجتماعي للمؤسسات اإلقتصادية أمهية متزايدة بعد ختلي العديد من احلكومات عن جانب
من أدوارها اإلقتصادية و اخلدمية ،حيث تسعى العديد من الشركات إىل تبين برامج فعالة للمسؤولية اإلجتماعية تأخذ
يف اإلعتبار ظروف اجملتمع و التحديات اليت تواجهه ،كما أصبح اإلهتمام باملسؤولية اإلجتماعية مطلبا أساسيا
للمؤسسات من خالل إلتزامها باحلفاظ على البيئة احمليطة هبا ،و عدم تبديد املوارد و القيام بعمليات التوظيف و
التدريب و رفع القدرات البشرية و مساندة الفئات األكثر إحتياجا.
تعترب شركة  Microsoftمن كربى شركات الربجميات يف العامل ،وقد احتلت املرتبة األوىل يف قائمة أفضل 011
شركة متارس أنشطة املسؤولية االجتماعية يف العامل الصادرة من معهد " "Reputationوهو أحد املؤسسات
ا الستشارية العاملية واملتخصص يف رصد إسهامات املؤسسات ،والذي يقوم بتصنيف املؤسسات على مستوى العامل
من ناحية إسهاماهتا يف املسئولية االجتماعية.
1. 1إشكالية الدراسة :انطالقا مما سبق ميكن طرح التساؤل الرئيس للدراسة كما يلي:
 ما واقع ممارسة مفهوم المسؤولية اإلجتماعية في الشركات العالمية؟
2. 0أسئلة الدراسة :ينبثق من اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية:
 ما مفهوم املسؤولية اإلجتماعية؟ وما هي أبعادها؟ ماهو نطاق املسؤولية اإلجتماعية؟ ماهي املباردات املتعلقة باملسؤولية اإلجتماعية اليت قامت هبا شركة  Microsoft؟  3. 0فرضيات الدراسة :من خالل التساؤل الرئيس للدراسة ميكننا صياغة الفرضية الرئيسة التالية: تمارس الشركات العالمية مفهوم المسؤولية اإلجتماعية من خالل القيام بعدة مبادرات.
 4. 0أهداف الدراسة :هتدف الدراسة إىل بيان واقع ممارسة املسؤولية اإلجتماعية يف الشركات العاملية (شركة
 Microsoftمنوذجا) من خالل:
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 توضيح املفاهيم اخلاصة باملسؤولية اإلجتماعية. حتديد نطاق وأبعاد املسؤولية اإلجتماعية . -معرفة املبادرات املتعلقة باملسؤولية اإلجتماعية اليت تقوم هبا شركة

. Microsoft

 1.1أهمية الدراسة :تكمن أمهية الدراسة يف:
 تعاجل أحد املواضيع الراهنة هي املسؤولية االجتماعية يف شركة اعتبار املــسؤولية االجتماعيــة عمليــة مهمــة ومفيــدة للمؤسسات يف عالقتهــا باجملتمع ،واليت من شأهنا حتقيقعدة مزايا سواء بالنسبة للمؤسسة أو اجملتمـع ،وكذلك بالنسبة للدولة.
.Microsoft

 تبيان املبادرات اليت تقوم هبا شركة  Microsoftفيما خيص املسؤولية اإلجتماعية. 1.1منهج الدراسة :لإلجابة على اإلشكالية مت إستخدام املنهج الوصفي التحليلي وذلك لإلملام مبختلف املفاهيم
النظرية للموضوع ،مع دراسة واقع ممارسة املسؤولية اإلجتماعية يف الشركات العاملية (شركة . )Microsoft

 1.0محاور الدراسة :بغية اإلجابة على تساؤل الدراسة ،ارتأينا تناول الدراسة ضمن حمورين :
احملور األول :مفاهيم أساسية حول املسؤولية اإلجتماعية.
احملور الثاين :واقع ممارسة املسؤولية اإلجتماعية يف شركة Microsoft

 .2مفاهيم أساسية حول المسؤولية اإلجتماعية
 0.2تعريف المسؤولية االجتماعية:

شهد تعريف املسؤولية االجتماعية للشركة تغريات جوهرية على مر الزمن وال يزال يتطور مع تقدم اجملتمع وتطور
توقعاته ،إذ ال يوجد تعريف حيظى بقبول عاملي ،كما ال يوجد توافق يف اآلراء بشأن قائمة هنائية للقضايا اليت يشملها،

من أهم هذه التعاريف مايلي:
 يعرفها  Drukerهي":إلتزام املؤسسة جتاه اجملتمع الذي تعمل فيه"( طاهر حمسن الغاليب ،صاحل مهدي حمسنالعامري،9112، ،ص.)92
 كما عرفتها املنظمة العاملية للمعايرة املسؤولية اإلجتماعية بأهنا " حتمل املؤسسة املسؤولية النامجة عن أثر النشاطاتاليت تقوم هبا على اجملتمع واحمليط لتصبح منسجمة مع منافع اجملتمع والتنمية املستدامة(صاحل احلموري ،روال املعايطة،
 ،9102ص ، )01ترتكز املسؤولية اإلجتماعية على السلوك األخالقي ،إحرتام القوانني واألدوات احلكومية وتدمج
مع النشاطات اليومية للمنظمة"( نشرية صادرة عن املنظمة العاملية للمعايرة ،ص. )2
 أما  Robbinsيعرفها "املسؤولية اإلجتماعية للمؤسسة تستند إىل إعتبارات أخالقية مركزة على األهداف بشكلإلتزامات بعيدة األمد تفي هبا املؤسسة مبا يعزز صورهتا يف اجملتمع"( عبد اهلل بن منصور ، 9112،ص.)990
 تعرف املسؤولية اإلجتماعية على أهنا "تعهد والتزام متخذي القرار يف القيام باألفعال اليت من شأهنا أن حتافظ علىثروة اجملتمع وتطورها ،مع حتقيق فائدهتا الذاتية يف نفس الوقت .فهذا يعين بأن املسؤولية االجتماعية تتمثل بتحقيق
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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أفضل مستوى من البناء لنوعية احلياة ولعامة أفراد اجملتمع ،فهي تعين التنسيق بني أعمال املنظمة وفائدهتا الذاتية وما
يطلبه اجملتمع منها" (الرحاحلة عبد الرزاق سامل  ،9100 ،ص .)52
 عرف البنك الدويل املسؤولية اإلجتماعية للمنظمات على أهنا" :إلتزام أصحاب النشاطات التجارية باملسامهة يفالتنمية املستدامـة من خالل العمـل مع موظفيهم وعائالهتم واجملتمع احمللي لتحسني مستوى معيشة الناس بأسلوب
خيدم التنمية وخيدم التجارة يف آن واحد  ،كما أن الدور التنموي الذي يقوم به القطاع اخلاص جيب أن يكون مببادرة
داخلية وقوة دفع ذاتية من داخل صناع القرار يف املنظمة"( بومدين بروال. )9100 ،
 2.2المسؤولية االجتماعية في ظل مختلف األنظمة االقتصادية .
ختتلف األنظمة يف حتديد املسؤولية االجتماعية للمؤسسات فكل نظام ينظر هلا من زاويته اخلاصة كما يلي(مراد
سكاك ،9100 ،ص ص :)910،919
 1.1.1النظرة اإلسالمية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات:

يف اإلسالم املؤسسة شخص معنوي عليها واجب العمل لتحقيق املسؤولية االجتماعية يف األرض .واإلطار

الذي جيب أن حيكم عملها هو النظام االقتصادي الذي وضحه اإلسالم من خالل اجلوانب التالية:
 المصلحة الشخصية :اهلدف منها هو إثراء احلياة ومتكني اإلنسان من االستمتاع بطيباهتا مبا يكسبه منعمله وسعيه باحلالل بدون إستغالل للعمال.
 المنافسة :وسيلة حتقيق املصلحة الشخصية هي العمل ،حيث يقرن الكسب بالعمل ،مع اإلعرتاف بالفروقالفردية بني البشر لكل حسب جهده وطاقته.
 الحرية :فشرط العمل هي احلرية ،والعدل هو الطابع الرئيسي يف اإلسالم وال منافسة إال يف وجود العدلواحلرية.

 األخالق :مبدأ العمل هو مكارم األخالق ألن االقتصاد اإلسالمي ملتزم بالتصرفات األخالقية وهذا ما حيدمن أضرار احلرية.
 المصلحة االجتماعية :كضابط للعمل ،فمصلحة اجملتمع أوىل ،مما حيد من احلرية الفردية ألن املال يفاإلسالم هو مال اهلل وامللكية وظيفة حتكمهما ضوابط اجملتمع اإلسالمي.

 -اإلنفاق :كضرورة للعمل للوفاء باملسؤولية االجتماعية سواء لإلعمار أو لإلمثار أو لتحقيق التكافل

االجتماعي بني البشر واملال ال يذكر يف القرآن إال مقرونا باإلنفاق.
هبذا فإنه يف ظل االقتصاد اإلسالمي يكون على املنشأة حتقيق أهداف اجتماعية جبانب األهداف االقتصادية
مما يتحقق التوازن.
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 1.1.1المسؤولية االجتماعية في ظل األنظمة الوضعية:
املؤسسات اليت تعمل يف ظل نظم اقتصادية وضعية ال تقوم يف الغالب مبسؤولياهتا االجتماعية ،فالنظام
االشرتاكي ينظر إىل دور املؤسسة يف زيادة اإلنتاج لصاحل مصلحة اجملتمع مع احلد من املصلحة الفردية وإنعدام احلرية
الفردية واملنافسة ،واالقتصاد الرأمسايل ينظر لدور املؤسسة على أهنا مقصورة على مالكها وأن هدفها الوحيد هو حتقيق
الربح "حيث أنه بتحقيق أقصى ربح سوف تتحقق مصلحة اجملتمع" وليس هناك مسؤولية اجتماعية للمؤسسات
سوى يف حتقيق زيادة األرباح.
 2.1أنواع المسؤولية اإلجتماعية.
هناك العديد من التقسيمات ألنواع املسؤولية اإلجتماعية للمؤسسة ،ولعل من أمهها هو ما أشار إليه أستاذ اإلدارة
كارول ( )Carrollمن جامعة جورجيا األمريكية بقوله أن  " :املسؤولية اإلجتماعية للمنظمة توجد على شكلني
وذلك حسب توجيه برامج املؤسسة ،فقد تكون إجتاه عماهلا ونطلق عليها املسؤولية الداخلية ،وقد تكون موجهة
للمجتمع فنسميها املسؤولية اخلارجية" وهو ما توضحه كالتايل(فاتن باشا ،9101،ص ص :)052 ،059
 1.2.1المسؤولية اإلجتماعية الداخلية:

وترتبط هذه املسؤولية باألفراد واملوارد اليت يتم إستخدامها واملرتبطة باألداء احملقق داخل املؤسسة ،وأي نشاط من
شأنه أن يسهم يف تطوير العاملني وحتسني نوعية حياة العامل ،وضمن هذا ميكن حصر خمتلف النشاطات اليت ميكن

أن تقوم هبا املنظمة جتاه عماهلا وتندرج ضمن مبدأ املسؤولية اإلجتماعية:

 وضع تسهيالت أمام العمال من أجل إقتناء السيارات واألجهزة الكهرومنزلية.
 توفري ظروف عمل صحية وتتوفر على عنصر السالمة املهنية.

 بناء مرافق خمتلفة خلدمة العمال واإلستفادة منها مثل قاعات العالج والنشاطات الرياضية ،وخمتلف الدورات
التكوينية اليت تقدمها املنظمة للعمال يف اجلانب العملي باإلضافة إىل اجلوانب األخرى خاصة منها البيئية.

 املسامهة يف حتسني ظروف عيش العمال وعائالهتم عن طريق مثال تسهيل إقتناء مساكن الئقة ،إنشاء دور
حضانة خاصة بأطفال العمال وتنظيم رحالت لصاحلهم يف أيام العطل.
وميكن القول أن املنظمة اليت تتبىن املسؤولية اإلجتماعية الداخلية حتظى برضا العمال والنقابات العمالية وكذلك
ال تواجه مشاكل مقاومة التغيري.
 1.2.1المسؤولية اإلجتماعية الخارجية:

هتتم مبختلف احلاالت املرتبطة باملشكالت اليت يعاين منها اجملتمع واليت تعد مجيعا مبثابة مؤثرات سالبة على

مدخالت منظمات األعمال حنو حتقيق أهدافها اإلجتماعية واملتمثلة يف تذليل املشكالت ومعاجلتها واملسامهة يف
خلق قيم وأمناط إجتماعية إجيابية يف اجملتمع.
وتعمل منظمات األعمال من منطلق هذه املسؤولية لتوفري السلع املناسبة وبالكميات واألسعار واملواصفات واجلودة
الالزمة لرفع مستوى املعيشة ،كما أصبحت املنظمات اليوم ذات وعي جتاه ختفيض امللوثات اجلوية والصوتية وحساب
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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األرباح واخلسائر كوسيلة لتقييم األداء غري الفعال للمنظمات ،وكذلك ظهرت أنظمة خمتلفة داخل املنظمة مثل نظام
التسويق اإلجتماعي والذي يتطلب حتقيق أهداف إجتماعية.
ومبا أن املنظمة تنشط يف وسط متغري فإهنا تؤثر وتتأثر مبختلف عناصر السياسات واإلسرتاتيجيات حىت يف خدمة
اجملتمع.
ولعل أهم أوجه املسؤولية اإلجتماعية اخلارجية يتجلى يف خمتلف املشاريع اخلريية اليت تتبناها املنظمة مثل بناء
املستشفيات واملدارس ودور األيتام والعجزة أو عن طريق رعايتها ملختلف التظاهرات ثقافية كانت أو إجتماعية أو
رياضية ،باإلضافة إىل ذلك خمتلف املشاريع والربامج اليت تسطرها املنظمة يف إطار اماية البيئة والتقليل من آثار
التلوث ،وميكن القول أن املنظمة اليت تتبىن مثل هذه املشاريع تلقى قبوال واسعا من طرف اجلمهور.
 2.1نطاق المسؤولية اإلجتماعية:

تساهم املؤسسات يف تفعيل املسؤولية اإلجتماعية من خالل عدة جوانب أمهها(صاحل السحيباين ،9112 ،ص
ص :)1،2
 1.2.1الجانب الثقافي.
ويندرج حتت هذا اجلانب:
 دعم التطور الثقايف واحلضاري. نشر ثقافة اإللتزام باألنظمة والقوانني يف اجملتمع. تعزيز الثقافة الوطنية والتارخيية. التواصل الثقايف العاملي. 1.2.1الجانب اإلجتماعي.
ويرد يف اجلانب اإلجتماعي ما يلي:
 إحرتام األنظمة والقوانني. تعزيز القيم األخالقية والتكافل اإلجتماعي. مواجهة الكوارث واألزمات. دعم األنشطة الرياضية و الصحية 2.2.1الجانب البيئي .

ويرد يف اجلانب البيئي ما يلي:

 املمارسة البيئية الصحيحة فيما يتعلق بالعملية اإلنتاجية. تطوير بيئة العمل. اإللتزام البيئي على املستوى احمللي والعاملي اإليزو .09111054
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 2.2.1الجانب اإلقتصادي.
أما اجلانب اإلقتصادي فريد فيه ما يلي:
 دعم األنشطة اإلقتصادية واإلجتماعية. اإللتزام باجلانب األخالقي يف األنشطة اإلقتصادية. اإلهتمام باملوظفني من خالل تدريبهم وتطويرهم والتعامل معهم من خالل مبدأ تكافؤ الفرص واملساواة. 1.2.1الجانب القانوني.
ويرد يف اجلانب القانوين ما يلي:
 إحرتام القوانني واللوائح احمللية والوطنية أثناء ممارسة النشاط اإلقتصادي. مراعاة القوانني واملعايري الدولية. الشفافية يف نشر اللوائح لإلطالع عليها من قبل مجيع املوظفني واجلهات القانونية االخرى. 1.1أبعاد المسؤولية االجتماعية:

سعى العديد من الكتاب والباحثني حملاولة حتديد أبعاد املسؤولية االجتماعية من وجهات نظر خمتلفة ،وقد حدد
 Carrollأربعة أبعاد للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،ومتثلت فيما يلي(حممد فالق ،مسرية أحالم حدو،9105 ،

ص ص :)911،910
 1.1.1البعد اإلقتصادي :تقضي استخدام املوارد بشكل رشيد لتنتج املؤسسات سلعا وخدمات جبودة عالية ،كما
يقضي هذا البعد املنافسة العادلة عن طريق احرتام قواعد املنافسة وعدم إحلاق األذى باملنافسني ،وجيب أن تكون

املنظمة نافعة وجمدية إقتصاديا ،وأن حتاول جاهدة توفري األمان لآلخرين(صديق زكريا ،بن جيمة عمر ،9101 ،ص
.)021
 1.1.1البعد القانوني :يقتضي هذا البعد اإللتزام الواعي والطوعي بالقوانني والتشريعات املنظمة ملختلف اجملاالت يف
اجملتمع ،كاحرتام قوانني اماية املستهلك ،اماية البيئة عن طريق منع التلوث ،كما يقتضي هذا البعد حتقيق السالمة
والعدالة ،سواء عن طريق التقليل من إصابات العمل أو حتسني ظروف العمل ومنع عمل املسنني وصغار السن.
 2.1.1البعد األخالقي :يستند هذا البعد إىل حتقيق اجلوانب القيمية واألخالقية والسلوكية واملعتقدات يف اجملتمع
الذي تعمل فيه املؤسسة ،وعلى هذه األخرية أن تلتزم بعمل ما هو صحيح وعادل ونزيه(حممد فالق ،9109،ص

.)92
 2.1.1البعد الخير( التطوعي) :وهي املنافع واملزايا اليت يرغب اجملتمع احلصول عليها من املؤسسة كالدعم املقدم
ملشاريع اجملتمع احمللي واألنشطة اخلريية...إخل(ضيايف نوال ،9101 ،ص  ، )31هذا البعد يرتبط مببدأ تطوير نوعية

احلياة بشكل عام.
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والشكل املوايل ميثل منوذج خمطط متدرج ملسؤوليات الشركة والذي يتحرك ابتداء من املسؤولية اإلقتصادية
باجتاه املسؤولية القانونية مرورا باملسؤولية األخالقية واليت تعرب عن التوجه اإلجتماعي وانتهاء مبسؤوليات املؤسسة
اخلريية.
شكل رقم ( :)11هرم المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات.

المصدر :شاكر جار اهلل اخلشايل ،عباس سامل الرواشدة ،أثر أنواع الثقافة التنظيمية في تحديد مستوى المسؤولية اإلجتماعية

للشركات ،دراسة ميدانية يف الشركات األردنية ،جملة أردنية -األداء -العدد  ،090األردن ،9101 ،ص .91

وتعترب املسؤولية اإلقتصادية والقانونية يف هذا النموذج من املطالب األساسية للمجتمع واليت جيب تلبيتها من قبل
املنظمات ،يف حني متثل املسؤولية األخالقية واخلريية توقعات ورغبات اجملتمع واليت جيب أن تتبناها املؤسسات.
ويعكس الوضع املتسلسل هلذه املسؤوليات طبيعة ترابط بعضها بالبعض اآلخر ،اذ ال ميكن للمؤسسة أن تتحمل
مسؤولية األنشطة اخلريية قبل حتملها املسؤولية اإلقتصادية والقانونية واألخالقية جتاه اجملتمع .كما جيب التنويه إىل تعدد
األطراف اليت هلا مصلحة مع املؤسسة ،لذا فهي ختتلف يف نظرهتا ألمهية املسؤوليات حيث يهتم املسامهون باملسؤولية
اإلقتصادية ،يف حني يعطي العمالء أمهية أكرب للمسؤولية األخالقية ،أما العاملون فريكزون على املسؤولية القانونية،
فيما يهتم اجملتمع احمللي باملسؤولية اخلريية(شاكر جار اهلل اخلشايل ،عباس سامل الرواشدة ،9101 ،ص.)90
 1.1استراتيجيات المسؤولية اإلجتماعية:
من خالل األبعاد اليت طرحها

Carroll

جند أربع إسرتاتيجيات للمسؤولية اإلجتماعية تتبعها املؤسسات

اإلقتصادية وتتمثل يف(طاهر حمسن منصور الغاليب ،صاحل مهدي حمسن العامري ، 9111 ،ص:)29
 1.1.1اإلستراتيجية اإلستباقية (التطوعية) :هي أن تأخذ املؤسسة القيادة يف جمال املبادرة اإلجتماعية لإليفاء
مبستلزمات املسؤوليات اإلقتصادية والقانونية واألخالقية والتطوعية.

 1.1.1اإلستراتيجية التكيفية :هي أن تعمل املؤسسة وفق احلد األدىن املقبول واملطلوب لإليفاء باملتطلبات
واملسؤوليات اإلقتصادية واألخالقية والقانونية.

 2.1.1اإلستراتيجية الدفاعية :وهي أن تعمل املؤسسة وفق احلد األدىن املقبول واملطلوب لإليفاء باملتطلبات
واملسؤوليات اإلقتصادية واإلجتماعية.
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 2.1.1اإلستراتيجية الممانعة (التعويقية) :هي قيام املؤسسة مبحاربة الطلبات اإلجتماعية.
وميكن أن نصور ما تقدم من أفكار يف املخطط التايل:
الشكل رقم ( :)11تدرج الدور اإلجتماعي للمؤسسة.

المصدر :صاحل مهد حمسن العامري ،طاهر حمسن منصور الغاليب ،اإلدارة واألعمال ،دار وائل للنشر والتوزيع ،9111،ص.29

 .3واقع ممارسة المسؤولية اإلجتماعية في شركة .Microsoft
 1.2نبذة عن شركة

:Microsoft

 Microsoftهي إختصار لـ  ،Micro Computer Soft Wareتأسست يف 04أفريل  1975يف
بالواليات املتحدة األمريكية  ،من قبل  Bill Gatesو  Paul Allenمث انضم إليهم  Steve Ballmerيف سنة
 1980والذي توىل إدارة الشركة إبتداءا من . 2000 /10/ 14

Albuqueque

شركة مايكروسوفت شركة متعددة اجلنسيات تعمل يف جمال تقنيات احلاسوب ،بلغ عائدها لسنة  9105أكثر من
 22مليار دوالر ،ويعمل هبا  009,111موظف ( )9105وهي أكرب مصنع للربجميات يف العامل من ناحية
العائدات اعتبارا من عام  9105تطور وتصنع وترخص مدى واسعا من الربجميات لألجهزة احلاسوبية ويقع املقر
الرئيسي للشركة يف ضاحية ريدمونت ،سياتل ،بوالية واشنطن ،الواليات املتحدة األمريكية .
عند تأسيس شركة مايكروسوفت ،اختذ كل من بيل غيتس وبول ألني من مدينة ألبوكريك يف والية نيو مكسيكو مقرا
للشركة ومن مث انتقلت الشركة إىل موقعها احلايل .جتدر اإلشارة أن بيل غيتس وبول ألني مها املؤسسني واملالك هلذه
الشركة قبل أن تصبح من الشركات العامة واملتداولة يف أسواق األسهم( . ) https://ar.wikipedia.org/
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 1.2المسئولية االجتماعية لشركة :Microsoft

تعترب شركة مايكروسوفت من كربى شركات الربجميات يف العامل ،وقد احتلت املرتبة األوىل يف قائمة أفضل 011
شركة متارس أنشطة املسؤولية االجتماعية يف العامل الصادرة من معهد " "Reputationوهو أحد املؤسسات
االستشارية العاملية واملتخصص يف رصد إسهامات املؤسسات ،والذي يقوم بتصنيف املؤسسات على مستوى العامل

من ناحية إسهاماهتا يف املسئولية االجتماعية.
حتت شعار " تأثير حقيقي من أجل غد أفضل" تلتزم مايكروسوفت بالعمل الدائم على الوفاء مبسؤولياهتا العامة

واليت ختدم احتياجات الناس يف اجملتمعات من مجيع أحناء العامل.
مع تزايد منو الشركة وسعت مايكروسوفت هذا االلتزام إىل ما هو أبعد من املنتجات واخلدمات اخلاصة هبا ،من خالل

العديد من املبادرات والتشبيك مع الشركاء ،مبا يف ذلك احلكومات ،واملنظمات غري الرحبية وغريها من املنظمات .من
أهم هذه املبادرات ما يلي(:) http://blog.naseej.com/2013/12/03/corporate-social-responsibility
 1.1.2مبادرة !:Hooray for Giving
العطاء واملنح متأصل قي ثقافة مايكروسوفت .تعمل مايكروسوفت على تشجيع املوظفني لديها على العمل التطوعي
يف خدمة اجملتمع ،من خالل منح املوظفني الذين يرغبون يف االشرتاك بالعمل التطوعي وقت مدفوع األجر ،وإتاحة
فرص للموظفني لالشرتاك يف فريق العمل التطوعي يف الشركة ،واستخدام موارد وأدوات الشركة يف العمل التطوعي.
عندما بدأ برنامج املنح يف عام  ،0223شارك ما يقرب من  911موظف يف مايكروسوفت يف جتميع 01،111
دوالر للمؤسسات غري الرحبية .اليوم ،يشارك أكثر من  32،111موظف يف احلملة ،وهو ما يقرب من  ٪52من
إمجايل القوى العاملة األمريكية يف مايكروسوفت.
بلغت قيمة تربعات املنظمات خالل  31املة مت إطالقها منذ عام  0223حوايل  0مليار دوالر واليت صبت يف
أكثر من  30،111من املنظمات غري الرحبية يف مجيع أحناء العامل.
 1.1.2مبادرة :Microsoft Youth Spark
يواجه الشباب اليوم فجوة يف الفرص املتاحة أمامهم .فجوة بني أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إىل املهارات
والتدريب اليت حيتاجوهنا للنجاح يف التقاط الفرص ،وأولئك الذين ال يفعلون ذلك .يف وجود أكثر من  12مليون من
الشباب العاطلني عن العمل يف مجيع أحناء العامل ،ترى مايكروسوفت أن عليها القيام مبسئوليتها االجتماعية ملأل هذه
الفجوة من أجل تأمني مستقبل هؤالء الشباب ،والدفع قدما باالقتصاد العاملي.
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت "ستيف باملر" عن مبادرة  ، Microsoft YouthSparkوهي مبادرة عاملية
هتدف خللق الفرص أمام  311مليون شاب حول العامل على مدى ثالث سنوات .من خالل  31برناجما وشراكات
مع  025من املنظمات غري الرحبية اليت ختدم الشباب ،يف العام األول وحده  Microsoft YouthSparkخلقت
فرصا جديدة ألكثر من  013مليون من الشباب يف أكثر من  011بلدا يف مجيع أحناء العامل .ترى مايكروسوفت
أن هناك الكثري ال يزال عليها القيام به ،فمن خالل رؤيتهم ملا حيدث فقد توصلوا إىل قناعة بأن الشباب عندما يأخذ
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زمام املبادرة ال حيدث التغيري فقط يف حياهتم ولكن ميتد ليشمل حياة اآلخرين من حوهلم ،مما جيعل هلم تأثري حقيقي
يف جمتمعاهتم احمللية وعلى املستوى العاملي.
توفر مبادرة  Microsoft YouthSparkالعديد من اخلدمات من بينها:

 منح الشباب ،موقع دويل خمصص للمنح فائقة الصغر والذي يعمل على مجع املنح واملسامهات للمؤسسات
غري الرحبية اليت تعمل على قضايا الشباب يف أحناء العامل

 حمور مركزي ملبادرة  YouthSparkوهو مساحة على اإلنرتنت ميكن من خالهلا للجميع الوصول إىل
مجيع اخلدمات والربامج واملوارد املقدمة للشباب واليت توفرها مايكروسوفت وشركائها من املنظمات غري
الرحبية.
 مبادرة مايكروسوفت اخلريية :وهى جمتمع دويل على اإلنرتنت ميكن الشباب من التعاون ،واالبتكار ودعم
بعضهم البعض يف استخدام التكنولوجيا لتحقيق الفارق جملتمعاهتم.
 تتجاوز مبادرة  YouthSparkأفكار املنح واملسامهات التقليدية حيث تضم جمموعة واسعة من الربامج
العاملية اليت تدعم الشباب بإمكانيات الوصول للتكنولوجيا ،واحلصول على تعليم أفضل وإهلام الشباب
لتخيل الفرص اليت ميكنها أن تطلق كامل قدراهتم.
 2.2مساهمة

Microsoft

في مصر:

سامهت مايكروسوفت على املستوى احمللى ىف مصر خالل سنة  9109مبا يقرب من  9مليون دوالر كأموال
سائلة وتربعات لدعم التنمية احمللية ،وقامت الشركة عرب برامج املواطنة باالستثمار ىف دعم فرص التدريب واحلصول
على فرص العمل للشباب املصرى  ،وقدمت التدريب ألكثر من  92ألف شاب كما أطلقت بوابة MasrWorks
أول مركز إلكرتوىن للتدريب وموارد التوظيف ىف مصر ،ووفرت فرصة الوصول إىل التكنولوجيا ملئات املواطنني ىف
املناطق احملرومة من خالل املة  Get Onlineحيث قامت بتدريب أكثر من  0911مدرب هبدف الوصول إىل 31
ألف متدرب ،وباإلضافة إىل ذلك قامت املة  Connect Sinaiباملساعدة ىف معاجلة قضايا التنمية االجتماعية
واالقتصادية ىف منطقة سيناء احليوية.
قال خالد عبد القادر مدير عام مايكروسوفت مصر ان الشركة تلتزم خبدمة اجملتمع ىف مصر ،وتشارك ىف العديد من
الربامج واملبادرات الىت تستهدف تنمية اجملتمع ىف العديد من اجملاالت مبا ىف ذلك دعم الشباب وتوفري التدريب من
أجل حتسني فرص احلصول على عمل ،وتدعيم منظمات اجملتمع املدىن وغريها ،ونتيجة لإلجنازات الكبرية الىت حققتها
الشركة ىف هذا اجملال خالل الشهور املاضية مت اختيار مصر واحدة من بني  91عضوا على مستوى العامل للمشاركة
ىف منافسات  Global 2012 Microsoft Nextبعد أن متكنت الشركة من حتقيق  %22من امالت التوعية
الداخلية ،واالندماج ىف كافة امالت التسويق ،وحتقيق درجة عالية من النجاح ىف أربعة مبادرات أساسية موجهة
للشباب ،ومبادرة أخرى موجهة لتدعيم املنظمات غري احلكومية.
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خالل الشهور املاضية تفاعلت الشركة مع املنظمات غري احلكومية ،وكان الرتكيز على دعم استخدام التكنولوجيا
احلديثة من مايكروسوفت خاصة املنتجات املرتبطة بتكنولوجيا السحابة ،وبرامج إدارة عالقات العمالء  ،CRMوقد
جتاوز عدد املنح املقدمة هلذه املنظمات الرقم املستهدف بنسبة  %929مبا يعادل أكثر من مليون و  911ألف
دوالر ،مع عقد جمموعة من املؤمترات اخلاصة وتقدمي االستشارات التطوعية ملساعدة املنظمات غري احلكومية على
االستجابة االجيابية للمشاكل الىت يواجهوهنا أثناء العمل وذلك باستخدام تكنولوجيا مايكروسوفت.
وضمن جهودها خلدمة اجملتمع تركزت معظم أنشطة املة  Business Practice Responsibleمن مايكروسوفت على
دعم مبادرة األمن اإللكرتوىن اليت أطلقتها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على مستوى مصر ،حيث وصلت
إىل  02111مستهلك ،و 0111شاب من مدرىب مراكز التكنولوجيا ،و 9111شاب باإلضافة إىل  0911من
خرباء تكنولوجيا املعلومات.
على املستوى العاملى قامت مايكروسوفت سبتمرب املاضى قامت بإعادة توجيه معظم اجلهود اخلاصة خبدمة اجملتمع ىف
الشركة إىل قطاع الشباب  ،مع إطالق مبادرة  Microsoft YouthSparkوهى مبادرة على مستوى املؤسسة هتدف
إىل ربط  311مليون شاب بفرص التعلم والتوظيف وبناء األعمال اخلاصة بالتعاون مع احلكومات واملؤسسات غري
احلكومية والشركات األخرى هبدف تضييق الفجوة ىف الفرص املتاحة أمام الشباب بني املالكون المكانية الوصول
للتكنولوجيا واملهارات وبني الذين ال ميلكوهنا(.)https://alborsanews.com
 .2الخالصة:
من خالل دراسة واقع ممارسة املسؤولية اإلجتماعية يف الشركات العاملية (شركة  Microsoftمنوذجا) توصنا إىل النتائج
التالية:
 يعترب تبين برامج املسؤولية االجتماعية من أهم معايري جناح الشركات العاملية. تعترب شركة  Microsoftمن أهم الشركات اليت متارس أنشطة املسؤولية اإلجتماعية يف العامل. -تلتزم شركة

Microsoft

بالعمل الدائم على الوفاء مبسؤولياهتا حنو اجملتمعات من مجيع أحناء العامل.

 -قيام شركة  Microsoftبعدة مبادرات يف إطار ممارسة مسؤوليتها اإلجتماعية مثل

Hooray for Giving

و . Youth Spark

 -التوصيات :نقرتح التوصيات التالية:

 جيب على كل أنواع الشركات تبين أبعاد املسؤولية اإلجتماعية.
 ضرورة تقدمي املؤسسات خدمات ومبادرات ذات قيمة للمجتمع إضافة ألهدافها اإلقتصادية.

 جيب على املؤسسات اإلهتمام باملسؤولية اإلجتماعية بكافة أبعادها على غرار شركة . Microsoft
 ضرورة قيام املؤسسات خبدمات للمجتمع حىت ولو كانت بسيطة.
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