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 وعلى ألامين، النبي   سيدنا دمحم املرسلين، سيد على والسالم والصالة العاملين، رب هلل لحمدا

 .أجمعين وصحبه آله

 وأخًرا، ،عملإن الحمد والشكر هلل عز  وجل الذي أعانني على انجاز هذه ال
ً
 فالشكر هلل أوال

 .و الشكر للوالدة والعائلة الكريمة على مختلف الدعم واملساندة إلتمام هذا العمل

فله جزيل الشكر والعرفان " روابحي  عبد الناصر"ثم الشكر لألستاذ املشرف الدكتور 

مة التي ساهمت كثيرا في تحديد مسار  ؛هذا العمل على نصائحه وتوجيهاته القي 

 ألاستاذكذلك لألساتذة الذين لم يبخلوا علي  باملساعدة والنصح وعلى رأسهم  الشكر

   "فتيحة ونوغي" الدكتورة  وألاستاذة  "عبد الوهاب بلمهدي" الدكتور 

ساعدههم يي في ات محل الدراسة ملسؤسساملكما أتقدم بالشكر الجزيل لكل القائمين على 

ي أسمى عبارات الشكر والعرفان عملالانجاز   .فلهم من 

أعضاء لجنة املناقشة على قبولهم مناقشة  لألساتذة  مسبقادون أن أنس ى توجيه الشكر 

 وإثرائه أكثر؛ العمل

وكل من ساهم في انجاز هذه الدراسة ...ةيمسا ،حصبا ،ةشافي :نموالشكر موصول لكل 

 .من بعيد أو قريب

 

 نسأل هللا العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم 

 .فإن أصبنا فمن هللا وإن أخطئنا فمن أنفسنا ومن الشيطان
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 ي الطاهرةــــــــــــإيى روح أبـ

 حفظها هللا ـيأمـــــــــــــــــــالوطن واملوطن إيى 

 إيى من ربتني وكانت أمـــي الثانية

 وكل عائلتي أخواتيإليكم إخوتي ،

 إيى كل ألاصدقاء والزمالء

 إيى جـزائـر الغد

 .....إيى كل من أحـب

 

 إليكم جميعـا أهدي هذا العمل املتواضع

 

 .ــــارة  س  



 

ـــــــــــــــدمة  
مق 
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يف ظل التغريات اهلائلة اليت يشهدها عامل األعمال اليوم خاصة مع التطور الثقايف واالجتماعي، أين 
وجدت املؤسسات نفسها تعيش يف عامل زالت فيه كل احلواجز، عامل واسع الكل فيه مرتبط ابلكل وأي تغيري 

هتمام املتزايد خر، ومن بني هذه املتغريات هو االحيدث ولو كان بعيدا سيؤثر على املؤسسة بشكل أو آب
 إىلابلتنمية املستدامة كإحدى السياسات الفعالة للحفاظ على املوارد واستغالهلا بعقالنية، وهذا ما أضاف 

 .املسؤولية االجتماعيةمسؤوليات املؤسسة  مسؤولية جديدة هي 
سؤولية االجتماعية من بني أه  املفاهي  املتداولة يف أوسا  املال واألعمال حول العامل، فاملؤسسة املتعد 

اجملتمع الذي تنشط فيه، هلا حقوق وعليها واجبات ولعل من أبرز هذه  يف واطنمثلها مثل املأصبحت املواطنة 
 ". خدمة اجملتمع واملسامهة يف تطويره وتنميته"الواجبات 

قيي  جناح ومتيز املؤسسة يف عامل األعمال يرتكز على املؤشرات املالية ومقدار الربح احملقق فقط فل  يعد ت
وال ميكن للمؤسسة أن  ،ا يف خدمة اجملتمع الذي تنشط فيهوإمنا ما حيدد جناحها ومتيزها هو مدى مسامهته

ختلق القيمة ألطراف معينة على حساب أطراف أخرى بل عليها أن تكون أكثر استجابة وتوازان فيما يتعلق 
 .أبدائها االجتماعي وحتقيقها ملصاحل خمتلف األطراف

ما بل أكثر من ذلك تتطلب التزا ،من أفراد املؤسسة مبصاحل اجملتمع كبريا    هذه االستجابة تتطلب وعيا  
القي   مصدر خمتلف السلوكيات داخل املؤسسة، واليت بدورها متثل الفرد هوأن  كونأخالقيا جتاهها،  

  .واملعتقدات اليت تشكل يف جمملها ثقافة تنظيمية تتبناها املؤسسة
بناء  إىلركائزها، فإن هذه األخرية أبمس احلاجة  ابعتبار املورد البشري من بني أه  موارد املؤسسة وو 

بيئة ثقافية قوية تشمل جمموعة من القي  واملعتقدات واملبادئ اليت متيزها عن غريها من املؤسسات فهي تعترب 
 .بطاقة شخصية خاصة هبا

من هذا املنطلق فإن تبين املؤسسة ألبعاد املسؤولية االجتماعية وحماولة دجمها ضمن ثقافتها التنظيمية 
واإلدارة يف املؤسسة من تبين هذه األبعاد  األفرادساراتيجية، سوف ميكن وقبل ذلك ضمن رسالتها ورؤيتها اإل

 .والعمل على حتقيقها وتطبيقها على أرض الواقع، ابعتبارها جزء من رسالة املؤسسة ومن أهدافها

 :الدراسة إشكالية .1
تزام وإمنا هو الإن التزام املؤسسة مبسؤوليتها االجتماعية ليس قانونيا أو إجباراي يف غالب األحيان، 

املسؤولية االجتماعية وتطبيقها نظرا ألمهيتها  أبعادواملؤسسة أبمس احلاجة لتبين  ،طوعي أخالقي ابلدرجة األوىل
افتها البالغة يف ضمان استمرارها وجناحها، وألنه كذلك جيب أن يكون هذا االلتزام مارسخا يف قي  املؤسسة وثق

  .ا املؤسسةوليس جمرد شعارات تتبناه التنظيمية
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 االقتصاد شهدهاي اليت التطورات هذه عن مبنأى ليست اجلزائر يف االقتصادية املؤسسات أن ومبا
وحرصت أمهية املسؤولية االجتماعية  أدركت معظ  املؤسسات ومنظمات األعمال يف العامل فإهنا مثل العاملي،

 . التطورات من أجل ضمان االستمرارية والنجاحعلى تبنيها وااللتزام هبا ومواكبة خمتلف 
فإذا جنحت املؤسسة يف إرساء ثقافة تنظيمية قوية تؤمن املسؤولية االجتماعية، تكون قد قطعت شوطا  

 .كبريا يف رحلتها حنو خدمة اجملتمع والنجاح يف تطبيق برامج املسؤولية االجتماعية
 :يلالتا الرئيسي سؤالال شكالية الدراسة حولتتمحور إ سبق، ما ضوء يف

سؤوليتها التزامها مبالسائدة يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية على أتثري الثقافة التنظيمية مدى ما 
 ؟االجتماعية

  :شكالية الرئيسية جمموعة من االسئلة الفرعية التاليةوتتفرع عن اإل
وفقا لنموذج  حمل الدراسة االقتصادية اجلزائرية اتيف املؤسس السائدة الثقافة التنظيمية هي طبيعةما  .1

 ؟هوفستيد الرابعي
حمل  املؤسسات االقتصادية اجلزائرية يف ثقافة وممارسةواقع املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ما  .2

 ؟ الدراسة
جتاه  مبسؤوليتها االجتماعيةحمل الدراسة االقتصادية اجلزائرية  التزام املؤسساتهل هناك تباين يف  .3

  ؟أصحاب املصاحل
ملسؤولية ابالتزامها على يف املؤسسات حمل الدراسة ما مدى أتثري الثقافة التنظيمية السائدة  .4

 ؟جتاه كل طرف من أصحاب املصاحل االجتماعية
 :الدراسة فرضيات .2

 لنقوم مؤقتة، كإجاابت الفرضيات من جمموعة ضعن واإلجابة على األسئلة املطروحةاإلشكالية  ملعاجلة
 :صحتها من خطئها الحقا وهي ابختبار

السائدة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة ابإلجيابية  تتس  الثقافة التنظيمية :الفرضية األوىل
 د؛ يحيث تسودها األبعاد األربعة لنموذج هوفست

املؤسسات االقتصادية  ممارسة يفحاضرة كو كثقافة غائبة  للمؤسسات املسؤولية االجتماعية : الفرضية الثانية
 ؛ حمل الدراسةاجلزائرية 
جتاه سؤوليتها االجتماعية حمل الدراسة مباجلزائرية االقتصادية املؤسسات  التزامهناك تباين يف : الثالثةالفرضية 

 ؛على أرض الواقع تطبيقهاوتفاوت يف أصجاب املصاحل 
االقتصادية اجلزائرية حمل  اتالتزام املؤسس السائدة علىهناك أتثري إجيايب للثقافة التنظيمية : رابعةالفرضية ال

 .أصحاب املصاحل االجتماعية جتاه خمتلف الدراسة مبسؤوليتها
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 الدراسة هيكل .3
  :ية والفرضيات السابقةلشكابناؤه انطالقا من اإل مت الذي الدراسة هيكل التايل الشكل ميثل

 الدراسة هيكل(: 11)الشكل 















 

 

  

 من اعداد الباحثة :املصدر

 الدراسة النظرية

 اإلطار النظري للثقافة التنظيمية
 حتليل ومناقشة أدبيات املوضوع

اختيار منوذج هوفستيد الرابعي للثقافة التنظيمية 
لتحديد طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة يف 

 املؤسسات حمل الدراسة

 اإلطار النظري للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
 حتليل ومناقشة أدبيات املوضوع

اختيار منوذج أصحاب املصاحل لقياس االداء 
 االجتماعي للمؤسسات حمل الدراسة

 الدراسة امليدانية

دراسة واقع املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات اجلزائرية حمل 
 الدراسة ثقافة وممارسة 

 وقياس أدائها االجتماعي وفق منوذج أصحاب املصاحل

حتديد طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات اجلزائرية حمل 
 الدراسة وفق منوذج هوفستيد الرابعي

 اولة دم  أبعاد املسؤولية االجتماعية ضمن الثقافة التنظيمية للمؤسسةحم

وليتها االجتماعية جتاه خمتلف دراسة مدى أتثري الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات حمل الدراسة على التزامها مبسؤ 
 طراف أصحاب املصاحلاأل
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 :أمهية الدراسة .4
 جتماعيةلية االللمسؤو  احلقيقي املفهوم توضيح يف هادور  ه الدراسة من خاللهلذ العلمية األمهية أتيت
، وإلقاء الضوء على طبيعة القي  واألبعاد املكونة للثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات اجلزائرية،  للمؤسسات

ثقافة املسؤولية االجتماعية للمؤسسات كمفهوم وممارسة يف  واقع عرض يفه الدراسة هذ ساه حيث ت
 .بوعريريج والييت سطيف وبرج يف الواقعة تلك حتديدا و املؤسسات االقتصادية اجلزائرية

دماجها ضمن الثقافة إممارساهتا، والعمل على تبنيها و  و االجتماعية املسؤولية ثقافة غرس امله  منف
هذه املؤسسات ملا هلا من أمهية ابلغة يف ضمان ظيمية للمؤسسات اجلزائرية واعتمادها ضمن اساراتيجيات نالت

 .جناح واستمرارية املؤسسة

 :أهداف الدراسة .5
يتمثل يف التعرف على مدى أتثري الثقافة التنظيمية السائدة يف  إن اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة

حتقيق مجلة من  إىلاملؤسسات االقتصادية اجلزائرية علي التزام هذه األخرية مبسؤوليتها االجتماعية، ابإلضافة 
 : األهداف من أبرزها

 وصاخص أدبيات الدراسةو إثراء  االجتماعية للمؤسسات املسؤولية و الثقافة التنظيمية مبفهوم التعريف -
 ؛الدراسة و البحث إىل حباجة تزال ما اليت اإلدارية املفاهي أهنما من  و

 أه  األبعاد املكونة هلا؛ التعرف على طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية و -
 إدارة املؤسسة؛ أمهية البعد الثقايف يفالكشف عن  -
 ؛املسؤولية االجتماعية ملفهومحمل الدراسة إطارات املؤسسات االقتصادية اجلزائرية دراك إالتعرف على مدى  -
التعرف على مستوى تطبيق وتبين املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ملسؤوليتها االجتماعية جتاه خمتلف  -

 األطراف ذات املصلحة؛
سات االقتصادية اجلزائرية مبسؤوليتها طبيعة أتثري الثقافة التنظيمية السائدة على التزام املؤسديد حت -

 االجتماعية؛
 :املنه  واألداوت املستخدمة يف الدراسة .6

 اإلشكالية على اإلجابة و الفرضيات اختبار من نتمكن حىت و الدراسة حمل املوضوع طبيعة إىل ابلنظر
 األدوات على ابالعتماد وذلك ي،تحليلوال الوصفي املنهجني بني املزج على هذه دراستنا يف اعتمدان املطروحة

 :التالية املصادر و
 املصادر و املراجع تناولته ما على الوقوف أجل من املكتيب، املسح استعمال مت :النظري اجلانب يف

 استعملنا ورسائل الدكتوراه  و العلمية اجملالت و املقاالت كذا و ة،الدراس موضوع خبصوص األجنبية و العربية
 .تاالنارن شبكة طريق نع(املعلومايت) اإللكاروين املسح أيضا
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 البياانت مجع يف االستبيان)  االستمارة أسلوب متاشيا وموضوع الدراسة استخدمنا :يالتطبيق اجلانب يف
مؤسسة  22 حمل الدراسة واليت متثلت يف للمؤسسات العملي يف امليدان األوىل مصادرها من واملعلومات

 .برج بوعريريجو  سطيف كل من والييتتنشط يف  نتاجية، اقتصادية جزائرية إ
 :أسباب اختيار موضوع الدراسة .7

:يلي فيما أمهها نلخص املوضوع، هذا الختيار دفعتنا اليت والذاتية املوضوعية املربرات من العديد هناك

واجلماعات، واالقاراب من  األفراداألمهية املتزايدة ملوضوع الثقافة التنظيمية وأمهية البعد الثقايف يف تسيري  -
 املؤسسات اجلزائرية لإلطالع على طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة فيها؛

احلديث عن املؤسسة املواطنة يف ظل االقتصادايت املتطورة وذلك من خالل تبين املؤسسات ملسؤوليتها  -
   سات اجلزائرية؛االجتماعية وااللتزام هبا، وحماولة التعرف على واقع هذا املفهوم يف املؤس

يف الصورة،  اجلزائرية ووضع مدراء وإطارات املؤسسات االقتصادية احلديثة اإلدارية املفاهي  تقريب يف الرغبة -
لية االجتماعية للمؤسسات، وتقدمي من خالل توضيح خمتلف املفاهي  املرتبطة ابلثقافة التنظيمية واملسؤو 

ملؤسسات اليت يعملون هبا يف إطار تطوير سياسات وبرامج ابعض التوصيات واملقارحات اليت تساعده  يف 
 .االلتزام ابملسؤولية االجتماعية

 :الدراسات السابقة .8
 التعرف هبدف العلمي البحث يف املنهجية املراحل من السابقة الدراسات و األحباث استطالع يعترب

توصلت  شكالية تنتهي مبابناء إاولة االستفادة منها يف وحم الدراسة مبوضوع يتعلق فيما السابقة املسامهات على
اليت حيث أن من الدراسات حبثنا،  موضوع خيص فيما منها العديد اإلطالع على مت ولقد ،ليه هذه الدراساتإ

 أماتوفرت ابللغة العربية،  اهتمت مبوضوع الثقافة التنظيمية واملسؤولية االجتماعية للمؤسسات يف اجلزائر
 لدينا توفر ما أحدث و أه  سنعرضيث ، حو شق منه بصفة عامةتناولت املوضوع أقد فجنبية الدراسات األ

 :منها
 :الدراسات ابلعربية

إدارة املوارد البشرية وقيمها التنظيمية يف املؤسسة : بعنوانمقال ( 2013) جوادي دراسة يوسف
وجرت الدراسة امليدانية يف : -منوذج هوفستيد الرابعي األبعاد للثقافة إطار للتحليل -الصناعية اجلزائرية 

البشرية اليت حتك  تصرفات  هدفت الدراسة لقياس قي  إدارة املواردمؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة، حيث 
ؤسسة، وذلك على ضوء وحتليلها ضمن إطار مدخل ثقافة املاملديرين واإلداريني يف املؤسسة الصناعية اجلزائرية 

التفاوت يف السلطة، : )التقسيمات اليت وضعها العامل هوفستيد واليت عرب عنها يف صورة أربعة أبعاد من الثقافة
 (.نوثةاأل/اجلماعية، الذكورة/جتنب املخاطرة، الفردية
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التأكيد على مكانة القي  يف إدارة املوارد البشرية، فضال عن توضيح تباين  إىل من خالل الدراسة وصلومت الت
القي  الشخصية واجلماعية وانعكاسها السليب املتمثل يف احتدام الصراع بني املوارد البشرية يف املؤسسة، وابلتايل 

س التفه  العميق خالقية الصارمة، وهي بذلك تعكابآلخرين حل جيد لبناء القيمة األفإن الوعي ابلذات و 
 . لآلخرين وهي أساس العالقات االنسانية

املسألة الثقافية : بعنوان يف عل  االجتماع رسالة دكتوراه( 2117/2118)دراسة كمال بوقرة 
وحدة )دراسة ميدانية مبؤسسة قارورات الغاز _ وعالقتها ابملشكالت التنظيمية يف املؤسسة اجلزائرية

ثريها  املؤسسة اجلزائرية وعالقتها وأتملعرفة مكانة بعض القي  ضمن الثقافة السائدة يفهدفت الدراسة : _(ابتنة
قيمة العمل ، احارام : على جمموعة من القي  من بينهاالباحث ابملشكالت التنظيمية السائدة ، وقد اعتمد 

 ...الوقت
 من مبجموعة الدراسة يتميز جمال املؤسسة يف السائد الثقايف النمط أن إىل الدراسة توصلت فقد 

 قيمة)القيمة  هذه حول متناقضة هناك إجاابت أن جند العمل من األفراد موقف فمن حيث اخلصائص،
 وطبيعية بيولوجية إشباعات هل  حيقق مورد مادي أنه أساس على العمل إىل ينظرونجيث جند أغلبه  ( العمل
 واحارام االجتماعية، كاملكانة معنوية حاجات لتحقيق العمل مصدر تعترب أخرى فئات جند فيما وفقط،
طرف  من كقيمة الوقت احارام أن إىل تشري النتائج أن كما وجل، عز سبحانه وإرضاء هللا الذات وحتقيق
 الفرد لعالقة املعايشة اليومية خالل من أو الدراسة خالل من ميدانيا الحظنا حيث متوفر غري شيء العمال،
 أخرى نتيجة استخالص ميكن كما عملية، وغري جدا ثقافة سلبية الوقت عن اجلزائري ثقافة تبني أن اجلزائري

به  يقوم وما شيء، يرجوه أو يتمناه فما املوضوعات، من مواقفه حتديد يف اجلزائري متذبذب اإلنسان أن وهي
 .اجلزائري اإلنسان ثقافة يف كبري بشكل يغيب العملي فاملنطق آخر، شيء

تقييم مدى استجابة : بعنوانيف علوم التسيري رسالة دكتوراه ( 2113/2114) دراسة وهيبة مقدم
دراسة تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب _منظمات األعمال للمسؤولية االجتماعية يف اجلزائر 

 املؤسسات من عينة يف االجتماعية املسؤولية ممارسة واقع دراسة إىل الرسالة هذه هدفت: _ اجلزائري
 اشكالية معاجلة إطار يف ذلك ومؤسسة، ( 111)ومشلت  اجلزائري الغرب والايت بعض يف الواقعة االقتصادية

 املسؤولية لربامج الدراسة عينة االقتصادية اجلزائرية ممارسة املؤسسات مدى تقيي  حول تتمحور مهمة
 لدى االجتماعية املسؤولية جتاه واضحة رؤية أو فلسفة أي غياب الدراسة أظهرت حيث .االجتماعية
 بشكل االجتماعية مسؤولياهتا متارس املؤسسات هذه وجدت أن و، الدراسة عينة االقتصادية املؤسسات

 بشكل متارس حني يف املستهلكني، و املسامهني : من كل جتاه جيدة كانت ممارستها حيث عموما، متوسط
 جتاه االجتماعية مسؤولياهتا متارس ال و املوردين، و العاملنيجتاه ا  مسؤولياته و البيئية مسؤولياهتا متوسط
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 عينة الدراسة االقتصادية املؤسسات ممارسة دون حتول اليت العراقيل من عدد عن الدراسة كشفت اجملتمع و
 .االجتماعية املسؤولية برامج لتمويل املالية املصادر نقص منها االجتماعية ملسؤولياهتا

التحكم يف : بعنوانيف العلوم االقتصادية رسالة دكتوراه ( 2111/2111)العايب دراسة عبد الرمحان 
 إىل الرسالة هدفت: األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتدايت التنمية املستدامة

 مهمة جد إشكالية دراسة خالل من اجلزائر يف العمومية االقتصادية املؤسسات يف املستدامة التنمية واقع دراسة
 املؤسسات أن الواضح من ابت أنه إذ املستدامة، ابلتنمية االقتصادية املؤسسات عالقة حول تتمحور واليت

 لذلك ونتيجة ،املستدامة مثلها مثل ابقي األطراف الفاعلة يف اجملتمع التنمية رهاانت مبراعاة معنية االقتصادية
 خالل من وذلك االقتصادية املؤسسات ءامدر  انشغاالت من يتجزأ ال جزءا املستدامة التنمية أبعاد أصبحت
 التصرفات تلك انعكاس مدى على والتعرف اجتماعيا املسؤولة ابلتصرفات للتحلي واملستمر الدائ  السعي
 اإلشباع مستوايت عن واإلفصاح القياس خالل من الواقع أرض يف عنه الربهنة يت  والذي الشامل أداءها على
 مؤسسات واقع بني شاسع فرق وجود عن الدراسة كشفت لقد .املصاحل أصحاب لكل املؤسسة حتققها اليت

 االجتماعية ابملسؤوليةالالزمة للتحلي  الضرورية املتطلبات مع مدروسة كعينة االمسنت لصناعة العمومي القطاع
هتا لعالقتها إدار  ففي .املؤسسات هذه عند ضعيفا يزال ما االجتماعية ابملسؤولية فااللتزام، للمؤسسات

 اليت لألطراف ابلنسبة وحىت متوازنة، غري األطراف هلذه حتققها اليت اإلشباع مستوايت فإن املصاحل، صحابأب
 كثمار يتأتى مل ذلك فإن الطبيعية، والبيئة الزابئن اخلصوص وجه على ومها عالية إشباع مستوايت هلا حتقق

 ملعايري املطابقة والبيئة اجلودة إدارة أنظمة تطبيق نتاج جاء بل واألهداف، املعامل واضحة إساراتيجية خليارات
بقناعة  وليس الدولة طرف من املالية اإلعاانت وجود بدافع وضعها مت األخرية فهذه14001 و 9001 يزواإل

 املوقع من والتحسني اإلدارة يف اجليد التحك  من على املؤسسةا من تعود هبأمن املسيريين ابلفائدة اليت ميكن 
 مع فقط واملالية االقتصادية املؤشرات على الاركيز يزال ال قياسه، أجل منالشامل ف األداء عن أما، التنافسي

 توصلت فقد األداء، هذا عن لإلفصاح وابلنسبة .واالجتماعية البيئية شراتابملؤ  االهتمام يف ضعف وجود
 احملاسيب اجلانب يغطي الذي ذلك هو املدروسة املؤسسات إليه تلجأ الذي الوحيد اإلفصاح أن إىل الدراسة
 املؤسسات على تفرض اليت والتشريعات القوانني تطبيق طائلة حتت أييت األخري هذا إىل اللجوء وأن فقط،
 .بذلك القيام

 :الدراسات األجنبية
 : بحث تحت عنوان Coro Strandberg (9002)دراسة 

LE RÔLE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS LA 

RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE 

توضيح العناصر  إىلهدفت هذه الدراسة (: دور إدارة املوارد البشرية يف املسؤولية االجتماعية للمؤسسات)
ملسؤولية االجتماعية للمؤسسات ووضع إطار أو خارطة العائد من االلتزام اباألساسية اليت تعزز كفاءة وترفع 
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ومن بني أه  النتائج  .الطريق للمؤسسات اليت ترغب يف احلصول على عائد مرتفع من املسؤولية االجتماعية
 : اليت خرجت هبا هذه الدراسة

خاصة فيما يتعلق  صاهتا تلعب دورا رئيسيا يف حتقيق املؤسسة ألهدافهادارة املوارد البشرية مبختلف ختصأن إ -
املسؤولية  العائد منبتبنيها للمسؤولية االجتماعية، حيث أن مشاركة العمال يعترب عامل حاس  يف الرفع 

 ه  يف وضع االساراتيجية وتطبيقها؛االجتماعية من خالل مشاركت
دمج ثقافة املؤسسات اليت حتقق عائد مرتفع من املسؤولية االجتماعية هي تلك املؤسسات اليت تعمل على  -

املسؤولية االجتماعية بشكل متكامل ضمن أنشطتها وقراراهتا واليت تعمل على تقدمي مكافآت وحوافز 
 لتشجيع املبادرات الفعالة يف إطار املسؤولية االجتماعية؛

املوظفون يفضلون العمل يف املؤسسات اليت تتوافق ثقافتها التنظيمية مع قيمه  اخلاصة، وهذا ما يستلزم  -
واليد العاملة  تاءاالكفاملسؤولية االجتماعية يف العالمة التجارية للمؤسسة مبا يضمن احلصول على  ادماج

 املؤهلة خاصة يف الدول اليت تعاين من نقص يد العاملة؛
ميكن اعتبار املسؤولية االجتماعية ضمن أدوات إدارة املوارد البشرية اليت تفتح اجملال أمام العاملني على  -

جيااب على حتسني الظروف إ االستدامة مما ينعكسمساعدة مؤسساهت  يف حتقيق أهدافها يف إطار 
 .االجتماعية والبيئية حمليا وعامليا

  :مقال بعنوان Ruth Alas (9002)دراسة
Organizational Culture Types as Predictors of Corporate Social Responsibility 

 دراسة إىل هدف البحث: (ملسؤولية االجتماعية للمؤسساتتنبؤ اب أمناط الثقافة التنظيمية كمؤشرات)
من خالل اإلجابة على العالقة بني أمنا  الثقافة التنظيمية واملسؤولية االجتماعية للمؤسسات،  وحتديد

  الثقافة التنظيمية ابملسؤولية االجتماعية للمؤسسات؟ تتنبؤ كيف: شكاليةاإل
صناعات مؤسسة تنشط يف قطاع ال 83شكالية مت تصمي  استبيان وزع على من أجل اإلجابة على هذه اإل

فنلندا، سلوفاكيا، وأملانيا والتشيك الصني، استونيا، الياابن، روسيا، : بلدان هي 3يف  الكهرابئية و االلكارونية
 2113-2112خالل الفارة ( Denki Ringo research group)من خالل جمموعة دينكو رينغو االستشارية 

للثقافة التنظيمية (Cameron and Quinn.1998)، حيث اعتمدت الدراسة على منوذج كامرون وكوين 
درجة التزام املؤسسة عالقتها بو  العشرية، السوق، املرونةالتسلسل اهلرمي، : بعادأربعة أوالذي يعتمد على 

 .من جهة أخرى األداء جتاه القضااي االجتماعيةمن جهة و  مصاحل الوكالءمبسؤوليتها االجتماعية جتاه 
وتوصلت الدراسة جملموعة من النتائج أن هناك أنواع خمتلفة من الثقافات يف هذه الدول، حيث أن الثقافة 

ملؤسسات الفنلندية واالستوانية بعد العشرية هو املسيطر أما املؤسسات الصينية فتسودها املرونة  السائدة يف ا
سلوفاكية على املؤسسات الياابنية، األملانية، الروسية، التشيكية والالثقافة يف والسوق أكثر، يف حني  ترتكز 

 .التسلسل اهلرمي هي املهيمنةإذن الثقافة التنظيمية اليت تعتمد على بعد التسلسل اهلرمي، 
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قضااي الاألداء جتاه : أن الثقافة املرنة تشجع على تبين املسؤولية االجتماعية يف االجتاهني إىلوتوصلت الدراسة 
، أما املسؤولية االجتماعية يف ظل ثقافة العشرية فإهنا يف اجتاه واحد يضا االهتمام مبصاحل الوكالءأاالجتماعية و 
 .بت جتاه القضااي االجتماعية دون مراعاة مصاحل الوكالءوهو األداء الثا
  :وكانت بعنوانGeoffrey Williams and John Zinkin(9002 )  دراسة

 The effect of culture on consumers’ willingness to punish irresponsible corporate 

behaviour:  Applying Hofstede’s typology to the punishment aspect of Corporate Social 

Responsibility 

تطبيق منوذج هوفستيد : أتثري الثقافة على استعداد املستهلكني ملعاقبة املؤسسات غري املسؤولة أخالقيا)
معرفة  إىلهدفت هذه الدراسة  (املسؤولية االجتماعية للمؤسساتالعقوبة على جوانب طبيعة تصنيف ل

بعاد الثقافة التنظيمية من خالل االعتماد على منوذج هوفستد ة وأاملسؤولية االجتماعيالعالقة بني املواقف جتاه 
يف ( نوثة، الفردية واجلماعيةة، جتنب املخاطرة، الذكورة واألالتفاوت يف السلط) الرابعي للثقافة التنظيمية

 .دولة 23من أصحاب املصلحة موزعني على  01111حوايل على بناء استمارة وزعت 
خالقيا أ ة املؤسسات غري املسؤولةبن ميل املستهلكني ملعاقأ إىلة سليها الدراإمن بني أه  النتائج اليت توصلت 

الثقايف  التباينن أ إىليتصل اتصاال وثيقا ابخلصائص الثقافية اليت حددها هوفستيد، وهذا االختالف يشري 
 خمتلف البلدان، وهذا بدوره له آرار ينتج عنه اختالف يف فه  املسؤولية االجتماعية للمؤسسات يف

ثناء وضعها أ والتباين تالفعلى الشركات متعددة اجلنسيات مراعاة هذا االخف ،وانعكاسات خمتلفة
 .الساراتيجيات املسؤولية االجتماعية

 :منها احلالية الدراسة وموضع السابقة الدراسات مناقشة .9
أتثري الثقافة التنظيمية السائدة  ختبارال جادة وحماولة السابقة، للدراسات استكماال احلالية الدراسة جاءت -

جتاه خمتلف األطراف ذات  االجتماعية تهاسؤولياملؤسسات االقتصادية اجلزائرية مبعلى درجة التزام 
 املصلحة؛

أمهية الثقافة التنظيمية ابعتبارها ميزة تنافسية  توضيح حول السابقة الدراسات مع الدراسة ذهه تتشارك -
 للمؤسسات االجتماعية املسؤولية مفهوموذات قوة أتثريية كبرية على املؤسسة ومستوى أدائها، وأيضا 

 يف املدى املتوسط والبعيد؛ امرحب اوضرورة االلتزام هبا واعتبارها استثمار  وعناصرها وجماالهتا
الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات اجلزائرية ابالعتماد على منوذج هوفستيد تعرضت الدراسة لطبيعة  -

 ومدى تواجد األبعاد األربعة ضمن ثقافة املؤسسات اجلزائرية حمل الدراسة؛ الرابعي
ملفهوم املسؤولية االجتماعية إطارات املؤسسات االقتصادية اجلزائرية و إدراك مدى  عرفةقامت الدراسة مب كما -

ييت يف كل من وال ملتوسطةاو  الصغرية، الكبرية ملؤسساتا من عدد يف االلتزام هبا درجةللمؤسسات و 
 سطيف وبرج بوعريريج؛
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سعت الدراسة للتعرف على مدى أتثري الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات اجلزائرية حمل الدراسة على  -
 .ؤوليتها االجتماعيةالتزامها وتبنيها ملس

 الدراسة خطة .11
 : أربعة فصول كالتايل البحث قسمنا ،الدراسة فرضيات اختبار و اإلشكالية عن اإلجابة أجل من

، وذلك من خالل أربعة للمسؤولية االجتماعية للمؤسساتالتأصيل النظري  يتناول: الفصل األول
ملسؤولية االجتماعية ابالنظرية املتعلقة يث نتعرض يف املبحث األول والثاين ألبرز املفاهي  ح :مباحث

، أما املبحث الثالث فقد تناول موضوع األداء ...(األبعادالنظرايت، التطور التارخيي، املفهوم، ) للمؤسسات
داء االجتماعي للمؤسسات االجتماعي ومناذج قياسه ومت اختيار منوذج أصحاب املصاحل لقياس مستوى األ

اخلاصة  20111ايزو  اإلرشاديةاالقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة، يف حني خصص املبحث الرابع للمواصفة 
 .ابملسؤولية االجتماعية
 ،للمؤسسات الثقافة التنظيمية وأتثريها على املسؤولية االجتماعيةجاء حتت عنوان : الفصل الثاين

وأبعادها يف حني الثقافة التنظيمية  ملاهية والثاين املبحث األولكل من تضمن هذا الفصل أربعة مباحث، تناول  
منها كأساس للدراسة  اجاء املبحث الثالث ليوضح أبرز النماذج اليت تناولت الثقافة التنظيمية، مت اعتماد منوذج

 منض يةاعتمجالا ةيلو ؤ سملا مجد يةعمليدرس لواألخري  الرابع ، ليأيت املبحثمتثل يف منوذج هوفستيد الرابعي
لية ؤو سملا جمار ب ينبت رار ق نم اقالطنا لحار ملا نم ةر و ري س حا ار قا لالخ نم ،ةللمؤسسالثقافة التنظيمية 

 ي قو  ئدابم ىلإ تاسايسو  مجراب ردجم منا هبال تقالنواية يمنظالتفة قالثا منضا هدجم إىل تماعية وصوالالجا
 نم ةحار قملا ةر و ري سلا هذه نم ةدافتسالا ةير ئاز جلا تاسسؤ ملل نكميو  ،ضمن الثقافة السائدة يف املؤسسات

 .هادافهأو ا هتيايجاتار سإع م فقوايتا مب، اهتاطاشنو  اهجمار ب فلتخمب ةيعامتجالا ةيلو ؤ سملا ينبت لجأ
جمتمع  :عنوانالذي كان بو  الثالفصل الث اإلطار التطبيقي للدراسة فجاء يف فصلني حيث تضمنأما 

مسرية الثنائية ثقافة تنظيمية  :وعنوانه األولخصص املبحث  أين، مبحثنيوتناول  امليدانيةومنهجية الدراسة 
مراحل تطور املؤسسة االقتصادية اجلزائرية منذ  لدراسة ومسؤولية اجتماعية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية

، غاية اليوم وانعكاس هذه املراحل على الثقافة التنظيمية واملسؤولية االجتماعية هلذه املؤسسات إىلاالستقالل 
واليت بلغ عددها  منهجية الدراسة من خالل التعريف ابملؤسسات حمل الدراسة أما املبحث الثاين فقد تناول

ة عليها، ويعترب مبثابة الفصل واإلجابحصائية املعتمدة يف اختبار الفرضيات ، واألساليب اإلنتاجيةمؤسسة إ 22
 .التمهيدي للدراسة التطبيقية

الفصل تضمن هذا حيث  اختبار الفرضيات وحتليل النتائج: جاء هذا الفصل حتت عنوان: الفصل الرابع
 تناولليمت ختصيص كل مبحث لإلجابة على الفرضيات الرئيسية األربعة، ليأيت املبحث اخلامس مباحث،  مخس

لكل من اجلهات العمومية  املقارحاتبعض  تقدمي إىل، ابإلضافة الدراسة على حسب كل فرضيةحتليل نتائج 
 .وأيضا املؤسسات اجلزائرية



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مقدمــــــــــ
 

 ز
 

 
 :صعوابت الدراسة  .11

 :أمهها مننذكر  الصعوابت من جمموعة هذه الدراسة إعداد مرحلة يف واجهتنالقد 
طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات اجلزائرية ومدى  ملوضوع تطرقت اليت السابقة الدراسات قلة -

 ؛االجتماعية ملسؤوليةاب أتثريها على التزامها
 بسبب ،ةدتماملع االستمارة خالل من امليدانية الدراسة إلجراء واملعلومات البياانت على احلصول صعوبة -

 داخل االستبيان توزيع املؤسسات يف العليا اإلدارات مسريي منورفض الكثري  املوافقة على احلصول صعوبة
 تقليص عدد املؤسسات املبحوثة؛ ما جعلنا نضطر إىلعليها، هذا  لإلجابة مؤسساهت 

 ، مما تسبب يف التأخرالشهرينت املدة اوز جت فأحياان املؤسسات، يفاالستمارات املوزعة  اسارجاع فارة طول -
 .املوزعة ستماراتاال من كاف عدد جلمع انتظارا النتائج حتليليف 
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  :متهيد

 
الذي تنشط  اجملتمع جتاه مسؤوليتها من جزء بتحمل مضى وقت أي من أكثر مطالبة املؤسساتإن 

 تتحول حيث شيء كل فيه يتغري عامل ففي، حاجاته الفعلية سد مفهوم على قائمة رؤية جديدة واعتماد فيه
املسؤولية االجتماعية،  املستدامة، ةالتنمي احلديث عن يكثر املتنافسون، ويتضاعف التكنولوجيا تتطور األسواق،

 مل أهنا من ابلرغم اإلنسان واحرتامها حقوق أجل من األصوات تعاىلوت.....واحتياجاته اجملتمع توقعات بيئة،ال
 على األرابح أعظم إال بتحقيق هتتم مل طويلة ولعقود املؤسسات أن وخاصة قبل من لالهتمام موضوعا تكن

 .وأطرافه اجملتمع حساب
االجتماعي من بني  األداءاملايل وحده مؤشرا لقياس مدى جناح املؤسسة بل أصبح معيار  األداءيعد  لمف

 .املعايري اليت تعتمد يف تصنيف املؤسسات ومدى جناحها وحتقيقها ألهدافها أهم
ما جنم عن ذلك من ملسؤولياهتا االجتماعية و  ؤسساتال املمهونظرا لوجود مشكالت كثرية ارتبطت إب

مواصفة  للتقييس الدولية املؤسسةاجتماعي ظهرت مبادرة دولية لرعاية هذا املفهوم، فوضعت اد اقتصادي و فس
إرشادات وتوضيحات حول املسؤولية  وهي مواصفة تقدم ،(00222إيزو) اسم أطلق عليها إرشادية

 .االجتماعية للمؤسسات
 األداءمن شأنه أن حيسن من ( 00222إيزو)إن تبين ممارسات املسؤولية االجتماعية من خالل مواصفة 

من  عمومية، و جيعل منها حمركا قواي أواالجتماعي يف مؤسساتنا االقتصادية اجلزائرية سواء كانت خاصة 
ية عن ابقي املواصفات األخرى أمهاالقتصادية، لذلك فإن هذه املواصفة ال تقل حمركات التنمية االجتماعية و 

 إيزو)، وسلسلة مواصفات (0222 إيزو)ل عليها مثل سلسلة مواصفات اليت تسعى معظم املؤسسات للحصو 
00222.) 
، النظرايت اليت تطرقت هلا أهماملسؤولية االجتماعية و ن خالل هذا الفصل سوف نتطرق ملفهوم مو 

 إيزو)مواصفة مفهوم  إىلابإلضافة النماذج واملعايري ومؤشرات قياسه،  أهماالجتماعي و  األداءمفهوم  أيضاو 
 .وواقعها يف اجلزائر ، مبادئها وخصائصها( 00222
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 ماهية املسؤولية االجتماعية للمؤسسات: لو املبحث األ
، حيث يتوجب للمؤسسات ل موضوع املسؤولية االجتماعيةو اتن من خالل هذا املبحث سوف يتم

فوائد تبنيها واملناهج اليت  مأهاستعراض اخللفية التارخيية لنشوء املسؤولية االجتماعية مع الرتكيز على تعريفها و 
 . درستها

 التطور التارخيي للمسؤولية االجتماعية: لو املطلب األ
عمق اترخيي ليس ابلقليل وهي مرتبطة بتطور الفكر اإلداري  إىل متتد جذور املسؤولية االجتماعية

بشكل أفضل  ال تعمل املؤسساتواالنعكاسات املختلفة اليت طرأت عليه، فلقد كان هناك اعتقاد أبن 
 أجلمن  األداءوهلذا كان هناك حرية مطلقة يف  ،وبكفاءة أعلى إال إذا ركزت اإلدارة فيها على تعظيم الربح

حتقيق ذلك وهذا ما يعرب عن األهداف االقتصادية يف ظل مرحلة تعظيم األرابح، لكن يف مقابل ذلك كان 
يف ظل األزمات حيث عليها أن تعمل على هناك من يرى يف ضوء ظروف العمل الصعبة ومواقف املؤسسات 
 .للمؤسسات رفاهية اجملتمع وتطوره وهذا ما يعرف ابجتاه املسؤولية االجتماعية

ولقد منت وتطورت املسؤولية االجتماعية كنتيجة إلخفاقات املؤسسات يف االستجابة الحتياجات 
طور هي أن لكل ظاهرة اترخيية مراحلها وهذا والقاعدة يف الت ،بيئتها االجتماعية وملصاحل األطراف األخرى فيها

 .ما سوف نطبقه على املسؤولية االجتماعية من خالل استعراض خمتلف املراحل اليت مرت هبا
أن مراحل تطور مفهوم املسؤولية االجتماعية أخذت الشكل  إىل( الغاليب والعامري)ويشري كل من 

 :1التايل
 : الثورة الصناعية واإلدارة العلمية .1

فكرة نشوء املسؤولية االجتماعية بقيام املشاريع الصناعية واعتقاد رجال األعمال أبهنم د ارتبطت لق
حتقيقه وهو تعظيم الربح، ولكن الشيء الوحيد الذي يكبح مجاحهم هو  إىلميتلكون هدفا واحدا يسعون 

االقتصادي وحتقيق األرابح  األداءالتأثري القانوين الذي حيدد العمليات اليت يقومون هبا فمن خالل حتسني 
 .إنشاء مصانع جديدة وابلتايل زايدة إمجايل الثروة القومية مما يعين تعظيم املنفعة للصاحل العام إىليؤدي 
 
 

                                                             
؛ 0222 الطبعة األوىل؛ األردن؛ ؛ دار وائل للنشر؛ماعية وأخالقيات األعمال؛ املسؤولية االجتطاهر حمسن منصور الغاليب و صاحل مهدي حمسن العامري 1
 .02-22ص
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 :ثورنو االعالقات اإلنسانية وجتارب اهل .2
رت ية، فقد ظهاإلنتاجو  اإلنتاجدراسة أتثري االهتمام ابلعاملني وبظروف العمل على  حماولةفيها كانت 

تيارات تطالب بتوفري األمن والسالمة يف العمل وحتسني ومحاية حقوق العمال، وهذا ما ميثل تطورا يف املسؤولية 
 .االجتماعية حيث بدأ االهتمام أبحد األطراف املختلفة ذات الصلة ابملؤسسة وهم العمال

 : ؤسساتكرب حجم امل .3
ورة الصناعية وازدهار الصناعة أصبح العامل يف هذه املرحلة وطبقا للتطورات اليت شهدهتا فرتة الث

التطور التكنولوجي واالعتماد أكثر على اآلالت والتلوث  إىلمتخصص يف جزء بسيط يف العمل ابإلضافة 
مقصودة، مثال ارتفاع عدد السيارات اليت جتوب الشوارع والغازات املنبعثة  أوالبيئي الناتج عن تصرفات عرضية 

 .املوسع للموارد الطبيعيةمنها، كذلك االستنزاف 
 .مرحلة أكثر استيعااب واهتماما ابلبيئة وخمتلف متغرياهتا إىلهذا ما تطلب انتقال املسؤولية االجتماعية 

 :أتثري األفكار االشرتاكية .4
تبين الكثري من عناصر املسؤولية االجتماعية وخاصة  إىل ؤسساتهي من العالمات البارزة اليت أدت ابمل

 .وحىت ابلنسبة للمالكني...ا ابلعمال من خالل املطالبة بتحسني ظروف العمل والتقاعدما ارتبط منه
 :مرحلة الكساد االقتصادي الكبري والنظرية الكينزية .5

الصناعية لبعض مسؤولياهتا جتاه أطراف متعددة من املستفيدين جعلها يف  ؤسساتال إدارات املمهإإن 
كرب كمية ممكنة من املنتجات دون األخذ بعني االعتبار ن تسويق أهؤالء، حبيث أن هدفها كاتضاد مع مصاحل 

وتسبب يف الصناعية وتسريح آالف العمال  ؤسساتاهنيار امل أدى إىلمما ، املستهلك ومصاحله املتعددة
وهنا ظهرت نظرية كينز اليت  تدخل الدولة حلماية مصاحل العمال،اضطراابت كثرية نتجت عنها دعوات ل

 .لدولة حبد معقول إلدارة التوازن االقتصاديتطالب بتدخل ا
 :مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية والتوسع الصناعي .6

هي من املراحل األساسية يف تبلور فكرة املسؤولية االجتماعية، حيث توسع مفهوم الدميقراطية الصناعية 
ني اليت حتمي العمال، املشاركة يف وتعزز دور النقاابت العمالية واملطالبة بتحسني ظروف العمل وسن القوان

اختاذ القرار، حتديد األجر األدىن وظهور مجعيات محاية املستهلك، هذا ما ميثل البداية احلقيقية لتطبيق عناصر 
 .املسؤولية االجتماعية
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 :مرحلة املواجهة الواسعة بني اإلدارة والنقاابت .7
قرارات املؤسسات بشكل عام، فمثال عن التطور يف متيزت هذه املرحلة بزايدة قوة النقاابت وأتثريها يف 

واملطالبة حبماية البيئة من التلوث احلاصل جراء العمليات  األفرادت يف توعية سامهوسائل اإلعالم اليت 
 .يف تعميق الوعي ابملسؤولية االجتماعية ساهمالصناعية، وهذا ما 

 :مرحلة القوانني واملدوانت األخالقية .8
اخلدمية بتوعية العاملني ابلقواعد والضوابط سواء  أوأت املؤسسات سواء الصناعية يف هذا املرحلة بد

 .االجتماعية، وظهرت قوانني ودساتري بدأت املؤسسات يف صياغتها وتبنيها أواألخالقية 
 :مجاعات الضغط .9

 املصاحل، من أمثلتها مجعية محاية املستهلك، أصحابمصاحل شرحية واسعة من متثل مجاعات الضغط 
وأصبحت هلذه اجلمعيات قوة أتثري واسعة على قرارات .. مجعية محاية البيئة، مجاعات الدفاع عن حقوق املرأة

 .املؤسسات
أقوى حضورا على أرض  ،جا كفكرة نظريةاملرحلة أكثر نضفأصبحت املسؤولية االجتماعية يف هذه 

 .ضة على املؤسساتالواقع كممارسة حبكم تطوير معايري واضحة ومؤشرات قياس كمية مفرو 
 :مرحلة اقتصاد املعرفة وعصر املعلوماتية .11

تتميز هذه املرحلة بتغري طبيعة االقتصاد وظهور العوملة واخلصخصة وازدهار تكنولوجيا املعلومات واتساع 
منو قطاع اخلدمات مما يعين ختلي احلكومات عن دورها التقليدي يف تقدمي اخلدمات من خالل اخلصخصة 

هذا ما  ،يف طياته الكثري من املشاكل من تسريح العمال وتغيري هيكل اقتصادايت دول العاملوهذا ما محل 
 .املطالبة ابلتزام املؤسسات ابملسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال إىلأدى 

 :وميكن تلخيص املراحل اليت مرت هبا املسؤولية االجتماعية يف ثالث مراحل كالتايل
هو حتقيق املنفعة الذاتية للمالكني  للمؤسساتارتبطت بفكرة أن اهلدف الرئيسي  ىل واليتو املرحلة األ

 .ة وابلتايل حتقيق املنفعة العامة للمجتمعدإنشاء مصانع جدي إىلوتعظيم األرابح، مما يؤدي 
م، حيث برزت يف هذه  02لكن هذه األفكار مل تدم كثريا يف ظل األزمات االقتصادية يف بداية القرن 

تلبية حاجات اجملتمع  إىللة تيارات تطالب بتحسني ظروف العمل ومحاية حقوق العمال ابإلضافة املرح
 .، وهي ما مثلت املرحلة الثانية يف تطور املسؤولية االجتماعيةؤسسةوخمتلف األطراف ذات املصلحة مع امل
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على أرض الواقع،  لمؤسساتل لتأيت املرحلة الثالثة اليت تعترب االنطالقة الفعلية للمسؤولية االجتماعية
انتشار الوعي ابملسؤولية االجتماعية واملطالبة حبماية  يفالتطور التكنولوجي يف وسائل اإلعالم  ساهمحيث 

 .الرفاهية إىلالبيئة ومتغرياهتا من التلوث واالرتقاء ابجملتمع 

 للمؤسسات املسؤولية االجتماعية مفهوم: املطلب الثاين
ه، ألن تبين اتجتاه جمتمعاهتا تصاعدا يف أتثريات اجملتمع وضغوط ؤوليات املؤسسةرافق التطور يف مسلقد 
املبادرات الطوعية اليت  أومزيدا من االلتزام للطلب االجتماعي سواء كان مفروضا حبكم القانون  إدارة املؤسسة

ا بدفع من املنظمات غري ، واليت بدأت ارهاصاهت1تقوم هبا إلرضاء اجملتمع، وهكذا ظهرت املسؤولية االجتماعية
احلكومية كردة فعل للممارسات غري األخالقية لبعض املؤسسات، ردود الفعل هذه استطاعت مع مرور الوقت 

املؤسسات واملنظمات العاملية واحلكومات والنقاابت لدعوة خمتلف املؤسسات ألداء مسؤوليتها  إىلأن تصل 
 2االجتماعية

جتماعية واختلفت ابختالف وجهات نظر واضعيها واختالف لقد تعددت تعريفات املسؤولية اال
 .ختصصاهتم

التزام : "املسؤولية االجتماعية للمؤسسات على أهنا Peter Drucker (0092)فقد عرف بيرت دروكر 
 3"املؤسسة جتاه اجملتمع الذي تعمل فيه

تفاق على حتقيق حاجات يركز هذا التعريف على العالقة بني املؤسسة واجملتمع وهي مبثابة العقد واال
 .اجملتمع والعمل على ضمان رفاهيته وسعادته

 سامهةالتزام على املؤسسة جتاه اجملتمع الذي تعمل فيه وذلك عن طريق امل" على أهنا Holms وعرفها
يف جمموعة كبرية من األنشطة االجتماعية مثل حماربة الفقر وحتسني اخلدمات الصحية ومكافحة التلوث وإجياد 

 4"عمل وحل مشكلة اإلسكان واملواصالت وغريهافرص 
هذا التعريف يعترب تفصيال للذي سبق وأتكيدا عليه ورمبا هذا التعريف كان مبالغا فيه، فلقد محل 

 .املؤسسات مسؤولية إجناز أنشطة حتقق مصلحة اجملتمع حىت وإن كان ذلك ال خيدم مصلحة املؤسسة

                                                             
 .04، مرجع سابق، ص؛ املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمالطاهر حمسن منصور الغاليب و صاحل مهدي حمسن العامري 1
 .0؛ ص0202؛ اليازوري للنشر والتوزيع؛ األردن؛ تدامةاملسؤولية االجتماعية ااشركات حنو التنمية املسعايد عبد هللا العصيمي؛  2

3
 Archie B Caroll, Corporate Social responsability : evolution of a defitional construct, 

Business Society, USA,, vol. 38, n° 3, 1999, p 286. 
4
 Holmes, Sundra I, Corporate Social; Performance and Present Areas of Commitment. 

Academy of Management Journal. Vol. 20, 1985. 
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أبرز مؤيدي وأنصار املسؤولية االجتماعية حيث عرفها وهو من بني  Poul Samuelsonولقد عرفها 
أن املؤسسات  إىلمفهوم املسؤولية االجتماعية ميثل البعدين االقتصادي واالجتماعي معا، كما يشري "أبهنا 

االقتصادية يف عامل اليوم جيب أن ال تكتفي ابالرتباط ابملسؤولية االجتماعية بل جيب أن تغوص يف أعماقها، 
نه أن حيقق للمؤسسة أرابحا على املدى ذ أن إبداعها يف هذا اجملال من شأحنو اإلبداع يف تبنيها، إوأن تسعى 

  1"املصاحل كما يساعدها على جتنب الضغوط احلكومية بشكل كبري أصحابالطويل ويعزز مركزها لدى 
ي املؤسسة يظهر هذا التعريف املوازنة بني مصلحة املؤسسة وخمتلف األطراف ذات املصلحة، فبسع

لتحقيق هدفها الرئيسي وهو الربح سوف تعمل على حتقيق املصلحة العامة للمجتمع وذلك بوضع 
 .االسرتاتيجيات املناسبة لتحقيق خمتلف املصاحل دون اإلضرار أبي طرف

الطريقة اليت جيب أن تعمل هبا الشركات واملؤسسات لدمج "ريب على أهنا و ويعرفها االحتاد األ
القضااي االجتماعية، البيئية واالقتصادية يف صنع القرار واسرتاتيجيات وسياسات وقيم وثقافة االهتمامات و 

املؤسسة والعمليات واألنشطة داخل املؤسسة وبشفافية وحماسبة ليتم تطبيق أحسن املمارسات، وتعمل على 
فا  على الصحة والسالمة تطبيق القوانني والتعليمات اليت هلا عالقة مبكافحة الفساد والرشوة، وتلتزم ابحل

 2"ومحاية البيئة وحقوق اإلنسان والعمال
ضح أهنا أو وهو من الباحثني املتخصصني يف جمال املسؤولية االجتماعية فقد  Caroll ويعرفها كارول

ما يتوقعه اجملتمع من املؤسسات يف النواحي االقتصادية، التشريعية، األخالقية "تشتمل على أربع جوانب 
 3"يةوالتقدير 

 فقد أشار الباحث لكون املؤسسة تتحمل مسؤولياهتا جتاه اجملتمع يف أربع جوانب اقتصادية، تشريعية
 (.خريية)، أخالقية وتطوعية (قانونية)

األخذ بعني االعتبار بصفة طوعية االهتمامات االجتماعية "على أهنا  Christian Brodhagوقد عرفها 
املصاحل،  أصحابائها ألنشطتها التجارية وكذلك يف عالقتها مع والبيئية من طرف املؤسسات أثناء أد

                                                             
دراسة حتليلية آلراء عينة من املديرين ) األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات وانعكاساهتا على رضا املستهلك ،فؤاء دمحم حسني احلمدي 1

 24، ص0222، رسالة دكتوراه، جامعة املستنصرية، (غذائية يف اجلمهورية اليمنيةهلكني يف عينة من املنظمات املصنعة للمنتجات التواملس
 0رسالة دكتوراه، جامعة سطيف التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتدايت التنمية املستدامة، عبد الرمحان العايب،  2

 . 0200اجلزائر، 
 02، مرجع سابق، ص؛ املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمالي حمسن العامريحمسن منصور الغاليب و صاحل مهد 3
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ما  إىلفاملسؤولية االجتماعية ال تعين فقط املطابقة لكل ما هو التزامات قانونية سارية املفعول ولكن الذهاب 
 1"املصاحل أصحابهو أبعد من ذلك ويكون ابالستثمار يف الرأمسال البشري ويف البيئة ويف العالقات بني 

هنا يضيف التعريف صفة الطوعية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات فهي بطريقة تلقائية عندما هتدف 
 إىل أيضااملصاحل، وأشار  صحابلتحقيق مصلحتها اخلاصة سوف حتقق املصلحة العامة للمجتمع وأل

وعلى اجملتمع  وهذا ما يعود ابلنفع على املؤسسة من جهة... االستثمار يف الرأمسال البشري ويف البيئة
 .املصاحل من جهة أخرى أصحابو 

لقد تعددت و اختلفت التعاريف تبعا الختالف توجهات الباحثني واالقتصاديني، وهذا ما يعرب عن 
 .الصعوبة يف إجياد تعريف شامل وموحد للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات يضم خمتلف هذه اآلراء

هي عقد طوعي تلتزم به : تايل للمسؤولية االجتماعيةولكن ابلرغم من ذلك ميكن اقرتاح التعريف ال
بواجباهتا  ؤسسةاملصاحل، تتحقق فيه املنفعة املتبادلة وتقوم امل أصحابجتاه اجملتمع وخمتلف  املؤسسات

 .هلمسعيا منها لتحقيق التنمية والرفاهية  كل األطراف هجتا

 مؤسساتلل ية تبين املسؤولية االجتماعيةأمهفوائد و : املطلب الثالث
عدم تبنيها من قبل املؤسسات يقوم يف جوهره على  أوإن موضوع املسؤولية االجتماعية ودرجة تبنيها 

بعناصره املختلفة، فلقد فرضت  اجلانب االجتماعي والبيئي أوميل املؤسسة للرتكيز على اجلانب االقتصادي 
الدولية، وظهرت كتفاعل  أوسواء احمللية منها لة املسؤولية االجتماعية نفسها يف عامل العالقات االقتصادية مسأ

 :2لعدة عوامل نذكر منها
 تصاعد ضغوط اجملتمع وتناميها مع التوسع يف حجم املؤسسات وتعقد عالقتها؛ .1
 إسهام أكرب للمؤسسات يف تطوير نوعية احلياة واالرتقاء هبا؛ .2
 ضرورة إسهام املؤسسات يف تعزيز القيم اإلنسانية واالجتماعية؛ .3
 ة رضا اجملتمع وقبوله ألهداف املؤسسات ووسائل عملها؛يأمه  .4
 التطور يف وعي اإلنسان وإدراكه لذاته وللمجتمع؛ .5
االهتمام العايل الذي تبديه اجلامعات العاملية الكربى ومراكز البحوث بتدريس ختصصات يف عالقة  .6

 املؤسسات واجملتمع؛
                                                             

 عبد الرمحان العايب، مرجع سابق 1
 04، مرجع سابق، ص املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال حمسن منصور الغاليب و صاحل مهدي حمسن العامري؛ 2
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 . ل املسؤولية االجتماعية للمؤسساتتراكم البحوث العلمية النظرية منها والتطبيقية يف جما .7
 فوائد تبين املسؤولية االجتماعية  .1

إن للمسؤولية االجتماعية فوائد كثرية يف حال تبنيها وتطبيق مبادئها، وهذه الفوائد ليست حكرا على 
 .ابلنفع املؤسساتتعود على  أيضااجملتمع بل 

 املؤسساتفوائد االلتزام ابملسؤولية االجتماعية على  1.1
 :1املؤسسات مبسؤوليتها االجتماعية حيقق هلا عدة فوائد منهالتزام إن ا

 أفراداملصاحل كالعمالء والعاملني و  أصحابجيايب لدى يف اجملتمع وترسيخ املظهر اإلؤسسة حتسني صورة امل 
اجتاه  ماعية متثل مبادرات طوعية للمؤسسةاجملتمع بصفة عامة، خاصة إذا اعتربان أن املسؤولية االجت

 ؛ؤسسةغري مباشرة من وجود امل أواف متعددة ذات مصلحة مباشرة أطر 
  ن و اإشاعة التع إىلوتؤدي  املؤسسةإن املسؤولية االجتماعية تضفي حتسينا على مناخ العمل السائد يف

 والرتابط بني خمتلف األطراف؛
 احلاجات االجتماعية  إىلاب فعاال مع التغريات احلاصلة يف حاجات اجملتمع وانتقاهلا و اكذلك إهنا متثل جت

 وحتقيق جانب من ذاتية الفرد واجملموعة؛
  جيابية يف اجملتمعر والقبول االجتماعي والعالقة اإلاملتطو  األداءاملردود املادي و. 

 فوائد االلتزام ابملسؤولية االجتماعية على اجملتمع 1.1
 :اعية ميكن أن يتلخص ابآليتمبسؤوليتها االجتماملؤسسات إن العائد الذي سيحققه اجملتمع جراء التزام 

  الناحية الثقافية؛ أوحتسني نوعية احلياة يف اجملتمع سواء من انحية البنية التحتية 
  االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة االجتماعية وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص الذي هو جوهر

 املسؤولية االجتماعية للمؤسسات؛
 ة مرتبطة مبفاهيم أساسية كتقليل السرية يف العمل، الشفافية والصدق يف التعامل كون املسؤولية االجتماعي

 فإن هذه اجلوانب تزيد من الرتابط االجتماعي وازدهار اجملتمع على خمتلف املستوايت؛
  ذوي  األفرادزايدة التكافل االجتماعي بني خمتلف شرائح اجملتمع مع خلق شعور عال ابالنتماء من قبل

 ...ت اخلاصة كاملعوقني وقليلي التأهيل واألقليات واملرأة والشباب وغريهماالحتياجا
 ية االندماج التام يف منظمات اجملتمع املختلفة وخمتلف الفئات ذات املصلحة؛مهازدايد الوعي أب 

                                                             
 00عبد الرمحان العايب؛ مرجع سابق، ص  1
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  إن الدور االجتماعي وااللتزام األخالقي للمؤسسات هو استثمار يعود على املؤسسات بزايدة الربح
املتعاملة معها، كما يزيد  اإلدارة وبني العاملني فيها والفئات وتقليل النزاعات واالختالفات بني اإلنتاجو 

 .من انتماء العاملني واملستفيدين هلذه املؤسسات
أما فيما خيص الدولة فهي أحد املستفيدين الرئيسيني من التزام املؤسسات مبسؤوليتها جتاه اجملتمع، 

 .ر االقتصادية النامجة عن تبين املؤسسات ملسؤوليتها االجتماعيةواجلدول التايل يوضح اآلاث

 مؤسساتاآلاثر االقتصادية النامجة عن فوائد املسؤولية االجتماعية لل (:20-20)رقم  اجلدول

عدم  أوتطبيق  املعايري
 تطبيق املعايري

الوسائل املستعملة يف 
 التطبيق

الفوائد االقتصادية  الفوائد اإلسرتاتيجية
 املدى القصري على

الفوائد االقتصادية 
 على املدى الطويل

 اإلبداع- نعم محاية البيئة
 اإلنتاجإدخال تكنولوجيا -

 النظيف

األسبقية يف االهتمام 
 حبماية البيئة

ارتفاع يف املبالغ -
 املوجة لالستثمارات

اخنفاض النتائج -
 املالية للمؤسسة

زايدة احلصة -
 السوقية

 حتسن النتيجة املالية-
 للمؤسسة

فقدان حصص - النتيجة املالية ال تتأثر دفع ضرائب ورسوم بيئية ال
 سوقية
تدهور النتيجة -

 املالية للمؤسسة
جودة املنتجات 
وجودة العالقة مع 

 الزبون

 اإلبداع- نعم
 عملية الرقابة على اجلودة-

 وفاء ووالء الزابئن -
توسع احلصة -

 السوقية للمؤسسة

ارتفاع يف املبالغ -
 املوجهة لالستثمارات

اخنفاض النتائج -
 املالية للمؤسسة

 ربح حصص سوقية-
حتسن النتائج  -

 املالية

 فقدان زابئن- _ ال
 تدهور هامش الربح-

تدهور رقم أعمال -
 املؤسسة

 

تدهور النتيجة املالية 
 للمؤسسة

إدارة املوارد 
 البشرية

 برامج تدريب وتكوين- نعم
 األفرادحركية -

اعي مناخ اجتم-
 مستقر

تضافر جهود  -
العمال حول مشروع 

 املؤسسة

حتسني التنافسية  يةاإلنتاجارتفاع 
 والنتائج

مناخ اجتماعي غري --  ال
 مستقر

ارتفاع تكاليف  -
 تسريح اليد العاملة

 تدهور النتائج يةاإلنتاجاخنفاض 

 اإلفصاحتطبيق مبادئ  نعمتطبيق مبادئ 
 والشفافية

اإلدارة الراشدة  ني جددسامهجذب م
 للمؤسسة

ارتفاع القيمة السهمية 
 للمؤسسة
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اهلجوم  إىلالتعرض  _ ال احلكم الراشد
 ابلبورصة

فقدان القدرة على 
 التحكم يف املؤسسة

تدهور القيمة 
 السهمية للمؤسسة

االندماج يف 
الوسط 

 االجتماعي

طرف ذو صلة يف التنمية  نعم
 احمللية

حتسني صورة ومسعة 
 املؤسسة

جليد مع االتصال ا
األطراف الفاعلة يف 

 اجملتمع احمللي

اخنراط الشركاء 
احملليني فيي مشروع 

 املؤسسة
 _ _ _ _ ال

رسالة دكتوراه، الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتدايت التنمية املستدامة،  األداء، التحكم يف عبد الرمحان العايب :املصدر
 09 ص ، 0200اجلزائر،  0جامعة سطيف 

 ملؤيدون واملعارضون لتبين املسؤولية االجتماعيةا 2
،  ورجال األعمال املسؤولية االجتماعية كغريها من املفاهيم اليت تعرضت للنقد من طرف بعض الباحثني

 .ل توضيحه من خالل هذا العنصرو اكما وجدت دعما من البعض اآلخر، وهذا ما سوف حن
 املؤيدون لتبين املسؤولية االجتماعية 1.2

وإن وجودها يصبح غري مربر يف حالة عدم ؤسسات اجملتمع اإلطار الكبري الذي تعمل فيه املثل مي
مع مصاحل اجملتمع  فتعارض أهداف املؤسسة اهتمامها بقضااي هذا اجملتمع األساسية منها بشكل خاص،

للمجتمع قياسا لوية و مسألة حمسومة من قبل املؤيدين للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات وذلك إبعطاء األ
 :ومن بني احلجج اليت يستندون عليها ،1للمؤسسة

 اة جزءا ال يتجزأ من اجملتمع، وعليهواجبا وذلك لكون املؤسس متثل املسؤولية االجتماعية فعال أخالقيا .1
 إعطاء املزيد من االهتمام والرعاية اإلنسانية واخلريية للمجتمع؛

ل التفاصيل املرتبطة ابجملتمع ولكن بوجود املسؤولية يف القانون والتشريعات ال ميكنها أن تستوعب ك .2
، تفرض املوازنة بني زايدة األرابح املؤسساتاألعمال فإهنا ستمثل التزامات أخالقية واجتماعية على 

 وتوسيع االستثمار من جهة وبني حتقيق حاجيات العمال واجملتمع من جهة أخرى؛
 ؤسسةح على املدى البعيد ميكن أن تزداد من خالل تبين امليرى أنصار املسؤولية االجتماعية أن األراب .3

والثقة معه ميثل مدخال مهما ذي  همان والتفو ادورا اجتماعيا أكرب، حيث أن رضا اجملتمع ومد جسور التع
 ؛للمؤسسةمردود مستقبلي مهم 

ثقافية تنعكس ة يف اجملتمع من خالل ممارستها ودعمها لنشاطات اجتماعية و ؤسسحتسني وتطوير صورة امل .4
 على مسعتها وشهرهتا؛

                                                             
 .00، مرجع سابق، صاملسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمالالغاليب و صاحل مهدي حمسن العامري؛  حمسن منصور 1
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يف حتسني اجلوانب االجتماعية  املؤسسات مسامهةحيث أن 1من عالجها لالوقاية من املشكلة أفض .5
 .والثقافية للمجتمع جينبها املشاكل املختلفة، اليت قد تتطور وتتفاقم ويصعب عالجها

 املعارضون لتبين املسؤولية االجتماعية 0.0
رضة لقيام املؤسسات مبسؤوليتها االجتماعية على كون هذه املهام تتعارض مع اهلدف ترتكز اآلراء املعا

 :الرئيسي وهو حتقيق األرابح، وميكن ذكر بعض هذه احلجج فيما يلي
 إىلمبهام املسؤولية االجتماعية وبشكل متزايد، فإهنا ستتحول ويف وقت قصري  املؤسساتإذا ما أخذت  .1

 هدفها األساسي هو املؤسساتوتفقد بذلك 2املنظمات احلكومية شكل ال خيتلف عما هو سائد يف
 تعظيم الربح وحتقيق االستمرارية؛

ذوابن األهداف األساسية االقتصادية للمؤسسة وتالشيها مع مرور الزمن وزايدة مطالبة اجملتمع والدولة  .2
ية العالية جإلنتاللمؤسسات يف تبين أهداف اجتماعية وتصبح املؤسسات عاجزة على االرتقاء اب

واالستمرار يف البحث والتطوير وتقدمي منتجات جديدة، وهذا األمر سينعكس على أدائها االقتصادي 
 ؛3وابلتايل سترتاجع مبادراهتا االجتماعية بسبب عدم قدرهتا على متابعة مثل هذه الربامج االجتماعية

تقوم به املؤسسات، وعليه صعوبة  ال متتلك قوة القانون يف إلزامية التنفيذ بل تبقى جمرد عمل طوعي .3
 املساءلة القانونية واحملاسبة عن األنشطة االجتماعية؛

تعترب املسؤولية االجتماعية تكاليف إضافية تتحملها املؤسسات جراء األنشطة االجتماعية واليت   .4
 ستنعكس على اجملتمع من خالل زايدة سعر السلع واخلدمات؛

كن املؤسسات من معاجلة املشاكل االجتماعية، كوهنا تركز يف األساس على حمدودية اخلربة واملهارة اليت مت .5
 .االقتصادي، تعزيز املنافسة وتنشيط االقتصاد األداء

 
 
 
 

                                                             
 49، ص0200مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل،  املسؤولية االجتماعية؛عبد الرزاق سامل الرحاحلة؛  1
 44ص نفس املرجع؛ 2
 .92، مرجع سابق، صاملسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمالمهدي حمسن العامري؛  حمسن منصور الغاليب و صاحل 3
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 املسؤولية االجتماعيةو خيارات مناهج : املطلب الرابع
كل منهم   لو احتديد أبعاد املسؤولية االجتماعية وتن حماولة إىلإن سعي العديد من الكتاب والباحثني 

من وجهات نظر متعددة، فقد وضعوا هلا مسميات خمتلفة، وهلذا هناك عدة مناهج للمسؤولية  تلك األبعاد
 :االجتماعية وسنذكر منها ما يلي

يقوم هذا املنهج على أساس بلورة ثالث توجهات أساسية للمسؤولية االجتماعية معربا  :لو املنهج األ .1
 :هي 1عنها بثالثة أمناط

حكمة فيه تقوم فكرته على مبادئ االقتصاد احلر والقوى املت :التقليدي للمسؤولية االجتماعية نمطال 0.0
تبىن مسؤوليتها االجتماعية من خالل التزامها بتقدمي السلع واخلدمات اليت ترضي واليت ترى أن املؤسسة ت
جيب أن  ة وإدارهتا واليتؤسستقدير امل إىلخرى إضافية ترجع وأن أية التزامات أ ،اجملتمع وتستجيب حلاجاته
ة وإمكانياهتا ومبا ال يؤثر على أهدافها االقتصادية ويف مقدمتها حتقيق أقصى تؤخذ يف إطار قدرة املؤسس

 .األرابح
النمط  إىلالنقد املوجه  إىلأتسست فكرة هذا النمط استنادا  :النمط االجتماعي للمسؤولية االجتماعية 0.0

 إىلر عمل املؤسسة يفرتض أن يشمل جممل األهداف االجتماعية ابإلضافة االقتصادي، ابعتبار أن إطا
األهداف االقتصادية، حيث ذهبت بعض األطروحات بعيدا يف هذا النمط واندت بضرورة أن تنتقل مسؤولية 

ا هي إال املسؤولية العامة، وهذا فإن املسؤولية االجتماعية م إىلالرقابة على أعمال اجملتمع من املسؤولية اخلاصة 
 .التزام املؤسسة ابلعمل وفق مصاحل ومتطلبات اجملتمع

وجهة نظر أكثر تطورا عن طبيعة العقد االجتماعي الذي أضاف  إىلاملستند  :منط التكاليف االجتماعية 2.0
مسؤوليات وأعباء جديدة تفرضها اجملتمعات بقواها املختلفة على املؤسسات، وهبذا فإن املسؤولية االجتماعية 

وظائف رجال األعمال، ابلتايل فإن ما تتحمله املؤسسة من  إىلكن اعتبارها وظيفة ومهام جديدة تضاف مي
 .مسؤولية اجتماعية ميكن أن حتسب كغريها من التكاليف يف ضوء بدائل متعددة القرار

ل يرتبط و على أساس هذا املنهج ميكن النظر للمسؤولية االجتماعية ببعدين أساسيني، األ :املنهج الثاين .2
ابلداخل أي ابلعمال وحتسني ظروف عملهم جبميع أشكاهلا، والثاين مرتبط ابخلارج والتعامل مع جمموعة  

 :وطور هذا املنهج ثالث أمناط للمسؤولية االجتماعية هي، كبرية من املتغريات

                                                             
1 Porter, Michael E., & Kramer, Mark R., “Strategy and Society: The Link between Competitive 

Advantage and Corporate Social Responsibility”, Harvard business Review, December 2006 ;p 

78-92.  
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ذي يتمحور هذا النمط ال يبتعد كثريا عن فكرة النمط االقتصادي وال :النمط الكالسيكي التقليدي 0.0
حول هدف تعظيم الربح يف إطار نظرة عقالنية يؤمن هبا مديرو املؤسسات، تنطلق من فكرة أن العمل سلعة 

 .تباع وتشرتى يف ضوء العرض والطلب عليها
حتقيق منفعة األطراف األخرى  إىلاملتضمن حتقيق املنفعة الذاتية للمؤسسة ابإلضافة  :النمط اإلداري 0.0

يا جديدا لإلدارة، حيث أن العالقة مع املستهلكني تقوم على أساس املوازنة يف املصاحل وعلى ميثل توجها عقالن
 .لية للمؤسسة، فضال على أن حتقيق رضا املستهلك يعد أمرا حيوايو شاكلة العالقة مع موردي املواد األ

عية حياة أفضل للعمال مسؤولية املؤسسة يف هذا النمط احملافظة على البيئة وحتقيق نو  :النمط البيئي 2.0
وللمجتمع ككل، كذلك فإن ما هو انفع وضروري للمجتمع جيب أن حيظى بعناية خاصة من قبل إدارة 

 .املؤسسة
ؤولية االجتماعية من طرف الذي يقوم على أساس حتديد ثالثة أمناط خمتلفة لتبين املس :املنهج الثالث .3

 :وهي املؤسسات
ط ترى أنه على املؤسسات الرتكيز على هدف تعظيم الربح و أن وفق هذا النم: النمط االقتصادي 0.2
أن املديرين هم  Milton Fridman االجتماعية ما هي إال نتائج عرضية ومشتقة منه حيث يرى سامهاتامل

حمرتفون وليسوا مالكني لألعمال اليت يديروهنا، وهبذا فهم ميثلون مصاحل املالكني اليت يفرتض أن تنجز أبحسن 
 .لتعظيم األرابحالطرق 

ل، ويف إطاره فإن املؤسسات تعترب وحدات و هو نقيض لتوجهات النمط األ :النمط االجتماعي 0.2
اجتماعية بدرجة كبرية أتخذ بعني االعتبار اجملتمع ومتطلباته عند اختاذ قراراهتا، مراعية آاثر هذه القرارات على 

 .كل جوانب اجملتمع
حيث أن هذا النمط يرى أن إدارة املؤسسات ال متثل مصاحل  (:املتوازن)النمط االقتصادي االجتماعي  2.2

بعض جهات ذات مصاحلة، بل أهنا متثل مصاحل جهات عديدة يفرتض أن توازن إدارة  أوجهة واحدة 
 .املؤسسة بني مصاحلها جمتمعة

ملسؤولية واملتضمن دراسة ا Carollيف إطار هذا املنهج الذي وضع أسسه الباحث : املنهج الرابع .4
 :االجتماعية ضمن أربعة أبعاد هي
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والتطور التكنولوجي حيث يشتمل على جمموعة كبرية  مبادئ املنافسة إىلتستند : املسؤولية االقتصادية 0.0
من عناصر املسؤولية االجتماعية، جيب أن تؤخذ يف إطار احرتام قواعد املنافسة العادلة واحلرة واالستفادة التامة 

 .كنولوجي ومبا ال يلحق ضررا على اجملتمع والبيئةمن التطور الت
يقوم هذا البعد على أساس مبادئ محاية البيئة والسالمة املهنية والعدالة وقوانني  :املسؤولية القانونية 0.0

محاية املستهلك، وحيتوي جمموعة كبرية من عناصر يفرتض أن حترتم من طرف املؤسسات وابلشكل الذي يعزز 
رتقاء ابلعالقة بني املستهلك ومع العاملني مبختلف أجناسهم وأعراقهم وأدايهنم، وكذلك منع يف اال ساهموي

 . اإلضرار ابلبيئة من خالل االستخدام التعسفي للموارد والتلوث احلاصل يف املاء، اهلواء والرتبة
جتماعية، ويف إطارها أعراف وقيم ا إىلمبادئ ومعايري أخالقية وكذلك  إىلتستند  :املسؤولية األخالقية 2.0

توجد مؤشرات عديدة تندرج يف إطار تكافؤ الفرص والتوظيف واجلوانب األخالقية يف االستهالك ومراعاة 
 .مبادئ حقوق اإلنسان واحرتام العادات والتقاليد السائدة يف اجملتمع وغريها

وما يتفرع عن ذلك من عناصر  رتبط مببدأ تطوير نوعية احلياة بشكل عامت (:الطوعية)املسؤولية اخلرية  0.0
 . ترتبط ابلذوق العام ونوعية ما يتمتع به الفرد من غذاء ومالبس ونقل غريها من جوانب أخرى

 والشكل املوايل يوضح هرم كارول للمسؤولية االجتماعية
 هرم كارول للمسؤولية االجتماعية(: 20-20)الشكل رقم 

 
Source : Carroll, A. B ; The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 

Management of Organizational Stakeholders ; Business Horizone, Vol. 34 ; 1991. .p 40. 

 
 

 (الطوعية)املسؤولية اخلرية 
التصرف كمواطن صاحل يساهم يف تعزيز املوارد ) 

 (يف اجملتمع وحتسني نوعية احلياة
 املسؤولية األخالقية

مراعاة املنظمة للجانب األخالقي يف قراراهتا مما يؤدي إىل )
 (أن تعمل بشكل صحيح

 املسؤولية القانونية
تطبيق القانون الذي يعكس ما هصحيح وماهو خطأ يف اجملتمع وهو ميثل قواعد )

 (العمل األساسية

 املسؤولية االقتصادية 
 (حتقيق املنظمة عائد وهذا ما ميثل قاعدة أساسية للوفاء ابملتطلبات األخرى)
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 :وعليه فاملسؤولية االجتماعية وفق كارول هي
+ املسؤولية األخالقية + املسؤولية القانونية + املسؤولية االقتصادية =  املسؤولية االجتماعية الشاملة

 املسؤولية اخلريية
إن فهم هذه العناصر األربعة لكارول يتطلب إجياد عالقة وثيقة بني متطلبات النجاح يف العمل 
ومتطلبات تلبية حاجات اجملتمع وخاصة يف إطار العناصر االقتصادية والقانونية، حيث متثل هذه العناصر 

يف حني يتوقع اجملتمع من املؤسسات أن ، املؤسساتلبيتها من طرف متطلبات أساسية للمجتمع من املفرتض ت
تلعب دورا كبريا فيما خيص العنصر األخالقي والتطوعي علما أبن هذا األخري ميثل يف حقيقته رغبات مشروعة 

 .املؤسسات اللمجتمع من املفرتض أن تتبناه

 أبعاد املسؤولية االجتماعية للمؤسساتنظرايت و : ثاينملبحث الا
 إدارية مدرسة ومن آلخر اقتصادي من للمؤسسة االجتماعي للدور املفسرة النظرايت واختلفت تباينت

 حقيقة ويف للمؤسسات االجتماعية ليةاملسؤو  حول األفكار هلذه النقاش ويدور ألخرى نظرية ومن ألخرى
 وتدعم تؤيد اليت والنظرة ية،االجتماع ابملسؤولية تتعلق فكرة أي ترفض اليت النظرة نظرتني، بني احنصر األمر
 .1املسؤولية هذه وجود

ل التطرق و اوابختالف النظرايت اختلفت األبعاد وإن تشاهبت يف بعض األحيان، فيما يلي سوف حن
 .أبعاد املسؤولية االجتماعية للمؤسساتومن مث ألبرز نظرايت 

 للمؤسسات نظرايت املسؤولية االجتماعية: لو املطلب األ
 اجملتمع ومصلحة املؤسسة مصلحة بني تقارب أي فإن اجتماعية اقتصادية كياانت سساتاملؤ  وابعتبار

 بني تربط أن جيب اليت العالقة حدود تفسري يف اإلدارة كتاب خيتلف، حيث 2موجود غري أو إما مؤكد
وفيما يلي للمؤسسات،  االجتماعية املسؤولية نطاق حصر يف اإلدارية نظرايتال ختتلف ما، كاجملتمع و املؤسسة
 .ل ذكر بعض هذه النظرايتو اسوف حن
 

                                                             
 .02؛ ص0220/0202؛ رسالة ماجستري غري منشورة؛ جامعة تلمسان اجلزائر؛ املسؤولية االجتماعية للمؤسسة واملوارد البشريةضيايف نوال؛  1

2 Michel Capron ;" L’économie éthique privée : La Responsabilité Des Entreprises à 

L’épreuve De L’humanisation De La Mondialisation" ; Programme Interdiscipline Ethique de 

L’économie ; N07 ;Université de Paris 12 ; Saint Denis ; P 11. 
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 :ظرية النيوكالسيكيةلنا .1
نوبل  جائزة على احلائز( (Milton Friedmanفريدمان  ميلتون األمريكي االقتصادي النظرية هذه رائد

 لتحسني املوجهة القرارات خالل من يكون االجتماعية املسؤولية ممارسة أن إىل يشري والذي االقتصاد يف
 ساتللمؤس املناسب االجتماعي اهلدف هو ساهمامل قيمة تعظيم مبدأ وأن نيسامهامل لفائدة والرحبية دوديةاملر 
 .للمؤسسة االجتماعية ةو ر الث تعظيم يعادل ألنه

 األساسي املقياس هو الربح يعترب الذي و ةالنيوكالسيكي رائد النظرية (Milton Friedman) فأصبح
 مؤكدا املؤسسات، اسرتاتيجيات يف االجتماعية املسؤولية دمج إىل الداعية اجلديدة املوجة انتقد كماالقيم،   لكل
 قيمة يعظموا أن-املسريين أي– عليهم أن يرى فهو ،احلرة ؤسسةامل أسس حيطمون الطريقة هبذه املسريين أن

 .1فقط نيسامهللم األرابح
 االجتماعية فاملسؤولية ي،املاد املكسب حتقيق يف االجتماعية املسؤولية النيوكالسيكية النظرية حتصرو  
 استخدام هي للمؤسسة الوحيدة ظيفة، فالو نيسامهللم األرابح من قدر أقصى حتقيق" هلذه النظرية  وفقا

 يعين الثروة تعظيم أن فكرة على مؤسس املوقف هذا ،"األرابح زايدة إىل الرامية األنشطة يف واملشاركة مواردها
اإلطار العام هلذه النظرية يتمثل يف سعي املديرين حنو تنظيم الرحبية وزايدة حقوق امللكية، ف ،2مالعا الرفاه حتقيق

ابعتبار أن املسؤولية االجتماعية هي مسؤولية السلطات الرمسية واملؤسسات غري معنية ابألمر، حيث أن ما 
  3.يعد مفيدا ابلنسبة للمجتمع( خدمات ومنتجات)تقدمه من خمرجات 

 هي كانت لو حىت اجتماعية، مسؤوليات لديها ليست ن املؤسساتأ إىل هذه النظرية تشري ابلتايل و 
 .ةاملطروح املشكلة سبب

 :نظرية العالقة .2
شبكة العالقات املعقدة يف البيئة اليت تعمل فيها املؤسسات، حيث قسم  إىلتعود جذور هذه النظرية 

 :4هي نظرايت فرعيةثالث  إىلهذه النظرية  D.Secchiالعامل 
 املؤسسات/اجملتمعنظرية  -
 املؤسسة املواطنةنظرية  -
 العقد االجتماعينظرية  -

                                                             
1 Ivana Rodié; Responsabilité sociale des entreprises-le développement d'un cadre européen; 

mémoire présenté pour l'obtention du diplôme d'étude européennes ; Genève; Avril 2007; p 17. 
 إىل مقدمة علمية ورقة ،الوضعي و االسالمي النظامني بني موازنة دراسة:للشركات االجتماعية للمسؤولية اسالمية دالئل وي،احيي نعيمة و مقري زكية 2

 2،ص2011 فيفري 24 و02 ،اجلزائر- بغرداية اجلامعي املركز املستقبل، اانتھر و الواقع :االسالمي االقتصاد : األول الدويل امللتقى
 .24؛ ص0200؛ منشورات جامعة دمشق؛ سوراي؛ املسؤولية االجتماعية وأخالقيات العملدمحم جودت انصر و علي اخلضر؛  3

4 D.Secchi ; Utilitarian, managerial and relational theories of corporate social responsabilite ; 

International Journal of Managelent Reviews ;Vol 09/ Issue 4 ; 2007. 
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تقوم على فكرة أن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات متثل التفاعل بني  املؤسسات/اجملتمعنظرية 
لذلك  اجملتمع واملؤسسة، ومن مقاييس هذا التفاعل هو تطوير القيمة االقتصادية يف اجملتمع،: وحدتني رئيسيتني

 .ال بد أن تعكس املسؤولية االجتماعية مدى قوة ومكانة املؤسسة يف اجملتمع
، مواطن صاحل يف اجملتمعك تتصرففهي تنطلق من فكرة أن املؤسسة  املؤسسة املواطنةأما نظرية 

تتحمل كل واجباهتا جتاه خمتلف األطراف ذات املصلحة، وتعتمد هذه النظرية على فكرة دمج املسؤولية 
 .جتماعية يف خمتلف وظائف املؤسسة واسرتاتيجياهتااال

لذا ميكن ، أساسا لتربير أخالقيات النشاطات االقتصادية يف اجملتمع العقد االجتماعيفيما تعد نظرية 
خالقية وقبول اجملتمع نشاطات هذه ية للمؤسسات مشتقة من الشرعية األاعتبار املسؤولية االجتماع

  .املؤسسات
لنظرية على أن املؤسسات اليت تلتزم مبسؤوليتها االجتماعية هي تقوم بنشاط حضاري  حيث تركز هذه ا

املسؤولية االجتماعية ال تتحدد "أن  إىل Davidsكتحصيل حاصل نتيجة تواجدها داخل اجملتمع، حيث أشار 
اجملتمع، من مهام مبا يفرضه القانون من التزامات عليها، بل مبا يفرضه العقد االجتماعي واألعراف السائدة يف 

 .1"العالج املناسب هلاز املشكالت اليت جتابه اجملتمع وتقدمي و اوواجبات للعمل على جت
 :املصاحل أصحابنظرية  .3

 يعرف ، حيثأو املصاحل ةاملصلح أصحاب لنظرية البارز املنظر  (Edward Freeman) يعترب
،يف 2"ألهدافها ؤسسةامل ابجناز التأثر أو لتأثريا إبمكاهنم األفراد من جمموعة أو فرد كل" أبنه املصلحة صاحب

تد مت و 3"جمموعات هلم نصيب من نتائج املؤسسة أو أفراد" على أهنم  G.Hirigoyen et J.Cabyحني يعرفهم 
 .اجملتمع من جزء ميثالن األعمال قطاع و ةاملؤسس أن يعترب الذي رالتيا إىل املصلحة أصحاب نظرية أصول

 ال الذين املصاحل أصحاب جمموع بني خمتلفة لعالقات نتيجة املؤسسة عتربت النظرية هذه وحسب
 واملسؤولية املؤسسة وقرارات بنشاطات املشمولني الفاعلني جمموع وإمنا نيسامهامل جمموع يف فقط ينحصرون
 .املصاحل أصحاب اجتاه مسؤولية تصبح االجتماعية

 هم، من حتديد وبني مهتوتصنيفا صلحةامل أصحاب تعريف بني واضحة عالقة هناكحيث جند أن 
  .4ؤسسةامل وبني بينهم العالقة نوع يف النظر هي املصلحة أصحاب لتحديد شيوعا األكثر والطريقة

 :من كل املصاحل أصحابجمموعة  وتشمل

                                                             
1 June Keith Davids ; Five Proposition for social responsibility ; Business Horizon ; 1975. 
2
 Bruno Boidin et Nicolas Postel et Sandrine Rousseau, La responsabilité sociale des entreprises 

une perspective institutionnaliste, Presses universitaires du Septentrion, France, 2009, p:99. 
3
Jérôme Caby, Gérard Hirigoyen ; La Création de Valeur de l'entreprise, 2ème édition, éd: 

ECONOMICA, Paris, 2001, P104. 
4 Andrew L. Friedman and Samantha Miles, Stakeholders Theory and Practice, Oxford 

University  Press, 2006, p13 
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املصاحل التقليديون يف املؤسسة، حيث يبحثون ابستمرار عن تعظيم احلصة  أصحابهم  :ونسامهامل -
هم، كما أهنم يسعون دوما للحصول على أرابح متزايدة لذلك فهم أيملون يف أن تتوسـع السوقية ألسهم

 هؤالء نأ إذ املصاحل، أصحاب من مهمة فئة ونسامهامل ميثل، حيث  1املؤسسة و حتقق مركز مايل متميز
 على أرابحها من جزء من االستفادةمن  خيوهلم ما املؤسسة أصول من جزء ملكية حقوق ميلكون
   .أصنافهم الفاخت

 املؤسسات لكل كبرية يةأمه ذات املصاحل أصحاب من الشرحية هذه إن :أو املستهلكون الزابئن -
 طلب ووجود وتسويقها خدمات أو سلع إبنتاج مرتبط وبقاؤها املؤسسة فوجود، استثناء بدون االقتصادية

  .ءهؤال قبل من عليها
 العامل ويعترب ،أخرى وفئات وفنيني إداريني من راءاألج أو العاملني مجيع الفئة هذه تشمل :لالعما -

 تتعداها بل فحسب األجر على تقتصر ال مهمة مصلحة له أن حيث املؤسسة، يف القيمة خلق مصدر
 يندرج كما،  للحوافز نظام وكذلك والتدريب التكوين العمل، كمحيط مالئمة عمل ظروف توفري إىل

  2متنوعة بطرق معهم التعامل رغم أجراء تبارهمابع واملدراء املسريين كل الطرف هذا ضمن
 األطراف املستفيدة األخرى، ية اليت حتظى هبامهاجملتمع احمللي على نفس القدر من األ عدي :احمللي جملتمعا -

التشريعات تصبح ها يف االلتزام جبميع القوانني و فإن مسؤوليت و كون املؤسسة جزء ال يتجزأ من هذا اجملتمع
 3معها لعب دور القدوة يف ترسيخ ممارسات االلتزام اجملتمعي جب عليها و على العاملنيأعظم، مما يتو 
حميط  حول يعيش أو يقطن من كل نقصد هبم املستفيدين؛ من مهمة شرحية احمللي اجملتمع حيث ميثل
 .املؤسسة متارسه الذي النشاط من مباشرة غري أو مباشرة بصفة ويتأثرون سواء اإلنتاج وحدات

 ابآلاثر مستمر وبتزايد كبري بشكل معنيا تمعجملا أصبح وقدء، واهلوا واملاء الرتبة من كل اهب ويقصد :ئةالبي -
 .اإلنسان صحة على االقتصادية للمؤسسات املختلفة املمارسات ترتكها اليت البيئية

 املؤسسة، حيوية يف تعد احلكومة من خالل أذرعها التشريعية و القانونية صاحبة مصلحة عامة: حلكومةا -
أتمني سلع  عن فهي مسؤولة قانونيا وأدبيا عن أتمني مستوايت نوعية من احلياة ملواطنيها، ومسؤولة

 ،اجملتمع بعيدا عن ما يسببه التلوث البيئي الناجم عن نشاطات خمتلف املؤسسات فرادخدمات عامة ألو 
التعليمات، وكذا مساندة براجمها فاحلكومة غالبا ما تبحث عن مدى االلتزام ابلقوانني والنظم و ذلك ل

                                                             
الطبعة األوىل، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ؛مدخل اسرتاتيجي للمنافسة والتميز: إدارة املشروعات الصغرية ؛ فالح حسن احلسيين 1

 90، ص0220
2 Charles Fontaine, Antoine Haarman, Stefan Schmid, The Stakeholder Theory, Stakeholder 

Theory of the MNC, December 2006, p7 
 ؛0229؛ اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن دار ؛منهج معاصر :االسرتتيجية والتخطيط االسرتاتيجي؛ دمحم صبحي إدريس خالد دمحم بين محدان، وائل 3
 04ص
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البيئة قرار و ، يف حني تتوقع املؤسسة من احلكومة أن توفر الدعم و األمن و االستالضريبيةودفع االلتزامات 
 .االستثمارية املالئمة داخل اجملتمع

 ابملؤسسة، اخلاص الصناعة قطاع يف تنشط اليت املؤسسات مجيع على الفئة هذه حتتوي :املنافسون -
 بنشاطها يتأّثرون للمؤسسة املنافسني فإن بورتر، منوذج يف للتنافسية اخلمس القوى عتبارها إحدىواب

 .غالبا عن التزام املؤسسة بقواعد املنافسة الشريفة تبحثوهي مؤسسات 1ويّؤثرون عليها
قاابت العمال، اجلمهور ووسائل املنظمات غري احلكومية، نوتتمثل يف  :الضغط مجاعات -

 عن ومعلومات حاتيضاإ لتقدمي املؤسسات على الضغط يف كبريا دورا هذه األخرية تلعبو  ،عالماإل
النقاابت  أوسواء املنظمات غري احلكومة  اجلماعات هذه دور تنامى، وقد شفافية أكثر وجعلها نشاطها

 كمّمثل جاءت أو مستّقلة منظمات كانت فسواء احلايل، وقتنا يف العمالية وحىت وسائل االعالم
 .وأهدافها املؤسسة سري على كبري أتثري له نشاطها نإف آخرين مصاحل صحابأل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 Michael e. porter, "competitive strategiy techniques for analyzing industries an competitors, 

the free press, 1985, p23 . 
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 أبعاد املسؤولية االجتماعية للمؤسسات :املطلب الثاين
اختالف  إىلق فإننا نالحظ أن اختالف املناهج وإن تشاهبت يف بعض العناصر أدى من خالل ما سب

نظر كل ابحث، لذلك سوف يتم عرض بعض الدراسات اليت أبعاد املسؤولية االجتماعية حسب وجهة 
 .حددت أبعاد املسؤولية االجتماعية

 :أبعاد املسؤولية االجتماعية يف أربعة أبعاد هي Pride et ferrellفقد حدد كل من 
أن تكون املؤسسة صاحلة وأن تعمل على اإلسهام يف التنمية وتطوير اجملتمع، وأن تعمل  :البعد اإلنساين .1

 .حتسني نوعية احلياة على
ة مبنية على أسس أخالقية وأن تلتزم ابألعمال الصحيحة وأن ؤسسمبعىن أن تكون امل :البعد األخالقي .2

 .متتنع عن إيذاء اآلخرين
أي أن املؤسسة جيب أن تلتزم إبطاعة القوانني وأن تكسب ثقة اآلخرين من خالل  :البعد القانوين .3

 .وعدم القيام ابألعمال املخلة ابلقانونالتزامها بتنفيذ األعمال الشرعية 
ل جاهدة توفري األمان و ايقصد هبا أن تكون املؤسسة انفعة وجمدية اقتصاداي وأن حت :البعد االقتصادي .4

 .لآلخرين
العاملية فقد  MHCالذي طبق برانمج املسؤولية االجتماعية ملنظمة  Donna Woodأما الربوفيسور 

مبادئ املسؤولية االجتماعية؛ عمليات املسؤولية االجتماعية؛  :ة فيما يليحدد أبعاد املسؤولية االجتماعي
 .املخرجات

فقد اعتمد برانمج املسؤولية االجتماعية كنظام له مدخالت ومير بعمليات وتنتج عنه خمرجات تعرب عن 
 .املصاحل داخل وخارج املؤسسة أصحابأتثري تلك الربامج على كافة 

أنه ميكن تقسيم  إىلأشار يف البحث الذي نشره يف جامعة كاليفورنيا فقد Wolfgong (0222 )أما 
 :مسؤولية املؤسسة من خالل األبعاد التالية

 .ة يف احلياة الثقافية للمجتمعؤسسامل مسامهةأي مدى : املسؤولية جتاه اجملتمع والثقافة -
ملستهلكني، العاملني ة ابؤسسمثل عالقة امل: ةؤسساملتأثرين بنشاطات امل األفراداملسؤولية جتاه  -

 .املصاحل أصحابفيها، وخمتلف 
 .من خالل االلتزام ابألنظمة البيئية ومحاية املوارد الطبيعية :املسؤولية جتاه البيئة -
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ل من أعطى تعريفا شامال للمسؤولية االجتماعية أو الذي يعترب  Carrolأما الباحث كارول 
املسؤولية : حدد أبعاد املسؤولية االجتماعية يف أربعة هي ل من وضع هلا أسسها النظرية، فقدأو للمؤسسات، و 

 .واجلدول التايل يوضحها أبكثر تفصيال. االقتصادية، األخالقية، القانونية واخلريية
 أبعاد املسؤولية االجتماعية وعناصرها الرئيسية والفرعية: (20-20)رقم  اجلدول

 العناصر الفردية العناصر الرئيسية البعد
   منع االحتكار وعدم اإلضرار ابملنافسني؛ املنافسة العامة ياالقتصاد

 احرتام قواعد املنافسة
استفادة اجملتمع من التقدم التكنولوجي واخلدمات اليت ميكن أن  التكنولوجيا

    يوفرها له؛
 استخدام التكنولوجيا يف معاجلة األضرار اليت تلحق ابجملتمع والبيئة

 عدم االجتار ابملواد الضارة على اختالف أنواعها؛ ملستهلكقوانني محاية ا القانوين
    محاية األطفال صحيا وثقافيا؛

 محاية املستهلك من املواد املقلدة
 منع تلوث املياه، اهلواء والرتبة؛ محاية البيئة

 التخلص من املنتجات بعد استهالكها؛
 منع االستخدام التعسفي للموارد

 صيانة املوارد وتنميتها 
 الدين؛ أومنع التمييز على أساس العرق، اجلنس  السالمة والعدالة

 ظروف العمل ومنع األحداث من العمل؛
 التقاعد وخطط الضمان االجتماعي؛

 عمل املرأة وظروفها اخلاصة؛
 عمل ذوي االحتياجات اخلاصة والتشغيل غري القانوين للمهاجرين

 األخالقية يف االستهالك؛مراعاة اجلوانب  املعايري األخالقية األخالقي
 مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص يف التوظيف؛

 مراعاة حقوق اإلنسان
 احرتام العادات والتقاليد؛ األعراف والقيم االجتماعية

 مكافحة املخدرات واملمارسات الالأخالقية
 ..نوع التغذية، املالبس، خدمات، النقل العام نوعية احلياة (اخلريي)التطوعي 

، الطبعة األردن، دار وائل للنشر، املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمالطاهر حمسن منصور الغاليب و صاحل مهدي حمسن العامري؛ : املصدر
 40ص ،0222ىل، و األ
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 :1وقد حدد كارول املسؤولية االجتماعية يف ثالثة مفاهيم هي
 .املسؤولية االقتصادية إىلوتشري : املسؤولية جتاه حتقيق األرابح .1
 ...املصاحل من مستهلكني، عاملني أصحابضرورة تلبية أهداف : املصاحل أصحاباملسؤولية جتاه  .2
 .ضرورة التزام املؤسسة ابملسؤولية جتاه اجملتمع والبيئة: املسؤولية جتاه اجملتمع .3

 املسؤولية االجتماعية للمؤسسات من منظور اسالمي: املطلب الثالث

مبفهومها وأبعادها يف الفكر الغريب املعاصر، كان  للمؤسسات جتماعيةنه مت التطرق للمسؤولية االأمبا 
البد أن نتطرق لواقع هذا املفهوم يف الفكر اإلسالمي، وذلك لكون اجملتمع اجلزائري هو جمتمع مسلم يستمد 

لسري قيمه ومبادئه من الثقافة اإلسالمية ومن القرآن والسنة كنصوص شرعية متثل القواعد العامة اليت جيب ا
 .لذلك ارأتينا توضيح نظرة اإلسالم للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات، عليها وإتباعها

عل السمة األساسية املميزة لإلسالم هي مشوليته لكافة أبعاد احلياة اإلنسانية هذا الشمول الذي ل
َياانً  ":إليه اآلية الكرمية  أشارت جانب  إىلو ( 40: سورة النحل، اآلية)  "ْيء  ِلُكلِ  شَ  َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ

اْلي َْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت " :تعاىلمشوليته جاء اإلسالم دينًا كاماًل متكاماًل هلداية البشرية فقد قال 
للمسلمني إكمال العقيدة،  اىلتعفأعلن هللا ( 22:املائدة، األية" )َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلْسالَم ِديًنا

انن معًا جوهر الدين وهذا الكمال يعين كفاية الكتاب والسنة كمنهاج حياة وإكمال الشريعة معاً، اللذين يكوّ 
 .والعلمية للمسلم لذلك كان البد من احلرص على معرفة النظرة اإلسالمية يف ميادين احلياة العملية

يفة اليت تنظم من اآلايت القرآنية و األحاديث النبوية الشر  جاء الدين اإلسالمي احلنيف ابلعديدو 
واجملتمع، كون اإلسالم يعد نظاما شامال للحياة وال يقتصر على العبادات فقط بل ميتد  ؤسسةالعالقة بني امل

 .ليشمل خمتلف املعامالت بني األشخاص
ات ومن بينها املسؤولية شخص معنوي لديها حقوق كما عليها واجبات ومسؤولي ؤسسةيف اإلسالم امل

 إىلواليت وجب عليها العمل على حتقيقها على أرض الواقع واالنتقال هبا من جمرد قوانني ومشاريع  ،االجتماعية
فإذا ما أتينا على موقف اإلسالم من كل بعد من أبعاد املسؤولية االجتماعية، فسنجد أن   ،أعمال يف امليدان

                                                             
 .00عبد الرمحان العايب، مرجع سابق، ص 1
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من  أواألحاديث النبوية الشريفة،  أوسواء من خالل اآلايت القرآنية  آبخر أوله بشكل و اكل بعد قد مت تن
 .1خالل اقتفاء أثر السلف الصاحل رضوان هللا عليهم

 :اإلسالم واجملتمع .1
 أوة نصيب من احلظ ؤسسحث الدين اإلسالمي على ضرورة أن يكون للمجتمع الذي تعمل فيه امل

ف خري دليل على ذلك، يقول صلى يها املختلفة، واحلديث الشر اخلري الذي ميكن أن جتنيه جراء قيامها أبنشطت
إذا مات ابن آدم انقطع " ويف احلث يقول ملسو هيلع هللا ىلص  (أخرجه الرتمذي)  "خريكم خريكم ألهله" هللا عليه وسلم 

 (رواه مسلم)" ولد صاحل يدعو له أوعمل ينتفع به  أوصدقة جارية : عمله إال من ثالث
 أنوتقدمي خمتلف اخلدمات العامة اليت ميكن ... دقات اجلارية بناء املساجد، املدارسويكون ضمن الص

  .يستفيد منها اجملتمع
 (:العامل)اإلسالم واالهتمام ابلفرد  .2

قت كل املبادئ هناك مبادئ وقواعد بينها هللا عز و جل يف كتابه الكرمي وسب ألفراداالهتمام ابيف جمال 
ىل من بعثته و يقضي الفرتة األملسو هيلع هللا ىلص ام اإلسالم برتبية وإعداد الفرد املسلم جعل الرسول فاهتم ،والقوانني الوضعية

 ،ومنها نظامه اإلداري االجتماعيةىل لبناء اجملتمع اإلسالمي بكافة نظمه أو يف إعداد الفرد املسلم كخطوة 
اد وتربية العامل حبيث يصبح مهيئاً واهتم إبعد ،اإلسالمي تمعفحث اإلسالم على العمل وجعله أساس اجمل

 وإمنا فردا ذا قدرة عملية جبانب للعمل ويتكفل اإلسالم إبجياد العمل له فال يصبح عالة على اجملتمع اإلسالمي
 .الصدق واألمانة واإلخالص كما أقر اإلسالم بقيمة العمل والعامل

وحاجيــاهتم،  ألفــراديــة االهتمــام ابأمهى م قــد ألقــى الضــوء علــ02فــإذا كــان الفكــر اإلداري يف بدايــة القــرن 
من كان لنا عامال فليكتسب زوجة، : " ، حيث قال رسول هللا عليه وسلمذلك إىلفنجد اإلسالم هو السباق 

يقول ، و (داودرواه أبو " )فإن مل يكن له خادم فليكتسب خادم، فإن مل يكن له مسكن فليكتسب مسكنا
 (رواه البخاري" )عن رعيته مسئولكم كلكم راع وكل": ملسو هيلع هللا ىلص 

 :اإلسالم ومحاية املستهلك .3
وضع اإلسالم إطارا أخالقيا حمددا للعمليات واملبادالت التجارية، وفرض القوانني اليت تكفل محاية 

اَن َواَل ُفوا اْلَكْيَل َواْلِميزَ أو فَ " : تعاىلاملستهلك واحلث على األمانة يف البيع والشراء وعدم الغش، ويف هذا قال 

                                                             
 .90مرجع سابق، , فؤاء دمحم حسني احلمدي 1
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ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتم م   ِلُكْم َخي ْ  سورة" ) ْؤِمِننيَ تَ ْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َواَل تُ ْفِسُدوا يف اأْلَْرِض بَ ْعَد ِإْصاَلِحَها ۚ ذََٰ
 (42 :اآلية ،األعراف

رواه ")  أن يتقنهإن هللا حيب إن عمل أحدكم عمال" : وحول جودة املنتج قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 (رواه مسلم" ) من غشنا فليس منا" : كما قال ملسو هيلع هللا ىلص (.الطرباين

، نظام إسالمي أساسه اإلشراف "نظام احلسبة"ولتنظيم العالقة بني البائع واملشرتي أنشأ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
بوظيفة الرقابة اإلدارية، يقوم هبا موظفون على املرافق العامة وهو ما يعرف يف العلوم اإلدارية احلديثة 

 .متخصصون ابألنشطة القانونية واالقتصادية لضمان محاية القوانني واحلقوق
 :اإلسالم ومحاية البيئة .4

 :اهتم الدين اإلسالمي ابلبيئة وقدم مجلة من الركائز للمحافظة على البيئة من بينها
يزرع زرعا فيأكل منه  أوال يغرس مسلم غرسا " : حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص: العناية ابلتشجري وزراعة األرض -

 (رواه مسلم" ) وال دابة وال شيء إال كان له صدقة إنسان
َواَل تُ ْفِسُدوا يف اأْلَْرِض " : تعاىلكما حث اإلسالم على إعمار األرض وعدم إفسادها حيث يقول  -

 ( 20األعراف اآلية " )  نَّ َرمْحََت اَّللَِّ َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننيَ بَ ْعَد ِإْصاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا ۚ إِ 
نظافة البيئة واحمليط، حيث  إىلوهناك العديد من التوجيهات العظيمة حول النظافة، من نظافة البدن  -

  (رواه مسلم" ) الطهور شطر اإلميان" : يقول عليه الصالة والسالم
اإلميان بضع " : ذى عن الطريق وحتسينه وتنظيمه حيث يقول ملسو هيلع هللا ىلصوحيث الدين احلنيف عن إماطة األ -

 (رواه أبو هريرة" ) وسبعون اباب أفضلها ال إله إال هللا وأدانها إماطة األذى عن الطريق
كما جاء اإلسالم ابلعديد من اإلرشادات حول ضرورة احلفا  على املوارد الطبيعية كوهنا منفعة عامة  -

رِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشََّياِطنِي ۖ وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلَربِ ِه َكُفورًا " : تعاىلحيث قال  للجميع، " ِإنَّ اْلُمَبذِ 
، كما هنى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن قطع األشجار والتبذير يف استخدام املياه حيث (09اإلسراء اآلية )

كل واشرب والبس " : وقال( رواه أمحد)  "ى هنر جارال تسرفوا يف املاء ولو كنتم عل" : قال
فاملؤمن مأمور ابالقتصاد يف كل شيء  (ودو ارواه أمحد و أبو د) "وتصدق يف غري سرف وال خميلة

العديد من  إىلابإلضافة .منهي عن اإلسراف يف كل شيء حىت املاء حىت يف الوضوء والغسل يقتصد
 .وخمتلف متغرياهتاالتوجيهات واإلرشادات اليت ختص البيئة 
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قد سبقت نظرة الغرب، وإن مل تكن حمددة املعامل لكنها   ؤسسةفنظرة اإلسالم للمسؤولية االجتماعية للم
تلعب دورا مهما يف اجملتمع وتعمل على  ؤسسةيف جعل امل ساهمكانت حتمل يف طياهتا توجيهات وإرشادات ت

 .محايته واحملافظة عليه

 ماعياالجت األداء :ملبحث الثالثا

خالل حتقيق الكفاءة والفعالية يف استخدام املوارد من ية العالية اإلنتاجهو مرآة املؤسسة يف حتقيق  األداء
اجناز األهداف األخرى واملتمثلة يف حتقيق رضا الزابئن، وحتقيق حصة سوقية  إىلاملادية املتاحة، ابإلضافة 

مقاربة أكثر إملاما ومشولية وهي تلك  إىلكان يعرف هبا   خرج من املقارابت القدمية اليت األداءإال أن  ،عالية
 1.الشامل األداء أواالجتماعي  ألداءاملتعلقة بتحقيق النجاح يف حتمل املسؤولية جتاه اجملتمع يطلق عليه اب

ية ابلغة ابلنسبة أمهمفهوما جوهراي ومركزاي يف إدارة األعمال نظرا ملا يكتسبه من  األداءميثل 
لعصر الذي تنشط فيه املؤسسة اليوم هو عصر املنافسة والتغيري، لذلك فإن حتسني وتطوير للمؤسسات، فا

 .أصبح ضرورة حتمية مفروضة على كل مؤسسة تسعى للبقاء واالستمرار األداء
فاملؤسسات الناجحة اليوم مل تعد تسعى فقط ملواكبة التغريات احلاصلة واملنافسة املوجودة يف بيئتها، بل 

ضمن التفكري االسرتاتيجي للمؤسسة فهي  األداءفأصبح مفهوم  ،الرايدة والتميز إىلأكثر من ذلك  إىلتسعى 
 .بذلك حريصة على توفري كل العوامل ومتطلبات حتقيق أداء متميز يضمن هلا النجاح وحتقيق أهدافها

عريف، حيث عرف من املفاهيم اليت تتسم ابلديناميكية وعدم الثبات يف حمتواها امل األداءيعترب حيث 
وقتنا احلايل وهذا بفعل التطورات االقتصادية وغريها اليت مّيزت حركية  إىلىل و تطورا منذ بداية استعماالته األ

 .2اجملتمعات البشرية
املصاحل من العمالء، موردون،  أصحابيعكس قدرة املؤسسة على خلق القيمة للشركاء و  األداءف
 .3رف واليت تصب يف جمملها يف أهداف املؤسسةإخل وهو يعكس أهداف كل ط...اجملتمع

 
 

                                                             
 .024عبد الرمحان العايب؛ املرجع السابق؛ ص  1
 .000؛ ص0202-0220/ 29؛ جملة الباحث؛ جامعة اجلزائر؛ العددوم األداءحتليل األسس النظرية ملفهالشيخ الدأوي؛  2

3
Sylvie Saint-Onge et Victor Haines; Gestion Des Performances Au Travail; De Boeck; 

Belgique; 2007; p17. 
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 االجتماعي األداءماهية : لو املطلب األ
 أوالشامل  األداءاالجتماعي، فهناك من يسميه  األداءمصطلحات تطلق على  أوهناك عدة تسميات 

البعد : بعاد الثالثةية االجتماعية للمؤسسات ويشمل األاملستدام الرتباطه ابلتنمية املستدامة واملسؤول
 . االقتصادي، البعد البيئي والبعد اجملتمعي

أو األداء  الشامل األداء إىلإشارة  االجتماعي األداءومن خالل دراستنا سوف نستعمل مصطلح 
 .املستدام

 االجتماعي األداءتعريف  .1
 ،ؤسساتللم االجتماعية املسؤولية ومبفهوم املستدامة ابلتنمية وثيقا ارتباطا يرتبطاالجتماعي  األداء

 األخرية العشرية منذ" أنه عديدة دراسات أكدت لقداملصاحل، ف أصحاب رغبات إبشباع مرتبط األخري وهذا
 تتحلى أبن هلا تسمح اليت املالية غري األخرى العناصر عن البحث يف املؤسسات بدأت املاضي القرن من

 "1.داءلأل املايل اجلانب يف التفريط دون للمؤسسات االجتماعية ابملسؤولية
ني، سامهأحسن نظام الستخدام وختصيص املوارد بني العمال والزابئن وامل: أبنه Paul Pintoيعرفه و 

 2وذلك بغرض تقوية النظام البيئي الرأمسايل
االجتماعي هو االستخدام األمثل للموارد من قبل املؤسسة خدمة  األداءيعترب الكاتب أن حيث 

، وذلك بغرض نياملالك أوني سامهمن العمال، الزابئن وامل  وهنا ذكر كالّ املصاحل أصحابللفئات املختلفة من 
ني، فدميومة سامهليس فقط النتائج املالية وتعظيم املنفعة للم األداءو  ،حتسني النظام البيئي واالقتصاد بصفة عامة

 .األجيال املستقبلية تتطلب مراعاة مصاحل العمال واجملتمع احمللي، الزابئن، البيئة والطبيعة وكذلك األداء
 يف املؤسسة تصرفات عن النامجة اآلاثر بقياس يسمح الذي األداء ذلك: على أنه أيضاكما يعرف 

 يسمح جتماعياأل األداء فإن ،للمؤسسات االجتماعية املسؤولية إطار ويف، فيها تنشط اليت والبيئة الوسط
 .3عليها احلكم مث ومن وقياسها االجتماعية ملسؤوليتها املؤسسة إدارة كيفية على ابلتعرف

  إىلاالجتماعي يرتبط يف جانب معني ابلبعد البيئي ابإلضافة  األداءمن خالل هذا التعريف يظهر أن 
 .كونه يقيس مدى التزام املؤسسة مبسؤوليتها االجتماعية جتاه خمتلف األطراف

                                                             
 .002عبد الرمحان العايب؛ مرجع سابق؛ ص  1

2 Paul Pinto; La Performance Durable; Ed Dunad; Paris; 2003; p1. 
3
 David AUTISSIER et autres, l’Atlas du Management - L’encyclopédie du management en 100 

dossiers-clés, Edition d’organisation, Paris, France, 2007, p. 335. 
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أهدافها احملددة سلفا  حتقيق يف املؤسسة جناح: االجتماعي على أنه األداءوعليه ميكن تعريف 
يف إطار التزامها مبسؤوليتها االجتماعية وخدمة ملختلف األطراف ذات  مثل ملواردهااألابستخدامها 

 .معها املصلحة
 االجتماعي األداءأبعاد  .2

 :1لألداء الثالثة األبعاد ويدمج يراعي الذي هو (الشامل ) جتماعياال األداء إن
، ثقتهم وتكتسب واملوردين والزابئن نيسامهامل رغبات املؤسسة تشبع بواسطته والذي :االقتصادي البعد -

 ؛املالية ابلقوائم ابالستعانة األداء هذا ويقاس
 ؛فاعلة أطراف البشرية مواردها جعل على املؤسسة قدرة على يرتكز والذي :االجتماعي البعد -
 .بيئتها تطويرو  تنمية يف للمؤسسة الفاعلة سامهةامل على يرتكز والذي :البيئي البعد -

 .بشيء من التفصيل (الشامل) االجتماعي األداءوالشكل املوايل يوضح أبعاد 
 (الشامل)االجتماعي  األداء: ( 20-20)رقم  الشكل

 
Source: Emmanuelle REYNAUD, Le développement durable au cœur de l’entreprise, Dunod, 

Paris,2006, p 27. 

                                                             
1 Centre des jeunes dirigeants d’entreprise, le guide de la performance globale: 100 questions 

pour faire votre diagnostic et établir votre plan d’action, Editions d’Organisation, Paris, France, 

2004, p.10 
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جيب على  أيضاني بل سامهماعي ال يركز فقط على النتائج املالية وتعظيم منفعة املاالجت األداءوعليه فإن 
 .هداف األطراف ذات املصلحةوأن تراعي خمتلف تطلعات أاملؤسسة 

 االجتماعي األداءمناذج قياس  :املطلب الثاين
 طرقو  جتماعياال ألداءاب أيضا االهتمام تزايد للمؤسسات االجتماعية ابملسؤولية هتماماال تزايد مع
 االجتماعي األداء نأ إىل اإلشارة جتدرا، و كميً  وتقديره قياسه األحيان من كثري يف يصعب األخري ذا، هقياسه
 نتيجة اجملتمع يتحملها اليت األضرار تكاليف عن مبعزل جمردة ةبنظر  عليه واحلكم تقييمه ميكن ال مؤسسة ألي
 من ةؤسسامل تلك تقدمه ما بني املوازنة إجراء ينبغي وبذلك ،سةؤسامل لتلك االقتصادي للنشاط السلبية لآلاثر
 واجملتمع احمليطة ابلبيئة ضارة سلبية آاثر من هلا وما جانب من املصلحة ذات األطراف لكافة اجتماعي أداء
 1.آخر جانب من ككل

وذج احملاسبة من: ها ثالث مناذج هيأمهاالجتماعي من  األداءوهذا كان سببا يف ظهور عدة مناذج تقيس 
 .املصاحل أصحاباملتوازن املستدام و منوذج  األداءعن املسؤولية االجتماعية، بطاقة 

 (احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية) احملاسبة االجتماعيةمنوذج  :الأو 
 عليها أطلق تعدد املصطلحات فهناك من إىلقبل اخلوض يف ماهية احملاسبة االجتماعية، جتدر اإلشارة 

خر أطلق عليها والبعض اآل "االجتماعية املسؤولية حماسبة" عليها واأطلق وآخرون ،"االجتماعية اسبةاحمل"
 .احملاسبة علم فروع من الفرعهلذا  اجلوهر نفس حول يدور اجلميع أن إال، "احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية"

 تعريف احملاسبة االجتماعية .1
 بقاء أن إىل Sheldon))ار أش حني 1923 عام يف مرة لو أل االجتماعية احملاسبة مصطلح ظهور يرجع

 ومراكز اجلامعات يف ينتشر املفهوم هذا بدأ مث االجتماعية، مسؤوليتها تستويف أن عليها حيتم مؤسسة أي
 عن اإلعالم ضرورة مع االجتماعية مبسؤولياهتاابلوفاء  ملزمة املؤسسات فأصبحت القضاء، وجمالس البحث
 فأصبحت للمحاسبة، التقليدية االجتاهات من التغيري استدعى هذا و، عنه اإلفصاح و اعياالجتم األداء
2املؤسسات جملتمع العام الرأي جتاه وواجب احملاسب مهمة من جزءً  االجتماعي األداءقياس  عملية

. 

 جتماعياال األداء وحتليل بقياس ختتص اليت األنشطة جمموعة: قد عرفت احملاسبة االجتماعية على أهنا
هتم يف اختاذ القرارات مساعد بغرض وذلك املختصة والطوائف للفئات املعلومات تلك وتوصيلللمؤسسات 

                                                             
خلة مقدمة مدا؛ البحرين مملكة يف تطبيقية دراسة -الصناعية للمؤسسات االجتماعي األداء وتقييم قياس يف احملاسبية املعلومات دورحارس كرمي العاين؛  1

 .0؛ ص0222؛ جامعة فيالديلفيا؛ األردن؛ مارس العوملة حتدايت مواجهة يف األعمال إسرتاتيجيات_ الرايدة واالبداع: للملتقى الدويل الرابع
مرجع ؛ اجلزائري دراسة تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب: تقييم مدى استجابة منظمات األعمال يف اجلزائر للمسؤولية االجتماعيةوهيبة مقدم؛  2

 .092؛ ص سابق
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 ومقاييسمتغريات  اختيار عملية :على أهنا أيضاوعرفت ، 1املؤسسات لتلك االجتماعي األداء وتقييم
 يف تستخدم واليت منتظمة طريقةب معلومات تقدمي مث ،ؤسسةامل مستوى على االجتماعي األداء قياس وإجراءات

 كانت سواء اجملتمع داخل املعنية لألطراف املعلومات هذه إيصال وأخريًا ،مؤسسةلل االجتماعي األداء تقييم
 .2خارجها أو املؤسسة داخل من األطراف هذه

طة األنش قياس عملية يف خيتص حماسيب نظام :أهنامما سبق ميكن تعريف احملاسبة عن االجتماعية على 
 ترتتب عليها الِت اآلاثر عن اإلفصاح مث ومن من حوهلا، االجتماعية والبيئة ةاملؤسس بني فيما حتدث الِت

 .االجتماعي للمؤسسات األداءوبذلك قياس وتقييم  املصلحة، ذات األطراف جلميع
 جماالت احملاسبة االجتماعية .2

 :3وهي الجتماعيةا احملاسبة تشملها اليت االجتماعي لألداء جماالت أربع هناك
 ساهمت بشرية كموارد ا،فيه العاملني األشخاص على ؤسسةامل أنشطة أتثري اجملال هذا يتضمن :العاملني 0.0
 العاملني، ظروف حتسني على تعمل اليت األنشطة تشمل فهي ابلتايل و ةؤسسامل أهداف حتقيق يف فعالة بصورة
 .تماعيةاالج احملاسبة جماالت من داخليا جماال هذا وميثل
 ممارسة عن النامجة السلبية اآلاثر من احلد إىل هتدف اليت االجتماعية األنظمة من جمموعة يشمل :ةالبيئ 0.0
 على واحملافظة ةؤسسابمل احمليطة البيئة سالمة على للمحافظة ذلكو   البيئة على تؤثر واليت لنشاطها، ؤسسةامل

 .حملاسبة االجتماعيةجماالت ا أهم من اجملال وهذا الطبيعية، املوارد
 أمان كزايدة الرضا هذا على احملافظة و املستهلك رضا حتقيق إىل هتدف اليت األنشطة يشمل: املستهلك 2.0
 طريق حيث من املنتج عن الالزمة البياانت توفري و اإلعالن، يف والصدق املستهلك خداع دمعو  املنتج،

 .االستخدام حيةصال مدة و املرتبطة املخاطرو  حدودها و االستخدام
ل اجملا إفساح العجزة، و املعاقني كتشغيل للجمهور فائدة حتقيق إىل هتدف اليت األنشطة يشمل :اجملتمع 0.0
 اخلريية، اجلمعيات دعم الصحية، الرعاية يف سامهةامل األطفال، حضانة إقامة للتدريب، اجلامعات الطلبة أمام
 .للمجتمع القتصاديةا الرفاهية حتقيق و تنمية إىل يهدف هذا وكل
 
 
 

                                                             
استكشافية  دراسة :غزة بقطاع الشركات يف املالية ابلقوائم االجتماعية املسئولية عن احملاسبة يف اإلفصاحو  القياس تطبيق مدى جربوع، حممود يوسف 1

 الدراسات سلسلة :اإلسالمية اجلامعة جملة ،فلسطني / غزة قطاع يف العامة مهةھاملسا الصناعية الشركات يف احملاسبة أقسام ورؤساء املاليني املديرين آلراء
 .009؛ ص 2007 جانفي األول، العدد عشر، اخلامس اجمللد اإلنسانية،

  .000؛ ص 0220األوىل؛ األردن؛  الطبعة ؛دار املسرية للنشر والتوزيع؛املعاصرة احملاسبية املشاكلمؤيد الفضل وآخرون؛  2
مرجع  ؛دراسة تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب اجلزائري: جابة منظمات األعمال يف اجلزائر للمسؤولية االجتماعيةتقييم مدى استوهيبة مقدم؛  3

 .090سابق؛ ص 
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 القياس احملاسيب للمسؤولية االجتماعية .3
 .قبل التطرق للقياس احملاسيب للمسؤولية االجتماعية، وجب التطرق ملفهوم القياس احملاسيب بصفة عامة

 الباحثني من العديد قبل من احملاسيب القياس مفهوم وضع مت وقد وتطبيقيا، نظراي احملاسبة جوهر القياس يعد
 للقيمة للوصول آخر بعنصر عنصر مقارنه هي: أبهنا احملاسيب القياس عمليةفقد عرفت  املهنية، نظماتوامل

 العملية أن يتضح وابلتايل. النقود هو املقياس عنصر يكون ما وعادة املقاس العنصر خيزنه الذي العادلة
 املعلومات وتوصيل إفصاح :اثلًثاو  االقتصادية األحداث وتسجيل اعرتاف :اثنًيا قياس، :الأو  هي احملاسبية
  .1القرارات ملتخذي
 متثل واليت االجتماعية التكاليف قيمة بتحديد يهتمف االجتماعي األداء عن احملاسيب القياس أما
 أن املفرتض ومن عنها، تعوض والؤسسة امل تسببها أضرار صورة يف اجملتمع يتحملها اليت االجتماعية التكاليف
 التكاليف أو يئة،املؤسسة للب تلويث من الناتج كالضرر اجتماعي، كالتزام ؤسسةامل لهاوتتحم قيمتها تقدر

 يف سامهةامل أو الصحية ابلتوعية ؤسسةامل قيام من الناجتة كالتكلفة مسامهات من ؤسسةامل تقدمه ملا االجتماعية
 ويف اإلمكان قدر مايل شكلب وذلك اجملتمع أفراد تعود على اليت املنافع قيمة حتديد كذلك ،املساجد بناء

، وعليه فإن أساس القياس احملاسيب لألداء االجتماعي يشمل قياس التكاليف 2وصفي بشكل احلاالت أضعف
 .االجتماعية والعوائد االجتماعية

 :االجتماعية التكاليف 1.3
 :ةحماسبي والثانية قتصاديةا ىلو األ ،متعارضتني نظر وجهيت ناكه
 ممارسة نتيجة اجملتمع يتحملها اليت ئو ااملس يف تتمثل االجتماعية اليفالتك أن يرون فاالقتصاديون 

 وابلتايل أخرى، ضارة مواد أية أو املصانع دخان أو يةو االكيمي النواتج عن الناتج التلوثكلنشاطها، ؤسسةامل
  . ةؤسسامل أصحاب وليس اجملتمع يتحملها التكاليف هذه فإن

 يتطلبها وال تنفقها املؤسسة اليت املالية األعباء يف تتمثل االجتماعية التكاليف أن احملاسبون يرى حني يف
 هذه مقابل مباشر اقتصادي عائد أو منفعة أية على ؤسسةامل حصول عدم عن فضالً  االقتصادي اهانشاط

  3 .احلكومة تفرضها لقوانني االجتماعية ولياتؤ املس ببعض ؤسسةامل اللتزام نتيجة إنفاقها يتم بل التكاليف،
  :االجتماعية العوائد 0.2

 عائد أي، 1ؤسسةامل خارج ألطراف معظمها يف تعود اليت الفوائد تلك ابلعوائد االجتماعية ويقصد
 هذه وتتضمن اخارجي أو اداخلي كان وسواء اقتصاداي، غري أو اقتصاداي كان سواء عناصره ألحد أو للمجتمع
 .له مقابل على صلحت مل أو توحصل للمجتمع بتوفريه قامت املؤسسة ما كل املنافع

                                                             
 .020؛ ص 0229املفتوحة؛ الدامنارك؛  العربية ؛ األكادمييةاحملاسبة نظرية وليد احليايل؛ 1
 .20ح ص 0220العربية؛ الدمنارك؛  األكادميية البيئي؛ التلوث حماسبة هاتو خلف لعييب؛ 2
 .00؛ ص0202؛ األكادميية العربية؛ الدامنارك؛املشاكل احملاسبية املعاصرةحسني عبد اجلليل آل غزوي؛  3
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 وابلتايل، االجتماعية املسؤولية عن للمحاسبة الفقري العمود االجتماعية األنشطة جماالت قياس يعد
 :اجملاالت األربعة وفقاحملاسيب لألداء االجتماعي  قياسال إىل التطرق سيتم
احملاسيب للمؤسسة جتاه هذه الفئة  األداءوميكن قياس : (العاملني) البشرية املوارد جمال عمليات قياس .1

 : من خالل بعض املؤشرات منها
 : للعاملني الصناعي األمن توفري يفؤسسة امل مسامهة مدى قياس -

 . الفعلية العمل ساعات عدد/ تقع الِت احلوادث عدد = ؤسسةامل مسامهة
 خمتلف يف هبم العناية مدى عند للوقوف املدفوعة واملزااي األجور خالل من العاملة القوى مكافأة قياس -

 : االجتماعية اجملاالت
عدد x للعامل األجر متوسط / املمنوحة املزااي + املدفوعة األجور = العمال مكافأة مدى قياس معامل

 العمال
 :تصالاملوا وسائل وتوفري سكاناإلك االجتماعية لكاملشا  بعض حل يف ؤسسةامل مسامهة مدى قياس -

 العمال عدد / اخل .. النقل أو ابلسكن املشمولني فراداأل عدد = ؤسسةامل مسامهة
 :فيها للعاملني الفنية اجلوانب يف ؤسسةامل مسامهة مدى قياس  -

 األجور إمجايل / والتطوير التدريب نفقات يف سامهةامل لفةك = الفين التطوير يف ؤسسةامل مسامهة
 . للعاملني املدفوعة

من خالل  البيئةاحملاسيب للمؤسسة جتاه  األداءميكن قياس و : البيئية سامهاتامل جمال عمليات قياس .2
 : بعض املؤشرات منها

 :عام بشكل واجملتمع احمليطة للبيئة والثقافية االجتماعية الرفاهية حتقيق يف ؤسسةامل مسامهة مدى قياس -
 ايلإمج / االجتماعية واألندية واملستشفيات املدارس بناء يف سامهةامل تكاليف = ؤسسةامل مسامهة

 التكاليف
 . احمليطة البيئة جمال يف االجتماعية

 : يطاحمل وجتميل والضوضاء التلوث منع أحباث يف ةؤسسامل مسامهة مدى قياس -
 ميزانية مجايلإ / املنطقة جتميل أو الضوضاء أو التلوث منع أحباث ميزانية إمجايل = ةؤسسامل مسامهة

 األحباث
احملاسيب للمؤسسة جتاه هذه الفئة من  األداءوميكن قياس  :(تهلكاملسجتاه )ج و املنت جمال عمليات قياس .3

 : خالل بعض املؤشرات منها

                                                                                                                                                                                         
 .020؛ ص0220للنشر؛  الدولية العلمية الدار األوىل، ؛ الطبعةاحملاسبة نظرية مأمون حسني القاضي؛ 1
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 : جو للمنت التطويرية حباثواأل الدراسات يف ةؤسسامل مسامهة مدى قياس -
 . االمجالية اإلنتاج تكاليف/ جو للمنت التطويرية والدراسات حباثاأل تكاليف = ةؤسسامل مسامهة

 اجملتمعاحملاسيب للمؤسسة جتاه  األداءوميكن قياس : (اجملتمع)العامة  سامهاتامل جمال عمليات قياس  .4
 : من خالل بعض املؤشرات منها

 : احمليطة املنطقة يف التحتية البىن تكاليف يف ؤسسةامل مسامهة مدى قياس  -
 . ملنطقةا يف اتؤسسامل مسامهة تكاليف إمجايل/ املعنية ةؤسسللم سامهةامل لفةك = ؤسسةامل مسامهة

 : املنطقة يف املتاحة االقتصادية للموارد ؤسسةامل استغالل مدى قياس  -
 املنطقة خارج من اإلنتاج عناصر تكاليف/ املنطقة داخل من اإلنتاج عناصر تكاليف = ةؤسسامل مسامهة

 الكلية أو
 يف عام بشكل اجملتمعو  احمليطة للبيئة والثقافية االجتماعية الرفاهية حتقيق يف ةؤسسامل مسامهة مدى قياس -

 : املنطقة
 إمجايل / االجتماعية واألندية واملستشفيات املدارس بناء يف سامهةامل تكاليف = ةؤسسامل مسامهة

 . احمليطة البيئة جمال يف االجتماعية التكاليف
 احملاسيب عن املسؤولية االجتماعية اإلفصاح .4

 االجتماعي الدور تعميق هاأمه املزااي من لعديدا االجتماعية املسؤولية عن احملاسبة نظام تطبيق يوفر
 اجلهات تستخدمها يةمهاأل من كبري قدر على معلومات وتوفري اجملتمع، خلدمة بتحفيزها املختلفة للمؤسسات
 .1املختصة
 اجملتمع إعالمؤسسة امل تستطيع مبوجبها اليت الطريقة هو االجتماعي األداء عن احملاسيب اإلفصاحو 
 هبا امللحقة التقارير أو املالية القوائم وتعترب االجتماعية املضامني ذات املختلفة نشاطاهتا عن تلفةاملخ أبطرافه
 إفصاح وهو ة،املؤسس أطراف ومصاحل احتياجات يليب الذي هو املناسب اإلفصاح إن، ذلك لتحقيق أداة
 االسرتشاد التقارير تلك مستخدم يستطيع إعالمية قيمة للتقارير جتعل كيفية وذات مضللة غري التقارير جيعل
 .2عليها استنادا القرارات واختاذ هبا

 :3أساليب بثالثة االجتماعية املسؤولية حماسبة عن اإلفصاح يتم و
 ؛(الفصل طريقة)ملحقاهتا و  املالية القوائم عن منفصلة تقارير يف اإلفصاح يتم أن -
 ؛التقليدية املالية ائمالقو  ضمن االجتماعي األداء عن احملاسيب اإلفصاح يكون أن -

                                                             
1 Laufer, William, Social accountability and corporate greenwashing, kluwer academic 

publishers, Netherlands, Vol. 43, No.3, 2003, p 285. 
 .020-022؛ مرجع سابق؛ ص جربوع حممود يوسف 2
 البرتوكيماوية الصناعات لشركات يةاملال القوائم يف االجتماعية املسؤولية لتكاليف احملاسيب اإلفصاح على املؤثرة العواملالعليمات؛  دمحم حامد نوفان. 3

 .02؛ ص0224األردن؛  منشور؛ البيت؛ غري آل جامعة- حماسبة ختصص ماجستري رسالة ؛األردنية املسامهة
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 .اإلدارة جملس تقرير يف أو للمؤسسة السنوي التقرير يف االجتماعي اإلفصاح يقتصر أن -
 :هي آراء بثالثة اإلفصاح نطاق يتحدد كما

 املؤشرات ببعض االستعانة مع إنشائية بصورة ةللمؤسس االجتماعي و البيئي األداء وصف: لو األ الرأي -
 املنافع و التكاليف قيمة عن اإلفصاح احلالة هذه مثل يف يتضمن ال حيث ،ةاإلحصائي النسب و الكمية

 .االجتماعية
 البيئية املنافع قيمة عن اإلفصاح دون فقط االجتماعية و البيئية التكاليف عن اإلفصاح :الثاين الرأي -

 .املنافع قياس تواجه اليت الصعوابت ابفرتاض واالجتماعية،
 .امع االجتماعية املنافع و التكاليف االجتماعي تقريرال يتضمن أن :لثالثا الرأي -

 املتوازن املستدام األداءمنوذج بطاقة  :اثنيا
 أهماملتوازن و  األداءاملتوازن املستدام، البد من التطرق ملفهوم بطاقة  األداءقبل التعرف على بطاقة 

 .اعي والبيئي أبعادها ابعتبارها األصل الذي مت تعديله وتوسيعه ليشمل البعد االجتم
 املتوازن األداءبطاقة  .1

حيث ميتاز ابلشمولية يف قياس أنشطة املؤسسة  األداءيعترب هذا النموذج من بني أحدث مناذج تقييم 
ومستوايت أدائها، وتستهدف هذه البطاقة وصف بعض اجلوانب التنظيمية اليت جيب قياسها بشكل حيقق 

 .1جانب كوهنا نظاما قياسيا إىلواحد فقط وهي متثل نظاما إداراي التوازن فيما بينها دون الرتكيز على جانب 
الكفاءة والفعالية والقدرة على املنافسة دوليا يف ظل بيئة األعمال احلالية،  إىلإن املؤسسات اليت تسعى 

غيري املتوازن هي أداة ت األداءحيث أن بطاقة  2املتوازن كنظام لإلدارة اإلسرتاتيجية، األداءتستخدم بطاقة 
احلايل  ألداءأن التحسني املستمر يرتبط اب إذوحتويل تساعد اإلدارة على تغيري املؤسسة حنو األحسن واألفضل، 

ر و ااحمل أواملتوازن بقياس أداء املؤسسة يف اجلوانب  األداء، ويهتم منوذج تقييم 3على الصعيد املايل وغري املايل
 .منظور التعلم والنمو -    منظور العمليات الداخلية -   العمالء منظور -  املنظور املايل - :األربعة التالية

 
 

                                                             
ء يف ؛ ورقة عمل مقدمة يف ندوة قياس األدادراسة تطبيقية على وحدات احلكم احمللي: معايري قياس األداء احلكومي وطرق استنباطهادمحم الطعامنة؛  1

 .020؛ ص0229املنظمات احلكومية؛ املؤسسة العربية للتنمية اإلدارية؛ مصر؛ 
2
 Kaplan Robert S, Norton David P, The Balanced Scorecard Translating Strategy into Action ; 

Harvard Business School Press, September 1996, p75, www.chapters.indigo.ca/.../Balanced-

Scorecard- Translating-Strategy...Kaplan...Norton/97-item.html),  
 .00؛ ص0220؛ دار وائل ؛ األردن؛ املنظور االسرتاتيجي لبطاقة التقييم املتوازنوائل دمحم صبحي إدريس وطاهر حمسن منصور الغاليب؛  3
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 :املتوازن األداءخمططا توضيحيا لبطاقة ( 22-20)ميثل اجلدول رقم 
 املتوازن األداءخمطط توضيحي لبطاقة (: 22-20)جدول رقم 

  املنظور املايل
 ما هي صورتنا يف عيون محلة األسهم؟

 (ون؟سامهكيف يراان امل) 
 ملقاييس املاليةا
 العائد على االستثمار-           الرحبية-
 التدفقات النقدية-  القيمة االقتصادية املضافة-

  منظور العمالء
 ما هي صورتنا لدى العمالء؟

 (كيف يراان العمالء؟) 
 مقاييس العمالء

 جذب العمالء واحلفا  عليهم-  احلصة السوقية-
 ؤسسةصورة ومسعة امل-   رضا العمالء-

  منظور العمليات الداخلية
ما هي العمليات الداخلية اليت ميكن أن حتقق لنا االنطالق 

 والتميز لو مت الرتكيز عليها؟
 (يف أي جمال ميكن أن نتفوق؟) 

 مقاييس العمليات الداخلية
 الزمن-   اجلودة-
 يةاإلنتاج-   التكلفة-

  منظور التعلم والنمو
 سة للتحسني والنمو والتطوير؟كيف تتم تقوية قدرة املؤس

 (هل ميكن االستمرار يف خلق وحتسني القيمة؟) 
 مقاييس التعلم والنمو

 احلفا  على العمال-  رضا العمال-
 التعليم والتدريب-     االبتكار-

 .22؛ ص0224مصر؛ ؛ اترياك للطباعة والنشر؛ تنمية مهارات املديرين يف تقييم أداء العاملنيبسيوين دمحم الربادعي؛  :املصدر

املتوازن على فكرة أن النجاح يف اجلوانب اخلاصة ابلعمليات الداخلية  األداءيقوم منوذج بطاقة : املنظور املايل.أ
، فهو يقوم مبزج املؤشرات املالية وغري املالية ابعتبارها خطوة هامة 1املايل األداءوالتعليم والعمالء يساند جانب 

 .اءاألدحنو حتقيق فعالية يف 
ية الدور الذي يلعبه رضا العمالء وإشباع حاجاهتم ورغباهتم أمهمدى  إىليشري هذا احملور  :منظور العمالء.ب

حتسني  إىلغري مباشرة تسعى  أو، وعموما املؤسسة بصورة مباشرة 2العام للمؤسسة األداءيف حتديد مستوى 
 .خدماهتا وكسب رضا عمالئها

                                                             
 .000؛ ص0220صر؛ ؛ الدار اجلامعية اإلسكندرية؛ مإدارة توازن األداءسعد صادق حبريي؛  1
 .002دمحم الطعامنة؛ مرجع سابق؛ ص 2
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ضرورة قياس مدى جودة العمليات التنظيمية الداخلية  إىلهذا احملور  يشري: منظور العمليات الداخلية.ج
يف حتقيق مهمة املؤسسة، ويوجد نوعني من  سامهةتها يف إشباع رغبات املستفيدين ومن مث املسامهومدى م

 1:العمليات أتخذ يف االعتبار عند تقييم العمليات الداخلية
 هلا حتقق األهداف بعيدة املدى؛العمليات ذات الطبيعة اإلسرتاتيجية من خال -
 .التشغيلية اليت تتضمن اخلطوات الالزمة لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة أوالعمليات املساعدة  -
تشجيع املؤسسة بصفة مستمرة لالستثمار يف العنصر البشري  إىليهدف هذا احملور : منظور التعلم والنمو.د

 األداءرفع مستوى  إىلتدريبات والتكنولوجيا املتقدمة اليت تؤدي واألنظمة، من خالل استخدام أفضل ال
 .وضمان حتقيق األهداف املسطرة

 :املتوازن األداءوالشكل املوايل ميثل منوذج بطاقة 
 املتوازن األداءمنوذج بطاقة : (22-20) الشكل رقم

 
Source : Yves de Rongé & Karine Cerrada ; Contrôle de gestion, Pearson Education France ;Paris ; 2009 ; 

p260. 

 
 
 

                                                             
 .002سعد صادق حبريي؛ مرجع سابق؛ ص 1
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 1:املتوازن الفوائد التالية األداءحتقق املؤسسة من خالل تبنيها لبطاقة 
 الرتكيز على املؤسسة ككل؛ -
 اخل؛...اجلودة، إعادة اهلندسة، مبادرات خدمة العمالء: تساعد على تكامل الربامج املختلفة للمؤسسة مثل -
اإلسرتاتيجية حنو املستوايت األقل مثل وحدة العاملني، كما ميكن للعمال حتديد املطالب  حتديد املقاييس -

 .اخلاصة لتحقيق أداء إمجايل ممتاز
املتوازن أداة إسرتاتيجية يف حل مشاكل اإلدارة، إال أنه ليس هلا ذلك  األداءابلرغم من اعتبار بطاقة 
االجتماعي والبيئي للمؤسسة، ولذلك وجهت هلذه  األداءك مبا يف ذل األداءالشمول فيما يتعلق بكل أنواع 

الت كثرية لدمج عناصر االستدامة من أداء اجتماعي وبيئي يف و االطريقة انتقادات هبذا اخلصوص وظهرت حم
 .املتوازن املستدام األداءاملتوازن، وهو ما يعرف ببطاقة  األداءبطاقة 

ة ابلنشاط االقتصادي واستخدامه للموارد الطبيعية يف العالق(: sustainability)ويقصد ابالستدامة 
خمرجات ذات نوعية جيدة  إىلية وانعكاس ذلك على منط حياة اجملتمع، مبا حيقق التوصل اإلنتاجالعملية 

للنشاط االقتصادي وترشيد استخدام املوارد الطبيعية، مبا يؤمن استدامتها وسالمتها دون أن يؤثر ذلك سلبا 
حتقيق مستوى معيشة الئق للجميع اآلن : ة وتطوره، وتقتضي االستدامة حسب األمم املتحدة على منط احليا

 .2بدون تعريض احتياجات األجيال املقبلة للخطر
 :املتوازن املستدام األداءبطاقة . 0  

ت أكثر من ؤسسااملخرين استحوذت فكرة االستدامة الشاملة على سياسات معظم خالل العقدين األ
 ريو دجيانريو 0000ر النقاش يف قمة األرض سنة األخرى، األمر الذي دفع املهتمني جلعلها حمو اجلوانب 

(Rio de Janeiro) اليت ركزت حول موضوع إدارة األنظمة وحتديدا فيما خيص اجملاالت البيئية واالجتماعية ،
  3.اعيإلدارة والسيطرة على أدائها البيئي واالجتم ى املؤسساتهذا االهتمام الذي دع
أنشطة، فإنه جيب أن تشمل  إىلاملتوازن هي أداة ترتجم االسرتاتيجية  األداءولكون بطاقة 

 .البيئي واالجتماعي األداءاالسرتاتيجيات اهلادفة لتحقيق االستدامة الشاملة مبا يف ذلك 

                                                             
 .000وي؛ مرجع سابق؛ صالشيخ الدا 1
 ar/sustainablefuture/sustainability.shtmlhttp://www.un.org/ ؛ مقال منشور على موقع األمم املتحدة؛االستدامة 2

(04/00/0200.) 
 .200؛ ص0200؛ دار الكتب العلمية؛ بريوت؛ لبنان؛ الطبعة األوىل؛ مدخل لإلدارة املتوازنة_بطاقة العالمات املتوازنة وي السعد وآخرون؛ عالمسلم  3
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ة ابملسائل لت املعلومات اخلاصأمهاملتوازن أهنا  األداءاالنتقادات اليت وجهت لبطاقة  أهممن بني  
 1.ابلرغم من حاجة أطراف كثرية هلا ولكوهنا موضعا للوائح والقوانني ألداءاالجتماعية والبيئية، واملرتبطة اب

االجتماعي  األداءاملتوازن أيخذ يف احلسبان  األداءوجاء عدة ابحثني بطرح منوذج متكيف لبطاقة 
املتوازن  األداءالذي اقرتح بطاقة  K Hockert(0220)2 من بينهم( شاملال األداء)والبيئي واالقتصادي 

املتوازن  األداءجديد ألبعاد بطاقة  احيث أضاف بعدً  Sustainability Balanced Scorcedاملستدام 
االجتماعي والبيئي  األداءوأضاف مؤشرات قياس ( املايل، العمالء، العمليات الداخلية، النمو والتعلم)األربعة 
 .للمؤسسة

املتوازن عن طريق إضافة بعد  األداءيف بطاقة  والبيئي االجتماعي األداءمج مؤشرات إن اهلدف من د
 األداءمتوازنة ومستدامة، وبذلك ميكن قياس وتقييم  األداءخامس ميثل البعد االجتماعي، لكي تكون بطاقة 

 .املتوازن املستدام يف املؤسسة
 تداماملتوازن املس األداءوالشكل التايل يوضح منوذج بطاقة 

 املتوازن املستدام األداءمنوذج بطاقة : (20-20) الشكل رقم

 
Source : Robert Kaplan & David Norton; Le tableau de bord prospectif ; Éditions d’Organisation, Paris, 

2003; p21.  

                                                             
؛ جملة العلوم االقتصادية داء املتوازن لتفعيل دور منظمات األعمال قي التنمية املستدامةدمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األاندية راضي عبد احلليم؛  1

 .00؛ ص0222واإلدارية جامعة األزهر اجمللد الواحد والعشرون، العدد الثاين، ديسمرب 
2
H. Nanchai, Sustainability performance evaluation system in government, Balanced 

scorecard approach towards sustainable development, Springer, London, 2009, P.24 
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 :املتوازن املستدام من بينها األداءهناك بعض القواعد األساسية لتنفيذ بطاقة 
  املتوازن املستدام، مع وجوب أن يكون ذلك  األداءة تبين ودعم اإلدارة العليا لتطبيق مقاييس بطاقة ضرور

 ؛1التزام العاملني ابملؤشرات واملقاييس إىلالدعم واضحا لكل العاملني حيث يؤدي 
 األخذ بعني االعتبار التغريات البيئية واالجتماعية لضمان التحسني املستمر لألداء املستدام؛ 
  جيب حتديد عدد مقبول من األهداف واملؤشرات تتوافق مع السمات اليت متيز املؤسسة وتتوافق مع

 2إسرتاتيجيتها؛
 اعتبار املعايري اخلاصة ابألهداف كعملية مستمرة تتطلب إعادة تقييم وصيانة وحتديث ابستمرار؛ 
 دراك التغريات إلفل النظام ضرورة االعتماد على مدخل االتصال من أسفل ألعلى النظام ومن أعلى ألس

 .املستمرة

 املصاحل أصحابمنوذج  :اثلثا
االجتماعي ويعتمد على  األداءيعترب هذا النموذج من بني النماذج األكثر استعماال ورواجا يف قياس 

 فرميان  Freeman كان الباحث لقداملصاحل، و  أصحابجمموعة من املؤشرات مرتبطة بكل طرف من 
 سنة ذلك وكان االقتصادية للمؤسسة جتماعياال األداء قياس يف املستعملة للمؤشرات مةقائ اقرتح من لأو 

0040
3.  

 :املصاحل أصحابنظرية  .1
اجملموعات الذين  أوحالة رضا مع األشخاص  إىلالوصول  حماولةمبدخل املنتفعني، وهو  أيضايسمى 

، ويتمثل هؤالء يف املصاحل أصحابمية خارجها والذين يعرفون بتس أوهلم مصلحة مع املؤسسة سواء داخلها 
املوردين، املقرتضني، املالكني، مدراء املؤسسة، الزابئن، الدوائر احلكومية وأشخاص آخرون يؤثرون ويتأثرون 

 .(سبق اهذه النظرية فيم إىلسبقت اإلشارة قد ) ابملؤسسة
حول اتساع الفاعلية  رةفهذا املدخل يتضمن اجملتمع وما يتصل ابملسؤولية االجتماعية ويقدم نظ

 .4لمؤسسةلالكلي  األداءفبواسطته يتم تدعيم  ،التنظيمية
 :املصاحل أصحابوالشكل التايل يبني منوذج 

                                                             
 .042؛ ص0224؛ دار وائل للنشر والتوزيع؛ الطبعة الثالثة؛ إدارة اجلودة الشاملة املفاهيم والتطبيقاتمحد جودة؛ أحمفو   1
العاملة يف  يف تعزيز األداء املايل االسرتاتيجي للمصارف الوطنية الفلسطينيةأثر تطبيق منوذج األداء املتوازن ماهر موسى درغام؛ مروان دمحم أبو فضة؛  2

 .920؛ ص0220؛ 0؛ العدد 09؛ جملة اجلامعة اإلسالمية؛ سلسلة الدراسات اإلنسانية؛ اجمللد قطاع غزة
 .000عبد الرمحان العايب؛ مرجع سابق؛ ص  3
 .024؛ ص نفس املرجع 4



 لمسؤولية االجتماعية للمؤسسات اإلطار النظري ل                                           :ولالفصل األ

40 
 

 املصاحل أصحابمنوذج ( 22-20)الشكل رقم 

 
 من اعداد الباحثة ابالعتماد على منوذج الغاليب والعامري: املصدر

 :املصاحل حابأصاالجتماعي وفق منوذج  األداءمؤشرات قياس  .1
 األداءاملصلحة حول املسؤولية االجتماعية و  أصحابالفئات املختلفة من  ختتلف وجهات نظر
ىل على البعد االقتصادي أما العاملون فهم و ون يركزون ابلدرجة األسامهفمثال امل االجتماعي للمؤسسة جتاهها،

ية أمهعد األخالقي ولكن اجملتمع احمللي يعطي يركزون على البعد القانوين يف حني الزابئن مثال يركزون على الب
 . أكرب للبعد اخلريي التطوعي

االجتماعي للمؤسسة جتاه كل فئة على  األداءلذلك كان من الضروري وضع مؤشرات خاصة تقيس 
 :1حدى وهذا ما سوف يتم توضيحه وفق نظرة الغاليب والعامري فيما يلي

 
 
 

                                                             
 .020-42 مهدي حمسن العامري؛ مرجع سابق؛ ص طاهر حمسن منصور الغاليب؛ صاحل 1

 المؤسسة

 المالكون

 العاملون

 الزبائن

 البيئة

المجتمع 
 المحلي

 الحكومة

 المنافسون

جماعات 
 الضغط
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 املالكون: الو أ
املصاحل واملستفيدين املباشرين من نشاط املؤسسة، فهم  أصحابة جدا من ميثل املالكون فئة مهم

ومن بني معايري قياس  يتحملون خماطر االستثمار أبمواهلم اخلاصة متوقعني عوائد مناسبة من هذه االستثمارات،
 :االجتماعي جتاه هذه الفئة نذكر األداء
 . رد من طرف العاملني واإلدارةمن خالل االستخدام األمثل للموا: حتقيق أكرب ربح ممكن .1
أن تكون مؤسستهم ذات مسعة جيدة وثقافة  إىليسعى املالكون دائما  :رسم صورة حمرتمة للمؤسسة .2

 .تنظيمية إجيابية قوية وصورة حمرتمة يف اجملتمع، كون هذه األمور مهمة جدا الستمرار وجناح املؤسسة
ىل من حيث احلصة السوقية و ون مؤسستهم األيسعى املالكون دائما ألن تك :زايدة حجم املبيعات .3

 .وحجم املبيعات يف السوق
حيث تعرب نسمة النمو عن ظاهرة صحية، فاملؤسسات اليت تتوسع وتنمو تعطي  :حتقيق نسب منو عالية .4

 .مؤشرات لالستثمار فيها وابلتايل ترتفع قيمة أسهمها وقيمتها احلقيقية الكلية
ل املتضررين من حصول أي ضرر يف املوجودات واملمتلكات أو م فاملالكون ه :محاية أصول املؤسسة .5

 .اهنيار املؤسسة وخروجها من السوق إىلال أحياان مهالعائدة للمؤسسة، وقد يؤدي اإل
احرتام قوانني اجملتمع  إىلتشري سالمة املوقف القانوين واألخالقي : سالمة املوقف القانوين واألخالقي .6

ل املؤسسة غرامات وال مساءالت قانونية وتتعايش بسالم مع خمتلف فئات وتشريعاته، وابلتايل ال تتحم
 .اجملتمع

وهذا ما يتطلع إليه املالكون ابعتبار أن هذه القدرات من : تطوير مستمر لقدرات املؤسسة وإمكانياهتا .7
 .نسب النمو فيها أوقيمة املؤسسة  أوخالهلا يتم حتقيق خمتلف االجنازات سواء على صعيد األرابح 

 العاملون :اثنيا
 :االجتماعي جتاه هذه الفئة نذكر األداءمن بني املؤشرات اليت تقيس 

الفنيني أن تدفع هلم املؤسسة أجورا  أوحيث يتوقع العاملون سواء اإلداريني : ومرتبات جمزية أجور .1
لعدالة يف هذه بدنيا، كما يتوقع العاملون ا أوتتناسب مع اجلهد املبذول من قبلهم سواء كان جهدا فكراي 

 .األجور
حتسني قدراهتم الفنية واملالية وتشعرهم  إىلوهي حالة مطلوبة من العاملني ألهنا تؤدي : فرص ترقية جيدة .2

 .يتهم يف املؤسسةمهأب
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فالعامل ال يتوقف عن حد معني لذلك فهو يف يسعى دوما للحصول على : تدريب وتطوير مستمر .3
من حتسني وتطوير أدائه، لذلك هو يتوقع من املؤسسة أن تقدم معلومات إضافية ومهارات جديدة متكنه 

 .له دورات تدريبية تؤهله للتكيف مع خمتلف تغريات ومتطلبات بيئة العمل
تساعد بيئة العمل على اإلجناز الصحيح للمهام وأداء الوظائف بشكل : ظروف عمل صحية ومناسبة .4

ة للحفا  على صحة العامل وسالمته من صحيح إذا كانت بيئة مشتملة على املستلزمات الضروري
 .األخطار مبختلف أنواعها

ختص  أوملشاركة يف القرارات اليت ختصهم أصبح العاملون يتطلعون ملزيد من ا: املشاركة يف القرارات .5
 .عملهم، وقد بقيت املشاركة متثال مدخال مهما لتحفيز العاملني واندماجهم يف العمل

بتنمية ثقافة تنظيمية قوية  ساهمالة شعورا ابالنتماء واإلحساس ابلثقة وتتولد هذه العد: عدالة وظيفية .6
 .يف حتقيق أهداف املؤسسة ساهموإجيابية ت

ليا وحافزا مهما للبقاء يف ئإن توفري السكن يوفر للعامل استقرارا عا: إسكان وخدمات أخرى للعاملني .7
يف توفري السكن أمر مطلواب وهو يعد  كلي  أواملؤسسة بشكل جزئي  مسامهةإن  ،املؤسسة وتطوير أدائه
  .تها الواضحة يف ذلكسامهغريها يف هذا اجملال مب نهما وتتميز املؤسسات الياابنية عإسهاما اجتماعيا م

 (املستهلكون) الزابئن: اثلثا
على اختالف  ل املؤسساتية كبرية ابلنسبة لكأمهاحل ذات املص أصحابإن هذه الشرحية من  

منتجات يستهلكها الزابئن مبختلف أنواعهم، ومن بني مؤشرات  أومرتبط بتقدمي خدمات  نشاطها، فوجودها
 :االجتماعي للمؤسسة جتاه هذه الفئة نذكر األداءقياس 

، فكلما استطاعت املؤسسة السيطرة على اإلنتاجحيث ترتبط األسعار بتكلفة : منتجات أبسعار مناسبة .1
أبسعار تتماشى وقدرة وإمكانيات األغلبية الساحقة من  تااستطاعت تقدمي سلع وخدم اإلنتاجتكاليف 

 .هذه الشرحية
جيب أن يتولد شعور حقيقي لدى الزابئن من أن نوعية السلع واخلدمات اليت : منتجات بنوعية جيدة .2

 .تنتجها املؤسسة جيدة قياسا ابلسعر املدفوع
ن تكون أابلصدق والوضوح و يريد الزابئن أن يكون التعريف ابملنتج متصفا : إعالن صادق وأمني .3

 .املعلومات حول املنتجات واخلدمات صحيحة وواقعية وغري مبالغ فيها
لقد حصل تطور يف طريقة صنع واستخدام الكثري من املنتجات حيث : منتجات أمينة عند االستعمال .4

 .أصبحت أكثر أماان والبد من التأكد من سالمة املنتجات وأمنها قبل طرحها يف السوق
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أي متاحية وميسورية احلصول على املنتجات واخلدمات، : ت متوفرة يف الزمان واملكان املناسبنيمنتجا .5
 .حيث يرغب الزابئن بوجود قنوات توزيع منتشرة على مدى واسع جتهزهم هبذه املنتجات بدون انقطاع

نتج حيث جيب أن يرفق امل :ن استخدام املنتج والتخلص منه بعد االستعمالأإرشادات واضحة بش .6
 .بنشرة إرشادية توضيحية لكيفية استخدامه

رتقاء مبستوى حياهتم واحتياجاهتم تبادر احرتاما للزابئن وسعيا لإل: تطوير مستمر للسلع واخلدمات .7
 .املؤسسات لتطوير السلع واخلدمات بطريقة تعكس اهتماما واضحا ابلزبون وليس ابلعائد املادي فقط

 البيئة: رابعا
بشكل كبري بضرورة  انا هي البيئة الطبيعية مبختلف مكوانهتا، وقد أصبح اجملتمع معنيً واملقصود ابلبيئة ه

 األداءومن بني مؤشرات قياس  ،احلفا  على البيئة ومحايتها من اآلاثر السلبية الناجتة عن أنشطة املؤسسات
 :االجتماعي للمؤسسة جتاه البيئة نذكر

البيئي برسالتها، ومدى سعيها للتقليل من املخاطر  ألداءاومدى التزام املؤسسة بربط : السياسة البيئية .1
 .البيئية الناجتة عن أنشطتها

أي مدى التزام املؤسسة ابملدوانت اخلاصة : وجود مدونة األخالقيات البيئية ومعايري التطبيق .2
 .ابلصناعات اليت تعمل يف إطارها املؤسسة، والتوقيع على معاهدات خارجية فيما خيص محاية البيئة

وذلك من خالل منح مكافآت وحوافز للعاملني املتميزين يف جمال : إدماج العاملني يف األنشطة البيئية .3
 .األنشطة البيئية، ونشر ثقافة محاية البيئة واحملافظة عليها بني العاملني وتشجيعهم على تبنيها وااللتزام هبا

، ومدى امتالك (00222 إيزو)صفة مدى التزام املؤسسة مبتطلبات موا :وجود نظام اإلدارة البيئي .4
 .املؤسسة ملوارد بشرية كافية مكرسة للشؤون البيئية

من خالل إعداد التقرير البيئي السنوي، مكانة ومنصب الشخص  :اتصاالت تغطي األنشطة البيئية .5
 .املسئول عن العالقات البيئية

 اجملتمع احمللي: خامسا
توطيد العالقة معه ابعتبارها تدعم  إىلن وتنظر املؤسسات ميثل اجملتمع احمللي شرحية مهمة من املستفيدي

 األداءومن بني املؤشرات اليت تقيس  ،النظرة اإلجيابية للمؤسسات اليت تبادر بتعزيز العالقة مع هذا اجملتمع
 :االجتماعي للمؤسسات جتاه اجملتمع احمللي نذكر

عبيد الطرق ودعم األنشطة الرايضية كإنشاء اجلسور وت  :يف دعم البىن التحتية للمجتمع سامهةامل .1
 .والثقافية وغريها من املبادرات
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وبشكل مستمر حلل مشكلة البطالة وتوفري مصادر دخل ألبناء اجملتمع احمللي : خلق فرص عمل جديدة .2
 .وزايدة االستقرار واألمن االجتماعي

السلوك اإلجيايب وعدم القبول وعدم خرق اآلداب العامة و : احرتام العادات والتقاليد السائدة يف اجملتمع .3
 .استغفاله أوابلفساد اإلداري والرشوة وحتقيق األرابح على حساب صحة املستهلك 

وتتمثل هذه املؤسسات يف اجلمعيات اخلريية واجلمعيات اليت هتتم ابملرأة  :دعم مؤسسات اجملتمع املدين .4
ن تبادر بدعم املؤسسات أمن  اخلاصة، حيث يتوقع اجملتمع والشباب وكبار السن وذوي االحتياجات

 .هذه املؤسسات ماداي ومعنواي
واملراكز العلمية سينعكس على اجملتمع احمللي  املؤسساتن بني و اابعتبار التع: دعم املؤسسات التعليمية .5

 .خبدمات راقية وسلع بنوعيات جيدة وأسعار مناسبة
املستمرة وااللتزام العايل بعدم خلق الفساد من خالل التوعية : ة يف تنمية اجملتمع احمللياملشاركة الفاعل .6

 .والرشوة وعدم تغليب املصلحة اخلاصة على املصاحل العامة
 احلكومة: سادسا

ية كبرية قد تفوق أمهيف الدول النامية  املؤسساتعادة ما تعري هلا  ،متثل احلكومة فئة من املستفيدين
ومن بني  ،ام الذي تلقاه هذه الفئة يف الدول املتقدمةابقي الفئات األخرى ورمبا بدرجة تزيد كثريا عن االهتم

 :االجتماعي جتاه احلكومة نذكر األداءاملؤشرات اليت تقيس 
خبصوص تنظيم العمل واألجور هذه القوانني  لقعتت: االلتزام ابلقوانني والتشريعات الصادرة من احلكومة .1

 .اة الناسحبي ةطبتر واألسعار وغريها من األمور امل
ملا لذلك من أثر إجيايب والعمل بقاعدة وضع الشخص املناسب يف : احرتام تكافؤ الفرص يف التوظيف .2

 .االنتماءات السياسيةو املكان املناسب، بعيدا عن االعتبارات العائلية والقبلية 
كون صادقا احملاسيب والضرييب جيب أن ي اإلفصاحف: تسديد االلتزامات الضريبية وعدم التهرب الضرييب .3

أمينا أييت يف الوقت املناسب، لتفادي أي إشكاالت مع احلكومة ولتفادي تعرضها ألي إجراءات قانونية 
 .عقابية قد تضر ابملؤسسة ومسعتها

 .مثل البطالة ومشكل السكن :حبل مشكالت اجتماعية واقتصادية سامهةامل .4
 أونشاطات خمالفة للقوانني الدولة  ورط يفوعدم الت: تعزيز مسعة الدولة واحلكومة عند التعامل اخلارجي .5

 .التغطية عن أنشطة غري شرعية
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 املنافسون: اسابع
إن املنافسة الشديدة اليت تواجهها املؤسسات اليوم وخاصة يف ظل اقتصاد السوق احلر، فإن املؤسسات 

 األداءيت تقيس تنتظر من بعضها البعض منافسة عادلة وواضحة املعامل و اآلليات فمن بني املؤشرات ال
 :االجتماعي هلذه املؤسسات جتاه بعضها نذكر

 .منافسة عادلة ونزيهة يكون فيها األفضل واألحسن األحق يف حتقيق نتائج إجيابية أكثر .1
 ؛نافسة أبساليب غري نزيهة ومشروعةعدم اتباع سياسية جذب العاملني من املؤسسات امل .2
 .عدم اإلضرار مبصاحل اآلخرين أبي وسيلة كانت .3

 مجاعات الضغط: اثمنا
متثل مجاعات الضغط فئات كثرية وعديدة ازدادت بسبب التقدم يف كل اجملاالت التكنولوجية، 

ومن بني املؤشرات اليت تقيس ...فمنها وسائل االعالم، مجعيات محاية املستهلك، النقاابت العمالية...الثقافية
 :االجتماعي للمؤسسات جتاه هذه اجلماعات األداء

 .مل اجليد مع مجعيات محاية املستهلكالتعا .1
 ؛املشاركة يف األنشطة والتظاهرات الِت تقدمها مجعيات محاية املستهلك .2
 ؛احرتام دور النقاابت العمالية والتعامل اجليد معها .3
 ؛علومات عن حالة املؤسسة وتطورهاالصدق ابلتعامل ونشر امل .4
 .التعامل الصادق مع الصحافة ووسائل االعالم .5

وإن اختلفت النظرايت واملناهج، ونظرا  جذ امنلاو  ا سبق فإننا نالحظ تشابه األبعادمن خالل م
لتعدد عناصرها وتفرعها فإن األبعاد الِت ستقوم عليها الدراسة لن خترج عن هذا اإلطار، وهي سوف 

 :املصاحل الذي يعكس منوذج كارول حيث يعترب أصحابتعتمد على منوذج 
ولية االجتماعية واليت اعتربت أساسا لكثري من الدراسات يف هذا النماذج اليت درست املسؤ  أهممن بني   -

 األداءاملصلحة حول املسؤولية االجتماعية و  أصحابختلف وجهات نظر الفئات املختلفة من ااجملال، إذ 
 ؛االجتماعي للمؤسسة جتاهها

ن، املستهلكون، املالكون، العاملو ) أطراف مثانيةاألطراف ذات املصلحة ابملؤسسة  يضم أكرب عدد من  -
مقارنة بنموذج احملاسبة االجتماعية الذي يضمن  (اجملتمع، البيئة، احلكومة، املنافسون، مجاعات الضغط

 األداءيف حني جند مخسة مؤشرات يف بطاقة  (، البيئة، املستهلكاجملتمعالعامل، )طراف فقط بعة أأر 
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، النمو والتعلم (املالكون)، الرحبية (ة والتميزاملنافس)العمالء، العمليات الداخلية ) املتوازن املستدام 
 (( البيئة واجملتمع)، املنظور البيئي واالجتماعي (العمال)
ىل و ون يركزون ابلدرجة األسامهفمثال امل، جيسد األبعاد األربعة للمسؤولية االجتماعية وفق منوذج كارول -

 واملنافسني البعد القانوين يف حني الزابئنفهم يركزون على واحلكومة  على البعد االقتصادي أما العاملون
ية أكرب للبعد أمه ونيعطوالبيئة  ومجاعات الضغطمثال يركزون على البعد األخالقي ولكن اجملتمع احمللي 

 .اخلريي التطوعي

 للمسؤولية االجتماعية 00222 إيزومواصفة : املبحث الرابع

 املواصفة هذه فإن ،املؤسسات بني عيةاتمجاال املسؤولية وتكامل فهم درجة تو اتتف قد أنه كاإدرا 
 ذلكوك عيةاتماالج مسؤوليةلل تطبيقها بداية ىف تزال ال ؤسسات اليتامل لتلك موجهه( 00222 إيزو) الدولية
 االجتماعية وليةاملسؤ  تطبيق ىف املبتدئة ؤسساتفامل االجتماعية، للمسؤولية ومترساً  خربة ثراألك املؤسسات تلك
 وليةاملسؤ  بشأن تصدر وثيقة لأو  ابعتبارها آلخرها، هلاأو  من الدولية املواصفة هذه وتطبيق اءةقر  من تستفيد قد
 لتحسني املواصفة هذه تطبيق ىف ترغب قد اجملال هذا ىف اخلربة ذات ؤسساتامل أن حني ىف الجتماعية،ا

 .يةاالجتماعية بشكل أكرب ضمن ثقافتها التنظيم وليةاملسؤ  ولدمج احلالية املمارسات

 26111 ماهية ايزو: املطلب األول
 تقنني لغرض الرمسي إطارها يف االجتماعية املبادرات أهم إحدى مبثابة "26000 إيزو "املواصفة تعد

 كيفية حول مؤسساتلل دليال متثل اليت اإلرشادية املواصفات أهم وإحدى االجتماعية املسؤولية وأبعاد جهأو 
 .يةاالجتماع املسؤولية ملفهوم تبنيها

 00222 إيزوتعريف مواصفة  .1
 هيئة 157 عضويتها يف ويشارك 1947 عام (ISO( )املعايرة) للتقييس الدولية املؤسسة نشاط بدأ
 أحناء خمتلف من وكذلك ية،خدم أو صناعية كبرية، أم صغرية كانت سواء الدول خمتلف من قومية مواصفات
 األعمال أنواع ملختلف قيمة يضيف مما االختيارية سيةالقيا املواصفات إبعداد اإليزو منظمة وتقوم العامل،
 والتجارية والفنية الصناعية القطاعات من القادمني اخلرباء خالل من السوق يتطلبها اليت واملواصفات التجارية
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( الدولية القياسية املواصفات) اسم حتت نشرها مت اليت املواصفات ومتثل .القياسية املواصفات هذه طلبت اليت
1املعنية التكنولوجيا يف موجود هو ما أحدث حول دوليا اعاإمج

. 

الدولية  املؤسسة، مت اعتمادها بواسطة تفاقاالهي وثيقة أعدت على أساس من فالقياسية املواصفة  أما
بنتائجها هبدف حتقيق الدرجة املثلى للنظام  أومتعلقة أبنشطة  رتف هبا لتـقدم قـواعد و إرشاداتمع ،للتقييس
  .ار معيـنيف إط

 املزمع من و االجتماعية املسؤولية حول إرشادات تعطي دولية مواصفة" هي ( 00222 إيزو)وعليه 
 املتقدمة الدول من كل يف واخلاص، العام القطاعني كال يف أنواعها بشىت ؤسساتامل مجيع قبل من استخدامها

 اجتماعيا ولؤ مس أبسلوب نو اللتع الرامية جهودهم يف تساعدهم سوفو  انتقالية مبرحلة متر اليت وتلك النامية و
 .2"ةمتزايد بطريقة اجملتمع يتطلبه الذي و

دمج  إىلدليل إرشادي لتطبيق مبادئ املسؤولية االجتماعية، كما هتدف  املواصفة مبثابةهذه و تعترب 
 .سساتمؤ ممارسات املسؤولية االجتماعية ضمن اخلطط االسرتاتيجية واألنظمة واملمارسات والعمليات لل

 :اآلتية العناصر (00222 إيزو)مواصفة  وتتضمن
 وحدود تغطيتها ومدى اإلرشادية القياسية املواصفة موضوع بتعريف اجلزء هذا يقوم :(اجملال) لو األ البند .1

 للتطبيق؛ قابليتها
 القياسية املواصفة يف املستخدمة املصطلحات اجلزء هذا حيدد (:املصطلحات والتعاريف)ين الثا البند .2

 .تعريفا تتطلب واليت رشاديةاإل
 تطور على أثرت اليت اهلامة والظروف العوامل صفي :(مفهوم املسؤولية االجتماعية)ثالث ال البند  .3

 مفهوم أيضا وتصف ،االجتماعية املسؤولية وممارسة طبيعة إىل أتثريها ميتد واليت االجتماعية املسؤولية
 إرشادي دليل البند تضمن، وي(املؤسسات على تطبيقها يفيةوك معناها) نفسها االجتماعية املسؤولية
 .احلجم وصغرية املتوسطة تاملؤسسا يف املواصفة هذه استخدام يفيةك لشرح

 االجتماعية املسؤولية مبادئ من جمموعة اجلزء هذا حيدد (:ةاالجتماعي املسؤولية مبادئ)رابع ال البند. 0 
 .املبادئ هبذه خيتص افيم التوجيه ويقدم متنوعة، مصادر من املستمدة

 املمارستان لو اتتن(: املعنية األطراف ة واملشاركة معاالجتماعي املسؤولية إدراك)اخلامس  البند .5
 أطرافها مع ةواملشارك وحتديدها عيةاجتماال ملسؤوليتها ؤسسةامل إدراك- االجتماعية ملسؤوليةاخلاصتان اب

                                                             
 اجلزائرية االقتصادية املؤسسات يف ميدانية دراسة_ األعمال منظمات يف مستدامة تنافسية ميزة حتقيق يف االجتماعية املسؤولية مسامهةدمحم فالق؛  1

 .022؛ ص0202/0200ي الشلف؛ اجلزائر؛ ؛ أطروحة دكتوراه غري منشورة؛ جامعة حسيبة بن بوعل0222 اإليزو شهادة على احلاصلة
2
 ISO ,Discovering IS026000,2010: 09 : www.iso.org  
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 املوضوعات إدراك مع واجملتمع وأطرافها املعنية ةسساملؤ  بني العالقة بشأن اإلرشاد تقدم ماك ،-املعنية
 .االجتماعية ملسؤوليةاب املتعلقة اجلوهرية والقضااي

املوضوعات  يوضح (للمسؤولية االجتماعية املوضوعات اجلوهرية حول إرشادي دليل) السادس البند .6
 تقدمي مت جوهرى موضوع لكل ةوابلنسب )ابملسؤولية االجتماعية) الصلة ذات هبا املرتبطة والقضااي اجلوهرية
 ذات والتوقعات واإلجراءات عتباراتواال واملبادئ ابملسؤولية االجتماعية وعالقته جماله حول معلومات
 .الصلة

 إرشادي دليل قدمي (:ؤسسةاملداخل  املسؤولية االجتماعية حول دمج إرشادي دليل)البند السابع  .7
 تفهم بشأن اإلرشاد ذلك ويتضمن ،ؤسسةامل داخل رسةاملما حيز يف ملسؤولية االجتماعيةا وضع حول

املؤسسة جتاه  مصداقية وحتسنيها ضمن سياساهتا وممارساهتا ودجم االجتماعية ملسؤوليتها املؤسسة
 االختيارية املبادرات وتقييم األداء وحتسني إحرازه يتم الذى التقدم ومراجعة املسؤولية االجتماعية
 .للمسؤولية االجتماعية

 اخلاص (A) امللحق إليها، احلاجة عند مالحق على اإلرشادية القياسية املواصفة حتتوي :إرشادية قمالح .8
 من أكثر أو واحد جانب تعاجل اليت االجتماعية ابملسؤولية متعلقة وأدوات تطوعية ملبادرات بقائمة
 صاراتاختيقدم  ( (Bقوامللح ة،ؤسسامل أحناء مجيع يف االجتماعية املسؤولية دمج أو األساسية املواضيع

 .(26000 إيزو )يف املستعملة املصطلحات
 االستعانة مت اليت إيزو ومواصفات الرمسية الدولية ابملواثيق اخلاصة املراجع تشمل :قائمة املراجع والفهرس .9

 ىف الواردة واملصطلحات واملفاهيم للموضوعات املراجع عنوان يقدم، و مرجعية موادك املواصفة ىف هذه هبا
 .الدولية ملواصفةا هذه
 :(00222 إيزو) ملواصفة شامال ختطيطيا عرضا يوضح الشكل التايلو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لمسؤولية االجتماعية للمؤسسات اإلطار النظري ل                                           :ولالفصل األ

49 
 

 (26000 إيزو )التوضيحي ملواصفةالشكل  (:20-20)رقم  الشكل

 
، تمعيةدليل ارشادي حول املسؤولية اجمل،  26000 إيزو الدولية القياسية املواصفة، تقييسالعاملية لل املؤسسةنشرية صادرة عن  :املصدر

 .0، ص0202

 كيفية فهم يف املؤسسات مساعدة إىل ويهدف ،( 26000إيزو) على عامة نظرة يقدم املخطط
 :1املعيار هذا استخدام كيفية حول توجيهات التالية وتقدم النقاط املواصفة، هذه استخدام

 بنبغي أنه يقرتح فإنه (2 البند)املستدامة  التنمية مع وعالقتها املسؤولية االجتماعية خصائص إىل ابلنظر -
املسؤولية  ممارسة ويف (0البند ) يف املوصوفة املسؤولية االجتماعية مبادئ تستعرض أن املؤسسةعلى 

 لكل احملددة املبادئ مع جنب إىل جنبا املبادئ هذه وإظهار احرتام املؤسسات على ينبغي االجتماعية،
 .(6 البند)أساسي  بند

 اإلجراءات من صلة له ما لك ذلكوك ،ةاالجتماعي للمسؤولية ساسيةاأل والقضااي املواد حتليل قبل -
 :االجتماعية للمسؤولية األساسية املمارسات من اثنني ىلإ املؤسسة تنظر أن ينبغي ، (0 البند) والتوقعات

                                                             
 .0، ص0202، دليل ارشادي حول املسؤولية اجملتمعية،  26000 إيزو الدولية القياسية املواصفة، تقييسنشرية صادرة عن املؤسسة العاملية لل 1
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 الجملا اذه يف املصلحة أصحاب مع والتعامل وحتديد نفوذها، جمال داخل االجتماعية مبسؤوليتها االعرتاف
 .(5 البند)
 ابملسؤولية بريةوك الصلة ذات اهلامة واملواضيع األساسية القضااي حتديد يتم وأن املبادئ تفهم أن ومبجرد -

 وذلك ، وأنشطتها قرراهتا أحناء مجيع يف عيةاتماالج املسؤولية إدماج إىل املؤسسة تسعى أن ينبغي ،اعيةتماالج
 ال جزءاجتماعية اال املسؤولية جعل : مثل املمارسات هذا ويشمل (9 البند)يف الواردة التوجيهات ابستخدام

 الداخلية الكفاءة وبناء هبا، اخلاصة العملياتو  واالسرتاتيجيات التنظيمية وثقافتها سياستها من يتجزأ
 واملراجعة ، عيةاتماالج املسؤولية بشأن واخلارجية الداخلية االتصاالت إجراءات ؛اختاذ عيةاتماالج للمسؤولية
 .هبا املتصلة واملمارسات اإلجراءات هلذه ةاملنتظم

 مصادر من متاحة االجتماعية للمسؤولية املدجمة واملمارسات األساسية املواضيع بشأن التوجيهات من املزيد-
 (.العاملية األمثلة بعض)املختلفة  التطوعية واألدوات املبادرات ومن (ببليوغرافيا )موثوقة 
 (00222 إيزو)مراحل إعداد مواصفة  .2

 (00222 إيزو)بدأت فكرة مشروع "شهدت املواصفة مرحلة اعداد طويلة قبل أن ترى النور، حيث 
من قبل منظمات محاية حقوق املستهلك، حيث كانت هذه املنظمات قلقة حيال  0220ابتداء من سنة 

ف مكانية أتثري نشاطات هذه الشركات على ظرو إمتخوفة من ات متعددة اجلنسيات و توجهات بعض الشرك
قات مع املستهلكني مت البدء يف ولة عن العالؤ املس( COPOLCO)العمل و مستوى املعيشة، فكانت جلنة 

 .1جراء دراسة جدوى لوضع مواصفة قياسية للمسؤولية االجتماعيةإ
 من بلدا 42 من بريخ 022 من أكثر عمل مع املصلحة صحابأل العمل من سنوات 0حيث بعد 

 إعداد مت ،والنامية املتقدمة البلدان بني ابلشراكة اتصال منظمة 20 من برياخ 02 و اجملتمع قطاعات مجيع
 املسودة على التصويت ومت والتنمية نو االتع ومنظمة العاملي، وامليثاق الدولية العمل منظمة مع هماتف مذكرة
  0202.2نوفمرب 01 يف املواصفة هذه نشر مت وأخريا ، 2008 ديسمرب يف (26000 إيزو )وجهزت النهائية

 :3كما يلي( 00222 إيزو)صدار مواصفة و كانت التتابع الزمين إل 
 0220يف عام  يلو لعمل األمت االنتهاء من مسودة ا. 
 2008 سبتمرب يفمت إعدادها  الدولية القياسية املسودة النهائية للمواصفة. 

                                                             
، مداخلة للمسؤولية االجتماعية 00222تماعي للمؤسسات الصناعية من خالل تبين املواصفة الدولية إيزو حتسني األداء البيئي و االجهيبة مقدم؛ و 1

 .0200فريل أ 00-02؛ ، جامعة مستغامن، اجلزائرأم قطيعة.…استمرارية :االسرتاتيجية الصناعية اجلديدة يف اجلزائر: مقدمة للملتقى الوطين حول
2
 Burr Stewart, Draft ISO 26000 Standard for Social Responsibility Chair, TRB Aviation 

sustainability, Subcommittee ,2010, p  2 . 
 4، ص0202، دليل ارشادي حول املسؤولية اجملتمعية،  26000 إيزو الدولية القياسية املواصفة، تقييسصادرة عن املؤسسة العاملية لل نشرية 3
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 0224 ديسمرب يف الدولية القياسية املواصفة إصدار. 
 .0202نوفمرب  20صفة يف و أخريا مت نشر هذه املوا
 مما مدروسة دولية ومبشاركة له خمطط بشكل مت (00222 إيزو) واصفةم إعدادأن  وجتدر اإلشارة

 فقد ولإلشارة ،مبضموهنا والعمل عليها االطالع املؤسسات على يستوجب دوليا وإمجاعا يةأمه يكسبها
 السعودية، املغرب، تونس، صر،م ،اجلزائر :هي عربية دول 20 قبل من ( 00222 إيزو) اصفةمو  اعتمدت
 .1وسوراي اليمن، املتحدة، العربية اإلمارات ،األردن

 00222 إيزوأهداف  .3
 :فيما يلي (00222 إيزو)تتمثل أهداف مواصفة 

 :على مستوى أداء املؤسسات جتاه اجملتمع 0.3
  ات الثقافيةسؤولياهتا االجتماعية، و يف نفس الوقت احرتام االختالفمل تبنيهامساعدة املؤسسات يف 

 ؛نونية و ظروف التنمية االقتصاديةاالجتماعية و البيئية و القا
  ،تعزيز  وتوفري التوجيهات العملية اليت جتعل من املسؤولية االجتماعية قابلة للتطبيق و املمارسة العملية

 ؛عرض تقييم ممارسات املسؤولية االجتماعية أجلمصداقية التقارير املعدة من 
 للمؤسسات؛تفاقات و املبادرات الدولية املتعلقة ابملسؤولية االجتماعية التوافق مع اال 
 للمؤسسات؛يتها و مكاسبها مهية املسؤولية االجتماعية و التحسيس أبمهنشر الوعي أب 
  العمل املشرتك على املستوى الدويل يف حقل املسؤولية االجتماعية و توحيد ممارساهتا ليسهل تقييمها

 .دول املختلفةبشكل متماثل يف ال
 :البيئي و الدور التنموي األداءعلى مستوى  0.3
  جعل من املمارسات العملية للمسؤولية االجتماعية أداة لتحقيق التنمية املستدامة، و احلفا  على االنسان

 ؛حقوق االنسان و قوانني محاية البيئة: لذلك مثل  املؤسسةو احليوان و البيئة، و االعتماد على القوانني 
  ؛ملواصفة املسؤولية االجتماعية أصيالً  انمكوّ اعتبار كل قضااي التنمية 
 نموية و التعليمية و التثقيفية و ممارسات املسؤولية االجتماعية من خالل دجمها يف الربامج الت نشر مفاهيم
 . برامج البحث العلمي يف اجلامعاتو 
 : املصلحة صحابعلى مستوى عالقة املؤسسات أب 2.3
 معها، و ذلك من خالل خلق  نيلماعتملاو  ننيو ااملصلحة املتع أصحابقة بني املؤسسة و ابقي حتسني العال

 ؛ية حتقيق املنافع املتبادلةأمهمشرتك بني الطرفني موضوعه عن حوار 
                                                             

 .0، ص0202، دليل ارشادي حول املسؤولية اجملتمعية،  26000 إيزو الدولية القياسية املواصفة، تقييسية للنشرية صادرة عن املؤسسة العامل 1
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 نها بشكل مستمر، يف سبيل أن تتحسن يااللتزام حبقوق كل من العاملني و املستهلكني و املوردين، و حتس
 ؛طراف لتحقيق املصلحة العامةف جهود كل األثتتكاالذهنية جتاه املؤسسة، و 

  مثل عدالة ةيمدخلا وأ ال حق اجملتمع يف استفادته من مزااي متنحها املؤسسة االقتصادية الصناعيةمهإعدم ،
 ؛يف حتقيق التنمية بكافة أشكاهلا سامهةالتوظيف، و منح املساعدات و اهلبات ملنظمات اجملتمع املدين، و امل

  ن كانت نشاطات ملوثة جيب التخفيف من حدة التلوث، إلصناعية على البيئة، فالنشاطات احتمل تبعات
 .جتنب كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على البيئة و تفاديه حماولةمع 

   26111مبادئ املسؤولية االجتماعية يف إطار مواصفة ايزو  :املطلب الثاين
 املعرتف والتوصيات املبادئ احرتام قانون،لل االمتثال :تتمثل أساسا يف مبادئ 29 على املواصفة تركز

 حقوق واحرتام األخالقي السلوك الشفافية، املساءلة، م،هتاواهتمام املصلحة صحابأب االعرتاف دوليا، هبا
 .والتنوع األساسية اإلنسان

 على أتثرياهتا عن للمساءلة املؤسسة استجابة ضرورة املبدأ هذا من يقصد :للمساءلة القابلية لو األ املبدأ
 يتوافق أن وجيب واجملتمع، املؤسسة من كل على جيايبإ أتثري ذات املساءلة هذه تكون حبيث والبيئة، اجملتمع
 يتعلق فيما أكرب عناية تويل أن عليها وجب املطلقة السلطة ذات ملؤسساتفا السلطة، مدى أو حجم مع هذا
 :على ةؤسسامل ُتسأل أن ينبغي كما ورؤيتها، قراراهتا جبودة
  ؛املقصودة غري النتائج وابألخص واالقتصاد، والبيئة، اجملتمع، على وأنشطتها قراراهتا تائجن -
 ؛والبيئة اجملتمع على املقصودة غري السلبية اآلاثر تكرار ملنع اختذت اليت اإلجراءات  -

 تؤثر اليت شطتهاوأنا قراراهت يف ابلشفافية تتحلى أن املؤسسة على املبدأ هذا يقتضي :الشفافية الثاين املبدأ
 وقراراهتا سياساهتا عن معقولة وبدرجة ودقيق واضح حنو على اإلفصاح خالل من وذلك والبيئة، اجملتمع على

 من إليها الوصول وميكن ومفهومة متاحة املعلومات هذه تكون أن وجيب عنها، مسؤولة تكون اليت وأنشطتها
 وموضوعي، واضح حنو وعلى املناسب الوقت يف املعلومات هذه تقدم أن جيب كما املصاحل، أصحاب قبل

 ةؤسسامل تتحلى أن ينبغي كما بدقة، ةؤسسامل وأنشطة قرارات تقييم من املعينة األطراف لتمكني وذلك
 :يلي فيما ابلشفافية

 ؛أنشطتها ممارسة ومكان وطبيعة هدف -
 ؛ةؤسسامل نشاط يف متحكمة جهة أي حتديد -
 والسلطات واملسؤوليات األدوار حتديد ذلك يف مبا ومراجعتها، وتنفيذها اهب القرارات اختاذ يتم اليت الطريقة -

 ؤسسة؛للم املختلفة ابلوظائف يتعلق فيما
 ؛االجتماعية ابملسؤولية املتعلق أدائها أساسها على ةؤسسامل تقيم اليت واملعايري املقاييس -
 ؛املالية مواردها مصدر -
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 ؛والبيئة اجملتمع على نشطتهاوأ لقراراهتا واحملتملة املعروفة التأثريات -
 .هافي وإشراكهم اختيارهم يف املستخدمة واإلجراءات املعايري وحتديد فيها، املصلحة أصحاب هوية -

 والعدل، والصدق األمانة أخالقيات على ؤسسةامل سلوك يبىن أن جيب :األخالقي السلوك الثالث املبدأ
 من األخالقي السلوك تعزز أن عليها وجب لذا قات،و األ كل يف والبيئة واحليوان ابإلنسان يتعلق فيما وذلك
 :خالل
 ؛اجلوهرية ومبادئها قيمها حتديد -
 ؛اآلخرين مع تعاملها ويف ةؤسسامل داخل األخالقي السلوك تعزيز على يساعد حوكمي هيكل وضع -
 ؤسسة؛امل وأنشطة لغرض املناسب األخالقي ابلسلوك اخلاصة املعايري وتطبيق واعتماد حتديد -
 ؛األخالقي السلوك مبعايري االلتزام وتعزيز شجيعت -
 التأثري يف كبرية فرصة لديها اليت تلك من وخباصة موظفيها، من املتوقع األخالقي السلوك معايري حتديد -

أحناء  مجيع يف املصاحل تضارب حل أو ملنع ةؤسسللم اإلسرتاتيجية والعملية والنزاهة والثقافة القيم على
 املؤسسة؛

 ؛األخالقي السلوك وفرض ملراقبة والضوابط الرقابة تآليا وضع -
 ؛األخالقي السلوك انتهاك عن اإلبالغ لتسهيل آليات إنشاء -
 السلوك من تتعارض أو موجودة غري املعنية واألنظمة القوانني فيها تكون اليت احلاالت ومعاجلة إدراك -

 .األخالقي
 كل مصاحل اعتبارها يف وأتخذ ؤسسةامل حترتم أن ملبدأا هذا من يقصد :املصاحل أصحاب احرتام الرابع املبدأ

 :أن املبدأ هذا وفق ةؤسسامل على ينبغي لذا ،....وعمالء وعاملني مالكني من األطراف
 ؛ككل اجملتمع على ؤسسةامل هبا تضطلع اليت واملسؤوليات املصلحة أصحاب مصاحل حتدد -
 ؛ملعنيةا ألطرافها الشرعية واملصاحل القانونية ابحلقوق تعرتف أن -
 ؛ةؤسسامل جانب من املستمر التعلم يف ساهمت -
 ؛ةؤسسامل أنشطة على كبري بشكل تؤثر املعنية األطراف بعض أن ةؤسسامل تدرك أن -
 ؤسسة؛امل يف واملشاركة لالتصال النسبية املصلحة أصحاب قدرة االعتبار بعني وأتخذ قيمت -
 .ةؤسسامل وخارج داخل االتصاالت يف واملصداقية الشفافية من تزيد  -

 أن مؤسسة أو فرد ألي حيق ال أنه حبيث هيمنته القانون بسلطة صدقي :نالقانو  سلطة احرتام اخلامس املبدأ
 االستبدادية واملمارسة القانون سيادة بني تعارض وهناك ،أيضا احلكومة له ختضع الذي القانون فوق يكون

 واملعلنة املكتوبة والقواعد ابلقوانني املتعلقة كتل هي القانون سلطة أن عامة املعروف من نهأ حيث للسلطة،
 تنصاع أن يعين القانون سلطة احرتام فإن االجتماعية املسؤولية سياق ويف وحمددة راسخة إلجراءات طبقا
 :يلي مبا تقوم أن املؤسسة على وينبغي املطبقة والقواعد القوانني لكافة ةؤسسامل
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 ؛فيها ةؤسسامل تعمل اليت االختصاصات مجيع يف والتنظيمية القانونية للمتطلبات واإلذعان متثالاال -
 ؛والصحيح املقصود القانوين اإلطار ضمن تقع وأنشطتها عالقتها أن من التأكد -
 ؛القانونية االلتزامات بكافة دراية على تبقى أن -
 ؛املطبقة وااللتزامات لقواننيل دوري بشكل امتثاهلا مدى تراجع أن -
 الدولية املعايري حترتم أن البد ةؤسسامل أن املبدأ هبذا قصد: للسلوك الدولية ألعرافا احرتام السادس بدأملا

  :وذلك القانون، سيادة احرتام مببدأ االلتزام مع للسلوك
 إىل جاهدة تسعى أن ةؤسسامل على ينبغي البيئة أو اجملتمع محاية من األدىن احلد توفر ال اليت املواقف يف -

 ؛للسلوك ةالدولي املعايري احرتام
 الدولية املعايري مع كبري بشكل يتعارض تطبيقه أو الداخلي القانون هبا يكون اليت ابلبلدان يتعلق وفيما -

 .ممكن حنو أقصى على املعايري هذه الحرتام جهدها قصارى تبذل أن ةؤسسامل على البد للسلوك،
 هذه إتباع عدم كان إذا ما حالة ويف للسلوك، الدولية املعايري مع تطبيقه أو القانون تعارض حاالت يف -

 هذا داخل وعالقتها أنشطتها طبيعة مراجعة ةؤسسامل على ينبغي فإنه وخيمة، عواقب له سيكون املعايري
 ؛القانوين النطاق

 معايري مع متوافقة غري أخرى ةؤسسم أنشطة يف القانوين غري التورط يف تبتعد أن ةؤسسامل على يستوجب -
 .الدولية السلوك

 أن ةاملؤسس وعلى البشر، جلميع األساسية احلقوق هي اإلنسان حقوق :اإلنسان حقوق احرتام السابع أاملبد
 :خالل من يتهامهأب وتعرتف احلقوق هذه حترتم
 أمام اةو اواملسية واحلر  احلياة يف احلق ) اإلنسان حلقوق الدويل امليثاق يف املوضوعة احلقوق وتعزيز احرتام -

 ؛(ياالجتماع الضمان ويف التعليم يف احلق الصحة، يف احلق اء،الغذ يف احلق ،القانون
 .الدول كافة يف املطبقة احلقوق من يتجزأ ال جزءا وتعد عاملية تعد احلقوق هذه أبن والقبول االعرتاف -
 .اإلنسان حلقوق كافية محاية يوفر ال الوطين القانون كان إذا للسلوك الدولية املعايري احرتام مببدأ تلزم أن -

 يف اجلزائر 26000يزو إمواصفة  واقع: املطلب الثالث

 إيزو)، كما قامت ابملصادقة على املواصفة القياسية 0090منذ سنة  إيزوتعترب اجلزائر عضوا يف منظمة 
سط ومشال إفريقيا اليت تبنت املعيار الدويل و ائل مبنطقة الشرق األو و تعد اجلزائر من بني البلدان األ، (00222

 ـ 1ؤولية االجتماعية للمؤسساتاجلديد للمس

                                                             
مرجع ، للمسؤولية االجتماعية 00222حتسني األداء البيئي و االجتماعي للمؤسسات الصناعية من خالل تبين املواصفة الدولية إيزو وهيبة مقدم؛  1

 .سابق
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 ماي شهر يف فيها الشروع مت اليت (انمي آس.أر) جتماعية اال املسؤولية برانمج من األوىل املرحلة ففي
 التصبري ووحدات (بومرداس) البناء وادمل التقين املركز من كل منها استفاد ديسمرب، يف واستكملت 2011
اختيار  إىل 2112سنة  لص املعهد الوطين للتقييسخلوطين س الربانمج اعلى نف ءاناوب، رويبة للجزائر اجلديدة

مطابقة املقاييس اليت  أجلأربع مؤسسات وطنية لالستفادة من برانمج إقليمي للمرافقة ملدة ثالث سنوات من 
ويتعلق ، صخلاوام العا مؤسسة ترشحت من القطاعني 15وذلك من ضمن  ،الدولية للتقييس املؤسسةمتليها 

ما   حسب األمر بكل من فرع اتبع لسوانطراك، مؤسسة اتصاالت اجلزائر، سيفيتال جباية وجممع كوندور،
 .ي املدير العام للمعهد الوطين للتقييسو اكشف عنه السيد دمحم شايب عيس

عية ملنطقة الشرق جتمااملسؤولية اال "أوآس مينا .آر" الذي أطلق عليه اسمربانمج لايشرف على هذا و 
ن مع الوكالة و االدولية للتقييس ابلتع املؤسسة (2114 إىل 0200من )والذي سيمتد  "سط ومشال أفريقياو األ

ومصر ، وتشمل حسب املتحدث مثانية بلدان ويتعلق األمر ابجلزائر واملغرب وتونس السويدية للتنمية الدولية
. مؤسسة جزائرية معنية هبذه العملية مبعدل أربعة مؤسسات سنواي 00لبنان والعراق، وستكون  وسوراي األردنو 

العمومية والري توجدان قي  ضح السيد شايب أن شركتني من قطاع البناء واألشغالأو ، 0202وخبصوص سنة 
م واملؤسسة اخلاصة ألشغال الطرق والري العا قائمة االنتظار، ومها كوسيدار لألشغال العمومية من القطاع

واإلقليمية يف قطاع النشاط وكذا العالقات مع املستخدمني واحمليط تعد من  والبناء، مشريا أبن السمعة الوطنية
 .1معايري القبول يف هذا الربانمج أهم

 ا من حتسنياليت متكنه متكني املؤسسات املستفيدة من األدوات إىل" التدرييب"ويهدف هذا الربانمج 
ستفيدة عية للمؤسسات، وبعد استكمال هذا الربانمج ميكن للمؤسسات املماتجأداءها يف ميدان املسؤولية اال
الذي يعد حىت اآلن مقياسا إرادي  (00222 إيزو) ةفصاو ما طبقا ملتطلبات أن حتصل على تصديق حلساهب

مع رويبة قد حتصل على هذه املواصفة ديسمرب ومن خالل الدراسة امليدانية الِت قمنا هبا فإن جمالتطبيق، 
4102. 

 
 
 

                                                             
 :؛ مقال متوفر على املوقعحالة اجلزائر_العربية يف إرساء املسؤولية االجتماعية للشركات اجلهود  دمحم فالق؛ 1

14-30-16-16-07-2012-239/22-18-05-02-05-2012http://www.csrsa.net/index.php/  
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 :الفصل الصةخ

 
 املسؤولية االجتماعيةهي مسايرهتا والتكيف معها على املؤسسة اليت جيب من بني املفاهيم والتطورات 

منافع كثرية ية و أمهنة األخرية ملا له من و هتمام به يف اآلرب مفهوما جديدا قدميا وتزايد اال، اليت تعتللمؤسسات
 .تعود على املؤسسة واجملتمع على حد سواء

املسؤولية االجتماعية من خالل ما مت عرضه يف هذا الفصل من معلومات حول هذا ما مت توضيحه 
الوجه اآلخر  الذي يعترباالجتماعي  األداء إىلللمؤسسات وخمتلف النظرايت اليت تطرقت هلا، إضافة 

، فمن خالله يتم التعرف على مدى تطبيق والتزام املؤسسات مبسؤوليتها للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
منوذج  إىلاملتوازن املستدام وصوال  األداءاالجتماعية، فهناك عدة مناذج بدءا من احملاسبة االجتماعية وبطاقة 

ية حمل االجتماعي للمؤسسات االقتصادية اجلزائر  األداءاملصاحل الذي مت اعتماده منوذجا لقياس  أصحاب
  .الدراسة

الجتماعية، وما تتضمن من مبادئ اخلاصة ابملسؤولية ا 00222 إيزوالتطرق ملواصفة  إىلابإلضافة 
 .إرشادات حول تبين وتطبيق مبادئ املسؤولية االجتماعية وواقع هذه املواصفة يف اجلزائرو 
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وتأثيرها على  التنظيميةالثقافة 
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 :متهيد

 
تتفاعل هذه  إن املؤسسة ابعتبارها كياان متكامال يضم جمموعة من املوارد املادية، املعنوية والبشرية،

مطالبة بتنيب كل ، فهي لثقافة التنظيميةخرية فيما بينها ضمن إطار معني من ثقافة هذه املؤسسة يعرف اباأل
هبا والتفاعل مع كل املستجدات اليت حتدث يف بيئتها ويف املفاهيم اجلديدة والتأقلم مع كل التطورات احمليطة 

 .ذلك لضمان استمراريتها وجناحهاثقافتها التنظيمية والتسيريية و  ة تبنيها ودجمها ضمنولاالعامل ككل وحم
 جتماعيةاالاملسؤولية هي اليت جيب مسايرهتا والتكيف معها ومن بني هذه املفاهيم والتطورات 

جديدة نسبيا على املؤسسة وإن كانت قدمية قدم ظهور املؤسسة، فإنه البد أن يتأثر سؤولية م للمؤسسات،
 .هذا املفهوم ابلثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسة

نظرا لكوهنا ميزة للمؤسسة، قد  األمهيةجبانب الثقافة التنظيمية للمؤسسة هو أمر يف غاية  هتماماالف
تلعب دورا حيث ها وضمان جناحها واستمرارها، أهدافمصدر قوة تستغله ابلشكل املناسب يف حتقيق تشكل 

لتحقيق هدف  األفراديعمل فيه  األبعادحيواي يف حياة املؤسسة، فهي جتعلها كياان واحدا متكامال واضح 
 .أساسي هو جناح وبقاء املؤسسة

 إىل ابإلضافةنظيمية وخمتلف املفاهيم املرتبطة هبا، ومن خالل هذا الفصل سوف يتم التطرق للثقافة الت
 .ضمنهاسائدة  اضمن هذه الثقافة لتصبح قيمللمؤسسات جتماعية االاملسؤولية  أبعاددمج حماولة 
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 ماهية الثقافة التنظيمية: ولاألاملبحث 
 وىلاألأن الفرق بني الدول املتقدمة والدول املتخلفة هو وجود إدارة متطورة يف " P.Drukerيقول 

ليست جمرد نظم وقوانني وإمنا  اإلدارة، مما يعكس مكانة وأمهية الثقافة التنظيمية والقيم، ف"وإدارة سيئة يف الثانية
 إىلليت ينبغي تعديلها استنادا ا األخالقيةواملفاهيم  والسلوكياتعملية ترتبط مبجموعة من املبادئ  أيضاهي 

عمال ثقافة أكثر منها مجعا األدارة ثل العليا السائدة يف اجملتمع، فإجتاهات واملاالالقيم والتقاليد واملعتقدات و 
 1.للتقنيات

يف تفسري سلوك املؤسسة،  األساسيةالثقافة التنظيمية إحدى العناصر  أوحيث تشكل ثقافة املؤسسة 
ذوي املصاحل  األطرافوقيادهتا، إدارهتا، فرقها، مجاعاهتا، مدرائها ومواردها البشرية واملتعاملني معها من 

 .2أبعماهلا
ن لكل جمتمع ثقافته ريفية للمؤسسة يف اجملتمع، فكما أالثقافة التنظيمية هي البطاقة التعوعليه فإن 

قافة خاصة تتميز هبا وتتطور هذه الثقافة مع مرور الوقت، وحىت املؤسسات نه لكل مؤسسة ثفإ اخلاصة به
هذا ما ...العاملة يف نفس البلد واجملال ختتلف فلكل منها ثقافة خاصة، مبا تشتمل عليه من قيم ومعتقدات

  .بعد يوم اهتمام جبانب الثقافة التنظيمية يتزايد يوماالجعل 

 التنظيميةمفهوم الثقافة : ولاألاملطلب 
ق للمراحل التارخيية اليت مر هبا مصطلح الثقافة التنظيمية إضافة تم التطر يمن خالل هذا العنصر سوف 

 .مفهومها إىل
 التطور التارخيي للثقافة التنظيمية .1

خرية األن أي تطور يف هذه للثقافة العامة للمجتمع، وعليه فإتعترب الثقافة التنظيمية للمؤسسة انعكاسا 
 .بشكل كبري على تطور الثقافة التنظيمية يف املؤسسة سوف يؤثر

ها تشتق من البيئة احمليطة أبعادات، وأخذت الكثري من واملؤسس اإلدارةوالثقافة التنظيمية تطورت بتطور 
هتمام ابلثقافة التنظيمية، إذ االهبا، فمع مرور الوقت وكثرة وتعدد البحوث والدراسات والظواهر واملتغريات مت 

                                                             
؛ مداخلة ضمن امللتقى الوطين األول حول االقتصاد اجلزائري االلفية الثالثة؛ كلية العلوم االقتصادية جامعة البليدة؛ التحوالت وثقافة املؤسسةعلي عبد هللا؛  1

 .0220ماي  02-02اجلزائر؛ يومي 
 .21؛ ص 0222؛ األردن؛ دار اليازوري للنشر والتوزيع؛ ثقافة املنظمةنعمة عباس اخلفاجي؛  2
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م 2291نسانية يف جامعة شيكاغو االشارة إليها بوجود العالقات اإلبدأت يف بداية الثالثينيات عندما متت 
 . 1(Hawthorne)وبعد دراسات اهلوثورن

واليت افرتض من خالهلا  C.Bernardظهرت أعمال الباحث سيسرت برانرد  2291بعد ذلك يف سنة 
 .2هلا األساسيةولون عن وضع القيم اعترب أن مسريي املؤسسة هم املسؤ  وجود شخصية خاصة ابملؤسسة، كما

 حيث قدم تعريفا، يف كندا 2292سنة  Elliot Jaquesمن استعمل مصطلح ثقافة املؤسسة  أوللعل 
جتماعية املشرتكة االمنط تفكري مشرتك تساعد على إرساء نظام للعادات والروابط "لثقافة املؤسسة إذ اعتربها 

لسان  إىلت وأنه مل ينتقل مريكية يف السبعينااألمرة يف الوالايت املتحدة  ولظهر ألو  "أعضاء املؤسسةبني 
2221سنة  الإيف بداية الثمانينات ومل يوظف يف اجلزائر  الإفرنسا 

3 
حيث شهد تطورا ملحوظا على  اتنيالثمانيمع بداية  الإمل أيخذ مفهوم الثقافة التنظيمية بعده احلقيقي 

مريكية ضمن األمرة يف الصحافة املتخصصة  أول ؤسسةواستعمل مصطلح ثقافة امل، املستوى النظري والتجرييب
اتضح هذا املفهوم أكثر بظهور كتب ، و 2212سنة  Businesse weekمريكية األقتصادية االاجمللة 

عام  Peters & Watermanالذي قدمه كل من بيرتز و وترمان " Search For Excellence"مثل
م جاء الباحثان  2210ويف سنة ، م2212عام  Ouchiتشي أو الذي قدمه  Z_Theoryم، وكتاب 2212

واضعني بذلك  Corporate cultureكتاب بعنوان  A.A.Kennedy & T.E.Dealكيندي و ديل 
  4. هلذا املفهوموىلاألاللبنة 

هتمام ابلثقافة التنظيمية مع مطلع التسعينات خاصة يف اجلانب التنظريي من طرف علماء االإذ تزايد 
 .ومستوايت أدائهم وإنتاجيتهم األفرادجتماع والسلوك التنظيمي ابعتبار أهنا تؤثر على سلوك اال

 
 
 
 

                                                             
 .11؛ ص0222؛ مركز البحوث معهد اإلدارة العامة؛ السعودية؛ ثقافة منظمات االعمال املفاهيم واألسس والتطبيقات؛ العزاويسامي فياض  1

2
Pierre Marin et Eric Delavallée; Le Management à l'écoute de sociologue; edition d'organisation; 

Paris; 2000; p42. 
 21؛ ص0221؛ ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر؛ حبث يف تفاعل الثقافة التنظيمية والثقافة الصناعية: الثقافة والتسيري يف اجلزائردمحم بشري؛  3
   ؛ املتوفرة على املوقع؛ ؛ جامعة املسيلة؛ اجلزائرثر الثقافة التنظيمية على سلوك املوارد البشرية يف املؤسسة اجلزائريةأالسعيد بن ميينه؛  4

13http://drsaid.maktoobblog.com//  
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 مفهوم الثقافة التنظيمية .2
اجناز املهام بطريقة صحيحة ومثمرة  أجلمن  ؤسسةىل فهم دقيق لثقافة املإإن املديرين حباجة ماسة 

، عليه جيب التطرق ملفهوم 1ؤسسةامل أهدافغري امللتزمني بثقافة و  فرادلأل أحياانالسليب واملدمر  التأثريوجتنب 
 .للمؤسساتالثقافة التنظيمية وفهمها ابلشكل الدقيق ومعرفة أمهيتها ابلنسبة 

 تبشكل عام من خالل بعض التعاريف اليت تطرقمفهوم الثقافة  إىلشارة اإلقبل ذلك البد من 
 .ملوضوع الثقافة

استخدام علمي ملصطلح الثقافة على  أوللقد تعددت تعاريف الثقافة وتطورت بتطور الزمن حيث جاء 
خالق والقانون األذلك الكل املعقد الذي يشمل املعرفة والعقيدة والفن و : "والذي عرفها أبهنا E.Taylorيد 

 .2"نسان كعضو يف اجملتمعاالوالعادات وأية قدرات يكتسبها 
املشرتكة اليت  الربجمة اجلماعية للعقل وجمموعة اخلصائص: "على أهنافعرفها  Hofstedeهوفستيد أما 

 3"أخرى اجملموعاتعن  األفرادمتيز جمموعة من 
 4"قواعد السلوكيات والقيم املشرتكة بني جمموعة من الناس أبهنا": kotterيف حني عرفها 

جتماعية والذاتية املتجددة االمن اخلربة املعرفية و  خمزون"فقد عرف الثقافة على أهنا  الطيب برغوثأما 
ساس الفاعل يف حياته ويف عالقاته كلها، فهي أشبه ما تكون ابجملال األجملتمع من اجملتمعات، تشكل احملرك 

حركة اجملتمع ابستمرار فيغذيها ويطورها وحيافظ على توازهنا وتكاملها  إليهاطيسي الذي جيذب املغن
 .5"وحيويتها

اليت تشمل حىت اجملتمع الواحد  أفراداملشرتكة بني ن الثقافة هي جمموعة املعارف واملعتقدات إوعليه ف
 .داخل جمتمع معنيوطريقة التفكري أسلوب احلياة 

عرض البعض  سيتموفيما يلي  إليها أشارتأما فيما خيص الثقافة التنظيمية فقد تعددت التعاريف اليت 
 :منها

                                                             
1
Asim Khan, CEO, “Matching People with Organizational Culture”, Business Management 

Group, Inc, Newport, 2005(PDF. document internet); disponible sur le site: 

 http://www.themanager.org/hr/Matching_People_with_Organizational_Culture.pdf 
 .511ص؛ 9002؛ دار املسرية؛ األردن؛ دراسات إدارية معاصرةبالل خلف السكارنة؛  2

3
 Hofstede Greet & Get Aan Hofstede; Culture & organization :software of the mind; Mc 

Graw_Hill; Inc; New York; 2005; p4.  
4 Kotter, J. P, Leading change, Boston: Harvard Business School Press .2221  

 .21؛ ص 0221؛ دار قرطبة؛ الطبعة االوىل؛ اجلزائر؛ السنيةمقدمة يف األزمة احلضارية والثقافية الطيب برغوث؛  5
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جمموعة من املبادئ اليت تعمل على حتديد  "الثقافة التنظيمية على أهنا  Asim Khanعرف ازمي خان 
فرتاضات اليت متلي االالقيم و ، املعتقدات، األفراديف إطار املؤسسة، وتضمن سلوكيات  األفرادكيف يتصرف 

 1."عليهم أفعاهلم
كون الثقافة التنظيمية هي تلك القيم والسلوكيات السائدة يف املؤسسة واليت   إىلأشار هذا التعريف 

 .ضمن إطار املؤسسة األفرادحتكم تصرفات 
والقيم نظام مميز من املعاين، قواعد السلوك "على أهنا  Valéry Michauxكما عرفها فلريي ميشو 

 2."يف املؤسسة األفراداملشرتكة اليت يتقامسها 
يف هذا التعريف تظهر وجهة نظر جديدة تعترب أن الثقافة التنظيمية هي نظام له مدخالت تتمثل أساسا 
يف القيم واملعتقدات السائدة يف املؤسسة واليت يتم مزجها، تغيريها وحىت بناؤها لتعطي أسلوب وثقافة خاصة 

 .لها بذلك خمتلفة عن ابقي املؤسساتابملؤسسة جتع
تعين شيئا مشاهبا لثقافة اجملتمع، إذ تتكون "ن الثقافة التنظيمية وزمالؤه أب Gibsonويعرفها جيبسون 

نسان، وأمناط االثقافة املؤسسة من قيم واعتقادات ومدركات وافرتاضات وقواعد ومعايري وأشياء من صنع 
حتدد السلوك والروابط املناسبة  ؤسسةإن ثقافة املؤسسة هي شخصيتها ومناخها، وثقافة امل...سلوكية مشرتكة

 3."األفرادوحتفز 
 ومن بني التعاريف املعربة بوضوح ومشولية عن مفهوم الثقافة التنظيمية، هو التعريف الذي قدمه 

Edgar Schein  فرتاضات االثقافة املؤسسة هي منط من " حيث يقول أن " الثقافة والقيادة"يف كتابه
ندماج اال أوطورهتا أثناء حل مشكالهتا يف التكيف اخلارجي  أواكتشفتها  أواليت اخرتعتها اجلماعة  األساسية

الداخلي، واليت أثبتت فعاليتها ومن مث تعليمها لألعضاء اجلدد، كأحسن طريقة للشعور ابملشكالت وإدراكها 
 4"وفهمها

من خالل هذا التعريف تتضح مكوانت ومراحل تشكل الثقافة التنظيمية وحىت أسلوب بنائها ونشرها 
 .داخل املؤسسة

                                                             
1
 Asim khan ; op.cit. 

2
Valéry Michaux, "Cours Organisation et Comportement", 2006/2007(PPT. document internet); 

disponible sur le site:   

   http://www.planetema.net/~GODBILL/2010/4.Culture%20organisationnelle.ppt  
 .922؛ ص0222؛ الطبعة الثالثة؛ دار احلامد؛ األردن؛ _سلوك األفراد واجلماعات يف منظمات االعمال_السلوك التنظيميحسن حرمي؛  3

4 Detrie Jean-Pierre; Strategor: Politique Génerale de l'entreprise, Stratigie, structure, décision 

Identité; 4eme édition: Dunad; Paris; 2005; p677. 
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اليت  والقيم الثقافة التنظيمية هي جمموع املبادئ واملعتقداتمن خالل ما سبق، ميكن القول أن 
مع  أوفيما بينهم  اويتعاملون وفقه سواء   األفراداملؤسسة، ومتثل النظام الذي يتبناه  أفراديتشارك فيها 
 . العامل اخلارجي

فالثقافة التنظيمية مبثابة البطاقة الشخصية للمؤسسة، تتميز هبا عن ابقي املؤسسات ابلرغم من كوهنا 
 .أهنا حاضرة ومتواجدة يف كل مكان من املؤسسة إاللجانب غري الرمسي، ل يل أكثرمت

 خصائص وأمهية الثقافة التنظيمية: الثاين املطلب
 .من خالل هذا املطلب سوف يتم التطرق لكل من خصائص وأمهية الثقافة التنظيمية

 خصائص الثقافة التنظيمية .1
والقيم ولكن تبقى  األبعادإن ثقافة املؤسسات تتشابه وختتلف يف نفس الوقت، فقد تتشارك يف بعض 

 :لكل مؤسسة ثقافة تنظيمية خاصة هبا، وللثقافة التنظيمية خصائص من بينها
ال متتلك املؤسسة ثقافة واحدة وإمنا حتتوي على ثقافات فرعية ختتلف : الثقافة التنظيمية نظام مركب -

 ،1الثقافة الرئيسية يف املؤسسةاملنتمني إليها، وعادة ال يوجد تعارض بني الثقافات الفرعية و  األفرادابختالف 
 .وذلك اعتمادا على كون أن هذه الثقافة تنبع من نفس املصدر وختدم نفس اهلدف

يعين ذلك أن الثقافة التنظيمية داخل املؤسسة تكتسب عن طريق : الثقافة التنظيمية عملية مكتسبة -
 .2داخل املؤسسة األفراديف وسط العمل، وهبذا تصبح الثقافة جزء من سلوكيات  األفرادحتكاك بني اال

نساين املصدر الرئيسي للثقافة وبدونه ال تكون هناك االيعترب العنصر : الثقافة التنظيمية عملية إنسانية -
 .3ثقافة

سة على تسليمها حيث يعمل كل جيل من أجيال املؤس :الثقافة التنظيمية نظام تراكمي ومتصل ومستمر -
جيال عن طريق التعلم واحملاكاة، وتتزايد الثقافة وتنمو من خالل األلألجيال الالحقة ويتم تعليمها وتوريثها عرب 

 . مكوانهتا من عناصر وخصائص إىلجيال األما تضيفه 

داخل  نسجام بني العناصر املختلفة للثقافةاالوذلك من خالل خلق : الثقافة التنظيمية نظام متكامل -
 .خرىاألاملؤسسة حبيث أن أي تغيري على أحد عناصر الثقافة يعكس أثره على ابقي العناصر 

                                                             
 .912سابق؛ ص؛ مرجع التطوير التنظيمي واالداريبالل خلف سكارنة؛  1
 .922؛ ص0220؛ الطبعة االوىل؛ دار وائل للنشر؛ األردن؛ ؛ السلوك التنظيمي يف منظمات األعمالحممود سلمان العميان 2
 .299مرجع سابق؛ ص دراسات إدارية معاصرة؛بالل خلف سكارنة؛  3
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آخر داخل  إىليل إن الثقافة التنظيمية قابلة للتغري فهي تنتقل من ج: الثقافة التنظيمية نظام متغري ومتطور -
مالمح جديدة والتخلي عن بعض  أون التغيري من مسة الثقافة، حيث وجب إضافة عناصر املؤسسة وعليه فإ

 .املؤسسة أهدافضمان حتقيق  أجل ة والداخلية منيالعناصر، وذلك متاشيا مع التغريات والتطورات اخلارج

اخلارجية  أوتستجيب الثقافة التنظيمية للمتغريات البيئية سواء الداخلية منها : الثقافة التنظيمية نظام مرن -
 .ستمرار والنجاحاال أجلهبدف ضمان التأقلم من  ورات وذلكوتتكيف مع خمتلف التط

 أمهية الثقافة التنظيمية. 0

املؤسسة يف عصران احلايل هو املورد البشري، ملا له من أتثري  أهدافهم لتحقيق األلقد أصبح السبيل 
 .واحلفاظ على هوية اجلماعة واملؤسسة األفراديف متاسك  األمهيةعلى ثقافة املؤسسة، واليت تلعب دورا يف غاية 

ت االتصاالداري السائد و نظام االحيث تنعكس ثقافة املؤسسة على اهليكل التنظيمي القائم والنمط 
واملعلومات وطريقة معاجلة املشكالت واختاذ القرارات، وقد تكون هذه الثقافة مصدرا لقوة املؤسسة وجناحها  

 .1وتقف عقبة يف التطوير والتغيري ؤسسةيكية وقد تكون مصدرا لضعف املمر األكما يف الشركات الياابنية و 
 :جه التاليةو األتتجلى أمهية الثقافة التنظيمية يف 

كما يشتهون وإمنا يف إطار تنظيمي واحد، لذلك فإن   أوالعاملون ابملؤسسات ال يؤدون أدوارهم فرادى  -
ة حتدد هلؤالء العاملني السلوك التنظيمي املتوقع منهم، الثقافة التنظيمية مبا حتتويه من قيم وقواعد سلوكي

 خرى اليت يتعاملون معها؛ األكذلك أمناط العالقات بينهم وبني بعضهم، وبينهم وبني عمالئهم واجلهات و 
يف إطار املؤسسة، والطريقة الصحيحة لتصرف  فرادالعمل ابلنسبة لأل أداءساس لكيفية األالثقافة تشكل  -

 فهي مبثابة دليل لإلدارة والعاملني؛ 2الفرد أواجلماعة 
دارات اإلوأييت هذا من خالل املشاركة ابلقرارات و تطوير فرق العمل والتنسيق بني  األفرادزايدة التبادل بني  -

 ؛األفرادنتماء ومجاعية العمل لدى الحساس اباإلفالثقافة تعزز  3األفرادو املختلفة واجلماعات 
ت بينهم من خالل نظام القواعد االتصاالالثقافة التنظيمية أداة فعالة يف توجيه سلوك العاملني، وتعزيز  تعد -

 واللوائح الرمسية وغري الرمسية يف املؤسسة؛

                                                             
؛ مكتبة اجلامعة الشارقة؛ إثراء للنشر والتوزيع األردن؛ مفاهيم معاصرةالسلوك التنظيمي خضري كاظم محود الفرجيات؛ موسى سالمة اللوزي؛ إنعام الشهايب؛  1

 . 011؛ ص0222الطبعة االوىل؛ 
2 Asim khan ; op.cit. 

 .202؛ ص0221؛ الطبعة الثانية؛ دار وائل؛ األردن؛ اإلدارة واالعمالصاحل مهدي حمسن العامري وطاهر حمسن منصور الغايل؛  3
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تعترب الثقافة التنظيمية ميزة خاصة بكل مؤسسة، فهي تعرب عن مالمح املؤسسة ومميزاهتا، وهي كذلك  -
بداع واملشاركة االها على أبعادخاصة إذا كانت قوية ومتطورة وتؤكد قيمها و  مصدر اعتزاز لدى العاملني

 والتمّيز؛
تعمل من جانب على تفسري  األهدافإن الثقافة التنظيمية للمؤسسة وظيفية، هلا جمموعة من الوظائف و  -

عناصر سلوك العاملني يف املؤسسة، وتقدم من جهة أخرى تفسريا لتنظيم العمل الذي يشكل بواسطة 
 ؛1ثقافية

الثقافة التنظيمية القوية واملتماسكة متثل ابلنسبة للشركات فلسفة تصرفات وعمل كما هو احلال يف شركة  -
Honda حيث يطلق عليها العاملية ،« The Honda Way »  وهذه متثل جمموعة مبادئ تركز على

 للضعف؛ أوفهي مصدر للقوة  2...ت املفتوحةاالتصاالفكار و األالطموح واحرتام 
وفعالية املؤسسات على املدى الطويل، والبحوث التجريبية أنتجت  أداءر قوي على أثالثقافة التنظيمية هلا  -

 ؛3التنظيمي األداءجمموعة رائعة من النتائج مما يدل على أمهية الثقافة يف تعزيز 
املتعددة من خالل مباشرة العامل ملهامه وعمله،  األهدافوسيلة إلدراك وفهم  أوالثقافة التنظيمية طريقة  -

 ؛4ويلعب إدراكه دورا مؤثرا يف عملية تقييم البدائل املطروحة أمامه عند اختاذه للقرار املناسب
، فإذا  5سرتاتيجية وجود ثقافةاالتساهم الثقافة بشكل كبري يف دعم اسرتاتيجيات املؤسسة، إذ يتطلب بناء  -

سرتاتيجية اعتمادا على االكان هناك فهم واضح لفلسفة املؤسسة والثقافة السائدة فيها، سوف يتم بناء 
 .توجهات هذه الثقافة وخياراهتا

 
 
 

                                                             
؛ أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية؛ ثقافة املنظمة يف بناء اسرتاتيجيات التسيري لزايدة رحبية املؤسسات االقتصادية اجلزائريةدور عبد الناصر رواحبي؛  1

 . 22؛ ص0229/0221جامعة فرحات عباس سطيف؛ اجلزائر؛ 
 .292صاحل مهدي حمسن العامري وطاهر حمسن منصور الغايل؛ مرجع سابق؛ ص 2

3 Kim S. Cameron and Robert E. Quinn; "Diagnosing and Changing Organizational Culture"; 

Upper Saddle River; 1999 ; (PDF. document internet); disponible sur le site: 

.chapter%201.pdf-http://webuser.bus.umich.edu/cameronk/culture%20book 
 .21عبد الناصر رواحبي؛ مرجع سابق؛ ص 4
 .212؛ مرجع سابق؛ صالعزاويسامي فياض  5
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 الثقافة التنظيمية عناصر وأنواع: املطلب الثالث
طويرها وحتسينها بشكل إن الثقافة التنظيمية مبثابة النظام، هلا جمموعة من العناصر تكوهنا وتعمل على ت

خصائص متيزها عن بقية الثقافات كما تتحكم عدة عوامل يف بناء وتكوين الثقافة التنظيمية  أيضامستمر، وهلا 
ثقافة املؤسسة، فهي تكون نتيجة مزيج من العناصر املتكاملة فيما بينها يف إطار رمسي وغري  أوللمؤسسة 

 .رمسي
جمموعة القيم واملعتقدات اليت يعتنقها أعضاء التنظيم، "فمن وجهة نظر هوفستيد متثل الثقافة التنظيمية 

 1."املتعلقة ابملثل العليا والدالئل التنظيمية اإلداريةوكذلك املمارسات 
 :عناصر الثقافة التنظيمية.2

 :مؤسسة على عدة عناصر ومكوانت من أمهها تشتمل الثقافة التنظيمية ألي
 القيم التنظيمية 2.2

تكون هذه القيم مشرتكة  2بيئة العمل حبيث تعمل على توجيه سلوك العاملني، أوهي القيم يف مكان 
دراك احلسن من اإلغري اجليد و  أو، حيدد السلوك اجليد فرادمرجعا داخليا لأل أواملؤسسة وتعد دستورا  أفرادبني 

 .السيئ يف التعامالت داخل املؤسسة
ذي نسجام الاالوتقود سلوكياهتم لتحقيق  األفرادفكار والفلسفة اليت يقتسمها ألوالقيم هي ما يتعلق اب

. 3هنا خلق قيمة أساسية تساهم يف تعبئة كل الطاقات على كافة املستوايتيعكس كفاءة املؤسسة اليت من شأ
: سلوك العاملني يف بيئة العمل ضمن الظروف التنظيمية املختلفة، ومن بينهاالتنظيمية بتوجيه حيث تقوم القيم 

 ..خريناآلواحرتام  ألداءهتمام اباالهتمام إبدارة الوقت، االاة بني العاملني، و ااملس
 املعتقدات التنظيمية 0.2

، 4اجناز العملجتماعية يف بيئة العمل وكيفية االهي عبارة عن أفكار مشرتكة حول طبيعة العمل واحلياة 
 جيايب كاملسامهة يف العمل اجلماعي، الوالء والصداقة ، وهناك ما هو سليب وقدومن بني هذه املعتقدات ما هو إ

                                                             
1 Hofstede Greet and all; Measuring Organizational Culture: A Qualitative and Quantitative 

study across Twenty Cases; Administrative Science Quareterly;1990; No 35; p286. 
 .012خضري كاظم محود الفرجيات وآخرون؛ مرجع سابق؛ ص  2
 .السعيد بن ميينه؛ مرجع سابق 3
 .919؛ ص0222؛ الطبعة األوىل؛ دار املسرية؛ األردن؛ التطوير التنظيمي واالداريبالل خلف سكارنة؛  4
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جيابية والعمل على اإليف تعزيز املعتقدات  اإلدارةة اننية والغرور، وهنا تكمن مسؤولياأليلحق الضرر ابملؤسسة ك
 .ابملؤسسة التخلص من ما هو سليب وقد يلحق الضرر

 عراف والتوقعات التنظيميةاأل 9.2

يف املؤسسة ويعملون على احرتامها وتطبيقها على اعتبار  األفرادعراف تلك املعايري اليت يلتزم هبا األمتثل 
 .املؤسسة إتباعها أفرادعراف غري مكتوبة يف العادة وجيب على األأهنا مفيدة للمؤسسة، وتكون هذه 

التنظيمية تتمثل ابلتعاقد النفسي الذي مت بني املوظف واملؤسسة، وهي ما يتوقعه املوظف أما التوقعات 
من التنظيم وما يتوقعه التنظيم من املوظف، مثل توقعات الرؤساء من املرؤوسني واملرؤوسني من الرؤساء وتوفري 

 .1جتماعيةاالبيئة تنظيمية ومناخ تنظيمي يساعد ويدعم احتياجات الفرد العامل النفسية و 
 أنواع الثقافة التنظيمية  .2

واملتخصصني وفق عّدة معايري، أخذان منها  اإلدارةلقد مت تصنيف الثقافة التنظيمية من طرف علماء 
الثقافة من مدخل أدائي؛ الثقافة من مدخل تنظيمي؛ الثقافة من مدخل القوة : ثالثة معايري هي كالتايل

 .والرمسية

 الثقافة من مدخل أدائي 2.0
بتعريف الثقافة التنظيمية على أهنا الطريقة اليت (  Deal et Kennedy)لقد قام كل من كينيدي وديل

 :أربعة أنواع كالتايل إىلوفقا هلذا التعريف ميكن تقسيم الثقافة التنظيمية  ،2عمال داخل املؤسسةاألتؤدى هبا 
للتغريات البيئية الداخلية واخلارجية، كما ستجابة االهي تلك املؤسسات سريعة : ستجابةاإلثقافة سريعة : أوال

 اإلدارةنه يتعني على ؛ وعليه فإأهنا تعمل يف بيئات سريعة التغري وتتطلب استجابة سريعة ومعادلة هلذه التغريات
على اغتنام الفرص  األفرادالالزمة إلرساء ثقافة تنظيمية تتماشى مع هذه التغريات وتشجع  اإلجراءاتاختاذ 

 .املتاحة وجتنب التهديدات احمليطة ابملؤسسة
تتسم هذه املؤسسات ابلقدرة على حتمل قدر صغري من املخاطرة مع استجابة : ثقافة العمل اجلاد: اثنيا

دائما تقدمي خدمة على درجة  حتاولسريعة للتغريات البيئية، ومن أمثلة هذا النوع املؤسسات كبرية احلجم واليت 
 .عالية من اجلودة وهتتم بتكوين وتشجيع العمل اجلماعي

                                                             
 .011خضري كاظم محود الفرجيات وآخرون؛ مرجع سابق؛ ص 1
 .92؛ ص0221؛ املنظمة العربية للتنمية؛ حبوث ودراسات؛ قيم ومعتقدات األفراد وأثرها على فاعلية التطوير التنظيميأمل مصطفى عصفور؛  2
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هي املؤسسات اليت هتتم ابلتطوير والرؤية املستقبلية لكنها حتتاج لفرتات زمنية طويلة نسبيا : ثقافة البناء: اثلثا
حىت جتين مثار هذا التطوير، واملؤسسات اليت تتبىن هذه الثقافة هي تلك املؤسسات العمالقة اليت هتتم 

املشروعات العسكرية  أوالثروات الطبيعية  أومشروعات الكشف عن البرتول )ستكشافية االملشروعات اب
 1(.سلحة احلربيةاألاملهتمة بتطوير 

هتمام جبمع االستجابة للتغريات البيئية وكذلك قليل االهذا النوع من املؤسسات قليل : ثقافة البقاء: رابعا
هتمام بتحقيق االعمال أكثر من األ أداءاملعلومات عن التغريات البيئية، وابلتايل فالعاملون موجهون بطريقة 

عمال يف الوقت احلاضر األ داءومن أمثلة هذا النوع هي ثقافة املؤسسات البريوقراطية اليت هتتم أب ،األهداف
حداث األيف  األفرادن نعتربها ثقافة جامدة حيث ال يشرتك املستقبلي؛ وميكن أ األداء إىلأكثر من التوجه 

 .ويرفضون التغيري والتجديد
 الثقافة من مدخل تنظيمي 0.0

 :أربعة أنواع هي إىلتصنف الثقافة ضمن هذا املعيار 
فكار األال تعطي املؤسسات وفق هذه الثقافة احرتاما كبريا للقدرات واملهارات و  :الثقافة النظامية: أوال
ختصاصات واملسؤوليات، االعلى السلطة من خالل هياكل تنظيمية حمددة  األفرادحيث حيصل  بداعيةاإل

اهتماما خلربة الفرد  أهنا ال تويل الإداخل املؤسسة،  اإلجراءاتو توفر العديد من القوانني والقواعد  إىلإضافة 
 .وقدراته بقدر منصبه وسلطته

، ويكون هناك فرادامللزمة لأل اإلجراءاتهذا النوع من الثقافة بقلة القواعد و يتميز : الثقافة الديناميكية: اثنيا
فسح جمال إلشراكهم يف اختاذ القرارات  إىلاحرتام واعتماد كبري على القدرات واملهارات املختلفة هلم، إضافة 

 .وابلتايل إعطائهم مكانة أكرب يف املؤسسة

عمال واملهام اليت األمل على حل مشكالت حمددة كما أهنا حتدد حيث تعمل فرق الع: الثقافة الوظيفية: اثلثا
تقوم هبا مث تعمل على تنفيذها، وتستمد قوة الفرد من اخلربة واملهارة والقدرات اليت يتمتع هبا واليت يستغلها يف 

وتعترب هذه والقواعد املفروضة،  اإلجراءاتفريق العمل الذي ينتمي إليه؛ ويتميز هذا النوع بقلة  أهدافحتقيق 
 .الثقافة مرنة تعتمد على املوقفية والتأقلم مع املتغريات املختلفة

                                                             
 .12أمل مصطفي عصفور؛ مرجع سابق؛ ص 1
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حيث يشعر الفرد أبنه أهم من  1،هاأفرادة وفق هذه الثقافة ملصلحة تعمل املؤسس: الثقافة الفردية: رابعا
 .املؤسسة يف حّد ذاهتا ويتم إشراكه بشكل واسع يف اختاذ القرارات وتسيري املؤسسة

 الثقافة من مدخل القوة والرمسية 9.0
ثقافة قوية وأخرى ضعيفة، وثقافة رمسية وأخرى غري رمسية،  إىليتم تصنيف الثقافة وفق هذا املعيار 
 :خر، وهياآلولكل نوع خصائص ومسات جتعله خمتلفا عن 

 :أساسيان حيددان درجة قوة ثقافة املؤسسة من ضعفها مها هناك عامالن الثقافة القويّة: أوال
 عضاء؛األمن قبل  عتقادات احليوية يف املؤسسةاالم و مدى املشاطرة لنفس القي أومجاع اإل -
ة قوة وتزداد ثقافة املؤسس عتقادات احليوية،االعضاء ابلقيم و األمدى متسك  إىلالشّدة وتشري  أوالكثافة  -

 .2عتقادات احليويةاالمتسك العاملني ابلقيم و بتزايد شدة وقوة 
 :وهناك عناصر متيز الثقافة القوية هي

 هم مورد مهم وحاسم؛ األفرادنظرة ورؤية أبن  . أ

 بطال الذين يتميزون ابجلذب والسحر؛األالقادة و  . ب

 الطقوس واملراسيم؛ . ت

 ة؛توقعات واضحة جتاه املؤسس . ث

 .تقامسهم للفلسفة بشكل واسع . ج

بداع وحترتم االوعليه فإن املؤسسات ذات الثقافة التنظيمية القوية تتبىن قيم ومبادئ واضحة تشجع على 
 .املؤسسة أهدافوتوحد وتوجه اجملهودات حنو حتقيق  األفرادمهارات وقدرات 

ة وال املؤسسقها بقوة من طرف أعضاء هي على عكس الثقافة القوية، إذ ال يتم اعتنا :الثقافة الضعيفة: اثنيا
قل وتكون أ3التمسك املشرتك ابلقيم واملعتقدات إىلة بول الواسع منهم، إذ تفتقر املؤسسحتظى ابلثقة والق

 .أيضافاعلية ويكون رضا العاملني عليها ضعيف 
ها ابلشكل املطلوب أهدافن املؤسسات ذات الثقافة التنظيمية الضعيفة جتد صعوبة يف حتقيق وعليه فإ
 .على كل املعتقدات والقيم والقواعد املفروضة األفراداق نتيجة عدم اتف

                                                             
 .291؛ مرجع سابق؛ صالعزاويسامي فياض  1
 .929حسن حرمي؛ مرجع سابق؛ ص 2
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مية احلاصلة و اعالقات مادية تنشأ خالل العمليات التس إىليستند هذا النوع من الثقافة  :الثقافة الرمسية: اثلثا
لتزامات االتعاقد بينهما، وأن ، لذا فإن عالقة الفرد ابملؤسسة تكون عالقة تعاقدية حمكومة بشروط الاألفرادبني 

على أن تقدم  األداءتفاق املسبق ويتحمل الفرد مسؤوليات حمددة عن الاملعنّية تتسم اب األطرافبني  اليت تنشأ
؛ وال حيس الفرد ضمن هذا 1رابحاألمبحفزات حيصلون عليها عند حتقيقهم لزايدة يف  فراداملؤسسة وعًدا لأل
املطلوب منه وتكون  األداءه يف حتقيق مستوى أهدافحصر نتماء والوالء للمؤسسة، بل تنالالنوع من الثقافة اب

 .هناك مصاحل مادية بني الطرفني
،  2جتماعية للجماعة واملعايري والقيم الشائعة بينهماالاحلالة  إىلتستند هذه الثقافة  :الثقافة غري الرمسية: رابعا

جتاه  أوسواء جتاه بعضهم البعض  األخالقيةلتزامات االالعاملني داخل املؤسسة و  األفرادكالتجمعات الودية بني 
 .لتزام ابلعمل وتنفيذه وفق املعايري والقواعد احملددةاالاملؤسسة من خالل 

وتعزيز لالنتماء وروح اجلماعة بعيدا عن  األفراديف ظل هذه الثقافة يكون هناك انتشار للوالء بني 
 .املصاحل الذاتية الفردية
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 الثقافة التنظيمية إدارة: املبحث الثاين
مع مرور الوقت تتشكل داخل كل تنظيم ثقافة خاصة بنسقه الداخلي، هي خالصة تفاعل الثقافة 

جتماعية والثقافة التنظيمية النابعة من حاجات النسق ذاته، ويف هذه احلالة يُنتج النسق الداخلي قيما اال
وجب إدارهتا وتسيريها، 1.التنظيمات يف بعض جوانبهاومعايري وأمناط سلوك خاصة به قد ختتلف عن ابقي 
 .قهي ختضع لدورة حياة تتطلب التجديد والتغيري املستمر

 الثقافة التنظيمية واحلفاظ عليها  بناء: ولاألاملطلب 
هويتها  ائل ونتاج الرتاكمات السابقة اليت تشكلو األالثقافة التنظيمية هي نتاج بصمات مؤسسيها 

راء اخلاصة وطرق اآلوثقافتها اليت يشرتك فيها إدارهتا وعماهلا، وهي نتاج مجلة املواقف اجلماعية والرموز والقيم و 
 .2التفكري

 الثقافة التنظيمية حمددات بناء .1
 .حمددات بناء الثقافة التنظيمية داخل املؤسسة (22-20)يوضح الشكل رقم

 الثقافة التنظيمية حمددات(: 22-20)شكل رقم 

 
 .01؛ ص0221سكندرية؛ مصر؛ اال؛ الدار اجلامعية الثقافة التنظيمية والتغيريمجال الدين املرسي؛  :املصدر

                                                             
 .009؛ ص 0229مصر؛ _؛ دار الكتاب احلديث؛ القاهرةداخل املنظمة وفعالية التسيري االداريالصراع انصر قامسي؛  1

2
 Bréard Pastor; De L'idividu à l'équipe: technique et outiles de management; Ed Liaisons, 

Paris, 1999; p 34 
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حتليل وتشخيص حمددات بناء الثقافة التنظيمية، يّتضح وجود  استهدف الذي أعالهمن خالل الشكل 
 1:ستة حمددات للثقافة التنظيمية هي

يعكس اتريخ تطور املؤسسة ونوع القيادات اليت تبادلت إدارهتا جزًءا من ثقافتها،  : التاريخ وامللكية .1
كما تعكس نوعية امللكية وهل هي عامة أم خاصة، حملية أم دولية، جانب آخر من الثقافة السائدة 

 .يف املؤسسة

ال يعين ابلضرورة اختالف الثقافة بني املؤسسة الكبرية والصغرية، بقدر ما يعكس أسلوب : احلجم .2
 .ت ومناذج التصرفات يف مواجهة املواقف واليت تتأثر ابعتبارات احلجماالتصاالومنط  اإلدارة

تركز املؤسسات املتخصصة يف استخدام التكنولوجيا املتقدمة يف : على سبيل املثال: التكنولوجيا  .3
عملياهتا على القيم اخلاصة ابملهارات الفنية يف صياغة ثقافتها التنظيمية، يف حني تركز املؤسسات 

 .اخلدمية على خدمة العمالء واملهارات الشخصية

حتقيقها،  إىلاليت تسعى املؤسسة  األهدافتتأثر الثقافة السائدة بنوعية الغاايت و : األهدافالغاايت و   .4
حتقيق الرايدة يف خدمة العمالء سوف تركز على غرس  إىلت اليت تسعى املؤسسا: على سبيل املثال

 .القيم اخلاصة بعالقات العمالء يف ثقافتها التنظيمية

فالطريقة اليت ختتارها املؤسسة يف التعامل مع عناصر بيئتها الداخلية واخلارجية من عمالء : ةالبيئ  .5
اليت تنظم هبا مواردها وأنشطتها وتشكل هبا  سوف تؤثر على الكيفية....ومنافسني وموردين وعاملني

 .ثقافتها

العليا يف ممارسة العمل وكذلك تفضيالت العاملني  اإلدارةتؤثر الطريقة اليت يفضلها أعضاء : األفراد .6
لألساليب املستخدمة يف التعامل معهم يف تشكيل قيم العمل السائدة يف املؤسسة وكذلك ثقافتها 

 .يصعب عليها فرض ثقافة ال يؤمن هبا العاملون والعكس صحيح اإلدارةاملميزة، ف
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 احلفاظ على الثقافة التنظيمية .2
من املعروف أن أي جمتمع حيتوي على ثقافات فرعية ضمن ثقافة رئيسية، وهذا املبدأ ينطبق على 

نتمني إليها، مثال ذلك املؤسسة فهي ال متتلك ثقافة واحدة وإمنا حتتوي على ثقافات فرعية خمتلفة ابختالف امل
ة، مبعىن وجود ثقافة متحكمة وهي جمموعة طباء داخل ثقافة املؤسساألندسني و ثقافة اجملموعات الوظيفية كامله

 .1قيم يشرتك فيها غالبية أعضاء املؤسسة
جيب العمل على ضمان دميومتها والعمل هبا من خالل التنظيمية ألي مؤسسة ثقافة الل تشكي وبعد 

 :وسائل من أمههاعّدة 
شخاص املؤهلني الذين تتوافق قيمهم ومدركاهتم واعتقاداهتم مع األوتشمل انتقاء  إدارة املوارد البشرية 2.0

يسيئوا إليها،   أوئك الذين حيتمل أن يهامجوا قيم املؤسسة أولقيم املؤسسة الرئيسية، ويف نفس الوقت استبعاد 
، األداءكما تشمل إدارة املوارد البشرية إجراءات وممارسات حتديد مواقع العاملني والتدريب والتطوير، قياس 

 .2عرتاف وغريهااالوالتقدير و 
 :تصالاالنسان على التعبري و االقدرة  0.0

ونقل معاٍن حمددة إليه يساعد على اكتساهبم نفس  األفرادتصال بغريه من االنسان على التعبري و االإن قدرة 
آخر ومن جيل  إىلجيال، من خالل نقل املعلومات من فرد األالثقافة، هذا له أثر كبري ابمتداد أثر الثقافة عرب 

اجلدد ويف كل جيل مير  األفراد؛ وبذلك ترسخ املؤسسة عناصر ثقافتها من قيم ومعتقدات يف 3آخر إىل
 .ابملؤسسة

 العليا اإلدارةعال وممارسات أف 9.0
العليا ورؤساء املؤسسة العمل على نشر وترسيخ القيم والسلوكيات  اإلدارةحيث من الواجب على 

لتزام بكل االاملفروض إتباعها داخل املؤسسة من خالل تبّنيها والعمل وفقها وتوفري اجلّو التنظيمي املناسب و 
 .نتماء إليهاالاملؤسسة لتعزيز ثقتهم يف املؤسسة وتنمية إحساسهم اب أفرادفعال أمام األقوال و األ

 
 

                                                             
 .011خضري كاظم محود الفرجيات وآخرون؛ مرجع سابق؛ ص 1
 .921حسن حرمي؛ مرجع سابق؛ ص 2
 .211؛ ص0222دار غيداء للنشر والتوزيع؛ األردن؛  إدارة السلوك االنساين والتنظيمي؛رائد يوسف احلاج؛  3



 وأتثريها على املسؤولية االجتماعية للمؤسسات  لثقافة التنظيميةا    ل الثاين                          الفص

 

74 

 

 نظم العوائد الشاملة 1.0
عرتاف والتقدير والقبول، كما جيب أن تركز هذه االهذه النظم ليست مقتصرة على املال بل تشمل 

القرارات والتنسيق بني  يف اختاذ األفراد؛ وإشراك 1نتماءالالعوائد على اجلوانب الذاتية والعمل والشعور اب
  .للثقافة داخل املؤسسة وترسيخها من جيل آلخر اأبعادماعات، وجعل هذه املعايري اجل

على  اإلدارة، ميكن أن تعمل اإلداريةعلى كل املستوايت  أداءعموما فإن الثقافة التنظيمية هي ثقافة 
ت فيما بني حلقات اصر العالقاأو تعزز من  ، وهياملؤسسة فرادلها ثقافة حياة ابلنسبة ألتنميتها ونشرها وجع

مهما  عامالاملختلفة وتزيد من وحدة ومتاسك هذه احللقات، وابلتايل تعد  اإلداريةالعمل يف املستوايت 
 .2لنجاحات املؤسسة واستمرارها

 تغيري الثقافة التنظيمية :الثايناملطلب 
تتأثر الثقافة التنظيمية مبا تشمله من قيم وطقوس وسلوك ابسرتاتيجيات التغيري املعتمدة يف املؤسسة، 

مما جيعلها أكثر جناحا وتكيفا مع هذه  األفرادسرتاتيجيات على سلوك وقيم ومعتقدات االحيث تؤثر 
 .3املتغريات

تغيري ثقافتها التنظيمية وتطوير لذلك فإن سعي املؤسسة لتحقيق التغيري جيب أن ينطلق أساسا من 
 . العامةرياملعتقدات والقيم املكونة هلا مبا يتالءم واسرتاتيجيات التغي

 التغيري الثقايف وأمهية مفهوم .1

مفهوم وأمهية التغيري الثقايف، من خالل سرد بعض املفاهيم املتعلقة  إىلسوف يتم التطرق يف هذا العنصر 
 .البالغة لعملية التغيري يف أي مؤسسة األمهية إىل ابإلضافةابلتغيري 

 مفهوم التغيري الثقايف 2.2
أبنه عملية إحداث تعديالت وإصالحات جديدة على النظام السائد بغرض  يعرف التغيري بصفة عامة

 .زايدة فعاليته وحتسني أدائه
 
 

                                                             
 .011مرجع سابق؛ ص خضري كاظم محود الفرجيات وآخرون؛ 1
 .212رائد يوسف احلاج؛ مرجع سابق؛ ص 2
 .919؛ مرجع سابق؛ صالتطوير التنظيمي واالداريبالل خلف سكارنة؛  3
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 سباباأل يف ستجابةاال عناصر ميكن أن حيقق اإلجراءاتيف  تطوري التغيري هنج ويف الواقع أن
اثرها ومنطلقاهتا كوهنا ظاهرة حتمية وحسبنا يف تستحق الوقوف عندها والتدبر يف آ وهو ظاهرة، 1النتائجو 

، فالتغيري هو الشيء الثابت الذي "إن كل شيء يتغري ابستثناء التغيري نفسه " اليت مفادهاذلك املقولة الشائعة 
 .2يئة وتعقيدها املستمرينميان حبركية الباإلانطالقا من  ،ال ميكن أن يتغري

هو عبارة  أو،3التنظيم أهدافحسب  األفرادالقدرة على توجيه سلوك : أما التغيري الثقايف فيعرف أبنه
حالة تنظيمية  إىلنتقال االعن تغيري موجه ومقصود وهادف وواٍع يسعى لتحقيق التكّيف البيئي مبا يضمن 

 .4أكثر قدرة على حل املشكالت
تغيري الثقافة التنظيمية هو تلك العملية اليت تعّدل من خالهلا املؤسسة يف  أوفإن التغيري الثقايف  وعليه

اخلارجية؛ من  أوالقيم واملعتقدات وحىت طرق العمل بشكل خيدم مصاحلها وحيسن عالقاهتا سواء الداخلية 
 .ها وضمان استمرارها وجناحهاأهدافحتقيق  أجل
 التنظيمية أمهية تغيري الثقافة 0.2

إن املؤسسة ابعتبارها نظاما مفتوحا يؤثر ويتأثر ابحمليط الذي ينشط فيه، فمن الضروري أن تتأقلم مع 
ماان الستمرارها وجناحها، لذلك متغريات هذا احمليط وتغري من سياسيتها وثقافتها مبا يتالءم وتكيفها معه ض

 5:فيما يلين عملية التغيري الثقايف هلا أمهية كبرية تتجلى فإ
 ستمرارية واحليوية؛االيتفق اخلرباء بصفة عامة على أن إحداث التغيري يعترب متطلبا لضمان  -
ة مثل احتياجات وتوقعات العمالء، التطورات ستجابة للمتغريات البيئيااليعترب التغيري ضروراي لتحقيق  -

 التكنولوجية، التشريعات احلكومية؛
التغيري ابعتباره أداة حيوية لتحقيق النجاح للمؤسسة وهم بذلك يشجعون العاملني على  إىلينظر املديرين  -

 ؛األداءفكار اليت تساعد على تطوير وحتسني األتنمية وتطبيق 
 داري؛اإلقد يعكس التغيري حاجة شخصية لبعض املديرين وأحد املداخل لتحقيق التمّيز  -
 ة؛ؤسسجتماعية ومواجهة توقعات فئات اجملتمع للماالضغوط ستجابة للاالميثل التغيري أداة لتحقيق  -

                                                             
1 Richard Saparnot, Le Management du Changement, Magnard_Vuibret, paris, 2010,p17. 

 0222؛ دار صفاء للنشر والتوزيع؛ األردن؛ إدارة السلوك التنظيمي يف عصر التغيريإحسان دهشن جالب؛  2
 .911؛ مرجع سابق؛ صالتطوير التنظيمي واالداريبالل خلف سكارنة؛  3
 .919حممود سلمان العميان؛ مرجع سابق؛ ص 4
 .11مجال الدين املرسي؛ مرجع سابق؛ ص 5
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 يساعد تقبل التغيري على تدعيم مفهوم املؤسسة املتعلمة ومن مّث زايدة فرص التحسني والتطوير الذايت؛ -
 .التغيري ابعتباره أداة مدعمة لتحسني الكفاءة وزايدة الفاعلية للمؤسسة إىلينظر  -
 القوى الدافعة للتغيري .0

تقودها وهناك  أطرافعملية تغيري الثقافة التنظيمية ال أتيت من فراغ، فالبد من وجود دوافع هلا و  إن
 :يف  األطرافوتتمثل هذه  ،داخلية وأخرى خارجية تطلب التغيري وتعمل على حتقيقه أطراف

 القوى اخلارجية 2.0
وتؤثر يف  اإلدارةيت تقع خارج سيطرة املؤثرات ال أوتتضمن القوى اخلارجية الداعمة للتغيري كافة العوامل 

 .ها، ويف مقدمتها قوى السوق واملنافسة والتكنولوجيا والبيئة العامةأهدافقدرهتا على حتقيق 
 متابعة التغريات يف احتياجات ورغبات وتوقعات عمالئها وترمجة ذلك  إىلحتتاج املؤسسة دائما : العمالء

رتقاء أبساليب االدعم و  إىلحتسني املنتجات احلالية، إضافة  أوخدمات جديدة  أويف شكل منتجات 
 .حتسني موقعها السوقي أوت وأنظمة خدمة العمالء حىت ميكنها احلفاظ على مكانتها السوقية االتصاال
 زايدة  أوتنمية قاعدة عمالئهم  أوعادة ما يسعى املنافسون للحفاظ على مكانتهم السوقية : املنافسون

زايدة أنشطة  أوخدمات جديدة  أومع عمالئهم احلاليني، وذلك من خالل منتجات  عائد معامالهتم
ويف كل حالة جيب على  ،حتسني مستوايت اجلودة واخلدمة أوسعار األختفيض  أوعالن والرتويج اال

 .املنافسنيغريات حىت ال تتأثر سلبا بتصرفات ستجابة املالئمة هلذه التاالاملؤسسة حتقيق 
 ت يف إحداث االتصاالساهم التطور التكنولوجي املتسارع يف تكنولوجيا املعلومات و : التكنولوجيا

نشطة التنظيمية وأساليب اجنازها ونوعية املهارات اليت جيب أن يكتسبها األتغيريات جوهرية يف مضمون 
 .املطلوبة للتعامل الفعال مع تلك التغريات اإلداريةستجابة االالعاملون، وأمناط 

 اإلدارةن طور التكنولوجي، فإمع تقادم اخلربات واملهارات احلالية للعاملني نتيجة الت: املثالعلى سبيل 
ن إحالل رقابة احلاسب والتدريب وإعادة التأهيل، كذلك فإجيب عليها زايدة استثماراهتا املوجهة للتعليم 

جتاه حنو اهلياكل التنظيمية االشراف و االبدال من الرقابة الشخصية املباشرة قد ساهم يف اتساع نطاق 
 .املسطحة
أكثر قدرة على  وتطورها قد ساهم يف جعل املؤسسات ن تعقد تكنولوجيا املعلوماتذلك فإ إىلإضافة 

 .ستجابة لقوى السوق واملنافسةاال
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 ى خر األة على أتثريات القوى اخلارجية السابقة فإنه يوجد العديد من املؤثرات اخلارجية و عال: البيئة العامة
ستجابة االحتقق  أويف البيئة العامة للمؤسسة واليت قد تفرض على املؤسسة إحداث تغيريات لتتوافق 

 :معها، ومن أهم هذه القوى
 التغريات يف سياسات واسرتاتيجيات املوردين؛ -
 قتصادية العامة؛االالظروف  -
 البيئة السياسية والتشريعية؛ -
 جتماعية؛االتطورات البيئة الثقافية و  -
 .تفاقات الدوليةاال -

 القوى الداخلية 0.0 
احلاجة للتغيري لتحقيق التوافق  اإلدارةالعوامل أتثرياهتا داخل املؤسسة وتفرض على  أومتارس هذه القوى 

 إىلويالحظ أن هذه القوى تعكس إما شكال من أشكال املبادرة إلحداث التغيري رغبة يف الوصول . معها
بـالتغيري املخطط  وىلاألشكال من أشكال رد الفعل وتسمى احلالة  أو، دافاأله أو األداءمستوايت أعلى من 

 .رد فعل ملا حيدث داخل املؤسسة أوستجابة االوهو أكثر فعالية من النوعية الثانية والذي حيدث كنوع من 
 :ثالث جمموعات هي إىلوميكن تصنيف القوى الداخلية الدافعة للتغيري 

 ابلتغيري نتيجة عّدة ظروف وعوامل من بينها األفرادويطالب : األفراد: 

 ت هيكل القيم بني جمموعة العاملني؛و اتف -
 تزايد مسامهة املرأة يف تركيبة العمالة؛ -
 قليات واجملموعات العرقية؛األ -
 .الرضا الوظيفي ومعدالت دوران العمل -
  نظمة السائدة يف املؤسسة ليست ابملستقرة بل وجب تغيريها األو  اإلجراءاتإن : نظمةاألالعمليات و

 : متاشيا مع خمتلف التطورات احلاصلة، فيجب تغيري وتطوير
 ؛اإلجراءاتاللوائح و  -
 ت؛االتصاالأنظمة  -
 أنظمة خدمة العمالء؛ -
 أنظمة الرقابة واجلودة؛ -
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 .ت واختاذ القراراتاالتصاالأنظمة  -
 تلك الصورة الفوتوغرافية للمؤسسة، تظهر من خالله مستوايت  اهليكل التنظيمي هو: اهليكل التنظيمي

شراف والرمسية وغريها، وهو عنصر مهم جدا يف املؤسسة جيب تكييفه مع كل املستجّدات، اإلو  اإلدارة
 :من خالل تغيري أهم مكوانته واملتمثلة يف

 الرمسية؛ -
 املركزية؛ -
 ؛(تقليص احلجم)التصغري -
 تفويض السلطة؛ -
 شراف؛االنطاق  -
 متكني العاملني؛ -
 .أسس بناء الوحدات -

 عوامل ومراحل تغيري الثقافة  .9
 .التغيري واملراحل اليت متر هبا عملية التغيري الثقايف إىلالعوامل اليت تؤدي  هذا العنصر ولايتن

 عوامل تغيري الثقافة التنظيمية 2.9
 :التغيري وتسهل هذه العملية من بينها إىلهناك جمموعة من العوامل اليت تؤدي 

 يتم ذلك من خالل ما يعمله هؤالء القادة البارزون من خالل رؤى : تغيري يف قادة املؤسسة
فكلما كانت هذه الرؤى واضحة وخمتلفة عن سابقتها   ؛1إسرتاتيجية ملا ستكون عليه املؤسسة مستقبال

 .كلما انعكس ذلك على عملية التغيري وساهم يف إجناحها
 أخرى خالل دورة حياهتا يؤثر بشكل   إىلإن انتقال املؤسسة من مرحلة : مرحلة دورة حياة املؤسسة

افتها يف بداية التشّكل نطالق تكون ثقاالكبري على ثقافتها التنظيمية، فاملؤسسة يف مرحلة النشأة و 
التغيري والتجديد  إىلمرحلة النمو والتوسع زاد عدد عماهلا وتوّسع نشاطها وتصبح حباجة  إىلوابنتقاهلا 

حندار تشهد املؤسسة االيف قيمها ومعتقداهتا مبا يضمن هلا التكّيف والنجاح، ويف مرحلة النضج و 
اهتا وثقافتها مبا يناسب وضعيتها ويضمن هلا أن تغري يف اسرتاتيجي حتاولظروفا حرجة وصعبة لذا 

 .استمرارها
                                                             

 .211؛ مرجع سابق؛ صالعزاويسامي فياض  1
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 تكون ثقافة املؤسسة أكثر قابلية للتغيري يف املؤسسات صغرية السّن بغض النظر عن : عمر املؤسسة
؛ حيث كلما زاد عمر املؤسسة أصبح من الصعب التغيري يف ثقافتها نظرا لرتسخ القيم 1دورة حياهتا

 .ويف إجراءات املؤسسة وأسلوب نشاطها األفرادية لدى واملعتقدات العامة واجلوهر 
 هناك عالقة طردية بني التغيري وشدة متاسك الثقافة التنظيمية يف : متاسك وانتشار الثقافة احلالية

وذلك بسبب  2املؤسسة، فكلما زاد إمجاع العاملني وشّدة متسكهم ابلثقافة زادت صعوبة تغيري الثقافة
 .ه الثقافة ووالئهم هلابقيم هذ األفرادالتزام 

 إن وجود ثقافات فرعية كثرية يف املؤسسة يعّقد ويزيد من صعوبة تغيري الثقافة : لة الثقافات الفرعيةق
ولضمان جناح التغيري جيب حتليل الثقافة احلالية ومعرفة اخللل املوجود  3(األساسيةالثقافة ) السائدة

 .جديدة وحذف أخرى أبعادضمن مكوانهتا وعناصرها والعمل على تغيريه إبضافة 

 مراحل تغيري الثقافة التنظيمية 0.9 
 :إن عملية تغيري الثقافة التنظيمية للمؤسسة متر بثالث مراحل أساسية وهي

 .تقييم التغيري*   تغيري الثقافة التنظيمية*   الثقافة التنظيميةمراجعة *
 مراجعة الثقافة التنظيمية 2.0.9

يف تغيري الثقافة، فهي العملية اليت يتم من  األساسيةتعترب مراجعة الثقافة التنظيمية من أهم املراحل 
اضات والقيم واملعتقدات وقواعد فرت االخالهلا التعرف على منط الثقافة السائدة يف املؤسسة وعلى هيكل 

 :تتم هذه العملية وفق عّدة خطوات تتمثل فيما يليو  ،السلوك املوجودة يف املؤسسة
أثناء عملهم وتسجيل كل  األفرادجتماع يقومون مبراقبة االتعيني جمموعة من املتخصصني يف علم  -

 شكال؛األاملالحظات دون التدخل أبي شكل من 

ما  إىلفرتة حمددة يتم جتميع هذه املالحظات وفق تصنيف معنّي، ويتم إرجاع هذه التصنيفات  بعد -
 يرتبط ابلقيم واملعتقدات السائدة يف املؤسسة؛

إجراء اجتماع مع العاملني حبيث تعرض عليهم هذه املالحظات والتصرفات كما مت مجعها دون أي  -
 التصرفات؛ حتريف ويطلب منهم إعطاء تفسري هلذه أوتعديل 

                                                             
 .921حسن حرمي؛ مرجع سابق؛ ص 1
 .املرجع؛ نفس الصفحةنفس  2
 .212؛ مرجع سابق؛ صالعزاويسامي فياض  3
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جتماعات من طرف املتخصصني والقيام بتحليلها وتنظيمها االمناقشة هذه املالحظات ونتائج  -
 تصميم للثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسة؛ أووإعداد هيكل 

العليا وحتديد نقاط القوة ونقاط الضعف يف الثقافة التنظيمية احلالية  اإلدارةتقدمي وعرض اهليكل على  -
 .ا جيب تغيريه وما جيب احملافظة عليهوحتديد م

 :تغيري الثقافة التنظيمية 0.0.9
بعد إجراء مراجعة للثقافة التنظيمية السائدة وحتديد النقاط املستهدفة من التغيري، أتيت مرحلة تطبيق 
عملية تغيري الثقافة التنظيمية واليت ال أتيت جملرد الرغبة يف التغيري بل لضرورة وحتمية مفروضة على املؤسسة من 

 التغيري صادقة وانبعة عن قناعة بضرورته من طرف قوى خمتلفة كما رأينا سابقا، وجيب أن تكون الرغبة يف
 .العليا والقيادات اإلدارةطرف 

مر أحياان تغيري بعض القادة األيلعب القادة واملديرين دورا أساسيا يف جناح عملية التغيري وقد يتطلب 
 :وتتم عملية التغيري وفق مجلة من اخلطوات أبرزها ،واملديرين لتحقيق التغيري الناجح

 يتم حتديد نقاط التغيري املطلوبة واملستهدفة؛ اإلدارةهيكل الثقافة السائدة على  بعد عرض -

عرض اهليكل اجلديد على العاملني مع شرح القيم واملعتقدات املستنبطة أساسا من املالحظات اليت قام هبا  -
 العاملني يف املؤسسة؛ األفراداملتخصصون والناجتة عن تصرفات 

ضمان مساندهتم وتفاعلهم  أجلنقاط الضعف يف الثقافة التنظيمية للمؤسسة من يف حتديد  األفرادإشراك  -
 يف ختطّيها والعمل على إزالتها؛

 اإلجراءاتوالسياسات اليت حتقق التغيري وتتفاعل معه، وابلتايل تتحول هذه  اإلجراءاتبتقدمي  اإلدارةتقوم  -
 ضمان جناح التغيري؛ أجلأبساليب خمتلفة من  األفراديف  اإلدارةسلوكيات وقواعد تغرسها  إىلوالقوانني 

ملعرفة النقائص وتدعيمها ومعرفة ردود أفعاهلم جتاه  األفرادالقيام بعقد اجتماعات دورية واملناقشة واحلوار مع  -
 .رفضهم هلا أوالثقافة اجلديدة ومدى قبوهلم 

 األفراداملؤسسة قد قامت إبحداث تغيري على مستوى ثقافتها التنظيمية وتنتظر تفاعل  هبذه اخلطوات تكون
 .مع هذا التغيري خالل فرتة زمنية معينة
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 تقييم التغيري 9.0.9

عملية تقييم التغيري بعد فرتة مناسبة من تطبيق عملية التغيري، حىت ميكن الشعور أبثر هذا التغيري  تتم
بشكل واضح وميثل التقييم عملية املراقبة للثقافة مرّة أخرى ولكن يف هذه احلالة يتم مقارنة اهليكل اجلديد بكل 

 .من اهليكل القدمي واهليكل املستهدف
أن هذه اخلطوات الثالث أتخذ فرتة زمنية طويلة كما أنه قد يتم إعادة خطوة منها  إىلشارة اإلجتدر 

 األساسيةفرتاضات االالتغيري املطلوب، لكن حدوث هذا التغيري ال يعين أن  إىلأكثر من مرّة حىت يتم الوصول 
والقيم  األساسيةت فرتاضااالوالقيم قد مت تغيريها متاما وأهنا اختفت بشكل هنائي، فكل ما حيدث أن هذه 

 .والقيم اجلديدة يف الظهور ويظّل هناك صراع بينهما األساسيةفرتاضات االتذوب وال تظهر وتبدأ 
والقيم اجلديدة صالحيتها   األساسيةفرتاضات االهذا الصراع يف التالشي مع الوقت حىت تثبت  أيبد

 .كاملة وترسخ يف أذهان العاملني

 التنظيمية على املؤسسةأتثري الثقافة : املطلب الثالث

قتصادية، فاملؤسسة اليت تعطي مكانة وأمهية للمورد االإن ثقافة املؤسسة هلا أتثري حاسم على نتائجها 
يت تعطي أمهية أقل البشري واملسؤولية لإلطارات على مجيع املستوايت، حتقق نتائج أحسن من املؤسسات ال

 .هلذه اجلوانب
جرينربج وابرون حباث امليدانية املتخصصة ومنها أحباث ودراسات األإذ أكدت الكثري من الدراسات و 

أن الثقافة التنظيمية تؤثر كثريا على العاملني وعلى إجراءات العمل ابملؤسسة، ومن املمكن  إىلاللذان توصال 
 .1تؤثر الثقافة على كل شيء يف املؤسسة أن

كثر جناحا وفعالية هي املؤسسة اليت متتلك ثقافة تنظيمية قوية متكنها من األمبعىن أن املؤسسة 
كيف مع متغريات احمليط وتعقيداته، وتؤثر على هذه التغريات واملستجدات على اختالف ستجابة والتاال

 .أنواعها وأمهيتها
نتماء والوالء، االفعالية املؤسسة، : ومن بني املتغريات اليت حظيت ابهتمام الكثري من الباحثني نذكر

 ...األداءسرتاتيجية، االاهليكل التنظيمي، 
 

                                                             
 .110؛ ص 0221السعودية؛ -؛ ترمجة رفاعي إمساعيل بسيوين؛ دار املريخ للنشر؛ الرايضإدارة السلوك يف املنظماتجرينربج جريالد و ابرون روبرت؛  1
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 والوالء نتماءاالأتثري الثقافة التنظيمية على  .1
نتماء جتاه املؤسسة، االلتزام و االيتميز العاملون يف املؤسسات ذات الثقافة القوية بدرجة عالية من 

يد من إخالص العاملني هبا بشّدة من قبل اجلميع يز عتقادات املركزية والتمسك االمجاع الواسع على القيم و اإلف
 .1جيابية عليهاافسية هامة للمؤسسة تعود بنتائج إلتصاقهم الشديد ابملؤسسة، وهذا ميثل ميزة تنووالئهم وإ

وهذا ما  فرادحيث أن الثقافة القوية هي اليت حتقق التوافق بني املعتقدات التنظيمية والقيم الشخصية لأل
 .وطموحات مؤسستهم أهدافهم وطموحاهتم مع أهدافأدائهم ألعماهلم حبيث تنسجم  يؤثر على طرق

فإن فهم ثقافات العمل املوجودة داخل املؤسسة، اجتاهاهتا وكيفية تطويرها يعترب نقطة انطالق يف حتديد 
 2.كثر فعالية لدعم الثقافة اليت تتماشى مع رؤية املؤسسة ورسالتهااأل األهداف

نتماء للمؤسسة من خالل أتثرهم ابلثقافة التنظيمية السائدة االابلوالء و  األفرادجيابيات شعور إومن 
 :نذكر

 حرص املؤسسة على إمداد زابئنها بقيمة متفوقة؛ إىلالوالء يصنع القيمة املتفوقة للمؤسسة ويؤدي  -
فياء و األاء قاعدة من الزابئن جذب أفضل العاملني واحملافظة عليهم ألن العامل غري الويف ال يستطيع بن -

 حتفاظ هبم والعمل على إسعادهم؛االواحلرص على اختيارهم و 
جذب أفضل الزابئن حيث تتكرر مشرتايهتم وشهاداهتم احلسنة جتاه منتجات املؤسسة وخدماهتا نظرا للقيمة  -

 زايدة قاعدة الزابئن املتمّيزين؛ إىلاملرتفعة ملا تقدمه املؤسسة، مما يؤدي 
 .ذب أفضل املسامهني واملستثمرينج -
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .902حسن حرمي؛ مرجع سابق؛ ص 1
 .99؛ ص0221؛ دار املناهل اللبنانية؛ لبنان؛ اجتاهات وممارساتإدارة املوارد البشرية كامل بربر؛  2
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 أتثري الثقافة التنظيمية على الفعالية  .2
 :على فعالية املؤسسة يف الشكل املوايل ميكن توضيح أتثري الثقافة التنظيمية

 الثقافة التنظيمية والفعالية(: 20-20)شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 

سكندرية؛ مصر؛ اال؛ الدار اجلامعية؛ مفاهيم ومناذج تطبيقية: سرتاتيجيةاال اإلدارةاثبت عبد الرمحان إدريس ومجال الدين دمحم مرسي؛ : ملصدرا
 .122؛ ص0229

إن فعالية املؤسسة تتطلب حتقيق التوافق واملواءمة بني ثقافة املؤسسة وبيئتها وإسرتاتيجيتها والتقنية اليت 
تستخدمها، فمن انحية جيب أن تتوافق ثقافة املؤسسة مع البيئة اخلارجية أي مبعين أن تتضمن هذه الثقافة 

 .1القيم واملعايري والتقاليد اليت تساعد املؤسسة على التكّيف مع البيئة والتغريات اليت حتدث فيها
فمن الضروري أن تكون ثقافة املؤسسة مناسبة وداعمة  واإلسرتاتيجيةأما فيما يتعلق ابلثقافة 

للمؤسسة وتعمل  األساسيةسرتاتيجية االفإن الثقافة التنظيمية الناجحة هي القادرة على حتقيق  ،إلسرتاتيجيتها
 2.ها بكفاءة عاليةأهدافجعل املؤسسة حتقق  أجليف نفس الوقت على إشباع حاجات العاملني من 

                                                             
 .902حسن حرمي؛ مرجع سابق؛ ص 1
 .190ص ؛0221؛ دار وائل؛ األردن؛ ؛ اإلدارة االسرتاتيجية منظور منهجي متكاملوائل دمحم صبحي إدريس وطاهر حمسن منصور الغاليب 2

  :فعالية املؤسسة
 نتاجاال -
 الكفاءة -
 الرضا -
 التطوير -
 التكّيف -
 البقاء -
 

 :العوامل البيئية ثقافة املؤسسة
القواعد  -
 جتماعيةاال
 املكاسب -

 التعليمية والسياسية
حداث اال -

 القومية والوطنية

اخلصائص 
 :التنظيمية

 السلوك -
 اهليكل -
 العمليات -

الوظائف 
 :اإلدارية

 التخطيط -
 التنظيم -
 القيادة -
 الرقابة -
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التكتيكية والتشغيلية فإن ضمان  أوسرتاتيجية االها سواء هدافبط بتحقيق املؤسسة ألومبا أن الفعالية ترت
بكفاءة عالية يتطلب تكييف العناصر الرئيسية يف املؤسسة ويف الثقافة التنظيمية السائدة  األهدافحتقيق هذه 

 .املؤسسة أهدافقيق سرتاتيجية وابلتايل حتاالمن خالل العمل على إجياد تفاعل بني هذه العناصر لتنفيذ 
سرتاتيجيات اليت تسعى املؤسسة لتحقيقها ابعتبارها املعرب االفالفعالية التنظيمية هي إحدى أبرز 

 .1ها احلالية واملستقبليةأهدافاحلقيقي لتحقيق 
فإذا كان هناك تعارض بني هذه العناصر وبني حاجات الفرد واملؤسسة تكون هناك صعوبة يف الوصول 

املسطرة خاصة يف ثقافة تنظيمية تنطوي على البريوقراطية والنمطية والرمسية يف تعامالهتا الداخلية  األهداف إىل
 .2وتبين السلوك الناضج واإلبداعوحىت اخلارجية، هذا ما جيعل الفرد عاجزا عن اخللق 

 أتثري الثقافة التنظيمية على اهليكل التنظيمي  .3
العالقة بني الثقافة واهليكل التنظيمي، ويستخلص من  العديد من الكتاب والباحثني موضوع ولاتن

القيادة، ) اإلداريةالدراسات العديدة أن الثقافة التنظيمية تؤثر يف نوع اهليكل التنظيمي والعمليات واملمارسات 
لثقافة املؤسسة يساعد على  اإلداريةوأن مواءمة اهليكل التنظيمي والعمليات ( إخل...تاالتصاالاختاذ القرارات، 

 .3حتقيق مزيد من الفعالية للمؤسسة
وحتدد ما هو السلوك املطلوب واملقبول، وهذا ما  األفرادالثقافة القوية تعزز وتقوي الثبات يف سلوك 

 إىل، ونتيجة لذلك تقل احلاجة األفرادنوع من الرقابة الضمنية اليت حتققها الثقافة القوية على سلوك  إىليؤدي 
نظمة والتعليمات الرمسية لتوجيه سلوك األبوضع  اإلدارةالوسائل اهليكلية الرقابية يف املؤسسة، وعليه يقل اهتمام 

 . األفراد
تصال االاملؤسسة جيعل عملية  أفرادوالثقافة التنظيمية مبا تضمنه من معتقدات وقيم ومبادئ مشرتكة بني 

 .لتزام وتبسط عملية اختاذ القراراتاالن و و اأسهل وينتج عنها مستوى أفضل من التع

                                                             
 .212كامل بربر؛ مرجع سابق؛ ص 1
 .12أمل مصطفى عصفور؛ مرجع سابق؛ ص 2
 .902حسن حرمي؛ مرجع سابق؛ ص 3
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لية اليت اآلفاهليكل التنظيمي والثقافة التنظيمية كالمها آليات تنسيق يف املؤسسة، فاهليكل هو تلك 
 األفرادنشطة التنظيمية، بينما الثقافة التنظيمية فهي آلية دمج سلوكيات وقيم ومعتقدات األتستخدم يف إدماج 

 .1داخل املؤسسة
 :يلي يتضح أكثر التأثري املتبادل بني كل من الثقافة التنظيمية واهليكل التنظيمي فيما

 (سياسات/ هيكل/ثقافة)التأثريات (: 29-20)شكل رقم 

 
 
 

 

 

 

Source: Alfredo Zangara;" Culture, Structure, and Politics (the CuSP model); Intel Corporation 13 

November 2008  

 2:يتضح لنا من خالل الشكل السابق ما يلي
، األفرادللسلوكيات واملمارسات الصادرة عن  الديناميكيةيوفر اهليكل التنظيمي : ثقافة/هيكل :العالقة-

 .مبثابة آلية التغذية العكسية لبقاء اهليكل التنظيمي ودعم فلسفة املؤسسةفالثقافة هي 
 .شرافاإلتتمثل يف توزيع السلطة واملسؤولية ونطاق  :سياسات/ هيكل: العالقة-
قوية فإهنا تؤثر بشكل كبري على الثقافة السائدة  اإلداريةإذا كانت السياسات : سياسات/ثقافة: العالقة-

 .والتسيري اإلدارةطار العام لسياسة اإلخرية تساهم يف بناء األوهذه 

                                                             
1
 Berwyn Clayton and others; "Organizational Culture and Structure"; August 2005 (PDF. 

document internet); disponible sur le site: 

http://www.consortiumresearchprogram.net.au/html/images/stories/Documents/ra4litreview_sectio

n3.pdf 
2
Alfredo Zangara;" Culture, Structure, and Politics (the CuSP model); Intel Corporation 13 

November 2008; (PDF. document internet); disponible sur le site: 

http://cpd.ogi.edu/Seminars08/ZangaraSPINseminar.pdf  

تنظيمياليكل اهل  
(تقييمال)  

 الثقافة التنظيمية
(السلوك)  

اإلداريةالسياسات   
(دارياالالتحكم )  
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 اإلجراءاتجيايب على اهليكل التنظيمي وفعالية إمن خالل ما سبق اتضح لنا أن للثقافة التنظيمية أتثري 
ابملشاركة وتركز على عدم الرمسية يف  اإلدارةالتنظيمية وسياسات العمل، حيث أن الثقافات القوية تدعم فلسفة 

 أجلمن جهة أخرى وذلك من  اإلدارةو  األفرادمن جهة وبني  األفرادت فيما بني االتصااللتعامالت و ا
العمل  إىلوايت املؤسسة، هذا ما ينعكس على سلوكياهتم ويدفعهم أولحتسيسهم أبمهيتهم ومكانتهم ضمن 

الرتكيز على  إىلجتاه االاملسطرة من طرف املؤسسة وفق املعايري احملددة بل أكثر من ذلك  األهدافعلى حتقيق 
 .املتمّيز األداءالتفوق و 

مع ثقافة اجملتمع إذ كانت ترغب يف احملافظة على الشرعية  أتيت منسجمة أنجيب  التنظيمية والثقافة
العام للمجتمع وثقافة املؤسسة، وهنا أييت دور  والقبول، لذلك جيب أن يكون هناك توافق بني املناخ الثقايف

  1.هاأهدافإسرتاتيجيتها ورسالتها و 
 فكار وكل ما هو جديد وخيدم مصاحلها ويضمناألاملؤسسة مطالبة بتبين كل املفاهيم، الربامج، ف
ها وجناحها، وعليها حتمل خمتلف مسؤوليتها، فلم تعد مسؤولية املؤسسة تقتصر على جمرد حتقيق استمرار 

املصاحل وخمتلف  أصحابرابح وزايدة احلصة السوقية بل امتدت لتشمل مسؤولياهتا جتاه اجملتمع، البيئة، األ
 .للمؤسسات جتماعيةاالابملسؤولية مسؤوليتها مسؤولية جديدة هي ما يعرف  إىلوبذلك تضاف  األطراف

وهذا ما يشكل حمورا لدراستنا وهو دراسة أتثري الثقافة التنظيمية على التزام املؤسسة مبسؤوليتها 
 .جتماعيةاال

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .19ن ص0221، الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر، املوارد البشرية مدخل لتحقيق ميزة تنافسيةمصطفى حممود أبو بكر،  1
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 الثقافة التنظيمية أبعاد: املبحث الثالث
ختالف يف النماذج االللمؤسسات ويعود هذا  الثقافة التنظيمية أبعاداختلف الباحثون يف حتديد 

 إىل ابإلضافةوالتصنيفات املتعددة للثقافة التنظيمية نتيجة الختالف نظرة كل ابحث وطريقة البحث فيها، 
 .اختالف طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسة عن غريها من املؤسسات

هناك الباحثني، وعليه  فلقد حظيت الثقافة التنظيمية وال تزال ابلكثري من البحث والتحليل من طرف 
  .أبرزهاذكر  ولاالثقافة التنظيمية، سنح بعادعدة وجهات نظر ومناذج أل

 ((Hofstede 1984منوذج هوفستيد : ولاألاملطلب  

من بني أهم املنظرين ملوضوع الثقافة العامل اهلولندي  Geert Hofstede يعترب جريت هوفستد
 IBMوهذا النموذج كان نتيجة لدراسة ميدانية قام هبا يف شركة التنظيمية وأهم الباحثني يف هذا اجملال، 

دولة خمتلفة من دول العامل، وتعترب هذه  99الف من عمال الشركة يف اآلمريكية، ومتت هذه الدراسة على األ
 أكثر من حيث قام بتوزيع.1والتنظيمية اإلداريةللمدخل الثقايف يف الدراسات نطالقة الفعلية اإلالدراسة 

وتبني له من خالل هذه الدراسة الضخمة أربعة  (2219-2211)ما بني استمارة على العاملني  222222
 يف دارياإل الفكر مالمح شخصت اليت الدراسات أفضلللثقافة التنظيمية، وتعترب هذه الدراسة من بني  أبعاد

 على بناء وختتلف تتباين اإلدارية واملمارسات النظم أن حيث الثقايف، املنظور على اعتمادا العاملية اجملتمعات

 بعد فيما ساعدت، وقد مؤسسة كل إليها تنتمي اليت الوطنية ابلثقافة سيتأثر إداري منوذج فكل الثقافات، تباين

 هذه كانت، حيث  العاملة املكاتب كافة يف واملنتشرة الظاهرة ختالفاتاال وجود أسباب وتفسري تشخيص على

 كتشافاال  األبعاد تلك كانتو  ،الوقت ذلك يف العامل يف جناحا الشركات أكثر من IBM العمالقة الشركة

 على بناء ولاجد يف دراسته عليها اشتملت واليت دولة 99 تصنيفه خالله من هوفستد استطاع الذي ساساأل
 تعدد مسألة خالهلا من وفسر الثقافية ختالفاتاال وجود أسباب تفسري من مكنت واليت ،األربعة هأبعاد

 ة يفيالثقاف ختالفاتاال أثر الثقافية، عتباراتالاب خذاأل أمهية نظريتهيف  هوفستد وقدما، واختالفاهت الثقافات

 2.األربعة األبعاد على بناء التنظيمات داخل األفراد وانطباعات سلوكيات فهم

                                                             
1 George Olusoji & all; Hofstede’s ‘Software of the Mind’ Revisited and Tested: The Case of 

Cadbury Worldwide and Cadbury (Nigeria) Plc - A Qualitative Study; Internasial Reusiness 

Researtch vol; no9; 2012. 
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ساس لكثري من الدراسات اليت جاءت فيما بعد، ومت تطوير هذا النموذج ليشمل األهذه الدراسة  وتعترب
 .ساسي وهو النموذج الرابعي يف دراستنااألوسوف يتم اعتماد النموذج  أبعادمث سبعة  أبعاد ستة

 1:اليت يرتكز عليها هذا النموذج هي كالتايل األبعادو 
 كذلك ويعرب ،اإلدارية املراكز يف تباعد وجود مدىيظهر هذا البعد  :الوظيفيالنفوذ  أو ت يف السلطةو االتف

 واملرؤوس، الرئيس بني تباعدد وجو  ومدى ،(املؤسسة) التنظيم داخل واهلرمية والقاعدية املركزية وجودى مد عن

 .ؤسسةامل داخل والسلطة املنصب بروز ومدى
، ها للسلطوية والتسلسليةأفرادخيضع  النفوذ الوظيفيوالثقافة التنظيمية اليت متلك درجة عالية من 

مكانية عدم التعبري عن آرائهم وعن رفضهم للقرارات إاملراكز مع  صحابقل سلطة وقوة ألاأل األفرادوخضوع 
 .حياناأليف بعض 

 بشكل أو مجاعي بشكل التنظيمات داخل األفراد يعمل مدى أي إىل هبا ويقصد :الفردية مقابل اجلماعية

 اجلماعي، األداء إىل الياابنيون فيه مييل الذي الوقت يف فمثال دولة، لكل العامة الثقافة إىل يرجع وهذا ،فردي

 .الفردي األداء إىل مريكيوناأل مييل

 ،واجملهولل املستقب مواجهة يف األفراد يتعامل مدى أي إىل به ويقصد: جتنب عدم التأكد أو جتنب املخاطرة
 جتنب إىل مييلون أو د،كأالت عدم تاالح يف القرارت واختاذ واملغامرة املخاطرة حنو األفراد مييل هل مبعىن

 يف واهلرمية ابلقاعدية البعد هذا ويرتبط ،كدأالت عدم تاالح مع التعامل يف صعوبة وجيدون واملغامرة املخاطرة
 وكلما للمجهول، األفراد جتنب زاد كبري، بشكل التنظيم داخل اإلجراءاتو  القواعد ازدادت فكلما التنظيم،

 .للمجهول األفراد جتنب قل التنظيم، يف اإلجراءاتو  القواعد قلت
ضاع الغامضة، فاملؤسسات و األلعاملني يف املؤسسة ابلقلق من حيث يعكس هذا البعد درجة شعور ا

يرغبون يف احلصول على رتياح وال االبعدم  األفراديشعر فيها  خاطرةلية من جتنب املاليت أتيت يف مرتبة عا
حيث جند  خاطرةصالحيات واسعة، على خالف املؤسسات اليت أتيت يف مرتبة متدنية من حيث جتنب امل

 . يرغبون يف احلصول على صالحيات ومرونة يف اختاذ القرارات األفراد

                                                             
1 The Hofstede Center; Organisational Culture :Dimensions ; 

http://geerthofstede.com/organisational-culture-dimensions.html. 



 وأتثريها على املسؤولية االجتماعية للمؤسسات  لثقافة التنظيميةا    ل الثاين                          الفص

 

89 

 

 ميثل فذلك العليا والقيادة السيطرة تاالجم يف أكرب أدوارا النساء مينح التنظيم كان إذا: ةنوثاألالذكورة مقابل 

 .الذكورية ميثل فذلك والسيطرة القيادة تاالجم يف الالزمة دواراأل النساء التنظيم مينح مل إذا أما الليونة /نثويةاأل
 .الصرامة/

 (Robbins 1990 )منوذج روبينز : املطلب الثاين

 :1هي أبعادمن وجهة نظر العامل روبينز فإن الثقافة التنظيمية ترتكز على عشرة 
 .ويشعرون هبا األفرادستقاللية اليت يتمتع هبا االودرجة  رجة احلرية، دومتثل درجة املسؤولية :املبادرة الفردية

خماطرين يف  أيضاأي مدى تشجيع املؤسسة ملوظفيها لكي يكونوا جريئني ومبدعني و  :التسامح مع املخاطر
 . الوقت املناسبحل املشاكل الروتينية واختاذ القرارات الالزمة يف

وتوقعات أدائية واضحة ميكن لكل العاملني فهمها واستيعاهبا  أهدافمدى قيام املؤسسة بوضع  :التوجيه
 .والعمل على تبنيها وحتقيقها

مدى تشجيع املؤسسة درجة التكامل بني الوحدات املختلفة يف املؤسسة، و ويوضح هذا البعد : التكامل
 .من جهة أخرى اإلدارةو  األفرادفيما بينهم وبني  األفراداملنسق بني ودعمها للعمل اجلماعي والعمل 

ت واضحة، مساعدة ودعم للعمال واملوظفني داخل االأي مدى قيام املدراء واملسريين بتوفري اتص: اإلدارةدعم 
املادية مكانيات اإلمن خالل توفري كل  املسطرة األهدافاجليد وحتقيق  األداءوتشجيعهم على ، املؤسسة

 .واملعنوية املمكنة
شراف املباشر على املوظفني اإلنظمة والتعليمات ومقدار األيبني هذا البعد مدى استخدام القواعد، : الرقابة

 .وضبط سلوكهم وتقومي أدائهم
 أهدافهم و أهدافنتماء للمؤسسة ووالئهم هلا، ومدى انسجام الاب األفرادهذا البعد يوضح مدى شعور : اهلوية

 .املؤسسة
على املوظفني على أساس معايري ...مدى توزيع املكافآت من أجور، حوافز، زايدات، ترقيات: نظام املكافآت

يف توزيع واملصداقية وهو يوضح مدى التزام املؤسسة ابلعدالة ... واحملاابة قدميةألمقارنة اب األداءتقييم 
 .املكافآت

                                                             
1
 Robbins Stephen; Organization Theory: Structure, desing and Application; 3rd edtion; 

EngleWood Cliffs; New Jersy: Prentice;_Hill; 1990. 
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ى من طرف موظفيها، و انتقادات وتقدمي الشكاالع إظهار أي مدى تسامح املؤسسة م: التسامح مع النقد
 .قرتاحات والبدائل املقدمة من طرفهماالستفادة من االو 

من  األفراددارات و اإلدارات واملصاحل فيما بينها وبني اإلت يف املؤسسة بني االمدى وجود اتص :تصالاإلأمناط 
غري  أوت الرمسية االتصاالإطار العالقات و ت والعالقات إن كانت يف االتصاالجهة أخرى وطبيعة هذه 

  .الرمسية

 (0229ماجدة العطية، ) منوذج العطية : املطلب الثالث
اعتربهتا الباحثة ماجدة العطية هي  أبعادالثقافة التنظيمية يف سبعة  أبعادضمن هذا النموذج تتلخص 

 1:جوهر الثقافة التنظيمية وهي
فكار اجلديدة األبداع واملخاطرة وتقدمي اإلميثل هذا البعد درجة تشجيع العاملني على : بداع واملخاطرةاإل

 .ومدى متتع العاملني من حرية ومسؤولية ذاتية عن العمل وحرية التصرفوالتعبري عن أرائهم 
ياانت لبا منتبهني للتفاصيل و نيأي الدرجة اليت يتوقع فيها من العاملني أن يكونوا دقيق: نتباه للتفاصيلاال

 .لتزام هبا وتطبيقهااالوالقرارات املوثقة، واملطلوب منها 
املخرجات وليس التقنيات  أوعلى النتائج  اإلدارةويوضح هذا البعد درجة تركيز : نتباه حنو النتائجاال

والعمليات املستخدمة لتحقيق هذه النتائج، أي الرتكيز يكون أكرب على النتائج مقارنة ابلوسائل املستعملة يف 
 .الوصول إليها
هم يسداخل املؤسسة، من خالل حتس األفرادبتأثريها على  اإلدارةأي درجة اهتمام : األفرادالتوجه حنو 

ابلنسبة للمؤسسة وكذا إخضاعهم للتدريب والتكوين املستمر لتحسني أدائهم و الرفع  حرتام ومدى أمهيتهمالاب
 .أهتموكفمن قدراهتم 

 .وتنافسهم، ومدى التعامل بصرامة معهم ومع الصراعات والنزاعات بينهم األفراددرجة عدوانية : العدوانية
بشكل منعزل وفردي،  األفرادحنو  أوعات درجة تنظيم فعاليات العمل حنو الفرق و اجملمو : التوجه حنو الفريق

 .ومدى تشجيع العمل اجلماعي مقارنة ابلعمل الفردي
 هذا البعد يوضح درجة أتكيد فعاليات املؤسسة يف احملافظة على احلالة الراهنة بدال من النمو والتطور،: الثبات

 .اخلارجية أوالسعي الدائم للتجديد والتطوير ملواكبة خمتلف التغريات سواء الداخلية  أو

                                                             
 .901، ص 0229، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان األردن، سلوك الفرد واجلماعات: سلوك املنظمةماجدة العطية،  1
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، لكن سوف األبعادأهنا تتشابه يف بعض  الإرغم اختالف النماذج ابختالف املفكرين والباحثني، 
خرى األللثقافة التنظيمية، حيث يعترب القاعدة ملعظم النماذج  منوذج هوفستيد الرابعييتم اعتماد 

 :وذلك يرجع لألسباب التالية وكذلك اعتماد دراسات كثرية على هذا النموذج

داري حيث متت ما بني اإلمن بني أقدم الدراسات يف جمال الثقافة التنظيمية والتوجه الثقايف يف اجملال  -
 ؛2211وفيما مت طرح النتائج سنة  2219و 2211

وركز أحباثه  ،تلفةوكانت يف بلدان خم( IBM)من عينات موظفي شركة  221222 متت الدراسة على -
رجح األعلى  وهي تعتربمناطق،  9و دولة 92دولة، مث مد نطاق البحث ليشمل  12 على أكرب أوالً 

 ؛كرب املتاحة يف أي مكان، واليت تتسم بكوهنا متعددة اجلنسيات ومتطابقة العيناتاألقاعدة البياانت 
( من بينها الدول العربية) سط و األمن بني الدول اليت مشلتها الدراسة دول مشال إفريقيا ودول الشرق   -

أن النفوذ الوظيفي وجتنب الغموض ذات تقديرات عالية، : ومن بني النتائج املتوصل إليها يف هذه الدول
اجلاه والسلطة، كما أن هذه  صحابحيث أن املناصب العالية متنح لألكرب سنا وكما أن التقدير يكون أل

اجملتمعات ال حتبذ املخاطرة وحتبذ العمل ضمن إطارات حمددة، أما فيما خيص بعد الفردية فإنه كان بنسبة 
 إىلبية، بينما توصل هوفستيد و ر و األأقل حيث أن البعد اجلماعي مييز هذه اجملتمعات مقارنة ابجملتمعات 

 نأ القول ميكن وابلتايل .ومنح السلطة أكثر للرجل مقارنة ابملرأة أن هذه اجملتمعات تتميز ابلبعد الذكوري
 يف والذكورية األداء يف اجلماعية إىل ومتيل اجملهول، وجتنب الوظيفي، ابلنفوذ تتميز العربية معاتتاجمل

 .النسيب للمفهوم خيضع ذلك وكل والسيطرة، القيادة

 سالمياالالثقافة التنظيمية يف الفكر :رابعاملطلب ال
حد متغريات الدراسة االجتماعية للمؤسسات ابعتبارها أ كما سبق التطرق لنظرة االسالم للمسؤولية

وابعتبار املوارد لكون اجملتمع اجلزائري جمتمع مسلم يف الفكر اإلسالمي،  الثقافة التنظيميةتطرق لواقع وجب ال
لقيم لمفاهيم واتمع، فإن أي ابحث يف تصنيفه لالبشرية العاملة يف مؤسسـاتنا االقتصادية تنتمي إىل هذا اجمل

على القرآن والسنة كنصوص شرعية متثل القواعد العامة اليت جيب السري عليها التنظيمية جيب أن يعتمد 
كل نص من الكتاب أو السنة فيه أمر ابلفعل أو الرتك تشتق منه قيمة، وكل نص من  حبيث أنوإتباعها، 

  .أيضا فعل أو حيذر من الرتك وابلعكس، تشتق منه قيمةالكتاب أو السنة يرغب يف ال
للثقافة التنظيمية واملنظومة القيمية اليت تنظم العالقة بني العامل ولذلك ارأتينا توضيح نظرة اإلسالم 

 .ورب العمل
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التنظيم : اإلدارةمن حيث وظائف  هتمام سواءً االسالمية كل االمن الشريعة لقيت  إلدارةحيث جند أن ا
من حيث نطاق العمل اجلماعي السليم لدى الفرد  أو ،والتخطيط والرقابة والتدريب وغريها من الوظائف

 .سالم تكوين الفرد املسلم العامل املتحفز للعمل املنتج اهلادئ النفس واملستقيم الضمرياالفاستطاع  ،املسلم
وحاجياهتم فنجد  ألفرادهتمام اباالم قد ألقى الضوء على أمهية 02داري يف بداية القرن االإذا كان الفكر ف
 (رواه البخاري) "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: "ذلك حيث يقول ملسو هيلع هللا ىلص إىلسالم هو السباق اال

 أصيلة إسالمية متثل قيما إمنا و جديدا، ابتكارا ليست املهنة آداب و السلوك قواعد و األخالقية القيمو 
ل لقية اليت ينبغي على العامسالم بكثرٍي من القيم اخلُ االقد جاء  و املطهرة، النبوية والسنة الكرمي القرآن مصدرها

ابلنسبة املهنة  أواحلرفة  أو، بغّض النظر عن نوع الوظيفة العمل أداءعليها يف لتزام هبا واحلرص االورب العلم 
 .جمال النشاط ابلنسبة املؤسسة أوالقطاع  أوللعامل والنشاط 

اليت و _ الثقافة التنظيمية ألي مؤسسة اليت تشكل يف جمموعها_ األخالقياتومن بني القيم واملعتقدات و 
 :رب عمل نذكر ما يلي أوجيب أن يتحلى هبا الفرد املسلم سواء كان عامال 

 :اليت جيب أن يتحلى هبا العامل املسلم خالقاألالقيم و  .1
 :، من بني هذه القيم نذكرلقية اليت ينبغي على العامل أن يلتزم هبام اخلُ ابلكثري من القيسالم االجاء 

مانة، ويقول ألاب الإسالم ويف الواقع أن أمور الناس ال تستقيم االجبه أو مانة خلق األال شك أن  :مانةاأل 2.2
مانة والعمل فإذا األوهذا ربط واضح بني " مانة مفتاح الرزقاأل أداء": علي بن أيب طالب كرم هللا وجهه

وعمله وجمتمعه، تتحقق  أحسن الصانع والعامل والتاجر واملوظف عمله وأدى ما عليه من مسؤولية جتاه ربه
 .املنفعة العامة للجميع

 يف وكفاءته العمل على العامل قدرة وهي ،واملهارة للكفاءة املنتجة رادةاإلو  القدرة تعين هنا القوة: القوة 0.2
 .1به املناطة املسؤولية حقل يف العملية ومهاراته، إليه املوكلة املهمة أداء

را ماِن اْستاْأجاْرتا اْلقاِويُّ  :"يف كتابه الكرمي تعاىلويقول  ي ْ   (01: القصص)" ِمنيُ األايا أاباِت اْستاْأِجْرُه ِإنَّ خا
 املنظور يف املهمة موراألمن  العمل يف تقاناال و األداء يف الكفاءة إن :العمل يف تقاناال و الكفاءة 9.2

 العديدة الدراسات و الكثرية، ابملؤلفات العامة اإلدارة حفلت أدبيات فقد لكلذو  البشري، وراملنظو  سالمياال
 دوائرها و أبساليب اجلودة هتماماال من احلاضر الوقت يف يرى وما العمل، يف تقاناال و على الكفاءة تركز اليت

 سلم و عليه هللا صلى كان حيث ،العمل يف تقاناالضرورة  من سالماال إليه دعا ملا عملي تطبيق هو الكلية،
 أن عمل إذا العامل من حيب تعاىل هللا إن"بقوله أيديهم حتتي الذ العمل أن حيسنوا أتباعه و هأصحاب حيث
 (رواه الطرباين) "هحيسن

                                                             
 10ص؛ 010/0222كتاب الكرتوين العدد   ؛رابطة العامل االسالمي؛ ضرورة تنموية ومصلحة شرعية: أخالقيات العمل ؛سعيد بن انصر الغامدي 1
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سالم أمهية قصوى للوقت وحث املسلم على حسن استغالل الوقت االلقد أعطى : احرتام وقت العمل 1.2
من  األساسيةربط مجيع العبادات  تعاىلخرة، ولذلك جند أن هللا سبحانه و اآليف العبادة والعمل الصاحل للدنيا و 

 .1صالة، صيام، زكاة وحج مبواقيت حمددة وأمر الناس أبدائها يف مواقيتها
نه ولذلك ن ذلك من متام إتقاالعمل يف الوقت احملدد، أل داءأب لتزاماالسالم على الفرد املسلم االجب أو ولقد 

 .أن حيرص على مواعيد العمل لمينبغي على العامل املس
ن به؛ ألنه ال ميكن الِقيام و ايف العمل وعدم الته اإلخالصمانة األمن لوازم  :والرقابة الذاتية اإلخالص 9.2

هو الباعث الذي  اإلخالصمن العامل نفسه؛ ف اإلخالصإذا حتّقق فيه  الإابلعمل على أكمل وجه وأحسنه 
ل كثري من اجلهد يف ينه على حتمُّل املتاعب فيه، وبذإجاَدتِه، ويعِ  إىلحيفِّز العامل على إتقان العمل، ويدفعه 

حنراف عن الطريق اال يف العامل من العوامل الرئيسة اليت حتول دون وقوع اخللل و إجنازه، وتوافر هذا اخللق الكرمي
 .2مان ضد الفساد بكل صوره وأشكالهاألالعمل، فهو مبثابة صمام  أداءالصحيح يف 
سالم أهم نوع من أنواع الرقابة وهي الرقابة الذاتية، اليت تعتمد على يقظة الضمري وصحوته، االأرسى 
الرقابة الذاتيَّة يف العامل، ومبعث هذه الرقابة إحساس العامل  دة وجودوصوره املتعدّ  خالصاإلومن معاين 

عمله، وأنه سائله عنها وجمازيه عليها يوم القيامة؛  أداء يرى سلوكه وكل تصرفاته يف تعاىل واسِتشعاره أبنَّ هللا
اٍن أاْلزاْمنااُه طااِئراُه يف ُعنُِقِه واُُنْرُِج لاُه ي اْوما اْلِقيااماِة ِكتاااب  ي اْلقااُه ماْنُشور ا :" تعاىليقول  اق ْراْأ ِكتااباكا   *واُكلَّ ِإْنسا

ِسيب ا ر ا ي اراُه " :ويقول  ؛(21 – 29: سراءاال" ) كافاى بِن اْفِسكا اْلي اْوما عالاْيكا حا ي ْ ْن ي اْعماْل ِمثْ قاالا ذارٍَّة خا  *فاما
ْل ِمثْ قاالا ذارٍَّة شارًّا ي اراهُ  ْيٍء راِقيب ا :، ويقول كذلك[1 - 1: الزلزلة" واماْن ي اْعما  "﴿ واكاانا اَّللَُّ عالاى ُكلِّ شا

 (.90: حزاباأل)
يرتفع مبنزلة العمل الدنيوي البحت فيجعله عمال صاحلا ُمَتقبَّاًل له  تعاىلإنَّ صالح النيَّة وإخالَصها هلل  

ا ": صلَّى هللا عليه وسلَّم  -يقول النيب  -عزَّ وجلَّ  -جر العظيم عند هللا األ يزرع  أوما من مسلٍم يغرُس غرس 
 (رواه النسائي) "كان له به صدقة  الإهبيمة  أوإنسان  أوزرع ا فيأُكل منه طرٌي 

ما يكتبه وما حيسبه وما يكدُّ فيه عقله ويتعب فيه يده عماًل  لعامل يف جمال عمله أن جيعل كلفعلى ا 
 تعاىلهللا صاحلًا يقصد به مصلحة البالد والعباد، ورضا رب العباد؛ ليكون من عباد هللا املخلصني الذين أثىن 

ه فيه على قدر ما يتقاضاه من جيعل إخالصه يف عمله وجدّ  الإعليهم يف حمكم كتابه الكرمي، وينبغي عليه 
 .حوافز مادية ومعنوية أومرتب شهري، 

 
 

                                                             
 .221بالل خلف السكارنة، مرجع سابق، ص 1
 //32647/1295http://www.alukah.net/social :متوفرة على املوقع "أخالق العمل يف االسالم"مفرح بن سليمان القوسي  2
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 :اليت جيب أن يتحلى هبا صاحب العمل املسلم خالقاألالقيم و  .2
يف املقابل  أيضاسالم ابلكثري من القَيم اخللقية اليت ينبغي على العامل أن يلتزم هبا، جاء االكما جاء 

لتزام هبا واحلرص عليها يف عالقته ابلعامل وكفالة حقوقه املشروعة، االبِقيم خلقية أخرى ينبغي على رب العمل 
أكان رب العمل هذا فردا، أم مؤسسة خاصة، أم قطاعا حكوميا، أم غري ذلك، ولعل من أبرز هذه القيم  سواءً 

 :ما يلي
 :املتعاملني و عاملنيال مع العفو و الرفق 2.0

داري،وقد اال العمل واقع ويؤكده سالم،اال يف مطلوب أمر عاملال معهم يتعامل من مع العفو و الرفق
 املؤسسات اسرتاتيجيات حدأجعلته  و معاملة الزابئن، حسن و الرفق أمهية إىل احلديثة النظرايت انتبهت

 أمهيتها أبرزت و ملرؤوسيه، املدير معاملة حسن إىل العامة اإلدارة أدبيات من العديدة دعت كما الناجحة،
  .الناجحة العملية العالقة أساس وأهنا

 هللا مدحه حيث أبتباعه الرفق يف احلسنة سلم القدوة و عليه هللا صلى النيب كان فقد سالماال يف أما
ُْم والاْو ُكنتا فاظّا   :"قوله يف تعاىل ا راْْحاٍة مِّنا اَّللِّ ِلنتا هلا ُهْم فاِبما غاِليظا اْلقاْلِب الانفاضُّوْا ِمْن حاْوِلكا فااْعُف عان ْ

ُْم واشا  ْغِفْر هلا  عمران آل سورة)" ْمِر فاِإذاا عازاْمتا ف ات اواكَّْل عالاى اَّللِّ ِإنَّ اَّلّلا حيُِبُّ اْلُمت اواكِِّلنيا االْرُهْم يف و اوااْست ا
 (292 يةاآل

 من حال أبي ال يعين الرفق و تباع،اإلو  ابلرعية ابلرفق هأصحاب يعظ سلم و عليه هللا صلى كان و
 أبحسن عاملنيال توجيه هو بل ،اإلدارية يستهني ابلنظم عن من التغاضي أو دارياإل التسيب تشجيع حوالاأل

 .إمكانياته و قدرته حسب كل حباهلم الرفق و أسلوب
  :القدوة احلسنة 0.0

على ملرؤوسيه يف األينبغي أن يكون املثل  عاملنيهم جلميع الاألو  ولاألره املرجع داري ابعتبااإلإن القائد 
نتاجية والسلوك القومي واخللق الكرمي والتزامه بواجباته واحرتامه للوقت، وذلك اإلالكفاءة الوظيفية واملقدرة 

ٌة حاساناٌة ِلماْن كاانا ي اْرُجو اَّللَّا وااْلي اْوما " : تعاىلانطالقا من قوله  ِخرا واذاكارا االلاقاْد كاانا لاُكْم يف راُسوِل اَّللَِّ ُأْسوا
قدوة  ء جيب أن تكونجالاألوشخصية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته  (02ية األحزاب اآلسورة ) " اَّللَّا كاِثريا  

 . عماهلمهتم وأمور ؤسساللمديرين والرؤساء يف تسيري م
 :اةو اإقامة العدل واملس 1.2

ن يتفقد أالنظر يف مظامل مرؤوسيه بنفسه و  داري املسلم أن يقيم العدل وأن يتوىلاإلينبغي على القائد 
 .1ن ينزل الناس منازهلم فيقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأتأم وأن ينصف املظلوم من الظامل و أحواهل

                                                             
 .؛ مرجع سابقمفرح بن سليمان القوسي 1
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جر على األعمال، فينبغي أن يكون األينبغي أن يبخس العامل حقه عند التعاقد على أي عمل من  وال
 .(رواه احلاكم)" جر على قدر نصيبك ونفقتكاألإن لك من : "قدر العمل حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص

وأمانة يف عنق وجيب أن يعطي حق العامل عند فراغه من عمله دون مماطلة، ألن هذا احلق أصبح دينا 
 .(رواه مسلم)" جري حقه قبل أن جيف عرقهاألأعطوا : "صاحب العمل عليه أن يؤديه، كما قال ملسو هيلع هللا ىلص

خرية تعترب األقتصادية، وعلى اعتبار أن هذه االمن خالل مؤسساته  الإإن أي اقتصاد ال ميكن بناؤه 
إجياد مكانة هلا بني املؤسسات يف  أجلقتصادية للبالد، وابلتايل النهوض هبا من االساسي لرفع احلركة األاحملرك 
قتصاد الوطين، وجب على املؤسسة اجلزائرية بناء ثقافة االخرى، وذلك من خالل مسامهتها يف دعم األالدول 

مها ابلقيم اإلدارية تنظيمية قوية تستمد قيمها من الثقافة االسالمية، اليت هي يف األساس ثقافة اجملتمع، وتدع
احلديثة مواكبة منها ملختلف التغريات  والتطورات وسعيا منها للتأقلم واالستمرار مبا حيقق هلا أهدافها وأهداف 

 .خمتلف األطراف املرتبطة هبا
فكار وكل ما هو جديد وخيدم األاملؤسسة مطالبة بتبين كل املفاهيم، الربامج، فكما سبق وأن ذكران فإن 

ها وجناحها، وعليها حتمل خمتلف مسؤوليتها، فلم تعد مسؤولية املؤسسة تقتصر على استمرار ويضمن مصاحلها 
رابح وزايدة احلصة السوقية بل امتدت لتشمل مسؤولياهتا جتاه اجملتمع، البيئة، أصحاب املصاحل األجمرد حتقيق 

ملسؤولية االجتماعية ابوخمتلف األطراف وبذلك تضاف إىل مسؤوليتها مسؤولية جديدة هي ما يعرف 
 .للمؤسسات
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 للمؤسسة جتماعية ضمن الثقافة التنظيميةاالاملسؤولية  أبعاد :املبحث الرابع 

جيابية اليت تلعبها الثقافة اإلدوار األالثقافة هي قوة خفية ذات أتثري متعدد اجلوانب إجيااب وسلبا، فمن 
حساس ابهلوية، فكلما كان من املمكن التعرف على إلفيها اب التنظيمية يف املؤسسة هي أهنا تزودها والعاملني

فكار والقيم اليت تسود يف املؤسسة كلما قوي ارتباط العاملني برسالة املؤسسة وزاد شعورهم أبهنم جزء حيوي األ
لك لتزام برسالة املؤسسة، ذاالسرتاتيجية اليت تلعبها الثقافة يف املؤسسة هي خلق اإلدوار األمنها،كذلك من 

نتماء القوي للمؤسسة بفعل إلإذا أحسوا اب الإعادة ينحصر حول ما يؤثر عليهم شخصيا،  األفرادألن تفكري 
الثقافة التنظيمية السائدة واملسيطرة، حيث يشعرون أن اهتمامات املؤسسة اليت ينتمون إليها أكرب من 

 .1اهتماماهتم الشخصية أي أن املؤسسة أهم شيء ابلنسبة هلم
ة دجمها ضمن ثقافتها التنظيمية ولاجتماعية وحماالاملسؤولية  بعاداملنطلق فإن تبين املؤسسة ألمن هذا 

 األبعاديف املؤسسة من تبين هذه  اإلدارةو  األفرادسرتاتيجية، سوف ميكن اإلوقبل ذلك ضمن رسالتها ورؤيتها 
 .هاأهدافاملؤسسة ومن والعمل على حتقيقها وتطبيقها على أرض الواقع، ابعتبارها جزء من رسالة 

 مبسؤوليتها ؤسسةامل التزام مييز رادي الذياإلو  ابلطابع الطوعيجتماعية تتصف االإن املسؤولية 
 التزامات نتيجة وليست ؤسسةامل ثقافة من جزءاً  تصبح حبيث ،ذات املصلحة األطرافجتاه خمتلف  جتماعيةاال

ليست زمنية  مدة خالل ؤسسةامل على ابلفائدة تعود معنوية قيمة له الطوعي لتزاماال هذا تعاقدية، أو قانونية
ذات  األطراف مجيع طرف من جيايباإل بدورها اعرتاف شكل على يكون مقابل ؤسسةامل تنتظر حبيث ،ابلبعيدة

الثقافة التنظيمية ز املفهوم السطحي الدعائي للعمل اخلريي لتصبح جزءًا من و اهي بذلك تتجاملصلحة، ف
 . للمؤسسة

ذات  األطرافجتاه خمتلف  األخالقيةلتزامات الطوعية االجتماعية جمموعة من االفإذا كانت املسؤولية 
جتماعية االمن أعطى تعريفا شامال للمسؤولية  أولالذي يعترب  Carrolحيث أن الباحث كارول املصلحة، 

املسؤولية : جتماعية يف أربعة هياالاملسؤولية  أبعادمن وضع هلا أسسها النظرية، فقد حدد  أولللمؤسسات، و 
فمثال املسامهون يركزون ، (ولاألشارة يف الفصل اإلكما سبقت )، القانونية واخلريية األخالقيةقتصادية، اال

 فهم يركزون على البعد القانوين يف حني الزابئنواحلكومة  قتصادي أما العاملوناال على البعد وىلاألابلدرجة 

                                                             
؛ أطروحة _وحدة ابتنة_دراسة ميدانية مبؤسسة قارورات الغاز_ املسألة الثقافية وعالقتها ابملشكالت التنظيمية يف املؤسسة اجلزائريةكمال بوقرة؛  1

 .922؛ ص 0221/0221 اجلزائر؛ دكتوراه يف علم االجتماع؛ جامعة ابتنة؛



 وأتثريها على املسؤولية االجتماعية للمؤسسات  لثقافة التنظيميةا    ل الثاين                          الفص

 

97 

 

أمهية أكرب  ونيعطوالبيئة  ومجاعات الضغطولكن اجملتمع احمللي  األخالقيمثال يركزون على البعد  واملنافسني
  .للبعد اخلريي التطوعي

 كل حتتاجه إداراي امشروع ضرورة حتمية، وهو ميثل اليوم جتماعيةاال ملسؤوليةلتزام اباالفقد أصبح 
 به بيطال واجبا اليوم أضحتا وحىت طبيعة ملكيتها، حيث اهتنشاطو املؤسسات على اختالف أحجامها 

 .فيه نشطت الذي اجملتمع يف مواطنا ؤسسةامل اعتبار من لزاميتها يستمد واجبا ،املصلحة أصحاب
 التوجهات بتحديد العليا اإلدارة خالهلا من تقوم اليت العملية هي سرتاتيجيةاال اإلدارةفإذا ما اعتربان أن 

، فإنه من الواجب على املوضوعة لإلسرتاتيجية املستمر والتقييم املناسب والتنفيذ الدقيق ابلتصميم جلاأل طويلة
 من يتجزأ ال اجزء اعتبارها و للمؤسسة، العامة سرتاتيجيةاال يف جتماعيةاال لمسؤوليةل الكامل الدمجاملؤسسة 

ثقافة أكثر منها التزامات واجبة التنفيذ ، لتصبح فيما بعد قتصاديةاال األهداف عن أمهية تقل ال ،هاأهداف
ات يملرحلة معينة، بل تصبح قيما متأصلة يف الثقافة التنظيمية للمؤسسة وتظهر وتتجسد يف ممارساهتا وسلوك

 .هاأفراد

 إسرتاتيجية وثقافة املؤسسةمراحل دمج أبعاد املسؤولية االجتماعية : املطلب األول

 املؤسسات كل حتتاجه إداري مشروع خيارا، إمنا ال ضرورة اليوم االجتماعية املسؤولية برامج أصبحت
 عنها، التعبري جمرد يكفي ال االجتماعية برامج املسؤولية وتنفيذ صياغة أجل ومن الكبرية، و املتوسطة و الصغرية

 .التنظيمي والتغيري التجديد تتطلب فعلية ممارسات خالل من تتم أن جيب بلا، إعالمي عنها اإلبالغ أو
 تبين املسؤولية االجتماعيةمن حتديد األهداف  .1

اعية، بعد إختاذ القرار تبين برامج املسؤولية االجتم اإلدارة وجملس العامة اإلدارة على يتعني البدء يف
 تبين أهداف و أسباب حتديد أي كنظام إداري جديد،ها  تبني وراء من حتقيقها املراد واألهداف احلاجات حتديد

 :1خمتلفتني حالتني بني منيز أن ميكن ناوه ،االجتماعية املسؤولية
 ولكنها االجتماعي اباللتزام تتعلق قبل من خربات أو جتارب أي للمؤسسة فيها تكون ال :ىلاألو  احلالة

 يف ذلك االجتماعية املسؤولية تبين قررت ضروري كرهان االجتماعية املسؤولية تبين أبمهية الكامل وإلدراكها
 :أمهها من خمتلفة منافع حتقق أن سبيل

 املؤسسة؛ خدمات و ملنتجات ووفائهم الزابئن رضا زايدة - 
 .احمللية السلطات و احمللي اجملتمع مع جيايباإل التواصل و التكامل حتقيق -

                                                             
دراسة تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب : تقييم مدى استجابة منظمات األعمال يف اجلزائر للمسؤولية االجتماعيةوهيبة مقدم؛   1

 .531صاجلزائري؛ مرجع سابق؛ 
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 حتسني يف ترغبو  االجتماعية املسؤولية أشكال من شكال قبل من طبقت اليت ةؤسسابمل فتتعلق :الثانية احلالة
 :التالية لألسباب ذلك و اجملال، هذا يف نتائجها و أدائها

 ؛الدولية و اإلقليمية و احمللية تنافسيتها زايدة و منافسيها عن التميز -
 ؛حوهلا من اجملتمع لتغريات وفقا االجتماعية التزاماهتا تطوير -
 ؛االجتماعية املسؤولية يف جيدة ممارسات متلك اليت ؤسساتامل وسط متميزة مكانة إجياد -
 .العمل سوق يف اجليد التموقع -

 .املصلحة أصحاب كل اهتمامات االعتبار بعني أتخذ أن جيب حتقيقها املراد األهداف أن مراعاة مع
 توافق السياسة العامة للمسؤولية االجتماعية مع رسالة املؤسسة .2

 األجل بعيد الطموح األوىل تعكس ،إنشائها حني بتحديدها تقوم ورسالة إسرتاتيجية رؤية مؤسسة لكل
 اليت احلاجات ونوع ؤسسةامل وجود من اهلدف (الرسالة أي)الثانية تعين و ،ؤسسةامل إليه تصل أن تود الذي
 املسؤولية وخطط وبرامج سياسة تتوافق أن وجيب، الصناعة نفس يف املنافسني ابقي عن ومتيزها تلبيها

 أن نضمن بذلك و حتقيقها، يف وتسهم ختدمها، أن جيب ذلك من أكثر بل ،الرؤية هذه مع االجتماعية
 وأهدافها ورسالتها رؤيتها حتقيق يؤجل أو لمؤسسةل الحقة مشكالت أي خيلق لن االجتماعي االلتزام

 .1اإلسرتاتيجية
حيث عند وضع السياسة العامة لربامج املسؤولية االجتماعية يكون انطالقا من السياسة العامة 

 .تتوافق معها وتنبثق من أهدافها االسرتاتيجيةللمؤسسة، فيجب أن 
 صياغة السياسة العامة للمؤسسة جتاه املسؤولية االجتماعية .3

، وعلى املؤسسة عند االجتماعية ابملسؤولية املتعلقة احملاور ألهم العريضة اخلطوط العامة السياسة متثل
يف بيئتها، مثل قانون العمل ومحاية املستهلك وضعها هلذه السياسة مراعاة خمتلف القوانني والتشريعات السائدة 

 واملتمثل املطلوب األدىن احلد اخلطط هذه تشمل أن جيب االجتماعية املسؤولية خلطط إعدادها عندف...والبيئة
 :منها أخرى جوانب ملراعاة ابإلضافة القوانني احرتام يف
 تكون انطالقا من الرسالة؛ ة واليتوضع األهداف االسرتاتيجية من تطبيق املسؤولية االجتماعي -
إدراج املسؤولية االجتماعية ضمن رسالة املؤسسة، من خالل حتديد طبيعة الربامج املراد تبينها والفئة  -

 املستهدفة، حتديد جمال العمل واخلدمات املراد تقدميها؛
وفقا  حتديد إمكانيات وموارد املؤسسة ومالئمتها مع احتياجات أصحاب املصاحل املختلف وترتيبها -

 ؛(وفق هرم كارول للمسؤولية االجتماعية)لألولوايت 
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 تنفيذ برامج املسؤولية االجتماعية .4
 إىل تبادر ؤسسات، وجب أنامل يفمن أجل ضمان التطبيق اجليد خلطط وبرامج املسؤولية االجتماعية 

، ويف حال عدم توفر اإلمكانيات الكافية وإذا ما كانت املؤسسة يف املراحل مستقلة إدارية وظيفة ختصيص
جلنة إدارية مشكلة من خمتلف إىل األوىل من التبين للمسؤولية االجتماعية فإنه من املمكن أن توكل هذه املهام 

 إبدارة لتقوم ريةاستشا جهة مع التعاقدؤسسة للم ميكن مااإلدارات املعنية بربامج املسؤولية االجتماعية، ك
 .تنفيذها و االجتماعية املسؤولية مشاريع

 وإعطائها االجتماعية، املسؤولية أنشطة لدعم منتظم وبشكل حمددة ميزانيات ختصيص جيبو 
 واخلسارة، الربح بعوامل تتأثر ال لكي األساسية امليزانية عن امليزانيات هذه فصل مع براجمها لدعم االستقاللية

 .اخلسارة حاالت يف إيقافها يتم ال لكي
ولتنفيذ برامج املسؤولية االجتماعية وجب إحداث تغيري تنظيمي يضمن التنفيذ الناجح هلذه الربامج 

جيب أن تكون لتزامات االفإن هذه وااللتزامات، والعمل على دجمها ضمن الثقافة التنظيمية للمؤسسة، 
، فالثقافة متتلك قوة التأثري على خمتلف العناصر مرسخة يف ثقافة املؤسسة، يف قيمها واسرتاتيجياهتا

 .اإلسرتاتيجيات إىلنظم العالقات واملعلومات وصوال  إىلداري اإلالتنظيمية، من النمط 
 : ميمرحلة التقي .5

استكماال ملراحل دمج وبناء اسرتاتيجية املسؤولية االجتماعية وبعد التنفيذ الفعلي هلذه الربامج وجب 
قياس األثر الناتج عن تبين  هذه االسرتاتيجية وحتقيقها ألهدافها املسطرة، وذلك من خاللتقييم مدى جناح 

يف )هذه الربامج وااللتزام هبا، وهو ما يتمثل يف قياس األداء االجتماعي من خالل النماذج سالفة الذكر 
املستدام ومنوذج أصحاب منوذج احملاسبة االجتماعية، بطاقة األداء املتوازن : واملتمثلة يف( الفصل األول

  .املصاحل

يت مرحلة حتليل النتائج املتحصل عليها، من خالل تقييم النتائج ميع املعلومات وعملية القياس، أتبعد جت
اتيجية املؤسسة وثقافتها التنظيمية، من خالل رت سبرامج املسؤولية االجتماعية ضمن إاحملققة من تبين ودمج 

يت أخريا عملية حتديد الفجوة وتقدمي البدائل واحللول يف حالة حتقيقه مع ما مت التخطيط له، لتأ مقارنة ما مت
 .وتدارك النقائص وتصحيحها عدم التمكن من حتقيق هذه األهداف

، ويرجع السبب يف ذلك يف كثري من جتماعيةاالمبسؤوليتها  يف االلتزاماملؤسسات  بعض وقد تفشل
ة تغيري ولاحم الإاملؤسسات  هذهالعليا يف  اإلدارة فما علىضعف ثقافتها التنظيمية واهتزازها،  إىلحيان األ

 ملمارسةرضية األلتمهد  (وفق مراحل التغيري اليت سبقت اإلشارة إليها يف املبحث الثالث) ثقافتها التنظيمية
 . أبعاد املسؤولية االجتماعية، من خالل دعم منظومتها القيمية مببادئ و املسؤولية االجتماعية بنجاح
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 اجلانب دمج أجل منأساسية  مراحل ثالث (R. Ackerman et R. Bauer ) من كل قد حددو 
 :1املؤسسات وهي يف االجتماعي

 مبادئ بصياغة املعين (إلداريجانب املسري امن  التغيري عملية أبمهية وعي وجود تتطلب :األوىل املرحلة
 واالقتصادية التقنية لألبعاد فهم عدم هناك يكون املرحلة هذه اللفخ ،(االجتماعية للمسؤولية العامة السياسة

 وقد ،(النتائج املنتظرة) مفهوما يكون ال التغيري لعملية امللموس األثر أن ما، كالتغيري عن النامجة واالجتماعية
 املخصصة؛ املوارد وغياب الكفاءة غياب بسبب االلتزام هبذه األبعاد يف ملؤسسةا مسريو يرتدد

، االجتماعي اجلانب يف تبنيها املراد السياسة طبيعة على الرتكيز يتم خالهلا التعلم، مرحلة هي :الثانية املرحلة
 توضيحها و ..الصناعي، االهتمام ابجملتمع، املستهلكون، املالكون التلوث مشكلة العمل، يف املساواة مثال

 على يعمل خبري أسهايرت  خمتصة وظيفة خلق املرحلة األفضل خالل هذهتطبيقها، من  كيفية وتوضيح للعاملني
 ؛به املرتبطة العمل وطرق األشخاص وحتديد االجتماعي الربانمج توصيف وتوضيح

 ووضعها التغيري عملية تعميم يف هنا يكمن التحديو  التنظيمي وااللتزام املشاركة مرحلة وهي: ثةالثال املرحلة
 ابلقرارات شخصيا يهتم و ،التنفيذ يف البدء أجل من واضحة إشارات إرسال يف املسري يبدأ التطبيق، أين  حيز

 خمتلف على املوارد ختصيصو  الالزمة اإلجراءات وضع يف يكون والرتكيز املبادرة يف أسبقيته إلثبات الصعبة
والسياسات إىل قيم ومبادئ مرتسخة يف واالنتقال هبذه الربامج ، املهنة وتطوير التقييم أنظمة تغيري و األقسام

 .الثقافة التنظيمية للمؤسسة

 :وميكن تلخيص املراحل السالفة الذكر يف الشكل  املوايل

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Aurélien Acquier et Thibault Daudigeos et Bertrand Valiorgue, La Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) 

comme enjeu organisationnel et managérial : l’héritage oublié du courant Corporate Social Responsiveness, 

Communication présentée au XVIII ème Conférence Internationale de Management Stratégique, Grenoble, France, 2 au 5 

juin 2009,p-p:15-16. 
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 للمؤسسةاملراحل املقرتحة لدمج املسؤولية االجتماعية ضمن الثقافة التنظيمية (: 24-22)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 من اعداد الباحثة: املصدر

 املسؤولية االجتماعية  اختاذ القرار بتبين
انطالقا من رسالة املؤسسة وثقافتها 

 التنظيمية

ربامج املسؤولية لصياغة السياسة العامة 
 االجتماعية 

 التنفيذ الفعلي لربامج املسؤولية االجتماعية 
 

 تقييم مدى جناح تطبيق برامج املسؤولية االجتماعية 
 وحتديد النقائص وإجياد البدائل واحللول
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يف  كقيم ومبادئااللتزام القانوين وااللتزام االقتصادي  

 الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسة
 

 

 التنظيمي مبا يتناسب مع الربامج اجلديدة التغيري
 (نشاء وظيفة مستقلة تعىن بتنفيذ برامج املسؤولية االجتماعيةإ)
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  الثقافة التنظيمية للمؤسسةضمن  األخالقيلتزام اال: ثاينالاملطلب 

 األخالقيةتؤدي القيم حيث ، "اجليدة عمالاأل هي عمالاأل أخالقيات " تقول تقليدية عبارة هناك
عامال  ، دورا أساسيا يف التأثري على سلوكه ونشاطاته بل وممارساته اليومية سواء كانوخاصة القيم الفاضلة

العامل وكل نشاط خالق يف كل نشاط يقوم به األ، وعليه جيب أن تتجلى هذه مسؤوال يف املؤسسة أوعاداي 
املختلفة مما خيلق لنا  ضمن نشاطات املؤسسة األخالقيةقيم الة دمج ولاخالل حمؤسسة، وهذا من تقوم به امل
 ،األطرافالسليمة يف التسيري والتعامل مع خمتلف  األخالقياتمسؤولة أخالقيا واليت تعتمد على مؤسسة 

وبني العاملني  اإلدارةاملنتشرة بني العاملني و  األخالقياتمانة هي األحرتام و االن، و اعندما يكون الصدق، التعف
 السائدة تنظيميةالافة مما جيعل الثق تفجري طاقات العاملني لصاحل العمل إىلوبعضهم البعض، هذا يؤدي 

 .جتماعيةاالمشبعة بقيم أخالقية تساعدها على التزامها مبسؤوليتها 

 :جتاه العامل للمؤسسة األخالقيلتزام اال .1
فضل، ألن العاملني املهرة األإذا كانت املؤسسات تويل اهتماما لرأس املال البشري فالبد أن تقدم هلم 

جتماعية من بني عوامل أخرى يف االالعاملي أصبحوا يركزون على عامل املسؤولية  أوسواء على املستوى احمللي 
أكثر الناس حيبذون العمل يف املؤسسات اليت هلا سياسات اختيار املؤسسة، وقد أثبت ذلك جتريبيا حيث أن 

 .1بيئية وجمتمعية جيدة
مور األو  اإلجراءاتعمال يف كل األنه من الضروري على املؤسسة أن تدمج وتتبىن مبادئ أخالقيات فإ

مهمة وهي حتديد املناصب الشاغرة مرورا  أولالعاملني فيها، انطالقا من  األفراداملتعلقة ابملوارد البشرية و 
لتزام االمر يقوي األ، حيث أن هذا األداءالرقابة وتقييم  إىلوصوال  جور واملكافآتاألابلتوظيف وسياسة 

مببادئ العمل الصحيح والصادق، ويبعد املؤسسة على أن ترى مصاحلها مبنظور ضيق ال يستوعب غري املعايري 
 .املالية والرحبية

 للعاملني جيابيةاإل املؤسسة صورة يعكس الذي الوجه تعتربختيار والتعيني اليت االفمثال يف إطار عملية 
 ؛اهةنز وال والعدالة واملصداقية ابملسؤولية اهتإجراءا تتسم أن وجيب تمعجملا يف خرىاأل وللفئات داخلها

                                                             
1
Johan Anselmsson, Ulf Johansson, "Corporate Social Responsibility and the Positioning of 

Grocery Brands - An exploratory Study of Retailer and Manufacturers Brands at Point of 

Purchase", International Journal of Retail & Distribution Management,Vol.35, n°10, 2007, p835. 
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 العمل حياة جودة لتحقيق املبذولة اجلهود تركيز يف املؤسسة تتبناهجيب أن  الذي األخالقي دورلا تجسدو ي
 :التالية والعناصر األبعاد وفق
 ؛العاملني داءأل املدعمة واملعنوية البيئية الظروف توفري -
 ؛الواسع مبعناها للعمال الفعلية املشاركة -
 ؛العاملني طموحات وإشباع الوظائف إثراء -
 ؛الوظيفي ستقراراال متطلبات توفري -
 ...مهتوخصوصيا العاملني كرامة على واحلفاظ جتماعيةاال العدالة -

للمؤسسة جتاه العمال، هناك التزامات جيب أن يتبناها العاملون  األخالقيةيف اجلهة املقابلة لاللتزامات 
 : جتاه املؤسسة اليت ينتمون إليها، فمثال

هدااي مقابل تسوية وضعية طرف معني، سواء من داخل  أوى و ااحلفاظ على أسرار العمل وعدم قبول رش_ 
 خارج املؤسسة؛ أو
 داري؛اإلاحرتام مبادئ الشفافية وحماربة الرشوة والفساد _ 
 .تفضيل املصلحة العامة ومصلحة املؤسسة على املصلحة الشخصية_ 

، املستهلكني أبمانة جتاهولية أخالقية ؤ سمب تلتزم على املؤسسة أن :جتاه املستهلك األخالقيلتزام اال .9
 املؤسسةتكون حاجة ورغبة املستهلكني عند اختاذ القرار موضع اعتبار وبذلك ستحظى  حيث جيب أن

 :و للمستهلكني حقوق جيب أن تضمنها وحتققها املؤسسة ،بقبول واحرتام اجلمهور
ا، حبيث من ملنتجاهتاآلوالقانونية لضمان التشغيل  األخالقيةابلناحية  تلتزم املؤسسةجيب أن : ماناألق يف احل

 ستخداماالجيب أن يشعر املستهلك أنه متأكد من أن البضائع واخلدمات اليت يشرتيها لن تسبب له ضرر يف 
 .العادي

مكوانته ليستطيع أن املعلومات الكافية عن املنتج و للمستهلك ن توفر املؤسسة ملزمة أبن إ: املعرفةاحلق يف 
 . ابلشراء والؤ قرار مسيتخذ 

عالن عن املنتج ولكنها االحلفظ حق املستهلك يف املعرفة ال تشمل فقط اخلداع يف  األخالقيةولية ؤ ن املسإ
والفواتري اليت ابملستهلك من تعليقات البائعني، شهادات الضمان  تصالاالتتعدى ذلك لتشمل كل وسائل 

وهذا ما على املؤسسة إتباعه وتبنيه يف  لتعطي صورة واضحة ودقيقة وصادقة عن املنتج ةجيب أن تراقب بشد
 .تعامالهتا مع مجهور املستهلكني
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وعلى  ،اخلدمة اليت حيتاج ويريد أن يشرتيها أوإن من حق املستهلك أن خيتار املنتج  :ختياراالاحلق يف 
وابلتايل  احتافظ على هذا احلق، حىت لو اخنفضت مبيعاهتأن يف  األخالقيةاليت تلتزم ابملسئولية  املؤسسة
 . اأرابحه
أييت نتيجة وضع معلومات كافية صادقة عن املنتج حبيث يسهل اختاذ  ختياراالن حق املستهلك يف إ

سالمية من حيث الشفافية وعدم االوهذا ما يتوافق مع مبادئ الشريعة  غريه أوقرار الشراء واختيار هذا املنتج 
 .، فهي قيمة اخالقية إنسانية جيب أن تكون مرتخسة يف ثقافة املؤسسةالغش
حيث جيب  ،ن املستهلك من حقه أن يعرب عن شكواه من املنتج للطرف الصحيحإ: يف إبداء الرأياحلق 

من عدم وجود  تتأكدبعد فرتة ل هب تصالاالعلى حترص حترتم بشدة شكوى العميل، لذلك  على املؤسسة أن
التحقيق يف أي شكوى  أوتنشأ هبا قسم خلدمة ما بعد البيع حلل أي مشكلة  أن وعلى املؤسسة ،أي شكوى

 .املعاجلة اإلجراءاتوسرعة اختاذ 
 أويف مهنة معينة  أوسواء على صعيد الفرد يف الوظيفة  األخالقيةلتزام ابملبادئ والسلوكيات االإن 

مر األضمن جمموعة وحىت يف املؤسسات، يعترب ذو أمهية ابلغة ملختلف شرائح اجملتمع، حيث أن هذا 
نظور ضيق ال لتزام مببادئ العمل الصحيح والصادق، ويبعد املؤسسة على أن ترى مصاحلها مبااليقوي 

 .املالية والرحبيةيستوعب غري املعايري 
 :التطوعي واخلريي قيمة سائدة يف الثقافة التنظيمية للمؤسسة لتزاماال: املطلب الثالث

ها،  أهدافمبا أن اجملتمع يعطي املؤسسة موطنا لنشاطها ويوفر هلا كل املعطيات ملوازنة نشاطها وحتقيق 
 .كان لزاما عليها أن تكون عضوا انفعا يف هذا اجملتمع، تقوم بواجباهتا وتتحمل مسؤولياهتا جتاهه

حتقيق التنمية من خالل مرافقها  إىلقتصادي االحيث تسعى كافة الدول بغض النظر عن درجة تقدمها 
 .تة، وهذا ما يعترب التزاما جتاه اجملتمعو انتاجية واخلدمية ولو بدرجات متفاإلومؤسساهتا 

 ربط على القدرة هو العامة سياستها إعداد عند عتباراال بعني ؤسسةامل أتخذه أن جيب حتدي أهمف
ة عند تغيري ثقافتها التنظيمية أن جتعل ؤسسجيب على امل، حيث اجملتمع بقضااي جتماعيةاال املسؤولية برامج

 : ، من خاللمبادئ الثقافة التنظيمية اجلديدةخدمة اجملتمع والسهر على املصلحة العامة من قيم و 
  نشطة والربامج الثقافية والرتفيهية، الرايضية والفنية اليت تساهم يف خدمة األالتشجيع على املشاركة يف

 اجملتمع؛ أطرافخمتلف 
  أما ابلنسبة لإلدارة العليا العمل األفراداملشاركة يف الندوات واملؤمترات العلمية لتحسني مستوى وقدرات ،

حباث العلمية اليت األ أواجلامعات  ت املختلفة سواء أحباثاالحباث العلمية يف اجملاألعلى متويل خمتلف 
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حبوث تطوير املنتجات واخلدمات، حبوث إجياد : ت متعددة ختدم البشرية مثلاالتقوم هبا املؤسسات يف جم
 ..مصادر بديلة للطاقة، البحوث الزراعية

  زمات وتقدمي املساعدات والدعم للمنظمات احلكومية وغري احلكومية األاملسامهة يف مواجهة الكوارث و
 ؛األفرادضاع اجملتمع وحتسني حياة أو اليت تعمل يف جمال حتسني 

 قتصادية من خالل احرتام مبادئ املنافسة والتطور االنظمة والقوانني يف ممارسة العملية أللتزام اباال
 التكنولوجي الذي يستفيد منه اجملتمع؛

 أطرافجتماعي بني خمتلف االلربامج اخلاصة حبماية الثقافة احمللية للمجتمع وتعزيزها وتعزيز التكافل دعم ا 
 اجملتمع؛

  جتماعية؛االتقدمي املنح واهلبات للجمعيات اخلريية و 
  حتياجات اخلاصة؛االتقدمي مناصب عمل لذوي 
 ومساندة الدولة يف حل مشكلة  املسامهة يف حتسني وتطوير بعض املدن وحتسني اخلدمات الصحية، ودعم

 سكان واملواصالت؛اإل
 اجملتمع فراداملسامهة يف عالج مشكلة البطالة من خالل العمل على خلق وظائف وفرص عمل أل. 

 أو معينة، ظروف توفر يف ممارسته ةؤسسامل ختتار اجتماعيا ترفا جتماعيةاال املسؤولية اليوم تعد لمف
 يف وجودها من اكتسبتها اليت املواطنة واجبات عليها متليه واجب هي إمنا للضغوطات، تعرضها بسبب
 .به أتثرها و عليه أتثريها و به ارتباطها و اجملتمع
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 للمؤسسة الثقافة التنظيمية ضمن قانوينلتزام الاال: املطلب الثالث
خرية األجتماعية، وإذا كانت هذه االهي عنصر أساسي يف املسؤولية  قانونيةإذا كانت املسؤولية ال

طار اإلإطارا عاما يفرتض أن ال حتيد عنه املؤسسات، فإن هذا  متثل قتصاديةاالوالتطوعية و  األخالقيةاملسؤولية و 
للمختلف إدارات املؤسسة وأنشطتها الفرعية وملختلف  قانونياالعام يتجسد آبليات وصيغ عمل تنتهج سلوكا 

  .اإلداريةت املديرين يف مجيع املستواي
ت االشكاالالعديد من  أيضاقتصادي والثقايف، رافقه االفالتطور احلاصل يف البيئة العاملية على املستوى 

تزايد الضغط على املؤسسات لتحمل مسؤوليتها القانونية  إىلوالقانوين، هذا ما أدى  األخالقيعلى املستوى 
احرتام عادات وتقاليد اجملتمع الذي تنشط فيه، بل أبعد من  إىل ابإلضافة نساناالمن خالل مراعاهتا حلقوق 

 . نسانااللتزام ابلقوانني والتشريعات واحرتام حقوق االونية ونشر ثقافة نذلك تعزيز القيم القا
 :يف ما يلي القانونيةت االوميكن تلخيص اجمل

 وظيف واملوظفني؛احرتام مبادئ تكافؤ الفرص يف التوظيف وإزالة التمييز فيما يتعلق ابلت_ 
 طفال؛األلغاء الفعلي لتشغيل اال_ 
 نسان وتوفري بيئة عمل مالئمة وآمنة؛االاحرتام حقوق _ 
 داري؛اإلاحرتام مبادئ الشفافية وحماربة الرشوة والفساد _ 
نظام التعويضات  إىلضافة جور والتقاعد، إاأللتزام بكافة املسؤوليات جتاه العمال وحقوقهم من اال_
 جتماعية؛االمتيازات االو 

 إلجراءات واملنفذة طبقا واملعلنة املكتوبة والدولية احمللية السارية واللوائح القوانني ة جبميعؤسسامل تلتزم أن_ 
 ؛ملام هبااإلو  وحمددة راسخة

 .لتزام ابلقواننياالو  لتزامات الضريبيةاالتسديد _ 

 

 

 

 



 وأتثريها على املسؤولية االجتماعية للمؤسسات  لثقافة التنظيميةا    ل الثاين                          الفص

 

107 

 

 يف الثقافة التنظيمية للمؤسسةقيمة أساسية قتصادي االلتزام اال: املطلب الرابع
عمال التجارية، األالربح كجانب من جوانب  إىلجتماعية ال يشري االقتصادي للمسؤولية االإن البعد 

قتصادي قائم على تقدمي منتجات ااملؤسسات ابلنظرة التقليدية و أبهنا وحدة إنتاج ذات دور  إىلفلم يعد ينظر 
جمال  أوكان حجمها  أايً  أبساليب تروجيية مبهرة، بل أصبحت املؤسساتجبودة عالية و أبسعار مقبولة و 

فهي تعمل يف بيئة اجتماعية واقتصادية  ،ترتبط كذلك ابلوطن الذي تعمل فيهاقتصادية ت كياانعملها،  
، ولضغوط من كاملسامهني واملالّ قتصادية من جانب االحتقيق الكفاية  أجلمعقدة، تتعرض فيها لضغوط من 

تعظيم قيمتها املضافة للمجتمع   والعمل علىجتماعية االقتصادية و االالتنمية يف حتقيق حتمل مسئولياهتا  أجل
 .من جهة أخرى ككل

الشريفة والتطور التكنولوجي حيث يشتمل على  مبادئ املنافسة إىلتستند قتصادية االفاملسؤولية 
تؤخذ يف إطار احرتام قواعد املنافسة العادلة واحلرة جتماعية، جيب أن االجمموعة كبرية من عناصر املسؤولية 

 .ستفادة التامة من التطور التكنولوجي ومبا ال يلحق ضررا على اجملتمع والبيئةاالو 
فكثريا ما مت حصر االلتزام االقتصادي للمؤسسة يف أدائها املايل، وهو مرادف خطأ للمسؤولية 

ها االجتماعية، صحيح أن األداء االقتصادي للمؤسسة له أتثريات االقتصادية يف إطار التزام املؤسسة مبسؤوليت
ولية االقتصادية ليست جمرد املسؤ لكن  أصحاب املصاحل، األطرافمباشرة و غري مباشرة على اجملتمع و كل 

 .. والقيمة املضافة واألرابح والديون تشغيلال معدالت ، وتسجيلةة مالييمسؤول
 :يكون ضمن اسرتاتيجية وثقافة املؤسسة من خاللجيب أن  البعد االقتصادي لالستدامةف

واالستفادة من  على املدى الطويلاملؤسسة  عمليات تطوير جيعل من املمكن اقتصادي جيد داءأ -
  اجملتمع مبختلف مكوانته وأطرافه؛رفاه التنمية و  ها من أجل حتقيقاالستثمار فيالتطورات التكنولوجية و 

مما ينشط االستهالك والطلب  تتناسب واجملهود املبذول؛جيدة،  رواتب احلصول علىحق العمال يف  -
 وابلتايل تنشيط الدورة االقتصادية؛

جيب أن يكون قيمة أخالقية قبل أن تفرض بقوة القانون، فااللتزام بدفع الضرائب  دفع الضرائب -
إذا ما اعتربان أن ، ...احمللي  اجملتمع احلكومية وأنشطة والربامج صناعة اخلدمات ينعكس على تطوير

 الضرائب اجملتمع يف إطار العقد االجتماعي، حيث أن رفاه من املسامهني الرئيسيني يف هياملؤسسة 
غري  إضافة لكونه، التهرب من دفع الضرائبة، على خالف توزيع الثرو و  خلق كبري على هلا أتثري

 من االستفادة من املؤسسة؛ اجملتمع حيرمفهو  قانوين وال أخالقي
 .لألفراد الذين يستحقوهنا واحلوافز املكافآت وتركيز، والفساد الرشوة حماربة -
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جراءاهتا وتعامالهتا مع إاملؤسسة، من خالل  أفرادلتزامات جيب أن تغرس وتنشر بني االهذه القيم و 
لتزام هبذه القيم وتبنيها والعمل على االبيئتها الداخلية واخلارجية، فيجب أن يدرك كل فرد يف املؤسسة ضرورة 

جتماعية، تكون االملسؤولية ابفإذا جنحت املؤسسة يف إرساء ثقافة تنظيمية قوية تؤمن . احملافظة عليها وتطويرها
 .جتماعيةاالقد قطعت شوطا كبريا يف رحلتها حنو خدمة اجملتمع والنجاح يف تطبيق برامج املسؤولية 

وجه الرئيس يبقى املناخ السائد منحيث 
ُ
الذي يؤثر يف  يقيم واعتقادات مرتسخة يف املؤسسة هو امل

ونشاطات واضحة يسهل فهمها  أهدافوذلك عن طريق وضع ، همأهدافحتقيق  أجلقرارات املديرين من 
ب سلوكيات و التأديتها يف أحسن الظروف، وجناح هذه العملية رهني بتج( العمال) األفرادوتبنيها من قبل 

والقيادة،  األفرادفقية بني األتلعب الثقافة التنظيمية دورا يف إنعاش العالقات العمودية و  ينا إجياابً، أالعمال معه
سباب اليت األفهي من بني  تصال وتيسر أشكال املعامالت داخل إطار املؤسسة،االكما توفر نظم املعلوماتية و 

ومن بني أسباب قدرهتا على الصمود، ومتاسك نسيجها لفرتة طويلة، مما يرسخ  تدل على عراقة املؤسسات،
نتماء للمؤسسة والعمل الاب األفرادهويتها على خالف املؤسسات الضعيفة، حيث أن الشعور املشرتك لدى 

ها يساعد على استقرارها وتطورها، أين تعمل املؤسسة على فرض مقاييس أهدافعلى إتباع سياستها وحتقيق 
طار سيدفع اإلن إتباع أي منط آخر خارج هذا أزها، و و اتعد مبثابة الرقابة ال ميكن جت األفرادأخالقية معينة على 

 . إلزامها ابلتقيد ابملعايري السائدة بقوة إىلبقوى مضادة 
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 :الفصل الصةخ

 
ينظّم حياة املؤسسة سواء يف اجلانب  أن الثقافة التنظيمية هي ذلك الدستور الذيمما سبق تبني لنا 

 إىلغري الرمسي؛ والثقافة ال تنشأ صدفة بل هي نتاج لعملية مستمرة ومتجددة تنتقل من جيل  أوالرمسي منها 
املنتمني هلذه املؤسسة،  األفرادها ومكوانهتا املختلفة يف تصرفات وسلوكيات بعادآخر داخل املؤسسة، وترسخ أب

اخلارجية وذلك  أوحيان متاشيا مع التغريات اليت حتدث يف البيئة سواء الداخلية األبعض وقد تتعرض للتغيري يف 
 .ستمرار والنجاح للمؤسسةاالضمان التكيف و  أجلمن 

اليت فرضتها البيئة  ،وما املسؤولية االجتماعية للمؤسسات أببعادها ومبادئها إال متغري من هذه املتغريات
جند أن الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسة فقد  أخالقي قبل أن يكون قانوين،ووجب االلتزام هبا يف إطار 

 أبعادتكون هناك ، وقد جتماعية ضمن قيمها ومعتقداهتااالومبادئ املسؤولية  أبعادا من حتمل أساسا بعضً 
ها لضمان ثقافتها وقيم مما يدفع ابملؤسسة إىل تبنيها وترسيخها ضمن هذه املبادئوقيم تشجع على تبين 

 .ها وجناحهاالتكيف مع البيئة وضمان استمرار 
جتماعية للمؤسسات ضمن الثقافة التنظيمية للمؤسسة، االاملسؤولية طريقة دمج نا وضع تصور لولافقد ح

لتزام ابملسؤولية االضمن هذه الثقافة، نظرا ألمهية  ومبادائ اجعلها قيمً  إىلنتقال هبا من جمرد برامج االو 
 .لتزاماالجتماعية واملنافع اليت حتققها املؤسسة من هذا اال
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الث   صل الث 
 :الف 

 

 

مجتمع ومنهجية 

 امليدانية الدراسة
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 :متهيد

 
املسؤولية االجتماعية نتاجية أن تدرك أبن تصادية اجلزائرية خدمية كانت أو إعلى املؤسسة االق

بل  ال تعين تقدمي املساعدات واإلعاانت للجمعيات اخلريية يف األعياد واملناسبات فحسب، للمؤسسات
أن تتحلى به ابستمرار  ؤسساتمحيدا  جيب على امل اصبح سلوك  يتجاوز معناها احلقيقي ذلك أبشواط كبرية، لت

االجتماعية مرتسخة يف ثقافة ظهر أمهية أن تكون املسؤولية تومن هنا  ،ابعتبارها مواطنا  صاحلا  يف اجملتمع
 يف أتثري عملياهتا يف اجملتمع ؤسساتطريقة تنظر فيها املاملسؤولية االجتماعية هي ، فة وقيم العاملني هباؤسسامل

وهي بذلك تتجاوز  أخرى قطاعات مع تفاعلها ويف الداخلية أساليبها وعملياهتا يف وقيمها مبادئها وتؤكد
 .ؤسسة وإسرتاتيجيتهالمالتنظيمية ل ثقافةالاملفهوم السطحي الدعائي للعمل اخلريي لتصبح جزءا  من 

 توجهات على لنتعرف العملي، الواقع من كثريا نقرتب أن من خالل هذا الفصل سنحاولحيث 
جراء الدراسة امليدانية على بعض املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، اجلزائرية، من خالل إ االقتصادية املؤسسات

بوعريريج ية سطيف ووالية برج كل من وال يف تقع نتاجية اليتاإل املؤسسات بعض اختيار خالل من و ذلك
 .مؤسسة 22 بل  عددها واليت

 :جمموعة من العناصر إىلق سيتم يف هذا الفصل التطر 
تطور املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وانعكاس كل مرحلة على الثقافة  إىلق فيه سوف يتم التطر : املبحث األول

ومن مث التعرف على بعض املشكالت التنظيمية اليت تعاين منها والتزامها مبسؤوليتها االجتماعية،  هباالتنظيمية 
 .املؤسسة اجلزائرية، مث التعرف على مكانة وتطور املسؤولية االجتماعية يف النسيج االقتصادي اجلزائري

جتمع وعينة الدراسة ومن مث أهم وأبرز وسائل وأساليب عمع البياانت مبأما املبحث الثاين فيتناول التعريف 
 .جلتها إحصائيا، من أجل استعماهلا الحقا يف اختبار فرضيات الدراسة ومن مث اإلجابة عليهاومعا
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املوسسة االقتصادية تجتمايية ي االسوولية امليمية و ظتنالثقافة ال مسرية الثنائية: املبحث األول
 اجلزائرية

إن املؤسسة االقتصادية اجلزائرية مل تلعب حلد الساعة الدور املنوط هبا ابلشكل الصحيح واملتمثل أساسا 
 لكل واحد رقم املمول الدولة تزال مايف كوهنا أحد الفاعلني الرئيسيني يف حتقيق التنمية الشاملة، حيث 

 خالل من التمويل هذا كان سواء االجتماعي، أو االقتصادي اجملال يف التنموي الطابع ذات املشروعات
 أين للدولة، العمومية النفقات خمطط على بناء ختصيصها مت اليت احلكومية االستثمارات أو احلكومية اهليئات
 مع هة،ج من سابقة إدارية حقب رواسب لرتاكم نتيجة وذلك وغامضة، معقدة اجلزائر يف األعمال بيئة تعترب
املختلفة اليت والتطورات ، هذه احلقب واملراحل من جهة أخرى املتبع االقتصادي التوجه يف النهائي الفصل عدم

مرت عليها املؤسسة االقتصادية اجلزائرية أثرت بشكل واضح على النمط التسيريي هلذه املؤسسات وابلتايل 
املؤسسات مبسؤوليتها أتثريها على التزام هذه  إىلاالنعكاس على طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة، ابإلضافة 

 .االجتماعية

والتزامها  وأتثريها يلى ثقافتها التنظيمية اجلزائريةاالقتصادية مراحل تطور املوسسة : ولاملطلب األ
 مبسووليتها االتجتمايية

مبا أن ثقافة أي مؤسسة متثل انعكاسا لثقافة اجملتمع الذي تنشط فيه، فكان من الواجب دراسة ومعرفة 
التنظيمية السائدة يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، اليت شهدت العديد من اإلصالحات واليت  طبيعة الثقافة 

كان الغرض منها حتسني وضعيتها، وهذه اإلصالحات بدون شك أثرت على الثقافة التنظيمية هلذه 
ا املؤسسة املؤسسات، وهذا ما سنحاول دراسته يف هذا العنصر من خالل التطرق ألهم املراحل اليت مرت هب

  .االقتصادية اجلزائرية
ت بشكل كبري يف تغري املفاهيم تغريات عدة سامه االستقاللاجلزائري منذ  االقتصادعرف حيث 

اجلزائرية مبختلف قطاعاهتا  االقتصاديةو تعترب املؤسسة  ،إلسرتاتيجيات و ابلتايل تغـري القـــرارات و األنظمةاو 
 .د من التجارب واألنظمة املستوردةزالت خمتربا للعديابلرغم من أهنا كانت و ل لوطين،ا لالقتصادالقلب النابض 

احلقبة التارخيية املاضية لتفسري  إىلإن الواقع احلايل للتسيري يف املؤسسات اجلزائرية يلزم علينا الرجوع 
هذا العنصر تسليط الضوء على أهم املراحل اليت مرت لذا سنــحاول من خالل ، املتوصل إليها حاليا الوضعية

 .ةهبا املؤسسة االقتصادية اجلزائري
 
 



 جمتمع ومنهجية الدراسة امليدانية                                                                              :الفصل الثالث
 

111 
 

 (2699-2692)مرحلة التسيري الذايت .1

 إلدارةاب نو فبعد االستقالل غادر العامل، و اقتصادها شبه مدمر2692سنة  خرجت اجلزائر من احلرب
حيث غادر  ،اتركني املؤسسات و اإلدارات مهملة ،(معمرين و أجانب%  69) واملراكز احلساسة مناصبهم 

 . ألف شخص 099 أشهر 9خالل 
ذهاب كل اإلطارات  إىلمؤسسة خمربة أو معدومة متاما، ابإلضافة  099وقد تركت فرنسا حوايل 

مليون فرنك  059سجل يف شهر واحد وهو شهر جوان حتويل  أينوضعف وسائل التحويل وقلة األموال، 
 1.عرب البنوك، أما التحويالت غري البنكية فلم حتصى فرنسا إىلفرنسي 

اجلزائر نفسها أمام اقتصاد متخلف من كل النواحي واتبع لفرنسا يف غالبيته، حيث  تبصفة عامة وجد
 2.من الواردات أتيت من فرنسا كذلك %09من الصادرات موجهة لفرنسا و  05%

هتم ملئ الفراغ الذي تركه قدرا و فئاهتم على اختالفاجلزائريني خالل هذا الوقت حاول العمال 
ن األجانب هبدف محاية االقتصاد الوطين و مواصلة العملية اإلنتاجية يف املؤسسات قصد مواجهة و املسري 

 .وهذا التجاوب من طرف العمال سهل عملية جتسيد التسيري الذايت للمؤسسات ،احتياجات اجملتمع
 خالل من املؤسسات تسيري يف العمال اشرتاك على قائم ذايت منوذج أبنه الذايت التسيري يعرفحيث 

 بتسيري الفالحون فقام تلقائيا، العمومية للمؤسسات الذايت التسيري كان قد و .وإدارهتا اإلنتاج لوسائل متلكهم
 محاية هبدف الغرض، هلذا تكونت جمموعات خالل من املهملة اإلدارات و املصانع بتسيري العمال و املزارع

 .3اجملتمع احتياجات تلبية قصد اإلنتاجية العملية مواصلة و الوطين االقتصاد
وعليه فإن الفرد اجلزائري سواء كان مديرا أو عامال يف املؤسسة العمومية يف هذه الفرتة كان متأثرا جدا 

وضرورات املرحلة جعلت من العامل هو املدير يف نفس الوقت وهذا ما أثر على طبيعة  بثقافة التسيري الفرنسية،
الثقافة التنظيمية والنمط التسيريي يف هذه املرحلة، أين كانت املؤسسة العمومية هي الغالبة يف ظل غياب اتم 

ي يف حتقيق التنمية للقطاع اخلاص، مما انعكس على التزامات املؤسسة العمومية واعتبارها احملور الرئيس
 . االقتصادية واالجتماعية مما أضاف إليها أعباء اجتماعية كبرية

 
 

                                                             
 .22؛ ص2662؛ ديوان املطبوعات اجلامعية؛ اجلزائر؛ اقتصاد اجلزائر املستقلةأمحد هين؛  1
 .22؛ ص2602؛ ديوان املطبوعات اجلامعية؛ اجلزائر؛ 2609-2692لتجربة اجلزائرية ي التنمية والتخطيط عبد اللطيف بن أشنهو؛ ا 2
 ابتنة؛ جامعة منشورة، غري االقتصادية، العلوم يف الدولة دكتوراه دةهاش لنيل مقدمة رسالة ،اجلزائر ي التنمية و اخلاص القطاع ،مرازقة عيسى 3

 .295؛ ص2999/2990



 جمتمع ومنهجية الدراسة امليدانية                                                                              :الفصل الثالث
 

111 
 

 (2606-2690: )مرحلة التسيري االشرتاكي .2

قطاع البنوك التأميم، تغيريا حقيقيا حيث بدأهتا مبرحلة  2695جوان  26قد عرفت اجلزائر بعد اتريخ 
 . 2602فيفري  22، قطاع احملروقات 2609و  2699 مابني قطاع املؤسسات ،2699املناجم يف سنة و 

: مثال 2695ففي سنة ، بدأ متخذو القرار يف التفكري يف خلق شركات وطنية متزامنا مع مرحلة التأمي 
، الشركة الوطنية (SNS) بأتسست كل من الشركة الوطنية للنفط والغاز، الشركة الوطنية للحديد و الصل

إن هذه الشركات و غريها اعتربت (. SAA)، الشركة اجلزائرية للتأمني (SONITEX)للصناعات النسيجية 
  .التنمية إسرتاتيجيةآنذاك كأدوات أساسية لتحقيق 

بداية املرحلة احلقيقية لدخول اجلزائر يف التنمية، حيث جتسدت ابندماج القرار  2690وتعترب سنة 
دية اعتمادا على أسلوب التخطيط كأداة لتوجيه السياسي ابلقرار االقتصادي، شرع يف حتريك احلياة االقتصا

 .واعتماد سياسة الصناعات املصنعة وأسلوب التخطيط املركزي 1،التنمية وتنظيمها
جاءت مرحلة التسيري االشرتاكي للمؤسسات و اليت تعتمد على أساس النظام االشرتاكي الذي يرتكز و 

و ابلتايل ، و أن يكون العمال طرفا مهما يف تسيري و مراقبة هذه الشركات على امللكية العامة لوسائل اإلنتاج،
 2602.2، وذلك وفقا مليثاق التسيري االشرتاكي الصادر سنة (املنتج املسري،) أصبح العامل يتمتع بصفة

 على يرتكز و فيها، ابملشاركة اإلدارة أساليب من أسلوب للمؤسسات االشرتاكي التسيري إن منط
، املختلفة التسيري هيئات يف ممثليهم خالل من واقرتاحاهتم آبرائهم واملسامهة والتسيري الرقابة يف العمال مشاركة

وابلتايل ضمن هذا النمط يعترب العامل هو أساس قيام املؤسسة، حيث يتمتع حبرايت وصالحيات كثرية، كان 
ة املكونة هلذه املؤسسات، اليت تعترب يف هذه املرحلة السبيل األول يهلا أتثري على الثقافة التنظيمية والبيئة الداخل

تبين األعمال  إىلاجتماعية، فهي كانت املستقطب األول لليد العاملة ابإلضافة /لتحقيق تنمية اقتصادية
جتماعية التطوعية واملسامهة يف إجناز املرافق العمومية وتدعيم النشاطات االجتماعية، وابلتايل كانت األعباء اال

نتاجية العامل يف هذه الفرتة وأيضا انتشار فوق قدراهتا املالية، نظرا لقلة إاليت تقع على عاتق هذه املؤسسات ت
 .البطالة املقنعة، مما انعكس سلبا على مردودية هذه املؤسسات

ة مما أدى ولكن كان هلذا النهج العديد من السلبيات اليت أثرت على االقتصاد اجلزائري يف هذه املرحل
 .على ضرورة اعتماد إصالحات هيكلية لصاحل املؤسسة االقتصادية اجلزائرية

 
 

                                                             
 .02؛ ص2666؛ اجلزء األول؛ ديوان املطبوعات اجلامعية؛ اجلزائر؛ سياسة التخطيط وإيادة تنظيم مسارها ي اجلزائربلقاسم حسن هبلول؛ دمحم  1
 .232؛ جملة املفكر؛ جامعة بسكرة؛ العدد الثالث؛ صتقييم إيادة هيكلة املوسسة االقتصادية العمومية اجلزائريةماين عبد احلق؛  و الطيب داودي 2
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 (2663-2609: )مرحلة بداية اإلصالحات .3

إن النتائج احملققة من االستثمارات الضخمة اليت حققتها اجلزائر يف السبعينات مل تكن يف مستوى  
فاملؤسسات العمومية اليت كان ينتظر منها أن تبل  مستوى من النضج يف بداية الثمانينات  الطموحات املنتظرة،

ومتابعة االستثمار يف  املشاريع الضخمة إىلمل تقم ابلدور املنوط هبا، لذلك مت توقيف االستثمارات املوجهة 
 .املشاريع اليت هي قيد اإلجناز

حتطيم النسيج الصناعي يف الثمانينات مما  إىلة أدى إال أن توقيف االستثمار يف النشاطات الصناعي
 .جعل االقتصاد يعتمد اعتمادا كليا على الواردات اخلارجية

ومنذ بداية الثمانينات بدأت سياسات اقتصادية جديدة حتاول إحداث إصالحات هيكلية يف االقتصاد 
واملخطط ( 2602-2609)يني الوطين للتخفيف من حدة األزمات املتنامية، وقد كان املخططان اخلماس

جيسدان مرحلة اإلصالحات يف ظل استمرار النهج االشرتاكي مع إعادة االعتبار نسبيا ( 2605-2606)
 1.للقطاع اخلاص

و اتسمت هذه احلقبة بوجود مرحلتني مهمتني يف تطور املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، وهي إعادة 
 .اهليكلة العضوية واملالية

م واليت كانت ظاهرة خطرية على االقتصاد الوطين 2609األزمة اليت عاشها االقتصاد اجلزائري سنة  لكن
التسيري السيئ للمؤسسة وألجل هذه النتائج  إىلحيث اخنفض سعر برميل البرتول وتدهورت قيمته، ابإلضافة 

أحسن السبل لبناء اقتصاد وطين عصري وإخراج املؤسسة الوطنية من البريوقراطية عن البحث  إىلسعت اجلزائر 
مت مناقشة قضية النظام  ، وعليهوإعطائها احلرية الالزمة إلصدار قراراهتا اخلاصة لتسيري مواردها املالية واملادية 

ة مشاريع وقوانني حددت بعد دراس هم بدأت مرحلة تطبيق2600الرأمسايل أي استقاللية املؤسسة، ويف بداية 
 .احلكومة شروطها وخمططاهتا

حلة خطرية، مل تعرف أبدا البالد مر (سنوات التسعينيات )عرفت العشرية األخرية من القرن املاضي وقد 
فاألوضاع السياسية غري املستقرة أثرت بصورة سلبية على كل  نزالقات كاليت عرفتها خالل هذه احلقبة،إ

 .األوضاع االقتصادية واالجتماعية
لــقد عاش االقتصاد الوطين خالل هذه املرحلة هزات عدة جاءت نتيجة ختريب العديد من ممتلكات 

وكذا تسريح عماهلا  الدولة كحرق املصانع، هجرة اإلطارات والكوادر من جهة، وإفالس املؤسسات وغلقها،

                                                             
؛ 2، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري؛ جامعة سطيف ؛ أساليب تنمية املشرويات املصغرة والصغرية واملتوسطة ي االقتصاد اجلزائريصاحل صاحلي 1

 .20؛ ص 93/2992العدد 
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الوضع واستمر  من جهة أخرى، التدهور يف قيمة العملة، ولكن رغم هذا وذاك بقيت الدولة صامدة أمام هذا
 1.ويل القطاعات االقتصادية يف إتباع أنظمة جديدة خترج البالد من األزمةؤ مس

اخلاص ابلقرض والنقد ومبوجبه أنشئ جملس النقد  69/29م أصدرت الدولة قانون 2669ويف سنة 
والقروض والذي يعترب جملس إدارة البنك، فمن خالل هذا القانون أدركت الدولة أن السري األفضل للتنمية 

حترير االقتصاد الوطين إبتباع سياسة السوق احلرة ورفع يد الدولة عن  إىلوالنهوض ابقتصادها هو االنتقال 
 قانون صدور ، مث"اقتصاد السوق: "االقتصادية وإبراز نية توجهها السياسي حنو ما يسمى بـ العديد من األمور

ترقية االستثمار وإاتحة املزيد  إىلوالذي يهدف  95/29/2663االستثمار يف املرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 
آجال دراسة امللفات وإجراءات يف من احلرية واملساواة بني املتعاملني الوطنيني اخلواص واألجانب والتقليص 

  .جناز العقود وتسريع التحويالت وتعزيز الضماانتإ
 :ا حيثا وواضح  تسمت ابإلصالحات العضوية واملالية كان جلي  انعكاسات هذه املرحلة اليت اإن 

عالقاهتا االقتصادية  وتنظيم والتجارية االقتصادية بعملياهتا القيام يف املباشرة املسؤولية املؤسسة مت إعطاء -
والرتكيز على دورها االقتصادي مقارنة ابلدور وابلتايل حرية أكرب يف القيام ابالستثمارات واملشاريع 

 االجتماعي الذي كانت تلعبه؛
 وفقا لتوجهاهتا االقتصادية والتسيريية؛ مسؤولياهتا اختيار كذلك و البشرية و املادية مواردها تسيري -
وعليها التزامات جتاه  العمومية السلطات مع الدائمة العالقات ذات اقتصادية وسيلة هي اعتبار املؤسسة -

 .املصاحل أصحاب األطرافخمتلفة تشكل يف عمومها  أطراف
 كانت اليت و السبعيناتأواخر  منذ الدولة فيها شرعت اليت املالية و التنظيمية اإلصالحاتلكن 

 التخصيصية الكفاءة جمال يف سواء منها، املرجوة النتائج حتقق مل العمومية املؤسسات تطهري و لتأهيل موجهة
 .كبري بشكل العمومية املؤسسات تدهور تضاعف و اإلنتاجية، الفعالية أو
 2663ما بعد : مرحلة اقتصاد السوق .4

اقتصاد انفتاحي يلعب فيه  إىللقد شهدت هذه املرحلة حتوالت عميقة لالنتقال من اقتصاد إداري 
القطاع اخلاص احمللي واألجنيب دورا حموراي، وقد مت ذلك حتت مراقبة صندوق النقد الدويل من خالل التزام 

وتطبيق برانمج ( 32/95/2665- 2/92/2662) اجلزائر بتنفيذ برانمج االستقرار االقتصادي القصري املدى
وعقدت اجلزائر جمموعة من االتفاقات ( 92/92/2660-2/93/2665)التصحيح اهليكلي املتوسط املدى 

  2660.2مع البنك الدويل بعد 

                                                             
1 Daniel Mercure et autres ; Culture et Gestion en Algérie ;Edition ANEP ; L’Algérie ; 1997 
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هكذا دخلت اجلزائر يف عملية تعديل وتغيري لتشريعاهتا االقتصادية وهذا متاشيا واحمليط االقتصادي 
وكمثال عن هذه التغريات إصدار قانون جتاري  االقتصاد املفتوح ، إىلابعتبار أهنا انتقلت من االقتصاد املغلق 

 .اخل...قانون البورصة للقيم  اخلوصصة،املدنية مع األجانب ، اإلجراءاتجديد ، قانون 
 ومنه الداخلي الناتج يف املسامهةحيث فتحت اجلزائر اجملال أمام القطاع اخلاص لالستثمار من أجل 

 اهلائلة املالية اإلمكاانت إىل ابلنظر خاصة االجتماعية التوترات وتقليل احلياة نوعية حتسني يف التنموية العملية
 2004 و 2001 مابني الفرتة خالل االقتصادي االنتعاش لدعمالوطين  كاملخطط االقتصاد لتنشيط املسخرة
 الربانمج إطالق مت 2996-2995 الفرتة خالل النمو مستوايت دعم أجل ومن دوالر، مليار 7 بقيمة

 .2922-2929 العليا واهلضاب اجلنوب وبرانجمي النمو لدعم التكميلي

الرتسانة القانونية املنظمة لالستثمار يف القطاع اخلاص، وابلتايل حتمل خمتلف املسؤولية  إىلابإلضافة 
ف ذات املصلحة انطالقا من املسامهني والعمال، اجملتمع، احلكومة وخمتل األطرافوااللتزام هبا جتاه خمتلف 

 .األخرى األطراف

إن خمتلف املراحل اليت مرت هبا املؤسسة االقتصادية اجلزائرية أثرت بشكل أو آبخر على الثقافة 
التنظيمية هلذه املؤسسة، فكل مرحلة تركت أاثرها على املدير والعامل اجلزائري والقوانني واألنظمة املسرية 

ائدة، فمرحلة التسيري الذايت جعلت من العامل اجلزائري يف للمؤسسة اجلزائرية، وحىت على القيم واملعتقدات الس
منصب املدير واملسري، لتأيت مرحلة التسيري االشرتاكي اليت فرضت مشاركة العمال يف اختاذ القرارات ومنحتهم 
جماال واسعا من احلرايت والعمل النقايب واملشاركة يف تسيري وإدارة املؤسسة، مث بعد ذلك مرحلة اإلصالحات 
وإتباع نظام السوق احلر الذي أعطى احلرية الكاملة يف إنشاء املؤسسات اخلاصة والتشجيع على االستثمار 
األجنيب ودخول الشركات األجنبية واملتعددة اجلنسيات اليت جلبت معها ثقافتها مبختلف مكوانهتا واليت أثرت 

 .ريةبدون شك على العامل اجلزائري وأتثرت هي األخرى ابلثقافة اجلزائ
هذا التأثري أيضا كان مرتبطا بتطور املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، حيث كانت 
 يف البداية ملتزمة بدورها االجتماعي أكثر منه االقتصادي، هذا ما انعكس على ارتفاع أعبائها االجتماعية

مام القطاع اخلاص أصبح الدور الرئيسي للمؤسسة االقتصادي، لكن بعد فتح اجملال أ وحيادها عن دورها
االقتصادية هو املشاركة يف التنمية االقتصادية لكن هذا ال يعين التخلي متاما عن دورها االجتماعي، ولكن يف 

 .إطار تطوعي إال ما ارتبط ابحلد القانوين
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 املشكالت التنظيمية اليت تعاين منها املوسسة اجلزائرية: املطلب الثاين
عاين املؤسسة اجلزائرية كغريها من املؤسسات بعض املشاكل التنظيمية واليت ترتبط عادة بتعارض بني ت

 .القيم الشخصية للعاملني واملنظومة القيمية للمؤسسة واليت تتجسد يف الثقافة التنظيمية
 اليت واملعايري القواعد عن والتمرد االحنراف من جراء تطرأ اليت السلوكات تلك هي التنظيمية واملشكالت

 انحية ومن انحية من التنظيم لكيان حقيقيا مهددا تعترب املشاكل الصحيح، وهذه للسلوك التنظيم حددها
وعليه فإن املشاكل التنظيمية تنشئ أساسا نتيجة احنرافات بني  ،1التنظيم يف املقبول قواعد السلوك هتدد أخرى

 ضمن هذه الثقافة سواء عمال ات األفراد العاملنييوبني سلوك... الثقافة التنظيمية مبا حتتويه من قيم ومعتقدات
 .دارةأو إ

 العمل لتنظيم احلديث ابلنمط مرتبطة ثقافية وقيم أمناط من هنائيا ختلو ال أن املؤسسات اجلزائرية فرغم
 من اجلزائري اإلنسان ورثها التقليدية اليت والقيم القيم هذه بني السائد والتناقض التعارض يف املشكلة أن إال

 كانت إيديولوجية رؤية من هبا ارتبط وما اجلزائرية التنموية حداثة التجربة وكذلك هبا، مر اليت التارخيية التجارب
 اليت الثروة والرحبية وتكوين ابلنجاعة تتعلق اقتصادية خيارات منها أكثر واجتماعية سياسية انعكاس الختيارات

 السائدة والقيم الوافدة القيم بني الصراع الطبيعي ذلك إىل ضافةابإل االقتصادية، املؤسسات أجلها من تؤسس
مبا فيها من قيم متعارضة  قيمية مضامني على خمتلفتني تنطواين ثقافتني لتقاءإ عند دائما حيدث الذي

 ...ومعتقدات وعادات
 والتقاليد، ابلعادات متأثرة تقليدية اجلزائرية ثقافة املؤسسات يف خمتلفتني ثقافتني أمام أنفسنا جند وهبذا

 يف وحتكم والتقليدي والفالحي الرعوي الطابع عليها كان يغلب وقد القدمي، والتنظيم واإلنتاج العمل وبوسائل
 ذلك مقابل يف التقليدية، ابلذهنية عادة يعرف ما كونت التقليدية القيم هذه قوية،وأسريه  قبلية روابط الفرد
 واألسرة، القبيلة والعشرية عن أوسع وحرية استقاللية من العصر هذا يف السائدة ابلقيم متأثرة ثقافة حديثة جند

 إىل يؤدي ما وهو تنظيم وطرق قيم من وما تتطلبه واإلدارية، الصناعية املهن وانتشار النفس، على واالعتماد
 .2الصناعية ابلذهنية عليها يطلق ما هي والعمل والسلوك، التفكري من معينة مناذج تكوين

 يف اجلزائرية من املؤسسات جمموعة يف ميدانية بدراسة يقوم وهو غياث بوفلجة و حسب األستاذ
التنظيمية  الثقافة عن تعرب اليت السلوكية واملظاهراألمناط  من جمموعة ، هناكالبالد بغرب النسيجية الصناعات

 يف خلصها وقد ات العمال،يسلوك على وانعكاساهتا اجملتمع يف ةالسائد القيم أثر تبني و اليت اجلزائري، للعامل

                                                             
؛ رسالة دكتوراه؛ غري دراسة ميدانية مبوسسة قارورات الغاز وحدة ابتنة_؛ املسألة الثقافية ويالقتها ابملشكالت التنظيمية ي املوسسة اجلزائريةكمال بوقرة 1

 .292؛ ص2990منشورة؛ جامعة ابتنة؛ اجلزائر؛
 28 ص ، 1998 اجلزائر، والنشر، للطباعة الغرب دار ،والتسيري والثقافة القيم غياث بوفلجة، 2
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الصراع واالنضباط  النظرة للعمل، نظرة اجملتمع للمرأة العاملة، احرتام الوقت واملواظبة، :هي املظاهر من جمموعة
 :، وميكن توضيحها فيما يلي1يف العمل وإجراءات األمن

 أن ذلك وميجده العمل اجلزائري حيرتم فالعامل وثقافته، بقيمه الفرد فيه يتأثر جمال أهم وهو :للعمل النظرة  .1
كما سبق وأن تطرقنا له يف الفصل الثاين من خالل   وإتقانه، فيه العمل واالجتهاد إىل تدعو اإلسالمية العقيدة

احتقرت  اليت االستغاللية االستعمارية السياسة وبفعل أنه إال ،عنصر الثقافة التنظيمية يف الفكر االسالمي
 اجلزائري العامل من املشروعة، جعلت حقوقه على احلصول دون ملصاحلها امسخر  وجعلته اجلزائري العامل
 اجلزائري الشباب أن كما التجاري، أو الصناعي أو أو احلريف الفالحي اجملال يف سواء املستقل العمل يفضل
أو وظيفة  اخلاص حلسابه يشتغل حىت... املعمارية واهلندسة واحملاماة كالطب املهن املستقلة عادة يفضل
 .فقط الضرورة عند يكون ما فعادة الغري عند أما العمل ،عمومية

 العمل ميدان كبري يف بشكل الثقافة فيه تدخل اليت املواضيع من وهو :العاملة للمرأة اجملتمع نظرة  .2
 االجتماعي التطور ورغم ،وأبنائها خلدمة زوجها البيت يف املرأة مكان أن هي السائدة النظرة حيث واإلنتاج،

 كثري تضطر حيث قواي زال ال االجتماعي الضغط أن إال خارج البيت، للشغل املرأة دفع الذي واالقتصادي
 اجتماعي ونظرة ضغط هناك كذلك مولود ألول إجناهبن عند أو زواجهن مبجرد العمل ترك إىل العامالت من

  .مشاكل لعدة سببا ما تكون عادة املؤسسات هذه يف العامالت أن إذ اجلنسني، بني املختلط للعمل سلبية
 املهنية القضااي جتاه خمتلف ومواقفهم وتصوراهتم العمال أفكار حتديد يف أثر التقليدية للثقافة جند وهكذا

 أشد هنا فاألمر الرجال من جمموعة يف إطار وتتحكم املرأة كانت إذا وخاصة العاملة، ابملرأة األمر يتعلق حينما
  .معارضة و رفضا

 وارتفاع التعليم نتشارال ونتيجة احلاجة بدافع للمرأة لعمل التقبل من نوع هناك أنه إال ذلك ورغم
 .مستواه

 وخاصة الثقافية التقليدية القيم من يستمدها اليت الفرد وحرية االستقاللية إن :واملواظبة الوقت احرتام .3
 والتغيب عنه، العمل عن التخلف ذلك سهولة نتيجة فكانت اهتميسلوك متيز املدن، إىل النازحني لألفراد ابلنسبة

 من كثريا جعل..( املغرب بعد العصر، وقت الظهر، وقت)املواعيد  ضبط يف فضفاضة على أوقات واالعتماد
 والظروف املواصالت، وسائل كقلة خمالفاهتم لتربير يلتمسون أعذارا هلذا أوقاهتم ضبط يف صعوبة جيدون األفراد
 .اخلاصة

                                                             
 . 39-39غياث بوفلجة؛ مرجع سابق؛ ص  1



 جمتمع ومنهجية الدراسة امليدانية                                                                              :الفصل الثالث
 

111 
 

 إنذار دون يتغيب العامل حيث الشغل، على أولوية األسرية والظروف العائلية للمناسبات أن كما
، وهذا ما يتعارض مع األقارب أو لزايرة الوالدين أو الطبيب لزايرة أسرته أفراد أحد أو زوجته ملصاحبة مسبق

قيمة احرتام الوقت كقيمة أخالقية قبل أن تكون التزاما جتاه العمل ورب العمل، فالثقافة االسالمية اليت تستمد 
كيده يف الفصل الثاين يف قت وهذا ما سبق أتعلى احرتام الو  مبادئها من نصوص الكتاب والسنة، مشجعة

 .لنظرة االسالم للثقافة التنظيميةإطار معاجلتنا 
 العليا التنظيمي والسلطات اهليكل وضبط العمل، حرية على التعود إن :العمل ي واالنضباط الصراع .4

 يؤدي مما وتصرفاته، ومعامالته على العامل سلبية آاثر إىل تؤدي عوامل كلها العمل، نظام مع التكيف وعدم
 .احلديث التنظيم يتطلبه الذي نضباطاال املسؤولني، ونقص مع مشاكل إجياد إىل شك دون

 اطمئنان وعدم رفضالعمال يشعرون ابل يةفغالب االنضباط، عدم حاالت يف سببا القيم تكون وهكذا
 املوروثة الصراعات أن جند كما ،هلاينتسبون  اليت املنطقة من ليسوا أهنم وهو بسيط لسبب من املسؤولني لكثري
 إىل وتؤدي واملسريين اإلدارة مهمة تعقيد من تزيد مشاكل وهي العمل، نميدا إىل تنتقل واألسر القبائل بني

 .متعدد، فكما سبقت اإلشارة إىل أن الثقافة التنظيمية ما هي إال انعكاس لثقافة اجملتمع صراعات
 وال األمن إجراءات العمال يهملون جيعل املضرة، الصناعية األعمال على التعود عدم إن :األمن إتجراءات  .5

 أدوات من وغريها وقفازات، وأقنعة خوذ، من األلبسة الواقية استعمال على الصرب يستطيعون وال هبا، يهتمون
 الضرورية، األمن إجراءات احرتمت لو جتنبها، ابإلمكان حوادث إىل من األحيان كثري يف يؤدي مما الوقاية

 حوادث يف مواجهة مستقيلة شبه واجتاهات جهة، من للمخاطر حقيقية معرفة عدم هناك أن وهذا بسبب
 .أخرى جهة من املهنية واألمراض العمل

 املؤسسات عموم يف السائدة الثقافة التنظيمية عن تعرب واليت مؤسساتنا يف السائدة املظاهر هذه إن
 تقوم اليت احلديثة، التنظيمية الثقافة إذا ما قارانها مببادئ الثقافة العامة، عن فرعية ثقافة هي واليت اجلزائرية،

 قيم فيها احلديثة تسود التنظيمية الثقافة أن فنجد والعلمية، والفعالية ابلعقالنية تتسم قيم جمموعة أو على فلسفة
 الوقت، احرتام كذلك به، يقوم الذي العمل مكانة من اجملتمع يف فرد أي ومكانة وتقديسه العمل احرتام مثل

 وتنظمها تتسم ابلرمسية املؤسسات داخل السائدة العالقات والتسيب، اإلمهال وعدم العمل على املواظبة
  .قيم أصيلة يف الثقافة االسالمية التنظيمي، وهي يف األساس السلم احرتام كذلك التنظيم، وأعراف القوانني

اته وسامهت يالعامل اجلزائري بني الثقافة التقليدية اليت انعكست على سلوكفإن التناقض الذي يعيشه 
منظومة قيمية واضحة وصارمة، جعل من املؤسسات  فة التنظيمية احلديثة القائمة علىيف تكوينها وبني الثقا

 .اجلزائرية تعاين مشكالت تنظيمية خمتلفة، انعكست على مستوى أدائها الكلي
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 ار القانوين والتنظيمي للمسوولية االتجتمايية ي اجلزائراإلط: املطلب الثالث

 للمؤسسات االجتماعية املسؤولية مبمارسة تتعلق اجلزائرية للدولة مباشرة جهود ميكن القول أنه ال توجد
ن املسؤولية االجتماعية للمؤسسة هي تلك دأ أ، ولكن إذا ما انطلقنا من مبمباشر بشكل االقتصادية

أي املسؤولية القانونية كحد أدىن من على األقل يف شقها القانوين االلتزامات الواقعة على عاتق املؤسسة 
العمال، املستهلكني، البيئة، اجملتمع، : منذات املصلحة  األطرافجتاه خمتلف املسؤولية االجتماعية 

ض أهم القوانني والتنظيمات اليت سنتها الدولة اجلزائرية لدعم واحرتام حقوق فإنه ميكن استعرا... احلكومة
 .ذات املصلحة األطراف

 :العمال .1
لقد متيز تشريع العمل اجلزائري ابلتطور املستمر، فقد واكب املشرع اجلزائري خمتلف التوجهات  

 2602غاية  إىليف الفرتة االستعمارية  استمر تطبيق التشريع املعمول به 2692السياسية واالقتصادية، فمنذ 
، وهذه املرحلة 2669غاية  إىلأين صدرت القوانني اخلاصة ابلتسيري االشرتاكي للمؤسسات واليت استمرت 

عرفت صدور تشريعات وقوانني نظمت العالقة بني العامل ورب العمل وحددت احلقوق والواجبات، لتأيت 
 صدور جمموعة من التشريعات القانونية اليت منحت ورسخت أين مت 2669مرحلة االصالحات بداية من 

 .حقوق العمال ونظمت العالقة أكثر بني العامل وصاحب العمل سواء القطاع اخلاص أو العام
 :1وميكن تلخيص أهم قوانني العمل اليت مست املؤسسة االقتصادية اجلزائرية فيما يلي

 للتفاوض االجتماعي والشريك املؤسسة على ويفرض العامة املبادئ القانون هذا حيدد (:22-69) القانون
 التفاصيل كل سابقا حدد والذي للعامل العام للقانون مع للقطيعة األوىل اللبنة تعترب واليت عماعية اتفاقية حول
 .سابقا االشرتاكي النظام ظل يف العمل عالقة حول

 األجراء العمال جمموع على املطبقة النقابية املمارسة شروط بتحديد يتعلق: (90 - 14) القانون
 .واملستخدمني

 وكذلك للعمل، اجلماعية للنزاعات والتسوية التدخل طرق لتحديد القانون هذا جاء: (90 - 02) القانون
 .عماعي نزاع عن الناتج اإلضراب حق ممارسة وشروط طرق

 الفردية النزاعات وتسوية التدخل شروط حتديد على القانون هذا من األوىل املادة تنص: (90 - 04) القانون
 .املختصة واحملاكم واملصاحلة التوفيق مكاتب حتدد اليت اإلجراءاتو  القواعد وكذلك للعمل
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غاية اليوم يف سعي مستمر لتنظيم عالقات  إىل 2692وعليه ميكن القول أن املشرع اجلزائري ومنذ 
لزم املؤسسات بتطبيق هذه القوانني وتعمل على مراقبتها العمل، وضمان احلد األكرب من حقوق العمال، وهي ت  

 . من خالل هيئات ومنظمات متخصصة، مثل مفتشية العمل وغريها من املنظمات املتخصصة
ذات  األطرافوهبذا فإن التزام املؤسسة االقتصادية هبذه القوانني ميثل التزاما جتاه فئة وطرف من 

 .ة على األقل يف شقها القانوينتوى التزامها مبسؤوليتها االجتماعياملصلحة وهذا ما ينعكس إجيااب على مس

  :املستهلكون .2
 املستوى على تطور من املستهلك محاية تشهده ما مع متاشيا اجلزائر يف املستهلك محاية تفعيل بغية

املستهلك،  محاية مبوضوع تعىن إدارات وتعيني هيئات إنشاء إىل العامل دول كباقي اجلزائر الدويل، عمدت
 االستهالك لغرض املعروضة املنتجات مطابقة مدى مراقبة تكفل اليت والتشريعات القوانني بسن وقامت
 .اجلودة ملقاييس
 عمعيات 93 منها اجلزائري، املستهلك ومحاية حقوق عن الدفاع يف خمتصة عمعية 20 حوايل توجد و

1حملية بصفة تنشط والبقية وطين ذات طابع
 . 

 بني من اخلدمات، و املنتجات جودة حتسني إطار يف تصب اليت القوانني من العديد اجلزائر و أصدرت
-96)املتعلقة ابحرتام املواصفات القانونية والقياسية للمنتوج، مثل القانون  القوانني تلك اجملال هذا يف جهودها

 .املتعلق ابلتقييس (92-92)املتعلق حبماية املستهلك والقانون  (93

 :املنافسون .3
 للجزائر املمثلة اهليئة وهو للتقييس اجلزائري املعهد ملنافسة فقد قامت اجلزائر إبنشاءابأما فيما يتعلق  
 يرافق املعهد فهذا فقط، املنتج مطابقة شهادة منح حق وله (اإليزو) للتقييس العاملية املنظمة يف وعضو

 اإلرشادات تقدمي و أفرادها تكوين خالل من اجلودة تسيري نظام لتطبيق طول مسريهتا اجلزائرية املؤسسات
 .الشهادة على للحصول ماداي املؤسسات هذه الدولة تدعم كما هلا، األويل والتدقيق الالزمة

نواعها فقد أصبحت حتظى ابهتمام املؤسسات اجلزائرية بشكل لف أابلنسبة لشهادات االيزو مبخت أما
 إىل 2660سنة  (92)املتحصلة على هذه الشهادات من مؤسستني متزايد، حيث تطور عدد املؤسسات 

 .2922مؤسسة سنة  2299
، 6999)واجلدول املوايل يوضح تطور عدد املؤسسات اجلزائرية املتحصلة على خمتلف شهادات االيزو

22999،20999،22999.) 
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 اجلزائر ي إيزو شهادات تزايد: (92-93)اجلدول رقم

 2922 2996 2995 2992 2992 2999 2666 2660 2660 السنة
يدد املوسسات 

املتحصلة يلى شهادة 
 ايزو

99 92 92 96 20 55 290 309 2299 

 املوسسات ي ميدانية دراسة_ األيمال منظمات ي مستدامة تنافسية ميزة حتقيق ي االتجتمايية املسوولية مسامهةدمحم فالق؛ :املصدر
؛ أطروحة دكتوراه غري منشورة؛ جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف؛ اجلزائر؛ 6999 اإليزو شهادة يلى احلاصلة اجلزائرية االقتصادية
 .229؛ ص2923/2922

 وذلك أوضاعها، حتسني أجل مناملختلفة  اإليزو مواصفات اجلزائرية االقتصادية املؤسسات بعض تطبق
 قوية تنافسية ميزة وتعزيز بناء على يساعدها ما تقدمها، وهو اليت وخدماهتا منتجاهتا جودة مستوى من ابلرفع

 .رحبيتها زايدة وابلتايل السوقية حصتها زايدة يف وتستغلها املنافسة حدة هبا تواجه هلا

 :البيئة .4
 سنة إىل البيئة حلماية قانون أول إصدار أتخر حيث البيئة، محاية بقوانني متأخر بشكل اجلزائر اهتمت 
، مثال 1البيئة حلماية التشريعية ترسانتها تدعيم إىل درتابو  املوضوع، هذا أمهية استدركت أهنا غري 2603

 البيئة حبماية املتعلق( 93-29)وإزالتها، والقانون  ومراقبتها النفاايت بتسيري املتعلق( 92-26)ذلك القانون 
 حد لوضع كمحاولة البيئية والرسوم الضرائب من جمموعة إقرار إىل اجلزائر وسعت. املستدامة التنمية إطار يف

 .واملاء اهلواء تلوث وخاصة التلوث أنواع ملختلف
اسات البيئة، ضرورة القيام ابلدر  محاية اجلزائرية لتعزيز املؤسسات اجتاه املنتهجة السياسات ومن أهم

ة للمشروع حتديد مدى مالئمة املشروع لبيئته، وتقييم اآلاثر املباشرة وغري املباشر  إىلالبيئية للمشروع اليت هتدف 
 إببرام البيئة و اإلقليم هتيئة وزارة قامت حيث البيئي األداء حسن ما يعرف بعقود إىلابإلضافة  ،على البيئة

 بكل اخلاصة التقنية و املالية للظروف مراعاة انفراد على ملوثة مؤسسة كل مع البيئي األداء حسن عقود
 مالية مساعدات على حصوهلا مقابل مؤسسة لكل مالئمة أتهيل برامج وضع إىل العقود هذه هتدف مؤسسة،

 .الوزارة من وفنية
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 :اجملتمع .5
لقد أثر النمط التسيريي الذي تبنته الدولة على الدور االجتماعي الذي تلعبه املؤسسة االقتصادية  

فمثال بعد االستقالل و يف ظل اتباع النهج االشرتاكي كانت  اجلزائرية وعلى طبيعة التزاماهتا جتاه اجملتمع،
املؤسسة االقتصادية العمومية أداة يف يد احلكومة املركزية لتحقيق التنمية الشاملة ويف ظل غياب القطاع 

 :1أجل من االقتصادية املؤسسات الدولة استعملت قد و. اخلاص
 وجود إىل أدى مما كبري، بشكل املؤسسات هذه يف التشغيل نسبة ارتفعت حيث البطالة، امتصاص -

 التسيب؛ و اإلمهال التبذير و املقنعة البطالة عنها جنم فائضة عمالة
 ؛...(الصيفية املخيمات العالوات، الصحة، األجور، ) للعمال االجتماعية ابملشاكل التكفل -
 املؤسسات كانت لو و حىت األجور دفع ضمان و للعاملني االجتماعية اخلدمات معظم أتمني ضمان -

 ذلك؛ بتأمني الدولة خزينة تتكفل حيث مفلسة، فيها يعملون اليت
 اجملتمع فئات جلميع السكن توفري يف تتمثل وثقافية اجتماعية سياسة بوضع اجلزائرية الدولة قامت -

 علي؛ القادرين املواطنني لكل العمل وتوفري
 .املعيشة لتحسني الواسع االستهالك ذات الغذائية املواد الدولة دعمت -

 العمومية املؤسسات استقاللية ابسم عرفت اقتصادية إصالحات اجلزائر ابشرت 1988 عام ولكن منذ
االقتصادية، هذا ما وضع املؤسسة االقتصادية يف مكانتها األساسية وجعلها تلعب الدور الرئيسي هلا وهو 

 يف مشاركتها نسبة قلت فقد اجملتمع، يف وميةالعم االقتصادية املؤسسة لدور ابلنسبة الدور االقتصادي، أما
 أهداف هلا كانت أن بعد حبتا اقتصاداي هدفها أصبح فقد السابق، يف عليه كانت مبا مقارنة االجتماعي اجملال

 تساهم العمومية االقتصادية املؤسسات بعض أن غري .رئيسي بشكل ابلعاملني اهتمامها احنصر و اجتماعية،
 األطفال رعاية يف تساهم حيث الوطنية،و  الدينية املواسم خالل خصوصا فرتات على خمتلفة اجتماعية برامج يف

القطاع اخلاص  أما مؤسسات ،اخلريية اجلمعيات بعض ماليا تدعم و الصحية، املراكز و املساجد بناء و املرضى
 يف مدمج إداري قرار شكل يف تتخذ لكن ال والتطوعية، اخلريية املبادرات اجلزائر فهي تقوم ببعض يف

 .املؤسسة و إمنا هي مبادرات طوعية تلقائية إسرتاتيجية
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 احلكومة  .6
، وذلك يف إطار حوكمة األعمال إبدارة املتعلقة العمليات يف والشفافية املساءلة من أجل ضمان

 احملاسبة معايري مع يتوافق والذي داجلدي احملاسيب املايل النظام مشروع إصدار إىل ابجلزائر أدى ما هذا الشركات
 املالية الكشوف وحمتوى واحملاسبة التقييم قواعد الرمسية اجلريدة يف صدرت يث، حاملايل اإلبالغ ومعايري الدولية
 النظام هذا هدفي ،املؤسسات حوكمة لتطبيق كدعامة وهذا تسيريها، وقواعد احلساابت مدونة وكذا وعرضها

 .املقارنة إمكانية و األمان و الدقة و الوضوح ملعايري تلبية و احملاسبية املعلومات نوعية حتسني إىل
شفافية  فعلى احلكومة أن تسعى جاهدة لتشجع املؤسسات على االلتزام مبختلف املسؤوليات املالية و

 .أحكام القانونمع  املشاريع متوافقةكون يف تسيري األسواق وأن توكفاءة 

 جيعل مما للمؤسسات، االجتماعية املسؤولية مبوضوع هتتم رمسية حكومية جهة أي ما يالحظ هو غياب
 حتسني إىل تسعى اجلزائر تزال االقتصادية، ورغم ذلك ما للمؤسسات فردية مبادرات جمرد األخرية هذه من

 أصحاب ومسؤولياهتا جتاه القانونية ابلتزاماهتا االقتصادية املؤسسات التزام ضمان أجل من منظومتها القانونية
 .االلتزامات هذه حتقيقو  لتيسري هياكل تنظيمية إقامة إىل أيضا تسعى كما معهم، تتعامل الذين املصلحة
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 منهجية الدراسة امليدانية: املبحث الثاين
 عليها اعتمدان اليت البحث مبنهجية التعريف الدراسة مث للمؤسسات حمل عام تقدمي إىل بداية سنتطرق

 املبحث هذا خالل من نتناول و ،البياانت وحتليل عمع يف استخدمناها اليت األدوات امليدانية وكذادراسة ال يف
 :التالية الثالثة املطالب خالل من وذلك التطبيقية الدراسة هذه منهجية تصميم كيفية

 أسلوب على خالله من وسنتعرف التطبيقية، ابلدراسة املتعلقة البياانت عمع أساليب :األول املطلب
 .ثباته ودرجة الظاهري وصدقه حمتواه إىل سنتطرق حيث االستبيان، يف ممثلة األولية البياانت عمع

 .الفرضيات واختبار البياانت حتليل يف املستخدمة اإلحصائية األساليب على سنتعرف :ينالثا املطلب 
 وشامال دقيقا وصفا الدراسة عينة لوصف فيه الدراسة، وسنتعرض وعينة جمتمع وصف : الثالث املطلب

 .خصائصها أهم على التعرف أجل من
 أساليب مجع البياانت :ولاملطلب األ

املقابلة مع بعض  إىلضافة ساسية ابإلكأداة أ (االستبيان)لقد مت االعتماد على كل من االستمارة 
السائدة  وذلك جلمع املعلومات والبياانت املتعلقة بطبيعة الثقافة التنظيمية اإلطارات للمؤسسات حمل الدراسة،

 .راسةوواقع املسؤولية االجتماعية ثقافة وممارسة يف املؤسسات حمل الد
 :لقد مر بناء االستمارة بعدة مراحل رئيسية نذكر منها: يداد االستمارةمراحل إ .2
ية يف بنائها الدراسة، و مت اعتماد مناذج علم لقد مت تصميم االستمارة متاشيا مع فرضيات :املرحلة األوىل -

يعة الثقافة سواء تعلق األمر مبوضوع الثقافة التنظيمية أين مت االعتماد على منوذج هوفستيد لتحديد طب
ى بعض األسئلة أين مت االعتماد عل و فيما خيص موضوع املسؤولية االجتماعيةالتنظيمية السائدة، أ

 أصحاباالجتماعي فقد مت االعتماد على منوذج  األداءانطالقا من الدراسة النظرية، وفيما خيص قياس 
 .املصاحل

مت عرض االستمارة يف شكلها األويل على األستاذ املشرف وأستاذين حمكمني من جامعة  :املرحلة الثانية -
املؤسسات من خالل القيام بدراسة استطالعية  توزيعها على جمموعة من إطارات إىلسطيف، ابإلضافة 

هلضاب مؤسسة ابتسيم، مؤسسة جنارة ا)مشلت ثالث مؤسسات اقتصادية تنشط يف والية سطيف وهي 
  (.العليا، ومؤسسة كعوان فود

التعديالت املقرتحات و والذين عرضوا بعض  من خالل املالحظات املقدمة من طرف احملكمني
مت التعديل يف االستمارة  ،ليها من خالل الدراسة االستطالعيةاليت مت التعرض إوبعض املالحظات اهلامة 
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وإعادة حيث مت حذف بعض العبارات وتبسيط البعض  ،واملقرتحات األولية مبا يتماشى وهذه املالحظات
 .صياغة البعض اآلخر

من داخل  األساتذة اجلامعينيعادة توزيعها على جمموعة من إبعد تعديل االستمارة مت  :املرحلة الثالثة -
من املالحظات  جمموعة عرضوا الذين و ( 92 انظر امللحق )كمنيحم 0وبل  عددهم  اجلزائر وخارجها

ليتم اعتماد االستمارة يف شكلها  املطروحة، اإلشكالية خيدم مبا هبا االلتزام مت واليت والتعديالت البسيطة
 ( 92انظر امللحق رقم  )ي النهائ

 حمتوايت االستمارةوصف  .2
شارة أنه مت ر اإل، وجتدحمور املعلومات العامة إىلضافة اشتملت االستمارة على ثالث حماور رئيسية ابإل

جرائيني لكل من الثقافة التنظيمية واملسؤولية االجتماعية للمؤسسات يف الصفحة األوىل تقدمي مفهومني إ
طارات من خالل الدراسة قدمت من بعض اإل بناء على مالحظة( 92انظر امللحق رقم )لالستمارة 

 .االستطالعية وأيضا رأي احملكمني
جزئني، معلومات شخصية  إىلوتضمن هذا احملور جمموعة من األسئلة قسمت : حمور املعلومات العامة -

اجلنس، املستوى التعليمي، املستوى الوظيفي، ) ختص املبحوثني وهم إطارات املؤسسات حمل الدراسة 
طبيعة امللكية، عدد العمال، شهادات االيزو ) ، وجزء خاص مبعلومات عامة حول املؤسسة(ربةسنوات اخل

 (املتحصل عليها
مشل هذا احملور أربع أبعاد رئيسية مثلت منوذج هوفستيد للثقافة : حمور منوذج الثقافة التنظيمية السائدة -

 .حيث ضم كل بعد أربعة أسئلة التفصيل،من  بشيء ثاينوتطرقنا إليه يف الفصل ال التنظيمية والذي سبق
وتضمن جمموعة خمتلفة من األسئلة من بينها أسئلة  :حمور واقع املسوولية االتجتمايية للموسسات -

مفتوحة وأخرى ابقرتاحات، وكان اهلدف من هذه األسئلة معرفة مدى انتشار ثقافة ومفهوم املسؤولية 
معرفة بعض النشاطات واملمارسات اليت  إىلضافة ابإل طارات املؤسسات حمل الدراسة،إ االجتماعية لدى

 .ذات املصلحة األطرافتقوم هذه املؤسسات واليت تدخل ضمن التزامها جتاه اجملتمع وخمتلف 
املصاحل اليت مثلت  أصحابمشل هذا احملور األبعاد الرئيسية لنموذج  :االتجتمايي األداءحمور موشرات  -

 .مخسة أسئلة إىلاالجتماعي للمؤسسات حمل الدراسة وتضمن كل بعد من أربعة  األداءمؤشرات لقياس 
 :وميكن توضيح حمتوى االستمارة يف اجلدول املوايل
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 وصف حمتوى االستمارة(: 92-93)اجلدول رقم 

 يدد األسئلة احملور
 92 البياانت الشخصية املعلومات العامة

 93 معلومات حول املؤسسة
 92 النفوذ الوظيفي التنظيمية السائدةمنوذج الثقافة 

 92 الفردية مقابل اجلماعية
 92 جتنب املخاطرة

 92 الذكورة مقابل االنوثة
 95 أسئلة خمتلفة حول مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسات واقع املسوولية االتجتمايية للموسسات

 29 نشاطات املؤسسة يف اطار ممارستها للمسؤولية االجتماعية
ارسة درتجة مم)االتجتمايي  األداءموشرات 

 أصحاباملسوولية االتجتمايية جتاه 
 (املصاحل

 92 املالكون
 95 العاملون

 95 املستهلكون
 95 اجملتمع احمللي
 92 البيئة احمليطة

 95 احلكومة
 95 املنافسون

 92 عماعات الضغط
 05  اجملموع
 من اعداد الباحثة: املصدر

 ذج الثقافة التنظيمية السائدةبنمو  املتعلقة األبعاد لقياس اخلماسي ليكرت مقياس استخدام متو قد 
اجلزائرية حمل  االقتصادية املؤسسات يف االجتماعية املسؤولية ممارسات االجتماعي وكذا األداءمؤشرات  أيضاو 

 درجة إىل درجات 5 بني ما املقياس يتدرج و بدائل مخس بني من واحدة إجابة بحوثامل خيتار حيث الدراسة،
 :على النحو التايل واحدة

 مقياس ليكرت اخلماسي(: 93-93)اجلدول رقم

 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة الدرتجة
 92 92 93 92 95 التقييم
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 االستمارة وصدق قياس ثبات .3
 وذلك لقياسه، صممت ما تقيس أهنا من للتأكد وعبارهتا، (االستمارة) الدراسة أداة اختربت لقد
 :االختبارات من نوعني ابستخدام

 :الصدق الظاهري 2.3
 90على  عرضها مت حيث الدراسة، هذه يف املستخدمة االستمارة احملتوى صدق من التأكد مت لقد
 ومن األساسية املوضوع جلوانب تغطيتها من للتأكد هلا األويل الشكل تطوير بعد ( 92انظر امللحق ) حمكمني 
الدراسة االستطالعية اليت مشلت ثالث مؤسسات حيث عرضت  إىلضافة ، ابإلصياغتها سالمة وضوحها
 .طار يعمل هبذه املؤسساتإ 25ولية على ة أاالستمار 
 وإضافة وتعديل العبارات، بعض حذف مت حيثومقرتحاهتم  مالحظاهتم على بناء االستمارة عدلت مث
 وأكثر الدراسة عينة أفراد لدى اوفهم   وضوحا أكثر لتصبح الفقرات، بعض صياغة وإعادة أخرى، عبارات
شكالية ى نتائج ختدم املوضوع وجتيب على إ، ولضمان احلصول علالدراسة هذه موضوع قياس يف صدقا

 .الدراسة وفرضياهتا
 (االستمارة ثبات)نائي الصدق الب 2.3

 االتساق معامل استخدام مت (االستمارة) الدراسة يف املستخدمة األداة ثبات من التحقق أجلمن 
 إذا خاطئة بياانت على االستمارة حصول عدم من للتأكد( Cronbach Alpha) الفا كرونباخ  الداخلي
مع العلم ، األوىل للمرة فيها استخدمت اليت نفسها الظروف يف األداة نفس وابستخدام نفسها الدراسة أعيدت

كلما دل ذلك على وجود ( 92)واقرتب من القيمة ( 9.9)كرونباخ يفوق القيمة أنه كلما كان معامل الفا  
اصدار  (SPSS)برانمج  االجتماعية للعلوم اإلحصائية وابستخدام احلزمةاتساق داخلي بني أسئلة االستمارة، 

  :اجلدول يف املبينة النتائج إىل التوصل مت 22
 (كرونباخ الفا)معامل الثبات الكلي ( 92-93: )اجلدول رقم

 خا معامل الثبات الفا كرونب يدد العبارات احملور
 9.092 29 حمور الثقافة التنظيمية

نشاطات املوسسة ي اطار التزامها 
 ابملسوولية االتجتمايية

29 9.029 

 9.620 30 االتجتمايي األداءحمور موشرات قياس 
 9.029 93 اجملموع

 SPSS/22برانمج رجات ن اعداد الباحثة اعتمادا على خمم :املصدر
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 معامل هو و (9.02) بل  البياانت عمع ألداة الكلي الثبات معامل أن نالحظ اجلدول خالل من 
 من عالية بدرجة تمتعت االستمارة أن على يدلهو ( 1)يقرتب من  و ( 0.6 ) يتجاوز ألنه ،جدا جيد ثبات
 .للدراسة امليداين التطبيق يف عليها االعتماد ميكن و الثبات

 وفقا التطبيقية، الدراسة هذه ي لالستعمال صاحلة أبهنا يكشف االستمارة، صدق و ثبات إن
 .يليها املتعارف اإلحصائية و للمعايري العلمية

 اإلحصائيةأساليب املعاجلة : املطلب الثاين
 للعلوم اإلحصائية ابحلزمة االستعانة متت فقد البياانت حتليل ةولغاي الدراسة تساؤالت على لإلجابة

 األساليب استخدامشكالية وفرضيات الدراسة مت ، ومتاشيا مع إ22االصدار  (SPSS)برانمج  االجتماعية
 :التالية اإلحصائية

 قق من االتساق الداخلي لفقرات االستمارة؛حلتاختبار الثبات الفا كرونباخ  -
واجلدول التايل يوضح  التوزيع الطبيعي من أجل معرفة ما إذا كان النموذج واالستمارة قابلة للدراسة اختبار -

 :النتائج
 اختبار التوزيع الطبيعي( 95-93: )اجلدول رقم

 األبعاد Kolmogorov-Smirnovaاختبار  Shapiro-Wilkاختبار 
مستوى 
 الداللة

معامالت  درتجة احلرية
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامالت  درتجة احلرية
 االرتباط

 النفوذ الوظيفي 1129, 232 000, 9479, 232 000,
 اجلمايية/ الفردية 1149, 232 000, 9769, 232 021,
 الغموض/املرونة  1429, 232 000, 9719, 232 007,
 األنوثة/ الذكورة 1849, 232 000, 9469, 232 000,
 االلتزام جتاه املالكني 2019, 232 000, 8759, 232 000,
 االلتزام جتاه العاملني 1209, 232 000, 9619, 232 001,
 االلتزام جتاه املستهلكني 1179, 232 000, 9609, 232 001,
 االلتزام جتاه اجملتمع 1089, 232 001, 9789, 232 035,
 االلتزام جتاه البيئة 1439, 232 000, 9239, 232 000,
 االلتزام جتاه احلكومة 1109, 232 001, 9629, 232 001,
 االلتزام جتاه املنافسني 0969, 232 005, 9759, 232 015,
االلتزام جتاه مجايات  1749, 232 000, 9619, 232 001,

 الضغط
 SPSS/22من ايداد الباحثة اباليتماد يلى نتائج برانمج : صدرامل
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 مستوى عند إحصائيا لةلعبارات االستمارة دا االرتباط معامالت عميع أن أعاله اجلدول من يتضح
(9.95) . 

 ؛استجاابهتم وحتديد الدراسة عينةخصائص  لوصف ةاملئوي النسبو  التكرارات -
 كل على عينةال أفراد استجاابت اخنفاض أو ارتفاع مدى ملعرفةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  -

فراد العينة جتاه كل أبعاد وحماور وابلتايل حتديد األمهية النسبية الستجابة أ االستمارة، عبارات من عبارة
 االستمارة؛

الثقافة ) املستقل املتغري أبعاد أتثري الختبار وذلك (Multiple Regression)معامل االحندار املتعدد   -
 حدى؛ على كل( املسؤولية االجتماعية)على أبعاد املتغري التابع ( التنظيمية

الختبار مصدر الفروق ذات الداللة  (Scheffe)و اختبار شيفيه ( Anova)حتليل التباين األحادي  -
على طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات حمل ( احلجم وامللكية)ملتغريات املراقبة  اإلحصائية
 ؛صاحلامل أصحابوعلى درجة التزامها مبسؤوليتها االجتماعية جتاه كل طرف من  الدراسة

 :اآليت للمقياس طبق ا حتديدها مت واليت ،أو املمارسة التبين مستوى أو درجة -
 يدد الفئات( / احلد األدىن – ىاحلد األيل= ) الفئة طول

 9.0=  5( /  1 -5) : أي
 :دىن للمقياس فتصبحاألللحد ( 9.0) ةوابلتايل تضاف القيم

 التحليل مقياس معيار(: 99-93)اجلدول رقم 
 درتجة التقدير الدرتجة ي مقياس ليكارت املتوسط احلسايبقيم 
 ضعيفة تجدا 2 (2.09 ، 2.99 )
 ضعيفة 2 ( 2.99 ، 2.02)
 متوسطة 3 (3.29،  2.92)
 مقبولة 2 (2.29،  3.22)
 مقبولة تجدا 5 (5.99،  2.22) 

 من اعداد الباحثة: املصدر
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 جمتمع ويينة الدراسة:املطلب الثالث
يف كل من والية برج بوعريريج نتاجية اإلاجلزائرية  االقتصادية املؤسسات من الدراسة جمتمع يتكون
، حيث متت زايرة أكثر من املؤسسات هذه اختيار يف العشوائية العينة أسلوب على اعتمدان و ،ووالية سطيف

إقليم الواليتني لكن مل تتم  على مستوى واخلدمي نتاجيتنشط يف القطاع اإلمؤسسة اقتصادية جزائرية  29
مؤسسات منها تقع يف والية برج  9 مؤسسة إنتاجية 22االستجابة وقبول إجراء الدراسة إال على مستوى 

 إطارات هذه املؤسسات من الدراسة عينة اختيار مت قد و مؤسسة تقع يف والية سطيف، 29بوعريريج بينما 
 .دراسةال استمارة على اإلجابة أجل من

 .2925غاية جوان  إىل 2922نوفمرب وامتدت الدراسة امليدانية مبا يف ذلك الدراسة االستطالعية من 
 :واجلدول املوايل يوضح قائمة املؤسسات املبحوثة

 قائمة املوسسات حمل الدراسة( 90-93)اجلدول رقم 

االستمارات  الوالية النشاط اسم املوسسة لرقما
 سرتتجعةامل

 29 برج بويريريج الصنايات االلكرتونية condorكوندور  92
 99 سطيف البالستيكية صناية األانبيب chiali profiplastشيايل  92
 99 سطيف صناية اهلياكل املعدنية املصنعة BATICIMابتسيم  93
 90 سطيف ..(االبواب النوافذ)صناية اللوازم اخلشبية  جنارة اهلضاب العليا 92
 99 سطيف الغذائية من احلبوب ومشتقاهتا الصنايات الرايض سطيف 95
 92 سطيف صنايات البالستيك Galaxyغالكسي  99
 92 سطيف االسترياد والتصدير  Kaouane Foodكعوان فوود 90
 92 سطيف تصنيع ألعاب األطفال Zahra Plastزهرة بالست  90
 29 سطيف صناية املشروابت غري الكحولية Sarmoukصرموك  96
 90 سطيف صناية االمسنت ومشتقاته يني الكبريةامسنت  29
 90 سطيف صناية املنتجات الكهروكيميائية    ENPECاملوسسة الوطنية  22
22 Groupe Sadi 95 سطيف  صناية البالط واخلزف 
 95 سطيف الصنايات االلكرتونية IRISإريس  23
 90 سطيف تصنيع اللواحق الصنايية والصحية BCRاملوسسة الوطنية  22
25 SAFCER 90 سطيف صناية اخلزف واملواد احلمراء 
 90 سطيف صناية املشروابت غري الكحولية MAMIمامي  29
 95 برج بويريريج احلليب ومشتقاته ملبنة زمزم  20
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 95 برج بويريريج صناية االتجر جمموية مشري لصناية االتجر 20
 95 بويريريجبرج  صناية العتاد الفالحي  موسسة األانبيب 26
 29 برج بويريريج الصناية االلكرتونية والكهرومنزلية موسسة كريستور الكرتونيكس 29
 95 برج بويريريج الصناية االلكرتونية والكهرومنزلية  يطية الكرتونيكس 22
 29 سطيف الصناية االلكرتونية والكهرومنزلية (سامسونغ سطيف)ساحمة  22

 من اعداد الباحثة: املصدر

 توزيع مت حيث الدراسة، عينة على توزيعها مت( االستمارة)القياس  أداة ثبات و صدق من التأكد بعد
ايل عدد استمارة نظرا لعدم صالحيتها للتحليل، وابلت 20 استمارة، مت استبعاد 252استمارة مت اسرتجاع  209

 عن ليس و (ابليد) املباشر ابألسلوب التوزيع عملية متت و ،استمارة 235االستمارات القابلة للتحليل هي 
سات مت إجراء مقابلة مع بعض ، ويف بعض املؤسالصحيح ابلشكل تعبئتها لضمان وذلك الربيد، طريق
 .طاراتاإل
 حتليل البياانت العامة للموسسات حمل الدراسة .1

واملتضمن  العامة املتعلقة ابملؤسسات حمل الدراسة،سيتم عرض وحتليل إجاابت أسئلة حمور البياانت 
 .طبيعة امللكية، احلجم، شهادات االيزو املتحصل عليها: أسئلة ثالث

 توزيع املوسسات حمل الدراسة حسب طبيعة امللكية 1.1

 :طبيعة امللكية يوضح اجلدول املوايل توزيع املؤسسات حسب

 توزيع املوسسات حسب طبيعة امللكية( 90-93)اجلدول رقم 

 املئويةالنسبة  العدد طبيعة امللكية
 %20.3 99 يمومية
 %90.2 25 خاصة
 %2.5 92 خمتلطة
 %299 22 اجملموع
 من اعداد الباحثة  :املصدر

ن النسبة للغالبة للمؤسسات حمل الدراسة اتبعة للقطاع اخلاص بنسة تقارب أيتضح  من خالل اجلدول
فيما أتيت مؤسسات القطاع  مؤسسة، 22مؤسسة من جممل  25ب  من جممل املؤسسات حمل الدراسة 09%

 .يف حني جند مؤسسة واحد فقط خمتلطة %20العام يف املرتبة الثانية بنسبة 
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 توزيع املوسسات حمل الدراسة حسب احلجم 1.1

 (:صغرية ، متوسطة، كبرية)احلجم  يوضح اجلدول املوايل توزيع املؤسسات حسب

 توزيع املوسسات حسب احلجم(: 96-93)اجلدول رقم  

 النسبة املئوية العدد احلجم
 % 23.9 93 (يامل 59أقل من )
 % 25.5  29 (يامل 226-59ما بني )
 % 29.6 96 (يامل 259أكثر من ) 

 %299 22 اجملموع
 من اعداد الباحثة  :املصدر

من املؤسسات حمل الدراسة هي  %29.6يبني اجلدول أن هناك تنوع يف حجم املؤسسات، حيث أن 
من  %99أي ما يقارب مؤسسة  23عامل، يف حني جند أن  259مؤسسات كبرية احلجم يفوق عدد عماهلا 

عامل، وهذا يعكس مدى أمهية ودور  226 إىل 2املؤسسات هي صغرية ومتوسطة يرتاوح عدد عماهلا ما بني 
 .اقتصاد السوق بعد حتول االقتصاد اجلزائري حنو ةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد الوطين خاص

 (29999، 22992، 6992)توزيع املوسسات حسب حصوهلا يلى شهادات االيزو  3.2
، ايزو 6992ايزو )شهادات االيزو املتحصل عليها  يوضح اجلدول املوايل توزيع املؤسسات حسب

 (:29999، ايزو 22992

 املتحصل يليها توزيع املوسسات حسب شهادات االيزو (:29-93)اجلدول رقم 

 النسبة املئوية يدد املوسسات الشهادات
 59% 22 6992ايزو 
 20.2% 92 22992ايزو 
 9 9 29999ايزو 

 من اعداد الباحثة  :املصدر

املتعلقة  6992من املؤسسات حمل الدراسة حاصلة على مواصفة ايزو  %59يتبني من اجلدول أن 
تطوير منتجاهتا وضمان اجلودة املناسبة اليت تسمح  إىلوهذا يعرب عن مدى سعي املؤسسات اجلزائرية ابجلودة،

زايدة الوعي لدى مدراء هذه املؤسسات بضرورة احلصول  إىلهلا ابملنافسة سواء داخليا أو خارجيا، وهذا راجع 
املتعلقة  22992قط متحصلة على مواصفة ايزو ربعة مؤسسات فى هذه املواصفات، يف حني جند أن أعل

الصناعة ) كوندور: ، وهذه املؤسسات هي6992مؤسسة املتحصلة على ايزو  22ابلبيئة، وهي طبعا ضمن 
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وسسة الوطنية املو ( االمسنت) امسنت يني الكبرية، (صناعة اهلياكل املعدنية املصنعة) ابتسيم، (االلكرتونية
BCR (صناعة اللواحق الصناعية والصحية) يف حني ال جند أي مؤسسة من بني املؤسسات حمل الدراسة ،

حداثة هذه  إىلاخلاص ابملسؤولية االجتماعية للمؤسسات، وهذا راجع  (29999يزو إ)متحصلة على شهادة 
ت املؤسسة الوحيدة من بني املؤسسا وكون أن مؤسسة كوندور( 2929بدء العمل هبا منذ ) املواصفة نسبيا 

الذي ( ار سي مينا) برانمج املسؤولية االجتماعية لدول الشرق األوسط ومشال إفريقيا  إىلة حمل الدراسة التابع
وإىل غاية كتابة هذه األسطر مؤسسة كوندور مل تتحصل وسبقت اإلشارة إليه يف الفصل األول،  تبنته اجلزائر

 .بعد على هذه املواصفة
 الدراسة يينة ألفراد الشخصية حتليل البياانت .2

اجلنس، : املتضمن أربعة أسئلةألفراد العينة، سيتم عرض وحتليل إجاابت أسئلة حمور البياانت الشخصية 
 .املستوى التعليمي، املستوى الوظيفي وسنوات اخلربة

 توزيع أفراد العينة وفقا حملور البياانت الشخصية(: 22-93)اجلدول رقم 

 % النسبة املئوية التكرارات املتغري
 02.6 60 ذكر اجلنس

 20.2 30 أنثى
 99 99 ابتدائي املستوى التعليمي

 22.6 29 متوسط
 26.3 29 اثنوي
 90.6 63 جامعي

 0.2 29 مدير املستوى الوظيفي
 22.2 25 رئيس قسم

 32.0 20 رئيس مصلحة
 29.0 93 إطار

 20.2 30 سنوات 5أقل من  اخلربة
 33.3 25 سنوات29-5من 
 29.0 20 سنة29-29بني 

 20.0 22 سنة29أكثر من 
 %299 235 اجملموع

 SPSS/22برانمج ابالعتماد على خمرجات من اعداد الباحثة  :املصدر
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من أفراد العينة ميثلون الذكور، مما يعكس أن النسبة األكرب من  %02 يتضح من اجلدول أعاله أن
فقط هم من  %20يف حني جند أن  ومسؤويل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة هم ذكورإطارات 

من إطارات املؤسسات حمل الدراسة لديهم شهادات جامعية % 09 يقاربجند أن ما  بينما ،فئة اإلانث
ابإلضافة  ،عليهاوتكوين عايل وهذا ما انعكس على مستوى فهمهم ألسئلة االستمارة وساعدهم يف اإلجابة 

 .عملهم جمال يف املستقبليةاملتغريات  استطالع على والقدرة عملهم ببيئة حييط ما إدراك على قدرهتم إىل
وإن كانت الفئة  ويتبني أن هناك تقارب يف النسب اخلاصة بسنوات اخلربة حيث جند العينة متوازنة، 
وهي تعترب سنوات مقبولة ميكن للعامل من خالهلا احلكم على  ،(سنوات29-5)جملال ا إىلمي تاألكرب تن

مؤسسة حمل  22مدراء جملموع  29سياسات وتوجهات املؤسسة، أما فيما خيص املستوى الوظيفي فنجد أن 
على أفراد ( إطار أو مسؤول)إن غلبت الفئة حتت مسمى و الدراسة قد تفاعلوا مع االستمارة وقدموا إجاابت، 

  .%29 قت نسبتهمالعينة حيث فا
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 :الفصل الصةخ

 
ة منذ االستقالل مرورا مبرحلة املراحل اليت مرت هبا املؤسسة اجلزائري إىلالتطرق من خالل هذا الفصل مت 

العامل اجلزائري نتيجة  التناقضات الثقافية اليت عاشها من رغملصالحات املختلفة وصوال للوضع احلايل، واباإل
اختالف األنظمة وتغري القوانني، واليت أثرت بشكل أو آبخر على طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة يف 
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية وعلى نظرهتا ملسؤوليتها االجتماعية، إال أن املؤسسات اجلزائرية يف سعي دائم 

املية، فهي تعاين من بعض املشكالت التنظيمية والناجتة عن التناقض ملواكبة خمتلف التطورات والتغريات الع
اته وسامهت يف تكوينها يالذي يعيشه العامل اجلزائري بني الثقافة التقليدية اليت انعكست على سلوك القيمي

 .ة واضحة وصارمةمنظومة قيمي   فة التنظيمية احلديثة القائمة علىوبني الثقا
اليت سوف يتم االعتماد عليها  اسة وأهم األساليب والتطبيقات اإلحصائيةالدر التعريف مبنهجية  مت كما

رتجعة يف اختبار الفرضيات واإلجابة عليها، من خالل حتليل البياانت املتحصل عليها من االستمارات املس
 .22نسخة  SPSS ابالعتماد على الربانمج اإلحصائي

 



 

831 
 

صل ال 
عالف   :راب 

 

اختبار الفرضيات 

 وتحليل النتائج



 اختبار الفرضيات وحتليل النتائج                                                              :الفصل الرابع

931 

 

 
 متهيد 

 
 تضع جعلها ،ظل املراحل اليت مرت هبا يف اجلزائرية االقتصادية املؤسسات خمتلف عرفته الذي التطور إن

 اليت هي العام القطاع مؤسسات أو احلكومية املؤسسات أن ابعتبار أولوايهتا من االقتصادي والعائد الربح
 القيم تعد مل اخلاص القطاع مؤسسات وازدايد الدولة دور تغري مع لكن ،االجتماعية املسؤولية جانب تتحمل

 األطرافاملايل هو احملدد الوحيد لبقاء املؤسسة واستمرارها، وإمنا هناك التزامات جتاه خمتلف  األداءو  االقتصادية
 .االجتماعي جتاههم األداءو  االجتماعيةذات املصلحة مع املؤسسة تندرج ضمن املسؤولية 

 الفصل هذا خالل منوالذي جاء كنتيجة ملا تقدم طرحه يف الفصول الثالثة السابقة، و انطالقا مما سبق 
 نفيها أو صحتها إثبات بغرض الفرضيات ابختبار وذلكامليدانية  الدراسة نتائج على الوقوف سنحاول
 .إليها املتوصل مفصل للنتائج عرض تقدمي يتمس كما املناسبة، حصائيةاإل األدوات على معتمدين

املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل  طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة يفمن خالل التعرف على وهذا 
يف األخري التعرف املصلحة، و  أصحاب األطرافجتاه خمتلف  االجتماعيةمبسؤوليتها ومدى التزامها الدراسة 

 :األمنوذج املقرتح التايلنظيمية السائدة على هذا االلتزام وفق مدى أتثري الثقافة التعلى 
 امنوذج الدراسة امليدانية: الشكل 

 
                                                                                                                           

                   

                                                                                       من اعداد الباحثة: املصدر

 

 النفوذ الوظيفي
 اجلماعية مقابل الفردية

 جتنب املخاطرة
 الذكورة مقابل األنوثة

 االلتزام جتاه املالكني
 االلتزام جتاه العاملني

 االلتزام جتاه املستهلكني
 االلتزام جتاه اجملتمع
 االلتزام جتاه البيئة

 االلتزام جتاه احلكومة
 االلتزام جتاه املنافسني

 االلتزام جتاه مجاعات الضغط

 

مية 
نظي

 الت
قافة

الث
 

 

املسؤولية 
االجتماعية 
 للمؤسسات

 ثقافة وممارسة

االلتزام جتاه 
 أصحاب املصاحل
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 اختبار الفرضية األوىل: ولاملبحث األ
إن خمتلف العمليات اليت تتولد داخل املؤسسة سواء كانت صراعا أو تعاوان هي وليدة تراكم تقاليد 

والتسيري اليت مرت هبا، سواء كانت يف عهد األتراك أو يف عهد االحتالل، خاصة  اإلدارةخمتلفة من مناذج 
الق على احمليط اخلارجي، والتحفظ  الفرنسية املتسمة ابلتعقيد وكثرة الدرجات السلمية واالنغ اإلدارةتقاليد 

 .1كمبدأ أساسي يف سلوكها
خصائص اجملتمع التقليدي اجلزائري الذي يؤثر بصورة أو أبخرى يف املؤسسة وثقافتها  أثرزايدة على  

طور احلاصل يف األخرى، ونتيجة للت الفرعية من الثقافاتة من الثقافة اإلسالمية من جهة و التنظيمية، واملستمد
يف خمتلف األمكنة  األفرادتصال واالنرتنت الذي جعل من العامل قرية صغرية يتواصل فيها اإلعالم واالوسائل 

 . واألزمنة، وأتثريها على الفرد اجلزائري وثقافته
 عن نتحدث ألننا التحليل، يف آخر ىمنح أيخذ اجلزائري اجملتمع التنظيمية يف الثقافة عن واحلديث

 .عموما واحلياة واإلنتاج للعمل وقيم تنظيمات من فرضه وما أمسايلالر  يعرف النظام مل جمتمع
بثقافة الفرد واجملتمع الذي تنشط فيه، وعليه فإن  أثروكما ذكران سابقا فإن الثقافة التنظيمية للمؤسسة تت

الثقافة التنظيمية للمؤسسة اجلزائرية هي انعكاس لثقافة اجملتمع اجلزائري والذي ميتاز خبصائص وقيم وبثقافة 
 .خاصة به، ختتلف عن ثقافات بقية الدول وإن تشاهبت يف بعض القيم واملعتقدات

 931نتاجية جزائرية ومشلت إمؤسسة اقتصادية  22ريت على ومن خالل الدراسة امليدانية اليت أج
وذج هوفستيد أي مشلت اإلطارات ابملؤسسات حمل الدراسة، وابعتماد من ،العليا اإلدارةيف مستوايت  عامال

التفاوت يف )النفوذ الوظيفي : هي  أبعادربعة أ ، والذي يتضمنثاينليه يف الفصل الشارة إالذي سبقت اإل
وذلك لتحديد طبيعة الثقافة ، األنوثة، الذكورة مقابل جتنب املخاطرة، الفردية مقابل اجلماعية، (السلطة

 .حمل الدراسة التنظيمية السائدة يف املؤسسات اجلزائرية
 :و ميكن متثيل ذلك ابلشكل املوايل

 

 

 

 

 

                                                             
 .29؛ ص  3102؛ مصر_؛ دار الكتاب احلديث؛ القاهرةالصراع داخل املنظمة وفعالية التسيري اإلداريانصر قامسي؛  1
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 تقييم الفرضية األوىل(: 19-14)الشكل رقم 
 

 

 

 املتغريات 

 املستقلة

 الفرعية

                                                                               املتغري املستقل الرئيسي 

 
 

 
 الباحثة من إعداد :املصدر

 احلسابية واملتوسطات التكرارات حسابسوف يتم االعتماد على  الفرضية، هذه اختبار أجل ومن
يف املؤسسات  بطبيعة الثقافة التنظيمية السائدة يتعلق والذي ،االستمارة من ثاينال للمحور املعيارية حنرافاتاالو 

الثقافة التنظيمية املكونة لنموذج هوفستيد الرابعي  أبعادمدى انتشار وسيادة  معرفة بغرض وذلك ،حمل الدراسة
وحتليل ( Scheffe)استخدام اختبار شيفيه  إىليف الثقافة التنظيمية للمؤسسات حمل الدراسة، ابإلضافة 

( احلجم وامللكية)ملتغريات املراقبة  حصائيةتبار مصدر الفروق ذات الداللة اإلالخ( Anova)التباين األحادي 
 .على طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات حمل الدراسة

 
 
 
 
 
 
 

 النفوذ الوظيفي

 اجلماعية/ الفردية

 جتنب املخاطرة

 األنوثة/الذكورة 

 وفق منوذج هوفستيد الثقافة التنظيمية
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 طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات اجلزائرية: املطلب األول
من خالل الدراسة امليدانية، فيما يتعلق بطبيعة  إليهايتم عرض وحتليل النتائج املتوصل يف ما يلي س

 .الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات حمل الدراسة وفق منوذج هوفستيد
 إجابة املبحوثني حول بعد النفوذ الوظيفي .1

انطالقا من  النفوذ الوظيفييوضح اجلدول التايل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات بعد 
 .العينة أفرادإجاابت 

 ناملبحوثو  هبعد النفوذ الوظيفي كما يدرك(: 19-14)اجلدول رقم 

املتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  الرتتيب
 املمارسة

 مقبولة 9 1.728 4.93 الفرصة الكافية إلبداء رأي يف أمور عملي اإلدارةتتيح يل  19
 مقبولة 3 1.868 4.12 الثقة واالستقاللية يف إجناز مهامي اإلدارةمتنحين  12
 مقبولة 2 1.141 4.18 بتفويضي صالحيات كافية إلجناز مهام وظيفيت اإلدارةتقوم  13
 متوسطة 4 9.211 3.29 العاملني فيها يف اختاذ القرارات تقوم املؤسسة ابلتشاور مع 14

 مقبولة 1.118 3.71 املعياري العاماملتوسط احلسايب واالحنراف  
 SPSS/22برانمج ابالعتماد على خمرجات الباحثة  إعدادمن  :املصدر

التفاوت يف )العينة عن العبارات املتعلقة ببعد النفوذ الوظيفي أفرادإجابة  إىليشري اجلدول أعاله 
 إىلواليت تشري ( 9)اخلاص ابلثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسة، فقد جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة ( السلطة

إاتحة الفرصة أمام العمال إلبداء آرائهم يف األمور املتعلقة مبهامهم وأعماهلم، وذلك مبتوسط حسايب بلغ 
واحنراف معياري ( 4.18)مبتوسط حسايب بلغ ( 3)، وتليها الفقرة (1.728) واحنراف معياري( 4.93)
لعامل من إجناز عمله واملهام وتعرب هذه الفقرة عن تفويض الصالحيات ابلقدر الكايف اليت تسمح ل( 1.141)

 .املوكلة إليه ابلشكل املطلوب، دون أن نغفل أن العامل املقصود هنا هو اإلطار
يسود الثقافة التنظيمية يف املؤسسات حمل  النفوذ الوظيفيوعليه فإنه من خالل اجلدول يتضح أن بعد 

جند أن املتوسط احلسايب العام  ، حيثبدرجة مقبولةالدراسة من وجهة نظر إطارات هذه املؤسسات وذلك 
يؤكدان توفر هذه املبادئ ضمن الثقافة ( 1.118)واحنراف معياري ( 3.71)لفقرات هذا البعد والذي بلغ 

 . التنظيمية السائدة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة
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ذلك  ، ويتضمنهأفراد بني والنفوذ للقوة متساوي غري لتوزيع اجملتمع تقبل حيث يعكس هذا البعد مدى
حتديد من الذين من حقهم متلك القوة أو النفوذ األكرب والذين هم دون ذلك، حيث جنده يسود بدرجة مقبولة 

ن أساسا يف إطارات هذه املؤسسات على سعي العينة واملتمثلو  أفراديف املؤسسات حمل الدراسة، أين عرب 
وتعمل على فتح طريق التفوق أمام اجلميع، فهي ال حتبذ  الفجوة يف السلطة والنفوذ قليصمؤسساهتم يف ت

العينة ميثلون يف األساس  أفرادوجود فروق يف توزيع السلطة والنفوذ بني أعضائها، لكن إذا ما اعتربان أن 
، وإن أظهرت املستوى اإلداري األول يف املؤسسات وابلتايل هم من يشاركون يف وضع اخلطط واختاذ القرارات

العمال يف اختاذ القرار حازت على الرتتيب األخري كما هو موضح يف  إشراك  علىأن الفقرة اليت تعربالنتائج 
الدراسة تعترب أن أن املؤسسات حمل ، فإن سيادة هذا البعد بدرجة مقبولة يعكس ( 19-14)اجلدول رقم 

ختفيض هذا التباين مبنح صالحيات أكرب  إىلولكن تسعى  التباين يف توزيع السلطة والنفوذ أمرا طبيعيا
 اإلدارةم يف اختاذ القرارات مواكبة لنظم التسيري احلديثة القائمة على إشراكإلطارات وفتح اجملال للكفاءات و ل

 .الكفاءات أصحابابملشاركة وفتح اجملال للمتفوقني 
 إجابة املبحوثني حول بعد الفردية مقابل اجلماعية .2

 الفردية مقابل اجلماعيةيوضح اجلدول التايل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات بعد 
 .العينة أفرادانطالقا من إجاابت 

 املبحوثون هكما يدرك  فردية مقابل اجلماعيةبعد ال(: 12-14)اجلدول رقم 

املتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  الرتتيب
 املمارسة

 مقبولة 9 9.219 3.41 أشعر أنين حر يف املؤسسة اليت أعمل فيها 19

 مقبولة 2 9.974 3.62 على العمل اجلماعي أكثر من العمل الفردي اإلدارةتشجع  12
 متوسطة 4 9.341 2.16 أفضل العمل الفردي أكثر من العمل اجلماعي 13
 متوسطة 3 9.216 3.11 مصلحة اجلماعةيتخلى العمال عن مصاحلهم الشخصية مقابل  14

 متوسطة 9.231 3.27 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام 
 SPSS/22برانمج ابالعتماد على خمرجات الباحثة  إعدادمن  :املصدر

العينة عن العبارات املتعلقة ببعد اجلماعية مقابل الفردية كبعد من  أفرادإجابة  إىليشري اجلدول أعاله 
إحساس  إىلواليت تشري ( 9)الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسة، فقد جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة  أبعاد

، وتليها الفقرة (9.219) واحنراف معياري( 3.41)العمال ابحلرية يف املؤسسة، وذلك مبتوسط حسايب بلغ 
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للعمل  اإلدارةه الفقرة عن تشجيع وتعرب هذ( 9.974)واحنراف معياري ( 3.62)مبتوسط حسايب بلغ ( 2)
يف ( 3)اجلماعي وحث العمال على بناء فرق عمل الجناز املهام والقيام ابألعمال املوكلة هلم، وأتيت الفقرة 

وتتعلق هذه الفقرة مبيول العمال ( 9.341)معياري  وابحنراف( 2.16)مبتوسط حسايب بلغ  األخريةاملرتبة 
مل اجلماعي، وهذا ما يثبت فعال أن العمال مييلون للعمل اجلماعي أكثر منه وتفضيلهم للعمل الفردي على الع

 .للعمل الفردي
مييز الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات حمل  بعد اجلماعيةوعليه فإنه من خالل اجلدول يتضح أن 
احلسايب العام لفقرات ، حيث جند أن املتوسط توسطةبدرجة مالدراسة من وجهة نظر إطارات هذه املؤسسات 

يؤكدان توفر هذه املبادئ ضمن الثقافة التنظيمية ( 9.231)واحنراف معياري ( 3.27)هذا البعد والذي بلغ 
السائدة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة، وبذلك سيادة بعد اجلماعية مقابل الفردية يف ثقافة 

 .املؤسسات اجلزائرية
مات يتم الرتكيز على اهتما ، حيثاجلماعية مقابل الفردية حنو األفراد توجه مدىو يعكس هذا البعد 

إن كانت حنو اجلماعة أو فردية، حيث بينت النتائج أن بعد اجلماعية يسود الثقافة التنظيمية يف  األفراد
العينة عن تفضيلهم للتعاون واالعتماد املتبادل والوالء حنو اجملموعة  أفراداملؤسسات حمل الدراسة أين عرب 

وهذا  األخرية، يف حني جند أن العبارة اليت شرحت التوجه الفردي جاءت يف املرتبة إليهاواملؤسسة اليت ينتمون 
 إىلما أتينا املبحوثني، و إذا  فرادما يعكس التوجه حنو العمل اجلماعي لأل (12-14)ما يوضحه اجلدول رقم 

حتليل اخللفية الثقافية هلذا التوجه وانطالقا من مبدأ أن الثقافة التنظيمية هي امتداد لثقافة اجملتمع، جند أن 
اجملتمع اجلزائري يستمد معظم قيمه من الثقافة االسالمية واليت من ركائزها العمل اجلماعي والتعاون حيث يقول 

ْثِْ َواْلُعْدَوانِ َوتَ َعاوَ ": عز وجل يف كتابه الكرمي  ْقَوى َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإلِْ أين ، (12:املائدة) "نُوا َعَلى اْلرِبِّ َوالت َّ
 .يفضل اجلميع العمل يف إطار اجملموعة والوالء للفريق
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 جتنب املخاطرةإجابة املبحوثني حول بعد  .3
انطالقا من  جتنب املخاطرةيوضح اجلدول التايل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات بعد 

 .العينة أفرادإجاابت 
 ناملبحوثو  هكما يدرك  جتنب املخاطرةبعد (:  13-14)اجلدول رقم 

املتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  الرتتيب
 املمارسة

 مقبولة 2 1.191 3.81 املرونة الكافية للتصرف جتاه مهامي اإلدارةمتنحين  19
 مقبولة 9 1.111 4.19 يستطيع املدير أن يغري خطة العمل تبعا للموقف 12
 مقبولة 3 9.992 3.13 تشجع املؤسسة على تقدمي االقرتاحات واألفكار اجلديدة 13
 متوسطة 4 9.112 3.28 هو جديد وجمهول ميتلك العامل القدرة على التعامل مع كل ما 14

 مقبولة 9.198 3.61 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام 
 SPSS/22برانمج ابالعتماد على خمرجات الباحثة  إعدادمن  :املصدر

 أبعادكبعد من   ببعد جتنب املخاطرةالعينة عن العبارات املتعلقة  أفرادإجابة  إىليشري اجلدول أعاله 
إمكانية تغيري  إىلواليت تشري ( 2)الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسة، فقد جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة 

( 4.19)املدير أو املسؤول خلطة العمل وفق املوقف الذي يتعرض له يف املؤسسة، وذلك مبتوسط حسايب بلغ 
( 1.191)واحنراف معياري ( 3.81)بلغ مبتوسط حسايب ( 9)، وتليها الفقرة (1.111) واحنراف معياري

على التصرف مبرونة يف إجناز املهام مبا يضمن اجناز املهمة ودون جتاوز  اإلدارةوتعرب هذه الفقرة عن تشجيع 
( 9.112)إبحنراف معياري  و( 3.28)مبتوسط حسايب بلغ  األخريةيف املرتبة ( 4)الصالحيات، وأتيت الفقرة 
 اإلجراءاتتعقد  إىللعامل على التكيف مع ما هو جديد أو غامض وذلك يعود وتتعلق هذه الفقرة بقدرة ا

 .التنظيمية مما ينعكس على مستوى التكيف والتعامل مع املواقف اجلديدة والغامضة
مييز الثقافة التنظيمية السائدة يف  جتنب املخاطرةوعليه فإنه من خالل اجلدول يتضح أن بعد 

، حيث جند أن املتوسط قبولةبدرجة ماملؤسسات حمل الدراسة من وجهة نظر إطارات هذه املؤسسات 
يؤكدان توفر هذه املبادئ ( 9.198)واحنراف معياري ( 3.61)احلسايب العام لفقرات هذا البعد والذي بلغ 
جتنب ت االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة، وبذلك سيادة بعد ضمن الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسا

 .يف ثقافة املؤسسات اجلزائريةاملخاطرة 
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، أين التأكدبعدم االرتياح للمواقف الغامضة أو املخاطرة وعدم  األفرادشعور  و يعكس هذا البعد مدى
تعطى أمهية أكرب للقواعد والتشريعات املنظمة للعمل، على العكس النقيض يف حال سيادة بعد املخاطرة أين 

، لكن من خالل نتائج الدراسة التأكدتعطي قيمة عالية لتحمل مغامرة الدخول يف مواقف املخاطرة وعدم 
العينة  أفرادبولة، هذا ما يعكس عدم قدرة تبني أن بعد جتنب املخاطرة يسود املؤسسات حمل الدراسة بدرجة مق
، وهذا ما يربر حصول العبارة اليت التأكدعلى مواجهة ما هو جديد واخلوف من تبين مواقف يف حالة عدم 
كما هو موضح   األخريةعلى املرتبة ( 14)تفسر قدرة العامل على التعامل مع ما هو جديد وجمهول أي الفقرة 

العينة لاللتزام ابلقواعد والقوانني املنظمة للعمل و عدم  أفرادا ما يعكس ميول ، هذ(13-14)يف اجلدول رقم 
رغم الصالحيات اليت ميتاز هبا اإلطار يف املؤسسة، ويرجع هذا  التأكداملغامرة واملخاطرة مبواقف يف حالة عدم 

 .عتادومطبيعة الفرد اجلزائري الذي يتجنب املغامرة واملخاطرة ويتقيد مبا هو موجود  إىل
 األنوثةإجابة املبحوثني حول بعد الذكورة مقابل  .4

 األنوثةالذكورة مقابل يوضح اجلدول التايل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات بعد 
 .العينة أفرادانطالقا من إجاابت 

 ناملبحوثو  هكما يدرك  األنوثة مقابل ذكورةبعد ال(:  14-14)اجلدول رقم 

املتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  الرتتيب
 املمارسة

 مقبولة 9 9.124 4.11 األفراد أداءهو املعيار احلقيقي لتقييم  األداء 19
 مقبولة 3 9.968 3.79 وال جهوية يف املؤسسة ( بني الرجل واملرأة)عدم وجود فوارق عنصرية 12
القيادية واملناصب العليا يف املؤسسة وفقا ملبدأ الشخص  األدواراملرأة  اإلدارةمتنح  13

 املناسب يف املكان املناسب
 متوسطة 4 9.982 3.31

على أساس  إىلبني الرجل واملرأة يف توزيع املهام  اإلدارةال تفرق  14
 الكفاءة

 مقبولة 2 9.124 3.11

 مقبولة 9.116 3.87 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام 
 SPSS/22برانمج ابالعتماد على خمرجات الباحثة  إعدادمن  :املصدر

كبعد من   األنوثةالعينة عن العبارات املتعلقة ببعد الذكورة مقابل  أفرادإجابة  إىليشري اجلدول أعاله 
أن أساس  إىلواليت تشري ( 9)الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسة، فقد جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة  أبعاد

، وتليها (9.124) واحنراف معياري( 4.11)، وذلك مبتوسط حسايب بلغ األداءهو  فرادالتقييم احلقيقي لأل
وتعرب هذه الفقرة عن توزيع املهام على ( 9.124)واحنراف معياري ( 3.11)مبتوسط حسايب بلغ ( 4)الفقرة 
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ة ما إذا كانت هذه املهام إدارية ابعتبار أساس الكفاءة بني الرجال والنساء وليس على أساس اجلنس، وخاص
( 3.31)األخرية مبتوسط حسايب بلغ يف املرتبة ( 3)العينة هم من إطارات املؤسسات، وأتيت الفقرة  أفرادأن 
للمناصب القيادية للنساء مقابل الرجال،  اإلدارةوتتعلق هذه الفقرة مبدى منح ( 9.982)حنراف معياري واب

 أفرادحيث أهنا منخفضة مقارنة ابلفقرات األخرى وهذا ما يعرب عن أن نسبة النساء ضعيفة مقارنة ابلرجال يف 
 .العينة املبحوثة

مييز الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات حمل  لذكورةاوعليه فإنه من خالل اجلدول يتضح أن بعد 
، حيث جند أن املتوسط احلسايب العام لفقرات قبولةبدرجة ممن وجهة نظر إطارات هذه املؤسسات  الدراسة

يؤكدان توفر هذه املبادئ ضمن الثقافة التنظيمية ( 9.116)واحنراف معياري ( 3.87)هذا البعد والذي بلغ 
يف ثقافة  األنوثةالسائدة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة، وبذلك سيادة بعد الذكورة مقابل 

 .املؤسسات اجلزائرية
 ىلإ، حيث يشري مفهوم الذكورة األنثوية مقابل الذكورية حنو األفراد توجه و يعكس هذا البعد مدى

مع تأين جند اجمل األنوثةتفضيل اجملتمع وميله حنو القوة يف حيازة الثروة واالستحواذ على السلطة و ذلك مبقابل 
، فمن خالل نتائج الدراسة األفرادوالتالطف والليونة يف التعامل بني  االجتماعيةمييل حنو تفضيل العالقات 

وجدان أن هذا البعد يسود الثقافة التنظيمية للمؤسسات حمل الدراسة بدرجة مقبولة، حيث متيل هذه الثقافة 
العينة وأيضا نسبة  أفرادالتمييز بني دور اجلنسني وامليل حنو دعم وسيطرة الرجل، هذا ما بينته إجاابت  إىل

، وهذا ما يثبت فعال أن اجملتمع اجلزائري جمتمع ذكوري  %81 جتاوزت الذكور من اإلطارات املبحوثة واليت
 إىلرغم أن هناك تقبل لعمل املرأة وتغري يف توجهات حنو منح صالحيات وسلطات أكرب للمرأة والسعي 

  .االعتماد على مبدأ الكفاءة بغض النظر عن اجلنس
بعد النفوذ : الثقافة التنظيمية األربعة املكونة لنموذج هوفستيد أبعادمن خالل ما تقدم جند أن 

الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات  يز، متاألنوثة/، الذكورةجتنب املخاطرةالفردية، /الوظيفي، اجلماعية
 .حمل الدراسة، وإن كان بدرجات متفاوتة بني متوسطة ومقبولةاجلزائرية االقتصادية 
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 (احلجم، امللكية)طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة حسب خصائص املؤسسات : املطلب الثاين
ظيمية السائدة وفق خصائص نمن خالل هذا املطلب سوف يتم التعرف على طبيعة الثقافة الت

 نتشارال إحصائيةومعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة ( طبيعة امللكية واحلجم)املؤسسات حمل الدراسة 
و حلجم املؤسسات حمل الدراسة، امللكية أ ربعة املشكلة لنموذج هوفستيد تعزى لطبيعةالثقافة التنظيمية األ أبعاد

ملعرفة مصدر الفروق إن ( SCHEFFE)واختبار ( ANOVA)حادي لتباين األوذلك ابستعمال اختبار ا
 .وجدت

 طبيعة امللكية حسبالثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات حمل الدراسة  .1
فروق ذات داللة  ودملعرفة مدى وج SPSS/22ميثل اجلدول التايل النتائج املتحصل عليها من برانمج 

 .يف املؤسسات حمل الدراسة تعزى لطبيعة امللكية األربعة الثقافة التنظيمية أبعادالنتشار  إحصائية

لطبيعة الثقافة التنظيمية  فروق وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج(: 11-14)رقم  دولاجل
 الدراسة عينة املؤسسات طبيعة امللكية يف إىل تعزى السائدة

الثقافة التنظيمية  على طبيعة امللكية أثر
 للمؤسسة

جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  (F)قيمة 
 الداللة

(sig) 

 النتيجة

 2,569 2 5,138 بني اجملموعات بعد النفوذ الوظيفي
5,192 

 

0.007 

 

توجد 
 1,495 132 65,313 داخل اجملموعات فروق

  134 70,451 اجملموع

بعد 
 الفردية/اجلماعية

 1,475 2 2,949 بني اجملموعات
3,814 

 

0.046 

 

توجد 
 1,524 132 69,182 داخل اجملموعات فروق

  134 72,131 اجملموع

 1,243 2 2,487 بني اجملموعات جتنب املخاطرةبعد 
3,417 

 

0.036 

 

توجد 
 1,364 132 48,038 داخل اجملموعات فروق

  134 50,525 اجملموع

/ بعد الذكورة
 األنوثة

 1,208 2 1,416 بني اجملموعات

0.327 0.722 

ال توجد 
 1,636 132 83,899 داخل اجملموعات فروق

  134 84,315 اجملموع

 SPSS/22برانمج ابالعتماد على خمرجات الباحثة  إعدادمن  :املصدر
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يف ( sig≤1.11) مستوى داللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند إىل اجلدول أعاله يشري 
سيادة بعد الذكورة مقابل األنوثة يف الثقافة التنظيمية للمؤسسات حمل الدراسة وفقا لطبيعة امللكية، حيث 

وهذا ما دفعنا إىل (α=1.10) وهي أكرب من درجة املخاطرة  F   (1.733)معامل فيشر معنويةبلغت درجة 
قبول فرضية العدم اليت تنص على عدم وجود فروق ذات دالالت إحصائية بني إجاابت أفراد العينة فيما خيص 
فقرات بعد الذكورة مقابل األنوثة، حيث جند أن هذا البعد يسود ثقافات كل املؤسسات حمل الدراسة على 

ما يعترب أمر طبيعي إذا ما سلمنا أن الثقافة  اختالف ملكيتها سواء كانت خاصة، عمومية أو خمتلطة،
التنظيمية ما هي إال انعكاس لثقافة اجملتمع املكونة أساسا لثقافة الفرد اجلزائري، الذي ميثل إطارات هذه 
املؤسسات والفئة العاملة فيها، واجملتمع اجلزائري جمتمع ذكوري وهذا ما أثبته الدراسة احلالية من خالل سيادة 

واليت صنفت الدول العربية ومن بينها ( 9174) هوفستيدد يف كل املؤسسات، ابإلضافة إىل دراسة هذا البع
 .اجلزائر ضمن الدول اليت يسودها البعد الذكوري

يف ( sig≤1.11) مستوى داللة عند إحصائية داللة ذات فروق وجوديف حني يشري نفس اجلدول إىل 
النفوذ الوظيفي، : الرابعي وهي هوفستيدسيادة أبعاد الثقافة التنظيمية الثالثة املشكلة لنموذج  متوسطات

حمل الدراسة، حيث   اجلزائرية االقتصادية املؤسساتطبيعة ملكية ل تعزىاجلماعية، جتنب املخاطرة، /الفردية
 كما يوضح اجلدول (1.10)من درجة املخاطرة  قلكانت درجات معنوية معامالت فيشر هلذه األبعاد كلها أ

 .السابق
 بني إحصائيا الدالة الفروق مصادر لتحديد شيفيه اختبار نتائج( 16-14) رقم اجلدول ويوضح

 .انتشار األبعاد الثالثة للثقافة التنظيمية وفقا لطبيعة ملكيتها يف املبحوثة االقتصادية املؤسسات
املؤسسات حمل الدراسة لطبيعة  بني الفروق لداللة شيفيه اختبار نتائج(: 16-14)الشكل رقم 

 الثقافة التنظيمية السائدة فيها وفقا لطبيعة امللكية
الثقافة  أبعاد

 التنظيمية
فئات 
 امللكية

املتوسط 
 احلسايب

 طبيعة ملكية املؤسسة
 خمتلطة خاصة عمومية

 *0.979- 0.0595-  3.61 عمومية بعد النفوذ الوظيفي

 *0.785-  1.1111 3.77 خاصة

  *0.785 *0.979 3.68 خمتلطة

 0.556- 0.282-  3.18 عمومية الفردية/اجلماعيةبعد 

 0.274-  0.282 3.31 خاصة

  0.274 0.556 3.68 خمتلطة

 0.467- *0.272-  3.41 عمومية جتنب املخاطرةبعد 
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0.272 3.82 خاصة
*  -0.0595 

  1.1111 0.467 3.12 خمتلطة
 SPSS/22برانمج الباحثة ابالعتماد على خمرجات  إعدادمن  :املصدر

لعمومية، اخلاصة املؤسسات االتنظيمية يف  ثقافةالن بعد النفوذ الوظيفي يسود أيشري اجلدول أعاله 
واملختلطة بنسب متقاربة وهذا ما تعرب عنه قيمة املتوسط احلسايب، إال أن التفاوت جاء لصاحل املؤسسات 

الكفاءات يف اختاذ  صحاباخلاصة ويعزى ذلك لطبيعة إدارة هذه املؤسسات اليت متنح الفرص والصالحيات أل
خالف املؤسسات العمومية القرارات واملشاركة يف وضع اخلطط واالسرتاتيجيات بغض النظر عن أعمارهم على 

سنة، وهذا  61-41ما بني  عمريةن املسؤولني واإلطارات يف هذه املؤسسات معظمهم من الفئات الأين جند أ
اليت متنح االحرتام  اليت صنفت الدول العربية من بني الدول( 9174)ما يعزز من نتائج دراسة هوفستيد 

 .كرب سنا دون مراعاة املستوى والكفاءةوالتقدير لأل
يسود أكثر يف املؤسسة املختلطة حمل الدراسة،  جتنب املخاطرةوبعد  الفردية/اجلماعيةبينما جند أن بعد 

وهي مؤسسة عمومية يف األصل ولكن مت خوصصتها )_ بناء اهلياكل املعدنية املصنعة_وهي مؤسسة ابتسيم 
املرونة يف االستجابة  إىل، وما يفسر سيادة العمل اجلماعي يف هذه املؤسسة ابإلضافة (بدخول شريك لبناين

 اإلدارةرارات املناسبة وهو ما يعترب من أبرز مسات أوسع لإلطارات يف اختاذ القللتغريات ومنح صالحيات 
مؤسسة هتدف لتحقيق النجاح  إىلالناجحة، هو كون املؤسسة انتقلت من منط تسيري اشرتاكي مجاعي 

واالستمرار واملنافسة وطنيا ودوليا، وهذا ما انعكس على مستوى تنافسيتها حيث أصبحت املؤسسة تصدر 
 .تجاهتا للدول األفريقية واألوربيةمن

 حسب احلجمالثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات حمل الدراسة  .2
ملعرفة مدى وجود فروق ذات داللة  SPSS/22ميثل اجلدول التايل النتائج املتحصل عليها من برانمج 

 .للحجمالثقافة التنظيمية األربعة يف املؤسسات حمل الدراسة تعزى  أبعادالنتشار  إحصائية
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لطبيعة الثقافة  فروق وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج(: 18-14)رقم اجلدول 
 الدراسة عينة املؤسسات حجم إىل تعزى التنظيمية السائدة

الثقافة التنظيمية  على طبيعة امللكية أثر
 للمؤسسة

جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  (F)قيمة 
 الداللة

 النتيجة

 0,234 2 0,468 بني اجملموعات بعد النفوذ الوظيفي
0,441 

 

0,644 

 

ال توجد 
 0,530 132 69,983 داخل اجملموعات فروق

  134 70,451 اجملموع

 1,225 2 2,449 بني اجملموعات الفردية/اجلماعيةبعد 
2,320 

 

0,102 

 

ال توجد 
 0,528 132 69,682 داخل اجملموعات فروق

  134 72,131 اجملموع

 0,754 2 1,507 بني اجملموعات جتنب املخاطرةبعد 
2,029 

 

0,136 

 

ال توجد 
 0,371 132 49,018 داخل اجملموعات فروق

  134 50,525 اجملموع

 0,248 2 0,496 اجملموعاتبني  األنوثة/ بعد الذكورة
0,390 

 
0,678 

ال توجد 
 0,635 132 83,819 داخل اجملموعات فروق

  134 84,315 اجملموع

 SPSS/22برانمج ابالعتماد على خمرجات الباحثة  إعدادمن  :املصدر

 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إىل اجلدول أعاله يف الواردة النتائج تشري
(sig≤1.11 ) يف سيادة األبعاد األربعة املشكلة لنموذج هوفستد للثقافة التنظيمية يف املؤسسات اجلزائرية حمل

من درجة  كربم، حيث كانت درجات معنوية معامالت فيشر هلذه األبعاد كلها أاحلجالدراسة وفقا ملتغري 
أن متغري احلجم ال يؤثر على طبيعة الثقافة التنظيمية  يعين هذا و ،كما يوضح اجلدول(1.10)املخاطرة 

السائدة يف املؤسسات عينة الدراسة، حيث تتشابه ثقافة املؤسسات الصغرية والكبرية، قد يعزى هذا التشابه 
لعدم إدراك املؤسسات حمل الدراسة ألمهية الثقافة التنظيمية اليت تعترب بطاقة شخصية متيز مؤسسة عن أخرى 

 . غالهلا كميزة تنافسيةميكن است
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 اإلجابة على الفرضية األوىل: املطلب الثالث
 :وحمتواها وىلالفرضية األ اإلجابة علىمن خالل هذا املطلب سوف يتم 

تتسم الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة ابإلجيابية حيث تسودها "
 "األربعة لنموذج هوفستيد  األبعاد

 املعيارية االحنرافات و احلسابية املتوسطات و التكرارات حبساب قمنا الفرضية، هذه اختبار أجل من و
 يف املؤسسات حمل الدراسة بطبيعة الثقافة التنظيمية السائدة  يتعلق الذي و ،االستمارة من ثاينال للمحور

الثقافة التنظيمية املكونة لنموذج هوفستيد الرابعي يف الثقافة  أبعادمدى انتشار وسيادة  معرفة بغرض وذلك
 .التنظيمية للمؤسسات حمل الدراسة

الثقافة التنظيمية وفق منوذج  بعادأليوضح اجلدول التايل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
 :هوفستيد الرابعي السائدة يف املؤسسات اجلزائرية حمل الدراسة

منوذج هوفستيد الرابعي ضمن الثقافة التنظيمية للمؤسسات حمل  أبعاد(:   17-14)ول رقم اجلد
 الدراسة

املتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  الرتتيب
 املمارسة

 مقبولة 9 1.118 3.71 (التفاوت يف السلطة) النفوذ الوظيفي 19
 متوسطة 4 9.231 3.27 الفردية/اجلماعية 12
 مقبولة 3 9.198 3.61 جتنب املخاطرة 13
 مقبولة 2 9.116 3.87 األنوثة/ الذكورة  14

 مقبولة 9.186 3.64 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام 
 SPSS/22ابالعتماد على خمرجات برانمج الباحثة  إعدادمن  :املصدر

األربعة املشكلة لنموذج هوفستيد للثقافة التنظيمية تنتشر وتسود ثقافة  األبعاد أن من اجلدول يتضح
املؤسسات اجلزائرية حمل الدراسة، حيث جند أن بعد النفوذ الوظيفي جاء يف املرتبة األوىل يف ترتيب املبحوثني 

بعد  ، يف حني جند أن(1.118)واحنراف معياري ( 3.71)السائدة، حيث بلغ املتوسط احلسايب  بعادلأل
بينما أييت ( 9.186)واحنراف معياري ( 3.87)أييت يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ  األنوثةالذكورة مقابل 

، ليأيت أخريا البعد اخلاص (9.198)واحنراف معياري ( 3.61)مبتوسط حسايب بلغ  جتنب املخاطرةبعد 
 (.9.231)معياري  و احنراف(  3.27)مبتوسط حسايب بلغ مقابل الفردية جلماعية اب
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الثقافة التنظيمية األربعة املشكلة لنموذج  أبعادانتشار  حول الدراسة عينة أفراد إجاابت على بناءا
، ضمن الثقافة التنظيمية األنوثة/، الذكورةجتنب املخاطرة، الفردية/النفوذ الوظيفي، اجلماعية: هوفستيد وهي

وهذا ما   مقبولةبدرجة  األبعاد من خالل النتائج انتشار هذه للمؤسسات اجلزائرية حمل الدراسة، حيث تبني
( 9.186)واحنراف معياري ( 3.64)يعكسه املتوسط احلسايب العام للفقرات املشكلة للنموذج الذي بلغ 

حيث جند تقارب يف درجة االنتشار وهذا ما يعرب عنه تقارب يف  األبعادوهناك تباين طفيف يف ترتيب هذه 
 .األربعة بعادحلسابية لألاملتوسطات ا

يتضح أن املؤسسات اجلزائرية تسعى لتحسني أساليب التسيري ومواكبة خمتلف التغريات والتطورات من 
مورد و ركيزة أساسية من ركائز جناحها و استمراها،  نظرهتا للموارد البشرية واعتبارهاخالل العمل على تطوير 

راء العينة املبحوثة واملتمثلة يف اإلطارات، تسعى لتقليص الفجوة حيث جند أن املؤسسات حمل الدراسة وفقا آل
ومنح الصالحيات وتفويض السلطات للمسؤولني يف املؤسسة  األفرادو التباين يف توزيع السلطة والنفوذ بني 

على العمل  األفرادلتشجيع  هاسعي إىلم واختاذ القرارات يف األوقات املناسبة، ابإلضافة امن أجل تسهيل امله
غفال على تطوير حب والوالء للفريق واملؤسسة اليت يعملون هبا، دون اإل ابالنتماءاإلحساس اجلماعي وتقوية 

ملا هلذه  التأكدملختلف التغريات وحاالت عدم  يف االستجابة األفرادواملرونة لدى يف حدود املعقول  املخاطرة
لقدرة على االبتكار واإلبداع ا األفرادي لدى نم  ؤسسة، حيث تامل و األفرادامليزة من  انعكاسات إجيابية على 

 .املؤسسة بشكل عام أداءوالتعلم املستمر، هذا ما ينعكس على أدائهم و 
 :من خالل ما سبق مت إثبات الفرضية األوىل ابإلجياب

 
 
 
 

 :والشكل املوايل يوضح تقييم للفرضية األوىل
 
 
 
 
 
 

تتسم الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة ابإلجيابية حيث 
 .األربعة لنموذج هوفستيد األبعادتسودها 
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 الفرضية  األوىل اإلجابة على( 12-14)الشكل رقم 

 
 الباحثة إعدادمن : املصدر

 
 

 الثقافة التنظيمية السائدة 

ولة
مقب

جة 
بدر

ود 
وج

م
 

 بعد النفوذ الوظيفي

 الفردية/بعد اجلماعية

موجود بدرجة مقبولة
 

 األنوثة/بعد الذكورة

 بعد جتنب املخاطرة
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 اختبار الفرضية الثانية: املبحث الثاين
ذات  األطرافيعود ابلنفع عليها وعلى اجملتمع احمللي وكل  االجتماعيةإن التزام املؤسسة مبسؤوليتها 

سوف تقدم خدمات ومنتجات صحية و ابجلودة املطلوبة  االجتماعيةالصلة ابملؤسسة، فهي بتبنيها للمسؤولية 
فتليب بذلك رغبات العمالء وحتافظ على البيئة كما حتقق مسعة طيبة يف اجملتمع وختلق عالقات جيدة مع 

هي أصالة اسالمية قبل أن تكون معاصرة  االجتماعيةاملسؤولية و ؛ صلحةامل أصحابالعمال واملسامهني وخمتلف 
، ولكن هل هذه املفاهيم يدركها إطارات املؤسسات قرن 94بظهور االسالم منذ أزيد من غربية، فقد ظهرت 

 االقتصادية اجلزائرية؟ 
ملفهوم املسؤولية إطارات املؤسسات اجلزائرية  إدراكالتعرف على مدى  إىل طلبنسعى من خالل هذا امل

 .ضمن فلسفتها التسيريية االجتماعيةومدى دمج إدارات هذه املؤسسات للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات 
منذ ( قانونيا وتنظيميا)يف النسيج  املؤسسايت اجلزائري  االجتماعيةملكانة املسؤولية  ن تطرقنافبعد أ

 واقع هذا املفهوم ميدانيا ومدى إدراكسوف حناول معرفة ، يف الفصل الثالث غاية احلاضر إىلاالستقالل 
 .ومدى ممارستها على أرض الواقع االجتماعيةسؤولية امل املؤسسات حمل الدراسة لثقافة

  االجتماعيةاملسؤولية  ملفهوم حمل الدراسة طارات املؤسسات اجلزائريةإ إدراكواقع : املطلب األول
ن يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية م االجتماعيةثقافة املسؤولية  إدراكحتليل واقع يتناول هذا املطلب 

لدى إدارة هذه  االجتماعية، وكذلك مدى وجود فلسفة جتاه املسؤولية هذه املؤسساتوجهة نظر إطارات 
 .يف هذه املؤسسات االجتماعيةاملؤسسات من خالل التعرف على درجة تبين وتطبيق مبادئ املسؤولية 

 االجتماعيةنظرة إطارات املؤسسات حمل الدراسة ملفهوم املسؤولية  .1
للمؤسسات، مت طرح سؤال  االجتماعيةطارات املؤسسات اجلزائرية حول مفهوم املسؤولية ملعرفة نظرة إ
 ( 12انظر امللحق رقم )  "؟االجتماعيةما هي نظرتك للمسؤولية ":مفتوح كان مضمونه

العينة  أفرادمن   %71ما يقارب  أنه إىلمن الدراسة امليدانية توصلنا  من خالل النتائج املتحصل عليها
، على الرغم االجتماعيةملفهوم املسؤولية  إدراكهممل يقدموا إجابة على هذا السؤال، وهذا ما يدل على عدم 

حاولوا توضيح نظرهتم جتاه  فردا 31أي  فقط %91من أنه مفهوم ظهر يف مخسينيات القرن املاضي، يف حني 
من أصل ) %1: حيث جند أن االجتماعيةولية هذا املفهوم، فهناك من وفق حلد كبري يف حتديد مفهوم املسؤ 

فقط قدموا تعريفا  إطار 020أصل من إطارا  03أي ( االجتماعيةالذين حاولوا تقدمي مفهوم للمسؤولية  91%
هي التزام ": والذي ميكن اختصاره يف هذا التعريفللمؤسسات  االجتماعيةشامال وصحيحا للمسؤولية 

العمال، )ذات املصلحة  األطرافأخالقي طوعي للمؤسسة جتاه بيئتها الداخلية واخلارجية ممثلة يف خمتلف 
فهي مسؤولية متكاملة تتحقق من خالل ( البيئة، اجملتمع، املسامهني، املنافسني، املستهلكني واحلكومة

 "دمج هذه االلتزامات يف منظومة املؤسسة التسيريية
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ابجلانب البيئي واجملتمعي فقط،  االجتماعيةطارات ربطوا مفهوم املسؤولية من اإل 1%د أن يف حني جن
التزام الفرد جتاه مؤسسته والعكس، فقد حصروا مفهوم عبارة عن  االجتماعيةاعتربوا املسؤولية  فقدأما البقية 

 (.املؤسسة/ العامل)املسؤولية يف إطار الثنائية 
من وجهة نظر إطارات  التأكدكان اهلدف منه تضمن جمموعة من اخليارات  ولقد مت طرح سؤال اثين  

هي التزام  االجتماعيةاملسؤولية  :وكان مضمونه االجتماعيةاملؤسسات حمل الدراسة حول مفهوم املسؤولية 
             مجاعات الضغط -    املالكون –          البيئة -         املستهلك –       األفراد-   اجملتمع : جتاه

 (12انظر امللحق رقم )  كل ما سبق ذكره-            احلكومة –
 :وكانت النتائج كالتايل

 للمؤسسات من وجهة نظر املبحوثني االجتماعيةمفهوم املسؤولية (: 11-14)اجلدول رقم 

 الرتتيب املتوسط احلسايب النسبة املئوية التكرار العبارة
 9 1.1 11.4 67 اجملتمع .0
 8 1.117 98.7 24 األفراد .3
 2 1.31 37.1 12 املستهلك .2
 3 1.36 36.3 41 البيئة .4
 1 1.32 39.1 43 املالكني .0
 7 1.114 94.9 91 مجاعات الضغط .6
 6 1.112 21.8 27 احلكومة .7
 8 1.117 98.7 24 املنافسني .8
 4 1.33 23.6 44 كل ما سبق ذكره .9

 SPSS/22برانمج ابالعتماد على خمرجات الباحثة  إعدادمن  :املصدر

عبارة للمؤسسة  االجتماعيةأن املسؤولية  رونمن املبحوثني ي %11.4من خالل اجلدل أعاله تبني أن 
املرتبة األوىل  على  "االلتزام جتاه اجملتمع"التزام جتاه اجملتمع ابلدرجة األوىل حيث حصل االختيار األول  عن

االلتزام جتاه "ليليه  2واليت تساوت مع القيمة احملسوبة( 1.11)املتوسط احلسايبوهذا ما تؤكده قيمة 
على  االجتماعيةاملسؤولية  إىلمن إطارات املؤسسات حمل الدراسة ينظرون  %37.1 حيث أن "املستهلك

، (1.36)حسايب قدر بأيت االختيار الثالث متمثال يف االلتزام جتاه البيئة مبتوسط املستهلك، لي أهنا التزام جتاه
هي التزام جتاه  االجتماعيةمن إطارات املؤسسات حمل الدراسة يعتربون أن املسؤولية  %23.6يف حني جند أن 

                                                             
 (ال=1نعم، =9) 1.1=2(/1+9=)ادا  الياا ألالمتوسط الحسابي   2
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املصلحة جمتمعني أي بشكل متكامل وهذا ما عرب عنه بعض اإلطارات أثناء حماورتنا هلم يف  ذات األطراف
متوسط حسايب قدر ب على " كل ما سبق ذكره"مه حصول العبارة إطار املقابلة اليت أجريناها معهم ودع  

 .رابعةليأيت يف املرتبة ال ( 1.33)
 ضمن توجهات املؤسسات االجتماعيةفلسفة املسؤولية  .2

من خالل هذا العنصر يتم التعرف على مدى تبين إدارات املؤسسات حمل الدراسة ملفهوم املسؤولية 
 .االجتماعية

هي عمل تطوعي تتبناه املؤسسة طوعيا  االجتماعيةاملسؤولية ": حيث مت طرح السؤال على النحو التايل
 (12انظر امللحق رقم )       وال توجد قوانني جتربها على ذلك      نعم               ال  

 االجتماعيةالعينة أن املسؤولية  أفرادمن  % 19.1حيث اعترب : وكانت النتائج على النحو التايل
 %47.9هي عمل طوعي تتبناها املؤسسة إراداي دون أي ضغوط قانونية وتشريعية، يف حني اعترب  للمؤسسات

التزام قانوين وهي نسبة معتربة وهذا ما يوضح الفهم اخلاطئ ملفهوم املسؤولية  االجتماعيةمنهم أن املسؤولية 
فهي عمل طوعي تتبناه  ،دية اجلزائرية حمل الدراسةالقتصاللمؤسسات من قبل إطارات املؤسسات ا االجتماعية

 االجتماعيةأن املسؤولية ، إال يف حالة اعتبار املؤسسة إراداي وال توجد أي قوانني تفرض عليها ذلك
 .مبضامينها فيها جزء قانوين ولكن يف عمومها هي عمل طوعي

ونسعى لدجمها يف ثقافتنا  االجتماعيةاملسؤولية  أبعادحنن نتبىن " :خر كان مضمونهآمت طرح سؤال و 
ومت تقدمي خيارات لإلجابة  (12انظر امللحق رقم )"  ةاملنظمة للمؤسس اإلجراءاتسياسات و الالتنظيمية و 

 :على هذه السؤال وفق مقياس ليكارت اخلماسي وكانت النتائج كالتايل
من وجهة نظر  االجتماعيةدرجة تبين املؤسسات حمل الدراسة للمسؤولية  (91-14)اجلدول رقم 

 املبحوثني
املتوسط  غري موافق بشدة غري موافق  (حمايد)دون رأي  موافق موافق بشدة

 احلسايب
االحنراف 

 املعياري
 9.138 3.68 % ت % ت % ت % ت % ت
21 97.1 61 47.9 21 99.6 99 7.9 8 1.2 

 SPSS/22الباحثة ابالعتماد على نتائج برانمج  إعدادمن  :املصدر

العينة يقرون أهنم يعملون على تبين  أفرادمن ( ما بني موافق وموافق بشدة) %68حيث جند أن حوايل 
يف الثقافة التنظيمية للمؤسسات اليت يعملون هبا ابعتبارهم ميثلون إطارات  االجتماعيةاملسؤولية  أبعادودمج 

ما بني غري موافق وغري ) %97يف حني جند أن  ،األبعادهذه املؤسسات واجلهة املسؤولة على تبين وتنفيذ هذه 
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 إىلوقد يرجع ذلك  االجتماعيةاملسؤولية  أبعاد يعملون هبا ال تتبى يتيصرحون أن املؤسسات ال( موافق بشدة
للمؤسسات واليت  االجتماعيةها هلذه املسؤولية ورمبا جلهلها ابلفوائد واألمهية البالغة لتبين املسؤولية إدراكعدم 
 .من االطارات أبدوا احلياد جتاه هذه النقطة %21وجند أن نسبة  ،ميزة تنافسية يف املدى املتوسط والبعيدتعترب 

فكان سؤاال  االجتماعيةاخلاصة ابملسؤولية  (26111يزو إ)ال املتعلق ابملواصفة االرشادية أما السؤ 
 "؟ISO26000ماذا تعرف عن " :مفتوحا ونصه 

إطار فقط من قدموا  931العينة املكونة من  األفرادن م %1من النتائج املتحصل عليها تبني أن حوايل 
يف السؤال  االجتماعيةالذي قدموا تعريفا للمسؤولية   %91ني ى هذا السؤال،  وهم نفسهم من بإجابة عل

حيث قدم البعض تعريفا مفصال عن هذه املواصفة . للمؤسسات االجتماعيةالسابق املتعلق مبفهوم املسؤولية 
ختصار على أهنا مواصفة حتوي اب إليها، يف حني اكتفى البعض اآلخر ابإلشارة (2191)وحىت اتريخ اعتمادها 

من  %11ابملقابل جند أن ما يفوق . اتللمؤسس االجتماعيةرشادات توجيهية لطريقة ممارسة املسؤولية إعلى 
 .العينة عربوا عن جهلهم هلذه املواصفة بشكل كلي أفراد

 االجتماعية حمل الدراسة ملسؤوليتها واقع ممارسة املؤسسات االقتصادية اجلزائرية: املطلب الثاين
حتليل واقع بعض النشاطات اليت متارسها املؤسسات االقتصادية اجلزائرية  طلب معاجلة ويتناول هذا امل

 إذا كان هناك ذات املصلحة، و ما األطرافجتاه خمتلف  االجتماعيةامها مبسؤوليتها حمل الدراسة يف إطار التز 
 .التباين يف درجة االلتزام هبذه النشاطات

 :اجلدول التايل يوضح النتائج احملصل عليها من خالل حتليل نتائج االستمارة
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 االجتماعيةالنشاطات اليت تقوم هبا املؤسسات يف إطار ممارستها للمسؤولية (: 99-14)اجلدول رقم 

املتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  الرتتيب
 املمارسة

 مقبولة 6 9.997 3.64 اجلمعيات اخلريية  إليهانتمي تدعم املؤسسة اليت أ 19
 متوسطة 7 9.981 3.39 الشبابيةتساهم املؤسسة يف دعم النشاطات  12
 مقبولة 8 9.911 3.19 تساهم املؤسسة يف مشاريع محاية البيئة  13
 مقبولة 2 1.738 3.18 توفر املؤسسة األمن والسالمة املهنية للعاملني فيها 14
 مقبولة 1 9.967 3.61 تقوم املؤسسة إبجراء دورات تدريبية لعماهلا بشكل دوري 11
املؤسسة بتقدمي قروض للعمال ملساعدهتم يف حل مشاكلهم تقوم  16

 املالية
 مقبولة 4 9.171 3.83

 متوسطة 1 9.941 3.12 تشارك املؤسسة يف نشاطات مجعية محاية املستهلك 18
تقوم املؤسسة إبجراء حبوث السوق لسرب اآلراء بشكل دوري  17

 حول رضا عمالئها عن اخلدمات اليت تقدمها هلم
 متوسطة 91 9.211 2.17

 مقبولة جدا 9 1.689 4.34 تعمل املؤسسة على استقبال شكاوى العمالء 11
 مقبولة 3 1.766 3.11 أتخذ املؤسسة اقرتاحات العمالء بعني االعتبار 91

 مقبولة 9.111 3.61 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام 
 SPSS/22برانمج ابالعتماد على خمرجات الباحثة  إعدادمن  :املصدر

حنو الفقرات وذلك ألن متوسطاهتا  إجيابيةاجلدول أعاله أن اجتاهات عينة الدراسة  نتائج من يتبني
( 1) وقد تبني أن الفقرة ،(3.61)وذلك مبتوسط حسايب بلغ  (3)احلسابية أكرب من متوسط أداة القياس 

 ،(4.34) مبتوسط حسايب بلغ األوىليف املرتبة  جاءتاملتعلقة إبجراء املؤسسة لسرب آراء دوري حول منتجاهتا و 
، ويؤكد عرفة أراء وتطلعات املستهلكني والعمالء حول منتجاهتاملاهتمام املؤسسات حمل الدراسة  يعرب عنوهذا 
الدراسة آبراء واحتياجات املستهلكني واليت جاءت يف واليت تعرب عن اهتمام املؤسسات حمل ( 91)الفقرة  ذلك

للمؤسسة جتاه  االجتماعيةوهذا ما يدخل يف إطار املسؤولية  (3.11)املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ 
، يف حني أتيت مقبولة، وعليه درجة ممارسة املؤسسات حمل الدراسة  ملسؤوليتها جتاه املستهلكني املستهلكني

متثل أحد يف املرتبة الثانية وهي يت تقيس مدى توفري املؤسسة لألمن والسالمة املهنية للعمال ال( 4) الفقرة
جتاهات إجيابية إأكثر الفقرات اليت حتمل من بني و هي ( األفراد)جتاه العمال  االجتماعيةمبادئ املسؤولية 
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وبذلك درجة ممارسة املؤسسات حمل الدراسة ( 3.18)مبتوسط حسايب بلغ العينة  أفرادحنوها من قبل 
  .مقبولةهي  األفرادجتاه  االجتماعيةملسؤوليتها 

، مقبولةجتاه كل من البيئة واجملتمع كانت  االجتماعيةأما ممارسة املؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها  
 .(3)، (2)، (9)وهذا ما تعرب عنه الفقرات 

بنشاطات املؤسسة جتاه ممارستها ملسؤوليتها  ةفقرات املتعلقلل العام  احلسايبكما يالحظ أن املتوسط 
جيابية حنو ممارسة يعكس االجتاهات اإلهذا  (9.111)وابحنراف معياري بلغ ( 3.61)والبالغ  االجتماعية

إطارات هذه املؤسسات  إدراك، رغم عدم األطرافجتاه خمتلف  االجتماعيةاملؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 
 .ها وأبعادهاملفهوم

 اإلجابة على الفرضية الثانية: ثالثاملطلب ال
 :وحمتواها ثانيةالفرضية  ال تتم اإلجابة علىمن خالل هذا املطلب سوف 

 املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ممارسة يفحاضرة كو كثقافة غائبة  للمؤسسات  االجتماعيةاملسؤولية "
 " حمل الدراسة

 االحنرافات و احلسابية املتوسطات و التكرارات حبساب قمنا الفرضية، هذه اإلجابة على أجل من و
يف  لمؤسساتل االجتماعية املسؤولية واقع بدراسة يتعلق الذي و ،االستمارة من ثالثال للمحور املعيارية

إطارات املؤسسات حمل الدراسة املسؤولية  إدراكمدى  معرفة بغرض وذلك ،املؤسسات حمل الدراسة
 .املؤسساتممارسة ضمن الفلسفة اإلدارية هلذه و  ثقافة االجتماعية ك

 :وسيتم اإلجابة على هذه الفرضية يف شقني
 يف املؤسسات حمل الدراسة؛ غائبة كثقافةللمؤسسات  االجتماعيةاملسؤولية  -
 .حمل الدراسةيف املؤسسات  كممارسة حاضرة االجتماعيةاملسؤولية  -

 :يف املؤسسات حمل الدراسةغائبة كثقافة للمؤسسات  االجتماعيةاملسؤولية  .1
كمفهوم غائبة   اتللمؤسس االجتماعيةاملسؤولية حني وجدان أن  ا اجلزء من الفرضية الثانيةمت إثبات هذ

من احملور ( 1-9)األسئلة وهذا ما أكدته نتائج  وغري مدركة من طرف إطارات املؤسسات حمل الدراسة
 :الثالث يف االستمارة حيث كانت النتائج

العينة مل يقدموا إجابة على هذا السؤال، وهذا ما  أفرادمن   %71ن ما يقارب وجدان أ: السؤال األول
فقط حاولوا توضيح نظرهتم جتاه هذا  %91، يف حني االجتماعيةملفهوم املسؤولية  إدراكهميدل على عدم 

 %91من أصل ) %1: حيث جند أن االجتماعيةاملفهوم، فهناك من وفق حلد كبري يف حتديد مفهوم املسؤولية 
طارات فقط  قدموا تعريفا شامال وصحيحا من اإل( االجتماعيةالذين حاولوا تقدمي مفهوم للمسؤولية 
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هي التزام أخالقي طوعي ": كن اختصاره يف هذا التعريفوالذي ميللمؤسسات  االجتماعيةللمسؤولية 
العمال، البيئة، اجملتمع، )ذات املصلحة  األطرافللمؤسسة جتاه بيئتها الداخلية واخلارجية ممثلة يف خمتلف 

فهي مسؤولية متكاملة تتحقق من خالل دمج هذه ( املسامهني، املنافسني، املستهلكني واحلكومة
 "االلتزامات يف منظومة املؤسسة التسيريية

ابجلانب البيئي واجملتمعي فقط،  االجتماعيةطارات ربطوا مفهوم املسؤولية من اإل 1%يف حني جند أن 
التزام الفرد جتاه مؤسسته والعكس، فقد حصروا مفهوم املسؤولية يف  االجتماعيةاعتربوا املسؤولية  فقدأما البقية 

 (.املؤسسة/ العامل)إطار الثنائية 
العينة كانت إجابتهم أن  أفرادفقط من  %23.6حيث وجدان أن السؤال الثاين  نتائج إىلابإلضافة 

 .ذات املصلحة األطرافهي التزام جتاه كل  االجتماعيةاملسؤولية 
عمل أخالقي طوعي أم أنه  االجتماعيةوالذي وضح ما إذا كان االلتزام ابملسؤولية : أما السؤال الثالث

 للمؤسسات االجتماعيةالعينة أن املسؤولية  أفرادمن  % 19.1حيث اعترب مفروض بقوة القانون والتشريع، 
منهم أن  %47.9هي عمل طوعي تتبناها املؤسسة إراداي دون أي ضغوط قانونية وتشريعية، يف حني اعترب 

 االجتماعيةالتزام قانوين وهي نسبة معتربة وهذا ما يوضح الفهم اخلاطئ ملفهوم املسؤولية  االجتماعيةاملسؤولية 
لدراسة ابلرغم أن هذا املفهوم ظهر منذ للمؤسسات من قبل إطارات املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل ا

، إال مخسينيات القرن املاضي، فهي عمل طوعي تتبناه املؤسسة إراداي وال توجد أي قوانني تفرض عليها ذلك
 .مبضامينها فيها جزء قانوين ولكن يف عمومها هي عمل طوعي االجتماعيةأن املسؤولية يف حالة اعتبار 

فيما إذا كانت املؤسسات حمل الدراسة  العينة أفرادمعرفة رأي  إىلكان يهدف : أما السؤال الرابع
ما بني موافق وموافق ) %68حوايل  أن إىلوتوصلنا من خالل النتائج  االجتماعيةتبين املسؤولية  إىلتسعى 

يف الثقافة التنظيمية  االجتماعيةاملسؤولية  أبعادالعينة يقرون أهنم يعملون على تبين ودمج  أفرادمن ( بشدة
للمؤسسات اليت يعملون هبا ابعتبارهم ميثلون إطارات هذه املؤسسات واجلهة املسؤولة على تبين وتنفيذ هذه 

 .األبعاد
 االجتماعيةاخلاصة ابملسؤولية  (26111يزو إ)والذي كان حول مواصفة  ابلسؤال اخلامسفيما يتعلق 

ى إطار فقط من قدموا إجابة عل 931العينة املكونة من  األفرادمن  %1أن حوايل  إىلللمؤسسات، توصلنا 
 .العينة عربوا عن جهلهم هلذه املواصفة بشكل كلي أفرادمن  %11ابملقابل جند أن ما يفوق ، هذا السؤال

 :حيث أن جيابإلابلثانية وإثبات اجلزء األول من الفرضية ا من خالل النتائج املتحصل عليها مت
 .حمل الدراسة االقتصادية اجلزائرية املؤسسات يف ثقافةك  غائبة للمؤسسات االجتماعيةاملسؤولية 



 اختبار الفرضيات وحتليل النتائج                                                              :الفصل الرابع

962 

 

 :ممارسة يف املؤسسات حمل الدراسةحاضرة كللمؤسسات  االجتماعيةاملسؤولية  .2
من احملور الثالث يف ( 6)السؤال نتائج انطالقا من  مت اإلجابة على هذا اجلزء من الفرضية الثانية

هناك فقد وجدان أن ، االجتماعيةوالتزامها مبسؤوليتها ارستها مم يف إطاربنشاطات املؤسسة  املتعلقاالستمارة، 
من خالل قيامها ببعض النشاطات  االجتماعيةللمؤسسات حمل الدراسة حنو االلتزام مبسؤوليتها  توجه إجيايب

جيابية حنو الفقرات املتعلقة الدراسة اإلوهذا ما بينته اجتاهات عينة ، بدرجات متفاوتة وإن كان يف هذا اإلطار
( 6)سؤال حيث جاوز املتوسط احلسايب الكلي لل االجتماعيةبنشاطات املؤسسة يف إطار التزامها مبسؤوليتها 

 (.9.111)وابحنراف معياري بلغ ( 3.61)حمور الثالث من 
 االجتماعيةسؤوليتها وعليه فإن املؤسسات حمل الدراسة تقوم ببعض النشاطات يف إطار التزامها مب

 ينفي ال هذا أن إال ،ضعيفا كان االجتماعية املسؤولية أمهية إدراك مستوى أن من بالرغم، فبدرجات متفاوتة
  .بدرجة مقبولة االجتماعية سؤوليتهاتلتزم مب االقتصادية املؤسسات أن

 : ومن خالل ما سبق فقد مت إثبات الفرضية الثانية يف شقيها األول والثاين إذن
 

 
 

 :ثانيةوالشكل املوايل يوضح تقييم للفرضية ال
 الفرضية  الثانيةاإلجابة على ( 13-14)الشكل رقم 

 

 
 

 الباحثة إعدادمن : املصدر

 

ثقافة غائبة 
(إدراك ضعيف)  

 ممارسة حاضرة
(درجة مقبولة)  

املسؤولية 
االجتماعية 
 للمؤسسات

كثقافة وحاضرة كممارسة يف املؤسسات االقتصادية غائبة   للمؤسسات االجتماعيةاملسؤولية 
 .اجلزائرية حمل الدراسة
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 ةاختبار الفرضية الثالث: ثالثاملبحث ال
 األداء وقياس البد من دراسة االجتماعيةمن أجل معرفة مدى التزام املؤسسة اجلزائرية مبسؤوليتها 

 أصحابذات املصلحة معها، ولذلك مت اعتماد منوذج  األطرافلمؤسسة جتاه خمتلف ل (الشامل)االجتماعي 
 22يدانية اليت مشلت املدراسة الاجلزائرية من خالل  االقتصادية االجتماعي للمؤسسات األداءاملصاحل لقياس 

 (.منهجية الدراسة امليدانية: املبحث الثاين) لثالفصل الثا إليهااليت سبق التطرق جزائرية، و نتاجية إمؤسسة 
 :متثيل ذلك يف الشكل املوايلوميكن 

 تقييم الفرضية الثالثة(: 14-14)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                     

 

  

 الباحة إعدادمن : املصدر

حيث سوف يتم التعرف على مدى التزام وتبين املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة ملسؤوليتها 
ومن خالل هذه الدراسة، وبعد حتليل املعطيات ذات املصلحة،  األطرافجتاه كل طرف من  االجتماعية

 احلسابية املتوسطات و التكرارات حسابابالعتماد على من االستمارات املسرتجعة، املتحصل عليها 
بدرجة التزام املؤسسات حمل الدراسة  يتعلق الذي و ،االستمارة من رابعال للمحور املعيارية واالحنرافات

 االلتزام جتاه املالكني

 االلتزام جتاه العاملني

 االلتزام جتاه املستهلكني

 تزام جتاه مجاعات الضغطلاال

االلتزام ابملسؤولية االجتماعية  
 للمؤسسات جتاه أصحاب املصاحل

 االلتزام جتاه اجملتمع

 االلتزام جتاه البيئة

 االلتزام جتاه احلكومة

 االلتزام جتاه املنافسني
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استخدام اختبار شيفيه  إىلابإلضافة  ،املصاحل أصحاب األطرافن جتاه كل طرف م االجتماعيةمبسؤوليتها 
(Scheffe ) وحتليل التباين األحادي(Anova ) ملتغريات  حصائيةاإلالختبار مصدر الفروق ذات الداللة

 .االجتماعيةمبسؤوليتها  املؤسسات حمل الدراسةدرجة التزام على ( احلجم وامللكية)املراقبة 

 والعاملني نيجتاه املالك األداء: املطلب األول
جتاه  االجتماعيةفيما يلي سوف يتم التعرف على مستوى تبين املؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 

 . ذات املصلحة معها األطرافاملالكني والعاملني ابعتبارمها من بني 
 جتاه املالكني األداء 1.1

 ومستوى الفقرة وأمهية املعيارية، واالحنرافات احلسابية املتوسطات من سوف يتم االعتماد على كل
 .املمارسة، ملعرفة مدى التزام املؤسسات حمل الدراسة جتاه املالكني

 التزام املؤسسات حمل الدراسة جتاه املالكني(: 92-14)اجلدول رقم 

املتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  الرتتيب
 املمارسة

حتقيق عوائد مالية تتناسب وحجم  إىلتسعى إدارة املؤسسة  19
 االستثمارات

 مقبولة جدا 3 1.81 4.22

 مقبولة جدا 2 1.878 4.24 تكوين مسعة متميزة يف جمال عماهلا إىلتسعى املؤسسة  12
زايدة حجم املبيعات من أجل حتقيق عوائد  إىلتسعى إدارة املؤسسة  13

 مالية عالية

 مقبولة جدا 9 1.873 4.31

املادية وغري )تقوم إدارة املؤسسة إبعطاء األولوية حلماية أصوهلا  14
 (املادية

 مقبولة 4 1.791 4.98

 مقبولة جدا 1,791 4,255 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام 
 SPSS/22برانمج ابالعتماد على خمرجات الباحثة  إعدادمن  :املصدر

عينة الدراسة على الفقرات والعبارات املتعلقة بدرجة تبين والتزام املؤسسات  أفرادإجابة  إىليشري اجلدول 
ذات املصلحة، حيث يتضح  األطرافجتاه املالكني ابعتبارهم طرف من  االجتماعيةحمل الدراسة للمسؤولية 

وهي ( 1.873)واحنراف معياري ( 4.31)جاءت يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدر ب( 3)من أن الفقرة 
زايدة حجم املبيعات مما جيعلها ترفع من قيمة عوائها املالية وهذا يعترب اهلدف  إىلسعي املؤسسة  إىلتشري 

( 1.878)واحنراف معياري ( 4.24)يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ ( 2)الرئيسي للمالكني، وأتيت الفقرة 
ي تنشط فيه، وأتيت سعي املؤسسة لتشكيل صورة جيدة ومسعة طيبة يف جمال عملها واجملتمع الذ إىلوهي تشري 
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كون املؤسسة تسعى   إىلوهي تشري ( 1.81)واحنراف معياري ( 4.22)اثلثا مبتوسط حسايب بلغ ( 9)الفقرة 
( 4.98) أخريا مبتوسط حسايب بلغ ( 4)حتقيق عوائد تتناسب وحجم االستثمارات املنفقة، لتأيت الفقر  إىل

 .ابحلفاظ على أصوهلا سواء املادية أو املعنوية وهي تعرب عن اهتمام املؤسسة( 1.791)واحنراف معياري 
 جتاه االجتماعية لمسؤوليةاملؤسسات حمل الدراسة ل تبين حول الدراسة عينة أفراد إجاابت على بناءا

املالكني وهذا ما يعكسه  جتاه االجتماعية للمسؤولية( عالية) مقبولة جدا وبدرجة تبين هناك أن تبني ،املالكني
  (.1.819)واحنراف معياري بلغ ( 4.211)العام لفقرات هذا البعد والذي بلغ  املتوسط احلسايب

 جتاه العاملون األداء 1.1
 ومستوى الفقرة وأمهية واالحنرافات املعيارية، احلسابية املتوسطات من سوف يتم االعتماد على كل

 .، ملعرفة مدى التزام املؤسسات حمل الدراسة جتاه العاملنياملمارسة
 التزام املؤسسات حمل الدراسة جتاه العاملني(: 93-14) اجلدول رقم

املتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  الرتتيب
 املمارسة

نظام الرواتب واألجور عادل يتماشى اجلهود املبذولة من طرف  19
 العاملني

 متوسطة 4 9.247 3.31

 متوسطة 1 9.237 3.16 اجملاالت الوظيفيةتوفر املؤسسة فرص كثرية للرتقية يف خمتلف  12
 مقبولة 3 9.232 3.11 تويل املؤسسة اهتماما بتدريب العاملني 13
 مقبولة 9 1.164 3.86 حتسني ظروف العمل للعاملني  إىلتسعى إدارة املؤسسة  14
 مقبولة 2 9.172 3.64 هناك شعور لدى العمال ابلرضا عن العطل اليت متنحها املؤسسة 11
 مقبولة 9,1528 3,472 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام 

 SPSS/22برانمج ابالعتماد على خمرجات الباحثة  إعدادمن  :املصدر

عينة الدراسة على الفقرات والعبارات املتعلقة بدرجة تبين والتزام املؤسسات  أفرادإجابة  إىليشري اجلدول 
جاءت يف املرتبة األوىل ( 4)جتاه العاملني، حيث يتضح من أن الفقرة  االجتماعيةحمل الدراسة للمسؤولية 
تحسني بيئة ل سعي املؤسسة الدائم إىلوهي تشري ( 1.164)واحنراف معياري ( 3.86)مبتوسط حسايب قدر ب

يف املرتبة ( 1)العمل وتوفري الظروف املناسبة للعمال لكي يقوموا مبهامهم يف أفضل الظروف، وأتيت الفقرة 
أن هناك رضا لدى العمال عن  إىلوهي تشري ( 9.172)واحنراف معياري ( 3.64)الثانية مبتوسط حسايب بلغ 

مبتوسط حسايب بلغ  يف املرتبة األخرية( 2)فقرة ا، وأتيت الجازات اليت متنحها املؤسسة لعماهلالعطل واإل
 .لعماهلا للرتقية يف مناصب أعلى اكون املؤسسة تقدم فرص  إىلوهي تشري ( 9.237)واحنراف معياري ( 3.16)
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 جتاه االجتماعية لمسؤوليةاملؤسسات حمل الدراسة ل تبين حول الدراسة عينة أفراد إجاابت على بناءا
العاملني وهذا ما يعكسه املتوسط  جتاه االجتماعية للمسؤوليةمقبولة  وبدرجة تبين هناك أن تبني ،العاملني

  (.9.9127)واحنراف معياري بلغ ( 3.482)والذي بلغ احلسايب العام لفقرات هذا البعد 

 واجملتمع احمللي نيجتاه املستهلك األداء: يناملطلب الثا
جتاه  االجتماعيةفيما يلي سوف يتم التعرف على مستوى تبين املؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 

 . ذات املصلحة معها األطرافاملستهلكني واجملتمع احمللي ابعتبارمها من بني 
 جتاه املستهلكني األداء 1.1

 ومستوى الفقرة وأمهية واالحنرافات املعيارية، احلسابية املتوسطات من سوف يتم االعتماد على كل
 .، ملعرفة مدى التزام املؤسسات حمل الدراسة جتاه املستهلكنياملمارسة

 املستهلكنيالتزام املؤسسات حمل الدراسة جتاه : (94-14)اجلدول رقم 

املتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  الرتتيب
 املمارسة

 مقبولة جدا 9 1.122 4.26 تسعى املؤسسة لتقدمي أفضل املنتجات للمستهلكني 19
 مقبولة 4 9.138 3.81 تقوم املؤسسة إبشعار املستهلكني ابخلدمات اجلديدة يف حينها 12
سياسة تسعريية حتافظ على املستهلكني وتقوي جسور تتبع املؤسسة  13

 الثقة والوالء

 مقبولة 2 9.914 3.78

 مقبولة  1 9.119 3.46 تستجيب املؤسسة بشكل سريع للتغريات يف احتياجات املستهلكني 14
 مقبولة 3 1.121 3.81 توفر املؤسسة اإلرشادات حول استخدام املنتجات  11
 مقبولة 9,0338 3,816 واالحنراف املعياري العاماملتوسط احلسايب  

 SPSS/22برانمج ابالعتماد على خمرجات الباحثة  إعدادمن  :املصدر

عينة الدراسة على الفقرات والعبارات املتعلقة بدرجة تبين والتزام املؤسسات  أفرادإجابة  إىليشري اجلدول 
جاءت يف ( 9)، حيث يتضح من أن الفقرة (املستهلكني)جتاه العمالء  االجتماعيةحمل الدراسة للمسؤولية 

سعي املؤسسة الدائم  إىلوهي تشري ( 1.122)واحنراف معياري ( 3.26)املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدر ب
يف املرتبة الثانية مبتوسط ( 3)حتياجاهتم، وأتيت الفقرة ملنتجات لعمالئها وحسب رغباهتم وإلتقدمي أفضل ا

أن املؤسسات حمل الدراسة يف سعي مستمر  إىلوهي تشري ( 9.914)واحنراف معياري ( 3.78)حسايب بلغ 
يف ( 4)النتهاج سياسات تسعريية حتافظ من خالهلا على عمالئها وتراعي مستواهم املعيشي، وأتيت الفقرة 
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كون املؤسسة ال   إىلوهي تشري ( 9.119)واحنراف معياري ( 3.46)مبتوسط حسايب بلغ  األخريةاملرتبة 
تستجيب بشكل سريع للتغريات يف احتياجات املستهلكني وذلك رمبا يرجع لعدم توفر هذا املؤسسات على 

 .نظام معلومات تسويقية جيعلها يف مواكبة مستمرة للتغريات يف احتياجات العمالء ورغباهتم
 جتاه االجتماعية لمسؤوليةات حمل الدراسة لاملؤسس تبين حول الدراسة عينة أفراد إجاابت على بناءا
املستهلكني وهذا ما يعكسه  جتاه االجتماعية للمسؤوليةمقبولة  وبدرجة تبين هناك أن تبني ،املستهلكني

  (.9.133)واحنراف معياري بلغ ( 3.796)املتوسط احلسايب العام لفقرات هذا البعد والذي بلغ 

 جتاه اجملتمع احمللي األداء 2.9
 ومستوى الفقرة وأمهية املعيارية، واالحنرافات احلسابية املتوسطات من يتم االعتماد على كل سوف

 .املمارسة، ملعرفة مدى التزام املؤسسات حمل الدراسة جتاه اجملتمع احمللي
 التزام املؤسسات حمل الدراسة جتاه اجملتمع احمللي(: 91-14)اجلدول رقم 

املتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  الرتتيب
 املمارسة

بناء عالقات إجيابية مع مؤسسات اجملتمع  إىلتسعى املؤسسة  19
 املختلفة

 مقبولة 9 1.841 3.71

 متوسطة 4 9.991 3.19 تقوم املؤسسة برعاية نشاطات ثقافية حملية 12
 متوسطة 1 9.229 2.89 تعمل املؤسسة على توظيف العاملني ذوي االحتياجات اخلاصة  13
 مقبولة 2 9.914 3.49 تسعى املؤسسة لتبادل اخلربات مع املؤسسات احمللية والدولية 14
توعية اجملتمع ابملواضيع املتعلقة ابلسالمة املهنية  إىلتسعى املؤسسة  11

 والبيئية

 مقبولة 3 9.913 3.49

 متوسطة 9,0836 3,286 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام 
 SPSS/22برانمج ابالعتماد على خمرجات الباحثة  إعدادمن  :املصدر

عينة الدراسة على الفقرات والعبارات املتعلقة بدرجة تبين والتزام املؤسسات  أفرادإجابة  إىليشري اجلدول 
املرتبة األوىل  جاءت يف( 9)جتاه اجملتمع احمللي، حيث يتضح من أن الفقرة  االجتماعيةحمل الدراسة للمسؤولية 

سعي املؤسسات حمل الدراسة  إىلوهي تشري ( 1.841)واحنراف معياري ( 3.71)مبتوسط حسايب قدر ب
يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ ( 4)بناء عالقات إجيابية مع خمتلف مؤسسات اجملتمع، وأتيت الفقرة ل
حمل الدراسة يف سعي مستمر لتبادل أن املؤسسات  إىلوهي تشري ( 9.914)واحنراف معياري ( 3.49)

يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب ( 2)اخلربات واملعارف مع املؤسسات احمللية وحىت الدولية، لتأيت الفقرة 
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واليت تعرب عن مدى مسامهة املؤسسات حمل الدراسة يف دعم النشاطات ( 9.991)واحنراف معياري ( 3.19)
( 9.229)واحنراف معياري ( 2.89)مبتوسط حسايب بلغ  األخريةيف املرتبة ( 3)الثقافية احمللية، وأتيت الفقرة 

ا من فئة ذوي االحتياجات اخلاصة وفقا أفرادكون املؤسسات حمل الدراسة توظف   إىلوهي تشري 
من مناصب  %9واملتعلق برتقية ومحاية املعاقني، الذي جيربها على توظيف  2112الصادر يف  11/12للقانون

 .العمل املتوفرة يف هذه املؤسسة لصاحل فئة ذوي االحتياجات اخلاصة
 جتاه االجتماعية لمسؤوليةاملؤسسات حمل الدراسة ل تبين حول الدراسة عينة أفراد إجاابت على بناءا

وهذا ما يعكسه اجملتمع احمللي  جتاه االجتماعية للمسؤولية متوسطة وبدرجة تبين هناك أن تبني ،اجملتمع احمللي
  (.9.1736)واحنراف معياري بلغ ( 3.276)املتوسط احلسايب العام لفقرات هذا البعد والذي بلغ 

 واحلكومة جتاه البيئة األداء: الثالثاملطلب 
جتاه  االجتماعيةفيما يلي سوف يتم التعرف على مستوى تبين املؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 

 . ذات املصلحة معها األطرافاحلكومة والبيئة ابعتبارمها من بني 
 جتاه البيئة األداء 1.1

 ومستوى الفقرة وأمهية واالحنرافات املعيارية، احلسابية املتوسطات من سوف يتم االعتماد على كل
 .لبيئة، ملعرفة مدى التزام املؤسسات حمل الدراسة جتاه ااملمارسة

 التزام املؤسسات حمل الدراسة جتاه البيئة(: 96-14)اجلدول رقم 

املتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  الرتتيب
 املمارسة

 مقبولة 2 9.147 3.73 (املياه، اهلواء، الرتبة)هتتم املؤسسة ابحلد من التلوث البيئي مبكوانته  19
 مقبولة 9 1.724 3.11 تسعى املؤسسة لالستخدام األمثل للموارد املتاحة  12
 متوسطة 3 9.291 3.91 تسعى املؤسسة للتشجري وزايدة املساحات اخلضراء يف بيئة عملها 13
لدى املؤسسة وسائل متعددة ملعاجلة املنتجات الضارة ابلبيئة احمليطة  14

 هبا

 متوسطة 4 9.921 3.97

 مقبولة 9,054 3,5475 احلسايب واالحنراف املعياري العاماملتوسط  
 SPSS/22برانمج ابالعتماد على خمرجات الباحثة  إعدادمن  :املصدر

عينة الدراسة على الفقرات والعبارات املتعلقة بدرجة تبين والتزام املؤسسات  أفرادإجابة  إىليشري اجلدول 
جاءت يف املرتبة األوىل ( 12)جتاه البيئة، حيث يتضح من أن الفقرة  االجتماعيةحمل الدراسة للمسؤولية 
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سعي املؤسسات حمل الدراسة  إىلوهي تشري ( 1.724)واحنراف معياري ( 3.11)مبتوسط حسايب قدر ب
يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ ( 9)الستخدام األمثل للموارد املتاحة دون اسراف أو تبذير، وأتيت الفقرة ل
أن املؤسسات حمل الدراسة يف سعي مستمر للحد من  إىلوهي تشري ( 9.147)واحنراف معياري ( 3.73)

اهلواء، الرتبة، املياه، : التلوث البيئي مبختلف أنواعه حيث حترص على احلفاظ على البيئة مبختلف مكوانهتا
واليت تعرب عن مدى ( 9.921)معياري واحنراف ( 3.97)مبتوسط حسايب  األخريةيف املرتبة ( 4)لتأيت الفقرة 

 .اليت تضر ابلبيئة احمليطة هبا اإلنتاجيةامتالك املؤسسات لوسائل وآليات ملعاجلة املخلفات 
 جتاه االجتماعية لمسؤوليةاملؤسسات حمل الدراسة ل تبين حول الدراسة عينة أفراد إجاابت على بناءا

البيئة وهذا ما يعكسه املتوسط احلسايب  جتاه االجتماعية للمسؤولية مقبولة وبدرجة تبين هناك أن تبني ،البيئة
  (.9.114)واحنراف معياري بلغ ( 3.14)العام لفقرات هذا البعد والذي بلغ 

 جتاه احلكومة األداء 2.9
 ومستوى الفقرة وأمهية املعيارية، واالحنرافات احلسابية املتوسطات من سوف يتم االعتماد على كل

 .ملعرفة مدى التزام املؤسسات حمل الدراسة جتاه احلكومةاملمارسة، 
 التزام املؤسسات حمل الدراسة جتاه احلكومة(: 98-14)اجلدول رقم 

املتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  الرتتيب
 املمارسة

 مقبولة جدا 2 1.888 4.39 تلتزم املؤسسة ابلتشريعات الصادرة عن احلكومة 19
 مقبولة 4 9.991 3.61 هناك توجه من قبل املؤسسة حنو احرتام تكافؤ فرص التوظيف 12
الضرائب )تعطي املؤسسة أولوية حنو تسديد كافة التزاماهتا املالية  13

 (والرسوم

 مقبولة جدا 9 1.632 4.46

املتعلقة ابلقضاء على  االجتماعيةتساهم املؤسسة يف حل املشاكل  14
 البطالة

 مقبولة 3 1.176 3.81

القادمني من القطاع العام  األفرادتقوم املؤسسة بتدريب وإعادة أتهيل  11
 واخلاص

 مقبولة 1 9.187 3.41

 مقبولة 1,9184 3,922 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام 
 SPSS/22برانمج ابالعتماد على خمرجات الباحثة  إعدادمن  :املصدر

عينة الدراسة على الفقرات والعبارات املتعلقة بدرجة تبين والتزام املؤسسات  أفرادإجابة  إىليشري اجلدول 
جاءت يف املرتبة األوىل ( 3)جتاه احلكومة، حيث يتضح من أن الفقرة  االجتماعيةحمل الدراسة للمسؤولية 
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ت حمل الدراسة التزام املؤسسا إىلوهي تشري ( 1.632)واحنراف معياري ( 4.46)مبتوسط حسايب قدر ب
يف املرتبة الثانية مبتوسط ( 9)،وأتيت الفقرة ....بتسديد خمتلف مستحقاهتا املالية جتاه الدولة من ضرائب ورسوم 

أن املؤسسات حمل الدراسة تلتزم بكل  إىلوهي تشري ( 1.888)واحنراف معياري ( 4.39)حسايب بلغ 
التشريعات والقوانني اليت تصدر عن الدولة واجلهات الرمسية فهي يف سعي مستمر للوفاء بكل التزاماهتا 

واليت تعرب عن ( 9.991)واحنراف معياري ( 3.61)يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب ( 2)القانونية، لتأيت الفقرة 
ملبدأ الشفافية يف التوظيف من خالل احرتام مبدأ التكافؤ يف فرص التوظيف وهذا  مدى تطبيق املؤسسات حمل

، ورمبا احتلت هذه الفقرة مرتبة ضعيفة ضمن فقرات هذا البعد لكون ياقبل أن يكون قانون اأخالقي النظاميعترب 
 .املؤسسات اجلزائرية يف العموم ال حترتم مبدأ الشفافية يف التوظيف بشكل واضح

 جتاه االجتماعية لمسؤوليةاملؤسسات حمل الدراسة ل تبين حول الدراسة عينة أفراد إجاابت على بناءا
احلكومة وهذا ما يعكسه املتوسط  جتاه االجتماعية للمسؤولية مقبولة وبدرجة تبين هناك أن تبني ،احلكومة

  (.9.197)واحنراف معياري بلغ ( 3.122)احلسايب العام لفقرات هذا البعد والذي بلغ 

 ني ومجاعات الضغطجتاه املنافس األداء: رابعاملطلب ال
جتاه  االجتماعيةفيما يلي سوف يتم التعرف على مستوى تبين املؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 

 . ذات املصلحة معها األطرافاملنافسني ومجاعات الضغط ابعتبارمها من بني 
 جتاه املنافسني األداء 1.1

 ومستوى الفقرة وأمهية واالحنرافات املعيارية، احلسابية املتوسطات من كل  سوف يتم االعتماد على
 .املنافسني، ملعرفة مدى التزام املؤسسات حمل الدراسة جتاه مارسةامل

 التزام املؤسسات حمل الدراسة جتاه املنافسني(: 97-14)اجلدول رقم 
املتوسط  العبارة الرقم

 احلسايب
االحنراف 

 املعياري
مستوى  الرتتيب

 املمارسة
 مقبولة 9 1.862 4.97 تدرك املؤسسة خصائص املنتجات اليت يقدمها منافسيها 19

 مقبولة 2 1.711 4.12 تتبع املؤسسة إسرتاتيجية منافسة نزيهة 12

 مقبولة 4 9.972 3.44 ال متلك املؤسسة سياسة استقطاب للعاملني من املؤسسات املنافسة 13

 متوسطة 1 9.936 3.24 لدى املؤسسة نظام معلومات موثوق حول املنافسني  14

 مقبولة 3 1.111 3.16 واضح ابملوقع الذي حتتله بني منافسيها إدراكلدى املؤسسة  11
 مقبولة 1,9768 3,768 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام 

 SPSS/22برانمج الباحثة ابالعتماد على خمرجات  إعدادمن  :املصدر
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عينة الدراسة على الفقرات والعبارات املتعلقة بدرجة تبين والتزام املؤسسات  أفرادإجابة  إىليشري اجلدول 
جاءت يف املرتبة األوىل ( 9)جتاه املنافسني، حيث يتضح من أن الفقرة  االجتماعيةحمل الدراسة للمسؤولية 

املؤسسات حمل  إدراكمدى  إىلوهي تشري ( 1.862)واحنراف معياري ( 4.97)مبتوسط حسايب قدر ب
يف ( 2)خصائص املنتجات املنافسة ملنتجاهتا ومعرفة سياسات املنافسني يف السوق، وأتيت الفقرة  إىلالدراسة 

أن املؤسسات حمل  إىلوهي تشري ( 9.711)واحنراف معياري ( 4.12)املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ 
ت منافسة نزيهة بعيدة عن أي أساليب غري قانونية سواء احتكارية أو أساليب الغش الدراسة تتبع اسرتاتيجيا
واليت تعرب ( 9.936)واحنراف معياري ( 3.24)مبتوسط حسايب  األخريةيف املرتبة ( 4)املختلفة، لتأيت الفقرة 

على أن  عن مدى امتالك املؤسسات حمل الدراسة لنظام معلومات تسويقي وخاص ابملنافسني، وهذا يدل
املؤسسات حمل الدراسة ال متلك نظام يقظة حول املنافسني و السوق الذي تنشط فيه، مما يعكس الضعف 

 الذي تشهده املؤسسات اجلزائرية يف اجلانب األنظمة املعلوماتية احلديثة
 جتاه االجتماعية لمسؤوليةاملؤسسات حمل الدراسة ل تبين حول الدراسة عينة أفراد إجاابت على بناءا

املنافسني وهذا ما يعكسه املتوسط  جتاه االجتماعية للمسؤولية مقبولة وبدرجة تبين هناك أن تبني ،املنافسني
  (.1.168)واحنراف معياري بلغ ( 3.86)احلسايب العام لفقرات هذا البعد والذي بلغ 

 جتاه مجاعات الضغط األداء 2.9
 ومستوى الفقرة وأمهية املعيارية، واالحنرافات احلسابية املتوسطات من سوف يتم االعتماد على كل

 .مارسة، ملعرفة مدى التزام املؤسسات حمل الدراسة جتاه مجاعات الضغطامل
 التزام املؤسسات حمل الدراسة جتاه مجاعات الضغط(: 91-14اجلدول رقم 

املتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  الرتتيب
 املمارسة

تقوم املؤسسة بتقدمي معلومات دقيقة وموثوقة للصحافة واإلعالم  19
 حول طبيعة عملها 

 مقبولة 3 9.128 3.66

لدى املؤسسة عالقات جيدة مع املنظمات املختصة حبماية  12
 املستهلك

 مقبولة 2 1.719 3.86

حترتم املؤسسة الدور االجتماعي واألنشطة اليت تلعبها مجاعات محاية  13
 البيئة

 مقبولة 9 1.726 3.14

 مقبولة 4 9.112 3.66 حترتم املؤسسة رأي النقاابت العمالية  14
 مقبولة 1,9391 3,755 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام 

 SPSS/22برانمج ابالعتماد على خمرجات الباحثة  إعدادمن  :املصدر
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عينة الدراسة على الفقرات والعبارات املتعلقة بدرجة تبين والتزام املؤسسات  أفرادإجابة  إىليشري اجلدول 
جاءت يف املرتبة ( 3)جتاه مجاعات الضغط، حيث يتضح من أن الفقرة  االجتماعيةحمل الدراسة للمسؤولية 

مدى احرتام املؤسسات  إىلوهي تشري ( 1.726)واحنراف معياري ( 3.14)األوىل مبتوسط حسايب قدر ب
يف املرتبة ( 2)ل الدراسة لألنشطة والفعاليات اليت تقوم هبا مجعيات ومنظمات محاية البيئة، وأتيت الفقرة حم

أن املؤسسات حمل الدراسة يف  إىلوهي تشري ( 1.719)واحنراف معياري ( 3.86)الثانية مبتوسط حسايب بلغ 
يف املرتبة الرابعة ( 4)، لتأيت الفقرة  سعي مستمر لبناء عالقات جيدة مع منظمات ومجعيات محاية املستهلك

واليت تعرب عن مدى احرتام املؤسسات حمل الدراسة آلراء ( 9.112)واحنراف معياري ( 3.66)مبتوسط حسايب 
 . ونشاطات النقاابت العمالية

جتاه  االجتماعية لمسؤوليةاملؤسسات حمل الدراسة ل تبين حول الدراسة عينة أفراد إجاابت على بناءا
مجاعات الضغط وهذا ما  جتاه االجتماعية للمسؤولية مقبولة وبدرجة تبين هناك أن تبني ،مجاعات الضغط

 (.1.131)واحنراف معياري بلغ ( 3.811)يعكسه املتوسط احلسايب العام لفقرات هذا البعد والذي بلغ 
جتاه خمتلف  االجتماعيةيتضح أن املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة تلتزم مبسؤوليتها ا سبق مم
مقبولة  إىلذات املصلحة ولكن بدرجات متفاوتة ومتباينة، وترتواح درجة االلتزام بني درجة متوسطة  األطراف

 . يف العموم
 سواءاملصاحل  أصحابجتاه  االجتماعية لمسؤوليةل املؤسسات قد يرجع هذا التفاوت يف درجة ممارسة و

 مكاسب بعدة حتظىلكون هذه الفئات على غرار املسامهني، املستهلكني، احلكومة  متوسطة أو عالية بدرجة
ي  والقوانني اجلبائية ه البيئة قانون و املسامهني حقوق حبماية املتعلقة القوانني و املستهلك قانون، فمثال قانونية
أو ما  القانوين احلد هو و جتاههم االجتماعية املسؤولية من األدىن احلد لتحقيق أساسية قاعدة تشكل كلها

 (.سبق اإلشارة إليه يف الفصل األول)يعرف ابملسؤولية القانونية وفق منوذج كارول 
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وفق  املصاحل أصحابجتاه  االجتماعيةواقع التزام املؤسسات حمل الدراسة مبسؤوليتها : ملطلب اخلامسا
 خصائصها

 أصحابجتاه  االجتماعيةدرجة االلتزام ابملسؤولية من خالل هذا املطلب سوف يتم التعرف على 
ومعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات ( طبيعة امللكية واحلجم)خصائص املؤسسات حمل الدراسة  املصاحل وفق

املؤسسات حمل الدراسة، وذلك ابستعمال اختبار و حلجم امللكية أ تعزى لطبيعة لدرجة االلتزام إحصائيةداللة 
 .ملعرفة مصدر الفروق إن وجدت( SCHEFFE)واختبار ( ANOVA)حادي لتباين األا

 :طبيعة امللكيةوفقا ل االجتماعيةالتزام املؤسسات حمل الدراسة مبسؤوليتها  .1
ملعرفة مدى وجود فروق ذات داللة  SPSS/22ميثل اجلدول التايل النتائج املتحصل عليها من برانمج 

تعزى لطبيعة املصاحل  أصحابجتاه  االجتماعيةمبسؤوليتها املؤسسات حمل الدراسة  يف درجة التزام إحصائية
 .امللكية

لتزام ابملسؤولية الل فروق وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج(: 21-14)رقم  دولاجل
 الدراسة عينة املؤسسات ملكيةطبيعة  إىل تعزى االجتماعية

االلتزام ابملسؤولية  طبيعة امللكية أثر
 املصاحل أصحابجتاه  االجتماعية

جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
(F) 

مستوى 
 الداللة
(sig) 

 النتيجة

 0,776 2 1,551 بني اجملموعات االلتزام جتاه املالكني

2,175 

 

0,118 

 

ال توجد 
 0,357 132 47,066 داخل اجملموعات فروق

  134 48,618 اجملموع

 0,245 2 0,489 بني اجملموعات االلتزام جتاه العاملني

0,340 

 

0,713 

 

ال توجد 
 0,720 132 95,079 داخل اجملموعات فروق

  134 95,569 اجملموع

االلتزام جتاه 
 املستهلكني

 6,543 2 13,086 بني اجملموعات

14,050 

 

0,000 

 

توجد 
 0,466 131 61,009 داخل اجملموعات فروق

  133 74,096 اجملموع

 2,840 2 5,679 بني اجملموعات االلتزام جتاه اجملتمع

5,079 

 

0,007 

 

توجد 
 0,559 132 73,798 داخل اجملموعات فروق

  134 79,477 اجملموع
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 2,069 2 4,138 اجملموعاتبني  االلتزام جتاه البيئة

3,156 

 

0,046 

 

توجد 
 0,656 132 86,549 داخل اجملموعات فروق

  134 90,687 اجملموع

 0,182 2 0,364 بني اجملموعات االلتزام جتاه احلكومة

0,460 

 

0,632 

 

ال توجد 
 0,396 131 51,893 داخل اجملموعات فروق

  133 52,257 اجملموع

 3,155 2 6,309 بني اجملموعات االلتزام جتاه املنافسني

8,191 

 

0,000 

 

توجد 
 0,385 131 50,451 داخل اجملموعات فروق

  133 56,761 اجملموع

االلتزام جتاه مجاعات 
 الضغط

 2,024 2 4,049 بني اجملموعات

4,581 

 
0,012 

توجد 
 0,442 131 57,888 داخل اجملموعات فروق

  133 61,937 اجملموع

 SPSS/22برانمج ابالعتماد على خمرجات الباحثة  إعدادمن  :املصدر

يف  (sig≤1.11) مستوى داللةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند إىل اجلدول أعاله يشري
درجة التزام املؤسسات حمل الدراسة مبسؤوليتها االجتماعية جتاه كل من املالكني، العاملني واحلكومة وفقا 

هلذه العناصر أقل من درجة املخاطرة كما F لطبيعة امللكية، حيث كانت درجات معنوية معامالت فيشر
ثة من أصحاب املصاحل من طرف يوضح اجلدول، لنجد أن درجة االلتزام ابملسؤولية جتاه األطراف الثال

املؤسسات حمل الدراسة ال تتغري وفقا لطبيعة امللكية سواء كانت خاصة، عمومية أو خمتلطة، وهذا ما يعترب أمر 
طبيعي إذا ما سلمنا أن هذه الفئات الثالث حتظى مبكاسب قانونية معتربة وابلتايل االلتزام ابملسؤولية 

سد أكثر يف االلتزام القانوين واملسؤولية القانونية خاصة فيما تعلق بكل من االجتماعية جتاه هذه الفئات يتج
العمال احملميني بقانون العمل، واحلكومة اليت يعترب االلتزام جتاهها مفروض بقوة القانون، أما االلتزام جتاه 

 هدف هو و األرابح، ةمضاعف و السهم قيمة املسامهني ميثل االلتزام جتاه حتقيق الربح املادي من خالل تعظيم
حبت ميثل النظرة التقليدية اليت تعترب أن املسؤولية الوحيدة للمؤسسة هي مسؤولية اقتصادية  مادي اقتصادي

 .مادية
درجة يف  (1.11) مستوى داللة عند إحصائية داللة ذات فروق وجوديف حني يشري نفس اجلدول ل

 تعزىاملستهلكني، اجملتمع، البيئة، املنافسني ومجاعات الضغط : جتاه كل منااللتزام ابملسؤولية االجتماعية 
حمل الدراسة، فقد كانت درجات معنوية معامالت فيشر هلذه  اجلزائرية االقتصادية املؤسساتطبيعة ملكية ل

 .السابق من درجة املخاطرة كما يوضح اجلدول كربالعناصر أ
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 بني إحصائيا الدالة الفروق مصادر لتحديد شيفيه اختبار نتائج( 29-14) رقم اجلدول ويوضحهذا 
 .وفقا لطبيعة ملكيتها االجتماعيةدرجة االلتزام ابملسؤولية  يف املبحوثة االقتصادية املؤسسات

املؤسسات حمل الدراسة اللتزامها  بني الفروق لداللة شيفيه اختبار نتائج(: 29-14)رقم  دولاجل
 املصاحل وفقا لطبيعة امللكية أصحابجتاه  االجتماعيةمبسؤوليتها 

االلتزام ابملسؤولية 
جتاه  االجتماعية

 املصاحل أصحاب

فئات 
 امللكية

 طبيعة ملكية املؤسسة املتوسط احلسايب
 خمتلطة خاصة عمومية

0.660-  3.34 عمومية االلتزام جتاه املستهلكني
* -0.893

* 

1.660 4.1 خاصة
*  -0.233 

1.893 4.23 خمتلطة
* 

1.233  
0.955- 0.299-  3.11 عمومية االلتزام جتاه اجملتمع

* 

 0.656-  1.299 3.34 خاصة
1.955 4.1 خمتلطة

* 
1.656  

0.869- 0.0595-  3.37 عمومية االلتزام جتاه البيئة
* 

0.674-  1.1111 3.17 خاصة
* 

1.869 4.21 خمتلطة
* 

1.674  
0.472-  3.41 عمومية االلتزام جتاه املنافسني

* -0.0515 
1.472 3.18 خاصة

*  1.357 
  0.357- 1.1191 3.12 خمتلطة

االلتزام جتاه مجاعات 
 الضغط

0.688- 1.1131  3.68 عمومية
* 

0.827-  1.1131 3.79 خاصة
* 

1.688 4.11 خمتلطة
* 

1.827
*  

 SPSS/22برانمج الباحثة ابالعتماد على خمرجات  إعدادمن  :املصدر

 عمومية، خاصة أو خمتلطةالتزام املؤسسات حمل الدراسة سواء كانت ن أ إىل اجلدول أعالهيشري 
كانت املستهلكني، اجملتمع، البيئة، املنافسني ومجاعات الضغط  : املصلحة  أصحابمبسؤوليتها جتاه كل من 

املؤسسات أن هذا التفاوت جاء لصاحل قيمة املتوسطات احلسابية، إال بدرجات متفاوتة وهذا ما تعرب عنه 
 :ويعزى ذلك (ابتسيم)املختلطة واملتمثلة أساسا يف مؤسسة صناعة اهلياكل املعدنية املصنعة 
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يزو إ)اخلاصة ابجلودة وشهادة  (1119يزو إ)هذه املؤسسة متحصلة على كل من شهادة لكون  -
جتاه  االجتماعيةاخلاصة ابلبيئة، حيث أتيت الشهادة األوىل يف إطار االلتزام ابملسؤولية  (94119

املستهلك من خالل ضمان احلد األدىن من اجلودة املطلوبة يف املنتجات املقدمة للمستهلكني من جهة، 
اخلاصة ابلبيئة ( 94119يزو إ)املنافسة، أما الشهادة الثانية وأيضا تعترب نقطة قوة تستغلها املؤسسة يف 

يف إطار حتملها  مبختلف النشاطات املرتبطة ابلبيئة تعىبوضع إدارة بيئية فهي تعكس اهتمام املؤسسة 
 والتزامها مبسؤوليتها جتاه البيئة واحمليط؛

 اجتماعيا ولةاملسؤ  املمارسات وتعد وخدماهتا، ملنتجاهتا جيدة مسعة على لحفاظاملؤسسة املختلطة ل سعي -
 تركز أن وحتاول اجملتمع من املؤسسات تقرتب حيث السمعة، على للحفاظ تنفع اليت األساليب أكثر من

، من خالل معها املتعاملنيذهنية  يف صورهتا حتسني سبيل يف االجتماعية الربامج من العديد ممارسة على
، والتعامل والتواصل مع االجتماعيةتقدمي الدعم للجمعيات واملشاركة يف خمتلف النشاطات اخلريية و 

 .النشاطات والندوات العلمية دعمخمتلف وسائل االعالم و 
 :احلجموفقا خلاصية  االجتماعيةالتزام املؤسسات حمل الدراسة ابملسؤولية  .1

ملعرفة مدى وجود فروق ذات داللة  SPSS/22ميثل اجلدول التايل النتائج املتحصل عليها من برانمج 
 .للحجماملصاحل تعزى  أصحابجتاه  االجتماعيةيف درجة التزام املؤسسات حمل الدراسة مبسؤوليتها  إحصائية

لتزام ابملسؤولية الل فروق وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج(: 22-14)ل رقم اجلدو 
 الدراسة عينة املؤسسات حجم إىل تعزى االجتماعية

االلتزام  حجم املؤسسات على أثر
 أصحابجتاه  االجتماعيةابملسؤولية 

 املصاحل

جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  (F)قيمة 
 الداللة
(sig) 

 النتيجة

 0,123 2 0,246 بني اجملموعات االلتزام جتاه املالكني

0,336 

 

0,716 

 

ال توجد 
داخل  فروق

 0,366 132 48,372 اجملموعات

  134 48,618 اجملموع

 0,812 2 1,623 بني اجملموعات االلتزام جتاه العاملني

1,140 

 

0,323 

 

ال توجد 
داخل  فروق

 0,712 132 93,945 اجملموعات

  134 95,569 اجملموع
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االلتزام جتاه 
 املستهلكني

 0,442 2 0,884 بني اجملموعات

0,791 

 

0,455 

 

ال توجد 
داخل  فروق

 0,559 131 73,212 اجملموعات

  133 74,096 اجملموع

 0,008 2 0,016 بني اجملموعات االلتزام جتاه اجملتمع

0,013 

 

0,987 

 

ال توجد 
داخل  فروق

 0,602 132 79,461 اجملموعات

  134 79,477 اجملموع

 1,674 2 3,348 بني اجملموعات االلتزام جتاه البيئة

3,530 

 

0,047 

 

توجد 
داخل  فروق

 0,662 132 87,339 اجملموعات

  134 90,687 اجملموع

 1,277 2 2,554 بني اجملموعات االلتزام جتاه احلكومة

3,366 

 

0,038 

 

توجد 
داخل  فروق

 0,379 131 49,703 اجملموعات

  133 52,257 اجملموع

االلتزام جتاه 
 املنافسني

 0,274 2 0,549 بني اجملموعات

0,640 

 

0,529 

 

ال توجد 
داخل  فروق

 0,429 131 56,212 اجملموعات

  133 56,761 اجملموع

االلتزام جتاه مجاعات 
 الضغط

 0,602 2 1,205 بني اجملموعات

1,299 

 

0,276 

 

ال توجد 
داخل  فروق

 0,464 131 60,732 اجملموعات

  133 61,937 اجملموع

 SPSS/22برانمج ابالعتماد على خمرجات الباحثة  إعدادمن  :املصدر

يف  (sig≤1.11) مستوى داللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند إىل اجلدول أعاله يشري
درجة التزام املؤسسات حمل الدراسة مبسؤوليتها االجتماعية جتاه كل من املالكني، العاملني، املستهلكني، 

فقد كانت درجات معنوية معامالت فيشر هلذه  الضغط وفقا لطبيعة احلجم،اجملتمع، املنافسني ومجاعات 
حيث جند املؤسسات حمل الدراسة سواء كانت   ،كما يوضح اجلدول  (0.05) العناصر أقل من درجة املخاطرة
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املصاحل  أصحاب األطرافجتاه  االجتماعيةكبرية، متوسطة أو صغرية فهي تلتزم بنفس الدرجة مبسؤوليتها 
ورة، كما أسلفنا الذكر يرجع هذا االلتزام للحد القانوين األدىن، أما فيما خيص االلتزام جتاه اجملتمع الذي املذك

صغرية، متوسطة )حجم املؤسسات  إىليعترب التزام طوعي حبت فإن عدم وجود فروق يف درجة االلتزام تعزى 
 ماليةمتتاز بطاقات كرب من نظرياهتا كوهنا أين كان من املفروض أن املؤسسات الكبرية تلتزم بدرجة أ( وكبرية

جتاه اجملتمع وكافة  االجتماعية املسؤولية لربامج كافية موازنة ختصيص من متكنها املالية فمواردها هائلة، وبشرية
 بثقل ، ابإلضافة لكوهنا تتمتعالربامج ذههل فعالة إلدارة فتؤهلها البشرية مواردها وكفاءة خربهتا أما ،األطراف
 مثل يف فاندماجها ،االجتماعيةو  االقتصادية التنمية خطط يف امؤثر  اشريك منها جيعل واجتماعي اقتصادي

 يتيح مما املواطنة صفة ويكسبها ،اجملتمع رضا نيل هلا يتيح االجتماعية املسؤولية برامج خالل من اخلطط هذه
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ورمبا تدركه  ق، وحتقيق مسعة طيبة، وهذا ما مل تدركهالسو  يف االستمرارية هلا

 .ولكن تتجاهله
يف  (sig≤1.11) مستوى داللة عند إحصائية داللة ذات فروق وجوديف حني يشري نفس اجلدول ل

 االقتصادية املؤسساتطبيعة حجم ل تعزىالبيئة واحلكومة : جتاه كل من االجتماعيةدرجة االلتزام ابملسؤولية 
 إحصائيا الدالة الفروق مصادر لتحديد شيفيه اختبار نتائج املوايل اجلدول يوضح، حيث حمل الدراسة اجلزائرية

 .حلجمهاوفقا  االجتماعيةدرجة االلتزام ابملسؤولية  يف املبحوثة االقتصادية املؤسسات بني
املؤسسات حمل الدراسة اللتزامها  بني الفروق لداللة شيفيه اختبار نتائج(: 23-14)رقم  جلدولا

 املصاحل وفقا للحجم أصحابجتاه  االجتماعيةمبسؤوليتها 
 االجتماعيةااللتزام ابملسؤولية 

 املصاحل أصحابجتاه 
 فئات احلجم املتوسط احلسايب فئات احلجم

 كبرية متوسطة صغرية
 1.818 1.381  3.21 صغرية االلتزام جتاه البيئة

 1.337  0.370- 3.63 متوسطة
  0.337- 0.707- 4.1 كبرية

1.314 1.000  3.61 صغرية االلتزام جتاه احلكومة
* 

 1.314  1.000 4.1 متوسطة
0.314- 4.1 كبرية

 -0.314
*  

 SPSS/22برانمج الباحثة ابالعتماد على خمرجات  إعدادمن  :املصدر

التزام املؤسسات حمل الدراسة سواء كانت كبرية، متوسطة أو صغرية مبسؤوليتها ن أيشري اجلدول أعاله 
وهذا ما تعرب عنه قيمة البيئة واحلكومة كانت بدرجات متفاوتة : املصلحة أصحابجتاه كل من فئيت 

وتعترب هاتني الفئتني من بني الفئات اليت حتظى ابحلماية القانونية وااللتزام جتاهها مفروض  ،ةاحلسابي اتاملتوسط
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 املؤسسات الكبرية التفاوت جاء لصاحلهذا إال أن  البعد التطوعي يف االلتزام جتاهها، إىلبقوة القانون ابإلضافة 
 :ويعزى ذلك

يزو إ)دراسة متحصلة على شهادة مؤسسات حمل ال ةلكون ثالث مؤسسات كبرية من بني األربع -
 BCRمؤسسة كوندور، مؤسسة امسنت عني كبرية ومؤسسة: اخلاص حبماية البيئة وهي (94119

متتع هذه املؤسسات مبوارد مالية معتربة مما مسح هلا  إىلمؤسسة ابتسيم وهي مؤسسة متوسطة، ابإلضافة و 
بوضع إدارة بيئية هتتم مبختلف النشاطات املرتبطة ابلبيئة على خالف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت مل 

 .عي بضرورة احلفاظ على البيئة واملوارد الطبيعيةو هذه الدرجة من االلتزام وال إىلتصل بعد 
 التنمية خطط يف امؤثر  اشريك منها جيعل واجتماعي اقتصادي بثقل الكبرية صاديةاالقت املؤسسات تتمتع -

 ابإلضافة احلكومية، اجلهات رضا نيل يتيح هلا االجتماعيةفالتزامها مبسؤوليتها  ،االجتماعيةو  االقتصادية
من تسديد خمتلف مستحقاهتا املالية  متكنها املالية فمواردها اهلائلة، والبشرية املالية بطاقاهتا لكوهنا متتاز

 .جتاه احلكومة....(الضرائب، االشرتاكات)

 اإلجابة على الفرضية الثالثة :املطلب السادس
 :وحمتواها الفرضية الثالثة تتم اإلجابة علىمن خالل هذا املطلب سوف 

جتاه أصحاب  االجتماعيةسؤوليتها حمل الدراسة مباجلزائرية االقتصادية املؤسسات  التزامهناك تباين يف "
 "وتفاوت يف تطبيقها على أرض الواقعاملصاحل 

االجتماعي  األداءاملصاحل لقياس  أصحابمن أجل اختبار هذه الفرضية قمنا ابالعتماد على منوذج 
للمؤسسات حمل الدراسة من أجل التعرف على مدى التزام املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة 

ذات املصلحة، حيث قمنا ابالعتماد على املتوسطات احلسابية  األطرافمبسؤوليتها جتاه كل طرف من 
االجتماعي وفق  األداءعلق مبؤشرات قياس واالحنرافات املعيارية لفقرات احملور الرابع من االستمارة والذي يت

 .املصاحل أصحابمنوذج 
واليت مت  العينة على أسئلة احملور الرابع من االستمارة أفرادمن النتائج املتحصل عليها من إجاابت 

يتضح أن املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة التطرق إليها يف املطلب السابق بشيء من التفصيل، 
ذات املصلحة ولكن بدرجات متفاوتة ومتباينة، وترتواح  األطرافجتاه خمتلف  االجتماعيةمبسؤوليتها تلتزم 

 . مقبولة يف العموم إىلدرجة االلتزام بني درجة متوسطة 
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جتاه كل طرف  االجتماعيةواجلدول املوايل يوضح ترتيب درجة التزام املؤسسات حمل الدراسة مبسؤوليتها 
 .صلحةذات امل األطرافمن 

 أصحابجتاه  االجتماعيةدرجة التزام املؤسسات حمل الدراسة مبسؤوليتها  (:24-14)اجلدول رقم 
 املصاحل

واقع التزام املؤسسات حمل الدراسة  الرقم
 :جتاه االجتماعيةابملسؤولية 

مستوى  الرتتيب االحنراف املعياري املتوسط احلسايب
 املمارسة

 مقبولة جدا 9 1.819 4.211 املالكني 19
 مقبولة 8 9.912 3.482 العاملني 12
 مقبولة 3 9.133 3.796 املستهلكني 13
 متوسطة 7 9.173 3.276 اجملتمع احمللي 14
 مقبولة 6 9.114 3.148 البيئة 11
 مقبولة  2 1.197 3.122 احلكومة 16
 مقبولة 4 1.186 3.867 املنافسون 18
 مقبولة 1 1.131 3.811 مجاعات الضغط 17
 مقبولة 1.113 3.823 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام 

 SPSS/22ابالعتماد على خمرجات برانمج الباحثة  إعدادمن  :املصدر

 األطرافمن خالل اجلدول يتضح أن املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة تلتزم مبسؤوليتها جتاه 
حيتلون املرتبة األوىل ضمن اهتمامات والتزامات  نياملالكذات املصلحة بدرجات متفاوتة، حيث جند أن 

وهذا أمر جد طبيعي ابعتبار املؤسسة  ( 1.819)واحنراف معياري ( 4.21)املؤسسات مبتوسط حسايب بلغ 
يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب بلغ  احلكومةحتقيق الربح واالستمرارية، مث أتيت  إىليهدف  اقتصاداي كياان

حيث تلتزم املؤسسات بكل التشريعات والقوانني وتدفع كل املستحقات ( 1.197)واحنراف معياري ( 3.12)
يف املرتبة  املستهلكوناملطلوبة منها فهي تلتزم ابملسؤولية القانونية لتضمن استمرارها وعدم توقيف عملها، يليها 

ذات املصلحة  األطرافابعتبارهم أحد أهم ( 9.133)واحنراف معياري ( 3.79)بلغ  الثالثة مبتوسط حسايب
يف  املنافسون، مث أييت اإلنتاجيةاحللقة األهم ابلنسبة للمؤسسة وابلنظرة التسويقية احلديثة يعترب املستهلك 

مبتوسط حسايب  مجاعات الضغطمث ( 1.186)واحنراف معياري ( 3.86)املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب بلغ 
يف املرتبة السادسة مبتوسط حسايب قدر ب  البيئةمث أييت االلتزام جتاه ( 1.131)واحنراف معياري ( 3.81)
يف املرتبة السابعة مبتوسط حسايب بلغ  لونماالع، ليأيت أخريا كل من (9.114)واحنراف معياري ( 3.14)
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واحنراف معياري ( 3.27)مبتوسط حسايب بلغ  اثمنا واجملتمع احمللي( 9.912)واحنراف معياري ( 3.48)
وهذا ما يعكس أن املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة بعيدة بدرجة كبرية عن كل ( 9.173)

أهم رأس مال متلكه املؤسسة ويعترب ميزة تنافسية قوية، يف  دراية احلديثة اليت تعترب أن العامل هوالتصورات اإل
أو املوارد األولية وهو يف نفس الوقت سوق لتصريف  ألفرادالرئيسي للمؤسسة سواء اب حني اجملتمع هو املورد

 .املنتجات، فاملؤسسات حمل الدراسة بعيدة عن مفهوم املؤسسة املواطنة

جتاه  االجتماعية تبين املؤسسات حمل الدراسة للمسؤولية حول الدراسة عينة أفراد إجاابت على بناءا
 بدرجة تلتزم حمل الدراسة االقتصادية اجلزائرية اإلنتاجيةاملؤسسات  أن تبني ذات املصلحة، األطرافخمتلف 

ذات املصلحة، وهذا ما يعكسه املتوسط احلسايب العام  األطرافخمتلف  جتاه االجتماعيةمبسؤوليتها  مقبولة
 (.1.113)واحنراف معياري بلغ ( 3.823)والذي بلغ 

حيث جند أن االلتزام جتاه املالكني  االجتماعيةوهناك تباين يف ترتيب األولوايت وااللتزام ابملسؤولية 
مقبولة جدا يف حني جند أن االهتمام ابجملتمع والعمال كان بدرجة متوسطة  إىلواحلكومة كان بدرجة مقبولة 

جتاه  االجتماعيةرية حمل الدراسة مبسؤوليتها مقبولة، وهذا ما يعكس أن التزام املؤسسات االقتصادية اجلزائ إىل
 .آخر إىلاملصاحل خيتلف من طرف  أصحاب

 أصحابجتاه  االجتماعية لمسؤوليةل املؤسسات يف درجة ممارسةويعزى هذا التفاوت كما سبق الذكر 
 حتظىلكون هذه الفئات على غرار املسامهني، املستهلكني، احلكومة  متوسطة أو عالية بدرجة سواءاملصاحل 

والقوانني  البيئة وقانون املسامهني حقوق حبماية املتعلقة والقوانني املستهلك قانون، فمثال قانونية مكاسب بعدة
 احلد هو و جتاههم االجتماعية املسؤولية من األدىن احلد لتحقيق أساسية قاعدة تشكل كلهاي  اجلبائية ه

 وجدان، حيث (بق اإلشارة إليه يف الفصل األولس)أو ما يعرف ابملسؤولية القانونية وفق منوذج كارول  القانوين
 النظرة املالك أو ابملسامهني االهتمام هذا يعكس و املسؤولية هذه من حظها تنال فئة أكثر هي املسامهني أن

 تعظيم هو املؤسسات إليه تسعى أن جيب الذي اهلدف أن يعترب ظلها يف اليت و املؤسسات، هدافأل التقليدية
 .االجتماعية املسؤولية مفهوم مع يتعارض حبت مادي اقتصاديف هد هو و األرابح، مضاعفة و السهم قيمة

فئة العمال اليت حتظى أيضا ابحلماية القانونية املتمثلة أساسا يف قانون العمل الذي يف حني جند أن 
اليت تؤثر  األطرافكوهنم أحدث   إىل، ابإلضافة جتاه هذه الفئة االجتماعيةيضمن تطبيق احلد األدىن للمسؤولية 

لدراسة ال تسعى وفق النتائج إال أن املؤسسات حمل اايل واالقتصادي وخلق القيمة يف املؤسسة، امل األداءعلى 
بل فقط تلتزم  جتاه هذه الفئة االجتماعيةاملتحصل عليها للقيام ابجلزء التطوعي يف إطار تبينيها ملسؤوليتها 
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يكون يف املراتب  جتاه هذه الفئة االجتماعية، هذا ما جعل نسبة االلتزام ابملسؤولية دىنابحلد القانوين األ
جتاه اجملتمع حيث ال تعتربه املؤسسات حمل الدراسة من املهام امللزمة هلا وهذا ما  ، على غرار االلتزاماألخرية

 براجما الدراسة عينة املؤسسات بعض متارس ، حيثاالجتماعيةيف درجة االلتزام ابملسؤولية  األخريةه املرتبة تبرر 
 اخلاصة، االحتياجات منظمات مساعدة : مثل واملسيريين ال غري، الكنيانطالقا من ثقافة امل وتطوعية خريية
 اخلريي ابلعمل هتتم أخرى مؤسسات هناك و االجتماعي، الطابع ذات الندوات يف املشاركة للمساجد، هبات

، وهذا ما جيعل املؤسسة اجلزائرية بعيدة عن مفهوم املؤسسة املواطنة اليت تعترب اجملتمع فقط الدينية املناسبات يف
 . مصدر مواردها وابملقابل سوق تصريف منتجاهتا فهي مطالبة خبدمة وتطوير هذا اجملتمع

 :حيث أتكد أن ابإلجيابمن خالل ما سبق يتضح إثبات الفرضية الثالثة 

 

 

 

 :وميكن تقييم اإلجابة على الفرضية  الثالثة يف الشكل املوايل
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

أصحاب  جتاه االجتماعيةسؤوليتها حمل الدراسة مباجلزائرية االقتصادية املؤسسات  التزامهناك تباين يف 
 .وتفاوت يف تطبيقها على أرض الواقعاملصاحل 
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 الفرضية  الثالثة اإلجابة على( 11-14)لشكل رقم ا
 

 
 الباحثة إعدادمن : املصدر

 
 
 

االلتزام ابملسؤولية 
االجتماعية جتاه 
 أصحاب املصاحل

جدا
ول 

مقب
 

االلتزام جتاه 
 املالكني

االلتزام جتاه 
 العاملني

االلتزام جتاه  مقبول
 املستهلكني

االلتزام جتاه 
 اجملتمع

 مقبول

االلتزام جتاه 
 البيئة

االلتزام جتاه 
 احلكومة

االلتزام جتاه  مقبول
 املنافسني

االلتزام جتاه 
مجاعات 

 الضغط
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 اختبار الفرضية الرابعة: املبحث الرابع
من خالل هذه الدراسة سوف يتم التعرف على واقع أتثري الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات 

اجلماعية  النفوذ الوظيفي، :وفق منوذج هوفستيد وهي األربعةها بعاداالقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة أب
للمؤسسات وفق  االجتماعيةمانية للمسؤولية الث عناصرالعلى  جتنب املخاطرة، األنوثةوالفردية، الذكورة و 

االلتزام جتاه املالكني، االلتزام جتاه العاملني، االلتزام جتاه املستهلكني،  :املصاحل وهي أصحابمنوذج 
جتاه املنافسني وااللتزام جتاه تزام لااللتزام جتاه اجملتمع، االلتزام جتاه البيئة، االلتزام جتاه احلكومة، اال

 .مجاعات الضغط
 :لك يف الشكل املوايلوميكن متثيل ذ

 تقييم الفرضية  الرابعة(: 16-14)الشكل رقم 

 
 الباحثة إعدادمن  :املصدر

:الثقافة التنظيمية  

بعد النفوذ الوظيفي-  
الفردية/بعد اجلماعية-  

بعد جتنب املخاطرة-  
األنوثة/بعد الذكورة -  

 املالكون

 العاملون

 املستهلكون

 اجملتمع

 البيئة

 احلكومة

 املنافسون

مجاعات 
 الضغط
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يف حتليل مدى املتعدد  اخلطي االحندار طريقةستخدام هناك متغريات مستقلة وأخرى اتبعة مت ا مبا أنو 
 :أتثري املتغريات املستقلة على املتغريات التابعة وفق املعادلة التالية

 
 :حيث أن

Y  = (الثمانية املصاحل أصحاب) املتغري التابع 
a =  الواجب تطبيقها جتاه كل طرف من  االجتماعيةاملعامل الثابت ويفسر املستوى األدىن من املسؤولية

 .جلزء املفروض بقوة القانونذات املصلحة، والذي ميثل ا األطراف
(b1 ;b2 ;b3 ;b4)  = حندار االميلy على املتغري املستقل     

(X1 ;X2 ;X3 ;X4) =  (الثقافة التنظيمية األربعة أبعاد) املتغري املستقل 

 :التالية حصائيةاإلاألدوات  ابالعتماد علىوذلك 
Sig :أي تكون هناك داللة إحصائية إذا كانت  (1.11= )درجة خماطرة  عند مستوى الداللة(sig ≤ 
 ؛(1.11

B  :؛معامالت االحندار  
R  :؛بني متغريين أو أكثرودرجة االرتباط رتباط البسيط والذي يقيس قوة العالقة المعامل ا 

R2  :؛معامل التحديد والذي يستخدم ملعرفة القوة التفسريية للنموذج املقدر 
T :كرب من القيمة أذا كانت القيمة احملسوبة فإ أتثري املتغريات املستقلة على املتغري التابعمستوى  يقيس

ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة ( 1.11) مستوى داللةعند ( 9.646)املقدرة ب اجلدولية 
 ؛املتغري التابعللمتغري املستقل على  إحصائيةأتثري ذات داللة القائمة على وجود 

F: كرب من أذا كانت القيمة احملسوبة فإ العالقة املعنوية بني املتغريات املستقلة على املتغري التابع مستوى يقيس
ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة ( 1.11) مستوى داللةعند ( 2.68)املقدرة ب القيمة اجلدولية 

 .للمتغري املستقل على املتغري التابع معنويةأتثري ذات داللة القائمة على وجود 
 

 

 

 

 

Y = a + b1X1 +  b2X2 + b3X3+b3X3 + b4X4 
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 املصاحل أصحابجتاه خمتلف  االجتماعيةأتثري الثقافة التنظيمية على املسؤولية : املطلب األول

ها األربعة على درجة التزام بعادمن خالل هذا العنصر سوف يتم اختبار أتثري الثقافة التنظيمية أب
 .املصاحل على حدى أصحابجتاه كل فئة من  االجتماعيةاملؤسسات حمل الدراسة مبسؤوليتها 

 أتثري الثقافة التنظيمية على االلتزام جتاه املالكني  .1
ها األربعة على درجة تبين بعادفيما يلي سوف يتم التعرف على مستوى أتثري الثقافة التنظيمية أب

 .ذات املصلحة معها األطرافجتاه املالكني ابعتبارهم من بني  االجتماعيةاملؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 
 :كما يلي  االحندار اخلطي املتعددوذلك من خالل االعتماد على معادلة 

 
 
 

ها األربعة على بعادلتأثري الثقافة التنظيمية أب االحندار اخلطي املتعددول املوايل يبني نتائج اختبار واجلد
 .جتاه املالكني االجتماعيةدرجة تبين املؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 

 املسؤولية تبينالثقافة التنظيمية على  ريثتأل االحندار اخلطي املتعدد اختبار نتائج(: 21-14) رقم اجلدول
 جتاه املالكني االجتماعية

 (مستوى الداللة) Sig (Tقيمة االختبار ) T (معامل االحندار) B الثقافة التنظيمية أبعاد
 1.131 2.194 1.1181 النفوذ الوظيفي

 1.311 1.938 1.074 فرديةال/  ماعيةاجل
 1.111 2.665 1.276 جتنب املخاطرة

 1.111 4.699 1.292 األنوثة/ الذكورة 
a  (الباقي الثابت) 2.113 
R (معامل االرتباط) 1.5201 
R2 (معامل التحديد) 1.2701 

F  (املعنوية) 92.138 
 (1.10)دالة إحصائيا عند مستوى 

 SPSS/22ابالعتماد على خمرجات برانمج الباحثة  إعدادمن  :املصدر

بني  إحصائيةعالقة ارتباط ذات داللة الواردة يف اجلدول أعاله يتضح أن هناك  حصائيةاإلمن النتائج 
تبين و ( األنوثة/ ، الذكورةالفردية/اجلماعية، جتنب املخاطرةالنفوذ الوظيفي، )ها األربعة بعادالثقافة التنظيمية أب

 b4 + جتنب املخاطرة b3+ الفردية/اجلماعية b2+ الوظيفي  النفوذ a  +b1= االلتزام جتاه املالكني 
 األنوثة/الذكورة
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ومبعامل R (1.121 ) اإلرتباط معامل بلغ إذا ،جتاه املالكني االجتماعيةاملؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 
جتاه  االجتماعيةمن العوامل اليت تؤثر على تبين املسؤولية  %28أي أن ما قيمته ( 1.281)بلغ  R2حتديد 

 .الثقافة التنظيمية األربعة، أما البقية فتعود لعوامل أخرى أبعاداملالكني انتج عن 
جتنب النفوذ الوظيفي، : الثقافة التنظيمية الثالثة املتمثلة يف بعادبينت النتائج أن هناك أتثري أل كما

جتاه املالكني وهذا ما  االجتماعيةعلى تبين املؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها  األنوثة/ الذكورة، املخاطرة
وهي أكرب  (1.11)داللة عند مستوى ( 4.611، 2.661، 2.914)اليت كانت على التوايل  Tتؤكده قيم 

مل يكن له أتثري ذات داللة الفردية /جلماعيةاب، يف حني جند أن البعد اخلاص (9.646)من القيمة اجلدولية 
وهي أصغر من القيمة T (1.137 )جتاه املالكني، حيث بلغت قيمة االجتماعيةمعنوية على االلتزام ابملسؤولية 

 .اجلدولية
تؤكد العالقة املعنوية بني ( 2.68)أكرب من القيمة اجلدولية ( 92.138)احملسوبة املقدرة ب  Fوقيمة 

جتاه املالكني، حيث أن التغري بدرجة واحدة يف النفوذ  االجتماعيةالثقافة التنظيمية وااللتزام ابملسؤولية  أبعاد
، 1.286، 1.1181)الذكورة سوف يغري درجة االلتزام جتاه املالكني مبقدار / األنوثة، جتنب املخاطرةالوظفي، 
الذي ميثل احلد األدىن الواجب االلتزام به جتاه املالكني، ( 2.113)احلد الثابت الذي قدر ب  a ، و(1.212
 :وفق املعادلةوذلك 

 
 
 

الثقافة  بعادأل( 1.11) مستوى داللةعند  إحصائيةداللة  وذ أثرأن هناك : نيإذن من النتائج يتب
السائدة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية  األنوثة/والذكورة  جتنب املخاطرةالنفوذ الوظيفي،  التنظيمية

ماعية مقابل ، يف حني يتم استبعاد بعد اجلجتاه املالكني االجتماعيةحمل الدراسة على التزامها مبسؤوليتها 
 .على االلتزام جتاه املالكني إحصائيةألن ليس له أي أتثري وعالقة ذو داللة  الفردية

 لتنظيمية على االلتزام جتاه العاملنيأتثري الثقافة ا  .2
ها األربعة على درجة تبين بعادفيما يلي سوف يتم التعرف على مستوى أتثري الثقافة التنظيمية أب

 .ذات املصلحة معها األطرافجتاه العاملني ابعتبارهم من بني  االجتماعيةاملؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 
 :كما يلي  االحندار اخلطي املتعددوذلك من خالل االعتماد على معادلة 

 
 

 + جتنب املخاطرة( 1.286)+ الوظيفي  النفوذ (1.1181)+  2.113=  الكنيااللتزام جتاه امل
 األنوثة/الذكورة( 1.212)

 

 b4 + جتنب املخاطرة b3+ الفردية/اجلماعية b2+ الوظيفي  النفوذ a  +b1=  عاملنيااللتزام جتاه ال
 األنوثة/ الذكورة 

 



 اختبار الفرضيات وحتليل النتائج                                                              :الفصل الرابع

977 

 

ها األربعة على بعادلتأثري الثقافة التنظيمية أب االحندار اخلطي املتعددواجلدول املوايل يبني نتائج اختبار 
 .عاملنيجتاه ال االجتماعيةدرجة تبين املؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 

 املسؤولية تبينالثقافة التنظيمية على  ريثتأل االحندار اخلطي املتعدد اختبار نتائج(: 26-14) رقم اجلدول
 جتاه العاملني االجتماعية

 (مستوى الداللة) Sig (Tقيمة االختبار ) T (معامل االحندار) B الثقافة التنظيمية أبعاد
 1.819 1.266 1.029 النفوذ الوظيفي

 1.1192 9.598 1.1181 الفردية/اجلماعية
 1.111 3.663 1.509 جتنب املخاطرة

 1.118 2.755 1.229 األنوثة/ الذكورة 
a  (الباقي الثابت) 1.319 
R (معامل االرتباط) 1.576 
R2 (معامل التحديد) 1.331 

F  (املعنوية) 96.993 
 (1.10)دالة إحصائيا عند مستوى 

 SPSS/22ابالعتماد على خمرجات برانمج الباحثة  إعدادمن  :املصدر

بني  إحصائيةعالقة ارتباط ذات داللة الواردة يف اجلدول أعاله يتضح أن هناك  حصائيةاإلمن النتائج 
و تبين ( األنوثة/ ، الذكورةالفردية/ ماعية، اجلجتنب املخاطرةالنفوذ الوظيفي، )ها األربعة بعادالثقافة التنظيمية أب

ومبعامل R (1.186 ) اإلرتباط معامل بلغ إذ ،جتاه العاملني االجتماعيةاملؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 
 االجتماعيةمن العوامل اليت تؤثر على تبين املسؤولية  % 33.9أي أن ما قيمته ( 1.339)بلغ  R2حتديد 

 .الثقافة التنظيمية األربعة، أما البقية فتعود لعوامل أخرى أبعادجتاه العاملني انتج عن 
، جتنب املخاطرة :الثقافة التنظيمية املتمثلة يف كل من  بعادبينت النتائج أن هناك أتثري أل كما

 Tجتاه العاملني وهذا ما تؤكده قيم  االجتماعيةعلى تبين املؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها  األنوثة/ رةالذكو 
وهي أكرب من القيمة اجلدولية  (1.11)داللة عند مستوى ( 2.811، 3.663)اليت كانت على التوايل 

مل يكن هلما أتثري ذات داللة معنوية الفردية/اجلماعية، النفوذ الوظيفي: ، يف حني جند أن البعدين(9.646)
على التوايل وهي T (1.266 ،9.117 )جتاه العاملني، حيث بلغت قيمة االجتماعيةعلى االلتزام ابملسؤولية 

 .أصغر من القيمة اجلدولية
تؤكد العالقة املعنوية بني ( 2.68)أكرب من القيمة اجلدولية ( 96.993)احملسوبة املقدرة ب  Fوقيمة 

جتنب : جتاه العاملني، حيث أن التغري بدرجة واحدة يف االجتماعيةالثقافة التنظيمية وااللتزام ابملسؤولية  أبعاد
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احلد الثابت  a و( 1.221، 1.111)سوف يغري درجة االلتزام جتاه العاملني مبقدار  األنوثة/ ، الذكورةاملخاطرة
 :االلتزام به جتاه العاملني، وذلك وفق املعادلةالذي ميثل احلد األدىن الواجب ( 1.319)الذي قدر ب 

 
 

الثقافة  بعادأل( 1.11) مستوى داللةعند  إحصائيةداللة  وذ أثرأن هناك : نيإذن من النتائج يتب
السائدة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة على  األنوثة/و الذكورة جتنب املخاطرةالتنظيمية 

ماعية عاملني، يف حني يتم استبعاد كل من بعد النفوذ الوظيفي واجلجتاه ال االجتماعيةالتزامها مبسؤوليتها 
 .على االلتزام جتاه العاملني إحصائيةألن ليس هلما أي أتثري وعالقة ذو داللة  مقابل الفردية

 أتثري الثقافة التنظيمية على االلتزام جتاه املستهلكني  .3
ها األربعة على درجة تبين بعادفيما يلي سوف يتم التعرف على مستوى أتثري الثقافة التنظيمية أب

 .ذات املصلحة األطرافجتاه املستهلكني ابعتبارهم من بني  االجتماعيةاملؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 
 :كما يلي  االحندار اخلطي املتعددوذلك من خالل االعتماد على معادلة 

 
 
 

ها األربعة على بعادلتأثري الثقافة التنظيمية أب االحندار اخلطي املتعددواجلدول املوايل يبني نتائج اختبار 
 ستهلكنيجتاه امل االجتماعيةدرجة تبين املؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 

جتاه  االجتماعية املسؤولية تبينالثقافة التنظيمية على  ريثتأل االحندار اخلطي املتعدد اختبار نتائج(: 28-14) رقم اجلدول
 املستهلكني

 (مستوى الداللة) Sig (Tقيمة االختبار ) T (معامل االحندار) B الثقافة التنظيمية أبعاد
 1.793 1.237 1.022 النفوذ الوظيفي

 1.121 3.152 1.287 اجلماعية/ الفردية 
 1.111 4.184 1.502 جتنب املخاطرة

 1.111 1.063 1.004 األنوثة/ الذكورة
a  (الباقي الثابت) 9.916 
R (معامل االرتباط) 1.61 

R2 (معامل التحديد) 1.372 
F  (املعنوية) 91.939 

 (1.10)دالة إحصائيا عند مستوى 
 SPSS/22الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  إعدادمن  :املصدر

 + جتنب املخاطرة b3+ الفردية/اجلماعية b2+ الوظيفي  النفوذ a  +b1=  ستهلكنيااللتزام جتاه امل
b4 األنوثة/الذكورة 

 

 األنوثة/الذكورة( 1.221) + جتنب املخاطرة( 1.111)+  1.319=  عاملنيااللتزام جتاه ال
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بني  إحصائيةعالقة ارتباط ذات داللة الواردة يف اجلدول أعاله يتضح أن هناك  حصائيةاإلمن النتائج 
و تبين ( األنوثة/ ، الذكورةالفردية/اجلماعية، جتنب املخاطرةالنفوذ الوظيفي، )ها األربعة بعادالثقافة التنظيمية أب

ومبعامل R (1.69 ) اإلرتباط معامل بلغ إذا ،جتاه املستهلكني االجتماعيةاملؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 
 االجتماعيةمن العوامل اليت تؤثر على تبين املسؤولية  % 38.2أي أن ما قيمته ( 1.382)بلغ  R2حتديد 

 .الثقافة التنظيمية األربعة، أما البقية فتعود لعوامل أخرى أبعادجتاه املستهلكني انتج عن 
جتنب ، الفردية/اجلماعية: الثقافة التنظيمية املتمثلة يف البعدين بعادبينت النتائج أن هناك أتثري أل كما

 Tجتاه املستهلكني وهذا ما تؤكده قيم  االجتماعيةعلى تبين املؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها ، املخاطرة
وهي أكرب من القيمة اجلدولية ( 1.11) داللة عند مستوى( 4.974، 3.912)اليت كانت على التوايل 

مل يكن هلما أتثري ذات داللة  األنوثة/ ابلنفوذ الوظيفي والذكورة، يف حني جند أن البعد اخلاص (9.646)
وهي T (1.238  ،1.163 )جتاه املستهلكني، حيث بلغت قيمة االجتماعيةمعنوية على االلتزام ابملسؤولية 

 .أصغر من القيمة اجلدولية
تؤكد العالقة املعنوية بني ( 2.68)أكرب من القيمة اجلدولية ( 91.939)احملسوبة املقدرة ب  Fوقيمة 

جتاه املستهلكني، حيث أن التغري بدرجة واحدة يف بعد  االجتماعيةالثقافة التنظيمية وااللتزام ابملسؤولية  أبعاد
 aو(1.112، 1.278)املستهلكني مبقدار ، سوف يغري درجة االلتزام جتاه جتنب املخاطرة، الفردية/اجلماعية

الذي ميثل احلد األدىن الواجب االلتزام به جتاه املستهلكني، وذلك وفق ( 9.916)احلد الثابت الذي قدر ب 
 :املعادلة

 
 

الثقافة  بعادأل (1.11) مستوى داللةعند  إحصائيةداللة  وذ أثرأن هناك  نييتبإذن من النتائج 
السائدة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة على  جتنب املخاطرةو  الفردية/اجلماعيةالتنظيمية 

، يف حني يتم استبعاد كل من بعد النفوذ الوظيفي ستهلكنيجتاه امل االجتماعيةالتزامها مبسؤوليتها 
 .ملستهلكنيعلى االلتزام جتاه ا إحصائيةألن ليس هلما أي أتثري ذو داللة  األنوثة/والذكورة

 أتثري الثقافة التنظيمية على االلتزام جتاه اجملتمع .4
ها األربعة على درجة تبين بعادفيما يلي سوف يتم التعرف على مستوى أتثري الثقافة التنظيمية أب

 .ذات املصلحة معها األطرافجتاه اجملتمع ابعتباره من بني  االجتماعيةاملؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 
 :كما يلي  االحندار اخلطي املتعددوذلك من خالل االعتماد على معادلة 

 
 
 

 b4 + جتنب املخاطرة b3+ الفردية/اجلماعية b2+ الوظيفي  النفوذ a  +b1=  تمعااللتزام جتاه اجمل
 األنوثة/الذكورة

 

  جتنب املخاطرة( 1.112)+  الفردية/اجلماعية (1.278)+  9.916=  ستهلكنيااللتزام جتاه امل
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ها األربعة على بعادلتأثري الثقافة التنظيمية أب االحندار اخلطي املتعددواجلدول املوايل يبني نتائج اختبار 
 تمعجتاه اجمل االجتماعيةدرجة تبين املؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 

 املسؤولية تبينالثقافة التنظيمية على  ريثتأل االحندار اخلطي املتعدد اختبار نتائج(: 27-14) رقم اجلدول
 جتاه اجملتمع االجتماعية

 (مستوى الداللة) Sig (Tقيمة االختبار ) T (معامل االحندار) B الثقافة التنظيمية أبعاد
 1.121 1.637 1.0701 النفوذ الوظيفي

 1.294 9.250 1.1133 اجلماعية/ الفردية 
 1.111 9.163 1.2731 جتنب املخاطرة

 1.147 9.873 1.1141 األنوثة/ الذكورة
a  (الباقي الثابت) 9.917 
R (معامل االرتباط) 1.4401 
R2 (معامل التحديد) 1.1113 

F  (املعنوية) 8.816 
 (α ≤ 1.10)درجة خماطرة عند يكون التأثري ذات داللة معنوية 

 SPSS/22ابالعتماد على خمرجات برانمج الباحثة  إعدادمن  :املصدر

بني  إحصائيةعالقة ارتباط ذات داللة الواردة يف اجلدول أعاله يتضح أن هناك  حصائيةاإلمن النتائج 
و تبين ( األنوثة/ ، الذكورةالفردية/اجلماعية، جتنب املخاطرةالنفوذ الوظيفي، )ها األربعة بعادالثقافة التنظيمية أب

ومبعامل R (1.44 ) اإلرتباط معامل بلغ إذا ،جتاه اجملتمع االجتماعيةاملؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 
 االجتماعيةمن العوامل اليت تؤثر على تبين املسؤولية  % 1.1أي أن ما قيمته ( 1.1113)بلغ  R2حتديد 

 .الثقافة التنظيمية األربعة، أما البقية فتعود لعوامل أخرى أبعادجتاه اجملتمع انتج عن 
 األنوثة/ الذكورة ،جتنب املخاطرة: الثقافة التنظيمية املتمثلة يف بعادبينت النتائج أن هناك أتثري أل كما

اليت كانت على  Tجتاه اجملتمع وهذا ما تؤكده قيم  االجتماعيةعلى تبين املؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 
يف حني (. 9.646)وهي أكرب من القيمة اجلدولية ( 1.11) داللة عند مستوى( 9.873، 9.163)التوايل 

مل يكن هلما أتثري ذات داللة معنوية على االلتزام  الفردية/اجلماعيةابلنفوذ الوظيفي و جند أن البعد اخلاص 
وهي أصغر من القيمة T (1.638  ،9.211 )جتاه اجملتمع، حيث بلغت قيمة االجتماعيةابملسؤولية 

 .اجلدولية
تؤكد العالقة املعنوية بني ( 2.68)أكرب من القيمة اجلدولية ( 8.816)احملسوبة املقدرة ب  Fوقيمة 

جتنب جتاه اجملتمع، حيث أن التغري بدرجة واحدة يف بعد  االجتماعيةالثقافة التنظيمية وااللتزام ابملسؤولية  ادأبع
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احلد  a و( 1.1141، 1.283)، سوف يغري درجة االلتزام جتاه اجملتمع مبقدار األنوثة/ الذكورةو  املخاطرة
 :االلتزام به جتاه اجملتمع، وذلك وفق املعادلة الذي ميثل احلد األدىن الواجب( 9.197)الثابت الذي قدر ب 

 
 

 بعادأل (α ≤ 1.11) درجة خماطرةعند  إحصائيةداللة  ذو أثرهناك أن  نييتبإذن من النتائج 
يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل  األنوثة/و الذكورة  جتنب املخاطرةالثقافة التنظيمية السائدة 

تمع، يف حني يتم استبعاد كل من بعد النفوذ الوظيفي جتاه اجمل االجتماعيةالدراسة على التزامها مبسؤوليتها 
 .على االلتزام جتاه اجملتمع إحصائيةألن ليس هلما أي أتثري وعالقة ذو داللة  ماعية مقابل الفرديةواجل

 أتثري الثقافة التنظيمية على االلتزام جتاه البيئة  .5
ها األربعة على درجة تبين بعادفيما يلي سوف يتم التعرف على مستوى أتثري الثقافة التنظيمية أب

 .ذات املصلحة معها األطرافجتاه البيئة ابعتبارها من بني  االجتماعيةاملؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 
 :كما يلي  االحندار اخلطي املتعددوذلك من خالل االعتماد على معادلة 

 
 
 

ها األربعة على بعادلتأثري الثقافة التنظيمية أب االحندار اخلطي املتعددواجلدول املوايل يبني نتائج اختبار 
 بيئةجتاه ال االجتماعيةدرجة تبين املؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 

جتاه  االجتماعية املسؤولية تبينالثقافة التنظيمية على  ريثتأل االحندار اخلطي املتعدد اختبار نتائج(: 21-14) رقم اجلدول
 البيئة

 (مستوى الداللة) Sig (Tقيمة االختبار ) T (معامل االحندار) B الثقافة التنظيمية أبعاد
 1.611 1.4551 1.0561 النفوذ الوظيفي

 1.791 1.2351 1.0281 اجلماعية/ الفردية 
 1.194 2.4811 1.3881 جتنب املخاطرة

 1.241 9.1791 1.1191 األنوثة/ الذكورة 
a  (الباقي الثابت) 9.731 
R (معامل االرتباط) 1.3301 
R2 (معامل التحديد) 1.1111 

F  (املعنوية) 3.181 
 (1.10)دالة إحصائيا عند مستوى 

 SPSS/22ابالعتماد على خمرجات برانمج الباحثة  إعدادمن  :املصدر

 b4 + جتنب املخاطرة b3+ الفردية/اجلماعية b2+ الوظيفي  النفوذ a  +b1=  لبيئةااللتزام جتاه ا
 األنوثة/الذكورة

 

 األنوثة/الذكورة( 1.1141+ ) جتنب املخاطرة (1.283)+  9.197=  تمعااللتزام جتاه اجمل
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بني  إحصائيةعالقة ارتباط ذات داللة الواردة يف اجلدول أعاله يتضح أن هناك  حصائيةاإلمن النتائج 
و تبين ( األنوثة/ ، الذكورةالفردية/اجلماعية، جتنب املخاطرةالنفوذ الوظيفي، )ها األربعة بعادالثقافة التنظيمية أب

ومبعامل حتديد R (1.33 ) اإلرتباط معامل بلغ إذا ،جتاه البيئة االجتماعيةاملؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 
R2  جتاه  االجتماعيةمن العوامل اليت تؤثر على تبين املسؤولية  % 1.11أي أن ما قيمته ( 1.1111)بلغ

 .الثقافة التنظيمية األربعة، أما البقية فتعود لعوامل أخرى أبعادالبيئة انتج عن 
: األربعة للثقافة التنظيمية املتمثل يف األبعادبينت النتائج أن هناك أتثري لبعد واحد فقط من بني  كما

جتاه البيئة وهذا ما تؤكده قيم  االجتماعيةعلى تبين املؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها ، جتنب املخاطرةبعد 
T  يف  ،(9.646)وهي أكرب من القيمة اجلدولية  (1.11)داللة عند مستوى (2.479)احملسوبة اليت بلغت

مل يكن هلا  األنوثة/ ، الذكورةالفردية/اجلماعيةالنفوذ الوظيفي، : االثالثة األخرى وهي األبعادحني جند أن 
،  T (1.411جتاه البيئة، حيث بلغت قيمة االجتماعيةأي أتثري ذات داللة معنوية على االلتزام ابملسؤولية 

 .وهي أصغر من القيمة اجلدولية( 9.981، 1.231
وهي قيمة ضعيفة نوعا ما ( 2.68)أكرب من القيمة اجلدولية ( 3.181)احملسوبة املقدرة ب  Fوقيمة 

الغموض هو الذي يؤثر على درجة التزام املؤسسات حمل /وهي ما تفسر كون البعد الوحيد اخلاص ابملرونة 
، سوف يغري درجة  جتنب املخاطرةالدراسة مبسؤوليتها جتاه البيئة ، حيث أن التغري بدرجة واحدة يف بعد 

الذي ميثل احلد األدىن الواجب ( 2.113)احلد الثابت الذي قدر ب  a و( 9.731)االلتزام جتاه البيئة مبقدار 
 :االلتزام به جتاه البيئة، وذلك وفق املعادلة

 
 

الثقافة  بعدل( α ≤ 1.11) درجة خماطرةعند  إحصائيةداللة  وذ أثرهناك أن  نييتبإذن من النتائج 
ا مبسؤوليتها يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة على التزامه السائد جتنب املخاطرة التنظيمية

الذكورة و  ماعية مقابل الفرديةجلاتبعاد كل من بعد النفوذ الوظيفي، بيئة، يف حني يتم اسجتاه ال االجتماعية
 .على االلتزام جتاه البيئة إحصائيةألن ليس هلا أي أتثري وعالقة ذو داللة  األنوثة/

 أتثري الثقافة التنظيمية على االلتزام جتاه احلكومة  .6
ها األربعة على درجة تبين بعادفيما يلي سوف يتم التعرف على مستوى أتثري الثقافة التنظيمية أب

 .ذات املصلحة معها األطرافجتاه احلكومة ابعتبارها من بني  االجتماعيةاملؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 
 :كما يلي  االحندار اخلطي املتعددوذلك من خالل االعتماد على معادلة 

 
 b4 + جتنب املخاطرة b3+ الفردية/اجلماعية b2+ الوظيفي  النفوذ a  +b1=  االلتزام جتاه احلكومة 

 األنوثة/الذكورة
 

  جتنب املخاطرة (1.377)+  9.731=  البيئةااللتزام جتاه 
 



 اختبار الفرضيات وحتليل النتائج                                                              :الفصل الرابع

914 

 

ها األربعة على بعادلتأثري الثقافة التنظيمية أب االحندار اخلطي املتعددواجلدول املوايل يبني نتائج اختبار 
 كومةجتاه احل االجتماعيةدرجة تبين املؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 

 املسؤولية تبينالثقافة التنظيمية على  ريثتأل االحندار اخلطي املتعدد اختبار نتائج(: 31-14) رقم اجلدول
 جتاه احلكومة االجتماعية

 (مستوى الداللة) Sig (Tقيمة االختبار ) T (معامل االحندار) B الثقافة التنظيمية أبعاد
 1.264 9.1221 1.0961 النفوذ الوظيفي

 1.841 1.3201 1.0271 اجلماعية/ الفردية 
 1.199 2.5721 1.2851 جتنب املخاطرة

 1.111 2.6941 1.1188 األنوثة/ الذكورة 
a  (الباقي الثابت) 9.841 
R (معامل االرتباط) 1.5091 

R2 (معامل التحديد) 1.2591 
F  (املعنوية) 99.269 

 (1.10)دالة إحصائيا عند مستوى 
 SPSS/22ابالعتماد على خمرجات برانمج الباحثة  إعدادمن  :املصدر

بني  إحصائيةعالقة ارتباط ذات داللة الواردة يف اجلدول أعاله يتضح أن هناك  حصائيةاإلمن النتائج 
و تبين ( األنوثة/ ، الذكورةالفردية/اجلماعية، جتنب املخاطرةالنفوذ الوظيفي، )ها األربعة بعادالثقافة التنظيمية أب

ومبعامل R (1.111 ) اإلرتباط معامل بلغ إذا ،جتاه احلكومة االجتماعيةاملؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 
 االجتماعيةمن العوامل اليت تؤثر على تبين املسؤولية  % 21.1أي أن ما قيمته ( 1.211)بلغ  R2حتديد 

 .الثقافة التنظيمية األربعة، أما البقية فتعود لعوامل أخرى أبعادجتاه احلكومة انتج عن 
 األنوثة/ الذكورة  ،جتنب املخاطرة: الثقافة التنظيمية املتمثلة يف بعادبينت النتائج أن هناك أتثري أل كما

اليت كانت على  Tجتاه احلكومة وهذا ما تؤكده قيم  االجتماعيةعلى تبين املؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 
يف حني (. 9.646)وهي أكرب من القيمة اجلدولية  (1.11) داللة عند مستوى( 2.614، 2.182)التوايل 

مل يكن هلما أتثري ذات داللة معنوية على االلتزام  الفردية/اجلماعيةابلنفوذ الوظيفي و جند أن البعد اخلاص 
وهي أصغر من القيمة T (9.922 ،1.321 )جتاه احلكومة، حيث بلغت قيمة االجتماعيةابملسؤولية 

 .اجلدولية
تؤكد العالقة املعنوية بني ( 2.68)أكرب من القيمة اجلدولية ( 99.269)احملسوبة املقدرة ب  Fوقيمة 

جتاه احلكومة، حيث أن التغري بدرجة واحدة يف بعد  االجتماعيةالثقافة التنظيمية وااللتزام ابملسؤولية  أبعاد
 a و( 1.1188، 1.271)، سوف يغري درجة االلتزام جتاه احلكومة مبقدار األنوثة/و الذكورة جتنب املخاطرة
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االلتزام به جتاه احلكومة، وذلك وفق الذي ميثل احلد األدىن الواجب ( 9.841)احلد الثابت الذي قدر ب 
 :املعادلة

 
 

الثقافة  بعادأل( 1.11) مستوى داللةعند  إحصائيةداللة  وذ أثرهناك  أن نييتبإذن من النتائج 
السائدة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة ( األنوثة/ الذكورة)و ( جتنب املخاطرة) التنظيمية

حلكومة، يف حني يتم استبعاد كل من بعد النفوذ الوظيفي جتاه ا االجتماعيةعلى التزامها مبسؤوليتها 
 .على االلتزام جتاه احلكومة إحصائيةألن ليس هلما أي أتثري وعالقة ذو داللة  مقابل الفردية واجلماعية

 أتثري الثقافة التنظيمية على االلتزام جتاه املنافسني .7
ها األربعة على درجة تبين بعادفيما يلي سوف يتم التعرف على مستوى أتثري الثقافة التنظيمية أب

 .ذات املصلحة معها األطرافجتاه املنافسني ابعتبارهم من بني  االجتماعيةاملؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 
 :كما يلي  االحندار اخلطي املتعددالعتماد على معادلة وذلك من خالل ا

 
 
 

ها األربعة على بعادلتأثري الثقافة التنظيمية أب االحندار اخلطي املتعددواجلدول املوايل يبني نتائج اختبار 
 :نافسنيجتاه امل االجتماعيةدرجة تبين املؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 

 املسؤولية تبينالثقافة التنظيمية على  ريثتأل االحندار اخلطي املتعدد اختبار نتائج(: 39-14) رقم اجلدول
 جتاه املنافسني االجتماعية

 (مستوى الداللة) Sig (Tقيمة االختبار ) T (معامل االحندار) B الثقافة التنظيمية أبعاد
 1.822 1.3571 1.0311 النفوذ الوظيفي

 1.196 2.4311 1.2051 اجلماعية/ الفردية 
 1.111 3.6561 1.4021 جتنب املخاطرة

 1.191 1.6461 1.0431 األنوثة/ الذكورة 
a  (الباقي الثابت) 9.171 
R (معامل االرتباط) 1.5491 
R2 (معامل التحديد) 1.3011 

F  (املعنوية) 93.112 
 (1.10)دالة إحصائيا عند مستوى 

 SPSS/22الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  إعدادمن  :املصدر

 + جتنب املخاطرة b3+ الفردية/اجلماعية b2+ الوظيفي  النفوذ a  +b1=  نافسنيااللتزام جتاه امل
b4 األنوثة/الذكورة 

 

 األنوثة/ الذكورة( 1.1188+ ) جتنب املخاطرة (1.71)+  9.841=  كومةااللتزام جتاه احل
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بني  إحصائيةعالقة ارتباط ذات داللة الواردة يف اجلدول أعاله يتضح أن هناك  حصائيةاإلمن النتائج 
و تبين ( األنوثة/ ، الذكورةالفردية/اجلماعية، جتنب املخاطرةالنفوذ الوظيفي، )ها األربعة بعادالثقافة التنظيمية أب

ومبعامل R (1.141 ) اإلرتباط معامل بلغ إذا ،جتاه املنافسني االجتماعيةاملؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 
 االجتماعيةمن العوامل اليت تؤثر على تبين املسؤولية  % 31.11أي أن ما قيمته ( 1.319)بلغ  R2حتديد 

 .الثقافة التنظيمية األربعة، أما البقية فتعود لعوامل أخرى أبعادجتاه املنافسني انتج عن 
جتنب ، الفردية/اجلماعية: الثقافة التنظيمية املتمثلة يف البعدين بعادبينت النتائج أن هناك أتثري أل كما

اليت   Tجتاه املنافسني وهذا ما تؤكده قيم  االجتماعيةعلى تبين املؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها ، املخاطرة
وهي أكرب من القيمة اجلدولية  (1.11) داللة عند مستوى( 3.616، 2.439)كانت على التوايل 

مل يكن هلما أتثري ذات داللة  األنوثة/ ابلنفوذ الوظيفي والذكورة ، يف حني جند أن البعد اخلاص (9.646)
وهي T (1.318  ،1.646 )جتاه املنافسني، حيث بلغت قيمة االجتماعيةمعنوية على االلتزام ابملسؤولية 

 .أصغر من القيمة اجلدولية
تؤكد العالقة املعنوية بني ( 2.68)أكرب من القيمة اجلدولية ( 93.112)احملسوبة املقدرة ب  Fوقيمة 

جتاه املنافسني، حيث أن التغري بدرجة واحدة يف بعد  االجتماعيةالثقافة التنظيمية وااللتزام ابملسؤولية  أبعاد
 a و( 1.412، 1.211)، سوف يغري درجة االلتزام جتاه املنافسني مبقدار جتنب املخاطرة، الفردية/اجلماعية

االلتزام به جتاه املنافسني، وذلك وفق  الذي ميثل احلد األدىن الواجب( 9.171)احلد الثابت الذي قدر ب 
 :املعادلة

 
 

الثقافة  بعادأل( 1.11) مستوى داللةعند  إحصائيةداللة  وذ أثرأن هناك  نييتبإذن من النتائج 
السائدة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل  (جتنب املخاطرة)و  (اجلماعية/  الفردية)التنظيمية 

النفوذ )يف حني يتم استبعاد كل من بعد  نافسني،جتاه امل االجتماعيةالدراسة على التزامها مبسؤوليتها 
على االلتزام جتاه  إحصائيةألن ليس هلما أي أتثري وعالقة ذو داللة  (األنوثة /الذكورة ) و (الوظيفي

 .املنافسني

 

 

 

  جتنب املخاطرة( 1.412)+  الفردية/اجلماعية (1.211)+  9.171=  نافسنيااللتزام جتاه امل
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 أتثري الثقافة التنظيمية على االلتزام جتاه مجاعات الضغط .8
ها األربعة على درجة تبين بعادفيما يلي سوف يتم التعرف على مستوى أتثري الثقافة التنظيمية أب

ذات املصلحة  األطرافجتاه مجاعات الضغط ابعتبارهم من بني  االجتماعيةاملؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 
 .معها

 :كما يلي  االحندار اخلطي املتعددوذلك من خالل االعتماد على معادلة 
 
 
 

ها األربعة على بعادلتأثري الثقافة التنظيمية أب اخلطي املتعدداالحندار واجلدول املوايل يبني نتائج اختبار 
 .مجاعات الضغطجتاه  االجتماعيةدرجة تبين املؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 

 املسؤولية تبينالثقافة التنظيمية على  ريثتأل االحندار اخلطي املتعدد اختبار نتائج(: 32-14) رقم اجلدول
 الضغطجتاه مجاعات  االجتماعية

 (مستوى الداللة) Sig (Tقيمة االختبار ) T (معامل االحندار) B الثقافة التنظيمية أبعاد
 1.711 1.1128 1.0131 النفوذ الوظيفي

 1.263 9.1241 1.1191 اجلماعية/ الفردية 
 1.1176 9.3291 1.1181 جتنب املخاطرة

 1.121 2.2061 1.1167 األنوثة/  الذكورة
a  (الباقي الثابت) 2.173 
R (معامل االرتباط) 1.3761 
R2 (معامل التحديد) 1.1149 

F  (املعنوية) 1.318 
 (1.10)دالة إحصائيا عند مستوى 

 SPSS/22ابالعتماد على خمرجات برانمج الباحثة  إعدادمن  :املصدر

بني  إحصائيةعالقة ارتباط ذات داللة الواردة يف اجلدول أعاله يتضح أن هناك  حصائيةاإلمن النتائج 
و تبين ( األنوثة/ ، الذكورةالفردية/اجلماعية، جتنب املخاطرةالنفوذ الوظيفي، )ها األربعة بعادالثقافة التنظيمية أب

R (1.386 ) اإلرتباط معامل بلغ إذا ،جتاه مجاعات الضغط االجتماعيةاملؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 
من العوامل اليت تؤثر على تبين املسؤولية  % 94.91أي أن ما قيمته ( 1.1149)بلغ  R2ومبعامل حتديد 

 .الثقافة التنظيمية األربعة، أما البقية فتعود لعوامل أخرى أبعادجتاه مجاعات الضغط انتج عن  االجتماعية

 جتنب املخاطرة b3+ الفردية/اجلماعية b2+ الوظيفي  النفوذ a  +b1=  مجاعات الضغطااللتزام جتاه 
+ b4 األنوثة/الذكورة 
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: األربعة للثقافة التنظيمية املتمثل يف األبعادبينت النتائج أن هناك أتثري لبعد واحد فقط من بني  كما
جتاه مجاعات الضغط وهذا ما  االجتماعيةعلى تبين املؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها ، األنوثة/ الذكورة بعد 

وهي أكرب من القيمة اجلدولية  (1.11)داللة عند مستوى  (2.216)احملسوبة اليت بلغت  Tتؤكده قيم 
 جتنب املخاطرة، الفردية/اجلماعيةالنفوذ الوظيفي، : الثالثة األخرى وهي األبعاديف حني جند أن (. 9.646)

جتاه مجاعات الضغط، حيث بلغت  االجتماعيةمل يكن هلا أي أتثري ذات داللة معنوية على االلتزام ابملسؤولية 
 .وهي أصغر من القيمة اجلدوليةT (1.1128  ،9.924 ،9.321 )قيمة

وهي قيمة ضعيفة نوعا ما ( 2.68)أكرب من القيمة اجلدولية ( 1.318)احملسوبة املقدرة ب  Fوقيمة 
هو الذي يؤثر على درجة التزام املؤسسات حمل  األنوثة/ لذكورةابوهي ما تفسر كون البعد الوحيد اخلاص 

، سوف يغري  األنوثة/ الدراسة مبسؤوليتها جتاه مجاعات الضغط، حيث أن التغري بدرجة واحدة يف بعد الذكورة
الذي ميثل ( 2.173)احلد الثابت الذي قدر ب  a و( 1.1167)درجة االلتزام جتاه مجاعات الضغط مبقدار 

 :احلد األدىن الواجب االلتزام به جتاه مجاعات الضغط، وذلك وفق املعادلة
 
 
 

الثقافة  دبعل (1.11) داللة عند مستوى إحصائيةداللة  وذ أثرهناك أن  نييتبإذن من النتائج 
ا السائد يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة على التزامه (األنوثة/ الذكورة)التنظيمية 

 (النفوذ الوظيفي)يف حني يتم استبعاد كل من بعد  مجاعات الضغط،جتاه  االجتماعيةمبسؤوليتها 
على  إحصائيةليس هلم أي أتثري وعالقة ذو داللة  هألن (جتنب املخاطرة)و  (مقابل الفردية اجلماعية)و

 .االلتزام جتاه مجاعات الضغط

جتاه كل  االجتماعيةااللتزام ابملسؤولية ها األربعة على كل بعادتلخيص أتثري الثقافة التنظيمية أبوميكن 
 :املصاحل يف الشكل املوايل أصحاب األطرافطرف من 

 
 
 
 
 
 

  األنوثة/ الذكورة (1.1167)+  2.173=  مجاعات الضغطااللتزام جتاه 
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جتاه كل طرف  االجتماعيةتقييم أتثري الثقافة التنظيمية على االلتزام ابملسؤولية  :(18-14)الشكل رقم 
 املصاحل أصحابمن 

 
 الباحثة إعدادمن : املصدر

 الثقافة التنظيمية

في
وظي

ذ ال
نفو

 ال
طرة

ملخا
ب ا

 جتن
ورة

لذك
ا

/
وثة

األن
 

 املالكون

 العاملون

 املستهلكون

 اجملتمع

 جتنب املخاطرة

 احلكومة البيئة

 املنافسون

 مجاعات الضغط
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 اإلجابة على الفرضية الرابعة: املطلب الثاين
 :وحمتواها الفرضية  الرابعة على تتم اإلجابةمن خالل هذا املطلب سوف 

ات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة التزام املؤسس السائدة علىهناك أتثري إجيايب للثقافة التنظيمية "
 "املصاحل أصحاب األطرافجتاه خمتلف  االجتماعيةمبسؤوليتها 

جتاه كل  االجتماعيةالثقافة التنظيمية األربعة على التزام املؤسسة مبسؤوليتها  أبعادسوف يتم معاجلة أتثري 
فرضيات فرعية ترتبط كل  7 إىلضمني ا لحة، من خالل تقسيم هذه الفرضية ذات املص األطرافطرف من 

 .السابقة، ابالعتماد على النتائج بطرف من األطراف أصحاب املصلحةفرضية 
 :وكانت النتائج كالتايل

جتاه خمتلف  االجتماعية املسؤولية تبينأتثري الثقافة التنظيمية على  نتائج(: 33-14) رقم اجلدول
 املصاحل الثمانية أصحاب

أتثري الثقافة التنظيمية على االلتزام  الرقم
 :جتاه االجتماعيةابملسؤولية 

R  
 (معامل االرتباط)

R2 
 (معامل التحديد) 

F 
 (املعنوية)

Sig 
مستوى )

 (الداللة
 1.111 92.138 1.281 1.121 ناملالكو  19
 1.111 96.993 1.339 1.186 نالعاملو  12
 1.111 91.939 1.382 1.691 ناملستهلكو  13
 1.111 8.816 1.1113 1.441 اجملتمع احمللي 14
 1.114 3.181 1.1111 1.331 البيئة 11
 1.111 99.269 1.211 1.111 احلكومة 16
 1.111 93.112 1.391 1.141 املنافسون 18
 1.119 1.318 1.1149 1.386 مجاعات الضغط 17
 (1.10)دالة إحصائيا عند مستوى  

 SPSS/22ابالعتماد على خمرجات برانمج الباحثة  إعدادمن  :املصدر

بني الثقافة  إحصائيةعالقة ارتباط ذات داللة  عاله يتضح أن هناكللجدول أ حصائيةاإلمن النتائج 
وتبين ( األنوثة/ ، الذكورةالفردية/اجلماعية، جتنب املخاطرةالنفوذ الوظيفي، )ها األربعة بعادالتنظيمية أب

املالكون، )ات املصلحة متمثلة يف ذ األطرافجتاه خمتلف  االجتماعيةاملؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 
 اإلرتباط تمعامالت بلغ إذا ،(املنافسون، مجاعات الضغط العاملون، املستهلكون، اجملتمع، البيئة، احلكومة،

R (1.121 ،1.186 ،1.691 ،1.441 ،1.313 ،1.111 ،1.141،1.386.) 
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 3.181،  8.816،  91.939،  96.993،  12.037 )احملسوبة للمتغريات و املقدرة ب  Fوقيمة 
 أبعادبني  العالقة املعنويةتؤكد ( 2.68)أكرب من القيمة اجلدولية (  1.318،  93.112،  99.269، 

 .املصاحل أصحابجتاه خمتلف  االجتماعيةالثقافة التنظيمية وااللتزام ابملسؤولية 
ها األربعة على درجة تبين بعادالتعرف على مستوى أتثري الثقافة التنظيمية أبوما يؤكد هذه النتائج أكثر 
 .املصاحل أصحابجتاه خمتلف  االجتماعيةاملؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 

 :كما يلي  االحندار اخلطي املتعددوذلك من خالل االعتماد على معادلة 
 
 
 

ها األربعة على بعادلتأثري الثقافة التنظيمية أب االحندار اخلطي املتعددواجلدول املوايل يبني نتائج اختبار 
  .االجتماعيةدرجة تبين املؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها 

 املسؤولية تبينالثقافة التنظيمية على  ريثتأل االحندار اخلطي املتعدد اختبار نتائج(: 34-14) رقم اجلدول
 املصاحل أصحابجتاه خمتلف  االجتماعية

 (مستوى الداللة) Sig (Tقيمة االختبار ) T (معامل االحندار) B الثقافة التنظيمية أبعاد
 1.671 1.493 1.281 النفوذ الوظيفي

 1.141 9.121 1.1124 اجلماعية/ الفردية 
 1.111 4.498 1.383 جتنب املخاطرة

 1.148 2.768 9.431 األنوثة/ الذكورة
a  (الباقي الثابت) 9.191 
R (معامل االرتباط) 1.641 
R2 (معامل التحديد) 1.496 

F  (املعنوية) 22.48 
 (1.10)دالة إحصائيا عند مستوى 

 SPSS/22ابالعتماد على خمرجات برانمج الباحثة  إعدادمن  :املصدر

بني  إحصائيةعالقة ارتباط ذات داللة الواردة يف اجلدول أعاله يتضح أن هناك  حصائيةاإلمن النتائج 
و تبين ( األنوثة/ ، الذكورةالفردية/اجلماعية، جتنب املخاطرةالنفوذ الوظيفي، )ها األربعة بعادالثقافة التنظيمية أب

 R2ومبعامل حتديد R (.6451 ) اإلرتباط معامل بلغ إذا ،االجتماعيةل الدراسة ملسؤوليتها املؤسسات حم

جتنب  b3+ الفردية/اجلماعية b2+ الوظيفي  النفوذ a  +b1=  ابملسؤولية االجتماعيةااللتزام 
 األنوثة/الذكورة b4 + املخاطرة
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انتج  االجتماعيةمن العوامل اليت تؤثر على تبين املؤسسة للمسؤولية  % 49.6أي أن ما قيمته ( 1.496)بلغ 
 .الثقافة التنظيمية األربعة، أما البقية فتعود لعوامل أخرى أبعادعن 

جتنب ، الفردية/اجلماعية: الثقافة التنظيمية الثالثة املتمثلة يف بعادبينت النتائج أن هناك أتثري أل كما
 األطرافجتاه خمتلف  االجتماعيةعلى تبين املؤسسات حمل الدراسة ملسؤوليتها  الذكورة/ األنوثة، املخاطرة

مستوى عند ( 2.768،  4.498،  9.121)اليت كانت على التوايل  Tذات املصلحة وهذا ما تؤكده قيم 
مل ابلنفوذ الوظيفي يف حني جند أن البعد اخلاص  ،(9.646)وهي أكرب من القيمة اجلدولية  (1.10) داللة

وهي T (1.493 )، حيث بلغت قيمةاالجتماعيةأتثري ذات داللة معنوية على االلتزام ابملسؤولية يكن له 
 .أصغر من القيمة اجلدولية

تؤكد العالقة املعنوية بني ( 2.68)أكرب من القيمة اجلدولية ( 22.48)احملسوبة املقدرة ب  Fوقيمة 
، الفردية/اجلماعية، حيث أن التغري بدرجة واحدة يف بعد االجتماعيةالثقافة التنظيمية وااللتزام ابملسؤولية  أبعاد

ذات  األطرافجتاه خمتلف  االجتماعية، سوف يغري درجة االلتزام ابملسؤولية األنوثة/  الذكورة ،جتنب املخاطرة
وميثل ( 9.191)املعامل الثابت يقدر ب  aو  على التوايل( 9.431،  1.383،  1.1124)املصلحة مبقدار 

 :وفق املعادلةاملصاحل، وذلك  أصحابجتاه خمتلف  االجتماعيةاحلد األدىن الواجب االلتزام به من املسؤولية 
 

 

الثقافة  بعادأل( 1.11) مستوى داللةعند  إحصائيةداللة  وذ أثرأن هناك  نييتبإذن من النتائج 
السائدة يف املؤسسات االقتصادية  (األنوثة/ الذكورة)و (جتنب املخاطرة) ،(الفردية/اجلماعية) التنظيمية

يف  املصلحة، أصحاب األطرافخمتلف جتاه  االجتماعيةاجلزائرية حمل الدراسة على التزامها مبسؤوليتها 
على االلتزام جتاه  إحصائيةحني يتم استبعاد بعد النفوذ الوظيفي ألن ليس له أي أتثري وعالقة ذو داللة 

 .املصاحل أصحاب

 :ابإلجياب الرابعة انطالقا من النتائج السابقة مت أتكيد الفرضية 
 

 

 
 :وميكن تقييم اإلجابة على الفرضية  الرابعة يف الشكل املوايل

 

 جتنب املخاطرة (1.383+ ) الفردية/اجلماعية( 1.1124)+  9.191=  ابملسؤولية االجتماعيةااللتزام 
 األنوثة/ الذكورة( 9.431+ )

 

ات االقتصادية اجلزائرية حمل التزام املؤسس السائدة على هناك أتثري إجيايب للثقافة التنظيمية 
 .املصاحل أصحاب األطرافجتاه خمتلف  االجتماعيةالدراسة مبسؤوليتها 
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 الفرضية  الرابعةاإلجابة على ( 17-14)الشكل رقم 

 
 حثةالبا إعدادمن  :املصدر

 
 
 
 

االلتزام ابملسؤولية 
 االجتماعية

 األنوثة/بعد الذكورة

 بعد جتنب املخاطرة الفردية/بعد اجلماعية

 بعد النفوذ الوظيفي
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 حتليل النتائج واملقرتحات: امساملبحث اخل
بني الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات  أتثري وجود من التحقق إىل احلالية الدراسة لقد هدفت

 من مجلة الدراسة أاثرت وقد، االجتماعيةملسؤوليتها  االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة ومدى التزامها وتبنيها
الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات  بطبيعة تتعلق فرضياتجمموعة من ال أيضا وقدمت التساؤالت

يضا درجة أو ودرجة ممارستها يف املؤسسات حمل الدراسة،  االجتماعيةاجلزائرية، واقع ثقافة مفهوم املسؤولية 
جتاه خمتلف  االجتماعيةيتها مبسؤول ات حمل الدراسةومدى أتثري الثقافة التنظيمية السائدة على التزام املؤسس

 .ذات املصلحة األطراف
وميكن  ،املطروحة ياتفرضالو  تساؤالتيف اإلجابة على ال سامهت عدة نتائج إىل دراسةوتوصلت ال

 .تنظيم هذه النتائج حسب كل متغري

 النتائج املرتبطة ابلثقافة التنظيمية: املطلب األول
 :الدراسة فيما يتعلق ابلثقافة التنظيمية نذكر إليهامن أبرز النتائج اليت توصلت 

وتعتربه  البشري ملورداب ابلغا اهتماما تويل الناجحة املؤسسات أنتبني  النظري هلذه الدراسة اجلانبيف  -
 ؛اإلبداع و للنجاح والتميز مصدرا

 املوارد أداءو  سلوك على تؤثر واليت للمؤسسة الداخلية أهم مكوانت البيئة من تعترب التنظيمية الثقافة نإ -
 كًما األداء يف التميز أن وهو جدا هام أمر إىل التنبيه حاولنا لقد ،جنازاإل مهما حنو دافعا وتشكل البشرية

 ؛األفراد يصنعها خمتلف النجاحات وحتقيق كيًفا
 نتاج شيء كل قبل هم العاملني األفرادوألن  وتغيري، وجناح تفوق لكل مصدرا أصبح البشري املورد وألن -

 اجتماعية أوساط من للمؤسسة أيتون فيه؛ فهم ويؤثرون وبثقافته به ونأثر يت فيه، يعيشون الذي اجملتمع

 عن عزهلا حال أبي ميكن ال اجتماعي كيان املؤسسة أن نؤكد فإننا ،جمتمعاهتم ورموز قيم وحيملون خمتلفة

  .البيئة وتلك اجملتمع ذلك نتاج املعى هبذا فهي فيه، تعمل الذي اجملتمع عن بيئتها وال
بعد النفوذ : الثقافة التنظيمية األربعة املكونة لنموذج هوفستيد أبعادأن  وجدان من خالل الدراسة امليدانية -

الثقافة التنظيمية السائدة يف  ، موجودة ضمناألنوثة/، الذكورةجتنب املخاطرةالفردية، /الوظيفي، اجلماعية
 ؛بدرجات متفاوتة بني متوسطة ومقبولة تاملؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة، وإن كان

ضمن الثقافة التنظيمية  (التفاوت يف السلطة) بعد النفوذ الوظيفيهي توفر  إليهامن بني نتائج املتوصل  -
فإن سيادة هذا البعد بدرجة مقبولة يعكس أن املؤسسات السائدة يف املؤسسات اجلزائرية حمل الدراسة، 

ختفيض هذا التباين  إىلولكن تسعى  الدراسة تعترب أن التباين يف توزيع السلطة والنفوذ أمرا طبيعياحمل 
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م يف اختاذ القرارات مواكبة لنظم التسيري إشراك مبنح صالحيات أكرب لإلطارات وفتح اجملال للكفاءات و
هذا يعرب عن التوجه ، و الكفاءات أصحابابملشاركة وفتح اجملال للمتفوقني  اإلدارةاحلديثة القائمة على 

اجلديد للمؤسسات اجلزائرية بعيدا عن املركزية يف اختاذ القرار ورفض التفويض بدعوى عدم التفريط يف 
العمال يف األمور التسيريية ومنحهم الصالحيات  إشراك يث قائم علىاملسؤولية، حيث التوجه احلد

 امهم؛الكافية الجناز مه
 اجلزائرية الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات يزمي بعد اجلماعيةأن  تبني من خالل الدراسة امليدانية -

أكثر منه للعمل للعمل اجلماعي ، حيث أبدى إطارات املؤسسات حمل الدراسة ميوهلم حمل الدراسة
، وتشجيع اإلدارات للعمال على تكوين فرق عمل وحتمل املسؤولية اجلماعية وتفضيل مصلحة الفردي

وانطالقا من مبدأ أن  حتليل اخللفية الثقافية هلذا التوجه إىلوإذا ما أتينا  اجلماعة على املصلحة الشخصية،
جملتمع اجلزائري يستمد معظم قيمه من الثقافة الثقافة التنظيمية هي امتداد لثقافة اجملتمع، جند أن ا

 ؛االسالمية واليت من ركائزها العمل اجلماعي والتعاون
الثقافة التنظيمية السائدة يف  أبعاديعترب من بني  جتنب املخاطرةبعد من خالل النتائج تبني أن  -

التنظيمية مما ينعكس على مستوى  اإلجراءاتتعقد  إىلوذلك يرجع املؤسسات اجلزائرية حمل الدراسة، 
العينة لاللتزام ابلقواعد  أفرادهذا ما يعكس ميول  التكيف والتعامل مع املواقف اجلديدة والغامضة،

رغم الصالحيات اليت ميتاز  التأكدوالقوانني املنظمة للعمل و عدم املغامرة واملخاطرة مبواقف يف حالة عدم 
طبيعة الفرد اجلزائري الذي يتجنب املغامرة واملخاطرة ويتقيد مبا هو  إىل هبا اإلطار يف املؤسسة، ويرجع هذا

 ؛موجود ومعتاد
مييز الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل  بعد الذكورةأن  إىلتوصلت الدراسة  -

مقارنة ابإلانث،  %82العينة املبحوثة حيث بلغت حوايل  أفرادالدراسة، وهذا ما تثبته نسبة الذكور من 
 العاملة، جتاه املرأة ومواقفهم وتصوراهتم العمال أفكار حتديد يف واضح أثر التقليدية للثقافة جند أين

 ومعارضة، ورغم ايالقي رفض هنا فاألمر الرجال من جمموعة يف إطار وتتحكم املرأة كانت إذا وخاصة
 ؛النتشار التعليم ونتيجة احلاجة بدافع للمرأة لعمل التقبل من نوع هناك أن إال ذلك

الثقافة التنظيمية تعزى لطبيعة ملكية  أبعاديف سيادة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إىلتشري النتائج  -
التنظيمية للمؤسسات العمومية، اخلاصة واملختلطة  الثقافة األبعادهذه املؤسسات حيث تسود هذه 

ويعزى ذلك لطبيعة إدارة واملختلطة  إال أن التفاوت جاء لصاحل املؤسسات اخلاصةبدرجات متفاوتة، 
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الكفاءات يف اختاذ القرارات واملشاركة يف وضع  صحابهذه املؤسسات اليت متنح الفرص والصالحيات أل
على خالف املؤسسات العمومية أين جند أن  ،ظر عن أعمارهماخلطط واالسرتاتيجيات بغض الن

 إىلابإلضافة  سنة، 61-41ما بني  املسؤولني واإلطارات يف هذه املؤسسات معظمهم من الفئات العمرية
هتدف لتحقيق النجاح  مؤسسات إىلانتقلت من منط تسيري اشرتاكي مجاعي  اتاملؤسسهذه كون 

 ودوليا؛الستمرار واملنافسة وطنيا وا
لطبيعة الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  إىلتشري النتائج  -

، حيث أن متغري احلجم ال يؤثر على (كبرية، متوسطة وصغرية)حمل الدراسة تعزى حلجم هذه املؤسسات 
تتشابه ثقافة املؤسسات الصغرية  أينطبيعة الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات عينة الدراسة، 

املؤسسات حمل الدراسة ألمهية الثقافة التنظيمية اليت تعترب  إدراكوالكبرية، قد يعزى هذا التشابه لعدم 
 ؛بطاقة شخصية متيز مؤسسة عن أخرى ميكن استغالهلا كميزة تنافسية

ف التغريات والتطورات من يتضح أن املؤسسات اجلزائرية تسعى لتحسني أساليب التسيري ومواكبة خمتل -
ركيزة أساسية من ركائز جناحها  و اخالل العمل على تطوير نظرهتا للموارد البشرية واعتبارهم مورد

ومنح الصالحيات  األفراداستمراها، حيث تسعى لتقليص الفجوة و التباين يف توزيع السلطة والنفوذ بني و 
م واختاذ القرارات يف األوقات املناسبة، ايل املهوتفويض السلطات للمسؤولني يف املؤسسة من أجل تسه

على العمل اجلماعي وتقوية اإلحساس ابإلنتماء  األفرادسعي هذه املؤسسات لتشجيع  إىلابإلضافة 
والوالء للفريق واملؤسسة اليت يعملون هبا، دون اإلغفال على تطوير حب املخاطرة يف حدود املعقول 

انعكاسات  ملا هلذه امليزة من التأكديف االستجابة ملختلف التغريات وحاالت عدم  األفرادواملرونة لدى 
القدرة على االبتكار واإلبداع والتعلم املستمر،  األفرادو املؤسسة، حيث تنمي لدى  األفرادإجيابية على 

 .املؤسسة بشكل عام أداءهذا ما ينعكس على أدائهم و 
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 االجتماعيةالنتائج املرتبطة ابملسؤولية : املطلب الثاين
للمؤسسات ابعتبارها  االجتماعيةابملسؤولية الدراسة فيما يتعلق  إليهامن أبرز النتائج اليت توصلت 

 :نذكر للدراسة التابعتغري امل
كمفهوم مل يتفق بعد الباحثون واملفكرون يف ضبط مفهوم موحد   االجتماعيةيف اإلطار النظري املسؤولية  -

هي عقد طوعي تلتزم : االجتماعيةف التايل للمسؤولية يكون شامال ومتكامال؛ ولكن ميكن اقرتاح التعري
 ؤسسةاملصاحل، تتحقق فيه املنفعة املتبادلة وتقوم امل أصحابجتاه اجملتمع وخمتلف  املؤسساتبه 

 ؛هلمسعيا منها لتحقيق التنمية والرفاهية  األطراف كل هبواجباهتا جتا
ذات الصلة  األطرافيعود ابلنفع عليها وعلى اجملتمع احمللي وكل  االجتماعيةإن التزام املؤسسة مبسؤوليتها  -

سوف تقدم خدمات ومنتجات صحية و ابجلودة املطلوبة  االجتماعيةابملؤسسة، فهي بتبنيها للمسؤولية 
العمالء وحتافظ على البيئة كما حتقق مسعة طيبة يف اجملتمع وختلق عالقات جيدة مع فتليب بذلك رغبات 

 املصاحل؛  أصحابالعمال واملسامهني وخمتلف 
هي أصالة اسالمية قبل أن تكون معاصرة غربية، فقد ظهرت بظهور االسالم منذ  االجتماعيةاملسؤولية  -

قرن، حيث جند أن االسالم كان سباقا يف تنظيم العالقة بني املؤسسة واجملتمع، فوضع  94أزيد من 
ذات  ألطرافاب"اليت تتعامل معها وهو ما عرف فيما بعد  األطرافللمؤسسة التزامات جتاه خمتلف 

 ، وما مت عرضه من آايت قرآنية وأحاديث نبوية تثبت وتدعم ذلك؛"املصلحة
مؤسسة اقتصادية جزائرية ومشلت  22د تبني من خالل الدراسة اليت أجريت على فق امليداين الشق يف أما -

للمؤسسات هو مفهوم غائب  االجتماعيةأن مفهوم املسؤولية  ،يعمل هبذه املؤسسات اإطار  931العينة 
العينة مفهوما صحيحا  أفرادفقط من  %1وجمهول ابلنسبة للمؤسسات حمل الدراسة، حيث قدم 

 متاما هلذا املفهوم؛ إدراكهمالعينة أقروا بعدم  أفرادمن  %71 فوق؛ يف حني ما يماعيةاالجتللمسؤولية 
من طرف املؤسسات حمل الدراسة، رغم  االجتماعية للمسؤولية يوجد جتسيد أنه إىل توصلت الدراسة -

اجملاالت خمتلف  يف االجتماعية املسؤولية نشاطاتبعض االهتمام ب خالل من هلذا املفهوم، إدراكهمعدم 
فهي متارس بعض النشاطات اليت تعزز من مسؤوليتها ..، اجملتمع، البيئةألفرادسواء ما تعلق منها اب

 بشكل قانوين يف بعض األحيان وطوعي يف البعض اآلخر؛ االجتماعية
منظمة وغري مرتبطة إبسرتاتيجية  غري االجتماعيةيف ممارسة مسؤوليتها  املؤسسات هذه جهود معظم نإ -

 أتخذ أن إىل حاجة مؤثرة يف تكون كيل االجتماعية معينة، فاملسؤولية فلسفة إداريةواضحة وضمن 
مرتطبة أساسا ابملستوى  جهودا عشوائية تكون أن من بدال حمددة، أهدافو  خطة له اتنظيمي شكال

 ؛اخلاصالقطاع الثقايف و االنساين لرجال األعمال خاصة يف 
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جتاه  االجتماعيةااللتزام ابملسؤولية درجة هناك تباين يف ترتيب املؤسسات حمل الدراسة لألولوايت و  -
مقبولة جدا يف  إىل، حيث جند أن االلتزام جتاه املالكني واحلكومة كان بدرجة مقبولة املصاحل أصحاب

مقبولة، وهذا ما يعكس أن التزام  إىلحني جند أن االهتمام ابجملتمع والعمال كان بدرجة متوسطة 
املصاحل خيتلف من  أصحابجتاه  االجتماعيةاملؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة مبسؤوليتها 

 االجتماعية املؤسسات للمسؤولية يف درجة ممارسةيعزى هذا التفاوت كما سبق الذكر ، آخر إىلطرف 
لكون هذه الفئات على غرار املسامهني،  متوسطة أو عالية بدرجة املصاحل سواء أصحابجتاه 

 حبماية املتعلقة القوانني و املستهلك قانونية، فمثال قانون مكاسب بعدة املستهلكني، احلكومة حتظى
 من األدىن احلد لتحقيق قاعدة أساسية تشكل ي كلهاوالقوانني اجلبائية فه البيئة قانون و املسامهني حقوق

 أو ما يعرف ابملسؤولية القانونية؛ القانوين احلد هو و جتاههم االجتماعية املسؤولية
 أو ابملسامهني االهتمام يعكس هذا و املسؤولية هذه من حظها تنال فئة أكثر هي املسامهني أن وجدان -

 إليه تسعى أن جيب الذي اهلدف يعترب أن ظلها يف اليت و املؤسسات، هدافأل النظرة التقليدية املالك
 مع يتعارض حبت مادي هدف اقتصادي هو و األرابح، مضاعفة و السهم قيمة تعظيم هو املؤسسات

 ؛االجتماعية املسؤولية مفهوم
يف حني جند أن فئة العمال اليت حتظى أيضا ابحلماية القانونية املتمثلة أساسا يف قانون العمل الذي يضمن  -

اليت تؤثر  األطراف كوهنم أحد  إىلضافة جتاه هذه الفئة، ابإل االجتماعيةتطبيق احلد األدىن للمسؤولية 
وفق  قوماملايل واالقتصادي وخلق القيمة يف املؤسسة، إال أن املؤسسات حمل الدراسة ال ت األداءعلى 

جتاه هذه الفئة بل  االجتماعيةابجلزء التطوعي يف إطار تبينيها ملسؤوليتها  اباللتزامالنتائج املتحصل عليها 
يكون  جتاه هذه الفئة االجتماعيةفقط تلتزم ابحلد القانوين األدىن، هذا ما جعل نسبة االلتزام ابملسؤولية 

 ؛األخريةيف املراتب 
 األخريةاملرتبة  تهااللتزام جتاه اجملتمع ال تعتربه املؤسسات حمل الدراسة من املهام امللزمة هلا وهذا ما برر أما  -

  وتطوعية خريية براجما الدراسة عينة املؤسسات بعض متارس ، حيثاالجتماعيةااللتزام ابملسؤولية يف درجة 
 هبات اخلاصة، االحتياجات منظمات مساعدة:ثلم انطالقا من ثقافة املالك واملسيريين ال غري،

 اخلريي ابلعمل هتتم أخرى مؤسسات هناك و االجتماعي، الطابع ذات الندوات يف املشاركة للمساجد،
هوم املؤسسة املواطنة اليت تعترب فقط، وهذا ما جيعل املؤسسة اجلزائرية بعيدة عن مف الدينية املناسبات يف

 مطالبة خبدمة وتطوير هذا اجملتمع؛اجملتمع مصدر مواردها وابملقابل سوق تصريف منتجاهتا فهي 
يف درجة التزام ( 1.11) داللةمستوى عند  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  إىل تشري النتائج -

وفقا لطبيعة  جتاه كل من املالكني، العاملني واحلكومة االجتماعيةاملؤسسات حمل الدراسة مبسؤوليتها 
املصاحل من طرف  أصحابالثالثة من  األطرافامللكية، حيث جند أن درجة االلتزام ابملسؤولية جتاه 

املؤسسات حمل الدراسة ال تتغري وفقا لطبيعة امللكية سواء كانت خاصة، عمومية أو خمتلطة، وهذا ما 
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إذا ما سلمنا أن هذه الفئات الثالث حتظى مبكاسب قانونية معتربة وابلتايل االلتزام  اطبيعي ايعترب أمر 
 ؛االلتزام القانوين واملسؤولية القانونية جتاه هذه الفئات يتجسد أكثر يف االجتماعيةابملسؤولية 

درجة يف ( 1.11) مستوى داللة عند إحصائية داللة ذات فروق وجودل نتائجشري نفس التيف حني  -
 تعزىاملستهلكني، اجملتمع، البيئة، املنافسني ومجاعات الضغط : جتاه كل من االجتماعيةااللتزام ابملسؤولية 

إال أن هذا التفاوت جاء لصاحل املؤسسات  ،حمل الدراسة اجلزائرية االقتصادية املؤسساتطبيعة ملكية ل
هذه ، حيث تسعى (ابتسيم)املختلطة واملتمثلة أساسا يف مؤسسة صناعة اهلياكل املعدنية املصنعة 

اخلاصة  (94119يزو إ)اخلاصة ابجلودة وشهادة  (1119يزو إ)تحصلة على كل من شهادة املاملؤسسة 
 جيدة مسعة على يتها، والعمل على احلفاظابلبيئة، مواكبة كل ما هو جديد والتزامها بكافة مسؤول

 للحفاظ تنفع اليت األساليب أكثر من ولة اجتماعيااملسؤ  املمارسات عدتو  ،حمليا ودوليا وخدماهتا ملنتجاهتا
 الربامج من العديد ممارسة على تركز أن اجملتمع وحتاول من املؤسسات تقرتب حيث السمعة، على

 ؛معها ذهنية املتعاملني يف صورهتا حتسني سبيل يف االجتماعية
يف درجة التزام ( 1.11) مستوى داللة عند إحصائيةكما تشري النتائج لعدم وجود فروق ذات داللة  -

جتاه كل من املالكني، العاملني، املستهلكني، اجملتمع،  االجتماعيةاملؤسسات حمل الدراسة مبسؤوليتها 
حيث جند املؤسسات حمل الدراسة سواء كانت كبرية،  املنافسني ومجاعات الضغط وفقا لطبيعة احلجم،

املصاحل  أصحاب األطرافجتاه  االجتماعيةمتوسطة أو صغرية فهي تلتزم بنفس الدرجة مبسؤوليتها 
 املذكورة؛

فإن عدم وجود فروق يف درجة االلتزام  ا،حبت اطوعي اااللتزام جتاه اجملتمع الذي يعترب التزامأما فيما خيص  -
أين كان من املفروض أن املؤسسات الكبرية تلتزم ( صغرية، متوسطة وكبرية)حجم املؤسسات  إىلتعزى 

 اقتصادي بثقل تتمتعابإلضافة لكوهنا  هائلة، وبشرية ماليةبدرجة أكرب من نظرياهتا كوهنا متتاز بطاقات 
 هذه مثل يف ندماجهافا ،االجتماعيةو  االقتصادية التنمية خطط يف امؤثر  اشريك منها جيعل واجتماعي

 يتيح مما املواطنة صفة ويكسبها ،اجملتمع رضا نيل هلا يتيح االجتماعية املسؤولية برامج خالل من اخلطط
مبا تدركه زائرية ور ما مل تدركه املؤسسات االقتصادية اجلق، وحتقيق مسعة طيبة، وهذا السو  يف االستمرارية هلا

 .ولكن تتجاهله
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 االجتماعيةعلى املسؤولية السائدة النتائج املرتبطة بتأثري الثقافة التنظيمية : املطلب الثالث
السائدة يف املؤسسات  الثقافة التنظيميةتأثري الدراسة فيما يتعلق ب إليهامن أبرز النتائج اليت توصلت 

 :نذكر االجتماعيةاالقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة على التزامها مبسؤوليتها 
جتنب الثقافة التنظيمية النفوذ الوظيفي،  بعادأل (1.11) مستوى داللةعند  إحصائيةداللة  وذ أثرأن هناك  -

السائدة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة على التزامها مبسؤوليتها  األنوثة/والذكورة  املخاطرة
ليس له أي أتثري وعالقة ذو  ة ألنفرديمقابل ال ماعيةبعد اجل جتاه املالكني، يف حني يتم استبعاد االجتماعية

 ؛على االلتزام جتاه املالكني إحصائيةداللة 
و  جتنب املخاطرة :الثقافة التنظيمية بعادأل ( 1.11) مستوى داللةعند  إحصائيةداللة  وذ أثرأن هناك  -

جتاه  االجتماعيةالسائدة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة على التزامها مبسؤوليتها  األنوثة/الذكورة
ما أي أتثري هل ألن ليسة فرديمقابل ال ماعيةاجلو العاملني، يف حني يتم استبعاد كل من بعد النفوذ الوظيفي 

 ؛على االلتزام جتاه العاملني إحصائيةوعالقة ذو داللة 
الثقافة التنظيمية  بعادأل ( 1.11) مستوى داللةعند  إحصائيةداللة  وذ أثرمن النتائج يتبني أن هناك  -

السائدة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة على التزامها  جتنب املخاطرةو  الفردية/اجلماعية
 األنوثة/ لوظيفي والذكورة جتاه املستهلكني، يف حني يتم استبعاد كل من بعد النفوذ ا االجتماعيةمبسؤوليتها 
 ؛على االلتزام جتاه املستهلكني إحصائيةما أي أتثري وعالقة ذو داللة ألن ليس هل

جتنب الثقافة التنظيمية السائدة  بعادأل ( 1.11) مستوى داللةعند  إحصائيةداللة  وذ أثرهناك يتبني أن  -
 االجتماعيةيف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة على التزامها مبسؤوليتها  األنوثة/و الذكورة  املخاطرة

ما أي أتثري ألن ليس هلة فرديمقابل ال ماعيةاجلجتاه اجملتمع، يف حني يتم استبعاد كل من بعد النفوذ الوظيفي 
 ؛زام جتاه اجملتمعاباللت إحصائيةوعالقة ذو داللة 

جتنب  لبعد الثقافة التنظيمية( 1.11) مستوى داللةعند  إحصائيةداللة  وذ أثرهناك من النتائج يتبني أن  -
جتاه البيئة،  االجتماعيةالسائد يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة على التزامها مبسؤوليتها  املخاطرة

ا أي ألن ليس هل األنوثة/ رة و الذكو ة فرديمقابل ال ماعيةاجلفي يف حني يتم استبعاد كل من بعد النفوذ الوظي
 ؛اباللتزام جتاه البيئة إحصائيةة أتثري وعالقة ذو دالل

( جتنب املخاطرة) الثقافة التنظيمية بعادأل( 1.11) عند مستوى داللة إحصائيةداللة  وذ أثرهناك يتبني أن  -
السائدة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة على التزامها مبسؤوليتها ( األنوثة/الذكورة )و 

ألن ليس ة فرديمقابل ال ماعيةاجلفي جتاه احلكومة، يف حني يتم استبعاد كل من بعد النفوذ الوظي االجتماعية
 ؛اباللتزام جتاه احلكومة إحصائية ما أي أتثري وعالقة ذو داللةهل
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الثقافة التنظيمية  بعادأل( 1.11) مستوى داللةعند  إحصائيةداللة  وذ أثر النتائج يتبني أن هناك من -
السائدة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة على التزامها  جتنب املخاطرةو  الفردية/اجلماعية

 األنوثةيفي والذكورة مقابل جتاه املنافسني، يف حني يتم استبعاد كل من بعد النفوذ الوظ االجتماعيةمبسؤوليتها 
 ؛على االلتزام جتاه املنافسني إحصائيةليس هلما أي أتثري وعالقة ذو داللة  ألن

 جتنب املخاطرةلبعد الثقافة التنظيمية ( 1.11) مستوى داللةعند  إحصائيةداللة  وذ أثريتبني أن هناك  -
جتاه مجاعات  االجتماعيةالسائد يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة على التزامها مبسؤوليتها 

ألنه ليس  األنوثة/و الذكورة  الضغط، يف حني يتم استبعاد كل من بعد النفوذ الوظيفي والفردية مقابل اجلماعية
 ؛على االلتزام جتاه مجاعات الضغط إحصائيةأي أتثري وعالقة ذو داللة  اهل
ة التنظيمية الثقاف بعادأل( 1.11) مستوى داللةعند  إحصائيةداللة  وذ أثر من النتائج يتبني أن هناك -

السائدة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة  األنوثة/ الذكورةو  جتنب املخاطرة، الفردية/اجلماعية
املصلحة، يف حني يتم استبعاد بعد النفوذ  أصحاب األطرافجتاه خمتلف  االجتماعيةوليتها على التزامها مبسؤ 

 ؛املصاحل أصحابعلى االلتزام جتاه  إحصائيةعالقة ذو داللة الوظيفي ألن ليس له أي أتثري و 
ها بعادمن خالل نتائج الدراسة تبني أن الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات اجلزائرية حمل الدراسة أب -

ذات  األطرافجتاه خمتلف  االجتماعيةاألربعة وفق منوذج هوفستيد تؤثر على تبين املؤسسات ملسؤوليتها 
اليت بلغت  R2و ما تفسره قيمة  %64.1اليت بلغت  Rاملصلحة، هذا ما تؤكده قيمة معامل االرتباط 

من أتثري جممل  %49.6تفسر ما قيمته  األبعادوهي تعرب عن القوة التفسريية للنموذج، أي أن هذه  49.6%
يعود لعوامل  %17.4، وهذا ما يعين أن ما االجتماعيةمكوانت الثقافة التنظيمية على درجة االلتزام ابملسؤولية 

أخرى، وابلتايل فإن منوذج هوفستيد الرابعي ال يفسر بشكل دقيق درجة أتثري الثقافة التنظيمية على التزام 
أخرى لتكوين منوذج أوسع  أبعاد، وعليه ميكن التوسيع يف هذا النموذج ودمج االجتماعيةاملؤسسة مبسؤوليتها 

 بعد جتنب املخاطرة وحالة عدم التأكدفيما خيص ن تفسر هذه النسبة أوميكن . قبليةوأمشل يف دراسات مست
 عمل منط بل هي فحسب، طرافاتصال مع خمتلف األ أداة ليست للمؤسسات االجتماعية املسؤولية فإن

خري يتسم ابلتعقيد والتغيري املستمر وهذا األ ،للمؤسسة اخلارجيو  الداخلي ابحمليط مرتبطة برامج معينة ملمارسة
حياان واختاذ القرارات يف الوقت املناسب، وهذا ما تفتقده املؤسسات أمما يوجب على املؤسسة املخاطرة 

نظمة الثابتة، ولكن هذا ال فراد العينة يفضلون عدم املخاطرة والتقيد ابألأن أثبتته الدراسة أاجلزائرية نسبيا وما 
يساعد فإنه العمل اجلماعي بعد تينا لآوإذا ما  ،تزام ابملسؤولية االجتماعيةلبعد على درجة االثري هذا الينفي أت

 قيم ملصلحة الفردية قيمهم تسخري على القدرة العاملني مينح فهوعلى تبين املسؤولية االجتماعية وااللتزام هبا، 
املصلحة مع املؤسسة على املصاحل طراف ذات املؤسسة، من خالل تفضيل املصلحة العامة ومصلحة كل األ

  .وهذا ما يفسره أتثري هذا البعد على االلتزام ابملسؤولية االجتماعية يف املؤسسات حمل الدراسة الشخصية،
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سسات حمل الدراسة يسود الثقافات التنظيمية للمؤ  الذي أثبتت الدراسة أنه وفيما خيص البعد الذكوري
تساوية للجنسني االلتزام ابملسؤولية االجتماعية، فهو يعكس عدم منح الفرص املثري على درجة والذي كان له أت

خالقي والقانوين جتاه لى االلتزام األدارية القيادية مما يؤثر سلبا عو يف ارتقاء املناصب اإلأسواء يف التوظيف 
يف إطار محاية حقوق ن هناك حتسن ملحوظ أن الواقع اجلزائري يبني أالفئة، لكن هذا ال ينفي إطالقا  هذه

 .و الرتقيةأتكافؤ يف الفرص سواء يف التوظيف املرأة وحتقيق مبدأ ال
 ،اسرتاتيجيإ الية االجتماعية ابعتبارها مشروعاملسؤو  مع التعامل يف جدية أكثر املؤسسة كانت كلماو 

واليت تفسر العوامل األخرى اليت تساهم وتؤثر يف تبين  املادية، املالية، البشرية مواردها كل ختصص حبيث
املؤسسة ملسؤوليتها االجتماعية جتاه خمتلف األطراف واليت مل تظهر يف النموذج املعتمد، ابإلضافة إىل العوامل 

 املسؤولية سياسة فعالية كانت كلما ح هذا املشروع،إلجنا  بكل ما حتمله من مكوانت وقيم التنظيمية
 .وجناعة أتثريا وأكثر أكرب ةاالجتماعي

 االقرتاحات: املطلب الرابع
للدولة والسلطات العمومية وكذا نقدم بعض االقرتاحات على ضوء النتائج املتحصل عليها من الدراسة 

 :للمؤسسات حمل الدراسة واملؤسسات اجلزائرية بصفة عامة
 قرتحات املوجهة للدولة والسلطات العموميةامل .1
 األفراد أداءتشجيع الدولة للمؤسسات على تبين القيم واملبادئ اليت تساهم يف حتسني ظروف العمل ورفع  -

واملؤسسات بشكل عام، من خالل إقامة مسابقات ومنح جوائز للمؤسسات اليت حتوز على أفضل ثقافة 
 تنظيمية تشجع على االبداع واالبتكار والتغيري املستمر؛

 هبا املرتبطة اجملاالت و الصحيحة مبادئها و االجتماعية املسؤولية ثقافة بنشر اإلعالم وسائل اهتمام ضرورة -
 ورائها؛ من املؤسسات حتققها أن ميكن اليت واملكاسب

 تنظيمها يف تشارك اجملتمع، شرائح كافة لدى االجتماعية املسؤولية بثقافة للتوعية شاملة حبمالت القيام -
 الصحيحة للمسؤولية ملمارساتاو  ابملفاهيم التعريف إىل وهتدف احلكومية، وغري احلكومية اجلهات

 تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة؛ االجتماعيةاليت جتعل املؤسسات بتبنيها ملسؤوليتها  ،االجتماعية

 من االجتماعيةاملسؤولية  تتحمل اليت املؤسسات جتاه جيابيةإ وممارسات قفامو  للدولة يكون أن بجي -
 مسامهتها مقابل التسهيالت من غريها أو الضرائب من إبعفائها تسمح إجراءات أو تشريعات خالل

 االجتماعي؛ أدائها على والرقابة املسائلة على قدرة التشريعات هلذه يكون وأن ،االجتماعية
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 يف األولوية : مثل االجتماعية املسؤولية برامج بتنفيذ تقوم اليت للمؤسسات حوافز وجوائز مالية تقدمي -
 األخرى؛ التسهيالت من غريها و اإلعفاءات الضريبية، املناقصات،

 لغرض ،االجتماعية املسؤولية مشاريع و بربامج املتعلقة الفعاليات خمتلف بعرض يعى سنوي منتدى إقامة -
ألحسن  ، مرفوق بتسليم جائزةاالجتماعية ابملسؤولية متعلق جديد كل ومعرفة املؤسسات بني التجارب تبادل

 ؛االجتماعيةاملسؤولية  برامج مؤسسة تقوم بتطبيق

تبين مبادئ املسؤولية و  البيئية اإلدارةو  اجلودة إلدارة أنظمة وضع على االقتصادية املؤسسات حث -
 أتهيل املؤسسات برامج تطبيق إطار يف منه والزايدة املايل الدعم تقدمي خالل من ذلك ويكون االجتماعية
 اجلزائرية؛ االقتصادية

 (94119يزو إ)و (1119يزو إ)شجيع املؤسسات اجلزائرية على تبين خمتلف املواصفات العاملية من ت -
، من خالل التحفيز والدعم املايل للمؤسسات االجتماعيةاملتعلق ابملسؤولية  (26111يزو إ) وصوال إىل

 .للحصول على هذه املواصفات

 للمؤسساتاملقرتحات املوجهة  .2
 الثقافة ماسة لفهم ودراسة الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات اجلزائرية نظرا ألمهيةهناك حاجة  -

يتوجب  وهلذا ،اتطويره و املؤسسة يف األداء يف رفع مثة ومن والتوجيه والتعليم التحفيز يف وكممارسة كموروث
 ها؛فرادأعلى املؤسسة اجلزائرية أن تويل اهتماما ابلثقافة التنظيمية السائدة بني 

إذن على املؤسسات  ،األداء مستوى وتطوير تنمية يف يساهم التنظيمية للمؤسسة ثقافةال مبجال االهتمام نإ -
 وحتديد تعزيزها، على والعملالسائدة فيها  التنظيمية الثقافة لعناصر القوة نقاط حتديداجلزائرية العمل على 

 ؛هبا والنهوض تطويرها على والعمل الضعف نقاط

ضمن الثقافة التنظيمية للمؤسسة، والسعي لالنتقال هبا  االجتماعيةالعمل على غرس وتبين مبادئ املسؤولية  -
 سلوكيات وقيم مرتسخة يف هذه الثقافة؛ إىلمن جمرد برامج 

 ركة يف الندوات العلمية املرتبطةضرورة تنظيم ورشات عمل إلطارات املؤسسات االقتصادية اجلزائرية واملشا -
 ب اخلبارات مما ينعكس إجيااب علىللمؤسسات، من أجل توسيع املعارف واكتسا االجتماعيةابملسؤولية 

 املؤسسة واجملتمع على حد سواء؛
يف خمتلف اجملاالت  اإجيابي اوأن يكون هلا دور  االجتماعيةاملسؤولية  تبينعلى املؤسسات اجلزائرية العمل على  -

مثل االهتمام ابلبيئة، التعامل مع اجملتمع احمليط بنوع من التعاون وتقدمي خدمات اجتماعية، واعتبار املسؤولية 
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 ةالتنموية املرتبط ألهدافلتحسني صورة املؤسسات يف اجملتمع وأن يكون هلا عالقة اب اجيد ااستثمار  االجتماعية
 ابالقتصاد الوطين؛

 إطار التزامها املؤسسات حمل الدراسة ضمن اسرتاتيجياهتا يف هبا تقوم اليت واملمارسات النشاطات صياغة -
 يف على أرض الواقع؛ عمل متارس وتطبق منهاج إىل واملمارسات النشاطات تلك وحتويل االجتماعية ابملسؤولية

 وٕانشاء اهليكل التنظيمي ضمن املؤسسات حمل الدراسة  هبا تقوم اليت االجتماعية املسؤولية نشاطات دمج -
العليا، والعمل على  إلدارةاب مباشر ط بشكلتبتر  أن على االجتماعية املسؤولية نشاطات ختص تنظيمية وحدة

ملا هلا من أمهية وفوائد تعود على املؤسسات ابلنفع، فاملسؤولية  (36111يزو إ)رشادية ة اإلتبين املواصف
 .استثمار له عوائدقبل أن تكون تكلفة هي  االجتماعية
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 الفصل الصةخ
 

طبيعة  إىلالتطرق ة واإلجابة عليها، حيث مت ل سعينا الختبار فرضيات الدراسمن خالل هذا الفص
الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات اجلزائرية حمل الدراسة اعتمادا على منوذج هوفستيد الرابعي للثقافة، 

األربعة ضمن ثقافة هذه املؤسسات بدرجات مقبولة  األبعادسيادة هذه  إىلتوصلنا من خالل النتائج و 
 .ومتوسطة

من خالل العمل على دجمها ضمن  االجتماعيةسعي هذه املؤسسات لاللتزام مبسؤوليتها  إىلابإلضافة 
مفهوم لدى إطارات ومدراء ك  االجتماعيةوالسياسات اإلدارية، فرغم غياب ثقافة املسؤولية  اإلجراءات

 .املؤسسات حمل الدراسة، إال أهنا موجودة وجمسدة ولو بدرجة متوسطة أو مقبولة
أن الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات اجلزائرية حمل الدراسة تؤثر  إليهاومن بني النتائج املتوصل 

 .املصاحل أصحاب األطرافجتاه خمتلف  االجتماعيةعلى التزامها مبسؤوليتها 
إذن على املؤسسة اجلزائرية أن تساهم يف حتقيق رفاهية اجملتمع عن طريق حتسني الظروف البيئية واحلد 
من اآلاثر السلبية اليت يسببها نشاطها على البيئة احمليطة، عن طريق تقليص التلوث وحتقيق التنمية املستدامة، 

هلم واالستقرار النفسي سيجعل منهم أكثر إنتاجية  تماعيةاالجوكما أن رعاية شؤون العاملني وحتقيق الرفاهية 
وتوفري بيئة العمل املناسبة هلم، مما خيلق لديهم الثقة واالنتماء  اإلنتاجيةن خالل تنمية قدراهتم الفنية و م

فكما سبقت اإلشارة إذا جنحت  ،همأهدافاملؤسسة ومن مث  أهدافللمؤسسة وابلتايل العمل على حتقيق 
، تكون قد قطعت شوطا كبريا يف رحلتها حنو االجتماعيةملسؤولية ابإرساء ثقافة تنظيمية قوية تؤمن  يفاملؤسسة 

 .االجتماعيةخدمة اجملتمع والنجاح يف تطبيق برامج املسؤولية 
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مدى أتثري الثقافة التنظيمية على املسؤولية دراسة لقد متحورت إشكالية الدراسة احلالية حول 
ومن أجل اإلجابة على هذه اإلشكالية مت التعرف يف البداية على  االجتماعية للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية،

طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات اجلزائرية وفق منوذج هوفستيد الرابعي للثقافة التنظيمية، وكذلك 
أصحاب يف املؤسسات اجلزائرية من خالل اعتماد منوذج  وممارسة   مدى انتشار املسؤولية االجتماعية ثقافة  

املصاحل يف قياس األداء االجتماعي للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية، ليأيت فيما بعد دراسة أتثري الثقافة 
التنظيمية السائدة أببعادها األربعة على التزام املؤسسات حمل الدراسة مبسؤوليتها االجتماعية جتاه كل طرف من 

أربعة فصول تناول الفصل األول والثاين اجلانب  األطراف أصحاب املصلحة، وقد مت تقسيم الدراسة إىل
النظري للموضوع، يف حني مشل كل من الفصل الثالث والفصل الرابع اجلانب التطبيقي للدراسة اليت متت على 

 .والييت سطيف وبرج بوعريريجنتاجية جزائرية تنشط يف كل من مؤسسة اقتصادية إ 22
 مدى على يتوقف وصحتهاالتنظيمية  الثقافة مالئمة أ  الدراسة إىلهذه ولقد مت التوصل من اخلالل 

 ثقافةال على الكبري التأثري أ حيث  ،اخلارجية بيئتها تطوارت مع وتنسيق فتكي   يف املؤسسة جعل على قدرهتا
 اختاذ من متكنها داخلية لثقافة امتالكها على ؤسسةامل جناح يرتكزو  اخلارجية، البيئة من هو ؤسسةلمالتنظيمية ل

 قرارات الختاذ معززة تكو  الثقافية القيم أ  يعين ما وهو ،اخلارجية بيئتها متطلبات مع تنسجم قرارات
يؤثر على  اخارجي اال متغري ذات املصلحة، وما املسؤولية االجتماعية إ طرافاألحتياجات ال تستجيب
 .املؤسسة

جتاه خمتلف  مبسؤوليتها ؤسسةامل التزام مييز واإلرادي الذي ابلطابع الطوعيتتصف  وهذه األخرية
 أو قانونية التزامات نتيجة وليست ؤسسةلمالتنظيمية ل ثقافةال من جزءا   تصبح حبيث ،ذات املصلحة طرافاأل

 ،ليست ابلبعيدةزمنية  مدة خالل ؤسسةامل على ابلفائدة تعود معنوية قيمة له الطوعي االلتزام هذا تعاقدية،
ذات  طرافاأل مجيع طرف من اإلجيايب بدورها اعرتاف شكل على يكو  مقابال ؤسسةامل تنتظر حبيث

االجتماعي من  األداءاملايل وحده مؤشرا لقياس مدى جناح املؤسسة بل أصبح معيار  األداءلم يعد فاملصلحة، 
 .بني أهم املعايري اليت تعتمد يف تصنيف املؤسسات ومدى جناحها وحتقيقها ألهدافها

الرحبي الشق االقتصادي و  هتمل ال أ  املسؤولية االجتماعية االقتصادية اجلزائرية جيب أ  تدرك املؤسسةو 
، و من اخلطأ أ  ؤسساتكل امل  هأجلساسي اليت تقوم من ما من شك أ  الرحبية هي اهلدف األف ،مؤسساتلل

ؤولية ننكر عليها هذا اهلدف، بل على العكس حيث أ  املسؤولية االقتصادية هي جزء ال يتجزأ من املس
ختلق ثروة  ؤسسةامليعين أ  سايمني حقوقهم املالية كاملة، و عطاء املإحتقيق الرحبية يعين االجتماعية، ذلك أ  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامتة 
 

218 
 

صحة مالية جيدة تؤهلها للتخطيط ب تتمتعنتاجيتها االقتصادية، كما يدل على أهنا إ للمجتمع من خالل
 .ملمارسة برامج املسؤولية االجتماعية

ؤسسات أتثري الثقافة التنظيمية السائدة يف امل عرفة مدىملكما سبق الذكر وقد هدفت الدراسة  
، من خالل املصلحة أصحاب طرافالتزامها مبسؤوليتها االجتماعية جتاه خمتلف األاالقتصادية اجلزائرية على 

 من والييت كلمؤسسة تنشط يف   22نتاجية اجلزائرية واليت بلغ عددها ميدانية جملموعة من املؤسسات اإل دراسة
سطيف وبرج بوعريريج، حيث اعتمدت الدراسة على مناذج علمية يف بناء االستمارة املوجهة إلطارات هذه 
املؤسسات سواء تعلق األمر مبوضوع الثقافة التنظيمية أو املسؤولية االجتماعية للمؤسسات، وهذا ما مت 

 .من الدراسةوالثاين توضيحه يف الفصل األول 
الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات  أ  إىلجابة على الفرضيات من خالل اإلتوصلت الدراسة  

وهو منوذج هوفستيد الرابعي  حمل الدراسة هي ثقافة إجيابية تسودها أبعاد النموذج املعتمد بدرجة مقبولة،
وأخريا  املخاطرةجتنب النفوذ الوظيفي، الفردية واجلماعية، )للثقافة التنظيمية والذي يضم أربعة أبعاد هي 

  هذه املؤسسات تسعى ملنح استقاللية وصالحيات أكرب إلطاراهتا وحتاول إشراكهم أحيث  ،(األنوثةالذكورة و 
يف اختاذ القرارات واستشارهتم يف وضع اخلطط والربامج، وهذا يعكس مدى تطور الفكر اإلداري يف املؤسسات 

كو  أ  مسة   إىليف اجملال التسيريي أو التقين، ابإلضافة  اء  اجلزائرية سعيا منها ملواكبة خمتلف التطورات سو 
العمل اجلماعي هي الغالبة يف الثقافات التنظيمية السائدة وهو انعكاس لثقافة الفرد اجلزائري املستمدة يف 

  مل اجلماعي، وبينت النتائج أيضا أاألساس من مبادئ الشريعة االسالمية اليت تنطلق من فكرة التعاو  والع
املؤسسات حمل الدراسة يف سعي مستمر جلعل أنظمتها اإلدارية ومواردها البشرية تتميز ابملرونة والتكيف السريع 
مع خمتلف األحداث والتطورات، من خالل العمل على تبين أنظمة إدارية مرنة انطالقا من اهليكل التنظيمي 

  البعد الذكوري هو السائد يف وجدان أكما ،  القرارات األنظمة املعلوماتية املختلفة واملرونة يف اختاذ إىلوصوال 
نسبة اإلطارات الذكور مقابل اإلطارات اإلانث املبحوثني يف أكثر  وهذا ما تعكسه املؤسسات حمل الدراسة
النتيجة اليت توصلت إليها الدراسة املتمثلة يف عدم وجود فروق ذات داللة ، وما تؤكده املؤسسات حمل الدراسة

يف الثقافة التنظيمية للمؤسسات  األنوثةيف سيادة بعد الذكورة مقابل ( α≤...0)عندى مستوى إحصائية 
حمل الدراسة وفقا لطبيعة امللكية واحلجم، حيث جند أ  هذا البعد يسود ثقافات كل املؤسسات حمل الدراسة 

رية وهذا ما يعترب أمر على اختالفها ملكيتها سواء كانت خاصة، عمومية أو خمتلطة، صغرية، متوسطة أو كب
طبيعي إذا ما سلمنا أ  الثقافة التنظيمية ما هي إال انعكاس لثقافة اجملتمع املكونة أساسا لثقافة الفرد اجلزائري، 
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الذي ميثل إطارات هذه املؤسسات والفئة العاملة فيها، واجملتمع اجلزائري جمتمع ذكوري وهذا ما أثبته الدراسة 
 .هذا البعد يف كل املؤسساتاحلالية من خالل سيادة 

أ  املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ثقافة غائبة ابلنسبة إلطارات  إىلكما توصلنا من خالل الدراسة 
املؤسسات حمل الدراسة ابلرغم من كو  غالبيتهم متحصلني على شهادات جامعية، إذا ما اعتربان وهذا ما 

ة ظهر منذ ظهور املؤسسة ولكن توضح أكثر يف مخسينيات أثبتته الدراسات أ  موضوع املسؤولية االجتماعي
يف بدايتها  ، لكن املؤسسات مل تلتزم هبذه املسؤولية يف إطار رمسي لكوهنا متتاز ابلطابع الطوعياملاضي القر 

لكن يف الوقت احلايل أصبحت هناك منظمات حكومية وغري حكومية وشبكات عاملية تسعى لنشر هذه 
 (...20 إيزو)ؤسسات بتبين برامج املسؤولية االجتماعية بل أبعد من ذلك تبين مواصفة الثقافة وتطالب امل

على املؤسسة اجلزائرية أ  تدرك أب  املسؤولية االجتماعية مل تعد عمال طوعيا اخلاصة ابملسؤولية االجتماعية، ف
أخالقيا ميثل هلا ميزة تنافسية على املدى املتوسط والبعيد، فعليها أ  تنظر  لتزاماا، وإمنا أصبحت متارسه إراداي

املسؤولية االجتماعية على أهنا استثمار حيقق عائد أكثر منها تكلفة وهذا ما أثبتته الدراسات احلديثة وما  إىل
االجتماعية من خالل املسؤولية مبادئ وأبعاد تبين ، حيث أ  قع املمارس للمسؤولية االجتماعيةأكده الوا
  االجتماعي يف مؤسساتنا االقتصادية اجلزائرية سواء   األداءمن شأنه أ  حيسن من ( ...20 إيزو)مواصفة 

كانت خاصة أو عمومية، و جيعل منها حمركا قواي من حمركات التنمية االجتماعية واالقتصادية، لذلك فإ  هذه 
خرى اليت تسعى معظم املؤسسات للحصول عليها مثل سلسلة املواصفة ال تقل أيمية عن ابقي املواصفات األ

 (....00 إيزو)، وسلسلة مواصفات (...0 إيزو)مواصفات 
االجتماعي ما هو إال انعكاس ملدى التزام املؤسسات مبسؤوليتها االجتماعية،  األداءوإذا ما اعتربان أ  
من خالل  اجلزائرية،االجتماعي للمؤسسات  األداءحماولة قياس  إىلالدراسة هذه فلقد سعينا من خالل 

 ،املصاحل والذي يضم أكرب عدد ممكن من الفئات ذات املصلحة مع املؤسسة أصحاباالعتماد على منوذج 
املالكو ، العاملو ، املستهلكو ، اجملتمع احمللي، البيئة، احلكومة، )حيث تبنينا من خالل النموذج مثانية فئات 

، مع العلم أنه توجد مناذج أخرى من بينها منوذج احملاسبة االجتماعية الذي يركز (ضغطاملنافسو  و مجاعات ال
املتواز  املستدام الذي يركز على مخسة مؤشرات ولقد سبقت اإلشارة  األداءعلى أربعة فئات ومنوذج بطاقة 

 .ولهلذه النماذج يف الفصل األ
رية حمل الدراسة متارس وتلتزم مبسؤوليتها أ  املؤسسات اجلزائ إىلوتوصلنا من خالل هذا النموذج 

 وهذا ما سبقت اإلشارة إليه، وهذا ما يرجع تفسريه هلذا املفهومبدرجة مقبولة، رغم عدم إدراكها  االجتماعية
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املؤسسات حمل الدراسة تلتزم ابحلد القانوين للمسؤولية االجتماعية مثل توفري الظروف املناسبة للعمل، لكو  
رورة تسديد الضرائب وااللتزامات املالية، ضرورة احرتام البيئة وااللتزام مبختلف القوانني الطب املهين، ض

 .وهذا ما يدخل ضمن احلد القانوين األدىن للمسؤولية االجتماعية الذي يفرض بقوة القانو ...السائدة
االجتماعية، حيث ومن النتائج يظهر تباين وتفاوت يف درجة التزام املؤسسات حمل الدراسة مبسؤوليتها 

املرتبة األوىل من حيث درجة التزام ( املسايمو )احتل املالكو   أينتفاوتت درجة االلتزام من طرف آلخر، 
املؤسسة بينما جاء كل من العمال واجملتمع يف املرتبة األخرية من اهتمام املؤسسات حمل الدراسة ودرجة االلتزام 

 أصحابجتاه  االجتماعية لمسؤوليةل املؤسسات اوت يف درجة ممارسةويعزى هذا التفابملسؤولية االجتماعية، 
 حتظى ..لكو  هذه الفئات على غرار املسايمني، املستهلكني، احلكومة متوسطة أو عالية بدرجة سواء صلحةامل

والقوانني  البيئة وقانو  املسايمني حقوق حبماية املتعلقة القوانني و املستهلك قانو ، فمثال قانونية مكاسب بعدة
 القانوين احلد وهو جتاههم االجتماعية املسؤولية من األدىن احلد لتحقيق أساسية قاعدة تشكل كلها..اجلبائية

تبني من خالل ، حيث (سبق اإلشارة إليه يف الفصل األول)أو ما يعرف ابملسؤولية القانونية وفق منوذج كارول 
 أو ابملسايمني االهتمام هذا ويعكس املسؤولية هذه من حظها تنال فئة أكثر مه املسايمني أ  الدراسة احلالية

 إليه تسعى أ  جيب الذي اهلدف أ  يعترب ظلها يف واليت املؤسسات، ألهداف التقليدية النظرة املالك
 مفهوم مع يتعارض حبت مادي اقتصاديف هد وهو األرابح، ومضاعفة السهم قيمة تعظيم هو املؤسسات

 .من منظورها الشامل ةاالجتماعي املسؤولية
يف حني جند أ  فئة العمال اليت حتظى أيضا ابحلماية القانونية املتمثلة أساسا يف قانو  العمل الذي 

ذين ال طرافكوهنم أحد األ  إىليضمن تطبيق احلد األدىن للمسؤولية االجتماعية جتاه هذه الفئة، ابإلضافة 
قوم وفق ايل واالقتصادي وخلق القيمة يف املؤسسة، إال أ  املؤسسات حمل الدراسة ال تامل األداءعلى  يؤثرو 

ابجلزء التطوعي يف إطار تبينيها ملسؤوليتها االجتماعية جتاه هذه الفئة بل فقط  النتائج املتحصل عليها اباللتزام
يكو  يف املراتب  تماعية جتاه هذه الفئةدىن، هذا ما جعل نسبة االلتزام ابملسؤولية االجانوين األتلتزم ابحلد الق

زمة هلا وهذا ما األخرية، على غرار االلتزام جتاه اجملتمع حيث ال تعتربه املؤسسات حمل الدراسة من املهام املل
 براجما الدراسة عينة املؤسسات بعض متارس خرية يف درجة االلتزام ابملسؤولية االجتماعية، حيثبررته املرتبة األ

 اخلاصة، االحتياجات منظمات مساعدة : مثل ال غري، واملسريينانطالقا من ثقافة املالك  وتطوعية خريية
 اخلريي ابلعمل هتتم أخرى مؤسسات هناك و االجتماعي، الطابع ذات الندوات يف املشاركة للمساجد، هبات

 .وهذا ما جيعل املؤسسة اجلزائرية بعيدة عن مفهوم املؤسسة املواطنة فقط، الدينية املناسبات يف
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أ  الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات اجلزائرية تؤثر على  إىلكما توصلنا من خالل الدراسة 
ال  للمؤسسات ملسؤولية االجتماعيةفااملصاحل،  أصحاب طرافالتزامها مبسؤوليتها االجتماعية جتاه خمتلف األ

 .ومبادئها ؤسسةوإمنا جيب أ  تنبع من قيم املبقوة القانو  كن فرضها مي
ولقد قدمنا من خالل الدراسة وانطالقا من النتائج املتحصل عليها بعض االقرتاحات للمؤسسات 

من أجل  املسؤولية االجتماعية للمؤسسات،حول  اضرورة تنظيم ورشات عمل إلطاراهتاجلزائرية وكا  مفادها 
 إىل، ابإلضافة توسيع املعارف واكتساب اخلبارات مما ينعكس إجيااب على املؤسسة واجملتمع على حد سواء

وأ  يكو  هلا دور براجمها وممارساهتا ضمن اسرتاتيجياهتا وقراراهتا، وصياغة املسؤولية االجتماعية ضرورة تبين 
التعامل مع اجملتمع احمليط بنوع من التعاو  وتقدمي خدمات  إجيايب يف خمتلف اجملاالت مثل االهتمام ابلبيئة،

لتحسني صورة املؤسسات يف اجملتمع و أ  يكو  هلا  اجيد ااستثمار اجتماعية، واعتبار املسؤولية االجتماعية 
العمل على غرس وتبين مبادئ املسؤولية االجتماعية ، و ابالقتصاد الوطين ةعالقة ابألهداف التنموية املرتبط

سلوكيات وقيم مرتسخة يف هذه  إىلمن الثقافة التنظيمية للمؤسسة، والسعي لالنتقال هبا من جمرد برامج ض
 .الثقافة

 بثقافة للتوعية شاملة حبمالت القيامكتقدمي بعض االقرتاحات للدولة واجلهات احلكومية   إىلابإلضافة 

وعلى  احلكومية وغري احلكومية اجلهات تنظيمها يف تشارك اجملتمع، شرائح كافة لدى االجتماعية املسؤولية
 الصحيحة للمسؤولية املمارسات و ابملفاهيم التعريف إىل وهتدف ،رئسها اجلامعة واالساتذة املتخصصني

 اليتؤسسات للموجوائز مالية  حوافز تقدمي، و إطارها يف تنفيذها ميكن اليت التنموية واجملاالت االجتماعية،

 غريها و ،واملشاريع املناقصات يف األولوية الضريبية، اإلعفاءات : مثل االجتماعية املسؤولية برامج بتنفيذ تقوم

 .األخرى التسهيالت من

فالبد أ  يبدأ العمل  للمؤسسةجتسد الروح أو اإلطار املعنوي والثقايف  ؤسسةلمالتنظيمية ل ثقافةالوأل  
ماسكة سهل على قوية وقيمها متالثقافة التنظيمية فإذا كانت  منها،انطالقا على تبين املسؤولية االجتماعية 

ة تطبيق برامج املسؤولية االجتماعية، وإ  كانت ضعيفة مهتزة القيم وجب تغيريها وتقوية ؤسسالقائمني يف امل
إذا جنحت املؤسسة يف إرساء ثقافة ف ،مواطن الضعف فيها وتضمني مبادئ وقيم املسؤولية االجتماعية فيها

مية قوية تؤمن ابملسؤولية االجتماعية، تكو  قد قطعت شوطا كبريا يف رحلتها حنو خدمة اجملتمع والنجاح تنظي
 .يف تطبيق برامج املسؤولية االجتماعية
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 مقارنة نتائج الدراسة ابلدراسات السابقة
 السابقة الدراسات أهم نتائج مع الدراسة هذه نتائج مقارنة خالل من التوصل مت اليت النتائج أهم تتمثل

 :يلي ما يف املقدمة يف تفصيلها سبق واليت
كانت كلها دراسات جزائرية تناولت دراسة   ليها يف املقدمةإشارة اليت متت اإل ابلنسبة للدراسات العربية

واتفقت الدراسة  أحد املتغريين سواء الثقافة التنظيمية أو املسؤولية االجتماعية للمؤسسات يف البيئة اجلزائرية،
 :احلالية مع هذه الدراسات يف

الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات اجلزائرية هي انعكاس لثقافة اجملتمع اجلزائري وما حتمله من  -
 تناقضات،إجيابية وسلبيات؛

ثقافة املسؤولية االجتماعية كمفهوم يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية سواء العمومية أو غياب  -
 اخلاصة؛

عدم ادراج نشاطات وممارسات املسؤولية االجتماعية ضمن اإلسرتاتيجية والفلسفة اإلدارية  -
رجع ملستوى ثقافة مدراء املؤسسات ورجال ي طوعية وما يتم تطبيقه من مبادراتللمؤسسات اجلزائرية، 

 ؛األعمال
املصاحل، حيث  أصحابجتاه  هناك تفاوت يف درجة التزام املؤسسات اجلزائرية مبسؤوليتها االجتماعية -

 أخريا؛ العمال واجملتمعوأتيت فئة أتيت فئة املالكني يف املرتبة األوىل، وتليها فيما بعد الفئات األخرى 
 :الدراسة احلالية معها يف بعض النقاط تشاركتجنبية فقد أما فيما خيص الدراسات األ

تلعب املوارد البشرية دورا رئيسيا يف حتقيق املؤسسة ألهدافها وتبنيها ملسؤوليتها االجتماعية، حيث أ   -
يعترب عامال حامسا يف درجة التزام املؤسسة مبسؤوليتها االجتماعية والرفع من العائد الناتج  األفرادمشاركة 

 عن هذا االلتزام؛
ولية االجتماعية هي تلك املؤسسات اليت تعمل على دمج من املسؤ  امرتفع ااملؤسسات اليت حتقق عائد -

 ثقافة املسؤولية االجتماعية بشكل متكامل ضمن نشاطاهتا، قراراهتا وثقافتها التنظيمية؛
الثقافة التنظيمية على اختالف مكوانهتا وطبيعتها تؤثر على درجة التزام املؤسسة مبسؤوليتها االجتماعية،  -

 .ةو القضااي االجتماعية بصفة عامت املصلحة أذا طرافكانت جتاه األ  سواء
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طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة يف  التعرف علىلقد حققت الدراسة احلالية أهدافها املسطرة حيث مت 
يف املؤسسات حمل  وممارسة   املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، ومعرفة مدى انتشار املسؤولية االجتماعية ثقافة  

املسؤولية االجتماعية للمؤسسات هي ثقافة يف حد ذاهتا، وميكن اعتمادها  أ   إثباتكما سايمت يف   الدراسة،
وقد مت ، هذه األخريةاسا من طبيعة أ  ممارستها وااللتزام هبا ينطلق أس إذ، الثقافة التنظيميةكبعد من أبعاد 

اجمها ونشاطاهتا ضمن إسرتاتيجية وضع تصور لطريقة ومراحل تبين ودمج املسؤولية االجتماعية مبختلف بر 
الوقت  بمروراملؤسسة وثقافتها التنظيمية، إنطالقا من الفكرة األوىل وصوال إىل تنفيذ وتقييم هذه الربامج، ف

السائدة يف املؤسسة، وميكن للمؤسسات اجلزائرية  للمنظومة القيميةساسية من املكوانت األ تصبح مكوان
اجملتمع  يف تبين برامج املسؤولية االجتماعية وتعزيز التزامها جتاه عتماد عليهاواال االستفادة من هذا الطريقة

 .أصحاب املصاحل وخمتلف
حيث أ  الثقافة التنظيمية تعترب  براز دور املتغري الثقايف يف تسيري وبناء اسرتاتيجيات املؤسسة،إكما مت   

أداة اسرتاتيجية ختضع لدورة حياة معينة وابلتايل وجب تنميتها وجتديدها ابستمرار لتواكب خمتلف التطورات 
حتقيق يف ا املؤسسة تعملهوالتغريات، فإذا ما مت استغالهلا ابلطريقة الصحيحة سوف تكو  ميزة تنافسية تس

للدراسة بتوضيح األثر اإلجيايب للبعد الثقايف على درجة ممارسة والتزام  حصائياإلحيث مسح التحليل  أهدافها؛
ميكن ملتخذي القرار االعتماد على العنصر الثقايف يف تعزيز ممارساهتم  إذاملؤسسة مبسؤوليتها االجتماعية، 

تعزيز نقاط قوهتا ومعاجلة والتزامهم ابملسؤولية االجتماعية من خالل تدعيم الثقافة التنظيمية ابلقيم اإلجيابية و 
 .االختالل والنقص الذي تعاين منه

تشخيص متمثلة يف منوذج هوفستيد الرابعي لمناذج علمية أصيلة،  عتمادها علىابهذه الدراسة  تيز مت
وتبيا  درجة أتثريها على التزام املؤسسة  اجلزائرية،االقتصادية طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات 

زائرية وقياس درجة التزام االجتماعي للمؤسسات اجل األداءقياس  إىلاجلزائرية مبسؤوليتها االجتماعية، ابإلضافة 
 أصحاب، وذلك ابالعتماد على منوذج املصلحة أصحاب طرافخرية مبسؤوليتها جتاه كل طرف من األهذه األ
هذه الدراسة هو أ  منوذج هوفستيد الرابعي ال يفسر بشكل دقيق درجة أتثري  مناتضح ، إال أ  ما املصاحل

الثقافة التنظيمية على التزام املؤسسة مبسؤوليتها االجتماعية، وعليه ميكن التوسيع يف هذا النموذج ودمج أبعاد 
 .أخرى لتكوين منوذج أوسع وأمشل يف دراسات مستقبلية
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 :للدراسةلية فاق املستقباآل
اجلديرة ابلدراسة  املواضيع من واملسؤولية االجتماعية للمؤسسات الثقافة التنظيمية موضوعمن  كال  إ   

ومل تعد تقتصر مسؤولية  ساسية يف جناح واستمرار املؤسسة،ة أ  الفرد ميثل أحد الركائز األخاصاالهتمام و 
بل امتدت لتشمل حتقيق الرفاهية للمجتمع الذي تنشط فيه وحتمي  املؤسسة على حتقيق الربح املايل فقط،

املصاحل وهي بذلك سوف تلتزم  أصحابة اباللتزام مبسؤوليتها جتاه خمتلف مطالبالبيئة احمليطة هبا فهي 
 .مبسؤوليتها االجتماعية

االقتصادية،  مؤسساتنا يف الصحيح العلمي مبفهومها االجتماعية املسؤولية ثقافة تغيب تكاد اجلزائر فيف
املؤسسات  أ  حيث ،ة للمؤسساتيهم مكوانت البيئة الداخلأوحىت الثقافة التنظيمية اليت تعترب من بني أبرز و 

ة ابملؤسسات العاملية اليت قدو اجلزائرية ال تويل اهتماما ملعرفة طبيعة هذه الثقافة وحىت استغالهلا كميزة تنافسية 
 على التخلف هذا إ يميتهما يف استمرار وجناح املؤسسة، ثقافتها التنظيمية ألتركز على مواردها البشرية و 

 .اجملال هذا يف الباحثني حىت و بل ؤسساتامل أو الدولة فقط تتحمله ال الركب
املواضيع واإلشكاليات اليت قد تكو  انطالقة ألحباث جديدة تدعم  نقرتح بعض املنطلق هذا من 

 :الدراسةوتطور ما توصلت إليه 
على حماولة معرفة مكانة القيم االسالمية ضمن الثقافة التنظيمية يف املؤسسات اجلزائرية ومدى أتثريها  -

 العامل اجلزائري؛
دراسة مدى أتثري القيم االسالمية على درجة التزام املؤسسات اجلزائرية مبسؤوليتها االجتماعية جتاه املوارد  -

 ؛امسلم اجمتمع البشرية ابعتبار اجملتمع اجلزائري
االجتماعي للمؤسسات اجلزائرية ابستعمال منوذج احملاسبة االجتماعية وأيضا  األداءالعمل على قياس  -

 املتواز  املستدام ملعرفة مدى التزام املؤسسات اجلزائرية مبسؤوليتها االجتماعية؛ األداءمنوذج بطاقة 
القطاع اخلدمي يف اجلزائر ودرجة أتثريها على التزام دراسة طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة يف مؤسسات  -

 هذه األخرية مبسؤوليتها االجتماعية؛
ومدى أتثرها وأتثريها على العاملة يف اجلزائر  األجنبيةملؤسسات السائدة يف ادراسة الثقافة التنظيمية  -

 العامل اجلزائري؛
 هامدى التزامو  خاصة يف قطاع احملروقات رجنبية العاملة يف اجلزائاالجتماعي للمؤسسات األ األداءقياس  -

  .مبسؤوليتها االجتماعية
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 املعتمدة قائمة املراجع
 القرآن الكرمي -
 األحاديث النبوية الشريفة -
 :العربيةلغةة املراجع اب .1

 :الكتب
 ؛1122؛ دار صفاء للنشر والتوزيع؛ األردن؛ إدارة السغوك التنظيمي يف عصر التةيريإحسان دهشن جالب؛  -

 ؛ 2992اجلزائر؛ ؛ ديوان املطبوعات اجلامعية؛ اقتصاد اجلزائر املستقغةأمحد هين؛  -

؛ املنظمة العربية للتنمية؛ حبوث قيم ومعتقدات األفراد وأثرها عغى فاعغية التطوير التنظيميأمل مصطفى عصفور؛  -
 ؛1112ودراسات؛ 

 ؛ 1112؛ اترياك للطباعة والنشر؛ مصر؛ تنمية مهارات املديرين يف تقييم أداء العامغنيبسيوين دمحم الربادعي؛  -

 ؛1119؛ دار املسرية؛ األردن؛ دراسات إدارية معاصرة؛  بالل خلف السكارنة -
 ؛ 1119؛ الطبعة األوىل؛ دار املسرية؛ األردن؛ التطوير التنظيمي واإلداري؛  سكارنةالبالل خلف  -

 ؛ 2006 اجلزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة الرشاد مكتبة ،املنظمات حتغيل؛  بورحلةعالل  -

؛ الدار اجلامعية؛ مفاهيم ومناذج تطبيقية: اإلدارة اإلسرتاتيجيةعبد الرمحان إدريس ومجال الدين دمحم مرسي؛  اثبت -
 ؛ 1112اإلسكندرية؛ مصر؛ 

 ؛1112دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن،  التسويق االخضر،اثمر ايسر البكري، أمحد نزار النوري،  -

-؛ ترمجة رفاعي إمساعيل بسيوين؛ دار املريخ للنشر؛ الرايضإدارة السغوك يف املنظماتجرينربج جريالد و ابرون روبرت؛  -
 ؛1112السعودية؛ 

 ؛ 1112؛ الدار اجلامعية اإلسكندرية؛ مصر؛ الثقافة التنظيمية وإدارة التةيريمجال الدين مرسي؛  -

الطبعة الثالثة؛ دار احلامد؛  ؛_سغوك األفراد واجلماعات يف منظمات األعمال_السغوك التنظيميحسن حرمي؛  -
 ؛ 1119األردن؛ 

اليازوري  دار ؛منهج معاصر :االسرتتيجية والتخطيط االسرتاتيجي؛ دمحم صبحي إدريس وائل و خالد دمحم بين محدان -
  ؛1112؛ للنشر والتوزيع، عمان، األردن

؛ مكتبة اجلامعة السغوك التنظيمي مفاهيم معاصرةخضري كاظم محود الفرجيات؛ موسى سالمة اللوزي؛ إنعام الشهايب؛  -
 ؛1119الشارقة؛ إثراء للنشر والتوزيع األردن؛ الطبعة األوىل؛ 

 ؛ 1119دار غيداء للنشر والتوزيع؛ األردن؛  إدارة السغوك اإلنساين والتنظيمي؛رائد يوسف احلاج؛  -

؛ مركز البحوث معهد اإلدارة العامة؛ بيقاتثقافة منظمات األعمال املفاهيم واألسس والتطسامي فياض العزاوي؛  -
 ؛ 1121السعودية؛ 

 ؛ 1112؛ الدار اجلامعية اإلسكندرية؛ مصر؛ إدارة توازن األداءسعد صادق حبريي؛  -
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كتاب الكرتوين   ؛رابطة العامل اإلسالمي؛ ضرورة تنموية ومصغحة شرعية: أخالقيات العمل ؛سعيد بن انصر الغامدي -
 ؛ 121/1121العدد 

 ؛ 1112؛ الطبعة الثانية؛ دار وائل؛ األردن؛ اإلدارة واألعمالصاحل مهدي حمسن العامري وطاهر حمسن منصور الغايل؛  -

؛ دار وائل ؛ املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمالطاهر حمسن منصور الغاليب و صاحل مهدي حمسن العامري -
 ؛ 1112للنشر؛ الطبعة األوىل؛ 

 ؛ 1112؛ دار قرطبة؛ الطبعة األوىل؛ اجلزائر؛ مقدمة يف األزمة احلضارية والثقافية السنيةالطيب برغوث؛  -
؛ اليازوري للنشر والتوزيع؛ األردن؛ شركات حنو التنمية املستدامةاملسؤولية االجتماعية لغعايد عبد هللا العصيمي؛  -

 ؛ 1122

 ؛1122مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل،  املسؤولية االجتماعية؛عبد الرزاق سامل الرحاحلة؛  -

؛ ديوان املطبوعات اجلامعية؛ اجلزائر؛ 2921-2921لتجربة اجلزائرية يف التنمية والتخطيط عبد اللطيف بن أشنهو؛ ا -
 ؛ 2921

  ؛2922 ؛السعودية-املنورةاملدينة  ؛مكتبة إبراهيم حلبـي ؛القيـم اإلسالمية والتـربية ؛علي خليل مصطفى -

 ؛2992اجلزائر، والنشر، للطباعة الغرب دار ،والتسيري والثقافة القيم غياث بوفلجة، -

؛ جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر؛ املراقبة اإلدارية وقيادة األداءفرنسوا جريو وآخرون؛ ترمجة وردية واشد؛  -
 ؛ 1112لبنان؛ 

الطبعة األوىل، دار الشروق  ؛مدخل اسرتاتيجي لغمنافسة والتميز: إدارة املشروعات الصةرية ؛ فالح حسن احلسيين -
 ؛1112عمان، األردن، للنشر والتوزيع، 

 .22؛ ص1112؛ دار املناهل اللبنانية؛ لبنان؛ إدارة املوارد البشرية اجتاهات وممارساتكامل بربر؛  -

 ؛1112، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان األردن، واجلماعاتسغوك الفرد : سغوك املنظمةماجدة العطية،  -

 .222؛ ص1112للنشر؛  الدولية العلمية الدار األوىل، ؛ الطبعةاحملاسبة نظرية مأمون حسني القاضي؛ -

 ؛ 1112؛ دار وائل للنشر والتوزيع؛ الطبعة الثالثة؛ إدارة اجلودة الشامغة املفاهيم والتطبيقاتمحد جودة؛ أحمفوظ  -

 ؛1112؛ دار الوفاء للطباعة والنشر؛ االسكندرية؛ مصر؛ املسؤولية االجتماعية لإلدارةدمحم الصرييف؛  -

؛ ديوان املطبوعات حبث يف تفاعل الثقافة التنظيمية والثقافة الصناعية: الثقافة والتسيري يف اجلزائردمحم بشري؛  -
 ؛ 1112اجلامعية، اجلزائر؛ 

؛ اجلزء األول؛ ديوان املطبوعات اجلامعية؛ سياسة التخطيط وإعادة تنظيم مسارها يف اجلزائردمحم بلقاسم حسن هبلول؛  -
 ؛ 2999اجلزائر؛ 

 ؛ 1122؛ منشورات جامعة دمشق؛ سوراي؛ املسؤولية االجتماعية وأخالقيات العملدمحم جودت انصر و علي اخلضر؛  -
 ؛ 1111الطبعة األوىل؛ دار وائل؛ األردن؛  ؛التنظيم اإلداري يف املنظمات املعاصرةحممود أبو بكر؛  -

 ؛ 1111؛ الطبعة األوىل؛ دار وائل للنشر؛ األردن؛ ؛ السغوك التنظيمي يف منظمات األعمالحممود سلمان العميان -
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؛ دار الكتب العلمية؛ بريوت؛ لبنان؛ مدخل لإلدارة املتوازنة_بطاقة العالمات املتوازنة مسلم عالوي السعد وآخرون؛  -
 ؛ 1121ة األوىل؛ الطبع

 ؛1112، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، املوارد البشرية مدخل لتحقيق ميزة تنافسيةمصطفى حممود أبو بكر،  -

 ؛ 1111األوىل؛ األردن؛  الطبعة دار املسرية للنشر والتوزيع؛ ؛املعاصرة احملاسبية املشاكل مؤيد الفضل وآخرون؛  -

 ؛ 2992دار احملمدية؛ اجلزائر؛  ؛اقتصاد املؤسسةانصر دادي عدون؛  -

 ؛ 1122مصر؛ _؛ دار الكتاب احلديث؛ القاهرةالصراع داخل املنظمة وفعالية التسيري اإلداريانصر قامسي؛  -

 ؛1121؛ الوراق للنشر والتوزيع؛ األردن؛ املسؤولية البيئية يف منظمات األعمال احلديثةجنم عبود جنم؛  -

 ؛1119دار اليازوري للنشر والتوزيع؛ األردن؛  ؛ثقافة املنظمةنعمة عباس اخلفاجي؛  -

؛ دار وائل؛ األردن؛ ؛ اإلدارة اإلسرتاتيجية منظور منهجي متكاملوائل دمحم صبحي إدريس وطاهر حمسن منصور الغاليب -
  ؛1112

دار وائل ؛ األردن؛  ؛املنظور االسرتاتيجي لبطاقة التقييم املتوازنوائل دمحم صبحي إدريس وطاهر حمسن منصور الغاليب؛  -
 ؛ 1119

 : واألطروحات الرسائل -
التحكم يف األداء الشامل لغمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتدايت التنمية املستدامة، عبد الرمحان العايب،  -

 ؛1122اجلزائر،  2رسالة دكتوراه، جامعة سطيف 
؛ دور ثقافة املنظمة يف بناء اسرتاتيجيات التسيري لزايدة رحبية املؤسسات االقتصادية اجلزائريةعبد الناصر رواحبي؛  -

 ؛ 1112/1112أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية؛ جامعة فرحات عباس سطيف؛ اجلزائر؛ 

) عغى رضا املستهغكاألبعاد التسويقية لغمسؤولية االجتماعية لغمنظمات وانعكاساهتا , فؤاء دمحم حسني احلمدي -
دراسة حتغيغية آلراء عينة من املديرين واملسنهغكني يف عينة من املنظمات  املصنعة لغمنتجات الةذائية يف اجلمهورية 

 ؛1112، رسالة دكتوراه، جامعة املستنصرية، (اليمنية
راسة ميدانية مبؤسسة قارورات د_؛ املسألة الثقافية وعالقتها ابملشكالت التنظيمية يف املؤسسة اجلزائريةكمال بوقرة -

 ؛ 1112؛ رسالة دكتوراه؛ غري منشورة؛ جامعة ابتنة؛ اجلزائر؛الةاز وحدة ابتنة
 يف ميدانية دراسة_ األعمال منظمات يف مستدامة تنافسية ميزة حتقيق يف االجتماعية املسؤولية مسامهةدمحم فالق؛  -

؛ أطروحة دكتوراه غري منشورة؛ جامعة حسيبة بن 9111 اإليزو شهادة عغى احلاصغة اجلزائرية االقتصادية املؤسسات
 ؛ 1122/1122بوعلي الشلف؛ اجلزائر؛ 

 املالية القوائم يف االجتماعية املسؤولية لتكاليف احملاسيب اإلفصاح عغى املؤثرة العواملالعليمات؛  دمحم حامد نوفان -
 منشورة؛ البيت؛ غري آل جامعة- حماسبة ختصص ماجستري رسالة ؛األردنية املسامهة البرتوكيماوية الصناعات لشركات
 ؛ 2008 األردن؛ 

دراسة تطبيقية عغى عينة من : تقييم مدى استجابة منظمات األعمال يف اجلزائر لغمسؤولية االجتماعيةوهيبة مقدم؛  -
 ؛ 1122/1122؛ أطروحة دكتوراه غري منشورة؛ جامعة وهران؛ اجلزائر؛ مؤسسات الةرب اجلزائري
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 غري االقتصادية، العلوم يف الدولة دكتوراه دةهاش لنيل مقدمة رسالة ،اجلزائر يف التنمية و اخلاص القطاع ،مرازقة عيسى -
 ؛ 1211/1112ابتنة؛  جامعة منشورة،

 :املغتقيات -
 حالة)التنمية وتكريس االجتماعية املسؤولية الحتواء االسرتاتيجي املؤسسي التةيري ؛ زهرة بن خيلف و بونوةشعيب  -

ر؛ اجلزائ ؛بشار جامعة ؛االجتماعية املسؤولية و األعمال ظماتم :الثالث الدويل امللتقى إىلمداخلة مقدمة   ؛(اجلزائر
 ؛ 2012 فيفري 22-22

 دراسة -الصناعية لغمؤسسات االجتماعي األداء وتقييم قياس يف احملاسبية املعغومات دورالعاين؛  حارسكرمي  -
 مواجهة يف األعمال إسرتاتيجيات_ الرايدة واالبداع: مداخلة مقدمة للملتقى الدويل الرابع؛ البحرين ممغكة يف تطبيقية
 ؛ 1112؛ جامعة فيالديلفيا؛ األردن؛ مارس العوملة حتدايت

 و االسالمي النظامني بني موازنة دراسة:لغشركات االجتماعية لغمسؤولية اسالمية دالئل حیياوي، نعيمة و مقري زكية -
 اجلامعي املركز املستقبل، اانتھر و الواقع :االسالمي االقتصاد : االول الدويل امللتقى: إىل مقدمة علمية ورقة ،الوضعي
 2011 فيفري 24 و23 اجلزائر، -بغرداية 

مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل حول األداء  ؛مظاهر األداء االسرتاتيجي وامليزة التنافسيةسناء عبد الكرمي اخلناق؛  -
 ؛ 1112مارس 19-12:املتميز للمنظمات واحلكومات؛ جامعة ورقلة؛ اجلزائر؛ يومي

؛ مداخلة ضمن امللتقى الوطين األول حول االقتصاد اجلزائري األلفية الثالثة؛  التحوالت وثقافة املؤسسةعلي عبد هللا؛  -
 ؛1111ماي  12-11البليدة؛ اجلزائر؛ يومي كلية العلوم االقتصادية جامعة 

؛ ورقة عمل دراسة تطبيقية عغى وحدات احلكم احملغي: معايري قياس األداء احلكومي وطرق استنباطهادمحم الطعامنة؛  -
 ؛ 1112مقدمة يف ندوة قياس األداء يف املنظمات احلكومية؛ املنظمة العربية للتنمية اإلدارية؛ مصر؛ 

األداء البيئي و االجتماعي لغمؤسسات الصناعية من خالل تبين املواصفة الدولية ايزو حتسني هيبة مقدم؛ و  -
االسرتاتيجية الصناعية اجلديدة يف : ، مداخلة مقدمة للملتقى الوطين حوللغمسؤولية االجتماعية 12111

 .1121فريل أ 12-12؛ ، جامعة مستغامن، اجلزائرأم قطيعة.…استمرارية :اجلزائر

 :الدورايت -
 ؛ 1121-1119/ 12؛ جملة الباحث؛ جامعة اجلزائر؛ العددحتغيل األسس النظرية ملفهوم األداءالشيخ الداوي؛  -

، جملة العلوم االقتصادية ؛ أساليب تنمية املشروعات املصةرة والصةرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائريصاحل صاحلي -
 ؛ 12/1112؛ العدد 2وعلوم التسيري؛ جامعة سطيف 

؛ جملة املفكر؛ جامعة تقييم إعادة هيكغة املؤسسة االقتصادية العمومية اجلزائريةماين عبد احلق؛  و داوديالطيب  -
 بسكرة؛ العدد الثالث؛ 

أثر تطبيق منوذج األداء املتوازن يف تعزيز األداء املايل االسرتاتيجي ماهر موسى درغام؛ مروان دمحم أبو فضة؛  -
؛ 22؛ جملة اجلامعة اإلسالمية؛ سلسلة الدراسات اإلنسانية؛ اجمللد العامغة يف قطاع غزة لغمصارف الوطنية الفغسطينية

 ؛ 1119؛ 1العدد 
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 :؛ مقال متوفر على املوقعحالة اجلزائر_اجلهود العربية يف إرساء املسؤولية االجتماعية لغشركات  دمحم فالق؛ -
14-30-16-16-07-2012-239/22-18-05-02-05-2012http://www.csrsa.net/index.php/  

  :متوفرة على املوقع "أخالق العمل يف اإلسالم"مفرح بن سليمان القوسي  -

32647/1295http://www.alukah.net/social// 

دمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء املتوازن لتفعيل دور منظمات األعمال قي اندية راضي عبد احلليم؛  -
؛ جملة العلوم االقتصادية واإلدارية جامعة األزهر اجمللد الواحد والعشرون، العدد الثاين، ديسمرب التنمية املستدامة

 ؛ 1112

 دراسة :الثقافية هوفستد ابعاد عغى اعتمادا األردنية البيئة يف والتنظيم اإلدارة مسات وحتديد ؛ قياساهلرش فايز انفذ -
 ؛ 1112؛ 2العدد ؛2؛ اجمللة األردنية يف إدارة األعمال؛ اجمللد األردنية التجارية املصارف يف "ميدانية

دليل ارشادي حول املسؤولية ،  26000 يزوا الدولية القياسية املواصفة ،تقييسنشرية صادرة عن املنظمة العاملية لل -
 ، 1121، اجملتمعية

 ؛1119العربية؛ الدمنارك؛  األكادميية البيئي؛ التغوث حماسبة هاتو خلف لعييب؛ -
 ؛ 1112املفتوحة؛ الدامنارك؛  العربية ؛ األكادمييةاحملاسبة نظرية وليد احليايل؛ -
 يف املالية ابلقوائم االجتماعية املسئولية عن احملاسبة يف واإلفصاح القياس تطبيق مدى جربوع، حممود يوسف -

 الصناعية الشركات يف احملاسبة أقسام ورؤساء املاليني املديرين استكشافية آلراء دراسة :غزة بقطاع الشركات
 عشر، اخلامس اجمللد اإلنسانية، الدراسات سلسلة :اإلسالمية اجلامعة جملة ،فغسطني / غزة قطاع يف العامة مهةھاملسا
 ؛2007 جانفي األول، العدد

 ؛ مقال منشور على موقع األمم املتحدة؛االستدامة -
 http://www.un.org/ar/sustainablefuture/sustainability.shtml  

 ؛ 1121؛ األكادميية العربية؛ الدامنارك؛ املشاكل احملاسبية املعاصرةحسني عبد اجلليل آل غزوي؛  -
؛ ؛ جامعة املسيلة؛ اجلزائرثر الثقافة التنظيمية عغى سغوك املوارد البشرية يف املؤسسة اجلزائريةأالسعيد بن ميينه؛  -

      /13http://drsaid.maktoobblog.com املتوفرة على املوقع؛ 
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 اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحملتوي ئمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةقا
 
 الصفحة احملتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

 I اهداء

 II شكر و تقدير

 III خطة الدراسة

ـــــــــــــــــمقدم  ز _أ  ة ـــــــــــــــــــــــ

 1  لمسؤولية االجتماعية للمؤسساتل اإلطار النظري :ولالفصل األ

 2 ولمقدمة الفصل األ

 3 ماهية املسؤولية االجتماعية للمؤسسات: ولاملبحث األ

 3 التطور التارخيي للمسؤولية االجتماعية :املطلب األول

 6 مفهوم املسؤولية االجتماعية: املطلب الثاين

 8 للمؤسساتاملسؤولية االجتماعية  فوائد وأمهية تبين: املطلب الثالث

 13 مناهج وخيارات املسؤولية االجتماعية: املطلب الرابع

 16 أبعاد املسؤولية االجتماعية للمؤسسات نظرايت و :ثايناملبحث ال

 16 نظرايت املسؤولية االجتماعية للمؤسسات: املطلب األول

 21 أبعاد املسؤولية االجتماعية للمؤسسات: املطلب الثاين

 23 املسؤولية االجتماعية للمؤسسات من منظور اسالمي: املطلب الثالث

 26 األداء االجتماعي: املبحث الثالث

 22 ماهية األداء االجتماعي: ألولاملطلب ا

 22 مناذج قياس األداء االجتماعي: يناملطلب الثا

 66 اخلاص ابملسؤولية االجتماعية 26222ايزو : املبحث الرابع

 66 00222ايزو  ماهية: املطلب األول

 22   00222مبادئ املسؤولية االجتماعية يف إطار مواصفة ايزو  :املطلب الثاين

 26 يف اجلزائر 26000مواصفة ايزو  واقع: املطلب الثالث 

 26 الفصل األول الصةخ

 22  الثقافة التنظيمية وأتثريها على املسؤولية االجتماعية للمؤسسات: ثاينالفصل ال

 28 ثاينمقدمة الفصل ال

 22 ماهية الثقافة التنظيمية: املبحث األول

 22 مفهوم الثقافة التنظيمية :املطلب األول

 63 الثقافة التنظيمية  و أمهية خصائص: املطلب الثاين

 66 الثقافة التنظيمية و أنواع عناصر : املطلب الثالث
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 107 قيمة أساسية يف الثقافة التنظيمية للمؤسسة االلتزام االقتصادي :املطلب الرابع

 109 الفصل الثاين الصةخ

 110 امليدانية جمتمع ومنهجية الدراسة: الفصل الثالث

 111 مقدمة الفصل الثالث

 112 املؤسسة االقتصادية اجلزائريةجتماعية ي االسؤولية امليمية و ظتنالثقافة المسرية الثنائية  :املبحث األول

ومسؤوليتها  املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وأتثريها على ثقافتها التنظيمية مراحل تطور :ولاملطلب األ
 االجتماعية

112 

 118 املشكالت التنظيمية اليت تعاين منها املؤسسات اجلزائرية: املطلب الثاين

 121 اإلطار القانوين والتنظيمي للمسؤولية االجتماعية يف اجلزائر :املطلب الثالث

 126 الدراسة امليدانيةمنهجية : املبحث الثاين

 126 أساليب مجع البياانت: املطلب األول

 130 أساليب املعاجلة االحصائية: املطلب الثاين

 132 جمتمع وعينة الدراسة: املطلب الثالث

 137 الفصل الثالث الصةخ

 138 اختبار الفرضيات وحتليل النتائج: الفصل الرابع

 139 مقدمة الفصل الرابع

 140 الفرضية األوىل اختبار: املبحث األول

 142 طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات اجلزائرية حمل الدراسة: املطب األول
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 148 خصائص املؤسسات حمل الدراسةالسائدة حسب طبيعة الثقافة التنظيمية  :املطلب الثاين

 152 األوىل اإلجابة على الفرضية: طلب الثالثامل

 155 الفرضية الثانية اختبار: املبحث الثاين

 155  فهوم املسؤولية االجتماعيةمل حمل الدراسة طارات املؤسسات اجلزائريةإ إدراكواقع  :املطلب األول

 158 واقع ممارسة املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة ملسؤوليتها االجتماعية :املطلب الثاين

 160 جابة على الفرضية الثانيةاإل: ثالثاملطلب ال

 163 الفرضية الثالثة اختبار: ثالثاملبحث ال

 165 والعاملني نياألداء جتاه املالك :املطلب األول

 166 واجملتمع احمللي نياألداء جتاه املستهلك :املطلب الثاين

 168 واحلكومة األداء جتاه البيئة :املطلب الثالث

 170 ني ومجاعات الضغطاألداء جتاه املنافس :املطلب الرابع

 173 وفقا خلصائصهاواقع التزام املؤسسات حمل الدراسة مبسؤوليتها االجتماعية : املطلب اخلامس

 179 اإلجابة على الفرضية الثالثة :املطلب السادس

 184 الفرضية الرابعة اختبار: رابعاملبحث ال

 186 أتثري الثقافة التنظيمية على املسؤولية االجتماعية جتاه خمتلف أصحاب املصاحل: املطلب األول

 200 اإلجابة على الفرضية الرابعة:املطلب الثاين

 204 املقرتحاتالدراسة امليدانية و تقدمي نتائج حتليل  :ام املبحث اخل

 204 النتائج املرتبطة ابلثقافة التنظيمية: املطلب األول

 207 النتائج املرتبطة ابملسؤولية االجتماعية: املطلب الثاين

 209 النتائج املرتبطة بتأثري الثقافة التنظيمية على املسؤولية االجتماعية: املطلب الثالث

 213 االقرتاحات :املطلب الرابع

 215 الفصل الرابع الصةخ

 216 امتة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

 225 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمة املراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

 234 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمة احملتويــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 238 داولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمة اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

ـــــــــائمة األشكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  241 الــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــق ائمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  242 املالحـــــــــــــــــــ

 248-243 املالحق
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال اجل قائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 الرقم العنوان الصفحة
 (10-10) اآلاثر االقتصادية النامجة عن فوائد املسؤولية االجتماعية للمؤسسات 01
 (12-10) الرئيسية والفرعيةأبعاد املسؤولية االجتماعية وعناصرها  22
 (15-10) خمطط توضيحي لبطاقة األداء املتوازن 53
 (10-15) اجلزائر يف إيزو شهادات تزايد 025
 (12-15) وصف حمتوى االستمارة 022
 (15-15) مقياس ليكرت اخلماسي 022
 (10-15) (الفا كرونباخ)معامل الثبات الكلي  022
 (13-15) اختبار التوزيع الطبيعي 051
 (10-15) التحليل مقياس معيار 050
 (10-15) قائمة املؤسسات حمل الدراسة 052
 (12-15) توزيع املؤسسات حسب طبيعة امللكية 055
 (12-15) توزيع املؤسسات حسب احلجم 050
 (01-15) توزيع املؤسسات حسب شهادات االيزو املتحصل عليها 050
 (00-15) حملور البياانت الشخصيةتوزيع أفراد العينة وفقا  053
 (10-10) بعد النفوذ الوظيفي كما يدركه املبحوثني 002
 (12-10) بعد الفردية مقابل اجلماعية كما يدركه املبحوثني 005
 (15-10) بعد الغموض مقابل املرونة كما يدركه املبحوثني 003
 (10-10) بعد الذكورة مقابل األنوثة كما يدركه املبحوثني 000
لطبيعة الثقافة  فروق وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج 002

 الدراسة عينة املؤسسات طبيعة امللكية يف إىل تعزى التنظيمية السائدة
(10-13) 

املؤسسات حمل الدراسة لطبيعة الثقافة  بني الفروق لداللة شيفيه اختبار نتائج 002
 وفقا لطبيعة امللكيةالتنظيمية السائدة فيها 

(10-10) 

لطبيعة الثقافة  فروق وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج 030
 الدراسة عينة املؤسسات حجم إىل تعزى التنظيمية السائدة

(10-10) 

 (12-10) أبعاد منوذج هوفستيد الرابعي ضمن الثقافة التنظيمية للمؤسسات حمل الدراسة 032
 (12-10) املسؤولية االجتماعية للمؤسسات من وجهة نظر املبحوثنيمفهوم  030
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درجة تبين املؤسسات حمل الدراسة للمسؤولية االجتماعية من وجهة نظر  030
 املبحوثني

(10-01) 

 (00-10) النشاطات اليت تقوم هبا املؤسسات يف إطار ممارستها للمسؤولية االجتماعية 032
 (02-10) الدراسة جتاه املالكنيالتزام املؤسسات حمل  000
 (05-10) التزام املؤسسات حمل الدراسة جتاه العاملني 003
 (00-10) التزام املؤسسات حمل الدراسة جتاه املستهلكني 000
 (03-10) التزام املؤسسات حمل الدراسة جتاه اجملتمع احمللي 000
 (00-10) التزام املؤسسات حمل الدراسة جتاه البيئة 002
 (00-10) التزام املؤسسات حمل الدراسة جتاه احلكومة 002
 (02-10) التزام املؤسسات حمل الدراسة جتاه املنافسني 001
 (02-10) التزام املؤسسات حمل الدراسة جتاه مجاعات الضغط 000
اللتزام ابملسؤولية  فروق وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج 005

 الدراسة عينة املؤسسات طبيعة ملكية إىل تعزىاالجتماعية 
(10-21) 

املؤسسات حمل الدراسة اللتزامها  بني الفروق لداللة شيفيه اختبار نتائج 003
 مبسؤوليتها االجتماعية جتاه أصحاب املصاحل وفقا لطبيعة امللكية

(10-20) 

ابملسؤولية اللتزام  فروق وجود مدى الختبار األحادي التباين حتليل نتائج 000
 الدراسة عينة املؤسسات حجم إىل االجتماعية تعزى

(10-22) 

املؤسسات حمل الدراسة اللتزامها  بني الفروق لداللة شيفيه اختبار نتائج 021
 مبسؤوليتها االجتماعية جتاه أصحاب املصاحل وفقا للحجم

(10-25) 

االجتماعية جتاه أصحاب درجة التزام املؤسسات حمل الدراسة مبسؤوليتها  021
 املصاحل

(10-20) 

 املسؤولية تبينالثقافة التنظيمية على  ريثتأل املتعدد االحندار اختبار نتائج 023
 جتاه املالكني االجتماعية

(10-23) 

 املسؤولية تبينالثقافة التنظيمية على  ريثتأل املتعدد االحندار اختبار نتائج 020
 جتاه العاملني االجتماعية

(10-20) 

 املسؤولية تبينالثقافة التنظيمية على  ريثتأل املتعدد االحندار اختبار نتائج 022
 جتاه املستهلكني االجتماعية

(10-20) 

 (22-10) املسؤولية تبينالثقافة التنظيمية على  ريثتأل املتعدد االحندار اختبار نتائج 020
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 جتاه اجملتمع االجتماعية
 املسؤولية تبينالثقافة التنظيمية على  ريثتأل املتعدد االحندار اختبار نتائج 022

 جتاه البيئة االجتماعية
(10-22) 

 املسؤولية تبينالثقافة التنظيمية على  ريثتأل املتعدد االحندار اختبار نتائج 020
 جتاه احلكومة االجتماعية

(10-51) 

 املسؤولية تبينالثقافة التنظيمية على  ريثتأل املتعدد االحندار اختبار نتائج 023
 جتاه املنافسني االجتماعية

(10-50) 

 املسؤولية تبينالثقافة التنظيمية على  ريثتأل املتعدد االحندار اختبار نتائج 020
 جتاه مجاعات الضغط االجتماعية

(10-52) 

جتاه خمتلف  االجتماعية املسؤولية تبينأتثري الثقافة التنظيمية على  نتائج 211
 أصحاب املصاحل الثمانية

(10-55) 

 املسؤولية تبينالثقافة التنظيمية على  ريثتأل املتعدد االحندار اختبار نتائج 210
 جتاه خمتلف أصحاب املصاحل االجتماعية

(10-50) 
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 ـشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا األ قائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 الرقم العنوان الصفحة
 (10) الدراسة هيكل ت
 (15-15) هرم كارول للمسؤولية االجتماعية 51

 (18-15) (الشامل)األداء االجتماعي  82

 (16-15) بطاقة األداء املتوازنمنوذج  63

 (10-15) منوذج بطاقة األداء املتوازن املستدام 62
 (11-15) منوذج أصحاب املصاحل 01
 (13-15) 26000 ايزو الشكل التوضيحي ملواصفة 04
 (15-18) حمددات الثقافة التنظيمية 15
 (18-18) الثقافة التنظيمية والفعالية 26
 (16-18) (سياسات/  هيكل / ثقافة)التأثريات  21

 (10-18) ة لدمج املسؤولية االجتماعية ضمن الثقافة التنظيمية للمؤسسةاملراحل املقرتح 101
 (15-10) تقييم الفرضية الرئيسية األوىل 505
 (18-10) اإلجابة على الفرضية الرئيسية األوىل 510
 (16-10) اإلجابة على الفرضية الرئيسية الثانية 538
 (10-10) تقييم الفرضية الرئيسية الثالثة 536
 (11-10) اإلجابة على الفرضية الرئيسية الثالثة 521
 (13-10) تقييم الفرضية الرئيسية الرابعة 525
تقييم أتثري الثقافة التنظيمية على االلتزام ابملسؤولية االجتماعية جتاه كل طرف من  544

 أصحاب املصاحل
(10-11) 

 (12-10) على الفرضية الرئيسية الرابعةاإلجابة  816
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 الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقامل قائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 الرقم العنوان الصفحة
 01 الستمارة الدراسة احملكمنيأمساء األساتذة قائمة  832
 02 املعتمدة استمارة الدراسة 832
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 قائمة احملكمني: 10امللحق رقم 

 

 الدراسة وقد مت ترتيبها حسب الرتتيب األجبدي للحروف استبيان حمكمي ساتذةاأل السادة أمساءفيما يلي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ستاذاأل الدرجة العلمية اجلامعة
 1 عامر عبد الكرمي الذحباوي أستاذ التعليم العايل العراق -جامعة الكوفة

 2 عبد الرمحان العايب أستاذ حماضر 1جامعة سطيف
 3 عبد الناصر رواحبي استاذ حماضر 1جامعة سطيف
 4 عبد الوهاب بلمهدي التعليم العايل أستاذ 1جامعة سطيف
 5 فتيحة ونوغي أستاذة حماضرة 1جامعة سطيف
 6 قاسم دمحم العنزي أستاذ التعليم العايل العراق -جامعة الكوفة

 7 مراد سكاك أستاذ حماضر 1جامعة سطيف
 8 وهيبة مقدم أستاذة حماضرة  جامعة مستغامن
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 استمارة الدراسة: 20امللحق رقم 
 : االستمارة رقم

 : املؤرخة يف
 :اسم املؤسسة

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 1_جامعة فرحات عباس سطيف 

 التجارية وعلوم التسيريكلية العلوم االقتصادية والعلوم 
 

 االستمارة 
 

 :بعنوان دراسة إبجراء الباحثة تقوم
 "أتثري الثقافة التنظيمية على املسؤولية االجتماعية للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية"

 _دراسة حالة بعض املؤسسات_
 وذلك استكماال ملتطلبات احلصول على شهادة الدكتوراه يف إدارة األعمال

 
 عبارات من عبارة لكل وموضوعية دقة بكل الرأي إببداء وذلك املرفقة االستمارة بتعبئة سيادتكم من التكرم يرجى هلذا

 .يف املكان املناسب( x)إشارة  بوضع وذلك مناسًبا، ترونه االستمارة مبا
 

 االستمارة موجهة إلطارات املؤسسة 
   أبن املعلومات املقدمة ستبقى سريّة ولن ُتستخدم إالّ ألغراض البحث العلمي فقط علما. 

 :التعريف مبتغريات الدراسة
الثقافة التنظيمية هي جمموع املبادئ واملعتقدات والقيم اليت يتشارك فيها أفراد املؤسسة، ومتثل النظام الذي يتبناه األفراد  :الثقافة التنظيمية

وقد مت استخدام منوذج هوفستيد العاملي ملعرفة طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة يف .واء فيما بينهم أو مع العامل اخلارجيويتعاملون وفقه س
 .املؤسسات اجلزائرية

املالكون، البيئة، احلكومة، ) هي عقد طوعي تلتزم به منظمات األعمال جتاه اجملتمع وخمتلف أصحاب املصاحل :املسؤولية االجتماعية
تتحقق فيه املنفعة املتبادلة وتقوم املنظمة بواجباهتا جتاه البيئة واجملتمع سعيا  (ملنافسون، العاملون، مجاعات الضغط، اجملتمع احمللي،املستهلكونا

هي املواصفة  0202مواصفة ارشادية سنة  ISOق التنمية والرفاهية لكل األطراف، ولقد وضعت منظمة التقييس العاملية منها لتحقي
ISO26000 مت اعتماد منوذج أصحاب املصاحل لقياس األداء االجتماعي ضمن هذا االستبيان . للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات

 .وهو من بني أهم النماذج املستعملة عامليا للمؤسسات اجلزائرية
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 املعلومات العامة: أوال
 ذكر                             أنثى                      :اجلنس .0

 ابتدائي                           متوسط               اثنوي                 جامعي:                    املستوى التعليمي .0
 رئيس مصلحة                  إطار           مدير                       رئيس قسم        :           املستوى الوظيفي .3
 سنة02أكثر من                سنة02-02             سنة02-5      سنوات     5أقل من          :سنوات اخلربة .4
 عمومية                                   خاصة                          خمتلطة:                مؤسسة  .5
 عامل:.........عدد عمال املؤسسة .6

 للمسؤولية االجتماعية ISO26000        للجودة ISO9001 للبيئة        ISO14001: املؤسسة متحصله على شهادة .7

 الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسة منوذج: اثنيا
موافق  السؤال

 بشدة
غري  موافق

 موافق
غري 

موافق 
 بشدة

بدون 
رأي 

 (حمايد)

     :(التفاوت يف السلطة)النفوذ الوظيفي 
      تتيح يل اإلدارة الفرصة الكافية إلبداء رأي يف أمور عملي

      متنحين اإلدارة الثقة واالستقاللية يف إجناز مهامي
      تقوم اإلدارة بتفويضي صالحيات كافية إلجناز مهام وظيفيت

      يف اختاذ القراراتالعاملني فيها  تقوم املؤسسة ابلتشاور مع
      :الفردية مقابل اجلماعية

      أشعر أنين حر يف املؤسسة اليت أعمل فيها
      تشجع اإلدارة على العمل اجلماعي أكثر من العمل الفردي

      أفضل العمل الفردي أكثر من العمل اجلماعي
      يتخلى العمال عن مصاحلهم الشخصية مقابل مصلحة اجلماعة

      جتنب املخاطرة
      متنحين اإلدارة املرونة الكافية للتصرف جتاه مهامي
      يستطيع املدير أن يغري خطة العمل تبعا للموقف

      تشجع املؤسسة على تقدمي االقرتاحات واألفكار اجلديدة
      ميتلك العامل القدرة على التعامل مع كل ما هو جديد وجمهول

 :نوثةمقابل األ الذكورة
      األفراد أداءاألداء هو املعيار احلقيقي لتقييم 

      وال جهوية يف املؤسسة ( بني الرجل واملرأة)عدم وجود فوارق عنصرية
القيادية واملناصب العليا يف املؤسسة وفقا ملبدأ الشخص املناسب يف املكان  األدوارمتنح اإلدارة املرأة 

 املناسب
     

      تفرق االدارة بني الرجل واملرأة يف توزيع املهام إىل على أساس الكفاءةال 



246 
 

 واقع املسؤولية االجتماعية للمؤسسات : اثلثا
 
 ............................................................................االجتماعية ما هي نظرتك للمسؤولية .1

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
  االجتماعية؟ ماذا تعين لك املسؤولية .2

   زام جتاه البيئة                الت            التزام جتاه محاية املستهلك     اه األفراد          التزام جت تمع            التزام جتاه اجمل
 التزام جتاه املنافسني                                       التزام جتاه املالكني             التزام جتاه مجاعات الضغط                 التزام جتاه احلكومة

 كل ما سبق ذكره   
 ال     ربها على ذلك      نعم          املسؤولية االجتماعية هي عمل تطوعي تتبناه املؤسسة طوعيا وال توجد قوانني جت .3

 التنظيمية وسياسات وإجراءات املنظمة للمؤسسةحنن نتبىن أبعاد املسؤولية االجتماعية ونسعى لدجمها يف ثقافتنا  .4

 موافق بشدة                 موافق               غري موافق              غري موافق بشدة                       حمايد 
 ..................................................................................ISO26000ماذا تعرف عن  .5

.................................................................................................................... 
 (يف املكان املناسب Xضع عالمة )الجتماعية ااملؤسسة تقوم ابلنشاطات التالية يف إطار ممارستها ملسؤوليتها  .6

 

موافق  السؤال
 بشدة

غري  موافق
 موافق

 

غري 
موافق 
 بشدة

دون 
رأي 

 (حمايد)
       تدعم املؤسسة اليت انتمي إليها اجلمعيات اخلريية .0
      تساهم املؤسسة يف دعم النشاطات الشبابية .0
      تساهم املؤسسة يف مشاريع محاية البيئة  .3
      لعاملني فيهاتوفر املؤسسة األمن والسالمة املهنية ل .4
      بشكل دوري إبجراء دورات تدريبية لعماهلاؤسسة تقوم امل .5
ملساعدهتم يف حل مشاكلهم  تقوم املؤسسة بتقدمي قروض للعمال .6

 املالية
     

      تشارك املؤسسة يف نشاطات مجعية محاية املستهلك .7
راء بشكل دوري حول اآلسرب حبوث السوق لتقوم املؤسسة إبجراء  .8

 اليت تقدمها هلم رضا عمالئها عن اخلدمات
     

      تعمل املؤسسة على استقبال شكاوى العمالء .9
      أتخذ املؤسسة اقرتاحات العمالء بعني االعتبار .02
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 مؤشرات األداء االجتماعي: رابعا
 

 :تتحقق املسؤولية االجتماعية من طرف املؤسسة جتاه خمتلف أطراف املصاحل وذلك من خالل
 

 السؤال

 

موافق  
 بشدة

غري  موافق
 موافق

 

غري 
موافق 
 بشدة

دون 
رأي 

 (حمايد)
      املالكون .1

      تسعى إدارة املؤسسة إىل حتقيق عوائد مالية تتناسب وحجم االستثمارات
      تسعى املؤسسة إىل تكوين مسعة متميزة يف جمال عماهلا

      حتقيق عوائد مالية عالية من أجلتسعى إدارة املؤسسة إىل زايدة حجم املبيعات 
      (املادية وغري املادية) أصوهلاحلماية  األولويةتقوم إدارة املؤسسة إبعطاء 

      العاملون .2
      اجلهود املبذولة من طرف العاملني يتماشىنظام الرواتب واألجور عادل 
      يف خمتلف اجملاالت الوظيفيةقية توفر املؤسسة فرص كثرية للرت 

      تويل املؤسسة اهتماما بتدريب العاملني
      تسعى إدارة املؤسسة إىل حتسني ظروف العمل للعاملني 

      ابلرضا عن العطل اليت متنحها املؤسسةلدى العمال هناك شعور 
      املستهلكون .3

      تسعى املؤسسة لتقدمي أفضل املنتجات للمستهلكني
      املستهلكني ابخلدمات اجلديدة يف حينهاتقوم املؤسسة إبشعار 

تتبع املؤسسة سياسة تسعريية حتافظ على املستهلكني وتقوي جسور الثقة 
 والوالء

     

      تستجيب املؤسسة بشكل سريع للتغريات يف احتياجات املستهلكني
      توفر املؤسسة اإلرشادات حول استخدام املنتجات 

      اجملتمع احمللي .4
      تسعى املؤسسة إىل بناء عالقات إجيابية مع مؤسسات اجملتمع املختلفة

      تقوم املؤسسة برعاية نشاطات ثقافية حملية
      تعمل املؤسسة على توظيف العاملني ذوي االحتياجات اخلاصة 

      تسعى املؤسسة لتبادل اخلربات مع املؤسسات احمللية والدولية
      تسعى املؤسسة إىل توعية اجملتمع ابملواضيع املتعلقة ابلسالمة املهنية والبيئية
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موافق   السؤال
 بشدة

غري  موافق
 موافق

 

غري 
موافق 
 بشدة

دون 
رأي 

 (حمايد)
      البيئة احمليطة .5

      (املياه، اهلواء، الرتبة)هتتم املؤسسة ابحلد من التلوث البيئي مبكوانته 
      للموارد املتاحة  األمثلتسعى املؤسسة لالستخدام 

      تسعى املؤسسة للتشجري وزايدة املساحات اخلضراء يف بيئة عملها
      لدى املؤسسة وسائل متعددة ملعاجلة املنتجات الضارة ابلبيئة احمليطة هبا

      احلكومة .6
      تلتزم املؤسسة ابلتشريعات الصادرة عن احلكومة

      هناك توجه من قبل املؤسسة حنو احرتام تكافؤ فرص التوظيف
      (الضرائب والرسوم)تعطي املؤسسة أولوية حنو تسديد كافة التزاماهتا املالية 

      تساهم املؤسسة يف حل املشاكل االجتماعية املتعلقة ابلقضاء على البطالة
      القادمني من القطاع العام واخلاصتقوم املؤسسة بتدريب وإعادة أتهيل األفراد 

      املنافسون .7
      تدرك املؤسسة خصائص املنتجات اليت يقدمها منافسيها

      تتبع املؤسسة إسرتاتيجية منافسة نزيهة
      عاملني من املؤسسات املنافسةللاملؤسسة سياسة استقطاب  ال متلك

      لدى املؤسسة نظام معلومات موثوق حول املنافسني 
      لدى املؤسسة إدراك واضح ابملوقع الذي حتتله بني منافسيها

      مجاعات الضغط .8
تقوم املؤسسة بتقدمي معلومات دقيقة وموثوقة للصحافة واإلعالم حول طبيعة 

 عملها 
     

      املختصة حبماية املستهلكلدى املؤسسة عالقات جيدة مع املنظمات 
      اليت تلعبها مجاعات محاية البيئة واألنشطةحترتم املؤسسة الدور االجتماعي 

      حترتم املؤسسة رأي النقاابت العمالية 
 

 هللاتمت بحمد  
 

 نشكر تعاونكم وتقبلوا منا ف ائق االحترام والتقدير



 :امللخص
الدراسة إىل معاجلة إشكالية مهمة تتمحور حول حتديد مدى أتثري الثقافة التنظيمية على املسؤولية االجتماعية للمؤسسات، ابلتطبيق  هدفت

 .على بعض املؤسسات االقتصادية اجلزائرية اليت تنشط يف كل من والييت سطيف و برج بوعريريج
النفوذ الوظيفي، اجلماعية مقابل : إىل توفر األبعاد األربعة املكونة لنموذج هوفستيد للثقافة التنظيمية وهي وتوصلت الدراسة يف جانبها التطبيقي

الدراسة  الفردية، جتنب املخاطرة والذكورة مقابل األنوثة، بدرجات مقبولة ضمن الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات حمل الدراسة، كما توصلت
ؤولية االجتماعية لدى إطارات املؤسسات حمل الدراسة، ولكن هذا ال ينفي ممارسة هذه املؤسسات ملسؤوليتها االجتماعية ولو إىل غياب ثقافة املس

جدا بدرجة مقبولة، وإن كان هناك تفاوت يف درجة االلتزام ابملسؤولية االجتماعية جتاه األطراف أصحاب املصاحل، حيث كانت املمارسة مقبولة 
يف حني متارس بشكل مقبول جتاه كل من العمال، املستهلكني، البيئة، احلكومة، املنافسني ومجاعات الضغط، أما فيما خيص االلتزام  جتاه املالكني،

فيما خيص أتثري الثقافة التنظيمية . جتاه اجملتمع فكان بدرجة متوسطة وهذا ما جيعل املؤسسات حمل الدراسة بعيدة عن مفهوم املؤسسة املواطنة
دة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية على التزامها مبسؤوليتها االجتماعية جتاه خمتلف األطراف أصحاب املصاحل، أعطت النتيجة أبن السائ

 .املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ال ميكن فرضها بقوة القانون وإمنا جيب أن تنبع من قيم املؤسسة ومبادئها
 االقتصادية املؤسسات يف املسؤولية االجتماعية ممارسة تفعيل إىل الرامية التوصيات و االقرتاحات من مجلة الدراسة هذه يف األخري قدمت

من خالل العمل على غرس ثقافة املسؤولية االجتماعية مفهوما وممارسة ضمن الثقافة التنظيمية للمؤسسات وقبل ذلك رسالتها ورؤيتها  اجلزائرية،
 .د برامج إىل قيم مرتسخة يف ثقافتها التنظيميةاإلسرتاتيجية واالنتقال هبا من جمر 

 .املؤسسة االقتصادية اجلزائرية املصاحل، أصحاب االجتماعية للمؤسسات، املسؤولية منوذج هوفستيد، الثقافة التنظيمية،: الدالة الكلمات
 

Summary: 

This research aims to study the problematic of the impact of the organizational culture on the social 

responsabilty of the enterprises through empirical study of some of enterprises operating in the districts of 

Setif and Bordj Bou Arreridj. 

The empirical study revealed that the four dimensions composing the organisational culture of 

Hofstede model were available: the career influence, the collectivity against the individuality, risk 

avoidance and the masculinity against the femininity. The availability of this components had an accepted 

degrees in the organizational culture of the firms under study, the research also showed the absence of the 

culture of the social responsibility in the same sample, but that does not deny the existence of some social 

responsibility practices in these firms, with acceptable levels. Though, there was some variation in the 

degree of commitment to the social responsibility toward the stakeholders, whereas the practices were 

very acceptable toward the owners. The same practices can be considered as acceptable toward: 

employees, consumers, environment, government, competitors and the lobbies. However, the same 

empirical study showed that the commitment towards the community was moderate, thus, we can assert 

that the firms under study are far from to be considered as citizenship firms. Concerning the impact of the 

prevailing organizational culture on the commitment to the social responsibility towards the various 

stakeholders, the study revealed the social responsibility can not be imposed by the force of law, but it 

must be stemed from the organization's values and principles. 

Finally, the study suggests a number of recommendations that aim to enhance the practices of the 

social responsibility in the Algerian firms, through working on establishing the culture of the social 

responsibility within the organizational culture of the firms, and also in the mission and the strategic 

vision which must be transformed from simple programs to values rooted in the culture of the firm. 

Key words: organizational culture, Hofstede model, corporate social responsibility, stakeholders, 

Algerian firms. 


