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أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه عموم في العموم االقتصادية
تحت عنوان:

التوجو نحو تحقيق أبعاد االستدامة كمدخل لتعزيز المؤسسات المستدامة
 -دراسة مقارنة بين مؤسسة  ENPECسطيف ومؤسسة  SANIAKبعين الكبيرة -

تحت إشراف األستاذ الدكتور:

من إعداد الباحثة:

محمد بوىزة

مريم قطوش
لجنـــة المناقشــة
الرتبة العممية

الجامعة

الصفة

االسم والمقب
أ.د عماري عمار

أستاذ

جامعة سطيف 1

رئيسا

أ.د بوىزة محمد

أستاذ

جامعة سطيف 1

مشرفا ومقر ار

أ.د قطاف ليمى

أستاذ

جامعة سطيف 1

عضوا مناقشا

أ.د شاقور سعيد شوقي

أستاذ

جامعة جيجل

عضوا مناقشا

د .كواشي مراد

أستاذ محاضر أ

جامعة أم البواقي

عضوا مناقشا

د .ربيع المسعود

أستاذ محاضر أ

جامعة بسكرة

عضوا مناقشا

السنة الجامعية2012/2012 :

شكر وعرف ان
الحمد هلل حمدا كثيرا على نعمة التوفيق والسداد ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
يشرفني أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير واالمتنان لكل من قدم لي يد
العون في إنجاز ىذا البحث وأخص بالذكر:
األستاذ الدكتور :محمد بوىزة الذي تحمل عبئ اإلشراف على ىذه الرسالة
وعلى اىتمامو وتوجيياتو ومتابعتو ودعمو وحرصو إلنجاز ىذا البحث في
صورتو النيائية.
األساتذة األف اضل أعضاء لجنة المناقشة الموقرين الذين تحملوا عبئ قراءة
ىذه الرسالة وتقييميا ونقد جميع جوانبيا.
زمالئي األساتذة في كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بسطيف:
زين الدين باروش ،حسين بورغدة ،قطاف ليلى ،عبد الرحمان العايب ،جمال
منصوري ،ليندة رق ام ،ريمة خلوطة.
مدراء كل من المؤسستين محل الدراسة وعلى رأسيم السيدة بوحصان مسؤولة
الموارد البشرية ،السيد بن الشيخ مسؤول اإلنتاج ،السيد عاشوري عبد الناصر.

اإلىداء
أىدي ثمرة جيدي ىذا إلى:
روح جدتي "خديجة" رحميا اهلل وأسكنيا فسيح جنانو.
ك أَاال تَ ْعبُدُوا إِاال إِيااهُ َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْحسَانًا{ أمي
إلى من ق ال فييما عز وجلَ } :وقَضَ ٰ
ى َربُّ َ
الغالية ووالدي العزيز أطال اهلل في عمرىما.
إلى من سير معي الليالي وسندي في ىذه الحياة زوجي وأستاذي حسين بورغدة.
إلى ولدي العزيزين قصي ومعتز حفظيما اهلل.
إلى إخوتي وأخواتي.

المق دمة الع امة

املقدمة العامة
جمه ــيد:
الىثحر مىا ًدزن الخلدم الللمي والخىىىلىجي الري ػهدجه إلاوظاهُت والطُما في الدوٌ الصىاكُت
املخلدمت وججلى ذلً بؼيل واضح زالٌ الللىد الللُلت املاطُت ،والًصاٌ في جىامي بصىزة الفخت للىـس،
وول هرا أدي ئلى حلاؿم الخأزحراث املباػسة وغحر املباػسة لإلوظان كلى البِئت بمسخلف ميىهاتها
ومىازدها.
والػً أن دوز إلاوظان وجأزحره كلى البِئت وان بؼبُلت الخاٌ مً زالٌ الخىطم السهُب في وؼاػاث
املإطظاث وجصاًد أكدادها وفسوكها ومجاالث كملها دون كُىد وطىابؽ ،وهرا ما أدي ئلى ؿهىز اللدًد
مً املؼىالث البُئُت والاحخماكُت والاكخصادًت والتي مظذ إلاوظان والبِئت ملا.
وأمام جفاكم هره املؼىالث وامللظالث كلد مإجمس ألامم املخددة للبِئت والخىمُت طىت  2991في
مدًىت زٍىدحاهحرو بالبراشٍل وأػلم كلُه مإجمس كمت ألازض ،واهبثلذ كىه زؼت طمُذ بأحىدة اللسن
 ،12وبمىحب هرا املإجمس جأطظذ لجىت ألامم املخددة للخىمُت املظخدامت ،وجظمىذ اجفاكُاث دولُت
ػملذ اللدًد مً اللظاًا ذاث الصلت بالخىمُت املظخدامت ،ومنها خماًت الخىىق البُىلىجي ،كظاًا حغحر
املىار ،خماًت الغاباث وميافدت الخصخس...الخ ،هما دكا ئلى طسوزة ملالجت اللظاًا البُئُت والخىمىٍت
مً أحل الخفاؾ كلى مظخلبل البؼسٍت ،ومً هىا ججلذ فىسة الخىمُت املظخدامت بمفهىمها وبمسخلف
أبلادها.
وفي الىكذ الري واهذ فُه مظإولُت املدافـت كلى البِئت مً حمُم املساػس واملؼىالث والخأزحراث
التي تهدد ميىهاتها مً مهمت الخيىماث والدوٌ ،فلد حاءث أحىدة اللسن  12لخلؼي وجدمل املإطظت
الاكخصادًت حصءا هبحرا مً املظإولُت كً خماًت البِئت التي حلمل فيها ،وهدا في ئػاز الخىحه هدى
الخىمُت املظخدامت.
فاملإطظت الاكخصادًت ولفتراث ػىٍلت زهصث كلى الجىاهب الاكخصادًت واملالُت وبالخالي جىطلذ هثحرا
في هرا الجاهب ووان ذلً كلى خظاب حىاهب أزسي ،وهي التي ولدث اللدًد مً املؼىالث ،ففي
الظابم واهذ جىافظُت املإطظاث جلاض بما جدلله مً أزباح وهخاةج بؼتى الؼسق والىطاةل .وهرا ما
أدي ئلى هبر حجم املإطظاث وشٍادة كدد اللاملحن فيها وشٍادة كدد فسوكها وكدد جىىىلىحُاتها وشٍادة
هفىذها وطغىػاتها كلى ألاحهصة الخيىمُت ،والتي لم حظخفد منها املجخملاث ولم جدصل منها كلى أًت

أ

املقدمة العامة
مظاهمت خلُلُت جصٍد مً دزحت جؼىزها وجدظحن هىكُت أفسادها .وصاخب ول هرا مبالغت في الخأزحر
كلى البِئت الؼبُلُت واملخمثلت في جلىر املُاه وألازاض ي والتربت والهىاء...ئلخ.
هما كملذ املإطظاث ولفتراث ػىٍلت مً الصمً كلى إلاطاءة ئلى أفساد املجخمم خُث همؼذ الفسد
ولم حلؼه خله مً اللىاًت والسكاًت طىاء دازل بِئت اللمل ،خُث لم جساعي هثحرا مً الجىاهب
الخاصت بالخفاؾ كلى طالمخه وصخخه الجظدًت والىفظُت والاحخماكُت ولم جدظً هىكُت خُاة
كمالها ولم حظم ئلى جؼىٍس ؿسوف كملهم وأهملذ اللدالت الىؿُفُت ولم جخذ لهم فسصت للخلدم املنهي أو
الىؿُفي...الخ .وهرلً لم حظاهم في جدكُم مسخلف ألاوؼؼت الاحخماكُت مً صخت وحللُم
وئطيان...الخ .وول هرا في ئػاز اللىاصس التي جسص بِئت اللمل الخازحُت.
واهؼالكا مً هرا وله ومً أحل جفادي الجىاهب الظلبُت في ألاطالُب الخىمىٍت امللخمدة ػُلت هره
الفترة ،وبفظل جىامي الىعي الدولي خىٌ طسوزة الخسلص مً هره ألاطالُب ،والري ججظد في اوللاد
اللدًد مً املإجمساث واللمم اللاملُت الداكُت ئلى طسوزة الخسلي كً هرا الىهج واطدبداله بىهج جىمىي
بدًل ٌلىض ول الىلاةص الظابلت ،وهرا في ئػاز ما ٌظمى بالخىمُت املظخدامت ،وذلً مً زالٌ
الخدىٌ ئلى املإطظاث املظخدامت والتي حلمل كلى جدلُم مسخلف أبلاد الخىمُت املظخدامت ،وجدلُم
أهم أدواتها واملخمثلت في خصىلها كلى ػهاداث املؼابلت للملاًحر واملىاصفاث اللُاطُت اللاملُت ذاث
الصلت بالخىمُت املظخدامت باإلطافت ئلى ئدازة مسخلف الاػساف ذاث املصلخت باملإطظت وأزر بلحن
الاكخباز ليل اوؼغاالتهم وجؼللاتهم واللمل كلى دمجها في اطتراجُجُاث وطُاطاث وزؼؽ املإطظت
والخدلي باملظإولُت البُئُت والاحخماكُت ،وألازر بلحن الاكخباز ول هره الجىاهب في مسخلف وؼاػاتها
ووؿاةفها والخىحه هدى اطخددار وؿُفت الاطخدامت.
وهرا ما حظعى بلع املإطظاث ئلى اللمل به مىر أن جبلىز مفهىم الخىمُت املظخدامت في الظىىاث
الللُلت املاطُت ،والتي جخجلى في مداولت جدلُم الخىمُت اهؼالكا مً ئكادة صُاغت اليؼاػاث كلى
املظخىي الىلي والجصتي وابخياز وؼاػاث حدًدة جماما واللمل كلى بلىزتها بدُث جيىن ملبىلت زلافُا
وممىىت اكخصادًا ومالةمت بُئُا وكابلت للخؼبُم طُاطُا وكادلت احخماكُا ،وؿهس ئلى الىحىد مصؼلح
حدًد ٌظمى باملإطظت املظخدامت.
وأن هرا ال ًخدلم كلى املظخىي الىلي فلؽ ،بل ًخدلم بالدزحت ألاولى كلى املظخىي الجصتي ،خُث
أوولذ املهمت للمإطظاث بمسخلف أػيالها وأهىاكها ،وذلً مً زالٌ اللمل الجاد كلى طسوزة الخىحه

ب

املقدمة العامة
هدى جدلُم مسخلف أبلاد الخىمُت املظخدامت وما ًسجبؽ بها مً وؼاػاث مىملت والخىحه هدى حلصٍص
املإطظاث املظخدامت.
أوال :جددًد إلاصكاليت
مً زالٌ ما حاء في امللدمت الظابلت فاهه ًمىً ػسح إلاػيالُت الخالُت:
هل التىحه هدى جدليم أبعاد الاستدامت من صأهه أن ٌعصش املؤسساث املستدامت ؟
وٍىبثم كً هرا الظإاٌ مجمىكت مً ألاطئلت الفسكُت والتي ًمىً ذهسها في:
 هل جىلي املإطظاث الاكخصادًت الجصاةسٍت الاهخمام اليافي لخدلُم مسخلف أبلاد الخىمُت
املظخدامت؟
 ماهي أهم أدواث جدلُم الخىمُت املظخدامت في املإطظاث الاكخصادًت الجصاةسٍت؟
 هل جدلي املإطظاث الاكخصادًت الجصاةسٍت باملظإولُت الاحخماكُت مً ػأهه أن ًدكم
املإطظاث املظخدامت؟
 هل تهخم املإطظاث الاكخصادًت الجصاةسٍت بخدلُم زغباث وجؼللاث ألاػساف ذاث املصلخت
باملإطظت؟
 هل جىحد فسوق ذاث داللت ئخصاةُت بحن جىحه ول مً مإطظت  ENPECطؼُف ومإطظت
 SANIAKبلحن الىبحرة لخدلُم أبلاد الخىمُت املظخدامت همدزل لخلصٍص املإطظاث
املظخدامت جسحم ئلى الازخالف في هىق املإطظت ؟
ثاهيا :الفسضياث
ئن ئػيالُت املىطىق املساد دزاطخه كد جثحر كددا مً اللظاًا واملخغحراث املؼسوخت للخدلُل
وامللالجت ،ومىه ًمىً لىا صُاغتها في ػيل فسطُت أو كدة فسطُاث ،وبالخالي هي كبازة كً هدُجت
هخىكم الىصىٌ ئليها ،وجداوٌ الدزاطت ئزباث صختها أو كدم صختها (هفيها) .وكلُه ًمىً صُاغت
الفسطُاث الخالُت:
الفسضيت العامت
إن التىحه هدى جدليم أبعاد التىميت املستدامت من صأهه أن ٌعصش املؤسساث املستدامت.

ت

املقدمة العامة
الفسضياث الفسعيت
ًمىً ججصةت الفسطُت اللامت ئلى مجمىكت مً الفسطُاث الفسكُت والتي ًمىً ذهسها فُما ًلي:
الفسضيت الفسعيت ألاولى:
جىلي املإطظاث الاكخصادًت الجصاةسٍت الاهخمام اليافي لخدلُم مسخلف أبلاد الخىمُت املظخدامت.
الفسضيت الفسعيت الثاهيت:
هىان اللدًد مً ألادواث التي ًمىً مً زاللها للمإطظاث الاكخصادًت الجصاةسٍت جدلُم الخىمُت
املظخدامت.
الفسضيت الفسعيت الثالثت:
ئن جدلي املإطظاث الاكخصادًت الجصاةسٍت باملظإولُت الاحخماكُت مً ػأهه أن ًدكم املإطظاث
املظخدامت.
الفسضيت الفسعيت السابعت:
تهخم املإطظاث الاكخصادًت الجصاةسٍت بخدلُم زغباث وجؼللاث ألاػساف ذاث املصلخت باملإطظت.
الفسضيت الفسعيت الخامست:
جىحد فسوق ذاث داللت ئخصاةُت بحن جىحه ول مً مإطظت  ENPECطؼُف ومإطظت  SANIAKبلحن
الىبحرة لخدلُم أبلاد الخىمُت املظخدامت همدزل لخلصٍص املإطظاث املظخدامت جسحم ئلى الازخالف في
هىق املإطظت.
ثالثا :أهميت الدزاست
هدُجت املؼاول التي زلفتها املإطظاث (الاخخباض الخسازي ،اطخجزاف الثرواث ،الخلىر ،الخىىق
البُىلىجي،...،الخ) ،فلد آن ألاوان ئلى طسوزة جفلُل الخىمُت املظخدامت كلى مظخىي املإطظاث
والخىحه هدى حلصٍص وجدكُم املإطظاث املظخدامت.


ث

املقدمة العامة
هما أن هىان حهاث طغؽ كاملُت ومدلُت مثل بسهامج ألامم املخددة للخىمُت ،اللىاهحن والدؼسَلاث،
مإطظاث املجخمم املدوي ،الجملُاث الخظس ،حملُاث خماًت املظتهلً،...،الخ ،ختى كلى املظخىي
الدولي كلدث هدواث ومإجمساث داكُت ئلى طسوزة جىحه الاكخصادًاث واملإطظاث هدى جدلُم الخىمُت
املظخدامت مً زالٌ اللمل الجاد والدؤوب لخدلُم مسخلف أبلادها البُئُت ،الاحخماكُت ،الاكخصادًت
والظُاطُت واللمل كلى الخدلي باملظإولُت الاحخماكُت وئدزاٌ مبادب الخىمُت املظخدامت في وؼاػاث
ووؿاةف املإطظاث ،وول هرا مً ػأهه أن ٌلصش وٍدكم املإطظاث املظخدامت.
فاملإطظاث الساةدة في مسخلف دوٌ اللالم الُىم هي جلً التي جساعي مسخلف أبلاد الاطخدامت في
مجمل وؼاػاتها ووؿاةفها ،وحلخبر الاطخدامت محزة جىافظُت جسفم مً أدائها وجدافف كلى همىها مما
ًظمً لها اطخمسازٍتها ودًمىمتها وألحل هرا وله جأحي هره الدزاطت لخبُان مياهت املإطظت الجصاةسٍت
ودوزها في جدلُم الخىمُت املظخدامت وحظلُؽ ألاطىاء كلى واخدة مً أهم املىاطُم الهامت مً زالٌ
اللُام باحساء دزاطت حادة خىٌ الجهىد املبرولت مجن ػسف ئدازة املإطظاث الجصاةسٍت وملسفت مدي
زغبتها وحدًتها في الخىحه هدى حلصٍص املإطظاث املظخدامت.
زابعا :أهداف الدزاست
حظعى هره الدزاطت ئلى جدلُم مجمىكت مً ألاهداف والتي هرهسها في الىلاغ الخالُت:
 زصد وملسفت واكم الخىمُت املظخدامت في املإطظت الجصاةسٍت مً زالٌ حشخُص وجدلُل
مسخلف أبلادها ومبادئها.
 الخلسف كلى مدي مظاهمت هرا الخىحه في جىمُت وجؼىٍس املمازطاث إلادازٍت امللخمدة كلى
الاهخمام بالجىاهب البُئُت والاحخماكُت في واكم املإطظاث الجصاةسٍت.
 تهدف هره الدزاطت ئلى الخىصل ئلى مجمىكت مً الىخاةج خىٌ مدي اهخمام املإطظاث
الاكخصادًت الجصاةسٍت وبالخددًد ول مً مإطظت  ENPECطؼُف ومإطظت  SANIAKبلحن
الىبحرة بمسخلف أبلاد الخىمُت املظخدامت ،وهل هره ألازحرة حلمل كلى حلصٍص املإطظاث
املظخدامت.
 تهدف هره الدزاطت ئلى ملسفت اللالكت بحن مسخلف أبلاد الخىمُت املظخدامت وأدواث جدلُلها،
الهدف النهاتي للىدُجت الثالزُت ،ئػباق خاحاث وزغباث مسخلف ألاػساف ذاث املصلخت
باملإطظخحن مدل الدزاطت وجدلي هاجحن ألازحرجحن باملظإولُت الاحخماكُت.
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 تهدف هره الدزاطت ئلى ئزساء وشٍادة زصُد املىخبت الجصاةسٍت خىٌ حاهب مهم مً حىاهب
امللسفت الللمُت والىـسٍت خىٌ مىطىق الخىمُت املظخدامت ،وجدث مظإولي املإطظاث
الجصاةسٍت كلى طسوزة ألازر بها في مجمل اللسازاث املخسرة في مإطظاتهم والخىحه هدى حلـ ـ ـ ــصٍص
املإطظاث املظخدامت.
 تهدف هره الدزاطت ئلى جلدًم كُمت كلمُت مظافت خىٌ مىطىق حدًس بالدزاطت والبدث
الطُما في الظىىاث الللُت املاطُت والتي جىامى فيها الىعي الفسدي والجماعي املدلي والدولي
السطمي وغحر السطمي خىٌ املؼالبت بالخىحه هدى ئدماج إلادازة البُئُت طمً اهخماماث
مظإولي املإطظاث وألازر بمبادب املظإولُت الاحخماكُت للمإطظاث.
خامسا :مىهج و أدواث الدزاست
ئن املىهج هى الري ًبن مسخلف الخؼىاث التي ٌلخمد كليها الباخث مً أحل جىـُم اللمل البدثي
الري ًلىم به للىصىٌ ئلى الىخاةج وجلص ي الخلاةم ،فهى ئذا ألاطلىب الري ٌظحر كلُه وي ًصل ئلى
الهدف املسحى.
وبالخالي فاملىهج هى مسخلف الؼسق التي ًيبغي أن ٌظحر كليها الباخث في دزاطخه للـاهسة مىطىق
البدث ،وذلً مً أحل الىؼف كً ػبُلت الـاهسة وما ًىخىفها مً أطباب ومظبباث.
واملىهج املؼبم لدزاطت أي ؿاهسة بدثُت ًسجبؽ ازجباػا وزُلا باإلػيالُت املؼسوخت ،وٍسجبؽ أًظا
بالفسطُاث امللدمت مللالجت املىطىق وبؼبُلخه ،زاصت في الللىم الاحخماكُت وإلاوظاهُت ،ولِع ول
مىهج ًصلح مللالجت حمُم املىاطُم.
وفي دزاطدىا ّلهرا املىطىق طىلخمد كلى املىاهج الخالُت:
 املىهج الىصفي التدليلي :وٍلصد به ول ما يهخم بجمم وجلخُص الخلاةم املسجبؼت بمىطىق دزاطتملحن ،أو أي هىق مً الـىاهس التي ًمىً للباخث دزاطتها وملالجتها ،وهرا املىهج ٌلد مً أهثر املىاهج
اهدؼازا في مجاٌ الللىم إلادازٍت وإلاوظاهُت والاحخماكُت.
 املىهج إلاخصائي :طيظخلحن أًظا باملىهج إلاخصاتي مً خُث وىهه ػسٍلت هامت مً ػسق البدثالللمي التي حلخمد بالدزحت ألاولى كلى ألاطلىب الىمي وجدلُل البُاهاث ،وذلً باطخسدام مجمىكت مً
ألادواث.
ئن أدواث الدزاطت جخددد ػبلا للمىطىق املساد ملالجخه ،وهرا ألازحر ًفسض كلى الباخث هىكا مً
ألادواث التي ٌظخلحن بها لدزاطت وملالجت املىطىق ،هرا مً حهت ،ومً حهت زاهُت جخددد جبلا لؼبُلت
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البُاهاث املخىفسة ،وهرلً جبلا للمىهج املظخسدم في الدزاطت ،وكلى هرا ألاطاض فان دكت وصدق
البُاهاث التي ًجملها الباخث جخىكف كلى خظً ازخُازه لهره ألادواث والتي جخمثل في:
 املالخظت العلميت :حلخمد املالخـت الللمُت كلى كُام الباخث بمالخـت ؿاهسة مً الـىاهس أو طلىنملحن لفسد أو حماكت مً ألافساد في املُدان ،وَسجل مؼاهداجه لىكاتم ملُىت جخللم بخصسف أو طلىن
اللماٌ أو الـاهسة املساد دزاطتها ،ومالخـت وججمُم هره الىكاتم أو الخلاةم املخصلت بهرا الظلىن
الطخسالص بلع املإػساث منها.
ئن هره ألاداة جلدم لىا صىزة واضخت وواكلُت كً الـاهسة مىطىق الدزاطت ،وما ًخصل بها مً
حغحراث ،فبلُت ألادواث ألازسي جبلى غحر وافُت للىؼف كً ول ما هى غحر ؿاهس ،وحظاكد في الىكذ
هفظه كلى جدلُم فهم أكمم ملا ًدوز باملإطظت مدل الدزاطت خىٌ اللدًد مً الجىاهب ذاث الصلت
بمىطىق البدث.
 امللابلت الشخصيت :حلد امللابلت الشخصُت مً أهثر ألادواث املظخلملت في حمم البُاهاث مً املُدان،خُث ًلىم الباخث بااللخلاء مم مً ًداوٌ اطخجىابهم ،زم ًخم الىلاغ والخىاز وجبادٌ املللىماث كً
ػسٍم مجمىكت مً الىطاةل أهمها جىحُه أطئلت ملُىت وئزازة املظخجىب بمجمىكت مً املثحراث
الخافصة.
وكً ػسٍم هره ألاداة ًخمىً الباخث مً ملابلت املظخجىب وٍجلع مله وحها لىحه وٍخداوز
وٍدبادٌ الىلاغ وألافياز  ،وبالخالي ًمىً للباخث أن ٌغحر ألاطلىب ئذا وان هىان غمىض ئلى أن ًدصل
كلى الجىاب الظلُم.
 السجالث والىثائم :خُث جمذ الاطخلاهت بالسجالث والىزاةم املىحىدة في مسخلف مصالح املإطظتمدل الدزاطت ،ومً بحن هره السجالث والىزاةم هجد :الخلازٍس ،السجالث والىزاةم الخاصت ببلع
املخغحراث التي جسدم املىطىق  ،وإلاخصاةُاث الخاصت ببلع الجىاهب املخلللت بمىطىق الدزاطت.
 الاستمازة :هي كبازة كً اطخبُان ًدخىي كلى اللدد اليافي مً ألاطئلت التي ًسي الباخث أن إلاحابتكليها جىفي ملا ًخؼلبه البدث مً بُاهاث ومللىماث ،والباخث هى الري ًخىلى بىفظه جىشَم هره
الاطخمازة كلى أفساد اللُىت ،وَؼسح لهم الغسض منها وجفاصُلها وٍخلهد لهم بأن ئحاباتهم طخلامل
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بظسٍت وأنها حظخلمل ألغساض كلمُت بدخت ،وبلد إلاحابت كً أطئلت هره الاطخمازةً ،لىم الباخث
بجملها وجفسَغها واطخسالص الىخاةج منها.
سادسا :الدزاساث السابلت
طىداوٌ في هره الىلؼت جلدًم مجمىكت مً الدزاطاث الظابلت ذاث الصلت باملىطىق مً أحل
الاطخفادة منها في اللدًد مً املجاالث ومً أهم هره الدزاطاث هرهس ما ًلي:
 .1الدزاساث العسبيت:

 دزاست مدمد فالق  4112والتي حاءث بلىىان " :مساهمت املسؤوليت الاحتماعيت في جدليم
ميزة جىافسيت مستدامت في مىظماث ألاعمال  -دزاست ميداهيت في املؤسساث الاكتصادًت
الجصائسٍت الحاصلت على صهادة الاًصو  " 0111أػسوخت دهخىزاه كلىم في كلىم الدظُحر ولُت
الللىم الاكخصادًت الخجازٍت وكلىم الدظُحر ،حاملت خظِبت بً بىكلي الؼلف.
خُث هدفذ هره الدزاطت ئلى مداولت الخلسف كلى مدي مظاهمت املظإولُت الاحخماكُت في جدلُم
املحزة الخىافظُت املظخدامت في املإطظاث الاكخصادًت الجصاةسٍت الخاصلت كلى ػهادة الاًصو 9999
وذلً مً زالٌ جدلُم ما ًلي:
 الخلسف كلى مظخىي ئدزان املدًسًٍ في املإطظاث الاكخصادًت الجصاةسٍت الخاصلت كلىػهادة الاًصو  9999ملفهىم املظإولُت الاحخماكُت.
 مىاكؼت ػبُلت بسامج املظإولُت الاحخماكُت التي جمازطها املإطظاث الاكخصادًت الجصاةسٍتالخاصلت كلى الاًصو .9999
 جىطُذ ػبُلت الخأزحر بحن زصاةص املإطظاث الاكخصادًت الجصاةسٍت الخاصلت كلى الاًصو( 9999امللىُت ،اللؼاق ،الدجم) ومدي جؼبُلها للمظإولُت الاحخماكُت.
 جىطُذ ػبُلت الخأزحر بحن جؼبُم املظإولُت الاحخماكُت ومدي ئدامت املحزة الخىافظُت لدياملإطظاث الاكخصادًت الجصاةسٍت الخاصلت كلى الاًصو .9999
خُث طاكدث ول هره ألاهداف في فهم الترابؽ بحن دوافم وهخاةج جؼبُم املظإولُت الاحخماكُت ملابل
املىافم الاكخصادًت وألازالكُت ،خُث جىاحه مىـماث ألاكماٌ في كالكتها باملجخمم الري حلمل فُه.
ومً بحن ما جىصلذ ئلُه هره الدزاطت مً هخاةج ما ًلي:
 أن الدوافم التي حشجم مىـماث ألاكماٌ كلى الاطؼالق بمظإولُتها الاحخماكُت حلىد ملصاًاكدًدة خُث ًمىً جلخُصها في جدظحن طملت املىـماث ،والتي جبجى كلى أطاض الىفاءة
د
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في ألاداء ،والىجاح في جلدًم الخدماث ،والثلت املخبادلت بحن املىـماث وأصخاب املصالح
ومظخىي الؼفافُت التي جخلامل بها هره املىـماث ،ومدي مساكاتها لالكخبازاث البُئُت
واهخماماتها باالطدثماز البؼسي.
 ئن كُام مىـمت ألاكماٌ بمظإولُتها الاحخماكُت ججاه أصخاب املصالح وغحرهم في املجخممٌظاهم في جدظحن صىزتها ومسهصها في أذهان املظتهلىحن والجمهىز مما ًىلىع اًجابُا كلى
زبدُت املىـمت ،لهرا فان املظإولُت الاحخماكُت حلخبر اطدثمازا مظخلبلُا له كاةد كلى
املدي الؼىٍلً ،فىق الخيلفت املىفلت كلى أوحه اليؼاغ الاحخماعي للمىـمت.

 دزاست شٍن الدًن بسوش وفسٍم بدثه  4112والتي حاءث بلىىان " :إلاسهام في جطبيم
املمازساث إلادازٍت الحسىت للتىميت املستدامت في مؤسساث كطاع الصىاعاث الغرائيت
بىالًت سطيف" مؼسوق بدث في ئػاز بسهامج  ،PNRولُت الللىم الاكخصادًت ،الخجازٍت وكلىم
الدظُحر ،حاملت طؼُف .2
خُث هدفذ هره الدزاطت ئلى جبُان هُفُت املظاهمت في جؼبُم مجمىكت املمازطاث إلادازٍت
الخظىت للخىمُت املظخدامت في مجمىكت مإطظاث كؼاق الصىاكاث الغراةُت.
ومً بحن ما جىصلذ ئلُه هره الدزاطت مً هخاةج ما ًلي:
 ئن ملـم املإطظاث الخاصلت كلى ػهادة الاًصو  9992جأزر بلحن الاكخباز مسخلفخاحاث وزغباث الصباةً املسخلفت وحظعى حاهدة ئلى ئػباكها ،غحر أن ملـم املإطظاث
ألازسي ال جىلي الاهخمام بهرا الجاهب.
 جساعي ئدازة املإطظاث ول مً اللىاهحن والدؼسَلاث التي جأزس كليها وبالخالي فهي جىلي اهخمامهبحر بجىاهب الظالمت الغراةُت زاصت منها املإطظاث الخاصلت كلى ػهادة الاًصو .11999
 ال جىلي املإطظاث مدل الدزاطت الاهخمام بخدلُم السطا الىؿُفي ،هرا ما ًإزس طلبا كليها. ئن املإطظاث مدل الدزاطت تهخم بالجىاهب واملؼاول البُئُت هدُجت الظغىػاث الخازحُتبغُت جفادي مجمل املؼاول املخلللت بهره الجىاهب.

 دزاست وهيبت ملدم  4112والتي حاءث بلىىان " :جلييم مدي استجابت مىظماث ألاعمال في
الجصائس للمسؤوليت الاحتماعيت – دزاست جطبيليت على عيىت من مؤسساث الغسب الجصائسي"
أػسوخت دهخىزاه كلىم في كلىم الدظُحر ولُت الللىم الاكخصادًت ،الخجازٍت وكلىم الدظُحر،
حاملت وهسان.
ذ
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خُث هدفذ هره الدزاطت ئلى:
 جلدًم دلُل كلمي للباخثحن ٌلسض جفاصُل املظإولُت الاحخماكُت في مىـماث ألاكماٌوٍلم بالجىاهب الىـسٍت املخلللت بها.
 ملسفت مىكم املإطظت الجصاةسٍت مً مفهىم املظإولُت الاحخماكُت ،ومدي اطخجابتهاللبرامج املسجبؼت بهرا املفهىم.
 حلسٍف زحاٌ ألاكماٌ بثلافت املظإولُت الاحخماكُت وئبساش آزازها الاًجابُت كلى املىـمتوكلى املجخمم ومسخلف أصخاب املصلخت.
ومً بحن ما جىصلذ ئلُه هره الدزاطت مً هخاةج ما ًلي:
 الالتزام الؼىعي للمظإولُت الاحخماكُت للمإطظاث ًيخج كىه مؼازهت مىـماث ألاكماٌ فيجدلُم الخىمُت الاكخصادًت والاحخماكُت وهرا املظاهمت في النهىض بالخىمُت املظخدامت
وٍخدلم ذلً بدمج املظإولُت الاحخماكُت في الظُاطت اللامت ملىـمت ألاكماٌ واكخبازها
هدفا اطتراجُجُا ولِع هامؼُا.
 حؼمل بسامج املظإولُت الاحخماكُت زالزت أبلاد هي البلد الاكخصادي ،البلد الاحخماعيوالبلد البُئي ،فاملؼازهت ببرامج حغؼي هره ألابلاد الثالزت ٌلخبر مثالُا للىصىٌ ئلى مىـمت
مظإولت احخماكُا.
 حلخبر هـسٍت أصخاب املصلخت هي املسحلُت الىـسٍت ألاطاطُت ملفهىم املظإولُت الاحخماكُتوأصخاب املصالح هم الرًً ًسجبؽ بلاء املىـمت بازطائهم.
 ًسجبؽ مفهىم املظإولُت الاحخماكُت ازجباػا وزُلا بمفاهُم أزسي ذاث الصلت مثل :الخىمُتاملظخدامت خىهمت الؼسواث ،أزالكُاث ألاكماٌ ،مىاػىت الؼسواث...الخ ،خُث أن ول هره
املفاهُم بما فيها املظإولُت الاحخماكُت جصب في زاهت واخدة هي حغُحر اهخمام املىـمت مً
مجسد جدلُم السبذ املادي ئلى أهمُت مساكاة الجىاهب ألازالكُت والاحخماكُت والبُئُت كىد
ممازطاتها ليؼاػاتها.
 حظاهم طُاطاث وبسامج املظإولُت الاحخماكُت في خل اللدًد مً املؼىالث الساهىتاملخلللت بالجىاهب الاكخصادًت ،الاحخماكُت والبُئُت ،فالبلد الاكخصادي للمظإولُت
الاحخماكُت ًخظمً ئػسان املىـمت في جدلُم الخىمُت الاكخصادًت أما البلد الاحخماعي
فُجلل مً مىـمت ألاكماٌ مىاػىا مظإوال ًخلحن كلُه الاػتران في خل مؼىالث املجخمم
ر
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واملبادزة في ألاكماٌ الخحرًت والخؼىكُت ،أما البلد البُئي فُدفم مىـماث ألاكماٌ بؼيل
مباػس ئلى املؼازهت في جدلُم الخىمُت املظخدامت.

 دزاست عبد السخمان العاًب  4111والتي حاءث بلىىان " :التدكم في ألاداء الضامل
للمؤسست الاكتصادًت في الجصائس في ظل جددًاث التىميت املستدامت" أػسوخت دهخىزاه كلىم
في الللىم الاكخصادًت ولُت الللىم الاكخصادًت الخجازٍت وكلىم الدظُحر ،حاملت طؼُف.2
خُث هدفذ هره الدزاطت ئلى:
 دزاطت واكم الخىمُت املظخدامت في املإطظاث الاكخصادًت اللمىمُت في الجصاةس وذلً مًزالٌ دزاطت ئػيالُت حد مهمت والتي جخمدىز خىٌ كالكت املإطظت الاكخصادًت بالخىمُت
املظخدامت.
 ئن املإطظاث الاكخصادًت أصبدذ ملىُت أهثر بظسوزة مساكاة زهاهاث الخىمُت املظخدامتكلى غساز باقي أػساف املجخمم.
 أصبدذ أبلاد الخىمُت املظخدامت حصءا ال ًخجصأ مً اوؼغاالث مدزاء املإطظاثالاكخصادًت ،وذلً مً زالٌ طليهم الداةم واملظخمس للخدلي بالخصسفاث املظإولت
احخماكُا.
 الخلسف كلى مدي اولياض جصسفاث مدزاء املإطظاث كلى أدائها الؼامل ،هرا ألازحرًمىً البرهىت كىه كلى أزض الىاكم مً زالٌ إلافصاح كً مظخىٍاث إلاػباق التي جدللها
املإطظت ليل ألاػساف ذاث املصالح.
هما جىصلذ هره الدزاطت ئلى جدلُم حملت مً الىخاةج املهمت ،والتي ًخلحن ألازر بها وزاصت مً
ػسف مدزاء املإطظاث الاكخصادًت الجصاةسٍت ،والتي كظمها الباخث في زالزت حىاهب وهي:
 هتائج مسجبطت بمساعاة زهاهاث التىميت املستدامت وجتمثل في:
 املإطظاث مدل الدزاطت جسبؼها كالكاث وػُدة مم الظلؼاث اللمىمُت مً خُث اختراماللىاهحن والدؼسَلاث البُئُت والاحخماكُت.
 ئن املإطظاث الاكخصادًت لصىاكت الاطمىذ جخللى مظاكداث مً ػسف الدولت مً أحلمساكاة زهاهاث الخىمُت املظخدامت بىطم بسامج وجلدًم إلاكاهاث املالُت والخلىُت الالشمت.
 ئن املإطظاث الاكخصادًت لصىاكت الاطمىذ ججتهد في اهتهاج مبادزاث ػىكُت حظمذ لهابادماج أبلاد الخىمُت املظخدامت طمً اهخماماتها إلادازٍت.
ز

املقدمة العامة
 هتائج مسجبطت بئدماج أبعاد التىميت املستدامت ضمن الاهتماماث إلادازٍت للمسيرًن وجتمثل
في:
 ئػباق زغباث مسخلف ألاػساف ذاث املصلخت. جىافم اطتراجُجُت املإطظاث مم أبلاد الخىمُت املظخدامت. جىافم أهماغ حظُحر املإطظاث مم أبلاد الخىمُت املظخدامت. هتائج ذاث عالكت باألداء الضامل ومؤصساث وأدواث كياسه وإلافصاح عىه وجتمثل في:
 ال حلخمد املإطظاث مدل الدزاطت كلى مإػساث حظمذ بدزاطت وجلىٍم الاهخمام الريجىلُه للمجخمم املدلي.
 جلىم املإطظاث مدل الدزاطت فلال بلُاض أدائها املالي والاكخصادي هما جلىم أًظابلُاض أدائها البُئي ،ئال أنها حغُب لديها ألادواث التي حظمذ بلُاض ألاداء الاحخماعي.
 ئن املإطظاث مدل الدزاطت غحر كادزة كلى الخلسف كلى مدي الازجباغ املىحىد بحنممازطت املظإولُت الاحخماكُت مً زالٌ جؼبُم ئدازة الجىدة وئدازة البِئت وبحن ألاداء املالي
والاكخصادي.
 ئن إلافصاح كً ألاداء الؼامل مىلدم جماما كلى مظخىي املإطظاث املدزوطت. غُاب إلادزان اليافي لدي مظحري املإطظاث بىحىد مجمىكت مً املبادزاث اللاملُت التيًمىً الاكخداء بها في ئكداد الخلازٍس خىٌ الخىمُت املظخدامت وخىٌ هُفُت إلافصاح كنها.
 .4الدزاساث ألاحىبيت:
 دزاطت  4112 Isabelle CADETوالتي حاءث بلىىان:

« Responsabilité sociale De l’entreprise (RSE), Responsabilités éthiques et utopies Les
» fondements normatifs de la RSE étude de la place du droit dans les organisations
أػسوخت دهخىزاه في كلىم الدظُحر،
École doctorale Abbé Grégoire Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences
de l’action.
خُث هدفذ هره الدزاطت ئلى:


س

املقدمة العامة
 مداولت جبُان بأن ملُاز  ISO 26000لِع ملُاز جلجي بدذ ،مم جلدًم أمثلت للممازطاثالجُدة لهرا امللُاز وهأهه ًللب دوز السكُب بالسغم مً اللدًد مً املؼاول املدفىفت
باملساػس وغحر الؼسكُت.
 ئن مظخسدمي ملُاز  ISO 26000كد كامىا بالخؼىاث ألاولى في ئػاز بسهامج للخدظحناملظخمس ألن املهم لِع الىخاةج املخىصل ئليها بل هُفُت اللمل كلى املط ي كدما في هرا
البرهامج.
ومً بحن ما جىصلذ ئلُه هره الدزاطت مً هخاةج ما ًلي:
 ئن هخاةج هر البدث حظمذ بدظلُؽ الظىء كلى أهه ال ًىحد ملُاز أزالقي بل ملاًحرمسخلفت للظلىهُاث ألازالكُت.
 املظإولُاث ألازالكُت ،حلخمد كلى ئكادة الخفىحر في ألازالق املظإولت ألن املظإولُتألازالكُت وامللىىٍت جسص ول فسد كلى خدي ولِظذ أزالق حماكُت دون أي أطاض
فلظفي.
 املظإولُت الاحخماكُت للمإطظاث هي مداولت البدث كً امللاًحر ألاطاطُت اللاملُت. ئن ملُاز  ISO 26000هى أداة في مخىاوٌ أي مإطظت حظعى ألوٌ مسة لاللتزام بخؼبُماملظإولُت الاحخماكُت أو الخىمُت املظخدامت.
 دزاطت  4111 Sandrine GHERRAوالتي حاءث بلىىان:

« Intégration du développement durable dans la stratégie d’entreprise: une
explication par la théorie des ressources et compétences et l’approche des parties
» prenantes. Le cas du secteur des produits de grande consommation
أػسوخت دهخىزاه في كلىم الدظُحر ،حاملت  ،Aix Marseille IIفسوظا.
خُث هدفذ هره الدزاطت ئلى:
 ئن جبُان مفهىم الخىمُت املظخدامت بملىاها الىـسي والؼامل هي واخدة مً بحن ألاهدافألاطاطُت للبدث والتي جخمثل في فهم واطخىؼاف مياهت الخىمُت املظخدامت في اطتراجُجُت
املإطظت.


ش

املقدمة العامة
 مداولت ملسفت وجددًد أصخاب املصلخت التي جللب دوزا أطاطُا ومفخايي كلى مظخىيزوح املبادزة الطتراجُجُت الخىمُت املظخدامت امللخمدة مً كبل املإطظت.
 مداولت جددًد ػبُلت ول مً املىازد واملهازاث املدللت مً كبل املإطظت التي جدددمظخىي ئدماج الخىمُت املظخدامت في مدخىي الاطتراجُجُت اللامت للمإطظت.
 دزاست  4112 Karen Delchetوالتي حاءث بلىىان:

« La prise en compte du développement durable par les entreprises entre stratégies et
normalisation - Etude de la mise en œuvre des recommandations du guide Afnor
» SD21000 au sein d'un échantillon de PME françaises
أػسوخت دهخىزاه ،حاملت  ،Jean Monnet de Saint-Etienneفسوظا.
خُث هدفذ هره الدزاطت ئلى مداولت الخلسف كلى هُفُت جؼبُم الخىمُت املظخدامت مً كبل
املإطظاث وذلً مً زالٌ دزاطت كابلُت جؼبُم ملُاز  SD 21000مً ػسف كُىت مً املإطظاث
الصغحرة واملخىطؼت الفسوظُت.
خُث جىصلذ الدزاطت ئلى ئزباث صدق الفسطِخحن الخالخحن التي اهؼللذ منهما واملخمثلخحن في:
 ئن املإطظاث الصغحرة واملخىطؼت جىفخذ كلى مسخلف ألاػساف ذاث املصلخت ألاطاطُحنوذلً مً زالٌ جدلُم أفظل أداء ػامل زالفا لخلً التي جسهص فلؽ كلى أصخاب
املصلخت الخللُدًحن.
 ئن اللمل كلى جدلُم وئػباق ول مً خاحاث وزغباث أػساف املصالح املسخلفت طسوزيوالشم هما ٌؼترغ جدكُمه بمخؼلباث أزسي مً أحل جدلُم ول زهاهاث الخىمُت املظخدامت.
ومً بحن ما جىصلذ ئلُه هره الدزاطت مً هخاةج ما ًلي:
 كدم وحىد ههج اطتراجُجي حلخمد كلُه املإطظاث فُما ًسص كظاًا وزهاهاث الخىمُتاملظخدامت.
 ئذا التزمذ إلادازة بهرا الىهج فانها جددد اطتراجُجُاتها وفلا لخىكلاث أصخاب املصالحوبالخالي جصبذ املإطظاث هاجخت ججاه كظاًا الخىمُت املظخدامت.


ص

املقدمة العامة
سابعا :مىكع الدزاست الحاليت من الدزاساث السابلت.
ئن الغسض مً جلدًم هره الدزاطاثً ،ىمً في ئًجاد بلع الفجىاث امللسفُت التي لم ٌؼس ئليها
الباخثىن الظابلىن الرًً بدثىا في مثل هره املىاطُم أو املىاطُم اللسٍبت مىا أو التي جخيامل أو
جخلاػم ملها ،وبالخالي الخأطِع الجُد مللالجت املىطىق وطبؽ مخغحراجه وصُاغت إلاػيالُت
والفسطُاث بدكت ووطىح ،باإلطافت ئلى البدث في الترار الىـسي خىٌ املىطىق وملسفت زأي الباخثحن
واملفىسًٍ فُه ،وحمم البُاهاث واملللىماث خىٌ مخغحراث املىطىق والاكخماد كلى هره الدزاطاث في
حمم املصادز واملساحم املهمت لبىاء الخؼت وئزساء امللالجت الىـسٍت ومداولت ئطلاػها كلى الدزاطت
الخؼبُلُت ،باإلطافت ئلى ملازهت أهم هخاةج الدزاطت مم بلع أو ول هخاةج الدزاطاث الظابلت .
وجخفسد هره الدزاطت كً الدزاطاث الظابلت ليىنها حلخبر دزاطت حؼمل حمُم كىامل ومخغحراث
جدلُم الخىمُت املظخدامت كلى مظخىي املإطظت زالفا للدزاطاث الظابلت التي خاولذ ول منها دزاطت
مخغحر أو مخغحرًً فلؽ وازجباػها بالخىمُت املظخدامت.
فهره الدزاطت خاولذ السبؽ بحن ول مً أبلاد الاطخدامت ،أدواث جدلُم الخىمُت املظخدامت في
املإطظت مً زالٌ دزاطت امللاًحر واملىاصفاث اللُاطُت اللاملُت ذاث الصلت بمظاهمت وجدلُم
الخىمُت املظخدامت كلى املظخىي الجصتي ،ئدازة مسخلف الاػساف ذاث املصلخت باملإطظت هظبُل مهم
مً بحن طبل املظاهمت في جدلُم الخىمُت املظخدامت في املإطظت ،ئدماج ممازطاث الخىمُت املظخدامت
(التي جخمثل في مسخلف الابلاد) في مسخلف وؼاػاث ووؿاةف املإطظت ،كصد جىحه املإطظاث
لخدلُم الخىمُت املظخدامت ،وأزحرا ممازطاث جبجي املظإولُت الاحخماكُت للمإطظاث هدكامت كىٍت
للمظاهمت في جدلُم املإطظت الطخدامت الخىمُت و مداولت الىكىف كلى مدي الازجباغ بحن املصؼلخحن
( الخىمُت املظخدامت واملظإولُت الاحخماكُت للمإطظاث).
هما أن هره الدزاطت جخفسد في دزاطت املخغحر الخابم وهى املإطظت املظخدامت في الجصاةس  ،وأن
الىخاباث وألابدار فيها كلُلت حدا بل هادزة خظب كلمىا.
ثامىا :جلسيم البدث
بهدف إلاملام بمىطىق بدثىا كمىا بخلظُمه ئلى زمظت فصىٌ ،زالزت فصىٌ زصصذ للجصء الىـسي
وفصلحن زصصا للجاهب الخؼبُلي هما ًلي.
الجصء الىـسي ًظم الفصىٌ الخالُت:
 الفصل ألاول :التأصيل الىظسي للتىميت املستدامت
 املبدث ألاوٌ :ماهُت الخىمُت املظخدامت.
ض
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 املبدث الثاوي :مبادب ،مإػساث وأهداف الخىمُت املظخدامت. املبدث الثالث :أبلاد الخىمُت املظخدامت. الفصل الثاوي :عالكت املؤسست الاكتصادًت بالتىميت املستدامت
 املبدث ألاوٌ :ئدازة الخىمُت املظخدامت في املإطظت. املبدث الثاوي :الىدُجت الثالزُت  TBLوكالكتها بخدلُم الخىمُت املظخدامت باملإطظت. املبدث الثالث :أدواث جدلُم الخىمُت املظخدامت في املإطظت الاكخصادًت. الفصل الثالث :املؤسست املستدامت
 املبدث ألاوٌ :ماهُت املإطظت املظخدامت. املبدث الثاوي :املظإولُت الاحخماكُت للمإطظاث أداة لخدلُم الخىمُت املظخدامت املبدث الثالث :جفلُل الخىمُت املظخدامت في املإطظت مً زالٌ ئػباق اخخُاحاث وزغباثألاػساف ذاث املصلخت.
 املبدث السابم :ئدماج الاطخدامت في وؿاةف املإطظت الاكخصادًت.أما الجصء الخؼبُلي والري جؼسكىا مً زالله ئلى اللُام بدزاطت مُداهُت كلى ول مً مإطظت SANIAK
بلحن الىبحرة ومإطظت  ENPECبظؼُف.
 الفصل السابع :إلاطاز املنهجي للدزاست امليداهيت.
 الفصل الخامس :عسض وجدليل مداوز وبىىد الاستمازة واستعساض أهم الىتائج واختباز
الفسضياث.


ط

الفصل األول
التأصيل النظري للتنمية المستدامة

الفصل ا ألول :التأأصيل النظري للتمنية املس تدامة
الفصل ألاوٌ :الخأصيل الىظزي للخىميت املطخدامت
لٜد جبلىز م٘هىم الخىمُت املظخدامتٟ ،ما هى مِسوٖ وزاؿت ُىد املخســحن ،مً زال٤
الِدًد مً املدواث الخازٍسُت املهمت التي أطظذ لهرا امل٘هىم وبُيذ مِاهُه الخُُٜٜت ،وذل ٣مً
زال ٤الِدًد مً الٜمم واملؤجمساث الِاملُت التي اوِٜدث في أهم بلدان الِالم ُبر ٗتراث شمىُت هىٍلت،
والتي هادث بلسوزة الخى ًُ ٙٛالخىمُت الخٜلُدًت ودُذ إلى اطدبدالها بهرا الىىَ مً الخىمُت ،التي
جدُى إلى كسوزة املداٌٗت ُلى هـِب مً املىازد املخىٗسة إلى الاحُا ٤الالخٜت وال ًيبغي جدمحرها ،وُدم
لاكساز بالبِئت التي ٌِِؽ وٍديى ٗحها لاوظان ،دون وظُان الخدلي بالِدالت الاحخماُُت .إ
إ
ولاطع
والخىمُت املظخدامت ٟم٘هىم وٟىهج جىمىي حدًدٌ ،ظخدعي جبىحها مجمىُت مً املبادا إ
وهي ح ِد أز٠ان أو ز٠ابص أطاطُت جٜىم ُلحها ،وهي وخدها ٓحر ٠اُٗت ،بل ًجب جدُُمها أو حِصٍصها
بمجمىُت مً املؤػساث التي ًخىحب ُلى مٌِم البلدان ،وزاؿت التي جأزر بهرا امل٘هىم أو الىهج
ي ،أن جىٗسها باُخبازها ػسون ومخولباث أطاطُت لرل ،٣باإلكاٗت إلى أن هره الازحرة حظعى في
الخىمى إ
لاهداٖ .إ
خد ذاتها إلى جد ُٜٝمجمىُت مً إ
مّ كسوزة لاػازة إلى أن الخىمُت املظخدامت جخولب جىاٗس مجمىُت مً لابِاد لاطاطُت والشاهىٍت
التي حِد مً بحن الس٠ابص لاطاطُت التي جبنى ُلحها هره الخىمُت ،وهرا ما طىداو ٤جىكُده في املباخث
الخالُت :إ
املبحث ألاوٌ :ماهُت الخىمُت املظخدامت .إ
املبحث الثاوي :مبادا ،مؤػساث وأهداٖ الخىمُت املظخدامت .إ
املبحث الثالث :أبِاد الخىمُت املظخدامت .إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
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املبحث ألاوٌ :ماهيت الخىميت املطخدامت
في بداًت لامس ٠ان اهخمام الدو ٤والخ٢ىماث مىحها هدى جد ُٜٝالتراٟم ال١مي والىىعي طىاء في
الجاهب الاٛخـادي والاحخماعي (مً شٍادة في الدزل الٜىمي وهـِب ال٘سد مىه،...،الخ) ،وبالخالي
أزس طلبا ُلى املدُى
طاهمذ الخىمُت الاٛخـادًت في هره ال٘ترة في جد ُٜٝالُٜمت امللاٗت ،وهرا ما إ
البُئي.
والاحخماُُحن وبِم املىٌماث
وهدُجت لهرا الخأزحر الظلبي ،اججه الِدًد مً امل٘١سًٍ الاٛخـادًحن إ
الاحخماُُت والىكُِت البُئُت مً أحل
ٓحر الخ٢ىمُت إلى الدمج بحن الاهخماماث الاٛخـادًت واملخولباث إ
الخ٘اي أطاطا ُلى البِئت ،زاؿت بِد الدؼىهاث التي أؿابذ ال١سة لازكُت ،وُدم جدملها لؤلكساز
الىاججت ًُ لاهما ٤والخلىٍث البؼسيإ ،هرا ما أدي إلى ًهىز وجوىز م٘هىم الخىمُت املظخدامت .إ
املطلب ألاوٌ :الخطىر الخاريخي للخىميت املطخدامت إ
لٜد ُسٖ م٘هىم الخىمُت املظخدامت الِدًد مً املدواث الخازٍسُت ،هىا ٞمً ًسحّ بداًت
الاهخمام بهرا امل٘هىم إلى جٜسٍس هادي زوما ،خُث جم إوؼاء هرا الىادي طىت  1968والري ٌِخبر هٜوت
البداًت في الخ٘١حر خى ٤الخىمُت املظخدامت زاؿت بِد وؼسه طىت  1972لخٜسٍسه الؼهحر "خدود الىمى"
الاهوال ٚللخ٘١حر في املظابل البُئُت ،وجىؿل الباخشىن مً زال ٤ذل ٣إلى إم٢اهُت
الري ٌِخبر هٜوت إ
ؿُآت وجوبُ ٝاطتراجُجُاث جىمىٍت جسبى بحن البِدًً الاٛخـادي والاحخماعي وجد ٜٝفي آن واخد
املظاواة في جىشَّ الثرواث واخترام وخماًت البِئت .1إ
الاهخمام بالخىمُت املظخدامت إلى ُام  1987في جٜسٍس بسوإهخالهد الري
وهىا ٞأًلا مً ًسحّ بداًت إ
وؼسجه اللجىت الِاملُت للبِئت والخىمُتٟ ،ما ًسحّ آزسون بداًت الخ٘١حر في الخىمُت املظخدامت إلى
الظىىاث الِؼسًٍ مً ه٘ع الٜسن.

إ

ٗسٓم الخدازت اليظبُت ملىكىَ وٗ١سة الخىمُت املظخدامت ،إال أن لها جازٍسا مؼخٜا مً مجمىُت مً
لاٗ٢از الىازدة في ال١خاباث الاٛخـادًت وحروز جازٍسُت ًهسث ُبر مجمىُت مً املدواث هلخـها ُٗما
ًلي :إ

1- Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises, Développement durable: un défi pour les
managers, édition afnor, 2004, p 7.

2

الفصل ا ألول :التأأصيل النظري للتمنية املس تدامة
 ٗ٘ي طىت  1951وؼس الاجداد الِالمي لخماًت البِئت ) ،(UICNأو ٤جٜسٍس له خى ٤خالت البِئتفي الِالم ،وٛد جلمً هرا الخٜسٍس الِالٛت بحن الاٛخـاد والبِئت .1إ
 وفي طىت  1968أوص ئ هادي زوما والري خث ُلى كسوزة إحساء أبدار جسف مجاالث الخوىزالِلمي لخددًد خدود الىمى في الدو ٤املخٜدمت .إ
 في طىت  1972وؼس هادي زوما جٜسٍسا بِىىان "خدود الىمى" الري ًخمدىز خى ٤الِالٛت بحنالىمى الاٛخـادي والدًمٔسافي والاطخٔال ٤امل١ش ٙللمىازد الوبُُِت ،باإلكاٗت إلى جىِٛاث
البِئت إلى ٓاًت طىت  ،2100ومً بحن ما جىؿل إلُه هرا الخٜسٍس إم٢اهُت خدور زلل في الٜسن
الىاخد والِؼسًٍ هدُجت اطخجزاٖ املىازد الوبُُِت وحِسٍت التربت،...،الخ.2
ٟما جم في ه٘ع ال٘ترة وؼس دزاطت "حاي ٗىزطتر" التي جلمىذ همىذج ًدزض زمع مخٔحراث
أطاطُت وهي :اطخجزاٖ املىازد الوبُُِت ،الىمى الظ٢اوي ،الخـيُّ ،طىء الخٔرًت والخدهىز البُئيٟ .ما
بُيذ الدزاطت اججاهاث هره املخٔحراث ملدة زالزحن طىت .3إ
 وفي طىت  1982وكّ بسهامج لامم املخددة للبِئت جٜسٍسا ًُ خالت البِئت الِاملُت واملهم في هراالخٜسٍس أهه ٠ان مبيُا ُلى وزابُ ٝلمُت وبُاهاث إخـابُت أٟدث الخوس املدُى بالبِئت في
الِالم ،ولٜد أػاز هرا الخٜسٍس إلى أن أٟثر مً  25أل ٙهىَ مً الخالًا الىباجُت والخُىاهُت في
هسٍٜها لالهٜساقٟ ،ما أٗاد هرا الخٜسٍس أن لاوؼوت البؼسٍت أهلٜذ خالي  990ملُىن هً مً
أٟظُد ال١برًذ و 68ملُىن هً مً أٟظُد الىتروححن و 57ملُىن هً مً املىاد الدُٜٛت
الِالٜت و 177ملُىن هً مً أو ٤أٟظُد ال١سبىن مً مـادز زابخت ومخىٜلت.4
 وفي أٟخىبس  ،1982أٛسث الجمُِت الِامت لؤلمم املخددة املُشا ٚالِالمي الهادٖ إلى جٜىٍم أيوؼان إوظاوي ًم ً١أن ًؤزس ُلى البِئت ،وأٟد ُلى كسوزة لازر بِحن الاُخباز الىٌام الوبُعي
ُىد وكّ الخوى الخىمىٍت .5إ
1

-Lise Moutmalle, L’intégration du développement durable au management quotidien d’une entreprise,
L’harmattan ,France, 2004, p17
2
Yvette Lazzeri, Le développement durable du concept à la mesure, L’harmattan, 2008, p13.

 - 3زلمد عبد البديع ،اقتصاد حماية البيئة ،دار األمني ،مصر ،2000 ،ص .294

 - 4عبد الرمحان العايب ،التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة في الجزائر ،رسالة
دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية ،جامعة سطيف ،2011 ،ص .18
 - 5خالد بوجعدار ،مساهمة في تحليل وقياس تكاليف أضرار ومعالجة التلوث الصناعي دراسة ميدانية على مصنع اإلسمنت بحامة بوزيان
قسنطينة ،مذكرة ماجستري غري منشورة ،جامعة قسنطينة ،1997 ،ص .38
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 في أٗسٍل ٛ 1987دمذ اللجىت الدولُت للبِئت والخىمُت الخابِت لؤلمم املخددة جٜسٍسا بِىىان"مظخٜبلىا املؼتر "ٞأو ما ٌِسٖ ٟرل ٣بخٜسٍس ب إسوإهخالهد ،خُث أًهس الخٜسٍس ٗـال ٠امال ًُ
الخىمُت املظخدامت وأٟد ُلى الِالٛت بحن البِئت والخىمُتٟ ،ما أهه ال ًم١ىىا الاطخمساز في
الخىمُت بهرا الؼ٢ل ما لم ج ً١الخىمُت ٛابلت لالطخمساز في ًل هرا اللسز البُئي.
 في ػهس حىان مً طىت  1992اوِٜدث ٛمت بسٍى دي حاهحرو البراشٍلُت ُسٗذ بٜمت لازق ،وهىأو ٤مؤجمس ُالمي في هرا املجا ٤جم ُٗه املـادٛت زطمُا ُلى ٗ١سة الخىمُت املظخدامت.1
إذ ٠اهذ الخىمُت املظخدامت هي ال٘١سة السبِظُت للمؤجمس ،الري ؿدزث ُىه وزُٜت لاحىدة  21التي
جددد وجبحن املِاًحر الاٛخـادًت والاحخماُُت والبُئُت لُُ٘١ت جد ُٜٝالخىمُت املظخدامت ٟمىهج
جىمىي بدًل ملىاحهت اخخُاحاث الٜسن الىاخد والِؼسًٍ ،وهرا ما ٌِسٖ بجدو ٤أُما ٤الٜسن ،21
إكاٗت إلى ذل ٣زسج املؤجمس بالىخابج الخالُت :2إ
 جم جٜدًم مِاهدة جسف مظابل ومؼا٠ل ذاث أهمُت ُاملُت ٟمِاهدة لخٔحر املىار
وأزسي للخىىَ البُىلىجي.
 جم الخـسٍذ بمُشا ٚلازق الري ًىف ُلى مجمىُت املبادا التي جبحن ُُٟ٘ت حِامل
الؼِىب ما بحن بِلها البِم وُالٛتها مّ البِئت.
 كسوزة دمج البِد البُئي في الظُاطاث لاهمابُت للدو ٤الىامُت التي ج٘خٜس للمىازد
املالُت ًُ هسٍ ٝوكّ آلُت لخمىٍل هره لاوؼوت.
 إجاخت الخ١ىىلىحُا البُئُت مّ كسوزة اخترام خٜى ٚامللُ١ت ال٘١سٍت وبساءاث الازتراَ
في بِم الجىاهب ذاث الـلت بها.
 بدث مظألت املؤطظاث الـٔحرة واملخىطوت التي طدؼسٖ ُلى ُملُاث الخىُ٘ر.
 أما في طىت ٜٗ ،1994د جم اُخماد مٜازبت زاؿت بمدازبت الخصخس في الِدًد مً الدو ٤التيحِاوي مً شح حظاٛى لامواز والج٘اٖ وشخ ٙالسما ٤في بِم البلدان الاٗسٍُٜت.
 وفي ػهس دٌظمبر مً طىت  ،1997جم اٛساز بسوجى٠ىُٟ ٤ىجى الخاؾ بم٢اٗدت الاخخباضالخسازي والخد مً اهبِازاث الٔاشاث الدُٗئت والظُوسة في ٟ٘اءة اطخِما ٤الواٛت في
الٜواُاث الاٛخـادًت والخىحه هدى اطخسدام الواٛاث املخجددة.
Alain Jounot, 100 questions pour comprendre et aigre le développement durable, Afnor, 2004, p11.
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 وفي طىت ُٜ ،2002د املؤجمس الِالمي الخاؾ بالخىمُت املظخدامت في حىىب اٗسٍُٜا وبالخددًدفي مدًىت حىهاوظبرْ بٔسق الخأٟد مً حدًت ومدي التزام الدو ٤بىهج الخىمُت املظخدامت
ٟبدًل للخىمُت الاٛخـادًت وجم ذل ٣مً زال ٤ما ًلي:
 جُُٜم مدي الخٜدم املىجص أو املد ٜٝفي جوبُ ٝبىىد أحىدة الٜسن  21املىبشٜت مً
ٛمت لازق طىت 1992؛
 مِسٗت وجددًد ال٘سؾ والخددًاث التي ٛد جؤزس في ام٢اهُت جد ُٜٝالخىمُت
املظخدامت؛
 جٜدًم بِم الاحساءاث التي ًجب اجساذها واطخِساق الترجِباث املؤطظُت اللصمت
لخد ُٜٝهره الخىمُت؛
 جددًد الدُم الخاؾ بالبىاء املؤطظاحي املولىب ُلى حمُّ املظخىٍاث.
 وفي الظابّ مً ػهس دٌظمبر مً طىت  2009اهولٜذ ِٗالُاث مؤجمس لامم املخددة للخٔحراملىاخي ب٢ىبجهآً والري ٠ان ًىادي بلسوزة الخىؿل اج٘ا ٚخىُُٟ٘ ٤ت ُالج جأزحراث الخٔحر
املىاخي الري ًدـل في ال١سة لازكُت مىر ٗترة مً الصمً ومِالجت أطبابها بوسٍٜت جخمحز
بالخىاشن والِ٘الُت.
 وبِد مسوز طىت ُلى ٛمت ٠ىبجهآً ،احخمِذ أٟثر مً  190دولت في مدًىت ٠اه٢ىن امل١ظُُ١تللمؼازٟت في اللٜاء الظىىي املسـف مل٢اٗدت الخٔحر املىاخي ،وذل ٣إلحساء م٘اوكاث جمخد إلى
طىت  2010إلُواء اهوالٛت حدًدة لهره الِملُت املِٜدة.
إوالؼ٢ل املىالي ًىضح أهم املساخل الخازٍسُت التي مس بها م٘هىم الخىمُت املظخدامت والتي جىاولىاها
طابٜا.

إ
إ

إ
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الشيل ركم ( :) 10الخطىر الخاريخي ملفهىم الخىميت املطخدامت
 2002قمة األرض جوهانسربغ

إ

 1992مؤمتر ريو دي جانريو

كيوتو

200
0

الخىميت املطخدامت

 1972مؤمتر األمم ادلتحدة للبيئة

 1987تقرير برونتالند
199
0

1980

حدود الىمى

حماًت البيئت

197
00

تطور المفاهيم

املطؤوليت الاحخماعيت للشزواث

ألاداء الاكخصادي والبيئي والاحخماعي
الباحثين و املىظماث غير الحىىميت
تطور الفاعلين

الحىىماث والدوٌ

الشزواث
املطتهلىين

Source : Développement durable, Retours d’expériences de l’opération collective de mise en œuvre du
guide AFNOR SD 21000 par des PME de la région lorraine, AFNOR ,p. 5.

املطلب الثاوي :مفهىم الخىميت املطخدامت
جخِدد حِسٍ٘اث الخىمُت املظخدامت بخِدد الباخشحن وامل٘١سًٍ وازخالٖ وحهاث هٌسهم ،وما جصا٤
هره املداوالث مخىاؿلت مىر طىت  ،1987ومً بحن هره الخِازٍ ٙهرٟس البِم مجها:
 حِسٖ اللجىت العامليت للخىميت املطخدامت في جٜسٍسها املِىىن "بمظخٜبلىا املؼتر "ٞإلى "أن
هىا ٞخاحت إلى هسٍ ٝحدًد للخىمُت ،هسٌٍ ٝظخدًم الخٜدم البؼسي ال في مجسد أماٛ ًٟلُلت أو لبلّ
طىحن ٛلُلت ،بل لل١سة لازكُت بأطسها وؿىال إلى املظخٜبل البُِد" .والخىمُت املظخدامت خظب حِسٍٙ
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وكِخه هره اللجىتإ طىت  1987حِمل ُلى "جلبيت احخياحاث الحاطز دون أن جؤدي إلى جدمير كدرة
ألاحياٌ امللبلت على جلبيت احخياحاتها الخاصت"ٟ .ما أزرث الخىمُت املظخدامت حظمُاث ُدًدة مجها:
الخىمُت املخىاؿلت ،الخىمُت املخخابِت ،الخىمُت املخىالُت ،الخىمُت املظخدًمت ،الاطخدامت.،...،الخ.
وزٟص الخِسٍُ ٙلى الىٜان السبِظُت الخالُت :1إ
 جد ُٜٝالسٗاهُت لاوظاهُت والاهخِاغ الاٛخـادي واملداٌٗت ُلى البِئت باُخبازها ٛلاًا
مترابوت؛
 الخىمُت املظخدامت جخولب حِاوها ومؼازٟت ُاملُت؛
 أن مظخىٍاث املِِؼت التي جخجاوش الخد لادوى لاطاس ي مً الاخخُاحاث ال ًم ً١اطخدامتها إال
ُىدما جساعي مظخىٍاث الاطتهال ٞفي ٠ل م٢ان ُلى املدي البُِد.
ٟ ما ٌِسٗها البىً الدولي ُلى أجها :2الخىمُت التي تهخم بخد ُٜٝالخ٢اٗؤ املخـل الري ًلمً إجاخت
ه٘ع ال٘سؾ الخىمىٍت الخالُت لؤلحُا ٤الٜادمت وذل ٣بلمان زباث زأض املا ٤لاحمالي أو شٍادجه
املظخمسة ُبر الصمً ،وٍخلمً زأي املا ٤لاحمالي ٠ل مً زأض املا ٤الـىاعي ،زأض املا ٤ال٘ني،
زأض املا ٤الاحخماعي ،زأض املا ٤البُئي ،ومً زال ٤هرا الخِسٍٗ ٙئن أطاض الاطخدامت هى زأض
املا ٤الري ًجب أن هداٍٗ ُلُه ب٢ل أػ٢اله وجىمُخه لدظخُ٘د مىه ختى لاحُا ٤الٜادمت .إ
ٟ ما اجٜ٘ذ دو ٤الِالم في مؤجمز ألارض ُام ُ 1992لى حِسٍ ٙالخىمُت املظخدامت في املبدأ
الشالث الري أٛسه مؤجمس البِئت والخىمُت في زٍى دي حاهحرو البراشٍلُت ُلى أجها " كسوزة اهجاش
الخ ٝفي الخىمُت بدُث جخدُ ٜٝلى هدى مدظاوي الخاحاث الخىمىٍت والبُئُت ألحُا ٤الخاكس
واملظخٜبل".3
 في خحن ًٜس جلزيز  Maastrichtأن الخىمُت املظخدامت جخمشل في " جد ُٜٝهمى مظخدام ًدترم
البِئت وٟرا ًسل ٝأهمان جىمىٍت اطتهالُٟت حدًدة جلمً زٗاهُت إوظان الُىم وُدم لازال٤
بسٗاهُت إوظان الٔد".

1- Tracey Strange et Anne Bayley, Le développement durable à la croisée de l’économie, de la société et de
l’environnement, L’OCDE, 2008,p 26 .

 -2زلمد العيد بيوض ،تقييم أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي والتنمية المستدامة في االقتصاديات المغاربية دراسة مقارنة:
تونس ،الجزائر ،المغرب ،مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة سطيف ،2011 ،ص .79

-3ماجدة أبو زنط ،عثمان زلمد غنيم ،التنم ية المستدامة من منظور الثقافة العربية االسالمية ،رللة دراسة العلوم اإلدارية ،رللة علمية زلكمة تصدر
عن عمادة البحث العلمي ،اجلامعة األردنية ،عمان ،األردن ،اجمللد  ،36العدد  ،1كانون الثاين  ،2009ص .23
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ٟما اهـبذ حِسٍ٘اث اٛخـادًت أزسي ُلى ال٘١سة الِسٍلت الٜابلت بأن "اطخسدام املىازد الُىم ًيبغي
أ إال ًٜلل مً الدزل الخُٜٜي في املظخٜبل".1وج ٜٙوزاء هرا امل٘هىم "ال٘١سة الٜابلت بأن الٜسازاث
الخالُت ًيبغي أال جلس بئم٢اهُاث املداٌٗت ُلى مظخىٍاث املِِؼت في املظخٜبل أو جدظُجها ..وهى ما
ٌِني أن هٌمىا الاٛخـادًت ًيبغي أن جداز بدُث وِِؽ ُلى أزباح مىازدها وهدخٍ٘ بٜاُدة لاؿى٤
املادًت وهدظجها".
 وَِسٗها الاكخصادي الطىيدي  Robert Slowطىت 1991بأجهاُ :دم لاكساز بالواٛت لاهخاحُت
لؤلحُا ٤املٜبلت وجسٟها ُلى الىكّ الري وزثها ُلُه الجُل الخالي.2
وحِسٖ أًلا الخىمُت املظخدامت ُلى أجها " :وكّ حملت مً لاهداٖ ًخم مً زاللها الترٟحز ُلى
إ

لامد البُِد بدال مً لامد الٜـحر وُلى لاحُا ٤املٜبلت بدال مً لاحُا ٤الخالُت وُلى ٠ىٟب
لازق ب٢امله بدال مً دو ٤وأٛالُم مىٜظمت وُلى جلبُت الخاحُاث لاطاطُت وٟرلُ ٣لى
لاٗساد واملىاه ٝوالؼِىب مىِدمت املىازد والتي حِاوي مً التهمِؽ".3
 ولٜد ُسٗذ أًلا الخىمُت املظخدامت ُلى أجها " ال ًم ً١أن ج٢ىن هىا ٞجىمُت اٛخـادًت
احخماُُت وأن الِىملت الاٛخـادًت مظخدُلت دون اهتهاج جـسٗاث مظؤولت اججاه البِئت".4
 وحِسٖ الخىمُت املظخدامت أًلا ُلى أجها " :جىمُت بأبِاد زالزت مترابوت ومخ٢املت في إهاز ج٘اُلي
ًدظم باللبى إوالخىٌُم والترػُد للمىازد ".5
إ
ومً زال ٤حل هره الخِازًٍ ،ٙم ً١حِسٍ ٙالخىمُت املظخدامت ُلى أجها الخىمُت التي جأزر في
الاُخباز الُٜىد الشالزت السبِظت التي ج٘سكها البِئت ُلى حهد الخىمُت ،والالتزام باطخسدام املىازد
املخجددة بددود ٛدزتها ُلى ججدًد ه٘ظها ،وُدم ججاوش ٛدزة البِئت ُلى هلم ما ًلُٜه ٗحها حهد
الخىمُت مً مسل٘اث .6إ
-1إمساعيل سراج الدين ،حتى تصبح التنمية مستدامة  ،رللة التمويل والتنمية  ،صندوق النقد الدويل ديسمرب  ، 1993اجمللد ، 30ا لعدد  ، 4ص.7
 - 2يامسينة زرنوخ ،إشكالية التنمية المستدامة في الجزلئر ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة اجلزائر ،2006 ،ص .129

3

-Marie Claude Smouts, Le développement durable, édition Armand Colin, France, 2005,p 4 .
- Jean Supizet, Le management de la performance durable, Edition d’organisation, France, 2002, p 74.

4

 5عثمان زلمد غنيم وماجدة أبو زنط ،التنمية المستدامة :فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها ،دار الصفاء ،عمان ،األردن ،2006 ،ص
.39

 -6أسامة اخلويل" البيئة وقضايا التنمية والتصنيع :دراسات حول الواقع البيئي في الوطن العربي والدول النامية"،سلسلة عامل ادلعرفة ،اجمللس
الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت . 2002 ،ص.137
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وٍجمّ م٘هىم الخىمُت املظخدامت بحن زالزت أهداٖ هي :ال٘١اءة الاٛخـادًت ،والِدالت الاحخماُُت،
والاطخدامت البُئُت .وٍؤدي إدماج هره املخولباث الشالزت إلى ًهىز جمشُل بُاوي زالسي لاز٠ان وهى
مِسوٖ آلان بؼ٢ل حُد وٍجظد في الؼ٢ل ذو الدوابس املخدازلت الس٠ابص الشالزت للخىمُت املظخدامت .1إ
وُٗما ًليً ،م ً١جىكُذ مسج١صاث الخىمُت املظخدامت مً زال ٤الؼ٢ل آلاحي :إ
الشيل ركم (  :)10املزجىشاث الثالجت للخىميت املطخدامت

اجتماعي /مجتمعي

مالئم للحياة

عادل
االستدامة
اقتصادي
مستدام

بيئي

إ
إ
Source: Christian Brodhag , Le développement durable, colloque inaise (international association of
investiors in social economy) ,Mulhouse, 23 mai 2002,p.11.

إ
مً زال ٤الؼ٢ل أُالهًٌ ،هس لىا أهه مً ٓحر املم ً١جد ُٜٝم٘هىم الخىمُت املظخدامت إال إذا ٛمىا
باالُخماد ُلى املسج١صاث لاطاطُت لها ،أي جد ُٜٝالخىاشن بحن لابِاد الشالزت ( الاٛخـادي ،الاحخماعي
والبُئي ) .إ
1

Emmanuelle Dontenwwill, Le développement durable à l’épreuve des mondes de l’entreprise : le cas
Botanic, Thèse de doctorat de Sciences de gestion , Ecole doctorale, Sciences économiques et de gestion,
Université Jean Moulin Lyon 3, novembre 2008, p 51.
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ٓحر أن املخِازٖ ُلُه طاب ٝهى مداولت ابساش لاهداٖ الاٛخـادًت ٜٗى التي حظ٘س إلى خدور ٗؼل في
جد ُٜٝالخىمُت املظخدامت .وُلُه ًجب الاُخماد ُلى املسج١ص أو البِد الاحخماعي الري ٌِخمد ُلى
لاهخمام
جد ُٜٝالِدالت بحن أٗساد املجخمّ مّ زل ٝحى مالبم لخُاة هؤالء لاٗساد ،باالكاٗت إلى كسوزة إ
أًلا باملسج١ص الاٛخـادي الري ال ًبرش ٜٗى مً خُث الىمى وال٘١اءة ألن هرا ال ًد ٜٝجىاشن دابم في
لاحل الوىٍل .إ
وفي ه٘ع الىٛذ وظعى إلى الخ٘اي ُلى البِئت التي وِِؽ ٗحها وكسوزة الِمل ُلى إدازة مىازدها
لام٢اهُاث ال٢امىت في الجىاهب
الوبُُِت واطخمساز بٜاء الىٌم الاً٢ىلىحُت ألن ٜٗدان هره إ
ولاحخماُُت...وٓحرها .إ
الاً٢ىلىحُت ً٢ىن طببها لاطاس ي هى املؼ١الث الاٛخـادًت إ
وفي لازحر هخىؿل إلى أن هىا ٞكسوزة خخمُت إلُخماد وجوبُ٠ ٝل ز٠ابص الخىمُت املظخدامت للىؿى٤
لخد ُٜٝهرا امل٘هىم ٟما حاء طابٜا .إ
املطلب الثالث :الاهخلاداث امللدمت ملفهىم الخىميت املطخدامت والخحدًاث التي جىاحهها.
إن ًهىز م٘هىم الخىمُت املظخدامت في الظىىاث الٜلُلت املاكُت ُلى املظخىي ال١لي وُلى مظخىي
املؤطظاث ٟبدًل للخىمُت الخٜلُدًت ،واحهخه الِدًد مً الاهخٜاداث ،إذ البِم ًيخٜده مً زال٤
خدازخه التي تهص بِم لاهمان املِخادة وال٘١س الظابد ،والبِم آلازس ًيخٜده هٌسا لجهله مل٘هىمه
ومبادبه مشل ( هجاح امل٘هىم ،حِدد املِاوي ُٗه...الخ ) ،ول ً١في املٜابل مً ذلٗ ٣ئن الخىمُت املظخدامت
جىاحهها الِدًد مً الخددًاث الىاججت ًُ املؼا٠ل التي زل٘ها الىمىذج الخىمىي الخٜلُدي ،هدُجت
لاطباب والتي زل٘ذ بدوزها الِدًد مً الازاز الظلبُت  ،وهرا ما طىداو ٤جىكُده.
حملت مً إ
الفزع ألاوٌ :الاهخلاداث امللدمت ملفهىم الخىميت املطخدامت,
إن م٘هىم الخىمُت املظخدامت ٌؼىبه ٓمىق ٟبحر ،وفي بِم الخاالث زـابف أو ؿ٘اث ٓحر
ُملُت .1أي أن م٘هىم الخىمُت املظخدامت ً٘خٜد إلى ٓواء ُلمي بل هى مجسد مداوالث هٌسٍت ٜٗى .إ
هىا ٞمً ًىٌس إلى الخىمُت املظخدامت ُلى أجها :2اًدًىلىحُت طُاطُت جم هسخها مً هسٖ لامم
املخددة بٔسق خث دو ٤الِالم الشالث لالهسسان في البرهامج البُئي الري جٜدمذ به الدو ٤الـىاُُت
1

Francis Lefebvre, Développement durable aspects strategiques et opérationnels, Paris france,2010, pp. 1920.

 2عبد الرمحان العايب  ،مرجع سابق ص .22
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املخٜدمت ،وبالخالي ٗهىا ٞاُخٜاد بأن م٘هىم الخىمُت املظخدامت هى ذو هابّ أو بِد ٗلظ٘ي ٓحر ٛابل
للخوبُ ٝالِملي مادام أهه ال شا ٤بُِدا ًُ زٜاٗت املجخمّ وُٛمه .إ
واهوالٛا مً الخِسٍ ٙاملٜدم مً هسٖ لجىت بسوهخالهد للخىمُت املظخدامتٗ ،ئن هىا ٞمً اهخٜده ل٢ىهه
أٓ٘ل بِم لابِاد املهمت التي جخد ٜٝبىاطوتها الخىمُت املظخدامت وهي ٠ل مً البِد الصمني ،البِد
املالي ،البِد الخ١ىىلىجي والبِد الاًدًىلىجيٗ .باليظبت للبِد الصمني وُلى السٓم مً إػازة الخِسٍ ٙإلى
مظؤولُت الجُل الخاكس واملظخٜبل في جد ُٜٝالخىمُت املظخدامت ل١ىه لم ًىلي أي اُخباز للمظؤولُت
التي جدملها الجُل الظاب ٝأما باليظبت للبِد املاليٗ ،الخِسٍ ٙلم ًخوس ٚلؤلُباء املالُت التي ًمً١
جدملها مً أحل الخد١م في املظابل البُئُت والاحخماُُت ُبر الصمً ،في خحن أن البِد الخ١ىىلىجي
ٗىالخٍ أن الخِسٍ ٙلم ًىٌس إلى الخ١ىىلىحُا إال مً شاوٍت طلبُت ٜٗى مما ٌظخىحب بِم الخرز
خُالها .إ
وباليظبت لالهخٜاداث املىحهت للم٘هىم دابماٗ :1ئن هىا ٞمً ًسي بأهه ال ًىحد اج٘ا ٚخى ٤جددًد
أهم املـولخاث التي ًجب الخِسٍ ٙبها للخىمُت املظخدامت وج٢ىن مدل لاحماَ بحن أٓلب امل٘١سًٍ .إ
وٟرل ٣اهخٜد هرا الخِسٍ ٙزاؿت لِدم دٛخه ُٗما ًسف خماًت لازر الوبُعي وُدم جمُحزه بحن
الخىمُت والىمى الاٛخـاديٗ ،الٜازا أو املد ٝٛلهرا الخِسٍ ٙطىٖ ًالخٍ بأهه ال جىحد ٗسوٛاث بحن
الخىمُت والىمى الاٛخـاديٓ ،حر أن الىمى الاٛخـادي في املاض ي هى الري ٛاد إلى ٜٗدان الخىاشن ُلى
املظخىي البُئي والاحخماعي .إ
الفزع الثاوي  :الخحدًاث الخاصت بالخىميت املطخدامت
هىا ااا ٞال١شحا اار ما ااً املؼا ااا٠ل الاحخماُُا اات والبُئُا اات السبِظا ااُت التا ااي زل٘ها ااا الىما ااىذج الخىما ااىي الظا ااابٝ
وأطاابابها وآزازهااا أو اوِ٢اطاااتها ُلااى ٠اال امل٢ىهاااث الوبُُِاات التااي وِااِؽ وهدُااا ٗحهااا وطااىداو ٤اطخِساكااها
في الىٜان املىالُت :2إ

 1عبد الرمحان العايب ،مرجع سابق ،ص .23
Emmanuelle Dontenwwill, Op Cit, pp 46-51.
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 .1املشاول الىاحمت عن الخىميت الخلليدًت :وجخمشل في:
إأ -املشاااول البيةياات وجخمشاال فااي :شٍااادة دزحاات خ اسازة الىٌااام املىاااخيٜٗ ،اادان الخىااىَ البُىلااىجي ،هاادزة
لازاضا ا ي
امل ااىازد املابُ اات ،إشال اات الٔاب اااث ،الخل ااىر الُ١مُ اااةي ،جل ااىر املدُو اااث ،جس٘ ااُم وإٗ ٜاااز إ
لاوشون ،الى٘اًاث الاػِاُاث الىىوٍت.
الـالخت للصزاُت ،جدمحر هبٜت إ
ب -املش اااول الاحخماعي اات :وجخمش اال ف ااي :ال٘ ٜااس ،ط ااىء الخٔرًا اات ،الاحه اااد امل اااةيٛ ،ل اات الخـ ااىُ ٤ل ااى
إ
السُاًت الصخُت.
 .2ألاضباب ألاضاضايت للمشااول البيةيات والاحخماعيات :وٍسحاّ طابب شٍاادة دزحات خاسازة الىٌاام املىااخي
إلى ازج٘اَ في الاختراز وجسٟحز ٓاشاث الدُٗئت البؼسٍت امليؼأ (الىٜل والخدٗئت والـىاُت.
 ٟما ًسحّ طبب جدمحر الىٌم لاً٢ىلىحُت (الٔاباث الاطخىابُت ،وأشجاز هاادزة ،ولازاضا ي السهبات،والجلُ ااد الخدً اادي ،واملى اااه ٝالظ اااخلُت) إل ااى الخدل ااس ،والخل ااىر ،والاط ااخٔال ٤امل٘ ااسن للىباج اااث
(الٔاباث ،والخث ،والخجازة) واملىازد الخُىاهُت (لاٗسان في ؿُد لاطما ) ،ٞالخلىر .إ
 وٍسح اّ طاابب هاادزة املااىازد املابُاات إلااى جلااىر املجااازي املابُاات واملُاااه الجىُٗاات إوالى٘اًاااث الـااىاُُتومً الاطخٔال ٤امل٘سن للصزاُت امل١ش٘ت وه٘اًاث املُاه الجىُٗات املظاخِملت املسجبوات باىمى الخُااة
والبىاء والظدود .إ
 وَِىد طبب إشالت الٔاباث إلى :الخجازة في الخؼب والىز ٚواملِادن ،والواٛت ...إلخ .إ وٍسح ااّ ط اابب الخل ااىر الُ١مُ اااةي إل ااى :إخت ارا ٚالوا ٛاااث لاخ٘ىزٍ اات ،الاط ااخسدام امل١ش اا ٙملبُ ااداثآلاٗا اااث ومبُا ااداث لاُؼا اااب ،خا ااس ٚالى٘اًا اااث ،اطا ااخسدام املا ااىاد الُ١مُابُا اات فا ااي املىا اااش ،٤الخلا ااىر
الـىاعي.
-

لاطاامدة الُ١ماوٍاات حظ اابب
ٟمااا ًسح اّ طاابب جلااىر املدُواااث إلااى مااا ًلااي :املااد لاطااىد ،الخ٘سَاإ ،إ
ًاهسة املٔرًاث ،جـسٍ ٙاملجازي.

لازق إل ااى  :الصزاُ اات لاخادً اات امل١ش٘ اات :حِخب اار لازق م ااادة مُخ اات،
 وجسح ااّ أط ااباب إٗخ ٜاااز زـ ااىبت إاطخسدام لاطمدة واملبُداث جدمحر الخدىهاث ،السعي امل٘سن ،جوىٍس املدن والوس .ٚإ
لاوشون ٗحرحّ طاببها إلاى :إهخااج واطاخسدام مسٟبااث ال١سباىن ال٢لىزٍات ٗلىزٍات
 أما باليظبت لوبٜت إ(حؼىزوٗلىزو٠ازبىن) ،مدٌىزة مىر ُام  1987مً ٛبل بسوجى٠ى ٤مىهترًا.٤
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لازحاارة ،وزاؿاات فااي
 أمااا ُااً مظااألت الى٘اًاااث ٜٗااد جلاااُ٘ذ زالزاات م اساث زااال ٤الِؼااسًٍ طااىت إالبلاادان الـااىاُُت املخٜدماات ،ذلاا ٣بظاابب الخدااى ٤إلااى الاطااتهال ٞفااي مااىاد حِبئاات ذاث الاطااخِما٤
الىاخد ٜٗى  jetableبظب هُٔان مٌاهس الِـسهت.
 وباليظبت لئلػِاُاث الىىوٍت ٗترحّ إلى جىلُد الواٛت ًُ هسٍ ٝمدواث جىلُاد الواٛات الىىوٍات،لاوؼااوت الِظاا١سٍت ،الخااىادر الخاؿاات بامل٘اااُالث الىىوٍاات (حصٍااسة فااي البيظاال٘اهُا ،حؼااحرهىبُل،
أوٟساهُا).
لاط ااباب إل ااى الىم ااى الظ اا٢اوي  ،ج اادمحر املداؿ ااُل الٔرابُ اات لـ ااالح
 باليظ اابت ملؼ اا٢لت ال٘ ٜااس ٗخِ ااصي إجـدًس املداؿُلُ ،دم املظاواة بحن الؼما ٤والجىىب.
 أما باليظبت لظىء الخٔرًت ٗخِىد للىمى الظ٢اوي ال١بحر وإلى املؼا٠ل البُئُت الظابٜت الرٟس. .3العىاكب أو ألاجار الزئيطيت :وجخمشل في الِدًد مً الازاز املدمسة ومجها ما ًلي:
شٍ ااادة ٟشاٗ اات الُ٘ل اااهاث ولاُاؿ ااحر ،ذوب ااان الجلُ ااد الٜوب ااي والاجهُ ااازاث الجلُدً اات ازج٘ اااَ مظ ااخىي
طااوذ البدااس (بااحن  18و  50طاام) إوإزخ٘اااء املىاااه ٝالظاااخلُت والجااصز (ازخ٘اااء حااصز ملاادً ،ٙوحااصء
ٟبحاار مااً بااىٔالدٌؽ) حِاادًل الخُااازاث البدسٍاات ،جس٘ااُم املداؿااُل الصزاُُاات فااي املىاااه ٝالاطااخىابُت
الاطااخىابُت بظاابب املصٍااد مااً الج٘اااٖ الؼاادًد والوىٍاال ،الخصااخس ،مااىث الؼااِاب املسحاهُاات،
وػاابه إ
إزخ٘ اااء لاه ااىاَ الخُىاهُ اات ،وزاؿ اات جل اا ٣مسجب اات ُالُ اات ف ااي الظلظ االت الٔرابُ اات (الخُخ ااان ،الدبب اات
الٜوبُت ،الىمىز الهىدًت ،الباهدا)... ،

إ

أم ااا لاز اااز املخِل ٜاات ب ااالخىىَ البُىل ااىجي ٗخخمش اال ف ااي  :إزخ٘ اااء بِ اام لاه ااىاَ :إزخ٘ اااء ال٘ساػ اااث
وبالخااالي الحرٛاااث لاطاطااُت لبٜاااء الِدًااد مااً الوُااىزٜٗ ،اادان املااىازد التااي ٛااد جدخ ا إىي ُلااى الِدًااد
ماً الخـااابف الوبُاات ،أمااا باليظاابت لؤلزاااز الخاؿاات باإلحهااد املاااةي ٗىاارٟس مااشال اهدـاااز مُاااه بِاام
لاجهاز والبدحراث وح٘اٖ بِم املىاه ٝالسهبت...إلخ .إ
في خحن أن أزاز و اوِ٢اطاث إشالت الٔاباث ٗخخمشل في  :املظااهمت فاي لاختار إاز الِاالمي ،أكاساز حظاُمت
للخىااىَ البُىلااىجي والتااي حِخباار الٔاباااث أٟباار ز اصان لااه ،الخِسٍاات وجاادمحر الترباات ،الٜلاااء ُلااى لاطااع
الدًيُت والشٜاُٗت للؼِىب التي حِِؽ في الٔاباث .إ
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وباليظبت للخلىر الُ١مُاةي ٗخخمشل مٌاهسه في :لامواز الخملُتٜٗ ،دان لاهىاَ الخُىاهُت
والىباجُت ،اهس٘اق ُدد الخؼساث امللٜدت وبالخالي لاشجاز والىباجاث املصهسة في جهاًت املواٖ
لاكساز بصخت لاوظان .إ
وُلى الِمىم ٗئن لجمُّ الاطباب الظابٜت أزاز واوِ٢اطاث طلبُت ُلى ٠ل الِىاؿس املر٠ىزة طابٜا .إ
املبحث الثاوي :مبادئ ,مؤشزاث وأهداف الخىميت املطخدامت
اهوالٛا مً الِدًد مً املؤجمساث والٜمم الِاملُت التي اوِٜدث مً أحل الخأطِع للخىحه هدى
الخىمُت املظخدامت ٟم٘هىم وٟممازطت ُلى املظخىي الِالمي ،لاٛلُمي والىهني ،باث لصاما ُلى ٠ل دولت
الاهسسان في هره الِملُت أو الىهج وبالخالي ًخىحب ُلحها تهُئت الٌسوٖ املىاجُت لخدُٜٜها ،وذل ٣مً
زال ٤الاُخماد ُلى الِدًد مً املبادا ولاطع التي حِد الس٠ابص لاطاطُت التي جٜىم ُلحها هره لازحرة .إ
ٟما أن مٌِم الدو ٤املِىُت بٜلُت الخىمُت املظخدامت ،وحب ُلحها الاُخماد ُلى الِدًد مً
املؤػساث الخُُٜٜت ذاث الخىحه الاٛخـادي ،البُئي والاحخماعي ٟمخولباث أطاطُت لخد ُٜٝهره
الخىمُت .إ
والخىمُت املظخدامت في حىهسها حظعى إلى جد ُٜٝحملت مً لاهداٖ باُخبازها ٓاًاث أو هخابج
جهابُت جبحن مدي جوبُ ٝالخىمُت املظخدامت ُلى مظخىي الاٛخـاد الىهني أو ُلى مظخىي مىٌىمت
مؤطظاجه املسخل٘ت .وهرا ما طىداو ٤الخ٘ـُل ُٗه ُٗما طُأحي مً موالب.
املطلب ألاوٌ :مبادئ الخىميت املطخدامت إ
إن الخىمُت املظخدامت ُملُت جدخىي ُلى حملت مً املباداً ،هسث هره لازحرة في الِدًد مً
املؤجمساث التي ُٜدث في هرا املجا ،٤إومّ بداًت لالُ٘ت الشالشت ،بدأث جدبلىز ٗلظ٘ت بُئُت حدًدة
جبىاها البى ٣الِالمي لئلوؼاء والخِمحر ،جٜىم ُلى ُدة مبادا إوأطع هي بمشابت الدُابم أو الس٠ابص
لاطاطُت التي جٜىم ُلحها الخىمُت املظخدامت ،والتي هـذ ُلحها مسخل ٙاملٜاًِع ٟمٜاًِع الاًصو
ومٜاًِع أزسي (أٗىىز) .ومً حملت هره املبادا هرٟس ما ًلي :إ
الاحخماُُت
 .0إلاوطان مصدر الخىميت املطخدامت وهدفها :إن هرا املبدأ ًىلي أهمُت بالٔت للجىاهب إ
في الخىمُت املظخدامت ،إذ ًىٌس لئلوظان ُلى أهه مـدز وهدٖ الخىمُت الصخُدت ،إذ أن هده لازحرة
جبخدأ مً لاوظان في خد ذاجه ،إوذل ٣مً زال ٤ؿىن ٟسامخه ،جىٗحر الٌسوٖ املِِؼُت الخظىت،
الخ٘اي ُلى خٜىٛه وخسٍاجه ،الِمل ُلى السّٗ مً ٛدزاجه و ٟرا جىمُت مىاهبه٠ ،ىن أن الخىمُت
جىول ٝمً الاوظان وجيخهي ُىد جد ُٜٝطِادجه واخخُاحاجه ،وهى الهدٖ امليؼىد مً ُملُت الخُٔحر.
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لٜد أضخذ البلدان املخٜدمت ُلى ًٜحن مً أهمُت الخىمُت املظخدامت ٟأخد الخلى ٤البدًلت لل١شحر
مً املؼ١الث الاٛخـادًت ،مشل الخ٢ىمت لامسٍُ١ت التي أػاز بسهامجها بأن ":املىزد الىخُد لؤلمت
واملـدز الجهاةي ل٢ل زسواتها هى ػِبها ،وهى -أي لاوظان  -الوسٍٜت الىخُدة التي حظخوُّ أمسٍ٢ا مً
زاللها أن جىاٗع وج١ظب في الٜسن الخادي والِؼسًٍ ،وهي أن ج٢ىن لدحها أٗلل الٜىي الِاملت
حِلُما وجدزٍبا في الِالمٗ ،اإلوظان هى الثروة الخُُٜٜت لؤلمم .1إ
 .0املشارهت :إن الخىمُت املظخدامت مظؤولُت حمُّ ال٘اُلحن في الخٜل الاٛخـادي ،خُث حظخلصم
مشل هده الِملُت ،جٌاٗس حهىد الجمُّ مً أحل املظاهمت الِ٘الت ،إوذلٛ ٣ـد الىؿى ٤إلى جدُٜٝ
الٔاًت املسحىة مجها .و بما أن هٌسٍت الخاحاث لـاخبها "ماطلى" التي أٟدث ُلى كسوزة الخدزج الِ٘لي
للٔاًاثٗ ،ئن الخىمُت املظخدامت جداو ٤الىؿى ٤إلى جد ُٜٝهرا الهدٖ ،مً زال ٤مىذ ال٘سد ُلى
مظخىي املىٌمت ٗسؿت للمؼازٟت في ؿىاُت الٜسازاث املخِلٜت بالِملُاث الاٛخـادًت ،الاحخماُُت،
الظُاطُت ،والشٜاُٗت ...الخٗ ،املؼازٟت الِ٘الت ِٟىـس حىهسي مً ُىاؿس الخىمُت البؼسٍت ،هي التي
جـل باألٗساد إلى جٜدًم أٗلل إطهام مً حاهبهم في املجخمُّ .لى اُخباز أجهم مِىُىن بالىخابج الجهابُت
املترجبت ًُ الٜسازاث التي اجسرث طابٜا ،و ٛد ٠ان لهم ال٘لل في بلىزتها .2إ
 .3العدالت والخظامن :وهى لاطاض في الخىمُت املظخدامت٠ ،ىهه ًسٟص ُلى ج٢اٗؤ ال٘سؾ في الىطابل
واملدزالث ال في الىخابج واملسسحاث ٜٗى ،أي جد ُٜٝالدظاوي بحن ٗسؾ املظاهمت في وكّ الخىمُت
الاهخمام بشالزت مظخىٍاث:
والاطخ٘ادة مً هخابجها ،وٍخمدىز هرا املبدأ خى ٤إ
 في بلد واخد أو دازل الدولت :وٍسخف بخىٗحر الاخخُاحاث اللسوزٍت والالشمت للجمُّ مً زال٤الِمل ُلى الخىشَّ الِاد ٤للثروة وم٢اٗدت الٜ٘س؛
 بحن الدو ٤أو الؼِىب :وَؼمل حمُّ الٜلاًا املخِلٜت بدىمُت دو ٤الجىىب ،جد ُٜٝالخجازةالِادلت ،...مً زال ٤مِسٗت الخـابف الِاملُت واملؼترٟت للبِئت وُُٟ٘ت جٜظُم املىازد؛
 وفي لازحرٗ ،الخىمُت املظخدامت ال جىف ٜٗى ُلى الِدالت بحن أبىاء الخُل الىاخد ( م٢اٗدتالٜ٘س ،جد ُٜٝالخباد ٤الخجازي املظؤو ٤بحن الؼمل والجىىب) ،ولٟ ً١رل ٣بحن لاحُا ( ٤اطخٜساز
املىار ،الخ٘اي ُلى الخىىَ البُىلىجي...الخ).
 -1صاحل صاحلي ،المنهج التنموي البديل في االقتصاد االسالمي ،دار الفجر ،اجلزائر،2006 ،ص .112
 -2فاروق حريزي ،دور التكنولوجيات الحديثة لالتصاالت في تحقيق إستراتيجية التنمية البشرية المستدامة في الجزائر ،دراسة حالة مؤسسة
اتصاالت اجلزائر ،مذكرة ماجستري يف إطار مدرسة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة سطيف ،2011 ،ص .72
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الاهخمام ب٢ل مً البِد امل٢اوي ،وٟرا البِد
لاهـاٖ ًىادي بلسوزة إ
ومً هرا املىولٗ ،ٝئن مبدأ إ
الصماوي مً زال ٤جس ٞمىزور جىمىي لؤلحُا ٤الالخٜت .1إ
 .4حماًت البيئت :إن الخىمُت املظخدامت جسج١ص ُلى الِالٛت بحن وؼاهاث الظ٢ان والبِئت وجخِامل مّ
الىٌم الوبُُِت ومدخىاها ُلى أجها أطاض خُاة لاوظان ،وهي حظخىُب الِالٛت الخظاطت بحن
البِئت الوبُُِت والبِئت املبيُت ،وحظعى إلى جوىٍس هره الِالٛت ٠ي جـبذ ُالٛت ج٢امل واوسجام.2
لام٢اهُاث لخماًت البِئت التي حِني خُاة البؼس
ٗئن املهخمحن بالؼأن الاٛخـادي ملصمحن بدسخحر ٠اٗت إ
لاختراشٍت أن حِالج املؼا٠ل البُئُت في مهدها أي ُىد وٛىَ
ٗى ٚلازق .إومً بحن الاحساءاث الىٛابُت أو إ
اللسز ،ختى جخم ً١الجهاث املِىُت مً اخخىاء املؼ٢ل في الىٛذ املىاطب .دون أن ؤ٘ل ًُ ذٟس أهم
لاكساز البُئُت جوبُٜا ملبدأ الخُوت و الخرز وٟرا
إحساء وٛاةي أال إوهى املخابِت الدوزٍت إلم٢اهُت خدور إ
اهتهاج الظُاطت الٜبلُت إوالبِدًت أو بمِنى آزس ،جدظع املؼ١الث البُئُت ٛبل الخدور ،أزىاء الىٛىَ،
و بِد اخخىاء املؼ٢ل البُئي .إ
 .5مبدأ إلاهخاج والاضتهالن املطؤوٌ :هٌسا لآلزاز الظلبُت الاحخماُُت مجها والبُئُت ألهمان الاطتهالٞ
ولاهخاج ،أؿبذ مً اللسوزي وكّ اطتراجُجُاث ٛادزة ُلى إُادة حُٔحر وجدظحن هره لاهمان مً
زال ٤جبني طُاطاث لاهخاج لاهٌ ( ٙلازلس) املظخدام ،والاُخماد ُلى طُاطت السط٢لت لخجىب
املسل٘اث وهدز املىازد وجسػُد اطخٔاللها ،وهرا ملا له مً آزاز اًجابُت طىاء ُلى البِئت أو لاوظان.3
 .6مبدأ من ًلىث أهثر ًدفع أهثر :في طُا ٚمخـل مّ ما جم ذٟسه طابٜا خى ٤خماًت البِئت ،جم
الخوس ٚلهرا املبدأ مً زال ٤اج٘اُٛت ُٟىجى والتي أحبرث الدو ٤لاٟثر جلىٍشا ُلى دّٗ مٜداز مالي
للخٜلُل مً لازاز الظلبُت لهرا الخلىر ٓحر أن الِدًد مً الدو ٤امخىِذ ًُ املاء هره الاج٘اُٛت
وُلى زأطها الىالًاث املخددة لامسٍُ١ت والـحن ،وأن مً زـابف هرا املبدأ هى جد ُٜٝجىلُ٘ت
ولاحخماعي وٟرا املىِ٘ت
مشلى مً الخلىر الري ًم ً١أن ًخٜبله وحهلمه ٠ل مً الىٌام البُئي إ
املخأجُت مً وؼاهاث املؤطظاث .4إ

1

Elisabeth Laville, L’entreprise verte, 3ème édition mise a jour et enrichi, édition pearson, France, 2009,p 17.
Yvette Lazzeri, op cit, p 23.
3
Ibid, p 23.
4
Daniel Mainguy, Le problème posé par le théorème de Coase, le droit de l’environnement et l’intérêt
générale environnemental, Droit et sentiment, rencontres Montpellier Sherbrooke, Ed CNRS, 2012,p 17.
2
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وخظب هرا املبدأٗ ،ئن أٓلب الدو ٤الُىم موالبت بدظلُى ُٜىباث مالُت في ػ٢ل كسابب ُلى ٠ل
مؤطظت اٛخـادًت جسال ٙالاج٘اُٛاث الدولُت التي حِنى بالؼأن البُئي .خُث حظمى باللسٍبت
الخلساء أو اللسٍبت البُئُت ،إوهي تهدٖ باألطاض إلى :إ
 حُٔحر طلى ٞلاٗساد طىاء املىخجحن أو املظتهل١حن مً زال ٤الِصوٖ ًُ ٠ل مىخج له جداُُاث طلبُتُلى البِئت ،إوهرٟس في هرا الظُاُ ،ٚلى طبُل املشا ٤ال الخـس ،ججازب بِم الدو ٤التي الٛذ هجاخا
مىٜوّ الىٌحر ،مشل الداهماز ٞو إًوالُا ،خُث ٛامخا بمىّ اهخاج الخٜابب البالطدُُ١ت امللسة بالبِئت .إ
 حِىٍم اللسز الىاش ئ ًُ الخلىر البُئي ،إوالخد مً جداُُاجه مظخٜبال ،مشل ٗسق كسٍبت طىىٍتُلى ٠ل مظخِمل للظُازاث الظُاخُت الٜدًمت التي مً ػاجها أن حظاهم في جلىٍث الجى ،في مٜابل
البرامج الخِلُمُت إوالصخُت خ٘اًا ُلى املـلخت الِامت.
جىحُه اللسابب املدـلت إله٘اٛها ُلى إ
ٓحر أن البدث في أدبُاث إدازة لاُما ٤والخىمُت املظخدامت ًجد جدازل وجلازب وج٢امل ُٗما
ًسف مبادا الخىمُت املظخدامت ،وهىا ٞمً ًلُ ٙإلى هره املبادا حملت مً املبادا لازسي ًمً١
جىكُدها ُٗما ًلي :1إ
 مباادأ الاحخيااا  :ه ااى مباادأ م٘اااده أن ُ اادم الُٜااحن ،م ااّ مساُاااة املِااازٖ الِلمُ اات والخٜىُاات الخالُاات،ًيبغ ااي أال ً ااؤزس اُخم اااد ج اادابحر ِٗال اات ومخىاط اابت للخُلىل اات دو إن و ٛااىَ ك ااس إز حظ ااُم ال زحِ اات ُٗ ااه
للبِئت .إ
 مبدأ املطاؤوليت :هاى مبادأ إدازة البِئات واملاىازد الوبُُِات التاي بمىحبهاا ًم١اً ألي شاخف ماً زاال٤ُملاه ،ان ًسلا ٝالٌاسوٖ التاي ماً ػاأجها أن جلاس بصاخت لاوظاان والبِئات ،وُٜاد للامان أو جسجِاب
الخسلف مجها في ًسوٖ مىاجُت والِمل ُلى ججىب آلازاز الظلبُت .إ
 مبدا الخيامل :وَِني مبدأ الخ٢امل أن الاوؼٔاالث البُئُت هي حصء ماً ال٢ال وأن البِئات ال حِامال إالُلااى الـااُِد الٜواااعي .وُااادة مااا ج٢ااىنإ لاهااداٖ املخىزاااة ُٗمااا جخِلاا ٝبالبِئاات مؼاامىلت بالخىحهاااث
والخُ ااازاث املخس اارة ف ااي إه اااز طُاط اااث ُام اات أز ااسي؛ لخد ُٜاا ٝالخىمُ اات املظ ااخدامتً ،ج ااب أن ج ٢ااى إن
خماًت البِئت حصءا ال ًخجصأ مً ُملُت الخىمُت وال ًم ً١الىٌس إلحها بمِص٤إ ًُ ٓحرها .إ
وها اارا ها ااى الظا اابب فا ااي أن "الِما اال امللا ااولّ با ااه للخا ااد ما ااً الخلا ااىر ،وال طا ااُما ما ااً زا ااال ٤اطا اادُِابه
باط ااخسدام لادواث الاٛخـ ااادًتً ،ج ااب أن ًى ٜاال ُ ااً هسٍ اا ٝإح اساءاث ف ااي مُ ااادًً مخىىُ اات مش اال الصزاُ اات
1

Nar Gueye, LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA MONDIALISATION Le rôle de la
Francophonie, Thése de doctorat de science politique, Ecole doctorale de droit, Université Jean Moulin, LYON
3, Décember 2010, pp. 177-178.
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والواٛت والـىاُت و الظُاطت وٓحرها ،املسجح أن ً٢ىنإ لها جأزحر طلبي ُلى البِئات وه١اراٗ ،ائن" ماا حهام
ه ااى إدم اااج البِ ااد البُئ ااي ف ااي حمُ ااّ الظُاط اااث والاط ااتراجُجُاث ،م ااً أح اال إُ ااادة جىحُ ااه حمُ ااّ أهم ااان
لاهخاج والاطتهال ٞهدى الاطخدامت .إ
 مبدأ الشفافيت :هى مبدأ جٜاطم املِلىماث وطلى ٞمخ٘اخذ ،وج١ماً أهمُات هارا املبادأ فاي أن الخىمُاتاملظ ا ااخدامت حِم ا اال ُل ا ااى حِصٍ ا ااص مِلىم ا اااث أص ا ااخاب املـ ا االخت ُ ا ااً الاط ا ااتراجُجُاث املى٘ ا اارة ،وجو ا ااىزإ
املؤػا اساث الت ااي جم ١ااً م ااً  ُٛاااض لاداء املىج ااص وجد ُٜاا ٝلاه ااداٖ ،والىجاخ اااث ،وإز٘ا ٛاااث وآٗ اااٚ
مظخٜبل أٗلل إ
املطلب الثاوي :مؤشزاث الخىميت املطخدامت
لٜد لجأث مٌِم الدو ٤في الظىىاث الٜلُلت املاكُت إلى اُخماد مؤػس الدزل الىهني ،مخىطى
دزل ال٘سد دازل البلد...الخٟ ،مؤػساث اٛخـادًت بدخت لُٜاض الخىمُتٓ ،حر أن هره املؤػساث ال
حِ١ع وا ّٛالخىمُت الاحخماُُتٟ ،ما أجها ال حِبر ًُ مدي التزام املؤطظاث الاٛخـادًت بالؼسون
البُئُت التي حِني الخ٘اي ُلى الثروة الوبُُِت إودًمىمتها مظخٜبال.
إن ُدم زبى الِالٛت بحن املؤػساث الاٛخـادًت مً حهت ،و ٟرا املؤػساث الاحخماُُت و البُئُت
مً حهت أزسي ُىد دزاطت الخىمُت املظخدامتً ،جِل مً الـِب حدا مِسٗت املىحى أو الاججاه الِام
الري طخؤو ٤إلُه لاوكاَ الخىمىٍت في بلد ما .إذ وحب الاُخماد ُلى مؤػساث خُُٜٜت ودُٜٛت ،جساعي
الجىاهب الاحخماُُت إوالبُئُت التي ٌِِؼها أي بلد .خُث جٌهس هخابجها حلُت ُلى لاوكاَ الاٛخـادًت .1.إ
إوٛد ؿُٔذ هره املؤػساث مً هسٖ لجىت لامم املخددة للخىمُت املظخدامت بخىؿُاث لاحىدة 21وهي
ُبازة ًُ مؤػساث حؼمل لابِاد الاٛخـادًت والاحخماُُت والبُئُت للخىمُت املظخدامت .إ
الفزع ألاوٌ :اللظاًا واملؤشزاث الاحخماعيت
الاحخماُُت ل٢ل بلد وجخمشل أطاطا في :إ
وهي ُبازة ًُ مؤػساث جسٟص ُلى الٜلاًا إ
 .1املطاواة الاحخماعيت :إن جد ُٜٝاملظاواة بحن أبىاء البلد الىاخد حِد مً أهم الخددًاث التي
جىاحه هٌم الخ١م في الِالم ،إذ ًيبغي في ٠ل لاخىا ٤جد ُٜٝالخىاٗ ٝالاحخماعي مهما ازخل٘ذ
آلازاء إوحؼِبذ وحهاث الىٌس.
-ADIB ABDESLEM. article 124 , www . maroc- écologie .net
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و ُلى ٛدز خـى ٤الاهمئىان والاطخٜساز الاحخماعي بحن املىاهىحن ،ج٢ىن هىا ٞحدوي مً
اطخدامت الخىمُت .في أي بلد مهما ٠ان حجمه ،أو مهما ٟثرث أو ٛلت مىازده.
وجسجبى املظاواة مّ دزحت الِدالت والؼمىلُت في جىشَّ املىازد وإجاخت ال٘سؾ واجساذ الٜسازاث،
وجخلمً ٗسؾ الخـى٤إ ُلى الِمل والخدماث الِامت ،وأهمها الصخت والخِلُم والِدالت .إ
ومً الٜلاًا الهامت املسجبوت بخد ُٜٝاملظاواة الاحخماُُت ،جبرش ٛلُت م٢اٗدت الٜ٘س ،إو إجاخت
ٗسؾ الِمل لوالبُه ،وجىشَّ الدزل بـىزة ُادلت ،والىؿى٤إ إلى املىازد املالُت وُدالت ال٘سؾ بحن
لاحُا .٤وجبٜى املظاواة الاحخماُُت مً أٟثر ٛلاًا الخىمُت املظخدامت حُِٜدا .وٛد جم ازخُاز مؤػسًٍ
ُ
زبِظحن لُٜاض املظاواة الاحخماُُت وهما :وظبت الظ٢ان جدذ زى الٜ٘س ،ومٜداز الخ٘اوث بحن الخمع
ُ
لآنى والخمع لاٜٗس مً الظ٢ان (أو مؤػس حُني الُٜاس ي لخ٘اوث الدزى إ .1)٤إ
 .2الصحت :لٜد أدي جدهى إز لاوكاَ الصخُت هدُجت جلىر البِئت املدُوت بالظ٢ان ،والٜ٘س ،وٓالء
املِِؼت ،والىمى الظ٢اوي املوسد إلى إلى ٗؼل الِمل الخىمىي املظخدام  ،وزاؿت في الدو٤إ
الىامُت ،خُث لم جخوىزإ الخدماث الصخُت والبُئُت بـىزة جىاٟب الخوىزإ الاٛخـاديُ ،لى
الىُٜم هجد أن السُاًت الصخُت ،و الخأمحن ُلى الخُاة في الدو ٤املخٜدمت مً لاولىٍاث التي
ًدسؾ ؿىاَ الٜساز ٗحها ُلى ُدم املظاض بهاٗ ،هي حِخبر بد ٝزوىن خمساء ال ٌظمذ
ػِىبها بخجاوشها.
أما أهم املؤػساث السبِظت للصخت ٗهي :الِمس املخىُ ّٛىد الىالدة ،مِدالث وُٗاث لامهاث
ولاه٘ا ،٤والسُاًت الصخُت لاولُت .2إ
 .3الخعليم :إن الخِلُم ػسن أطاس ي لخد ُٜٝالخىمُت املظخدامت ،بل ٌِخبر الخلٜت املٜ٘ىدة في
طلم لاولىٍاث التي ٌِمل ُلى جدُٜٜها أي هٌام خ١م في الِالم ًىد السقي إلى مـاٖ الدو٤
ال١ب إريٗ .مً دون مجخمّ زاقي بأزالٛه إوُلىمه ،ال ًم ً١الخسمحن الخٜا  ُٟٙطخ٢ىن الِىاٛب
الجظُمت ُلى لامم الخابِت في ُٓاباث الجهل إوالخسل .ٙمشلما ال ًم ً١الخ١هً بما طُترجب ًُ
ال٘ساْ الري ًسل٘ه هٜف الخ٢ىًٍ و الخِلُم ُلى الوبٜت املخِلمت املخبُٜت ،التي لم جدط ى
ب٘سؿت الٌهىز إلى الِلً بظبب الوى ٚامل٘سوق مً هسٖ شمس مخى٘رة ال جٜ٘ه مً مِاوي
الِلم ُٛد أهملت ،ولىا في الجزاُاث املظلخت إوالخسوب لاهلُت التي ُاوى مجها ط٢ان الٜازة
الظمساء زحر دلُل.
 1األمم ادلتحدة ،جدول أعمال القرن  ، 21الفصل  25 ،4 ،3و.26
 2األمم ادلتحدة ،جدول أعمال القرن  ، 21الفصل .6
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لٜد جم الترٟحز ُلى اجاخت ٗسؾ الخِلُم للجمُّ ،إوهرا في حدو٤إ أُما ٤الٜسنإ الخادي والِؼسًٍ،
ألن الخِلُم مً أهم امل٢اطب التي ًم ً١أن ًدـل ُلحها الاشخاؾ إهازا إوذ٠ىزا لخد ُٜٝالىجاح في
الخُاة ٟ.ما أهه ًىحد ازجباهاإ مباػساإ بحن مظخىيإ الخِلُم في بلد ما ومدي جوىزه الاحخماعي والاٛخـادي .إ
وٛد خٜٜذ ال١شحر مً الدو٤إ هجاخاث ملمىطت في الخِلُم وفي جدزٍب ط٢اجها ُلى الخِامل مّ املِلىماث
الخدًشت ،وال ًصا ٤هىاٟ ٞشحر مً الجهد الري ًجب الُٜام به في هرا املجا .٤إ
أما أهم مؤػساث الخِلُمٗ ،هي :مِد ٤مِسٗت الٜساءة وال١خابت ،ومِد ٤الالخدا ٚباملساخل الخِلُمُت
املسخل٘ت .1إ
 .4ألامن :إن لامً في م٘هىم الخىمُت املظخدامتٌِ ،ني جأمحن لاشخاؾ ،خُاتهم وممخل٢اتهم مً
أي اُخداء ٠ان .مما ٌِني جىٗحر الخماًت الالشمت للمىاهىحن مً زال ٤الخـدي ملسج١بي أهىاَ
الجسابم ،إوال ًخد ٜٝذل ٣إال بىحىد طلوت أمىُت مخوىزة ،حظهس ُلى أداء الىاحب ب٢ل ازالؾ
وج٘اوي ،ج١سض وٛتها ملدازبت الجسٍمت ،وجٜدًم املجسمحن أمام الِدالت .إن لامً الاحخماعي ال
ًخد ٜٝإال بىحىد حهاش أمني إوُدالت ٛادزان ُلى جدمل أُباء اطخدباب لامً والظُ١ىت
الِمىمُانٟ ،ما ًسى ٤لهما "الدطخىز" .وُلى الىُٜم مً ذل ،٣ال ًم ً١لؤلحهصة لامىُت بأي
خا ٤مً لاخىا ٤أن جخِظ ٙفي اطخسدام الـالخُاث املسىلت لها ُىد الاػدباه في أخد
لاشخاؾ زهً الاُخٜا ،٤وهرا جوبُٜا للمىازُ ٝالدولُت التي جىف ُلى اخترام خٜىٚ
لاداهت أو البراءة الخامت
الاوظان ،مهما ٠ان هىَ الجسم امليظىب إلُه إلى أن ًشبذ الِ١ع ،إما إ
ٟما هى مخِازٖ ُلُه لدي الِام والخاؾ .ومً املظابل املخِلٜت باألمً والتي زٟص ُلحها حدو٤إ
أُما ٤الٜسنإ 21هجد :مدازبت الِى ٙكد املسأة إوٟرا حسابم الآخـاب كد لاه٘ا ٤الٜـس
و/أو اطخٔاللهم في أُمآ ٤حر ػسُُت ،مدازبت الجسٍمت املىٌمت الِابسة للخد إود ،مدازبت حسابم
املسدزاث ،وٓحرها مما ً ّٜكمً بىىد لامً الاحخماعي .وٍخم ُٛاض لامً الاحخماعي ُادة مً
زال ٤وظبت مسج١بي الجسابم في املجخمّ.2
 .5الطىن :حِمل مٌِم الدوُ ٤لى ٓساز الجصابس ُلى جىٗحر ط١ىاث البٜت بمىاهىحها ،خُث جخىٗس
ُلى مٜىماث الخُاة الاوظاهُت التي حِد مً أهم اخخُاحاث الخىمُت املظخدامتٟ .ما أهه ًجب
الخىبُه إلى أن الظً ً١بىب في زاهت الخٜىٚإ الدطخىزٍت لؤلٗساد ُلى الدو ،٤إوالتي ج٘١لها

 1األمم ادلتحدة ،جدول أعمال القرن  ، 21الفصل .36
 2األمم ادلتحدة ،جدول أعمال القرن  ، 21الفصل .26
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الدطاجحر إواملىازُ ٝالِاملُت التي هـذ ُلى وحىب جأمحن الخُاة ال١سٍمت لل٘سد مهما ٠اهذ
إ
أٓلب
ًسوٗه املادًت إواملالُت .إ
ي دابما ب٢ل مً الخالت الاٛخـادًت ،ومِد ٤همى الظ٢ان
وجخأزس ػسون الخُاة في الخىاكس ال١بر إ
والٜ٘س والبوالت وٟرل ٣خالت وهىُُت الخسوُى الِمساوي والخلسيإ .إ
وجٜاض خالت الظ ً١في مؤػساث الخىمُت املظخدامت ُادة بمؤػس واخد هى هـِب ال٘سد مً لامخاز املسبِت
في لابيُت .إ
 .6الىمى الطياوي :جىحد ُالٛت ُ١ظُت بازشة بحن الىمى الظ٢اوي والخىمُت املظخدامت٢ٗ ،لما شاد
مِد ٤الىمى الظ٢اوي في دولت ما ،أو مىوٜت حٔساُٗت مُِىت شادث وظبت اطتهال ٞاملىازد الوبُُِت
وجٜلف الىمى الاٛخـادي املظخدام ،مما ً٘اٛم املؼ١الث البُئُت ،وهى ما ًٜلل مً ٗسؾ جدُٜٝ
الخىمُت املظخدامت .إ
إن الخـسٖ بِٜالهُت ُىد اطخٔال ٤مسخل ٙالثرواث الوبُُِت املىحهت لليؼان الاٛخـاديًٜ ،لل
أو ًدد مً مساهس ه٘اذ امل إىازد الاٛخـادًت في أي بلد ٠ان ،إوُلُه اطخىحب ُلى الظلواث املسٟصٍت
لادازاث املدلُت أن حظً الٜىاهحن املىٌمت لُُ٘١ت اطخٔال ٤الثرواث املىجمُت والٔابُت
بمُِت مسخل ٙإ
مً هسٖ املؤطظاث الـىاُُت طىاء الخاؿت أو الِامت ،أحىبُت ٠اهذ أو مدلُت .و ال ً٘١ي ٜٗى طً
الٜىاهحن ،دون املساٛبت الـا إزمت ليؼان املؤطظاث التي ٛد جلجأ في بِم لاخُان إلى الخداًل مً أحل
الاطخٔال ٤امل٘سن في جهب الثرواث الوبُُِت .ما ٌظخلصم ُلى الدولت اللجىء إلى وكّ ًدها ُلى أي
وؼان اٛخـادي ًلس باملـلخت الِامت خ٘اًا ُلى الثروة الوبُُِت التي هي في الاطاض مل٢ا
للمجمىُت الىهىُت خاكسا إومظخٜبال .إ
أما املؤػس السبِس ي الري ٌظخسدم ٗهى مِد ٤الىمى الظ٢اوي.
الفزع الثاوي :اللظاًا واملؤشزاث الاكخصادًت
إن املؤػساث الاٛخـادًت ال١الطُُ١ت ُلى ٛدز أهمُتهاٗ ،ئجها جبٜى ٓحر ٠اُٗت ألجها ٛد جس٘ي وزاءها
زلال في جىشَّ زسواث البلد ُلى املىاهىحن ،باإلكاٗت إلى ُدم الاهخمام بمدي اطخجزاٖ هره الثرواث
الوبُُِت املددودة .ومً هرا املىولً ،ٝجب حُٔحر أهمان لاهخاج والاطتهال ،ٞولخد ُٜٝجىمُت
اٛخـادًت مظخدامت ًم ً١اُخماد حملت مً هره املؤػساث مجها :إ
– مِد ٤اطخسدام املىازد الوبُُِت في لاهخاج،
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– مِد ٤اطتهال ٞال٘سد مً الواٛت طىىٍا،
– ٟمُت الى٘اًاث الـىاُُت واملجزلُت ومِدالث مِالجتها،
– لاداء الاٛخـادي للبلد،
– الخالت املالُت للبلد التي جٜاض بيظبت دًىن البلد إلى الىاجج الٜىمي لاحمالي.
أهما إلاهخاج والاضتهالن :حِد هره لازحرة أهمان لاهخاج والاطتهال ٞمً أهم الٜلاًا الاٛخـادًت
السبِظت في الخىمُت املظخدامت ،إذ أن الِالم ًخمحز بظُادة الجزُاث الاطتهالُٟت في الدو٤إ املخٜدمت ؿىاُُا،
وأهمان لاهخاج ٓحر املظخدامت التي حظخجزٖ املىازد الوبُُِت طىاء في الدو٤إ املخٜدمت أم في الدو٤إ الىامُت .
وُلُه ال مىاؾ مً إخدار حُٔحر حرزيإ في طُاطاث لاهخاج والاطتهال ٞللمداٌٗت ُلى املىازد وحِلها
مخاخت لجمُّ ط٢ان الِالم بـىزة مدظاوٍت ،ػسٍوت أن جبٜى مخىٗسة لؤلحُا ٤املٜبلت.
الفزع الثالث :اللظاًا واملؤشزاث البيةيت
جخمشل الٜلاًا واملؤػساث البُئُت هره في الٔالٖ الجىي ،لازاض ي ،البداز واملدُواث واملىاهٝ
الظاخلُت ،والخىىَ الخُىيإ .إ
 .1الغالف الجىي :هىا ٞالِدًد مً الٜلاًا الهامت التي جىدزج كمً إهاز الٔالٖ الجىيإ وحٔحراجه
ومجها الخٔحر املىاخي وزٜب لاوشون ،وهىُُت الهىاء ،وجسجبى جأزحراث هره الٜلاًا بـىزة مباػسة أو
ٓحر مباػسة مّ صخت لاوظان ،واطخٜساز وجىاشنإ الىٌام البُئي .ومً أهم املؤػساث :الخٔحر
املىاخي ،اطدى٘اد هبٜت لاوشون ،هىُُت الهىاء.1
 .2ألاراض ي :وهي ٛلُت مِٜدة وهامت حداإ وذاث حؼِباث ٟشحرة في ُالٛتها بالخىمُت املظخدامت ،إذ
أن هسٚإ ووطابل اطخسدام لازاض ي هي التي جددد بـىزة زبِظت مدي التزام الدو٤إ بالخىمُت
املظخدامت وجوبُ ٝمبادئها .وجخولب اطخسداماث لازاض ي اجساذ ٛسازاث طُاطُت واٛخـادًت
حسٍئت بدزحاث مخ٘اوجت مً املظؤولُت لادازٍت والظُاطُت ،وٛد ج٢ىنإ الٜسازاث وهىُت ،أو
إٛلُمُت أو مدلُت أو شخـُت.2
ومً أهم املؤػساث :جدهىزإ خالت لازاض ي والخصخس وإشالت الٔاباث والخىمُت الصزاُُت والىمى
ي .إ
الخلس إ

 - 1األمم ادلتحدة ،جدول أعمال القرن  ، 21الفصل .9
 2األمم ادلتحدة ،جدول أعمال القرن  ، 21الفصل .10
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 .3البحار واملحيطاث واملىاطم الطاحليت :ملا ٠اهذ البداز واملدُواث حؼ٢ل ما وظبخه  %70مً
مظاخت ال١سة لازكُت ،لرا ٗئن إدازة هره املىاه ٝالؼاطِت بوسٍٜت مظخدامت بُئُاإ ًمشل أٟبر
الخددًاث التي جىاحه البؼسٍت .ومً أهم املؤػساث :اليظبت املئىٍت ملجىَ الظ٢ان املُٜمحن في
املىاه ٝالظاخلُتٟ ،مُت ؿُد لاطما ٞودزحت جسٟص الودالب في املُاه الظاخلُت .إ
 .4الخىىع الحيىيٛ :د ج٢ىنإ ُالٛت الخىىَ الخُىيإ بالخىمُت املظخدامت ٓحر واضخت أخُاها ،خُث
ٌِخٜد بِلهم أن املظألت جخِل ٝبدماًت الىباجاث والخُىاهاث البرًت وإوؼاء املدمُاث ،1وأن ذل٣
ًـودم مّ الخىمُت الاٛخـادًت.إال أن الخىىَ الخُىيإ ٌِخبر ،في الخُٜٜتُ ،ىـساإ أطاطُاإ في
الخىمُت املظخدامت ،وهىا ٞازجبان أطاس ي بِىه وبحن الِملُاث الاٛخـادًتِٗ ،لى طبُل املشا،٤
ٗئن هدى  %75مً لادوٍت التي ًخم جداولها مـىىُت ومسٟبت مً هباجاث بسٍت ذاث زـابف هبُت
وُالحُت مخمحزة ،وٍسص ى ان حظدى٘ر هره الىباجاث مً الوبُِت .ومً أهم املؤػساث :لاهٌمت
البُئُت (وظبت مظاخت املىاه ٝاملدمُت مٜازهت باملظاخت ال٢لُت) ،ولاهىاَ (وظب ال٢ابىاث
الخُت املهددة باالهٜساق) .2إ
املطلب الثالث :أهداف الخىميت املطخدامت
هٌسا ألهمُت ُملُت الخىمُت املظخدامت التي جخمشل في إحساء حُٔحراث حىهسٍت في البنى الخدخُت
وال٘ىُٛت للمجخمّ ،دون اللسز بِىاؿس البِئت لازسي ،والتي جم ً١حل لاٗساد مً جىطُّ وشٍادة
ٛدزاتهم البؼسٍت وجىًُ٘ها أخظً جىًُ ٙفي حمُّ املُادًًٗ ،ئن هرا الىمىذج للخىمُت ًدمي زُازاث
لاحُا ٤التي لم جىلد بِد ،وٍداٍٗ ُلى ٛاُدة املىازد الوبُُِت الالشمت لدُم الخىمُت في املظخٜبل ،وال
ًدمس زساء الوبُِت . 3إ
و مً هىا وظخيخج أن الاطخدامت جسٟص ُلى زالزت أهداٖ أطاطُت وهي أجها :إ
 جىمُت مىالُت للبؼس؛ إ
 جىمُت مىالُت للدؼُٔل(ٗسؾ الِمل)؛ إ
 جىمُت مىالُت للوبُِت.

 - 1أمحديت ،نصر رحال ،إدارة الطلب على المياه كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة-دراسة حالة  :تجارب بعض الدول العربية  ،ملتقى دويل
حول التنمية ادلستدامة والكفاء االستخدامية للموارد ادلتاحة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري سطيف ،اجلزائر ،أفريل  ،2008ص .430
- UNEP,Global Environment Outlook: environment for development (GEO-4), summary for

2

decision makers, United Nations Environment Programme(unep) publication, 2007,p 12-13.

 3برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي ،تقرير التنمية البشرية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،لبنان ،1994 ،ص .13
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الفزع ألاوٌ :جىميت مىاليت للبشز ولفزص العمل
إن الٔاًت مً ُملُت الخىمُت ،هي جٜدًس الخُاة البؼسٍت في خد ذاتها ،إذ ال جٜدز خُاة شخف ما أٟثر
مً جٜدًس لخُاة شخف آزس .إ
وٟما ٌِسٖ املدًس الخىُ٘ري لبرهامج لامم املخددة لاهماةي الخىمُت البؼسٍت املظخدامت" :بأجها جىمُت ال
ج٘١ي بخىلُد الىمى وخظب ،بل جىشَ ُابداجه بؼ٢ل ُاد ٤ومخىاشن ،وهي ججدد البِئت بد ٤جدمحرها،
وجم ً١الىاض بد ٤تهمِؼهم ،وجىطّ زُازاتهم وٗسؿهم وجؤهلهم للمؼازٟت في الٜسازاث التي جؤزس في
خُاتهم .إ
ٟما حِخمد الخىمُت املظخدامت اُخمادا ٟبحرا ُلى زوح املؼازٟت بحن لاٗساد ،أي" أجها جىمُت الىاض مً
أحل الىاض بىاطوت الىاض" .إ
وهٜـد بدىمُت الىاض الاطدشماز في الٜدزاث البؼسٍت ،وجىٗحر وجىطُّ حمُّ الخُازاث املخاخت لهم
طىاء ٠ان ذل ٣في الخِلُم أو الصخت أو املهازاث ختى ًم١جهم الِمل ُلى هسٍ ٝمىخج وزال .ٚإ
أما ُٗما ًسف الخىمُت مً أحل الىاضُٜٗ ،ـد بها الخىشَّ الِاد ٤لىخابج الىمى الاٛخـادي الري
خٜٜىه ،والخىمُت بىاطوت الىاض ًٜـد بها الخـىُ ٤مالت مىخجت ومأحىزة مً زال ٤إُواء ٠ل
امسا ٗسؿت للمؼازٟت .إ
مً هرا املىولٗ ،ٝئن الخىمُت البؼسٍت املظخدامت جد ٜٝلاهـاٖ دازل الجُل الىاخد ولاهـاٖ
ُٗما بحن لاحُا ،٤إذ طُ٢ىن مً ٓحر املِٜى ٤الاوؼٔا ٤البالٕ بسٗاه لاحُا ٤املٜبلت وهخجاهل مدىت
الٜ٘ساء الُىم .1إ
باإلكاٗت إلى ذلٗ ،٣ئن لاخُاء الُىم أًلا ًجب ُلحهم أن ال ً٘سهىا بدٜى ٚواهخماماث وخاحُاث
لاحُا ٤الٜادمت .2إ
مً هىاٗ ،ئن الُٜام بئُادة حؼُ١ل ٟبحرة لخىشَّ الدزل في الِالم ٠له وأهمان لاهخاج والاطتهالٞ
ػسها مظبٜا وأمسا كسوزٍا .إ
وهىاُ ٞىامل ٟشحرة أدث إلى الاهخمام بالخىمُت البؼسٍت ،وأؿبدذ الىٌسٍاث الخىمىٍت جسٟص بـ٘ت
أطاطُت ُلى الِىـس البؼسي (لاوظان) ٠ىهه هى هدٖ الخىمُت مً زال ٤أخىاله الصخُت ،الشٜاُٗت،

 1برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي ،تقرير التنمية البشرية ،9111ص .14

 2ضاري ناصر العجيمي ،األبعاد البيئية للتنمية ،ادلعهد العريب للتخطيط ،الكويت  ،1992ص .23
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الاحخماُُت والظُاطُت بدال مً الترٟحز والاهخمام بىطابل الخىمُت املادًت مً شٍادة في مِدالث
الاطدشماز ،وشٍادة الاطتهال ٞمً الظلّ الـىاُُت الخدًشت وٓحرها .إ
باإلكاٗت إلى حمُّ لاهداٖ طال٘ت الرٟسً ،جدز بىا ذٟس لاهداٖ الظبِت للخىمُت املظخدامت :إ
 جسُ٘م وظبت الرًً ٌِِؼىن في ٜٗس مد ّٛبمِد ٤الىـ ٙزال ٤ال٘ترة املمخدة مً  1990إلى
2015؛ إ
 الِمل ُلى جد ُٜٝاملظاواة بحن الجيظحن وإشالت الخ٘اوث بُجهما ٛبل خلى2015 ٤؛ إ
 إلخا ٚحمُّ لاه٘ا ٤بالخِلُم الابخداةي ٛبل خلى2015 ٤؛ إ
 جسُ٘م مِدالث وُٗاث لاه٘ا ٤السكّ بيظبت الشلشحن زال ٤ال٘ترة  1990إلى 2015؛ إ
 إهٜاق مِدالث الىُٗاث أزىاء الىالدة بيظبت زالزت أزباَ زال ٤ال٘ترة 2015 – 1990؛ إ
 جىؿُل زدماث الصخت لاهجابُت ل٢ل مً ًدخاحها ٛبل خلى2015 ٤؛ إ
 جىُ٘ر اطتراجُجُاث وهىُت للخىمُت الٜادزة ُلى الاطخمساز ختى ُام  2015ختى ًم ً١الخٜلُل
مً الخظازة في املىازد البُئُت.
إ
الفزع الثاوي :جىميت مىاليت للطبيعت
إن مِدالث الصٍادة الظ٢اهُت الهابلت ،والخوىز الـىاعي مىر بداًت الشىزة الـىاُُت ،أزس ٟبحر في
جسدي الِالٛت بحن لاوظان والبِئت ،وذل ٣هٌسا لظىء اطخٔال ٤هرا لازحر للبِئت وتهدًده املظخمس
للىٌم البُئُت  .إ
ٗىٌسا لصٍادة لاهخاج الـىاعي بمِدالث مسجِ٘ت في ال٘ترة  ،1973-1950إال أن مِدالث الىمى بدأث في
الاهس٘اق إلى خىالي  %3طىىٍا٢ٗ ،اهذ هره ال٘ترة ٗترة خسحت مس بها املجخمّ لاوظاوي وال١سة لازكُت
وأزرث ٗحها الـىاُت الخدًشت املِٜدة اججاهاث زوحرة شادث في ٟمُت وهىُُت امللىزاث الىاججت ُجها .1إ
وُلُهٜٗ ،د حاء ُٜد الشماهِىاث لِؼهد حُٔحرا ملمىطا في هٌسة ٠ل مً الدو ٤املخٜدمت والىامُت لهره
املظألت ،وهدُجت للخجسبت املباػسة للدو ٤الىامُت آلزاز بِم الـىاُاث ُلى البِئت وصخت وهىُُت
لاوظان مشل خادر اه٘جاز م٘اُل حؼسهىبُل في الاجداد الظىُٗاحي (طابٜا)  ،1986والري أدي إلى
جلىر ػىاهئ أالط٢ا بالبتروُ ٤ام  .1987إ
 راجع أهداف األلفية.
 1يامسينة زرنوخ ،مرجع سابق ،ص .132
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وُلى هوا ٚاملظخجداث واملخٔحراث زال ٤الظىىاث الِؼسة لازحرة ،ػاهدها جدىال أطاطُا في
الىٌسة إلى الِالٛت بحن البِئت والىمى الاٛخـادي٢ٗ .ان مؤجمس زٍى دًجاهحرو الخوىة الجدًدة هدى
الاهخمام الِالمي بالبِئت والري أٟد ُٗه بأن "الخىمُت املظخدامت زوىة كسوزٍت لخجاوش الخدهىز
البُئي" ،خُث جخلمً هره الىزُٜت مجمىُت مً لاهداٖ مجها :إ
 مظؤولُت الدولت في ُدم إلخا ٚاللسز بالدو ٤لازسي ،أو بمىاه ٝجخجاوش خدود والًتها؛ إ
 خماًت البِئت حصء ال ًخجصأ مً ُملُت الخىمُت وال ًم ً١الىٌس ٗحها بمِصُ ٤جها؛ إ
 مِالجت ٛلاًا البِئت ُلى أٗلل وحه بمؼازٟت حمُّ املىاهىحن املِىُحن؛ إ
 حِاون الدو ٤بسوإح مً املؼازٟت الِاملُت في خٍ٘ واطترداد الىٌام الاً٢ىلىجي لؤلزق؛ إ
 طً الدو ٤حؼسَِاث ِٗالت بؼأن البِئت ولاهداٖ ولاولىٍاث لادازٍت للظُا ٚالبُئي ولاهماةي
الري جىوبُ ٝلُه؛ إ
والاخخال.٤
 جىٗحر الخماًت للبِئت واملىازد الوبُُِت للؼِىب التي ج ّٜجدذ الاكوهاد والظُوسة إ
با إإلكاٗت إلى حمُّ هره لاهداٖ هجد الهدٖ الظُاس ي الري ًدُى إلى اطخٜساز ٠اٗت هٌم الخ١م مً
أحل اطخمسازٍت الىماذج الاٛخـادًت املىخهجت ،و زباتها وظبُا ُلى لاٛل في املدي املخىطى .إن جٜلب
لاحىاء الظُاطُت في بلد ما ٌِوي الرزَِت للوسٖ املىخـس بمُِت الخل٘اء مً أحل ٗسق أًدًىلىحُخه
إ
الظُاطُت الجدًدة والتي حِمل بدوزها ُلى جسجِب الىكّ الاٛخـادي خظب همى مِحن ًخماش ى وٗٝ
هٌام الخ١م الجدًد .1إ
مً هرا املىول ،ٝهالخٍ بأن الخىمُت املظخدامت جىوىي ُلى حملت مً لاهداٖ ًم ً١جلخُـها
ُٗما ًلي :2إ
 كسوزة الخ٘اي واخترام البِئت الوبُُِت؛ الِمل ُلى جد ُٜٝخُاة أٗلل للظ٢ان مً ٠ل الجىاهب الاٛخـادًت ،الاحخماُُت ،السوخُت،الى٘ظُت...الخ؛
 -الاطخٔال ٤الِٜالوي والسػُد للمىازد الوبُُِت وُدم هدزها واطخجزاٗها؛

 1صاحل فالحي ،التنمية المستدامة بين تراكم رأس المال و اتساع الفقر ،رللة احلقيقة ،جامعة أدرار ،العدد الثاين ،مارس  ،2003ص .75
 - 2حسن لطيف كاظم الزبيدي ،الدولة والتنمية في الوطن العربي ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع  ،عمان ،األردن ،2007 ،ص .502

26

الفصل ا ألول :التأأصيل النظري للتمنية املس تدامة
 شٍادة الىعي لدي الىاض ب٢ل املؼ١الث البُئُت وجىمُت اخظاطهم باملظؤولُت إشاءها وكسوزة خثهمُلى املؼازٟت في اًجاد الخلى ٤املم١ىت لها؛
 إخدار حُٔحراث مظخمسة في جلبُت خاحاث املجخمّ بوسٍٜت جخالبم وحظمذ بخد ُٜٝالخىاشن.وأن لاهااداٖ الشالزاات للخىمُاات املظااخدامت ج١ماال بِلااها بِلااا .وبُِاادا ُااً الج ازاَ كااد حِصٍااص اٛخـاااد
لاهداٖ حظاعى لجِال الخىمُات أٟثار اطاخدامت .1و بخدلُال لاهاداٖ الشالزات لهاره
الظىٗ ،ٚئن حمُّ هره إ
الخىمُاات ،هاادز ٞبااأن املظااألت لِظااذ مظااألت إداهاات أو حِااازق مااّ اٛخـاااد الظااى ،ٚوإهمااا جددًااد لاماااًٟ
ولاوٛاااث التااي لاام حِااد وًُُ٘اات أٟثاار أو طااِئت للٔاًاات ،مااً أحاال إزخُاااز لاحاساءاث الخصااخُدُت املىاطاابت.
ل اارل ٗ ٣ااان هى ااا ١ٗ ٞااسة بظ ااُوت جخمش اال ف ااي ال ااىٌم لاً٢ىلىحُ اات الوبُُِ اات الت ااي ج ااصود ال٢ى ٟااب ولاه ااىاَ
البؼ ااسٍت بس اادماث ذاث ُٛم اات اٛخـ ااادًت ججِ اال م ااً املل ااح الخ٘ اااي ُلحه ااا .والىا ٛااّ أهى ااا وِ ااِؽ مسخل اات
اهخٜالُات مشحارة بؼاا٢ل ال ًـاد ،ٚوهاي لخٌاات ٗسٍادة جخ٘اُال ٗحهااا زُازاجىاا ماّ مظااخٜبل ال٢ىٟاب والبؼااسٍت
حمِ اااء .والؼ ااس٠اث ،ألجه ااا مس ااجلت ف ااي ٛل ااب هٌ ااام لاهخ اااج  /الاط ااتهال ،ٞال ااري ٌؼ اا٢ل الُ ااىم أٟب اار تهدً ااد
للبِئت وهي مظاهمت ٗسٍدة مً هىُها  .إ
املبحث الثالث :أبعاد الخىميت املطخدامت
إن مجمىَ الخِازٍ ٙاملٜدمت مل٘هىم الخىمُت املظخدامت ،جخلمً أبِادا مخِددة ومخىىُت ومخدازلت
ُٗما بُجها ،والخ٘اُل بحن هره لابِاد مً ػأهه أن ٌظاهم في جد ُٜٝجوىز ملخىي باليظبت للخىمُت
املظتهدٗت ،وزٓم حِدد لابِاد ٗظىٖ هداو ٤جٜدًمها إلى أبِاد أطاطُت وأزسي زاهىٍت ٟما ًلي  :إ
املطلب ألاوٌ :ألابعاد ألاضاضيت للخىميت املطخدامت
إن الٜساءة املخأهُت في أدبُاث ُلم الاٛخـاد وُلم الادازة ،وبالخـىؾ في مجا ٤الخىمُت املظخدامت
ًالخٍ أن بِم امل٘١سًٍ والباخشحن حهخمىن بمجمىُت مً لابِاد والتي اؿولح ُلى حظمُتها باألبِاد
لاػازة إلحها في مؤػساث
لاطاطُت واملخمشلت في البِد الاٛخـادي ،الاحخماعي والبِد البُئي ،والتي طب ٝإ
إ
الخىمُت املظخدامت ،والتي طىداو ٤جىكُدها ُٗما ًلي:
الفزع ألاوٌ :البعد الاكخصادي
ًخمدىز البِد الاٛخـادي للخىمُت املظخدامت خى ٤الاوِ٢اطاث الساهىت واملظخٜبلُت لالٛخـاد ُلى
البِئت ،إذ ًوسح إوبددة مظألت ازخُاز وجمىٍل وجدظحن الخٜىُاث الـىاُُت في مجا ٤جىًُ ٙاملىازد
الوبُُِت .ووٜٗا لهرا البِدٗ ،ئن الخىمُت املظخدامت حِمل ُلى جىمُت البنى الاٛخـادًت مّ لازر بِحن
Nar Gueye, , Op Cit, p 175.
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لاً٢ىلىحُت في املدي البُِد ،باُخباز أن البِئت هي لاطاض والٜاُدة للخُاة
الاُخباز الخىاشهاث إ
البؼسٍت ،الوبُُِت وٟرا الىباجُت ،وجمشل الِىاؿس آلاجُت مدىز البِد الاٛخـادي:
 .1الىفاءة الاكخصادًت :والتي حِسٖ ُلى أجها املمازطاث التي جد ٜٝأٟبر زٗاهُت للمجخمِاث مً زال٤
الاطخسدام لامشل للمىازد املخاختٗ ،ئذا ُبرها ًُ الىخابج باملىخجاث الصزاُُت ،والىطابل باملىازد
لاهخاحُت ٗخ٢ىن ال٘١اءة هي حٌُِم اليظبت بحن املىخجاث الصزاُُت واملىازد املظخسدمت في إهخاحها،
مما ًدُ ٤لى أن م٘هىم ال٘١اءة م٘هىم وظبي ،ومً حاهب الخىمُت املظخدامتِٗ ،ؼحر إلى حٌُِم
الىاجج بى٘ع الٜدز مً املىازد ،أي الخسـُف لامشل والاطخسدام الٙ١ء للمىازد املخاخت مً أحل
الخـىُ ٤لى أٛص ى ٛدز مم ً١مً لاهخاج.
 .2حىدة املىخجاث وضالمتها :والجىدة حِني املالبمت والٜابلُت لالطخسدام ،وهي املوابٜت للمىاؿ٘اث
وجدظحن لاداء وإػباَ اخخُاحاث وزٓباث الِمُل ،إال أن هرا امل٘هىم ًسخل ٙمً زال٠ ٤ل مً
وحهت هٌس الباةّ والاُخبازاث لاهخاحُت.

ٗمً زال ٤البِد الاٛخـادي ،جداو ٤مبادا الخىمُت املظخدامت في هرا املجا ٤جد ُٜٝجىاشن مشالي
بحن دوزة خُاة املىخىج واملداٌٗت ُلى الِملُت لاهخاحُت ،أي الِمل ُلى جىٗحر مىخجاث ذاث مدة
اطخِما ٤هىٍلت وبؼ٢ل ال ًؤزس ُلى زبدُت الاطدشماز ٗحهاٟ ،ما جداو ٤الترٟحز ُلى الخسُ٘م مً آلازاز
الظلبُت للمىخجاث ُلى صخت لاوظان .إ
مً هرا املىول ٝحاءث الخىمُت املظخدامت للخسُ٘ ٙمً لازاز الظلبُت املخِلٜت بالبِد الاٛخـادي
والتي ًم ً١الخوس ٚلها ُٗما ًلي :إ
 حصت الاضتهالن الفزدي من املىارد الطبيعيتٗ :دظب ما ٌؼحر إلُه مظخىي هـِب ال٘سد مًاملىازد الوبُُِت ٗئن ط٢ان البلدان الـىاُُت حظخٔل أكِاٖ ما ٌظخسدمه ط٢ان البلدان
الىامُتٗ ،مشال اطتهال ٞالواٛت الىاحمت ًُ الى٘ى والٔاش وال٘دم في الىالًاث املخددة أُلى مً
الهىد ب 33مسة.1
 إًلاف جبدًد املىارد الطبيعيت :وهرا مً زال ٤الخٜلُف املخىالي في مظخىٍاث الاطتهال ٞاملبددةللواٛت واملىازد الوبُُِت ،وذلُ ٣بر جدظحن مظخىي ال٘١اءة وإخدار حُٔحر حرزي في أطلىب

-1زوليخة سنوسي ،هاجر بوزيان الرمحاين ،البعد البيئي الستراتيجية التنمية المستدامة ،ادللتقى الدويل حول التنمية ادلستدامة و الكفاءة االستخدامية
للموارد الطبيعية  ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري  ،جامعة فرحات عباس –سطيف -يومي 7و 8أفريل  ،2008ص.58
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الخُاة ،إذ البد مً الخأٟد في هره الِملُت مً ُدم جـدًس اللٔىن البُئُت للبلدان الىامُتٟ .ما
حِني الخىمُت املظخدامت أًلا حُٔحر أهمان الاطتهال ٞالتي تهدد الخىىَ البُىلىجي.1
 مطؤوليت البلدان املخلدمت عن الخلىث وعن معالجخه :وجُ ّٜلى البلدان الـىاُُت مظؤولُتزاؿت في ُٛادة الخىمُت املظخدامت ،ألن اطتهالٟها املتراٟم في املاض ي مً املىازد الوبُُِت مشل
املدسوٛاث – وبالخالي إطهامها في مؼ١الث الخلىر الِالمي٠ -ان ٟبحرا بدزحت ٓحر مخىاطبتً ،لاٖ
إلى هرا أن البلدان الٔىُت لدحها املىازد املالُت والخٜىُت والبؼسٍت الُ٘١لت بأن جلولّ بالـدازة في
اطخسدام ج١ىىلىحُاث أهٌ ٙوحظخسدم املىازد ب١شاٗت أٛل ،وفي الُٜام بخدىٍل اٛخـادًاتها هدى
خماًت الىٌم الوبُُِت والِمل مِها ،وفي تهُئت أطباب جسمي إلى جد ُٜٝهىَ مً املظاواة
والاػتراُٟت للىؿى ٤إلى ال٘سؾ الاٛخـادًت والخدماث الاحخماُُت دازل مجخمِاتها ،والـدازة
حِني أًلا جىٗحر املىازد الخٜىُت واملالُت لخِصٍص الخىمُت املظخدامت في البلدان لازسي باُخباز أن ذل٣
ٛد ٌظاُد مظخٜبال ُلى خماًت الخىىَ البُئي مً خُاة هبُُِت و خُىاهُت و هباجُت مً الاهٜساق .إ
 املطاواة أو العدالت في جىسيع املىارد :جخم مً زال ٤حِل ٗسؾ الخـىُ ٤لى املىازد واملىخجاثوالخدماث لجمُّ أٗساد املجخمّ أٛسب للمظاواة (الخِلُم ،الخدماث الاحخماُُت ،لازاض ي ،املىازد
خاحصا أمام الخىمُت .إن جد ُٜٝالِدالت ُلى
إ
الوبُُِت ،الخٜى ٚالظُاطُت...الخ)٢ٗ ،لها حؼ٢ل
هوا ٚواطّ حظاُد ُلى جيؼُى الخىمُت والىمى الاٛخـادي اللسوزٍحن لخدظحن مظخىٍاث املِِؼت.
 جلليص إلاهفاق العطىزي ٟ :ما أن الخىمُت املظخدامت جوالب حمُّ البلدان إلى ؿسٖ اهخمامها ًُلاه٘اُ ٚلى لآساق الِظ١سٍت وأمً الدولت ٟأولىٍت ٛـىي إلى لاه٘اُ ٚلى اخخُاحاث
حِل إ
الخىمُت ،زاؿت وأن خسوب الِـىز الخدًشت حٔحرث مً خُث لاهداٖ والىطابلٗ ،أؿبذ ما ٌِسٖ
بالخسوب الاٛخـادًت والخلازٍت  ،مً ػأن إُادة جسـُف ،ولى حصء ؿٔحر مً املىازد امل١سطت
الِظ١سٍت لئلطساَ في ُملُت الخىمُت بؼ٢ل واطّ.2
إ
لؤلٓساق
إن جسـُف املىازد املالُت للخ٘١ل بدىمُت و جدزٍب لاوظان ألن ً٢ىن شخـا ٗاُال في املجخمّ،
لاه٘ا ٚالِظ١سي هدٗا اطتراجُجُا لهاٟ ،ما أهه أؿبذ مً
أهم ب١شحر مً أن ججِل لاهٌمت الخاٟمت مً إ
أولىٍاث الدو ٤أن جيؼأ دوابس خ٢ىمُت ُلى مظخىي الىشازاث التي لها ُالٛت بالخىمُت املظخدامت ٛـد
الاهخمام بمسخل ٙالجىاهب الخ٢املُت للبِد الاٛخـادي .ما ٌِني أن هرا لازحر ٌظخدعي إلى إُادة الىٌس
إ
في ٠اٗت مساخل اليؼان الاٛخـادي بدءا مً مسخلت جىشَّ واطخسدام مـادز الثروة وجىشَِا ًساعي خٜىٚ
لاحُا ٤املجخمُِت ،ومسخلت الاطدشماز الري ًسلّ لٜىاُد الاطخدامت وٍساعي في حىاهب دزاطاث
 - 1عثمان زلمد غنيم ،ماجدة أبوزنط ،التنمية المستديمة ،فلسفتها و أساليب تخطيطها و أدوات قياسها ،الطبعة األوىل ،دار الصفاء للنشر و
التوزيع ،عمان ،األردن ،2010 ،ص .47
 -1مبارك بوعشة ،التنمية المستدامة :مقاربة اقتصادية في اشكالية المفاهيم و األبعاد ،ادللتقى الدويل حول التنمية ادلستدامة و الكفاءة
االستخدامية للموارد الطبيعية  ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري  ،جامعة فرحات عباس –سطيف -يومي 7و 8أفريل  ،2008ص.60
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الجدوي مِاًحر حدًدة للخىمُت املظخدامت ،1ومسخلت لاهخاج بم٢ىهاجه الخ١ىىلىحُت ،ومدازالجه لاطاطُت
الاطخدامت وجٌهس املظؤولُت الاحخماُُت في مساُاتها ،ومسخلت الاطتهال ٞالتي جخولب
التي جسلّ ملِاًحر إ
حُٔحر الظلى ٞالاطتهال٠ي الخالي لُيسجم مّ مخولباث الظلى ٞالاطتهال٠ي املظخدام ،ومسخلت جىشَّ
الدزى ٤التي جساعي حىاهب الاطخدامت أًلا .هرا ٌِني الىؿى ٤إلى اليؼان الاٛخـادي املظخدام وما
ًسجبى به مً ج٢امل مّ لابِاد لازسي.
الفزع الثاوي :البعد الاحخماعي
وفي هرا املجا ،٤جبرش ٗ١سة الاطخدامت ٟدُامت أطاطُت للخد مً الٜ٘س والبوالت والخمُحز
الِىـسي ،باإلكاٗت إلى جٜلُف ال٘جىة ال١بحرة بحن ُالم لآىُاء و ُالم الٜ٘ساء ،و ال ًىجلي أو ًىٜؼّ
٠ل هرا إال ًُ هسٍ ٝجد ُٜٝالِدالت الاحخماُُت .إ
 .1جثبيت الىمى الدًمغزافي :أي الِمل ُلى جد ُٜٝجٜدم ٟبحر في طبُل جشبُذ همى الظ٢ان ،وهى أمس
بدأ ً١دس ي أهمُت بالٔت ،لِع ألن الىمى املظخمس للظ٢ان ل٘ترة هىٍلت وبمِدالث ػبحهت باملِدالث
الخالُت أؿبذ أمسا مظخدُال اطخدالت واضخت ٜٗى ،بل ٟرل ٣ألن الىمى الظسَّ ًددر كٔىها
خادة ُلى املىازد الوبُُِت وُلى ٛد إزة الخ٢ىماث ُلى جىٗحر الخدماثٟ .ما أن الىمى الظسَّ
للظ٢ان في بلد أو مىوٜت ما ًدد مً الخىمُت ،وٍٜلف مً ٛاُدة املىازد الوبُُِت املخاخت إلُالت
٠ل طا .2ًٟإ
ال ًم ً١اُخباز هرا ال١الم إوامليظىب لـاخبهٛ ،اُدة ُلمُت صخُدت ًجب الاُخماد ُلحها
بـ٘ت ٠لُت ،ألهه جىحد هماذج زابدة لدو ٤حِداد ط٢اجها ٟبحر للٔاًت ،مشل حمهىزٍت الـحن التي
جسوى ٗحها السٛم زالر مابت بِد امللُاز وظمت ( إلى ٓاًت طىت  ،)2013زٓم ذلٗ ٣ئن الاٛخـاد
الـُني ًدخل املسجبت الشاهُت ُاملُاٟ .ما هجد الهىد التي جسوى ُدد الظ٢ان ٗحها ملُاز و مابتي ملُىن
وظمت ( إلى ٓاًت طىت  )2013إال أجها جدخل املسجبت الظابِت ُاملُا مً خُث جـيُ ٙاٛخـادها ُلى
أهه مً بحن أٛىي ُؼس اٛخـادًاث في الِالم ،إذن الخد١م في الِامل الدًمٔسافي ٛد ٌظاُد ُلى
تهُئت الٌسوٖ لخىمُت مظخدامت أٗلل ،ل١ىه ال ً٘١ي الخ١م ُلى ُدد الظ٢ان ال١بحر بأهه طُؤدي
في الجهاًت إلى إحهاق الِملُت الخىمىٍت .إ

 -2صاحل صاحلي ،التنمية الشاملة المستدامة و الكفاءة االستخدامية للثروة البترولية في الجزائر ،ادللتقى الدويل حول التنمية ادلستدامة و الكفاءة
االستخدامية للموارد الطبيعية  ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري  ،جامعة فرحات عباس –سطيف -يومي 7و 8أفريل  ،2008ص.871
 -2مبارك بوعشة ،مرجع سابق ،ص .60
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 .2مياهت الحجم النهائي للطيان :إن للدجم الجهاةي الري ًـل إلُه الظ٢ان في ال١سة لازكُت أهمُت
أًلا ألن خدود ٛدزة لازق ُلى إُالت الخُاة البؼسٍت ٓحر مِسوٗت بدٛت .وجىحي لاطٜاهاث
الخالُت ،في كىء الاججاهاث الخاكسة للخـىبت ،بأن ُدد ط٢ان الِالم طِظخٜس ُىد خىالي 1116
ملُاز وظمت ،وهى أٟثر مً كُِ ٙدد الظ٢ان الخالي .وكٔى الظ٢ان ،ختى باملظخىٍاث الخالُت،
هى ُامل مخىام مً ُىامل جدمحر املظاخاث الخلساء وجدهىز التربت ولاٗسان في اطخٔال ٤الخُاة
البرًت واملىازد الوبُُِت لازسي؛ ألن همى الظ٢ان ًؤدي بهم إلى لازاض ي الخدًت ،أو ًخِحن ُلحهم
لاٗسان في اطخسدام املىازد الوبُُِت.
إومً الجدًس ذٟسه في هرا املٜام الِلمي ،أن لازق بما خباها الِلي الٜدًس مً زسواث باهىُت و
ًاهسٍت ال ًمُ ً١دها أو اخـائها ،وهي بالخأُٟد ج٘١ي إلُالت البؼس ،وأن ما جم اطخٔالله مً زحراتها
إلى خد الظاُت ٛد ال ًخجاوش الشلث ،ولاهم مً ذل ٣أهه جىحد هاٛاث مخجددة حظمذ لئلوظان أن
ٌُِد جىٌُم أطلىب خُاجه وٜٗها .إذن ٗاإلػ٢الُت ال١بري جخمدىز خىُُٟ٘ ٤ت اطخٔال ٤هره الخحراث
بـىزة ُٜالهُت دون إٗسان أو ج٘سٍى مً ٛبل حمُّ ال٘اُلحن و الٜابمحن ُلى مؼازَّ الخىمُت ،دون أن
لازق ٛادزة مظخٜبال ُلى كمان الخُاة ٗىٛها أم ال؟
هبدث إوبدون حدوي ،هل إ
 .3الص ااحت والخعل اايم :إن الخىمُ اات البؼ ااسٍت جخ٘اُ اال ج٘ اااُال ٛىٍ ااا م ااّ لابِ اااد لاز ااسي لالط ااخدامت .خُ ااث
هجااد أن الظاا٢ان لاصااخاء الاارًً هااالىا ٛظااوا واٗاسا مااً الخٔرًاات الجُاادة مااا ً٘١ااحهم للِماال ،ووحااىد
 ٛااىة الِم اال الخظ ااىت ،أم ااس ٌظ اااُد ُل ااى الخىمُ اات الاٛخـ ااادًت .وم ااً ػ ااأن الخِل ااُم أًل ااا أن ٌظ اااُد
امل اصازُحن وٓحاارهم مااً طاا٢ان البادًاات ُلااى خماًاات الٔاباااث ومااىازد الترباات والخىااىَ البُىلااىجي وَِوحهااا
خماًت أٗلل.1
وٛد وكِذ لاحىدة  21بِم لاهداٖ الخاؿت بالصخت ،وأهمها جد ُٜٝاخخُاحاث السُاًت
الصخُت لاولُت وزاؿت في املىاه ٝالسٍُ٘ت ،لامساق املِدًت وخماًت لاه٘ا ٤وٟباز الظًٟ ،ما جم
أًلا الترٟحز ُلى الخِلُم في ٗـى ٤أزسي لىزُٜت أحىدة  21إذ ًخمدىز هرا لازحر خى ٤زالزت أهداٖ
هي :إُادة جىحُه الخِلُم هدى الخىمُت املظخدامت شٍادة ٗسؾ الخدزٍب والخىُُت الِامت .إ
وفي هرا لاهازٗ ،ان البِد الاحخماعي لالطخدامت ًٜخط ي :2إ

 -1دوجالس موسشيت ،مبادئ التنمية المستدامة ،ترمجة هباء شاهني ،الطبعة األوىل ،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ،القاهرة ،2000 ،ص .17
 -2ارجع إىل عمار عماري ،اشكالية التنمية المستدامة و أبعادها ،ادللتقى الدويل حول التنمية ادلستدامة و الكفاءة االستخدامية للموارد الطبيعية ،

كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري  ،جامعة فرحات عباس –سطيف -يومي 7و 8أفريل  ،2008ص .47وكذلك باتر زلمد علي وردم ،العالم

ليس للبيع -مخاطر العولمة على التنمية المستدامة ،ط ،1األهلية للنشر و التوزيع ،ادلملكة األردنية اذلامشية ،عمان ،2003 ،ص .261 -239
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 دُم زوى الِمل و البرامج الىهىُت للخسُ٘ ٙمً خدة الٜ٘س ،شٍادة دزل ال٘سد وحِصٍص
دوز املسأة؛
 بىاء الٜدزاث ودُم الؼباب وإُواء أهمُت أٟبر للخِلُم املنهي والخدزٍب املالبم ولادازة
الظلُمت للمىازد البؼسٍت؛
 دُم املؤطظاث الصخُت والخِلُمُت والخدماث الاحخماُُت مادًا وٗىُا ل٢ي جخم ً١مً
الُٜام بمهامها لخدمت املجخمّ املدلي؛
 دُم خمالث الخىُُت لؼسح أهداٖ الخىمُت املظخدامت في املدازض والجامِاث
واملجخمِاث املدلُت وجىٗحر لامً؛
 دمج املسأة في ُملُت الاطخدامت وزاؿت في جىُ٘ر املؼازَّ والخسوُى لها واملداٌٗت ُلى
املىازد الوبُُِت.
وأزحراٗ ،ئن البِد البؼسي لالطخدامت ًٜخط ي جشبُذ الىمى الدًمٔسافي باليظبت للبلدان ،التي ال
جخىٗس لدحها الام٢اهُاث ال٢اُٗت .إوهرا ختى جخم ً١وؼس الخِلُم في املىاه ٝالىابُت ،وإػاُت الصخت
للجمُّ وٟرل ٣إػسا ٞاملسأة في ٠ل هىاحي الخُاة واملؼازٟت في اجساذ الٜسازاث والخ١م .إ
باإلكاٗت إلى ٠ل هره الجىاهب ،هىا ٞمً ًلُ ٙإلى البِد الاحخماعي الجىاهب الخالُت :إ
 الخمىينً :سٟص هرا املدزل الجدًد وهى مدزل الخم١حن للخىمُت ُلى كسوزة اهخمامها بالىاض أولاهساٖ ذاث
البؼس إوٍجب أن ال ج٢ىن ٜٗى مً أحلهم .ووٗ ٝمدزل الخم١حنً ،ـبذ حمُّ إ
إ
املـلخت ٌؼِسون بأجهم مظؤولىن في املؤطظاث الاٛخـادًت ُلى حمُّ أُمالها وأوؼوتها
ومسسحاتها ،إوهرا ما طُؤدي إلى اخدار الخىاشن بحن ٠ل مً املظؤولُاث والـالخُاث.
والخم١حن هى مـولح إدازي ٛدًم  ،ل ً١في الظىىاث الٜلُلت املاكُت جم اطخسدامه ُلى هواٚ
واطّ في املجا ٤الادازي والاٛخـادي والظُاس ي ،وَؼحر في بِم مِاهُه ُلى مظخىي املؤطظت ُلى
أهه ُملُت جىشَّ واٛدظام الظلوت بحن مجمىَ الِما ٤في املؤطظت .إ
والخم١حن ًٜـد به أًلا :إُواء الِما ٤مصٍدا مً الٜدزة والاطخٜاللُت في ؿىاُت الٜسازاث
لادازٍت الٜاُدًت .إ
وام٢اهُت الخـسٖ ٟؼساء في الِمل مّ كسوزة الترٟحز ُلى املظخىٍاث إ
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وخظب ٗ ،Bowen and Lawlerالخم١حن ٌِني " :إهال ٚخسٍت املىً ٙأو الِامل للخـسٖ في
ػؤون ُمله".1
 العدالت :إوهٜـد بها املظاواة وج٢اٗؤ ال٘سؾ الخاؿت بجمُّ أٗساد املجخمّ ،مّ ُدم الخمُحز بُجهممً خُث الِس ٚأو الجيع أو لاؿل أو اللىنإ ,باإلكاٗت إلى املظاواة في جىشَّ الثروة بؼ٢ل ُاد٤
بحن حمُّ لاٗساد في املجخمّ .إ
وفي هرا املجا ،٤جبرش ٗ١سة الاطخدامت ٟدُامت أطاطُت للخد مً الٜ٘س والبوالت والخ٘سٛت ،باإلكاٗت
للهىة ال١بحرة بحن لآىُاء والٜ٘ساء ،وٍخجلى ٠ل هرا ًُ هسٍ ٝالِد ٤الاحخماعي.
 الليم ألاخالكيت في املؤضطاث :حؼحر أزالُٛاث لاُما ٤إلى :2إلاهساٖ
جىحه املؤطظاث مً زال ٤إدازتها إلى جبني الِدًد مً الخـسٗاث والظلىُٟاث ججاه مسخل ٙإ
ذاث املـلخت باملؤطظت ،وهي أًلا ٠ل ما ًخِل ٝبالِدالت واملظاواة في جىِٛاث املجخمّ واملىاٗظت
الجزحهت ولاُالن والِالٛاث الِامت واملظؤولُت الاحخماُُت وخسٍت الصبابً والخـسٗاث الظلُمت في البِئت
املدلُت والدولُت .إ
إوهي ٟرل " ٣اججاهاث لادازة وجـسٗاتها ججاه املىً٘حن والصبابً واملظاهمحن واملجخمّ ُامت وٛىاهحن
الدولت ذاث الِالٛت بدىٌُم ُمل املىٌماث " .3إ
إن املسخـحن ًؤٟدون ُلى أهه ًجب ُلى املؤطظاث لالتزام باملبادا والُٜم واملِاًحر والظلىٞ
لازالقي ،طىاء ُلى املظخىيإ ال٘سدي أو الجماعي أو ُلى مظخىي املؤطظت ٢ٟل ،وهرا دون ػ١ً ٣دس ي
إ
لاهساٖ ذاث املـلخت باملؤطظت ،وبالخالي ٌظمذ بخد ُٜٝماًلي :4إ
أهمُت ٟبحرة باليظبت ملسخل ٙإ
 مسدود مالي ُالي مً زال ٤الالتزام لازالقي ختى ول إى لم ًُ ً١لى املدي الٜـحر ،زالٗاللخىحه الخٜلُدي الري ًخمحز بالخِازق والخىاٛم بحن جد ُٜٝمـالح واهداٖ مسخلٙ
الاهساٖ ذاث املـلخت باملؤطظت املخمشلت في السبذ وبحن الالتزام باملِاًحر لازالُٛت؛
 حِصٍص طمِت وػهسة املؤطظت ُلى املظخىيإ املدلي أو الدولي؛1

Shafiq -Rehman, Employee empowerment through training : Literature review, institute of management
sciences, University of Bolochistan , Pakistan, 2006, P 34.
2

معن وعداهلل ادلعاضيدي ،أخالقيات منظمات األعمال والمزايا التنافسية األخالقية أنموذج مقترح للمنظمات العربية ،جامعة ادلوصل ،العراق

عن الرابط االلكرتوين https://www.linkedin.com/pulse :تاريخ التصفح .2017 /02 / 20

 3رغدة عابد عطااهلل ادلرايات ،أثر أخالقيات األعمال للمنظمة على السلوك األخالقي وأداء رجال البيع للمنتجات الصيدالنية في مدينة
عمان ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن ،2011 ،ص .13

 -4حامد نور الدين ،حسام الدين غضبان ،االلتزام بأخالقيات األعمال من أجل ترسيخ المسؤولية االجتماعية في المؤسسة االقتصادية ،مداخلة
يف ادللتقى الدويل الثالث حول :منظمات األعمال وادلسؤولية االجتماعية ،جامعة بشار ،يومي  14و  15فيفري  ،2012ص .2
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 إن ججاهل لازالُٛاث مً هسٖ املؤطظاثً ،ؤدي إلى زدود ِٗل طلبُت مً ٛبل بِملاهساٖ؛
 إن خـى ٤املؤطظت ُلى ػهاداث واُتراٗاث دازلُت وزازحُت جدمل في هُاتها اُتراٗابملمىن أزالقي واحخماعي ٌِوي للمؤطظت مـداُٛت ُالُتٛ ،د جدُم وجسّٗ مً
لاهساٖ.
مـداُٛتها وطىزتها لدي مسخل ٙإ
الفزع الثالث :البعد البيئي
في مؤجمس لامم املخددة للبِئت لاوظاهُت ،الري ُٜد في طخىٟهىلم ُام  ،1972اجطخذ الِالٛت
الىزُٜت بحن الخىمُت والبِئت ،وػ٢لذ مؼ٢لت حٔحر املىار مؼ٢لت ٟبحرة للمجخمِاث الِاملُت ،وجىِٛذ
بِم املىٌماث املهخمت بالؼؤون لاوظاهُت هصوح ما ًٜازب ملُاز شخف بدلى 2050 ٤مً أماًٟ
ط١جهم بظبب الجزاُاث وال٢ىازر الوبُُِت ومؼازَّ الخىمُت ال١بري  .1إ
 .1إجالف التربت ,اضخعماٌ املبيداث ,وجدمير الغطاء الىباحي واملصاًد :باليظبت لؤلبِاد البُئُت،
هالخٍ أن حِسٍت التربت وٜٗدان إهخاحُتها ًؤدًان إلى الخٜلُف مً ٓلتها ،وٍسسحان طىىٍا مً
دابسة لاهخاج مظاخاث ٟبحرة مً لازاض ي الصزاُُتٟ .ما أن لاٗسان في اطخسدام لاطمدة
ومبُداث الخؼساثً ،ؤدي إلى جلىٍث املُاه الظودُت واملُاه الجىُٗت .أما اللٔىن البؼسٍت
والخُىاهُتٗ ،ئجها جلس بالٔواء الىباحي والٔاباث أو جدمسهما .وهىا ٞمـاًد ٟشحرة لؤلطما ٞفي
املُاه الِربت أو املُاه البدسٍت ًجسي اطخٔاللها ِٗال بمظخىٍاث ٓحر مظخدامت ،أو أجها جىػ ٣أن
جـبذ ٟرل .2٣إ
 .2حماًت املىارد الطبيعيت :إن الخىمُت املظخدامت جدخاج إلى خماًت املىازد الوبُُِت الالشمت إلهخاج
املىاد الٔرابُت والىٛىد –ابخداء مً خماًت إالتربت إلى خماًت لازاض ي املســت لؤلشجاز وإلى
خماًت مـاًد لاطما -ٞمّ الخىطّ في لاهخاج لخلبُت اخخُاحاث الظ٢ان آلازرًً في التزاًد،
وهره لاهداٖ ًدخمل جلازبها .ومّ ذلٗ ،٣ئن ال٘ؼل في ؿُاهت املىازد الوبُُِت التي حِخمد
ُلحها الصزاُت ُٟ٘ل بددور هصٍ ٙفي املسصون الٔراةي مظخٜبال .وحِني الخىمُت املظخدامتإ هىا
اطخسدام لازاض ي الٜابلت للصزاُت وإمداداث املُاه اطخسداما أٟثر ٟ٘اءة ،وٟرل ٣اطخددار
وجبني ممازطاث وج١ىىلىحُاث شزاُُت مدظىت جصٍد الٔلت .وهرا ًدخاج إلى احخىاب لاطساٖ في
اطخسدام لاطمدة الُ١مُابُت واملبُداث ختى ال جؤدي إلى جدهىز لاجهس والبدحراث ،وتهدد الخُاة

 -1راجع :التنمية االقتصادية ،ميشيل تودارو ،تعريب زلمود حسن حسين ،دار ادلريخ ،السعودية ،2005 ،ص .448-446
 -2مبارك بوعشة ،مرجع سابق ،ص .61
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البرًت ،وجلىر لآرًت البؼسٍت ولامداداث املابُت .وهرا ٌِني اطخسدام السي اطخسداما خرزا،
واحخىاب جملُذ أزاض ي املداؿُل وحؼبِها باملاء .1إ
 .3حماًت املىاخ من الاحخباص الحزاري :إن الخىمُت املظخدامت حِني ٟرلُ ٣دم املساهسة بئحساء
حُٔحراث ٟبحرة في البِئت الِاملُت – بصٍادة مظخىي طوذ البدس ،أو حُٔحر أهمان طٜىن لامواز
والٔواء الىباحي ،أو شٍادة لاػِت ٗى ٚالبى٘سجُت – ً٢ىن مً ػأجها إخدار حُٔحر في ال٘سؾ
املخاخت لؤلحُا ٤املٜبلت .وَِني ذل ٣الخُلىلت دون شُصُت اطخٜساز املىار ،أو الىٌم الجٔساُٗت
ال٘حزًابُت والبُىلىحُت أو جدمحر هبٜت لاوشون الخامُت لؤلزق مً حساء أِٗا ٤لاوظان .إ
وًم ً١حمّ ُىاؿس لابِاد لاطاطُت للخىمُت املظخدامت في الجدو ٤املىالي :إ
الجدوٌ ركم ( :)10ألابعاد ألاضاضيت للخىميت املطخدامت
البعد الاكخصادي

البعد البيئي

البعد الاحخماعي

الىمى الاكخصادي املطخدًم

املطاواة في الخىسيع

الخىظيم الاًىىلىجي

هفاءة رأص املاٌ

الحزان الاحخماعي

الطاكت

إشباع الحاحاث ألاضاضيت

املشارهت الشعبيت

الخىىع البيىلىجي

العدالت الاكخصادًت

الخىىيع الثلافي

الاهخاحيت البيىلىحيت

اضخدامت املؤضطاث

اللدرة على الخىييف

املصدرُ :شمان مدمد ٓىُم وماحدة أبى شهى ،إػ٢الُت الخىمُت املظخدامت في ًل الشٜاٗت الاٛخـادًت الظابدة،
دزاطاث مجلت ُلمُت مد١مت جـدز ًُ ُمادة البدث الِلمي ،الجامِت لازدهُتُ ،مان ،لازدن ،املجلد  ،35الِدد ،1
حاه٘ي  ،2008ؾ .177

إ
مً زال ٤هرا الجدو٤إً ،دبحن لىا أن م٘هىم الخىمُت املظخدامت ٌِخمد ُلى زالزت أبِاد أطاطُت ٟما
أجها ال جسٟص ٜٗى ُلى البِد الاٛخـادي ،بل حؼمل أًلا ٠ل مً البِد الاحخماعي والبِد البُئي ،و٠ل
بِد ًسٟص وحهخم بمجمىُت مً الِىاؿس .إ
إومما طبً ،ٝم ً١جبُان ج٢امل أبِاد الاطخدامت في طبّ ٛلاًا جىمىٍت هامت والتي جمشل لاهداٖ
السبِظُت لخد ُٜٝالخىمُت املظخدامت في الجدو ٤الخالي :إ

 -1األمم ادلتحدة ،السكان والبيئة والتنمية  ،نيويورك  ،2001ص.20
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الجدوٌ ركم ( :)10جيامل أبعاد الاضخدامت في ضبع كظاًا جىمىيت هامت
اللظاًا
املياه

الاضخدامت الاحخماعيت

الاضخدامت الاكخصادًت

الاضخدامت البيةيت

كا ا اامان إما ا ااداد ٠ا ا ااافي وزٗا ا ااّ ج ااأمحن الخـ ااىُ ٤ل ااى املُ اااه كا ا ا اامان الخماً ا ا اات ال٢اُٗا ا ا اات
ٟ٘ا اااءة اطا ااخسدام املُ ا اااه ف ا ااي الىٌُ٘ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات ال٢اُٗ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات املُاه الجىُٗت و مىازد املُاه
الخىمُ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات الصزاُُ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات و لالطا ا ا ا ا ا ا ا ااخِما ٤املجزلا ا ا ا ا ا ا ا ااي و الِرب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات و أهٌمته ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا
الصزاُ اات الـ اأحرة لؤلٓلبُ اات الاً٢ىلىحُت إ

الخلسٍت و السٍُ٘ت إ

الٜ٘حرة إ
الغذاء

زٗ ا ااّ لاهخاحُ ا اات الصزاُُ ا اات و جدظ ا ااحن لاهخاحُ ا اات و أزب ا اااح كا ا ا ا ا ا ا ا ا اامان الاطا ا ا ا ا ا ا ا ا ااخسدام
الاهته ا اااج ما ااً أح ا اال جدُٜا اا ٝالصزاُ اات الـ اأحرة و ك اامان املظا ا ااخدام و الخ٘ ا ا اااي ُلا ا ااى
لام ا ا ااً الٔا ا ا ااراةي ال ا ا ااىهني و لامً الٔراةي املجزلي إ

لازاض ي و الٔاباث و املُااه و

لاٛلُمي إ

الخُا اااة البرًا اات و لاطا ااما ٞو
مىازد املُاه إ

الصحت

شٍا ااادة لاهخاحُا اات ما ااً زا ااال ٗ ٤ااسق مِ اااًحر لله ااىاء و امل اااء كا ا ا ا اامان الخُا ا ا ا اااة ال٢اُٗ ا ا ا اات
السُاًاات الصااخُت و الىٛابُاات و اللىك اااء لخماً اات ص ااخت للمااىازد البُىلىحُاات الِرباات
البؼس إ

و لامان في مىا ّٛالِمل إ

و لاهٌم ا ا ا ا اات الاً٢ىلىحُا ا ا ا ا اات
الداُمت للخُاة إ

املأوي و الخدماث

كا ا ا اامان لاما ا ا ااداد ال ٢ا ا ا ااافي و كا ا ا ا ا اامان الخـا ا ا ا ا ااىُ ٤لا ا ا ا ا ااى كا ا ا ا ا ا ا ا ا اامان الاطا ا ا ا ا ا ا ا ا ااخسدام
الاط ا ااخسدام ال ١ا ااٙء مل ا ااىازد الظ ا ا اا ً١املىاط ا ا ااب بالظ ا ا اِس املظااخدام أو املشااالي لؤلزاض ا ي
املىاط ا ا ا ااب باإلك ا ا ا اااٗت إل ا ا ا ااى و الٔابا ا ا ا ا ا اااث و الوا ٛا ا ا ا ا ا اات و

البىاء و هٌم املىاؿالث إ

الـ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااسٖ الـ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااحي و املىازد املِدهُت إ
املىاؿالث للٜ٘ساء إ
الطاكت

كا ا ا اامان لاما ا ا ااداد ال ٢ا ا ا ااافي و كا ا ا ا ا اامان الخـا ا ا ا ا ااىُ ٤لا ا ا ا ا ااى جس٘ ا ا ا ااُم آلاز ا ا ا اااز البُئُ ا ا ا اات
الاط ااخسدام ال ١ااٙء للوا ٛاات الواٛا ا اات ال٢اُٗا ا اات لؤلٓلبُا ا اات للىٛااىد ُلااى الىوااا ٚاملدلااي
و مج ااا ٤الخىمُ اات الـ ااىاُُت الٜ٘ح ا ا ا اارة زاؿا ا ا ا اات ب ا ا ا اادابل و لاٛلُما ا ا ا ا ااي و الِ ا ا ا ا ا ااالمي و
الىٛىد الخؼبي إ

و الاطخِما ٤املجزلي إ

الخىطااّ فااي جىمُاات اطااخِما٤
الٔاباث و البدابل املخجاددة
لازسيإ إ
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الخعليم

ك اامان وٗ ااسة املخ اادزبحن ل ٢اال ك ا اامان لاهخاحُ ا اات ال٢اُٗ ا اات إدزااا ٤البِئاات فااي املِلىماااث
الٜواُ ا ا ا ا اااث الاٛخـا ا ا ا ا ااادًت للخِلا ااُم للجمُا ااّ ما ااً أحا اال الِامت و البرامج الخِلُمُت إ
لاطاطُت إ

الدخل
إ

خُاة صخُت و مىخجت إ

شٍادة ال٘١اءة الاٛخـادًت و دُم املؼازَّ الـٔحرة و

كمان الاطخسدام املظخدام

الىمى و ٗسؾ الِمل في

زل ٝالىًاب ٙألٓلبُت

للمىازد الوبُُِت اللسوزٍت

الٜواَ السطمي

الٜ٘ساء

للىمى الاٛخـادي في

إ

إ

الٜواُاث السطمُت و ٓحر
السطمُت
إ

املصدر :باجس مدمد ُلي و زدم ،العالم ليظ للبيع – مخاطز العىملت على الخىميت املطخدامت ،ن  ،1لاهلُت لليؼس و
الخىشَُّ ،مان ،لازدن ،2003 ،ؾ  .194إ

املطلب الثاوي :ألابعاد الثاهىيت
باإلكاٗت إلى لابِاد لاطاطُت للخىمُت املظخدامت املخمشلت في ٠ل مً البِد الاٛخـادي والبِد
الاحخماعي والبِد البُئي ،البد مً كسوزة جىاٗس مجمىُت أزسي مً لابِاد واملخمشلت في لابِاد الشاهىٍت
وهرا ما طىداو ٤جىكُده في الىٜوت املىالُت :1إ
الفزع ألاوٌ :البعد الخىىىلىجي هرا البِد هى آلازس ًخمشل ُٗما ًلي :إ
 .1اضخعماٌ جىىىلىحياث أهظف في املزافم الصىاعيتٟ :شحرا ما جؤدي املساٗ ٝالـىاُُت إلى جلىٍث
ما ًدُى بها مً هىاء ومُاه وأزق .وفي البلدان املخٜدمت الىمىً ،خم الخد مً جدٗ ٝالى٘اًاث
وجىٌُ ٙالخلىر بىٜ٘اث ٟبحرة؛ أما في البلدان الىامُتٗ ،ئن الى٘اًاث املخدٜٗت في ٟشحر مجها ال
ًسلّ للسٛابت إلى خد ٟبحر .ومّ هرا ٗلِع الخلىر هدُجت ال م٘س مجها مً هخابج اليؼان الـىاعي.
وأمشا ٤هره الى٘اًاث املخدٜٗت ج٢ىن هدُجت لخ١ىىلىحُاث ج٘خٜس إلى ال٘١اءة أو لِملُاث الخبدًد،
وج٢ىن هدُجت أًلا لئلهما ٤والاٗخٜاز إلى ٗسق الِٜىباث الاٛخـادًت .وحِني الخىمُت املظخدامت هىا
الخدى ٤إلى ج١ىىلىحُاث أهٌ ٙوأٟ٘أإ وجٜلف مً اطتهال ٞالواٛت وٓحرها مً املىازد الوبُُِت إلى
أدوى خد .وٍيبغي أن ًخمشل الهدٖ في ُملُاث أو هٌم ج١ىىلىحُت جدظبب في ه٘اًاث أو ملىزاث أٛل
 1ماجدة أبو زنط ،عثمان زلمد غنيم ،التنمية المستدامة :فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها ،مرجع سابق ص .45
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في املٜام لاو ،٤وحُِد جدوٍس الى٘اًاث دازلُا ،وحِمل مّ الىٌم الوبُُِت أو حظاهدها .وفي بِم
الخاالث التي ج٘ي الخ١ىىلىحُاث الخٜلُدًت بهره املِاًحرً ،يبغي املداٌٗت ُلحها .إ
 .0ألاخذ بالخىىىلىحياث املحطىت وبالىصىص اللاهىهيت الشاحزة :إن الخ١ىىلىحُاث املظخسدمت آلان
في البلدان الىامُت ٟشحرا ما ج٢ىن أٛل ٟ٘اءة وأٟثر حظببا في الخلىر مً الخ١ىىلىحُاث املخاخت في
البلدان الـىاُُت .والخىمُت املظخدامت حِني لاطساَ باألزر بالخ١ىىلىحُاث املدظىت ،وٟرل٣
بالىـىؾ الٜاهىهُت الخاؿت ب٘سق الِٜىباث في هرا املجا ٤وجوبُٜها .ومً ػأن الخِاون
الخ١ىىلىجي ،طىاء باالطخددار أو الخوىَّ لخ١ىىلىحُاث أهٌ ٙوأٟ٘أ جىاطب الاخخُاحاث املدلُت،
التي تهدٖ إلى طد ال٘جىة بحن البلدان الـىاُُت والىامُت أن ًصٍد مً لاهخاحُت الاٛخـادًت ،وأن
ًدى ٤أًلا دون مصٍد مً الخدهىز في هىُُت البِئت.إ وختى جىجح هره الجهىدٗ ،هي جدخاج أًلا إلى
اطدشمازاث ٟبحرة في الخِلُم والخىمُت البؼسٍت ،والطُما في البلدان لاػد ٜٗسا .والخِاون
الخ١ىىلىجي ًىضح الخ٘اُل بحن لابِاد الاٛخـادًت والبؼسٍت والبُئُت والخ١ىىلىحُت في طبُل
جد ُٜٝالخىمُت املظخدامت.
 .3املحزوكاااث والاحخباااص الحازاريٟ :مااا أن اطااخسدام املدسوٛاااث ٌظااخدعي اهخمامااا زاؿااا ،ألهااه مشااا٤
واضح ُلى الِملُاث الـىاُُت ٓحار املٔلٜاتٗ ،املدسوٛااث ًجاسي اطاخسساحها وإخساٛهاا وهاسح ه٘اًاتهاا
داز اال البِئ ااتٗ ،خـ اابذ بظ اابب ذل اا ٣مـ اادزا زبِظ ااُا لخل ااىث اله ااىاء ف ااي املى اااه ٝالِمساهُ اات ،1ولؤلمو اااز
الخمل ااُت الت ااي جـ ااِب مى اااهٟ ٝبح اارة ،والاخخب اااض الخا اسازي ال ااري حه اادد بخٔح اار املى ااارٗ .املظ ااخىٍاث
الخالُت الهبِار الٔاشاث الخسازٍت مً أوؼوت البؼس جخجاوش ٛدزة لازق ُلى امخـاؿاها؛ وإذا ٠اهاذ
آلاز اااز  ٛااد أؿ اابدذ ز ااال ٤الِ ٜااد لازح اار م ااً ال ٜااسن الِؼ ااسًٍ واض ااخت املِ ااالم ٗ ،اائن مٌِ اام الِلم اااء
مخ٘ ٜااىن ُلا ااى أن أمشا ااا ٤ها ااره الاهبِ ااار ال ًم١ا ااً لها ااا أن حظا ااخمس إل ااى ما ااا ال جهاًا اات طا ااىاء باملظا ااخىٍاث
الخالُ اات أو بمظ ااخىٍاث متزاً اادة ،دون أن جدظ اابب ف ااي اخت اراز ُ ااالمي للمى ااار .وط ااُ٢ىن للخُٔح اراث الت ااي
جترجااب ُااً ذل اا ٣فااي دزح اااث الخ اسازة وأهم ااان طااٜىن لاموااازإ ومظ ااخىٍاث طااوذ البدااس ُٗمااا بِااد –
والطُما إذا حسث الخُٔحراث طسَِا -آزاز مدمسة ُلى الىٌم لاً٢ىلىحُت وُلى زٗااه الىااض ومِاػاهم،
والطُما باليظبت ملً ٌِخمدون اُخمادا مباػسا ُلى الىٌم الوبُُِت .إ
 .4الحد من اهبعاث الغاساث :وجسمي الخىمُت املظخدامت في هرا املجا ٤إلى الخد مً املِد ٤الِالمي
لصٍادة اهبِار الٔاشاث الخسازٍت ،وذلُ ٣برإ الخد بـىزة ٟبحرة مً اطخسدام املدسوٛاث ،وإًجاد
إ
مـادز أزسي للواٛت إلمداد املجخمِاث الـىاُُت .وطُ٢ىن مً املخِحن ُلى البلدان الـىاُُت أن
جخسر الخوىاث لاولى للخد مً اهبِار زاوي أٟظُد ال١سبىن واطخددار ج١ىىلىحُاث حدًدة
 -1عبد السالم أيوب ،أبعاد التنمية المستدامة ،مداخلة يف االجتماع السنوي لنقابة ادلهندسني الزراعيني التابعة لالحتاد ادلغريب للشغل ،ادلنعقد بتاريخ
 ،2002-11-1ص.05
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الطخسدام الواٛت الخسازٍت ب٘١اءة أٟبر ،وجىٗحر إمداداث مً الواٛت ٓحر الخسازٍت ج٢ىن مأمىهت
وج٢ىن هٜ٘تها مدخملتُ .لى أهه ختى جخىاٗس أمشا ٤هره الخ١ىىلىحُاثٗ ،الخىمُت املظخدامت حِني
اطخسدام املدسوٛاث بأٟ٘أ ما ٌظخواَ في حمُّ البلدان .إ
 .5الحيلىلت دون جدهىر طبلت ألاوسون :إن الخىمُات املظاخدامت حِناي أًلاا الخُلىلات دون جادهىز هبٜات
لاوشون الخامُا اات لا ااؤلزق .وجمشا اال لاح ا اساءاث التا ااي اجسا اارث ملِالجا اات ها ااره املؼا اا٢لت طا ااابٜت مصا ااجِت:
ٗاج٘اُٛاات هيىجااى حاااءث للموالباات بااالخسلف جاادزٍجُا مااً املااىاد الُ١مُابُاات املهااددة لا إؤل إوشون ،وجىضااح
بااأن الخِاااون الاادولي ملِالجاات مساااهس البِئاات الِاملُاات هااى أمااس مظااخواَ .ل١ااً حِىااذ الىالًاااث املخداادة
لامسٍُ١اات واُخاادادها بااأن ٛىتهااا أؿاابدذ ٗااى ٚإزادة املجخمااّ الاادولي حِلهااا جااسٗم الخىُٛااّ ُلااى هااره
الاج٘اُٛت ،ما دام أن ال أخدا ٌظخوُّ إحبازها ُلى ذل.٣
الفزع الثاوي :البعد الثلافي
ًسي الِدًد مً الباخشحن أن هىا ٞبِدا آزس ًجب الخوس ٚالُه ومِالجخه واملخمشل في البِد
الشٜافي ،هرا لازحر الري أؿبذ ٟلسوزة خخمُت مىر طىت  2005بِد املـادٛت ُلى الاج٘اُٛت الدولُت
خى ٤الخىىَ الشٜافي .إ
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الشيل ركم ( :)13البعد الثلافي طمن مزجىشاث الخىميت املطخدامت
الرقي
االجتماعي

التنمية المستدامة

التنوع
حكم ديمقراطي

الثقافي

Source : Haut conseil de la coopération, Développement durable et solidarité internationale: enjeux,
bonne pratiques, propositions pour un développement durable du sud et du nord, France, Paris, juin,
p 14- 15.

الفزع الثالث : :البعد الطياس ي
ال وِخٜد بأن لابِاد لاطاطُت لالطخدامت ًم ً١أن جخجظد ،دون البِد املدىزي الري لم حِوى
إلُه أهمُت ٟبحرة في الخدلُل الخ٢املي للخىمُت املظخدامت ،وهى البِد الظُاس ي الىهني ولاٛلُمي ،وما
ًسجبى به مً مظؤولُاث ومهام وٓحرها إ
ٗهرا البِد ًؤدي إلى جد ُٜٝالاطخدامت مً زال ٤جوبُ ٝالخ١م الدًمٜساهي الري ٌظمذ بخدُٜٝ
املظاواة في جىشَّ املىازد بحن لاحُا ٤والاطخٔال ٤الِٜالوي للمىازد الوبُُِت ،هرا البِد الري ًجظد
مبادا الخ١م الساػد وإدازة الخُاة الظُاطُت إدازة جلمً الؼ٘اُٗت املؼازٟت في اجساذ الٜساز ،وجىامي
الشٜت واملـداُٛت وج إىلي الظُادة والاطخٜاللُت للمجخمّ بأحُاله املخالخٜت .1إ

 1صاحل صاحلي ،مرجع سابق ،ص.872
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وبما أن هرا البِد ٌِبر ُىه بالخ١م الساػدٗ ،هى ٌظعى الى جوبُ ٝمِاًحر الاطخدامت ُلى مظخىي
٠ل لابِاد والجىاهب ،مً زال ٤جوبُٜه ملبادئها ًُ هسٍ ٝمدازبت ال٘ظاد الاٛخـادي الري ٌِخبر
املؼ٢ل لاطاس ي الري حهدد الاطخٜساز والخىمُت .1إ
املطلب الثالث :العالكت بين أبعاد ومؤشزاث الخىميت املطخدامت
فااي املمازطاات الِملُاات ل٢اال مااً لابِاااد واملؤػ اساث هٜااّ أمااام مااأش ٚواملخمشاال فااي هسٍٜاات الااىشن ،أي
أن هااره الِملُاات جىوااىي ُلااى جددًااد وشجهااا وُٛمتهااا املدااددة لؤلبِاااد املسخل٘اات لهاارا امل٘هااىمِٗ ،لااى طاابُل
املش ااا ٤ف ااي خال اات وح ااىد مؤػ ااس ال٘ ٜااس ٗئه ااه ًم ١ااً أن ًٌه ااس إلُو اااء املصٍ ااد م ااً ال ااىشن للبِ ااد امل ااادي ٟبِ ااد
اٛخـادي أٟثر مىه للبِد الشٜافي .إ
وٍم١ىىا ػسح وج٘ـُل هره الِالٛت مً زال ٤شجسة الخىمُت املظخدامت.2

إ

مً زال ٤الؼ٢ل أدهاه هالخٍ بأن م٘هىم الخىمُت املظاخدامت ًخ٢اىن ماً زالزات أبِااد أطاطاُت جخمشال فاي
البِد الاٛخـادي ،الاحخماعي والبُئي ،إال أهاه ماً املالخاٍ أن ٗاسَ الصاجسة املخمشال فاي البِاد الاٛخـاادي
ه ااى أٟث اار جو ااىزا م ااّ ال٘ ااسُحن املؼ اا٢لحن ل اه أي  ٠اال م ااً لاداء واملسوه اات ،إال أن لاداء م ٢ااىن م ااً مؤػ ااسًٍ
مِااد ٤همااى ( PIBالىاااجج املدلااي لاحمااالي) ومِااد ٤همااى الاهخاحُاات  ،بِىمااا ٗااسَ املسوهاات ٗااىالخٍ أهااه ًخ٢ااىن
مً الابخ٢از والخىىَ  .إ
هاارا لازحاار ( الخىااىَ ) ًخجلااى وٌٍهااس مااً زااال ٤مؤػااس ال٢ااىن إن صااح الخِبحاار ،وبالخااالي هالخااٍ أن هىاااٞ
الِدًد مً املؤػساث التي جخمدىز في مجمىُت ماً املباادا أي أن ٠ال بِاد ماً لابِااد لاطاطاُت للخىمُات
املظخدامت ًمشله مجمىُت مً املؤػساث التي ج٢لمىا ُجها طابٜا ٠ل خظب مجاله.

 1راشي طارق  ،االستخدام المتكامل للمواصفات العالمية االيزو في المؤسسة االقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة شركة مناجم
الفوسفاط بتبسة  ،SOMIPHOSمذكرة ماجستري يف إطار مدرسة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية ،جامعة سطيف ،2011 ،ص .32
2

Paul Marie Boulanger, Les indicateurs de développement durable : un défi scientifique, un enjeu
démocratique, les séminaires de l’ IDDRI n 12, séminaire développement durable et économie de
l’environnement, Institut pour un développement durable, Belgique1, Juillet 2004 , p 11.
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الشيل ركم (  :)14شجزة أبعاد ومؤشزاث الخىميت املطخدامت
إ

التنمية المستدامة

إ

إ

بيئي

اجتماعي

اقتصادي

المرونة

االبتكار

التنوع

نسبة

مؤشر

نمو

الكون

االنفاق

األداء

معدل

معدل

نمو

نمو

اإلنتاج

PIB

على

بخـسٖ
Source: Paul Marie Boulanger, Les indicateurs de développement durable, séminaire développement
durable et économie de l’environnement p 11 .
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خالصت الفصل
مً زال ٤ما جىاولىاه في هرا ال٘ـلً ،م ً١الٜى ٤بأن الخىمُت املظخدامت ٠اهذ في بداًت ًهىزها
م٘هىما مجسدا ،إال أهه ُسٖ جوىزا جازٍسُا مً زال ٤مسوزه بالِدًد مً املدواث الخازٍسُت ،وما لبث
أن ػهد جٜدما واضخا في الخددًد الىٌسي الد ُٝٛللم٘هىم .إ
إوٍسحّ ذل ٣إلى الخىحه الِالمي هدى كسوزة جُِ٘ل الخىمُت املظخدامت ُلى املظخىي ال١لي ،مً
زال ٤اوِٜاد الِدًد مً املؤجمساث والٜمم والخسوج بمجمىُت مً املبادا املخِلٜت بم٘هىم هره
الخىمُت ،جىحب ُلى ٠ل الدو ٤الِمل بمٜخط ى هره املبادا والالتزام بها بُٔت الىؿى ٤إلى جدُٜٝ
أهداٖ الخىمُت املظخدامت ب٢ل حىاهبها وأبِادها الاٛخـادًت ،الاحخماُُت ،البُئُت ،الخ١ىىلىحُت...الخ .إ
٠ىن هره لازحرة حِبر ًُ الىا ّٛالجدًد الري ال ًم ً١ججىبه أو ُصله ًُ الىا ّٛالاٛخـادي،
وُلُه ٜٗد جىاولىا في هرا ال٘ـل ًهىز وجوىز م٘هىم الخىمُت املظخدامت ُلى املظخىي ال١لي ،باإلكاٗت
إلى اطخِساق أهم مبادئها وأهداٗها ومسخل ٙمؤػساتها .إ
وفي لازحر زــىا مبدث لخبُان أهم أبِاد الخىمُت املظخدامت والتي حِخبر مخٔحر أطاس ي في
الدزاطتٓ ،حر أن مِالجتها ٠اهذ ُلى املظخىي ال١لي ٟمٜدمت أو جمهُد للخ٘ـُل ٗحها في هٜان مىالُت
ولُ ً١لى املظخىي الجصةي باُخبازها أبِاد أطاطُت ال ًم ً١ألًت مؤطظت أن حظاهم في جد ُٜٝالخىمُت
املظخدامت دون أزرها بِحن الاُخباز مً ٛبل إدازتها .إ
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الفصل الثاني
عالقة المؤسسة االقتصادية بالتنمية
المستدامة

الفصل الثاين :عالقة املؤسسة الاقتصادية ابلتمنية املس تدامة
الفطل الثاوي :عالكت املؤسست الاكخطادًت بالخىميت املسخدامت
اهوالٛا مً م٘هىم الخىمُت اإلاظخدامت الري ؿُٕ في جٜسٍس بسهخدالهد في  1987والري ًىف ُلى
جد ُٜٝالخىمُت التي جلبي اخخُاظاث الخاكس دون اإلاظاض باألظُا ٤اإلاظخٜبلُت ُلى جلبُت اخخُاظاتها،
وُلى ٓساز باقي الخِازٍ ٙالتي ػ٢لذ م٘هىم الخىمُت اإلاظخدامت مً زال ٤اوِٜاد ال١شحر مً اإلااجمساث
والٜمم الِاإلاُت والتي جمذ ؤلاػازة بلحها طابٜا والتي حظعى ٠لها بلى بلىْ ؤهداٖ الخىمُت اإلاظخدامت ُلى
اإلاظخىي ال١لي ؤوال ،زم في مسخلت الخٜت جم بُواء دوز وم٢اهت إلاظاهمت اإلااطظت في جد ُٜٝالخىمُت
اإلاظخدامت.
ومً هرا اإلاىول ٝال ًم ً١للماطظت جد ُٜٝالخىمُت اإلاظخدامت بال مً زال ٤مٜازبت بدازٍت ظدًدة
وبُادة هُ٢لت هموها ؤلادازي بما ًخماش ى مّ مبادت وؤهداٖ الخىمُت اإلاظخدامت وذل ٣مً زال ٤جدُٜٝ
الخىاٗ ٝبحن ؤبِاد الخىمُت اإلاظخدامت الشالزت ( الاٛخـادًت ،الاظخماُُت والبُئُت ) وال ًجب الترٟحز ٜٗى
ُلى البِد الاٛخـادي.
بن الخىمُت اإلاظخدامت هي ُبازة ًُ جـسٖ اطتراجُجي في ٛلب الظُاطت الِامت للماطظت ،ختى وبن
٠ان ألامس ًبدو مخىاٛلا بِم الص يء ،بال ؤن الاججاهاث الاطتراجُجُت لِظذ ٜٗى هي التي حظخىلي ُلى
ظمُّ اليؼاهاث وختى الدصخُف ًم ً١ؤن ً٢ىن ظدلي هى آلازس ،بمِنى ؤن الاججاهاث الاطتراجُجُت
لِظذ داثما هي اإلاهُمىت ُلى ظمُّ وؼاهاث اإلااطظت ،بل ختى الدصخُف الاطتراجُجي ًم ً١ؤن ً٢ىن
ظدلي ٟرل ،٣ول ً١في خالت ما بذا ٠ان هىا ٞجإزحر ُلى ٛدزة اإلااطظت لالبخِاد ًُ بِم الىخاثج
اإلاظخٜبلُتٗ ،ةن الخىمُت اإلاظخدامت جخولب هي ألازسي هسٍٜت للخدلُل والخوبُ ٝفي اإلادي الوىٍل
واإلاخِلٜت بمِازٖ ؤلادازة اإلاىخهجت ؤو اإلاِسوٗت ،وهي ُبازة ًُ مِازٖ جسف ؤلادازة والتي هي في هسٍٝ
الـُآت وٛد جسلّ للخددي اإلاخِل ٝباإلااطظاث ألن اإلاؼ٢لت ألاٟثر ؿِىبت في خلها ج١مً في الجهت
اإلاظاولت وً ُٟٙخم وؼس اطتراجُجُت الخىمُت اإلاظخدامت مّ مسوز الىٛذ ،وطىسـف هرا ال٘ـل
إلاِالجت اإلاباخض الخالُت:
املبحث لاول :بدازة الخىمُت اإلاظخدامت في اإلااطظت.
املبحث الثاوي :الىدُجت الشالزُت ) (TBLوُالٛتها بخد ُٜٝالخىمُت اإلاظخدامت.
املبحث الثالث :ؤدواث جد ُٜٝالخىمُت اإلاظخدامت في اإلااطظت.
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املبحث لاول :إدازة الخىميت املسخدامت في املؤسست
حِخبر اإلااطظت هي الجهت اإلاظاولت ُلى ًهىز وجوىز م٘هىم الخىمُت اإلاظخدامت ،اهوالٛا مً ٠ىن
اإلااطظت هي مـدز جد ُٜٝالخىمُت الاٛخـادًت الخٜلُدًت ومبالٔتها في اطخجزاٖ اإلاىازد والثرواث
والواٛاث ،بلى ظاهب مظاهمتها في جلىٍض البِئت ؤو اإلادُى ب٢ل م٢ىهاجه ،هدُجت ؤزازها الظلبُت اإلادمسة
واإلاخمشلت في الى٘اًاث واإلاسل٘اث والخلىر الىاجج ًُ جىامي وؼاهاث اإلااطظاث.
ولهرا ٜٗد جم بُواء دوز وؤهمُت ٟبحرة للماطظاث للمظاهمت في جد ُٜٝالخىمُت اإلاظخدامت التي
خلذ مدل الخىمُت الخٜلُدًت ،اهوالٛا مً ؤػٔا ٤الجمُِت الِامت لؤلمم اإلاخددة طىت 1997التي
زىلذ اإلااطظاث للجهىق بالخىمُت اإلاظخدامت وبُواءها دوزا مدىزٍا في جدُٜٜها ،وؤن اإلااطظاث ال
حظخوُّ ؤن ج٘ي بهرا الٔسق بال مً زال ٤وظىد بدازة خدًشت وزػُدة وحؼازُٟت ،جإزر باوؼٔاالث
وزهاهاث هره الخىمُت وجلِها في ظدو ٤ؤُمالها.
لهرا وظب الخدًض ًُ مىكىَ بدازة حؼازُٟت ؤو جبادلُت ) (Transversaleوالتي حِخبر بدوزها
مىكىَ واطّ الاهدؼاز في اإلاظخٜبل ،والتي جازس ُلى اإلااطظت وُلى ظمُّ ألاؿِدة مً ؤظل اإلاظاهمت
الاًجابُت في جد ُٜٝالخىمُت اإلاظخدامت .هرا الخُِٜد اإلاصدوط ؤو اإلالآُ ٙحر دُ ُٝٛلى ٗهم مساوٖ
هره الٌاهسة ببِدها الظُاس ي والاٛخـادي واإلاالي ،وؤن بدازة الخىمُت اإلاظخدامت حِخبر هىٍلت اإلادي مً
خُض جوبُٜها في اإلااطظاث.
مً هرا اإلاىولً ،ٝجب اٛتراح ؤو بىاء بدازة ِٗالت للخىمُت اإلاظخدامت مً ؤظل اإلاظاهمت الاًجابُت في
جد ُٜٝمسخل ٙؤبِاد الخىمُت اإلاظخدامت في اإلااطظت ،وهرا ما طىدىاوله مً زال ٤هرا اإلابدض.
املؿلب لاول :جىحه املؤسست هحى جحليم الخىميت املسخدامت
اهوالٛا مً الجمُِت الِامت لؤلمم اإلاخددة اإلاىِٜدة في  1997التي ٟسطذ دوز اإلااطظاث وسجلذ
اإلااطظت في بسهامج الدوزة الظادطت للجىت الخىمُت اإلاظخدامت طىت  1998وزُٜت مِلىماث ؤطاطُت
 UNEPاإلايؼىزة مً هسٖ  ،PNUEوُلُه ًم ً١الٜى ٤بإن الخىمُت اإلاظخدامت ُلى مظخىي اإلااطظت
هي:1

1

Didier STEPHANY, Développement Durable et Performance de l’Entreprise, Edition Liaisons, Paris,
2003, p. 32.
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" جل ٣اإلااطظت التي جلمً الخىمُت وٗ ٝمبدؤ ألاداء الؼامل ،وؤن هره الخىمُت جدظم باالطخمسازٍت مّ
مسوز الىٛذ وجٜاوم اإلاساهس وجدترم الىٌام الُٜمي ًُ هسٍ ٝجدزل وج٘اُل ظمُّ ألاهساٖ الدازلُت
والخازظُت ًُ هسٍ ٝخلٜت الخدظحن اإلاظخمس".
ٟما ؤن الدوز الجىهسي باليظبت للماطظت التي جدمج كمً وؼاهاتها ومهامها مبادت وؤبِاد الخىمُت
اإلاظخدامت حِمل ظاهدة لخلُٛ ٝم ملاٗت مً زال ٤جدُٜٜها ألهداٗها ،وفي اإلاٜابل حِمل بمبدؤ
الخدظحن اإلاظخمس مً ؤظل الاطخجابت ؤٟثر إلاخولباث ألاهساٖ ذاث اإلاـلخت.1
و٠ي جـبذ هره اإلااطظاث ٗاُل ؤطاس ي ومظاهم خُٜٜي في جد ُٜٝالخىمُت اإلاظخدامتً ،جب ُلحها ؤن
جٜىم ب:2
 بُادة حِسٍ ٙوؿُآت اطتراجُجُت اإلااطظت بدُض حؼمل ٠ل مً ألابِاد الشالزت للخىمُت
اإلاظخدامت (اٛخـادًت ،اظخماُُت وبُئُت) في ٠ل مـالخها ووًاث٘ها وؤٛظامها (الدظىٍ،ٝ
اإلاؼترًاث ،جـمُم اإلاىخجاث ،الاػهاز...الخ) وفي ٠ل الِملُاث ُلى مظخىي الِالم ٢ٟل؛
 بُادة جـمُم الِملُاث واإلاىخجاث والخدماث بما ًخماش ى والخىمُت اإلاظخدامت؛
 ػساٟت ِٗالُت في الخىمُت ووكّ خحز الخىُ٘ر ظمُّ اإلاِاهداث والاج٘اُٛاث الدولُت؛
 الاُتراٖ ال٢امل ب "الخ ٝفي اإلاِسٗت" و "مبدؤ الخُوت"؛
 جوىٍس وجىمُت ماػساث الخىمُت اإلاظخدامت مً زال ٤الدؼاوز مّ مسخل ٙألاهساٖ ذاث
اإلاـلخت مً ؤظل اإلاٜازهت بحن ألاداء البُئي ،الاظخماعي والاٛخـادي دازل وبحن مسخلٙ
الٜواُاث الاٛخـادًت؛
 كسوزة ػمى ٤جٜازٍس الخىمُت اإلاظخدامت للمِاًحر الُٜاطُت الِاإلاُت؛
 كسوزة الاُخماد ُلى الخد ُٝٛالاظخماعي؛
 الؼ٘اُٗت ،الاه٘خاح واإلاظاهمت الِ٘الت في الخىاز الجزًه مّ ٠ل ألاهساٖ ذاث اإلاـلخت.

1

Fabienne GURRRA, Pilotage Stratégique de l’Entreprise, le Rôle du Tableau de Bord Prospectif, Edition
de Boeck, Paris, 2007, p .215 .
2
Karen Delchet, La prise en compte du déeveloppement durable par les entreprises, entre stratégies et
normalisation, Etude de la mise en oeuvre des recommandations du guide Afnor SD 21000, au sein d'un
échantillon de PME francaises. Janvier 2013, p. 33.
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املؿلب الثاوي :استراجيجيت الخىميت املسخدامت في املؤسست
ال ًم ً١للماطظت ؤن حظاهم مظاهمت ِٗالت في جد ُٜٝالخىمُت اإلاظخدامت بال مً زال ٤دمج هره
ألازحرة في اطتراجُجُت اإلااطظت ،وهرا مً زال ٤دمج ٠ل ؤبِاد الخىمُت اإلاظخدامت كمً الاطتراجُجُت
ال٢لُت للماطظت ،وهرا ما طىِمل ُلى جىكُده في هرا اإلاولب.
الفسع لاول :مفهىم استراجيجيت املؤسست
ًسظّ ؤؿل الاطتراجُجُت بلى اإلاجا ٤الِظ١سي ؤو الخسبي وحِني ً ُٟٙخم ً١الججرا ٤ؤو الٜاثد
الِظ١سي مً اطخٔال ٤الٜىي اإلادُوت به لالهٜلاق ُلى الِدو وجد ُٜٝالىـس في الخسب ،واهخٜلذ
الاطتراجُجُت مً اإلاجا ٤الِظ١سي بلى مجا ٤الاٛخـاد وألاُما ٤واهدؼس اطخسدامها بؼ٢ل واطّ في
الظخِىاث مً الٜسن اإلااض ي في الىالًاث اإلاخددة ألامسٍُ١ت ،خُض جدوز خى ٤مظاثل مهمت جخِل ٝبةدازة
اإلااطظت ٠الخسوُى والخىٌُم والسٛابت وبدازة الىًاث ٙاإلاسخل٘ت.
وهىا ٞالِدًد مً حِازٍ ٙاطتراجُجُت اإلااطظت هرٟس مجها ما ًلي:
 ٌِسٗها ػاهدلس ُ Chandlerلى ؤنها" :1زوت هىٍلت ألاظل مً ؤظل جد ُٜٝؤهداٖ اإلااطظت مّكسوزة جسـُف اإلاىازد".
 وَِسٗها  Colin whiteبإنها" :2حِني ج٘اُل الِىاؿس ألازبِت الخالُت هي :الخوت ،اإلاىازد ،الهدٖوال٘سؿت".

الفسع الثاوي :الخىميت املسخدامت في املؤسست هي التزام استراجيجي
في الظىىاث الٜلُلت اإلااكُت بدؤ م٘هىم الخىمُت اإلاظخدامت ًإزر ؤهمُت متزاًدة ومخىامُت في ؤٓلب
زواباث وممازطاث بدازة اإلااطظاث اإلادترمت ،بذ ؤؿبذ ٌؼ٢ل مىكىَ بدض زـب وزسي في مسخلٙ
مجاالث ُلىم الدظُحر وزاؿت في مجا ٤الدظُحر الاطتراجُجي ،وذل ٣هدُجت بدماظه كمً الظُاطت
الِامت للماطظت بذ ؤؿبذ مسادٗا لالطخدامت.

1

Peter Wilson and Sue Bates, The Essential guide to managing small business growth, Published by John
Wiley and sons, England, 2003, p. 14.
2
G. Pellicelli, Stratégie d’entreprise, Edition De boek, Paris, 2007, p. 25.
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في الىا ّٛوسجل بإن اطتراجُجُت اإلااطظت ال ًم ً١ؤن ج٢ىن ِٗالت دون ألازر بِحن الاُخباز ظمُّ
ؤبِاد الخىمُت اإلاظخدامت ( البِد الاٛخـادي ،البِد الاظخماعي والبِد البُئي) وبدزا٠ا مجها لدمج م٘هىم
الخىمُت اإلاظخدامت في بدازتها الاطتراجُجُت "ٛسزث بِم اإلااطظاث ال١بحرة زل ٝؤو بوؼاء بدازة للخىمُت
اإلاظخدامت مً ؤظل ألازر بِحن الاُخباز مؼ١الث الخىمُت اإلاظخدامت كمً اطتراجُجُاتها".
وفي ه٘ع الظُا ٚؤػازث الِدًد مً الدزاطاث وبُيذ ؤهمُت الخىظهاث الاطتراجُجُت الجدًدة التي
لم حِد جسٟص ٜٗى ُلى ألاداء الاٛخـادي وخده ،بل جخِداه لدؼمل ٠ل مً ألاداء الاظخماعي وألاداء
البُئي ،ألن ألاداء الاٛخـادي لىخده ال ًادي باللسوزة بلى جددًد السٗاهُت والخٜدم الاظخماعي.1
بن اإلاظاولُت الاظخماُُت والبُئُت ؤؿبدذ في الىٛذ الساهً زهان ؤطاس ي كمً الظُاطت الِامت
واطتراجُجُت اإلااطظت اإلادددة ل٘١اءة وِٗالُت هره ألازحرة ،هٌسا للمؼا٠ل البُئُت والاظخماُُت
اإلاتزاًدة (جلىر الهىاء ،الخمُحز لبِم الجماُاث الاظخماُُتُ ،دم ألامان في مدُى الِملُ ،مالت
ألاه٘ا ،٤ألاشماث الٔراثُت .)...لهرا جم اطخددار وجوىٍس هُ٢لت بدازٍت ظدًدة واإلاخمشلت في بدازة الخىمُت
والتي ؤؿبدذ مظمىُت وٟ٘اة اٛخـادًا وفي ه٘ع الىٛذ صخُت بُئُا وُادلت اظخماُُا.
بذ باث الُىم لصاما إلااطظاث ؤن ً٢ىن ؤداءها ؤٟثر حِبحرا ًُ الخىمُت اإلاظخدامت ،والري جوىز مً
زال ٤كسوزة وظىد زالزت ز٠اثص مخ٢املت وهي :ألاداء الاٛخـادي ،ألاداء الاظخماعي واإلاجخمعي وألاداء
البُئي ؤو ما ٌِسٖ بالىدُجت الشالزُت للماطظاث .TBL
بن بدماط الخىمُت اإلاظخدامت كمً اطتراجُجُت اإلااطظتً ،سظّ بلى هٌسٍت ألاهساٖ ذاث اإلاـلخت
باإلااطظت ٟ Théorie des stakholdersمسظّ جىٌحري مهم ،وؤن دوز اإلااطظت في بهاز الخىمُت
اإلاظخدامت ؤؿبذ واضخا وم٘هىما في ظمُّ ألادبُاث مً زال ٤هره الىٌسٍت التي جٜترح مٜازبت هٌمُت
مً ؤظل دزاطت الِالٛت بحن اإلااطظت وبِئتها٠ ،ىن هره ألازحرة جخوىز في مدُى ؤو بِئت م٢ىهت مً
الِدًد مً ألاهساٖ ذاث اإلاـلخت والتي حِني " ٠ل مجمىُت ؤو ٗسد ًازس وٍخإزس مً زال ٤ممازطت
اإلااطظت ليؼاهاتها وجدُٜٜها ألهداٗها " وجخ٢ىن ألاهساٖ ذاث اإلاـلخت ٟرل ٣مً مسخل ٙألاُىان
الرًً مً زاللهم حِخبر الخىمُت بمشابت الصخت الجُدة للماطظت ممشلحن في جد ُٜٝزهاهاث وجولِاث
ٟشحرة ،وهرا ما طىىضخه بالخ٘ـُل في ال٘ـل اإلاىالي.

1

Fakher Jaoua, La stratégie d'entreprise au coeur du développement durable, Conférence: Le développement
durable : une approche transdisciplinaire, Université de carthage, Tunisie, avril 2009, p. 04.
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ٟما ؤن مـالح ظمُّ ألاهساٖ ذاث اإلاـلخت باإلااطظت لهم ُٛم ظىهسٍت ،وال ًىظد ؤي هسٖ ؤو
مجمىُت ؤهساٖ لهم مـلخت مظُوسة ألاهساٖ ألازسي ،وبالخالي ٗةن ؤهـاز هٌسٍت ألاهساٖ ذاث
اإلاـلخت ًىٌسون للماطظت باُخبازها ال جدّٗ ٜٗى ُىاثد إلاظاهمحها ولً ً١خدملىن مِها مظاولُت
مجخمُِت في طبُل بهخاط وبُادة جىشَّ الثروة اإلاىخجت بحن مسخل ٙهره ألاهساٖٟ ،ما ؤن بِم
الباخشحن ًاٟدون ُلى ؤن ػسُُت الٜسازاث الخاؿت بالىىاة الاطتراجُجُت ال جخِلٜٗ ٝى بولب
اإلاظاهمحن ول ً١جخِداهم وجسظّ برل ٣بلى كٔىهاث ألاهساٖ ذاث اإلاـلخت.
مً زال ٤هرا اإلادزل ؤو الىهج ٗةن طبب وظىد اإلااطظاث واطخمسازٍتها وٛدزتها ُلى الاطخجابت
لخولِاث مسخل ٙألاهساٖ ذاث اإلاـلخت ومهماتها جخمشل في بًجاد خلى ٤ألهم اإلاؼ١الث التي جىاظهها
اإلااطظت ،وبالخالي ٗةن اإلااطظت ًجب ُلحها ؤن جىاظه مسخل ٙاإلاظاولُاث التي جخِدي خماًت
مـالخها الخاؿت وجإزر بِحن الاُخباز في ممازطت وؼاهاتها ٠ل مً اإلاظخىي الاظخماعي والبُئي بِد
كمان جد ُٜٝالسٗاهُت والخٜدم الاظخماعي.
ومً هرا اإلاىولٗ ،ٝةن مظإلت الظلى ٞالاطتراجُجي الري حِخمده اإلااطظت ًجب ؤن ً٢ىن مسٟصٍا
بل وٍم ً١اُخبازه ٌٟاهسة مخِددة ألابِاد ،وُلُه ٜٗد اٛترح ) (Bellini 2003زالزت ؤهمان للظلىٞ
الاطتراجُجي إلاىاظهت الخىمُت اإلاظخدامت:1
 سلىهياث مدافعت عً البيئت »  : les comportements « écodéfensifsبمِنى ؤنها ج٘للاإلاسدودًت الاٛخـادًت آلاهُت والتي حِخبر الاطدشمازاث البُئُت ٟخ٢الُ.ٙ
 سلىهياث ممخثلت للبيئت »  :Les comportements « écoconformistesوالتي جدبّ الؼسونواإلاخولباث الخىٌُمُت دون ججاوشها ختى ولى ٠اهذ مم١ىت.
 سلىهياث حساست للبيئت »  : les comportements « écosensiblesوهي جل ٣التي جخجاوشالؼسون الٜاهىهُت وحِخبر البِئت ِٟامل م٘خاحي مً ؤظل جد ُٜٝاطخدامت اإلااطظت.
بن بُالن اطتراجُجُت الخىمُت اإلاظخدامت مً هسٖ اإلااطظاث ًخولب كسوزة السبى بحن زهاهاث
اإلااطظت الخالُت وٛدزاتها باإلكاٗت بلى مخولباث اإلادُى الخىاٗس ي الري حِمل ُٗه اإلااطظتٗ ،الٔاًت
مً اطتراجُجُت اإلااطظت هي جىمُت اإلاصاًا الخىاٗظُت مً زال ٤بدماط الخىمُت اإلاظخدامت ،وٍ٢ىن ذل٣
في ألاظل الوىٍل.
Fakher Jaoua, op cit, p. 05.
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مً ؤظل وكّ وحِسٍ ٙمـادز اإلاصاًا الخىاٗظُت للماطظت ،البد مً جددًد ٛىاُد اللِبت
الخاؿت بالبِئت الخىاٗظُت التي حِمل ٗحها اإلااطظت ُلى ٓساز خظاطُت ؤو ُدم خظاطُت هره ألازحرة
اججاه الظى ٚوألاطِاز وجوىز اإلااطظت في الىٛذ الخالي وفي اإلاظخٜبل ؤًلا.
الفسع الثالث :أهىاع استراجيجياث الخىميت املسخدامت
بن اإلاخـ٘ذ ألدبُاث بدازة ألاُما ٤وبالخـىؾ بدازة الاُما ٤الاطتراجُجُت ًم ً١ؤن ًدز ٞبإن
هىا ٞال١شحر مً الاطتراجُجُاث التي ًم ً١جوبُٜها في مجا ٤بدماط الخىمُت اإلاظخدامت في اإلااطظت،
وهرا ما طىداو ٤الخوس ٚبلُه مً زال ٤مِالجت هرا ال٘سَ.
ٗ .1دظب اإلا٘١سًٍ ً Capron et Quairel-Lanoizeléeم ً١جوبُ ٝاطتراجُجُخحن مم١ىخحن حِىُان
بؼإن الخىمُت اإلاظخدامت في اإلااطظت وهما:
 الاستراجيجيت الجىهسيت :وهي جل ٣التي جادي باإلااطظاث بلى حِدًل ؤهداٗها لخخىاٗ ٝوجخماش ى مّهس ٚالِمل وجىٌُماتها بوسٍٜت حظخجُب بلى ُٛم اإلاجخمّ وبلى الولب الاظخماعي.
 الاستراجيجيت السمزيت :وهي جل ٣التي حِ١ع طلى ٞجدٗ ُٜٝسؾ اإلااطظت والتي جخـ ٙبـىزتهاوطمِتها دون حُٔحر هره ألازحرة ألطظها وز٠اثصها.
 .2وخظب ٗ ،Olivierةن هىا ٞزمظت اطتراجُجُاث مم١ىت الخوبُ ٝمً هسٖ اإلااطظت خُا٤
الخىمُت اإلاظخدامت وهي:
 اطتراجُجُت ُدم الشٜت، اطتراجُجُت الخجىب، اطتراجُجُت الدظىٍت، اطتراجُجُت الٜبى،٤ اطتراجُجُت الخد١م ؤو الظُوسة.ُٗ .3ما هجد  Hartمحز بحن زالزت اطتراجُجُاث ؤطاطُت وهي:
 استراجيجياث الحماًت مً الخلىر :واإلاخِلٜت بجهىد اإلااطظت خُا ٤الخٜلُل مً اهبِازاث الٔاشاث. استراجيجياث إدازة لاعمال الطدًلت للبيئت :وهي جل ٣التي جدمج هٌسة ألاهساٖ ذاث اإلاـلخت فيدوزة خُاة اإلاىخجاث.

51

الفصل الثاين :عالقة املؤسسة الاقتصادية ابلتمنية املس تدامة
 استراجيجيت الخىميت املسخدامت في املؤسست :والتي جدبنى مدزل ؤو مٜازبت ػاملت وُلى اإلاديالوىٍل للخٜلُل مً ألازاز البُئُت.
بن الٜساءاث اإلاخِددة الخاؿت باطتراجُجُاث اإلااطظاث في بهاز الخىمُت اإلاظخدامت حِسق بِم
الاطتراجُجُاث اإلاظماة بالخىمُت اإلاظخدامت ،وهره الاطتراجُجُت جترظم مً مىول ٝؤن مسخل ٙاإلادازل
جسٟص ُلى طلىُٟاث اإلااطظاث الخاؿت بالخىمُت اإلاظخدامت وحِخبرها خدًشت وهادزة.
وبىاء ُلى هره الىدُجت ٗةن مؼازٟت الخىمُت اإلاظخدامت للماطظت جبِض باللسوزة إلُادة
الخ٘١حر في ُالٛاتها وج٘اُالتها مّ مسخل ٙألاهساٖ ذاث اإلاـلخت ،ولهرا ًجب مساظِت ؤهمان الخ٘١حر
الاطتراجُجي وجادي بلى جساظّ مظخىي ال٘١س الاطتراجُجي مً زال ٤الخِم ٝفي مبادت هرا اإلا٘هىم
والظماح للماطظت بالخ وبُ ٝالجُد إلاسخل ٙؤبِاد الخىمُت اإلاظخدامت ( البِد الاٛخـادي ،البِد
الاظخماعي والبِد البُئي ) في مسخل ٙظىاهبها الاطتراجُجُت والدظُحرًت ،هرا ؤلاهاز ٌظمذ ُٗما بِد ب٘هم
ُُٟ٘ت جوبُ ٝهره ألابِاد الشالزت مً زال ٤ازخباز بِم الىماذط الاطتراجُجُت ال١بري.
 .4وفي دزاطت ؤزسي ؤظساها  Milletوشمالثه ؤٟدث ُلى ؤن بدماط الاهخماماث البُئُت وٛلاًا الخىمُت
اإلاظخدامت في اإلااطظت ًم ً١ؤن جإزر الخاالث الشالزت الخالُت:1
 الحالت لاولى :الخىمُت اإلاظخدامت في اإلااطظت ٟمِى ٚؤو ُٛد ظدًد في اإلااطظت. الحالت الثاهيت :الخىمُت اإلاظخدامت في اإلااطظت ٟمُِاز ظدًد. الحالت الثالثت :الخىمُت اإلاظخدامت في اإلااطظت ُٜٟمت ظدًدة.وهرا ما طىداو ٤جىكُده مً زال ٤الؼ٢ل اإلاىالي:

1

Dominique Millet et al, l’Entreprise Face au Développement Durable : Changement de Paradigme et
Processus d’Apprentissage, Natures sciences sociétés, 11em Editions, Elsevier, Mars 2003 , p.148.
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الشيل زكم ( :) 05حاالث الخىميت املسخدامت
الليم

استراجيجيت العمل

الىخائج

الحالت لاولى :اوعدام الاسخدامت (الخىميت املسخدامت في املؤسست همعىق أو كيد حدًد في املؤسست )
 -حِدًل اإلاىخجاث؛

ُ -الم مىخهي؛

 -اطتراجُجُت الاهخٌاز.

 -البِئت مـدز لالطخٔال٤؛

 اطتراجُجُت اإلاِالجت :البِئت ُٛد  -الاُخماد ُلى هسٍٜت نهاًتألاهبىب.
مدلي.

 الشٜت في الخٜدم الخ١ىىلىجي.الحالت الثاهيت :اسخدامت غعيفت (الخىميت املسخدامت في املؤسست همعياز حدًد)
ُ -الم مىخهي؛

 -اطتراجُجُت الخدظحن اإلاظخمس.

 -مىخجاث ؿدًٜت للبِئت؛

 ج١ىىلىظُاث هٌُ٘ت. البِئت ٟمُِاز للدظُحر. الدظُحر الخاؾ بالبِئتالحالت الثالثت :اسخدامت كىيت ( الخىميت املسخدامت في املؤسست هليمت حدًدة)
 الخىمُت اإلاظخدامت؛ -البِئت للبىاء.

 اطتراجُجُت اطدباُٛت؛ -جدظحن ظرزي؛

 ؤلابداَ البُئي؛ -هٌام بُئي ؿىاعي.

 البِئت=ُٛمت.Source : Dominique Millet et al, l’Entreprise Face au Développement Durable : Changement de
Paradigme et Processus d’Apprentissage, Natures sciences sociétés, 11em Editions, Elsevier, Mars 2003,
pp .149- 150.

مً زالٛ ٤ساءجىا لبُاهاث الجدو ٤ؤُاله ًخطح بإن هىا ٞزالزت خاالث للخىمُت اإلاظخدامت دازل
اإلااطظت وهي:
ؤ .حالت عدم وحىد الاسخدامت :بن هره الخالت جىٌس للخىمُت اإلاظخدامت دازل اإلااطظت ٟمِى ٚؤو
ُٛد ظدًد ًدد مً ٛدزاث اإلااطظت في اطخٔال ٤مىازدها بما ٗحها اإلاىازد البُئُت ،وألظل ذلٗ ٣ةن
الاطتراجُجُت اإلاىاطبت هي اطتراجُجُت الاهخٌاز ؤو اإلاِالجت وؤن الىخاثج اإلاىخٌسة هي حِدًل اإلاىخجاث
ؤو الاُخماد ُلى بظساءاث وهس ٚنهاًت ألاهبىب.
ب .الحالت التي جخعلم باالسخدامت ولىنها غعيفت :بذ حِخبر الخىمُت اإلاظخدامت في اإلااطظت ٟمُِاز
ظدًد ًم ً١ؤن جخبىاه هره ألازحرة التي ًم ً١ؤن حِخمد ُلى الدظُحر البُئي ،والاطتراجُجُت اإلاىاطبت
لهره الخالت هي اطتراجُجُت الخدظحن اإلاظخمس التي هادي بها بدوازد دًمىج ،بذ حِخبر البِئت ٟمُِاز
ظُد للدظُحر وؤهه طخىظب ألازر بِحن الاُخباز ظمُّ اوؼٔاالث ألاهساٖ ذاث اإلاـلخت بمسخلٙ
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جولِاتهم خُا ٤ألازاز البُئُت ،وج٢ىن الىخاثج اإلاىخٌسة في هره الخالت بهخاط مىخجاث ؿدًٜت للبِئت
مِخمدة ُلى ج١ىىلىظُا ؤلاهخاط ألاهٌ.ٙ
ث .حالت الاسخدامت اللىيت :والتي جساٜٗها الخىمُت اإلاظخدامت ُٜٟمت مهمت ظدًدة مىخٌس جدُٜٜها ،بذ
حِد هره ألازحرة كمً ُٛم الخىمُت اإلاظخدامت مّ ألازر بِحن الاُخباز مخٔحراث البِئت والاطتراجُجُت
اإلاىاطبت لهره الخالت هي اطتراجُجُت اطدباُٛت ،بذ جٜىم اإلااطظت بخُٔحر ظرزي إلا٢ىهاتها الدازلُت
وؤن الىخاثج اإلادٜٜت ج٢ىن ُبازة ًُ ببداُاث بُئُت مّ كسوزة حِصٍصها بىٌام ؿىاعي بُئي مخحن.

الفسع السابع :الازجباؽ بين العلالهياث املخخلفت للخىميت املسخدامت
بن ٠ل ماطظت حظعى بلى الاهخمام بخد ُٜٝؤهداٗها مً زال ٤اإلاداٌٗت ُلى ُٛمها في ًل بػ٢الُت
الخىمُت اإلاظخدامت ،وبالخالي ًخِل ٝألامس هىا بُُ٘١ت جوىٍس ٛسازاث ظدًدة ؤٟثر ُملُت مً ٛبل
اإلااطظاث ،وٍم ً١ؤن وؼحر بلى وظىد ؤزبِت ؤهىاَ مً الِٜالهُت وهي.1
 .1العلالهيت الهييليت :وهي التي حٔوي هُ٢ل ُملُاث ؿىّ واجساذ الٜساز ،ؤي مً ًِ٘ل ماذا؟.
 .2العلالهيت املىغىعيتً :يخج هرا الىىَ مً الِٜالهُت في بهاز جىٗحر ما ٌظمى ب" ألاُما "٤و
"اإلاِسٗت" ؤي ماذا هِ٘ل؟ وفي هرا الظُاً ٚم ً١الٜى ٤بإن الخىمُت اإلاظخدامت حظعى بلى جىٗحر
اإلاِازٖ الالشمت واإلاخِلٜت ب٢ل ألابِاد ( الاٛخـادًت ،الاظخماُُت والبُئُت) وٟرا الخٜلُل مً ألازاز
الىاظمت ًُ هره ألازحرة.
 .3العلالهيت الخلييميت :وهي التي حؼحر بلى ألاهداٖ اإلاسٟص ُلحها مً ٛبل ؿاوّ الٜساز ومِاًحر جُُٜم
الىخاثج.
ؤي ٠ي هخم ً١مً ججظُد الخىمُت اإلاظخدامت ُلى مظخىي اإلااطظت ًجب ُلحها جددًد ألاهداٖ
بوسٍٜت جخماش ى مّ مبادت وؤهداٖ الخىمُت اإلاظخدامت زم جوبُ٠ ٝل مِاًحر الخُُٜم الجُد
والالشم لهره الىخاثج.
 .4العلالهيت إلاحسائيت :تهدٖ هره ألازحرة بلى جىظُه ازخُاز ؤلاظساءاث الالشمت وُُٟ٘ت اجساذ
الٜسازاث التي جدىاطب مِها ،ؤي  ُٟٙهٜسز؟

1

Christian Brodhag, Natacha Gondran et Karen Delchet, Du concept à la mise en œuvre du développement
durable : théorie et pratique autour de guide SD 21000, la revue électronique en science de l’environnement,
vol 05, N°= 02, novembre 2004.
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مً هرا اإلاىول ٝهالخٍ بإن ٠ل مً الِٜالهُت الهُ٢لُت وؤلاظساثُت اإلادزظت في ؤهٌمت ؤلادازة
الخٜلُدًت ًجب ؤن ج٢ىن مخىاٜٗت مّ ٠ل مً الِٜالهُت اإلاىكىُُت والخُُٜمُت.
وبالخالي ٗاإلااطظاث التي ال جدخلً مجمىَ الِٜالهُاث ألازبِت ( الهُ٢لُت ،اإلاىكىُُت ،الخُُٜمُت
والاظساثُت) اإلاؼاز بلحها ،ال ًم١جها الىؿى ٤بلى جد ُٜٝهخاثجها ٠ىن هره الِٜالهُاث هي بمشابت ؤداة ؤو
مسظّ للىؿى ٤بلى الىخاثج ،وهرا ما ًٌهس في الؼ٢ل.
الشيل زكم ( :)06الازجباؽ بين العلالهياث املخخلفت
مىغىعيت

 -الرؤية

 -المبادئ

استراجيجي

هييليت

 -المهمة

 االستراتيجية -السياسة

 -األهداف

جلييميت

 مً ًفعل ماذا؟هىكم
 هيفاللسازاث؟

 -المعلومة

 المؤشرات -القياس

 التحسينالمستمر

حشغيلي

 اإلجراءات -اإلدارة

 الحوكمة -السياسة

إحسائيت
(إدازيت)
Source : Christian Brodhag, Natacha Gondran et Karen Delchet, Du concept à la mise en œuvre du
développement durable : théorie et pratique autour de guide SD 21000, la revue électronique en
science de l„environnement, vol 05, N°= 02, novembre 2004.
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املؿلب الثالث :سياست الخىميت املسخدامت في املؤسست
مً ؤظل وكّ طُاطت للخىمُت اإلاظخدامتً ،خىظب ُلى اإلااطظت التي جيخهج ههج الخىمُت اإلاظخدامت
ؤن جٜىم بِملُت الدصخُف ؤوال ،وذل ٣مً ؤظل جـيُ ٙوجسجِب ألاُما ٤وٜٗا ألهمُت السهاهاث التي
جسٍدها اإلااطظت ،مّ مساُاة ٛابلُت مسخل ٙالخلى ٤للخوبُ ٝوٟرل ٣ظمُّ ألاُما ٤اإلاهمت وذاث
ألاولىٍت لدؼُ١ل وجبني طُاطت الخىمُت اإلاظخدامت .ولئلػازة ٗةن ألابِاد البُئُت ،الاظخماُُت واإلاجخمُِت
حِخبر ُٜٟىد ؤطاطُت ًجب ُلى اإلااطظت ؤن جساُحها وال ًجب الىٌس بلحها ٟمخولباث ألٗساد اإلاجخمّ
ٗدظب.
وفي هرا الجاهبٗ ،ةن اإلااطظت جٜىم بخددًد اإلاساهس ومسخل ٙالتهدًداث ،بكاٗت بلى ظمُّ الٌىاهس
واللٔىهاث الخازظُت التي ٛد جىاظه جوىز اإلااطظاث ،دون بٓ٘ا ٤ؤهم اإلاداوز وال٘سؾ ،لرلً ٣جب
ُلى اإلااطظت ؤن جإزرها بِحن الاُخباز في هرا الجاهب.
وفي ألازحر ،جبدؤ اإلااطظت في جىُ٘ر الِملُت ألاطاطُت واإلاخمشلت في جدىٍل التهدًداث التي جىاظهها
بلى ٗسؾ خُُٜٜت والاطخ٘ادة مجها مّ جدُُم ٠ل هره الخوىاث بىكّ طُاطت لالجـا ٤الِ٘ا ٤في
اإلااطظت والتي حِمل ُلى وؼس طُاطت الخىمُت اإلاظخدامت وجد ُٜٝهجاح للماطظت مّ كسوزة ألازر في
الخظبان الىٜان الخالُت:1
 كسوزة الخد ٜٝمً اإلابادت الخإطِظُت للم٘اهُم ( الؼ٘اُٗت ،الخُوت والخيبا ،الِدالت ،اخترامخٜى ٚالاوظان ،الالتزام باإلادي البُِد ،اإلاظاولُت)...؛
 جددًد الُٜم واإلاهام ،لِدم ج١ساز ؤزواء مؼازَّ اإلااطظاث الخسي؛ الشىاثُت ( مىجُ /ىن ) ؤي إلااذا جيخج وإلاً هيخج؛ جددًد الخدود وال٘ىاؿل بحن ظمُّ الخدازالث الخاؿت بالخىمُت اإلاظخدامت اإلاِخمدة فيللماطظت.
وُٗما ًلي ًم ً١اطخِساق ؤهم مساخل ؤو زوىاث طُاطت الخىمُت اإلاظخدامت في اإلااطظت.

Dominique wolff, Fabrice Mauléon, Le Management Durable, Dunod, Paris,2006, p 103.
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الفسع لاول :إعداد ووشس سياست الخىميت املسخدامت في املؤسست.
بن بُداد ووكّ طُاطت للخىمُت اإلاظخدامت في اإلااطظت ًمس خخما بوسٍٜت مىهجُتٟ ،ما هى
مخِازٖ ُلُه في ُملُت الدظُحر الخاؿت باإلااطظاث ،ول ً١الاػ٢الُت ألاطاطُت اإلاوسوخت ُٗما ًسف
الخىمُت اإلاظخدامت جخمشل في خدازت ٛلُت الخىمُت اإلاظخدامت وُٓاب الىطاثل اإلاخاخت لخجظُد ذل،٣
وٍىٜظم وؼس طُاطت الخىمُت اإلاظخدامت باليظبت للماطظت بلى مسخلخحن ؤطاطِخحن وهما:1
 .1بعث عمليت الخىميت املسخدامت :بن بِض ُملُت الخىمُت اإلاظخدامت في اإلااطظت ًمس ُبر اإلاساخل
الخالُت:
 كمان الاهسسان ال١لي لئلدازة الِلُا خُا ٤هره الِملُت  ،خُض ٌِخبر دوز اإلادًسٍت الِامت مهموؤطاس ي في وؼس وجبلُٕ هره الظُاطت ،الن الخدزل الصخص ي للسثِع اإلااطظت ًازس ُلى ُسق
هره الظُاطت باإلكاٗت بلى البىاء الجُد الهدماط ظمُّ ألاُىان؛
 كسوزة جىٗس محزاهُت للمساٜٗت الجُدة لؤلوؼوت الخاؿت بالخىمُت اإلاظخدامت؛ جددًد ألاُىان اإلاخدزلحن في ُملُت الخىمُت اإلاظخدامت؛ ج ُُٙ١مدخىي اإلاِلىماث ل٢ل ُىن مً الاُىان ؛ الاُخماد ُلى اإلاٜازبت ( زبذ /زبذ ) :بِد الُٜام ب٢ل ما طب ٝمً ُملُاث وألظل بدازة ظُدة للخُٔحروحظهُل الظحر الخظً للِملُت مً ٛبل اإلاى٘رًً ًجب ُلى الٜاثمحن بهره الِملُت كمان ؤن جِٜع
هره اإلامحزاث والخـاثف ألازباح وال٘ىاثد اإلاىخٌسة مجها والتي التزمذ بها الادازة اإلاسٟصٍت ،وجٜظم
هره اإلاٜازبت بلى ؤزبِت ٗىاثد ؤطاطُت وهي:
ال٘ىاثد الدؼُٔلُتٗ ،ىاثد اليظُج الاظخماعيٗ ،ىاثد الخٜلُل مً ألازوازٗ ،ىاثد ؿىزة اإلااطظت.
 .2الخؿبيم الدشغيلي لسياست الخىميت املسخدامت :وجخم مً زال ٤الخوىاث الخالُت:2
 الخىىيً ًٓ :جوبُ ٝطُاطت الخىمُت اإلاظخدامت ًدخاط في اإلاٜام الاو ٤بلى الُٜام بدوزاث ج٢ىٍيُتمً اظل بٛدام مسخل ٙألاُىان كمً طُاطت الخىمُت اإلاظخدامت ،وَِخمد الخ٢ىًٍ ؤطاطا ُلى
الِدًد مً وطاثل لِل مً اهمها هجد :اإلاُشاٛ ،ٚاهىن الِمل ،دوزاث ج٢ىٍيُتٛ ،اُدة مِازٖ مشل
مىخدًاث الخىاز ،اليؼس دازل اإلااطظت مشل ممازطاث الخٜلُل مً الاطتهال...ٞ
1

Didier Stéphanie, op cit, P 132 .
Anais L, La mise en place d’une politique de développement durable, Oboulo publications, France, 2008, p.
6.
2
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جيشيـ الشبىتً :يبغي ُلى واكعي طُاطت الخىمُت اإلاظخدامت في اإلااطظت ؤن ٌِسٗىا ظُدا هىَجيؼُى الؼب١ت مً زال ٤اللٜاءاث اإلاخ١سزة والخٔحراث ألي الٜىىاث ( اللٜاءاث ،مى ّٛالاهترهذ،
اإلاداكساث )...الخاؿت باي مىكىَ مً زال ( ٤اإلااػساث ،اإلامازطاث الجُدةُ ،اثد الخبرة ).
وجخمشل ُىامل هجاح الظُاطت في:
 الاهسسان الصخص ي لسثِع اإلااطظت في طُاطت الخىمُت اإلاظخدامت في اإلااطظت؛ اإلاِازٖ الجدًدة واهسسان الِما٤؛ دُم مسخل ٙوًاث ٙاإلااطظت إلهجاح طُاطت الخمُت الخىمُت اإلاظخدامت؛ الاُخماد ُلى مٜازبت الشىاثُت زبذ /زبذ.الفسع الثاوي :مساكبت وجلييم سياست الخىميت املسخدامت
مً ؤظل مساٛبت وجُُٜم طُاطت الخىمُت اإلاظخدامت في اإلااطظت ،وظخِسق ما ًلي:1
 .1الغمىع في عمليت الاجطاالث :اإلااطظاث جدسؾ هي ٟرلُ ٣لى وكّ طُاطت للمظاولُت
الاظخماُُت وٟىدُجت لرل ٣حظعى الى حِسٍ٘ها وُسكها إلاسخل ٙؤهساٖ اإلاجخمّ بالسٓم مً جدلُل
ُملُت الاجـا ٤التي جبحن اإلا٘هىم بدرز هٌسا لخدازخه ٠ىن هرا اإلا٘هىم ًدمل مِه مساهس
اإلاـداُٛت والؼسُُت مً ظهت ،والاطخجابت لخولِاث ألاهساٖ ذاث اإلاـلخت مً ظهت ؤزسي،
وُلُه ًجب ؤن جدظم ٠ل ؤُما ٤الخىمُت اإلاظخدامت باإلاـداُٛت واخترام ظمُّ الالتزاماث ألهه ؤي
جالُب ُٗما ًسف ٛلاًا الخىمُت اإلاظخدامت ٌِسق اإلااطظاث بلى زوس ٌؼىٍه ؿىزة وطمِت
اإلااطظت .
مّ الِلم ؤن ؤداة الاجـا ٤هي مُِاز للخٜسٍس البُئي الري جم هسخه في البداًاث ألاولى في ٠ل مً
ٟىدا ،طىَظسا الىالًاث اإلاخددة الامسٍُ١ت وٟرل ٣ؤؿبذ الصامي في ٗسوظا.
 .2مؤشساث جخظ املساكبت الفعالت :بن الولب اإلاتزاًد اللتزام اإلااطظاث بدبني الخىمُت اإلاظخدامت
ًترظم في ألازحر بلسوزة ٗسق الؼ٘اُٗت ٟمخولباث للخدى ٤لخوبُ ٝهره ألازحرة التي جىلد
الاخخُاظاث اإلاتزاًدة خى ٤اإلاخٔحراث البُئُت والاظخماُُت.
1

Mireille Chroleu Assouline, Les stratégies de développement durable des entreprises, CNDP, Paris, 2006,
pp. 32-39.
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وجخمشل ؤهداٖ السٛابت والخُُٜم الخاؿت بظُاطت الخىمُت اإلاظخدامت ُٗما ًلي:
 ُٛاض الىخاثج اإلادٜٜت، ج ُُٙ١ألاهداٖ وحِدًل ؤوزا ٚؤلادازة واإلاىا،ّٛ الخض واإلاـادٛت، الخيظُ ٝمّ مسخل ٙألاهساٖ ذاث اإلاـلخت باإلااطظت.الفسع الثالث :الخىميت املسخدامت حعدل مً سياست املؤسست
ججدز ؤلاػازة في هرا اإلاٜام بلى كسوزة جُُٜم اإلاؼ٢لت الاٛخـادًت في اإلادي البُِد ،ألهه في
ألاظل الٜـحر ال وظخوُّ بال خل بِم اإلاؼا٠ل البظُوت اإلاخِلٜت بسهاهاث الخىمُت اإلاظخدامت دون
الخِسق إلاساهس مخِلٜت بمىاظهت جد ُٜٝاإلاسدودًت (البِد الاٛخـادي للخىمُت اإلاظخدامت) ،وبالخالي
البد مً الخمىكّ في وكُِت مظخٜبلُت مخىطوت وهىٍلت ألاظل مً ؤظل دمج ؤزس الخىمُت
اإلاظخدامت في الخوىز الاًجابي للماطظت ،مً زال ٤مساخل ؤٛل خظاطُت للمؼ١الث التي ًم ً١ؤن
جوسح.1
ُٗما بِد ًجب ؤن ج٢ىن ُملُت الخدلُل ذاث ؤولىٍت ُلى مظخىي ؤلادازة الاطتراجُجُت التي تهخم
باألظل اإلاخىطى ٛبل بهالُ ٚملُاث الخدىٍل بلى اإلاظخىي الدؼُٔلي ؤو الخجازي الري ًخم ُلى
اإلاظخىٍاث الدؼُٔلُت والىًُُ٘ت ،وفي هره الخالت ٗةن اإلامازطت الجُدة جإزر اججاهها لِع مً
زال ٤اليؼس وؤلاُالن ٜٗى ،بل مً زال ٤بىاء الىماذط ؤًلا.
بن الهدٖ مً جبني الخىمُت اإلاظخدامتً ،جب ؤن ٌِخمد ُلى طلىُٟاث وجـسٗاث ُٜالهُت:
بمِنى حٌُِم الىخاثج اإلاالُت و /ؤو جٜلُل اإلاساهس ،وبالخالي ٗان هرا الىهج اإلاخِل ٝببىاء هره
الىماذط ًجب ؤن ٌِخمد ُلى الخدلُل الاٛخـادي واإلاالي بُٔت الاُخماد ُلى جسجِب ٛاثم ُلى
ألاولىٍت الخاؿت بالسهاهاث اإلام ً١جدُٜٜها ،ولخد ُٜٝؤًلا الخىاشن الاًجابي للجهىد التي طِخم
برلها مً هسٖ اإلااطظت.
وفي الىاٗ ّٛةن اإلااطظت ًم١جها جبني ُدة مىا ٙٛفي بهاز الخىمُت اإلاظخدامت مً زال ٤مدىزًٍ
ؤطاطُحن هما:
 .3اإلادىز ألاو :٤خظب دزظت الخسط لخإزحرها اإلاىكىعي.
1

Patrick D’humières, Le développement Durable- le management de l’entreprise résponsable -, Edition
d’organisation, France, Paris, 2005, p.182.
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 .4اإلادىز الشاوي :خظب الالتزام الوىعي للماطظت ،وبالخالي هخىؿل بلى:
اإلااطظاث اإلاِىُت بدزظت ٟبحرة وهي اإلااطظاث ألاٟثر ؤو ؤٛل التزاما ،واإلااطظاث اإلاِىُت
بدزظت ؤٛل وهي اإلااطظاث ألاٛل ؤو ألاٟثر التزاما .وبالخالي ٗةن الشىاثُت ؤو الخىلُ٘ت
(مساهسٗ/سؾ) جدبّ وكُِت الظى ،ٚالِالمت الى٘ىذ ؤو الخإزحر.
ومىه ٗةن الؼ٢ل ًٌهس ؤزبِت خاالث وهي:
 اإلااطظاث ُلى الهامؽ،
 اإلااطظاث في نهاًت الىمىذط،
 اإلااطظاث الىاػوت في مجا ٤اإلاظاولُت الاظخماُُت،
 ماطظاث الٜسن الىاخد والِؼسون .
وهرا ما ًٌهسه الؼ٢ل اإلاىالي:
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الشيل زكم ( :)07جمىغع أو جمىكع املؤسساث حيال زد الفعل املخعلم بسهاهاث الخىميت املسخدامت.
+
املؤسساث في اللسن

إزادة كىيت

املؤسساث الىاشؿت في مجال
املسؤوليت الاحخماعيت

XXI

لالهخساؽ في
الخىميت املسخدامت
دزحت الالتزام
(الاسخجابت
ملخؿلباث الخىميت
املسخدامت)

املؤسساث املىحىدة على
الهامش

املؤسساث في نهاًت الىمىذج

+

أسباب الخىميت
املسخدامت املسجفعت

العسع املىخفؼ

دزحت الحسج
(مخاؾس الخىميت

-

املسخدامت)

Source: Patrick D„humières, Le développement Durable-le management de l’entreprise résponsable
-, Edition d„organisation, France, Paris, 2005, p 183.

الفسع السابع :الخىميت املسخدامت معىق أم فسضت باليسبت للمؤسست:
هىا ٞاهخٜادًً ؤطاطُحن :بن الازر بِحن الاُخباز الخىمُت اإلاظخدامت مً ٛبل اإلااطظاث ًادي في
بِم الخاالث لىظىد هىُحن مً الاهخٜاداث اإلاخِازكت.1
 .1مىكف أو حالت ججعل مً ضىزة املؤسست خػساء )  :( Greenwashingهىا ٞمً ٌِخٜد بإن
اإلااطظاث جسٟص ظهىدها ووؼاهاتها ُلى ما ٌظمى ( الهُ٢ل الخجازي ) )  ( core businessباُخبازه
Francis Lefebvre, op cit, pp. 30-31.
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الهدٖ الىخُد للسبذ في اإلادي الٜـحر ،وبالخالي كسوزة جىظه اإلااطظاث بلى اليؼاهاث الخلساء
وُدم الاٟخ٘اء بالخىظه الظاب.ٝ
هرا الىىَ ألاو ٤مً الاهخٜاد ًم ً١الدٗاَ ُىه مً زال ٤اُخماد بِم وؼاهاث اإلااطظاث ُلى
الاجـاالث الظودُت ،وهى الوسٍ ٝالري طل١خه اإلااطظاث في طىىاث  80و  90والري لم ٌِد ؿالخا
الُىم .خُض ؤن مٌِم اإلااطظاث ال١بري جخجه مً آلان ٗـاُدا بلى جبني طُاطاث خُُٜٜت للخىمُت
اإلاظخدامت جم الخ٘١حر ٗحها ب٢ل جإوي وهطج والتي جم ؤزرها بِحن الاُخباز ودمجها في هُ٢لتها الخىٌُمُت
واطتراجُجُاتها.
 .2خلم معىق حدًد للمؤسساث :هىا ٞهسٖ زاوي ٌِخٜد بإن الخىمُت اإلاظخدامت في اإلااطظاث
حؼ٢ل مِى ٚظدًد للماطظاث ،ول ً١الخىمُت اإلاظخدامت هي خُٜٜت مـدز لخل ٝالُٜمت
للماطظاث بمٜداز مِحن ،ؤًً هجدها جمشل ٗسؿت ؤُٟدة لِظذ ٜٗى مً ظاهب جٜلُل اإلاساهس
ول ً١ؤًلا جم ً١ؤًلا مً ٗخذ )  ( conquèteؤطىا ٚظدًدة و /ؤو زل ٝهماذط ظدًدة للخجازة
وألاُما.٤
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املبحث الثاوي :الىديجت الثالزيت TBLوعالكتها بخحليم الخىميت املسخدامت باملؤسست
لٜد جم حِسٍ ٙالخىمُت اإلاظخدامت ألو ٤مسة مً هسٖ مىٌمت ألامم اإلاخددة في ماجمس طخىٟهىلم
 ،1972وجم جددًد م٘هىمها في  1987مً هسٖ اللجىت الِاإلاُت للبِئت والخىمُت مً زال ٤جٜسٍس
بسهخدالهد ُلى ؤنها " الخىمُت التي جلبي اخخُاظاث الخاكس دون الاكساز باألظُا ٤اإلاظخٜبلُت ُلى جلبُت
اخخُاظاتها " خُض جم جددًد م٘هىم الخىمُت اإلاظخدامت بؼ٢ل ؤطاس ي ُلى اإلاظخىي ال١لي.
وٍخلمً هرا الخِسٍُٛ ٙمخحن ؤطاطِخحن باليظبت للخىمُت الاٛخـادًت :السئٍت ُلى اإلاظخىي
الوىٍل ( الخلامً ما بحن ألاظُا ) ٤والسئٍت ُلى اإلاظخىي ال٢ىوي ( جلامً دازل الجُل الىاخد ).
ٗ٘ي ٛمت ألازق في زٍى دي ظاهحرو طىت  1992في ألاظىدة  ،21خددث حِسٍ٘ا للماطظاث ُلى ؤنها
ؤُىان حظاهم في جد ُٜٝالخىمُت اإلاظخدامت .ومىر ًهىز هرا اإلا٘هىم ،بدؤ ً٘سق ه٘ظه ػِئا ٗؼِئا
ٟدلُل مسظعي لخوىز اإلااطظاث في اإلاجا ٤الاظخماعي والبُئي.
ألظل هرا ًجب ؤن ًخدى ٤هرا اإلا٘هىم ُلى مظخىي اإلااطظاث بـىزة جـبذ بها هره ألازحرة مٜبىلت
مً هسٖ اإلاظاهمحن وواضخت وبازشة ٟىمىذط للخىمُت ذو زالزت ؤهداٖ واضخت هي :الِ٘الُت
الاٛخـادًت ،اخترام البِئت ،باإلكاٗت بلى اإلاظاولُت الاظخماُُت .وهرا ًخجلى مً زال ٤الىدُجت زالزُت
ألابِاد التي طِخم الخوس ٚالحها مً زال ٤هرا اإلابدض.
املؿلب لاول :جؿىز ومفهىم الىديجت الثالزيت TBL
بن الىدُجت الشالزُت هي حِبحرا ًُ ألاداء الؼامل للماطظتٟ ،ما ؤن م٘هىمها ػهد جوىزا ختى
جبلىز ٟما هى ُلُه الُىم وذل ٣مً زالٟ ٤خاباث وؤبدار الِدًد مً الباخشحن واإلاهخمحن بؼإن الخىمُت
اإلاظخدامت وبدازة ألاُما ٤مً زال ٤الِدًد مً الدزاطاث والبدىر اإلاُداهُت اإلاظخمسة ول٘تراث هىٍلت
مً الصمً ،وهرا ما طيظعى بلى جىكُده في ما طُإحي مً ٜٗساث.
الفسع لاول :قهىز وجؿىز الىديجت الثالزيت
ًسظّ ال٘لل ال١بحر في ًهىز وجوىز م٘هىم الىدُجت الشالزُت الى ال١شحر مً اإلا٘١سًٍ الرًً ٛدمىا
ؤٗ٢از ٛىٍت ؤطظذ لبلىزة ٗ١سة الىدُجت الشالزُت وزبوها بمظاهمت اإلااطظت في جد ُٜٝالخىمُت
اإلاظخدامت وٍإحي ُلى زؤض هاالء اإلا٘١سًٍ  ، John Elkingtonبذ ٌِخبر مً اإلا٘١سًٍ ألاواثل الرًً
وكِىا اللبىاث ألاولى لهرا الخىظه ،خُض طيظلى اللىء ُلى ؤهم ما ظاء به مً ؤٗ٢از في هرا الاهاز.
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 : John Elkingtonهى ماطع ؤو ٤م١خب مجلع في اطتراجُجُت الخىمُت اإلاظخدامت البرًواوي في
٠ ،1994ان يهخم مىر طىىاث  1970باألبِاد الاظخماُُت والبُئُت للسؤطمالُت الخدًشت ،ومً ؤو٤
اإلابادزاث التي ٛام بها حظخىظب زل ٝزدمت للمِوُاث البُئُت التي ججمّ خالُا طلظلت واطِت مً
مىا ّٛألاهترهذ التي حِمل ُلى ظمّ وهُ٢لت اإلاِوُاث البُئُت.
ٗهى خالُا مؼاز ٞفي م١خب الاطخدامت ) ،(sustainabilityوهى ُلى زؤض م١خب )( Volan Ventures
مجلع مسخف في اإلاؼازَّ الاظخماُُت.
)ٌِ ( John. Eمل مىر ؤٟثر مً  30طىت ُلى جىمُت وجوىٍس م٘هىم الخىمُت اإلاظخدامت في اإلااطظاث،
بذ يهخم بُُ٘١ت حِصٍص الخ٘١حر الاظخماعي مً ؤظل مىاؿلت ادماط الخىمُت اإلاظخدامت مً زال ٤البدض
ُلى ُُٟ٘ت جىخُد اإلاظاعي وخؼد الجهىد في ٠ل مً اإلااطظاث ال١بحرة ،الهُئاث الدولُت ،الٜواَ
الِام واإلاىٌماث ٓحر الخ٢ىمُت.1
ومً زالٟ ٤خابه الؼهحر الري ًهس في  1997بِىىان( Cannibal with forks : The triple :
) ٌِ botton line of 21 st century businessسق مً زالله ) ( John. Eم٘هىم الىدُجت الشالزُت
ٗ :2 TBLدظب زؤًه جوبُ ٝم٘هىم الخىمُت اإلاظخدامت بدازل اإلااطظت ًخم ُلى اإلادي البُِد وُلى
الىدى الري ٌظخىظب دمج ٠ل مً ألاٗ٢از الجدًدة للمظاولُت الاظخماُُت والبُئُت للماطظاث في
ُٛاض ألاداء اإلاالي.
بال ؤن هره اإلابادزة ؤزبدذ ُدم ظدواها ،ألن في الخُٜٜت ًجب بُادة الخ٘١حر في م٘هىم ألاداء الري ال
ًٜخـس ٜٗى ُلى الجاهب الاٛخـادي ختى وبن ٠ان الاٛخـاد اٛخـاد مظخدام ( ؤزلس ).
باإلكاٗت بلى ؤٗ٢از  ( John. E) ،هىا ٞال١شحر مً اإلا٘١سًٍ الرًً ٛدمىا اطهاماث ٟبحرة لبىزة م٘هىم
واضح للىدُجت الشالزُت مً زال ٤الِدًد مً ألاٗ٢از واإلادازل التي طىٖ هىضخها في الجدو ٤اإلاىالي:

1

Wayne Norman and Chris MacDonald, Getting to the Botton of “Triple Botton Line “, Press, Business
Ethics Quarterly, 2005, p. 2.
2
Asselot Thibault,Le débat sur la ‘’ Triple Botton Line’’, Observatoire du management alternatif, Cahier de
recherche, Majeure information financière,13 mai 2011,Paris, p . 14.
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الجدول زكم ( :)03جؿىز مفهىم الىديجت الثالزيت TBL
املفىس

الىديجت الثالزيت TBL
Elkington 1997

2000

Marsden

SustainAbility 2003

Norman et Macdonald
2004
Dubigeon 2005

(Savitz et Weber 2006

Brown, Dillard et
Marshall 2006
)Pava (2007

Adams et Frost 2008
)Wexler (2009

هيفيت جؿبيلها

جطىزاث املفىسيً

الخىظه هدى اإلادي الوىٍل الاُخماد ُلى مداوز
للمظاهمت في جد ُٜٝالخىمُت وؤبِاد الىدُجت الشالزُت
مّ بِلها
اإلاظخدامت
٠لُت
ؤهداٖ ٠لُت مً ؤظل هٌم ؤلادازة اإلادمجت
الخىمُت
في
اإلاظاهمت
اإلاظخدامت
 .3اججاه كُُ :ٝملُاث الاُخماد ُلى مداوز ازتزالُت في الاججاه اللُٝ
وؤبِاد الىدُجت الشالزُت و٠لُت في الاججاه الىاطّ
ال١ؼ ٙواإلاداطبت
 .4اججاه واطّ :مظاهمت مّ بِلها
اإلااطظت في جدُٜٝ
الخىمُت اإلاظخدامت
ازتزالُت
 .5هسٍٜت للمداطبت مً اإلاداطبت الخٜلُدًت
اإلاظاولُت ججمُّ الىخاثج الشالزت في
ؤظل
الاظخماُُت للماطظاث هدُجت واخدة
٠لُت
ُٛاض ام٢اهُاث جوىز جإزحراث اإلااطظت ُلى
اإلااطظت للخىظه هدى الخىمُت اإلاجخمّ وال٢ىن
اإلاظخدامت
٠لُت
باإلاِنى جُُٜم ؤزاز اإلااطظت
ألاداء
ُٛاض
الاظخماعي
الاٛخـادي،
والبُئي
ازتزالُت
باإلاِنى اإلاداطبت اإلاالُت وٓحر
ألاداء
ُٛاض
الاظخماعي اإلاالُت
الاٛخـادي،
والبُئي
ازتزالُت
باإلاِنى ألازر بِحن الاُخباز ٠ل
ألاداء
ُٛاض
الاظخماعي الِىاؿس اإلاازسة ُلى
الاٛخـادي،
ألاداء الؼامل
والبُئي
ازتزالُت
بهاز الاٗـاح ًُ ألاداء اإلااػساث اإلا٘خاخُت
الؼامل
ازتزالُت
اطتراجُجي
ٗ١سة ٓاملت ججمّ بحن زالر ٓمىق
ؤهىاَ مً الخواب :اإلااطظت الجـاالث اإلااطظاث
اإلاظاولُت
الخلساء،
ازتزالُت
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للماطظاث،
الاظخماُُت
الخىمُت اإلاظخدامت
 Ramboarisata et Deؤداة إلدازة اإلاساهس اإلاخِلٜت جبني مهام وخىٟمت
اإلاظاولُت
حصجّ
 Serres 2010بظمِت اإلااطظاث
الاظخماُُت للماطظاث
اطتراجُجُت
الاطتراجُجي جُِ٘ل
 Gimenez et coll.الادماط
اإلااطظت
البُئُت ،وزٜاٗت
) (2012للخىظهاث
اإلاظخدامت
الاظخماُُت والاٛخـادًت
 Sridhar et Jonesزاِٗت ) (levierألاداء الؼامل جٜسٍس الىدُجت الشالزُت
) (2013للماطظت

٠لُت

٠لُت

٠لُت

Source : Luania Gomez Gutierrez, Le triple bilan comptable « TRIPLE BOTTON LINE » :Le cas de
patagonia, Mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise en comptabilité, contrôle, audit,
université du Québec a Montréal, Mai 2015, P 23

مً زال ٤الجدو ٤ؤُاله هالخٍ ؤن مجمىُت مً اإلا٘١سًٍ خاولىا جٜدًم م٘اهُم زاؿت بالىدُجت
الشالزُت وُُٟ٘ت جوىزها ول٠ ً١ل مً وظهت هٌسه الخاؿت به ومً شاوٍت مُِىت ،وبالخالي في ألازحر
الخٌىا وجىؿلىا بلى ههجحن مسخل٘حن هما ٠ل مً الىهج الازتزالي والىهج الؼمىلي.
 .1الىهج الاختزالي :هرا الخىظه ًخبىاه ) ( John. Eوآزسون وٍبحن مً زالله ً ُٟٙخم الىٌس لِملُت
دمج الدوز الِ٘ا ٤لالطخدامت في اإلااطظاث ومجمىُت ألادواث الالشمت للىؿى ٤لرل ،٣مً زال٤
اإلاِالجت اإلاى٘ـلت لؤلبِاد الشالزت للىدُجت الشالزُت التي ج٢ىن بـ٘ت ماٛخت في اهخٌاز بوؼاء وزلٝ
وجبني مٜازبت مدمجت ًُ هسٍ ٝالاُخماد ُلى :اإلاداطبت ،الخد ُٝٛوؤلاٗـاح ًُ الىدُجت الشالزُت
والتي ٓالبا ما جسجبى بم٘هىم الخىمُت اإلاظخدامتٗ ،الىدُجت الشالزُت هي ُبازة ًُ بهاز مداطبي
لُٜاض ؤداء اإلااطظاث مً زال ٤الجىاهب الاٛخـادًت ،الاظخماُُت والبُئُت.
وُلُه ٗان الىدُجت الشالزُت هي اطخجابت اإلااطظاث بظسُت في بهاز وٗائها باإلاظاولُت الاظخماُُت
خظب ٠ل مً ) )Norman et Macdonald 2004, Brown, Dillard et Marshall 2006
هاالء اإلا٘١سًٍ الرًً يهخمىن بالىدُجت الشالزُت ٟةهاز للُٜام بِملُاث ؤلاٗـاح الجُد.
 .2الىهج الشمىلي :مً زال ٤وظهت الىٌس الؼمىلُتٗ ،ان الىدُجت الشالزُت هي الهدٖ الاٛخـادي،
الاظخماعي والبُئي الري ًخم جدُٜٜه مً ٛبل اإلااطظت وذل ٣مً زال ٤هٌام ؤلادازة اإلادمج بُٔت
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اإلاظاهمت في جد ُٜٝالخىمُت اإلاظخدامت ( ،)Marsden 2000والتزام اإلااطظاث هدى الخىظه
لخد ُٜٝالىدُجت الشالزُت ًم ً١ؤن ً٢ىن بوسٍٜت اطدباُٛت ؤو ٟسد ِٗل (Proactive ou
).réactive
ٗالخىظه الري ً٢ىن ٟسد ِٗل هى جوبُ ٝؤلادازة الؼاملت للماطظاث مً زال ٤مجمىُت مً
اللٔىهاث الخازظُت مّ جُُٜم هره آلازاز وجدظحن ممازطاث ؤلادازة وؤلاٗـاح ( (Marsden 2000
ؤما الخىظه الاطدباقي ٗهى ًخمحز باطتراجُجُت ػاملت لئلدازة ودمج للممازطاث ألاٟثر اطخدامت
باإلااطظت ،ؤي ؤن هره ألازحرة جوب ٝؤهداٖ ألاداء الىاضخت للىدُجت الشالزُت ،وجوب ٝهٌام ٌِخمد ُلى
الخد ُٝٛوالاٗـاح والؼ٘اُٗت...الخ.
وخظب (٠: )Dubigeon 2005ي حظخوُّ الىدُجت الشالزُت ؤن حِبر ًُ الخىمُت اإلاظخدامت ُلى مظخىي
اإلااطظاثً ،جب ؤن جىٌس بلى ؤبِد مدي مً دمج الدوز الِ٘ا ٤لها ؤي الترٟحز ُلى الخ٢امل الاطتراجُجي.
ُٜٗا " :٤هجاح الىدُجت الشالزُت ًسٟص ُلى ُاملحن مً ُىامل الىجاح السثِظُت ،وهي جسٟحز هٌام ُٛاض
اإلااطظاث ُلى الشٜاٗت والاطتراجُجُت ولِع ٜٗى ُلى الِىاؿس الدؼُٔلُت ،ؤي كسوزة بُواء ألاولىٍت
للمدي البُِد ُلى خظاب اإلادي الٜـحر وحِصٍص الخىاز وججظُده مّ ألاهساٖ ذاث اإلاـلخت في هره
الظحروزة".
ل ً١خظب )ٗ ( John. Eةن الىدُجت الشالزُت هي ُبازة ًُ اٛتراح ًم ً١ممازطخه دازل اإلااطظت
ولِع زطمي مً ؤظل الخـىُ ٤لى هدُجت مدمجت وؤوشان ػاملت لالطخدامت ،هره ألازحرة التي ًمً١
مً زاللها خظاب الُٜمت اإلالاٗت التي هخىؿل بلحها ًُ هسٍ ٝههج الخىمُت اإلاظخدامت.
بال ؤن (ً )Dubigeon 2005لُ ٙبإن الىدُجت الشالزُت ًجب ؤن جإزر بِحن الاُخباز الخدازالث
اإلاخبادلت بحن الىٌم الاٛخـادًت ،الاظخماُُت والبُئُت ،وهرا ٌؼمل بىاء الٜدزاث ٓحر اإلالمىطت والالشمت
الطخدامت اإلااطظت والخىاز مّ ألاهساٖ ذاث اإلاـلخت.
وفي ألازحر ً ،م ً١الٜى ٤بإن الىدُجت الشالزُت  TBLهي ُبازة ًُ جُُٜم مخ٢امل للخٜدم اإلادخمل
للماطظاث للخىظه هدى الاطخدامت وجبرًس التزامها ومظاولُتها وؤهداٗها.
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الفسع الثاوي :مفهىم الىديجت الثالزيت
مً زال٠ ٤ل ما طب ٝهخىؿل بلى ؤن للىدُجت الشالزُت الِدًد مً الخِازٍ ٙواإلا٘اهُم اإلاٜدمت مً
ٛبل الِدًد مً اإلا٘١سًٍ والتي طىٖ هداو ٤طسد البِم مجها:
 في الخُٜٜت ًجب بُادة الىٌس بلى ألاداء الشالسي للماطظاث  TBLو ُٛاض مظخىي الاشدهازالاٛخـاديُٛ ،اض هىُُت البِئت ،وُٛاض الِدالت الاظخماُُت ،وبالخالي ٗالىدُجت الشالزُت جسٟص ُلى
زالزت ؤبِاد ؤطاطُت ) (3Pوهي:1
) (Peopleألاٗساد (Planet) ،البِئت (Profit) ،السبذ ،وهرا اإلاـولح هى آزس زى للىؿى ٤للىخاثج
باإلااطظت ؤي الىخاثج الجهاثُت الـاُٗت.
وبالخالي ًم ً١الٜى ٤بإن الىدُجت الشالزُت  TBLحِخبر بمشابت الهدٖ الجهاجي الري ًدُ ٤لى ؤنها :هي التي
جٜىد اإلااطظاث هدى جد ُٜٝالخىمُت اإلاظخدامت الالشمت التي جخإحى مً زال ٤الُٜام بخُٔحراث ظرزٍت في
ؤدائها باالُخماد ُلى الىدُجت الشالزُت.
 ٗدظب ) " :2 ( John. Eاإلاظحرًً وزئطاء اإلااطظاث هم ُلى اطخِداد وجإهب وجله ٙللىؿى ٤بلىزهاهاث ألاداء الؼامل إلااطظاتهم وللظى ٚمً زال ٤جوىٍس ُملُاث جدًِٜ ُٝٛع الخىِٛاث والؼسون
اإلابيُت ُلى ؤطاض مِاًحر الىدُجت الشالزُت ." TBL
٠ىن هره اإلااطظاث هي الهُئاث الىخُدة التي جمل ٣اإلاىازد ،الخ١ىىلىظُا ،ال٘١اءة وفي ألازحر الخد٘حز
اللسوزي والالشم للىؿى ٤بلى وجد ُٜٝالخىمُت اإلاظخدامت ،وبالخالي ٗاإلاؼ٢لت ال ج١مً في جوبُ ٝبِم
مبادت وؤهداٖ الخىمُت اإلاظخدامت دازل اإلااطظت بؼ٢ل خُٜٜي ،بهما في بُادة الخ٘١حر بـ٘ت ُامت
وهرا الري ًبحن ألاداء الجُد للماطظاثٟ ،ما ال جىدـس ؤٗ٢از وؤهداٖ هره ألازحرة في جُُٜم زؤض
اإلاا ٤اإلاالي والاٛخـادي ُلى خظاب الجىاهب ألازسي بل كسوزة دمج وبكاٗت ٠ل مً زؤض اإلاا٤
الوبُعي ،الاوظاوي والاظخماعي وبالخالي الخوىز ًٜاض ُلى ؤطاض ٠ل ؤبِاد الىدُجت الشالزُت ؤي جدُٜٝ
ؤداء اإلااطظاث مً زال ٤الىٛىٖ ُلى اإلاسج١صاث الشالزت ألاطاطُت ( الاٛخـادًت ،الاظخماُُت،
والبُئُت).

Wolff, Fabrice Mauléon, Le management durable, Lavoisier, France, 2008.
Asselot Thibault ;op cit, pp. 14- 15.
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والىدُجةةت الشالزُةةت :هةةي الةةىهج ألاهجلىط١ظةةىوي لُٜةةاض ألاداء الؼةةامل للماطظةةت .وان هةةرا الةةىهج ًةةداّٗ
ُةةً ٗ١ةةسة ؤن هةةرا ألاداء ًجةةب ؤن ًٜةةاض وٜٗةةا إلاظةةاهمت هةةره الىدُجةةت فةةي جدُٜةة ٝالاشدهةةاز الاٛخـةةادي،
والجىدة البُئُت و زؤض ما ٤الاظخماعي ،وٍم ً١حِسٍ٘ها بمِىُحن مسخل٘حن وهما:1
اإلاِنى اللُ ٝللىدُجت الشالزُت هةي بهةاز ُمةل لُٜةاض وجٜةدًم جٜسٍةس ُةً هخةاثج اإلااطظةت وٜٗةا للبةازامتراث
 paramètresالاٛخـادًت والاظخماُُت والبُئُت.
ؤمةةا فةةي مِىاهةةا الىاطةةّ ٗهةةي حؼةةحر بلةةى مجمىُةةت مةةً الٜةةُم والٜلةةاًا والِملُةةاث التةةي جدخاظهةةا اإلااطظةةت
مً ؤظل مساٛبت الخد مً ألاكساز الىاظمت ًُ وؼاهها وزلة ٝالُٜمةت الاٛخـةادًت والاظخماُُةت والبُئُةت.
وه ةةرا ًىو ةةىي ُل ةةى ٓ ةةسق جج ةةازي واض ةةح وألاز ةةر بِ ةةحن الاُخب ةةاز اخخُاظ ةةاث ظمُ ةةّ ؤص ةةخاب اإلاـ ةةلخت ف ةةي
اإلااطظت (اإلاظاهمحن والِمالء واإلاىً٘حن والؼس٠اء والخ٢ىماث واإلاجخمِاث اإلادلُت والجمهىز).
وبالخالي ٗةن هره اإلاسج١صاث الشالزت للىدُجت لِظذ مظخٜسة وال مظخٜلت الىاخدة ًُ ألازسي ،بل هي
في جوىز داثم بظبب اللٔىهاث الاظخماُُت والظُاطُت والاٛخـادًت والبُئُت وفي ؿساُاث مخىامُت
ومتزاًدة وهي في ػ٢لها الاظمالي ؿِبت اإلاىا٠ ،٤ىن ٠ل ٛلُت جإزر ػ٢ل لىخدها و٠ل بِد مسجبى
بالبِدًً الازسًٍ وفي ألازحر ٟثرة وشٍادة هره الازخالٗاث والآساء الصاثد في ألاٗ٢از ًسل ٝوٍىلد الثروة.
ٓحر ؤن مٌِم الـِىباث جيؼإ مً جدلُل ومٜازهت هخاثج وآزاز اإلااطظاث بيخاثج الىدُجت الشالزُت
لهرا ٌِسق

) )John. Eمسخل ٙؤدواث الخدلُل اإلاخاخت في الٜدًم مً زال ٤ما ظاء في ٟخابه الؼهحر

مً ؤظل جد ُٝٛومٜازهت ٠ل مسج١ص ؤو بِد مً ؤبِاد الىدُجت الشالزُت. 2
وهرا ما طىداو ٤هسخه في اإلاولب اإلاىالي.
املؿلب الثاوي :أبعاد الىديجت الثالزيت TBL
للىدُجت الشالزُت زالزت ؤبِاد ؤطاطُت جخمشل في:3

1

Mesure de la performance globale des entreprises, sur le lien :http://www.crefige.dauphine.fr/cahiers/perberland.pdf, le 03 /02/2017.
2
J.Ernult et A.Ashta, Développement durable, responsabilité sociétale de l’entreprise, théorie des parties
prenantes: évolution et perspectives, cahiers du CEREN 21, France, 2007,p. 14.
3
Tanya J. Hall, The Triple Bottom Line: What Is It and How Does It Work?, Indiana Business Review,Indiana
University Kelley School of Business, spring 2011, p. 5.
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الفسع لاول :البعد الاكخطادي
مً زال ٤ؤٗ٢از )ٗ ،( John. Eةن البِد الاٛخـادي للىدُجت الشالزُت ًخمشل في ُٛاض زؤض اإلاا٤
الاٛخـادي اإلاىخج مً هسٖ اإلااطظاثٟ ،ما ؤن اإلادىز الاٛخـادي للىدُجت الشالزُت ًخمشل في كمان
ألاداء الاٛخـادي للماطظت في اإلادي الوىٍل والري ًلمً لؤلظُا ٤اإلاظخٜبلُت ُدم الاكساز بىـُبهم
مً اإلاىازدٗ ،ان زهان البِد ألاو ٤مً الىدُجت الشالزُت ًخمشل في ُٛاض ألاداء الاٛخـادي اإلاظخدام.
ومً هرا اإلاىولٗ ،ٝةن ) :1( John. Eاٛترح كسوزة اطدُِاب اإلاىازد الخازظُت مً زال ٤جٜىُت الخ٢ل٘ت
ال٢لُت ،وهره اإلاٜازبت جىف ُلى دمج ظمُّ الخ٢الُ ٙاإلاخِلٜت باإلاىخج في الظِس بما ٗحها الخ٢الُٙ
الاظخماُُت والبُئُت.
هره الىكُِت اإلاخبىاة خظب ال٢اجب هي مـدز بزجُاب ؤو لبع ،والتي ٓالبا ما ٠اهذ ج ّٜكمً ُملُاث
الىدُجت الشالزُت ألنها ٠اهذ ٟمدزل لالطخدامت اللُِ٘ت بدال مً جـىزها لالطخدامت الٜىٍت .ول ً١في
اإلادي البُِد ٗةهه ًسي ؤًلا بإن م٘هىم زؤض اإلاا ٤الاٛخـادي ٌظخلصم ادزا ٤م٘اهُم ؤوطّ مً
اإلا٘هىم اللُُ ٝلى ٓساز ٠ل مً زؤض اإلاا ٤الوبُعي وزؤض اإلاا ٤الاظخماعي ،هرا الخجمُّ هى ػ٢ل مً
ؤػ٢ا ٤اطدبدا ٤الاطخدامت اللُِ٘ت ٗةن ٠ل مً زؤض اإلاا ٤الاٛخـادي ،الاظخماعي والبُئي مخبادلت مّ
بِلها البِم بمظاُدة الخٜدم الخ١ىىلىجي واإلاهم هى ُدم الخٜلُل مً زؤض اإلاا ٤اإلاىزور مً ٛبل
ألاظُا ٤اإلاظخٜبلُت.
بن ؤهـاز الاطخدامت الٜىٍت في اإلاٜابل ًاٟدون بإن بِم الظلّ وزئوض ألامىا ٤مشل زدماث الىٌم
البُئُت وزؤض اإلاا ٤اإلاِسفي ال ًم ً١اطدبدالها ،وٍٜترخىن في هرا اإلاجا ٤كسوزة اًجاد وطُلت ؤو هسٍٜت
لخٌُِمها مِا ؤو مى٘سدة.
والهدٖ مً ذل ٣هى ججىب ُدم الخٜلُل مً زؤض اإلاا ٤الاٛخـادي ،الاظخماعي والبُئي اإلاىزور مً
ٛبل ألاظُا ٤اإلاظخٜبلُت.

1

Luania Gomez Gutierrez, Le triple bilan comptable « TRIPLE BOTTON LINE » :Le cas de patagonia,
Mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise en comptabilité, contrôle, audit, université du Québec
a Montréal, Mai 2015, p. 12.
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بن الوابّ الشالسي لهره الىدُجت ٌِ١ع بـ٘ت كمىُت ُدم الاطدبدا ٤ؤو الخِىٍم إلاسخل ٙألابِاد
الاظخماُُت ،البُئُت والاٛخـادًت ألنها جدزل كمً اإلاِالجت الاٛخـادًت واإلابرزة للمىا ّٛاإلاؼترٟت ؤو
هٜان الخماض بُجها.
ٗالبِد الاٛخـادي للىدُجت الشالزُت ًم ً١الخِبحر ُىه باألهداٖ الاٛخـادًت للماطظاث مً زال٤
الىلىط ؤو جبني الخىمُت اإلاظخدامتٟ ،ما ًجب ؤًلا مداطبت ؤو حسجُل ظمُّ الخدزالث الاٛخـادًت
للماطظت لـالح مسخل ٙألاهساٖ ذاث اإلاـلخت التي جلمً ؤٟثر اطخدامت.
الفسع الثاوي :البعد الاحخماعي
بن البِد الاظخماعي للىدُجت الشالزُت هى ُٛاض زؤض اإلاا ٤الاظخماعي اإلاىخج ؤو اإلاد ٜٝؤو اإلادمس ؤو اإلاىته٣
مً هسٖ اإلااطظت ُلى ٓساز زؤض اإلاا ٤البؼسي وزؤض اإلاا ٤اإلاِسفي.
ٗسؤض اإلاا ٤الاظخماعي هى " مٜدزة ألاٗساد ُلى الُٜام بالِمل الجماعي ؤي ٌِملىن بإهداٖ ظماُُت
ومىخدة في ٗس ٚوظماُاث وجىٌُماث ،واإلااطظاث حظخوُّ ؤن جوىز ؤو جلِ ٙهره الٜدزاث اإلاسجبوت
بُٜمها الىبُلت.
ومىه ٗان ألاهداٖ الاظخماُُت للىدُجت الشالزُت جسٟص ُلى جدهُت وجٜلُف آلازاز الظلبُت ليؼاهاث
اإلااطظت ُلى مظخىي ٠ل الِىامل الاظخماُُت الخالُت واإلاظخٜبلُت ،ختى وبن لم ً ً١لها ؤزس اًجابي
مباػس في اإلااطظتِٗ ،لى اإلااطظاث ؤن جدمج اوؼٔاالث مسخل ٙألاُىان في بدازة ألاُما ٤الاطتراجُجُت
اإلادمجت لخماًت البِئت ؤًلا.
بن جددًد ؤو جوىٍس البِد الاظخماعي للىدُجت الشالزُت ًدؼ٢ل مً زال ٤جددًد آلازاز الاٛخـادًت،
الاظخماُُت والبُئُت للماطظت ُلى اإلاجخمّ الاوظاوي مّ جددًد ؤو حِسٍ ٙجل ٣اإلالسة مجها وُسق
مدي جٜدم اإلااطظاث ُلى الخسلف مجها ( اللازة ) .لهرا ٗةهه ًجب ُلى اإلااطظاث ؤن جٜىم بمؼازَّ
وؤوؼوت بوسٍٜت صخُدت وطلُمت وُادلت والتي حِامل ألاٗساد باخترام وحظعى بلى جد ُٜٝخاظاتهم
وزٓباتهم في اإلادي الٜـحر والوىٍل.
ٟما ًجب ؤًلا ُلى اإلااطظاث في هرا الاهاز ؤن جٜىم بخددًد وجد ُٜٝوبزكاء وجىٗحر خاظاث
الظى ٚاإلاىظهت بوسٍٜت ِٗالت ولِع بىاء ُلى اإلاىاٗظت ٜٗى ذل ٣مً زال ٤جد ُٜٝوجدظحن زٗاهُت
اإلاجخمّ.
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اإلادىز الاظخماعي للخىمُت اإلاظخدامت ُلى مظخىي اإلااطظت هى داثما في مؼازٟت مّ مـولح
اإلاظاولُت الاظخماُُت واإلاجخمُِت للماطظاث ،بذ حِخبر اإلاظاولُت الاظخماُُت للماطظاث ًهسث في
طىت  1962مً زال ٤ال١خاباث اإلايؼىزة مً هسٖ ملخىن ٗسٍدمان" " Freedom and capitalism
الري ؤٟد ُلى ؤن اإلاظاولُت الاظخماُُت للماطظاث لىخدها جسل ٝوجيؼإ السبذ للمال ،ٞؤما في طىت
ٗ 1984ةن » «Edward Freeman
ؤُاد هُ٢لت اإلاظاولُت الاظخماُُت للماطظاث بمِنى اطتراجُجي في ٟخابه :
»  « Strategic Management : a stakeholder approachالري ٛدم مً زالله مُالد هٌسٍت
ألاهساٖ ذاث اإلاـلخت.
وفي ألازحر جالخٍ بإن البِد الاظخماعي للىدُجت الشالزُت ًخجظد في مجمىَ جإزحراث اإلااطظت ُلى
اإلاجخمّ ،واإلاظاولُت الاظخماُُت للماطظاث حِخبر ظصء كمً هرا الاججاه الري ًجب ؤن جإزره
اإلااطظت بِحن الاُخباز ؤًلا ،ومً الىاخُت اإلاشالُت ٗان ٠ل مً هاذًً ألازحرًً ًجب ؤن ً٢ىها متزامىحن.
وٟسالؿت ل٢ل ما طبٗ ٝان البِد الاظخماعي هى م٢ىن هام للىدُجت الشالزُت والتي جبرش ٠ل مً:1
 الىدُجت الشالزُت لِظذ مسادٖ للمظاولُت الاظخماُُت للماطظاث؛
 اإلاظاولُت الاظخماُُت للماطظاث حؼ٢ل ػسن ؤطاس ي ول١ىه ٓحر ٠افي لخجظُد وجوبُٝ
الخىمُت اإلاظخدامت مً هسٖ ٠ل اإلااطظاث.

الفسع الثالث :البعد البيئي
بن هرا البِد ًخمشل في ُٛاض زؤض اإلاا ٤الوبُعي اإلاىته ٣ؤو الري هى في هسٍ ٝالخدمحر مً زال٤
مسخل ٙوؼاهاث اإلااطظت ،وٍخمشل في مسخل ٙاإلاىازد الوبُُِت اإلاظتهل١ت مً ٛبل اإلااطظت وزدماث
الىٌم البُئُت اإلاظخِملت وألاكساز الجاهبُت اإلاسجبوت بهره ألازحرة.2
بن زؤض اإلاا ٤الوبُعي ًٜظم بلى مجمىُخحن ؤطاطِخحن:
 .1زؤض اإلاا ٤الوبُعي اإلاخجدد ( اإلاظخدام ) ؤو الري ًم ً١حِىٍله ( مِىق ).
Luania Gomez Gutierrez, op cit, p. 15.
J.Ernult et A.Ashta, , op cit, p. 15.
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 .2زؤض اإلاا ٤الوبُعي ٓحر اإلاخجدد ( الخسط ) ،هرا ألازحر الري ًخمشل في مجمىَ الظلّ وزدماث
الىٌم البُئُت والتي جخمحز بىجحرة اطتهال ٞطسَّ والري ً٘ى ٚمٜدزة البِئت ( ال٢ىٟب ) ُلى
ججدًده ٟباقي ؤبِاد الىدُجت الشالزُت.
ولرل ٣وظب جُِ٘ل البِد البُئي للىدُجت الشالزُت مً زال ٤اإلاداطبت اإلاالُت ،ؤي ًجب مِسٗت اإلاِنى
ال٢امل لُُ٘١ت اطدبدا ٤مسخل ٙؤػ٢ا ٤الاطخدامت اللُِ٘ت اإلاشحرة لالزجبا.ٞ
وُلُه ًجب ُلُىا مداطبت البِد البُئي مً زال ٤اإلاداطبت الخٜلُدًت للخ٢الُ ٙوألازباح البُئُت،
مى٘ـلت ًُ الخ٢الُ ٙوألازباح الاٛخـادًت والاظخماُُت بُٔت حظهُل ُملُت اجساذ الٜسازاث.
وفي ه٘ع الىٛذ ؤٟد ) ( John. Eبإن ُٛاض البِد البُئي ً٢ىن مالي وٓحر مالي ؤًلا ،وُلُه اٛترح
اطخِما ٤ماػس زاؾ ب٢ل زوس مددد بالسٓم مً ٠ل الازخالٗاث والخـىؿُاث التي جىاظه مسخلٙ
الٜواُاث ومً ؤظل حظهُل ُملُاث اإلاداطبت البُئُت ،ألاطىا ،ٚالخ٢ىماث ،الهُئاث الدولُت ًجب
ُلحهم جوىٍس اإلااػساث اإلاؼترٟت واإلاىخدة بُجهم.
باإلكاٗت بلى اٛتراخاث ال٢اجب ٗةهه دعى بلى كسوزة وظىد وكُِت ج٘اُلُت ما بحن اإلااطظاث
إلاىاظهت الخىمُت اإلاظخدامت آمال مً اإلااطظاث الاهدٗاَ هدى الظى ٚلبىاء طلظلت الُٜمت اإلاظخدامت.1
ٗمً هرا ٠لهٗ ،ة ن للىدُجت الشالزُت هٌسة هدى اإلاظخٜبل ،بذ ؤن البِد البُئي لهره الىدُجت هى
مٜازهت ألاهداٖ البُئُت للماطظت التي ًجب ؤن جسٟص ُلى اإلاظاهمت في جد ُٜٝالخىمُت اإلاظخدامت مً
زال ٤اهجاشاتها اإلاسخل٘ت.
بن البِد البُئي للخىمُت اإلاظخدامت ًسٟص ُلى حظُحر ِٗا ٤وٛادز ُلى خماًت زؤض اإلاا ٤الوبُعي مً
ؤظل ألاظُا ٤اإلاظخٜبلُت وججىب اإلاساهس البُئُت ٠الخلىر ،هدز وجبرًس اإلاىازد الوبُُِت ،ؤي ؤن البِد
البُئي للىدُجت الشالزُت ًىـب في اإلاٜام ألاوُ ٤لى اطتراجُجُاث اإلااطظاث مً ؤظل ججىب اإلاساهس
البُئُت الخالُت واإلاظخٜبلُت اإلادخملت ،هره الاطتراجُجُاث حظمذ بادزاٗ ،ٞهم ،جسُ٘م وجدهُت آلازاز
البُئُت في ٠ل دوزة خُاة اإلاىخجاث ،واخترام وجحرة ججدًد الظلّ وزدماث الىٌم البُئُت اإلاظخِملت مً
هسٖ اإلااطظت واوِاغ الىٌم البُئُت اإلاخلسزة ختى ولى لم ج ً١مً ؿىّ اإلااطظت.

Luania Gomez Gutierrez, op cit, p. 11.
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املؿلب الثالث :الهدف النهائي للىديجت الثالزيت
خظب )ٌِ ( John. Eخبر اإلاجخمّ جابّ لالٛخـاد والاٛخـاد جابّ لؤلهٌمت البُئُت الؼاملت ،ومً
الىاضح ؤن الىخاثج اإلاخىِٛت للىدُجت الشالزُت هي خماًت البِئت بالدزظت ألاولى ،ومىه جم جبُان ُملُت
ججمُّ ألابِاد الشالزت اإلاخ٘سٛت للىدُجت الشالزُت في وخدة ُٛاض واخدة وؤن دزظت ؤهمُتها واطخٜاللُتها
التي ؤػاز لها ال٢اجب ل٢ل بِد مً هره ألابِاد جلِب دوز ؤطاس ي في م٘هىم الىدُجت الشالزُت ،وؤن هره
ألاخ٢ام التي جبدو ظد ُادًت ( بال مِنى ) جبحن حظلظل ألاولىٍاث واللسوزة في خالت الخلازب ما بحن
اإلاداوز الشالزت للىدُجت الشالزُت.
بن الخىمُت اإلاظخدامت جخجه هدى بُادة كبى الاٛخـاد دازل اإلاجخمّ وفي البِئت مً زال٤
مؼسوَ ؤزالقي وطُاس ي ،وفي اإلاٜابل هىا ٞجـىز آزس ًدبّ وظهت الىٌس البىاثُت لهرا الِمل ،وؤن
الىٌم الاٛخـادًت هي م٢ىهت اظخماُُا وؤن اإلاجخمّ هى ظصء مً ألاهٌمت البُئُت ال٢لُتٟ .ما ؤن ألابِاد
الشالزت للىدُجت الشالزُت لِظذ ٜٗى مخخابِت بل هي مخدازلت الىاخدة في ألازسي.
ٓحر ؤن هىا ٞبِم اإلا٘١سًٍ ؤمشا ( Houdet, O’connor ) ٤اللران وضخا بدٛت وظىد ُالٛت ٓحر
مخمازلت ما بحن هره ألابِاد الشالزت للخىمُت اإلاظخدامت ،ألن الاٛخـاد هى مدخىي في اإلاجخمّ ،وبالخالي
ٗان ٟالهما (الاٛخـاد واإلاجخمّ) مىظىد دازل اإلادُى الخُىي .وهرا ما طُىضخه الؼ٢ل اإلاىالي
الري ًبحن الِالٛت بحن مداوز (ؤبِاد) الىدُجت الشالزُت مً ؤظل الىؿى ٤بلى الىخاثج اإلاسظىة واإلاخمشلت في
اإلاداٌٗت ُلى البِئت.
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الشيل زكم ( :)08الىديجت الثالزيت  TBLفي املؤسساث

المحافظة

يلى البيئة

اإلجتمايي

االتقتاادي
 الفعالية االتقتاادية -أخالتقيات األيمال

البيئي

العدالة االيكولوجية
بالنسبة للجيل الواحد وما
بين األجيال

Source : Luania Gomez Gutierrez, Le triple bilan comptable « TRIPLE BOTTOM LINE » :Le cas de
patagonia, Mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise en comptabilité, contrôle, audit,
université du Québec a Montréal, Mai 2015, P 19 .

مً زال ٤هرا الؼ٢ل وٟسالؿت وهدُجت لهره الخدازالث اإلاىظىدة بحن ألابِاد الشالزت ،هالخٍ بإن
اليؼاهاث ؤو الخـسٗاث البُئُت لها ؤزس ٟبحر ُلى ٠ل بِد مً هره ألابِاد٠ ،ىن جىُ٘ر اإلابادزاث البُئُت
الاًجابُت جٜىد دوما هدى جدظحن ٠ل مً ألاداء البُئي ،الاظخماعي والاٛخـاديٟ ،ما ؤن جٜسٍس ال١ؼٙ
البُئي والاٛخـادي والاظخماعي ٌظاهم في جدظحن وجوىٍس ألاداء الؼامل للماطظتٓ ،حر ؤن جٜازٍس
اإلاظاثل واإلاؼ١الث البُئُت لها جإزحر ؤٟبر مً الخٜازٍس الاظخماُُت واإلاالُت ،لهرا ٗان ألابِاد الشالزت
للىدُجت الشالزُت لِع لها ه٘ع دزظت ألاهمُت في اإلاظاهمت في جد ُٜٝألاداء الؼامل للماطظت
ٗمً زال ٤الؼ٢ل جىضح لىا بإن البِد البُئي هى ألاٟثر ؤهمُت لخٌُِم مظاهمت اإلااطظت في جدُٜٝ
الخىمُت اإلاظخدامت ووظخيخج مً هرا ٠له ؤن هىا ٞهدُجخحن هامخحن ظدا وهما:
 الىدُجت الشالزُت  TBLهي الهدٖ اإلاشالي لؤلداء الؼامل للماطظت؛ ؤٛص ى ما حظعى ؤن جـل بلُه الىدُجت زالزُت ألابِاد هي الاوِ٢اطاث ؤو الىخاثج اإلاخىِٛت مً ؤظلالىؿى ٤بلى هره الٔاًت.
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املبحث الثالث :أدواث جحليم الخىميت املسخدامت في املؤسست الاكخطادًت
لخد الظاُت ،هىا ٞالِدًد مً اإلاىاؿ٘اث الُٜاطُت اإلاخِلٜت بُُ٘١ت بدازة الخىمُت اإلاظخدامت والتي
بىاطوتها جخم ً١اإلااطظاث الاٛخـادًت مً بلىْ ؤهداٖ الخىمُت اإلاظخدامت ،بال ؤهىا هالخٍ بإن هىاٞ
مجمىُت مً اإلاىاؿ٘اث الُٜاطُت الـادزة مً اإلاىٌمت الِاإلاُت للخُِٜع وؤزسي ؿادزة مً ٛبل
هُئاث ؤزسي ل٠ ً١لها جبٜى بمشابت مسظُِاث ٌظخد ٤بها وهرا ما ًىضخه الؼ٢ل اإلاىالي لخبُان ؤهم
اإلاِاًحر واإلاىاؿ٘اث الُٜاطُت الدولُت لخبني الخىمُت اإلاظخدامت.1
الشيل زكم ( :)09املعاًير و املىاضفاث اللياسيت لاساسيت ذاث الطلت بالخىميت املسخدامت
AA1000S
شامل

OHSAS 18001
ISO 14001- EMAS
البيئة

األمن
ISO 9001- EFQM

SA 8000
االجتمايي والمجتمعي

الزبائن /الموردين

Global Reporting
مبادرة التقرير الشامل

Source : Didier Stephany, Développement Durable et Performance de l’Entreprise, Edition Liaison,
France, 2003, P 68.

Didier Stephany, op cit, P 68.
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لخدلُل وػسح هرا الؼ٢ل هخوس ٚبلى ٠ل مُِاز بؼ٢ل م٘ـل مً زال ٤اإلاوالب اإلاىالُت
املؿلب لاول :املعاًير واملىاضفاث اللياسيت الدوليت:
مً زال ٤الىٜان اإلاىالُت ،طىداو ٤الخوس ٚبلى بِم الِىاؿس التي جدزل في ماهُت اإلاِاًحر
واإلاىاؿ٘اث الُٜاطُت الدولُت ( )ISOوهي ُبازة ًُ مِاًحر ُٛاطُت التي ٌظخىظب ُلى اإلااطظت
امخالٟها للمان ظىدة مىخجاتها وزداماتها والدزى ٤في مىاظهت اإلاىاٗظت اإلادلُت وألاظىبُتٟ ،ما لها
الِدًد مً اإلاحزاث وال٘ىاثد ُىد جوبُٜها ُلى ٠ل اإلاظخىٍاث.1
الفسع لاول :ميزاث وفىائد جؿبيم املعاًير واملىاضفاث اللياسيت الدوليت ISO
بن جوبُ ٝاإلاِاًحر واإلاىاؿ٘اث الُٜاطُت الدولُت ( )ISOباإلااطظاث له الِدًد مً اإلاصاًا وٍسظّ
ب٘ىاثد ٟبحرة ُلى هره ألازحرة وُلى ظمُّ م٢ىهاث اإلادُى الري جيؼى ُٗه وهي ٟما ًلي:
 .1باليسبت للمؤسست:
 هالخٍ ؤن اإلاىزدًً ًسٟصون داثما ُلى ُُٟ٘ت جوىٍس وجىمُت الظلّ والخدماث ُلى ؤطاض مجمىُتمً الخـىؿُاث التي جدٌى بالٜبى ٤الِام مً ٛبل ٠ل الٜواُاث.
 اإلااطظاث التي حِخمد ُلى جوبُ ٝاإلاِاًحر واإلاىاؿ٘اث الدولُت ًم١جها الخىؿل والىلىط ب٢ل ؤزٍدُتبلى ُدد ٟبحر مً ألاطىا ٚفي مسخل ٙدو ٤الِالم.
 .2باليسبت للزبائً:
 بن جوبُ ٝهره اإلاِاًحر الدولُت ُلى اإلاىخجاث والِملُاث ٌظمذ لىا بالخِامل والخىاٗ ٝمّالخ١ىىلىظُاث الجدًدة.
 بن كمان ظىدة الظلّ هي التي جىمي وجصٍد مً زوح اإلاىاٗظت بحن اإلاىزدًً. جىاٗ ٝوجواب ٝهىُُت الظلّ والخدماث مّ اإلاِاًحر الدولُت ًىٗس لىا جإمحن الجىدة ،الظالمتواإلاىزىُٛت.
 .3باليسبت للحىىماث:
 اإلاِاًحر واإلاىاؿ٘اث الُٜاطُت الدولُت حظمذ بةُواء ٛاُدة ج١ىىلىظُت وُلمُت لدؼسَّ صختوطالمت اإلادُى.

Patrick D’humières, op. cit, p 144.

77

1

الفصل الثاين :عالقة املؤسسة الاقتصادية ابلتمنية املس تدامة
 .4باليسبت للمحيـ:
 بن وؼس وجىشَّ اإلاِاًحر الدولُت ُلى ٠ل مً ظىدة الهىاء ،اإلااء ،ألازق ،اهبِازاث الٔاشاث وألاػِتًسّٗ مً مظخىٍاث الخ٘اي ُلى البِئت واإلادُى وخماًتها.
الفسع الثاوي :املىاضفت اللياسيت العامليت املخعللت بىكام إدازة الجىدة ISO 9001
هٌسا لتزاًد ػدة اإلاىاٗظت بحن اإلااطظاث ؤؿبذ لصاما ُلى هره ألازحرة الُٜام بالِدًد مً ؤلاظساءاث
الالشمت إلاىاظهت مشل هره الٌسوٖ واللٔىهاث الىاججت ًُ ًاهسة الِىإلات واه٘خاح ألاطىا ،ٚوهرا مً
زال ٤كبى ؤوؼوتها بُٔت السّٗ مً ظىدة مىخجاتها وزدماتها ،ولً ًدظنى لها ذل ٣بال مً زال٤
الخـىُ ٤لى ػهادة موابٜت مىخجاتها وزدماتها للمِاًحر واإلاىاؿ٘اث الُٜاطُت الدولُت ،ؤي ؤن حظعى
ظاهدة بلى الخىظه هدى جوىٍس وجدظحن ظىدة وهىُُت مىخجاتها وزدماتها ،ختى جخم ً١مً اإلاداٌٗت
ُلى شباثجها وُمالئها.
مً ؤظل شٍادة اإلاٜدزة الخىاٗظُت للماطظاث ومىاظهت اإلاىخجاث ألاظىبُت التي جخمحز بالجىدة الِالُت،
باث لصاما ُلى هره ألازحرة الخـىُ ٤لى الؼهادة التي جمىدها اإلاىٌمت الِاإلاُت للخُِٜع للمان
حظىٍ ٝمىخجاتها ُبر ألاطىا ٚالِاإلاُت  ،ISO 9001لهرا طىداو ٤الخوس ٚبلى م٘هىم بدازة الجىدة
الؼاملت ؤوال.
أوال :مفهىم إدازة الجىدة الشاملت:
بن بدازة الجىدة الؼاملت هي ُبازة ًُ مـولح م٘اده جبُان ُُٟ٘ت جىُ٘ر اإلاهام اإلاى٠لت بلى ؤلادازة
اإلاظاولت ًُ كبى الجىدة للمىخجاث والخدماث اإلاٜدمت مً ٛبل ؤي مىٌمت وجدظحن ؤطلىب ؤلادازة
في طبُل جد ُٜٝظىدة ذاث مظخىي ُالي حظخوُّ مً زاللها هره اإلاىٌماث جىٌُم ُملُاتها وبدازة
مىازدها ٠ي جد ٜٝالجىدة وجدظجها بؼ٢ل اٛخـادي في ٠ل ألاوؼوت التي جٜىم بها.
 ٗدظب اإلاىاؿ٘اث الُٜاطُت الدولُت  ،ISO 9000حِسٖ الجىدة ُلى ؤنها " ج٢امل مجمىُتألاولىٍاث والخـاثف إلاىخج ؤو زدمت ما بـىزة جم ً١مً جلبُت اخخُاظاث ومخولباث مِلىت ؤو
مِسوٗت كمىُا ".1
 وبدازة الجىدة الؼاملت هي :ؤهم ألاٗ٢از والاججاهاث الخدًشت التي ؤلٜذ هٌسة ٠املت ُلى بدازةالِملُاث ،وبالخالي دزاطت اإلاىٌمت ٢ٟل وبؼ٢ل مخ٢امل ،و٠ان إلدازة الجىدة الؼاملت جإزحر ٟبحر ُلى
- Jean Philipe Neuville : La Qualité en Question, Revue Française de Gestion, Mars, Avril, Mai, 1996, P 39.
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مٌِم الـىاُاث بظبب اطخسدام هرا اإلادزل لٔسق الخدظحن اإلاظخمس والري ًم ً١ؤن ً٢ىن
الظبب في شٍادة ٗاُلُت اإلاىٌمت.1
 بن الجىدة الؼاملت جدزط كمً طُاطاث اإلااطظت ،باُخبازها طُاطت جـىِها اإلااطظت ،وهرا بخجىُدداثم ل٢ل ؤُلائها مً ؤظل جدظحن ٠ل مً ظىدة اإلاىخجاث والخدماث اإلاٜدمت ،ظىدة الِمل،
مسدودًت اإلااطظت وبػباَ وجلبُت زٓباث الصباثً.2
زاهيا :فىائد هكام إدازة الجىدة مً خالل معياز ISO 9001 : 2015
بن مُِاز ً ISO 9001ىٗس بهاز ومجمىُت مً اإلابادت التي جلمً ههجا إلدازة اإلااطظت وبزكاء الِما٤
وظمُّ ؤصخاب اإلاـلخت وباطخمسازٗ ،هى ًٜىم ُلى ؤطاض الِ٘الُت في جٜدًم اإلاىخجاث والخدماث وفي
الىٛذ الاشم.3
وبالخالي ٗان هٌام بدازة الجىدة اإلاواب ٝللمىاؿ٘ت ً ISO 9001د ٜٝالِدًد مً ال٘ىاثد مجها:4
 جد ُٜٝزكا الِمالء :مً زال ٤حظلُم اإلاىخجاث التي جلبي مخولباتهم باطخمساز؛ اهس٘اق ج٢الُ ٙالدؼُٔل والِمل ُلى الخدظحن اإلاظخمس للِملُاث وال٘١اءة الدؼُٔلُت؛ جدظحن الِالٛاث مّ ؤصخاب اإلاـالح ،مً زال ٤جدظحن ؿىزة اإلااطظت مّ الِمالء واإلاىً٘حنواإلاىزدًً؛
 الامخشا ٤الٜاهىوي ،ؤي ٗهم ُُٟ٘ت جإزحر اإلاخولباث الٜاهىهُت والخىٌُمُت ُلى اإلااطظت وُمالئها؛ جدظحن بدازة اإلاساهس ،مً ؤظل ججىب اإلاؼا٠ل وجصخُدها؛ الٜدزة ُلى ٟظب اإلاصٍد مً ألاُما ٤مً زال ٤مىاؿ٘اث الؼساء التي ٓالبا ما جخولب ػهادةٟؼسن للخىزٍد.

 1مؤيد عبد احلسني الفضل  ،يوسف حجيم الطائي ،إدارة الجودة الشاملة من المستهلك الى المستهلك منهج كمي ،مؤسسة الوراق للنشر،
األردن ،2004 ،الطبعة األوىل ،ص .313

3

- Jean Pierre Baruche : La Qualité du Service dans l’entreprise, Satisfaction et rentabilité, Les éditions
d’organisation, Paris. 1992, P. 24.
3 ISO 9001:2008 or ISO 9001:2015, Sur le site: https://www.nqa.com/en-us/certification/standards/iso-90012008, Le 15/04/2016.
4
ISO 9001: 2015 Quality Management Systems, ISO 9001 the quality standard that goes straight to your
bottom line, http://www.imsm.com
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الفسع الثالث :املىاضفت اللياسيت العامليت املخعللت باإلدازة البيئيت ISO 14001
لٜد شاد الاهخمام وجىامى وعي مدًسي اإلااطظاث الِاإلاُت بلسوزة الاهخمام بىٌام ؤلادازة البُئُت،
وُملىا بجد وبزالؾ ُلى جوبُٜها ُلى ؤزق الىا ،ّٛوذل ٣الٛخىاُهم بجدوي وِٗالُت هرا الىٌام
ل٢ىهه ٌؼ٢ل مدزال ظدًدا ومهما في بدازة اإلااطظاث الخدًشت ،ؤًً ؤؿبدذ الِدًد مً ألاهساٖ
والهُئاث الِاإلاُت واإلادلُت جىص ي بلسوزة الخىظه هدى الخ٘اي ُلى البِئت ب٢ل م٢ىهاتها ،وُدم جسٞ
اللجام م٘خىخا ؤمام اإلااطظاث لخِ٘ل ما حؼاء وحِبض بمدُوها وبِئتها .ومً هىا جدزلذ اإلاىٌمت
الِاإلاُت للمىاؿ٘اث الُٜاطُت بىكّ ػهادة  ISO 14001اإلاخِلٜت بىٌام ؤلادازة البُئُت ،والري ًمىذ
للماطظاث الساثدة ؤو اإلاخمحزة في ألاداء البُئي والتي جساعي مخولباث الجىدة البُئُت.
بن اإلاىاؿ٘ت الُٜاطُت الِاإلاُت  ISO 14001حِد اإلا٘خاح الخُٜٜي الري ًم ً١اإلااطظاث مً جدُٜٝ
الخىمُت اإلاظخدامت وذل ٣مً زال ٤دمج مبادت وؤبِاد وزهاهاث هره ألازحرة كمً ُملُاث ؤلادازة ؤو
الدظُحر ،وفي مسخل ٙاطتراجُجُاث وطُاطاث اإلااطظت ،وؤن الٔاًت مً ٠ل هره ؤلاظساءاث هي
اإلاداٌٗت ُلى البِئت وخماًتها ،الخٜلُل مً الاهبِازاث الٔاشٍت وجلىر اإلادُى...الخ .وهرا في بهاز الخىظه
هدى جد ُٜٝالبِد البُئي وجدظحن ألاداء البُئي للماطظاث ،وهدا ما طىداو ٤اطخِساكه ُٗما ًلي.
أوال :السياست البيئيت في املؤسست
ل٢ي ج٢ىن اإلااطظت مخوابٜت مّ مخولباث اإلاىاؿ٘ت الُٜاطُت الِاإلاُت  ISO 14001البد ُلى
اإلااطظت ؤن جيخهج طُاطت بُئُت جسٟص ُلى زالزت التزاماث وهي:1
 الخدظحن اإلاظخمس،
 الىٛاًت مً الخلىر،
 اإلاوابٜت للمخولباث الٜاهىهُت اإلاوبٜت ومسخل ٙاإلاخولباث ألازسي اإلاِمى ٤بها.
 .1الخحسين املسخمس :مشل ٠ل ؤهٌمت ؤلادازةٗ ،ةن هٌام ؤلادازة البُئُت اإلااطع ُلى ههج للخٜدم
الشابذ والري ًبدو للىٌسة ألاولى ٟهُئت مدددة لؤلهداٖ والٔاًاث الخاؿت بخدظحن الىخاثج البُئُت ،ؤما
الىٌسة الشاهُت ٗدظمذ بدىُ٘ر الىطاثل اللسوزٍت " الخٜىُت ،ؤلاوظاهُت واإلاالُت" ألظل جد ُٜٝألاهداٖ
اإلاظوسة.

1

Valérie Baron, Pratiquer Le Management de L’environnement Les réponses à vos questions !, Edition
AFNOR, France, 2011, p. 33.
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وفي ألازحر ًم ً١هرا الىٌام مً الخُُٜم ًُ هسٍ ٝالخد ُٝٛالخاؾ بإهٌمت ؤلادازة البُئُت وذل٣
باالُخماد ُلى مخابِت اإلااػساث اإلاىكىُت واإلاسٟصة ُلى الجىاهب البُئُت اإلادددة وخظب دزظت
بهجاشها.
بن هخاثج الخد ُٝٛواإلااػساث البُئُت جسطل بلى ؤلادازة بما بخددًد ؤهداٖ ظدًدة ؤو بخِدًلها ٠لما
دُذ الخاظت لرل ،٣ؤي خظب ما جخولبه الظُاطت البُئُت.
ٟما ؤن الوابّ الخلصووي للخدظحن اإلاظخمس الري ًٌهسه الؼ٢ل ٌِخمد ُلى خلٜت دًمىج ):(PDCA
) : P (planزوى :D (do) ،ه٘ر :C (check) ،زاٛب :A (act) ،اٗدف.
الشيل زكم ( :)10حللت  Demingللخحسين املسخمس

التخطيط
نفذ

افحص

راتقب

Source: Valérie Baron, Pratiquer Le Management de L’environnement Les réponses à vos
questions !, Edition AFNOR, France, 2011, P 34.
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بن الخدظحن اإلاظخمس لىٌام ؤلادازة البُئُت ٌظمذ بالخدظحن الخدزٍجي لؤلداء البُئي ال١لي ،هرا ٌِني
ؤن الهُئت اإلاوبٜت لهرا الىٌام جلّ ألاولىٍاث والتي ُلى ؤطاطها جسٟص ظهىدها هدى الخدظحن مً ؤظل
الخٜدم.
وبالخالي ٗالخدظحن اإلاظخمس ًخِل ٝباألزاز البُئُت وٍخِلٟ ٝرل ٣بالهُ٢لت الخىٌُمُت للماطظت ،خُض
ؤن ألازاز البُئُت اإلاِىُت ًم ً١ؤن ج٢ىن ألازس ُلى :اإلاُاه ،الهىاء ،الطجُج ،الى٘اًاث واإلاسل٘اث...الخ،
وألازاز ألازسي اإلاخِلٜت بالهُ٢لت الخىٌُمُت جىدزط في هرا الظُا ٚول ً١مً خُض حظُحر هٌام الخىزُ،ٝ
ج٢ىًٍ الِما ،٤الاجـاالث الدازلُت والخازظُت...الخ.
.2

الحماًت مً الخلىر :حِخبر الخماًت مً الخلىر هٜوت ؤطاطُت مً ؤظل جوبُ ٝهٌام ؤلادازة

البُئُت مً هسٖ اإلااطظت ،بذ ًجب ُلى هره ألازحرة ؤن ًلمً هٌام بدازتها البُئُت وٍإزر بِحن
الاُخباز الخماًت مً الخلىر مً زال ٤جىٗحر الام٢اهُاث اللسوزٍت مشل :اطخِما ٤ؤلاظساءاث الالشمت،
الخوبُٜاث اإلاسخل٘ت ،اطخسدام مىاد وبهخاط طلّ حظمذ مً الخٜلُل مً الخلىر ومساٛبخه مً زال٤
الاُخماد ُلى ج١ىىلىظُاث ؤلاهخاط ألاهٌ ،ٙبُادة الخدوٍس ،جشمحن الواٛاث ،الاٛخـاد في اإلاىاد ألاولُت
والواٛت وحِدًل ؤلاظساءاث ،وبشاء ٠ل هره الجىاهب ٌؼترن ُلى اإلااطظت كسوزة الالتزام بالٌُٜت
الخ١ىىلىظُت مّ البدض ُلى ؤخظً الخ١ىىلىظُاث اإلاىظىدة اهوالٛا مً ٛدزتها ُلى جٜلُل الخلىر مً
اإلاىبّ ،الٜابلت للخوبُ ،ٝوبظساءاث مِالجت الى٘اًاث واإلاسل٘اث الىاججت ًُ وؼاهاث اإلااطظت ،وؤن
جوبُ ٝهره الجىاهب ًجب ؤن ًإزر في ُحن الاُخباز الخ٢الُ ٙالاٛخـادًت الخاؿت بهره الخ١ىىلىظُا.
ًجب ُلى اإلااطظت ؤن جبدض ًُ ُُٟ٘ت الخسُ٘م ؤو الخٜلُل مً الاهبِازاث ؤو اإلاسل٘اث اإلالىزت للبِئت
ًُ هسٍ ٝالاُخماد ُلى ج١ىىلىظُا هٌُ٘ت بذا ٠اهذ مخىٗسة وٛابلت للخوبُ ٝاٛخـادًا ،وبذا ٠ان ذل٣
مىاطبا ًجب ُلى اإلااطظت ٟرل ٣ؤن جٜىم بالبدض ًُ خلى ٤لخشمحن وزط٢لت مسل٘اتها وجـُ٘ت ؤو
ٗلترة اهبِازاتها ،ؤما بذا لم حظخوّ الُٜام برلُٗ ٣جب ُلحها ؤن جٜىم بمِالجتها ؤو الُٜام بدسٚ
الى٘اًاث واإلاسل٘اث وظِلها مـدزا للواٛت مّ جـُ٘ت الاهبِازاث في الهىاء واإلاِالجت ال٘حزًىُٟمُاثُت
للخدٜٗاث.1
 .3املؿابلت اللاهىهيت والىكاميت :بن اإلاىاؿ٘ت الُٜاطُت الِاإلاُت  ISO 14001ج٘سق ُلى
اإلااطظاث التي جسٓب في بوؼاء هٌام ؤلادازة البُئُت ؤن ج٢ىن موابٜت لؼسون الالتزام " في طُاطتها"

Valérie Baron, op cit, pp. 35- 36.
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وجدترم الدؼسَِاث والٜىاهحن البُئُت اإلاوبٜت ،بكاٗت بلى باقي الؼسون ألازسي ،هرا الالتزام ً٘سق ُلى
اإلااطظت كسوزة مِسٗت الىـىؾ الٜاهىهُت والُٜىد البُئُت ألازسي اإلاخِلٜت بها.
زاهيا :هكام إلادازة البيئيت :ISO 14001
 .1مفهىم هكام إلادازة البيئيت :هىا ٞالِدًد مً حِازٍ ٙهٌام ؤلادازة البُئُت وهي:1
ؤ .املىكمت العامليت للخلييس حعسف هكام إلادازة البيئيت ُلى ؤهه :ظصء مً الىٌام ؤلادازي الؼامل
الري ًخلمً الهُ٢ل الخىٌُمي ووؼاهاث الخسوُى واإلاظاولُاث واإلامازطاث وؤلاظساءاث
والِملُاث واإلاىازد اإلاخِلٜت بخوىٍس الظُاطت البُئُت وجـيُ٘ها ومساظِتها.
ب .الىوالت لامسيىيت للحفاف على البيئت :حِخبر هٌام ؤلادازة البُئُت ) ( EMSمجمىُت مً الِملُاث
وألاوؼوت التي جم ً١اإلااطظت مً الخسُ٘م ؤو الخٜلُل مً اإلاازساث البُئُت وشٍادة ٟ٘اءتها
الدؼُٔلُت.
ث .هكام إدازة لاعمال البيئيت هى" :بهاز هٌامي يهدٖ بلى بدزا ٤ؤلادازة البُئُت كمً ألاوؼوت
والخدماث والِملُاث الخاؿت بمسخل ٙاإلااطظاث".2
 .2مفهىم املىاضفت اللياسيت : ISO 14001
لٜد جم بؿداز هره اإلاىاؿ٘ت مً ٛبل اإلاىٌمت الِاإلاُت للخُِٜع  ISOفي طبخمبر  1996خُض جم
الاُخماد ُلحها دولُا  ،زم جم جددًثها في طىت ٗ 2004إؿبدذ ػهادة  ISO 14001بؿداز  ،2004وآزس
جددًض لها هى في طبخمبر طىت ٗ 2015إؿبدذ  ISO 14001بؿداز .2015
ٟما ججدز ؤلاػازة بإن هٌام ؤلادازة البُئُت ال ًخمشل في اإلاىاؿ٘ت الُٜاطُت الِاإلاُت ISO 14001
ٜٗى ،بل ؤن هره ألازحرة هي واخدة مً بحن الِدًد مً اإلاِاًحر التي تهخم بىٌام ؤلادازة البُئُتٓ ،حر
ؤهىا هسٟص ُلى مىاؿ٘ت . ISO 14001
بن اإلاىاؿ٘ت  ISO 14001هي ُىـس لخىخُد الىهج البُئي للماطظاث والتي جٜدم مىهجُت الِمل
الؼامل التي جـ ٙؤهم الخوىاث الالشمت لخوبُ ٝهٌام ؤلادازة البُئُت بهدٖ حظُحر آلازاز البُئُت
للماطظت والِمل ُلى جٜلُلها والخد مجها مّ مسوز الىٛذ.3
 1عبد الكرمي مشان ،دور نظام اإلدارة البيئية في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة االتقتاادية -دراسة حالة مانع االسمنت يين
الكبيرة  -SCAEKمذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة سطيف ،2013 ،ص . 33

 2الخطوط اإلرشادية لتنظيم اإلدارة البيئية في الموانئ البحرية ،وزارة الدولة لشؤون البيئة ،مجهورية مصر العربية ،2010 ،ص .14
3

Paolo Baracchini, Guide a la mise en place du management environnemental en entreprise selon ISO
1400, 4ème Ed, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2012, P 26.
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وبالخالي ٗان اإلاىاؿ٘ت  ISO 14001جسف ٠ل اإلااطظاث وب٢ل ؤحجامها وهبُِتها (زبدُت ؤو ٓحر زبدُت)،
في هرا ؤلاهاز ًجب ُلى ٠ل ماطظت ؤن جإزر بِحن الاُخباز اإلاظاثل البُئُت اإلاخِلٜت بِملُاتها ووؼاهاتها
ٟخلىر اإلاُاه ،بدازة اإلاُاه وُُٟ٘ت جدوٍسها ،حظُحر الى٘اًاث ،جلىر التربت ،الخسُ٘ ٙمً ؤزاز حٔحر اإلاىار
والخ ُٙ١مِه والاطخسدام الِ٘ا ٤للمىازد ،مشل ٠ل مِاًحر هٌام ؤلادازة ٗةن مىاؿ٘ت ISO 14001
جخلمً كسوزة الخُٜد بدًىامُُ١ت الخدظحن اإلاظخمس في هٌام وجىظهاث اإلااطظت إلاِالجت ٠ل الٜلاًا
البُئُت.
لٜد ؤؿبذ هرا اإلاُِاز في آلاوهت ألازحرة مىكىَ للمساظِت مً ؤظل بدزا ٤بِم الخدظِىاث
والخِدًالث السثِظُت هدُجت ألاهمُت اإلاتزاًدة لئلدازة البُئُت في ُملُت الخسوُى الاطتراجُجي الخاؿت
باإلااطظت ،ومً ؤظل حِصٍص مؼازٟت ؤلادازة والالتزام ألاٟثر خصما وؿسامت للمبادزاث الاطدباُٛت بُٔت
حِصٍص ألاداء البُئي ٟساٗد مهم وؤطاس ي لخد ُٜٝالخىمُت اإلاظخدامت.1
 .3أهميت وفىائد املىاضفت  :ISO 14001 :2015هىا ٞالِدًد مً الدواّٗ التي جد٘ص اإلااطظاث ُلى
جبني ههج اطتراجُجي لخدظحن ألاداء البُئي للماطظت ،وؤن اطخِما ٤هره اإلاىاؿ٘ت ٌظاُد اإلااطظت
ُلى:2
 بزباث الامخشا ٤للمخولباث الٜاهىهُت والخىٌُمُت الخالُت واإلاظخٜبلُت؛ حِصٍص مؼازٟت ٠ل مً ؤلادازة واإلاىً٘حن؛ جدظحن ؿىزة وطمِت اإلااطظت وٟظب زٜت مسخل ٙألاهساٖ ذاث اإلاـلخت مً زال ٤الاجـاالثالاطتراجُجُت؛
 بهجاش ؤو جد ُٜٝؤهداٖ اإلااطظت الاطتراجُجُت مّ ألازر بِحن الاُخباز الٜلاًا البُئُت كمً بدازةاإلااطظت؛
 الخـىُ ٤لى ٠ل مً اإلاحزة الخىاٗظُت واإلاالُت مً زال ٤جدظحن ال٘١اءة وجسُ٘م الخ٢الُٙ؛ -جد ُٜٝوحِصٍص ؤداء بُئي ؤٗلل للمىزدًً وبدماط اوؼٔاالتهم في هٌام وؼاهاث اإلااطظت.

1

Une introduction a la norme ISO 14001: 2015, Organisation internationale de normalisation, p. 03, sur le
site : www.iso.org, consultez : novembre 2016 .
2
Ibid. p 04.
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وٍم ً١خـس ٗىاثد الخـىُ ٤لى اإلاىاؿ٘ت  ISO 14001في الىٜان الخالُت:1
 جسػُد اطتهال ٞالواٛت و اإلاىازد الوبُُِت؛ الخد مً الخلىر؛ الِمل وٜٗا إلابدؤ الخدظحن اإلاظخمس خظب خلٜت دًمىج؛ الخىاٗ ٝمّ الٜىاهحن و الدؼسَِاث البُئُت؛ جدظحن ٛىىاث الاجـا ٤بحن اإلااطظت والجهاث الخ٢ىمُت اإلاسخـت؛ جدظحن ؿىزة الؼسٟت وؤدائها البُئي مما ًصٍد مً طمِتها؛ اٟدظاب جٜدًس و اُتراٖ الجهاث الِاإلاُت مما ً٘خذ ؤطىا ٚالخـدًس. جدظحن ألاوكاَ البُئُت للمىً٘حن للِمل في بِئت هٌُ٘ت وؤمىت وزالُت مً اإلالىزاث . ججىب الخظاثس اإلاادًت و الاٛخـادًت زاؿت جل ٣الىاظمت ًُ الخىادر ذاث آلازاز البُئُت ؤوجل ٣اإلاخِلٜت بخ٢الُ ٙالخإمحن؛
 زّٗ و شٍادة الىعي بالبِئت لدي ٠ل الِاملحن بالؼسٟت ؛ شٍادة ألازباح الىاججت ًُ ال٘ىاثد الظابٜت خُض ؤن مىّ اإلاؼا٠ل البُئُت ًُ هسٍ ٝجوبُ ٝهٌامؤلادازة البُئُت ؤٟثر ززـا مً بُادة ؤلاؿالح
 جدظً الىكّ البُئي في الدولت و في الِالم ٢ٟل .الفسع السابع :معياز املسؤوليت الاحخماعيت ISO 26000
ٌِخبر مُِاز ISO 26000الخاؾ باإلاظاولُت الاظخماُُت للماطظاث واخد مً بحن ؤهم ألادواث
التي حظخِحن بها اإلااطظاث لخد ُٜٝالخىمُت اإلاظخدامت ،وهرا ما طىداو ٤الىٛىٖ ُلُت في هرا
ال٘سَ.
أوال :مفهىم املىاضفت :ISO 26000
ًم ً١حِسٍ ٙاإلاىاؿ٘ت  ISO 26000خظب وٍُ١بُدًا ُلى ؤنها " :2مُِاز دولي ؤهلٜخه اإلاىٌمت
الدولُت للمِاًحر الدولُت  ISOفي هىٗمبر  2010لُٜدم جىظحهاث بسـىؾ اإلاظاولُت الاظخماُُت
 1مرمي قطوش ،برنامج التأهيل الوظائفي المستدام لترتقية وظيفة االستدامة في المؤسسة االتقتاادية الجزائرية – دراسة حالة مؤسسة

 SANIAKعني الكبرية ،مذكرة ماجستري ،كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيري ،جامعة فرحات عباس سطيف ،2010 /2002 ،ص
.32
 2ويكيبيديا ادلوسوعة احلرة ،عن الرابط االلكرتوين /file:///C:/Users/eco/Desktop/26000 :تاريخ التصفح .2013/11 /10
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للماطظاث ،والهدٖ مىه هى مؼازٟت اإلااطظاث في ُملُت الخىمُت اإلاظخدامت الِاإلاُت مً زال٤
حصجُّ هره ألازحرة ُلى اإلاؼازٟت في ممازطت اإلاظاولُت الاظخماُُت مً ؤظل جدظحن هره اإلامازطت ُلى
الِما ٤وُلى بِئتها الوبُُِت وُلى اإلاجخمِاث التي حِمل ٗحها".
ٟما ًم ً١حِسٍ ٙاإلاىاؿ٘ت  ISO 26000بإنها " :1مىاؿ٘ت ُاإلاُت جٜدم ؤلازػاداث الِامت للمبادت
ألاطاطُت الخاؿت باإلاظاولُت الاظخماُُت للماطظاث واإلاىاكُّ والٜلاًا اإلاسجبوت بهاٟ ،ما جخوسٚ
ؤًلا للىطاثل التي جم ً١اإلااطظاث مً بدزا ٤م٘هىم اإلاظاولُت الاظخماُُت كمً بهاز
الاطتراجُجُاث وآلالُاث واإلامازطاث والِملُاث الخاؿت بها".
وجخ٢ىن اإلاىاؿ٘ت مً البىىد الخالُت:2
 امللدمت :وحؼمل مِلىماث خى ٤مدخىي اإلاىاؿ٘ت، البىد1املجال :وٍسف حِسٍ ٙمىكىَ اإلاىاؿ٘ت ومدي حٔوُتها وخدود ٛابلُتها للخوبُ،ٝ البىد 2املساحع اللياسيت :وٌٍهس ٛاثمت الىزاث ٝاإلام ً١وظىدها والتي ٌظخىظب ٛساءتها خظبدزظت ازجباهها باإلاىاؿ٘ت،
 البىد 3املطؿلحاث والخعازيف :وٍبن اهم اإلاـولخاث اإلاظخسدمت في اإلاىاؿ٘ت وحِسٍ٘اتها، البىد 4سياق املسؤوليت الاحخماعيت :وٍخِل ٝبالظُا ٚالخازٍخي والخدًض واهم اإلاىاكُّ التيجٌهس مً زال ٤هبُِت م٘هىم اإلاظاولُت الاظخماُُت بكاٗت بلى اإلاىاكُّ اإلاوسوخت مً ٛبل
الاهساٖ ذاث اإلاـلخت،
 البىد 5مبادئ املسؤوليت الاحخماعيت للمؤسساث :وٍخمشل في اهم مبادت اإلاظاولُتالاظخماُُت للماطظاث اإلاظخمدة مً مسخل ٙاإلاـادز مّ جٜدًم جىظحهاث جسف هره الازحرة،
 البىد 6الخىحيه الخاص باملىغىعاث واللػاًا الجىهسيت املخعللت باملسؤوليت الاحخماعيت:وٍدىاو ٤هرا البىد مجمىُت مً اإلاىاكُّ والٜلاًا الجىهسٍت اإلاسجبوت باإلااطظت ،هاهًُُ ٣
الٜلاًا اإلاِبر ُجها مً ٛبل الاهساٖ ذاث اإلاـلخت اإلاِىُت بهرا الجاهب،

 1حممد فالق ،مساهمة المسؤولية االجتمايية في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة في منظمات األيمال ،دراسة ميدانية في المؤسسات
االتقتاادية الجزائرية الحاصلة يلى شهادة االيزو  ،0000أطروحة دكتوراه غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية ،جامعة الشلف،2014/2013 ،

ص .101

2

Social Responsibility ISO 26000 tells it like it is, ISO FOCUS+, The magazine of international organization
for standardization, volume 2, No 3, march 2011, p 11.
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 البىد 7جىحيه املؤسساث لخؿبيم املسؤوليت الاحخماعيت :بذ ًٜدم جىظحهاث مهمت لخوبُٝاإلاظاولُت الاظخماُُت في اإلااطظت وجدُُمه بالظُاطاث واإلاىاهج وجددًد اإلاىاكُّ وجُُٜم
الاداء وؿُآت الخٜازٍس والاجـا،٤
 مالحم إزشادًت :بن اإلاىاؿ٘ت وباإلكاٗت الى البىىد الظابٜت ٗةنها مدمت بمالخ ٝبزػادًتحظخسدم ُىد الخاظت بلحها وجٌم -:ملخً ٝسف اإلابادزاث الخوىُُت وؤدواث زاؿت باإلاظاولُت
الاظخماُُت -ملخً ٝسف بِم اإلاسخـساث الهم اإلاـولخاث اإلاظخِملت في اإلاىاؿ٘ت.
 بيان باملساحع املخطلت باملىغىع.والؼ٢ل البُاوي الخالي ٌظخِسق مسووا جىكُدُا إلاىاؿ٘ت  ISO 26000اإلاِىُت باإلاظاولُت
الاظخماُُت للماطظاث ومظاهمتها في جد ُٜٝالخىمُت اإلاظخدامت.
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الشيل زكم (  :)11عسع جخؿيؿي ملىاضفت ISO 26000
بند

مجال التطبيق
1

تحديد األطراف ذات الماالح والحوار

دليل إرشادي جلميع أنواع
ادلنظمات بغض النظر عن

تحديد المسؤولية المجتمعية

معهم

حجمها أو متركزها
الماطلحات

بند 2

حوكمة المنظمات

والتعاريف

ادلصطلحات وادلختصرات
فهم المسؤولية المجتمعية

تعظيم مساهمة المنظمات في تحقيق التنمية المستدامة

التنمية

تقضايا

العدالة في

والمجتمع

المستهلك

التشغيل

البيئة

يالتقات

حقوق

وظروف

اإلنسان

العمل

المحلي

بند 3

مبادئ المسؤولية المجتمعية
بند 4

التارفات والتوتقعات ذات الالة

المساءلة،

الشفافية،

السلوك األخالتقي ...الخ.

فهم حقيقة الم م

العالتقات بين

من تقبل المنظمة

خاائص المنظمة

االتاال

داخل المنظمة

المبادرات

ممارسات إدماج

المتعلق بالم م

دمج الم .م

الطويية

الم م في المنظمة

المتعلقة بالم م

تحسين الماداتقية

إيادة النظر وتحسين

في إطار الم.م

ممارسات المنظمة
المرتبطة بالم .م

المالحق :أمثلة ين أدوات المبادرات الطويية للم م

البيبليوغرافيا :الماادر ،الوثائق واالرشادات

Source : Isabelle Cadet, Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE), responsabilité éthiques et
utopies, Les fondements normatifs de la RSE, Etude de la place du droit dans les organisations,
Thèse pour l„obtention du doctorat en sciences de gestion, le CNAM, France, 2014, p. 181.
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زاهيا :مبادئ املىاضفت ISO 26000
جٜىم اإلاىاؿ٘ت ُ ISO 26000لى طبِت مبادت ؤطاطُت جخمشل في:1
 .1مبدأ اللابليت للمساءلتٌِ :ني هر اإلابدؤ ؤن جٜبل اإلااطظت وحظخجُب لجمُّ ؤُما ٤اإلاظاءلت
ًُ آزاز ؤوؼوتها ججاه البِئت واإلاجخمّ ،التي جٜىم بها الهُئاث الٜاهىهُت اإلاسىلت بخوبُٝ
الٜىاهحن والدؼسَِاث اإلاِمى ٤بها في هرا اإلاجاٟ ،٤ما ًجب ُلى اإلااطظت ؤًلا ؤن تهخم بجىدة
ٛسازاتها واطتراجُجُاتها وُُٟ٘ت جوبُٜها في اإلاجخمّ والبِئت التي حِمل ٗحها.
 .2مبدأ الشفافيتً :جب ؤن جخدلى اإلااطظاث بمبدؤ الؼ٘اُٗت الخامت خُا ٤ظمُّ ٛسازاتها
وؤوؼوتها ججاه البِئت واإلاجخمّ الري حِمل ُٗهٟ ،ما ًجب ُلحها ؤن ج٘صح بـىزة واضخت
ودُٜٛت وػ٘اٗت ًُ مسخل ٙالٜسازاث والظُاطاث وألاوؼوت لخ٢ىن واضخت وؿادٛت ومِلً
ُجها لجمُّ ألاهساٖ ذاث اإلاـلخت.
 .3مبدأ السلىن لاخالقيً :جب ؤن حظل ٣اإلااطظت طلى ٞؤزالقي في ظمُّ اإلاجاالث وٍخجلى هرا
الظلى ٞفي ألاماهت والـد ٚوالِد ٤ججاه ظمُّ ألاهساٖ والهُئاث وألاشخاؾ وختى الخُىاهاث
والبِئت ،وٍخم ذل ٣مً زال:٤
 جددًد واُخماد مجمىُت اإلاِاًحر اإلاخِلٜت بالظلى ٞألازالقي دازل اإلااطظت. الاُخماد ُلى آلُاث السٛابت وكىابى اإلاساٛبت. حصجُّ وحِصٍص آلُاث مىّ خدور ؤي حِازق في اإلاـالح الخاؿت باإلااطظت ٛد ًادي بلى طلىٞٓحر ؤزالقي.
 بوؼاء ووكّ هُ٢ل ٌظاُد ُلى حِصٍص الظلى ٞألازالقي. .4مبدأ احترام أصحاب املطالحً :يبغي ُلى اإلااطظت وٜٗا لهرا اإلابدؤ ألازر بِحن الاُخباز ظمُّ
ألاهساٖ ذاث اإلاـلخت في وؼاهاتها وُملُاتها ومىخجاتها وجٜىم اإلااطظت بخِسٍ ٙهره ألاهساٖ
وجددًدهم وجـيُ٘هم ومِسٗت خاظاتهم وجولِاتهم واوؼٔاالتهم والِمل ُلى الاطخجابت لهم ،بذ
ًخىظب ُلى هره ألازحرة الُٜام ب:
 جددًد ألاهساٖ ذاث اإلاـلخت ذاث الِالٛت باإلااطظت. ؤن جخِسٖ ُلى اوؼٔاالتهم وجولِاتهم.1

La Responsabilité Sociétale Des Organisations : Proposition d’un modèle pour l’intégration de iso
26000, p p22-26.sur le site :https ://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/ environnement/
documents / Essais_2013/.
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 ؤن حِترٖ بدٜىٛهم الٜاهىهُت ومـالخهم الؼسُُت. بدزا ٞاإلاىٌمت لخـيُ ٙألاهساٖ ذاث اإلاـلخت وجسجُبهم خظب دزظت جإزحرهم ُلى اإلااطظت. .5مبدأ احترام سلؿت اللاهىن :بمِنى الاهـُاَ وؤلاذُان ؤو الخلىَ لظُادة الٜاهىن الري
ًجب ؤن ٌِلى ُلى الجمُّ وال ًد ٝألي هسٖ ؤن ال ًسلّ للٜاهىنٟ ،ما ًجب ؤن جلتزم
اإلااطظت بجمُّ الٜىاهحن واللىاثذ والدؼسَِاث الٜاهىهُت والدولُت ،وؤن ج٢ىن ظمُّ وؼاهاتها
ومىخجاتها كمً بهاز الٜاهىن والدؼسَّ اإلاِمى ٤بهما.
 .6مبدأ احترام لاعساف الدوليت للسلىنً :خىظب ُلى اإلااطظت اخترام اإلاِاًحر الِاإلاُت للظلىٞ
وؤن حظعى ظاهدة الخترام ألاُساٖ والُٜم والظلىُٟاث الِاإلاُت.
 .7مبدأ احترام حلىق إلاوسان :بذا ٠ان مبدؤ اخترام خٜى ٚؤلاوظان هى ٛلُت ظىهسٍت في
الخىمُت اإلاظخدامت ٗةن اخترام هره الخٜى ٚهي ٟرلٛ ٣لُت مهمت للٔاًت في اإلاىاؿ٘ت ISO
 26000اإلاخِلٜت بمظاهمت اإلااطظت في جد ُٜٝاإلاظاولُت الاظخماُُت بىؿ٘ها دُامت ؤطاطُت
لهره الخىمُت ،وبالخالي ًجب ُلى اإلااطظت ؤن جدترم ظمُّ خٜى ٚألاوظان اإلاىـىؾ ُلحها في
اإلاُشا ٚالِالمي وهرا ؤلاهاز ًجب ُلى اإلااطظت ؤن جٜىم بماًلي:
 حصجُّ واخترام وحِصٍص خٜى ٚؤلاوظان ٟما هف ُلحها اإلاُشا ٚالِالمي لخٜى ٚؤلاوظان. اٛخىاَ اإلااطظت بإن ظمُّ هره الخٜى ٚحِد ُاإلاُت وُامت وجوب ٝفي ظمُّ الدو٤الدًمٜساهُت.
 ؤن جبادز باجساذ بِم ؤلاظساءاث مً ؤظل الِمل ُلى اخترام خٜى ٚؤلاوظان في البلدان التي الجدمي خٜى ٚؤلاوظان.
زالثا :فىائد مىاضفت ISO 26000
وٍم ً١للماطظت جد ُٜٝالِدًد مً ال٘ىاثد اإلاهمت ُىد جبىحها اإلاظاولُت الاظخماُُت مً ؤهمها ما
ًلي

:1

 حصجُّ ظِل ُملُت اجساذ الٜسازاث ُلى ؤطاض ٗهم مخوىز لخولِاث اإلاجخمّ ،وال٘سؾ اإلاسجبوتباإلاظاولُت اإلاجخمُِت؛
 حِصٍص طمِت اإلاىٌمت وحصجُّ زٜت ؤٟبر للجمهىز بخِصٍص ؤداء هخاثج اإلاىٌماث وجدظِىه؛ جدظحن وجىٌُم الِالٛت مّ ألاهساٖ اإلاِىُت؛ 1مرمي قطوش ،مرجع سابق ،ص .12
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 حِصٍص والء الِما ٤واإلاىً٘حن وزّٗ مِىىٍاتهم ،وجدظحن طالمت وصخت الِاملحن والاهخمام بدٜىٛهماإلاسخل٘ت؛
 جدظحن اُخمادًت وهصاهت الخِامالث مً زال ٤اإلاؼازٟت الظُاطُت اإلاظاولُت ،واإلاىاٗظت الِادلت،واوِدام ال٘ظاد؛
 اإلاىّ ؤو الخد مً الـساُاث اإلادخملت مّ اإلاظتهل١حن بؼإن اإلاىخجاث ؤو الخدماث؛ اإلاظاهمت في خُىٍت اإلاىٌمت ُلى اإلادي الوىٍل ًُ هسٍ ٝحِصٍص اطخدامت اإلاىازد الوبُُِت والخدماثالبُئُت؛
 اإلاظاهمت في اإلاـلخت الِامت ،وحِصٍص اإلاجخمّ اإلادوي واإلااطظاث ٓحر الخ٢ىمُت.ً
وبالخاليٗ ،ةن اإلاىاؿ٘ت الدولُت جٜدم دلُال بزػادًا لجمُّ ؤهىاَ اإلايؼأث ُٗما ًلي:
 مظاُدة اإلاىٌماث في جددًد مظاولُاتها اإلاجخمُِت وحِصٍص ممازطاتها وجوبُٜاتها. جٜدًم دلُل ُملي لخوبُ ٝمجاالث اإلاظاولُت اإلاجخمُِت ،وحِصٍص مـداُٛت الخٜازٍس والادُاءاث التيجـدزها اإلاىٌماث في هرا الؼإن.
 جىاٗ ٝاإلاىٌماث واحظاٛها مّ الٜىاهحن والدؼسَِاث اإلادلُت والدولُت وال٘ىُت. -وؼس م٘اهُم ومـولخاث اإلاظاولُت اإلاجخمُِت وجىطُّ داثسة الاهخمام والىعي بها.

املؿلب الثاوي :املىاضفاث اللياسيت الطادزة مً مىكماث وهيئاث دوليت أخسي
جخمشل في مجمىُت مً اإلاىاؿ٘اث واإلاِاًحر الـادزة ًُ مىٌماث وهُئاث دولُت زازط اإلاىٌمت
الِاإلاُت للمىاؿ٘اث الُٜاطُت الدولُت الاًصو ،وٍم ً١اطخِساق اإلاىاؿ٘اث الخالُت:
الفسع لاول :هكام الصحت والسالمت املهىيت OHSAS 18001
في طىت  1999ؿدزث اإلاىاؿ٘ت  ًُ OHSAS 18001هُئت اإلاىاؿ٘اث البرًواهُت ( British
) Standards Institute (BSIوهي ُبازة ًُ طلظلت لخُُٜم الظالمت والصخت اإلاهىُت في اإلااطظاث،
لخم١جها مً الخد١م في مساهس الظالمت والصخت اإلاهىُت وجدظحن ؤداءها ،ودمحذ هره اإلاىاؿ٘ت
بحن مِاًحر هُئت الظالمت والصخت اإلاهىُت  OSHAومِاًحر هٌام بدازة الجىدة  ،ISO 9001وٛد اهدؼسث
اإلاىاؿ٘ت  OHSAS 18001في الِالم ُلى هوا ٚواطّ ظدا ،مّ كسوزة ؤلاػازة ؤن اإلاىاؿ٘ت اإلاوبٜت
آلان هي  ، OHSAS 18001 :2007ومما هى ظدًس باإلاالخٌت ؤًلا ؤن مخولباث هره اإلاىاؿ٘ت حٔوي
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ظمُّ مخولباث ؤي هٌام بدازة طالمت وصخت مهىُت ،وَِخمد مدي جوبُ ٝهره اإلاىاؿ٘ت في ؤًت
ماطظت ُلى ُدة ُىامل ؤهمها:1
 طُاطت الظالمت والصخت اإلاهىُت باإلااطظت؛ هبُِت ومساهس اإلااطظت؛ حُِٜداث الِملُاث في اإلااطظت.بن هٌام الصخت والظالمت اإلاهىُت  OHSAS 18001هى هٌام ُالمي لئلدازة الصخت والظالمت اإلاهىُت
وٍخإل ٙمً ظصثحن وهما 18001 :2و .18002
وَِد هٌام  18001بمشابت جوبُ ٝجُُٜمي ألهٌمت بدازة الصخت و الظالمت اإلاهىُت وٛد جم وكِه
واُخماده ل٢ي ٌظاُد اإلااطظاث ُلى جلبُت التزاماتها اإلاخِلٜت بالصخت والظالمت اإلاهىُت بإطلىب ِٗا،٤
ؤما هٌام ُٜٗ 18002دم بزػاداث لخوبُ ٝهٌام ٟ 18001ما ًىضح ؤًلا مخولباجه وُُٟ٘ت الخوبُٝ
والدسجُل ،والىٌامحن مِا ً٢ىهان مِاًحر وؤطالُب إلدازة الصخت والظالمت اإلاهىُت دازل اإلااطظاث.
ًم ً١جوبُ ٝاإلاىاؿ٘ت  OHSAS 18001في ظمُّ اإلااطظاث التي جسٓب في جإطِع هٌام طالمت
وصخت مهىُت إلاىّ ؤو جٜلُل اإلاساهس التي ٛد ًخِسق لها الِاملحن ؤو الجهاث اإلاِىُت ظساء ؤوؼوتها
اإلاسخل٘ت ،وجوبُ ٝوؿُاهت والخدظحن اإلاظخمس لهرا الىٌام ،والخإُٟد ُلى موابٜتها لظُاطت الظالمت
والصخت اإلاهىُت التي حِلجها اإلااطظت ،وبُان جل ٣اإلاوابٜت لآلزسًٍ.
وبن اإلاىاؿ٘ت ً OHSAS 18001م ً١ؤن جىوبُ ٝلى ؤي ماطظت جسٓب في:3
 بوؼاء هٌام بدازة الصخت والظالمت في الِمل مً ؤظل بشالت ؤو جٜلُل اإلاساهس ُلى الِاملحن وألاهساٖاإلاِىُت ألازسي التي ٛد ج٢ىن في زوس للصخت اإلاهىُت وألاوؼوت ذاث الـلت بظالمت اإلااطظت؛
 -جىُ٘ر وؿُاهت وجدظحن هٌام بدازة الصخت والظالمت في الِمل؛

 1نظام إدارة السالمة والاحة المهنية  ،OHSAS 18001عن ادلوقع االلكرتوين http://www.iso-tec.com :تاريخ التصفح
.2011/01/03
 2الدورة التدريبية اخلاصة بنظام إدارة السالمة والصحة ادلهنية  OHSAS 18001 :2007عن الرابط االلكرتوين:
 https://www.mu.edu.sa/sites/default/files/content-files/slamah.pdfتاريخ التصفح .2011/01/03
3

Gabbai Philippe, SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA SECURITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL ( S
M S ) ,p.17. sur le site : http://www.sante-securite
paca.org/risques_prevention/systemes_management/systeme_de_management_securite_sante_au_travail_sms.pd
f
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 كمان الامخشا ٤لظُاطت الصخت والظالمت اإلاهىُت؛ بًهاز هرا الامخشا ٤بلى ؤظصاء وؤهساٖ ؤزسي؛ هلب ػهادة حسجُل هٌام بدازة الصخت والظالمت في الِمل مً ٛبل و٠الت زازظُت؛ بظساء ُملُت الخُُٜم الراحي وبؿداز ؤلاُالن الراحي الخاؾ بِملُت اإلاوابٜت.أوال :فىائد املىاضفت OHSAS 18001
هىا ٞالِدًد مً ال٘ىاثد التي ًم ً١للماطظت ؤن جدٜٜها مً هٌام بدازة الظالمت والصخت
اإلاهىُت  OHSAS 18001ولِل مً بُجها ما ًلي:1
 جد ُٜٝمِاًحر هُئت الظالمت والصخت اإلاهىُت ألامسٍُ١ت . OSHA الظالمت الجظدًت للِاملحن واإلاخِاملحن مّ اإلااطظت طالمت اإلااطظت مً الخِسق للخساث. ٝ الظالمت مً ال٢ىازر . طالمت الىٜل. طالمت اإلاباوي. زوت الوىازت وؤلازالء ُىد اللسوزة. خـس ٠اٗت اإلاساهس وُُٟ٘ت ج٘اديها. جد ُٜٝحِلُماث ولىاثذ الدولت بهرا الخـىؾ باإلااطظت.زاهيا :مً املىاضفت  OHSAS 18001إلى معياز ISO 45001
مً ؤظل مىاظهت كٔىهاث خىادر الِمل وألامساق اإلاهىُت ذاث الـلت بمسخل ٙوؼاهاث
اإلااطظتٗ ،ةن اإلاىٌمت الِاإلاُت للمىاؿ٘اث الُٜاطُت  ISOبدؤث طىت  2015الِمل مً ؤظل بىاء

 1نظام إدارة السالمة والصحة ادلهنية  ،OHSAS 18001مرجع سابق.
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واُخماد مُِاز ISO 45001الخاؾ بالجاهب ألامني مً ؤظل الخدظحن اإلاظخمس لخماًت الِما ٤والخد
مً اإلاساهس التي ًخِسكىن لها في بِئت الِمل.1
وبحن ػهسي مازض وماي مً طىت  2015اظخمّ ممشلي  60بلد ُلى في مىٌمت الِمل الدولُت ،مً
ؤظل الدؼاوز خى ٤هرا اإلاُِاز ،وؤن مشل هرا اإلاُِاز الدولي طِظمذ في اإلاظخٜبل للماطظاث مً جىُ٘ر
هٌام إلدازة الظالمت والصخت اإلاهىُت ،وٍبٜى ؤن وؼحر بإهه مُِاز هىعي مً هسٖ اإلااطظاث ولِع
بظبازي.2
 ISO 45001هى اإلاُِاز الدولي الجدًد الري بدؤ في الٌهىز في ػهس اٟخىبس 2016إلدازة الصخت
والظالمت في الِمل ،وهى الري ًلمً خماًت صخت وطالمت الِما ٤في ؤًت ماطظت .وؤن هرا اإلاُِاز هى
مً ؤخدر الخوىزاث التي ُسٗتها اإلاىٌمت الِاإلاُت للخُِٜع ،وَِنى بالصخت والظالمت اإلاهىُت وٍىولٝ
مباػسة مً اإلاىاؿ٘ت .OHSAS 18001
وَِسٖ مُِاز  ISO 45001الخاؾ بالصخت والظالمت اإلاهىُت جٜدما ٟبحرا مٜازهت مّ اإلاىاؿ٘ت
 OHSAS 18001اإلاِىُت براث الؼإن ،خُض ٌِمل وٗ ٝؤطع ؤزسي للِمل ،خُض ًبحن ط١سجحر لجىت
جىخُد هٌم بدازة الصخت والظالمت اإلاهىُت  " Florence Sailletؤن الومىح هى الرهاب بلى ؤبِد مً
اإلاىاؿ٘ت  OHSAS 18001الري وكِخه ) British Standards Institute (BSIطىت  1999واإلاِد٤
طىت  ،2007خُض ؤن اإلاُِاز ٌ ISO 45001ؼمل وٍدزل م٘هىم اإلاؼازٟت اليؼوت مً هسٖ اإلاىً٘حن
وممشلحهم الىٜابُحن في ُملُت الىٛاًت مً اإلاساهس ،بكاٗت بلى م٘هىم زوح اإلابادزة في بدازة مساهس
الصخت والظالمت اإلاهىُت.
ٟما وسجل بإن  ISO 45001الجدًد طُ٢ىن هُ٢ل زُّٗ اإلاظخىي مٜازهت مّ  ISO 9001اإلاخِلٝ
بةدازة الجىدة و  ISO 14001اإلاخِل ٝبىٌام ؤلادازة البِئت ،وال٘١سة هي حظهُل وجِظحر الىهج لُ٢ىن ظىبا
بلى ظىب مّ ُدد ٟبحر مً اإلاخولباث اإلاؼترٟت بحن اإلاِاًحر التي حؼ٢ل الشالسي اإلاخ٢ىن مً الجىدة ،البِئت
والصخت والظالمت (.)Q,E,SSTوالؼ٢ل اإلاىالي ًىضح بازخـاز ُُٟ٘ت مُالد وًهىز مُِاز ISO 45001
مً زال ٤جوىز اإلاِاًحر الُٜاطُت الِاإلاُت اإلاسخل٘ت بكاٗت بلى اإلاىاؿ٘ت .OHSAS 18001

1

La certification Iso 450001 DEKRA certification sur le site: http://www.dekra-certification.fr/certification-desystemes/la-certification-iso- 45001
2
De L’OHSAS 18001 a L’ISO 45001 : Les Dernières avancées du projet de norme ISO sur la santé et la
sécurité au travail sur le site : http://normalisation.afnor.org/actualites/de-lohsas-18001-a-liso-45001.
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الشيل زكم (  :)12قهىز وجؿىز معياز ISO 45001
القانون الجنائي

القانون المتعلق بحوادث

القانون المتعلق بالاحة

القانون المتعلق بحوادث

العمل واألمراض المهنية

والسالمة المهنية

العمل

1985

2004

مشروع تحديث

1979

1931

نظام السالمة

والاحة المهنية
)SST( 2011
OHSAS
18001
ISO 45001

أنظمة الاحة
والسالمة المهنية

1999-2007

Bird
1950-70

Heinrich
1931

)(2016

2015

2012

2000-2008

و ISO 9001

* HLS

ISO 9001

1996-2004

1987-1994

ISO 14001

ISO 9001-2-3

ISO 14001

* هيكلة يالية المستوى

Source : René Hould, ISO 45001 : vers une gestion intégrée Qualité, Environnement et Santé et
sécurité, Association québécoise pour l„hygiène, la santé et la sécurité du travail, 19 mai 2016, p 06.

مً زال ٤الؼ٢ل ؤُاله هالخٍ بإن اإلاُِاز ً ISO 45001هس مً زال ٤الِدًد مً اإلادواث
الخازٍسُتٟ ،ما ؤن ٠ل مسخلت ٠اهذ جسٟص ُلى ظاهب مً الجىاهب التي تهخم بسُاًت اإلاىازد البؼسٍت
واإلاداٌٗت ُلحها وجبُان الٜىاهحن اإلاخِلٜت بها مىر طىت  1931بلى ٓاًت طىت .2004
بن هرا الخوىز جصامً مّ ًهىز الِدًد مً اإلاِاًحر الُٜاطُت الِاإلاُت مشل  ISO 9001والري ٠ان
ًساعي الجاهب الاٛخـادي للخىمُت اإلاظخدامت واإلاخمشل في هٌام بدازة الجىدة ،و  ISO 14001الري ًساعي
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البِد البُئي للخىمُت اإلاظخدامت ؤي هٌام ؤلادازة البُئُت ،ومُِاز  OHSAS 18001الري يهخم باإلاداٌٗت
ُلى صخت وطالمت الِاملحن في اإلااطظت ،وفي ألازحر ًهس مُِاز  ISO 45001الري ًخىاٗ ٝمّ اإلاىاهج
الجدًدة إلؿدازاث  9001و  14001والري ًبحن زئٍت الخ٢امل بحن اإلاِاًس الشالزت (الجىدة ،البِئت،
الصخت والظالمت اإلاهىُت) في هٌام ؤلادازة الاطتراجُجُت للماطظت.
زالثا :فىائد معياز ISO 45001
لٜد ؿمم اإلاُِاز  ISO 45001لُ٢ىن ؤداة ُاإلاُت لدُم بدازة الصخت والظالمت في الِمل ،وطُِمل
هرا اإلاُِاز باليظبت لجمُّ اإلااطظاث السآبت بالِمل به مً جىٗحر خماًت ؤٗلل للِما ٤واإلاىً٘حن ،بذ
طُىٗس للماطظت ٗىاثد داثمت في مجا ٤الىٗساث.
و ٟما اجطح مً ٗىاثد اإلاىاؿ٘ت ٗ OHSAS 18001ةن اإلاُِاز ٌ ISO 45001ظاُد في جدظحن بدازة
مساهس الاُما ٤والىٌس باالهخمام والِىاًت للصخت والظالمت اإلاهىُت في ظمُّ وًاث ٙألاُما ٤وشٍادة
جباد ٤اإلامازطاث الخظىت ؤو الجُدة مً هسٖ اإلااطظاث في مجا ٤الصخت والظالمت اإلاهىُت ،ووٜٗا
إلاىٌمت الِمل الدولُت والتي حؼاز ٞبيؼان ٟبحر في هرا اإلاجا ،٤زاؿت في جدمل الِبء الاٛخـادي
الىاظم ًُ ممازطاث الظالمت والصخت اإلاهىُت باليظبت ألصخاب اإلااطظاث الِاملحن بهرا اإلاُِاز
(الىاجج ًُ الخٜاُد اإلاب١سٜٗ ،دان اإلاىً٘حن اإلااهسًٍ ،الخُٔب ،ؤٛظان الخإمحن اإلاسجِ٘ت بظبب
الخىادر وألامساق اإلاسجبوت بالِمل ...بلخ).1
ٟما ؤن اإلاُِازٌ ISO 45001ظاُد ُلى وكّ مدىز الاهخمام بٜلاًا الصخت والظالمت اإلاسجبوت
مباػسة بمسخل ٙوؼاهاث اإلااطظاث ،وجخجلى ٗىاثده ُٗما ًلي:2
 ججىب الٜل ٝاإلاتزاًد للِما ٤واإلاٜاولحن مً الباهً واإلاىزدًً الخازظُحن؛ مً ؤظل مؼازٟت ؤٟثر اطخدامت وػمىلُت خى ٤الصخت والظالمت اإلاهىُت؛ جسُ٘م اإلاساهس التي ًخِسق لها الِما ٤اإلاِىُحن مباػسة؛ جسُ٘م ج٢الُ ٙالخإمحن؛ ل٘ذ الاهدباه الخوىعي ججاه الِما ٤واإلاىً٘حن في اإلااطظت وما ًىجس ُجها مً ؤزاز بًجابُت.1

De L’OHSAS 18001 a L’ISO 45001 : Les Dernières avancées du projet de norme ISO sur la santé et la
sécurité au travail .op.cit.
2
La certification Iso 450001 DEKRA certification. .op.cit.
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الفسع الثاوي :معياز املساءلت الاحخماعيت SA 8000
ٌِخبةةر مُِةةاز اإلاظةةاءلت الاظخماُُةةت  SA 8000ؤداة ال ٓنةةى ُجهةةا فةةي اإلااطظةةاث للمظةةاهمت فةةي جدُٜةةٝ
الخمُةةت اإلاظةةخدامت ُلةةى اإلاظةةخىي الجصجةةي ُلةةى ٓةساز بةةاقي اإلاِةةاًحر واإلاىاؿةة٘اث ذاث الـةةلت باإلاىكةةىَ ،وذلةة٣
ل٢ىهةةه يهةةخم بخدُٜةة ٝالبِةةد الاظخمةةاعي للخىمُةةت اإلاظةةخدامت فةةي اإلااطظةةاث ٟمةةا طىىضةةخه فةةي ج٘اؿةةُل هةةرا
ال٘سَ.
أوال :مفهىم معياز املساءلت الاحخماعيت SA 8000
هة ةةى مُِة ةةاز ؤو ػة ةةهادة ٛابلة ةةت للخة ةةد ُٝٛحِمة ةةل ُلة ةةى حصة ةةجّ اإلااطظة ةةاث لخوة ةةىٍس والخ٘ة ةةاي ُلة ةةى جوبُة ةةٝ
اإلامازط ةةاث اإلاٜبىل ةةت اظخماُُ ةةا ف ةةي بِئ ةةت الِم ةةل .و ٛةةد ج ةةم اُخم ةةاده ط ةةىت  1997م ةةً ٛب ةةل مىٌم ةةت اإلاظ ةةاءلت
الاظخماُُةةت الدولُةةت ٟمةةا ؤهةةه ًم١ةةً جوبُٜةةه فةةي ظمُةةّ ؤهدةةاء الِةةالم وفةةي ظمُةةّ اإلااطظةةاث ،بةةل هةةى ؤداة
مُ٘دة للٔاًت في ُٛاض ومٜازهت والخد ٜٝمً اإلاظاءلت الاظخماُُت في م٢ان الِمل.1
بن مُِةةاز ٌِ SA 8000خبةةر مةةً بةةحن ؤهٌمةةت ؤلادازةُ ،لةةى ٓةساز مِةةاًحر  .ISOوجخولةةب مِةةاًحر هٌةةم ؤلادازة ؤن
ال جخى ٛةةُ ٙى ةةد خ ةةدود الخـ ةةىُ ٤ل ةةى الؼ ةةهاداث والخ٘ ةةاي ُلحه ةةا ٗ ٜةةى ،ب ةةل الب ةةد م ةةً دمجه ةةا ف ةةي هٌمه ةةا
وممازطاتها ؤلادازٍت وبزباث الخىاٗ ٝاإلاظخمس مّ مخولباث اإلاُِاز.
ومُِاز اإلاظةاءلت الاظخماُُةت  SA 8000هةى مىاؿة٘ت دولُةت لخُٜةُم اإلاظةئىلُت الاظخماُُةت للماطظةاث
ججة ةةاه مجخمِاتهة ةةا ،والجهة ةةاث اإلاظة ةةخُ٘دة مة ةةً جوبُة ةة ٝهة ةةرا اإلاُِة ةةاز ،وٍدة ةةدد اإلاُِة ةةاز SA 8000اإلاخولبة ةةاث
وهسٍٜةةت الخةةد ُٝٛاإلاىاطةةبت لخُٜةةُم الٌةةسوٖ اإلادُوةةت بم٢ةةان الِمةةل بمةةا فةةي ذلةةُ ٣مالةةت ألاه٘ةةا ٤والِمالةةت
الٜظ ةةسٍت وألام ةةىز اإلاخـ ةةلت بالص ةةخت والظ ةةالمت ف ةةي م ٢ةةان الِم ةةل وخسٍ ةةت الازجب ةةان والخمُح ةةز واإلال ةةاًٜاث ف ةةي
م٢ةةان الِمةةل وؤلاظةساءاث الخإدًبُةةت وطةةاُاث الِمةةل وألاظةةىز ومظةةئىلُت ؤلادازة فةةي تهُئةةت وجدظةةحن ًةةسوٖ
الِمل اإلاىاطبت.
وَظةةدىد اإلاُِةةاز  SA 8000بلةةى مبةةادت اإلاِةةاًحر الدولُةةت لخٜةةى ٚؤلاوظةةان ُلةةى الىدةةى اإلابةةحن فةةي اج٘اُٛةةاث
مىٌم ةةت الِم ةةل الدولُ ةةت واج٘ا ُٛةةت ألام ةةم اإلاخد ةةدة لخ ٜةةى ٚالو٘ ةةل وؤلاُ ةةالن الِ ةةالمي لخ ٜةةى ٚؤلاوظ ةةان .بذ
ًِٜع ؤداء اإلااطظاث في الِدًد مً اإلاجاالث اإلاهمت للمظاءلت الاظخماُُت في م٢ان الِمل:

Sur le site : https://en.wikipedia.org/wiki/SA8000, le 10 /01/2017.
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زاهيا :الشسوؽ واملخؿلباث الخاضت بمعياز املساءلت الاحخماعيت
هى ة ة ةةا ٞال١شح ة ة ةةر م ة ة ةةً الؼ ة ة ةةسون واإلاخولب ة ة ةةاث الت ة ة ةةي وك ة ة ةةِذ ك ة ة ةةىابى د ُٜٛة ة ةةت ًم ١ة ة ةةً للماطظ ة ة ةةاث م ة ة ةةً
زالله ة ة ةةا الاطترػ ة ة ةةاد به ة ة ةةا ل ة ة ةةدمج  ٠ة ة ةةل م ة ة ةةً الٜل ة ة ةةاًا الاظخماُُ ة ة ةةت والبُئُ ة ة ةةت والاٛخـ ة ة ةةادًت ف ة ة ةةي ٛسازاته ة ة ةةا
وهٌمها واطتراجُجُاتها وهي:1
 .1عمالة ة ة ة ةةت لاؾفة ة ة ة ةةالُ :ة ة ة ة ةةدم اط ة ة ة ة ةةخسدام ؤو دُة ة ة ة ةةم ُمالة ة ة ة ةةت ألاه٘ ة ة ة ة ةةا ٤فة ة ة ة ةةي اإلااطظة ة ة ة ةةاث وبجب ة ة ة ة ةةاَ
الظُاط ة ةةاث وؤلاظ ة ةساءاث ٛـ ة ةةد مى ة ةةّ الاه٘ ة ةةا ٤الـ ة ةةٔاز م ة ةةً الِم ة ةةل ف ة ةةي اإلااطظ ة ةةاث وج ة ةةىٗحر م ة ةةا
ً ٘١ة ةةي م ة ةةً ال ة ةةدُم اإلا ة ةةالي وٓح ة ةةره م ة ةةً ؤػ ة ةة٢ا ٤ال ة ةةدُم لخم ١ة ةةحن ه ة ةةاالء ألاه٘ ة ةةا ٤م ة ةةً الالخد ة ةةاٚ
باإلادازض.
 .2العمة ة ة ةةل الج ة ة ة ةةري وإلاحبة ة ة ةةازيُ :ة ة ة ةةدم اطة ة ة ةةخسدام الِمة ة ة ةةل الجبة ة ة ةةري ؤو ؤلالصامة ة ة ةةي او الٜهة ة ة ةةسي وال
ًج ة ة ة ةةىش للماطظ ة ة ة ةةاث ان جد ة ة ة ةةبع او ال ج ة ة ة ةةدّٗ زاج ة ة ة ةةب ؤو اط ة ة ة ةةخدٜاٛاث ؤو ممخل ٢ة ة ة ةةاث ؤو وز ة ة ة ةةاثٝ
مُٜة ة ةةدة إلظبة ة ةةاز اإلاة ة ةةىً٘حن ُلة ة ةةى مىاؿة ة ةةلت الِمة ة ةةل ،بذ ًدة ة ةة ٝللِمة ة ةةا ٤واإلاة ة ةةىً٘حن مة ة ةةً مٔة ة ةةادزة
ؤما ًٟاُملهم بِد ًىم الاهتهاء مً الِمل وُدم اطخسدام ؤو دُم الاججاز بالبؼس.
 .3الصة ة ةةحت والسة ة ةةالمت :البة ة ةةد ُلة ة ةةى اإلااطظة ة ةةت مة ة ةةً جة ة ةةىٗحر م٢ة ة ةةان ُمة ة ةةل آمة ة ةةً وؿة ة ةةخي وؤن حِمة ة ةةل
ُل ة ة ةةى مى ة ة ةةّ الخ ة ة ةةىادر اإلاهىُ ة ة ةةت اإلادخمل ة ة ةةت وان جسـ ة ة ةةف مـ ة ة ةةلخت او ٛظ ة ة ةةم لل ة ة ةةمان الظ ة ة ةةالمت
والص ة ة ة ةةخت اإلاهىِخ ة ة ة ةةحن وان حِخم ة ة ة ةةد حِلُم ة ة ة ةةاث بؼ ة ة ة ةةإن الظ ة ة ة ةةالمت والص ة ة ة ةةخت اإلاهىِخ ة ة ة ةةحن لجمُ ة ة ة ةةّ
الِمة ة ةةا ٤واإلاة ة ةةىً٘حن اإلاة ة ةةىً٘حن ،وحظة ة ةةخِحن بىٌة ة ةةام لل١ؼة ة ةة ٙوججىة ة ةةب والاطة ة ةةخجابت للمسة ة ةةاهس،
و حس ة ةةجُل ظمُ ة ةةّ الخ ة ةةىادر وج ة ةةىٗس مِ ة ةةداث الخماً ة ةةت الصخـ ة ةةُت والِىاً ة ةةت الوبُ ة ةةت ف ة ةةي خال ة ةةت
ؤلاؿة ة ةةابت ذاث الـة ة ةةلت بالِمة ة ةةل وبشالة ة ةةت والخة ة ةةد مة ة ةةً اإلاسة ة ةةاهس ُلة ة ةةى ألامهة ة ةةاث الجة ة ةةدد والخىامة ة ةةل
الِ ة ة ةةامالث فة ة ة ةةي اإلااطظ ة ة ةةت والخ ة ة ةةسؾ ُلة ة ة ةةى الىٌاٗ ة ة ةةت الخاؿ ة ة ةةت ببِئ ة ة ةةت الِم ة ة ةةل و بة ة ة ةاإلاساخُم و
اإلاُ ة ة ة ة ة ةةاه الـ ة ة ة ة ة ةةالخت للؼ ة ة ة ة ة ةةسب ،جس ة ة ة ة ة ةةصًٍ ألآرً ة ة ة ة ة ةةت الص ة ة ة ة ة ةةخُت الىٌُ٘ ة ة ة ة ة ةةت وآلامى ة ة ة ة ة ةةت ،وجلبُ ة ة ة ة ة ةةت
الاخخُاظاث ألاطاطُت.
 .4الحسي ة ة ةةت الىلابي ة ة ةةت والح ة ة ةةم ف ة ة ةةي املفاوغ ة ة ةةت الجماعي ة ة ةةت :اخت ة ة ةرام الخ ة ة ةة ٝف ة ة ةةي حؼ ة ة ةةُ١ل الىٜاب ة ة ةةاث
والاهل ة ة ة ةةمام بلحه ة ة ة ةةا واإلا٘اوك ة ة ة ةةت الجماُُ ة ة ة ةةت ،بذ ًد ة ة ة ةة ٝلجمُ ة ة ة ةةّ ألاٗة ة ة ة ةساد الخسٍ ة ة ة ةةت ف ة ة ة ةةي جىٌ ة ة ة ةةُم
الىٜاب ة ةةاث الت ة ةةي ًسخازونه ة ةةا واإلاظ ة ةةاومت الجماُُ ة ةةت م ة ةةّ ؤص ة ةةخاب اإلااطظ ة ةةاثٟ .م ة ةةا بج ة ةةب ًج ة ةةب
ُل ة ةةى ه ة ةةره الازح ة ةةرة اخت ة ةرام الخ ة ةة ٝف ة ةةي جىٌ ة ةةُم الىٜاب ة ةةاث واإلاظ ة ةةاومت الجماُُ ة ةةت .وُ ة ةةدم الخ ة ةةدزل

.https://en.wikipedia.org/wiki/SA8000, op cit.
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ف ة ةةي مىٌم ة ةةاث الِم ة ةةا ٤ؤو اإلا٘اوك ة ةةت الجماُُ ة ةةت وبُ ة ةةالم اإلا ة ةةىً٘حن به ة ةةره الخ ٜة ةةى ٚوالخد ة ةةسز م ة ةةً
الاهخٜة ة ة ةةام ،خُة ة ة ةةض ًُٜة ة ة ةةد الٜة ة ة ةةاهىن الخٜة ة ة ةةى ،ٚوَظة ة ة ةةمذ للِمة ة ة ةةا ٤باالهخسة ة ة ةةاب بدسٍة ة ة ةةت إلامشلة ة ة ةةحهم
وك ة ة ةةمان ُة ة ة ةةدم الخمُح ة ة ةةز كة ة ة ةةد اإلا ة ة ةةىً٘حن الِة ة ة ةةاملحن ف ة ة ةةي مىٌمة ة ة ةةاث الِم ة ة ةةا ٤وكة ة ة ةةمان وؿة ة ة ةةى٤
اإلامشلحن بلى الِما ٤في م٢ان الِمل.
 .5الخميية ة ةةز :ال جمُحة ة ةةز ُلة ة ةةى ؤطة ة ةةاض الِة ة ةةس ٚؤو ألاؿة ة ةةل الٜة ة ةةىمي ؤو الاظخمة ة ةةاعي ؤو الواث٘ة ة ةةت ؤو اإلاىلة ة ةةد
ؤو الة ة ة ةةدًً ؤو ؤلاُاٛة ة ة ةةت ؤو هة ة ة ةةىَ الجة ة ة ةةيع ؤو ُلة ة ة ةةىٍت الىٜابة ة ة ةةت ؤو آلازاء الظُاطة ة ة ةةُت ؤو الِمة ة ة ةةس .بذ
ال ًىظ ة ة ة ةةد جمُح ة ة ة ةةز ف ة ة ة ةةي الخىًُ ة ة ة ةة ،ٙواإلا٢اٗ ة ة ة ةةإة ،والخـ ة ة ة ةةىُ ٤ل ة ة ة ةةى الخ ة ة ة ةةدزٍب والتر ُٛة ة ة ةةت ،وبنه ة ة ة ةةاء
الخدم ة ة ةةت ،و الخٜاُ ة ة ةةد ُ .ة ة ةةدم الخ ة ة ةةدزل ف ة ة ةةي ممازط ة ة ةةت مب ة ة ةةادت ؤو ممازط ة ة ةةاث اإلا ة ة ةةىً٘حن وخٌ ة ة ةةس
التهدً ة ة ةةد والخِظ ة ة ةة ٙوالاط ة ة ةةخٔال ٤والظ ة ة ةةلى ٞالٜظ ة ة ةةسي ف ة ة ةةي ؤم ة ة ةةا ًٟالِم ة ة ةةل ؤو مساٗ ة ة ةة ٝالؼ ة ة ةةسٟت
جدذ ؤي ًسٖ مً الٌسوٖ.
 .6املمازسة ة ة ة ةةاث الخ دً ية ة ة ة ةةت :مِاملة ة ة ة ةةت ظمُة ة ة ة ةةّ الِمة ة ة ة ةةا ٤و اإلاة ة ة ة ةةىً٘حن ب١سامة ة ة ة ةةت واخت ة ة ة ة ةرام ُ،ة ة ة ة ةةدم
الدظة ة ة ةةامذ بهالٛة ة ة ةةا مة ة ة ةةّ الِٜىبة ة ة ةةت البدهُة ة ة ةةت وؤلاًة ة ة ةةراء الِٜلة ة ة ةةي ؤو البة ة ة ةةدوي لؤلٗ ة ة ة ةساد ؤي مِاملة ة ة ةةت
ٛاطُت ؤو البوظاهُت.
 .7سة ة ةةاعاث العمة ة ةةلً :يبغة ة ةةي ُلة ة ةةى اإلااطظة ة ةةاث الامخشة ة ةةا ٤للٜة ة ةةىاهحن ومِة ة ةةاًحر الـة ة ةةىاُت و ًجة ة ةةب ؤال
جخج ة ةةاوش ط ة ةةاُاث الِم ة ةةل الِادً ة ةةت بم ة ةةا ف ة ةةي ذل ة ةة ٣ط ة ةةاُاث الِم ة ةةل ؤلاك ة ةةاُٗت  ٛة ةةدزاث وهاٛة ة ةةاث
الاٗ ة ة ةساد  ،مة ة ةةّ بِة ة ةةم الاطة ة ةةخصىاءاث .و الِمة ة ةةل ؤلاكة ة ةةافي هة ة ةةىعي ،ولة ة ةةِع مىة ة ةةخٌم ،وال ًصٍة ة ةةد ُة ة ةةً
 12ط ة ة ة ةةاُت ف ة ة ة ةةي ألاط ة ة ة ةةبىَ خظ ة ة ة ةةب بِ ة ة ة ةةم الدؼ ة ة ة ةةسَِاث اإلاِم ة ة ة ةةى ٤به ة ة ة ةةا وؤن الِم ة ة ة ةةل ؤلاك ة ة ة ةةافي
اإلاولىب ٜٗى ً٢ىن بذا جم الخ٘اوق ُلُه مّ ممشلي الِما.٤
 .8امليافة ة ة ة :اختة ة ةرام خ ة ةة ٝالِ ة ةةاملحن ف ة ةةي ألاظ ة ةةس اإلاِِصة ة ة ي ً ة ةةدّٗ ظمُ ة ةةّ الِم ة ةةاُ ٤ل ة ةةى ألا ٛة ةةل الخ ة ةةد
ألادو ة ة ةةى ال ٜة ة ةةاهىوي لؤلظ ة ة ةةىز وألاظ ة ة ةةىز ال٢اُٗ ة ة ةةت لخلبُ ة ة ةةت الاخخُاظ ة ة ةةاث ألاطاط ة ة ةةُت وج ة ة ةةىٗحر ال ة ة ةةدزل
الخ ٜة ة ة ة ة ةةدًسي ،الاط ة ة ة ة ة ةةخٜواُاث ال ألٓة ة ة ة ة ة ةساق جإدًبُ ة ة ة ة ة ةةت م ة ة ة ة ة ةةّ بِ ة ة ة ة ة ةةم الاط ة ة ة ة ة ةةخصىاءاث وألاظ ة ة ة ة ة ةةىز
والاط ة ة ةةخدٜاٛاث الت ة ة ةةي ً ة ة ةةخم ببالٓه ة ة ةةا بىك ة ة ةةىح بل ة ة ةةى الِم ة ة ةةا ،٤ج ة ة ةةدّٗ بوسٍ ٜة ة ةةت مسٍد ة ة ةةت .والِم ة ة ةةل
ؤلاكة ة ةةافي اإلاة ة ةةدٗىَ بظة ة ةةِس ممحة ة ةةز والاطة ة ةةخسدام اإلادٌة ة ةةىز للخِاٛة ة ةةد ٜٗة ة ةةى ُلة ة ةةى الِمة ة ةةل والِٜة ة ةةىد
الٜـة ة ة ةةحرة ألاظة ة ة ةةل ومسووة ة ة ةةاث الخلمة ة ة ةةرة الـة ة ة ةةىاُُت الصاث٘ة ة ة ةةت لخجىة ة ة ةةب الالتزامة ة ة ةةاث الٜاهىهُة ة ة ةةت
ججاه اإلاىً٘حن.
 .9هكم الادازة.
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زالثا :فىائد املىاضفت SA 8000
ؤم ة ة ةةا مة ة ة ةةً ظه ة ة ةةت ال٘ىاث ة ة ةةد الت ة ة ةةي ججىحه ة ة ةةا اإلااطظ ة ة ةةاث م ة ة ةةً الخـ ة ة ةةىُ ٤ل ة ة ةةى ػ ة ة ةةهادة ٗ SA 8000ة ة ة ةةةن
ً
الؼة ة ةةهادة ًة ة ةةخم بؿة ة ةةدازها ُة ة ةةً ظهة ة ةةت حسة ة ةةجُل /ظهة ة ةةت بؿة ة ةةداز مظة ة ةةخٜلت ،ومة ة ةةً زة ة ةةم ٗهة ة ةةي حِخبة ة ةةر مـة ة ةةدزا
لشٜة ة ة ةةت الِمُة ة ة ةةل فة ة ة ةةي ؤن الجهة ة ة ةةت اإلاِخمة ة ة ةةدة مٜابة ة ة ةةل ٛ SA 8000امة ة ة ةةذ بخوبُة ة ة ةة ٝالِملُة ة ة ةةاث الدازلُة ة ة ةةت
الل ة ة ة ة ةةسوزٍت لل ة ة ة ة ةةمان خـ ة ة ة ة ةةى ٤اإلا ة ة ة ة ةةىً٘حن ُل ة ة ة ة ةةى خ ٜة ة ة ة ةةىٛهم ؤلاوظ ة ة ة ة ةةاهُت ألاطاط ة ة ة ة ةةُت ،ول ة ة ة ة ةةرل ٗ ٣ة ة ة ة ةةةن
ػهادة اإلاظاءلت الاظخماُُت  SA 8000جد ٜٝال٘ىاثد الخالُت :1
 جادي لصٍادة والء اإلاىً٘حن وزّٗ ٟ٘اءتهم في الِمل؛ الخد مً مِدالث دوزان الِمالت؛ وكّ ُٛم الؼسٟت مىكّ الخىُ٘ر؛ جدظحن طمِت الؼسٟت في الظى ٚوُالمتها الخجازٍت؛ جدظحن ؤوكاَ حُِحن واطدبٜاء اإلاىً٘حن وجوىٍس ؤدائهم.زابعا  :الخعدًالث والخحدًثاث التي مسذ معياز املساءلت الاحخماعيت SA 8000
ٟما ؤن هرا اإلاُِاز دزلذ ُلُه حِدًالث وجددًشاث طىت ُ 2014لى الىدى الخالي:2
بن مُِاز اإلاظاءلت الاظخماُُت  SA 8000 :2014هى ؤخدر وسخت مً مُِاز  SA 8000ؤهلٜذ في
ػهس ظىان  .2014و٠ان الخدظحن الجىهسي للمُِاز ًخمشل في بدزاط البـمت الاظخماُُت ،وهي ُبازة
ًُ مجمىُت مً ألادواث التي حظاُد اإلااطظاث ُلى ُٛاض وجدظحن هٌام ؤلادازة بؼ٢ل مظخمس مً
ؤظل جدظحن ألاداء الاظخماعي ،ومظاُدتهم ُلى جلبُت مخولباث ُىـس هٌام ؤلادازة مً زال٤
 SA 8000وذل ٣اهوالٛا مً ألادواث الشالزت الخالُت ،التي جم ً١اإلااطظاث مً ُٛاض وجدظحن هٌام
بدازتها:
 .1الخلييم الراحي :جم بهجاش الخُٜةُم الةراحي مةً ٛبةل اإلااطظةت التةي جٜةدم ػةهادة  ،SA 8000وهةى ًمشةل
دزظت ؤطاطُت لىطج هٌام بدازة اإلاىٌمت.
 1عن ادلوقع االلكرتوين ،http://www.iso-tec.com -sa8000 :تاريخ التصفح.2012/01/10 :
Sur le site : http://www.sa-intl.org/index, Le 10/01/2017.
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 .2الخلييم املسخلل :جم بهجاشه مً ٛبةل هُئةت اُخمةاد مِخمةدة ،والخُٜةُم اإلاظةخٜل ٌظةاُد اإلاىٌمةت ُلةى
جددًد هٜان الٜىة واللِ ٙفي هٌام بدازتها.
 .3ح ةةدول الخلية ةةيمً :ىض ةةح مسوة ةةى الخ ُٜةةُم مظة ةةخىي هط ةةج اإلااطظة ةةت ف ةةي ٠ة ةةل م ةةً ال٘ئة ةةاث .وجـة ةةىٙ
مظةةخىٍاث الىطةةج ُلةةى مُٜةةاض مةةً واخةةد بلةةى زمظةةت ،خُةةض ؤن زمظةةت مظةةخىٍاث هةةي ؤُلةةى مظةةخىي.
وحظاُد الىخاثج اإلاىٌمت ُلى جددًد مجاالث الخدظحن.
املؿلب الثالث :املبادزاث الؿىعيت الدوليت
بلى ظاهب اإلاِاًحر واإلاىاؿ٘اث الُٜاطُت الدولُتٗ ،ةن هىةا ٞالِدًةد مةً اإلابةادزاث الوىُُةت الدولُةت
والتةةي طةةىٖ هدةةاو ٤ؤلاػةةازة بلةةى الةةبِم مجهةةا فةةي هةةرا اإلاجةةاٟ ،٤مةةا حِخبةةر مهمةةت ظةةدا فةةي مجةةا ٤مظةةاهمت
اإلااطظاث فةي جدُٜة ٝالخىمُةت اإلاظةخدامت ،والاهخمةام بمسخلة ٙؤبِادهةا ،وُلُةه طةىٖ جٜخـةس دزاطةدىا فةي
هرا الجاهب ُلى اطخِساق ما ًلي:
الفسع لاول :املبادزة العامليت إلعداد الخلازيس Global Reporting Initiative
ط ةةىٖ هس ٟةةص ف ةةي مِالج ةةت ه ةةرا ال٘ ةةسَ ُل ةةى دزاط ةةت مل ةةمىن اإلاب ةةادزة الِاإلاُ ةةت إلُ ةةداد الخ ٜةةازٍس ،بل ةةى ظاه ةةب
جٜدًم ملمىن هره الخٜازٍس ومظاهمتها في الخِبحر ًُ الخىمُت اإلاظخدامت و اإلاظاهمت في جدُٜٜها.
أوال :مفهىم املبادزاث العامليت إلعداد الخلازيس
بن اإلابةةادزة الِاإلاُةةت إلُةةداد الخٜةةازٍس هةةي مىٌمةةت دولُةةت مظةةخٜلت للمِةةاًحر حظةةاُد اإلااطظةةاث والخ٢ىمةةاث
واإلاىٌم ةةاث ألاز ةةسي ُل ةةى ٗه ةةم آزازه ةةا والخىاؿ ةةل مِه ةةا ُٗم ةةا ًخِل ةة ٝبٜل ةةاًا ٟشح ةةرة ذاث الـ ةةلت بالخىمُ ةةت
اإلاظخدامت ٟخٔحر اإلاىار وخٜى ٚؤلاوظان وال٘ظاد ،1وابخداء مةً طةىت  ،2015اطةخسدمذ  7500مىٌمةت
بزػاداث اإلابادت الخىظحهُت الِاإلاُةت لخٜةازٍس الاطةخدامت ،خُةض جىوبة ٝاإلابةادت الخىظحهُةت للمبةادزة الِاإلاُةت
إلُةةداد الخٜةةازٍس ُلةةى اإلاىٌمةةاث مخِةةددة الجيظةةُاث ،والهُئةةاث الِامةةت ،واإلااطظةةاث الـةةٔحرة واإلاخىطةةوت،
واإلاىٌم ةةاث ٓح ةةر الخ٢ىمُ ةةت ،واإلاجمىُ ةةاث الـ ةةىاُُت وٓحره ةةا ٜٗ .ةةد ج ةةم جـ ةةيُ٘ها ُمىم ةةا بمب ةةادت جىظحهُ ةةت
ممازلت مً اإلاجلع الدولي للمبادزاث البُئُت الدولُت.

Sur le site : https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Reporting_Initiative , le 10/01/2017.
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وبالخةةالي ؤوؼةةإث هةةره اإلابةةادزة لٔةةسق جبُةةان "مبةةادت اإلاداطةةبت الخاؿةةت بالخىمُةةت اإلاظةةخدامت اإلاٜبىلةةت مةةً
الجمُ ة ةةّ" وجخمش ة ةةل فة ة ةي بُ ة ةةداد الخو ة ةةىن اإلاىظه ة ةةت لخ ٜة ةةازٍس اإلااطظ ة ةةاث ،ؤي الوسٍ ٜة ةةت الت ة ةةي حِخم ة ةةد ُلحه ة ةةا
اإلااطظاث في بُداد جٜسٍس الخىمُت اإلاظخدامت.1
ًٜـةد بم٘هةىم اإلابةادزة الِاإلاُةت إلُةداد الخٜةازٍس مداولةت اطةخسدام بهةاز مخ٘ةُ ٝلُةه بؼة٢ل ُةام ُٗمةا
ًخِل ٝبةُداد الخٜازٍس الخاؿت بإداء اإلااطظت الاٛخـادي والبُئي والاظخماعي ،ولٜد جةم جـةمُم هةرا ؤلاهةاز
بؼة٢ل ًدىاطةب اطةخسدامه مةّ ٠اٗةت ؤهةىاَ اإلااطظةاث بةازخالٖ حجمهةا ؤو مىِٛهةا ؤو الٜوةاَ الةري حِمةل
ُٗه ،وجم ألازر في الاُخباز ٠اٗت الىىاحي الِملُت التي جىاظهها هره اإلااطظاث بدء مً اإلااطظةاث الـةٔحرة
ؤو اإلاخىطةوت ؤو ال١بحةرة التةي حِمةل فةي ؤهدةاء مسخل٘ةت ومخباُةدة ظٔساُٗةا ،وٍخلةمً بهةاز الِمةل مدخىٍةاث
ُامةت وؤزةسي زاؿةت بٜواُةاث مُِىةت ،وٛةد جةم الاج٘ةاُ ٚلةى جلة ٣اإلادخىٍةاث بىاطةوت مجمىُةت ٟبحةرة مةً
ألاهساٖ اإلاِىُت مً ظمُّ ؤهداء الِالم ل٢ةي ج٢ةىن موبٜةت بؼة٢ل ُةام ُٗمةا ًخِلة ٝبخٜةدًم جٜةازٍس خةى ٤ؤداء
اإلااطظت ُٗما ًخِل ٝبالخىمُت اإلاظخدامت.2
زاهيا :مػمىن املبادزة العامليت إلعداد الخلازيس
جخةةإل ٙبزػةةاداث ؤو حِلُمةةاث بُةةداد جٜسٍةةس الخىمُةةت اإلاظةةخدامت مةةً مبةةادت لخددًةةد مدخةةىي الخٜسٍةةس
وكمان ظىدة اإلاِلىماث اإلاٜدمتٟ ،ما جخلمً ؤًلا مِلىماث ؤلاٗـاح الُٜاطُت في ػ٢ل ماػةساث لةؤلداء
وٓحرهةا مةً ُىاؿةس ؤلاٗـةاح ،باإلكةاٗت بلةى دلُةل بزػةادي خةى ٤مىكةىُاث ٗىُةت مدةددة فةي ُملُةت بُةداد
الخٜسٍس ًخلمً ما ًلي:
 .1بسوجىهىالث املؤشساث :جدخىي ؤلازػاداث ُلى بسوجى٠ىالث زاؿت ب٢ل ماػس مً ماػساث ألاداء،
وجىٗس هره البروجى٠ىالث الخِسٍ٘اث وؤلازػاداث اإلا١ملت واإلاِلىماث ألازسي التي حظاُد مِدي
الخٜسٍس وجلمً الخىاط ٝوالخىآم في ج٘ظحر ماػساث ألاداء.
 .2املالحم اللؿاعيتً :خم اطخسدامها الطخ١ما ٤ؤلازػاداث بخىٗحر ج٘ظحراث لخىكُذ ُُٟ٘ت جوبُٝ
جل ٣ؤلازػاداث ُلى ٛواَ مِحن ،وجخلمً هره اإلالخٜاث ماػساث ألاداء الخاؿت بٜواَ مددد .
وٍيبغي اطخسدام اإلاالخ ٝالٜواُُت الٜابلت للخوبُ ٝمّ جل ٣ؤلازػاداث ولِع ٟبدًل ُجها.

Sur le site : http : www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/. Le 12/01/2017.
 2دلزيد من التفصيل راجع :مجموية إرشادات إيداد تقارير االستدامة ، GRI 2001/2000 ،RG
عن الرابط االلكرتوين /https://www.globalreporting.org :تاريخ التصفح.10.01.2012:
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 .3ال روجىهةىالث الفىيةت :جةم وكةّ هةره البروجى٠ةىالث لخٜةدم دلةُال بزػةادًا خةى ٤مىكةىُاث زاؿةت
بةُداد الخٜازٍس مشل وكّ خدود الخٜسٍس ،وٛد جم جـمُم هةره البروجى٠ةىالث ل٢ةي حظةخسدم بةالخىاشي
مةّ ؤلازػةاداث واإلالخٜةاث الٜواُُةت ،وٟةرل ٣لخٔوُةت اإلاظةاثل التةي جىاظةه مٌِةم اإلااطظةاث ؤزىةاء
ُملُت بُداد الخٜسٍس.
زالثا :مساهمت الخلازيس في الخعبير عً الخىميت املسخدامت
ًيبغةةي ؤن ٌِةةسق الخٜسٍةةس ؤداء اإلااطظةةت كةةمً الظةةُا ٚألاوطةةّ لالطةةخدامت ،خُةةض ًيبغةةي وكةةّ
اإلاِلىمةاث الخاؿةت بةاألداء كةمً الظةُا ،ٚوٍ٢ةىن الظةاا ٤ألاطاسة ي ُىةد بُةداد جٜسٍةس الاطةخدامت هةى ُٟةٙ
حظاهم اإلااطظت ،ؤو  ُٟٙتهدٖ بلى اإلاظاهمت مظخٜبلُا فةي جوةىز ؤو جةدهىز الٌةسوٖ الاٛخـةادًت والبُئُةت
والاظخماُُةت وجىمُتهةا واججاهاتهةا ُلةى اإلاظةخىٍاث اإلادلُةت ؤو ؤلاٛلُمُةت ؤو الِاإلاُةتٗ. 1خٜةدًم الخٜسٍةس خةى٤
اججاهةاث ؤداء ألاٗةساد ٜٗةى ) ؤو ٟ٘ةاءة اإلااطظةت) ٓحةر ٠ةافي لئلظابةت ُلةى هةرا الظةاا. ٤لةرا ًيبغةي ؤن جدىةاو٤
الخٜازٍس جىكُذ ألاداء ُٗما ًخِل ٝبم٘ةاهُم الاطةخدامت ذاث الىوةا ٚألاوطةّ وطِخلةمً ذلة ٣مىاٛؼةت ؤداء
اإلااطظت كمً طُا ٚالُٜىد واإلاخولباث اإلا٘سوكت ُلى اإلاىازد البُئُت والاظخماُُت ُلى اإلاظخىي الٜوةاعي
ؤو اإلادلي ؤو ؤلاٛلُمي ؤو الِالمي ،ؤي ؤهه باإلكاٗت بلى جٜدًم الخٜازٍس خى ٤جىظهاث ال٘١اءة البُئُتً ،مً١
ؤًلةا للماطظةت ؤن جٜةدم زٜلهةا ال١بحةر الخةاؾ بةالخلىر ُٗمةا ًخِلة ٝبٜةدزة الىٌةام البُئةي ؤلاٛلُمةي ُلةى
اطدُِاب اإلالىزاث ،دون بهما ٤الجىاهب الاظخماُُت ،وهرا ما طىىضخه في الىٜوت اإلاىالُت.
 .1املؤشةساث الاكخطةةادًتً :دىةةاو ٤البِةةد الاٛخـةةادي لالطةةخدامت جةةإزحراث اإلااطظةةت ُلةةى الٌةةسوٖ
الاٛخـادًت ألهساٗها اإلاِىُت وُلى ألاهٌمت الاٛخـادًت ُلى اإلاظخىي اإلادلي والىهني والِالمي ،وجىضح
اإلااػساث الاٛخـادًت ما ًلي:
 جدٗ ٝزئوض ألامىا ٤بحن مسخل ٙألاهساٖ اإلاِىُت؛ آلازاز الاٛخـادًت السثِظُت للماطظت ُلى اإلاجخمّ؛ٌِخبةر ألاداء اإلاةالي ُةامال ظىهسٍةا فةي بدزا ٞهبُِةت ُمةل اإلااطظةت وظىاهةب الاطةخدامت لةديها ومةّ ذلةٗ ٣ةةن
جل ٣اإلاِلىماث ًخم طسدها في الخظاباث اإلاالُت ،وجخمشل مظاهمت اإلااطظت في جد ُٜٝهٌام اٛخـادي ؤٟبر
فةي الاهخمةام بالجىاهةب التةي ال جدىاولهةا الخٜةازٍس بؼة٢ل ٟبحةر ِٗةادة مةا ًسٓةب اإلاهخمةىن بخٜةازٍس الاطةخدامت فةي
الاهالَ ُلحها.

 1مجموية إرشادات إيداد تقارير االستدامة  ،RGمرجع سابق.
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 .2املؤشةساث البيئيةتً :دىةاو ٤البِةد البُئةي لالطةخدامت جةإزحراث اإلااطظةت ُلةى ألاهٌمةت الوبُُِةت لل٢اثىةاث
الخُةت وٓحرهةا  ،وحؼةمل ألاهٌمةت البُئُةت والتربةت والهةىاء واإلاةاء وحٔوةي اإلااػةساث البُئُةت ألاداء اإلاخِلةٝ
بةاإلاىازد )مشةل اإلاةىاد والواٛةت واإلاةاء ( واإلاسسظةاث ) مشةل الاهبِازةاث والى٘اًةاث الظةاثلت واإلاسل٘ةاث(،
وحٔوةي جلة ٣اإلااػةساث ؤًلةا ألاداء مةً خُةض الخىةىَ البُىلةىجي والخىاٗة ٝالبُئةي وٓحرهةا مةً اإلاِلىمةاث
وزُٜت الـلت مشل ؤلاه٘ا ٚالبُئي وجإزحراث اإلاىخجاث والخدماث.
 .3املؤشساث الاحخماعيتً :دىاو ٤البِد الاظخماعي لالطةخدامت جةإزحراث اإلااطظةت ُلةى ألاهٌمةت الاظخماُُةت
التي حِمل في هواٛها .وجددد ماػساث ألاداء الاظخماعي للمبادزة الِاإلاُت إلُداد الخٜةازٍس ظىاهةب ألاداء
اإلادىزٍت اإلادُوت بممازطاث الِمل ،وخٜى ٚالاوظان ،واإلاجخمّ ،ومظاولُت اإلاىخج ...الخ.

املؿلب السابع :أهم املبادزاث املحليت لاوزبيت
لٜد ًهسث الِدًد مً اإلابادزاث مً ٛبل الِدًد مً الدو ،٤طىداو ٤الخوس ٚبلى البِم ومجها وهي:
الفسع لاول :الدليل الفسوس ي SD 21000
ٌِخبر الدلُل  SD 21000كمً مجمىُت اإلابادزاث اإلادلُت ألاوزوبُت جم اُخماده في ٗسوظا لخوبُٝ
الخىمُت اإلاظخدامت في اإلااطظاث ،وهى ُبازة ًُ دلُل ًساعي مسخل ٙاهخماماث الخىمُت اإلاظخدامت ُىد
بىاء وجوبُ ٝاطتراجُجُاث اإلااطظاثٟ ،ما ٌظخِمل ؤًلا في بدازة هره اإلااطظاث ،جم ؿُآخه
وجوىٍسه مً هسٖ الجمُِت ال٘سوظُت للمِاًحر . AFNOR
بن الدلُل ً SD 21000م ً١اإلااطظت مً ألازر بِحن الاُخباز ظمُّ الاهخماماث اإلاخِلٜت بالخىمُت
اإلاظخدامت كمً بدازة اإلااطظت وزاؿت جل ٣اإلاخِلٜت بـُآت اطتراجُجُاتها وذل ٣باطخسدام ؤدواث
ظد بظُوت جم ً١اإلااطظت مً الُٜام بخُُٜم ذاحي زاؾ بها ،وًُ هسٍ ٝهرا الدلُل ًم ً١للماطظت
ؤن ج٘١س بؼ٢ل مظخٜل دون ؤن جلجإ ؤو حظخِحن بلى ؤهساٖ زازظُت لالهدماط في طُاطت واطتراجُجُت
الخىمُت اإلاظخدامت باليظبت للماطظت.1
ويهدٖ هرا الدلُل لئلظابت ًُ اػ٢الُخحن زثِظِخحن هما:2
1

AFNOR, Prise en compte des enjeux du développement durable dans la stratégie et le management de
l’entreprise, Paris, France, Juillet 2002, P.2.
2
Christian Brodhag, Natacha Gondran et Karen Delchet, op cit, p 07.
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 ًم ً١اإلااطظاث مً ؿُآت وجوبُ ٝاطتراجُجُاتها مّ ألازر بِحن الاُخباز مسخل ٙزهاهاثواوؼٔاالث الخىمُت اإلاظخدامت؛
 الِمل ُلى ؿُآت هٌام لخدى ٤اإلااطظت ،بدُض ًم١جها مً جىٌُم ُالتها اإلاخِلٜت باالطتراجُجُتمّ مسخل ٙألاهساٖ الخازظُت مً زال ٤كسوزة جبني ؤطع للِمل زاؿت بالسهاهاث ذاث ألازس
الٜىي.
وُلُه ٗةن الدلُل ً SD 21000خـ ٙبماًلي:1
 بن الدلُل ال ٌِخبر ؤداة لدظُحر مسخل ٙألاهساٖ اإلاِىُت باإلااطظت ٜٗى ،ألهه جىظد زهاهاث
ؤزسي للخىمُت اإلاظخدامت ٓحر مِبر ُجها مً ٛبل هره ألاهساٖ.
 بن هرا الدلُل ال ٌِخبر ؤخظً هٌام لئلدازة اإلادمجت الري ًخلمً ظمُّ ألابِاد الاٛخـادًت،
الاظخماُُت والبُئُت.
 الدلُل هى ٟرل ٣لِع ؤخظً هٌام للماطظت ٌظمذ لخُُٜم وجوبُ ٝألاداء الؼامل للماطظت
ُٗما ًخِل ٝبالخىمُت اإلاظخدامت.
 الدلُل في الخُٜٜت هى مظاُدة للخ٘١حر الاطتراجُجي ٌظمذ بخددًد السهاهاث الدالت ،ووكّ خحز
الخوبُ ٝههج الخٜدم وزاؿت للخد١م في ُالٛاث اإلااطظت مّ مسخل ٙألاهساٖ وادماط هٌام
ؤلادازة واإلاِلىماث.
بالخالي ٗةن الدلُل ٌِ SD 21000نى بإهمان الاهخاط والاطتهال ٞبؼ٢ل ًخماش ى مّ جوبُ ٝممازطاث
خدًشت جوسؤ ُلى ُملُاث الخـمُم والخـيُّ البُئي ؤو الاً٢ىلىجي مّ ألازر بِحن الاُخباز دوز
اإلاظتهل ،٣ؤي الاهخمام بةدزا٠ ٤ل مً مبادت وزهاهاث الخىمُت اإلاظخدامت في مسخلت مً مساخل زلٝ
الُٜمت باليظبت للماطظت.2
ٗةذا ٠ان الدلُل  SD 21000ال ٌِخبر ؤن اإلااطظت ٛادزة ُلى جد ُٜٝالخىمُت اإلاظخدامت مً زال٤
جخبىحها ل٢ل مً مُِاز بدازة الجىدة الؼاملت ومُِاز ؤلادازة البُئُت ،بل ًخِدي ذل ٣كسوزة ألازر بِحن
الاُخباز ٠ل مً جولِاث وزٓباث ألاهساٖ ذاث اإلاـلخت ،بكاٗت بلى ؤهداٖ وزٓباث اإلااطظت مً
زال ٤بدزا ٤كمً هٌامها ؤلادازي الخٜلُدي ُٛم ومبادت اطتراجُجُت لم ج ً١مإزىذة في الظاب ٝمً
هسٖ اإلااطظاث في مسخلت ؤولى .مً ؤظل جدظحن مبادت وجوبُٜاث الخىٟمتً ،جب ُلى اإلااطظت ؤن
Karen Delchet, op cit, p114.
Christian Brodhag, Natacha Gondran et Karen Delchet, op cit, p 03.
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جشبذ اه٘خاخها والخىظه اإلاظاو ٤مّ مسخل ٙألاهساٖ اإلاِىُت ،وال حِخمد ٜٗى ُلى ؤهساٗها الخٜلُدًت
اإلاظخُ٘دة اإلاخمشلحن في  :اإلاظاهمحن ،الصباثً وألاظساء بل ًجب ُلى اإلااطظت ؤًلا ؤن ال تهمل الخولِاث
التي لم ًوسخها ؤصخاب اإلاـالح بـ٘ت مباػسة ،ولً ً١جب مّ ذل ٣ؤن جازر بِحن الاُخباز :اإلابادت
الِاإلاُتُ ،ىاثد ؤو مـالح ألاُىان اللُِ٘ت ؤو الٔاثبت ،والاُخبازاث اإلاخِلٜت بالخجازة الِادلت،
الاج٘اٛاث اإلاخِددة ألاهساٖ ...الخ مسة واخدة.
٠ل الٜلاًا اإلادددة للدلُل  SD 21000جلحها مسخلت جُُٜم اإلاساهس وال٘سؾ اإلاخاخت بهدٖ جىكُذ
السهاهاث التي طخِخمد ُلحها اإلااطظت في بىاء زئٍتها ومً زمت ؿُآت الاطتراجُجُاث والظُاطاث
الخاؿت بها ،وبالخالي ًجب ُلى اإلااطظت جوىٍس وجىُ٘ر ومخابِت زوت ُملها وٜٗا لؤلطالُب الخٜلُدًت
لئلدازة ،وباالُخماد ُلى مىو ٝالخدظحن اإلاظخمس ،وهرا ما ًٌهس في الؼ٢ل اإلاىالي:
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الشيل زكم ( :)13خؿىاث عمل الدليل SD 21000

اإلفااح

التطبيق

السياسة

استراتيجية المسؤولية
المجتمعية

تحديد الرهانات

مبادئ التنمية
المستدامة
نظام التسيير
تقييم ونشر األداء

مخطط العمل
التكوين ،االتاال
لوحة القيادة

البرنامج

الخيارات واألولويات

التارفات

الرهانات الجوهرية

األهداف

رؤية وتقيم المؤسسة

المؤشرات

الممارسة القطايية
الجيدة
التشريعات والمعايير

متطلبات أصحاب
التغذية الراجعة من األطراف ذات المالحة

المالحة

التحسين المستمر
التعرف يلى الرهانات وتحيينها

Source : Christian Brodhag, Natacha Gondran et Karen Déchet, Du concept à la mise en œuvre du
développement durable : théorie et pratique autour de guide SD 21000, la revue électronique en
science de l„environnement, vol 05, N°= 02, novembre 2004, p. 11.
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الفسع الثاوي :الىمىذج الاًؿالي BEST4
ٌِسق هرا الخٜسٍس الخالت الساهىت للمظاولُت الاظخماُُت للماطظاث في بًوالُا  ،وألادواث ألاٟثر
اطخسداما وٗاثدة مدددة في ذل ٣اإلاِاًحر الٜابلت للمساظِت ،وال طُما اإلاِاًحر ألازالُٛت مجها ،SA 8000
مً زال ٤مِالجت ومِسٗت اإلاظاز الخازٍخي للمظاولُت الاظخماُُت للماطظاث وُُٟ٘ت جوبُٜها في
بًوالُا مٜازهت بالخوبُٜاث الدولُت.1
ٗ٘ي طىت ً 2004هس هٌام مخ٢امل ظدًد ٌظمى ب BEST4مً ٛبل الؼسٟت الاًوالُت  ،RINAوالري
ٌظخسدم ؤزبِت مِاًحر ُٛاطُت دولُت للمظاولُت الاظخماُُت للماطظاث ،جم الخِسٖ ُلحها وهي ٛابلت
للخىُ٘ر ،وذل ٣مً زال ٤الخوبُ ٝالخجسٍبي إلااطظت ٟبحرة ذاث ػهسة ُاإلاُت وهي ػسٟت « Costa
».Crociere du Groupe Carnival
بالخالي ٗةن ألاطاض مً هرا الخٜسٍس وظىد كسوزة ملخت لخض ظمُّ الؼس٠اث الاًوالُت ُلى ألازر
بِحن الاُخباز اإلاِاًحر الاظخماُُت اإلاِىإلات ومىاٟبت الخوىزاث الِاإلاُت اإلاِاؿسة في مجا ٤اإلاِاًحر
واإلاىاؿ٘اث الُٜاطُت.
بن ػسٟت  RINAإلاجمّ ” “Registro Italiano Navaleوكِذ الؼ٢ل الخاؾ بمُِاز  BEST4وهى:2
"هٌام بدازة مخ٢امل ًجمّ ما بحن اإلاِاًحر ألازبِت الخالُت ISO 9001: 2000 :الجىدةISO 14001: 2004 ،
البِئت OHSAS 18001: 1999 ،الظالمت SA8000: 2001 ،ألازال."ٚ
بالخالي ًم ً١اُخبازه ػ٢ل خُٜٜي إلدازة اإلاخٔحراث ألاطاطُت للٜدزة الخىاٗظُت في الظى ،ٚزاؿت في
ًل مُى ٤ألاطىا ٚجدزٍجُا بلى وكّ مِاًحر هىُُت ،ولٛ ً١ابلت للخد ،ُٝٛحظتهدٖ ؤلادازة الظلُمت
للمخٔحراث اإلار٠ىزة ٟىماذط دولُت مّ كمان الخبادالث الاٛخـادًت بحن الؼس٠اث مً مسخلٙ
الٜواُاث والبلدان.
ومىه ٗةن اُخماد اإلااطظاث ُلى هرا اإلاُِاز ٌِ BEST4خبر بمشابت ههج ظدًد ٌظمذ للماطظت بالترٟحز
ُلى ٠ل وؼان الخىمُت وهٌام الخد ُٝٛفي آن واخد ،بدال مً الخ١ساز في ٠ل مُِازٟ .ما ؤهه ٌظاُد ؤًلا

1

Giovanni Gualandi, La situation de la RSE en Italie et une expérience pilote de certification par un audit
intégré, Consultant RINA,
2005,P 01ٍSur le site :
http://ias2005.free.fr/Actes/Doc/gualandi.doc, le
12/01/2017.
2
Ibid, p 12.
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ُلى الخسوُى ؤخظً ليؼاهاث الخدظحن ،الخدزٍب والاجـا ٤ومداولت الخٜلُل مً ج٢الُ ٙالاطدؼازة
وبؿداز الؼهاداث مً زال ٤الاُخماد ُلى بدازة ؤٟثر ِٗالُت وبك٘اء الوابّ السطمي والخد ُٝٛالجُد.
وهرا ما ًىضخه الؼ٢ل اإلاىالي.
الشيل زكم ( :)14شهادة هكام إدازة مخيامل )(BEST4
الزبائن
الموردون
المقاولون من الباطن
ISO 9001
المجتمع

مخطط متكامل إلدارة المسؤولية

العمال

البيئة

االجتمايية للشركات

الموردون

ISO 14001

األطراف الفايلة

المقاولون من الباطن
SA 8000

العمال

المقاولون من الباطن
OHSAS 18001

SOURCE : Giovanni Gualandi, La situation de la RSE en Italie et une expérience pilote de
certification par un audit intégré, Consultant RINA,
2005,P 13, Sur le site :
http://ias2005.free.fr/Actes/Doc/gualandi.doc, le 12/01/2017.
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خالضت الفطل
لٜد زــىا هرا ال٘ـل إلاِالجت ُالٛت اإلااطظت الاٛخـادًت بالخىمُت اإلاظخدامت ،بذ ال ًمً١
للماطظت ؤن حظاهم في جد ُٜٝالخىمُت اإلاظخدامت ،بال مً زال ٤مٜازبت بدازٍت ظدًدة وبُادة هُ٢لت
هموها ؤلادازي بما ًخماش ى مّ مبادت وؤهداٖ الخىمُت اإلاظخدامت ،وذل ٣مً زال ٤جد ُٜٝالخىاٗ ٝبحن
ؤبِاد الخىمُت اإلاظخدامت الشالزت ( الاٛخـادًت ،الاظخماُُت والبُئُت ) وال ًجب الترٟحز ٜٗى ُلى البِد
الاٛخـادي لىخده ٟما ٠ان ألامس في الظاب.ٝ
وٛد ُالج هرا ال٘ـل زالزت هٜان ؤطاطُت جمشلذ في :بدازة الخىمُت اإلاظخدامت في اإلااطظت،
الىدُجت الشالزُت ) (TBLوُالٛتها بخد ُٜٝالخىمُت اإلاظخدامت وؤزحرا ؤدواث جد ُٜٝالخىمُت اإلاظخدامت في
اإلااطظت.
بن الخدًض ًُ مىكىَ بدازة الخىمُت اإلاظخدامت في اإلااطظت الخدًشتً ،خىظب ُلى هره ألازحرة
الُىم الخدى ٤بلى همى ؤلادازة الدؼازُٟت ؤو الخبادلُت والتي حِخبر بدوزها مىكىَ مهم للٔاًت ٗهي جازس
ُلى اإلااطظت وُلى ظمُّ ٛسازاتها بُٔت اإلاظاهمت الاًجابُت في جد ُٜٝالخىمُت اإلاظخدامت ،مّ ؤلاػازة بلى
كسوزة دمج زهاهاث الخىمُت اإلاظخدامت في اطتراجُجُت وطُاطت اإلااطظت.
بن الىدُجت الشالزُت هي حِبحر ًُ ألاداء الؼامل للماطظت ،وؤن ًهىزها وجوىزها ٠ان هدُجت ظهىد
الِدًد مً اإلا٘١سًٍ والباخشحن واإلاىٌسًٍ الرًً طاهمىا في بزساء الترار الىٌسي خى ٤هرا اإلاىكىَ ،بذ
هجد الىدُجت الشالزُت جإزر بِحن الاُخباز ٠ل مً ألاداء البُئي وألاداء الاظخماعي بلى ظاهب اهخمامها
باألداء الاٛخـادي ،و هي التي جٜىد اإلااطظاث هدى جد ُٜٝالخىمُت اإلاظخدامت ،والتي جخإحى مً زال٤
الُٜام بخُٔحراث ظرزٍت في ؤدائها باالُخماد ُلى هره ألازحرة.
وفي ألازحر ،ججدز ؤلاػازة بلى كسوزة الخىىٍه بإن الخىمُت اإلاظخدامت في اإلااطظت ال ًم ً١ؤن جخدٜٝ
بال مً زال ٤مجمىُت مً ألادواث ،والتي جخمشل في اإلاِاًحر واإلاىاؿ٘اث الٜاطُت الدولُت ،اإلاىاؿ٘اث
الدولُت الـادزة ًُ مىٌماث وهُئاث دولُت ؤزسي بلى ظاهب بِم اإلابادزاث الوىُُت الدولُت .و٠لها
حِمل في جىآم ل٢ي حظاهم اإلااطظت في جد ُٜٝالخىمُت اإلاظخدامت مً زال ٤جسٟحزها ُلى كسوزة جىظه
اإلااطظاث بلى جد ُٜٝؤبِاد هره الخىمُت (طىاء البِد البُئي ؤو البِد الاظخماعي بالوبّ بلى ظاهب البِد
الاٛخـادي).
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الفصل الثالث :املؤسست املسخدامت
لّل ال٢شحر مً الباحشحن وألا١ادًمُحن ٌؽاوشون الشؤي والٝى ٥بإن الّفش الخالي هى ِفش الخحى٥
مً الخىمُت الخٝلُذًت بلى الخىمُت اإلاعخذامت ،التي جذِى بلى لشوسة جش ٟحفت وهفِب مً اإلاىاسد
والثرواث الىبُُّت بلى ألاظُا ٥اإلاعخٝبلت ،ولهزا باث لضاما ِلى اإلااظعاث ؤن جىا٠ب هزا الّفش وؤن
جخحى ٥هي ألاخشي بلى ماظعاث معخذامت ،وؤن جشاعي بذوسها لشوسة جح ُٞٝمخخل ٚؤبّاد ومبادت
الخىمُت اإلاعخذامت ِلى اإلاعخىي الجضجي ،ل٣ي حعاهم في جح ُٞٝالخىمُت اإلاعخذامت ٠مٙهىم ؼامل و٠لي.
٠ما ًخىظب ِلى اإلااظعاث الخذًشت ؤًما ؤن حعاهم معاهمت مّخبرة وجدبنى مماسظاث خاـت
باإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ،التي ظاءث لخّضص وجذِم هزه الخىمُت وؤن حععى لخح١ ُٞٝل ؤبّاد
هزه اإلاعاولُت -البّذ الاٜخفادي ،الٝاهىوي ،ألاخالقي والخحري -حتى جخحى ٥بلى ماظعاث معخذامت،
وؤن جاوش هزه اإلاماسظاث بّذة همارط وؤبّاد ،ورل ٤لخح ُٞٝمجمىِت مً الٙىاثذ ظشاء مماسظتها
للمعاولُت الاظخماُِت ،ومً هزا اإلاىىل٘ ٞةهه ًخىظب ٠زلِ ٤لى اإلااظعاث اإلاعخذامت ؤن حّمل ِلى
بؼباُ حاظُاث وجىلّاث مخخل ٚألاوشاٗ راث اإلافلخت مّها ،حعب ما جذِى بلُه هٍشٍت ألاوشاٗ
راث اإلافلخت ،هزه الىٍشٍت التي ظاهمت هي ألاخشي معاهمت ٍُِمت في بزشاء مماسظاث اإلاعاولُت
الاظخماُِت والخىمُت اإلاعخذامت ِلى معخىي اإلااظعاث ،ورل ٤لالظخجابت لخىلّاث مخخل ٚألاوشاٗ
راث اإلافلخت الذاخلُت والخاسظُت باليعبت للماظعاث ،وؤن جمْ جىلّاتها لمً ؤولىٍاتها الٝفىي
وحّمل ِلى بؼباِها ب٣ل ِىاًت واحترام دون هما ٥واظب بدماط ٜماًا الخىمُت اإلاعخذامت لمً
وٌاث ٚاإلااظعاث واظتراجُجُاتها ،حتي ًدعنى لهزه ألاخحرة الّمل ِلى جح ُٞٝمخخل ٚؤبّاد الخىمُت
اإلاعخذامت -الاٜخفادي ،البُئي والاظخماعي .لهزا ظىدىاو ٥في هزا الٙفل اإلاباحض الخالُت:
املبدث ألاوى :ماهُت اإلااظعت اإلاعخذامت.
املبدث الثاوي :اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ؤداة لخح ُٞٝالخىمُت اإلاعخذامت.
املبدث الثالث :جُّٙل الخىمُت اإلاعخذامت في اإلااظعت مً خال ٥بؼباُ احخُاظاث وسٔباث
ألاوشاٗ راث اإلافلخت.
املبدث السابع :بدماط الاظخذامت في وٌاث ٚاإلااظعت الاٜخفادًت.
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املبدث ألاوى :ماهُت املؤسست املسخدامت
ؤـبح الخىظه هحى الخىمُت اإلاعخذامت لشوسة حخمُت ،لزا اهخمذ اإلااظعاث بهزا الخىظه وؤخزث
جدبنى مبادت الخىمُت اإلاعخذامت وجشبىها باظتراجُجُتها ألاظاظُت مما ؤدي بلى ٌهىس مفىلح اإلااظعت
اإلاعخذامت ،وهزا ما ظيخىش ٛبلُه في مبحشىا هزا مً خال ٥ببشاص مٙهىم هزه ألاخحرة وممحزاتها ومضاًاها.
املؼلب ألاوى :مفهىم املؤسست املسخدامت وخصائصها
بن اإلاخفٙح للترار الىٍشي وألادبُاث الخاـت بةداسة الاِما ،٥وخاـت في مجا ٥الخىمُت اإلاعخذامت
ًجذ هذسة وشح ٠بحر في حّشٍ ٚاإلااظعت اإلاعخذامت وهزا ساظْ لخذازت الخىمُت اإلاعخذامت مً ظهت،
ولٝلت الباحشحن الزًً جىاولىا هزا اإلاٙهىمٔ ،حر ؤهىا حاولىا ؤن هٝذم ظملت مً الخّاسٍ ٚالتي ر٠شث
والتي جىاولذ مفىلح اإلااظعت اإلاعخذامت ؤو جل ٤التي ٜذمىاها بىاء ِلى اوالِىا ِلى مٙاهُم الخىمُت
اإلاعخذامت ظىاء ِلى اإلاعخىي ال٢لي ؤو الجضجي ،وِلُه ًم ً٢ؤن وعخّشك مجمىِت الخّاسٍ ٚالخالُت:
الفسع ألاوى :حعسٍف وخصائص املؤسست املسخدامت
بن مٙهىم اإلااظعت اإلاعخذامت ًخ٣ىن مً مفىلخحن هما مفىلح اإلااظعت ومفىلح الاظخذامت
ٔحر ؤهىا وعخّملهما في الّذًذ مً اإلاّاوي ،وبجمْ اإلافىلخحن مْ بّمهما البّن ًفبح ألامش ـّب
وظذ مّٝذ ،بر مً الفّب جٝذًم حّشٍ ٚمىحذ لهما اهىالٜا مً ١ىن مفىلح اإلااظعت ًحمل
الّذًذ مً الخّاسٍ ٚواإلاّاوي ّ٘لى ظبُل اإلاشا ،٥اإلااظعت هي :ظمُْ اإلاىٍماث الاٜخفادًت اإلاعخٝلت
مالُا هذ٘ها جى٘حر ؤلاهخاط بهذٗ الدعىٍ ٞو هي مىٍمت مجهضة بُُٙ٢ت جىصُ ٘يها اإلاعاولُاث ،و ًمً٢
ؤن حّشٗ بإجها وحذة اٜخفادًت جخجمْ ٘يها اإلاىاسد البؽشٍت ،اإلاادًت ،واإلاالُت الالصمت لإلهخاط الاٜخفادي،
بٕشك جح ُٞٝهدُجت مالثمت وهزا لمً ؼشوه اٜخفادًت جخخل ٚباخخالٗ الخحز اإلا٣اوي و الضماوي
الزي جىظذ ُ٘ه وجبّا لدجم و هىُ اليؽاه.
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أوال :حعسٍف املؤسست املسخدامت
في ألادبُاث الاٜخفادًت اإلااظعت هي ِامل مً ِىامل ؤلاهخاط التي جماٗ الى ١ل مً ألاسك
والّمل وسؤط اإلاا٠ ،٥ما ًم ً٢الىٍش للماظعت ِلى ؤجها وحذة إلهخاط العلْ والخذماث هزا اإلاّنى
الزي ًىىبِ ٞلى اإلااظعاث ٔحر الهاد٘ت للشبح.1
ؤما مفىلح الاظخذامتُ٘ ،حمل ال٢شحر مً اإلاّاوي والذالالث ٘اإلاّنى الؽاجْ الاظخّما ٥وب٣ل بعاوت
هى الص يء الزي ٌّمل بىشٍٝت معخذامت ،وـٙت الاظخذامت حّني الخىمُت التي حعخجُب الحخُاظاث
ألاظُا ٥الخالشة مْ مشاِاة ٜذسة ألاظُا ٥اإلاعخٝبلُت ِلى جلبُت احخُاظاتها.
ٔحر ؤن مٙهىم الخىمُت اإلاعخذامت هى رو اظخّما ٥ظاسي ومعخّمل ب٢ثرة في ِالم الّمل
واإلااظعاث ،بر الخىمُت اإلاعخذامت لِعذ محذودة ؤو مشجبىت ٘ٝي بالبّذ البُئي بل جٙشك وحؽتره
بدماط اإلاشج٢ضاث الشالزت للخىمُت واإلاخمشلت في الىمى الاٜخفادي ،الخٝذم الاظخماعي واحترام البِئت .ؤما
مٙهىم اإلااظعت اإلاعخذامت ٘هى ؤٜل اظخجابت وؤٜل ولىح.
بن الخذًض ًِ مٙهىم اإلااظعت اإلاعخذامت ٌّخبر ظذ واظْ ،حُض ًم ً٢جىاولها مً ظىاهب وؤؼ٣ا٥
ِذًذة٘ ،اإلااظعاث اإلاعخذامت حّمل ِلى جىىٍش وجٝىٍت ُ٠اجها مً خال ٥مخخل ٚوؽاواتها ألاظاظُت،
وخلُٜ ٞمت مما٘ت مخح٢م ٘يها بىشٍٝت ِٝالهُت وراث مشدودًت ٠بحرة باإللا٘ت الى الفُاهت والخٙاً
اإلاعخمش للّمالء واإلاىسدًً وبِىائهم ُٜمت وؤهمُت وم٣اهت مخمحزة وخاـت برا ١اهذ وؽاواتهم تهخم
بعلعلت الُٝمت مىخمُت لفىاِاث راث ظىدة ِالُت و٠زل ٤جادي بلى اصدهاس اإلاعدشمشًٍ واإلاعتهل٢حن.
 ٠ما ؤن اإلااظعاث هي بحاظت بلى محُي مشحر ومحٙض ِلى ٔشاس رل ٤الزي ًادي بلى ؤظىا ٛمٙخىحت
مىٍمت ؤحر جمُحزًت في ٌل اٜخفاد ٌّخمذ ِلى ح٢م ساؼذ خالي مً الشؼىة والٙعاد.
وٍم ً٢جٝذًم حّشٍ ٚاإلااظعت اإلاعخذامت ِلى ؤجها :2اإلااظعت التي جٙش ٛوجمحز بحن جىمُت اإلااظعاث
بم ٙهىمها الّام وجىمُت اإلااظعاث اإلاعخذامت ِلى وظه الخفىؿ ،وهزه ألاخحرة هي راث ـلت ٠بحرة
بمٙهىم الخىمُت اإلاعخذامت وهزا الىشح ٌهش ألو ٥مشة في جٝشٍش بشهخذالهذ بهزا اإلاّنى " الخىمُت التي جلبي
احخُاظاث الخالش دون الالشاس باألظُا ٥اإلاعخٝبلُت ِلى جلبُت احخُاظاتها وهزا الخىظه ًىشح سئٍت
1

Sur le site : http://www.startimes.com, le : 20/12/2015.
Rapport n VI, la promotion d’entreprises durables, conférence internationale du travail, 96e session,
2007, p 07 sur le site : http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc96/pdf/rep-vi.pdf, Le :
07 /01/2017.
2
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ؼاملت ومخىاصهت ومىذمجت للخىمُت .والتي ججعذث وٌهشث مّاإلاها مً خال ٥الّذًذ مً الٝمم
واإلااجمشاث الّاإلاُت ،خاـت ماجمش ألامم اإلاخحذة حى ٥البِئت والخىمُت الزي ِٝذ في سٍى دي ظاهحرو
 1992والٝمت الّاإلاُت للخىمُت الاظخماُِت اإلاىّٝذة في ظىهاوعبرٓ .1995
و٠ما وسد ظابٝا ؤن الخىمُت اإلاعخذامت لِعذ مشجبىت ٘ٝي بالبّذ البُئي بل حؽتره بدماط اإلاشج٢ضاث
الشالزت للخىمُت ( الىمى الاٜخفادي ،الخٝذم الاظخماعي ،احترام البِئت ).
٘البّذ الاظخماعي للخىمُت اإلاعخذامت ًخممً في الٕالب التزام جذُِم وحّضٍض الاهذماط الاظخماعي مً
ؤظل الخفىِ ٥لى مجخمّاث معخٝشة ٜاثمت ِلى الاحترام والذ٘اُ ًِ ١ل حٝى ٛالاوعان ،و٠زل٤
ِذم الخمُحز والدعامح واحترام الخىىُ الشٝافي والّذالت واإلاعاواة في الخٝى ،ٛالخمامً ،ألامً واإلاؽاس٠ت
في ١ل ش يء ،بما في رل ٤الا٘شاد والجماِاث بذون جمُحز وهزا ما ًبحن وٍىضح الش٠حزة الاظخماُِت
ألاظاظُت التي جبنى ِليها الخىمُت اإلاعخذامت في اإلااظعاث.
هىا ٟالّذًذ مً حّاسٍ ٚاإلااظعت اإلاعخذامت هز٠ش مً بُنها ماًلي:
٘حعب" ُ٘لُب دًتري

"Philippe Détrie

ُ٘خىش ٛبلى اإلااظعت اإلاعخذامت ُ٘ٝىً" ٥يبغي ؤن ج٣ىن

الؽش٠ت ّ٘الت لخفبح معخذامت٠ ،ما ًجب ؤن حعخجُب لخىلّاث مىٌٙيها وجىلّاث اإلاجخمْ اإلاذوي التي
هي في جضاًذ .ولً ج٢عب الُىم ؤي ؼش٠ت الشٝت بال بخح ُٞٝألاهذاٗ ألاسبّت الخالُت :الٙاثذة التي جحٝٝها
الؽش٠ت للمجخمْ ،الٍٙش بشلا الضباثً واإلاعخخذمحن واإلاىخشوحن ،جح ُٞٝؤحعً ؤداء ألصخاب الؽش٠ت:
ؤصخاب ألاظهم والذولت واإلاىخشوحن ،وجٙاوي مىٌٙي الؽش٠ت في ِملهم".1
٠ما ًم ً٢حّشٍٙها ِلى ؤجها" اإلااظعت التي جخل ٚؤٜل لشس ممِ ً٢لى البِئت واإلاجخمْ الزي حّمل
ُ٘ه ".
بمّنى ؤجها ماظعت حؽاس ٟفي ؤوؽىت مالثمت للبِئت حتى جممً مىا٠بت ظمُْ الّملُاث واإلاىخجاث
وؤوؽىت الاهخاط مْ ألاخز بّحن الاِخباس الاوؽٕاالث البُئُت دون ؤن ًازش رلِ ٤لى جح ُٞٝألاسباح
واظخمشاسٍت اإلااظعت .وبفُٕت ؤخشي هي ماظعت جلبي احخُاظاث الجُل الخالي دون ؤن ًٝلق رل ٤مً
حٍىً ألاظُا ٥الٝادمت لخلبُت احخُاظاتها.

1

Philippe Détrie, l'entreprise durable, Dunod, Paris, 2005, P16
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واإلااظعت اإلاعخذامت هي :ماظعت حّمل بمىى ٞالخىمُت اإلاعخذامت ،وؤن هزه الاخحرة حعخذعي
الالىالُ بمعاولُاث اظخماُِت وؤخالُٜت حُا ٥البِئت اإلاباؼشة ؤحر اإلاباؼشة .وٍشاعي هزا الىىُ مً
اإلااظعاث آلازاس التي جخلٙها ؤوؽىتها ِلى اإلاجخمْ اإلاحُي بها وجخخز التزاماث جشمي بلى جح ُٞٝس٘اه
الع٣ان اإلا ىظذًً في بِئتها اإلاباؼشةّ٘ .لى ظبُل اإلاشاً ،٥يبغي ِلى ؤي ماظعت معخذامت ج ْٝفي وظي
ًٝىىه مشض ى ؤن جىٍم ؤوؽىت اظخماُِت لفالخهم ،ال ظُما ألولئ ٤اإلاخمشسًٍ بفىسة مباؼشة ؤو ٔحر
مباؼشة بمخلٙاث ِمل اإلااظعت.1
ومً هزا اإلاىىلً ،ٞجب ِلى ١ل ماظعت معخذامت ؤن جإخز بّحن الاِخباس اإلاّاًحر الخالُت ِىذ
مضاولت ؤي وؽاه مً وؽاواها ":ؤزشها الاٜخفادي ،البُئي والاظخماعي" ،ومىه ًم ً٢الٝى ٥بإن ؤي
ماظعت جخف ٚباالظخذامت ًجب ؤن حعخىفي اإلاّاًحر ألاظاظُت ألاجُت:
 بدساط مبادت الخىمُت اإلاعخذامت في ١ل الٝشاساث التي جخخزها. بهخاط ظلْ ؤو جإمحن خذماث ٔحر ممشة بالبِئت بذ ٥جل ٤العلْ والخذماث ٔحر اإلاعخذامت. ؤن ج٣ىن اإلااظعت ؤ٠ثر اظخذامت مً اإلااظعاث الخٝلُذًت. ؤن جلتزم اإلااظعت ِلى هحى معخذام بمشاِاة اإلابادت البُئُت ِىذ مماسظت ؤوؽىتها اإلاخخلٙت.٠ما ًىل ٞؤًما مفىلح اإلااظعت اإلاعخذامت ِلى اإلااظعت التي جحاو ٥جلبُت الخاظُاث ألاسبّت
الخالُت اإلاخمشلت في جح:2ُٞٝ
 مىّٙت للمجخمْ، جلبُت حاظاث وجىلّاث الّمالء، جحعحن ؤداء اإلاال،ٟ جح ُٞٝسلا الّما ٥في بِئت الّمل.٠ما ؤن اإلااظعت اإلاعخذامت هي اإلااظعت اإلاعاولت اظخماُِا ،وهي جل ٤اإلااظعت التي جلتزم باحترام
مجمىِت اإلابادت جىب ٞاللىاثح الدؽشَُّت اإلاعخمذة مً اإلاّاهذاث والاجٙاُٜاث الذولُت اإلاّشو٘ت.1
1 Sur le site: http://www.entreprise-durable.fr, Le : 23/06/2013.
2 Philippe Detrie, op cit, glossaire du livre .
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وفي هٙغ العُا٘ ٛان اإلااظعت اإلاعخذامت هي :اإلااظعت التي جيخهج وش ٛوؤظالُب حذًشت في الدعُحر
مً خال ٥اِخماد اظتراجُجُاتها ِلى مجمىُ ألابّاد الاٜخفادًت ،الاظخماُِت والبُئُت ،وبهزا ٘هي
مذِىة للمعاهمت في جح ُٞٝالخىمُت اإلاعخذامت مً خال ٥جح ُٞٝالاحخُاظاث والخىلّاث الخاـت
بمخخل ٚألاوشاٗ راث اإلافلخت ،وفي ظبُل رل٘ ٤هي جخحمل معاولُاتها البُئُت والاظخماُِت.2
مً خال ٥مجمل الخّاسٍ ٚاإلاٝذمت ًم ً٢الٝى ٥بإن املؤسست املسخدامت هي املؤسست التي جقىم
بدمج مل القظاًا والاهخماماث الاجخماعُت والبُئُت إطافت إلى الاهخماماث الاقخصادًت ألاساسُت
طمً استراجُجُاتها وسُاساتها ،وفي هفس الىقذ حعمل على جؼبُق القىاهين والدشسَعاث الدولُت
ذاث الصلت بالخىمُت املسخدامت.
زاهُا :خصائص املؤسست املسخدامت
مً خال ٥اظخّشاك مٙهىم اإلااظعت اإلاعخذامت الىاسدة في مخخل ٚالخّاسٍ ٚالعابٝت ًمً٢
اظخخالؿ خفاثق اإلااظعت اإلاعخذامت في الىٝاه الخالُت:3
 .1الحىلمت السشُدة  :بمّنى وظىد هٍم جح٢م الّالٜاث بحن الاوشاٗ ألاظاظُت التي جازش في ألاداء
وجٝذم ؤ٠ثر اإلااظعاث اظخذامت حىا٘ض مشجبىت باألداء البُئي والاظخماعي للمعحرًً وألِماء
ؤلاداسة.4
 .2جدقُق مصالح وجؼلعاث ألاػساف ذاث املصلحت باملؤسست :حّمل اإلااظعت اإلاعخذامت بمؽاس٠ت
مخخل ٚألاوشاٗ راث اإلافلخت في ـُأت اظتراجُجُاتها وجح ُٞٝؤهذا٘ها مْ بجاحت الٙشـت
لألوشاٗ راث اإلافلخت للخّبحر ًِ مؽألهم ووظهاث هٍشهم وجىلّاتهم.
 .3الاعخماد على هظام اجصاى :حّمل اإلااظعاث اإلاعخذامت ِلى بٜامت اجفاالث ِلى اإلاذي الىىٍل مْ
اإلاحللحن وباقي ألاوشاٗ راث اإلافلخت ،معخٝىبت بزل ٤معدشمشًٍ ِلى اإلاذي الىىٍل ١اإلااظعاث
مشال.

1

4

Responsabilité social de l’entreprise, Sur le site : www.philias.org/publications/pdf_fichies07a1.pdf,
le 23 /06/2012 .
2
Fabienne GUERRA ,op cit , P 219.
3
Sur le site : http://nbs.net/fr/connaissances/analyse-de-rentabilite/perspective-5-caracteristiques-desentreprises-qui-creent-un-retour-sur-investissement-durable / , Le : 12/02/2014.

حممد ياسني غادر ،محددات الحوكمة ومعاييرها ،املؤمتر العلمي حول عوملة االدارة يف عصر املعرفة ،جامعة اجلنان ،لبنان ،2012 ،ص .12

117

امفصل امثامث :املؤسسة املس تدامة
 .4الالتزام بالشفافُت والافصاح  :حؽاوش ؤ٠ثر اإلااظعاث اظخذامت ألاوشاٗ راث اإلافلخت جذابحرها،
وجذسط ألاداء البُئي والاظخماعي في جٝاسٍشها اإلاالُت ٠ما حعخّحن بمذٜٝحن مً خاسط اإلااظعت
مخخفحن في مجا ٥الخىمُت اإلاعخذامت.
 .5إن املؤسست املسخدامت جدترم هظام القُم املعلً عىه ٘هي مشجبىت بالىٍام العُاس ي الٝاثم ِلى
جح ُٞٝظمُْ مبادت الذًمٝشاوُت وحٝى ٛؤلاوعان والؽٙاُ٘ت ،وؤجها حععى داثما بلى جحُٞٝ
الخىمُت اإلاعخذامت باِخباسها الجهت اإلاعاولت ًِ ٌهىس ٘٢شة الخىمُت اإلاعخذامت.1
 .6خاصُت الاسخدامت٘ :اإلااظعت اإلاعخذامت جخف ٚباالظخمشاسٍت واإلاشوهت ِبر الضمً بالٕم مً ١ل
المٕىواث الخاسظُت التي جىاظهها ،بر جحاو ٥داثما لمان اظخمشاسٍت الخىمُت.2
الفسع الثاوي :املؤسست املسخدامت جدىى هىعي
بن اإلااظعةةت اإلاعةةاولت ؤو اإلاعةةخذامت جمةةذ مجةةا ٥الىٍةةش ٘يهةةا بلةةى اوؽةةٕاالث ؤخةةشي ٔحةةر جلةة ٤اإلاخّلٝةةت
بخٍّةةُم الةةشبح .هةةزا الالت ةزام اإلإةةاًش ًم٢ةةً ؤن ًةةإحي مةةً مةةذًش ؤو ٜاثةةذ مةةذ٘ىُ بٝةةُم ؤخالُٜةةت ٜىٍةةت ،ول٢ةةً
ؤًمةةا مةةً خةةال ٥الخاظةةت بلةةى الخىا٘ةة ٞمةةْ الخىّٜةةاث والٝةةُم اإلاخىةةىسة للمجخمةةْ الةةزي حّمةةل بةةه اإلااظعةةت.
والُ ةةىم ،حّب ةةر ه ةةزه ال ٝةةُم ِ ةةً الخىمُ ةةت اإلاع ةةخذامت ،بن ٜم ةةُت الخىمُ ةةت اإلاع ةةخذامت ،جشح ةةر ؤظ ةةئلت ظذً ةةذة
جىشح ِلى معخىي اإلااظعت" .وهي جترظم هىِا مً ِذم الُٝحن ألاـةلي لةِغ ٘ٝةي للىبُّةت الاٜخفةادًت
وؤلاداسٍ ةةت ،ول ٢ةةً ؤًم ةةا العىظ ةةُى جٝىُ ةةت .وبالخ ةةالي ٘ ةةةن الام ةةش ًىى ةةىي ِل ةةى اإلااظع ةةت ف ةةي ظ ةةُاٜاث ـ ةةىْ
ال ٝة ةشاساث الجذً ة ةةذة اإلاّٝة ةةذة ،وحّ ة ةةذد ؤصة ةةخاب اإلاف ة ةةلخت اإلات ة ةرابىحن ،ووظ ة ةةىد بّة ةةن الج ة ةةذ ٥فة ةةي بّ ة ةةن
ألاحُان.3
وباالظةةدىاد بلةةى مٙةةاهُم الاظةةخذامت اإلاخخلٙةةت ،هجةةذ فةةي ؤدبُةةاث ؤلاداسة الخمُحةةز بةةحن الاظةةخذامت المةةُّٙت
والاظةةخذامت الٝىٍةةت .وهىةةا ٟاجج ةةاه ؤو معةةاس زالةةضً ،ش٠ةةض ِلةةى "الاظةةخذامت" ،و٘ ةة ٞخمعةةت مبةةادت للّمةةل
وهةي مبةذؤ الؽةمىلُت ،ومبةذؤ التةرابي ،ومبةذؤ ؤلاهفةاٗ ،ومبةذؤ الخ٢مةت ومبةذؤ ألامةًًٝ .تةرح Martinet et
 ،Reynaudفي مٝاٌ ٥ؽحر ؤًما بلى ؤن هىا ٟوشٍٝةت ؤخةشي ججُىةت ،بةحن اإلاُّةاس اإلاةالي (اظةدىادا بلةى هٍشٍةت

1

Didier STEPHANY, op cit, p 36.
Idem, p 35.
3
Emmanuelle Dontenwill, Op Cit, p 82.
2
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الى١الت) واإلاُّاس اإلاعخذام (اظدىادا بلى هٍشٍت ؤصخاب اإلافلخت) ،وجخحةذ هخةاث الاظةخذامت ِلةى اإلااظعةت
مً حُض الشئٍت الاظتراجُجُت بلى:1
 .1ما ااا وزاء هما ااىذر الفا ااس

 /التهدًا ااداث وحعظا ااُم ألازبا اااح فقا ااؽ :ال ج ة ةضا ٥ألادبُة ةةاث اإلاخّلٝة ةةت بالخىمُة ةةت

اإلاع ةةخذامت ته ةةُمً ِل ةةى ال ةةىهج ال٢الظ ةةُ٣ي ال ةةزي ًش٠ةةض ِل ةةى هم ةةىرط ال ٙةةشؿ  /التهذً ةةذاث ،وحه ةةذٗ هه ةةج
الٙشؿ بلى بٌهاس ؤن الاظدشماساث البُئُت جخل ٞمضاًا جىا٘عُت وظةُ٣ىن لهةا هخةاث بًجابُةت ِلةى الىخةاث
الاٜخفادًت .وٍشي ههج التهذًذاث مةً ظاهبةه ؤن ؤي اظةدشماس لفةالح الخىمُةت اإلاعةخذامت ًٝةىك بؽة٣ل
خىح ةةر  ٜةةذسة اإلااظع ةةاث ِل ةةى اإلاىا٘ع ةةت ،وال ظ ةةُما ف ةةي ألاظ ةةىا ٛالذولُ ةةت الت ةةي جىاظ ةةه ٘يه ةةا مىا٘ع ةةحن ال
ًخمة ةةّىن لة ةةىٙغ الُٝة ةةىد .وؤن ه ة ةةزه اإلاٙة ةةاهُم الخبادلُة ةةت "اإلاشبح ة ةةت للجة ةةاهبحن" ؤو "الة ةةشبح  -الخع ة ةةاسة"
جخجاهل الخُّٝذ وحالت الخٙاِل بحن الاٜخفاد والبِئت والاٜخفاد واإلاجخمْ.
وٍخّحن ِلى اإلااظعاث ؤن جخجاوص الجهىد الشامُت بلى الخذ مً الخلةىر وحٙةَ اإلاةىاسد الىبُُّةت.
وٍجب ؤن جخحش ٟهحةى "اٜخفةاد ِةاليي معةخذام" ،وهةى اٜخفةاد ًم٢ةً ؤن ًخحملةه ال٣ى٠ةب بلةى ؤظةل ٔحةر
مع ةةيى  ،وٍج ةةب بّ ةةذ رل ةة ٤دساظ ةةت ؤي اظ ةةتراجُجُت م ةةً ز ةةالر صواً ةةا :مى ةةْ الخل ةةىر ،والخف ةةمُم ؤلاً٣ىل ةةى ي
للمىخج ةةاث ،وجى ةةىٍش الخ٢ىىلىظُ ةةاث الىٍُ ٙةةت ه ةةزه اإلاح ةةاوس الشالز ةةت جم ٢ةةً م ةةً دم ة الخ ٝةةذم ف ةةي خاسو ةةت
وشٍةةِ ٞاإلاُةةت جحةةذد الخىةةىساث واإلاهةةاساث المةةشوسٍت .وؤن دم ة الخىمُةةت اإلاعةةخذامت ِملُةةت ًةةخم مةةً خاللهةةا
بدماط الُٝم اإلاجخمُّت في اظتراجُجُت ألاِما.٥
 -2هدااى أشااهاى جدًاادة مااً إلادازة والااخعلم الاماااعي :هىةةا ٟالّذًةةذ مةةً ال٢خةةاب الةةزًً ًةةذًىىن الجزِةةت
ؤلاوعةةاهُت للىمةةارط ؤلاداسٍةةت ،بعةةبب ِ ةةذم ٜةةذستهم ِلةةى الخّامةةل مةةْ ألاصم ةةت البُئُةةت .ومةةْ رلةة٘ ،٤ةةةن ههةةج
اإلاّاسلةةت الجزسٍةةت ،اإلاعةةخى ى مةةً ؤخالُٜةةاث الىبُّةةت ،ال ًبةةذو لهةةم ؤ٠ثةةر واُّٜةةت .واإلاعةةإلت التةةي ًجةةب ؤن
جىل ةةْ ف ةةي ـةةلب الى ٝةةاػ ه ةةي الّال ٜةةت ب ةةحن ألاِم ةةا ٥الخجاسٍ ةةت وال ةةىٍم ؤلاً٣ىلىظُ ةةت ،وٍجةةب ؤن ج ةةادي بل ةةى
ؤؼ ةة٣ا ٥ظذً ةةذة م ةةً ال ةةخّلم وؤن ج ٣ةةىن ظ ةةضءا م ةةً الّملُ ةةاث الذًمٝشاوُ ةةت داخ ةةل اإلااظع ةةت وُ٘م ةةا ب ةةحن
اإلااظعاث.
٘ٙي بِئت معخٝشة وعةبُا ،جيبةْ الٝةذساث الذًىامُُ٢ةت ،ؤي اإلاهةاساث الالصمةت لةذم وبىةاء وبِةادة حؽةُ٢ل
اإلاهةةاساث الذاخلُةةت والخاسظُةةت ،مةةً ِمةةل جةةذوًٍ اإلاّةةاسٗ المةةمىُت ،بِىمةةا فةةي بِئةةت مخٕحةةرة ظةةذا .ال ًم٢ةةً

Emmanuelle Dontenwill, Op Cit, pp. 83-91.
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الخيبةةا بهةةا ،والٝةةذساث الذًىامُُ٢ةةت جخ٣ةةىن مةةً ِةةذد ٜلُةةل مةةً الٝىاِةةذ البعةةُىت التةةي تهةةذٗ بلةةى حعةةشَْ
الخّلم.
 -3وظ ااائف وػ ااسد جىظ ااُم جدً اادة :وف ةةي ه ةةزا اإلاج ةةاً ٥خىظ ةةب ِل ةةى بداسة اإلااظع ةةاث اإلاع ةةخذامت بوؽ ةةاء
وٌُ ٙةةت ؤو بداسة حّن ةةى بمع ةةاثل الخىمُ ةةت اإلاع ةةخذامت ،والّم ةةل ِل ةةى ج ةةذُِمها ِ ةةً وشٍ ةة ٞجيؽ ةةُي وجيع ةةُٞ
اإلابادساث وحصجُْ اإلاىٌٙحن ِلى اجخار اإلابادساث الجُذة ،ومً هىةا ٘ةان وٌُٙةت الخىمُةت اإلاعةخذامت جةادي
بل ةةى بِ ةةادة حؽ ةةُ٢ل بّ ةةن اإلاه ةةام  ،ورل ةةً ٤خىل ةةب مه ةةاساث ظذً ةةذة جخىل ةةب ه ةةي ألاخ ةةشي بِ ةةادة الخف ةةمُم
الخىٍُيي.
 -4أدواث الاسااخدامت :هى ةةا ٟمةةً اظ ةةدى٢ش ُٔ ةةاب هٍ ةةام هٍ ةةشي وِمل ةةي م ةةىٍم وماظس ة ي ح ُٝٝةةي لخىبُةةٞ
الخىمُ ة ةةت اإلاع ة ةةخذامت ف ة ةةي اإلااظع ة ةةاث ،وبالخ ة ةةالي ٘ ة ةةةن ال ٙة ةشآ الى ة ةةاظم ِ ة ةةً رل ة ةة ٤ؤدي اهدؽ ة ةةاس بل ة ةةى ؤدواث
الاظ ةةخذامت (اإلاىاـ ةةٙاث واإلاّ ةةاًحر والخُُٝم ةةاث) الت ةةي ج ةةشجبي ب ةةالخبراث (الاظدؽ ةةاسة ،الخ ةةذ ،ُٜٞالخف ةةذً)ٞ
وحعةب  ،Elkingtonالةةزي هةةادي بإهمُةت الىدُجةةت الشالزُةةت) TBLالىةةاط ،ال٣ى٠ةةب والةشبح) .وهةةزا مةةا ًةةادي
بلةةى حّةةذد وجىةةىُ ألادواث التةةي حّنةةى باالظةةخذامت  ،وبالخةةالي ٘ةةةن اإلااظعةةت ٜةةذ حعةةخّمل مةةا ال ًٝةةل ِةةً 83
مبادسة ؤو مّاًحر مخخلٙت جخّل ٞبالخىمُت اإلاعخذامت.
 -5ق ااىي املعازط اات :ف ةةي الى ٜةةذ ال ةةزي ًب ةةذو ؤن الخىمُ ةةت اإلاع ةةخذامت جٍه ةةش ٠ةو ةةاس مشظع ةةي ظذً ةةذ٘ ،م ةةً
اإلاٙاسٜاث ؤن هالحَ ؤن العُا ٛالزي ًٙترك ؤن جىٙز ُ٘ه ٔحر مالثم.
حُض حذد  Capronزالزت اججاهاث جخّاسك مْ اٜخفاد ؤ٠ثر اظخذامت جخمشل في:
 وؽ ةةش هم ةةىرط اإلاع ةةاهمحن ِل ةةى حع ةةاب هم ةةىرط الؽة ةشا٠ت (ال ةةزي ؤـ ةةبح ؤ٠ث ةةر  ٜةةذسة ِل ةةى اظ ةةدُّاب هه ةةجالخىمُت اإلاعخذامت الٝاثم ِلى الخىاس والدؽاوس) ،
 جىظُْ الؽش١اث الذولُت ال٢بحرة التي جدىافى مْ مىى ٞالذِم الزي جذِى بلُه الخىمُت اإلاعخذامت، وؽش هٍام اإلاحاظبت الذولي الجذًذ الزي ًٙمل ؤلاداسة اإلاالُت وؤظالُب الخُُٝم.وفةةي هٙةةغ اإلاىٍةةىسً ،م٢ةةً ؤن جٍهةةش ٜةةىي مخّةةذدة لخفةةُٙت مخخلةة ٚؤؼةة٣ا ٥اإلاىٍمةةاث وهٍةةم الّالٜةةاث
التةةي ؤوؽةةإتها الشؤظةةمالُت الفةةىاُِت ،واإلااظعةةت ؤلاداسٍةةت ودولةةت الش٘اهُةةت .وحعةةاهم هةةزه الٝةةىي فةةي جىمُةةت
ٔح ةةر مع ةةخذامت ؤو ؤ ٜةةل اظ ةةخذامت٠ ،م ةةا ؤن ل ةةّ ٚؤلاداسة الاظ ةةتراجُجُت ً ٝةةىك ه ةةذ٘ها ومؽ ةةشوِها ف ةةي
ألاظل الٝفحر والخمىٍل والدعىٍ ٞالخٙاِلي والاهتهاصي .
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املؼلب الثاوي :أزمان أو زمائص املؤسست املسخدامت
باالظدىاد بلى مخخل ٚحّاسٍ ٚالخىمُت اإلاعخذامت التي جم اظخّشالها ظابٝا ،باِخباسها الخىمُت التي
جلبي احخُاظاث الجُل الخالي دون اإلاعاط بٝذسة ألاظُا ٥الٝادمت ِلى جلبُت احخُاظاتها ،واهىالٜا مً
مخخل ٚحّاسٍ ٚاإلااظعت اإلاعخذامت باِخباسها "املؤسست التي ال جنخفي فقؽ بخدقُق ألاداء
الاقخصادي بل ًجب جدعُمه بهل مً ألاداء البُئي وألاداء الاجخماعي" ومىه ًم ً٢جٝذًم ؤهم ألاس١ان
التي جٝىم ِليها اإلااظعت اإلاعخذامت ،والتي جشجبي اسجباوا وزُٝا بإبّاد الخىمُت اإلاعخذامت وألاداء
الؽامل والتي ًم ً٢الخىش ٛاليها في الىٝاه الخالُت:1
الفسع ألاوى :جدقُق املؤسست املسخدامت للبعد الاقخصادي :ورل ٤مً خال ٥ما ًلي:
 .1جىمُت وجؼىٍس قىاعد الادازة الفعالت :وٍخح ٞٝرل ٤مً خال:٥
 لشوسة الخض ِلى جبني الخىظه ألاخالقي للماظعت.
 الاجفا ٥اإلاباؼش مْ مخخل ٚاإلاعدشمشًٍ في اإلااظعت.
 بـذاس اإلاّلىماث ٔحر اإلاالُت الخُُٝٝت والفادٜت.
 .2جدسين إدازة املخاػس الخاصت باملؤسست.
 .3جعل الاىدة طمً أولىٍاث خدمت العمالء : :وٍخح ٞٝرل ٤مً خال:٥
 جحعحن الّالٜاث مْ الّمالء.
 لشوسة الخح٢م في الجىدة.
 .4حشاُع جصمُم وسائؽ إهخار مسؤولت :وٍخح ٞٝرل ٤مً خال:٥
 لشوسة حصجُْ وجذُِم ظالمت اإلاىخجاث.
 جىىٍش الّٙالُت الاٜخفادًت بمّنى  ُٚ٠هيخ ؤ٠ثر وؤحعً ووعتهل ٤ؤٜل.
 لشوسة الخح٢م في اظتهال ٟاإلاىاد ألاولُت.
 الخمىًٍ باإلاىخجاث والخجهحزاث ِالُت الجىدة.
 اهخشاه اإلااظعت في ههج الخىمُت اإلاعخذامت مً خال ٥اإلاىسدًً واإلاٝاولحن مً الباوً
اإلاعخذامحن.
1

Pour savoir plus lire : MEDEF, Vademecum-Entreprises et Développement durable: Suivez le guide !,
Décembre 2007.
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 .5اسخخدام الخىمُت املسخدامت لدافع لالبخهاز والاسدثماز : :وٍخح ٞٝرل ٤مً خال:٥
 اظخخذام اإلااظعت لالبخ٣اس البُئي مً ؤظل ٘خح ؤظىا ٛظذًذة.
 اظخٕال ٥مىخجاث اإلالُ٢ت الفىاُِت لخماًت ؤ٘٣اس وابذاِاث اإلااظعت.
 ظزب الاظدشماس اإلاعاو ٥اظخماُِا.
 اإلاشا٘ٝت اإلاالُت لجهىد ألاِىان الاٜخفادًحن في مجا ٥الخىمُت اإلاعخذامت.
الفسع الثاوي :جدقُق املؤسست املسخدامت للبعد الاجخماعي
بن اإلااظعت اإلاعخذامت ال ج٢خٙي ٘ٝي بخح ُٞٝالبّذ الاٜخفادي ٠ما ١ان مّمى ٥به في لل
الخىمُت الخٝلُذًت ،بل حععى هزه اإلااظعت بلى اإلاعاهمت الجادة في جح ُٞٝالبّذ الاظخماعي ؤًما،
ورل ٤مً خال:1٥
أوال :مسؤولُت املخعاوهين مع املؤسست :وٍخح ٞٝرل ٤مً خال:٥
 .1خلق وجىفير الظسوف املىاجُت لخىمُت وجؼىٍس املهازاث والنفاءاث عً ػسٍق:
 بداسة الٙ٢اءاث واإلاهً ؤو الىٌاث.ٚ
 جُُٝم دوسي ومىخٍم لالحخُاظاث الخ٣ىًٍ الخاؿ بالّما ٥واإلاىٌٙحن.
 م٣ا٘إة العلى ٟالابذاعي.
 .2حشاُع الخماسو الاجخماعي في املؤسست :وٍخم ذلو مً خالى:
 م٣ا٘إة الّما ٥واإلاىٌٙحن مْ ألاخز بّحن الاِخباس ألاداء الٙشدي الخاؿ بهم.
 اؼشا ٟالّما ٥واإلاىٌٙحن في هخاث اإلااظعت.
 لشوسة ألاخز بّحن الاِخباس الٍشوٗ والُٝىد الّاثلُت الخاـت بالّما ٥واإلاىٌٙحن في ظذولت
وجىٍُم ؤوٜاث الّمل و٘تراث الشاحت.
 في حاالث بِادة هُ٣لت ؤو بِادة جىٍُم اإلااظعت البذ مً حصجُْ مشا٘ٝت الّما٥
واإلاىٌٙحن.
 حصجُْ الّمل الجماعي ؤو ِمل الٙشٍ ٞوالّمل مخّذد الخٝى ٥والخخففاث.

MEDEF, Vademecum-Entreprises et Développement durable: Suivez le guide !, Op Cit.
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 جحعحن الصخت والعالمت والىٍا٘ت داخل اإلااظعت.
 .3حشاُع الخىىع (الثقافي والاجخماعي) في املؤسست :ورل ٤مً خال:٥
 حصجُْ الّذالت واإلاعاواة والاهفاٗ بحن الّما ٥داخل اإلااظعت.
 لشوسة حصجُْ وحّضٍض اإلااظعت لّذم الخمُحز والخىىُ الشٝافي.
 الّمل ِلى حّضٍض و حصجُْ جىٌُ ٚألا٘شاد اإلاّىٜحن.
 حصجُْ وحّضٍض جىٌُ ٚالّما ٥ال٢باس في العً.
 لشوسة ح ًٝاإلااظعت بذماء ظذًذة مً الجُل الجذًذ.
 .4إزساء العالقاث املهىُت والحىاز الاجخماعي :ورل ٤مً خال:٥
 جحعِغ الّما ٥واإلاىٌٙحن بمعاولُاتهم داخل اإلااظعت.
 جىمُت وجحعِغ ٜىاِذ الخى٠مت الّٙالت.
 جحعحن بداسة اإلاّش٘ت.
 حصجُْ وحّضٍض الاـٕاء والاظخماُ بّىاًت للّما ٥واإلاىٌٙحن ؤو ممشليهم.
زاهُا :مسؤولُت املؤسست اججاه املجخمع املدلي :وٍخح ٞٝرل ٤مً خال:٥
 .1حشاُع وحعصٍص الاسخماع والحىاز عً ػسٍق:
 بِالم الع٣ان الىاثُحن بمخخل ٚوؽاواث وؤِما ٥اإلااظعت.
 .2الّمل باإلاؽاس٠ت مْ الجماِاث اإلاحلُت.
 جىمُت وجىىٍش الّالٜاث مْ اإلاىٍماث ٔحر الخ٣ىمُت .ONG
 مؽاس٠ت اإلااظعت في بشام الٝشك اإلافٕش.
 دِم الخجاسة الّادلت.
 جىىٍش ٜىاِذ وؤظغ اإلااظعاث باِخباسها ُ٠اهاث ٜاهىهُت في حذ راتها.
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الفسع الثالث :جدقُق املؤسست املسخدامت للبعد البُئي.
اإلااظعت اإلاعخذامت الُىم وفي لل الخىظه هحى الخىمُت اإلاعخذامت ؤـبحذ تهخم ٠زل٤
باإلاعاهمت البىاءة في جح ُٞ ٝالبّذ البُئي ،ورل ٤مً خال ٥اإلاحاٍ٘ت ِلى البِئت الىبُُّت مً الخلىر
وحماًتها مً الاهبّازاث والٕاصاث واإلاخلٙاث ...بلخ .وال ج٢خٙي ٘ٝي بخح ُٞٝالبّذ الاٜخفادي
واإلاعاهمت في جح ُٞٝالبّذ الاظخماعي ٠ما ر٠شها في الىٝىت العابٝت ،وٍخم رل ٤مً خال ٥ما ًلي:

أوال :الخألُد على إلادازة السلُمت للىفاًاث واملىخجاث في نهاًت دوزة خُاتها مً خالى حعصٍص
جصمُم املىخجاث الصدًقت للبِئت.
زاهُا :مهافدت الخغير املىاخي مً خال:٥
 .1الخقلُل أو الحد مً اهبعازاث الغاشاث الدفُئت  GESراث الفلت بيؽاواث اإلااظعت مً
خال:٥
 الاظدشماس في مُ٣اهضماث اإلاشوهت برا ١ان اإلاجخمْ ٌّخمذ ِلى هٍام الخفق ).(quotas
 الخخُٙن مً اهبّازاث الٕاصاث الذُ٘ئت الىاججت ًِ جىٝالث اإلاىٌٙحن.
 الخخُٙن مً مهماث جىٝل اإلاىٌٙحن وحصجُْ هٍام الىٝل الجماعي.
 حعهُل وجى٘حر وظاثل ؤخشي لخىٝل اإلاىٌٙحن ٠بذًل للعُاساث الٙشدًت.
 .2جخفُع اهبعازاث الغاشاث الدفُئت الىاججت عً هقل البظائع.
 حٍُّم شخً وهٝل البماجْ بإ٠بر ٜذس مم.ً٢
 اظخخذام وظاثل الىٝل البري بإ٠ثر ّ٘الُت.
 الفُاهت واإلاحاٍ٘ت ِلى وظاثل الىٝل.
 .3جدسين ميزاهُت الؼاقت للمؤسست.
 اخخُاس الاِخماد ِلى الىاٜاث اإلاخجذدة.
 الاظدشماس في اإلاّذاث ألا٠ثر ٙ٠اءة.
 جُُٝم اهبّازاث الٕاصاث الذُ٘ئت الىاججت ًِ وؽاواث اإلااظعت.
 .4حشاُع وحعصٍص املمازساث الادًدة الخاصت بأصحاب املصلحت.
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 جم٢حن وجحعِغ اإلاعتهل٢حن ِلى اإلاعاولُت البُئُت.
 لمان جشُٜت اإلاماسظاث الاً٣ىلىظُت مْ الّمالء.
 حصجُْ وحّضٍض ٘شؿ البحض والابخ٣اس مً خال ٥ألاظىا ٛالّمىمُت اإلاخخلٙت.

املبدث الثاوي :املسؤولُت الاجخماعُت للمؤسساث أداة لخدقُق الخىمُت املسخدامت
بن الٝاست اإلاخمًّ إلاخخل ٚؤدبُاث بداسة ألاِما ٥وخاـت في مجا ٥الخىمُت اإلاعخذامت واإلاعاولُت
الاظخماُِت للماظعاث٠ ،شحرا ما ًجذ ـّىبت ٠بحرة في الخٙشٜت بحن اإلافىلخحن ،الجهما مخٝاسبحن ظذا،
وفي هٙغ الىٜذ ٘ةن الّذًذ مً الباحشحن واإلا٢ٙشًٍ اإلاخخففحن الزًً اولّىا ِلى ؤبحاثهم
ودساظاتهم في مّالجت هزا البحض ،هجذهم ال ًمّىن حذود و٘ىاـل ٠بحرة وواضخت بحن اإلاٙهىمحن،
بل وٍشي ؤٔلبهم بإن اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث هي ؤداة مهمت وٜىٍت في جح ُٞٝالخىمُت
اإلاعخذامت ِلى اإلاعخىي الجضجي ،وٍا٠ذون ِلى ؤن ؤبّاد الخىمُت اإلاعخذامت هي جٝشٍبا هٙعها ؤبّاد
اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ،و في هزا اإلابحض ظىٗ هش٠ض ِلى جٝذًم مذخل هٍشي للمعاولُت
الاظخماُِت للماظعاث ،زم هدبّه باظخّشاك مخخل ٚهمارط وؤبّاد اإلاعاولُت الاظخماُِت
للماظعاث ،لىحاو ٥في ألاخحر جىلُح الّالٜت الىزُٝت بحن اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث و
الخىمُت اإلاعخذامت بمخخل ٚؤبّادها.
املؼلب ألاوى :مدخل هظسي للمسؤولُت الاجخماعُت للمؤسساث
ال ٌعْ ؤي باحض وخاـت في مجا ٥بداسة ألاِما ٥ؤن ًذسط ؤو ًبحض في مىلىُ ٠هزا بمخٕحراجه
اإلاخخلٙت والدؽاب ٤والخُّٝذ والخٝاسب اإلاسجل بحن اإلافىلخاث واإلاٙاهُم ،دون الخىك في اظخّشاك
ؤلاواس الىٍشي ألهم الّىاـش البحشُت التي ٌّالجها الباحض ،ولهزا ظىٗ هخفق هزا اإلاىلب لخٝذًم
مذخل هٍشي للمعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ِلى ٔشاس ما ظاء في ؤهم مخٕحراث البحض.
الفسع ألاوى :الخؼىز الخازٍخي ملفهىم املسؤولُت الاجخماعُت للمؤسساث
بن ٌهىس وجىىس اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ًشظّه ال٢شحر مً الباحشحن واإلا٢ٙشًٍ بلى
الىالًاث اإلاخحذة ألامشٍُ٢ت في ِؽشٍت الخمعُيُاث مً الٝشن اإلااض ي ،ورل ٤مً خال ٥الخإزش بال٢ٙش
الذًني وألاخالقي الزي ًٝىم ِلُه اإلازهب ال٣ازىلُ٣ي ،ول ً٢اإلاخإمل للدؽشَْ ؤلاظالمي في مجا ٥الخُاة
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الاٜخفادًت والاظخماُِت وؤلاوعاهُت ٜذ ًجذ ال٢شحر مً الؽىاهذ الذالت ِلى مماسظاث ومٙهىم هزه
اإلاعاولُت مً خال ٥ال٢شحر مً العىس الٝشآهُت وألاحادًض الىبىٍت الؽشٍٙت.
٘لٝذ ِشٗ هزا اإلاٙهىم جىىسا ٠بحرا ِبر الضمً ،بر جشظْ ألا٘٣اس ألاولى إلاٙهىم اإلاعاولُت الاظخماُِت
للماظعاث بلى ؤواخش الٝشن الخاظْ ِؽش وبذاًت الٝشن الّؽشًٍ ،ول ً٢بؽ٣ل ٔحر سظيي حُض ١ان
هزا اإلاٙهىم مخجزسا في الُّٝذة الاظخماُِت لل٢ىِعت ال٣ازىلُُ٢ت التي ١اهذ جىلي ؤهمُت ٠بحرة اججاه
مىٌٙيها وِمالها وٍخجعذ هزا اإلاٙهىم في "ألابىة" اإلاخمشلت في ؤصخاب اإلااظعاث ال٣ازىلُُ٢ت للؽما،٥
حُض ١اهذ جترظم سئٍتهم الخاـت بمعاولُاث الّاملحن ٘يها ورل ٤مً خال ٥بؼباُ بّن حاظاتهم
ألاظاظُت مشل :الع ،ً٢الشِاًت الصخُت ،الخّلُم لألوٙا...٥الخ.
ول٢٘ ً٢شة اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث هزه وظذث مفادس سظمُت مً هاحُت اإلاماسظت
ؤلاداسٍت ؤو اإلاٙاهُم ألا١ادًمُت في الىالًاث اإلاخحذة ألامشٍُ٢ت في ِؽشٍت الخمعُيُاث مً الٝشن اإلااض ي،
وججعذ رل ٤مً خال ٥وؽش ٠خاب للمال" Bowen ٚاإلاعاولُت الاظخماُِت لشظا ٥ألاِما،1953 "٥
ومىه جىالذ وجضاًذث البحىر في الىالًاث اإلاخحذة ألامشٍُ٢ت وفي ؤوسوبا ؤًما ومً صواًا مخّذدة ،وبالخالي
٘ةن الىٝاػ حى ٥اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث جم بزشاءه بخّشٍٙاث ٠شحرة وؤن الّذًذ مً
ألادبُاث في هزا اإلاجا ٥اهخمذ بخاسٍخ اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ومىه ظىٗ هحاو ٥ؤن
وعخّشك الخىىس الخاسٍخي للمعاولُت الاظخماُِت للماظعاث حعب ) (Min-Dong Paul Leeالزي
حذدها في خمعت مشاحل ؤظاظُت وهي:1
أوال :الفترة ما بين  :1960-1950املسؤولُت الاجخماعُت لسجاى ألاعماى.
بن اإلاشحلت ألاولى اإلاخّلٝت بالبحض في اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث حعخمذ مٙاهُمها ألاولى
وؤ٘٣اسها مً ال٢خاب الُٝم للماظغ واإلا٢ٙش  Howard R. Bowenالزي ًدىاوُ٘ ٥ه ألادبُاث التي جبحن
بذٜت الّىاـش ألاظاظُت للمممىن الدؽشَعي ألامشٍ٣ي الٝذًم ،الزي ٌؽحر ُ٘ه ٠خاب " : Bowen
اإلاح٢مت الّلُا لىُى ظشصي للمفادٜت وبلٙاء الؽشُِت إلاعاهماث اإلااظعاث مً ؤظل الىـى٥
للٕاًاث و٠زا ألاِما ،" ٥هزا ما ٌعاهم في اهىال ٛوحعهُل الىـى ٥بلى هخاث اإلاعاولُت الاظخماُِت
للماظعاث في البذاًاث ألاولى في الىالًاث اإلاخحذة ألامشٍُ٢ت.
1

Laure Bertrand, Responsabilité Sociale de l’Entreprise et Développement Durable :les représentations
sociales des salariés d’une multinational Une étude internationale : France, Mexique, Pologne, thèse de
Doctorat, Université de Toulouse, septembre 2014, p. 16.
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ول ً٢هزه الٙترة الخمهُذًت سجلذ في ألاوظاه الّلمُت الجذ ٥الٝاثم حى ٥الؽشُِت الاظخماُِت
والعُاظُت للمعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ،في ٌل هٍام اٜخفادي تهُمً ِلُه ؤولىٍاث اإلاعاهم،
وؤن اإلاّاسلت الشادً٣الُت ل ة ة ة ة  Milton Friedmanالخاـت باإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث جىضح
هزه اإلاىاٜؽاث.
زاهُا :في سىىاث  :1970املصلحت الراجُت املسدىيرة.
بن الشٔبت في الخخلق مً اإلاىاظهت بحن ١ل مً "ماٍذي" و"مّاسض ي" اإلاعاولُت الاظخماُِت
للماظعاث مً ؼإجها ؤن جٝىد ببّن ال٢خاب بلى الاججاه هحى الشٔبت في الخىُ٘ ٞبحن اإلاعاولُت
الاظخماُِت للماظعاث ومفالح حملت ألاظهم في اإلااظعت.
٘حعب دساظت ؤمشٍُ٢ت وؽشث في  1970والتي هفذ ِلى " جشؼُذ ظذًذ للعُاظت الاظخماُِت
للماظعاث " واإلاشجبىت بخبُان ؤن هزه اإلافالخت مم٢ىت مً خال ٥جبرًش جىىس هُ٣لت اإلاعاهمحن ،ؤي ؤن
٘شـت هاالء جخمشل في ١ىن اإلاال ٤إلاحٍٙت ألاوسا ٛاإلاالُت اإلاخىىِت ١ان لها اججاه ِام في جل ٤الٙترة وال
ًىظذ لذًه حا٘ض لخح ُٞٝؤٜص ى ٜذس مً ألاسباح في محٍٙت ألاوسا ٛاإلاالُت مً ماظعت واحذة وِلى
حعاب ماظعاث ؤخشي.1
وباخخفاس ٘ةن حٍُّم الٙىاثذ الصخفُت للمعاهم هي ِباسة ًِ همى وىٍل ألاظل مؽتر ٟاظخماُِا،
وهزا هى الا٠دؽاٗ الزي ًىق ِلى ِىىان هزه الٙترة.
وجمشل هزه الذساظت هٝىت الاهىال ٛلّؽشاث العىحن مً البحىر حى ٥هزا اإلاىلىُ ١ىن اإلااظعاث
لذحها ٘ىاثذ ومفالح اٜخفادًت وىٍلت ألاظل جإخز في ِحن الاِخباس بِئتها ،حُض ً٣ىن الخىظه الاظخماعي
مخىا٘ ٞمْ اإلافالح وىٍلت ألاظل للمعاهمحن.
زالثا :خالى سىىاث  :1980ألاداء الاجخماعي للمؤسساث.
بّذ ١ل هزه ألاِما ٥التي جخق ؼشُِت اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ودوسها في حٍُّم ؤسباح
اإلاعاهمحنٔ ،حر ؤن هزه اإلاشحلت الجذًذة للعىىاث  1980حّضص البنى الىٍشٍت للمعاولُت الاظخماُِت
للماظعاث ،حُض حاو ٥الباحشىن ولْ جفىس مٙاهُيي للمعاولُت الاظخماُِت للماظعاث وجحذًذ
مجاالث ِمل اإلااظعاث.
Laure Bertrand, op cit, P 17.
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وحّذ هزه الٙترة مشحلت الخّشٍٙاث ألاظاظُت ال٢بري للمعاولُت الاظخماُِت للماظعاث٘ ،مً خال٥
مشال هشم ١اسو (Caroll 1979) ٥والزي ظىٗ هخىش ٛالُه ُ٘ما بّذ واإلاخّل ٞبىمىرط ألاداء الاظخماعي
للماظعاث ؤو اإلاعخىٍاث الشالزت .(Wood 1991) ٥
٘ةن مٙهىم ألاداء الاظخماعي للماظعاث ) (PSEجىىس في هزه اإلاشحلت بالزاث٠ ،ما بُيذ الذساظاث
الخجشٍبُت ؤو ؤلامبرًُٝت بإن هىاِ ٟالٜت اًجابُت ٜىٍت بحن ١ل مً اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث
وألاداء اإلاالي.
زابعا :خالى سىىاث  :1990إلادازة الاستراجُجُت.
مً خال ٥جىظيهاث ) (Druckerوخاـت في ؤدبُاث الدعُحر ؤو بداسة ألاِما ٥س٠ض ِلى الٝماًا
الاظتراجُجُت٘ ،مً خال ٥همىرط مً بحن الىمارط اإلاىىسة في هزا ؤلاواس هجذ هٍشٍت ألاوشاٗ راث
اإلافلخت والتي اِخبرها ٜابلت للخىبُ ٞوراث الفلت باإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث٠ ،ما حعمح
للماظعاث بخحذًذ وبُّت معاولُاتها ل٣ل وشٗ مً ألاوشاٗ راث اإلافلخت ) ( Stakeholders
الذاخلُحن والخاسظُحن.
ومً هزا اإلاىىل٘ ٞةن البحىر جىىسث ٠شحرا هحى هزا الاججاه وبؽ٣ل ظشَْ ،ومىه ٘ةن هزا
الىمىرط الىٍشي لألوشاٗ راث اإلافلخت ؤـبح ًمشل ؤلاواس اإلاشظعي اإلاخح٢م واإلاعُىش لجمُْ
الذساظاث الخاـت باإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث وهزا ما ظيخىش ٛبلُه في اإلابحض اإلاىالي.
خامسا :ابخداء مً سىىاث  :2000الازجباغ الىزُق بين املسؤولُت الاجخماعُت للمؤسساث وألاداء
املالي للمؤسساث.
بن الباحشحن في اإلاجا ٥الاظتراجُجي ًذمجىن مىز هزه العىىاث اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث
٠إداة ؤو ساّ٘ت لالظتراجُجُت الؽاملت للماظعت ،وفي هٙغ الىٜذ ٘ةن مٙهىم ؤداء اإلااظعت جٝلُذًا
مترسخ ومخجزس في البّذ الاٜخفادي ٠ما ؤن هزا ألاخحر ًخممً بّن الاوؽٕاالث الاظخماُِت
واإلاجخمُّت.
وؤن اإلااؼشاث الخٝلُذًت اإلاالُت جماٗ لها بّن اإلااؼشاث ألاخشي مشل سلا الّمالء ،دوسان الّمل،
بهخاظُت ؤوؽىت البحض والخىىٍش ،الٝذسة ِلى ابخ٣اس اإلاىخجاث ،وبّن الىخاث اإلاخّلٝت بالجاهب
البُئي...الخ.
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وفي ألاخحر هخىـل بلى ؤن البحىر الىٍشٍت الُىم جخجه هحى ُُٙ٠ت الخٝاسب بحن هارًً اإلاٙهىمحن
(اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ،وألاداء اإلاالي للماظعاث).
وبالخالي ؼهذث هزه العىىاث جىىسا ٠بحرا إلاٙهىم مىاوىت اإلااظعاث الّاإلاُت ٠ما ؤـبحذ معإلت
اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث هي اإلاهُمىت ومٍّم اإلااظعاث حعخخذم ؼِئا ٘ؽِئا مفىلح
الاظخذامت ،الذًمىمت ،الخىمُت اإلاعخذامت...الخ.1
الفسع الثاوي :ػبُعت ومفهىم املسؤولُت الاجخماعُت للمؤسساث
بن مٙهىم اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ٌّخبر مً بحن ؤ٠ثر اإلاٙاهُم اإلاخذاولت واإلاعخخذمت في
ؤدبُاث بداسة ألاِما ٥وخاـت ِىذ الخذًض ًِ اإلااظعاث الاٜخفادًت وِالٜتها بخح ُٞٝالخىمُت
اإلاعخذامت ِلى اإلاعخىي الجضجي وِلُه ٘ةن الٝاست واإلاخفٙح للترار الىٍشي وؤدبُاث ال٢ٙش ؤلاداسي ًجذ
الّؽشاث مً الخّاسٍ ٚالتي حؽ٣ل مٙهىما ـلبا للمعاولُت الاظخماُِت للماظعاث وظىٗ هحاو٥
جٝذًم الّذًذ مً هزه الخّاسٍِ ٚلى ظبُل الز٠ش ال ِلى ظبُل الخفش ولّل مً بُنها ما ًلي.
أوال :حعسٍف ألامادًمُين واملفنسًٍ
٘حعب  Archie B Carrollالزي ٌّخٝذ بإن اإلااظعت باجذ جخمْ في العىىاث ألاخحرة لمٕىواث ٠بحرة
و٠شحرة مً اإلاجخمْ ( اإلاعاهمحن ،اإلاىٌٙحن ،الّمالء ،اإلاىسدًً ،الٝىاهحن واللىاثح ومجمىِاث ِذًذة
مً اإلاجخمْ اإلاذوي...الخ) ،ولهزا البذ مً دم ١ل اوؽٕاالث هزه ألاوشاٗ لمً اهخماماتها بُٕت جحُٞٝ
ؤهذا٘ها وؤهذاٗ الخىمُت اإلاعخذامت٘ ،هى ٌّشٗ اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث حُض ًٝى " :٥بن
اإلاعاولُت الاظخماُِت لشظا ٥ألاِما ٥جخمشل في التزام سظا ٥ألاِما ٥بمشوسة الُٝام بالعُاظاث واجخار
الٝشاساث ومخابّت اإلابادت الخىظيهُت التي حعخجُب للُٝم وألاهذاٗ التي حّخبر مىلىبت ومشٔىبت
اظخماُِا".2

1

Lapalle Marie, Etude des impacts de la démarche globale de RSE sur les attitudes et comportements des
parties prenantes internes et externes de l’organisation : salaries, clients et militants, le cas d’une
entreprise de l’économie sociale ; La MAIF, thèse de doctorat, Université de toulouse, janvier 2012, P32.
2
Archie B. Carroll, Corporate social responsability : Evolution of definitional consruct, business and
society, vol 38, N 3, USA, 1999, p 270.
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٠ما ٌّشٗ  Archie B Carrollاإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ِلى ؤجها " :اإلاعاولُت الاظخماُِت
للماظعاث هي التي حٕىي الخىلّاث الاٜخفادًت ،الٝاهىهُت ،ألاخالُٜت والخحرًت للمجخمْ في هٙغ
الىٜذ متزامىت".1
وَّشٗ  Keith Davisاإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث "ِلى ؤن مً واظب اإلاذًشًٍ واإلاعحرًً الىٍش
بلى ظمُْ ألازاس الىاظمت مً وؽاواث وِملُاث اإلااظعت ِلى الىٍام الاظخماعي وألاوشاٗ راث اإلافلخت
وٍحخم ِليهم هزا الىلْ ؤن ًإخزوا بّحن الاِخباس لِغ اإلافالح الاٜخفادًت والخٝىُت ٘ٝي بل ؤبّذ مً
رل.2"٤
وجبحن  Donna J. Woodؤن اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ال ًم٘ ً٢همها بال مً خال ٥الخٙاِل
الخبادلي بحن زالزت مبادت مخمشلت في :مبذؤ الؽشُِت ،مبذؤ اإلاعاولُت الّمىمُت ومبذؤ العلىت ؤلاداسٍت،
وؤن هزه اإلابادت جيخ مً خال ٥زالزت معخىٍاث للخحلُل وهي :اإلاعخىي اإلااظس ي ،اإلاعخىي الخىٍُيي
واإلاعخىي الٙشدي.3
٠ما حّشٗ اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ِلى ؤجها " :واظب والتزام اإلاىٍماث اججاه اإلاجخمْ
بمخخل ٚؼشاثحه مْ ألاخز بّحن الاِخباس الخىّٜاث بُّذة اإلاذي لهزه الؽشاثح والّمل ِلى ججعُذها
و٘ ٞـىس مخىىِت ٌٕلب ِليها وابْ الاهخمام بالّاملحن والبِئت ،ؼشه ؤن ً٣ىن هزا الالتزام وىُِا
مخجاوصا الالتزاماث الٝاهىهُت".4
زاهُا :حعسٍف الهُئاث واملىظماث الدولُت
مىٍمت الخّاون الاٜخفادي والخىمُت حّشٗ اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعت ِلى ؤجها " :التزام اإلااظعت
باإلاعاهمت في الخىمُت الاٜخفادًت ،مْ الخٙاً ِلى البِئت والّمل مْ الّما ٥وِاثالتهم واإلاجخمْ اإلاحلي
واإلاجخمْ بؽ٣ل ِام بهذٗ جحعحن ظىدة الخُاة لجمُْ هزه ألاوشاٗ".5
1

Archie B CARROLL, A Three- Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance,
Academy of Management Review, Vol 04, N 04, 1979, p 500.
2
Davis Keith, Robert BLOMSTROUM, Business and its Environnement, Mc Graw- Hill, New York, 1966, p
12
3
Donna, J. Wood, Corporate social performance revisited, Academy of management review, vol 16, N 4,
1991 , p 695.

 4طاهر حمسن منصور الغاليب وصاحل مهدي حمسن العامري ،المسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن،2005 ،
ص .50

5

Marie-françoise Guyonnaud et Frédérique Willard, Du management environnemental au développement
durable des entreprises, France : ADEME, Mars 2004, P 05
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ٌّشٗ مّهذ ألامم اإلاخحذة لبحىر الخىمُت الاظخماُِت اإلاعاولُت الاظخماُِت ِلى ؤجها " :العلىٟ
ألاخالقي إلااظعت ما ججاه اإلاجخمْ حُض حؽمل ظلى ٟؤلاداسة اإلاعاو ٥في حّاملها مْ ألاوشاٗ اإلاّىُت
التي لها مفلخت ؼشُِت في ماظعت ألاِما ٥ولِغ حاملي ألاظهم ٘ٝي".1
٠ما ٌّشٗ مجلغ ألاِما ٥الّاليي للخىمُت اإلاعخذامت  WBCSDاإلاعاولُت الاظخماُِت ِلى ؤجها" :التزام
اإلااظعاث لخبني العلى ٟألاخالقي واإلاعاهمت في الخىمُت الاٜخفادًت وجحعحن هىُِت الخُاة للمىٌٙحن
وِاثالتهم واإلاجخمْ اإلاحلي واإلاجخمْ ٣٠ل".2
في ححن حّشٗ اإلاٙىلُت ألاوسوبُت اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ِلى الىحى الخالي " :هي مٙهىم
ٌؽحر بلى ؤلادماط الىىعي مً ٜبل اإلااظعاث لالهخماماث والاوؽٕاالث الاظخماُِت والبُئُت في ِملُاتها
الخجاسٍت مْ ؤصخاب اإلافلخت ،ومىه ٘ةن اإلااظعت اإلاعاولت اظخماُِا جشض ي لِغ ٘ٝي اإلاخىلباث
الٝاهىهُت اإلاّمى ٥بها ول٢نها جزهب بلى ؤبّذ مً رل ،٤وؤجها حعدشمش ؤ٠ثر في سؤط اإلاا ٥البؽشي في
ِالٜاتها مْ ؤصخاب اإلافلخت وحماًت البِئت".3
وحعب مُّاس  ISO 26000الفادس ًِ اإلاىٍمت الّاإلاُت للخُِٝغ ٘اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث
هي" :معاولُت اإلااظعاث ًِ ألازاس الىاججت مً ظمُْ وؽاواتها وٜشاساتها ِلى اإلاجخمْ البِئت التي حّمل
٘يها والتي جترظم في ظلىُ٠اث ؤخالُٜت وؼٙا٘ت مً خال:4٥
 .2اإلاعاهمت في جح ُٞٝالخىمُت اإلاعخذامت وصخت وس٘اهُت اإلاجخمْ
 .3احترام الٝىاهحن والخماش ي مْ اإلاّاًحر الذولُت راث الفلت اإلاّمى ٥بها
 .4بدماط اإلاعاولُت الاظخماُِت في ١ل ؤوؽىت اإلااظعت وِالٜاتها.

 1روبنز ريكوبريو ،كشف البيانات المتعلقة بتأثيرات الشركات على المجتمع :االتجاهات والقضايا الراهنة ،مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،

جنيف ،سويسرا ،2004 ،ص .30

 2مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية " ،كشف البيانات المتعلقة بتأثير الشركات على المجتمع :االتجاھات والقضايا الراھنة" ،منشورات األمم
املتحدة ،نيويورك وجنيف  ، 2004ص .27

3

Fadoie Mardam-Bey MANSOUR, La Responsabilité sociale de l’entreprise : Définitions, théories et concepts,
Sur le site : https://fgm.usj.edu.lb/pdf/a112011.pdf, Consulté le 11/04/2014.
4
GRI, Lignes Directrices G4 du GRI et ISO 26000 Pour Une Utilisation Conjointe des Lignes Directrices G4 du
GRI et de l’ISO 26000 , Sur le site : www.iso.org/iso/fr/iso-gri-26000_2014-01-28.pdf, Consulté le 11/04/2014,
p 03.
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وحّشٗ اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ِلى ؤجها " بمشابت التزام وىعي ًخممً بدماط ألاهذاٗ
الاٜخفادًت ،الاظخماُِت والبُئُت في ِملُاث ؤلاهخاط وفي الّالٜت مْ ؤصخاب اإلافالح الذاخلُحن
والخاسظُحن".1
وهزا ما ًىضخه الؽ٣ل اإلاىالي:
الشهل زقم ( :) 15الخصائص ألازبعت التي حشهل مفهىم املسؤولُت الاجخماعُت للمؤسساث

الطوعية

األهداف
االجتماعية
والبيئية

المسؤولية االجتماعية
للمؤسسات

الربح

العالقة مع أصحاب
المصالح الداخليين
والخارجيين

Source: Badreddine Taleb, Les motivations d’engagement des entreprises dans la responsabilité
sociale : le cas du secteur industriel algérien, Doctorat en sciences de gestion, Aix-Marseille, décembre
2013, P 67.

ومً خال ٥مجمل الخّاسٍ ٚالعابٝت اإلاٝذمت ِلى ظبُل الز٠ش ،ومً خال ٥الاوالُ ِلى الّذًذ
مً اإلاشاظْ راث الفلت باإلاىلىُ ًم ً٢ؤن وعخيخ بإن اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ًىلِ ٞليها
1

Badreddine Taleb, Les motivations d’engagement des entreprises dans la responsabilité sociale : le cas du
secteur industriel algérien, Doctorat en sciences de gestion, Aix-Marseille, décembre 2013, P 65-66.
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الّذًذ مً الدعمُاث منها :أخالقُاث ألاعماى الخجازٍت ،جدلي املؤسساث بسوح املىاػىت أو مىاػىت
املؤسساث ،قابلُت املؤسساث للمساءلت أو الاسخدامت...بلخ.
ومىه ٘ةن اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث حّني "جىجه املؤسساث إلى جدقُق مخخلف أبعاد
الخىمُت املسخدامت والسعي الااد إلى جدقُق الىجاح والخفىد باالعخماد على مجمىعت مً الاسالُب
التي جساعي القُم واملبادئ الاخالقُت والخيرًت واخترام العماى واملىظفين واملجخمعاث املدلُت التي
حعمل فيها مع طسوزة مساعاة مخغيراث البِئت الؼبُعُت مً خىلها آخره بعين الاعخباز في جمُع
قسازاتها وأوشؼتها وعملُاتها  ،مل مً الاىاهب الاقخصادًت والقاهىهُت والاخالقُت والاجخماعُت ،مع
مساعاة الخؼلعاث والاوشغاالث والسهاهاث التي ًيخظسها املجخمع بهل منىهاجه وشسائده مً
القسازاث والعملُاث والاستراجُجُاث املسؤولت اجخماعُا ،التي جخخر لسبُل لخدقُق الاهداف
املسؼسة ،مً مىظىز مخىاشن بين مصالح وأهداف املؤسست ومصالح وأهداف مخخلف الاػساف
ذاث املصلحت".
والجذو ٥اإلاىالي ٌعشد وٍلخق مخخل ٚوظهاث هٍش ال٢خاب الشثِعُحن حى ٥مٙهىم اإلاعاولُت
الاظخماُِت للماظعاث.1

Badreddine Taleb, Op Cit, pp. 58-62.
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الادوى زقم ( :)04مفهىم املسؤولُت الاجخماعُت للمؤسساث
السواد

الخعسٍف

)Bowen (1953

ًيبغي ِلى اإلااظعاث مىاـلت جىبُ ٞظُاظتها واجخار
الٝشاساث ومخابّت ؤلاظشاءاث بما ًخ ٞٙمْ ؤهذاٗ وُٜم
مجخمّىا.

)Davis (1960

بن اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ًجب ؤن ج٣ىن
مخّلٝت بالعلىت الاظخماُِت.

)Frederick (1960

ًجب ِلى اإلااظعاث الى٘اء بخىّٜاث اإلاجخمْ في الععي
لخح ُٞٝؤهذاٗ ؤِمالها.

Friedman 1962

اإلاعاولُت الىحُذة للماظعاث هي خل ٞالشبح
للمعاهمحن.

)Johnson (1971

اإلااظعت اإلاعاولت اظخماُِا هي الٝاثذة في الخىُ٘ ٞبحن
اإلافالح اإلاخخلٙت ولِغ ٘ٝي خل ٞالثروة للمعاهمحن.

)Eells et Walton (1974

معحر اإلااظعت ًجب ؤن ً٣ىن ساسخا في ٘لعٙخه،
مىٜٙه ،وٜادسا ِلى اجخار ؤلاظشاءاث الخاظمت التي ج٣ىن
مشبحت ومخىا٘ٝت مْ ماظعخه.

)Sethi (1975

هي ظضء ال ًخجضؤ مً اإلاجخمْ ،وٍخّحن ِلى اإلااظعاث
الى٘اء بالتزاماتها الاظخماُِت ،اإلاعاولُت الاظخماُِت
والاظخجابت الاظخماُِت.

)Carroll (1979

بن الخاسٍخ ؤؼاس في وٜذ مب٢ش بلى ١ل مً ألابّاد
الاٜخفادًت والٝاهىهُت باإللا٘ت ماخشا بلى الجىاهب
ألاخالُٜت والخحرًت.

)Jones (1980

بمجشد ؤن اإلااظعاث جخل ٞالتزاما اججاه الٙئاث ألاخشي
باإلاجخمْ ِلى ٔشاس اإلاعاهمحن بخالٗ جل ٤التي ًٙشلها
الٝاهىن وبالخالي هىا ٟظاهبحن ؤظاظُحن لهذا الخّشٍٚ
وهما :ألاو ٥الالتزام ًجب ؤن ً٣ىن مخبنى بؽ٣ل وىعي،
زاهُا :الالتزام ًإخز ؼ٣ل ظذ واظْ بل ًمخذ بلى ما وساء
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الىاظب الخٝلُذي اججاه اإلاعاهمحن بلى مجمىِاث
اظخماُِت ؤخشي مشل :الّمالء ،اإلاىٌٙحن ،اإلاىسدًً...الخ.
)Epstein (1987

جح ُٞٝهخاث

الٝشاساث الخىٍُمُت اإلاخّلٝت باألظئلت

الخاـت والتي لها مضاًا ؤ٠ثر مً الخإزحراث العلبُت ِلى
ألاوشاٗ راث اإلافلخت واإلااظعاث اإلاشجبىت بها.
)Wood (1991

بن اإلااظعت جمىح لها الؽشُِت مً ٜبل اإلاجخمْ وبالخالي
ًخىظب ِليها ؤن جخحمل هخاث وؽاواتها و٠زا معاولُتها
اإلاّىىٍت التي حعمح للمعحرًً باجخار ٜشاساث ؤخالُٜت
وؤن هزه ألاخحرة

التي جمشل اإلا٣ىهاث ألاظاظُت

للمعاولُت الاظخماُِت للماظعاث.
)Livre vert, (2001

اإلاعاولُت الاظخماُِت هي اإلاٙهىم الزي جذم مً خالله
اإلااظعاث الاهخماماث البُئُت الاٜخفادًت والاظخماُِت
في ؤوؽىتها وجٙاِالتها مْ ألاوشاٗ راث اإلافلخت ِلى
ؤظاط وىعي.

)Krarup (2001

بن التزام اإلااظعاث لخىىٍش ؤدائها البُئي ً٣ىن ؤ٠بر مما
ًىق ِلُه الٝاهىن.

)Elhauge (2005

جمحي اإلااظعت بمجمىِت مً ألاسباح مٝابل اإلافلخت
الاظخماُِت ،ومىه ًجب ِلى اإلااظعت ؤن جخجاوص
التزاماتها الٝاهىهُت والخّاٜذًت في بواس وىعي.

)Waldman et al. (2006

اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث هي وؽاواث جٝىم بها
اإلااظعاث التي حّخبر مخٝذمت ؤو التي جشضخ لخّضٍض ألاداء
الاظخماعي بُّذا ًِ اإلافالح الٙىسٍت للماظعت
ومعاهميها وهزا ما ًٝخمُه الٝاهىن.

)Crouch (2006

اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث هي ظلى ٟاإلااظعاث
التي جإخز بّحن الاِخباس الاججاه الىىعي ألخشظت مىخجاتها
مً خال ٥ظلى٠ها اججاه العى ،ٛوهزه ألاخشظت حّشٗ
ِلى ؤجها هخاث الّملُاث الخاـت بالعى ٛالتي ال جٝىم بها
اإلااظعت في حذ راتها.
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)Fifka (2009

بن الالتزام الٝاهىوي والاٜخفادي و٠زا اإلاعاولُاث
الىىُِت للماظعاث ظاهمذ في الخىمُت الاظخماُِت
للمجخمّاث التي حّمل ٘يها ًِ ،وشٍ ٞاإلاىاسد اإلاحذودة
اإلاخاحت ،واظتراجُجُاث ألاِما ٥الخجاسٍت ال٣امىت.

)Hopkins (2011

ًجب حصجُْ اإلااظعاث ِلى الخفىِ ٥لى ألاسباح
وجحُٝٝها باالِخماد ِلى العلى ٟاإلاعاو ٥لها.

)Maguire (2011

باإلاّنى الىاظْ بن مٙهىم اإلاعاولُت الاظخماُِت
للماظعاث ٌؽمل الجهىد الىىُِت للماظعاث (لِعذ
جل ٤التي ًٙشلها الٝاهىن) لالظخجابت لالوؽٕاالث
الاظخماُِت والبُئُت الخاـت باألوشاٗ راث اإلافلخت،
وبالخالي ٘اإلااظعت لِعذ لها التزاماث ٘ٝي اججاه
معاهميها.

Source : Badreddine Taleb, Les motivations d’engagement des entreprises dans la responsabilité
sociale : le cas du secteur industriel algérien, Doctorat en sciences de gestion, Aix-Marseille, décembre
2013, pp. 58-62.

الفسع الثالث :فىائد املسؤولُت الاجخماعُت للمؤسساث
هىا ٟالّذًذ مً الٙىاثذ التي ًم ً٢ؤن ججّل مً اإلااظعت حؽمل وجذم ؤبّاد اإلاعاولُت الاظخماُِت
للماظعاث وِلى وظه الخفىؿ ًم ً٢الٝى:1٥
 .1حّضٍض ـىسة وظمّت وؼهشة اإلااظعت واإلاحاٍ٘ت ِلى سـُذها في اإلاجخمْ ،باِخباسها حؽ٣ل مفذس
ٜل٠ ٞبحر باليعبت للماظعاث ال٢بحرة لخٝذًم وجى٘حر الشٝت ألصخاب اإلافلخت :الّما ،٥الجمُّاث،
اإلاىٌٙحن ،اإلاىٍماث ٔحر الخ٣ىمُت ،العلىاث الّمىمُت والجماِاث اإلاحلُت.
 .2ألاخز بّحن الاِخباس احخُاظاث الّمالء بىشٍٝت ؤ٠ثر ؼمىال واظخذامت ًِ وشٍِ ٞشك وجىىٍش
مىخجاث وج٢ىىلىظُا ـذًٝت للبِئت في العىِ ٛلى هحى متزاًذ وبمىا٘عت حاظمت ،وِالوة ِلى رل٤
٘ةن ١ل مً اإلاعتهل٢حن واإلاعدشمشًٍ و١ل ألاوشاٗ ألاخشي ًشٔبىن في الخفىِ ٥لى سئٍت واضخت
ومىلىُِت لألزش الاظخماعي والبُئي للماظعت مً ؤظلل اجخار الٝشاساث اإلاىاظبت.
1

Jounot alain, 100 questions pour comprendre et agir RSE et développement durable, éditions afnor, 2010,
p. 15.
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 .3حّبئت اإلاىٌٙحن لالهخشاه في ظُاظت وىُِت ومعاولت مً خال ٥الاِخماد ِلى ههج ٌعاِذ ِلى
جحعحن وجحٙحز اإلاىٌٙحن وحٕزًت دًىامُُ٢ت الخٝذم الذاخلي.
 .4العُىشة ِلى اإلاخاوش و٠زا الخ٣الُ ٚالبُئُت والاظخماُِت ،ألن هزه اإلاخاوش التي جىاظه اإلااظعاث
هي في بّن ألاحُان في ٔاًت ألاهمُت وؤن ؤي حادر ًم ً٢ؤن ًادي بلى بِادة الىٍش في ظمُْ ؤِما٥
اإلااظعاث ٠ما ؤن ِذم العُىشة ِلى ألازاس البُئُت ٌؽ٣ل ِبئا ٠بحرا ِلى الفىاِت.
 .5اإلاعاهمت في جلبُت حاظاث وجىّٜاث ؤصخاب اإلافلخت١ ،ىن اإلااظعاث راث ـلت مْ مخخلٚ
ألاوشاٗ الٙاِلت التي لها جىّٜاث مخخلٙت حى ٥وؽاواتها ،والتزام اإلااظعاث باإلاعاولُت الاظخماُِت
ٌعاِذ في جحعحن ِالٜاتها مْ هزه ألاوشاٗ.
املؼلب الثاوي :هماذر وأبعاد املسؤولُت الاجخماعُت للمؤسساث
برا اِخبرها اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ؤداة مهمت لخحُ ٞالخىمُت اإلاعخذامت ِلى اإلاعخىي
الجضجي٘ ،ةن للمعاولُت الاظخماُِت الّذًذ مً الىمارط التي جاوشها وحعاهم في ظّلها ؤ٠ثر مماسظت
وِملُت ،وفي هٙغ الىٜذ ٘هي الاخشي حؽمل مجمىِت مً ألابّاد ،وهزا ما ظُ٣ىن محىس مّالجخىا في
هزه الىٝىت.
الفسع ألاوى :همىذر مازوى ) Carroll (1997وجؼىزاجه
لٝذ اٜترح ١اسو Carroll (1997)٥الىمىرط اإلاؽهىس الخاؿ باإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث
لُحاو ٥التر٠حز ُ٘ه ِلى ألاداء الاظخماعي للماظعاث ،بر ٌّخبر هزا الىمىرط ألا٠ثر اظخخذاما وألا٠ثر
واُّٜت ،وِلُه ظىٗ هحاو ٥جىلُحه في الٝٙشاث اإلاىالُت:
أوال :مفهىم همىذر مازوى Carroll
بن ١اسو Carroll ٥هى اإلاال ٚألاو ٥الزي ًٝترح همىرظا لألداء الاظخماعي للماظعاث ٘ ،PSEباليعبت
ل٣اسو ٥مفىلح اإلاعاولُت « ً » responsabilitéمشل داْ٘ للماظعت ولٔ ً٢حر ٜابل للُٝاط ،وبالخالي
اخخاس مفىلح ألاداء «  » performanceوالزي ٌّخبره ؤ٠ثر حؽُٕلي ( )Wood, 2010ومً هىا وؽإ
مٙهىم اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث و٠زا مٙهىم ألاداء الاظخماعي للماظعاث.
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بن همىرط ١اسو Carroll (1997) ٥هى ألا٠ثر ٜبىال واظخخذاما لىـ ٚبىاء ألاداء الاظخماعي للماظعاث
ِلى ٔشاس ( ،)Wartick et Cochran, 1985 ; Burton et al, 2000وبالخالي ًحذد همىرط ١اسو ٥ؤسبّت
معخىٍاث للمعاولُت :اٜخفادًتٜ ،اهىهُت ،ؤخالُٜت وخحرة وهي.:1
 املسؤولُت الاقخصادًت :جخممً اٜتراح وجٝذًم ظلْ وخذماث مفممت خفُفا الحخُاظاثاإلاعتهل٢حن مْ الّمل باظخمشاس لخىلُذ الثروة للمعاهمحن ،ومىه ٘ةن للماظعت معاولُت جخمشل في
التزامها ١ي ج٣ىن مشبحت ومىخجت.
 املسؤولُت القاهىهُت :جخمشل في الٝذسة ِلى جح ُٞٝوؽاواتها في بواس احترام الٝىاهحن واللىاثحاإلاىلىِت مً ٜبل اإلااظعت ،وبالخالي ؤِما ٥جخممً:2
 ؤداء بىشٍٝت جخ ٞٙمْ جىّٜاث الخ٣ىمت والٝاهىن
 الامخشا ٥إلاخخل ٚاللىاثح الىوىُت والىالثُت واإلاحلُت
 الخفشٗ ٠مىاوىحن ًحترمىن الٝاهىن
 الى٘اء بجمُْ التزاماتهم الٝاهىهُت ججاه ؤصخاب اإلافلخت اإلاجخمُّحن
 جى٘حر العلْ والخذماث التي جلبي ِلى ألاٜل الخذ ألادوى مً اإلاخىلباث الٝاهىهُت.
 املسؤولُت ألاخالقُت :والتي جش٠ض ِلى ظمُْ ألاوؽىت التي جٝىم بها اإلااظعت والتي حّخبر ِادلت مًٜبل اإلااظعت والتي ال جخمْ لالواس الٝاهىوي وجخق ِل ظبُل اإلاشا ٥امخالٜ ٟىاِذ ؤخالُٜت
باإللا٘ت بلى الفذ ٛفي ِالٜاتها مْ مىٌٙيها وِمالئها.
وفي الىٜذ الزي جٙي ُ٘ه هزه اإلاعاولُاث ألاخالُٜت٘ ،ةن الخىّٜاث الهامت لألِما ٥الخجاسٍت
حؽمل جىّٜاتها:3
 ؤداء بىشٍٝت جخ ٞٙمْ جىّٜاث ألاِشاٗ اإلاجخمُّت واإلاّاًحر ألاخالُٜت
 الاِتراٗ بالٝىاِذ ألاخالُٜت ؤو اإلاخىىسة التي ٌّخمذها اإلاجخمْ واحترامها
 مىْ ألاِشاٗ ألاخالُٜت مً الخّشك للخىش مً ؤظل جح ُٞٝؤهذاٗ الّمل
 باِخباسها مىاوىت ظُذة مً خال ٥الُٝام بما هى مخى ْٜؤخالُٜا.

1

Lapalle Marie, Op Cit, P 40-41.
Archie B. Carroll, Carroll’s pyramid of CSR: taking another look, International journal of Corporate
Social Responsibility, 5 July 2016, Sur le site: https://jcsr.springeropen.com, Consulté le: 03/02/2017.
3
Archie B. Carroll, Op Cit.
2
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 املسؤولُت الخيرة :وجخّل ٞبجمُْ الخفش٘اث وألاوؽىت اإلاىاوىت للماظعت التي جخّذي الٝىاهحنواللىاثح ألاخالُٜت والتي جخّلِ ٞل ظبُل اإلاشا ٥باليؽاواث الخىىُِت والخحرًت للماظعت بُٕت
صٍادة س٘اهُت وجىمُت اإلااظعت (بما في رل ٤اإلاماسظاث البُئُت).
وحعب ٘ B Carrollإن للمعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ؤسبّت معخىٍاث ؤو ؤبّاد (اٜخفادًت،
ٜاهىهُت ،ؤخالُٜت وخحرًت ) ـىسها في هشم ٠ما ًٍهشه الؽ٣ل اإلاىالي:
الشهل زقم (  :)16هسم مازوى ( )Carrollللمسؤولُت الاجخماعُت للمؤسساث

مطلوبة من قبل اجملمتع

أأن يكون مواطنا جيدا

املسؤومية اخلرية
متوقعة من قبل اجملمتع

املسؤومية ا ألخالقية

يتطلهبا اجملمتع

أأن تفعل ما هو عادل ونزيه
وتتجنب امرضر

أأن يلزتم ابمقوانني
وانلواحئ

املسؤومية امقانونية

يتطلهبا اجملمتع

أأن تكون مرحبة

املسؤومية الاقتصادية

look,

another

taking

CSR:

of

pyramid

Carroll’s

Carroll,

B.

Archie

Source :

International journal of Corporate Social Responsibility, 5 July 2016, Sur le site:
https://jcsr.springeropen.com, Consulté le: 03/02/2017.
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مً خال ٥هشم ١اسو ٥هالحَ بإن:1
 .1ألاخالقُاث جخخلل مجمل مسخىٍاث الهسم :الذواْ٘ وألاخال ٛجختر ٛوجىدؽش في ١ل اإلاعخىٍاث
ألاسبّت مً اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ،وبالخالي ٘ةجها جلّب دوسا حُىٍا في مجمل هزه
اإلاعاولُت.
 .2الخىجساث واملقاًظاث  :في الىٜذ الزي حععى ُ٘ه اإلااظعاث بلى ؤداء مهامها ِلى الىحى
اإلاىاظب ُ٘ما ًخّل ٞبمعاولُاتها الاٜخفادًت والٝاهىهُت وألاخالُٜت والخحرًت٠ ،ما هق ِلُه
هشم ١اسو ٥هالحَ وؽىء بّن الخىجشاث واإلاٝاًماث.بحن مخخل ٚؤوشاٗ اإلااظعت ،وِلُه
ًجب ِلى بداسة اإلااظعت ؤن جٝشس ُُٙ٠ت جح ُٞٝالخىاصن بحن هزه اإلاعاولُاث اإلاخخلٙت،
وجخىلب اإلاعاولُت الاٜخفادًت للمال٢حن ؤو اإلاعاهمحن بظشاء مبادلت دُٜٝت بحن الشبحُت في
اإلاذي الىىٍل واإلاذي الٝفحر٠ ،ما ؤن هٝٙاث اإلااظعاث ِلى الالتزاماث الٝاهىهُت وألاخالُٜت
والخحرًت ظدبذو داثما "مخّاسلت" مْ معاولُاتها ججاه معاهميها وفي الىٜذ الزي جىُ٘ ٞٙه
الؽش١اث اإلاىاسد ِلى هزه اإلاعاولُاث التي ًبذو ؤجها جخذم اإلافالح الشثِعُت ألصخاب
اإلافلخت آلاخشًًٍ ،برص جحذي ٠بحر للخفىِ ٥لى ؤ٘مل اإلاضاًا بُّذة اإلاذي ،وٍحذر رل٤
ِىذما جيؽإ الخىجشاث واإلاٝاًماث .
بما ؤن ؤدبُاث ال٢ٙش ؤلاداسي الخٝلُذي جٍهش بإن اإلاىاسد التي جى ٞٙألٔشاك ٜاهىهُت وؤخالُٜت
وخحرًت ٜذ جٝلل بالمشوسة مً الشبحُت ،ول ً٢و٘ٝا إلاذخل اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث،
٘الّ٢غ صخُح بر بشصث وظهت هٍش هاؼئت مىز وٜذ وىٍل بإن اليؽاه الاظخماعي
للماظعاث ًم ً٢ؤن ًادي بلى م٣ا٘أث اٜخفادًت للماظعاث.
ٌ .3عخبر هسم مازوى للمسؤولُت الاجخماعُت للمؤسساث وخدة ملُت مخهاملت :وحهذٗ هشم
اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث بلى الىٍش بليها مً مىٍىس ؤصخاب اإلافلخت وؤن التر٠حز
ًجب ؤن ً٣ىن ِلى ال٣ل ولِغ ألاظضاء اإلاخخلٙت ،وبالخالي ٘ةن الخمشُل الزي ًخم جفىٍشه هى
ؤن اإلاعاولُت الاظخماُِت ال٣لُت لألِما ٥جىىىي ِلى الى٘اء اإلاتزامً باإلاعاولُاث الاٜخفادًت
والٝاهىهُت وألاخالُٜت والخحرًت للماظعت وٍم ً٢جمشُلها في ؼ٣ل مّادلت ِلى الىحى الخالي:
اإلاعاولُاث الاٜخفادًت  +اإلاعاولُاث الٝاهىهُت  +اإلاعاولُاث ألاخالُٜت  +اإلاعاولُاث
الخحرًت = بظمالي اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث
Archie B. Carroll, Op Cit.
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 .4هسم املسؤولُت الاجخماعُت هى إػاز مسخدام ملخخلف ألاػساف ذاث املصلحت باملؤسست:
ًيبغي الىٍش بلى الهشم ِلى ؤهه بواس معخذام ،حُض ؤن هزه اإلاعاولُاث جمشل التزاماث وىٍلت
ألاظل جمخذ بلى ألاظُا ٥اإلاٝبلت مً ؤصخاب اإلافلخت ؤًما ِ.لى الشٔم مً ؤن الهشم ًم ً٢ؤن
ًىٍش بلُه ِلى ؤهه ـىسة زابخت مً اإلاعاولُاث٘ ،ةهه ًىٍش بلُه ؤًما ِلى ؤهه بواس دًىامُ٣ي
ٜابل للخ ُٚ٢الزي ًش٠ض ِلى ١ل مً الخالش واإلاعخٝبل٠ ،ما ؤن ؤصخاب اإلافلخت
والاظخذامت ،الُىم ،ال ًىٙفالن ًِ اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث.
زاهُا :أبعاد املسؤولُت الاجخماعُت وعىاصسها
مً خالِ ٥شك وجحلُل ؤهم ؤ٘٣اس  Archie B. Carrollاإلاخّلٝت باإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث
الىاسدة في هشم هزه اإلاعاولُت ًم ً٢الٝى ٥بإن هىا ٟؤسبّت ؤبّاد ؤو معاولُاث ؤو معخىٍاث
للمعاولُت الاظخماُِت للماظعاث والتي ًيبغي ِلى ١ل اإلااظعاث التي جإخز بمٙاهُم وؤبّاد الخىمُت
اإلاعخذامت ؤن جخحلى بها والتي جخمشل في ١ل مً البّذ الاٜخفادي ،البّذ الٝاهىوي ،البّذ ألاخالقي
والبّذ الخحري ،وؤن ١ل بّذ ٌؽمل مجمىِت مً الّىاـش الشثِعُت والّىاـش الٙشُِت والتي ًمً٢
جىلُحها في الجذو ٥اإلاىالي:
الادوى زقم (  :)05أبعاد املسؤولُت الاجخماعُت للمؤسساث وعىاصسها السئِسُت والفسعُت
البعد

العىاصس السئِسُت

الاقخصادي

اإلاىا٘عت الّادلت
الخ٢ىىلىظُا

القاهىوي

ٜىاهحن حماًت اإلاعتهل٤

حماًت البِئت

العىاصس الفسعُت
 مىْ الاحخ٣اس وِذ الالشاس باإلاعتهل٢حن احترام ٜىاِذ اإلاىا٘عت وِذم الخا ٛألاري باإلاىا٘عحن اظخٙادة اإلاجخمْ مً الخٝذم الخ٢ىىلى ي والخذماث التي ًمً٢ؤن ًى٘شها
 اظخخذام الخ٢ىىلىظُا في مّالجت ألالشاس التي جلخ ٞباإلاجخمْوالبِئت
 ِذم الاججاس باإلاىاد الماسة ِلى اخخالٗ ؤهىاِها حماًت ألاوٙا ٥صخُا وزٝاُ٘ا حماًت اإلاعتهل ٤مً اإلاىاد اإلاضوسة واإلاضٍٙت-

مىْ جلىر اإلاُاه والهىاء والتربت
الخخلق مً اإلاىخجاث بّذ اظتهال٠ها
مىْ الاظخخذام الخّعٙي للمىاسد
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ألاخالقي

الخيري

-

ـُاهت اإلاىاسد وجىمُتها

العالمت والّذالت

-

مىْ الخمُحز ِلى ؤظاط الّش ٛؤو الجيغ ؤو الذًً
جحعحن ٌشوٗ الّمل ومىْ ِمل ـٕش العً
مىْ بـاباث الّما٥
الخٝاِذ وخىي الممان الاظخماعي
ِمل اإلاشؤة وٌشو٘ها الخاـت
ِمل اإلاّىٜحن

اإلاّاًحر ألاخالُٜت

-

مشاِاة الجىاهب ألاخالُٜت في الاظتهالٟ
مشاِاة مبذؤ ج٣ا٘ا الٙشؿ في الخىٌُٚ
مشاِاة حماًت حٝى ٛالاوعان

ألاِشاٗ والُٝم الاظخماُِت

-

احترام الّاداث والخٝالُذ
م٣ا٘حت اإلاخذساث واإلاماسظاث الالؤخالُٜت

هىُِت الخُاة

-

هىُ الخٕزًت
اإلاالبغ
الخذماث
الىٝل الّام
الزو ٛالّام

املصدز :واهش محعً الٕالبي ،ـالح مهذي محعً الّامشي ،املسؤولُت الاجخماعُت وأخالقُاث ألاعماى ،داس واثل
لليؽشِ ،مان ،ألاسدن ،2005 ،ؿ .82

الفسع الثاوي :همىذر )Watrick et Cochran (1985
لٝذ ؼهذث الٙترة  1980 -1970بدخا ٥اإلابادساث الٝاهىهُت والخىٍُمُت والدؽشَّاث اإلاىاظبت التي
حٕىي الّذًذ مً اإلاماسظاث الدؽُٕلُت للماظعاث١ ،ىن هزه ألاخحرة جخّشك لمٕىواث مً ؤظل
الامخشا ٥الٝاهىوي في مجا ٥حماًت البِئت ،ظالمت اإلاىخجاث...الخ ،بىاء ِلى رل ٤لم ً ً٢جشخُق ألاِما٥
الخجاسٍت ًخل ٞالىمى الاٜخفادي ٘حعب بل ٌعاهم ؤًما في جح ُٞٝمخىلباث اإلاجخمْ.1

1

Mark Camilleri, Corporate Social Responsibility: Theoretical Underpinnings and Conceptual
Developments, University of Malta, In book: Stages of Corporate Social Responsibility: From Ideas to Impacts,
Chapter: 5, Publisher: Springer, Heidelberg, Germany, Editors: Idowu Sam O., Vertigans Stephen, pp.99-120
january 2017, p 7.
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٠ما ٌّخمذ ١ل مً  Watrick et Cochranفي هزا العُاِ ٛلى ما ظاء به الىمىرط ألاظاس ي الزي
ٜذمه ١اسو ٥وباالظدىاد بلى هزا ألاخحر ٘اجهما ٌّش٘ان ألاداء الاظخماعي للماظعاث ِ PSEلى ؤهه:
"الخٙاِل بحن ؤبّاد اإلاعاولُت الاظخماُِت والاظخجابت الاظخماُِت و٠زا العُاظاث التي ًجب ولّها
وجىىٍشها إلاىاظهت سهاهاث الٝماًا الاظخماُِت".1
ومً خال ٥هزا الىمىرط ًٍهش الباحشان وظهاث الىٍش اإلاخخلٙت اإلاخّلٝت ب ( اإلاعاولُت
الاٜخفادًت ،الاظخجابت الاظخماُِت) والتي ًم ً٢بدساظها في هُ٣ل جىٍُيي واحذ باإلااظعت ،ومً خالله
ًبحن الباحشان ظبب الاهخمام بالدعلعل الهشمي للمعاولُاث الزي ٜذمه ١اسو ٥مْ لشوسة الاهخمام
بمعاولُاث ؤخشي للماظعاث.
وبالخالي ٌؽحر هزا الىمىرط بلى مٙهىم الاظخجابت الاظخماُِت  Réceptivité socialeوسهاهاث هزه
الاظخجابت ًجب ؤن حّخمذ ِلى جحذًذ وجحلُل اإلاخٕحراث اإلاخىّٜت إلاعاولُت اإلااظعاث وُ٘ما بّذ ًخم
ولْ ألاظىبت اإلام٢ىت لهزه اإلاؽا١ل الاظخماُِت.

1

Tarik el Malki, Environnement des entreprises, Responsabilité sociale et performance: analyse empirique
dans le cas du Maroc, Thèse de doctorat des sciences économiques, Université de la méditerranée Aix
Marseille II, décembre 2010, p 250.
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الادوى زقم ( :) 06همىذر املسؤولُت الاجخماعُت للمؤسساث خسب  Watrickو Cochran

األثار

المبادئ

العمليات

السياسات

املسؤولية االجتماعية

االستجابة االجتماعية

إدارة الرهانات

 اقتصادية -قانونية

 تفاعلية -دفاعية

 -حتديد الرهانات

 أخالقية خريية -العقد االجتماعي

 استعابية استباقية القدرة على االستجابةللمتغريات املتعلقة

للمؤسسة
 املؤسسة كالتزاممعنوي

بالشروط اجملتمعية
 تأهيل املسريين لتطويروتنمية األجوبة

التوجيهات

مؤسساتية

فلسفية

 حتليل الرهانات وضع إجابة التقليل من األثارغري املتوقعة
 إعداد سياساتاملسؤولية
االجتماعية
تنظيمية

Source : Tarik el Malki, Environnement des entreprises, Responsabilité sociale et performance:
analyse empirique dans le cas du Maroc, Thèse de doctorat des sciences économiques, Université de la
méditerranée Aix Marseille II, décembre 2010, p 251.

٘بالشٔم مً ألاهمُت البالٕت لهزا الىمىرط بال ؤهه ًشحر الّذًذ مً ألاظئلتّ٘ ،الوة ِلى رل ٤هجذ بإن
مٙهىم ألاداء الاظخماعي ًبٝى ٔحر ١افي دون بدخا ٥مخٕحراث جخّل ٞباألظهم الخاـت باإلااظعاث ،هزا
مً ظاهب ومً ظاهب ؤخش ًىشح مؽ٣لت جخق الاظخجابت الاظخماُِت ِلى ؤجها ِملُت واحذة بذال مً
الّذًذ مً الّملُاث ،ومىه هالحَ بإن اإلا٣ىهاث النهاثُت لهزا الىمىرط هي ظذ مُٝذة ١ىن العُاظاث
اإلاىلىِت إلاّالجت الٝماًا الاظخماُِت جمشل مُّاس واحذ بذال مً مّاًحر ؤخشي ًم ً٢مً خاللها الخ٢م
ِلى ألاداء الاظخماعي للماظعاث.
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الفسع الثالث :الىمىذر املخهامل لىود )Donna J. Wood (1991
بن همىرط ١اسو ٥جم جىىٍشه مً ٜبل الّذًذ مً اإلا٢ٙشًٍ وال٢خاب وِلى سؤظهم ( )Aupperleحُض
ٜام بخىىٍشه ظىت  1984وظّله ِملي ؤ٠ثر ،حُض جم مً خالله بوؽاء ؤو ٥ظلم لُٝاط ألاداء
الاظخماعي للماظعاث والزي ؤجاح ؤظاط ؤو ٜاِذة لخىىٍش همارط ؤخشي لألداء الاظخماعي للماظعاث.1
وِلى الشٔم مً ؤن الّذًذ مً اإلا٢ٙشًٍ ؼ٣٢ىا في ؤهمُت بّن ؤبّاد هشم ١اسوِ ،٥لى ٔشاس ما
ٜذمه  Jonesظىت  1980الزي بحن بإن ١ل مً البّذًً ألاخالقي والخحري هما اللزان ًمحزان اإلاعاولُت
الاظخماُِت للماظعاث ألجها حّخبر ؤ٠ثر مً اإلاخىلباث الٝاهىهُت والخّاٜذًت.
وِملذ ِ Donna J. Woodلى جٝذًم بزشاء ل٣ل ما ظاء به ١اسو Archie B. Carroll ٥حُض ١اهذ وود
جشي بإن ألاداء الاظخماعي للماظعاث هىِ 2باسة ًِ جٙاِل زالسي بحن ١ل مً مبادت اإلاعاولُت
الاظخماُِت ،مخخلِ ٚملُاث ؤلاداسة (اإلاعخىٍاث) والىخاث اإلالخىٌت ،حتى ؤن الاخخال٘اث التي ١اهذ بحن
١ل ما ظاء به ١اسو ٥ووود س٠ضث ِلى ُُٙ٠ت الىـى ٥بلى مٙهىم اإلاعاولُت الاظخماُِت٘ ،حعب ١اسو٥
مٙهىم هزه ألاخحرة ًخجعذ في هشم اإلاعاولُت الاظخماُِت وما ًبِىه مً معاولُاث بِىما وود ٘ش٠ضث
ِلى ؤن ١ل مً اإلااظعت واإلاجخمْ هما مترابىان ومخ٣امالن بذال مً اِخباسهما وحذجحن مىٙفلخحن.
وبالخالي س٠ضث وود مً خال ٥همىرظها ِلى لشوسة ولْ ألاداء الاظخماعي للماظعاث في اإلاشجبت ألاولى
الزي تهذٗ مً خالله اإلااظعاث بلى جحعحن هخاثجها.3
وِشلذ وود بّن ألا٘٣اس اإلاخّلٝت باإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث والتي جخمشل في معخىٍاث
اإلاعاولُت الاظخماُِت :اإلاعخىي اإلااظس ي ،اإلاعخىي الخىٍُيي واإلاعخىي الٙشدي وٜذمذ ٠زل٤
مجمىِت مً اإلابادت والتي ظيخىش ٛبليها ُ٘ما ًلي وٍىضخها الؽ٣ل ؤدهاه.

1

Lapalle Marie, Op Cit, pp. 40-41.
Tarik el Malki, Op Cit, pp. 251-252.
3
Donna J. Wood, Corporate social performance revisited, The academy of management review, vol 16, N 04,
Pittsburgh, 2014, p. 596 .
2
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الشهل زقم ( :) 17الىمىذر املخهامل ى Donna J. Wood
مبادئ املسؤولُت الاجخماعُت
مبدأ الشسعُت :اإلاجخمْ ٌّمل ِلى
جٙىٍن الؽشُِت والٝىة الخاـت
باإلااظعاث.
مسخىي الخؼبُقً :خّل ٞباملسخىي
املؤسساحي الزي ٌعدىذ بلى التزاماث
اإلااظعت.
بااللتزاماث
ًخّلٞ
الترليز:
والّٝىباث.
القُمت :جحذد الّالٜت بحن اإلااظعت
واإلاجخمْ وما ًخىّٜه اإلاجخمْ مً
اإلااظعت.
املصدزDavis 1973 :

مبدأ املسؤولُت العامت :جخّلٞ
بمعاولُت اإلااظعاث ًِ الىخاث
اإلاترجبت ًِ ؤوؽىتها في اإلاجخمْ.
مسخىي الخؼبُقً :خق املسخىي
الخىظُمي الزي ٌعدىذ بلى ِالٜاث
اإلااظعت مْ بِئتها وٌشو٘ها.
الترليزً :خّل ٞبعلىُ٠اث اإلاىٍمت.
الُٝمت :جبحن حذود اإلااظعت الخاـت
باإلاؽا١ل وألازاس الىاظمت مً مماسظت
وؽاواتها.
املصدز:
Post & Poston 1975

مبدأ النفاءة إلادازٍتٌّ :خبر ؤن
مذساء اإلااظعت هم ممشلحن ؤخالُٜحن
لجمُْ مجاالث اإلاعاولُت الاظخماُِت
وملتزمىن بمماسظاتها.
مسخىي الخؼبُقً :خّل ٞباملسخىي
الفسدي١ ،ىن هاالء ألا٘شاد مهمىن
في اإلااظعت.
باإلاعاولُت
ًخّلٞ
الترليز:
الصخفُت.
الُٝمت :جخّل ٞبمعاولُت اإلاذساء
لُفبحىا ممشلحن ؤخالُٜحن مً ؤظل
بدسا ٟومماسظت الاخخُاساث مً ؤظل
خذمت اإلاعاولُت الاظخماُِت.
Carroll
املصدز:
1973 1990 Wood

عملُاث الاسخجابت الاجخماعُت
الخقُُم البُئي (حشخُص واخخباز
املدُؽ
وجمع املعلىماث الالشمت مً أجل
جدقُق الخفاعل الاجخماعي ،البُئي
والسُاس ي.

إدازة العالقت مع ألاػساف ذاث

إدازة قظاًا املجخمع وإقامت أهظمت

املصلحت والالتزام الفعاى اججاه
ػلباتهم وزغباتهم.

داخلُت حسمذ للمؤسست باالسخجابت
لالوشغاالث الاجخماعُت أو السُاسُت.

هخائج السلىك ألاخالقي للمؤسساث
الخأزيراث الاجخماعُت

البرامج الاجخماعُت

السُاساث الاجخماعُت

Source : Donna J. Wood, Corporate social performance revisited, The academy of management review,
vol 16, N 04, Pittsburgh, 2014, pp. 694-696.
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أوال :مسخىٍاث املسؤولُت الاجخماعُت للمؤسساث
جخمشل معخىٍاث اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث حعب ُ٘ WOOODما ًلي:1
 .1املسخىي املؤسس ي :بن اإلاجخمْ الزي حّمل ُ٘ه اإلااظعت ًمىحها ١ل مً الؽشُِت والعل٢ت في
ألاظل الىىٍل ،لزا ًخىظب ِلى اإلااظعت ؤن حعخُٙذ مً هزه الؽشُِت في جح ُٞٝسٔباث وجىلّاث
اإلاجخمْ.
 .2املسخىي الخىظُمي :في هزا العُا ٛوسجل بإن ل٣ل ماظعت معاولُت مخّلٝت بجمُْ ألازاس
الىاججت ًِ وؽاواتها وؤِمالها ججاه ؤصخاب اإلافلخت ،بمّنى ؤن اإلاعاولُت الاظخماُِت في هزه
الخالت هي معاولُت اإلااظعت ًِ ؤزاسها ججاه ؤصخاب اإلافلخت.
 .3املسخىي الفسدي :لٝذ جىشٜذ وود بلى هزا اإلاعخىي مً خال ٥لشوسة جفشٗ اإلاذًشًٍ في بواس
معاولُت ٘شدًت وؤخالُٜت وًِ وشٍ ٞاظخّما ٥ظلىاتهم الخحرًت في ظمُْ ٜشاساتهم بما ٌّضص
اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث.
زاهُا :مبادئ املسؤولُت الاجخماعُت للمؤسساث عىد WOOD
 .1مبدأ الشسعُت :حعخمذ هزه الؽشُِت مً اإلاجخمْ الزي حّمل ُ٘ه اإلااظعت بر ًمىحها الٝىة
والؽشُِت إلاماسظت ظمُْ وؽاواتها وِملُاتها.
 .2مبدأ املسؤولُت العمىمُت :ؤي ؤن اإلااظعاث (ألاِما ٥الخجاسٍت) معاولت ًِ الىخاث وألازاس
اإلاترجبت ًِ ظمُْ وؽاواتها ججاه اإلاجخمْ الزي حّمل ُ٘ه.
 .3مبدأ السلؼت إلادازٍت :بمّنى ؤن اإلاذساء ًجب ؤن ًخحلىا باألخال ٛالىُبت وؤن ً٣ىهىا ممشلحن لهزه
ألاخال ٛفي بواس ظمُْ ظىاهب ومجاالث اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث وؤهه ًجب ِليهم الالتزام
بمماسظتها.

1

Archie B CARROLL, A Three- Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance, op cit, p
12.
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املؼلب الثالث :عالقت املسؤولُت الاجخماعُت للمؤسساث بالخىمُت املسخدامت
ًم ً٢جىلُح الّالٜت بحن ١ل مً اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث والخىمُت اإلاعخذامت مً خال ٥ما
ًلي:1
الفسع ألاوى :الخىمُت املسخدامت قظُت عاملُت
بن مٙهىم الخىمُت اإلاعخذامت ٌعخمذ ؼّبِخه مً جٝشٍش بشوهخذالهذ الؽهحر في ألامم اإلاخحذة ،1987
هزا ما ًىضح بؼشا ٟاإلااظعاث الذولُت ال٢بري في هزا اإلاٙهىم مىز ٌهىسه وبوؽاءه وبالخالي ٘هى ًخق
مؽشوُ ظُاس ي ،بظمالي وِاليي ومىه هالحَ بإن الخىمُت اإلاعخذامت جش٠ض ِلى ١ل مً ألابّاد
الاٜخفادًت ،الاظخماُِت والبُئُت ٔحر ؤن اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث جٝخفش ِلى اإلااظعاث ؤي
الخلُٙاث ألا١ادًمُت وؤلاداسٍت.
هزا الاخخالٗ مً حُض ألابّاد بحن الخىمُت اإلاعخذامت واإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ٌهش ؤًما
مً حُض ؼهشة اإلاٙهىمحن ،بر ؼهذ مٙهىم الخىمُت اإلاعخذامت جىىسا ظشَّا في اإلاجخمْ اإلاذوي في ححن
مفىلح اإلاعاولُت الاظخماُِت ًش٠ض ٘ٝي ِلى الجىاهب ؤلاداسٍت.
مً بحن الش١اثض الشالزت هالحَ بإن الخىمُت اإلاعخذامت جخمىلْ بؽذة مىز ٌهىسها ِلى الٝماًا
البُئُت الذولُت٠ :ةداسة الّىامل الخاسظُت العلبُت ،اهبّازاث الٕاص ،م٣ا٘حت الخلىر والخٙاً ِلى
الىٍام الاً٣ىلى ي٠ ،ما ججذس ؤلاؼاسة بإن ؼب٣اث الٝشاءة حعخخذم لخحلُل الخىمُت اإلاعخذامت ٔالبا ما
جخّل ٞبالبِئت الاٜخفادًت وبىٍشٍت الخىٍُم والمبي.
هزا اإلاٙهىم الجذًذ مً "ؤلاهفاٗ بحن ألاظُا "٥الزي ًمحز الخىمُت اإلاعخذامت ًذم ؤًما سهاهاث
وٜماًا الخىمُت الخٝلُذًت التي جذاْ٘ ِنها اإلااظعاث الذولُت :الّذالت بحن الؽما ٥والجىىب ،الخىمُت
الاٜخفادًت للبلذان الىامُت ،الصخت ،حٝى ٛؤلاوعان...الخ.
الفسع الثاوي :املسؤولُت الاجخماعُت للمؤسساث حعصش الخىمُت املسخدامت
اهىالٜا مً البحىر التي ؤظشاها مّهذ ألامم اإلاخحذة لبحىر الخىمُت الاظخماُِت٘ ،ةن بشهام

Laure Bertrand, op cit, pp. 23-24.
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اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ٌعاهم في جح ُٞٝالخىمُت اإلاعخذامت ورل ٤مً خال:1٥
 التر٠حز ِلى ظبل الاسجٝاء بجىدة وهىا ٛوحجم اإلابادساث الىىُِت اإلاشجبىت بجىاهب محذدة جحذًذادُٜٝا ل جىاهب الخىمُت الاظخماُِت واإلاعخذامت وخاـت ما ًخّل ٞبٝماًا البِئت والّمالت وجىمُت
اإلاجخمْ (البّذ البُئي ،الاظخماعي واإلاجخمعي).
وهزه البحىر جىىل ٞمً ا٘تراك ؤظاس ي ًخمشل في ؤن ما ًصلح للبِئت أو العماى أو املجخمعاث
ًصلح أًظا للخىمُت.
 بن اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث حّنى بالذسظت ألاولى بهزه الجىاهب١ ،ىن الجهىد الشامُتلخّضٍض الخىمُت اإلاعخذامت مً خال ٥جبني اإلاعاولُت الاظخماُِت جش٠ض بلى حذ ٠بحر للُٝام بمحاوالث
ظادة لخحعحن هىُِت وهىا ٛوحجم اإلاذوهاث الخاـت بٝىاِذ العلى ٟألاخالقي وهٍم ؤلاداسة
البُئُت والصخت والعالمت اإلاهىُت وِملُاث ؤلابالٓ والؽٙاُ٘ت ومشاظّت الخعاباث وبـذاس
الؽهاداث اإلاخّلٝت بإداء اإلااظعاث الاظخماعي والبُئي ( ISO 26000, ISO 14001, OHSAS 18001,
…  )SA 8000و٠زا مؽاسَْ مخّلٝت بدىمُت اإلاجخمْ الزي حّمل ُ٘ه ،و١ل ما ًذِم وَّضص الجىاهب
الخحرًت لإلوعاهُت.
الفسع الثالث :الخىمُت املسخدامت واملسؤولُت الاجخماعُت للمؤسساث هدى جهاين جدزٍجي للمفهىمين
في ظىت  1990ظعى مجمىِت مً الاظدؽاسٍحن البرًىاهُحن بلى حعلُي المىء ِلى وظىد همىرط
اٜخفادي للخىمُت اإلاعخذامت (ً )le business caseبحن ُ٘ه ؤهه ًم ً٢للماظعت ؤن ج٣ىن مشبحت برا
١اهذ ماظعت معخذامت ومعاولت اظخماُِا ( ،)Aggeri & Godart, 2006وبالخالي ١ل هزه ألاِما ٥حى٥
همىرط الخىمُت اإلاعخذامت حسجل ١لها في بواس البحض ُ٘ما ًخق ٜماًا اإلاعاولُت الاظخماُِت
للماظعاث.
مً هزا اإلاىىلً ٞم ً٢الٝى ٥بإن هزا الخهجحن والذم بحن اإلاٙهىمحن ؤي الخحى ٥اإلاتزاًذ مً مٙهىم
بلى آخش ٌعاِذ ِلى وظه الخفىؿ في جىظُْ هىا ٛاإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث مً خال ٥جشٟ

 1مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،كشف البيانات المتعلقة بتأثير الشركات على المجتمع – االتجاهات والقضايا الراهنة ،مرجع سابق ،ص
.58
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اإلاجا ٥واظّا لخىّٜاث اإلااظعت ُ٘ما ًخّل ٞبمعاولُت اإلااظعاث حى ٥الٝماًا البُئُت ودِم
اإلاجخمّاث اإلاحلُت في البلذان الىامُت ودم الاظخذامت في خىاباث اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث.
ومىه ٘اإلاعاولُت الاظخماُِت حّخمذ بؽ٣ل واضح ِلى ؤخالُٜاث الّمل مً خال ٥جىبُ ٞاإلابادت
ألاظاظُت إلاخخل ٚألاوشاٗ راث اإلافلخت باإلااظعت ،ومىه مٙهىم اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث
ًٙى ٛؤن ٌّاد ٥البّذ الاظخماعي للخىمُت اإلاعخذامت ،هزا ما ًترظم الُىم ٌهىس اججاه ٜىي هحى جىمُي
وجىبُ ٞمّاًحر ُٜاظُت لهزه ألابّاد مشل :و١االث اإلااؼشاث والخىُٝي ،مشاظّت الخعاباث والخذُٜٞ
و٠زا جٝاسٍش ؤصخاب اإلافلخت.
٠ما هالحَ هٙغ الخٝاسب بحن اإلاٙهىمحن في ألادب ألاهجلىظ٢عىوي حُض ًم ً٢للباحشحن واإلااظعاث
اظخخذام مفىلح الاظخذامت « ٠ » Sustainabilityمشادٗ إلافىلح اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث.
٘هىا ٟمً ٌّشٗ اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ِلى ؤجها الىشٍٝت التي ًجب ؤن حّمل بها
اإلااظعاث لذم الاهخماماث والٝماًا الاٜخفادًت والاظخماُِت والبُئُت في ١ل مً ـىْ الٝشاس
واظتراجُجُاث وظُاظاث وُٜم وزٝا٘ت اإلااظعت والّملُاث وألاوؽىت بؽٙاُ٘ت ومحاظبت لُخم جىبُٞ
ؤحعً اإلاماسظاث.1
بن ١ل مً اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث والخىمُت اإلاعخذامت هما مٙهىمان ل٣ل منهما ؤـىله،
مجاالث البحض ُ٘ه ،مجاالث جىبُٝه ،بال ؤن هىا ٟجٝاسب ٠بحر بُنهما:2
 بن ألابّاد الشالر للمعاولُت الاظخماُِت للماظعاث حّ٢غ الش١اثض الشالزت ألاظاظُت للخىمُتاإلاعخذامت (البُئُت ،الاظخماُِت والاٜخفادًت).
 وِالوة ِلى رل٘ ٤ةن مٙهىم "ألاوشاٗ راث اإلافلخت" هى ؤًما ظضء مً ؤظاظُاث الخىمُتاإلاعخذامت.
 حتى وبن ١ان مٙهىم اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ( )1953ظابٝا جاسٍخُا ًِ مٙهىم الخىمُتاإلاعخذامت ( ،)1987بال ؤن اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ال ًضاً ٥ىٍش بليها ِلى ؤجها جىبُٞ

 1عبد الغفور دادن ،حفصي رشيد ،المؤسسة بين تحقيق التنافسية ومحددات المسؤولية االجتماعية والبيئية ،دراسات وأحباث ،الشبكة السعودية
للمسؤولية االجتماعية ،ص  ،417عن املوقع االلكرتوين ،http://www.csrsa.net :تاريخ التصفح .2017/06/21
Laure Bertrand, op cit, P 23-24.
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مبادت الخىمُت اإلاعخذامت في ظمُْ اإلااظعاث والهُئاث هزا هى العبب الزي ًادي بلى ِذم الٝذسة
ًِ الٙفل ما بحن هزه اإلافىلخاث.
 اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث هي جىبُ ٞالخىمُت اإلاعخذامت في اإلااظعت. الخىمُت اإلاعخذامت حععى بلى جح ُٞٝالخىاصن بحن زالزت س١اثض ؤظاظُت (اٜخفادًت ،اظخماُِت ،بُئُت )هزا ِلى اإلاعخىي الّاليي ٠ما حؽش١ ٟل ألاوشاٗ راث اإلافلخت مْ اإلااظعتٔ ،حر ؤن اإلاعاولُت
الاظخماُِت للماظعاث جٝخفش ِلى اإلااظعاث ؤي الخلُٙاث ألا١ادًمُت وؤلاداسٍت.
وفي ألاخحر ًم ً٢الٝى ٥بإن مٙهىم اإلاعاولُت الاظخماُِت والخىمُت اإلاعخذامت هما مٙهىمان
مترابىان ،بر هالحَ بإن هٙغ الّىاـش جٝشٍبا التي حؽملها اإلاعاولُت الاظخماُِت هجذها مىشوحت في
اإلاٙاهُم اإلاخّلٝت بالخىمُت اإلاعخذامت٘ ،اإلاٙهىمان مخ٣امالن و٠الهما ً٢مل آلاخش.1
وبؽ٣ل ِملي ٘ةن اإلااظعت التي جىد ؤن جماسط معاولُتها الاظخماُِت وحعاهم في جح ُٞٝالخىمُت
اإلاعخذامت ِليها مشاِاة ما ًلي:
 احترام البِئت وجح ُٞٝهٍم ألامان في الاهخاط واإلاىخجاث. بزشاء الخىاس الاظخماعي وجحعحن ٌشوٗ الّمل. احترام حٝى ٛالاوعان. محاسبت الٙعاد والشؼىة وجبُن ألامىا.٥ الالتزام وجحمل اإلاعاولُت ججاه اإلاجخمْ اإلاحلي واإلاعاهمت في الخىمُت اإلاحلُت. الخىاس مْ ؤصخاب اإلافالح واظدؽاستهم. -الاهممام للمّاًحر الذولُت اإلاخّلٝت باإلاعاولُت الاظخماُِت والخىمُت اإلاعخذامت.

 1أمينة قهواجي ،حكيم بن حسان ،المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال ودورها في تحقيق التنمية المستدامة ،املؤمتر الدويل الثالث عشر
حول دور املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تدعيم اسرتاتيجية التنمية املستدامة – الواقع والرهانات -يومي  14و  15نوفمرب،
جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف ،2016 ،ص .21
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املبدث الثالث :جفعُل الخىمُت املسخدامت في املؤسست مً خالى إشباع اخخُاجاث وزغباث
ألاػساف ذاث املصلحت.
لّل مً بحن ؤهم الىٍشٍاث ؤلاداسٍت الخذًشت في بداسة الاِما ٥وبالخفىؿ في مجا ٥بداسة ألاِما٥
والخىمُت اإلاعخذامت ،هي هٍشٍت الاوشاٗ راث اإلافلخت باإلااظعت ،وِلى الشٔم مً ؤن ٌهىس هزه
الىٍشٍت ًشظْ بلى ٘تراث صمىُت ظابٝت هىِا ما ،بال ؤن معاهمت هزه الىٍشٍت جبذو واضخت وٍُِمت ظذا
في مجا ٥معاهمت اإلااظعت في جح ُٞٝالخىمُت اإلاعخذامت ،مً خال ٥جش٠حزها ِلى جح ُٞٝمخخل ٚؤبّاد
الخىمُت اإلاعخذامت ،وِذم الاهخمام ٘ٝي بالبّذ الاٜخفادي ٠ما ١اهذ حّمل اإلااظعاث الخٝلُذًت.
اهىالٜا مً جىبُ ٞظىهش هٍشٍت ألاوشاٗ راث اإلافلخت باإلااظعت٘ ،ةن بداسة اإلااظعاث الخذًشت
الُىم باث لضاما ِليها جخفُق الىٜذ والجهذ الالصم وال٣افي والّمل اإلاخىاـل مً ؤظل بؼباُ ظمُْ
احخُاظاث وسٔباث وجىلّاث مخخل ٚألاوشاٗ راث اإلافلخت باإلااظعت ٠إولىٍت ٜفىي مً ؤظل
معاهمت اإلااظعت في جح ُٞٝالخىمُت اإلاعخذامت ،ورل ٤بةداسة هزه ألاوشاٗ ومّش٘ت جىلّاتها والّمل
ِلى بؼباِها.
املؼلب ألاوى :مدخل مفاهُمي لألػساف ذاث املصلحت باملؤسست
مً ؤظل بىاء جإـُل هٍشي ٜىي للبحض ومً ؤظل مّالجت ؤ٠ثر بًجابُت للمىلىُ اإلاذسوطً ،يبغي
ِلُىا جذُِم الجاهب الىٍشي بمٙاهُم ـلبت ،ورل ٤إلزشاء الترار الىٍشي ألهم ظىاهب البحض اإلاهمت
حتى ال ه٣ىن مٝفشًٍ في هزا الجاهب الزي اِخبره شخفُا مهم للٕاًت ،وؤن هزا اإلاىلب ظىخففه
لخٝذًم مذخل ؤو بواس مٙاهُيي لألوشاٗ راث اإلافلخت باإلااظعت.
الفسع ألاوى :مفهىم ألاػساف ذاث املصلحت
مً خال ٥ما جىاولىاه ظابٝا الحٍىا بإن اإلااظعت في وشٍٝها لخح ُٞٝؤهذا٘ها وظب ِليها ألاخز بّحن
الاِخباس الاظخجابت لخىلّاث وحاظاث وسٔباث ألاوشاٗ راث اإلافلخت مً ؤظل جح ُٞٝالخىمُت
اإلاعخذامت ،ومىه ٘ةن مفىلح ألاوشاٗ راث اإلافلخت ِشٗ جىىسا جاسٍخُا مهما٘ ،منهم مً ًشي بإن
ؤو ٥محاولت لخبُان الّالٜت بحن اإلااظعت الاٜخفادًت وؤصخاب اإلافالح جشظْ بلى الباحض Penrose
ورل ٤ظىت  ،1959ؤما مً حُض ٌهىس مٙهىم ؤصخاب اإلافلخت ٘حرظْ بلى ظىت  1963ورل ٤مً خال:٥
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 حعسٍف معهد سخاهفىزد لألبدار سىت :1963
حُض ٌّشٗ ؤصخاب اإلافالح ِلى ؤجهم " :شخق ؤو مجمىِت مً ألاشخاؿ الزًً بذون دِمهم
جضو ٥اإلااظعت مً الىظىد" ؤي ١ل مً اإلاعاهمحن ،اإلاىٌٙحن ،اإلاعتهل٢حن ،وؤصخاب سؤط اإلاا٥
واإلاجخمْ٘ ،مً خال ٥هزا الخّشًٍ ٚىٍش ألصخاب اإلافالح ِلى ؤجهم اإلاجمىِاث اإلاٙخاحت والشثِعُت
اإلاعاولت ًِ اظخمشاسٍت وبٝاء اإلااظعاث.1
 حعسٍف  Edward Freemanسىت :1984
مىز بـذاس ٠ Edward Freemanخابه الؽهحر ظىت  1984حى " ٥ؤلاداسة الاظتراجُجُت مذخل ؤصخاب
اإلافالح ) (Strategic management : a stakeholder approachاهدؽش اظخّما ٥هزا اإلافىلح حُض
ؤـبح مً ؤهم اإلاذاخل ال٢ٙشٍت التي جخّل ٞب٣ل مً مٙاهُم اإلاعاولُت الاظخماُِت ،الخى٠مت
وؤخالُٜاث ألاِما.2٥
حُض ًٝى ٥فسٍمان " :بن ؤصخاب اإلافالح هم مجمىُ ألا٘شاد ؤو الجماِاث التي ًم ً٢ؤن جازش ؤو جخإزش
بخح ُٞٝؤهذاٗ اإلااظعت ". 3
ومىه ًم ً٢الٝى ٥بإن ؤصخاب اإلافالح هم ١ل ألاوشاٗ المشوسٍت لبٝاء اإلااظعت واإلاحاٍ٘ت ِليها،
٠ما ًم ً٢ؤن ً٣ىهىا ؤشخاـا وبُُّحن ،مّىىٍحنً ،ازشونً ،خإزشون ،مباؼشًٍٔ ،حر مباؼشًٍ بإهذاٗ
وِملُاث ومماسظاث اإلااظعت.
الفسع الثاوي :جصيُف ألاػساف ذاث املصلحت باملؤسست
مً خال ٥مجمل حّاسٍ ٚألاوشاٗ راث اإلافلخت التي جىشٜىا بليها ،هالحَ وظىد ِالٜت ظذ
ووُذة بحن ١ل مً اإلااظعت وهزه ألاوشاٗ و٠زا الّالٜت بحن هزه ألاوشاٗ راث اإلافلخت وِملُت
جحذًذهم زم ُُٙ٠ت جفيُٙهم ولّل ؤ٘مل الىش ٛاإلاّخمذة لخفيُٙهم هي محاولت جبُان هىُ الّالٜت
بُنهم وبحن اإلااظعت ،ل ً٢بالشٔم مً ١ل هزا هجذ الّذًذ مً الخفيُٙاث.
1

Astrid Mullenbach, « L'apport de la théorie des parties prenantes à la modélisation de la responsabilité
sociétale des entreprises », La Revue des Sciences de Gestion, janvier-février 2007/1 n ° 223 , Université Paris
II Panthéon-Assas, p 111.
2
Abderrahman Jahmane, La fidélisation des parties prenantes centrales (actionnaires et personnels) et leur
impact sur la performance financière de l’entreprise, thèse de doctorat, Université de Lille1, France, 2012, p
32.
3
Yvon Pesqueux, Stakeholders in perspective, Corporate Governance the international journal of business in
society, vol 5, EABIS and EFMD, 2005, p 6.
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٘ حعب (٘ ) 1984 Edward Freemanهى ًىٍش ألصخاب اإلافالح ِلى ؤجهم:1
أصحاب املصالح الداخلُين :واإلاخمشلىن في اإلاال ،ٟالّمالء ،اإلاىسدون ،اإلاىٌٙىن.
أصحاب املصالح الخازجُين :واإلاخمشلىن في اإلاىا٘عحن ،اإلاجخمْ اإلاذوي ،ظمُّاث الذ٘اُ ًِ
حٝى ٛاإلاعتهل٢حن ،ظمُّاث حماًت البِئت ،ظماِاث المٕي...الخ.
 ؤما حعب ٘شٍذمان ً Friedmanم ً٢جفيُٙهم بلى ٘ئخحن ؤظاظِخحن مً خال ٥هىُ ووبُّت
ِالٜتهم مْ اإلااظعت ٠ما ًذِم هزا الخفيُ ٚؤًما  Clarksonظىت  1994حُض ٌّخبر ؤن "
ؤصخاب اإلافالح
ٌؽ٣لىن ٘ئخحن وهما:2
ألاػساف ذاث املصلحت ألاساسُين ( اإلاعاهمحن ،الضباثً ،اإلاىسدًً ،الّما ،٥اإلاجخمْ اإلاحلي).
ألاػساف ذاث املصلحت الثاهىٍين (١ل ألا٘شاد ؤو اإلاجمىِاث التي جازش ؤو جخإزش باليؽاه الزي
جماسظه اإلااظعت ول٢نهم لِعىا لشوسٍحن لممان بٝاء ودًمىمت اإلااظعت).".
٠ ما ًمُ Clarkson ٚظىت  1995جفيُ ٚآخش ًٝعم مً خالله ؤصخاب اإلافالح بلى ٘ئخحن:3
أصحاب املصالح الؼىعُين .Volontaires
أصحاب املصالح غير ػىعُين .involontaires
بر ٌؽحر مً خال ٥هزا الخفيُ ٚبلى الىلُّت الاًجابُت ؤو اليؽىت والىلُّت العلُبت ؤو ٔحر
اليؽىت مً ٜبل ظمُْ ألاوشاٗ راث اإلافلخت وِالٜتهم باإلااظعت اإلاّىُت ،حُض بني هزا الخفيُٚ

1

R. Edward Freeman, “ Strategic management; A stakeholders approach”, Cambridge university press,
1984, p 8-22.
2
Ricardo Corrêa Gomes, “Stakeholder Management in the Local Government”, Viçosa, Brazil, , 2006, P
50, Sur le site: : http://www.anpad.org.br/periodicos/arq_pdf/a_602.pdf , Le: 15/07/2014.
3

Sandrine GHERRA, Intégration du développement durable dans la stratégie d’entreprise: une explication
par la théorie des ressources et compétences et l’approche des parties prenantes. Le cas du secteur des
– produits de grande consommation, thèse de doctorat en sciences de gestion, Université de la Méditerranée
Aix Marseille II , Faculté des Sciences Économiques et de Gestion, novembre 2010, p 95.
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ِلى مُّاس العلىت وبالخالي ٘ةن اظخخذامه في ِملُت جحلُل ألاوشاٗ راث اإلافلخت ٌّذ هىِا ما
لُّ ٚمٝاسهت بالخفيُٙاث ألاخشي.
 ؤما  Nasi et Carollفي دساظت ـذسث لهما ظىت ٝ٘ 1997ذ حذدا ؤصخاب اإلافالح في ٘ئخحن
وهما:1مباشسًٍ وغير مباشسًٍ.
أصحاب املصالح املباشسًٍ :هم الزًً جشبىهم ِالٜت حّاٜذًت وسظمُت باإلااظعت وهم
اإلاعاهمىن والّما ٥واإلاىسدًً والضباثً.
ؤما أصحاب املصالح غير املباشسًٍ ُ٘خمشلىن في اإلاعتهل٢حن ظماِاث المٕي ،الخ٣ىماث،
اإلاىا٘عحن و١ا٘ت اإلاجخمْ بفٙت ِامت.
٠ما وا٘ ٞودِم هزا الخفيُ١ ٚل مً( Mintzberg, 1986 ; Elkington, 1997 ; Madsen et :2
) Ulhoi, 2001حُض بِىىا بإن ؤصخاب اإلافالح ٌؽ٣لىن بثخالٗ خاس ي ًدؽ٣ل مً :مال ٟاإلااظعت،
اإلاىسدون ،الّمالء ،الؽش١اء ،اإلاىا٘عحن ،ظمُّاث اإلاىٌٙحن ومخخل٘ ٚئاث اإلاجخمْ ،وؤن هزه الٙئاث
مً ؤصخاب اإلافالح حعخخذم وظاثل مخّذدة مً ؤظل حّذًل وجىظُه ظلىُ٠اث اإلااظعاث.
وباإلاٝابل ٘ان هىا ٟبثخالٗ داخلي ألصخاب اإلافالح الزي ٌّخمذ وٍش٠ض ِلى هشمُت العلىت والتي جبحن
اإلافالح اإلاحذودة ألن هىا ٟؤصخاب مفالح باسصًٍ في هٙغ اإلاجمىِت.
ولهزا ال وعخىُْ الاِخماد ِلى هزا الخفيُ ٚبل هىا ٟالّذًذ مً الخفيُٙاث ألاخشي.
 جفيُ PHILIPS ٚظىت  :2003محز بحن ٘ئخحن مً ؤصخاب اإلافالح وهما :ؤصخاب اإلافالح
اإلاُّاسٍحن وؤصخاب اإلافالح اإلاؽخٝحن.3
أصحاب املصلحت املعُازٍين  :Normativesوهي ألاوشاٗ راث اإلافلخت التي لها التزاماث
ؤخالُٜت ججاه اإلااظعت ( اإلاعاهمحن ،اإلاىٌٙحن ،الّمالء ،اإلامىلحن.)...
أصحاب املصلحت املشخقين  :Dérivativesوهي ظمُْ ألاوشاٗ راث اإلافلخت التي لها
جىّٜاث واهخٍاساث معخٝبلُت محخملت ِلى اإلااظعت وِلى ألاوشاٗ راث اإلافلخت اإلاُّاسٍت.
 1عبد الرمحان العايب ،مرجع سابق ،ص .84
Sandrine GHERRA, Op Cit, p 97.
Ibid, p 96-97.
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وبالخالي ًم ً٢الٝى ٥بإن هزا الخفيُ ٚهى ظضء مً البّذ ؤو اإلاذخل اإلاُّاسي لىٍشٍت ألاوشاٗ راث
اإلافلخت ،بر ًش٠ض ِلى مُّاس ؼشُِت ؤصخاب اإلافلخت اإلاىظىدًً.
وبالشٔم مً ١ل هزه الاظتهاداث اإلاٝذمت بال ؤن هىا ٟمً ًيخٝذ هزه الخفيُٙاث اإلاّخمذة مً
ٜبل هاالء الشواد و١ل مً جبّهم في جفيُ ٚؤصخاب اإلافالح  ،بر ٌّخبر الباحض ألامشٍ٣ي  Mitchellؤن
ؤي جفيُ ٚلهزه ألاوشاٗ هى جفئُ ٚحر ماظغ وبّبر ًِ سئٍت لُٝت ١ىن ؤصخاب اإلافالح
ًازشون وٍخإزشون ب٣ل ؤهىاُ ألاوؽىت اإلاماسظت مً ٜبل اإلااظعاث.
لهزا في بحشىا هزا لً وّخمذ ِلى ؤي جفيُ ٚمً هزه الخفيُٙاث بل هحاوٜ ٥ذس ؤلام٣ان الخّشٗ ِلى
ؤٔلب ؤهىاُ ؤصخاب اإلافالح وؤهمُتهم وِالٜتهم باإلااظعت وو٘ٝا إلاٍّم الباحشحن مً ؤظل ظشدها
وِشلها بىىُ مً الخٙفُل ٠ما ًم ً٢ببشاص ٜاثمت ألهم ؤصخاب اإلافالح باإلااظعاث في الؽ٣ل اإلاىالي:
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الشهل زقم (  :)18أهم أصحاب املصالح في املؤسساث

املىزدون

أعظاء مجلس

واملىشعىن

إلادازة

املساهمىن

العاملىن

ألاجُاى القادمت

املىافسىن

ممىلىن آخسون

املؤسساث

املىظماث غير

الاقخصادًت

الحنىمُت
أصحاب مصالح

الحنىماث

وسائل الاعالم

ألاجُاى السابقت

أخسون

البِئت

املجخمع

العمالء

الشسماء
الخجازٍىن

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على:

Samuel Mercier, L’apport de la théorie des parties prenantes au management stratégique :une
synthèse de la littérature, Xième Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique
13-14-15 juin 2001, Faculté des Sciences de l’administration Université Laval Québec, p 04.
و السعيد قامسي ،التفاعل بين الرسالة والبيئة في المؤسسة االقتصادية " دراسة حالة بعض مؤسسات صناعة األدوية" ،أطروحة دكتوراه غري
منشورة ،جامعة سطيف ،2012 -2011 ،ص .87

وٍٍهش الؽ٣ل ؤِاله مخخل ٚؤصخاب اإلافالح باإلااظعاث وظىٗ هحاو ٥جىلُح بّن هزه ألاوشاٗ
ِلى ظبُل الز٠ش ولِغ الخفش ُ٘ما ًلي:
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 .1املساهمىن :بن الهذٗ ألاظاس ي ألي ُ٠ان اٜخفادي هى جح ُٞٝالشبح ،ومادام ؤن اإلاعاهمىن هم
الٙئت اإلاهمت مً ؤصخاب اإلافلخت واإلاعخُٙذًً ألاظاظُحن مً وؽاواث اإلااظعت وهم ًمل٣ىن
ظضء ؤو ١ل مً سئوط ؤمىا ٥اإلااظعت واإلاخمشلت في ألاظهم التي ًحملىجها ٘ٝذ ً٣ىهىا ٠زل ٤لمً
ؤِماء مجلغ ؤلاداسة ،وِلُه ًخحملىن ظمُْ مخاوش الاظدشماساث التي ًٝىمىن بها مخىّٜحن وآملحن
جحِ ُٞٝىاثذ وؤسباح مً هزه الاظدشماساث٠ ،ما ًم ً٢ؤن ً٣ىن اإلاال ٤شخفا ؤو مجمىِت ؤو
ؼش٠ت...الخ.1
 .2العاملىنً :خمشلىن في ١ل اإلاىاسد البؽشٍت اإلاىظىدة باإلااظعت مً ظمُْ ألاظشاء والّاملحن والٙىُحن
وؤلاداسٍحن ؤحرهم ،حُض ٌّخبر اإلاىسد البؽشي اإلافذس ألاظاس ي لخل ٞالُٝمت باإلااظعت واإلاعاو٥
ًِ مٍّم اإلاماسظاث الخذمُت والاهخاظُت باإلااظعت وبالخالي له م٣اهت مهمت باإلااظعت ال جٝخفش
٘ٝي ِلى ألاظش الزي ًخٝالاه بل ؤبّذ مً رل١ ٤الخذسٍب والخ٣ىًٍ وجحعحن ٌشوٗ الّمل
وجح ُٞٝالصخت والعالمت اإلاهىُت ...الخ ،لهزا وظب ِلى ١ل اإلااظعاث ألاخز بّحن الاِخباس لمً
اهخماماتها بداسة اإلاىاسد البؽشٍت ،مً ؤظل جح ُٞٝاإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث وبالخالي جضداد
معاهمت اإلااظعاث في جحُ ٞالخىمُت اإلاعخذامت.
 .3املىزدون و املىشعىنٌّ :خبر اإلاىسدون اإلاحش ٟألاظاس ي لّملُاث جىسٍذ اإلااظعاث بما جحخاظه مً
مىاد خام ،آالث ،مّذاث ،مىخجاث حّخمذ ِليها ؤزىاء ظشٍان الّملُت الاهخاظُت ٠ما ًٝىم اإلاىصِىن
بخفشٍ ٚمىخجاث هزه اإلااظعاث وبخىٜٙها ؤو اهٝىاِها جخى ٜٚالّملُت الاهخاظُت ٘هي التي
حعاِذ اإلااظعاث مً الخٝل ُل مً حاالث ِذم الخإ٠ذ ،ومً هىا جبنى الّالٜت ما بحن ١ل مً
اإلااظعت ومىسدحها ومىصِيها وهزا ما ًازش بىشٍٝت مباؼشة ِلى ؤداء اإلااظعت وٙ٠اءتها وٜذستها ِلى
ظزب الضباثً والخّامل مّهم وجح ُٞٝؤمالهم ومخىلباتهم.
 .4املىافسىن :وٍٝفذ بهم ١ل اإلااظعاث التي جماسط هٙغ ٜىاُ الفىاِت الخاؿ باإلااظعت ،هزا
ما ًيخ ِىه جىا٘عا ٠بحرا حىُُٙ٠ ٥ت اظخٝىاب الّمالءُُٙ٠ ،ت الخفىِ ٥لى اإلاىاد ،جٝذًم
اإلاىخجاث بجىدة مُّىت...الخ.
٠ما ؤهه لِغ مً المشوسي ؤن هيؽي في هٙغ الٝىاُ ٘٣ل ماظعت حّمل ظاهذة مً ؤظل اإلاىا٘عت
باإلاّنى الىاظْ وال جٝخفش ِلى مجا ٥مّحن ٘ٝي ،اإلاهم ؤن حّخمذ هزه اإلاىا٘عت ِلى آلُاث وبظشاءاث
1

عبد الرمحان العايب ،الشريف بقة ،إشكالية إدارة العالقة مع أصحاب المصالح كمدخل لممارسة المسؤولية االجتماعية من طرف منظمات

األعمال في الجزائر -حالة المؤسسة االقتصادية العمومية للتوظيب وفنون الطباعة برج بوعريريج ،-امللتقى الدويل الثالث حول منظمات
األعمال واملسؤولية االجتماعية ،جامعة بشار 15-14 ،فيفري  ،2012ص .10
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واضخت وِادلت.1
 .5ممىلىن آخسون :وهي ظمُْ اإلافادس ألاخشي التي ًم ً٢للماظعت مً خاللها ؤن جضود باألمىا٥
ظىاء باالِخماد ِلى ألاظىا ٛاإلاالُت مباؼشة ؤو مً خال ٥ماظعاث ألاظىا ٛالىٝذًت.
 .6الحنىماث :حّخبر الخ٣ىماث مً بحن ؤصخاب اإلافالح باإلااظعاث ٘هي مفذس الٝىاهحن
والعُاظاث والدؽشَّاث الاظدشماسٍت باِخباسها اإلامشل الٝاهىوي للذولت٠ ،ما ؤن اإلااظعاث حّىيها
ؤهمُت ٠بحرة ٠ما ؤن الخ٣ىماث حعخُٙذ هي ألاخشي مً اإلااظعاث في مجاالث ِذة.
 .7وسائل الاعالم :ال ًخخل ٚازىان في ١ىن جإزحر وظاثل الاِالم ٜىي ظذا ِلى ٜشاساث ووؽاواث
اإلااظعاث الاٜخفادًت وخاـت في مجا ٥الخإزحر ِلى البِئت واإلاجخمْ ،وفي هٙغ الىٜذ حؽ٣ل
وظاثل الاِالم ِىفش لٕي ٜىي ًازش ِلى لشوسة وؽش اإلاّلىماث مً وشٗ بداسة اإلااظعاث حى٥
مذي جإزحر وؽاواث هزه ألاخحرة في البِئت مً حُض الاهبّازاث والىٙاًاث واظخجزاٗ اإلاىاسد
واظخٕال ٥الىاٜاث... .بلخ .وباإلاٝابل ٘ةن وظاثل ؤلاِالم جحش ٟوجحض وجحشك ؤ٘شاد اإلاجخمْ
وظمهىس اإلاعتهل٢حن إلاىالبت بداسة اإلااظعاث بمشوسة الخٝلُق ؤو الخذ مً آلازاس العلبُت الماسة
واإلالىزت للبِئت الىاججت ًِ مماسظاث وؤوؽىت اإلااظعاث الاٜخفادًت.
 .8املجخمعً :خ٣ىن اإلاجخمْ مً مجمىِت ألا٘شاد الزًً ٌع٢ىىن في الٕالب في مىىٝت ظٕشاُ٘ت محذدة
جشبىهم ِالٜاث مخبادلت بفٙت معخمشة ولهم وؽاواث مىٍمت جخمْ لٝىاِذ وؤهماه وؤظالُب
مخ ٞٙومخّاسٗ ِليها وحعىد بُنهم الشوح الجماُِت التي ججّل منهم ُ٠ان واحذا مىحذا.2
وفي بواس هٍشة ألاوشاٗ راث اإلافلخت٘ ،ةن اإلاجخمْ وخاـت اإلاجخمْ اإلاحلي ٘هم ًخإزشون بفٙت
مباؼشة ؤو ٔحر مباؼشة مً ٜشاساث و ؤوؽىت اإلااظعاث الاٜخفادًت ،حُض ؤن اإلااظعاث حععى إلؼباُ
احخُاظاث وسٔباث ؤ٘شاد اإلاجخمْ مً خال ٥بهخاط العلْ ؤو جٝذًم الخذماث٠ ،ما جازش ؤًما بىشٍٝت
ٔحر مباؼشة مً خال ٥خل ٞمىاـب الؽٕل والٝماء ِلى البىالت والٝٙش ،هاهُ ًِ ٤المشاثب التي
جذّ٘ها لخضٍىت الذولت والي جخحى ٥هي ألاخشي بلى اظدشماساث اظخماُِت٠ ،ما جازش اإلااظعاث ِلى ؤ٘شاد
اإلاجخمْ بىشٍ٢ِ ٞعُت ؤو ظلبُت مً خال ٥آلازاس العلبُت للىٙاًاث والاهبّازاث والٕاصاث التي جحذثها
اإلااظعاث ِلى البِئت التي ًحيى وَِّؾ ٘يها ؤ٘شاد هزا اإلاجخمْ.

1

Michael Porter, Competitive strategy techniques for analyzing industries an competitors, the free press,
1985.

 2منال حممود ،التنمية والمجتمع ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،ط  ،2001 ،1ص .5
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٘ٙي مجا ٥ظعي اإلااظعاث الخذًشت الُىم للخىظه هحى جح ُٞٝمخخل ٚؤبّاد الخىمُت اإلاعخذامت،
ؤـبح مً الىاظب ِليها ؤن جإخز ظمُْ اوؽٕاالث وجىلّاث وسهاهاث مخخل ٚؤ٘شاد اإلاجخمْ وخاـت
اإلاجخمّاث اإلاحلُت التي حّمل بجىاسها ؤو ٘يها ،وحّمل بداسة اإلااظعاث ِلى لشوسة ججعُذها ِلى ؤسك
الىا ْٜمً خال ٥اإلاحاولت الجادة لذمجها لمً ظُاظتها واظتراجُجُتها وؤن جخجعذ ّ٘ال في هُ٣لتها ؤو
بيُتها الخىٍُمُت حتى جخحى ٥اإلااظعاث الخٝلُذًت بلى ماظعاث معخذامت.
 .9البِئت :مادام ؤن اإلااظعاث الُىم حِّؾ في ٌل هٍام مٙخىح ِلى اإلاحُي والبِئت الخاسظُت٘ ،هي
جازش وجخإزش بهزه البِئت الىبُُّت بمخخل ٚم٣ىهاتها مً جشبت ومُاه وهىاء وهباجاث وحُىاهاث...الخ.
ولٝذ ؤـبح اإلاجخمْ مّىُا بؽ٣ل متزاًذ بجمُْ الاوّ٣اظاث العلبُت التي جخلٙها اإلااظعاث
الاٜخفادًت ظشاء الُٝام بمخخل ٚؤوؽىتها وجش٠حزها ِلى الشبح دون ألاخز بّحن الاِخباس معاولُتها
اججاه هزه البِئت اإلاهذدة بالضوا.1٥
 .10العمالء :بن هٍشٍت ألاوشاٗ راث اإلافلخت باإلااظعت ٜذ ظاهمذ معاهمت ٠بحرة في بلىسة ٘٢شة
الخىمُت اإلاعخذامت في اإلااظعاث الاٜخفادًت ،ودِذ بؽ٣ل ـشٍح بداسة اإلااظعاث بلى لشوسة ؤخز
اوؽٕاالتهم بّحن الاِخباس وخاـت ٘ئت الضباثً ؤو الّمالء ،وهم ظمُْ ألاوشاٗ الزًً ًِ ْٝلى
ِاجٝهم ِبء جفشٍ ٚوبُْ مىخجاث هز اإلااظعاث ،وؤن ؤخز اوؽٕاالتهم وجىلّاتهم واحخُاظاتهم
مهم ظذا مً وشٗ بداسة اإلااظعاث ودمجها لمً ؤوؽىت ووٌاث ٚهزه ألاخحرة وٜشاستها بل
وجشظمتها في ظُاظتها واظتراجُجُتها ؤًما ،ورل ٤ألن اظخذامت اإلااظعاث واظخمشاسٍتها في بهخاط
العلْ وجٝذًم الخذماث وسـذ سدود ّ٘ل البِئت بهما ٌعدىذ بلى الّمالء مً ؤظل ظمْ اإلاّلىماث
اإلاُٙذة للماظعت مً ؤظل الخحعحن اإلاعخمش ،باإللا٘ت بلى ؼشاء مخشظاث اإلااظعاث.
 .11املىظماث غير الحنىمُت Non-governmental organization :وهي مىٍماث راث مفلخت ِامت
ال جخمْ لخ٣ىماث مُّىت وال إلااظعاث مُّىت ،وٍم ً٢ؤن جخّاون مّها ،وجخمشل في مجمىِت
ألاشخاؿ اإلاّىىٍحن الزًً لذحهم شخفُت ٜاهىهُت ٔحر هاد٘ت للشبح.
٠ما ؤن للمىٍماث ٔحر الخ٣ىمُت اظخٝاللُت مالُت ججاه الخ٣ىماث ؤو الٝىاُ الخاؿ ،وهي ِلى اسجباه
باإلاجخمْ اإلاذوي ٠ما جخذخل في ٜماًا ٠شحرة ظىاء ِلى اإلاعخىي الذولي ؤو اإلاعخىي الىوني.

 1عبد الرمحان العايب ،الشريف بقة ،مرجع سابق ،ص .11
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وفي هزا ؤلاواس ٘هي جخذخل لىلْ المىابي ألاخالُٜت للماظعاث الاٜخفادًت مً ؤظل اإلاعاهمت
الاًجابُت في جح ُٞٝالخىمُت اإلاعخذامت ب٣ل ؤبّادها الاظخماُِت والبُئُت والاٜخفادًت٘ ،لٝذ ٠شٙذ
هزه اإلاىٍماث اهخمامها بمشوسة اإلاىالبت بالخذ مً مماسظاث مىٍماث ألاِما ٥اإلامشة باإلوعان
والبِئت..
 .12الشسماء الخجازٍىن :وهي ١ل الُ٢اهاث التي لها ِالٜاث مباؼشة مْ اإلااظعاث الاٜخفادًت جٍهش في
ؼ٣ل ِالٜاث حّاٜذًت ًخِ ٞٙليها الىش٘ان ،1وبالخالي ٘هي جلضمهم بما اجٝٙىا ِلُه ٠ما ٜذ ج٣ىن
مً دون حّاٜذ مً ؤظل بٜىاُ الّمالء واإلاعتهل٢حن واإلاىا٘عحن و اإلاٝاولحن مً الباوً مً الّمل
بؽ٣ل معخمش ومشمش ،ولهزا ٘ةهه ًخّحن ِلى اإلااظعاث الخذًشت ؤن جإخز بّحن الاِخباس جىلّاتهم
وسهاهاتهم الخاـت بخحعحن معاهمت اإلااظعت الاًجابُت في جح ُٞٝالخىمُت اإلاعخذامت.
الفسع الثالث :هظسٍت أصحاب املصلحت
بن هٍشٍت ألاوشاٗ راث اإلافلخت جذاْ٘ مً ؤظل جح ُٞٝمخخل ٚاحخُاظاث وسٔباث ومفالح هزه
ألاوشاٗ مْ اإلااظعت التي جخّامل مّها مً خال ٥ؤخزها في ِحن الاِخباس في مخخل ٚاظتراجُجُاث
اإلااظعت ،هزا ما ًذعي لشوسة وظىد ؤسلُت جىا٘ ٞبحن ١ل مً اإلااظعت وألاوشاٗ راث اإلافلخت
اإلاخخلٙت اإلاخّلٝت بمىالُْ مهمت جخق ١ل مً :خل ٞالُٝمت ،الاظخذامت ،الخّاٌؾ ،اإلاخاوش،
الؽشُِت ،احترام الّالٜاث...الخ.
باإللا٘ت بلى رل٘ ٤ةن هزه الىٍشٍت حّخبر ٠إداة لخحلُل البِئت التي حِّؾ ٘يها اإلااظعاث٘ ،هي هٍشٍت
وـُٙت إلاخخل ٚوؽاواث وِمل اإلااظعاث ،حُض هالحَ حّذد اإلاذاخل في هزا الؽإن التي صادث مً
ظشِت وؽىء هزا اإلافىلح " هٍشٍاث ألاوشاٗ راث اإلافلخت" ،ومً ؤظل جٙعحر مخخل ٚظىاهبه ٌهشث
الّذًذ مً اإلاعاهماث ومً ؤهمها معاهماث ) Donaldson et Pertson (1995هاران الباحشان
اإلاّشو٘ان بةٌهاس وجٝذًم هٍشٍت ؤصخاب اإلافالح اإلابيُت ِلى زالزت مذاخل وؤبّاد :2وـُٙت
) ،(Descriptiveمُّاسٍت ) ،(Normativeوظُلُت ؤو ؤداجُت ) (Instrumentaleوهزا ما ًىضخه الؽ٣ل
اإلاىالي:

Jean Supizet, Le Management de La performance durable, Edition d’organisation, 2007, France, p. 75.

1

Nabil Ouarsafi, HAL, La responsabilité sociétale des entreprises a l'épreuve de la question "qui
compte?" Entre Parties prenantes et Acteur-Réseau : cas du réseau touristique d'Essaouira (Maroc), thèse
de doctorat, Université de Grenoble Alpes, 12 Mars 2016, p. 132.
2
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 األبعاد أو المداخل الثالثة لنظرية أصحاب المصالح:) 19( الشكل رقم

وصفي
وسيلي
معياري

Source : Sandrine GHERRA, Intégration du développement durable dans la stratégie d’entreprise:
une explication par la théorie des ressources et compétences et l’approche des parties prenantes.
Le cas du secteur des produits de grande consommation, thèse de doctorat en sciences de gestion,
Université de la Méditerranée – Aix Marseille II , Faculté des Sciences Économiques et de Gestion,
novembre 2010, p 89.

بلٜ ًترحت مٝ( اإلاSHT) ض ِلى ألابّاد الشالزت لىٍشٍت ألاوشاٗ راث اإلافلخت٠وِلُه ظىٗ هش
:1( وهيDonaldson et Preston 1995)
ٟت ظلىٝ بن الهذٗ ألاظاس ي مً هزا البّذ هى ؤخل: البعد املعُازي لىظسٍت أصحاب املصلحت.1
(Evan ًل م١  حُض هالحَ بإن، هٍم ؤلاداسةٚ الّذالت الاظخماُِت في مخخلُٞاإلااظعاث ؤي جىب
1

Ibid, p 132.
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) et Freeman 1993اظخلهما ؤ٘٣اسهما مً خال ٥جىبُ ٞمبادت ١اهي ) (Kantiensفي حى٠مت
اإلااظعاث والتي ظىٗ هخىش ٛبليها بىىُ مً الخٙفُل في مىلب معخٝل.
وبالخالي هالحَ بإن ١اهي ) (Kantبحن بإن " ١ل شخق ؤو بوعان لذًه ِضة وؤها٘ت و٠شامت ؤظاظُت
التي جخممً الاحترام اإلاىل ٞؤو الخام".
ومىه هالحَ بإن ١ل مً )ًٝ (Evan et Freemanترحان لشوسة بدماط هزه اإلابادت في بداسة وؽاواث
اإلااظعت مْ التر٠حز ِلى:
 بسلاء ظمُْ ألاوشاٗ راث اإلافلخت والتي ًخىظب ؤن جإخز بّحن الاِخباس لمً اهخماماثواوؽٕاالث ؤلاداسة ،وبالخالي ٘هزه ألاوشاٗ ًجب ؤن ج٣ىن مّشو٘ت ومؽاس٠ت في بِذاد واجخار
الٝشاساث اإلاازشة ِلى مِّؽتهم وس٘اهُتهم.
 ًجب ِلى اإلاعحرًً وؽش ١ل الىظاثل مً ؤظل بىاء ِالٜاث الشٝت اإلاخبادلت مْ مخخل ٚألاوشاٗراث اإلافلخت.
وِلُه ٘ةن اإلاخذخلحن في هزا الىهج ؤو البّذ اظخلهمىا ؤ٘٣اسهم ؤًما مً ؤِما(Rawls 1971) ٥
اإلاخّلٝت بالّذالت الاظخماُِت ،و٠زل ٤اإلاالحٍحن ) (Gond et Mercier 2005و (Evan et Freeman
) 1993مً ظهت و٠زل (Donaldson et Perston 1995) ٤مً ظهت زاهُت هم الزًً داّ٘ىا ِلى هزا
الخىظه مً خال ٥اِخباس ؤن ١ل وشٗ رو مفلخت ًىٍش بلُه بلى ؤبّذ مً مجشد ِالٜخه بالعى ،ٛوبالخالي
٘ةن بسلاء مفالح ١ل وشٗ ؤو ؼشٍ ٤هى ُٜذ للخاظت بلى الّذالت بمّنى ؤن ١ل وشٗ رو مفلخت له
هٙغ الخٝى ٛالّادلت ٠باقي ألاوشاٗ ألاخشي وٍجب الىٍش بلُه بفٙت ِادلت ومىفٙت.1
وفي هٙغ الخىظه ،هىا ٟمً اإلا٢ٙشًٍ الزًً ٌّتر٘ىن بإن اإلاعحرًً ًٝترحىن "ِٝذ" لمني مْ
اإلاجخمْ ،هزا ألاخحر الزي ٌؽتره اإلاعاهمت في صٍادة س٘اهُت ؤِماء وؤ٘شاد هزا اإلاجخمْ مً خال ٥جىُٙز
وؽاواث اإلااظعت.

Nabil Ouarsafi, Op Cit, p 133.
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بلا٘ت لزل٘ ٤ةهىا هالحَ بان هٍشٍت الّٝىد اإلاخ٣املت ؤو اإلايعٝت حعب  Dunfee et Donaldsonجشي
بإن اإلاعاولحن ًلتزمىن التزاما ؤخالُٜا للمعاهمت في صٍادة س٘اهُت اإلاجخمْ التي ٌّخمذون ٘يها ِلى ِٝىد
لمىُت للماظعت مْ اإلاجخمْ.1
بن مٙهىم اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ًجذ هٙعه مىب ٞبٝىة في الخىاس اإلاخّل ٞبهزا الخُاس ؤو
الخىظه دون ؤن ً٣ىن محذد بؽ٣ل ـشٍح ولهزا ٘ةهه ًٙمل اظخخذام اإلافىلح الىاظْ لألخالُٜاث،
ومً العهل الاؼاسة بإن مبادت الّذالت الاظخماُِت اإلاز١ىسة ظابٝا حعحر ظىبا لجىب مْ الخّلُماث
ألاظاظُت اإلاخّلٝت باإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث.
٘مً وظهت هٍشها ٘ةهىا وسجل بإن البّذ اإلاُّاسي ٌعمح بخٕزًت الاوّ٣اظاث اإلاخّلٝت باإلاعاولُت
الاظخماُِت للماظعاث ،ومىه ٘اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث جىمح لخفبح ؤداة للخى٠مت حعمح
بالخىُ٘ ٞبحن اإلافالح ؤلاداسٍت والاظخماُِت.
وفي هٙغ العُا٘ ٛةن البّذ اإلاُّاسي لىٍشٍت ألاوشاٗ راث اإلافلخت ًى٘ش س٠حزة جحلُلُت لعلى١اث
اإلاعحرًً وؤصخاب اإلافالح بهذٗ اظدبذاِ ٥الٜاث المٕي والخىجش والخىا٘غ ببرً ٞمً ِالٜاث الشٝت
اإلاخبادلت ًِ وشٍ ٞاإلافالح الخّاوهُت.
وفي ألاخحر ًم ً٢الٝى ٥بإن البّذ اإلاُّاسي ٌععى بلى جىلُح ظلى١اث اإلااظعت ججاه ؤصخاب اإلافالح
مً مىٍىس ِالٜتها باالظخذامت ؤو الخىمُت اإلاعخذامت.
 .2البعد الىصفي لىظسٍت أصحاب املصالح :بن وشح ١ل مً )ً (Donaldson et Perstonىٍش بلى
هٍشٍت ؤصخاب اإلافلخت ِلى ؤجها هٍشٍت وـُٙت ٘مً خال ٥هزا اإلاىٍىس ًخفشٗ اإلاعحرون داخل
اإلااظعاث مً خال ٥جلبُت مفالح ومىالب مخخل ٚالٙاِلحن٘ ،هزا الىهج ٌعخخذم ؤحُاها لىـٚ
وؼشح محزاث ؤو خفاثق ؤو ظلىُ٠اث مُّىت مشل:2
 وبُّت اإلااظعاث واإلاىٍماث وشٍٝت ج٢ٙحر اإلاذساء حى ٥ما ًخق بداسة اإلااظعاث ُُٙ٠ت حعُحر اإلاىٍماث1

Samuel Mercier, Jean Pascal Gond, « La théorie des parties prenantes une synthèse critique de la
littérature », Cahier du FARGO n ° 1050502, Mai, 2005, p. 09.
2
Salma Damak-Ayadi, HAL, La théorie des parties prenantes : théorie empirique ou théorie normative ?,
Article présenté dans le 24ème congrès de l'Association Francophone de Comptabilité, France, 2003, p. 09.
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 اإلاماسظاث الخىٍُمُت مً خال ٥وؽش اإلاّلىماث اإلاجخمُّت مّش٘ت ؤصخاب اإلافلخت اإلاّىُحن وؤهمُتهم باليعبت للماظعت.ل ً٢هزا الىهج الىـٙي ًٝذم مٝترحاث اظخ٢ؽاُ٘ت ول ً٢ال ٌعمح بةظشاء اجفا ٥بحن بداسة ؤصخاب
اإلافالح وألاهذاٗ الخٝلُذًت للماظعاث.
 .3البعد الىسُلي لىظسٍت أصحاب املصلحت :بن البّذ الىظُلي ًم ً٢اإلااظعت مً جحُ ٞالخىمُت
اإلاعخذامت واإلاعاولُت الاظخماُِت ورل ٤مً خال ٥الاهخمام بخىلّاث ظمُْ الاوشاٗ راث
اإلافلخت باإلااظعت ،والتي ًم٢نها مً جحِ ُٞٝىاثذ مالُت مّخبرة مً خال ٥اهخمام بداسة اإلااظعت
باوؽٕاالتهم وجىلّاتهم ،وَعخخذم هزا البّذ ؤو اإلاذخل مً ؤظل جحذًذ الخىا٘ ٞبحن الّذًذ مً
ألاهذاٗ اإلاخىاٜمت ألصخاب اإلافالح وؤهذاٗ اإلااظعت.
٠ما ٌعخىظب ِلى بداسة اإلااظعت ؤن جٍهش الالتزام ب٣ل العلىُ٠اث ألاخالُٜت ججاه ظمُْ الاوشاٗ
راث اإلافلخت باإلااظعت دون اظخصىاء ،وهز الامش ًخال ٚالخىظه الخٝلُذي الزي ًش٠ض ٘ٝي ِلى اإلاالٟ
واإلاعاهمحن ،1بر ًخم التر٠حز ِلى هاالء دون مشاِاة بُٝت ألاوشاٗ ألاخشي ،لزا جم جٙادي هز الاهخٝاد
ورل ٤بةدخا ٥ظمُْ اوؽٕاالث وؤهذاٗ ومفالح بُٝت ألاوشاٗ ألاخشي لمً اهخماماث ؤِماء مجلغ
بداسة اإلااظعت وؤخزها بّحن الاِخباس في ظمُْ اظتراجُجُاث وظُاظاث وٜشاساث اإلااظعت ،وهزا مً
ؼإهه ؤن ًح ٞٝوٍشْ٘ مً ؤداء اإلااظعت مً خال ٥الالتزام ألاخالقي لخذمت اإلاجخمْ الزي جحيى وحِّؾ
ُ٘ه اإلااظعت بىشٍٝت ؤ٘مل.
و ٌّذ البّذ ؤو اإلاذخل الىظُلي ؤ٠ثر بٜىاِا إلاذًشي اإلااظعاث مً حُض اإلاىاْ٘ الّملُت اإلاترجبت ًِ
بهخاظه مً وشٗ بداسة اإلااظعاث ،بر ًخممً حجج مىىُٝت وججشٍبُت مً خال ٥ؤخزها في الخعبان
ظمُْ ألاوشاٗ راث اإلافلخت لمً ؤلاداسة الاظتراجُجُت للماظعت ،2وبالخالي ًم ً٢اإلااظعت مً
جحِ ُٞٝىاثذ مالُت ٠بحرة وهي بالىبْ ؤٍِم مً جل ٤التي جحٝٝها اإلااظعاث التي ال جإخز بزل ،٤حُض
ٌعخخذم هزا اإلاذخل لخحذًذ الاسجباواث بحن بداسة ؤصخاب اإلافالح وجح ُٞٝألاهذاٗ ألاظاظُت
للماظعت.
 1سعد العنزي ،محاولة جادة لتأطير نظرية أصحاب المصالح في دراسات إدارة االعمال ،جملة العلوم االقتصادية واإلدارية ،كلية اإلدارة واالقتصاد،
جامعة بغداد ،اجمللد  14،العدد،2007 ، 48ص.13
 2عالء أمحد حسني احلبوري  ،علي سامل شهاب أمحد ،قياس رضا بعض أصحاب المصالح دراسة ميدانية في الشركة العامة لصناعة األدوية في

نينوى ،جملة تنمية الرافدين ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة املوصل ،اجمللد  ،43العدد ،2012 ،109ص . 141
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املؼلب الثاوي :إدازة ألاػساف ذاث املصلحت في املؤسست
في ٌل جىامي وجضاًذ الىعي الّاليي بمشوسة اإلاحاٍ٘ت ِلى البِئت الىبُُّت والخىظه هحى الخىمُت
اإلاعخذامت ،باث لضاما ِلى اإلااظعاث ؤن جشاعي مخخل ٚؤبّاد الخىمُت اإلاعخذامت بُٕت معاًشة هزا
الخىظه ،وال ؼ ٤ؤن معاهمت اإلااظعاث في جح ُٞٝالخىمُت اإلاعخذامت ًىىل ٞمً لشوسة ألاخز بّحن
الاِخباس جىلّاث واحخُاظاث ظمُْ هزه ألاوشاٗ حعب ما جىق ِلُه هٍشٍت ألاوشاٗ راث اإلافلخت.
وألظل هزا ١له ًخىلب مً اإلااظعاث الُٝام بةداسة ظلُمت ومالثمت إلاخخل ٚألاوشاٗ راث اإلافلخت
وهزا ما ظىحاو ٥الخٙفُل ُ٘ه في هزا اإلاىلب.
الفسع ألاوى :مفهىم إدازة ألاػساف ذاث املصلحت
لٝذ ِشٗ ١ل مً  Edward Freemanو  Jeffrey Harrisonبداسة ألاوشاٗ راث اإلافلخت بإجها جخمشل
في ١ل الخفش٘اث واإلاماسظاث التي مً خاللها جٝىم ؤلاداسة بٙهم الّالٜاث اإلاخذاخلت بحن اإلااظعت
ومخخل ٚألاوشاٗ راث اإلافلخت وجحلُل الّالٜاث الخٙاِلُت التي جيخ ِنها مً ؤظل خلُٜ ٞمت مما٘ت
للماظعت وـىاِت واجخار الٝشاساث الاظتراجُجُت بىاء ِلى هزا الخحلُل.1
الفسع الثاوي :جددًد ألاػساف ذاث املصلحت ومعسفت جؼلعاتهم والخعامل معهم
بن جحذًذ وجحلُل مخخل ٚألاوشاٗ راث اإلافلخت باإلااظعت ٌّذ مشحلت ظذ مهمت في ِملُت ؤلاداسة
هزه ،وجخمشل في الُٝام بخجمُْ ألا٘شاد واإلاجمىِاث واإلاىٍماث والُ٢اهاث التي ٜذ جازش بىشٍٝت مباؼشة
ؤو ٔحر مباؼشة ِلى ظمُْ ؤوؽىت وؤِما ٥وٜشاساث اإلااظعاث الاٜخفادًت.
وبّذها جٝىم ؤلاداسة بّملُت الخحلُل مً ؤظل جفيُ ٚوجشجِب مخخل ٚألاوشاٗ ومّش٘ت جىلّاتهم
وحاظاتهم وؤهذا٘هم ،ومىه ٘ةن جحلُل ؤصخاب اإلافلخت هى ههج مىٍم لٙهم هٍام جحذًذ الٙاثذة
واحخُاظاث واهخماماث مخخل ٚؤصخاب اإلافلخت .هزه ألاداة هي مُٙذة ظذا للمعاِذة في اجخار
الٝشاساث ِىذما ً٣ىن ؤصخاب اإلافالح لذحهم ؤهذاٗ مخباًىت ومخىاٜمت وؤن اإلاىاسد محذودة وٍجب ؤن
ج٣ىن احخُاظاث الجهاث اإلاّىُت مخىاصهت بذٜت .2وٍم ً٢ؤًما ؤن حعخخذم لخُُٝم العِىاسٍىهاث

1

Edward Freeman, Jeffrey Harrison, Andrew Wicks, Managing for Stakeholders Survival, Reputation and
Success, Yale University Press New Haven & London, 2007, p 7.8.
2
Sur le site : http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/performance-innovation/planificationstrategique-2010-2015/Approches_acteurs_2.pdf, consulter le 20/05/2017.
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اإلاخخلٙت ،وؤخحرا دساظت مذي جإزحر هزه ألاوشاٗ ِلى وؽاواث اإلااظعت وباإلاٝابل مّش٘ت مذي جإزش هزه
ألاوشاٗ مً وشٗ اإلااظعت.
وبّذ الُٝام ب٣ل ما ظبً ٞخىظب ِلى بداسة اإلااظعت مّش٘ت جىلّاث هاالء ألاوشاٗ وجحذًذ
احخُاظاث ١ل وشٗ وجبُان اهخماماتهم مً ؤظل ؤخزها بّحن الاِخباس في ظمُْ الٝشاساث التي جخخزها
اإلااظعت ظىاء ١اهذ ٜشاساث اظتراجُجُت ؤو حؽُٕلُت.
وفي ألاخحر ًيبغي ِلى ؤلاداسة ؤًما ولْ ٜاثمت بإولىٍاث الخّامل مْ مخخل ٚألاوشاٗ راث اإلافلخت،
وجحذًذ ؤصخاب اإلافلخت ألا٠ثر ؤهمُت مً حُض الخإزحر والخإزش بيؽاواث اإلااظعت وٜشاساتها ،ومً
خال ٥الجذو ٥الخالي ًم ً٢جىلُح ؤهم ألاوشاٗ راث اإلافلخت ومخخل ٚجىلّاتهم.

الادوى زقم ( :)07جددًد ألاػساف ذاث املصلحت ومعسفت جؼلعاتهم
جىلّاث ألاوشاٗ راث اإلافلخت

جحذًذ ألاوشاٗ راث اإلافلخت
املساهمىن

 -اسجٙاُ ُٜمت العىذاث

العمالء

 جىصَّاث ألاسباح الخفىِ ٥لى مىخجاث آمىت وبإظّاس وهىُِت مىاظبت التزام اإلاىٍماث بخذماث ما بّذ البُْ -جىا٘ش العلّت ؤو الخذمت

العماى

 اإلاؽاس٠ت في اجخار الٝشاساث جح ُٞٝالصخت والعالمت اإلاهىُت وألامً والشلا الىٌُٙي -مىح م٣ا٘أث وجحٙحزاث و٘ ٞمبذؤ الٙ٢اءة والجذاسة في الّمل

املسيرًً

 لمان ح ٞاإلاعحر في الخذسٍب والخ٣ىًٍ -امخال ٟالعلىت والهُبت

املىزدون

 صٍادة في ألاظىس ،الترُٜت ،الخذسٍب العشِت في الذْ٘ اظخمشاسٍت واحعا ٛالؽشاء -اهخٍام حعلُم اإلاىاد ألاولُت واظخالم ُٜمتها
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 صٍادة اِخمادًت اإلااظعت ِليهم جى٘حر ِالٜت جىسٍذ معخمشة ومعخذامتاملجخمع املدلي

 اإلاعاهمت في جىىٍش اإلاجخمْ مً خال ٥المشاثب اإلاؽاس٠ت في ألاِما ٥الخحرًت جىٌُ ٚؤ٘شاد مً اإلاجخمْ اإلاحلي احترام الّاداث والخٝالُذ -الذِم اإلاخىاـل للمشا٠ض الصخُت والّلمُت

املىافسىن

 اإلاعاهمت في دِم البيُت الخحخُت مّذ ٥همى ألاظىاٛ اٜتراح ظلْ وخذماث ظذًذة جى٘حر ظى للمىا٘عت الّادلت وال٣املت مْ اإلااظعت -ؤخالُٜاث ألاِما ٥وألاوش الٝاهىهُت ليؽاه اإلااظعت

الاهاث الحنىمُت

 الالتزام بالٝىاهحن والخىٍُماث -معاهذة بشام الخ٣ىمت

جماعاث الظغؽ

 جى٘حر الدؽُٕل لشوسة حماًت البِئت حماًت اإلاعتهل٢حن ؤو الّما ٥مً ؤصخاب اإلافلخت جٝذًم الخٝاسٍش الاظخماُِت وجٝاسٍش الخىمُت اإلاعخذامت حى٥وؽاواث اإلااظعت
 -الشْ٘ مً دسظت الىعي اإلاخّل ٞبإخىاس اإلاىخجاث اإلاّذلت ظُيُا

املصدز :مً بِذاد الباحشت باالِخماد ِلى:
ِِؽىػ خحرة٠ ،شصابي ِبذ اللىُ ،ٚاملسؤولُت الاجخماعُت ججاه العاملين في إػاز أخالقُاث ألاعماى ،ملخٝى دولي حى ٥مىٍماث
ألاِما ٥واإلاعاولُت الاظخماُِتً ،ىمي  14و ُٙ٘ 15شي  ،2012ظامّت بؽاس ،ؿ .10
جىماط ،هلحن وداُ٘ذ هىجش ،إلادازة الاستراجُجُت ،مّهذ ؤلاداسة الّامت ،اإلامل٢ت الّشبُت العّى دًت ،1999 ،ؿ .139 – 138
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الفسع الثالث :أهمُت الحىاز مع ألاػساف ذاث املصلحت طمً طىابؽ وأبعاد الخىمُت املسخدامت
ً٢دس ي الخىاس مْ ألاوشاٗ راث اإلافلخت ؤهمُت ٠بحرة ومتزاًذة وخاـت في ٌل الخىظه هحى
معاهمت اإلااظعاث في جح ُٞٝالخىمُت اإلاعخذامت ،باِخباس هزه ألاخحرة هي مفذس ٌهىس الخىمُت
اإلاعخذامت هدُجت اإلابالٕت في اظخجزاٗ اإلاىاسد والثرواث والىاٜاث وجضاًذ سمي الىٙاًاث واإلاخلٙاث ب٣ل
ؤؼ٣اها وآلازاس العلبُت ِلى البِئت ،بلا٘ت بلى جضاًذ الىعي الاظخماعي لهزه آلازاس العلبُت اإلاذمشة حُض
جذخلذ الّذًذ مً ألاوشاٗ والجهاث ِلى ٔشاس ظمُّت حماًت اإلاعتهل ،٤ظمُّت حماًت البِئت ،ظمُّت
حماًت حٝى ٛؤلاوعان ،الىٝاباث ،اإلاجخمْ اإلاذوي ،اإلاىٍماث ٔحر الخ٣ىمُت...الخ بمشوسة الخىًِ ٜٚ
الىهج الخىمىي الخٝلُذي اإلاّخمذ ظابٝا والخىظه هحى الىهج الخىمىي البذًل ؤو اإلاعخذام ،لزا ؤـبح مً
المشوسي ِلى بداسة اإلااظعاث بظشاء حىاس ظاد مْ مخخل ٚألاوشاٗ راث اإلافلخت.
والؽ٣ل اإلاىالي ًىضح ١ل الش١اثض ألاظاظُت ؤو اإلاٙخاحُت للُٝام بالخىاس الجُذ مْ مخخل ٚألاوشاٗ راث
اإلافلخت.
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الشهل زقم ( :)20املنىهاث املفخاخُت للحىاز مع ألاػساف ذاث املصلحت

كشف
المعلومات

المفاوضات والشراكات

الحىاز الاُد

وظيفة اإلدارة

مع أصحاب
املصالح

مشاركة
أصحاب

المصلحة
في رصد
المشاريع

Source; "Dialogue avec les Parties Prenantes: Le Manuel des bonnes pratiques pour les entreprises
réalisant des affaires sur les marchés en développement", International Finance Corporation, mai
2007, P 12.

وألظل الُٝام بهزه الّملُت ًخىظب ِلى ؤلاداسة الُٝام بخحذًذ وجفيُ ٚؤهم ألاوشاٗ راث
اإلافلخت ٠ما جىاولىاها ظابٝا ورل ٤مً خال ٥الُٝام بمجمىِت مً ؤلاظشاءاث والّملُاث بٕشك وؽش
الّذًذ مً اإلاّلىماث وؤلا٘فاح ِنها والتي جخق ظمُْ هزه ألاوشاٗ مً ؤظل ٠عب الخإًُذ والذِم
وِٝذ الّذًذ مً اإلاٙاولاث لدعىٍت بّن الٝماًا محل الخالٗ والىـى ٥بلى الخىا٘ ٞالخاؿ
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باألهذاٗ واإلافالح اإلاخىاٜمت واإلاخماسبت ،مْ لشوسة الىٍش وؤلاظابت ِلى ظمُْ الؽ٣اوي اإلاٝذمت مً
وشٗ ألاوشاٗ راث اإلافلخت ،وفي هزا الفذد ًجب ِلى بداسة اإلااظعت الّمل الجاد مً ؤظل بسلاء
ظمُْ ألاوشاٗ راث اإلافلخت وألاخز بجمُْ جىلّاتهم واوؽٕاالتهم خاـت اإلاخّلٝت بٝماًا الخىمُت
اإلاعخذامت ولشوسة ججعُذها في ١ل الٝشاساث وألاوؽىت والعُاظاث والاظتراجُجُاث التي حّخمذها
اإلااظعت 1بذءا بّملُاث الخمىًٍ واهتهاء بّملُاث الدعىٍ ٞوجفشٍ ٚاإلاىخجاث للّمالء واإلاعتهل٢حن.
وفي هٙغ العُاً ٛخىظب ِلى بداسة اإلااظعت خلٜ ٞىىاث للخىاـل والدؽاوس مْ ظمُْ ألاوشاٗ
اإلاّىُت باإلااظعت ووؽش وجبلُٖ ٜماًا الاظخذامت ل٣ل هاالء٠ ،ما ًخم جذُِم هزه الّملُت بةـذاس جٝاسٍش
بًجابُت حى١ ٥ل الّملُاث واإلاماسظاث اإلاخخزة بؽإن الخىمُت اإلاعخذامت مْ لشوسة بؼشا ٟؤهم
ألاوشاٗ راث اإلافلخت في ـُأتها وبِذادها.

املبدث السابع :إدمار الاسخدامت في وظائف املؤسست الاقخصادًت
اهىالٜا مما جىاولىا في الٙفل العاب ٞهالحَ بإهه باث لضاما ِلى اإلااظعاث الاٜخفادًت الُىم ؤن
جشاعي لشوسة بدماط مٙهىم وؤبّاد الخىمُت اإلاعخذامت لمً اهخماماتها ؤلاداسٍت مً خال ٥اِخماد
ظُاظت واظتراجُجُت للخىمُت اإلاعخذامت وخل ٞوٌُٙت حّنى بٝماًا الخىمُت اإلاعخذامت ؤو ؤن جٝىم بذم
ٜماًا الاظخذامت لمً مخخل ٚوؽاواتها ووٌاثٙها.
ولٝذ جىىسث اإلاماسظاث اإلاشجبىت بهزا اإلاٙهىم الجذًذ للخىمُت في ظل اإلااظعاث الاٜخفادًت،
حُض ؤـبحذ هزه ألاخحرة جحشؿ بؽ٣ل ٠بحر ِلى جٝذًم الخٝاسٍش اإلاخّلٝت بالخىمُت اإلاعخذامت ،محاولت
بؼباُ سٔباث ألاوشاٗ راث اإلافلخت ،جبني مٙهىم اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث مً ؤظل جُُٝم
ظمُْ وؽاواتها ومهامها وجحعحن ـىستها ؤمام ؤصخاب اإلافالح والخٙاً ِلى حفتها العىُٜت و
جح ُٞٝاإلاحزة الخىا٘عُت اإلاعخذامت.
مً هزا اإلاىىلً ٞفش بّن معحري هزه اإلااظعاث ِلى دم ؤبّاد الخىمُت اإلاعخذامت بذاخل هزه
اإلااظعاث وفي هُ٣لها الخىٍُيي ظىاء ١ىٌُٙت معخٝلت بحذ راتها مشلها مشل وٌاث ٚاإلااظعت ألاخشي
1

Pour savoir plus consultez : "Dialogue avec les Parties Prenantes: Le Manuel des bonnes pratiques pour
les entreprises réalisant des affaires sur les marchés en développement", International Finance Corporation,
mai 2007.
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ؤو ًِ وشٍ ٞبدساط ١ل مً مٙهىمها ،مبادئها ،ؤهذا٘ها وؤبّادها لمً ١ل وٌُٙت مً وٌاث ٚاإلااظعت
ومً خال ٥هزا اإلابحض ظىٗ هحاو ٥ببشاص ؤهم الىٌاث ٚألاظاظُت باإلااظعت واإلاخّلٝت بالخىمُت
اإلاعخذامت مشل وٌُٙت الؽشاء ،وٌُٙت ؤلاهخاط ،وٌُٙت الدعىٍ ،ٞوٌُٙت اإلاىاسد البؽشٍت...الخ.
املؼلب ألاوى :وظُفت الشساء املسخدام
ًشظْ ٌهىس مفىلح الؽشاء اإلاعخذام بلى بذاًت ظىىاث  ،2000حُض ؤـبح الاِخماد ِلى البّذ
الاٜخفادي لىحذه في جحذًذ اإلاؽترًاث ٔحر ١افي لخح ُٞٝؤهذاٗ اإلااظعت٠ ،ما ؤن الا٘خٝاس بلى اإلاّش٘ت
الّملُت ؤو الخىبُُٝت للمعاولُت الاظخماُِت للماظعاث هى في ٠شحر مً ألاحُان ًادي بلى وظهت هٍش
خاوئت وجٝلل مً معاولُت اإلاؽترًً ؤو بداسة ِملُت الؽشاء مً خال ٥الاظتراجُجُت اإلاّخمذة مْ
اإلاىسدًً للخٝلُل مً ألاظّاس  ،ومىه ٘ةن ِملُت الؽشاء اإلاعخذام حّخمذ ِلى ِملُاث مٝاًمت زابخت ؤي
ال ًىظذ حّشٍِ ٚام لها بل هي ِباسة ًِ حلى ٥لالبخ٣اس ووشٍٝت ظذًذة للّمل.1
الفسع ألاوى :مفهىم وظُفت الشساء
ًم ً٢الٝى ٥بإن الؽشاء اإلاعاو ٥ؤو اإلاعاو ًِ ٥البِئت له هٙغ اإلاّنى مْ مفىلح الؽشاء
اإلاعخذامٔ ،حر ؤن اإلاؽترًاث الخمشاء ،ؤو اإلاؽترًاث ألاخالُٜت ؤو اإلاؽترًاث الّادلت ال حٕىي بال ظضءا
مً ِملُاث الؽشاء اإلاعخذام.
ومً خال ٥مّش٘خىا إلاٍّم اإلاخاوش البُئُت والاظخماُِت لّملُاث الؽشاء هزه ًفبح مً المشوسي
ِلُىا حّذًل الىشٍٝت التي جخم بها ِملُت الؽشاء ومً اإلاالحَ ؤهه لِغ مً العهل الُٝام بهزه
الّملُاث برا ما س٠ضث ِملُاث الؽشاء ٘ٝي ِلى ألاداء الاٜخفادي ،ؤي ؤن ِملُاث الؽشاء ًمً٢
الٝى ٥بإجها " معخذامت " ِىذما جذم ٘يها مجمىِت مً الخفاثق واإلاّاًحر ١الٙ٢اءة الاٜخفادًت،
البُئُت والاظخماُِت ،هزه اإلاٙاهُم ١لها جشجبي اسجباوا وزُٝا بالخىمُت اإلاعخذامت واإلاعاولُت الاظخماُِت
للماظعاث.
ًم ً٢الٝى ٥بإن الؽشاء هى ِ :باسة ًِ ِملُت الخفىِ ٥لى اإلاىاد ألاولُت ووظاثل ؤلاهخاط
واإلاىخجاث الالصمت لإلهخاط بال٢مُاث اإلاالثمت ومً اإلافادس اإلاالثمت والجىدة اإلاىلىبت وجىسٍذها في الىٜذ

Pourquoi les achats durables ?, Sur le site : www.boutique.afnor.org, consulter le 25/05/2017.
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اإلاىاظب واإلا٣ان اإلاىاظب وبالعّش اإلاالثمٔ ،حر ؤن ِملُت الؽشاء حؽتره ظخت ِىامل ؤظاظُت وهي:
اإلاىاد ،اإلافذس ؤو اإلاىسد ،ال٢مُت ،الضمان ،اإلا٣ان والعّش.1
وِلى لىء رل ٤هالحَ بإن الؽشاء ًخحذد بالّىامل العذ التي حّخبر ِىامل جٝلُذًت  ،بال ؤن الؽشاء
في ٌل مٙهىم الخىمُت اإلاعخذامت ًفبح ؼشاء ؤخمش ؤو مشل ما ًىلِ ٞلُه ؤًما بالؽشاء اإلاعخذام
والزي ًمُ ٚبلُه ِامال ؤظاظُا آخش هى البِئت ؤو مشاِاة اإلااظعت اإلاىسدة لؽشوه ولىابي وؤبّاد
الخىمُت اإلاعخذامت باإللا٘ت للّىامل العذ العابٝت ،ومىه ًم ً٢وعخيخ بإن الؽشاء اإلاعخذام هى جل٤
الّملُت التي جذخل الاِخباساث البُئُت في ِملُت الؽشاء الخٝلُذًت التي جشاعي ١ل مً الّىامل الشالزت
اإلاالثمت اإلاخمشلت في :الّىامل الدؽُٕلُت ،الّىامل اإلاالُت والّىامل البُئُت هزه ألاخحرة التي حّخبر بمشابت
ؼشوه بُئُت جٙشلها اإلااظعت ِلى ١ل مً اإلاىسدًً واإلاىاد واإلاىخجاث التي ًىسدوجها.2
الفسع الثاوي :أبعاد الشساء املسخدام
وللؽشاء اإلاعخذام مجمىِت مً ألابّاد ألاظاظُت ًم ً٢جٙفُلها ُ٘ما ًلي:
 .1جفظُالث الصبىن :برا ١ان الضبىن ًخمحز بخىظه معخذام ؤخمش ؤي ًخحلى بمٙهىم ومبادت وؤبّاد
الخىمُت اإلاعخذامت ٘ةن ُٜمت البّذ البُئي في الؽشاء ج٣ىن واضخت.
 .2جهلفت ألازاز البُئُت :مً اإلاالحَ ؤن ج٣لٙت آلازاس البُئُت في جضاًذ معخمش مما ًضٍذ في الخ٣الُٚ
الدؽُٕلُت ولهزا ًخىظب ِلى ؤلاداساث المشٍبُت الخخُٙن مً ألاِباء المشٍبُت باليعبت
للماظعاث اإلاعخذامت التي جيخهج الخىمُت اإلاعخذامت وحّخبرها مً ألاولىٍاث ألاظاظُت.
 .3جقُُم دوزة خُاة املىخج :بن ِملُت جُُٝم دوسة حُاة اإلاىخجاث وخاـت في اإلااظعاث اإلاعخذامت
ًذِىها للٝى ٥بإن هٝىت البذاًت ؤو الاهىال ٛألاظاظُت هي ِملُت الؽشاء ل٣ا٘ت احخُاظاث
اإلااظعت ومعخلضماتها ألاظاظُت والتي جخ٣ىن مً الخفىِ ٥لى اإلاىاد ،الخفيُْ ،الخىصَْ،
الاظخّما...٥الخ ،ومً ؤظل جىبُ ٞمبادت وؤبّاد الخىمُت اإلاعخذامت في اإلااظعت ٘ان ظمُْ
وٌاث ٚاإلااظعت حؽتر ٟفي جىبُٝها بذءا بىٌُٙت الؽشاء التي ًجب ؤن جحٍى بإهمُت مّخبرة زم
حّضص ببُٝت الىٌاث ٚألاخشي ١اإلهخاط و اإلاىاسد البؽشٍت والدعىٍ...ٞالخ.

 1جنم عبود جنم ،المسؤولية البيئية في منظمات األعمال الحديثة ،األردن ،دار الوراق للنشر ،ط  ،2012 ،1ص .260
 2جنم عبود جنم ،مرجع سابق ،ص .261-260
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املؼلب الثاوي :وظُفت إلاهخار ألاهظف
بن العبب الشثِس ي في ٌهىس وجىىس مٙهىم ومماسظاث الخىمُت اإلاعخذامت ِلى اإلاعخىي ال٢لي
والجضجي ًشظّه ال٢شحر مً الباحشحن بلى اإلااظعت بىـٙها الجهت اإلاعاولت ِلى اظخجزاٗ اإلاىاسد وجلىر
البُئُت ب٣ل م٣ىهاتها ورل ٤ظشاء اِخمادها ِلى الاهخاط اإلا٢ش ٚوِلى الخ٢ىىلىظُا اإلاعخخذمت في جٝىُاث
ؤلاهخاط وهزا ١له ًذخل في بواس وٌُٙت وبداسة ؤلاهخاط والّملُاث ،ومً ؤظل الخحى ٥بلى اإلااظعاث
اإلاعخذامت ًخىظب ِلى بداسة اإلااظعاث بِىاء ؤهمُت ٜفىي لىٌُٙت ؤلاهخاط والخحى ٥بلى وٌُٙت
ؤلاهخاط ألاهٍ٠ ٚمبادسة للمعاهمت في جح ُٞٝالخىمُت اإلاعخذامت.

الفسع ألاوى :مفهىم إلاهخار ألاهظف
بن ٌهىس ٘٢شة ؤلاهخاط ألاهٍ ٚجشظْ بلى مىخف ٚالشماهُيُاث مً الٝشن اإلااض ي ظاءث لخحل محل
ؤلاهخاط الخٝلُذي الزي ٌّخمذ ِلى جٝىُاث بعُىت ال جشاعى مبادت وؤبّاد الخىمُت اإلاعخذامت ،ولإلهخاط
ألاهٍ ٚالّذًذ مً الدعمُاث منها :ؤلاهخاط ألاخمش ،ؤلاهخاط اإلاعخذام ،الخٝلُل مً الىٙاًاث...،الخ و١ل
هزه اإلافىلخاث ظاءث لخٕىي هىاٜا واظّا مً ألاوؽىت مشل الىٍا٘ت الّامت والخىٍُم ،بِادة
جفمُم الّملُاث ؤلاهخاظُت ،حّذًل وجىىٍش وش ٛالدؽُٕل واظدبذا ٥اإلاىاد ،وحُٕحر الخ٢ىىلىظُا
اإلاعخخذمت وفي هٙغ الىٜذ هى اظتراجُجُت مخ٣املت للىٜاًت البُئُت حُض ؤهه ًش٠ض في اإلاٝام ألاوِ ٥لى
مىْ الخلىر ِىذ اإلافذس ،بذال مً مّالجت الاهبّازاث واإلاخلٙاث.
 وَّشٗ بشهام ألامم اإلاخحذة للبِئت ؤلاهخاط ألاهٍِ ٚلى ؤهه " :الخىبُ ٞاإلاعخمش الظتراجُجُتمخ٣املت لىٜاًت البِئت ،مً الّملُاث واإلاىخجاث والخذماث بٕشك صٍادة الٙ٢اءة والخذ مً اإلاخاوش
التي ًخّشك لها ؤلاوعان والبِئت".1
 ؤلاهخاط ألاهٍ ٚهى مٝاسبت بالعب ٞفي الخإزحر ( ،)approche proactiveماظعت ِلى الخى ،ْٜؤيالعب ٞوالىٜاًت (الىٜاًت ؤحعً مً الّالط) ،ورل ٤بخىبُ ٞاظتراجُجُت وٜاثُت دًىامُُ٢تِ ،لى
مخخل ٚمشاحل ِملُاث الخفيُْ وجىىٍش اإلاىخىط ،بهذٗ الخذ مً اظخّما ٥اإلاىاد ألاولُت والىاٜت
(مً اإلاىىل ٞؤو مً اإلافذس) وجٝلُق ٌهىس الىٙاًاث (في النهاًت).2ومىه ًم٢ىىا الٝى ٥بإن ؤلاهخاط
 1صالح حممد احلجار ،داليا عبد احلميد صقر ،نظام اإلدارة البيئية والتكنولوجية ،القاهرة :دار الفكر العريب ،ط  .2006 ،1ص.108
Sur le site : www.socpa.org.sa/Pdf/mohas/socpa_07.pdf, consulter le 04/08/2017.
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ألاهٍ ٚهى ؤبّذ مً جىىٍش العلى١اث والخفش٘اث في ِالم الؽٕل ،ورل ٤بخىبُ ٞبّن اإلاهاساث
وجحعحن وش ٛؤلاهخاط و٠زا اإلاىخىط هٙعه.
الفسع الثاوي :أهداف إلاهخار ألاهظف
ًم ً٢ؤن همْ ؤسبّت ؤهذاٗ ِامت ًِ مٙهىم ؤلاهخاط ألاهٍ( ٚاإلاعخذام) للىـى ٥بلى اإلاعخٝبل
اإلاعخذام وهي:1
 الخخُٙن مً اظخخذام اإلاىاسد الىبُُّت ٔحر اإلاخجذدة بداسة اإلاىاسد الىبُُّت اإلاخجذدة لممان الاظخذامت ؤلاٜال ٥مً الىٙاًاث والاهبّازاث الخىشة /العامت والماسة الفادسة للبِئت (وٍٙمل ِىذ اإلافذس) جح ُٞٝهزه ألاهذاٗ بإ٠ثر الىش ٛجإزحرا و٘اِلُت مً هاحُت الخ٣الُ ،ٚوما٠ذا ِلى الخىمُتاإلاعخذامت.

 1باسل اليوسفي ،المبادرات البيئية التطوعية من أجل تنمية صناعية مستدامة ،المفاهيم والتطبيقات ،برنامج األمم املتحدة للبيئة قسم التعاون
اإلقليمي ،مارس  ،2004ص .15
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الشهل زقم (  :)21إلاهخار ألاهظف في املؤسست
زسهلت املىخجاث

إعادة الاسخعماى

نهاًت دوزة الحُاة

ججدًد

اسخعماى

إهخار

جصيُع
جنىًٍ

مىخجاث
وسُؼت

مىاد أولُت

اسخخال
زسهلت املىاد
مخلفاث نهائُت

Source : Stéphane le Pochat, Intégration de l’éco-conception dans les PME, Thèse de doctorat, Ecole
nationale supérieure d’arts et métiers, Paris, 2005, P 29.

مً الؽ٣ل ؤِاله هالحَ ً ُٚ٠خم جىبُ ٞومضاولت وٌُٙت ؤلاهخاط ألاهٍ ٚداخل اإلااظعت ،ورل٤
ِبر مجمىِت مً اإلاشاحل التي جفب مٍّمها في الّمل ِلى الُٝام باإلهخاط مْ لشوسة مّش٘ت مفادس
الخلىر ومحاولت الخٝلُل منها مْ ألاخز بّحن الاِخباس ؤهىاُ اإلاخلٙاث التي ًخم اظترظاِها وبِادة جذوٍشها
مً ؤظل ِذم ؤلالشاس بالبِئت التي جيؽي ٘يها هزه اإلااظعت وجٝذًم مىخجاث هٍُٙت راث ظىدة ِالُت
ال جمش باإلاعتهل ٤والبِئت التي حّمل ٘يها.
ل ً٢هىا ٟمً ًٙش ٛبحن ١ل مً مفىلحي ؤلاهخاط ألاخمش وؤلاهخاط اإلاعخذام حُض ٌّشٗ ؤلاهخاط
ألاخمش ِلى ؤهه ؤلاهخاط الزي ًشاعي الاِخباساث البُئُت مً خال ٥الاظخجابت لها والاِخماد ِلى الىظاثل
اإلاخخلٙت التي حّضص هزه الاِخباساث ،في ححن هجذ ؤلاهخاط اإلاعخذام ِادة ما ًخجه هحى اظخخذام اإلاىاد
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والىاٜت مً مفادس مخجذدة ومىخجاث ٜابلت إلِادة الخذوٍش بما ٌؽحر بلى الخجذد وبِادة الاظخخذام،
والخُٝٝت ؤن ؤلاهخاط ألاخمش في واحذ مً ؤهم مّاهُه واججاهاجه ًم ً٢ؤن ً٣ىن بهخاظا معخذاما
وٍخجلى رل ٤مً خال ٥اظخخذامه لىاٜت الشٍح ؤو الىاٜت الؽمعُت في اهجاص ِملُاجه بخالٗ الىاٜت
ألاحٙىسٍت اإلاخمشلت في البترو ٥والٕاص والٙحم الدجشي.1
املؼلب الثالث :وظُفت الدسىٍق املسخدام
في بواس جىظه اإلااظعاث الخذًشت وخاـت في الذو ٥الفىاُِت اإلاخٝذمت هحى اإلاعاهمت في جحُٞٝ
الخىمُت اإلاعخذامت ،ؤـبح مً المشوسي ِلى بداسة هزه اإلااظعاث بدماط مخخل ٚؤبّاد الخىمُت
اإلاعخذامت في ظمُْ اليؽاواث واإلاهام التي جماسظها بداسة الدعىٍ ٞوالخحى ٥بلى الدعىٍ ٞاإلاعخذام ؤو
الدعىٍ ٞألاخمش ِلى ٔشاس باقي الىٌاث ٚألاخشي ،وهزا ما ظِخم جىلُحه في هزا اإلاىلب.
الفسع ألاوى :مفهىم الدسىٍق املسخدام.
ٜبل الخذًض ًِ مخخل ٚحّاسٍ ٚالدعىٍ ٞاإلاعخذام ًم ً٢ؤلاؼاسة بلى ؤن هىا ٟمعمُاث مخخلٙت
له مشل الدعىٍ ٞالبُئي ؤو ؤلاً٣ىلى ي والدعىٍ ٞألاخمش والدعىٍ ٞاإلاعاو ٥اظخماُِا ،الدعىٍٞ
ألاخالقي...بلخ.
 والدعىٍ ٞألاخمش هى ِباسة ًِ ِملُت مخ٣املت تهذٗ بلى الخإزحر في جٙمُالث الضباثً
بفىسة جذّ٘هم هحى الخىظه بلى ولب مىخجاث ٔحر لاسة بالبِئت ،وحّذًل ِاداتهم الاظتهالُ٠ت بما
ًيسجم مْ رل ،٤والّمل ِلى جٝذًم مىخجاث جشض ي هزا الخىظه بحُض ج٣ىن اإلاحفلت النهاثُت هي
الخٙاً ِلى البِئت وحماًت اإلاعتهل.2٤
 الدعىٍ ٞالبُئي هى ٘لعٙت حعىٍُٝت تهذٗ بلى جٝذًم ظلْ ؤو مىخجاث معاولت بُئُا ورل٤
مً خال ٥جحعحن مّذالث ألامان لهزه العلْ مً خال ٥ما ًلي:3
 الّمل ِلى جح ُٞٝالاهذاٗ الخاـت باإلااظعت مً خال ٥وؽاواث الدعىٍ.ٞ بؼباُ حاظاث وسٔباث اإلاعتهل٢حن. حماًت البِئت مً الاظخجزاٗ والخلىر. 1جنم عبود جنم ،مرجع سابق ،ص .182
2

حممد سعيد أمحد .التسويق األخضر ،الطبعة األوىل .دار اليازوري للنشر والتوزيع .مصر .2006 .ص .59
Elisabeth laville, L’entreprise Verte, Village Mondial, 2002,p219.

177

3

امفصل امثامث :املؤسسة املس تدامة
 الدعىٍ ٞألاخمش هى التزام اإلااظعت بالخّامل بالعلْ الفذًٝت للبِئت (العلْ ٔحر الماسة
باإلاجخمْ والىبُّت) ،ؤو الُٝام باألوؽىت الدعىٍُٝت في بواس الالتزام الٝىي باإلاعاولُت البُئُت.1
الدعىٍ ٞاإلاعخذام هى مجمىِت مً الّملُاث التي جخم مً ؤظل بدماط ظمُْ اإلاخىلباث والاوؽٕاالث
البُئُت والاظخماُِت في ١ل م٣ىهاث وِملُاث الدعىٍ ٞال٢الظُ٣ي .2
ٌّ شٗ  Fullarالدعىٍ ٞاإلاعخذام ِلى ؤههِ " :ملُت الخخىُي ،جىُٙز ،مشاٜبت جىىس ،الدعّحر،
التروٍ  ،وجىصَْ اإلاىخجاث بالىشٍٝت التي جح ٞٝألاهذاٗ الشالزت الخالُت :جلبُت حاظُاث الضبىن ،جحُٞٝ
ألاهذاٗ الخىٍُمُت ،الّملُاث مخىا٘ٝت مْ الىٍام البُئي. 3
 الدعىٍ ٞألاخمش هى ِباسة ًِ مذخل هٍيي مخ٣امل حهذٗ بلى الخإزحر في جٙمُالث الضباثً
بفىسة جذّ٘هم هحى الخىظه بلى ولب مىخجاث ٔحر لاسة بالبِئت وحّذًل ِاداتهم الاظتهالُ٠ت بما
ًيسجم مْ رل ٤والّمل ِلى جٝذًم مضٍ حعىٍٝي مخ٣امل ٜاثم ِلى ؤظاط ؤلابذاُ بؽ٣ل ًشض ي هزا
الخىظه ،بحُض ج٣ىن اإلاحفلت النهاثُت الخٙاً ِلى البِئت ،حماًت اإلاعتهل٢حن وبسلائهم وجح ُٞٝهذٗ
الشبحُت للماظعت.4
ومً خال ٥هزه الخّاسًٍ ٚم ً٢اظخيخاط بإن الدعىٍ ٞاإلاعخذام هى بدماط ل٣ل ؤبّاد الخىمُت
اإلاعخذامت في مخخل ٚمهام وِملُاث بداسة الدعىٍ ٞفي اإلااظعاث مً ؤظل الخىظه هحى اإلاعاهمت في
جح ُٞٝالخىمُت اإلاعخذامت واإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث.
الفسع الثاوي :أهمُت الدسىٍق املسخدام
بّذ ؤن ؤخز الىعي البُئي بالتزاًذ في ؤٔلب اإلااظعاث الاٜخفادًت وخاـت في الذو ٥الفىاُِت
اإلاخٝذمت ،اظخلضم رل ٤مً بداسة هزه اإلااظعاث الُٝام بخذُِم زٝا٘تها الخىٍُمُت واظتراجُجُاتها
وظُاظاتها هحى الخىظه البُئي باِخباسه داْ٘ ؤظاس ي لخحُ ٞاإلاحزة الخىا٘عُت واظخذامتها.
وؤن اإلااظعاث التي جدبنى مٙهىم ؤو مٝاسبت الدعىٍ ٞالبُئي ؤو ألاخمش ،جخم ً٢مً ـُأت وجىُٙز
مخخل ٚوؽاواث الدعىٍ ٞاإلاُٙذة بُئُا واإلالتزمت ؤخالُٜا بهذٗ خل ٞالاًشاداث مً خالِٝ ٥ذ
الفٝٙاث التي جخىا٘ ٞمْ ألاهذاٗ الاٜخفادًت والاظخماُِت في بواس اظتراجُجُت الدعىٍ ٞاإلالتزمت
بُئُا ،وبن هزا الخىظه ًح ٞٝللماظعاث ال٢شحر مً ِىاـش الىجاح والخمحز و٠عب سلا الضباثً
 1ثامر البكري ،أمحد نزار النوري ،التسويق األخضر ،األردن ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،2007 ،ص.53
Jean-jack rosé, la résponsabilité sociale de l’entreprise, Edition de boek,bruxelles, 2006, p79.
Donald Fuller, Sustainable marketing , managerial ecological issues, 1999, p6.

 4ثامر البكري ،أمحد نزار النوري ،مرجع سابق ،ص .47

178

2
3

امفصل امثامث :املؤسسة املس تدامة
وجٙمُل ؼشاء مىخجاث هزه اإلااظعاث وخذماتها ،ألن ال٢شحر مً اإلاعتهل٢حن الزًً لهم معخىٍاث
زٝاُ٘ت وحّلُمت ِالُت هجذ لذحهم معخىٍاث بًجابُت مً الىعي بمشوسة حماًت البِئت والخٙاً ِليها
وبالخالي ال ًمُلىن بلى اظتهال ٟمىخجاث وخذماث ماظعاث ال جحترم البِئت ،باإللا٘ت بلى الخإزحر
ؤلاًجابي ِلى ؼهشة وظمّت وـىسة اإلااظعت وِلى الضٍادة في اإلابُّاث وِلى ال٢شحر مً اإلاىاْ٘ ...بلخ.1
والؼ ٤ؤن لىٌُٙت الدعىٍ ٞاإلاعخذام ؤهمُت ٠بحرة ال جٝل ًِ باقي الىٌاث ٚألاخشي في الخىظه
هحى جح ُٞٝالاظخذامت والخحلي باإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ورل ٤مً خال ٥بدماط مبادت
وؤبّاد الخىمُت اإلاعخذامت في مهام ووؽاواث ا لدعىٍ ٞالخٝلُذي ،وِلُه ٘ةن لهزه الىٌُٙت وهزه
اليؽاواث ظملت مً الىٝاه التي حّبر ًِ ؤهمُتها حععى اإلااظعت لخحُٝٝها هز٠شها ُ٘ما ًلي:2
 -1إزطاء خاجاث املالنين :بن جىبُ ٞمٙهىم الدعىٍ ٞاإلاعخذام ًٙخح اإلاجا ٥ؤمام اإلااظعاث
لخح ُٞٝؤهذا٘ها وصٍادة حفتها العىُٜت ،هزا ما ٌّضص هزه اإلااظعاث وَّىيها ظمّت ظُذة في
اإلاجخمْ ًِ وشٍ ٞجلبُت حاظاث اإلاال٢حن وجح ُٞٝسٔباتهم .
 -2جدقُق ألامان في جقدًم املىخجاث وإدازة العملُاث :مً خال ٥اهتهاط مٙهىم الخىمُت اإلاعخذامت
في اإلااظعت ًم ً٢لهزه ألاخحرة جٝذًم مىخجاث راث ظىدة ِالُت ومىخجاث خمشاء ـذًٝت للبِئت
ما ًذْ٘ بها بلى سْ٘ ٙ٠اءة ِملُاتها ؤلاهخاظُت ،ؤي الخخُٙن في معخىٍاث الخل ٚوالخلىر البُئي
الىاظم ًِ الّملُاث ؤلاهخاظُت.
 -3القبىى الاجخماعي للمؤسست :بن اإلااظعاث التي جىب ٞمبادت الدعىٍ ٞاإلاعخذام جحٍى بخإًُذ
ٜىي مً اإلاجخمْ الزي حِّؾ ُ٘ه ،مً خال ٥جح ُٞٝسلا اإلاعتهل٢حن بخفىؿ الخٙاً ِلى
البِئت ،وهزا الخإًُذ الاظخماعي ٌعاِذ اإلااظعت ِلى جىوُذ ِالٜاتها مْ ِمالئها الخالُحن و٠عب
ِمالء ظذد في اإلاعخٝبل.
 -4اسخدامت أو وبقاء ألاوشؼت :بن التزام اإلااظعاث ب٣ل الٝىاهحن والدؽشَّاث اإلاٙشولت ِليها في
مجا ٥الخىمُت اإلاعخذامت واإلاحاٍ٘ت ِلى البِئت وجٝذًم مىخجاث وخذماث ـذًٝت للبِئت ٌّضص
مً ـىستها وٍضٍذ مً حفتها العىُٜت وجحاَ٘ ِلى ٘ئت اإلاجخمْ الزي جخّامل مّه ،هزا ما ًضٍذ
مً اظخمشاسٍتها وبٝاءها

 1عبد الرضا فرج بدراوي ،تفعيل التسويق االخضر بتوجهات البيئة المعتمدة على السوق في منظمات األعمال العراقية :دراسة استطالعية ،جملة
تنمية الرافدين ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة البصرة ،العراق العدد89اجمللد  30سنة  .2008ص.232-209.
 - 2مرمي قطوش ،مرجع سابق ،ص .123-122
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الفسع الثالث :إدمار ممازساث الخىمُت املسخدامت ( ألابعاد) في عملُاث الدسىٍق
اهىالٜا مً ١ىن للخىمُت اإلاعخذامت زالزت ؤبّاد ؤظاظُت اإلاؽاس بليها ظابٝا ،ومىه وظب ِلى
اإلااظعاث الععي الجاد لخحُٝٝها ورل ٤خذمت للبؽشٍت بإ٠ملها في الىٜذ الخالي واإلاعخٝبلي ،ولهزا
٘ان إلداسة الدعىٍ ٞفي اإلااظعاث اإلاعخذامت هفِب و معاهمت في ِملُت الخح ُٞٝهزه ،ورل ٤مً
خال ٥اإلاعاهمت في جحُ ٞمخخل ٚؤبّاد الخىمُت اإلاعخذامت ب٣ل م٣ىهاتها وؤوؽىتها ( البّذ الاٜخفادي
والبّذ الاظخماعي والبّذ البُئي) .1و مً ؤظل جح ُٞٝوٌُٙت الدعىٍ ٞاإلاعخذامً ،جب ِلُىا بدماط ١ل
مً مبادت وؤبّاد الخىمُت اإلاعخذامت في ظمُْ مهام وؤوؽىت اإلااظعت اإلاخّلٝت بىٌُٙت الدعىٍ ،ٞورل٤
مً خال ٥ما ًلي:
 معسفت وجددًد املستهلو الري ًفظل جبني الخىمُت املسخدامت :حُض هجذ مجمىِت مً
اإلاعتهل٢حن منهم اإلالتزمحن الزًً ًذمجىن مٙهىم الخىمُت اإلاعخذامت لمً ظلىُ٠اتهم الُىمُت،
بما ٘يها العلىُ٠اث الؽشاثُت مً العلْ والخذماث التي حؽبْ حاظاجه وسٔباجه وؤرواٜه ،باإللا٘ت
بلى اإلاعتهل٣ىن اإلاحخملىن في اإلاعخٝبل الزًً ٌّملىن ِلى حّذًل ظلىُ٠اتهم مً خال ٥ؤلُاث
الخّلم والتربُت والخش ُٚٝوجلُٝنهم لُٝم ومبادت وزٝا٘ت الخىمُت اإلاعخذامت.
 إعداد عسوض جخعلق باملىخجاث أو الخدماث التي جأخر بعين الاعخباز مخخلف أبعاد الخىمُت
املسخدامت :حُض جٝىم بداسة الدعىٍ ٞبالخ٣امل مْ بداسة البحض والخىىٍش للخىظه هحى الابخ٣اساث
الاً٣ىلىظُت ؤو البُئُت ،وهزا ١له مً ؤظل الخم ً٢مً حّشٍ ٚاإلاىخ للمعتهل٢حن مً ٜبل
اإلااظعت.2
 اعخماد اجصاى مسؤوى ليشس زقافت الخىمُت املسخدامت :وٍخم رل ٤مً خال ٥حّشٍ ٚاإلاعتهل٢حن
بمىخجاث اإلااظعت وخذماتها وبٜىاِهم بإهمُت وجٙمُل اإلاىخجاث الفذًٝت للبِئت ،3ومحاولت
بدماط مخخل ٚألاوشاٗ راث اإلافلخت باإلااظعت ،وهزه العُاظت حّخمذ ِلى الؽٙاُ٘ت ،حؽُ٢ل
سظالت معاولت واخخُاس دِم معخذام.
 الالتزام بمبادئ الخجازة العادلت :بن الالتزام بمبادت الخجاسة الّادلت حّني " جىىٍش مبذؤ الخجاسة
ما بحن البلذان الىامُت والعاثشة في وشٍ ٞالىمى ،لخحل محل اإلاعاِذاث الخٝلُذًت التي ١اهذ جخم
ظابٝا " ،وهزه اإلاهمت ٌّخمذ ِليهما ألظل جحذًذ العّش .وؤن الخجاسة الّادلت هي ؼشا٠ت ججاسٍت
 1ملزيد من التفصيل يف هذا اجلانب راجع ،سامية حلول ،التسويق المستدام كألية لتحيق التنمية المستدامة ،جملة دراسات اقتصادية ،خمرب إدارة إمداد
ونقل ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  ،جامعة باتنة .العدد االول،2014 ،ص ص.142 -115،
- Guthier C., Extended Life Cycle Assessement, Journal of business ethics, 2005.
-utopies, Publicité et communication responsable, utopies publications, France, pp 1-9.
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جٝىم ِلى الخىاس والؽٙاُ٘ت والاحترام" .وهذ٘ها جحٜ ُٞٝذس ؤ٠بر مً ؤلاهفاٗ والّذالت في
الخجاسة الّاإلاُت .وهزا ٌعاهم في جح ُٞٝالخىمُت اإلاعخذامت مً خال ٥جى٘حر ٌشوٗ ججاسٍت ؤ٘مل
ولمان حٝى ٛاإلاىخجحن والّما ٥اإلاهمؽحن ،وال ظُما في الجضء الجىىبي مً الّالم .وحؽاسٟ
مىٍماث الخجاسة الّادلت (اإلاذِىمت مً ٜبل اإلاعتهل٢حن) بيؽاه في دِم اإلاىخجحن ،وسْ٘ معخىي
الىعي والذِىة للخُٕحراث في ٜىاِذ ومماسظاث الخجاسة الذولُت الخٝلُذًت "1
املؼلب السابع :وظُفت املىازد البشسٍت
لٝذ ؤدي ٌهىس وجىىس ١ل مً مٙهىم ومماسظاث الخىمُت اإلاعخذامت والاهخمام بالٝماًا
الاظخماُِت والبُئُت ِلى اإلاعخىي الّاليي والىوني ؤو ِلى معخىي ١ل دولت ،ولهزا جحى ٥مجا ٥اهخمام
ؤٔلب ٜادة اإلااظعاث وخاـت في الذو ٥الفىاُِت اإلاخىىسة بلى لشوسة بؼشا ٟومعاهمت هزه ألاخحرة
في جح ُٞٝهزه الخىمُت والخحلي باإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ،ورل ٤مً خال ٥الّمل ِلى بدماط
هزه الجىاهب في ُٜمها وزٝا٘تها الخىٍُمُت والّمل ِلى جشظمتها في ظُاظاتها واظتراجُجُاتها وخىىها
وؤوؽىتها ؤو وٌاثٙها.
وؤن هزا الخحى ٥والخىظه ظاء بّٙل جضاًذ ٜىاِت بداسة هزه اإلااظعاث بإن مشل هزه اإلاماسظاث
ظخّىي ُٜمت مما٘ت ومحزة جىا٘عُت معخذامت لم ج ً٢مىظىدة في العاب ٞو٘ ٞهزا الخفىس ،ألن
جش٠حز بداسة اإلااظعاث في جل ٤الٙترة ١ان مىفب ٘ٝي حى ٥البّذ الاٜخفادي باِخباسه اإلاحذد
ألاظاس ي لخىا٘عُت اإلااظعاث ومُّاسها للىجاح ،دون بِىاء ُٜمت وؤهمُت ل٣ل مً البّذ الاظخماعي
والبُئي.
ولهزا ٘ةن اإلااظعاث الخذًشت الُىم ؤـبحذ مجبرة ِلى دم ظمُْ ؤبّاد وٜماًا الخىمُت اإلاعخذامت
ومماسظاث اإلاعاولُت الاظخماُِت في ظمُْ وٌاثٙها ،ومً بحن هزه الىٌاث ٚوٌُٙت اإلاىاسد البؽشٍت،
باِخباس اإلاىسد البؽشي هى الثروة الخُُٝٝت التي جمخل٢ها اإلااظعت وهى ظىهشها .وؤن وؽاواث هزه
الىٌُٙت في ٌل جحى ٥اإلااظعت هحى الاظخذامت لم حّذ جل ٤اليؽاواث الخٝلُذًت اإلاّشو٘ت ٘حعب،
بل جىىسث وِذلذ هزه اليؽاواث لخإخز ظمُْ مخىلباث الخىمُت اإلاعخذامت بّحن الاِخباس وخاـت
اإلاخىلباث اإلاخّلٝت بالبّذ الاظخماعي والبُئي ،وهزا ما ظىحاو ٥جىلُحه في الىٝاه اإلاىالُت.

Sur le site : http://www.toupie.org/Dictionnaire/Commerce_equitable.htm le 10-06-2016
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الفسع ألاوى :املفاهُم والسوابؽ التي جىضح الخمثُل الخا

بعالقت إدازة املىازد البشسٍت بالخىمُت

املسخدامت واملسؤولُت الاجخماعُت للمؤسساث.
إلاّالجت هزه الىٝىت ًجب الخىىٍه بلى ؤن اإلاٙاهُم والخىاباث ال٣امىت في مىاٜؽاث ؤلاداسة مً
خالِٝ ٥ذ الاظخماِاث لىشح الّذًذ مً ألاظئلت وؤلاظابت ِنها ورل ٤للشبي بحن زالزُت بداسة اإلاىاسد
البؽشٍت ،الخىمُت اإلاعخذامت واإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث .ومً بحن هزه الاظئلت هجذ:
ما الخىمُت اإلاعخذامت؟ ما هي الابخ٣اساث اإلام٢ىت لخّضٍض الخىمُت اإلاعخذامت للماظعاث؟ إلاارا ًيبغي
ِلى ؤلاداسة الشبي بحن مماسظاث الخىمُت اإلاعخذامت واإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث و بداسة اإلاىاسد
البؽشٍت ؟ ما هي اإلاهاساث اإلاىلىبت مً ٜبل اإلاىٌٙحن واإلاذًشًٍ إلداسة ٜماًا الخىمُت اإلاعخذامت
واإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث؟ ما هي وظاثل وؽش ظُاظت الخىمُت اإلاعخذامت واإلاعاولُت
الاظخماُِت؟ و  ُٚ٠حّضص مماسظاث الخىمُت اإلاعخذامت واإلاعاولُت الاظخماُِت؟ ُُٙ٠ت جبني ؤو جىُٙز
هٍام إلداسة الخىمُت اإلاعخذامت واإلاعاولُت الاظخماُِت؟
بن الاظابت ًِ ١ل هزه الاظئلت التي جبذو مهمت وؤظاظُت في مجا ٥بداسة اإلاىاسد البؽشٍت ًذِىها
بلى َلشوسة الخىش ٛولى بفىسة مٝخمبت ل٣ل ما ًلي:1
 مّش٘ت مذلىالث ١ل مً الخىمُت اإلاعخذامت واإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث. الابخ٣اساث في مجا ٥الخىمُت اإلاعخذامت. إلاارا جشجبي الخىمُت اإلاعخذامت واإلاعاولُت الاظخماُِت باإلاىاسد البؽشٍت. مً ؤظل حش٠ت معخذامت باالِخماد ِلى الاجفاالث في اإلااظعاث. الخٙاً ِلى ظمّت وـىسة اإلااظعت. -خل ٞؤو بوؽاء هٍام إلداسة الخىمُت اإلاعخذامت واإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث.

1

Daniel Beaupré, Julie Cloutier, Corinne Gendron, Amparo Jiménez et Denis Morin, Gestion des ressources
humaines, développement durable et responsabilité sociale, Revue internationale de psychosociologie 2008/2
Volume XIV, Éditions ESKA, pp 77- 140
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الفسع الثاوي :ممازساث إدازة املىازد البشسٍت التي حعصش الخىمُت املسخدامت واملسؤولُت الاجخماعُت
للمؤسساث.
في ٌل جىظه اإلااظعاث هحى اإلاعاهمت في جح ُٞٝالخىمُت اإلاعخذامت٘ ،ةن بداسة اإلاىاسد البؽشٍت
ًخىظب ِليها ؤن حّمل ِلى ٔشط ُٜم هزه الخىمُت وحّمل ِلى جىُٙزها بلى ظاهب جبني مماسظاث
اإلاعاولُت الاظخماُِت ،وهزا ل٣ىن بداسة اإلاىاسد البؽشٍت هي الىٌُٙت ؤو ؤلاداسة الىحُذة في اإلااظعت
اإلااهلت والٝادسة ِلى بِىاء اإلاّنى والاحعا ٛوالخىاـل والابخ٣اس مً ؤظل جح ُٞٝؤبّاد الخىمُت
اإلاعخذامت ومبادت اإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ،ومً لمً ؤهم اإلاماسظاث التي اِخمذتها
اإلااظعاث الٙشوعُت مشال هجذ ما ًلي:1
 مماسظاث الاجفا ٥والخ٣ىًٍ اإلاخّلٝت بعُاظت الخىمُت اإلاعخذامت ومماسظاث اإلاعاولُتالاظخماُِت للماظعاث والتي ًخم ججعُذها في مخخل ٚالخٝاسٍش ،ـىسة اإلااظعت والدعىٍٞ
الاظخماعي اإلاّخمذ.
 مماسظاث بداسة الخُٕحر مً ؤظل ُٜادة ُٜم ومبادت الخىظه هحى جح ُٞٝالخىمُت اإلاعخذامتواإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث.
 بِادة جىٍُم الّمل اإلااظغ ِلى الاظخخذام ألاٍِيي للٙ٢اءاث و٠زا الابخ٣اساث الاظخماُِت. مماسظاث الخىٌُ ٚالتي حعمح باخخُاس ألا٘شاد اإلاششخحن للّمل في اإلااظعت لُخفٙىا فياإلاعخٝبل بشوح اإلاىاوىت.
 اإلاماسظاث التي حعمح للّما ٥واإلاىٌٙحن بدبني ظلىُ٠اث اإلاىاوىت الخىٍُمُت ؤو اإلااظعُت مًخال( ٥مؽاسَْ الخمامً ،الّمل الخىىعي وجىظُه الؽباب مً الخلُٙاث اإلاحشومت ومعاِذتهم
للُٝام بالّذًذ مً اإلاهً...بلخ).
 اإلاماسظاث اإلاخّلٝت بخحعحن ٌشوٗ الّمل وجىبُ ٞألاظىس الّادلت ؤو اإلاىاجُت. بداسة ظُذة للصخت والعالمت اإلاهىُت في الّمل باإلااظعت. -بشام الّمل والخىاصن الّاثلي والخُاة الخاـت بالّما ٥واإلاىٌٙحن.

Daniel Beaupré et autres, Op Cit, p 77-140
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ومً خال ٥هزا الّشك اإلاٙفل ٘ةن ؤهم الخحذًاث التي جىاظهها اإلااظعاث الخذًشت مً خال٥
الخجشبت الٙشوعُت جٍهش في زالزت معخىٍاث وهي:1
 -1محاولت اإلااظعت الخىُ٘ ٞبحن الٙ٢اءة الاٜخفادًت وؤبّاد ومبادت الخىمُت اإلاعخذامت واإلاعاولُت
الاظخماُِت للماظعاث ،وهى الهذٗ الزي ًيبغي ِلى ؤلاداسة الّمل ِلى جحُٝٝه مً خال ٥جىُٙز
الاداسة الاظتراجُجُت للمىاسد البؽشٍت.
 -2الجضا ٥الخىمُت اإلاعخذامت واإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث حّذ ؤهم جحذ جىاظهه اإلااظعاث
الُىم ،مما ًذِ ٥لى ؤجها لِعذ مجشد اظخّشاك ٘ٝي ،ول ً٢بذ ٥مً رل ٤هى اججاه ٜىي ًجّل
مً الاظخذامت والخىاس مْ مخخل ٚألاوشاٗ ٜمُت ؤظاظُت وُٜم محىسٍت.
 -3في بواس زٝا٘ت اإلااظعت٘ ،ان حّضٍض دوس الؽشٍ ٤الاظتراجُجي ًخمشل في الُٝادة والتي حّخبر الخحذي
الخاؿ إلداسة اإلاىاسد البؽشٍت والّالمت الخجاسٍت ،وهي ؤمش ؤظاس ي للنهىك بالخىمُت اإلاعخذامت
واإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث.
الفسع الثالث :دوز إدازة املىازد البشسٍت في إػاز الخىمُت املسخدامت
في بواس جىظه اإلااظعاث هحى جح ُٞٝالخىمُت اإلاعخذامت ،حّمل بداسة هزه ألاخحرة ِلى حّبئت اإلاىاسد
واإلاهاساث الالصمت لخىُٙز اظتراجُجُاتها بما ٘يها اظتراجُجُت الخىمُت اإلاعخذامت ،ومً بحن هزه اإلاىاسد
هجذ اإلاىسد البؽشي ،بر حّذ بداسة اإلاىاسد البؽشٍت الجهت اإلاعاولت ِلى الاهخمام بجمُْ الّما٥
واإلاىٌٙحن وُُٙ٠ت الخيعُ ٞبحن ِملهم وظهىدهم ،2حُض جحخل هزه ؤلاداسة م٣اهت مخمحزة في اإلااظعت
ل٣ىجها جمشل الىٌُٙت ألا٠ثر ؼشُِت مً ؤظل حّضٍض مذخل الخىمُت اإلاعخذامت ١ىن مىّٜها ٌّىيها الٝذسة
ِلى اجخار الّذًذ مً الٝشاساث والُٝام بالّذًذ مً الخىىاث اإلاهمت ولمان وؽش ظُاظت الخىمُت
اإلاعخذامت بىشٍٝت ّ٘الت في ظمُْ ؤسظاء اإلااظعت.3
بن بؼشا ٟاإلاىاسد البؽشٍت في مجا ٥الخىمُت اإلاعخذامت واإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث
ٌعخىظب بِادة الىٍش في اإلاخاوش الاظخماُِت الىاججت ًِ الخىمُت اإلاعخذامت ،مً ؤظل ألاخز بّحن
الاِخباس جإزحر اإلااظعاث ِلى بِئت الّما ،٥وؤن معاهمت اإلاىسد البؽشي ً٢مً في الخىُ٘ ٞبحن ألاداء

1

Daniel Beaupré et autres, Op Cit, p 77-140
Daniel Beaupré et autres, Op Cit, p 77-140.
3
RSE et management durable Le rôle de la fonction RH, Etude HEC/CLEVEOR, Paris, 2011, Sur le site :
http://www.comite21quebec.org/wp-content/uploads/2015/09/cleveor_rh_et_rse_2011.pdf, Le : 4/06/2017
2
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الاٜخفادي للماظعت و١ل مً ألاهذاٗ الاظخماُِت والبُئُت لىهج ؤو مذخل للخىمُت اإلاعخذامت
واإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ورل ٤مً خال ٥ج ُُٚ٢مماسظاتها اإلاخباًىت.
ومً ؤظل جح ُٞٝهزه الٕاًت ؤو الهذٗ ٘ةن دوس بداسة اإلاىاسد البؽشٍت في اإلااظعت ً٢مً في جىظُه
وجذسٍب ودم ؤبّاد ومبادت الخىمُت اإلاعخذامت واإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث في ظمُْ مماسظاث
ووؽاواث بداسة اإلاىاسد البؽشٍت ،وِلُه حّخبر هزه ؤلاداسة ساّ٘ت مهمت لبىاء وجىىٍش سؤظما ٥الاظخماعي
للماظعت ،1وؤن هزا الذوس ٌّىيها ُٜمت وؤهمُت ٠بحرة وهى ؼشه لشوسي ليؽش ظُاظت واظتراجُجُت
الخىمُت اإلاعخذامت ٠ما ؤؼشها بليها ظابٝا.
٠ما ؤن ؤٔلب ؤوؽىت اإلاىاسد البؽشٍت الخٝلُذًت جخإزش مباؼشة هدُجت الخىظه هحى مماسظاث الخىمُت
اإلاعخذامت واإلاعاولُت الاظخماُِت للماظعاث ،ومً بحن هزه ألاوؽىت هز٠ش :جُُٝم ألاداء ،الخّىٍن،
الخىٌُ ،ٚالخذسٍب وبداسة الٙ٢اءاث...الخ.
وِلُه ًم ً٢إلداسة اإلاىاسد البؽشٍت ؤن حؽاس ٟبٝىة في الخىظه هحى الخىمُت اإلاعخذامت واإلاعاولُت
الاظخماُِت للماظعاث ِبر جىظُه مماسظاتها لخح ُٞٝؤ٠بر ٜذس مً الاظخذامت ،ولهزا ًم ً٢بدساط
ِىامل الخىظه هحى جح ُٞٝالخىمُت اإلاعخذامت في:
 وؽاه جُُٝم ألاداء الخاؿ بالّما ٥واإلاىٌٙحن بلى ظاهب مّاًحر ألاداء الاٜخفادي ألاخشي،وباإلاشل ؤًما ٘ةن الاهخمام بٝماًا الخىمُت اإلاعخذامت ٌصجْ جىمُت اإلاىاسد البؽشٍت.
 ِلى الىٍش في بوؽاء هٍام للخىا٘ض ٌصجْ الّما ٥واإلاىٌٙحن ِلى حُٕحر وحّذًل ظلىُ٠اتهم بماًخماش ى مْ جح ُٞٝهزه الخىمُت.
 وفي مجا ٥الخىًٌُ ٚم ً٢ؤن حؽاس ٟجىمُت اإلاىاسد البؽشٍت في جُُٝم اإلاهاساث الالصمت لخىُٙزاظتراجُجُت الخىمُت اإلاعخذامت وجحذًذ مخخل ٚالٙجىاث مً ؤظل الخّاون الّٙا ٥في ظهىد
اإلااظعت حُاٜ ٥ماًا الخىمُت اإلاعخذامت٠ ،ما ٌصجْ مذخل اإلاعاولُت الاظخماُِت
للماظعاث بداسة اإلاىاسد البؽشٍت ِلى ُٜادة جىٌُ ٚمىٌٙحن ظذد مْ احترام ألابّاد ؤلاوعاهُت
والاظخماُِت للخىمُت اإلاعخذامت.

1

Gond, J.P, Vers une gestion durable des ressources humaines. In Reynaud, C. Le développement durable
au coeur de l’entreprise, 2e édition, Dunod, Paris, 2011, p. 75-94.
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 باليعبت للخذسٍب ٘ةن بداسة اإلاىاسد البؽشٍت مىالبت بمشوسة جىُٙز وجىبُ ٞمخخل ٚبشامالخذسٍب التي جدعم بضٍادة مهاساث الّما ٥واإلاىٌٙحن ًِ وشٍ ٞبدساط ١ل مً مبادت وؤبّاد
الخىمُت اإلاعخذامت لمً مخخل ٚمماسظاتها.
 ُ٘ما ًخق بداسة الٙ٢اءاث٘ ،ةن بداسة اإلاىاسد البؽشٍت مىالبت ٠زل ٤بذم اوؽٕاالثواهخماماث الخىمُت اإلاعخذامت في مخخلِ ٚملُاث وؤوؽىت هزه ؤلاداسة ،ورل ٤مً ؤظل جحذًذ
الٙ٢اءاث الالصمت لخىُٙز اظتراجُجُت اإلااظعت اإلاخّلٝت ب٣ل مً الخىمُت اإلاعخذامت واإلاعاولُت
الاظخماُِت للماظعاث.
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خالصت الفصل:
بن مماسظاث وجىبُٝاث اإلااظعاث اإلاعخذامت ،خاـت في الذو ٥الفىاُِت اإلاخٝذمت ،ؤـبحذ ؤ٠ثر
مً ظذًشة بالىشح ،ورل ٤محاولت لخجعُذ اإلاّاهذاث والاجٙاُٜاث واإلااجمشاث التي ِٝذث في مجا٥
الخىمُت اإلاعخذامت مً ظهت ،ومً ظهت زاهُت هدُجت جضاًذ الىعي الٙشدي والجماعي بمشوسة جُّٙل
مخىلباث وؤبّاد الخىمُت اإلاعخذامت ِلى معخىي اإلااظعاث١ ،ىن ؤن ؼشٍحت ٠بحرة مً اإلاعتهل٢حن
جٙمل اظتهال ٟمىخجاث ِمىٍت معخذامت٠ ،ما جٙمل دْ٘ مبالٖ مالُت بلاُ٘ت مٝابل اٜخىاءها
واظتهال٠ها بما في رل ٤اإلاىخجاث اإلاٝخفذة للىاٜت.
ومً هزا اإلاىىل ،ٞجضاًذ الاهخمام بمٙهىم اإلااظعاث اإلاعاولت اظخماُِا التي جإخز ِلى ِاجٝها ١ل
مً مٙهىم ومبادت وؤبّاد الخىمُت اإلاعخذامت في ظمُْ اإلاجاالث ،وحّمل ِلى جح ُٞٝالبّذ الاٜخفادي
دون الخٙشٍي في ١ل مً البّذ البُئي والاظخماعي وألاخالقي والخحري بما ًخ ٞٙمْ ؤ٘٣اس ١اسو.٥
٠ما ؤن هزا الىىُ مً اإلااظعاث ًىلي اهخمام ٠بحر وٍمْ لمً ؤولىٍاجه سٔباث وجىلّاث واحخُاظاث
مخخل ٚألاوشاٗ راث اإلافلخت ،وحّمل هزه اإلااظعاث ِلى دمجها في ظُاظاتها واظتراجُجُاتها وبداستها
وحععى ظاهذة لخحُٝٝها.
باإللا٘ت بلى ١ل ما ظبً ،ٞخىظب ِلى اإلااظعاث لشوسة بدماط لىابي ومخىلباث الخىمُت
اإلاعخذامت في مخخل ٚؤوؽىت وِملُاث ووٌاث ٚاإلااظعاث ،ورل ٤بذءا بىٌُٙت الخمىًٍ التي حّمل
ِلى جٙمُل ِملُاث الؽشاء اإلاعخذام ،زم وٌُٙت ؤلاهخاط ألاهٍ ٚمً خال ٥بهخاط مىخجاث جشاعي جى٘حر
الجىدة والىىُِت مْ ِذم الالشاس بالبِئت التي جضاو٘ ٥يها وؽاواتها زم مشاِاة مخىلباث الخىمُت
اإلاعخذامت في ظمُْ وؽاواث اإلاىاسد البؽشٍت وؤخزها بّحن الاِخباس لمً مهامها مً خالِ ٥ذم الخمُحز
بحن الّما ٥واإلاعاواة بُنهم وجذسٍبهم وجحٙحزهم بما ًخماش ى والخىمُت اإلاعخذامت ،ووـىال بلى حعىٍٞ
مىخجاث ـذًٝت للبِئت.
و١ل هزا مً ؼإهه ؤن ٌّضص وٍذِم الخحى ٥مً اإلااظعاث الخٝلُذًت بلى اإلااظعاث اإلاعخذامت.
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الفصل الرابع :الإطار املهنجي لدلراسة امليدانية
الفصل الرابع :إلاطار املنهجي للدراصت املُداهُت
بػد مػالجت اإلاىطىع في ػله الىظسي وبالسحىع ئلى مسخلف ألادبُاث والترار الىظسي ذاث
الصلت باإلاىطىع لخيىًٍ صىزة ػاملت خىٌ هرا اإلاىطىع بيل مجامُػه ومفسداجه ،وحب غلُىا أن
هداوٌ ئطلاغ اإلاػالجت الىظسٍت في واكؼ الدزاطت اإلاُداهُت أو الخؼبُلُت ،وازترها لهرا الغسض
مإطظخحن أظنهما زاةدجحن في مجاالث اإلاظاهمت في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت مً زالٌ اهخمامهما الىبحر
بيل أبػاد الخىمُت اإلاظخدامت مً بػد اكخصادي واحخماعي وبُئي وهرا خظب وحهت هظسها الخاصت.
وغلُه طىف هداوٌ مػالجت هرا الفصل مً زالٌ اطخػساض اإلاباخث الثالزت الخالُت:
املبحث ألاول :فسطُاث ،مىهج وأدواث الدزاطت
املبحث الثاوي :أطالُب الخدلُل ؤلاخصاتي اإلاظخػملت وزصاةص مجخمؼ الدزاطت
املبحث الثالث :الخػسٍف باإلاإطظخحن مدل الدزاطت ومجاالث الدزاطت اإلاُداهُت
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املبحث ألاول :فرضُاث مىهج وأدواث الدراصت
طىداوٌ مً زالٌ هرا اإلابدث حظلُؽ الظىء غلى ول مً فسطُاث الدزاطت مً زالٌ جبُان
ول مً الفسطُت الػامت ومسخلف الفسطُاث الفسغُت التي جىبثم منها ،والتي غلى أطاطها جىؼلم
الدزاطت اإلاُداهُت ،زم هخؼسق ئلى ول مً مىهج وأدواث الدزاطت ،ئذ ال ًسلى بدث غلمي مً مىهج دزاطت
مػحن ًسخلف مً دزاطت ئلى أزسي.
وفي ألازحر هداوٌ ػسح مسخلف أدواث الدزاطت اإلاظخسدمت مادام ليل مىطىع زصىصُاجه باإلطافت
ئلى ػبُػت البُاهاث اإلاخىفسة ،وجبػا للمىهج اإلاظخسدم في الدزاطت فان دكت وصدق البُاهاث التي ًجمػها
الباخث جخىكف غلى خظً ازخُازه لهره ألادواث مؼ ابساش همىذج الدزاطت بمسخلف مخغحراجه.
املطلب ألاول :فرضُاث الدراصت
كصد مػالجت اإلاىطىع اإلاساد دزاطخه والبدث فُه ٌظخىحب غلى الباخث أن ًىؼلم مً مجمىغت مً
الفسطُاث التي حػخبر مىؼللا ًبدأ به بدثه وهي غبازة غً مجمىغت مً الخصىزاث ألاولُت التي
ًفترطها الباخث وٍداوٌ ازخبازها مً زالٌ اإلاػالجت ؤلاًجابُت والبىاءة للبدث ،مؼ طسوزة مساغاة
غىصس الاوسجام بحن ول مً الػىىان والاػيالُت والفسطُاث ،وغلُه ًخم اكتراح الفسطُاث الخالُت.
الفرضُت العامت
ئن الخىحه هحى جحلُم أبعاد الاصخدامت مً شأهه أن ٌعسز املإصضاث املضخدامت.
الفرضُاث الفرعُت
ًمىً ججصةت الفسطُت الػامت ئلى مجمىغت مً الفسطُاث الفسغُت والتي ًمىً ذهسها فُما ًلي:
الفرضُت الفرعُت ألاولى:
جىلي اإلاإطظاث الاكخصادًت الجصاةسٍت الاهخمام اليافي لخدلُم مسخلف أبػاد الخىمُت اإلاظخدامت.
الفرضُت الفرعُت الثاهُت:
هىان الػدًد مً ألادواث التي ًمىً مً زاللها للمإطظاث الاكخصادًت الجصاةسٍت جدلُم الخىمُت
اإلاظخدامت.
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الفرضُت الفرعُت الثالثت:
ئن جدلي اإلاإطظاث الاكخصادًت الجصاةسٍت باإلاظإولُت الاحخماغُت مً ػأهه أن ًدغم اإلاإطظاث
اإلاظخدامت.
الفرضُت الفرعُت الرابعت:
تهخم اإلاإطظاث الاكخصادًت الجصاةسٍت بخدلُم زغباث وجؼلػاث ألاػساف ذاث اإلاصلحت باإلاإطظت.
الفرضُت الفرعُت الخامضت:
جىحد فسوق ذاث داللت ئخصاةُت بحن جىحه ول مً مإطظت  ENPECطؼُف ومإطظت  SANIAKبػحن
الىبحرة لخدلُم أبػاد الخىمُت اإلاظخدامت همدزل لخػصٍص اإلاإطظاث اإلاظخدامت جسحؼ ئلى الازخالف في
هىع اإلاإطظت.
املطلب الثاوي :مىهج الدراصت
مً أحل مػالجت اإلاىطىع مدل الدزاطت باػيالُخه وفسطُاجه ًلىم الباخث باطخسدام وئجباع مىهج
البدث الػلمي الري ًىاطب مىطىع البدث أي مسخلف الخؼىاث التي ٌػخمد غليها الباخث مً أحل
جىظُم الػمل البدثي الري ًلىم به للىصىٌ ئلى الىخاةج وجلص ي الحلاةم.
وبالخالي فاإلاىهج هى " غملُت فىسٍت مىظمت أو أطلىب أو ػسٍم مىظم دكُم وهادف ٌظلىه الباخث
اإلاخمحز باإلاػسفت واإلاىهبت واللدزة غلى ؤلابداع مظتهدفا ئًجاد خلىٌ إلاؼاول أو ظاهسة بدثُت مػُىت".1
وبالخالي هى الؼسٍلت التي ًدبػها الباخث في دزاطخه للمؼيلت بغُت اهدؼاف الحلُلت وما ًىخىفها مً
أطباب ومظبباث.
وٍسجبؽ اإلاىهج اإلاػخمد ازجباػا هبحرا بيل مً الاػيالُت والفسطُاث ،مؼ الػلم أهه ال ًىحد مىهج مػحن
ًيىن صالح إلاػالجت ول اإلاىاطُؼ.
وفي دزاطدىا إلاىطىع مدي الخىحه هدى جدلُم أبػاد الاطخدامت همدزل لخػصٍص اإلاإطظاث
اإلاظخدامت طىف وػخمد غلى اإلاىاهج الخالُت:

 1مانيو جيدير ،منهجية البحث ،دليل الباحث املبتدئ يف موضوعات البحث ورسائل املاجستري والدكتوراه ،ص .22
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أوال :املىهج الىصفي الخحلُلي
ئن اإلاىهج الىصفي ًلىم غلى حمؼ البُاهاث ومداولت جفظحرها وجلخُص الحلاةم الحاطسة
اإلاسجبؼت بؼبُػت الظاهسة ،مً أحل مػسفت جأزحر مسخلف الػىامل غلى ئخدار الظاهسة مدل الدزاطت
وهرا بهدف اطخسالص الىخاةج ومػسفت هُفُت الخدىم فيها وطبؽ هره الػىامل .1
وهرا اإلاىهج ٌػد مً أهثر اإلاىاهج اهدؼازا في مجاٌ الػلىم ؤلاوظاهُت ،الطُما في مجاٌ ئدازة
ألاغماٌ وىن الباخث ًخػامل غالبا مؼ مػلىماث هُفُت.
وَؼمل اإلاىهج الىصفي أهثر مً ػسٍلت :ػسٍلت اإلاسح وػسٍلت دزاطت خالت ،وجدخاج هره الؼسق
ئلى ول مً زبرة واحتهاد الباخث ومىه ًيبػي غلى الباخث جفظحر الىخاةج اإلاخىصل ئليها بيل غىاًت.2
باإلطافت ئلى أن هىان مً ًسي بأن :اإلاىهج الىصفي ٌؼمل وافت اإلاىاهج ألازسي ولىً باطخثىاء
ول مً اإلاىهجحن الخازٍخي والخجسٍبي.3
ثاهُا :املىهج إلاحصائي
ٌػبر اإلاىهج ؤلاخصاتي طسوزٍا وىهه ػسٍلت هامت مً ػسق البدث الػلمي التي حػخمد بالدزحت ألاولى
غلى ألاطلىب الىمي وجدلُل البُاهاث ،خُث ٌػخمد غلى مجمىغت مً اليظب اإلائىٍت وبػع الازخبازاث
ؤلاخصاةُت التي حػخبر كاغدة هخمىً مً زاللها مً ئظهاز الػالكت وغملُت الترابؽ بحن الػدًد مً
اإلاخغحراث التي لم هخمىً مً كُاطها ئال مً زالٌ جسحمتها ئلى صُغت همُت ًمىً كُاطها ومً زم
الىصىٌ ئلى الىخاةج بمصداكُت.
ثالثا :املىهج امللارن
هى ذلً ألاطلىب الري ٌظاغد الباخث غلى فهم الىصىص مً زالٌ الاغخماد غلى وطؼ
مجمىغت مً اإلالازهاث التي جدبحن هلاغ الاجفاق ،وهلاغ الازخالف الىازدة في اإلاىهج.
جؼبُم هرا اإلاىهج،
وَظخسدم هرا اإلاىهج بغُت مػسفت ئًجابُاث وطلبُاث الدزاطاث التي حػخمد غلى
ِ
والتي حظاهم في ازخُاز الدزاطت اإلاىاطبت واطخثىاء الدزاطت غحر اإلاىاطبت ،اطخيخاج الػالكاث والسوابؽ

 .2عبد القادر حممود رضوان ،سبع محاضرات حول األسس العلمية لكتابة البحث العلمي ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،1990 ،ص.72

2

دليل الباحث في كتابه البحث وشكله ( الخطة والبحث النهائي ) ،جامعة اجلنان ،طرابلس ،لبنان ،إصدار رقم  ،2السنة اجلامعية /2017

 ،2012ص .4

 3عمرية إبراهيم ،حتى نفهم البحث التربوي ،دار املعارف ،القاهرة ،1991 ،ص .92
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بحن ول هره الدزاطاث ،1وهرا ما ًىؼبم غلى دزاطاجىا هره وىنها حػخمد غلى غملُت ملازهت بحن الخىحه
في جدلُم أبػاد الاطخدامت همدزل لخػصٍص اإلاإطظاث اإلاظخدامت في ول مً مإطظت  ENPECبظؼُف
و مإطظت  SANIAKبػحن الىبحرة.
املطلب الثالث :همىذج الدراصت
مً زالٌ همىذج الدزاطت اإلالترح أدهاه هداوٌ جبُان أهم الػالكاث بحن مسخلف مخغحراث
الدزاطت والتي وظعى ئلى جفظحرها وجدلُلها للىصىٌ ئلى ؤلاحابت غً الاػيالُت والفسطُاث وجدلُم
ألاهداف اإلاظؼسة مً هره الدزاطت اإلاػىىهت ب :الخىحه هحى جحلُم أبعاد الاصخدامت كمدخل لخعسٍس
املإصضاث املضخدامت دراصت ملارهت بين مإصضت  ENPECصطُف ومإصضت SANIAKبعين الكبيرة.
فمً زالٌ الىمىذج أدهاه ًدبحن لىا ول مً اإلاخغحر اإلاظخلل اإلاخمثل في أبػاد الاطخدامت وهي حػبر غً
أبػاد الخىمُت اإلاظخدامت في اإلاإطظت ( البػد الاكخصادي ،البػد الاحخماعي والبػد البئي) ،واإلاخغحر الخابؼ
اإلاخمثل في اإلاإطظت اإلاظخدامت ،وغالكت الخػصٍص بحن اإلاخغحرًً مؼ الػلم أن مدزل الخػصٍص الري ًسبؽ
بحن اإلاخغحرًً جدزل في ئػاز الؼبُػت الػالةلُت وبالخالي جخم مػالجتها بمسخلف أدواث الخدلُل ؤلاخصاتي
اإلاظخسدمت.
ئن اإلاخغحر اإلاظخلل بيل أبػاده مً ػأهه أن ٌػصش وٍدغم اإلاخغحر الخابؼ غً ػسٍم ئدازة حُدة
وممازطاث ئًجابُت للخىمُت اإلاظخدامت وذلً بدمج ول مً مفهىم وأبػاد الخىمُت اإلاظخدامت في طُاطاث
واطتراجُجُاث اإلاإطظت ،وبالخالي جدلُم اإلاإطظت اإلاظخدامت التي جترحم مً زالٌ جدلُم اإلاإطظت
ليل ما ًلي:
 جدلُم الىدُجت الثالزُت  TBLوهي حػبر في الىكذ هفظه غً ألاداء الاكخصادي ،ألاداء الاحخماعيوألاداء البُئي والتي هي مسسحاث ألبػاد الاطخدامت الثالزت.
 خصىٌ اإلاإطظت غلى أدواث جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت مً زالٌ اإلاػاًحر واإلاىاصفاث اللُاطُتالدولُت ذاث الصلت بالخىمُت اإلاظخدامت في اإلاإطظت.
 ئػباع ألاػساف ذاث اإلاصلحت باإلاإطظت باغخباز أن هره ألازحرة هي التي ججبر اإلاإطظت غلى الخىحههدى الاطخدامت ،ألن ول ػسف ٌظعى إلػباع خاحاجه وزغباجه وال ًخدلم ذلً ئال مً زالٌ جدلُم ول
 1جمد خضر ،خطوات المنهج المقارن ،عن املوقع االلكرتوين http://mawdoo3.com :تاريخ االطالع 02 :سبتمرب .2012
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مً البػد الاكخصادي ( يهم الػماٌ ،اإلاظاهمحن ،ؤلادازٍحن...الخ) ،البػد الاحخماعي ( يهم الػماٌ ،أفساد
اإلاجخمؼ...الخ) والبػد البُئي ( يهم اإلاىظماث غحر الحيىمُت ،حمػُاث خماًت البِئت ،ألاػساف
الحيىمُت...الخ) خظب مخؼلباث ول ػسف.
الشكل ركم ( :) 22همىذج الدراصت

الخىحه هحى جحلُم أبعاد الاصخدامت كمدخل لخعسٍس املإصضاث املضخدامت
دراصت ملارهت بين مإصضت  ENPECصطُف ومإصضت  SANIAKبعين الكبيرة
املإصضاث املضخدامت

أبعاد الاصخدامت

الىدُجت الثالثُت ))TBL

البعد الاكخصادي

عالكت الخعسٍس

البعد الاحخماعي

أدواث جحلُم الخىمُت

املضخدامت (مخخلف املعاًير)

ئشباع ألاطراف ذاث
املصلحت
ئدارة الخىمُت
املضخدامت في

البعد البُئي

املإصضت

ئدماج الاصخدامت في وظائف
املإصضت

( صُاصاث
واصتراجُجُاث)

املضإولُت الاحخماعُت
للمإصضاث

194

الفصل الرابع :الإطار املهنجي لدلراسة امليدانية
املطلب الرابع :أدواث حمع البُاهاث
هىان الػدًد مً ألادواث التي ًخم مً زاللها دزاطت مىطىع ما ،وليل مىطىع زصىصُاجه ولهرا
جخددد أدواث الدزاطت ػبلا للمىطىع اإلاساد مػالجخه مً حهت ،ومً حهت زاهُت جبػا لؼبُػت البُاهاث
اإلاخىفسة ،وجبػا للمىهج اإلاظخسدم في الدزاطت ،وغلى هرا ألاطاض فان دكت وصدق البُاهاث التي ًجمػها
الباخث جخىكف غلى خظً ازخُازه لهره ألادواث والتي جخمثل في:
أوال :املالحظت العلمُت
كمىا في هرا الظُاق باالغخماد غلى اإلاالخظت الػلمُت باغخبازها أداة مهمت لجمؼ البُاهاث مً
الىاكؼ اإلاُداوي في اإلاإطظخحن ،خُث كمىا بمالخظت ظاهسة مً الظىاهس أو طلىن مػحن لفسد أو حماغت
مً ألافساد في اإلاُدان ،وكمىا بخدوًٍ الػدًد مً اإلاالخظاث واإلاؼاهداث لىكاتؼ مػُىت جخػلم بخصسف أو
طلىن ؤلاػازاث اإلاظحرة خىٌ مخغحراث اإلاىطىع اإلاساد دزاطخه ،ومالخظت وججمُؼ هره الىكاتؼ أو
الحلاةم اإلاخصلت بهرا الظلىن الطخسالص بػع اإلاإػساث منها.
ئن هره ألاداة كدمذ لىا صىزة واضحت وواكػُت غً الظاهسة مىطىع الدزاطت ،وما ًخصل بها
مً حغحراث ،فبلُت ألادواث ألازسي جبلى غحر وافُت للىؼف غً ول ما هى غحر ظاهس ،وحظاغد في الىكذ
هفظه غلى جدلُم فهم أغمم إلاا ًدوز باإلاإطظت مجاٌ الدزاطت مً جصسفاث أو جفاغالث أو جىجساث أو
اطؼساباث أو مسخلف الظلىهُاث الػمالُت ،وهرا مً زالٌ مخابػت ومالخظت الاػازاث أزىاء كُامهم
بػملهم ،أو أزىاء اطخجىابهم.
زاهُا :امللابلت الشخصُت
اطخىماال إلاػالجت الجاهب الخؼبُلي اغخمدها أًظا غلى اإلالابلت الصخصُت باغخبازها مً أهثر
ألادواث لجمؼ البُاهاث مً واكؼ اإلاإطظخحن مدل الدزاطت ،خُث كمىا بخددًد مىغد مؼ ؤلاػازاث
اإلاظحرة ليل مً اإلاإطظخحن مدل الدزاطت  ،ومً زمت غلدها للاءاث مخػددة مػهم مً أحل الىلاغ
والحىاز وجبادٌ اإلاػلىماث غً ػسٍم مجمىغت مً الىطاةل أهمها جىحُه أطئلت مػُىت
وفي مػالجخىا لهرا اإلاىطىع اغخمدها غلى اإلالابلت الحسة هظس لبظاػتها وهظسا لؼبُػت الهُئت
اإلاظخجىبت التي جخمحز بمظخىي حػلُمي مىسفع ،وهرا ججىبا للغمىض والالخباض أزىاء ػسح ألاطئلت،
هرا ئلى حاهب اطخػمالىا للملابلت اإلالىىت ،خُث غلدها للاءاث مخػددة مؼ مدزاء ول مً اإلاإطظخحن
مدًسي اإلاىازد البؼسٍت ،مدًسي ؤلاهخاج ليل مً اإلاإطظخحن ،مدًسي الخمىًٍ ،مدًسي الخدكُم وئدازة
الجىدة ،مدًسي البدث والخؼىٍس ،زؤطاء مصالح ألامً...الخ.
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ثالثا :السجالث والىثائم
هما جم الاطخػاهت في جدلُل الجاهب الخؼبُلي بيل مً السجالث والىزاةم وؤلاخصاةُاث
اإلاخػللت بيل مإطظت مً اإلاإطظخحن مدل الدزاطت ،ومً بحن هره السجالث والىزاةم اغخمدها غلى ول
مً :الىصىص ،الخلازٍس ،السجالث الخاصت بػدد الػماٌ ،ووظاةف ومىاصب غملهم وهرلً اإلارهساث
ؤلاغالمُت ،وؤلاخصاةُاث الخاصت باإلاإطظت في مجاٌ ئدازة الىفاًاث واإلاسلفاث ،خىادر الػمل ،دوزاث
الخيىًٍ وغدد اإلاىظفحن اإلايىهحن ،ئخصاةُاث خىٌ ؤلاهخاج ،اإلابُػاث وزكم ألاغماٌ في الظىىاث ألازحرة،
طُاطاث واطتراجُجُاث اإلاإطظت اإلاخػللت بالبِئت والخىمُت اإلاظخدامت ،طُاطت الؼساء...الخ.
رابعا :الاصخمارة أو الاصخبُان
ومً أحل مػالجت اإلاىطىع جم الاغخماد غلى الاطخمازة هأداة مهمت لجمؼ البُاهاث واإلاػلىماث اإلاخػللت
بمخغحراث الدزاطت في حاهبها الخؼبُلي أو اإلاُداوي خُث جم جصمُم وبىاء مداوز وأطئلت الاطخمازة مً
زالٌ ما حاء مً أفياز مهمت مخػللت بخغحراث اإلاىطىع في اإلاػالجت الىظسٍت ،وبالسحىع أًظا ئلى ألادبُاث
ذاث الصلت باإلاىطىع ومً زالٌ الاػالع غلى الػدًد مً الدزاطاث الظابلت ،وألحل صُاغت الاطخمازة
في ػيلها النهاتي فاهىا اجبػىا اإلاساخل الخالُت:
أ -مرحلت إلاعداد ألاولى
للد جم صُاغت أطئلت الاطخمازة جبػا لإلػيالُت اإلاؼسوخت والفسطُاث اإلاصاغت للدزاطت،
خُث زاغُىا في ذلً ول الفسطُاث ،لرلً حاءث الاطخمازة ملظمت ئلى الػدًد مً اإلاداوز وألاطئلت
جبػا لػىىان البدث الري ًىػىع في الظإاٌ السةِس ي لإلػيالُت وأطئلتها الفسغُت ،باإلطافت ئلى
الفسطُاث اإلاػخمدة في الدزاطت ،وللد جم جصمُم الاطخمازة بغسض جىشَػها غلى ؤلاػازاث اإلاظحرة في
اإلاإطظخحن مدل الدزاطت إلاػسفت زأيهم خىٌ مخغحراث اإلاىطىع اإلاخمثلت في مدي جىحه اإلاإطظاث هدى
جدلُم أبػاد الخىمُت اإلاظخدامت همدزل لخػصٍص اإلاإطظاث اإلاظخدامت.
ب -املرحلت الثاهُت :مرحلت ججرٍب الاصخمارة
للد جم صُاغت و بىاء مداوز وأطئلت الاطخمازة (امللحم ركم  )20في ػيلها ألاولي بػدد مػخبر
مً ألاطئلت فاكذ  100طإاٌ ،ولىً بػد اللُام بػسض هره الاطخمازة غلى اإلاؼسف زم غلى ألاطاجرة
اإلادىمحن جم ئبداء الػدًد مً اإلاالخظاث مً بُنها هثرة غدد ألاطئلت وػىٌ بػع أطئلتها ،لرلً فلد
جم خرف بػع ألاطئلت وصُاغتها بؼيل طهل وبظُؽ ،كدز غددها ب  83غبازة ،وجساوح غدد الػبازاث
ليل مدىز مً مداوز الاطخمازة بحن  6و 20غبازة هدد أكص ى.
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هما أهد ول ألاطاجرة اإلادىمحن ( امللحم ركم  )20غلى صدق وصالخُت الاطخمازة باغخبازها أداة
مهمت لجمؼ البُاهاث وغلى الاوسجام والخىاغم الىبحر بحن مداوزها وبىىدها والػىىان والاػيالُت
والفسطُاث.
وبػد ول هرا كمىا باحساء دزاطت اطخؼالغُت غلى غدد مددود مً ؤلاػازاث اإلاظحرة في ول مً
اإلاإطظخحن جم جىشَػها بؼسٍلت غؼىاةُت غلى  10ئػازاث مظحرة ،خُث كدزث كُمت ألفا هسومبار ب
 0.983وهي وظبت جفىق  0.60هرا ما ًدٌ غلى زباث هره الاطخمازة( .امللحم ركم .)20
وفي ألازحر كظمذ الاطخمازة في ػيلها النهاتي ئلى مجمىغت مً اإلاداوز وهي:
املحىر ألاول :املعلىماث الشخصُت واملعلىماث الخاصت باملإصضت ،حػىظها اإلاخغحراث الخالُت:
الظً ،الجيع ،اإلاظخىي الخػلُمي :خدد بسمظت مظخىٍاث هي :ابخداتي ،مخىطؽ ،زاهىي ،حامعي
ومنهي.
ألاكدمُت :خُث خددها زالزت فئاث حػىع اإلادة اإلاػبر غنها بالظىىاث التي اػخغل فيها اإلاظحر في
اإلاإطظت ،وهي الفئت ألاولى أكل أو حظاوي  10طىىاث ،الفئت الثاهُت مً  11ئلى  20طىت ،والفئت الثالثت
أهثر مً  20طىت.
الىظُفت :خددث بثالزت فئاث وهي :ئػاز طامي ،ئػاز غادي وغىن جدىم.
املحىر الثاوي :اهخمام املإصضت الاكخصادًت الجسائرٍت بمخخلف أبعاد الخىمُت املضخدامت :خُث
جظمً غبازاث جسص ول مً البػد الاكخصادي ،البػد الاحخماعي والبػد البُئي للخىمُت اإلاظخدامت مً
زالٌ مجمىغت مً الػبازاث خددث ب  18غبازة مىشغت هما ًلي:
املحىر

البػد الاكخصادي :الػبازاث مً  1ئلى .6
البػد الاحخماعي :الػبازاث مً  7ئلى .12
البػد البُئي :الػبازاث مً  13ئلى .18
الثالث :أدواث جحلُم الخىمُت املضخدامت :مً زالٌ هرا اإلادىز جؼسكىا ئلى مجمىغت مً

الػبازاث اإلاسجبؼت باإلاػاًحر واإلاىاصفاث اللُاطُت الػاإلاُت وخددث ب  18غبازة مىشغت هما ًلي:
  ISO 9001اإلاخػللت بىظام ئدازة الجىدة :الػبازاث مً  19ئلى .24  ISO 14001اإلاخػللت بىظام ؤلادازة البُئُت :الػبازاث مً  25ئلى .31 ISO 26000 -اإلاخػللت باإلاظإولُت الاحخماغُت للمإطظاث :الػبازاث مً  32ئلى .36
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املحىر الرابع :املضإولُت الاحخماعُت للمإصضاث :مً زالٌ هرا اإلادىز جىاولىا مجمىغت مً الػبازاث
كدزث ب  19غبازة والتي جخػلم بيل مً:
املحىر

مدي فهم اإلاظحرًً وئدزاههم للمظإولُت الاحخماغُت للمإطظاث :الػبازاث مً  37ئلى .40
أبػاد اإلاظإولُت الاحخماغُت وفلا لهسم وازوٌ والتي جىاولىاها مً زالٌ مجمىغت مً اإلاداوز
الفسغُت والتي جمثلذ في:
اإلاظإولُت الخحرًت :الػبازاث مً  41ئلى .43
اإلاظإولُت ألازالكُت :الػبازاث مً  44ئلى .47
اإلاظإولُت اللاهىهُت :الػبازاث مً  48ئلى .50
اإلاظإولُت الاكخصادًت :الػبازاث مً  51ئلى .55
الخامط :ألاطراف ذاث املصلحت :مادام أن هىان الػدًد مً الخصيُفاث الخاصت بأهىاع

ألاػساف ذاث اإلاصلحت خاولىا أن وػخمد غلى الخلظُم اإلاخػلم بأصحاب اإلاصلحت ألاطاطُحن ،و
أصحاب اإلاصلحت الثاهىٍحن ،وخددها لهرا اإلادىز مجمىغت مً الػبازاث كدزث ب  8غبازاث مً  56ئلى
.63
املحىر الضادش :املإصضت املضخدامت :اخخىي هرا اإلادىز غلى  20غبازة مدددة مً الػبازة  64ئلى83
هلِع مً زاللها ول مً:
 ئدارة الخىمُت املضخدامت في املإصضت وذلً مً زالٌ الخؼسق ئلى ول مً طُاطت الخىمُتاإلاظخدامت ،واطتراجُجُت الخىمُت اإلاظخدامت في اإلاإطظخحن مدل الدزاطت.
 الىدُجت الثالثُت  TBLوالتي جبرش بؼيل حُد مً زالٌ مجمىغت مً الػبازاث التي جسص ألاداءالاكخصادي ،ألاداء الاحخماعي وألاداء البُئي.
 أهم وظائف املإصضت املضخدامت والتي ػملذ مجمىغت مً الػبازاث اإلاخػللت بىظُفت الؼساءاإلاظخدام ،وظُفت ؤلاهخاج ألاهظف ،وظُفت الدظىٍم ألازظس ،وظُفت اإلاىازد البؼسٍت (الخدزٍب،
خىادر الػمل ،غدم الخمُحز...).... ،الخ.
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خامضا :ملُاش الاصخبُان
مً أحل مػالجت الدزاطت الخؼبُلُت جم الاغخماد غلى ملُاض لُىسث زماس ي ألابػاد ليىهه أهثر
حػبحرا ودكت لسصد آزاء ؤلاػازاث اإلاظخجىبت في اإلاإطظخحن مدل الدزاطت وألاهثر اطخسداما في
مجاٌ الػلىم ؤلاوظاهُت والاحخماغُت ،وكد جم جلظُم اإلالُاض ئلى زمظت أبػاد وجم ئغؼاء وشن
مددد ليل بػد ًتراوح بحن 5و  1دزحت ،وهرا ما ًىضحه الجدوٌ اإلاىالي.

الجدول ركم(  :)28ملُاش لُكرث الخماس ي
إلاحاباث
الدرحاث

مىافم بؼدة
5

مىافم
4

مداًد
0

غحر مىافم
0

غحر مىافم بؼدة
0

املصدر :مً ئغداد الباخثت

صادصا :صدق الاصخبُان
ومً هرا اإلاىؼلم كمىا باحساء دزاطت ججسٍبُت غلى غُىت مددودة مً اإلاظحرًً في اإلاإطظخحن
وذلً إلاػسفت مدي صدق وصالخُت مداوز وأطئلت أو غبازاث الاطخمازة في ػيلها النهاتي لإلحابت غلى
ألاطئلت والفسطُاث ومػالجت اإلاظىع ،خُث جم جؼبُم الاطخمازة النهاةُت في اإلاإطظخحن مدل الدزاطت
غلى مجمىغت مً اإلاظحرًً كدزث بـ  36ئػاز مظحر في مإطظت  SANIAKبػحن الىبحرة و  45ئػاز مظحر
في مإطظت  ENPECبظؼُف ،وألحل ذلً اطخسدمىا ػسٍلت "ألفاكرومباخ" لحظاب مػامل زباث
الاطخمازة ،خُث كدز مػامل ألفا ٌظاوي  0.986جفىق  0.60وهي ألازسي حػبر غً زباث هبحر حدا إلاداوز
وبىىد الاطخمازة (امللحم ركم .) 24
الجدول ركم ( :) 29حضاب معامل الصدق ملخخلف عباراث محاور الاصخمارة
املحىر

عىىان املحىر الفرعي

عدد العباراث
6
6
6
6
7
5

اهتمام المؤسسة االقتصادية البػد الاكخصادي
الجزائرية بمختلف أبعاد التنمية البػد الاحخماعي

المستدامة

أدوات تحقيق التنمية المستدامة

البػد البُئي
ISO 9001
ISO 14001
ISO 26000
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كُمت معامل ألفا كرومباخ
2.92
2.90
2.84
2.76
2.90
2.90
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المسؤولية االجتماعية للمؤسسات مدي فهم للمظإولُت
الاحخماغُت للمإطظاث
اإلاظإولُت الخحرًت
اإلاظإولُت ألازالكُت
اإلاظإولُت اللاهىهُت
اإلاظإولُت الاكخصادًت
األطراف ذات المصلحة
المؤسسة المستدامة

4
0
4
0
5
8
02

2.94
2.75
2.84
2.87
2.65
2.94
2.90

املصدر :مً ئغداد الباخثت باالغخماد غلى مسسحاث SPSS

مً زالٌ كساءجىا لبُاهاث الجدوٌ أغاله اإلاخػلم بدظاب مػامل الصدق إلاسخلف غبازاث مداوز
الاطخمازة ًدبحن لىا أن ول مداوز الاطخمازة جخصف بدزحت صدق غالُت أهبر مً  0.6أي  %60وهي
اللُمت اإلاػُازٍت اإلاػخمدة في البدىر والدزاطاث في مجاٌ الػلىم ؤلاوظاهُت والاحخماغُت ،ئذ هجدها
جتراوح ما بحن  0.65ئلى  0.94وهرا ما ٌػبر غلى دزحت غالُت مً الاحظاق الدازلي لبىىد ول مدىز غلى
خدي واوسجامها مؼ بػظها البػع ،وهرا ما ٌػىع كدزة ألاداة ( الاطخبُان) غلى كُاض اإلاخغحراث
اإلادددة في الدزاطت وػمىلُتها إلاسخلف مخغحراث اإلاىطىع.

املبحث الثاوي :أصالُب الخحلُل إلاحصائي املضخعملت وخصائص مجخمع الدراصت
مً أحل مػالجت اإلاىطىع اغخمدها غلى مجمىغت مً أطالُب الخدلُل ؤلاخصاةُت التي جسدم اإلاىطىع
وجمىً مً ؤلاحابت غلى الفسطُاث اإلاؼسوخت مً حهت ،زم خاولىا فُما بػد اطخػساض مسخلف
زصاةص مجخمؼ الدزاطت وهرا ما جىاولىاه مً زالٌ هرا اإلابدث.
املطلب ألاول :أصالُب الخحلُل إلاحصائي املضخعملت
مً أحل دزاطت مىطىغىا ازجأًىا ئلى اطخسدام مجمىغت مً أطالُب الخدلُل ؤلاخصاتي التي جصلح
إلاػالجت اإلاىطىع والتي جيبؼ مً ئػيالُت اإلاىطىع ومداولت ؤلاحابت غليها وفسطُاث اإلاىطىع ألحل ازخباز
صدكها ولخدلُم أهداف الدزاطت وجدلُل البُاهاث اإلاجمػت جم اطخسدام بسهامج الحصم ؤلاخصاةُت
للػلىم الاحخماغُت ؤلاصداز  22والري ًسمص له ( )SPSS.00وهى بسهامج ًدخىي غلى مجمىغت هبحرة مً
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الازخبازاث ؤلاخصاةُت التي جىدزج طمً ؤلاخصاء الىصفي مثل :الخىسازاث ،اإلاخىطؼاث ،الاهدسافاث
اإلاػُازٍت...الخ وطمً ؤلاخصاء الاطخداللي مثل :مػامالث الازجباغ ،الخباًً ألاخادي واإلاخػدد...،ئلخ،
وبالىظس ئلى ػبُػت اإلاىطىع وطػُا لخدلُم أهداف الدزاطت ،فان أوظب اإلالاًِع ؤلاخصاةُت التي
جخؼلبها هره الدزاطت هي:
.0

.0
.0
.4

.5

.6
.7

اخخبار ألفا-كرومباخ "ٌ :"Alpha de Cronbachظخػمل لحظاب مػامالث زباث الاطخبُان
اإلاظخػمل في الدزاطت غلى مسخلخحن هما زباث اإلالُاض في الدزاطت الاطخؼالغُت وزباث اإلالُاض
في الدزاطت اإلاُداهُت ،وهى مً بحن الازخبازاث ألاهثر اطخػماال لدكخه وازخصازه للىكذ ليىهه
ٌػخمد غلى جىشَؼ ألاداة مسة واخدة فلؽ غىع ازخبازاث الثباث ألازسي التي جخؼلب غادة
جىشَؼ ألاداة غلى مسخلخحن جفصل بُنهما فترة ال جلل غً ػهسًٍ.
الخكراراث واليضب املئىٍت " :"Effectifs" et "Pourcentageجم الاغخماد غليها في مدىز
البُاهاث الصخصبت مً أحل وصف زصاةص أفساد غُىت الدزاطت.
الرصىماث البُاهُت " :"Diagramme en barresجم اطخػماٌ ألاغمدة البُاهُت مً أحل
جىطُذ زصاةص أفساد الػُىت في اإلادىز ألاوٌ وهي ألاوظب غىدما جيىن البُاهاث اطمُت.
املخىصط الحضابي " :"Moyenneأطخػمل مً أحل مػسفت مخىطؽ ئحاباث اإلابدىزحن خىٌ
غبازاث ومداوز الاطخبُان ،ومً زمت جددًد مظخىاها ،مما ًمىذ الفسصت للملازهت بِىه وبحن
اإلاخىطؽ الفسض ي.
املخىصط الفرض ي "ً :"Valeur du testخم ملازهت اإلاخىطؼاث الحظابُت للمخغحراث مػه
لخددًد اججاه ئحاباث اإلابدىزحن خىٌ غبازاث ومداوز الاطخبُان ،وفي هره الدزاطت جلدز كُمخه
ُ
بـ( ،)03فيل غبازة جىلؽ مً ( )01ئلى ( )05وغلُه فاإلاخىطؽ الفسض ي ًخم خظابه بهره
الؼسٍلت [(.]5/)5+4+3+2+1
الاهحراف املعُاري " :"Ecart typeجم الاغخماد غلُه لخددًد كُمت ومظخىي الفسوق الفسدًت في
ئحاباث اإلابدىزحن خىٌ غبازاث ومداوز الاطخبُان.
اخخبار كىملىكروف صمير هىف "ٌ :" Kolmogorov-Smirnovظخػمل مً أحل جددًد ػبُػت
الخىشَؼ أي مدي زظىع البُاهاث ئلى جىشَؼ ػبُعي (بازا متري) أم غحر ػبُعي (البازا متري) ،ألن
ول هىع منهما ًسظؼ إلاػالجت ئخصاةُت زاصت ،غلما أن البُاهاث في هره الدزاطت جسظؼ
للخىشَؼ الؼبُعي ،وهرا ما ًىضحه الؼيل اإلاىالي (امللحم ركم 25و )26
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الشكل ركم ( :) 00اخخبار كىملىكروف صمير هىف "" Kolmogorov-Smirnov

ومً زالٌ الؼيل هالخظ بأن البُاهاث جأزر ػىال ًمىً زطمه وفم زؽ مظخلُم وهي جخىشع
غلى حاهبي الخؽ اإلاظخلُم بؼسٍلت مىخظمت ،وهرا ما ًدٌ غلى أن البُاهاث جأزر ػيل الخىشَؼ
الؼبُعي.
 .8اخخبار" "tلعُيخين مضخللخين"ٌ :" Test d'échantillons indépendantsظخػمل مً أحل
اإلالازهت بحن غُيخحن مظخللخحن بُاهاتهما همُت ػسٍؼت أن ًيىن الخىشَؼ ػبُعي ،هدفه جددًد
دزحت واججاه الفسوق في ئحاباث الاػازاث اإلاظخجىبت خىٌ مداوز وغبازاث الاطخبُان زاصت
مدىز اإلاإطظت اإلاظخدامت بحن اإلاإطظخحن مدل الدزاطت وهما مإطظت  SANIAKبػحن الىبحرة
ومإطظت  ENPECبظؼُف.
 .9اخخبار الاهحدار الخطي البضُط "ٌ :" Régression linéaire simpleظخػمل مً أحل جددًد
دزحت واججاه جأزحر مخغحر غلى آزس غىدما جيىن بُاهاتهما همُت ػسٍؼت أن ًيىن الخىشَؼ ػبُعي،
هدفه جددًد دزحت واججاه جأزحر مداوز الاطخبُان (مجمىع اإلاداوز) غلى بػظها البػع ،هخأزحر
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ول مً أبػاد الخىمُت اإلاظخدامت واإلاظإولُت الاحخماغُت وألاػساف ذاث اإلاصلحت غلى اإلاإطظت
اإلاظخدامت.
 .02اخخبار الاهحدار الخطي املخعدد "ٌ :"Régression linéaire multipleظخػمل مً أحل جددًد
دزحت واججاه جأزحر غدة مخغحراث غلى مخغحر واخد غىدما جيىن بُاهاتهم همُت ػسٍؼت أن ًيىن
الخىشَؼ ػبُعي ،هدفه في هره الدزاطت هى جددًد دزحت واججاه جأزحر أبػاد مداوز الاطخبُان
(أبػاده الفسغُت) غلى مجمىع اإلاداوز ،هخأزحر أبػاد الخىمُت اإلاظخدامت (البػد الاكخصادي،
البػد الاحخماعي والبػد البُئي) غلى اإلاإطظت اإلاظخدامت (هيل).
املطلب الثاوي :خصائص مجخمع الدراصت
ئن الغسض مً اطخػساض زصاةص اإلاجخمؼ اإلاظخجىب جمىً الباخث مً اللُام بػملُت جدلُل مداوز
وأطئلت الاطخمازة وؤلاحابت غلى ؤلاػيالُت والفسطُاث وفم مىهجُت طلُمت وطلظت حظهل غلُه غملُت
اإلاىاكؼت والخدلُل ،ومً بحن حملت هره الخصاةص التي جمحز مجخمؼ الدزاطت هي :الظً ،الجيع،
اإلاظخىي الدزاس ي ،ألاكدمُت والىظُفت.
أوال :جحلُل البُاهاث املخعللت بالضً إلطاراث املإصضخين محل الدراصت
الجدول ركم (ً :)02ىضح صً إلاطاراث حضب هىع املإصضت
الظً
أكل مً 30
طىت
2

19

12

%
املإصضت
الخىساز
مإصضت""ENPEC
%

5,6%
6
13,3%

52,8%
25
55,6%

33,3%
13
28,9%

8,3%
1
2,2%

الخىساز
%

8
9,9%

44
54,3%

25
30,9%

4
4,9%

مإصضت
""SANIAK

اإلاجمىع

الخىساز

][40-30طىت ][50-40طىت

املصدر :مً ئغداد الباخثت باالغخماد غلى مسسحاث SPSS 22

203

اإلاجمىع

50طىت
فأهثر
3

36
100,0%
45
100,0%
81
100,0%
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مً زالٌ كساءجىا لبُاهاث الجدوٌ أغاله ًمىً أن وسجل بأن ؤلاػازاث اإلاظخجىبت للمإطظخحن
ًخىشغىن غلى مسخلف فئاث الظً ،وأن أهبر غدد مً هره ؤلاػازاث ًلػىن في ػسٍدت طً ما بحن
30و 40طىت بيظبت جلدز ب  %52.8في مإطظت  SANIAKبػدد  19ئػاز مظحر ،في خحن كدزث وظبتها ب ـ
 %55.6في مإطظت  ENPECأي ما ٌػادٌ  25غامل ،وهرا ما ٌػبر غلى أن أغلب اإلاظحرًً في اإلاإطظخحن
مدل الدزاطت فئت ػابت ولديها وعي هبحر خُاٌ كظاًا وزهاهاث الخىمُت اإلاظخدامت غلى اإلاظخىي
الػالمي والىػجي ،بِىما جأحي في اإلاسجبت الثاهُت الفئت أو الؼسٍدت الػمسٍت بحن  40و  50طىت ،ئذ جلدز
بيظبت  % 33.3أي ما ٌػادٌ  12ئػاز مظحر في مإطظت  SANIAKو جلدز ب  %28.9ما ٌػادٌ  13غامل
في مإطظت  ENPECوهي حػخبر فئت ذاث زبرة وهفاءة هبحرة هما جخمحز بخلالُد كُم وجلالُد غسٍلت في
اإلاإطظخحن ،وأن ول مً الفئت ألاولى والثاهُت ًمىنها ؤلاحابت غلى مداوز وبىىد الاطخمازة بظهىلت وَظس ،
أما في ػسٍدت الػمس اإلاخمثلت في أكل مً  30طىت فهي جلدز غلى الخىالي بيظبت % 5.6أي  2ئػازاث في
مإطظت  SANIAKووظبت  %13.3أي  6ئػازاث في مإطظت ، ENPECبِىما فئت الػمس  50طىت فأهثر
فخلدز ب  % 8,3أي  3ئػازاث في مإطظت  SANIAKو  % 2.2أي ئػاز واخد في مإطظت ENPECوالتي
جمثل أكل غدد مً ؤلاػازاث وهرا هدُجت الخسوج اإلابىس للخلاغد.
وغل الػمىم ًمىً اللىٌ بأن الفئت الىبري للمظخجىبحن جمثلذ في الفئت اإلالدز طنها ما بحن  30ئلى 50
طىت في اإلاإطظخحن مدل الدزاطت وهرا ما ًدٌ غلى الخجاوع والخىاغم بحن اإلاإطظخحن فُما ًسص
مخغحر الظً ،وهرا ما ًىضحه السطم البُاوي اإلاىالي.
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الشكل ركم (  :)04جىزَع صً إلاطاراث حضب هىع املإصضت

ثاهُا :جحلُل البُاهاث املخعللت بالجيط لإلطاراث املضيرة باملإصضخين محل الدراصت
حدول ركم (ً :)00ىضح حيط إلاطاراث حضب هىع املإصضت
الجيع

اإلاجمىع

مإصضت""SANIAK

الخىساز
%

ذهس
28
77,8%

أهثى
8
22,2%

36
100,0%

مإصضت""ENPEC

الخىساز
%

35
77,8%

10
22,2%

45
100,0%

اإلاجمىع

الخىساز
%

63
77,8%

18
22,2%

81
100,0%

املإصضت
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هالخظ مً زالٌ بُاهاث الجدوٌ أن ؤلاػازاث اإلاظخجىبت للمإطظخحن مدل الدزاطت ًخىشغىن بحن
فئتي الجيع ذوىز وئهار بما وظبخه % 77.8ذوىز أي ما ٌػادٌ  63ئػاز ذهس و ما وظبخه  % 22.2أي 18
ئػاز ئهار ،أي ما ًلدز ب  28ئػاز ذهس و  8ئػازاث أهثى في مإطظت  SANIAKبِىما كدز غددهم ب 35
ئػاز ذهس و  10ئػازاث أهثى في مإطظت  ENPECوهرا زاحؼ لخفظُل حيع ؤلاهار الػمل في كؼاغاث
أزسي مثل كؼاع الخػلُم والتربُت والخػلُم الػالي والبدث الػلمي بدال مً هرا الىىع مً اإلاإطظاث.
وهرا ما ًبِىه السطم البُاوي اإلاىالي.

الشكل ركم ( :) 05جىزَع حيط إلاطاراث حضب هىع املإصضت
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ثالثا :جحلُل البُاهاث املخعللت باملضخىي الدراس ي إلطاراث املإصضخين محل الدراصت
الجدول ركم (ً :)00ىضح املضخىي الخعلُمي لإلطاراث حضب هىع املإصضت

املإصضت

ابخداتي

اإلاظخىي الخػلُمي
مخىطؽ زاهىي

حامعي

مإصضت
""SANIAK

الخىساز
%

0
0,0%

0
0,0%

3
8,3%

33
91,7%

36
100,0%

مإصضت
""ENPEC

الخىساز
%

1
2,2%

7
15,6%

6
13,3%

31
68,9%

45
100,0%

الخىساز
%

1
1,2%

7
8,6%

9
11,1%

64
79,0%

81
100,0%

اإلاجمىع

اإلاجمىع
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مً زالٌ الجدوٌ أغاله ًخطح لىا بأن مػظم ؤلاػازاث اإلاظحرة باإلاإطظخحن مدل الدزاطت لها
مظخىي حػلُمي ًسخلف مً ئػاز آلزس  ،غحر أن أهبر فئت مً هإالء هم ذوي اإلاظخىي الجامعي بيظبت
جلدز ب  %79أي  64ئػاز حامعي ومػظم هإالء هم ئػازاث طامُت ،وهرا زاحؼ ئلى ػبُػت اليؼاغ
ؤلادازي الري ًمازطىهه في اإلاإطظخحن ئذ ًلؼ غلى غاجلهم وطؼ الاطتراجُجُاث والخؼؽ وألاهداف
والظُاطاث واإلاػاًحر وممازطت مسخلف وظاةف ؤلادازة ووظاةف اإلاإطظت وغلى الخصىص وظُفت
الخىمُت اإلاظخدامت ،خُث ًلدز غددهم في مإطظت  SANIAKب  33ئػاز حامعي بيظبت  ،% 91.7أما في
مإطظت  ENPECفلدزوا ب  31ئػاز أي  %68.9ئػازاث حامػُت.
غحر أن الؼسٍدت الثاهُت جخمحز باإلاظخىي الخػلُمي الثاهىي والري كدز بيظبت  % 11.1أي  9ئػازاث
ًخىشغىن غلى اإلاإطظخحن بيظبت  %13.3أي ما ٌػادٌ  6ئػازاث في مإطظت  ENPECو % 8.3أي ما
ٌػادٌ  3ئػازاث في مإطظت  ،SANIAKهرا زاحؼ ئلى وىن غملُاث الخىظُف في الظابم ال جخؼلب
مظخىي حامعي وأغلبهم زظؼ لدوزاث جدزٍبُت وجيىٍيُت في مجاالث غدًدة وهرا ما طيخؼسق ئلُه في
مػالجت البػد الاحخماعي للخىمُت اإلاظخدامت في الفصل اإلاىالي ،باإلطافت ئلى غملُاث التركُت التي
زظػىا لها مما ًجػلهم مظخىغبحن حُدا لإلحابت غلى مداوز وبىىد الاطخمازة ولهم مفاهُم وأفياز
ملبىلت خُاٌ كظاًا الخىمُت اإلاظخدامت وطسوزة ئدماج زهاهاتها في وؼاػاث ووظاةف اإلاإطظت.
بِىما ًخطح لىا وبؼيل حلي أن اإلاظخىي اإلاخىطؽ جلدز وظبت ئػازاجه ب ـ ـ ـ  % 8.6في اإلاإطظخحن أي
ما ٌػادٌ  7ئػازاث وولهم في مإطظت  ،ENPECفي خحن جلسٍبا ًىػدم جمثُل اإلاظخىي ؤلابخداتي وهرا
زاحؼ ئلى ػبُػت الػملُت ؤلادازٍت التي جخؼلب مظخىي حػلُمي غالي ،وول هرا ًىضحه السطم البُاوي
اإلاىالي.
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الشكل ركم ( :) 06جىزَع املضخىي الخعلُمي لإلطاراث حضب هىع املإصضت
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رابعا :جحلُل البُاهاث املخعللت بأكدمُت ئطاراث املإصضخين محل الدراصت
الجدول ركم (ً :)00ىضح ألاكدمُت في العمل لإلطاراث حضب هىع املإصضت

اإلاإطظت

مإطظت
""SANIAK
مإطظت
""ENPEC
اإلاجمىع

الخىساز

الاكدمُت في الػمل
أكل مً  10مً  11ئلى  20أهثر مً 20
طىت
طىت
طىىاث
7
10
19

اإلاجمىع
36

%
الخىساز

52,8%
23

27,8%
15

19,4%
7

100,0%
45

%
الخىساز
%

51,1%
42
51,9%

33,3%
25
30,9%

15,6%
14
17,3%

100,0%
81
100,0%
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هالخظ مً زالٌ الجدوٌ أغاله ،أن الفئت الغالبت في هرا اإلاجاٌ هي فئت ؤلاػازاث اإلاظحرة في
اإلاإطظخحن مدل الدزاطت التي جلل أكدمُتهم في الػمل غً  10طىىاث والتي كدزث وظبتها بـ ـ %51.9
أي ما ٌػادٌ  42غامل ،خُث كدزث في مإطظت SANIAKبـ ـ  % 52.8أي ما ٌػادٌ  19ئػاز مظحر أما في
مإطظت  ENPECفلدز غدد ؤلاػازاث التي جلل أكدمُتهم غً  10طىىاث ب ـ  23ئػاز أي وظبت % 51.1
هرا زاحؼ ليىن اإلاإطظخحن حظاهم في غملُاث الدؼغُل لخسٍجي الجامػاث واإلاػاهد اإلاخسصصت لُدلىا
مدل ؤلاػازاث الىبحرة في الظً التي جلاغدث.
بِىما هجد فئت ألاكدمُت أهثر مً  20طىت حػبر غً وظبت  %17.3أي ما ٌػادٌ  14ئػاز في اإلاإطظخحن
وهرا ما ًخجاوع مؼ مػؼُاث الجدوٌ الظابم اإلاخػلم بالظً  ،وهرا الاججاه غالب في اإلاإطظخحن مدل
الدزاطت.
فُما حاءث الؼسٍدت الثاهُت التي جتراوح ألاكدمُت فيها ما بحن  11ئلى  20طىت فلدزث وظبتها
بـ ـ  %30.9أي  %27.8في مإطظت  SANIAKو % 33.3في مإطظت  ENPECهرا ما ًدٌ غلى أن هإالء
كظىا فترة ال بأض بها للػمل هاػازاث في هره اإلاإطظاث واهدظبىا مهازاث هبحرة جأهلهم للخدىم في
حمُؼ آلُاث ؤلادازة والدظُحر ،وهرا ما ًىضحه السطم البُاوي اإلاىالي.
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الشكل ركم ( :) 27ألاكدمُت في العمل لإلطاراث حضب هىع املإصضت

خامضا :جحلُل البُاهاث املخعللت بىظُفت ئطاراث املإصضخين محل الدراصت
الجدول ركم (ً:)04ىضح وظُفت إلاطاراث حضب هىع املإصضت
الىظُفت
ئػاز طامي ئػاز غادي غىن جدىم

املإصضت

اإلاجمىع

مإصضت
""SANIAK

الخىساز
%

13
36,1%

22
61,1%

1
2,8%

36
100,0%

مإصضت
""ENPEC

الخىساز
%

10
22,2%

26
57,8%

9
20,0%

45
100,0%

الخىساز
%

23
28,4%

48
59,3%

10
12,3%

81
100,0%

اإلاجمىع
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هالخظ مً زالٌ الجدوٌ أغاله أن أهبر ػسٍدت في هرا اإلاجاٌ هي غبازة غً ئػازاث غادًت وجلدز
وظبتها ب ـ % 59.3
الشكل ركم ( :) 28وظُفت إلاطاراث حضب هىع املإصضت
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املبحث الثالث :الخعرٍف باملإصضخين محل الدراصت ومجاالث الدراصت املُداهُت
ئن ئطلاغ اإلاػالجت الىظسٍت في الىاكؼ اإلاُداوي ٌظخدعي مً الباخث ازخُاز مإطظت أو مجمىغت
مإطظاث لإلحابت غلى ؤلاػيالُت وازخباز الفسطُاث وئجمام اإلاػالجت بؼسٍلت ئًجابُت ،وفي بدثىا هرا
ازترها ول مً مإطظت  SANIAKبػحن الىبحرة واإلاإطظت الىػىُت للمىخجاث الىهسوهُمُاةُت ENPEC
بظؼُف وذلً لػدة اغخبازاث ومبرزاث ،زم جؼسكىا ئلى مسخلف مجاالث الدزاطت اإلاُداهُت.
املطلب ألاول :الخعرٍف بمإصضت  SANIAKومبرراث اخخُارها
طىداوٌ مً زالٌ هرا اإلاؼلب جلدًم حػسٍف مىحص إلاإطظت  SANIAKبػحن الىبحرة ،باإلطافت ئلى
اطخػساض مجمىغت مً الدواعي وألاطباب واإلابرزاث التي دغخىا ئلى ازخُاز هره اإلاإطظت.
الفرع ألاول :الخعرٍف بمإصضت SANIAK
مإطظت  SANIAKبػحن الىبحرة طؼُف هي مإطظت لصىاغت وحظىٍم الحىفُاث (اإلاىاطحر)
واللىالب وأدواث الصسف الصحي ،وهي فسع مً الفسوع الثالزت لؼسهت : BCRالؼسهت الىػىُت لصىاغت
اللىالب ) (Bو أدواث اإلااةدة ) (Cوالحىفُاث ) (Rأوؼئذ اإلاإطظت طىت  ،1983جمثل خصتها الظىكُت
الىػىُت بـ .%44
وجلؼ اإلاإطظت بػحن الىبحرة غلى بػد  23ولم ػماٌ ػسق طؼُف وغلى بػد  4ولم حىىب
غسب داةسة غحن الىبحرة ،وهي مإطظت جسخص باهخاج اللىاخم الصىاغُت والصحُت ،مظاختها ؤلاحمالُت
جلدز بـ  36هىخاز جدخىي هره اإلاظافت  43000متر مسبؼ همظاخت مغؼاة مً طمنها  12000متر مسبؼ
إلهخاج الصىابحر و  12000متر مسبؼ إلهخاج اللىالب والبراغي.
الفرع الثاوي :مبرراث اخخُار مإصضت SANIAK
للد جم ازخُازها إلاإطظت  SANIAKبػحن الىبحرة الخابػت إلاجمؼ  BCRإلحساء الدزاطت اإلاُداهُت هظسا
للمبرزاث وألاطباب الخالُت:
 حػد اإلاإطظت مً بحن أهم اإلاإطظاث غلى اإلاظخىي الىػجي. هظسا إلاا ًخؼلؼ ئلُه بػع مظإولي هره اإلاإطظت مً هخاةج ئًجابُت واهخمامهم بالبدىرالػلمُت ،والطُما اإلاُداهُت منها ،هرا ما شجػىا وأغؼاها دغما كىٍا إلحساء مثل هره الدزاطت في
اإلاإطظت.
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وفسة مجمىغت مً اإلاػلىماث اإلاظبلت غً هره اإلاإطظت وىنها واهذ غبازة غً دزاطت مُداهُت
إلاىطىع اإلااحظخحر.
هظسا للدظهُالث اإلالدمت لىا مً ػسف ئدازة اإلاإطظت في مسخلف اإلاجاالث وزاصت الاػالع غلى
مسخلف السجالث والىزاةم والخلازٍس.
جىلي اإلاإطظت في الظىىاث ألازحرة اهخماما هبحرا بجمُؼ ألاػساف ذاث اإلاصلحت والتي جلظمهم
ئلى أػساف ذاث مصلحت دازلُحن وأػساف ذاث مصلحت زازحُحن.
حػد اإلاإطظت زاةدة في مجاٌ الخىمُت اإلاظخدامت ،واإلادافظت غلى البِئت وحظاهم في زدمت
اإلاجخمؼ.
اإلاإطظت مدل الدزاطت جىلي أهمُت هبحرة في مجاٌ ئدازة الىفاًاث واإلاسلفاث الصىاغُت.
تهخم اإلاإطظت بيل مً البػدًً الاحخماعي والبُئي ئلى حاهب البػد الاكخصادي ،وهرا ما ًصٍد
مً جسهحزها واهخمامىا إلحساء دزاطت مُداهُت غلى هرا الىىع مً اإلاإطظاث.
وىن اإلاإطظت خاصلت غلى ػهادة  ISO 9001الخاصت بىظام ئدازة الجىدة وISO 14001
الخاصت بىظام ؤلادازة البُئُت وسخت  2004وهي في ػسٍلها للحصىٌ غلى ول مً
الؼهادجحن  ISO 9001و ISO 14001ئصداز  2015مؼ طعي مظإولي اإلاإطظت ئلى الحصىٌ
غلى ػهادة  OHSAS 18001اإلاخػللت بىظام الصحت والظالمت اإلاهىُت ،وػهادة ISO 26000
اإلاخػللت باإلاظإولُت الاحخماغُت للمإطظاث.
اهخمام ئدازة اإلاإطظت بادازة حُدة للمساػس التي ًمىً أن جخػسض لها اإلاإطظت في اإلادي
اإلاخىطؽ والؼىٍل.
جىلي ئدازة اإلاإطظت أهمُت هبحرة لخدلُم الخىمُت اإلاظخدامت ،وذلً مً زالٌ الظعي الجاد
إلدماج مسخلف أبػاد الخىمُت اإلاظخدامت طمً الظُاطت والاطتراجُجُت الؼاملت للمإطظت مؼ
الاهخمام الىاضح بيل مً طُاطت الجىدة وهظام الادازة البُئُت والجىاهب الاحخماغُت.

الفرع الثالث :الهُكل الخىظُمي ملإصضت SANIAK
ًخيىن الهُيل الخىظُمي إلاإطظت  SANIAKمً الػدًد مً اإلاظخىٍاث ،خُث ًظهس في اإلاظخىي
ألاوٌ اإلادًس الػام ،الري جدبػه مجمىغت مً ألاكظام واإلاصالح جلىم بمخابػت الػدًد مً اإلاهام،
باإلطافت ئلى زالزت مدًسٍاث واإلاخمثلت في؛ مدًسٍت اإلاالُت ومساكبت الدظُحر ،اإلادًسٍت الخجازٍت ومدًسٍت
الخصيُؼ ،وول مدًسٍت جخفسع ئلى بػع ألاكظام أو اإلاصالح ول منها ًخىلى بدوزه اللُام بالػدًد مً
اإلاهام والػملُاث ؤلادازٍت والخىظُمُت والفىُت.
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فاإلادًس الػام جدبػه ألاماهت الػامت ومصلحت ألامً ومظاغد الخدكُم وبػع ألاكظام اإلاخمثلت في
كظم الخىظُم وؤلاغالم آلالي ،كظم السكابت الدؼغُلُت ،كظم الؼساء ،كظم البدث والخؼىٍس وكظم
اإلاىازد وؤلامداد ،في خحن هجد مدًسٍت اإلاالُت ومساكبت الدظُحر جخيىن مً مساكبت الدظُحر ومصلحت
الخيالُف واإلاحزاهُت وأزحرا الدظُحر اإلاالي.
أما اإلادًسٍت الخجازٍت فخخيىن مً مصلحت ئدازة اإلابُػاث واإلافىض ،وأن مصلحت ؤلادازة جخيىن مً
زةِع اإلاصلحت ،مدًس اإلابُػاث ،ؤلاػاز ؤلادازي للمدلالث ،مظإوٌ اإلادل ،طاةلىا الؼاخىاث السافػت
واإلاظخغلىن.
هما هجد أن مدًسٍت الخصيُؼ جخيىن مً ؤلادازة وػساةم ؤلاهخاج وكؼب الدغم والػُد مً
اليؼاػاث ،ومنها اليؼاػاث الخاصت بالخاماث والظباةً ،اليؼاػاث الخاصت باإلجمام ووؼاػاث
الخصيُؼ والفصل ،وهرا ما ًىضحه الؼيل زكم (.)29
مؼ الػلم أن هرا الهُيل ٌػخبر ئحمالي وهىان الهُيل الخىظُمي اإلافصل الري ًبحن مسخلف اإلاهام
والخسصصاث الفسغُت ليل كظم أو داةسة أو مصلحت باإلطافت ئلى غدد أفساد ول كظم.
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الشكل ركم (:)29الهُكل الخىظُمي ملإصضت SANIAK
المدير العام

األمانة

قسم الرقابة التشغيلية

مصلحة األمن

قسم الشراء

مساعد التدقيق

قسم البحث والتطوير

قسم التنظيم واإلعالم اآللي

قسم الموارد واإلمداد

مديرية المالية ومراقبة التسيير

مراقبة التسيير

المديرية التجارية

مصلحة إدارة المبيعات

مديرية التصنيع

المفوض

نشاطات

إدارة اإلنتاج

الخامات
التكاليف

التسيير المالي

رئيس المصلحة

والميزانية

مدير المبيعات

اإلطار اإلداري للمحالت
مسؤول المحل
سائقي الشاحنات الرافعة
المستغلون
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نشاطات
اإلتمام

طرائق
اإلنتاج

نشاطات

قطب

التصنيع

الدعم

والفصل
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املطلب الثاوي :الخعرٍف بمإصضت  ENPECومبرراث اخخُارها
غلى غساز ما جىاولىاه طابلا مً حػسٍف إلاإطظت  SANIAKواطخػساض مبرزاث ازخُازها ،طىداوٌ في
هرا اإلاؼلب الخؼسق ئلى ول مً الخػسٍف بمإطظت  ENPECومبرزاث ازخُازها.
الفرع ألاول :الخعرٍف بمإصضت ENPEC
حػخبر مإطظت  ENPECاإلاإطظت الىػىُت للمىخجاث الىهسوهُمُاةُت ،جأطظذ هره اإلاإطظت في ئػاز
الؼساهت الجصاةسٍت ألاإلااهُت مً زالٌ طُاطت اإلافخاح في الُد ،خُث جم ؤلاغالن غً هره الؼساهت بحن
ول مً مإطظت  SONELECالجصاةسٍت وػسهت مىلداث الظُازاث  HAGENوػسهت  BRANZلصىاغت
البؼازٍاث الصغحرة ألاإلااهِخحن.
جم ئوؼاء اإلاإطظت في حاهفي  ،1983أما في  20فُفسي  1989أصبدذ اإلاإطظت الىػىُت للمىخجاث
الىهسوهُمُاةُت ػسهت مظاهمت كدز زأطمالها ب  10.000.000دج زم شاد في طىت  1992لُصبذ
 90.000.000.00دج  ،أما خالُا فُلدز زأطمالها ب  3.150.000.000.00دج.1
الفرع الثاوي :مبرراث اخخُار مإصضت ENPEC
-

-

حػخبر اإلاإطظت مً بحن أهم اإلاإطظاث غلى اإلاظخىي الىػجي وىنها حؼغل مياهت هامت في جصيُؼ
اإلاىخجاث الىهسوهُمُاةُت.
اطخسدام اإلاإطظت للمىاد الىُمُاةُت والسصاص اإلالىزت واإلاظسة بالبِئت والظيان والػماٌ،
وهرا ما ًيخج غىه الػدًد مً ألامساض الخؼحرة.
حػمل اإلاإطظت وفلا إلابادب هظام ئدازة الجىدة الؼاملت ئذ جخمحز مىخجاتها بالجىدة الػالُت ،هما
تهخم بجىاهب ئدازة ألاغماٌ البُئُت ،وجدلُم الصحت والظالمت اإلاهىُت باإلاإطظت ،ومىه فان
اإلاإطظت خاصلت ول مً ػهادة  ISO 9001و  ISO 14001و  ، ISO 18001وهرا ما ًصٍد مً
حؼبثىا باحساء دزاطت غلى هره اإلاإطظت التي جساعي حىاهب وأبػاد الخىمُت اإلاظخدامت.
تهخم اإلاإطظت بخدلُم زغباث ومخؼلباث ألاػساف ذاث اإلاصلحت ،وذلً مً زالٌ جلدًم
مىخجاث ذاث حىدة غالُت وئكامت غالكاث حُدة مؼ ول أػسافها مً مىزدًً ،شباةً ،مإطظاث
مالُت...الخ ،هرا ما ًظمً اطخدامتها في اإلاظخلبل.

 1عن املوقع اإللكرتوين  ،http://www.enpec.dzتاريخ التصفح .2012/02/20
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 حظعى اإلاإطظت ئلى جدظحن صىزتها وغصسهت ػسق الدظُحر بادازتها مً زالٌ ئهتهاج أطالُبخدًثت في الدظُحر جمىنها مً البلاء والخؼىز في بِئت ألاغماٌ التي جيؼؽ فيها.
 جلدًم اإلاإطظت للػدًد مً الدظهُالث الخاصت بمىطىع البدث ،طىاء ما حػلم باإلحابت غلىالاطخمازة أو جلً اإلاخػللت بالحصىٌ غلى سجالث ووزاةم اإلاإطظت التي جدغم البدث أهثر.
الفرع الثالث :الهُكل الخىظُمي ملإصضت ENPEC
ئن الؼيل اإلاىالي ًبحن لىا الهُيل الخىظُمي الخاص بمإطظت  ،ENPECخُث ًخيىن مً الػدًد
مً اإلاظخىٍاث ،و جظهس في اإلاظخىي ألاوٌ مدًسٍت الىخدة التي هي في غالكت مباػسة مؼ مصلحت ألامً
والىكاًت ومصلحت ؤلادازة والىطاةل ،زم جدبػها مجمىغت مً اإلاصالح ألازسي في مظخىي زاوي هلظم
الخمىًٍ وكظم اإلاالُت واإلاداطبت ،زم جخفسع منها أكظام أزسي هلظم الدظىٍم الري ٌؼسف غلى
غملُاث البُؼ بالجملت والبُؼ بالخجصةت وهرا اللُام بالخدماث ما بػد البُؼ ًلُه كظم حظُحر
اإلاسصوهاث.
وفي ألازحر ًظهس لىا كظم ؤلاهخاج واللظم اإلاظإوٌ غً الجاهب الخلجي في آزس مظخىي لِؼسفا
بالخىالي غلى ول مً زؤطاء وغماٌ الىزػاث في ول مً وزػاث اإلاُياهًُ والىهسباء والصُاهت.
مؼ الػلم أن هرا الهُيل الخىظُمي ًسص الىخدة ولِع اإلاجمؼ هيل ،أي هىان هُيل جىظُمي
أػمل مىه ًظم ول مظخىٍاث الىخداث الخابػت للمإطظت ألام.
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الشكل ركم ( :) 30الهُكل الخىظُمي ملإصضت ENPEC
مصلحت ألامً

إلادارة والىصائل

مدًرٍت الىحدة

والىكاًت

رئِط املصلحت

املدًر

فرع املضخخدمين

ألامً الداخلي

ألاماهت

فرع ألاحىر

كضم الخمىًٍ

كضم املالُت
واملحاصبت

الشراء الداخلي

املحاصبت العامت

الشراء الخارجي

محاصبت الخكالُف

رئِط الدائرة

كضم الدضىٍم

الخسٍىت

كضم ضمان الىىعُت

البُع بالجملت

كضم حضُير املخسوهاث

مخسم املىاد ألاولُت

البُع بالخجسئت

مخسن املىخىج النهائي

ما بعد البُع

كضم إلاهخاج

الجاهب الخلني

ورشاث املُكاهُك

رؤصاء الىرشاث

ورشاث الكهرباء

عمال الىرشاث

ورشاث الصُاهت
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املطلب الثالث :مجاالث الدراصت املُداهُت
ئن مػالجت اإلاىطىع في حاهبه اإلاُداوي ًخؼلب مىا مػسفت واطخػساض مسخلف اإلاجاالث التي جمذ
غلى طىئها هره الدزاطت ،بػد الخػسف غلى ول مً اإلاإطظخحن وجددًد مبرزاث ازخُازهما ئطافت ئلى
بػع زصاةص مجخمؼ الدزاطت:
الفرع ألاول :املجال الجغرافي للمإصضخين محل الدراصت
مً أحل ئغداد بدث غلمي مخيامل في حاهبُه الىظسي وزاصت الخؼبُلي ًيبػي غلى الباخث أن
ٌػصش ؤلاػاز اإلانهجي باإلاجاٌ الجغسافي أو الحدود اإلاياهُت التي غالج فيها الباخث اإلاىطىع باػيالُخه
وأطئلخه الفسغُت وفسطُاجه وؤلاحابت غنها واطخسالص مجمىغت مً الىخاةج ،وختى ًبحن مدي ئمياهُت
حػمُم هره الىخاةج ،ولهرا فاهىا طىف وظخػسض اإلاجاٌ الجغسافي للمإطظخحن مدل الدزاطت فُما ًلي:
 .0املجال الجغرافي ملإصضت  SANIAKبعين الكبيرة :جلؼ اإلاإطظت بػحن الىبحرة غلى بػد  23ولم
ػماٌ ػسق والًت طؼُف ،غلى بػد  4ولم حىىب غسب داةسة غحن الىبحرة ،وهي مإطظت مسخصت
في ئهخاج اللىاخم الصىاغُت والصحُت وبىحه زاص ئهخاج الصىابحر  ،هما حغؼي مظاخت ئحمالُت
جلدز ب  36هىخاز جدخىي هره اإلاظافت غلى  43000متر مسبؼ همظاخت مغؼاة مً طمنها 12000
متر مسبؼ إلهخاج الصىابحر و  12000متر مسبؼ إلهخاج اللىالب والبراغي.
 .2املجال الجغرافي ملإصضت  ENPECبضطُف :جلؼ مإطظت  ENPECفي اإلاىؼلت الصىاغُت بمدًىت
طؼُف غلى بػد  3ولم حىىب ػسق مدًىت طؼُف غلى الؼسٍم الىػجي السابؽ بحن والًت
طؼُف ووالًت باجىت ،وهي مإطظت مخسصصت في ئهخاج اإلاىخجاث الىهسوهُمُاةُت.
الفرع الثاوي :املجال السمني إلحراء الدراصت املُداهُت والخطبُلُت
للد جم ئحساء الدزاطت اإلاُداهُت في اإلاإطظخحن زالٌ الفترة الصمىُت اإلامخدة مً ػهس حىٍلُت ئلى
غاًت بداًت ػهس أهخىبس ،وكد كظمذ هره الفترة ئلى مسخلخحن شمىِخحن:
 .1مرحلت الدراصت ألاولُت أو الابخدائُت :وهي مسخلت مهمت حدا خُث كمىا مً زاللها باالجصاٌ
باإلاظإولحن في هال اإلاإطظخحن مدل الدزاطت وػسح اإلاىطىع مً الػىىان والاػيالُت والفسطُاث
وجىطُذ أهمُت وأهداف البدث باليظبت للباخث والجامػت ولالكخصاد هيل بغسض الحصىٌ غلى
اإلاىافلت واللبىٌ إلحساء الدزاطت الخؼبُلُت كصد جرلُل الصػىباث وجلدًم ًد اإلاظاغدة فُما
ًسص جلدًم البُاهاث واإلاػلىماث والاخصاةُاث وؤلاحابت غلى الاطخمازة ،وزالٌ هره اإلاسخلت جم
أًظا الخػسف غلى اإلاظإولحن وغلى اإلاإطظت وػسح أدواث حمؼ البُاهاث هما جم جؼبُم الاطخمازة
ألاولُت غلى فئت مددودة مً اإلاظحرًً.
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 .2مرحلت جطبُم الاصخمارة النهائُت :بػد جؼبُم الاطخمازة ألاولُت وخظاب مػامل ألفا هسمبار غلى
غُىت مددودة مً اإلاظحرًً في اإلاإطظخحن مدل الدزاطت ،كمىا في مسخلت زاهُت بخىشَؼ الاطخمازة
غلى اإلاظحرًً في اإلاإطظخحن ولم ٌؼمل الخىشَؼ حمُؼ ألافساد وئهما اكخصس فلؽ غلى فئت
اإلاىظفحن أو اإلاظحرًً باإلاإطظخحن وذلً هدُجت زصىصُت اإلاىطىع باغخبازه ًدىاوٌ مجاالث ئدازٍت
ومىاطُؼ فىسٍت وهدُجت اإلاظخىي الري ًخمخؼ به هإالء اإلاظحرًً مً أفياز وهظسٍاث ومػلىماث
ومػازف خىٌ مخغحراث اإلاىطىع ومدي ئإلاامهم الىبحر بالىثحر مً الجىاهب ؤلادازٍت في اإلاإطظخحن
مدل الدزاطت والتي مً ػأنها اإلاظاهمت في ؤلاحابت غلى الاػيالُت والفسطُاث ،باإلطافت ئلى
جلدًم الػدًد مً اإلاػلىماث اإلافُدة التي جسص مخغحراث اإلاىطىع مً زالٌ السجالث
والاخصاةُاث والىزاةم واإلاظدىداث اإلاهمت واإلافُدة للبدث.
الفرع الثالث :املجال البشري :مً زالٌ اإلالابلت والحىاز الري أحسٍىاه مؼ مظإولي ئدازة اإلاىازد
البؼسٍت في اإلاإطظخحن مدل الدزاطت جبحن لىا جباًً أو ازخالف في اإلاجاٌ البؼسي للمإطظخحن مدل
الدزاطت وهرا ما طىىضحه في الىلاغ الخالُت:
 .1املجال البشري ملإصضت  SANIAKبعين الكبيرة :مً زالٌ اإلالابلت التي أحسٍذ مؼ مدًسة
اإلاىازد البؼسٍت بهره اإلاإطظت ومً زالٌ اػالغىا غلى السجالث والىزاةم وؤلاخصاةُاث
الخاصت باإلاإطظت في هرا اإلاجاٌ جبُجن لىا بأن هىان جربرب في غدد الػماٌ وخسهُت مظخمسة
مً ػهس آلزس ومً طىت ألزسي ،غحر أن ئخصاةُاث ػهس حىان  2017حؼحر ئلى الاخصاةُاث التي
ًبُنها الجدوٌ اإلاىاٌ:
الجدول ركم ( :) 05جىزَع عدد العمال الدائمين واملإكخين بمإصضت SANIAK
الدؼىُلت

اإلاسجلحن

اليؼؼحن

اإلاإكخحن

اإلاجمىع ؤلاحمالي

ؤلاهخاج

212

199

23
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الخلجي

66

63

15

78

الخجازة

08

08

11

19

ؤلادازة

64

62

22

84

ؤلاحمالي

350

332

71

403

املصدر :وزاةم اإلاإطظت ( لىخت كُادة اإلاىازد وؤلامداد)
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مً زالٌ كساءجىا لبُاهاث الجدوٌ أغاله ًمىً اللىٌ بأن الجدوٌ ميىن مً ػلحن وهما الؼم
ألاوٌ ًسص غدد الػماٌ اإلاسجلحن في اإلاإطظت والرًً ًلدز غددهم ب  350غامال ،أما الؼم الثاوي
فُسص غدد الػماٌ اليؼؼحن فػال طىاء واهىا داةمحن أو مإكخحن خُث كدز غدد الػماٌ الداةمحن
اليؼؼحن ب  332غامال ،أما غدد الػماٌ اليؼؼحن اإلاإكخحن فلدز غددهم ب  71غامال ،وبالخالي فان
غدد الػماٌ اليؼؼحن هيل هى  403غامال.
ومىه فان الػدد ؤلاحمالي للػماٌ اليؼؼحن ًخىشع خظب مجمىغت مً اليؼاػاث وهي :ؤلاهخاج،
الخلجي ،الخجازة وؤلادازة ،مؼ الػلم أن دزاطدىا اكخصسث غلى ؤلاػازاث اإلاظحرة لهره اإلاإطظت.
 .2املجال البشري ملإصضت  ENPECصطُف :مً زالٌ سجالث ووزاةم اإلاإطظت ًظهس أن
اإلاإطظت حؼغل خىالي  213غامل ًخىشغىن غلى زالزت فئاث وهي فئت ؤلاػازاث التي كدز
غددهم ب  36ئػاز ًخىشغىن بحن  10ئػازاث طامُت و 26ئػاز غادي ،وفئت أغىان الخدىم
والتي كدز غددهم ب ـ  90غىن جدىم بما فيهم زؤطاء الفسق ،وفئت أغىان الخىفُر الرًً ًلدزون
ب  87غىن جىفُر.
مؼ الػلم أن دزاطدىا اكخصسث غلى ؤلاػازاث اإلاظحرة في اإلاإطظت.
والجدوٌ اإلاىالي ًىضح ذلً.
الجدول ركم (  :)06جىزَع عدد العمال في مإصضت  ENPECصطُف
الىظُفت

ئػاز

غىن جدىم

غىن جىفُر

اإلاجمىع

غدد الػماٌ

36

90

87

213

املصدر :سجالث ووزاةم اإلاإطظت

مؼ الػلم أن دزاطدىا الخؼبُلُت ليل مً مإطظت  SANIAKبػحن الىبحرة ومإطظت ENPEC
بظؼُف اكخصسث غل ؤلاػازاث اإلاظحرة للمإطظخحن مدل الدزاطت اإلاخمثلت في ول مً ؤلاػازاث
الظامُت والػادًت وأغىان الخدىم اإلاخمثلحن في زؤطاء الفسق فلؽ ،خُث كمىا بخىشَؼ الاطخمازاث غلى
حمُؼ الاػازاث اإلاظتهدفت في اإلاإطظخحن فلدز غددها في مإطظت  SANIAKب ـ 62اطخمازة وهي حؼمل
حمُؼ مظحري اإلاإطظت مىشغت بحن ئػازاث طامُت وئػازاث غادًت وزؤطاء الفسق ،بِىما في مإطظت
ENPECطؼُف فلمىا بخىشَؼ  60اطخمازة جمع ول مً ؤلاػازاث الظامُت والػادًت وزؤطاء الفسق ،مؼ
الػلم أن بػع الاػازاث اإلاظخجىبت زفظذ الخػاون مػىا غلى السغم مً الؼسوخاث الىافُت اإلالدمت
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مً ػسفىا لهإالء كصد ػسح الغسض مً الاطخمازة وأنها جسجبؽ بأغساض غلمُت فلؽ والبػع آلازس
كدم اطخمازاث غحر واملت ال جصلح للبدث الػلمي والبػع آلازس لم ًسحؼ أصال هره الاطخمازاث
والبػع آلازس واهذ أغلب ئحاباتهم في زاهت مداًد ،هرا ما أدي ئلى اطدبػاد ول الاطخمازاث غحر
الصالحت ،وبالخالي جخىشع ؤلاػازاث اإلاظخجىبت فػلُا في اإلاإطظخحن مدل الدزاطت هما ًلي:
الجدول ركم ( :) 07عدد إلاطاراث املضخجىبت في املإصضخين محل الدراصت
املإصضت

املجمىع

الىظُفت
ئطار صامي

ئطار عادي

عىن جحكم

مإصضت""SANIAK

00

00

0

06

مإصضت""ENPEC

02

06

9

45

املجمىع

00

48

02

80

املصدر :مً ئغداد الباخثت باالغخماد غلى هخاةج الاطخمازة
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خالصت الفصل
للد زصصىا هرا الفصل الطخػساض ؤلاػاز اإلانهجي للدزاطت اإلاُداهُت هخمهُد إلحساء الدزاطت
الخؼبُلُت التي كمىا فيها باطلاغ ما جىاولىاه في الجاهب الىظسي غلى واكؼ مإطظخحن اكخصادًخحن
حصاةسٍخحن ،مؼ ئحساء دزاطت ملازهت بُنهما فُما ًسص مدي الخىحه هدى جدلُم أبػاد الاطخدامت مً
أحل حػصٍص اإلاإطظاث اإلاظخدامت ،وكد جم ازخُاز هاجحن اإلاإطظخحن إلحساء الدزاطت الخؼبُلُت هدُجت
إلاجمىغت مً الاغخبازاث واإلابرزاث.
خُث جؼسكىا في هرا الفصل ئلى اطخػساض مىهج الدزاطت وأدواث حمؼ البُاهاث واإلاػلىماث ذاث
الصلت بمىطىع البدث والىفُلت باإلحابت غلى ؤلاػيالُت والفسطُاث التي اهؼللذ منها الدزاطت هىلؼت
أولى ،في خحن زصصذ الىلؼت الثاهُت للحدًث غً مسخلف أطالُب الخدلُل ؤلاخصاتي اإلاظخػملت
واإلاخمثلت في ول مً :اإلاخىطؼاث الحظابُت ،الاهدسافاث اإلاػُازٍت ،ازخباز ألفا-هسومبار ،الخىسازاث
واليظب اإلائىٍت ،ازخباز وىإلاىحسوف طمحر هىف ،ازخباز" "tلػُيخحن مظخللخحن ،ازخباز الاهدداز البظُؽ
واإلاخػدد ،زم ػسح مسخلف زصاةص مجخمؼ الدزاطت اإلاُداهُت.
في خحن زصصىا الىلؼت ألازحرة ئلى الخػسٍف باإلاإطظخحن مدل الدزاطت وهما ول مً مإطظت
 ENPECطؼُف ومإطظت  SANIAKبػحن الىبحرة ومبرزاث ازخُازهما ومجاالث الدزاطت اإلاُداهُت
اإلاخمثلت في ول مً اإلاجاٌ الجغسافي ،اإلاجاٌ الصمجي واإلاجاٌ البؼسي.
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الفصل اخلامس :عرض وحتليل حماور وبنود الاس امترة واس تعراض أمه النتاجئ واختبار الفرضيات
الفصل الخامع :عسض وجدلُل مداوز وبىىد الاطخمازة واطخعساض أهم الىخابج وازخباز الفسطُاث
مً خالٌ اطخػساغىا لإلؾاز اإلانهجي في الفطل الظابم أًً جؿسكىا إلى ول مً فسغُاث ،مىهج
وأدواث الدزاطت ،زم كمىا بػسع مخخلف أطالُب الخدلُل ؤلاخطاةي اإلاظخػملت وخطابظ مجخمؼ
الدزاطت وأخحرا الخػسٍف باإلاؤطظخحن مدل الدزاطت ومجاالث الدزاطت اإلاُداهُت ،ول هرا مً أحل
جلدًم مخخلف الخؿىاث وؤلاحساءاث اإلاىهجُت التي اغخمدهاها في مػالجت الجاهب الخؿبُلي أو الدزاطت
اإلاُداهُت في واكؼ ول مً مؤطظت  SANIAKبػحن الىبحرة ومؤطظت  ENPECبظؿُف واإلالازهت بُنهما مً
خُث مدي جىحه ول مً اإلاؤطظخحن هدى جدلُم أبػاد الخىمُت اإلاظخدامت همدخل لخػصٍص اإلاؤطظاث
اإلاظخدامت.
وغلُه فئهىا طىف هخطظ هرا الفطل لدظلُـ الػىء غلى غسع وجدلُل مداوز وبىىد أو
غبازاث الاطخمازة في واكؼ اإلاؤطظخحن مدل الدزاطت مؼ اطخػساع أهم الىخابج التي جم الخىضل إليها
ومداولت اخخباز صخت أو ضدق الفسغُاث التي اهؿللذ منها الدزاطت مؼ جلدًم مجمىغت مً
الخىضُاث التي ًمىً الاطترشاد بها مً ؾسف إدازة اإلاؤطظخحن مدل الدزاطت والتي ًمىً حػمُمها غلى
باقي اإلاؤطظاث ألاخسي ،ومىه جم جلظُم هرا الفطل إلى اإلاباخث الخالُت:
اإلابدث ألاوٌ :غسع وجدلُل مداوز الاطخمازة.
اإلابدث الثاوي :اخخباز الفسغُاث واطخػساع أهم الىخابج.
اإلابدث الثالث :مدي اجفاق هخابج الدزاطت مؼ الدزاطاث الظابلت وأهم الخىضُاث.
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اإلابدث ألاوٌ :عسض وجدلُل مداوز الاطخمازة
مً خالٌ هرا اإلابدث طىف هداوٌ اللُام بػسع وجدلُل مخخلف مداوز وبىىد الاطخمازة التي
اغخبرهاها أداة مهمت في حمؼ البُاهاث واإلاػؿُاث مً واكؼ اإلاؤطظخحن مدل الدزاطت والتي كظمذ إلى
خمظت مداوز أطاطُت ،باإلغافت إلى اإلاػلىماث الشخطُت ،مؼ الػلم أهه جم حػصٍص وجدغُم اإلادىز
ألاوٌ اإلاخػلم بمدي اهخمام اإلاؤطظخحن مدل الدزاطت بمخخلف أبػاد الخىمُت اإلاظخدامت بمػلىماث
وإخطابُاث جخظ ول مً البػد الاكخطادي ،البػد الاحخماعي والبػد البُئي ،وذلً بغسع حػمُم
الخدلُل أهثر  ،مؼ إحساء دزاطت ملازهت لجمُؼ هره اإلاداوز في ول مً مؤطظت  SANIAKبػحن الىبحرة
ومؤطظت  ENPECبظؿُف.
اإلاؼلب ألاوٌ :عسض وجدلُل اإلادىز اإلاخعلم بمدي اهخمام اإلاؤطظخين بمسخلف أبعاد الخىمُت
اإلاظخدامت
مً أحل جلدًم مػالجت إًجابُت للمىغىع بمخخلف مخغحراجه فئهىا طىخطظ هرا اإلاؿلب
لػسع وجدلُل بىىد أو غبازاث اإلادىز ألاوٌ واإلاخػلم بمدي اهخمام اإلاؤطظخحن مدل الدزاطت بمخخلف
أبػاد الخىمُت اإلاظخدامت اإلاخمثلت في ول مً البػد الاكخطادي ،البػد الاحخماعي والبػد البُئي.
أوال :عسض وجدلُل البُاهاث اإلاخعللت بمدي اهخمام اإلاؤطظخين بالبعد الاكخصادي للخىمُت
اإلاظخدامت
الجدوٌ زكم (ً :)18ىضح مدي اهخمام اإلاؤطظخين بالبعد الاكخصادي للخىمُت اإلاظخدامت
العبازاث
.1

ٌعمل ول اإلاظيرًً على جدظين إدازة
اإلاساػس الخاصت باإلاؤطظت.
مداولت حعل الجىدة طمً أولىٍاث
زدمت العمالء.
حعمل اإلاؤطظت على الخدىم في
اطخسدام اإلاىاد ألاولُت.

.4

جلتزم اإلاؤطظت بالخمىًٍ باإلاىخجاث
عالُت الجىدة.

.2

.3

اإلاخىطؽ
الخظابي

الاهدساف
اإلاعُازي

كُمت
""t

مظخىي
الداللت

3.7037

1,03010

6,148

,000

4.0123

,92863

9,811

,000

3.9753

,83629

10,496

,000

3.8519

,95015

8,069

,000
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بؼدة)
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.5

حظعى اإلاؤطظت إلى جدلُم اطدثماز
مظؤوٌ احخماعُا.

3.4691

1,03786

4,068

,000

.6

حظخسدم اإلاؤطظت الابخياز البُئي مً
أحل فخذ أطىاق حدًدة.

3.1605

1,12313

1,286

,202

3.6955

,81129

7,715

,000

البعد الاكخصادي

داٌ (مىافم
بؼدة)
غير داٌ
(مداًد)
داٌ (مىافم
بؼدة)

* ًخم اجخاذ اللساز بشأن داللت الىخابج ليل الػبازاث غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ (.)0,05
* اإلاخىطـ الفسض ي ليل غبازة هى (]5/)5+4+3+2+1([ )03

هالخظ مً خالٌ هرا الجدوٌ كُمت اإلاخىطـ الخظابي إلادي اهخمام اإلاؤطظاث الاكخطادًت
بالبػد الاكخطادي هبػد للخىمُت اإلاظخدامت ًلدز بـ ( )3.69باهدساف مػُازي كدزه ( )0.81وهى أهبر مً
اإلاخىطـ الفسض ي اإلالدز بـ( ،)03وهرا ٌػني أن الػماٌ وافلىا بشدة غلى أن مؤطظاتهم تهخم بالبػد
الاكخطادي هبػد للخىمُت اإلاظخدامت.
وما ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت اإلالدزة بـ( )7.71وهي دالت غىد دزحاث الخسٍت ()80
ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزه ()0.00؛ إذا اإلاؤطظاث الاكخطادًت تهخم بالبػد
الاكخطادي هبػد للخىمُت اإلاظخدامت.
ولىً هرا ال ًىفي وحىد اخخالفاث في مظخىي اهخمام اإلاؤطظاث بالبػد الاكخطادي مً غبازة
ألخسي ملظىمت إلى مظخىٍحن:
اإلاظخىي ألاوٌ مخىطؿاتها الخظابُت أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً الػبازاث
دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىٍاث داللت أكل أو ٌظاوي ( )0.01وهي
جمثل الػبازاث التي وافم بشدة ؤلاؾازاث اإلاظحرة غليها ،وهي:
 ٌعمل ول اإلاظيرًً على جدظين إدازة اإلاساػس الخاصت باإلاؤطظت. مداولت حعل الجىدة طمً أولىٍاث زدمت العمالء. حعمل اإلاؤطظت على الخدىم في اطخسدام اإلاىاد ألاولُت. جلتزم اإلاؤطظت بالخمىًٍ باإلاىخجاث عالُت الجىدة. حظعى اإلاؤطظت إلى جدلُم اطدثماز مظؤوٌ احخماعُا.227
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اإلاظخىي الثاوي مخىطؿاتها الخظابُت كسٍبت حدا مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً الػبازاث
غحر دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت جفىق ( )0.05وهي جمثل
الػبازاث التي خاًد غنها ؤلاؾازاث اإلاظحرة وهي:
 حظخسدم اإلاؤطظت الابخياز البُئي مً أحل فخذ أطىاق حدًدة.إذا بطفت غامت اإلاؤطظاث الاكخطادًت وبالخددًد مؤطظت " "SANIAKبػحن الىبحرة ومؤطظت
""ENPECبظؿُف تهخم هثحرا بالبػد الاكخطادي هبػد للخىمُت اإلاظخدامت.
وجدغُما أو حػمُلا للخدلُل أهثر ًمىً السحىع مخخلف اإلاػلىماث اإلاخػللت بهره ألابػاد وذلً مً
خالٌ جلدًم وجدلُل البُاهاث و اإلاػلىماث اإلاخػللت بسجالث ووزابم إدازة ول مً مؤطظتSANIAK
بػحن الىبحرة ومؤطظت  ENPECبظؿُف مدل الدزاطت ،واإلاخػللت بالبػد الاكخطادي ،خُث ًخطح لىا
ما ًلي:
 .1باليظبت إلاؤطظت :SANIAK
أ .جؼىز حجم ؤلاهخاج في اإلاؤطظت
الجدوٌ زكم (  :)19كُمت ؤلاهخاج اإلادلم إلاؤطظت SANIAK
الىخدة :هُلى دًىاز

الفترة
اإلاجمىع

2014
اإلادلم
977310

2015
اإلادلم
1158918

2016
الخيبؤ
1545919

اإلادلم
1196841

2017
الخيبؤ
1105699

اإلادلم
448310

اإلاصدز :وزابم اإلاؤطظت

مً خالٌ الجدوٌ أغاله هالخظ بأن اإلاؤطظت ول طىت جلىم بالخيبؤ خىٌ همُت وكُمت ؤلاهخاج
اإلاسجلبت ،ومً خالٌ مالخظخىا للظىىاث ألازبػت ألاخحرة فئن كُمت ؤلاهخاج هي في جساحؼ خاضت في طىت
 2017ملازهت بظىت  ،2016وهرا زاحؼ إلى جىحه الػدًد مً الػماٌ إلى الخلاغد باإلغافت إلى ظهىز
مىافع حدًد في الظىق هرا خظب جطسٍذ مدًس ؤلاهخاج ،ولىً بالسغم مً ول هرا إال أهه ال ًىحد
فازق هبحر بحن ما جم الخيبؤ به وما جم الخىضل له مً إهخاج فػلي خلُلي.
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ب .جؼىز حجم اإلابُعاث
الجدوٌ زكم ( :) 20جؼىز مبُعاث مؤطظت SANIAKزالٌ الثالر طىىاث ألازيرة
2014
1079457

الظىىاث
اإلابُعاث ( الىخدة)

2016
1543360

2015
1302860

اإلاصدز :وزابم اإلاؤطظت

مً خالٌ مالخظخىا إلاػؿُاث الجدوٌ أغاله اإلاخػلم بخؿىز حجم اإلابُػاث للمؤطظت خالٌ
الثالزت طىىاث الاخحرةً ،خطح ان حجم اإلابُػاث في جصاًد مً طىت ألخسي ولىىه لِع باإلاظخىٍاث التي
واهذ غليها الىغػُت الاكخطادًت في الظىىاث الللُلت اإلااغُت ،خُث واهذ همُت اإلابُػاث أهثر مً هره
ألازكام بىثحر ،وهرا ًسحؼ إلى ألازاز الظلبُت للمىافظت التي حشهدا اإلاؤطظت طىاء مً ؾسف اإلاؤطظاث
الخاضت اإلاىافظت أو مً ؾسف اإلاؤطظاث اإلاظخىزدة ،وهرا أزس طلبا غلى مخغحراث البػد الاكخطادي
للمؤطظت ،غلى السغم مً زغبت مظؤولي اإلاؤطظت في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت ،وأزس بدوزه غلى ول
مً البػد الاحخماعي والبُئي.
ج .جؼىز زكم ألاعماٌ
الجدوٌ زكم ( :) 21زكم ألاعماٌ اإلادلم خظب حؼىُلت اإلاىخجاث في مؤطظت SANIAK
حؼىُلت اإلاىخجاث

زكم ألاعماٌ 2014
زكم ألاعماٌ ر ز/دج

SANITAIRE ENTREE
DE GAMME
MITIGEURS
ECONOMIQUES
SANITAIRE HAUT
GAMME

اليظبت %

زكم ألاعماٌ 2015
زكم ألاعماٌ ر ز/دج

اليظبت %

زكم ألاعماٌ 2016
زكم ألاعماٌ ر ز/دج

اليظبت %

253,116,416.20

36.08

229,989,542.72

29.13

374,390,279.02

34.89

64,450,664.22

9.19

78,399,250.14

9.93

121,802,999.51

11.35

2,691,502.00

0.38

3,090,181.20

0.39

72,597,272.62

6.77

BATIMENT

190,126,389.19

27.10

199,425,044.38

25.26

205,443,235.17

19.14

GAZ ET ACC

164,148,901.09

23.40

249,148,167.62

31.56

263,531,163.68

24.56

AMC

27,014,053.65

3.85

28,867,953.40

3.66

34,668,000.00

3.23
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PR + AUTRES
اإلاجمىع

0.00
701,547,926.35

%100

543,852.43
789,463,991.89

0.07

689,686.00

0.06

%100

1,073,122,636.0

%100

اإلاصدز :وزابم اإلاؤطظت

واهؿالكا مً مػؿُاث الجدوٌ الظابم ومػؿُاث هرا الجدوٌ ًخطح أن زكم الاغماٌ في اإلاؤطظت
ٌشهد جؿىز مً طىت ألخسي غلى السغم مً الطػىباث الىبحرة التي جىحهها اإلاؤطظت  ،ولىً هرا لم
ًثن مً غصٍمت إدازة اإلاؤطظت إلاداولت اإلاظاهمت ؤلاًجابُت في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت مً مخغحراث
البػد الاكخطادي ،ودغمه للبػدًً ألاخسًٍ .وول هرا ًدىاغم وٍخجاوع مؼ هخابج الخدلُل الاخطاةي
إلاداوز وبىىد الاطخمازة.
 .2باليظبت إلاؤطظت : ENPEC
أ .جؼىز حجم ؤلاهخاج في اإلاؤطظت
الجدوٌ زكم ( :)22جؼىز حجم ؤلاهخاج في مؤطظت ENPEC
الظىىاث
حجم ؤلاهخاج (بؼازٍت)

2015
138167

2014
171981

2016
113325

اإلاصدز :وزابم اإلاؤطظت

مً خالٌ بُاهاث الجدوٌ أغاله اإلاخػلم بخؿىز حجم ؤلاهخاج إلاؤطظت  ENPECطؿُف ًخطح أهه
في جدهىز مً طىت ألخسي لِشهد اهخفاع هبحر حدا في طىت  2016ملازهت بظىت  2014وهرا ما ًبحن
غػف مظاهمت اإلاؤطظت في جدلُم البػد الاكخطادي وهرا ما ًؤزس طلبا غلى جدلُم ول مً البػد
الاحخماعي والبػد البُئي وبالخالي اإلاظاهمت في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت غلى السغم مً زغبت ؤلادازة في
جدلُم هره الجىاهب ،وهرا ما ًيسجم مؼ هخابج الخدلُل ؤلاخطاةي الخاص بمداوز وبىىد الاطخمازة
خُث دلذ الىخابج إلى أن الخىحه إلى هره ألابػاد وان أكل مً اإلاؤطظت ألاولى.
ب .جؼىز حجم اإلابُعاث
الجدوٌ زكم ( :)23جؼىز حجم مبُعاث مؤطظت ENPEC
الظىىاث
اإلابُعاث (دج)

2015
939 748 024 48

2014
1 09 8 25 4 469 77
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2016
801 677 568 36

الفصل اخلامس :عرض وحتليل حماور وبنود الاس امترة واس تعراض أمه النتاجئ واختبار الفرضيات
اإلاصدز :وزابم اإلاؤطظت

مً خالٌ بُاهاث الجدوٌ أغاله اإلاخػلم بخؿىز مبُػاث مؤطظت  ENPECطؿُف ًخطح أهه في
جدهىز مً طىت ألخسي لِشهد اهخفاع هبحر حدا في طىت  2016ملازهت بظىت  2014وهرا ما ًبحن
غػف مظاهمت اإلاؤطظت في جدلُم البػد الاكخطادي وهرا ما ًؤزس طلبا غلى جدلُم ول مً البػد
الاحخماعي والبػد البُئي وبالخالي اإلاظاهمت في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت وٍسحؼ ذلً إلى شدة
اإلاىافظت مً ؾسف اإلاؤطظاث الخاضت.
ج .جؼىز زكم ألاعماٌ
الجدوٌ زكم (  :)24زكم ألاعماٌ اإلادلم زالٌ الظىىاث الثالزت ألازيرة في مؤطظت ENPEC
2014
الظىىاث
زكم ألاعماٌ اإلادلم 1.552.917.010.86

2015
1.540.631.213.83

2016
1.150.846.494.94

اإلاصدز :وزابم اإلاؤطظت

مً خالٌ بُاهاث الجدوٌ أغاله اإلاخػلم بخؿىز زكم أغماٌ مؤطظت  ENPECطؿُف ًخطح أهه في
جدهىز مً طىت ألخسي لِشهد اهخفاع هبحر حدا في طىت  2016ملازهت بظىت  2014وهرا ما ًبحن
غػف مظاهمت اإلاؤطظت في جدلُم البػد الاكخطادي وهرا ما ًؤزس طلبا غلى جدلُم ول مً البػد
الاحخماعي والبػد البُئي وبالخالي اإلاظاهمت في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت غلى السغم مً زغبت ؤلادازة في
جدلُم هره الجىاهب ،وهرا ما ًيسجم مؼ هخابج الخدلُل ؤلاخطاةي الخاص بمداوز وبىىد الاطخمازة
اإلاشاز إليها طابلا.
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زاهُا :عسض وجدلُل البُاهاث اإلاخعللت بمدي اهخمام اإلاؤطظخين بالبعد الاحخماعي للخىمُت
اإلاظخدامت
الجدوٌ زكم (ً :)25ىضح مدي اهخمام اإلاؤطظخين بالبعد الاحخماعي هبعد للخىمُت اإلاظخدامت
العبازاث
.7

جلىم اإلاؤطظت بخىفير الظسوف اإلاىاجُت
لخىمُت وجؼىٍس اإلاهازاث والىفاءاث.
جلىم اإلاؤطظت بميافأة العماٌ واإلاىظفين
مع ألازر بعين الاعخباز ألاداء الفسدي
الخاص بهم.
حعمل اإلاؤطظت على حشجُع العدالت
والاهصاف بين العماٌ دازل اإلاؤطظت.

.11

حظعى اإلاؤطظت إلى حشجُع الاصغاء
بعىاًت للعماٌ وممثليهم.
جلىم اإلاؤطظت بخدظين الصخت
والظالمت دازل اإلاؤطظت.
حعمل اإلاؤطظت على حشجُع العمل
الجماعي (عمل الفسٍم).

.8

.9

.11

.12

البعد الاحخماعي

اإلاخىطؽ
الخظابي

الاهدساف
اإلاعُازي

كُمت
""t

مظخىي
الداللت

اللساز

3.3333

1,26491

2,372

,020

داٌ
(مىافم)

3.1235

1,35446

,820

,414

غير داٌ
(مداًد)

3.1358

1,31104

,932

,354

غير داٌ
(مداًد)

3.1481

1,22588

1,088

,280

3.4444

1,20416

3,322

,001

3.5679

1,08326

4,718

,000

3.2922

1,07223

2,452

,016

غير داٌ
(مداًد)
داٌ (مىافم
بؼدة)
داٌ (مىافم
بؼدة)
داٌ (مىافم
بؼدة)

* ًخم اجخاذ اللساز بشأن داللت الىخابج ليل الػبازاث غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ (.)0,05
* اإلاخىطـ الفسض ي ليل غبازة هى (]5/)5+4+3+2+1([ )03

هالخظ مً خالٌ هرا الجدوٌ كُمت اإلاخىطـ الخظابي إلادي اهخمام اإلاؤطظاث الاكخطادًت
بالبػد الاحخماعي هبػد للخىمُت اإلاظخدامت ًلدز بـ ( )3.29باهدساف مػُازي كدزه ( )1.01وهى أهبر مً
اإلاخىطـ الفسض ي اإلالدز بـ( ،)03وهرا ٌػني أن الػماٌ وافلىا بشدة غلى أن مؤطظاتهم تهخم بالبػد
الاحخماعي هبػد للخىمُت اإلاظخدامت.
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وما ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت اإلالدزة بـ( )2.45وهي دالت غىد دزحاث الخسٍت ()80
ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزه ( ،)0,01إذا اإلاؤطظاث الاكخطادًت تهخم بالبػد الاحخماعي
هبػد للخىمُت اإلاظخدامت.
ولىً هرا ال ًىفي وحىد اخخالفاث في مظخىي اهخمام اإلاؤطظاث بالبػد الاحخماعي مً غبازة
ألخسي ملظىمت إلى زالزت مظخىٍاث:
اإلاظخىي ألاوٌ مخىطؿاتها الخظابُت أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً الػبازاث
دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىٍاث داللت أكل أو ٌظاوي ( )0.01وهي
جمثل الػبازاث التي وافم بشدة ؤلاؾازاث اإلاظحرة غليها ،وهي:
 جلىم اإلاؤطظت بخدظين الصخت والظالمت دازل اإلاؤطظت. حعمل اإلاؤطظت على حشجُع العمل الجماعي (عمل الفسٍم).اإلاظخىي الثاوي مخىطؿاتها الخظابُت أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً الػبازاث دالت
غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت جتراوح مً ( )0.02و ( )0.05وهي جمثل
الػبازاث التي وافم غليها ؤلاؾازاث اإلاظحرة وهي:
 جلىم اإلاؤطظت بخىفير الظسوف اإلاىاجُت لخىمُت وجؼىٍس اإلاهازاث والىفاءاث.اإلاظخىي الثالث مخىطؿاتها الخظابُت كسٍبت حدا مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )02وكُمت " "tلخلً الػبازاث
غحر دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت جفىق ( )0.05وهي جمثل
الػبازاث التي خاًد غنها ؤلاؾازاث اإلاظحرة وهي:
 جلىم اإلاؤطظت بميافأة العماٌ واإلاىظفين مع ألازر بعين الاعخباز ألاداء الفسدي الخاصبهم.
 حعمل اإلاؤطظت على حشجُع العدالت والاهصاف بين العماٌ دازل اإلاؤطظت. حظعى اإلاؤطظت إلى حشجُع الاصغاء بعىاًت للعماٌ وممثليهم.إذا بطفت غامت اإلاؤطظاث الاكخطادًت وبالخددًد مؤطظت " "SANIAKبػحن الىبحرة ومؤطظت
""ENPECبظؿُف تهخم هثحرا بالبػد الاحخماعي هبػد للخىمُت اإلاظخدامت
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وٍخجلى ذلً مً خالٌ حمُؼ اإلاػلىماث اإلاخػللت بسجالث ووزابم إدازة ول مً مؤطظت SANIAKبػحن
الىبحرة ومؤطظت  ENPECبظؿُف مدل الدزاطت ،خُث ًخطح لىا ما ًلي:

 .1باليظبت إلاؤطظت :SANIAK
أ .جىىًٍ العماٌ
الجدوٌ زكم (  :)26مىاطُع الخىىًٍ اإلاىجصة إلاؤطظت  SANIAKطىت 2016
اإلاجمىعاث اإلاهىُت والاحخماعُت
الهُيلت
إػاز طامي عىن جدىم عىن جىفُر اإلاجمىع
ؤلادازة الطىاغُت
56
01
31
24
كظم السكابت الػملُاجُت
11
00
03
08
ؤلادازة اإلاالُت ومساكبت الدظُحر
04
00
00
04
الخدكُم الداخلي
03
00
00
03
كظم اإلاشترًاث
05
00
00
05
كظم الخجازة
01
00
00
01
كظم اإلاىازد والامداد
03
00
00
03
كظم الخىظُم وؤلاغالم آلالي
01
00
00
01
84
01
34
49
اإلاجمىع
84
اإلاجمىع الىلي
%1.19
%40.48
%58.33
اليظبت

اليظبت
%66.67
%13.10
%4.76
%3.57
%5.95
%1.19
%3.57
%1.19
%100
%100

اإلاصدز :وزابم اإلاؤطظت

مً خالٌ الجدوٌ أغاله ًدبحن لىا بأن فئت ؤلاؾازاث الظامُت هي التي جدظى بيظبت جيىًٍ هبحرة
جلدز ب  % 58.33ملازهت بالفئاث ألاخسي ،وأن ؤلادازة الطىاغُت هي التي حػبر غً الاخخُاج اإلاتزاًد
والىبحر لػملُاث الخيىًٍ بيظبت جلدز ب  ،% 66.67مؼ الػلم أنها الهُيلت التي جػم غدد مهم مً
الػماٌ واإلاظحرًً.
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الفصل اخلامس :عرض وحتليل حماور وبنود الاس امترة واس تعراض أمه النتاجئ واختبار الفرضيات
الجدوٌ زكم ( :) 27مىاطُع الخىىًٍ اإلاىجصة إلاؤطظت  SANIAKطىت 2017
الهُيلت
ؤلادازة الطىاغُت
كظم السكابت الػملُاجُت
ؤلادازة اإلاالُت ومساكبت الدظُحر
الخدكُم الداخلي
كظم اإلاىازد والامداد
كظم الخىظُم وؤلاغالم آلالي
كظم اإلاشترًاث
كظم ألامً
كظم البدث والخؿىٍس
كظم الخجازة

اإلاجمىع

اإلاجمىعاث اإلاهىُت والاحخماعُت
إػاز طامي عىن جدىم عىن جىفُر اإلاجمىع
11
00
00
11
03
00
00
03
05
00
00
05
02
00
00
02
03
00
00
03
03
00
00
03
03
00
00
03
04
00
00
04
03
00
00
03
02
00
00
02
39
00
00
39

اليظبت
%28.21
%7.69
%12.82
%5.13
%7.69
%7.69
%7.69
%10.26
%7.69
%5.13
%100

اإلاصدز :وزابم اإلاؤطظت

إن الجدوٌ أغاله ًبحن لىا بأن أهبر وظبت جيىًٍ حظخفُد منها ؤلاؾازاث الظامُت ،وأن الهُيلت التي
جدظى بلدز هبحر مً الخيىًٍ هي ؤلادازة الطىاغُت بيظبت كدزث ب . %28.21
فباإلالازهت طىاء بيظبت الخيىًٍ لظىت  2016أو طىت  2017فئن ول اهخمام اإلاؤطظت ًىطب خىٌ
جيىًٍ فئت ؤلاؾازاث غلى خظاب الفئاث ألاخسي ألنها هي الفئت اليشؿت باإلاؤطظت والتي لها غالكاث
مباشسة خىٌ هُفُت حظُحر وإدازة هره اإلاؤطظت وزطم الظُاطاث والاطتراجُجُاث.
مؼ الػلم أن شسٍدت الػمس التي حظخفُد بيظبت هبحرة مً الخيىًٍ هي الفئت التي جتراوح أغمازهم بِىم
 36إلى  45طىت (اإلالخم زكم .) 07
وهرا ما ٌػىع اهخمام إدازة اإلاؤطظت بمخخلف أبػاد الخىمُت اإلاظخدامت خاضت البػد الاحخماعي
الري ًيسجم إلى خد هبحر مؼ هخابج الخدلُل ؤلاخطاةي اإلاخػللت بمداوز وبىىد الاطخمازة باغخبازها أداة
أطاطُت لجمؼ البُاهاث.
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الفصل اخلامس :عرض وحتليل حماور وبنود الاس امترة واس تعراض أمه النتاجئ واختبار الفرضيات
ب .خىادر العمل
الجدوٌ زكم ( :) 28جؼىز عدد خىادر العمل في مؤطظت SANIAK
ميان الخادر خظب كؼاع اليؼاغ
2013
14
15
07
02
02
00
02
02
04
00

Fonderie-pressage à chaud- métathèrm
Usinage- décolletage
Finition- montage
Outillage
Maintenance
Accident de trajet
Sécurité
DMGX
Magasin
Contrôle

48

اإلاجمىع

الظىىاث
2015
2014
05
12
08
09
11
12
01
02
06
01
02
00
00
00
00
07
01
03
01
00
46

35

2016
04
06
05
01
04
00
00
01
01
00
22

اإلاصدز :مً إغداد الباخثت باالغخماد غلى وزابم اإلاؤطظت

جبحن هخابج الجدوٌ أغاله اإلاخػلم بخؿىز خىادر الػمل في مؤطظت  ،SANIAKأن خىادر الػمل
حشهد اهخفاغا مً طىت ألخسي خُث سجلذ اإلاؤطظت في طىت  2013ما ًلدز ب  48خادر غامل
واهخفػذ هره الخىادر طىت  2016لخبلغ  22خادر فلـ ،وهرا ما ٌػىع حهىد إدازة اإلاؤطظت
وبالخددًد مطلخت ألامً والىكاًت مً خىادر الػمل باإلاؤطظت ،خُث حػخني بصخت وطالمت الػماٌ في
اإلاؤطظت وذلً مً خالٌ جىفحر ألالبظت ومخخلف مظخلصماث الخماًت مً اإلاخاؾس الطىاغُت،
وجخطظ مبالغ مالُت مدترمت لهره الجىاهب باإلغافت إلى الػمل غلى جىفحر ظسوف غمل خظىت ...الخ.
وول هرا ًدغم اهخمام اإلاؤطظت بخدلُم البػد الاحخماعي.
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الفصل اخلامس :عرض وحتليل حماور وبنود الاس امترة واس تعراض أمه النتاجئ واختبار الفرضيات
 .2باليظبت إلاؤطظت ENPEC
أ .مصازٍف ػب العمل
الجدوٌ زكم ( :)29جؼىز مصازٍف ػب العمل في مؤطظت ENPEC
الىخدة :دًىاز حصابسي

الظىىاث
كُمت اإلاصازٍف

2015
2.483.653.27

2014
2.888.419.69

2016
2.201.400.00

اإلاصدز :وزابم اإلاؤطظت

إن مؤطظت  ENPECجخطظ مبالغ مػخبرة لؿب الػمل ،خُث جلىم بئبسام الػدًد مً الاجفاكُاث
مؼ مخابس مخخلفت ( مخبر بً غلي ،مخبر الػؿسي ،مخبر خىازسة ) لللُام بالخدالُل الؿبُت الدوزٍت
للػماٌ بغُت مػسفت وظبت جأزحر مادة السضاص ( )plombغليهم ،باإلغافت إلى اللُام بمجمىغت مً
الصٍازاث الؿبُت مؼ الػدًد مً ألاؾباء واإلاصخاث الخاضت ( الؿبِب أوغِس ى غصالدًً ،الؿبِب شالٌ
مطؿفى ،الؿبِب مساحي ،اإلاظدشفى الجامعي ،مصخت اإلاىطف).
ومً خالٌ الجدوٌ أغاله هالخظ بأن مطازٍف ؾب الػمل مػخبرة ولىنها في جىاكظ مظخمس بحن
الثالر طىىاث ألاخحرة وهرا ما ًدٌ غلى اهخفاع وظبت خىادر الػمل واهخمام اإلاؤطظت بصخت
الػماٌ ،وهرا ما ًبِىه أهثر الجدوٌ اإلاىالي.
ب .عدد خىادر العمل
الجدوٌ زكم ( :)30جؼىز عدد خىادر العمل في مؤطظت ENPEC
الظىىاث
عدد خىادر العمل

2015
11

2014
18

2016
14

اإلاصدز :مً إغداد الباخثت باالغخماد غلى وزابم اإلاؤطظت

هالخظ مً خالٌ الجدوٌ أغاله غدد خىادر الػمل اإلاسجلت في مؤطظت  ENPECخالٌ الثالر
طىىاث ألاخحرة ،خُث بلغ غددها في طىت  2014خىالي  18خالت ،إال أنها جساحػذ في طىت  2015إلى
 11خالت مػىاه اهخفاع خىادر الػمل بلُمت جلدز ب  7خاالث وهرا ش يء اًجابي باليظبت للمؤطظت
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الفصل اخلامس :عرض وحتليل حماور وبنود الاس امترة واس تعراض أمه النتاجئ واختبار الفرضيات
ألنها جساعي وجلتزم بخىفحر الظالمت اإلاهىُت وهرا ما ًبرش أهثر في الجدوٌ الري ًبحن مجمىع مطازٍف ؾب
الػمل.
زالثا : :عسض وجدلُل البُاهاث اإلاخعللت بمدي اهخمام اإلاؤطظخين بالبعد البُئي للخىمُت اإلاظخدامت
الجدوٌ زكم (ً :)31ىضح مدي اهخمام اإلاؤطظخين بالبعد البُئي هبعد للخىمُت اإلاظخدامت
اإلاخىطؽ
الخظابي

الاهدساف
اإلاعُازي

كُمت
""t

مظخىي
الداللت

اللساز

3.4321

1,02394

3,798

,000

غير داٌ
(مداًد)

2.7901

1,18021

-1,600

,113

3.1481

1,24611

1,070

,288

3.3580

1,06429

3,028

,003

3.2469

1,09008

2,039

,045

3.0988

1,25105

,711

,479

البعد البُئي

3.1790

,85788

1,878

,064

أبعاد الخىمُت اإلاظخدامت

3.3889

,84098

4,162

,000

العبازاث
.13

حعمل اإلاؤطظت على الخللُل مً
اهبعازاث الغاشاث الدفُئت.

.14

جفظل اإلاؤطظت الاعخماد على الؼاكاث
اإلاخجددة.
حعمل اإلاؤطظت على جدظِع
اإلاظتهلىين بأهمُت اإلاظؤولُت البُئُت.
جلىم اإلاؤطظت بظمان جسكُت
اإلامازطاث الاًىىلىحُت مع العمالء.

.17

جلىم اإلاؤطظت بدشجُع اإلامازطاث
البُئُت الخاصت بأصخاب اإلاصلخت.
حجم الىفاًاث واإلاسلفاث الىاججت عً
أوؼؼت اإلاؤطظت حد مىسفع.

.15

.16

.18

غير داٌ
(مداًد)
غير داٌ
(مداًد)
داٌ (مىافم
بؼدة)
داٌ (مىافم)
غير داٌ
(مداًد)
غير داٌ
(مداًد)
داٌ (مىافم
بؼدة)

* ًخم اجخاذ اللساز بشأن داللت الىخابج ليل الػبازاث غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ (.)0,05
* اإلاخىطـ الفسض ي ليل غبازة هى (]5/)5+4+3+2+1([ )03

هالخظ مً خالٌ هرا الجدوٌ كُمت اإلاخىطـ الخظابي إلادي اهخمام اإلاؤطظاث الاكخطادًت
بالبػد البُئي هبػد للخىمُت اإلاظخدامت ًلدز بـ ( )3.17وباهدساف مػُازي كدزه ( )0.85وهى كسٍبت حدا
مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً الػبازاث غحر دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي
الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت جفىق ( )0.05وهي جمثل الػبازاث التي خاًد غنها ؤلاؾازاث اإلاظحرة وهي:
 حعمل اإلاؤطظت على الخللُل مً اهبعازاث الغاشاث الدفُئت.238

الفصل اخلامس :عرض وحتليل حماور وبنود الاس امترة واس تعراض أمه النتاجئ واختبار الفرضيات
 جفظل اإلاؤطظت الاعخماد على الؼاكاث اإلاخجددة. حعمل اإلاؤطظت على جدظِع اإلاظتهلىين بأهمُت اإلاظؤولُت البُئُت. حجم الىفاًاث واإلاسلفاث الىاججت عً أوؼؼت اإلاؤطظت حد مىسفع.ولىً هرا ال ًىفي وحىد اخخالفاث في مظخىي اهخمام اإلاؤطظخحن بالبػد البِئيي مً غبازة
ألخسي ملظىمت إلى مظخىٍحن آخسًٍ:
اإلاظخىي ألاوٌ مخىطؿاتها الخظابُت أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً الػبازاث
دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىٍاث داللت أكل أو ٌظاوي ( )0.01وهي
جمثل الػبازاث التي وافم بشدة ؤلاؾازاث اإلاظحرة غليها ،وهي:
 جلىم اإلاؤطظت بظمان جسكُت اإلامازطاث الاًىىلىحُت مع العمالء.اإلاظخىي الثاوي مخىطؿاتها الخظابُت أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً الػبازاث
دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت جتراوح مً ( )0.02و ( )0.05وهي
جمثل الػبازاث التي وافم غليها الػماٌ وهي:
 جلىم اإلاؤطظت بدشجُع اإلامازطاث البُئُت الخاصت بأصخاب اإلاصلخت.إذا بصفت عامت اإلاؤطظاث الاكخصادًت وبالخددًد مؤطظت " "SANIAKبعين الىبيرة ومؤطظت
""ENPECبظؼُف تهخم بالبعد البُئي هبعد للخىمُت اإلاظخدامت.
وٍخجلى ذلً مً خالٌ حمُؼ اإلاػلىماث اإلاخػللت بسجالث ووزابم إدازة ول مً مؤطظت SANIAKبػحن
الىبحرة ومؤطظت  ENPECبظؿُف مدل الدزاطت ،خُث ًخطح لىا ما ًلي:
 .1باليظبت إلاؤطظت :SANIAK
 -جؼىز همُت الىفاًاث الخؼيرة
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الفصل اخلامس :عرض وحتليل حماور وبنود الاس امترة واس تعراض أمه النتاجئ واختبار الفرضيات
الجدوٌ زكم (  :)32جؼىز همُت الىفاًاث الخؼيرة اإلاظسة بالبِئت في مؤطظت SANIAK
الىمُت طىت 2015
هىع الىفاًاث
 80هغ
Sel de recuit
 40هغ
Poudre thermodurcissable
 171وخدة
Pneus hors d’usage
 10وخداث
Batterie usées
 4.49ؾً
Boue de phosphatation
 57.27ؾً
Boue hydroxyde
 5هغ
Epurateur pour nickelage
 120هغ
Déchets d’anodes
 50هغ
Cyanure de potassium
 70هغ
Cyanure de cuivre

الىمُت طىت 2016
 80هغ
 40هغ
 180وخدة
 15وخدة
 4.49ؾً
 69.62ؾً
 5هغ
 120هغ
 50هغ
 70هغ

الىمُت طىت 2017
 80هغ
 40هغ
 180وخدة
 15وخدة
 4.49ؾً
 90ؾً
 5هغ
 120هغ
 50هغ
 70هغ

اإلاصدز :وزابم اإلاؤطظت

جبحن لىا مً خالٌ الجدوٌ أغاله أن مؤطظت  SANIAKلها الػدًد مً الىفاًاث باخخالف أهىاغها
خاضت منها اإلاػسة بالبِئت واإلاخمثلت في الخمأة الهُدزوهظُدًت  Boue hydroxydeالتي هي في جصاًد
مظخمس مً طىت  2015التي كدزث ب  57.27ؾً إلى طىت  2017خُث وضلذ إلى  90ؾً ،وهرا ما
ٌشيل خمل هبحر غلى إدازة اإلاؤطظت وخؿس باليظبت للبِئت والظيان والػماٌ ،باإلغافت إلى همُاث
أخسي مً أهىاع مخخلفت ،وحػخبر هره الىفاًاث مطدز كلم هبحر باليظبت إلدازة اإلاؤطظت خظب ما ضسح
به مظؤوٌ ألامً والىكاًت ،بالسغم مً اللُام بالػدًد مً الاجطاالث مؼ مدًسٍت البِئت غلى مظخىي
والًت طؿُف وغلى اإلاظخىي الىؾني لىً لم ًخم الخىضل بػد إلى هُفُت الخخلظ مً هره ألاهىاع مً
الىفاًاث غلى السغم مً اإلاجهىداث اإلابرولت مً ؤلادازة في هرا الجاهب وخفظها بؿسٍلت مدىمت.
وول هرا ًدغم الاهخمام الىبحر مً ؾسف اإلاؤطظت واللابمحن غليها للمظاهمت في جدلُم البػد البُئي
وبالخالي اإلاظاهمت في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت والخدىٌ إلى اإلاؤطظت اإلاظخدامت وهرا ًخؿابم إلى دزحت
هبحرة حدا مؼ هخابج الخدلُل ؤلاخطاةي الظابم ؤلاشازة إليها.
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الفصل اخلامس :عرض وحتليل حماور وبنود الاس امترة واس تعراض أمه النتاجئ واختبار الفرضيات
 .2باليظبت إلاؤطظت ENPEC
 جؼىز همُت الىفاًاثالجدوٌ زكم ( :) 33جؼىز كُمت الىفاًاث في مؤطظت ENPEC
الىمُت طىت 2014
هىع الىفاًاث
71.300.00
Stock/déchets/plastique
2.363.790.00
Stoc/bat/retourn/n confo
Stock/déchets/crasse plomb
907.790.00
4.020.183.05
Stock/déchet/plaques
1.111.405.00
Stock/déchet/pate
Stock/déchet/oxyde plomb
51.350.00
217.607.60
Déchet de drapeaux
8.743.425.65
اإلاجمىع

الىمُت طىت 2015
80.960.00
2.345.250.00
825.240.00
4.656.222.41
1.846.068.50
190.970.00
442.445.64
10.387.156.55

الىمُت طىت 2016
42.320.00
1.701.660.00
1.648.634.00
5.984.930.08
1.499.613.00
284.830.00
551.961.20
11.713.948.28

اإلاصدز :وزابم اإلاؤطظت

ًبن لىا الجدوٌ أغاله مخخلف أهىاع الىفاًاث وهمُاتها وهي في جصاًد مً طىت ألخسي ،خُث حػمل
إدازة اإلاؤطظت غلى اللُام بػملُاث الاطترحاع لبػؼ اإلاىاد والبالطدًُ والسضاص وبػؼ ألاخماع
اإلاخدطل غليها مً شساء الػدًد مً البؿازٍت اإلاظتهلىت واإلاىتهُت الطالخُت مً ؾسف اإلاؤطظت بالخػاكد
مؼ مجمىغت مً الخىاص  ،وهرا ما ًبحن مداولت اإلاؤطظت للخللُل مً ألازاز البُئُت الظلبُت وجدلُم
البػد البُئي بدزحت مددودة.
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اإلاؼلب الثاوي :عسض وجدلُل اإلادىز اإلاخعلم بأهم أدواث جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت
اطخىماال إلاػالجت اإلاىغىع بمخخلف مخغحراجه ،وغلى غساز ما حاء في اإلادىز ألاوٌ فئهىا طىف
هخطظ هرا اإلاؿلب لػسع وجدلُل اإلادىز الثاوي واإلاخػلم بأهم أدواث جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت.
أوال :عسض وجدلُل البُاهاث اإلاخعللت بمدي التزام اإلاؤطظخين بمبادا  ISO 9001لخدلُم الخىمُت
اإلاظخدامت
الجدوٌ زكم (ً :)34ىضح مدي التزام اإلاؤطظاث بـمبادا  ISO 9001هأداة لخدلُم الخىمُت
اإلاظخدامت
العبازاث

اإلاخىطؽ
الخظابي

الاهدساف
اإلاعُازي

كُمت
""t

مظخىي
الداللت

4.0370

1,00554

9,282

,000

3.5556

1,16190

4,303

,000

3.8642

,86245

9,018

,000

1,12230

,990

,325

,96753

6,546

,000

.19

جلتزم اإلاؤطظت بمخؼلباث هظام ISO
.9001
جخميز مىخجاث اإلاؤطظت بالخجدًد
والخدظين اإلاظخمس.

.21

حعمل اإلاؤطظت على جلدًم اإلاىخجاث
في الىكذ اإلاددد.
جيخهج اإلاؤطظت طُاطت البُع بأطعاز
3.1235
مىسفظت ملازهت بأطعاز اإلاىافظين.
جدلم اإلاؤطظت الثىابُت ( طعس ،حىدة
3.7037
) في مىخجاتها.

.24

ًىدزج اهخمام اإلاؤطظت بالخىمُت
اإلاظخدامت مً زالٌ اإلاعالجت عىد
اإلاىبع.

.21

.22

.23

ISO 9001

اللساز
داٌ (مىافم
بؼدة)
داٌ (مىافم
بؼدة)
داٌ (مىافم
بؼدة)
غير داٌ
(مداًد)
داٌ (مىافم
بؼدة)

3.2840

1,08668

2,352

,021

داٌ (مىافم)

3.5947

,70708

7,569

,000

داٌ (مىافم
بؼدة)

* ًخم اجخاذ اللساز بشأن داللت الىخابج ليل الػبازاث غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ (.)0,05
* اإلاخىطـ الفسض ي ليل غبازة هى (]5/)5+4+3+2+1([ )03

هالخظ مً خالٌ هرا الجدوٌ كُمت اإلاخىطـ الخظابي إلادي اهخمام اإلاؤطظاث الاكخطادًت
بـمبادا ً ISO 9001لدز بـ ( )3.59باهدساف مػُازي كدزه ( )0.70وهى أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي اإلالدز
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بـ( ،)03وهرا ٌػني أن الاؾازاث اإلاظحرة باإلاؤطظخحن وافلىا بشدة غلى أن مؤطظاتهم تهخم بمبادا ISO
9001
وما ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت اإلالدزة بـ( )7.56وهي دالت غىد دزحاث الخسٍت ()80
ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزه ()0.00؛ إذا اإلاؤطظاث الاكخطادًت تهخم بمبادا ISO
 9001ولىً هرا ال ًىفي وحىد اخخالفاث في مظخىي اهخمام اإلاؤطظاث بمبادا  ISO 9001مً غبازة
ألخسي ملظىمت إلى زالزت مظخىٍاث:
اإلاظخىي ألاوٌ مخىطؿاتها الخظابُت أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً الػبازاث
دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىٍاث داللت أكل أو ٌظاوي ( )0.01وهي
جمثل الػبازاث التي وافم بشدة ؤلاؾازاث اإلاظحرة غليها ،وهي:
 جلتزم اإلاؤطظت بمخؼلباث هظام .ISO 9001 جخميز مىخجاث اإلاؤطظت بالخجدًد والخدظين اإلاظخمس. حعمل اإلاؤطظت على جلدًم اإلاىخجاث في الىكذ اإلاددد. جدلم اإلاؤطظت الثىابُت ( طعس ،حىدة ) في مىخجاتها.اإلاظخىي الثاوي مخىطؿاتها الخظابُت أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً الػبازاث
دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت جتراوح مً ( )0.02و ()0.05
وهي جمثل الػبازاث التي وافم غليها ؤلاؾازاث اإلاظحرة وهي:
 ًىدزج اهخمام اإلاؤطظت بالخىمُت اإلاظخدامت مً زالٌ اإلاعالجت عىد اإلاىبع.اإلاظخىي الثالث مخىطؿاتها الخظابُت كسٍبت حدا مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً
الػبازاث غحر دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت جفىق ()0.05
وهي جمثل الػبازاث التي خاًد غنها ؤلاؾازاث اإلاظحرة وهي:
 جيخهج اإلاؤطظت طُاطت البُع بأطعاز مىسفظت ملازهت بأطعاز اإلاىافظين.إذا بطفت غامت اإلاؤطظاث الاكخطادًت وبالخددًد مؤطظت " "SANIAKبػحن الىبحرة ومؤطظت
""ENPECبظؿُف تهخم هثحرا بخؿبُم مبادا .ISO 9001
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ومً خالٌ اطخجىابىا لإلؾازاث اإلاظحرة للمؤطظخحن سجلىا بأن ول مً مؤطظت  SANIAKبػحن الىبحرة
ومؤطظت  ENPECبظؿُف خاضلخحن غلى شهادة  ISO 9001اإلاخػللت بىظام إدازة الجىدة الشاملت،
وللػلم فئهىا أزىاء كُامىا بالدزاطت الخؿبُلُت في مؤطظت  SANIAKوحدهاها في مساخل مخلدمت حدا
للخطىٌ غلى اليسخت ألاخحرة لشهادة  ISO 9001/2015مؼ وحىد لجان للخدػحر والخدكُم لهره
الػملُت ،خُث إلاظىا زغبت شدًدة وخماض كىي مً ؾسف إؾازاث اإلاؤطظت للخطىٌ غلى هره
الشهادة وهرا ما ٌػىع خسص إدازة اإلاؤطظت الىبحر للظعي الجاد للخطىٌ غلى هره الشهادة
باغخبازها أداة مهمت مً أدواث الخىمُت اإلاظخدامت ومفخاح أطاس ي للخدىٌ إلى الخىمُت اإلاظخدامت..
أما باليظبت إلاؤطظت  ENPECبظؿُف فهي ال جىلي الاهخمام هفظه باليظبت للخطىٌ غلى الشهادة في
وسختها الخدًثت وفػلذ الاهخفاء فلـ باليسخت اللدًمت ( ISO 9001/2008اإلالخم زكم  ،)08هما
حشهد مىافظت هبحرة أًػا مً ؾسف اإلاؤطظاث الخاضت التي كد حػطف بمظخلبل اإلاؤطظت هيل،
هما طىدغم هرا الخدلُل بخدلُل مػمم أهثر مظخمد مً سجالث ووزابم واخطابُاث اإلاؤطظت خىٌ
البػد الاكخطادي.
زاهُا :عسض وجدلُل البُاهاث اإلاخعللت بمدي التزام اإلاؤطظخين بمبادا  ISO 14001لخدلُم
الخىمُت اإلاظخدامت
الجدوٌ زكم (ً :)35ىضح مدي التزام اإلاؤطظاث بـمبادا  ISO14001هأداة لخدلُم الخىمُت
اإلاظخدامت
العبازاث

3.6667

1,23491

4,859

,000

داٌ (مىافم
بؼدة)

.25

جلتزم اإلاؤطظت بمخؼلباث هظام
.14001
جدعم اإلاؤطظت أوؼؼتها بئدزاٌ مجمىعت
مً الخدظِىاث والخعدًالث هظسا لألهمُت 3.4938
اإلاتزاًدة لإلدازة البُئُت.

.27

حؼازن اإلاؤطظت ول مً اإلاىظفين
وؤلادازٍين لخدظين ألاداء البُئي للمؤطظت.
جلىم اإلاؤطظت بترػُد اطخغاللها للمىازد
3.4198
البُئُت والؼاكىٍت.

.26

.28

ISO

اإلاخىطؽ
الخظابي

الاهدساف
اإلاعُازي

كُمت
""t

مظخىي
الداللت

اللساز

3.4815
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1,06211

4,185

,000

1,09671

3,951

,000

1,12765

3,350

,001

داٌ (مىافم
بؼدة)
داٌ (مىافم
بؼدة)
داٌ (مىافم
بؼدة)
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.29

جلدم اإلاؤطظت مظاعداث للجمعُاث التي
تهدف إلى جدظين البِئت.

.31

جبدث اإلاؤطظت دوما الطخعماٌ جىىىلىحُا
حدًدة أكل اطخغالال للمىازد.
حظعى اإلاؤطظت إلى الخللُل مً آزازها
3.4691
البُئُت عىد مداولت جؼىٍس مىخج حدًد.

.31

2.7160
3.0494

ISO14001

3.3280

-2,215 1,15363

,030

1,17155

,379

,705

1,06168

3,977

,000

,94853

3,113

,003

داٌ
(مىافم)
غير داٌ
(مداًد)
داٌ (مىافم
بؼدة)
داٌ (مىافم
بؼدة)

* ًخم اجخاذ اللساز بشأن داللت الىخابج ليل الػبازاث غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ (.)0,05
* اإلاخىطـ الفسض ي ليل غبازة هى (]5/)5+4+3+2+1([ )03

هالخظ مً خالٌ هرا الجدوٌ كُمت اإلاخىطـ الخظابي إلادي اهخمام اإلاؤطظاث الاكخطادًت
بـمبادا ً ISO 14001لدز بـ ( )3.32وباهدساف مػُازي كدزه ( )0.94وهى أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي
اإلالدز بـ( ،)03وهرا ٌػني أن الاؾازاث اإلاظحرة باإلاؤطظخحن وافلىا بشدة غلى أن مؤطظاتهم تهخم بمبادا
ISO 14001
وما ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت اإلالدزة بـ( )3.11وهي دالت غىد دزحاث الخسٍت ()80
ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزه ()0.00؛ إذا اإلاؤطظاث الاكخطادًت تهخم بمبادا ISO
 14001ولىً هرا ال ًىفي وحىد اخخالفاث في مظخىي اهخمام إدازة اإلاؤطظخحن بمبادا ISO 14001
مً غبازة ألخسي ملظىمت إلى زالزت مظخىٍاث:
اإلاظخىي ألاوٌ مخىطؿاتها الخظابُت أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً الػبازاث
دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىٍاث داللت أكل أو ٌظاوي ( )0.01وهي
جمثل الػبازاث التي وافم بشدة ؤلاؾازاث اإلاظحرة غليها ،وهي:
 جلتزم اإلاؤطظت بمخؼلباث هظام .ISO 14001 جدعم اإلاؤطظت أوؼؼتها بئدزاٌ مجمىعت مً الخدظِىاث والخعدًالث هظسا لألهمُتاإلاتزاًدة لإلدازة البُئُت.
 حؼازن اإلاؤطظت ول مً اإلاىظفين وؤلادازٍين لخدظين ألاداء البُئي للمؤطظت. -جلىم اإلاؤطظت بترػُد اطخغاللها للمىازد البُئُت والؼاكىٍت.
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 حظعى اإلاؤطظت إلى الخللُل مً آزازها البُئُت عىد مداولت جؼىٍس مىخج حدًد.اإلاظخىي الثاوي مخىطؿاتها الخظابُت أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً الػبازاث
دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت جتراوح مً ( )0.02و ()0.05
وهي جمثل الػبازاث التي وافم غليها ؤلاؾازاث اإلاظحرة وهي:
 جلدم اإلاؤطظت مظاعداث للجمعُاث التي تهدف إلى جدظين البِئت.اإلاظخىي الثالث مخىطؿاتها الخظابُت كسٍبت حدا مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً
الػبازاث غحر دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت جفىق ( )0.05وهي
جمثل الػبازاث التي خاًد غنها ؤلاؾازاث اإلاظحرة وهي:
 جبدث اإلاؤطظت دوما الطخعماٌ جىىىلىحُا حدًدة أكل اطخغالال للمىازد.إذا بطفت غامت اإلاؤطظاث الاكخطادًت وبالخددًد مؤطظت " "SANIAKبػحن الىبحرة ومؤطظت
""ENPECبظؿُف تهخم هثحرا بخؿبُم مبادا . ISO 14001
زالثا :عسض وجدلُل البُاهاث اإلاخعللت بمدي التزام اإلاؤطظخين بمبادا  ISO 26000لخدلُم الخىمُت
اإلاظخدامت
الجدوٌ زكم (ً :)36ىضح مدي التزام اإلاؤطظاث بـمبادا  ISO 26000هأداة لخدلُم الخىمُت
اإلاظخدامت
العبازاث
.32

جلىم إدازة اإلاؤطظت بدمالث جدظِظُت
جخعلم بممازطاث اإلاظؤولُت الاحخماعُت.
جلىم اإلاؤطظت بخىفير ػسوغ الصخت
والظالمت اإلاهىُت أزىاء العمل.

.34

جخعامل إدازة اإلاؤطظت مع العماٌ
واإلاىظفين دون جمُيز.

.33

اإلاخىطؽ
الخظابي

الاهدساف
اإلاعُازي

كُمت
""t

مظخىي
الداللت

3.1358

1,13747

1,075

,286

3.7037

1,11181

5,696

,000

3.0741

1,38544

,481

,632
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اللساز
غير داٌ
(مداًد)
داٌ (مىافم
بؼدة)
غير داٌ
(مداًد)
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.35

.36

جساعي اإلاؤطظت حمُع مخؼلباث أصخاب
اإلاصالح في مسخلف اإلاجاالث الاحخماعُت
والبُئُت.

3.3086

1,20044

2,314

,023

حظعى اإلاؤطظت إلى الخث دوما على جبني
الخىحه ألازالقي للمؤطظت.

3.5802

1,05906

4,931

,000

ISO 26000

3.3605

1,01805

3,187

,002

أدواث جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت

3.4277

,81950

4,697

,000

داٌ
(مىافم)
داٌ (مىافم
بؼدة)
داٌ (مىافم
بؼدة)
داٌ (مىافم
بؼدة)

* ًخم اجخاذ اللساز بشأن داللت الىخابج ليل الػبازاث غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ (.)0,05
* اإلاخىطـ الفسض ي ليل غبازة هى (]5/)5+4+3+2+1([ )03

هالخظ مً خالٌ هرا الجدوٌ كُمت اإلاخىطـ الخظابي إلادي اهخمام اإلاؤطظاث الاكخطادًت
بـمبادا ً ISO 26000لدز بـ ( )3.36وباهدساف مػُازي كدزه ( )1.01وهى أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي
اإلالدز بـ( ،)03وهرا ٌػني أن الاؾازاث اإلاظحرة باإلاؤطظخحن وافلىا بشدة غلى أن مؤطظاتهم تهخم بمبادا
ISO 26000
وما ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت اإلالدزة بـ( )3.18وهي دالت غىد دزحاث الخسٍت ()80
ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزه ()0.00؛ إذا اإلاؤطظاث الاكخطادًت تهخم بمبادا ISO
 26000ولىً هرا ال ًىفي وحىد اخخالفاث في مظخىي اهخمام اإلاؤطظاث بمبادا  ISO 26000مً
غبازة ألخسي ملظىمت إلى زالزت مظخىٍاث:
اإلاظخىي ألاوٌ مخىطؿاتها الخظابُت أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً الػبازاث
دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىٍاث داللت أكل أو ٌظاوي ( )0.01وهي
جمثل الػبازاث التي وافم بشدة ؤلاؾازاث اإلاظحرة غليها ،وهي:
 جلىم اإلاؤطظت بخىفير ػسوغ الصخت والظالمت اإلاهىُت أزىاء العمل. -حظعى اإلاؤطظت إلى الخث دوما على جبني الخىحه ألازالقي للمؤطظت.
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اإلاظخىي الثاوي مخىطؿاتها الخظابُت أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً الػبازاث
دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت جتراوح مً ( )0.02و ()0.05
وهي جمثل الػبازاث التي وافم غليها ؤلاؾازاث اإلاظحرة وهي:
 جساعي اإلاؤطظت حمُع مخؼلباث أصخاب اإلاصالح في مسخلف اإلاجاالث الاحخماعُت والبُئُت.اإلاظخىي الثالث مخىطؿاتها الخظابُت كسٍبت حدا مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً
الػبازاث غحر دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت جفىق ( )0.05وهي
جمثل الػبازاث التي خاًد غنها ؤلاؾازاث اإلاظحرة وهي:

-

جلىم إدازة اإلاؤطظت بدمالث جدظِظُت جخعلم بممازطاث اإلاظؤولُت الاحخماعُت.

-

جخعامل إدازة اإلاؤطظت مع العماٌ واإلاىظفين دون جمُيز.
إذا بطفت غامت اإلاؤطظاث الاكخطادًت وبالخددًد مؤطظت " "SANIAKبػحن الىبحرة

ومؤطظت" "ENPECبظؿُف تهخم بخؿبُم مبادا . ISO 26000
اإلاؼلب الثالث :عسض وجدلُل اإلادىز اإلاخعلم باإلاظؤولُت الاحخماعُت للمؤطظاث
مً أحل جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت والخىحه إلى اإلاؤطظاث اإلاظخدامت ،وبػد جدلُم مخخلف
أبػاد الخىمُت اإلاظخدامت والخطىٌ غلى أدواث جدلُلها مً خالٌ الخطىٌ غلى أهم الشهاداث
واإلاىاضفاث اإلاخػللت باإلاػاًحر واإلاىاضفاث اللُاطُت الػاإلاُت ذاث الطلت بهاً ،جب أًػا غلى اإلاؤطظاث
الخدلي بمفهىم وأبػاد اإلاظؤولُت الاحخماغُت وهرا ما طىداوٌ جىغُده في هرا اإلاؿلب.
أوال :عسض وجدلُل البُاهاث اإلاخعللت بمدي فهم إػازاث اإلاؤطظخين إلافهىم اإلاظؤولُت الاحخماعُت
الجدوٌ زكم (ً :)37ىضح مدي فهم إػازاث اإلاؤطظخين للمظؤولُت الاحخماعُت
العبازاث
.37

مظيري اإلاؤطظت لديهم إػالع وافي خىٌ
مفهىم اإلاظؤولُت الاحخماعُت للمؤطظاث.

اإلاخىطؽ
الخظابي

الاهدساف
اإلاعُازي

كُمت
""t

مظخىي
الداللت

اللساز

3.1358

1,13747

1,075

,286

غير داٌ
(مداًد)
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.38

لدي مظيري اإلاؤطظت معلىماث وافُت
خىٌ ممازطاث اإلاظؤولُت الاحخماعُت
للمؤطظاث

.39

مؤطظخىم جدبنى اإلاظؤولُت الاحخماعُت
للمؤطظاث.
حظعى مؤطظخىم إلى حعصٍص صىزتها بغُت
اإلادافظت على زصُدها في اإلاجخمع.

.41

فهم اإلاظؤولُت الاحخماعُت

3.1358

1,09262

1,119

,267

3.2716

1,04896

2,330

,022

3.7654

1,07554

6,405

,000

3.3272

1,01137

2,911

,005

غير داٌ
(مداًد)
داٌ
(مىافم)
داٌ (مىافم
بؼدة)
داٌ (مىافم
بؼدة)

* ًخم اجخاذ اللساز بشأن داللت الىخابج ليل الػبازاث غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ (.)0,05
* اإلاخىطـ الفسض ي ليل غبازة هى (]5/)5+4+3+2+1([ )03

هالخظ مً خالٌ هرا الجدوٌ كُمت اإلاخىطـ الخظابي إلادي فهم اإلاؤطظاث للمظؤولُت
الاحخماغُت ًلدز بـ ( )3.32وباهدساف مػُازي كدزه ( )1.01وهى أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي اإلالدز بـ(،)03
وهرا ٌػني أن الاؾازاث اإلاظحرة باإلاؤطظخحن وافلىا بشدة غلى أن مؤطظاتهم تهخم بفهم اإلاظؤولُت
الاحخماغُت
وما ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت اإلالدزة بـ( )2.91وهي دالت غىد دزحاث الخسٍت ()80
ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزه ()0.00؛ إذا اإلاؤطظاث الاكخطادًت تهخم بفهم اإلاظؤولُت
الاحخماغُت ،ولىً هرا ال ًىفي وحىد اخخالفاث في مظخىي اهخمام اإلاؤطظاث بفهم اإلاظؤولُت
الاحخماغُت مً غبازة ألخسي ملظىمت إلى زالزت مظخىٍاث:
اإلاظخىي ألاوٌ مخىطؿاتها الخظابُت أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً الػبازاث
دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىٍاث داللت أكل أو ٌظاوي ( )0.01وهي
جمثل الػبازاث التي وافم بشدة ؤلاؾازاث اإلاظحرة غليها ،وهي:
 حظعى مؤطظخىم إلى حعصٍص صىزتها بغُت اإلادافظت على زصُدها في اإلاجخمع.اإلاظخىي الثاوي مخىطؿاتها الخظابُت أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً الػبازاث
دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت جتراوح مً ( )0.02و ()0.05
وهي جمثل الػبازاث التي وافم غليها ؤلاؾازاث اإلاظحرة وهي:
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 مؤطظخىم جدبنى اإلاظؤولُت الاحخماعُت للمؤطظاث.اإلاظخىي الثالث مخىطؿاتها الخظابُت كسٍبت حدا مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً
الػبازاث غحر دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت جفىق ( )0.05وهي
جمثل الػبازاث التي خاًد غنها ؤلاؾازاث اإلاظحرة وهي:
 مظيري اإلاؤطظت لديهم إػالع وافي خىٌ مفهىم اإلاظؤولُت الاحخماعُت للمؤطظاث. لدي مظيري اإلاؤطظت معلىماث وافُت خىٌ ممازطاث اإلاظؤولُت الاحخماعُت للمؤطظاث.إذا بطفت غامت اإلاؤطظاث الاكخطادًت وبالخددًد مؤطظت " "SANIAKبػحن الىبحرة ومؤطظت
""ENPECبظؿُف تهخم هثحرا بفهم اإلاظؤولُت الاحخماغُت.
زاهُا :عسض وجدلُل البُاهاث اإلاخعللت بمدي اهخمام إػازاث اإلاؤطظخين باإلاظؤولُت الخيرًت
الجدوٌ زكم (ً :)38ىضح مدي اهخمام اإلاؤطظاث باإلاظؤولُت الخيرًت
العبازاث
.41

.42

.43

جلىم مؤطظخىم بخلدًم إعاهاث
للعماٌ في ألاعُاد ومسخلف اإلاىاطباث.
تهخم اإلاؤطظت بخىظُف أفساد مً ذوي
الاخخُاحاث الخاصت.
حظاهم اإلاؤطظت في زعاًت ألاػفاٌ
الُخامى واإلاظىين.
اإلاظؤولُت الخيرًت

اإلاخىطؽ
الخظابي

الاهدساف
اإلاعُازي

كُمت
""t

مظخىي
الداللت

اللساز

3.5679

1,15042

4,443

,000

داٌ (مىافم
بؼدة)

2.7284

1,27488

-1,917

,059

2.2469

1,09008

-6,218

,000

2.8477

,95895

-1,429

,157

غير داٌ
(مداًد)
داٌ (مىافم
بؼدة)
غير داٌ
(مداًد)

* ًخم اجخاذ اللساز بشأن داللت الىخابج ليل الػبازاث غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ (.)0,05
* اإلاخىطـ الفسض ي ليل غبازة هى (]5/)5+4+3+2+1([ )03

هالخظ مً خالٌ هرا الجدوٌ كُمت اإلاخىطـ الخظابي إلادي اهخمام اإلاؤطظاث باإلاظؤولُت
الخحرًت ًلدز بـ ( )2.84وباهدساف مػُازي كدزه ( )0.95وهى كسٍب حدا مً اإلاخىطـ الفسض ي ()03
وكُمت " "tلخلً الػبازاث غحر دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت
جفىق ( )0.05وهي جمثل الػبازاث التي خاًد غنها ؤلاؾازاث اإلاظحرة وهي:
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 تهخم اإلاؤطظت بخىظُف أفساد مً ذوي الاخخُاحاث الخاصت.ولىً هرا ال ًىفي وحىد اخخالفاث في مظخىي اهخمام اإلاؤطظاث باإلاظؤولُت الخحرًت مً غبازة
ألخسي ،خُث هجد اإلاظخىي ألاوٌ مخىطؿاتها الخظابُت أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً
الػبازاث دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىٍاث داللت أكل أو ٌظاوي ()0.01
وهي جمثل الػبازاث التي وافم بشدة ؤلاؾازاث اإلاظحرة غليها ،وهي:

 جلىم مؤطظخىم بخلدًم إعاهاث للعماٌ في ألاعُاد ومسخلف اإلاىاطباث. حظاهم اإلاؤطظت في زعاًت ألاػفاٌ الُخامى واإلاظىين.إذا بطفت غامت اإلاؤطظاث الاكخطادًت وبالخددًد مؤطظت " "SANIAKبػحن الىبحرة ومؤطظت
""ENPECبظؿُف تهخم هىغا ما باإلاظؤولُت الخحرًت.
زالثا :عسض وجدلُل البُاهاث اإلاخعللت بمدي اهخمام إػازاث اإلاؤطظخين باإلاظؤولُت ألازالكُت
الجدوٌ زكم (ً :)39ىضح مدي اهخمام اإلاؤطظاث باإلاظؤولُت ألازالكُت
العبازاث
.44

جأزر اإلاؤطظت بعين الاعخباز حمُع
الخصابص الاحخماعُت وألازالكُت واإلاهىُت
عىد الخىظُف.

.45

جمازض اإلاؤطظت وؼاػاث وأعماٌ جخىافم
مع اللُم وألاعساف والخلالُد الاحخماعُت.
عالكاث اإلاؤطظت مع مىظفيها مبيُت على
الصدق وألاماهت والثلت.
جلتزم اإلاؤطظت بدفع حعىٍظاث للعمُل في
خالت حعسطه ألطساز هاحمت عً
اطخسدامه إلاىخجاتها.

.46

.47

اإلاظؤولُت ألازالكُت

اإلاخىطؽ
الخظابي

الاهدساف
اإلاعُازي

كُمت
""t

مظخىي
الداللت

3.3210

1,28284

2,252

,027

3.3333

1,20416

2,491

,015

3.0864

1,20621

,645

,521

اللساز
داٌ
(مىافم)
داٌ (مىافم
بؼدة)
غير داٌ
(مداًد)

3.3951

1,14760

3,098

,003

داٌ (مىافم
بؼدة)

3.2840

1,00137

2,552

,013

داٌ (مىافم
بؼدة)

* ًخم اجخاذ اللساز بشأن داللت الىخابج ليل الػبازاث غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ (.)0,05
* اإلاخىطـ الفسض ي ليل غبازة هى (]5/)5+4+3+2+1([ )03
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هالخظ مً خالٌ هرا الجدوٌ كُمت اإلاخىطـ الخظابي إلادي اهخمام اإلاؤطظاث الاكخطادًت
باإلاظؤولُت ألاخالكُت ًلدز بـ ( )3.28وباهدساف مػُازي كدزه ( )1.00وهى أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي
اإلالدز بـ( ،)03وهرا ٌػني أن الاؾازاث اإلاظحرة باإلاؤطظخحن وافلىا بشدة غلى أن مؤطظاتهم تهخم
باإلاظؤولُت ألاخالكُت وما ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت اإلالدزة بـ( )2.55وهي دالت غىد دزحاث
الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزه ()0.01؛ إذا اإلاؤطظاث الاكخطادًت تهخم
باإلاظؤولُت ألاخالكُت ولىً هرا ال ًىفي وحىد اخخالفاث في مظخىي اهخمام اإلاؤطظاث باإلاظؤولُت
ألاخالكُت مً غبازة ألخسي ملظىمت إلى زالزت مظخىٍاث:
اإلاظخىي ألاوٌ مخىطؿاتها الخظابُت أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً الػبازاث
دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىٍاث داللت أكل أو ٌظاوي ( )0.01وهي
جمثل الػبازاث التي وافم بشدة ؤلاؾازاث اإلاظحرة غليها ،وهي:
 جمازض اإلاؤطظت وؼاػاث وأعماٌ جخىافم مع اللُم وألاعساف والخلالُد الاحخماعُت. جلتزم اإلاؤطظت بدفع حعىٍظاث للعمُل في خالت حعسطه ألطساز هاحمت عً اطخسدامهإلاىخجاتها.
اإلاظخىي الثاوي مخىطؿاتها الخظابُت أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً الػبازاث
دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت جتراوح مً ( )0.02و ()0.05
وهي جمثل الػبازاث التي وافم غليها ؤلاؾازاث اإلاظحرة وهي:
 جأزر اإلاؤطظت بعين الاعخباز حمُع الخصابص الاحخماعُت وألازالكُت واإلاهىُت عىدالخىظُف.
اإلاظخىي الثالث مخىطؿاتها الخظابُت كسٍبت حدا مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً
الػبازاث غحر دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت جفىق ( )0.05وهي
جمثل الػبازاث التي خاًد غنها ؤلاؾازاث اإلاظحرة وهي:
 -عالكاث اإلاؤطظت مع مىظفيها مبيُت على الصدق وألاماهت والثلت.
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إذا بطفت غامت اإلاؤطظاث الاكخطادًت وبالخددًد مؤطظت " "SANIAKبػحن الىبحرة ومؤطظت
""ENPECبظؿُف تهخم هثحرا باإلاظؤولُت ألاخالكُت.
زابعا :عسض وجدلُل البُاهاث اإلاخعللت بمدي اهخمام إػازاث اإلاؤطظخين باإلاظؤولُت اللاهىهُت
الجدوٌ زكم (ً :)40ىضح مدي اهخمام اإلاؤطظاث باإلاظؤولُت اللاهىهُت
اإلاخىطؽ
الخظابي

الاهدساف
اإلاعُازي

كُمت
""t

مظخىي
الداللت

اللساز

.48

جدترم اإلاؤطظت حمُع اللىاهين
والدؼسَعاث الخاصت بدماًت البِئت.

3.6667

1,16190

5,164

,000

داٌ (مىافم
بؼدة)

.49

.51

العبازاث

جلىم اإلاؤطظت باإلفصاح عً ممازطاتها
الاحخماعُت لجمُع ألاػساف ذاث
اإلاصلخت.

3.5432

1,09601

4,461

,000

جلتزم اإلاؤطظت باخترام كىاهين خماًت
اإلاظتهلً.

3.8642

,90489

8,595

,000

3.6914

,94982

6,551

,000

اإلاظؤولُت اللاهىهُت

داٌ (مىافم
بؼدة)
داٌ (مىافم
بؼدة)
داٌ (مىافم
بؼدة)

* ًخم اجخاذ اللساز بشأن داللت الىخابج ليل الػبازاث غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ (.)0,05
* اإلاخىطـ الفسض ي ليل غبازة هى (]5/)5+4+3+2+1([ )03

هالخظ مً خالٌ هرا الجدوٌ كُمت اإلاخىطـ الخظابي إلادي اهخمام اإلاؤطظاث باإلاظؤولُت
اللاهىهُت ًلدز بـ ( )3.69وباهدساف مػُازي كدزه ( )0.94وهى أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي اإلالدز بـ(،)03
وهرا ٌػني أن الاؾازاث اإلاظحرة باإلاؤطظاث وافلىا بشدة غلى أن مؤطظاتهم تهخم باإلاظؤولُت اللاهىهُت
وما ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت اإلالدزة بـ( )6.55وهي دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي
الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزه ()0.00؛ إذا اإلاؤطظاث الاكخطادًت تهخم باإلاظؤولُت اللاهىهُت ألن
ول الػبازاث مخىطؿاتها الخظابُت أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي وهي:
 جدترم اإلاؤطظت حمُع اللىاهين والدؼسَعاث الخاصت بدماًت البِئت. جلىم اإلاؤطظت باإلفصاح عً ممازطاتها الاحخماعُت لجمُع ألاػساف ذاث اإلاصلخت. -جلتزم اإلاؤطظت باخترام كىاهين خماًت اإلاظتهلً.
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إذا بطفت غامت اإلاؤطظاث الاكخطادًت وبالخددًد مؤطظت " "SANIAKبػحن الىبحرة ومؤطظت
""ENPECبظؿُف تهخم هثحرا باإلاظؤولُت اللاهىهُت.
زامظا :عسض وجدلُل البُاهاث اإلاخعللت بمدي اهخمام إػازاث اإلاؤطظخين باإلاظؤولُت الاكخصادًت
الجدوٌ زكم (ً :)41ىضح مدي اهخمام اإلاؤطظاث باإلاظؤولُت الاكخصادًت
العبازاث
.51

الاحخماعُت
اإلاظؤولُت
ممازطاث
للمؤطظت تهخم فلؽ بسلم السبذ
وحعظُمه.
ٌعخلد مظيري اإلاؤطظت أن جبني
ممازطاث اإلاظؤولُت الاحخماعُت جيلفت
إطافُت لها.

.53

تهخم اإلاؤطظت بخؼبُم كىاعد اإلاىافظت
العادلت وعدم إلخاق ألاذي باإلاىافظين.
حظخسدم اإلاؤطظت الخىىىلىحُا الالشمت
إلاعالجت ألاطساز التي جلخم باإلاجخمع
والبِئت.
حظعى اإلاؤطظت حاهدة إلى شٍادة حجم
مبُعاتها بهدف جدلُم عىابد مالُت
عالُت.

.52

.54

.55

اإلاخىطؽ
الخظابي
2.9877

الاهدساف
اإلاعُازي
1,08965

كُمت
""t
-,102

مظخىي
الداللت
,919

اللساز
غير داٌ
(مداًد)

3.0370

1,04217

,320

,750

غير داٌ
(مداًد)

3.7407

,93244

7,150

,000

داٌ (مىافم
بؼدة)

3.3704

1,10050

3,029

,003

3.9506

1,05950

8,075

,000

اإلاظؤولُت الاكخصادًت

3.4173

,58754

6,392

,000

اإلاظؤولُت الاحخماعُت

3.3135

,74111

3,807

,000

داٌ (مىافم
بؼدة)
داٌ (مىافم
بؼدة)
داٌ (مىافم
بؼدة)
داٌ (مىافم
بؼدة)

* ًخم اجخاذ اللساز بشأن داللت الىخابج ليل الػبازاث غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ (.)0,05
* اإلاخىطـ الفسض ي ليل غبازة هى (]5/)5+4+3+2+1([ )03

هالخظ مً خالٌ هرا الجدوٌ كُمت اإلاخىطـ الخظابي إلادي اهخمام اإلاؤطظاث الاكخطادًت
باإلاظؤولُت الاكخطادًت ًلدز بـ ( )3.41وباهدساف مػُازي كدزه ( )0.58وهى أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي
اإلالدز بـ( ،)03وهرا ٌػني أن الاؾازاث اإلاظحرة باإلاؤطظاث وافلىا بشدة غلى أن مؤطظاتهم تهخم
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باإلاظؤولُت الاكخطادًت وما ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت اإلالدزة بـ( )6.39وهي دالت غىد دزحاث
الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزه ()0.00؛ إذا اإلاؤطظاث الاكخطادًت تهخم
بمبادا باإلاظؤولُت الاكخطادًت ولىً هرا ال ًىفي وحىد اخخالفاث في مظخىي اهخمام اإلاؤطظاث
باإلاظؤولُت الاكخطادًت مً غبازة ألخسي ملظىمت إلى مظخىٍحن:
اإلاظخىي ألاوٌ مخىطؿاتها الخظابُت أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً الػبازاث دالت
غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىٍاث داللت أكل أو ٌظاوي ( )0.01وهي جمثل
الػبازاث التي وافم بشدة ؤلاؾازاث اإلاظحرة غليها ،وهي:
 تهخم اإلاؤطظت بخؼبُم كىاعد اإلاىافظت العادلت وعدم إلخاق ألاذي باإلاىافظين. حظخسدم اإلاؤطظت الخىىىلىحُا الالشمت إلاعالجت ألاطساز التي جلخم باإلاجخمع والبِئت. حظعى اإلاؤطظت حاهدة إلى شٍادة حجم مبُعاتها بهدف جدلُم عىابد مالُت عالُت.اإلاظخىي الثاوي مخىطؿاتها الخظابُت كسٍبت حدا مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً
الػبازاث غحر دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت جفىق ( )0.05وهي
جمثل الػبازاث التي خاًد غنها ؤلاؾازاث اإلاظحرة وهي:
 ممازطاث اإلاظؤولُت الاحخماعُت للمؤطظت تهخم فلؽ بسلم السبذ وحعظُمه. ٌعخلد مظيري اإلاؤطظت أن جبني ممازطاث اإلاظؤولُت الاحخماعُت جيلفت إطافُت لها.إذا بطفت غامت اإلاؤطظاث الاكخطادًت وبالخددًد مؤطظت " "SANIAKبػحن الىبحرة
ومؤطظت" "ENPECبظؿُف تهخم هثحرا باإلاظؤولُت الاكخطادًت.
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اإلاؼلب السابع :عسض وجدلُل اإلادىز اإلاخعلم باألػساف ذاث اإلاصلخت باإلاؤطظت
إن جدلُم ول ما طبم مً أبػاد وأدواث الخىمُت اإلاظخدامت والخدلي باإلاظؤولُت الاحخماغُت
للمؤطظاث ال ًىفي في غُاب اهخمام إدازة اإلاؤطظاث بسغباث وجؿلػاث ألاؾساف ذاث اإلاطلخت
باإلاؤطظت ،بل ًجب أخرها بػحن الاغخباز ودمجها غمً اهخماماتها ،وهرا ما ًىضخه هرا اإلاؿلب.

الجدوٌ زكم (ً :)42ىضح مدي اهخمام اإلاؤطظاث باألػساف ذاث اإلاصلخت
العبازاث

اإلاخىطؽ
الخظابي

.56

جلىم اإلاؤطظت بالخعسف على حمُع
أصخاب اإلاصالح وجددًد مخؼلباتهم
وجؼلعاتهم.
عىد وطع اإلاؤطظت الطتراجُجُاتها جأزر
بعين الاعخباز أصخاب اإلاصالح.

3.5802

.58

تهخم اإلاؤطظت بالخىمُت اإلاظخدامت وحؼسن
حمُع ألاػساف ذاث اإلاصلخت في جدلُلها.

3.4074

.59

جدبنى اإلاؤطظت الخىمُت اإلاظخدامت عً
ػسٍم إػسان ول أصخاب اإلاصالح.

3.3086

.61

جأزر اإلاؤطظت بعين الاعخباز ول فئاث
أصخاب اإلاصالح (ألاطاطُين ،الثاهىٍين).

3.4074

.61

جأزر اإلاؤطظت بعين الاعخباز مخؼلباث
الصبابً الخاصت باإلاظاهمت في جدلُم
الخىمُت اإلاظخدامت.
جلخني اإلاؤطظت مظخلصماث ؤلاهخاج مً
مىزدًً يهخمىن بخدلُم أبعاد الخىمُت
اإلاظخدامت.

.57

.62

3.6914

3.6914

3.6173
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الاهدساف
اإلاعُازي
1,04453

1,07080

1,19140

1,14719

1,08141

1,05643

1,04365

كُمت
""t
5,957

4,877

3,078

2,421

3,391

5,890

5,323

مظخىي
الداللت
,000

,000

,003

,018

,001

,000

,000

اللساز
داٌ
(مىافم
بؼدة)
داٌ
(مىافم
بؼدة)
داٌ
(مىافم
بؼدة)
داٌ
(مىافم
بؼدة)
داٌ
(مىافم
بؼدة)
داٌ
(مىافم
بؼدة)
داٌ
(مىافم
بؼدة)
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.63

جلىم اإلاؤطظت بخأهُل العماٌ واإلاىظفين
وفم طىابؽ وأبعاد الخىمُت اإلاظخدامت.

ألاػساف ذاث اإلاصلخت

3.3457

1,20582

2,580

,012

داٌ
(مىافم
بؼدة)

3.5062

,94329

4,829

,000

داٌ
(مىافم
بؼدة)

* ًخم اجخاذ اللساز بشأن داللت الىخابج ليل الػبازاث غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ (.)0,05
* اإلاخىطـ الفسض ي ليل غبازة هى (]5/)5+4+3+2+1([ )03

هالخظ مً خالٌ هرا الجدوٌ كُمت اإلاخىطـ الخظابي إلادي اهخمام اإلاؤطظاث باألؾساف ذاث
اإلاطلخت ًلدز بـ ( )3.50وباهدساف مػُازي كدزه ( )0.94وهى أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي اإلالدز بـ(،)03
وهرا ٌػني أن الاؾازاث اإلاظحرة باإلاؤطظاث وافلىا بشدة غلى أن مؤطظاتهم تهخم باألؾساف ذاث
اإلاطلخت وما ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت اإلالدزة بـ( )4.82وهي دالت غىد دزحاث الخسٍت ()80
ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزه ()0.00؛ إذا اإلاؤطظاث الاكخطادًت تهخم باألؾساف ذاث
اإلاطلخت ألن ول الػبازاث مخىطؿاتها الخظابُت أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي وهي:
 جلىم اإلاؤطظت بالخعسف على حمُع أصخاب اإلاصالح وجددًد مخؼلباتهم وجؼلعاتهم. عىد وطع اإلاؤطظت الطتراجُجُاتها جأزر بعين الاعخباز أصخاب اإلاصالح. تهخم اإلاؤطظت بالخىمُت اإلاظخدامت وحؼسن حمُع ألاػساف ذاث اإلاصلخت في جدلُلها. جدبنى اإلاؤطظت الخىمُت اإلاظخدامت عً ػسٍم إػسان ول أصخاب اإلاصالح. جأزر اإلاؤطظت بعين الاعخباز ول فئاث أصخاب اإلاصالح (ألاطاطُين ،الثاهىٍين). جأزر اإلاؤطظت بعين الاعخباز مخؼلباث الصبابً الخاصت باإلاظاهمت في جدلُم الخىمُتاإلاظخدامت.
 جلخني اإلاؤطظت مظخلصماث ؤلاهخاج مً مىزدًً يهخمىن بخدلُم أبعاد الخىمُت اإلاظخدامت. جلىم اإلاؤطظت بخأهُل العماٌ واإلاىظفين وفم طىابؽ وأبعاد الخىمُت اإلاظخدامت.إذا بطفت غامت اإلاؤطظاث الاكخطادًت وبالخددًد مؤطظت " "SANIAKبػحن الىبحرة ومؤطظت
""ENPECبظؿُف تهخم هثحرا باألؾساف ذاث اإلاطلخت.
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اإلاؼلب الخامع :عسض وجدلُل اإلادىز اإلاخعلم باإلاؤطظت اإلاظخدامت
مً خالٌ مػسفت مدي اهخمام إدازة اإلاؤطظخحن مدل الدزاطت بيل ما طبم غسغه مً هلاؽ ،فئهه
جم جخطُظ هرا اإلاؿلب لػسع وجدلُل إلادي جدىٌ اإلاؤطظخحن وجىحهما هدى اإلاؤطظاث اإلاظخدامت
مً خالٌ جىفحر مخخلف الشسوؽ.
الجدوٌ زكم (ً :)43ىضح مدي جدىٌ اإلاؤطظخين إلى مؤطظاث مظخدامت
العبازاث

اإلاخىطؽ
الخظابي

الاهدساف
اإلاعُازي

كُمت
""t

مظخىي
الداللت

اللساز

3.3951

1,12560

3,159

,002

داٌ (مىافم
بؼدة)

3.7037

1,15590

5,479

,000

1,04881

4,767

,000

1,15804

2,399

,019

1,13543

3,034

,003

.64

جدمج اإلاؤطظت زهاهاث وأبعاد الخىمُت
اإلاظخدامت طمً اطتراجُجُاتها.

.65

إن خماًت البِئت مً الخلىر ٌعد مىؼللا
أطاطُا طمً اطتراجُجُت اإلاؤطظت.
حعخمد اإلاؤطظت على إدازة أعماٌ صدًلت
3.5556
للبِئت.
جلىم اإلاؤطظت بئعداد ووؼس طُاطت
3.3086
زاصت بالخىمُت اإلاظخدامت.

.68

حعمل اإلاؤطظت على مساكبت وجلُُم طُاطت
الخىمُت اإلاظخدامت.
إن جبني الخىمُت اإلاظخدامت في اإلاؤطظت
ٌظاهم في حعدًل طُاطتها لخدلُم الخؼىز 3.7654
الاًجابي.
جىظس إدازة اإلاؤطظت إلى الخىمُت اإلاظخدامت
3.0517
على أنها معىق وجيالُف إطافُت.

.71

جلىم اإلاؤطظت بخؼبُم مبادا الخىهمت
السػُدة.
حعمل اإلاؤطظت على إكامت عالكاث اجصاٌ
3.4691
ػىٍل اإلادي مع مسخلف ألاػساف الفاعلت.
حظعى اإلاؤطظت إلى إػباع زغباث وخاحاث
3.4938
ألاػساف ذاث اإلاصلخت.

.66

.67

.69

.71

.72

.73

.74

3.3827

3.2840

جلتزم اإلاؤطظت
وؤلافصاح.

بلىاعد

الؼفافُت

3.4198
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داٌ (مىافم
بؼدة)
داٌ (مىافم
بؼدة)
داٌ (مىافم
بؼدة)
داٌ (مىافم
بؼدة)

,88419

7,791

,000

داٌ (مىافم
بؼدة)

1,16561

,477

,635

غير داٌ
(مداًد)

1,13175

2,258

,027

1,17352

3,598

,001

1,13052

3,931

,000

1,34037

2,818

,006

داٌ
(مىافم)
داٌ (مىافم
بؼدة)
داٌ (مىافم
بؼدة)
داٌ (مىافم
بؼدة)
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.75

حعمل اإلاؤطظت على اخترام خلىق
ؤلاوظان.

.76

حعمل اإلاؤطظت على الخدظين اإلاظخمس
إلاىخجاتها لخدلُم جىكعاث شبابنها.
جلىم اإلاؤطظت بدمج حمُع الخيالُف
اإلاخعللت باإلاىخج في الظعس بما فيها الخيالُف 3.5556
الاحخماعُت والبُئُت.
حعخبر إدازة اإلاؤطظت أن الاهخمام بالجىاهب
2.8272
البُئُت ًىىن أهثر مً الجىاهب ألازسي.

.79

حعمل اإلاؤطظت على جدلُم ألاداء
الاكخصادي فلؽ.
جلىم اإلاؤطظت بعملُاث الخمىًٍ والؼساء
وفم ما جلخظُه مخؼلباث الخىمُت 3.5802
اإلاظخدامت.
حظخسدم اإلاؤطظت جىىىلىحُاث خدًثت
3.1358
جلخصد الؼاكت وال جلىر البِئت.

.82

حعمل اإلاؤطظت على حظىٍم مىخجاث
صدًلت للبِئت.
جسهص وؼاػاث إدازة اإلاىازد البؼسٍت في
اإلاؤطظت على اإلاظاهمت في جدلُم الخىمُت 3.2593
اإلاظخدامت.

.77

.78

.81

.81

.83

3.6790

1,22298

4,997

,000

داٌ (مىافم
بؼدة)

3.7531

1,05512

6,424

,000

داٌ (مىافم
بؼدة)

2.9506

3.4619

اإلاؤطظت اإلاظخدامت

3.4025

1,09545

4,564

,000

داٌ (مىافم
بؼدة)

1,06993

-1,454

,150

غير داٌ
(مداًد)

1,22374

-,363

,717

غير داٌ
(مداًد)

1,07080

4,877

,000

داٌ (مىافم
بؼدة)

1,20159

1,017

,312

غير داٌ
(مداًد)

1,17352

3,598

,001

داٌ (مىافم
بؼدة)

1,24276

1,878

,064

غير داٌ
(مداًد)

,77459

4,676

,000

داٌ (مىافم
بؼدة)

* ًخم اجخاذ اللساز بشأن داللت الىخابج ليل الػبازاث غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ (.)0,05
* اإلاخىطـ الفسض ي ليل غبازة هى (]5/)5+4+3+2+1([ )03

هالخظ مً خالٌ هرا الجدوٌ كُمت اإلاخىطـ الخظابي إلادي اهخمام اإلاؤطظاث للخدىٌ إلى
مؤطظاث مظخدامت ًلدز بـ ( )3.40وباهدساف مػُازي كدزه ( )0.77وهى أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي
اإلالدز بـ( ،)03وهرا ٌػني أن الاؾازاث اإلاظحرة باإلاؤطظاث وافلىا بشدة غلى أن مؤطظاتهم تهخم
بالخدىٌ إلى مؤطظاث مظخدامت وما ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت اإلالدزة بـ( )4.67وهي دالت غىد
دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزه ( ،)0.00إذا اإلاؤطظاث الاكخطادًت
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تهخم بالخدىٌ هدى مؤطظاث مظخدامت ولىً هرا ال ًىفي وحىد اخخالفاث في مظخىي اهخمام
اإلاؤطظاث بالخدىٌ إلى مؤطظاث مظخدامت مً غبازة ألخسي ملظىمت إلى زالزت مظخىٍاث:
اإلاظخىي ألاوٌ مخىطؿاتها الخظابُت أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً الػبازاث
دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىٍاث داللت أكل أو ٌظاوي ( )0.01وهي
جمثل الػبازاث التي وافم بشدة ؤلاؾازاث اإلاظحرة غليها ،وهي:
 جدمج اإلاؤطظت زهاهاث وأبعاد الخىمُت اإلاظخدامت طمً اطتراجُجُاتها. إن خماًت البِئت مً الخلىر ٌعد مىؼللا أطاطُا طمً اطتراجُجُت اإلاؤطظت. حعخمد اإلاؤطظت على إدازة أعماٌ صدًلت للبِئت. جلىم اإلاؤطظت بئعداد ووؼس طُاطت زاصت بالخىمُت اإلاظخدامت. حعمل اإلاؤطظت على مساكبت وجلُُم طُاطت الخىمُت اإلاظخدامت. إن جبني الخىمُت اإلاظخدامت في اإلاؤطظت ٌظاهم في حعدًل طُاطتها لخدلُم الخؼىزالاًجابي.
 حعمل اإلاؤطظت على إكامت عالكاث اجصاٌ ػىٍل اإلادي مع مسخلف ألاػساف الفاعلت. حظعى اإلاؤطظت إلى إػباع زغباث وخاحاث ألاػساف ذاث اإلاصلخت. جلتزم اإلاؤطظت بلىاعد الؼفافُت وؤلافصاح. حعمل اإلاؤطظت على اخترام خلىق ؤلاوظان. حعمل اإلاؤطظت على الخدظين اإلاظخمس إلاىخجاتها لخدلُم جىكعاث شبابنها. جلىم اإلاؤطظت بدمج حمُع الخيالُف اإلاخعللت باإلاىخج في الظعس بما فيها الخيالُفالاحخماعُت والبُئُت.
 جلىم اإلاؤطظت بعملُاث الخمىًٍ والؼساء وفم ما جلخظُه مخؼلباث الخىمُت اإلاظخدامت. -حعمل اإلاؤطظت على حظىٍم مىخجاث صدًلت للبِئت.
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اإلاظخىي الثاوي مخىطؿاتها الخظابُت أهبر مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً الػبازاث
دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت جتراوح مً ( )0.02و ()0.05
وهي جمثل الػبازاث التي وافم غليها ؤلاؾازاث اإلاظحرة وهي:
 جلىم اإلاؤطظت بخؼبُم مبادا الخىهمت السػُدة.اإلاظخىي الثالث مخىطؿاتها الخظابُت كسٍبت حدا مً اإلاخىطـ الفسض ي ( )03وكُمت " "tلخلً
الػبازاث غحر دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )80ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت جفىق ( )0.05وهي
جمثل الػبازاث التي خاًد غنها ؤلاؾازاث اإلاظحرة وهي:
 جىظس إدازة اإلاؤطظت إلى الخىمُت اإلاظخدامت على أنها معىق وجيالُف إطافُت. حعخبر إدازة اإلاؤطظت أن الاهخمام بالجىاهب البُئُت ًىىن أهثر مً الجىاهب ألازسي. حعمل اإلاؤطظت على جدلُم ألاداء الاكخصادي فلؽ. حظخسدم اإلاؤطظت جىىىلىحُاث خدًثت جلخصد الؼاكت وال جلىر البِئت. جسهص وؼاػاث إدازة اإلاىازد البؼسٍت في اإلاؤطظت على اإلاظاهمت في جدلُم الخىمُتاإلاظخدامت.
إذا بطفت غامت اإلاؤطظاث الاكخطادًت وبالخددًد مؤطظت " "SANIAKبػحن الىبحرة
ومؤطظت" "ENPECبظؿُف تهخم هثحرا بالخدىٌ إلى مؤطظاث مظخدامت.

اإلاؼلب الظادض :اإلالازهت بين ول مً مؤطظت  SANIAKبعين الىبيرة ومؤطظت  ENPECبظؼُف
للخدىٌ هدى جدلُم الاطخدامت
بػد غسع وجدلُل مخخلف مداوز وبىىد الاطخمازة بغسع ؤلاحابت غلى ألاطئلت والفسغُاث،
طىخطظ هرا اإلاؿلب إلحساء ملازهت بحن ول مً مؤطظت  SANIAKبػحن الىبحرة ومؤطظت ENPEC
بظؿُف للخدىٌ هدى جدلُم الاطخدامت مً خالٌ جدلُم مخخلف أبػاد الخىمُت اإلاظخدامت وما ًسجبـ
بها مً أدواث ومػاًحر وأؾساف ذاث مطلخت ومظؤولُت احخماغُت ،خُث خططىا غىاضس أو مجاالث
اإلالازهت اهؿالكا مً هره اإلاداوز.
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أوال :عسض وجدلُل البُاهاث اإلاخعللت بمدي وحىد فسوق خىٌ اهخمام اإلاؤطظخين بأبعاد الخىمُت
اإلاظخدامت
الجدوٌ زكم (ً :)44ىضح مدي وحىد فسوق في اهخمام اإلاؤطظاث بأبعاد الخىمُت اإلاظخدامت بين
مؤطظت " "SANIAKومؤطظت ""ENPEC
اإلادىز

البعد
الاكخصادي

البعد
الاحخماعي

اإلاؤطظت

اإلاخىطؽ
الخظابي

الاهدساف
اإلاعُازي

مؤطظت
""SANIAK

4.0602

,60573
4,076

مؤطظت
""ENPEC

3.4037

,84199

مؤطظت
""SANIAK

3.8889

,82904
5,257

مؤطظت
""ENPEC

2.8148

1,00956

مؤطظت
""SANIAK

3.5509

,58665
3,953

العد البُئي

أبعاد
الخىمُت
اإلاظخدامت

كُمت
""t

مؤطظت
""ENPEC

2.8815

,92770

مؤطظت
""SANIAK

3.8333

,59953

مؤطظت
""ENPEC

3.0333

,84208

4,986

مظخىي
الداللت

,000

,000

,000

,000

* ًخم اجخاذ اللساز بشأن داللت الىخابج غىد دزحاث الخسٍت ( )79ومظخىي الخؿأ (.)0.05
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اللساز
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK

الفصل اخلامس :عرض وحتليل حماور وبنود الاس امترة واس تعراض أمه النتاجئ واختبار الفرضيات
هالخظ مً خالٌ هرا الجدوٌ أن اإلاخىطـ الخظابي إلادي اهخمام اإلاؤطظاث بأبعاد الخىمُت
اإلاظخدامت في مؤطظت "ً "SANIAKلدز بـ( )3.83باهدساف مػُازي كدزه ( )0.59وهى أهبر مً اإلاخىطـ
الخظابي في مؤطظت " "ENPECاإلالدز بـ( )3.03باهدساف مػُازي كدزه (.)0.84
وهى ما ٌػني أهه جىحد فسوق في مدي اهخمام اإلاؤطظاث بالخىمُت اإلاظخدامت بين مؤطظت
" "SANIAKومؤطظت " "ENPECلطالح مؤطظت " ،"SANIAKوما ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت
بُنهما اإلالدزة بـ( )4.98وهي دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )79ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزة
(.)0.00
أما أبػاد الخىمُت اإلاظخدامت فجاء اإلاخىطـ الخظابي إلادي اهخمام اإلاؤطظاث بالبعد الاكخصادي
هبعد مً أبعاد الخىمُت اإلاظخدامت في مؤطظت "ً "SANIAKلدز بـ( )4.06باهدساف مػُازي كدزه ()0.60
وهى أهبر مً اإلاخىطـ الخظابي في مؤطظت " "ENPECاإلالدز ب ـ( )3.40باهدساف مػُازي كدزه (.)0.84
وهى ما ٌػني أهه جىحد فسوق في مدي اهخمام اإلاؤطظاث بالبعد الاكخصادي بين مؤطظت
" "SANIAKومؤطظت " "ENPECلطالح مؤطظت " ،"SANIAKوما ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت
بُنهما اإلالدزة بـ( )4.07وهي دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )79ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزة
(.)0.00
أما البػد الاحخماعي فجاء مخىطؿه الخظابي في مؤطظت "ً "SANIAKلدز بـ( )3.88باهدساف
مػُازي كدزه ( )0.82وهى أهبر مً اإلاخىطـ الخظابي في مؤطظت " "ENPECاإلالدز بـ( )2.81باهدساف
مػُازي كدزه (.)1.00
وهى ما ٌػني أهه جىحد فسوق في مدي اهخمام اإلاؤطظاث بالبػد الاحخماعي بين مؤطظت
" "SANIAKومؤطظت " "ENPECلطالح مؤطظت " ،"SANIAKوما ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت
بُنهما اإلالدزة بـ( )5.25وهي دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )79ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزة
(.)0.00
أما البػد البُئي فجاء مخىطؿه الخظابي في مؤطظت "ً "SANIAKلدز بـ( )3.55باهدساف مػُازي
كدزه ( )0.58وهى أهبر مً مخىطؿه الخظابي في مؤطظت " "ENPECاإلالدز بـ( )2.88باهدساف مػُازي
كدزه (.)0.92
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وهى ما ٌػني أهه جىحد فسوق في مدي اهخمام اإلاؤطظاث بالبعد البُئي بين مؤطظت ""SANIAK
ومؤطظت " "ENPECلطالح مؤطظت " ،"SANIAKوما ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت بُنهما اإلالدزة
بـ( )3.95وهي دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )79ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزة (.)0.00
إذا ًمىً اللىٌ أهه :جىحد فسوق ذاث داللت إخطابُت في مدي اهخمام اإلاؤطظاث بأبعاد الخىمُت
اإلاظخدامت بين مؤطظت " "SANIAKومؤطظت " "ENPECلطالح مؤطظت " "SANIAKواإلاخمثلت في
ول مً البعد الاكخصادي والبعد الاحخماعي والبعد البُئي ،وَػىد ذلً إلى:
غلى السغم مً الىخابج الػػُفت التي خللتها اإلاؤطظخحن في الظىىاث الثالزت ألاخحرة في اإلاجاٌ
الاكخطادي ( جدلُل جؿىز حجم ؤلاهخاج واإلابُػاث وزكم ألاغماٌ) أًً حشهد اإلاؤطظخحن مىافظت هبحرة
مً ؾسف اإلاؤطظاث الخاضت ومً ؾسف اإلاظخىزدًً مً الخازج وهرا ما أزس طلبا غلى البػد
الاكخطادي وهرا ما اوػىع طلبا اهخمام اإلاؤطظخحن بيل مً البػد الاحخماعي والبُئي وغلى اإلاظاهمت
في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت هيل.
غحر أهىا سجلىا مً خالٌ هخابج الخدلُل ؤلاخطاةي وإحساء مخخلف اإلالابالث مؼ مظؤولي
اإلاؤطظخحن الػصٍمت وؤلازادة الىبحرة لدي إؾازاث مؤطظت  SANIAKهدى غسوزة الاهخمام بمخخلف
أبػاد الخىمُت اإلاظخدامت وبأهمُت الخدىٌ إلى اإلاؤطظت اإلاظخدامت ،غىع الفخىز وغػف ؤلاكباٌ إلاثل
هره الجىاهب لدي إؾازاث مؤطظت  ENPECطؿُف.
زاهُا :عسض وجدلُل البُاهاث اإلاخعللت بمدي وحىد فسوق خىٌ اهخمام اإلاؤطظخين بخؼبُم أدواث
جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت
الجدوٌ زكم (ً :)45ىضح مدي وحىد فسوق في أدواث جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت بين مؤطظت
" "SANIAKومؤطظت ""ENPEC
اإلادىز

ISO 9001

اإلاؤطظت

اإلاخىطؽ
الخظابي

الاهدساف
اإلاعُازي

مؤطظت
""SANIAK

3.6991

,72025

مؤطظت
""ENPEC

3,5111

,69304
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كُمت
""t
1,187

مظخىي
الداللت
,239

اللساز
غير داٌ (ال جىحد
فسوق)
غير داٌ (ال جىحد
فسوق)
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مؤطظت
""SANIAK

3,8175

,64759
4,868

ISO14001
مؤطظت
""ENPEC

2,9365

,97442

مؤطظت
""SANIAK

3,9556

,75458
5,642

ISO 26000

أدواث جدلُم
الخىمُت
اإلاظخدامت

مؤطظت
""ENPEC

2,8844

,95393

مؤطظت
""SANIAK

3,8240

,66226

مؤطظت
""ENPEC

3,1107

,80056

4,388

,000

,000

,000

داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK

* ًخم اجخاذ اللساز بشأن داللت الىخابج غىد دزحاث الخسٍت ( )79ومظخىي الخؿأ (.)0.05

هالخظ مً خالٌ هرا الجدوٌ أن اإلاخىطـ الخظابي إلادي اهخمام اإلاؤطظاث بأدواث جدلُم
الخىمُت اإلاظخدامت في مؤطظت "ً "SANIAKلدز بـ( )3.82باهدساف مػُازي كدزه ( )0.66وهى أهبر مً
اإلاخىطـ الخظابي في مؤطظت " "ENPECاإلالدز بـ( )3.11باهدساف مػُازي كدزه (.)0.80
وهى ما ٌػني أهه جىحد فسوق في مدي اهخمام اإلاؤطظاث بأدواث جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت بين
مؤطظت " "SANIAKومؤطظت " "ENPECلطالح مؤطظت " ،"SANIAKوما ًؤهد ذلً هي كُمت ""t
اإلادظىبت بُنهما اإلالدزة بـ( )4.38وهي دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )79ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي
داللت كدزة (.)0.00
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أما أدواث جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت فجاء اإلاخىطـ الخظابي لـ  ISO 9001في مؤطظت ""SANIAK
ًلدز بـ( )3.69باهدساف مػُازي كدزه ( )0.72وهى كسٍب حدا مً اإلاخىطـ الخظابي في مؤطظت
""ENPECاإلالدز بـ( )3.51باهدساف مػُازي كدزه (.)0.69
وهى ما ٌػني أهه ال جىحد فسوق في  ISO 9001بين مؤطظت " "SANIAKومؤطظت " ،"ENPECوما
ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت بُنهما اإلالدزة بـ( )1.18وهي غحر دالت غىد دزحاث الخسٍت ()79
ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزة (.)0.23
أما أدواث جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت فجاء اإلاخىطـ الخظابي لـ  ISO 14001في مؤطظت
"ً "SANIAKلدز بـ()3.81باهدساف مػُازي كدزه ( )0.64وهى أهبر مً اإلاخىطـ الخظابي في مؤطظت
""ENPECاإلالدز بـ( )2.93باهدساف مػُازي كدزه (.)0.97
وهى ما ٌػني أهه جىحد فسوق في مدي اهخمام اإلاؤطظاث ب  ISO 14001بين مؤطظت ""SANIAK
ومؤطظت " "ENPECلطالح مؤطظت " ،"SANIAKوما ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت بُنهما اإلالدزة
بـ( )4.86وهي دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )79ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزة (.)0.00
أما أدواث جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت فجاء اإلاخىطـ الخظابي لـ  ISO 26000في مؤطظت ""SANIAK
ًلدز بـ( )3.95باهدساف مػُازي كدزه ( )0.75وهى أهبر مً اإلاخىطـ الخظابي في مؤطظت
""ENPECاإلالدز بـ( )2.88باهدساف مػُازي كدزه (.)0.95
وهى ما ٌػني أهه جىحد فسوق في مدي اهخمام اإلاؤطظاث ب  ISO 26000بين مؤطظت
" "SANIAKومؤطظت " "ENPECلطالح مؤطظت " ،"SANIAKوما ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت
بُنهما اإلالدزة بـ( )5.64وهي دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )79ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزة
(.)0.00
إذا ًمىً اللىٌ أهه :جىحد فسوق ذاث داللت إخطابُت في مدي اهخمام اإلاؤطظاث بأدواث جدلُم
الخىمُت اإلاظخدامت بين مؤطظت " "SANIAKومؤطظت " "ENPECلطالح مؤطظت ""SANIAK
واإلاخمثلت في ول مً ،ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000
ٌػىد ذلً إلى إدزان مدي أهمُت إدازة ول مً اإلاؤطظخحن مدل الدزاطت بػسوزة الخطىٌ غلى
هره الشهاداث بل والػمل الجاد بمبادئها وما جلخػُه مً إحساءاث باغخبازها أدواث مهمت إلاظاهمت
اإلاؤطظخحن في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت ومفخاح أطاس ي للخدىٌ إلى مؤطظاث مظخدامت ،غحر أن هخابج
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الاطخمازة وما الخظىاه مً مالخظاث ومً خالٌ خدًثىا مؼ مظؤولي اإلاؤطظخحن جبحن لىا مدي الخباًً
في إكباٌ اإلاؤطظخحن غلى الخطىٌ غلى هره الشهاداث ،إذ جخجه إدازة مؤطظت  SANIAKإلى إًالء
أهمُت بالغت لهرا الجاهب وٍخجلى ذلً مً خالٌ مخابػتها للخطىٌ غلى أخدر اليسخ لهره الشهاداث
فهي خاضلت غلى ول مً شهادة ( ISO 9001, ISO 14001اإلالخم زكم  09و  )10وهي بطدد الخدػحر
للخطىٌ غلى شهادة  ISO 26000اإلاخػللت باإلاظؤولُت الاحخماغُت وحظعى مظخلبال للخطىٌ غليها غلى
السغم مً أنها جؿبم بػؼ اإلامازطاث الاًجابُت للمظؤولُت الاحخماغُت.
غلى غىع مؤطظت  ENPECبظؿُف التي ال حػحر الاهخمام اليافي إلاثل هره الشهاداث وحػخبرها زاهىٍت أو
غحر مهمت مىخفُت فلـ بشهادة  ISO 9001/ 2008اليسخت اللدًمت غلى السغم مً كُامها ببػؼ
ؤلاحساءاث واإلامازطاث هؿب الػمل ،خىادر الػمل ،وإدازة الىفاًاث ...الخ.
زالثا :عسض وجدلُل البُاهاث اإلاخعللت بمدي وحىد فسوق خىٌ اهخمام اإلاؤطظخين باإلاظؤولُت
الاحخماعُت
الجدوٌ زكم (ً :)46ىضح مدي وحىد فسوق في اإلاظؤولُت الاحخماعُت بين مؤطظت ""SANIAK
ومؤطظت ""ENPEC
اإلادىز

فهم
اإلاظؤولُت
الاحخماعُت

اإلاظؤولُت
الخيرًت

اإلاؤطظت

اإلاخىطؽ
الخظابي

الاهدساف
اإلاعُازي

مؤطظت
""SANIAK

3,6042

,89916

مؤطظت
""ENPEC

3,1056

1,05055

مؤطظت
""SANIAK

3,1944

,77408

مؤطظت
""ENPEC

كُمت
""t

2,300

3,149
2,5704

1,00911
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مظخىي
الداللت

,024

,002

اللساز
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
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اإلاظؤولُت
ألازالكُت

اإلاظؤولُت
اللاهىهُت

اإلاظؤولُت
الاكخصادًت

اإلاظؤولُت
الاحخماعُت

مؤطظت
""SANIAK

3,7292

,86474
3,930

مؤطظت
""ENPEC

2,9278

,96769

مؤطظت
""SANIAK

4,2870

,66739
6,260

مؤطظت
""ENPEC

3,2148

,87373

مؤطظت
""SANIAK

3,3444

,65659

مؤطظت
""ENPEC

3,4756

,52620

مؤطظت
""SANIAK

3,6319

,63641

مؤطظت
""ENPEC

-,974

3,781
3,0588

,000

,000

,334

,000

,72609

داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
غير داٌ (ال جىحد
فسوق)
غير داٌ (ال جىحد
فسوق)
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK

* ًخم اجخاذ اللساز بشأن داللت الىخابج غىد دزحاث الخسٍت ( )79ومظخىي الخؿأ (.)0.05

هالخظ مً خالٌ هرا الجدوٌ أن اإلاخىطـ الخظابي إلادي اهخمام اإلاؤطظاث باإلاظؤولُت
الاحخماغُت في مؤطظت "ً "SANIAKلدز بـ( )3.63باهدساف مػُازي كدزه ( )0.63وهى أهبر مً اإلاخىطـ
الخظابي في مؤطظت " "ENPECاإلالدز بـ( )3.05باهدساف مػُازي كدزه (.)0.72
وهى ما ٌػني أهه جىحد فسوق في مدي اهخمام اإلاؤطظاث باإلاظؤولُت الاحخماغُت بين مؤطظت
" "SANIAKومؤطظت " "ENPECلطالح مؤطظت " ،"SANIAKوما ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت
بُنهما اإلالدزة بـ( )3.78وهي دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )79ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزة
(.)0.00
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أما اإلاظؤولُت الاحخماغُت للمؤطظاث فجاء اإلاخىطـ الخظابي لـفهم اإلاظؤولُت الاحخماغُت في
مؤطظت "ً "SANIAKلدز بـ( )3.60باهدساف مػُازي كدزه ( )0.89وهى أهبر مً اإلاخىطـ الخظابي في
مؤطظت " "ENPECاإلالدز بـ( )3.10باهدساف مػُازي كدزه (.)1.05
وهى ما ٌػني أهه جىحد فسوق في فهم اإلاظؤولُت الاحخماغُت بين مؤطظت " "SANIAKومؤطظت
" ،"ENPECوما ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت بُنهما اإلالدزة بـ( )2,3وهي دالت غىد دزحاث الخسٍت
( )79ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزة (.)0.02
أما اإلاظؤولُت الاحخماغُت للمؤطظاث فجاء اإلاخىطـ الخظابي لـلمظؤولُت الخيرًت في مؤطظت
"ً "SANIAKلدز بـ()3.19باهدساف مػُازي كدزه ( )0.77وهى أهبر مً اإلاخىطـ الخظابي في مؤطظت
""ENPECاإلالدز بـ( )2.57باهدساف مػُازي كدزه (.)1.00
وهى ما ٌػني أهه جىحد فسوق في مدي اهخمام اإلاؤطظاث باإلاظؤولُت الخحرًت بين مؤطظت
" "SANIAKومؤطظت " "ENPECلطالح مؤطظت " ،"SANIAKوما ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت
بُنهما اإلالدزة بـ( )3,14وهي دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )79ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزة
(.)0.00
أما اإلاظؤولُت الاحخماغُت للمؤطظاث فجاء اإلاخىطـ الخظابي لـلمظؤولُت ألاخالكُت في مؤطظت
"ً "SANIAKلدز بـ( )3.72باهدساف مػُازي كدزه ( )0.86وهى أهبر مً اإلاخىطـ الخظابي في مؤطظت
""ENPECاإلالدز بـ( )2.92باهدساف مػُازي كدزه (.)0.96
وهى ما ٌػني أهه جىحد فسوق في مدي اهخمام اإلاؤطظاث باإلاظؤولُت ألاخالكُت بين مؤطظت
" "SANIAKومؤطظت " "ENPECلطالح مؤطظت " ،"SANIAKوما ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت
بُنهما اإلالدزة بـ( )3,93وهي دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )79ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزة
(.)0.00
أما اإلاظؤولُت الاحخماغُت للمؤطظاث فجاء اإلاخىطـ الخظابي لـلمظؤولُت اللاهىهُت في مؤطظت
"ً "SANIAKلدز بـ( )4.28باهدساف مػُازي كدزه ( )0.66وهى أهبر مً اإلاخىطـ الخظابي في مؤطظت
""ENPECاإلالدز بـ( )3.21باهدساف مػُازي كدزه (.)0.87

269

الفصل اخلامس :عرض وحتليل حماور وبنود الاس امترة واس تعراض أمه النتاجئ واختبار الفرضيات
وهى ما ٌػني أهه جىحد فسوق في اإلاظؤولُت اللاهىهُت بين مؤطظت " "SANIAKومؤطظت
" ،"ENPECوما ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت بُنهما اإلالدزة بـ( )6,26وهي دالت غىد دزحاث الخسٍت
( )79ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزة (.)0.00
أما اإلاظؤولُت الاحخماغُت للمؤطظاث فجاء اإلاخىطـ الخظابي لـلمظؤولُت الاكخطادًت في مؤطظت
"ً "SANIAKلدز بـ( )3.34باهدساف مػُازي كدزه ( )0.65وهى كسٍب حدا مً اإلاخىطـ الخظابي في
مؤطظت " "ENPECاإلالدز بـ( )3.47باهدساف مػُازي كدزه (.)0.52
وهى ما ٌػني أهه ال جىحد فسوق في اإلاظؤولُت الاكخطادًت بحن مؤطظت " "SANIAKومؤطظت
" ،"ENPECوما ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت بُنهما اإلالدزة بـ( )-0.97وهي غحر دالت غىد دزحاث
الخسٍت ( )79ومظخىي الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزة (.)0.33
إذا ًمى ـ ــً الل ـ ــىٌ أه ـ ــه :جىح ـ ــد ف ـ ــسوق ذاث دالل ـ ــت إخط ـ ــابُت ف ـ ــي م ـ ــدي اهخم ـ ــام اإلاؤطظ ـ ــاث باإلاظ ـ ــؤولُت
الاحخماغُ ــت ب ــحن مؤطظ ــت " "SANIAKومؤطظ ــت " "ENPECلط ــالح مؤطظ ــت " "SANIAKواإلاخمثل ــت ف ــي و ــل
مـ ـ ــً فهـ ـ ــم اإلاظـ ـ ــؤولُت الاحخماغُـ ـ ــت واإلاظـ ـ ــؤولُت الخحرًـ ـ ــت ،اإلاظـ ـ ــؤولُت ألاخالكُـ ـ ــت ،اإلاظـ ـ ــؤولُت اللاهىهُـ ـ ــت
واإلاظؤولُت الاكخطادًت وَػىد ذلً إلى:
 و ـ ــىن و ـ ــل م ـ ــً إدازة اإلاؤطظ ـ ــخحن له ـ ــا بػ ـ ــؼ اإلاف ـ ــاهُم ألاولُ ـ ــت خ ـ ــىٌ اإلاظ ـ ــؤولُت الاحخماغُ ـ ــتللمؤطظاث.
 الجىاهب الاكخطادًت في اإلاؤطظخحن حػخبر هىغا ما غـػُفت ،وذلـً هدُجـت اإلاىافظـت التـي جىاحههـاول مً اإلاؤطظخحن مً ؾسف اإلاؤطظاث الخاضت اإلاىخجت أو اإلاظخىزدة إلاىخجاث اإلاؤطظخحن.
 خالف ــا للىلؿخ ــحن الظ ــابلخحن ف ــئن مؤطظ ــت  SANIAKجخف ــىق ف ــي جدلُله ــا لي ــل م ــً اإلاظ ــؤولُتالخحرًت وألاخالكُت واللاهىهُت هرا ما ًبرشه الىخابج اإلاخػللت بالخدلُل ؤلاخطاةي.
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زابعا :عسض وجدلُل البُاهاث اإلاخعللت بمدي وحىد فسوق خىٌ اهخمام اإلاؤطظخين باألػساف ذاث
اإلاصلخت
الجدوٌ زكم (ً :)47ىضح مدي وحىد فسوق في اهخمام اإلاؤطظاث باألػساف ذاث اإلاصلخت بين
مؤطظت " "SANIAKومؤطظت ""ENPEC
اإلادىز

ألاػساف
ذاث
اإلاصلخت

اإلاؤطظت

اإلاخىطؽ
الخظابي

الاهدساف
اإلاعُازي

مؤطظت
""SANIAK

3,9444

,89963

مؤطظت
""ENPEC

3,1556

,83136

كُمت
""t

4,055

مظخىي
الداللت

,000

اللساز
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK

* ًخم اجخاذ اللساز بشأن داللت الىخابج غىد دزحاث الخسٍت ( )79ومظخىي الخؿأ (.)0.05

هالخظ مً خالٌ هرا الجدوٌ أن اإلاخىطـ الخظابي إلادي اهخمام اإلاؤطظاث باألػساف ذاث
اإلاصلخت في مؤطظت "ً "SANIAKلدز بـ( )3.94باهدساف مػُازي كدزه ( )0.89وهى أهبر مً اإلاخىطـ
الخظابي في مؤطظت " "ENPECاإلالدز بـ( )3.15باهدساف مػُازي كدزه (.)0.83
وهى ما ٌػني أهه جىحد فسوق ذاث داللت إخطابُت في مدي اهخمام اإلاؤطظاث باألػساف ذاث
اإلاصلخت بين مؤطظت " "SANIAKومؤطظت " "ENPECلطالح مؤطظت " ،"SANIAKوما ًؤهد ذلً
هي كُمت " "tاإلادظىبت بُنهما اإلالدزة بـ( )4.05وهي دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )79ومظخىي الخؿأ
( )0.05بمظخىي داللت كدزة (.)0.00
إذا ًمىــً اللــىٌ أهــه :جىحــد فــسوق ذاث داللــت إخطــابُت فــي مــدي اهخمــام اإلاؤطظــاث بــاألؾساف ذاث
اإلاطلخت بحن مؤطظت " "SANIAKومؤطظت " "ENPECلطالح مؤطظت " ،"SANIAKوَػىد ذلً إلى:
 الاهخم ـ ـ ــام الىبح ـ ـ ــر م ـ ـ ــً كب ـ ـ ــل مؤطظ ـ ـ ــت  SANIAKلجمُ ـ ـ ــؼ ألاؾ ـ ـ ـساف ذاث اإلاط ـ ـ ــلخت ال ـ ـ ــداخلُحنوالخـ ــازحُحن ،إذ حػمـ ــل إدازة اإلاؤطظـ ــت غلـ ــى ألاخـ ــر بػـ ــحن الاغخبـ ــاز حمُـ ــؼ جؿلػـ ــاث واهخمامـ ــاث
مخخلف ألاؾساف ذاث اإلاطلخت باإلاؤطظت غمً وشاؾاتها ؤلادازٍت.
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 غلى غىع مؤطظت  ،SANIAKفان ألاؾساف ذاث اإلاطلخت فـي مؤطظـت  ENPECحػخبـر مدـدودة،وــىن أهــم ؾــسف ذو مطــلخت جخػامــل مػــه هــره اإلاؤطظــت هــى اإلاؤطظــاث الىؾىُــت اإلاخمثلــت فــي (
الجــِش الــىؾني ،الــدزن الــىؾني ،الشــسؾت) ،هــرا مــا ًللــل مــً اهخمامهــا بــاألؾساف ذاث اإلاطــلخت
ألاخسي ،وىن ما ًلدز ب ـ  %85مً مبُػاتها جىحه لهرا اللؿاع.
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اإلابدث الثاوي :ازخباز الفسطُاث واطخعساض أهم الىخابج.
بػد الخؿسق إلى مىغىع بدثىا مً الجاهب الىظسي وجددًد مجمىغت مً الفسغُاث في شيلها
الىظسي ،هداوٌ آلان حظلُـ الػىء غلى هُفُت ؤلاحابت غلى هره الفسغُاث وإزباث صختها مً غدمها
مً خالٌ الاغخماد غلى الىخابج التي جىضلىا إليها باالغخماد غلى مجمىغت ألادواث ؤلاخطابُت ذاث الطلت
باإلاىغىع في هلؿت أولى ،زم هداوٌ اطخػساع أهم الىخابج والخىضُاث اإلاخػللت باإلاىغىع.
اإلاؼلب ألاوٌ :مدي إحابت الدزاطت على الفسطُاث
جىص الفسطُت الفسعُت ألاولى على ما ًلي:

جىلي اإلاؤطظاث الاكخصادًت الجصابسٍت الاهخمام اليافي لخدلُم مسخلف أبعاد الخىمُت
اإلاظخدامت.

الجدوٌ زكم (ً :) 48ىضح هخابج ازخباز معامل الاهدداز لخأزير أبعاد الخىمُت اإلاظخدامت على
اإلاؤطظت اإلاظخدامت
معادلت الاهدداز
اإلاعامالث الخؼأ
اإلاعُازي
""B

ازخباز ()F
كُمت
"" F

مظخىي
الداللت

ازخباز()t
كُمت
""t

مظخىي
الداللت

معامل
الخددًد
2

اللساز

" "R
داٌ (ًؤزس

الثابذ (باقي
العىامل
ألازسي)

0.556

0.205

البػد
الاكخطادي

,291

,082

إًجابا
2.716

0.008

وبدزحت
هبيرة حدا)

89,862

,778

,000

داٌ (ًؤزس
إًجابا

3,563

,001

وبدزحت
هبيرة حدا)
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داٌ (ًؤزس
إًجابا

البػد
الاحخماعي

,165

,077

2,140

,035

الػد البُئي

,386

,086

4,472

,000

وبدزحت
هبيرة)
داٌ (ًؤزس
إًجابا
وبدزحت
هبيرة حدا)
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هالخ ــظ م ــً خ ــالٌ الج ــدوٌ أن هخ ــابج ه ــرا الج ــدوٌ ملبىل ــت إخط ــابُا خُ ــث بلغ ــذ كُم ــت " " F
( )89.86وه ــي دال ــت بمظ ــخىي الدالل ــت ك ــدزه ( ،)0.00وه ــرا ًؤه ــد وح ــىد دالل ــت إخط ــابُت لخ ــأزحر اإلاخغح ــر
اإلاظ ــخلل (أبػ ــاد الخىمُ ــت اإلاظ ــخدامت) وحػصٍ ــصه للمخغح ــر الخ ــابؼ (اإلاؤطظ ــت اإلاظ ــخدامت) للمؤطظ ــاث مد ــل
الدزاطت.
همــا بلغــذ كُمــت " "tاإلادظــىبت ليــل مــً البػــد الاكخطــادي والبػــد الاحخمــاعي والبػــد البُئــي ب ـ
( )03.56و( )02.14و()04.47غل ــى الخ ــىالي وه ــي دال ــت بمظ ــخىي دالل ــت ك ــدزه ( )0.00و( )0.03و(،)0.00
وهـى مــا حشـحر إلُــه كُمــت اإلاػامـل " "Bالتــي حػنـي أن الخغحــر فــي كُمـت اإلاخغحـراث اإلاظـخللت (البػــد الاكخطــادي
والاحخم ـ ــاعي والبػ ـ ــد البُئ ـ ــي هأبػ ـ ــاد للخىمُ ـ ــت اإلاظ ـ ــخدامت) بىخ ـ ــدة واخ ـ ــدة ًلابل ـ ــه حغح ـ ــر بمل ـ ــداز ()0.29
و()0.16و( )0.38غل ــى الخ ــىالي ف ــي اإلاخغح ــر الخ ــابؼ (اإلاؤطظ ــت اإلاظ ــخدامت) ،وه ــره اإلاخغح ـراث اإلاظ ــخللت جفظ ــس
خظ ـ ــب مػام ـ ــل الخددً ـ ــد ( )R2اإلال ـ ــدز بـ ـ ـ( )0.778م ـ ــً الخب ـ ــاًً ف ـ ــي اإلاخغح ـ ــر الخ ـ ــابؼ ،أي أن ( )%77.8م ـ ــً
الخغحـ ـ ـراث الخاض ـ ــلت غل ـ ــى مظ ـ ــخىي اإلاؤطظ ـ ــت اإلاظ ـ ــخدامت ط ـ ــب ها حغحـ ـ ـراث غل ـ ــى مظ ـ ــخىي أبػ ـ ــاد الخىمُ ـ ــت
اإلاظ ــخدامت ،ملاب ــل دالل ــت كُم ــت " "tلب ــاقي الػىام ــل ألاخ ــسي بمظ ــخىي دالل ــت ك ــدزه ( ،)0.00وه ــى م ــا ًؤه ــد
وحىد غىامل أخسي حػصش وجؤزس أًػا غلى اإلاؤطظت اإلاظخدامت.
وغلُه ًمىً اللىٌ أن :البعد الاكخصادي والبعد البُئي هأبعاد للخىمُت اإلاظخدامت ٌعصشان
وٍؤزسان إًجابا وبدزحت هبيرة حدا على اإلاؤطظت اإلاظخدامت في خين هجد أن البعد الاحخماعي ٌعصش
وٍؤزس إًجابا وبدزحت هبيرة فلؽ ،وَػىد ذلً إلى :وىن ول مً إدازة مؤطظت  SANIAKبػحن الىبحرة
وإدازة مؤطظت  ENPECطؿُف جىلي الاهخمام اليافي والالبم إلاخخلف أبػاد الخىمُت اإلاظخدامت ( البػد
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الاكخطادي والبُئي بدزحت هبحرة حدا ،والبػد الاحخماعي بدزحت هبحرة) ،وهرا ما بُيخه هخابج الخدلُل
ؤلاخطاةي اإلاشاز إليها طابلا في غسع وجدلُل اإلادىز ألاوٌ اإلاخػلم بمدي اهخمام اإلاؤطظخحن بمخخلف
أبػاد الخىمُت اإلاظخدامت ،وهرا ما ًؤهد صدق وصخت الفسطُت الفسعُت ألاولى.

جىص الفسطُت الفسعُت الثاهُت على ما ًلي:

هىان العدًد مً ألادواث التي ًمىً مً زاللها للمؤطظاث الاكخصادًت الجصابسٍت جدلُم
الخىمُت اإلاظخدامت.

الجدوٌ زكم (ً :) 49ىضح هخابج ازخباز معامل الاهدداز لخأزير مسخلف أدواث جدلُم الخىمُت
اإلاظخدامت على اإلاؤطظت اإلاظخدامت
معادلت الاهدداز
اإلاعامالث الخؼأ
اإلاعُازي
""B

ازخباز ()F
كُمت
"" F

مظخىي
الداللت

ازخباز()t
كُمت
""t

مظخىي
الداللت

معامل
الخددًد
2

اللساز

" "R
داٌ (ًؤزس

الثابذ (باقي
العىامل
ألازسي)

0.600

0.194

إًجابا
3.091

0.003

وبدزحت
هبيرة حدا)

118,077

,821

,000

ISO 9001

,187

,075

2,494

,015

ISO14001

,445

,084

5,267

,000

داٌ (ًؤزس
إًجابا
وبدزحت
هبيرة حدا)
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وبدزحت
هبيرة حدا)
داٌ (ًؤزس
إًجابا
ISO 26000

,194

2,458

,079

,016

وبدزحت
هبيرة حدا)
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هالخـ ــظ مـ ــً خـ ــالٌ الجـ ــدوٌ أن هخـ ــابج هـ ــرا الجـ ــدوٌ ملبىلـ ــت إخطـ ــابُا خُـ ــث بلغـ ــذ كُمـ ــت ""F
( )118.07وه ــي دال ــت بمظ ــخىي الدالل ــت ك ــدزه ( ،)0.00وه ــرا ًؤه ــد وح ــىد دالل ــت إخط ــابُت لخ ــأزحر وحػصٍ ــص
اإلاخغحــر اإلاظــخلل (أدواث جدلُــم الخىمُــت اإلاظــخدامت واإلاخمثلــت فــي أهــم اإلاػــاًحر اللُاطــُت الػاإلاُــت اإلاخػللــت
بخدلُم الخىمُت اإلاظخدامت) غلى اإلاخغحر الخابؼ (اإلاؤطظت اإلاظخدامت) للمؤطظاث مدل الدزاطت.
هم ــا بلغ ــذ كُم ــت " "tاإلادظ ــىبت لي ــل  ISO 9001و ISO14001و ISO 26000بـ ـ ـ ()02.49
و( )05.26و()02.45غلى الخىالي وهي دالت بمظـخىي داللـت كـدزه ( )0.01و( )0.00و( ،)0.01وهـى مـا حشـحر
إلُـ ــه كُم ـ ــت اإلاػام ـ ــل " "Bالت ـ ــي حػن ـ ــي أن الخغح ـ ــر الخاض ـ ــل ف ـ ــي كُم ـ ــت اإلاخغح ـ ـراث اإلاظ ـ ــخللت (9001

ISO

و ISO14001و ISO 26000ه ــأدواث لخدلُ ــم الخىمُ ــت اإلاظ ــخدامت) بىخ ــدة واخ ــدة ًلابل ــه حغح ــر بمل ــداز
( )0.18و()0.44و( )0.19غلــى الخــىالي فــي اإلاخغحــر الخــابؼ (اإلاؤطظــت اإلاظــخدامت) ،وهــره اإلاخغح ـراث اإلاظــخللت
جفظــس خظــب مػامــل الخددًــد ( )R2اإلالــدز ب ـ( )0.821مــً الخبــاًً فــي اإلاخغحــر الخــابؼ ،أي أن ( )%82.1مــً
الخغحـراث الخاضــلت غلــى مظــخىي اإلاؤطظــت اإلاظــخدامت طــب ها حغحـراث غلــى مظــخىي أدواث جدلُــم الخىمُــت
اإلاظ ــخدامت ،ملاب ــل دالل ــت كُم ــت " "tلب ــاقي الػىام ــل ألاخ ــسي بمظ ــخىي دالل ــت ك ــدزه ( ،)0.00وه ــى م ــا ًؤه ــد
وحىد غىامل أخسي جؤزس أًػا غلى اإلاؤطظت اإلاظخدامت.
وغلُه ًمىً اللىٌ أن ISO 9001 :و ISO14001و ISO 26000هأدواث جدلُم الخىمُت
اإلاظخدامت حعصش وجؤزس إًجابا وبدزحت هبيرة حدا على اإلاؤطظت اإلاظخدامت ،وَػىد ذلً إلى وىن إدازة
ول مً إدازة مؤطظت  SANIAKبػحن الىبحرة وإدازة مؤطظت  ENPECطؿُف جىلي الاهخمام اليافي
والالبم إلاخخلف اإلاػاًحر واإلاىاضفاث اللُاطُت الػاإلاُت بىضفها أدواث مهمت لخدلُم الخىمُت اإلاظخدامت
وما ًدغم هرا الخىحه هى هخابج الخدلُل ؤلاخطاةي اإلاشاز إليها طابلا في غسع وجدلُل اإلادىز الثاوي
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اإلاخػلم بأهم أدواث جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت في اإلاؤطظخحن ،وهرا ما ًثبذ صدق وصخت الفسطُت
الفسعُت الثاهُت.
جىص الفسطُت الفسعُت الثالثت على ما ًلي:
إن جدلي اإلاؤطظاث الاكخصادًت الجصابسٍت باإلاظؤولُت الاحخماعُت مً ػأهه أن ًدعم اإلاؤطظاث
اإلاظخدامت.

الجدوٌ زكم(ً :)50ىضح هخابج ازخباز معامل الاهدداز لخأزير أبعاد اإلاظؤولُت الاحخماعُت على
اإلاؤطظت اإلاظخدامت
معادلت الاهدداز
اإلاعامالث الخؼأ
اإلاعُازي
""B

ازخباز ()F
كُمت
""F

مظخىي
الداللت

ازخباز()t
كُمت
""t

مظخىي
الداللت

معامل
الخددًد
"" R2

اللساز

الثابذ (باقي
العىامل
ألازسي)

0.526

0.273

1.978

0.058

غير داٌ (ال
ًؤزس)

فهم اإلاظؤولُت
الاحخماغُت

,247

,078

3,159

,002

داٌ (ًؤزس
إًجابا
وبدزحت
هبيرة حدا)

اإلاظؤولُت
الخحرًت

,044

,067

,664

,508

اإلاظؤولُت
ألاخالكُت

,191

,086

2,234

,028

اإلاظؤولُت
اللاهىهُت

,252

,071

3,547

,001

48,740

,000
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,765

غير داٌ (ال
ًؤزس)
داٌ (ًؤزس
إًجابا
وبدزحت
هبيرة)
داٌ (ًؤزس
إًجابا
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وبدزحت
هبيرة حدا)
اإلاظؤولُت
الاكخطادًت

,108

1,295

,084

,199

غير داٌ (ال
ًؤزس)
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هالخـ ــظ مـ ــً خـ ــالٌ الجـ ــدوٌ أن هخـ ــابج هـ ــرا الجـ ــدوٌ ملبىلـ ــت إخطـ ــابُا خُـ ــث بلغـ ــذ كُمـ ــت ""F
( )48.74وه ــي دال ــت بمظ ــخىي الدالل ــت ك ــدزه ( ،)0.00وه ــرا ًؤه ــد وح ــىد دالل ــت إخط ــابُت لخ ــأزحر اإلاخغح ــر
اإلاظـ ــخلل (أبػـ ــاد اإلاظـ ــؤولُت الاحخماغُـ ــت) غلـ ــى اإلاخغحـ ــر الخـ ــابؼ (اإلاؤطظـ ــت اإلاظـ ــخدامت) للمؤطظـ ــاث مدـ ــل
الدزاطت.
هم ــا بلغ ــذ كُم ــت " "tاإلادظ ــىبت لي ــل م ــً فه ــم اإلاظ ــؤولُت الاحخماغُ ــت واإلاظ ــؤولُت ألاخالكُ ــت
واإلاظؤولُت اللاهىهُت بـ ( )03.15و( )02.23و()03.54غلى الخىالي وهي دالـت بمظـخىي داللـت كـدزه ()0.00
و( )0.02و( ،)0.00وهـى مـا حشـحر إلُـه كُمـت اإلاػامـل " "Bالتـي حػنـي أن الخغحـر فـي كُمـت اإلاخغحـراث اإلاظـخللت
(فهــم اإلاظــؤولُت الاحخماغُــت واإلاظــؤولُت ألاخالكُــت واإلاظــؤولُت اللاهىهُــت هأبػــاد للمظــؤولُت الاحخماغُــت)
بىخ ــدة واخـ ــدة ًلابلـ ــه حغحـ ــر بملـ ــداز ( )0.24و()0.19و( )0.25غلـ ــى الخـ ــىالي فـ ــي اإلاخغحـ ــر الخـ ــابؼ (اإلاؤطظـ ــت
اإلاظخدامت) ،وهره اإلاخغحراث اإلاظخلل ًفظس خظب مػامل الخددًد ( )R2اإلالـدز ب ـ( )0.765مـً الخبـاًً فـي
اإلاخغحــر الخــابؼ ،أي أن ( )%76.5مــً الخغح ـراث الخاضــلت غلــى مظــخىي اإلاؤطظــت اإلاظــخدامت طــب ها حغح ـراث
غل ــى مظ ــخىي أبػ ــاد اإلاظ ــؤولُت الاحخماغُ ــت ،ملاب ــل غ ــدم دالل ــت كُم ــت " "tلي ــل م ــً اإلاظ ــؤولُت الخحرً ــت
واإلاظ ـ ــؤولُت الاكخط ـ ــادًت اإلال ـ ــدزة بـ ـ ـ( )0.66و( )01.29بمظ ـ ــخىٍاث دالل ـ ــت ك ـ ــدزها ( )0.50و( )0.19غل ـ ــى
الخــىالي ،باإلغــافت إلــى غــدم داللــت كُمــت " "tلبــاقي الػىامــل ألاخــسي بمظــخىي داللــت كــدزه ( ،)0.05وهــى مــا
ًؤهد وحىد غىامل أخسي جؤزس أًػا غلى اإلاؤطظت اإلاظخدامت.
وغلُه ًمىً اللىٌ أن :فهم اإلاظؤولُت الاحخماعُت واإلاظؤولُت اللاهىهُت ٌعصشان وٍؤزسان إًجابا
وبدزحت هبيرة حدا على اإلاؤطظت اإلاظخدامت في خين جؤزس اإلاظؤولُت ألازالكُت إحابا وبدزحت هبيرة،
أما اإلاظؤولُت الخيرًت واإلاظؤولُت الاكخصادًت فال ًؤزسان على اإلاؤطظت اإلاظخدامت ،وهرا ما ًثبذ
صدق وصخت الفسطُت الفسعُت الثالثت.
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جىص الفسطُت الفسعُت السابعت على ما ًلي:

تهخم اإلاؤطظاث الاكخصادًت الجصابسٍت بخدلُم زغباث وجؼلعاث ألاػساف ذاث اإلاصلخت
باإلاؤطظت.

الجدوٌ زكم (ً :)51ىضح هخابج ازخباز معامل الاهدداز لخأزير ألاػساف ذاث اإلاصلخت على اإلاؤطظت
اإلاظخدامت
معادلت الاهدداز
اإلاعامالث الخؼأ
اإلاعُازي
""B

ازخباز ()F
كُمت
""F

مظخىي
الداللت

ازخباز()t
كُمت
""t

مظخىي
الداللت

معامل
الخددًد
"" R2

اللساز
داٌ (ًؤزس

الثابذ (باقي
العىامل
ألازسي)

0.917

ألاؾساف
ذاث
اإلاطلخت

,709

إًجابا
5.418

0.169

,000

وبدزحت
هبيرة حدا)

231,093

,745

,000

داٌ (ًؤزس
إًجابا

15,202

,047

,000

وبدزحت
هبيرة حدا)
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هالخـ ــظ مـ ــً خـ ــالٌ الجـ ــدوٌ أن هخـ ــابج هـ ــرا الجـ ــدوٌ ملبىلـ ــت إخطـ ــابُا خُـ ــث بلغـ ــذ كُمـ ــت ""F
( )231.09وه ــي دال ــت بمظ ــخىي الدالل ــت ك ــدزه ( ،)0.00وه ــرا ًؤه ــد وح ــىد دالل ــت إخط ــابُت لخ ــأزحر اإلاخغح ــر
اإلاظخلل (ألاػساف ذاث اإلاصلخت) غلى اإلاخغحر الخابؼ (اإلاؤطظت اإلاظخدامت) للمؤطظاث مدل الدزاطت.
همــا بلغــذ كُمــت " "tاإلادظــىبت ( )15.20وهــي دالــت بمظــخىي داللــت كــدزه ( ،)0.00وهــى مــا حشــحر
إلُــه كُمــت اإلاػامــل " "Bالتــي حػنــي أن الخغحــر فــي كُمــت اإلاخغحــر اإلاظــخلل (ألاػ ـساف ذاث اإلاصــلخت) بىخــدة
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واخــدة ًلابلــه حغحــر بملــداز ( )0.70فــي اإلاخغحــر الخــابؼ (اإلاؤطظــت اإلاظــخدامت) ،وهــرا اإلاخغحــر اإلاظــخلل ًفظــس
خظ ـ ــب مػام ـ ــل الخددً ـ ــد ( )R2اإلال ـ ــدز بـ ـ ـ( )0.745م ـ ــً الخب ـ ــاًً ف ـ ــي اإلاخغح ـ ــر الخ ـ ــابؼ ،أي أن ( )%74.5م ـ ــً
الخغحـ ـ ـراث الخاض ـ ــلت غل ـ ــى مظ ـ ــخىي اإلاؤطظ ـ ــت اإلاظ ـ ــخدامت ط ـ ــب ها حغحـ ـ ـراث غل ـ ــى مظ ـ ــخىي ألاػـ ـ ـساف ذاث
اإلاص ــلخت ،ملاب ــل دالل ــت كُم ــت " "tلب ــاقي الػىام ــل ألاخ ــسي بمظ ــخىي دالل ــت ك ــدزه ( ،)0.00وه ــى م ــا ًؤه ــد
وحىد غىامل أخسي جؤزس أًػا غلى اإلاؤطظت اإلاظخدامت.
وغلُه ًمىً اللىٌ أن :ألاػساف ذاث اإلاصلخت حعصش وجؤزس إًجابا وبدزحت هبيرة حدا على
اإلاؤطظت اإلاظخدامت ،وهرا ما ًثبذ صخت وصدق الفسطُت الفسعُت السابعت.
جىص الفسطُت الفسعُت الخامظت على ما ًلي:
جىحد فسوق ذاث داللت إخصابُت هدى جىحه ول مً مؤطظت  ENPECطؼُف ومؤطظت
 SANIAKبعين الىبيرة لخدلُم أبعاد الخىمُت اإلاظخدامت همدزل لخعصٍص اإلاؤطظاث
اإلاظخدامت جسحع إلى الازخالف في هىع اإلاؤطظت

الجدوٌ زكم (ً :)52ىضح مدي وحىد فسوق في جدلُم اإلاؤطظاث إلابادا اإلاؤطظت اإلاظخدامت بين
مؤطظت " "SANIAKومؤطظت ""ENPEC
اإلادىز

اإلاؤطظت
اإلاظخدامت

اإلاؤطظت

اإلاخىطـ
الخظابي

الاهدساف
اإلاػُازي

مؤطظت
""SANIAK

3,7542

,60914

مؤطظت
""ENPEC

كُمت ""t

4,091
3,1211

مظخىي
الداللت

,000

,78331

* ًخم اجخاذ اللساز بشأن داللت الىخابج غىد دزحاث الخسٍت ( )79ومظخىي الخؿأ (.)0.05

280

اللساز
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
داٌ (جىحد فسوق
لصالح مؤطظت
")"SANIAK
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هالخظ مً خالٌ هرا الجدوٌ أن اإلاخىطـ الخظابي إلادي اهخمام اإلاؤطظاث بمبادا اإلاؤطظاث
اإلاظخدامت في مؤطظت "ً "SANIAKلدز بـ( )3,75باهدساف مػُازي كدزه ( )0.60وهى أهبر مً اإلاخىطـ
الخظابي في مؤطظت " "ENPECاإلالدز بـ( )3.12باهدساف مػُازي كدزه (.)0.78
وهى ما ٌػني أهه جىحد فسوق ذاث داللت إخطابُت في مدي اهخمام اإلاؤطظاث بالخدىٌ إلى
مؤطظاث مظخدامت بين مؤطظت " "SANIAKومؤطظت " "ENPECلطالح مؤطظت " ،"SANIAKوما
ًؤهد ذلً هي كُمت " "tاإلادظىبت بُنهما اإلالدزة بـ( )4.09وهي دالت غىد دزحاث الخسٍت ( )79ومظخىي
الخؿأ ( )0.05بمظخىي داللت كدزة (.)0.00
وٍخجلى ذلً مً خالٌ حمُؼ اإلاػلىماث اإلاخػللت بسجالث ووزابم إدازة ول مً مؤطظت SANIAK
بػحن الىبحرة ومؤطظت  ENPECبظؿُف مدل الدزاطت ،خُث ًخطح لىا ما ًلي:
 .1باليظبت إلاؤطظت  :SANIAKبػد كُامىا بػملُاث اإلالابلت مؼ مػظم ؤلاؾازاث اإلاظحرة لهره
اإلاؤطظت وبػد إحابت هره ؤلاؾازاث غلى بىىد ومداوز الاطخبُان واللُام بخدلُل الىخابج الخظىا
أن مؤطظت  SANIAKبػحن الىبحرة حػمل حاهدة للخدىٌ إلى مؤطظت مظخدامت وذلً مً
خالٌ مداولت إدماحها ليل مً زهاهاث وأبػاد الخىمُت اإلاظخدامت غمً طُاطاتها
واطتراجُجُاتها إذ جلىم بئغداد ووشس لظُاطت الجىدة والبِئت (اإلالخم زكم  ،)11وحػمل غلى
جؿبُلها ،هما هي في مساخل مخلدمت حدا للخطىٌ غلى شهادة  ISO 9001/2015و شهادة ISO
 14001/2015آخس وسخت اإلاخػللت بظىت  2015مً خالٌ جلدًمها إلاىخجاث ذاث حىدة غالُت
واخترامها للبِئت التي جيشـ فيها ،وفي هفع الظُاق فهي جخدلى باإلاظؤولُت الاحخماغُت
للمؤطظاث مً خالٌ أخرها بػحن الاغخباز لجمُؼ الخطابظ الاحخماغُت وألاخالكُت واإلاهىُت
غىد الخىظُف ،جلىم بػملُاث الخدزٍب وجيىًٍ الػماٌ في الػدًد مً اإلاجاالث وخاضت في
مجاٌ الخىمُت اإلاظخدامت ،هما جىفس الصخت والظالمت اإلاهىُت للػماٌ واإلاىظفحن وجلىم بخػصٍص
ضىزتها بغُت اإلادافظت غلى زضُدها في اإلاجخمؼ...الخ.
باإلغافت إلى ول هرا فهي حػمل دابما غلى إشباع خاحاث وزغباث ألاؾساف ذاث اإلاطلخت
وجداوٌ جدلُم جؿلػاتهم وآمالهم وذلً مً خالٌ ؤلافطاح غً ممازطاتها الاحخماغُت لجمُؼ
ألاؾساف ذاث اإلاطلخت ،اكخىاء مظخلصماث ؤلاهخاج مً مىزدًً يهخمىن بخدلُم أبػاد الخىمُت
اإلاظخدامت ،جأخر بػحن الاغخباز ول فئاث أصخاب اإلاطالح ( الداخلُحن والخازحُحن) ،أي ًمىىىا
اللىٌ بأنها مؤطظت مظخدامت.
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 .2باليظبت إلاؤطظت  :ENPECمً خالٌ كُامىا بالدزاطت الخؿبُلُت غلى هره اإلاؤطظت جىضلىا
إلى أنها مؤطظت كابلت للخدىٌ إلى مؤطظت مظخدامت ولىً لِع بىفع اإلاظخىي الري جىلُه
مؤطظت  SANIAKللخدىٌ هدى اإلاؤطظت اإلاظخدامت.
ألن مؤطظت  ENPECجساعي أبػاد الخىمُت اإلاظخدامت ،تهخم أًػا بىُفُت الىضىٌ إلى جلدًم
مىخجاث ذاث حىدة غالُت خُث الخظىا بأن هره ألاخحرة جؿبم طُاطت الجىدة (اإلالخم زكم
 ،) 12هما أنها خاضلت غلى شهادة  ، ISO 9001 /2008جخدلى ببػؼ حىاهب اإلاظؤولُت
الاحخماغُت هرا ما جفظسه الجداوٌ الظابلت اإلاخػللت بػسع وجدلُل الىخابج ،هما جأخر هىغا ما
بػحن الاغخباز خاحاث وزغباث ألاؾساف ذاث اإلاطلخت.
فمً خالٌ ول ما طبم ًمىً اللىٌ بأن مؤطظت  ENPECمؤهلت ألن جطبذ مؤطظت مظخدامت إذا
ما غصشث ودغمذ أهثر ول مً مفهىم وأبػاد الخىمُت اإلاظخدامت وأخرتها غمً أولىٍاتها ولىً لِع
بىفع اإلاظخىي الري جىضلذ إلُه مؤطظت  ،SANIAKوهرا ما ًثبذ صخت الفسطُت الفسعُت
الخامظت.
وأزيرا ،ومً زالٌ إزباث صدق وصخت حمُع الفسطُاث الفسعُت ألاولى ،الثاهُت ،الثالثت
السابعت والخامظت واإلاخعللت بىحىد فسوق ذاث داللت إخصابُت هدى جىحه ول مً مؤطظت ENPEC
طؼُف ومؤطظت  SANIAKبعين الىبيرة لخدلُم أبعاد الخىمُت اإلاظخدامت همدزل لخعصٍص
اإلاؤطظاث اإلاظخدامت جسحع إلى الازخالف في هىع اإلاؤطظت ،فئهه ًمىً إزباث صخت وصدق
الفسطُت السبِظُت التي جىص على:

إن الخىحه هدى جدلُم أبعاد الاطخدامت مً ػأهه أن ٌعصش اإلاؤطظاث اإلاظخدامت.
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اإلاؼلب الثاوي :اطخعساض أهم الىخابج التي جىصلذ إليها الدزاطت
كبل اطخػساع أهم الىخابج التي جىضلذ إليها الدزاطت وخاضت في حاه ها الخؿبُلي ،البد مً
غسوزة ؤلاشازة إلى أن الىخابج ججُب غلى ألاطئلت التي اهؿللذ منها وججُب غلى الفسغُاث ،وفي هفع
الىكذ جدىاغم وجدظم مؼ أهداف الدزاطت ،هما أن هخابج الدزاطت هملذ هخابج الدزاطاث الظابلت وال
جخػازع مػها بل جخلاؾؼ وجخيامل مػها ،و للد جىضلىا مً خالٌ هره الدزاطت التي ؾبلذ غلى ول مً
مؤطظت  ENPECطؿُف ومؤطظت  SANIAKبػحن الىبحر ة إلى مجمىغت مً الىخابج جمثلذ فُما ًلي:
 .1مً خالٌ غسع وجدلُل هخابج الاطخمازة واطخػساع واطخخدام أطالُب الخدلُل ؤلاخطاةي ًخطح
لىا بأن هخابج الدزاطت كد أحابذ إحابت وافُت غلى إشيالُت الدزاطت وأطئلتها الفسغُت ،باإلغافت إلى
أنها دغمذ ضدق الفسغُاث التي جسجبـ بحن مخغحري الدزاطت والػالكاث بُنها هما ججظد في همىذج
الدزاطت.
 .2جىضلذ الدزاطت إلى جدلُم الػدًد مً الىخابج التي جخؿابم مؼ ألاهداف اإلاظؿسة ،هئزساء زضُد
اإلاػسفت الػلمُت وشٍادة زضُد اإلاىخبت الجصابسٍت خىٌ حاهب مهم مً حىاهب اإلاػسفت الػلمُت
والىظسٍت اإلاخػلم بالخىمُت اإلاظخدامت وأهم الػىامل واإلاخغحراث التي حظاهم في جدلُلها في واكؼ
اإلاؤطظاث الجصابسٍت.
 .3مً خالٌ غسع وجدلُل بُاهاث الاطخمازة ليل مً ؤلاؾازاث اإلاظحرة للمؤطظخحن مدل الدزاطت
وهخابج الخدلُل ؤلاخطاةي واخخباز الفسغُاث ًخطح لىا وبشيل كاؾؼ بأن هىان زغبت هبحرة في
الخىحه هدى جدلُم ول مً البػد البُئي والبػد الاحخماعي غلى السغم مً غػف وهشاشت
اإلاؤطظخحن (  SANIAKو  )ENPECفي جدلُلهما للبػد الاكخطادي فاإلاؤطظخحن ٌشهدان اهخفاع
وجدهىز هبحر في ميىهاث البػد الاكخطادي واإلاخمثل في ؤلاهخاج واإلابُػاث وزكم ألاغماٌ هاهًُ غً
اإلاىافظت الشدًدة مً ؾسف اإلاؤطظاث ألاخسي الػاملت في هفع اللؿاع وهرلً غملُاث الاطخحراد
إلاىخجاث اإلاؤطظخحن ،أما باليظبت للبػد البُئي والاحخماعي فاإلاؤطظخحن تهخمان اهخمام هبحر بيل
منهما وٍظهس ذلً مً خالٌ هخابج الخدلُل ؤلاخطاةي واخخباز الفسغُت الفسغُت ألاولى ،إذ ًخجظد
ذلً باهخمامهما وبالخطىص مؤطظت  SANIAKبجىاهب الخيىًٍ والخدزٍب ،جىفحر ألامً.
 .4إلاظىا مً خالٌ الدزاطت اإلاُداهُت وهخابج الخدلُل ؤلاخطاةي بأن ؤلاؾازاث اإلاظحرة إلاؤطظت SANIAK
ًخمحزون باالهخمام والسغبت الشدًدة إلاػسفت مفاهُم الخىمُت اإلاظخدامت وممازطاتها اإلاخخلفت غلى
أزع الىاكؼ ،وذلً مً خالٌ الاهخمام بالبػد البُئي غً ؾسٍم الخيظُم الىزُم بحن اإلاؤطظت
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ومدًسٍت البِئت غلى اإلاظخىي اإلادلي وغلى مظخىي الظلؿاث اإلاسهصٍت خىٌ اللُام بػملُاث إدازة
الىفاًاث واإلاخلفاث وهُفُت جخصٍنها وهرا هُفُت الخخلظ منها خاضت الىفاًاث الخؿحرة منها وفلا
للشسوؽ اللاهىهُت.
 .5غلى السغم مً إدزان إدازة اإلاؤطظخحن ( SANIAKو  ) ENPECألهمُت الخطىٌ غلى شهاداث
اإلاىظمت الػاإلاُت للخلُِع  ISOباغخبازها أدواث مهمت لخدلُم أبػاد الخىمُت اإلاظخدامت ومً زمت
الخدىٌ إلى مؤطظاث مظخدامت ،غحر أن هخابج الخدلُل ؤلاخطاةي وجدلُل سجالث ووزابم اإلاؤطظت
جبحن وحىد فسوق ذاث داللت إخطابُت لطالح مؤطظت  SANIAKغلى خظاب مؤطظت ، ENPEC
خُث وسجل بأن مؤطظت  SANIAKلديها اهخمام هبحر بالخىمُت اإلاظخدامت هلػُت زاهىت ،وكؿػذ
أشىاؽ هبحرة في ججظُدها غلى أزع الىاكؼ مً خالٌ خطىلها غلى ول مً  ISO 9001و ISO
 14001و ( ISO 17025اإلالخم زكم ) 13و في ؾسٍلها للخطىٌ غلى شهادة  ISO 26000و OHSAS
،18001وبالخالي فهي غلى وشً الخدىٌ إلى مؤطظت مظخدامت ،غلى غىع مؤطظت  ENPECالتي ال
جخؿلؼ إلى جدلُم هره الجىاهب وتهخم فلـ بالبػد الاكخطادي الري ًظهس مً خالٌ خطىلها غلى
شهادة .ISO 9001/2008
 .6مً خالٌ هخابج الخدلُل ؤلاخطاةي إلاداوز وبىىد الاطخمازة واخخباز الفسغُاث وأًػا مً خالٌ
اإلالابالث التي أحسٍىاها مؼ مظؤولي اإلاؤطظخحن ومً خالٌ جدلُل سجالث ووزابم اإلاؤطظخحن
وظخيخج وحىد فسوق ذاث داللت إخطابُت لطالح مؤطظت  SANIAKفُما ًخظ اهخمام اإلاؤطظت
بمخخلف ألاؾساف ذاث اإلاطلخت إذ حػمل إدازة اإلاؤطظت حاهدة غلى ألاخر بػحن الاغخباز حمُؼ
زهاهاث وجؿلػاث واخخُاحاث مخخلف ألاؾساف ذاث اإلاطلخت باإلاؤطظت وجىلي لها أهمُت هبحرة إذ
جلظمها إلى أؾساف داخلُت وأؾساف خازحُت وجدمجها غمً وشاؾاث ووظابف اإلاؤطظت
واطتراجُجُاتها وحػمل غلى جطيُفهم وجددًدهم وجفخذ خىاز حاد مػهم وحػمل غلى ججظُدها غلى
أزع الىاكؼ ،أما باليظبت إلاؤطظت  ENPECفخدٌ الىخابج بأنها تهخم بدزحت أكل بداحاث وجؿلػاث
مخخلف ألاؾساف ذاث اإلاطلخت باإلاؤطظت وكد ًسحؼ ذلً إلى وحىدها في مىؿلت ضىاغُت وبالخالي
ألازس البُئي الظلبي جخلاطمه مؼ الػشساث مً اإلاؤطظاث الػاملت في مىؿلت ضىاغُت واخدة،
إغافت إلى ؾبُػت الػالكت الخػاكدًت بحن اإلاؤطظت واإلاؤطظاث الخيىمُت ألاخسي في جىشَؼ
مىخجاتها ،وخظب جطسٍذ مظؤولي اإلاؤطظت فئن خىالي  %85مً مىخجاتها جىحه للمؤطظاث
الخيىمُت.
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 .7مً خالٌ هخابج الخدلُل ؤلاخطاةي وؤلاحابت غلى الفسغُاث والخطىٌ غلى سجالث ووزابم
اإلاؤطظت جىضلىا إلى غدم إدزان وفهم مػظم مظحري اإلاؤطظخحن مدل الدزاطت للمظؤولُت
الاحخماغُت مً خالٌ مخخلف أبػادها ،وهرا زاحؼ إلى أن مػظمهم ًمُل إلى جدلُم اإلاظؤولُت
اللاهىهُت بشيل حد هبحر غلى خظاب ول مً اإلاظؤولُت الخحرًت وألاخالكُت والاكخطادًت التي
يهخمىن بها ولىً بدزحاث مخفاوجت.
 .8مً خالٌ اطخػساع الترار الىظسي إلاخغحراث اإلاىغىع ومً خالٌ هخابج الخدلُل الاخطاةي جىضلذ
الدزاطت إلى الازجباؽ الىزُم بحن ول مً الخىمُت اإلاظخدامت واإلاظؤولُت الاحخماغُت للمؤطظاث،
باغخباز هره الاخحرة مسادفت للخمُت اإلاظخدامت غلى مظخىي اإلاؤطظاث.
 .9ول مً مؤطظت  SANIAKومؤطظت  ENPECجبحن لىا أهه في بػؼ كػاًا الخىمُت اإلاظخدامت تهخم
فلـ بخؿبُم اللىاهحن والدشسَػاث بدرافحرها وخاضت ما ًخػلم بػملُاث وإحساءاث الشساء
اإلاظخدام والخػامل مؼ ألاؾساف ذاث اإلاطلخت خظب الدشسَػاث اإلاػمىٌ بها ،مؼ وحىد زغبت
واكخىاع هبحر مً ؾسف إدازة مؤطظت  SANIAKغلى غىع إدازة مؤطظت  ENPECالتي ًلل فيها
غامل السغبت والاكخىاع.
 .10جىحد فسوق ذاث داللت إخطابُت لدي إدازة اإلاؤطظخحن مدل الدزاطت لخدلُم مخخلف أبػاد
الخىمُت اإلاظخدامت والخىحه هدى اإلاؤطظاث اإلاظخدامت لطالح مؤطظت SANIAKملابل مؤطظت
 ENPECطؿُف إلاداولت دمج ممازطاث الاطخدامت في مخخلف وظابفها ووشاؾاتها خاضت منها
وظُفت الشساء ،وظُفت ؤلاهخاج ،وظُفت الدظىٍم ،وظُفت اإلاىازد البشسٍت...الخ.
 .11تهخم اإلاؤطظت الاكخطادًت  SANIAKبالظعي الجاد للخطىٌ غلى ملاًِع ومىاضفاث الجىدة التي
جدظً مً أدائها ،وحػصش مً ضىزتها هما أنها حظعى دوما للخطىٌ غلى مخخلف اإلاػاًحر
واإلاىاضفاث ألاخسي ذاث البػد البُئي والاحخماعي في خحن ال هجد مثل هرا الاهخمام وهره السغبت
لدي إدازة مؤطظت  ENPECخُاٌ هره الجىاهب.
 .12غػف الخدزٍب والخيىًٍ هىغا ما اإلاخػلم بأبػاد وممازطاث الخىمُت اإلاظخدامت لدي إؾازاث
مؤطظت  SANIAKبػحن الىبحرة واوػدامه جلسٍبا لدي إؾازاث مؤطظت  ENPECطؿُف.
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اإلابدث الثالث :مدي اجفاق هخابج الدزاطت مع هخابج الدزاطاث الظابلت وأهم الاكتراخاث وآلافاق
البدثُت اإلاظخلبلُت
للد طبلذ ؤلاشازة إلى مجمىغت مً الدزاطاث الظابلت ذاث الطلت بمىغىع الدزاطت وهي
دزاطاث جخداخل وجخلازب مؼ دزاطدىا ،ولهرا فئهه وبػد الخىضل إلى مجمىغت مً الىخابج التي
اطخلُىاها مً هخابج الخدلُل ؤلاخطاةي إلاداوز وبىىد الاطخمازة وجدلُل السجالث والىزابم
والاخطابُاث الخاضت باإلاؤطظت التي اغخمدهاها هأداة مهمت أًػا لجمؼ البُاهاث واإلاػلىماث وجىضلىا
مً خاللهما إلى مجمىغت مً الىخابج ،وفي نهاًت هره الدزاطت ًخىحب غلُىا أن هلازن وهخػسف مدي
اجفاق أو اخخالف هخابج دزاطدىا مؼ هخابج هره الدزاطت.
وغلى غىء الىخابج اإلاخىضل إليها وخاضت مً خالٌ الدزاطت الخؿبُلُت طىداوٌ جلدًم مجمىغت
مً الاكتراخاث ،واطخػساع مجمىغت مً اإلاىاغُؼ والبدىر التي جثحرها الدزاطت وفي هرا اإلابدث
طىدىاوٌ هره الىلاؽ:
اإلاؼلب ألاوٌ :مدي اجفاق هخابج الدزاطت مع هخابج الدزاطاث الظابلت
ال شً وأن جلدًمىا للدزاطاث الظابلت في اإلالدمت الػامت باغخبازها فطل جمهُدي إذ حػخبر دغامت
أطاطُت في البدث الػلمي وبمىح ها ٌظدىحر وَظترشد الباخث في مجاالث غلمُت ومىهجُت هثحرة وٍلف
غلى أهم الفجىاث اإلاػسفُت التي أغفلها الباخثحن الظابلحن وحظاغد في بىاء الخؿت طىاء في الجاهب
الىظسي أو الخؿبُلي وحمؼ واطخغالٌ اإلاساحؼ ،وأخحرا وهي الىلؿت اإلاهمت ومىغىع خدًثىا أي مػسفت
مدي اجفاق أو اخخالف هخابج الدزاطت مؼ هخابج حمُؼ الدزاطاث الظابلت ،وهرا ما طِخم جىغُده.

 جخفم هخابج دزاطدىا مؼ هخابج دزاطت مدمد فالق  2014والتي حاءث بػىىان " :مظاهمت
اإلاظؤولُت الاحخماعُت في جدلُم ميزة جىافظُت مظخدامت في مىظماث ألاعماٌ  -دزاطت
مُداهُت في اإلاؤطظاث الاكخصادًت الجصابسٍت الخاصلت على ػهادة الاًصو  " 9000فُما
ًلي:
 الىخابج اإلاخػللت بالخباًً والاخخالف لدي إدازة ول مً اإلاؤطظخحن  SANIAKو  ENPECفيجددًد مفهىم اإلاظؤولُت الاحخماغُت ومخخلف أبػادها ( البػد ألاخالقي ،البػد الخحري ،البػد
اللاهىوي ،)...إذ هجد اخخالف في جددًد مفهىمها مً مظحر آلخس ومً مؤطظت ألخسي وأغل ها
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جسهص غلى اإلاظؤولُت اللاهىهُت أو الدشسَػُت اإلاخمثلت في جؿبُم اللىابذ واللىاهحن والدشسَػاث
اإلاخػللت باإلاظؤولُت الاحخماغُت.
 هما جخخلف بػؼ هخابج دزاطدىا مؼ بػؼ هخابج دزاطت مدمد فالق ،وٍسحؼ ذلً إلىالاخخالف في اإلاىؿللاث ألاطاطُت وألاهداف التي جداوٌ ول دزاطت جدلُلها ليىن هره
الدزاطت الظابلت جسهص غلى اإلاظؤولُت الاحخماغُت واإلاحزة الخىافظُت وهما مخغحران حصبُان
ودزاطدىا أشمل منها وىنها جدزض الػدًد مً اإلاخغحراث ،وبالخالي دزاطت مدمد فالق هي حصبُت
ضغحرة وبظُؿت ملازهت بدزاطدىا التي حػخبر أشمل وأغم.
 جخفم مػظم وأغلب هخابج دزاطدىا مؼ أغلب هخابج دزاطت شًٍ الدًً بسوغ وفسٍم بدثه 2014

والتي حاءث بػىىان " :ؤلاطهام في جؼبُم اإلامازطاث ؤلادازٍت الخظىت للخىمُت اإلاظخدامت في
مؤطظاث كؼاع الصىاعاث الغرابُت بىالًت طؼُف" فُما ًلي:
 جساعي إدازة اإلاؤطظاث ول مً اللىاهحن والدشسَػاث بما فيها كىاهحن خماًت البِئت ومىؼالخلىر وهرا ما ًدغى إلى غسوزة جبني بػؼ ممازطاث الخىمُت اإلاظخدامت.
 اهخمام اإلاؤطظاث بالجىاهب واإلاشاول البُئُت هدُجت الػغىؾاث الخازحُت بغُت جفاديالػدًد مً اإلاشاول ،خاضت مؤطظت  SANIAKغلى غىع مؤطظت .ENPEC
 غحر أهىا ومً خالٌ هخابج دزاطدىا لم هخؿسق إلى مخغحراث أخسي واهخمام اإلاؤطظاث بخدلُمالسغا الىظُفي ،بل اكخطسث دزاطدىا فلـ غلى جدلُم الصخت والظالمت اإلاهىُت.

 جخفم هخابج دزاطدىا مؼ هخابج دزاطت وهُبت ملدم  2014والتي حاءث بػىىان " :جلُُم مدي
اطخجابت مىظماث ألاعماٌ في الجصابس للمظؤولُت الاحخماعُت – دزاطت جؼبُلُت على عُىت
مً مؤطظاث الغسب الجصابسي" فُما ًلي:
 حشترن هخابج دزاطدىا مؼ هدُجت مهمت حدا لهره الدزاطت أال وهي الازجباؽ الىزُم بحنمفاهُم وممازطاث اإلاظؤولُت الاحخماغُت للمؤطظاث والخىمُت اإلاظخدامت غلى مظخىي
اإلاؤطظت ،خُث جىضلذ الباخثت إلى أن مظاهمت طُاطت وبسامج اإلاظؤولُت الاحخماغُت في
خل الػدًد مً اإلاشىالث الساهىت اإلاخػللت بالجىاهب الاكخطادًت ،الاحخماغُت والبُئُت،
فالبػد الاكخطادي للمظؤولُت الاحخماغُت ًخػمً إشسان اإلاىظمت في جدلُم الخىمُت
الاكخطادًت أما البػد الاحخماعي فُجػل مً مىظمت ألاغماٌ مىاؾىا مظؤوال ًخػحن غلُه
الاشتران في خل مشىالث اإلاجخمؼ واإلابادزة في ألاغماٌ الخحرًت والخؿىغُت ،أما البػد البُئي
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فُدفؼ مىظماث ألاغماٌ بشيل مباشس إلى اإلاشازهت في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت ،وهرا هى
حىهس دزاطدىا اإلابِىت في همىذج الدزاطت.
 ًسجبـ مفهىم اإلاظؤولُت الاحخماغُت ازجباؾا وزُلا بمفاهُم أخسي ذاث الطلت مثل :الخىمُتاإلاظخدامت خىهمت الشسواث ،أخالكُاث ألاغماٌ ،مىاؾىت الشسواث...الخ ،خُث أن ول هره
اإلافاهُم بما فيها اإلاظؤولُت الاحخماغُت جطب في خاهت واخدة هي حغُحر اهخمام اإلاىظمت مً
مجسد جدلُم السبذ اإلاادي إلى أهمُت مساغاة الجىاهب ألاخالكُت والاحخماغُت والبُئُت غىد
ممازطاتها ليشاؾاتها ،وهرا ما ًدغم ول هخابج دزاطدىا.
 اغخباز هظسٍت أصخاب اإلاطلخت هي اإلاسحػُت الىظسٍت ألاطاطُت إلافهىم اإلاظؤولُتالاحخماغُت وأصخاب اإلاطالح هم الرًً ًسجبـ بلاء اإلاىظمت بئزغائهم ،خُث جىضلذ
دزاطدىا إلى اهخمام مؤطظت  SANIAKبجمُؼ جؿلػاث مخخلف ألاؾساف ذاث اإلاطلخت
الداخلُحن والخازحُحن وجأخر بػحن الاغخباز هره الاوشغاالث والخؿلػاث وجدمجها في
اطتراجُجُتها وطُاطتها.

 جخفم هخابج دزاطدىا مؼ هخابج دزاطت عبد السخمان العاًب  2011والتي حاءث بػىىان" :
الخدىم في ألاداء الؼامل للمؤطظت الاكخصادًت في الجصابس في ظل جددًاث الخىمُت
اإلاظخدامت فُما ًلي:
 اخترام إدازة اإلاؤطظخحن لللىاهحن والدشسَػاث الاكخطادًت والاحخماغُت والبُئُت. حظعى هال اإلاؤطظخحن  SANIAKو  ENPECإلشباع زغباث مخخلف ألاؾساف ذاث اإلاطلخت. هما جخخلف بػؼ هخابج دزاطدىا مؼ هخابج دزاطت غبد السخمان الػاًب وٍسحؼ هرا الخخالفاإلاىؿللاث التي اهؿللذ منها وألاهداف التي حظعى إلى جدلُلها ومخغحراث الدزاطت التي حظعى
للسبـ بُنها واإلاخمثل في مداولت الخدىم في ألاداء الشامل للمؤطظاث في ظل جددًاث الخىمُت
اإلاظخدامت ،غلى السغم مً الخداخل والدشابً بحن مخغحراث الدزاطخحن.
 جخفم بػؼ هخابج دزاطدىا مؼ بػؼ هخابج دزاطت  2006 Karen Delchetوالتي حاءث بػىىان:

« La prise en compte du développement durable par les entreprises entre stratégies et
normalisation - Etude de la mise en œuvre des recommandations du guide Afnor
» SD21000 au sein d'un échantillon de PME françaises
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 وخاضت فُما ًخػلم بـ ـ ـ ـ ـ ـ  :إذا التزمذ ؤلادازة بالىهج الاطتراجُجي الري حػخمد غلُهاإلاؤطظاث فُما ًخظ كػاًا وزهاهاث الخىمُت اإلاظخدامت ،فئنها جددد اطتراجُجُاتها وفلا
لخىكػاث أصخاب اإلاطالح وبالخالي جطبذ اإلاؤطظاث هاجخت ججاه كػاًا الخىمُت
اإلاظخدامت ،ومىه ًمىً أن جخدىٌ إلى مؤطظاث مظخدامت ،وهره الىدُجت حػخبر مً بحن
أهم الىخابج التي جىضلذ إليها دزاطدىا.

اإلاؼلب الثاوي :اكتراخاث الدزاطت
اهؿالكا مً مػالجت اإلاىغىع في حاهبُه الىظسي وخاضت الخؿبُلي وؤلاحابت غلى الاشيالُت وأهم
الفسغُاث التي اهؿللذ منها ،وغلى غىء ما جىضلذ إلُه الدزاطت مً هخابج ،ومً أحل الػمل غلى
جىحه اإلاؤطظاث الاكخطادًت الجصابسٍت إلى جدلُم مخخلف أبػاد الخىمُت اإلاظخدامت همدخل لخػصٍص
اإلاؤطظاث اإلاظخدامت وحب غلُىا جلدًم حملت مً الاكتراخاث ًمىً أن هىحصها فُما ًلي:
 غسوزة اهخمام اإلاؤطظاث بخلم أو بىاء زلافت جىظُمُت إًجابُت جدغم وحػصش مبادا وأبػادوممازطاث الخىمُت اإلاظخدامت واإلاظؤولُت الاحخماغُت للمؤطظاث وذلً مً خالٌ جللحن
الػماٌ واإلاىظفحن بػؼ اللُم الثلافُت الاًجابُت واإلاػخلداث والظلىهُاث البىاءة ،مً
أحل إغؿاء دوز ومياهت للمؤطظت في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت.
 ال ًيبغي غلى اإلاؤطظاث الترهحز فلـ باالهخمام بالبػد الاكخطادي لىخده واغخبازه مدددأطاس ي للىجاح وجمحز اإلاؤطظاث مً خالٌ ألازباح واإلابُػاث والخىافظُت ...الخ ،غلى السغم
مً أهمُخه بل ال بد مً إغؿاء أهمُت هبحرة أًػا لخدلُم ول مً البػد الاحخماعي والبػد
البُئي ،فلد جيىن هىان مؤطظاث هاجخت ومخمحزة في البػد الاكخطادي إذ جدلم مىخجاث
هبحرة ومبُػاث أهبر وأزباح متزاًدة ولىً ول هرا غلى خظاب ول مً البػد الاحخماعي الري
كد ٌشهد جدهىز في ظسوف الػمل فلد جيىن طِئت للغاًت غلى خظاب الصخت والظالمت
اإلاهىُت اإلاخدهىزة وحشغُل ألاؾفاٌ الطغاز والخمُحز بحن الػماٌ وغدم اإلاظاواة وغػف
جسكُت اإلاؤطظت للمجخمؼ اإلادلي الري جيشـ فُه...الخ.
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باإلغافت إلى غدم اخترام البػد البُئي واإلاخمثل في مظاهمت اإلاؤطظت في الخلىر ،اطخجزاف
اإلاىازد ،غدم الاطخغالٌ الػلالوي...الخ ،وفي هرا اإلاجاٌ ًخىحب الاهخمام باألبػاد هيل
مخيامل مؼ بػػه البػؼ
 ًخػحن غلى إدازة اإلاؤطظاث غسوزة إدماج أبػاد ومبادا الخىمُت اإلاظخدامت واإلاظؤولتالاحخماغُت للمؤطظاث في اطتراجُجُاتها وطُاطاتها وخؿؿها وأهدافها هظبُل للخدىٌ
الظلُم للمؤطظاث اإلاظخدامت.
 غسوزة جىغُذ مفهىم وممازطاث الخىمُت اإلاظخدامت واإلاظؤولُت الاحخماغُت للمؤطظاثلدي غماٌ ومىظفي اإلاؤطظاث الاكخطادًت الجصابسٍت مً خالٌ اللُام بػملُاث الخىغُت
والخثلُف والخدظِع وختى الخدزٍب في هرا اإلاجاٌ.
 مً أحل الخدىٌ إلى اإلاؤطظاث اإلاظخدامت ًخىحب غلى إدازة اإلاؤطظاث فخذ خىاز حادومػمم مؼ مخخلف ألاؾساف ذاث اإلاطلخت وفخذ كىىاث الاجطاٌ وجددًدهم وجطيُفهم
ومػسفت اوشغاالتهم وجؿلػاتهم وخاضت اإلاخػللت بدماًت البِئت والخللُل مً الخلىر وأخرها
بػحن الاغخباز وججظُدها في حمُؼ اللسازاث التي جخخرها اإلاؤطظت.
 غسوزة إغؿاء أهمُت هبحرة مً ؾسف إدازة اإلاؤطظاث الاكخطادًت الجصابسٍت إلاػاًحرالظلىن ألاخالقي اإلاظخمدة مً غاداث وجلالُد اإلاجخمؼ وزلافخه ومً اللىاهحن والدشسَػاث
اإلاػمىٌ بها في هرا الجاهب.
 اكتراح ًخػلم بملازهت أداء اإلاؤطظاث الاكخطادًت الجصابسٍت في مجاٌ الخىمُت اإلاظخدامتبىظحراتها مً اإلاؤطظاث في الدوٌ الطىاغُت اإلاخؿىزة والىكىف غلى أهم الاخخالالث التي
جدىٌ دون جىحه اإلاؤطظاث الجصابسٍت هدى جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت.
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اإلاؼلب الثالث :آلافاق البدثُت
 جأزحر الثلافت الخىظُمُت غلى مظاهمت اإلاؤطظت في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت. دوز إدازة اإلاىازد البشسٍت في جدُم الخىمُت اإلاظخدامت في اإلاؤطظاث الاكخطادًت الجصابسٍت. مسافلت اإلاؤطظاث الاكخطادًت الجصابسٍت للخدلي باإلامازطاث الجُدة للمظؤولُتالاحخماغُت.
 ؤلالتزام ألاخالقي للمؤطظاث الاكخطادًت الجصابسٍت للخدلي بممازطاث اإلاظؤولُتالاحخماغُت.
 دوز ؤلابداع في دغم اطتراجُجُت اإلاؤطظاث للمظاهمت في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت فياإلاؤطظاث الاكخطادًت الجصابسٍت.
 دوز إدازة الػالكت مؼ ألاؾساف ذاث اإلاطلخت في جدُم الخىمُت اإلاظخدامت في اإلاؤطظاثالاكخطادًت الجصابسٍت.
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زالصت الفصل
للد حاء هرا الفطل بمثابت مداولت إطلاؽ إلاا حاء مً أؾسوخاث وأفياز هظسٍت في اللظم ألاوٌ
مً الدزاطت الري خطظ إلاػالجت الجاهب الىظسي ،غلى واكؼ اإلاؤطظاث الاكخطادًت الجصابسٍت وكد
جم اخخُاز ول مً مؤطظت  SANIAKبػحن الىبحرة ومؤطظت  ENPECبظؿُف إلحساء الدزاطت
الخؿبُلُت ،باغخبازهما مؤطظخحن ٌظػُان إلى اإلاظاهمت في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت في الجصابس ،ألنهما
خاضلخحن غلى بػؼ أدواث جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت واإلاخمثلت في خطىلهما غلى أهثر مً شهادة
خاضت باإلاػاًحر واإلاىاضفاث اللُاطُت الػاإلاُت ذاث الطلت بهرا اإلاىغىع ،باإلغافت إلى مداولت الاهخمام
بيل ابػاد الخىمُت اإلاظخدامت والػمل غلى إدماج بػؼ ممازطاث الخىمُت اإلاظخدامت غمً وشاؾاتها
ووظابفها.
وبىاء غلى ول ما طبم فئهىا خاولىا اطخخدام الػدًد مً الادواث اإلاىهجُت ومجمىغت مً أطالُب
الخدلُل ؤلاخطاةي ،كطد مػالجت إشيالُت اإلاىغىع وفسغُاجه والػمل غلى جدُم ألاهداف التي
اهؿللذ منها الدزاطت والخىضل إلى بػؼ الىخابج واكتراح الػدًد مً الاكتراخاث التي ًخىحب ألاخر بها
مً ؾسف إدازة اإلاؤطظاث الاكخطادًت الجصابسٍت مً احل الخىحه هدى جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت
والخدىٌ إلى اإلاؤطظاث اإلاظخدامت غلى غساز ما هى غلُه الخاٌ في الدوٌ الطىاغُت اإلاخؿىزة ومىظىمت
مؤطظاتها اإلاخخلفت
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اخلامتة العامة
خاجمت عامت
جحاوٌ هره الدزاست معالجت جىجه املؤسساث الاكخصادًت الجزائسيت لخحليم أبعاد الاسخدامت
همدخل لخعزيز املؤسساث املسخدامت مع إجساء دزاست ملازهت بين ول مً مؤسست  SANIAKبعين
الىبيرة ومؤسست  ENPECبسؼيف ،وكد جم اخخياز هاجين املؤسسخين ملجمىعت مً الاعخبازاث وأهمها
امخالن هال املؤسسخين لبعع أدواث جحليم الخىميت املسخدامت واملخمثلت في شهاداث املعاًير
واملىاصفاث اللياسيت العامليت  ISOوخاصت مجها  ISO 9001و  ISO 14001هما لها بعع الاهخماماث
هحى العمل على جحليم الخىميت املسخدامت وذلً مً خالٌ اهخمامها بخحليم أبعاد الخىميت املسخدامت
وما ًسجبؽ بها مً عىاصس مىملت.
للد جم جلسيم هره الدزاست إلى كسمين أساسيين ،اللسم الاوٌ وكد خصص للدزاست الىظسيت
جىاولىا فيه هىلؼت أولى الخأصيل الىظسي للخىميت املسخدامت ثم في هلؼت ثاهيت عالكت املؤسست بالخىميت
املسخدامت وفي الىلؼت الثالثت املؤسست املسخدامت.
أما اللسم الثاوي فلد خصص ملعالجت مخغيراث املىطىع وإشياليخه وفسطياجه مً خالٌ
محاولت إسلاغ ما جاء في الجاهب الىظسي على واكع املؤسسخين محل الدزاست ،حيث جىاولىا في الىلؼت
ألاوٌ إلاػاز املجهجي للدزاست الخؼبيليت أما الىلؼت الثاهيت فلد خصصذ لعسض وجحليل محاوز وبىىد
الاسخمازة واسخعساض أهم الىخائج التي جىصلذ إلحها الدزاست وإخخباز مدي صدق الفسطياث ،وعلى
طىء ذلً جم جلدًم جملت مً الاكتراحاث التي ًخىجب ألاخر بها مً ػسف إدازاث املؤسساث
الاكخصادًت ،وذلً للجهىض بالخىميت املسخدامت في الجزائس ،وإعؼاء أهميت ودوز ملىظىمت مؤسساتها
كصد املساهمت في جحليم هره الخىميت ،وذلً باالعخماد على جحليم أهم أبعادها واملخمثلت في ول مً
البعد الاكخصادي ،البعد الاجخماعي والبعد البيئي.
هما ًيبغي على املؤسست جدعيم هره ألابعاد بمجمىعت مً ألادواث التي جمىً املؤسساث مً
جحليم هره الخىميت ،واملخمثلت في أهم املعاًير واملىاصفاث اللياسيت العامليت ذاث الصلت بالخىميت
املسخدامت ،مع طسوزة مساعاة إدازة املؤسساث ملخخلف ألاػساف ذاث املصلحت باملؤسست ،والعمل على
دمج جؼلعاتهم واوشغاالتهم طمً مخخلف اليشاػاث إلادازيت باملؤسساث والعمل الجاد على جلبيتها
وجحليلها مً خالٌ جبني ممازساث حسىت وبىاءة كصد إزطائهم وهره هي غاًت الخىميت املسخدامت.

294

اخلامتة العامة
دون إغفاٌ دمج أبعاد الخىميت املسخدامت في جميع وشاػاث ووظائف املؤسست ليي جصبح
وظائف مسخدامت بدٌ الىظائف الخلليدًت التي تهخم فلؽ بخحليم الجىاهب الاكخصادًت على حساب
إلاطساز بالبيئت وجلىيثها وعلى حساب الجىاهب الاجخماعيت واملجخمعيت التي أوشأث املؤسست أصال مً
أجل جحليلها.
ال ًمىً للمؤسساث املساهمت في جحليم الخىميت املسخدامت إال مً خالٌ جبىحها لبعع
املمازساث الحسىت للمسؤوليت الاجخماعيت وذلً عً ػسيم الليام بمجمىعت مً الجهىد لخحليم
مخخلف أبعاده ( البعد الخيري ،البعد ألاخالقي ،البعد الاكخصادي والبعد اللاهىوي) لخصبح املؤسساث
مسؤولت اجخماعيا أو مؤسساث مىاػىت.
إن الغسض مً ول هره الىلاغ التي أصبحذ أهثر مً طسوزة باليسبت للمؤسساث الحدًثت اليىم
مً أجل الخحىٌ إلى مؤسساث مسخدامت ،واملخمثلت في جميع املؤسساث التي حعمل على دمج ول
اللظاًا والاهخماماث الاجخماعيت والبيئيت إطافت إلى الاهخماماث الاكخصادًت ألاساسيت طمً
استراجيجياتها وسياساتها وأوشؼتها ووظائفها ،وفي هفس الىكذ العمل على جؼبيم اللىاهين والدشسيعاث
الدوليت ذاث الصلت بالخىميت املسخدامت.
وأخيرا فان هره الدزاست كد عالجذ إلاشياليت والفسطياث التي اهؼللذ مجها باإلطافت إلى جحليم
مجمىعت مً الىخائج والتي جاءث في حاالث هثيرة مؼابلت لىخائج الدزاساث السابلت التي اهؼللذ مجها،
وعلى طىئها جم جلدًم العدًد مً الاكتراحاث التي ببغي ألاخر بها مً ػسف إدازة املؤسساث الجزائسيت
كصد الخحىٌ إلى املؤسساث املسخدامت.
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أوال :كائمت املراحع باللغت العربيت
أ .الىخب:
 .1أضامت الخىلي" البيئت وكضاًا الخىميت والخصييع :دراصاث خوٌ الواكع البيئي في الوظً
العربي والذوٌ الىاميت"،ضلطلت عالم اإلاعزفت ،اإلاجلظ الىطني للثلافت والفىىن وآلاداب،
الكىٍذ. 2002 ،
 .2إضماعُل ضزاج الذًً ،ختى جصبذ الخىميت مضخذامت ،مجلت الخمىٍل والخىمُت ،صىذوق
الىلذ الذولي دٌطمبر  ، 1993اإلاجلذ ، 30ا لعذد .4
 .3باجز مدمذ علي وردم ،العالم ليط للبيع -مخاظر العوملت على الخىميت املضخذامت ،ط،1
ألاهلُت لليػز و الخىسَع ،اإلاملكت ألاردهُت الهاغمُت ،عمان.2003 ،
 .4زامز البكزي ،أخمذ هشار الىىري ،الدضويم ألاخضر ،ألاردن ،دار الُاسوري العلمُت لليػز
والخىسَع.2007،
 .5خطً لطُف كاظم الشبُذي ،الذولت والخىميت في الوظً العربي ،مؤضطت الىراق لليػز
والخىسَع  ،عمان ،ألاردن.2007 ،
 .6الخعوط إلارشادًت لخىظيم إلادارة البيئيت في املواوئ البدريت ،وسارة الذولت لػؤون
البِئت ،حمهىرٍت مصز العزبُت.2010 ،
 .7دوحالص مىضػِذ ،مبادئ الخىميت املضخذامت ،جزحمت بهاء غاهين ،الطبعت ألاولى،
الذار الذولُت لالضدثماراث الثلافُت ،اللاهزة.2000 ،
 .8صالح صالحي ،املىهج الخىموي البذًل في الاكخصاد الاصالمي ،دار الفجز ،الجشائز،
.2006
 .9صالح مدمذ الحجار ،دالُا عبذ الحمُذ صلز ،هظام إلادارة البيئيت والخىىولوحيت،
اللاهزة :دار الفكز العزبي ،ط .2006 ،1
 .11ضاري هاصز العجُمي ،ألابعاد البيئيت للخىميت ،اإلاعهذ العزبي للخخطُط ،الكىٍذ.1992 ،
 .11طاهز مدطً مىصىر الغالبي وصالح مهذي مدطً العامزي ،املضؤوليت الاحخماعيت
وأخالكياث العمل ،دار وائل لليػز ،عمان ،ألاردن.2005 ،
 .12عبذ اللادر مدمىد رضىان ،صبع مداضراث خوٌ ألاصط العلميت لىخابت البدث
العلمي ،دًىان اإلاطبىعاث الجامعُت ،الجشائز.1990 ،
 .13عثمان مدمذ غىُم ،ماحذة أبىسهط ،الخىميت املضخذًمت ،فلضفتها و أصاليب جخعيعها
و أدواث كياصها ،الطبعت ألاولى ،دار الصفاء لليػز و الخىسَع ،عمان ،ألاردن.2010 ،
 .14عميرة إبزاهُم ،ختى هفهم البدث التربوي ،دار اإلاعارف ،اللاهزة ،1981 ،ص .96
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 .15ماهُى حُذًز ،مىهجُت البدث ،دلُل الباخث اإلابخذئ في مىضىعاث البدث ورضائل
اإلااحطخير والذكخىراه.
 .16مدمذ ضعُذ أخمذ ،الدضويم ألاخضر ،الطبعت ألاولى .دار الُاسوري لليػز والخىسَع.
مصز.2006 .
 .17مدمذ ضعُذ أخمذ ،الدضويم ألاخضر ،الطبعت ألاولى .دار الُاسوري لليػز والخىسَع.
مصز .2006 .ص .59
 .18مدمذ عبذ البذٌع ،اكخصاد خماًت البيئت ،دار ألامين ،مصز.2000 ،
 .19مىال مدمىد ،الخىميت واملجخمع ،اإلاكخب الجامعي الحذًث ،ؤلاضكىذرٍت ،ط .2001 ،1
 .21مؤٍذ عبذ الحطين الفضل ً ،ىضف حجُم الطائي ،إدارة الجودة الشاملت مً املضتهلً
الى املضتهلً مىهج همي ،مؤضطت الىراق لليػز ،ألاردن ،الطبعت ألاولى.2004 ،
 .21مِػُل جىدارو ،الخىميت الاكخصادًت ،حعزٍب مدمىد خطً خطني ،دار اإلازٍخ،
الطعىدًت.2005 ،
 .22هجم عبىد هجم ،املضؤوليت البيئيت في مىظماث ألاعماٌ الحذًثت ،ألاردن ،دار الىراق
لليػز ،ط .2012 ،1
ب .ألاظروخاث:
 .1خالذ بىحعذار ،مضاَمت في جدليل وكياش جياليف أضرار ومعالجت الخلور الصىاعي
دراصت ميذاهيت على مصىع إلاصمىذ بدامت بوزيان كضىعيىت ،مذكزة ماحطخير غير
ميػىرة ،حامعت كطىطُىت.1997 ،
 .2راش ي طارق  ،الاصخخذام املخيامل للمواصفاث العامليت الاًسو في املؤصضت الاكخصادًت
لخدليم الخىميت املضخذامت دراصت خالت شرهت مىاحم الفوصفاط بخبضت
 ،SOMIPHOSمذكزة ماحطخير في إطار مذرضت الذكخىراه في العلىم الاكخصادًت ،حامعت
ضطُف.2011 ،
 .3رغذة عابذ عطاهللا اإلازاًاث ،أزر أخالكياث ألاعماٌ للمىظمت على الضلون ألاخالقي
وأداء رحاٌ البيع للمىخجاث الصيذالهيت في مذًىت عمان ،رضالت ماحطخير غير ميػىرة،
كلُت ألاعمال ،حامعت الػزق ألاوضط ،عمان ،ألاردن.2011 ،
 .4عبذ الزخمان العاًب ،الخدىم في ألاداء الشامل للمؤصضت الاكخصادًت في الجسائر في
ظل جدذًاث الخىميت املضخذامت في الجسائر ،رضالت غهادة دكخىراه علىم في العلىم
الاكخصادًت ،حامعت ضطُف.2011 ،
 .5عبذ الكزٍم مػان ،دور هظام إلادارة البيئيت في جدليم امليزة الخىافضيت للمؤصضت
الاكخصادًت -دراصت خالت مصىع الاصمىذ عين الىبيرة  -SCAEKمذكزة ماحطخير في
العلىم الاكخصادًت وعلىم الدطُير ،حامعت ضطُف.2013 ،
298

قامئة املراجع
 .6فاروق خزٍشي ،دور الخىىولوحياث الحذًثت لالجصاالث في جدليم اصتراجيجيت الخىميت
البشريت املضخذامت في الجسائر ،دراصت خالت مؤصضت اجصاالث الجسائر ،مذكزة
ماحطخير في إطار مذرضت الذكخىراه في العلىم الاكخصادًت وعلىم الدطُير ،حامعت
ضطُف.2011 ،
 .7مدمذ العُذ بُىض ،جلييم أزر الاصدثمار ألاحىبي املباشر على الىمو الاكخصادي
والخىميت املضخذامت في الاكخصادًاث املغاربيت دراصت ملارهت :جووط ،الجسائر ،املغرب،
مذكزة ماحطخير في العلىم الاكخصادًت وعلىم الدطُير ،حامعت ضطُف.2011 ،
 .8مدمذ فالق ،مضاَمت املضؤوليت الاحخماعيت في جدليم ميزة جىافضيت مضخذامت في
مىظماث ألاعماٌ ،دراصت ميذاهيت في املؤصضاث الاكخصادًت الجسائريت الحاصلت على
شهادة الاًسو  ،9111أطزوخت دكخىراه غير ميػىرة ،كلُت العلىم الاكخصادًت ،حامعت
الػلف.2014/2013 ،
 .9مزٍم كطىع ،برهامج الخأَيل الوظائفي املضخذام لتركيت وظيفت الاصخذامت في
املؤصضت الاكخصادًت الجسائريت – دراصت خالت مؤصضت  SANIAKعين الىبيرة ،مذكزة
ماحطخير ،كلُت العلىم الاكخصادًت ،الخجارٍت وعلىم الدطُير.2010 /2009 ،
ً .11اضمُىت سرهىخ ،إشياليت الخىميت املضخذامت في الجسائر ،رضالت ماحطخير غير ميػىرة،
حامعت الجشائز.2006 ،
ج .امللاالث:
 .1دلُل الباخث في كخابه البدث وغكله ( الخطت والبدث النهائي ) ،حامعت الجىان،
طزابلظ ،لبىان ،إصذار ركم  ،2الطىت الجامعُت .2016 /2015
 .2ضامُت لحىل ،الدضويم املضخذام هأليت لخديم الخىميت املضخذامت ،مجلت دراضاث
اكخصادًت ،مخبر إدارة إمذاد وهلل ،كلُت العلىم الاكخصادًت والخجارٍت وعلىم الدطُير ،
حامعت باجىت .العذد الاول.2014 ،
 .3ضعذ العنزي ،مداولت حادة لخأظير هظريت أصحاب املصالح في دراصاث إدارة الاعماٌ،
مجلت العلىم الاكخصادًت وؤلادارٍت ،كلُت ؤلادارة والاكخصاد ،حامعت بغذاد ،اإلاجلذ 14
العذد.2007 ، 48
 .4صالح فالحي ،الخىميت املضخذامت بين جراهم رأش املاٌ و احضاع الفلر ،مجلت الحلُلت،
حامعت أدرار ،العذد الثاوي ،مارص .2003
 .5عبذ الزضا فزج بذراوي ،جفعيل الدضويم الاخضر بخوحهاث البيئت املعخمذة على الضوق
في مىظماث ألاعماٌ العراكيت :دراصت اصخعالعيت ،مجلت جىمُت الزافذًً ،كلُت ؤلادارة
والاكخصاد ،حامعت البصزة ،العزاق العذد  89اإلاجلذ  30ضىت .2008
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 .6عالء أخمذ خطين الحبىري ،علي صالم شهاب أخمذ ،كياش رضا بعض أصحاب
املصالح دراصت ميذاهيت في الشرهت العامت لصىاعت ألادويت في هيىوى ،مجلت جىمُت
الزافذًً ،كلُت ؤلادارة والاكخصاد ،حامعت اإلاىصل ،اإلاجلذ  ،43العذد.2012 ،109
 .7ماحذة أبى سهط ،عثمان مدمذ غىُم ،الخىميت املضخذامت مً مىظور الثلافت العربيت
الاصالميت ،مجلت دراضت العلىم ؤلادارٍت ،مجلت علمُت مدكمت جصذر عً عمادة البدث
العلمي ،الجامعت ألاردهُت ،عمان ،ألاردن ،اإلاجلذ  ،36العذد  ،1كاهىن الثاوي .2009
د .امللخلياث:
 .1أخمذحي هصز رخال ،إدارة العلب على املياٍ همذخل لخدليم الخىميت املضخذامت-
دراصت خالت  :ججارب بعض الذوٌ العربيت ،ملخلى دولي خىل الخىمُت اإلاطخذامت والكفاء
الاضخخذامُت للمىارد اإلاخاخت ،كلُت العلىم الاكخصادًت وعلىم الدطُير ضطُف ،الجشائز،
أفزٍل .2008
 .2أمُىت كهىاجي ،خكُم بً خطان ،املضؤوليت الاحخماعيت ملىظماث ألاعماٌ ودورَا في
جدليم الخىميت املضخذامت ،اإلاؤجمز الذولي الثالث عػز خىل دور اإلاطؤولُت الاحخماعُت
للمؤضطاث الصغيرة واإلاخىضطت في جذعُم اضتراجُجُت الخىمُت اإلاطخذامت – الىاكع
والزهاهاثً -ىمي  14و  15هىفمبر ،حامعت خطِبت بً بىعلي ،الػلف.2016 ،
 .3خامذ هىر الذًً ،خطام الذًً غضبان ،الالتزام بأخالكياث ألاعماٌ مً أحل جرصيخ
املضؤوليت الاحخماعيت في املؤصضت الاكخصادًت ،مذاخلت في اإلالخلى الذولي الثالث خىل:
مىظماث ألاعمال واإلاطؤولُت الاحخماعُت ،حامعت بػارً ،ىمي  14و  15فُفزي .2012
 .4روبنز رٍكىبيرو ،هشف البياهاث املخعللت بخأزيراث الشرواث على املجخمع :الاججاَاث
واللضاًا الراَىت ،مؤجمز ألامم اإلاخدذة للخجارة والخىمُت ،حىُف ،ضىَطزا.2004 ،
 .5سولُخت ضىىس ي ،هاحز بىسٍان الزخماوي ،البعذ البيئي الصتراجيجيت الخىميت املضخذامت،
اإلالخلى الذولي خىل الخىمُت اإلاطخذامت و الكفاءة الاضخخذامُت للمىارد الطبُعُت  ،كلُت
العلىم الاكخصادًت و علىم الدطُير  ،حامعت فزخاث عباص –ضطُفً -ىمي 7و 8أفزٍل
.2008
 .6صالح صالحي ،الخىميت الشاملت املضخذامت و الىفاءة الاصخخذاميت للثروة البتروليت
في الجسائر ،امللخلى اٌدولي خىل الخىمُت اإلاطخذامت و الكفاءة الاضخخذامُت للمىارد
الطبُعُت ،كلُت العلىم الاكخصادًت و علىم الدطُير  ،حامعت فزخاث عباص،
ضطُفً -ىمي 7و 8أفزٍل .2008
 .7عبذ الزخمان العاًب ،الػزٍف بلت ،إشياليت إدارة العالكت مع أصحاب املصالح
همذخل ملمارصت املضؤوليت الاحخماعيت مً ظرف مىظماث ألاعماٌ في الجسائر -خالت
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املؤصضت الاكخصادًت العموميت للخوضيب وفىون العباعت برج بوعريريج ،-اإلالخلى
الذولي الثالث خىل مىظماث ألاعمال واإلاطؤولُت الاحخماعُت ،حامعت بػار15-14 ،
فُفزي .2012
 .8عبذ الطالم أًىب ،أبعاد الخىميت املضخذامت ،مذاخلت في الاحخماع الطىىي لىلابت
اإلاهىذضين الشراعُين الخابعت لالجداد اإلاغزبي للػغل ،اإلاىعلذ بخارٍخ .2002-11-1
 .9عمار عماري ،اشياليت الخىميت املضخذامت و أبعادَا ،امللخلى الذولي خوٌ الخىميت
املضخذامت و الىفاءة الاصخخذاميت للموارد العبيعيت  ،كلُت العلىم الاكخصادًت و علىم
الدطُير  ،حامعت فزخاث عباص –ضطُفً -ىمي 7و 8أفزٍل .2008
 .01مبارك بىعػت ،الخىميت املضخذامت :ملاربت اكخصادًت في اشياليت املفاَيم و ألابعاد،
اإلالخلى الذولي خىل الخىمُت اإلاطخذامت و الكفاءة الاضخخذامُت للمىارد الطبُعُت  ،كلُت
العلىم الاكخصادًت و علىم الدطُير  ،حامعت فزخاث عباص –ضطُفً -ىمي 7و 8أفزٍل
.2008
 .11مدمذ ًاضين غادر ،مدذداث الحوهمت ومعاًيرَا ،اإلاؤجمز العلمي خىل عىإلات الادارة في
عصز اإلاعزفت ،حامعت الجىان ،لبىان.2012 ،
 .02مؤجمز ألامم اإلاخدذة للخجارة والخىمُت " ،هشف البياهاث املخعللت بخأزير الشرواث على
املجخمع :الاججاَاث واللضاًا الراَىت" ،ميػىراث ألامم اإلاخدذة ،هُىٍىرك وحىُف
.2004
ٌ .الخلارير:
 .1ألامم اإلاخدذة ،الطكان والبِئت والخىمُت  ،هُىٍىرك .2001
 .2ألامم اإلاخدذة ،حذوٌ أعماٌ اللرن  ، 21الفصل .10
 .3ألامم اإلاخدذة ،حذوٌ أعماٌ اللرن  ، 21الفصل .26
 .4ألامم اإلاخدذة ،حذوٌ أعماٌ اللرن  ، 21الفصل  25 ،4 ،3و.26
 .5ألامم اإلاخدذة ،حذوٌ أعماٌ اللرن  ، 21الفصل .36
 .6ألامم اإلاخدذة ،حذوٌ أعماٌ اللرن  ، 21الفصل .6
 .7ألامم اإلاخدذة ،حذوٌ أعماٌ اللرن  ، 21الفصل .9
 .8باضل الُىضفي ،املبادراث البيئيت الخعوعيت مً أحل جىميت صىاعيت مضخذامت،
املفاَيم والخعبيلاث ،بزهامج ألامم اإلاخدذة للبِئت كطم الخعاون ؤلاكلُمي ،مارص
.2004
 .9بزهامج ألامم اإلاخدذة ؤلاهمائي ،جلرير الخىميت البشريت ،مزكش دراضاث الىخذة العزبُت،
بيروث ،لبىان.1994 ،
 .10بزهامج ألامم اإلاخدذة ؤلاهمائي ،جلرير الخىميت البشريت.1999
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.2006/2000 ،RG  مجموعت إرشاداث إعذاد جلارير الاصخذامت.11
: املواكع إلالىتروهيت.و
OHSAS الذورة الخذريبيت الخاصت بىظام إدارة الضالمت والصحت املهىيت
:الالكترووي
الزابط
ًع18001 :2007
..https://www.mu.edu.sa/sites/default/files/content-files/slamah.pdf
 املؤصضت بين جدليم الخىافضيت ومدذداث، خفص ي رغُذ،عبذ الغفىر دادن
 الػبكت الطعىدًت للمطؤولُت، دراضاث وأبدار،املضؤوليت الاحخماعيت والبيئيت
.http://www.csrsa.net : عً اإلاىكع الالكترووي،417  ص،الاحخماعُت
http://mawdoo3.com : عً اإلاىكع الالكترووي، خعواث املىهج امللارن،مجذ خضز
 أخالكياث مىظماث ألاعماٌ واملساًا الخىافضيت ألاخالكيت،معً وعذ هللا اإلاعاضُذي
: العزاق عً الزابط الالكترووي، حامعت اإلاىصل،أهمورج ملترح للمىظماث العربيت
.https://www.linkedin.com/pulse
: عً اإلاىكع الالكترووي،OHSAS 18001 هظام إدارة الضالمت والصحت املهىيت
.http://www.iso-tec.com
: عً الزابط الالكترووي،وٍكُبُذًا اإلاىضىعت الحزة
./file:///C:/Users/eco/Desktop/26000
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ألاستاذ
الطاهر بن يعقوب
حسين بورغدة
فتيحة بوحرود
عمر بن سديرة
مصطفى بودرامة
سكاك مراد

الرتبة
أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
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الجامعة
جامعة سطيف 1
جامعة سطيف 1
جامعة سطيف 1
جامعة سطيف 1
جامعة سطيف 1
جامعة سطيف 1

قامئة املالحق
امللحق رقم ( :)10استبيان الدراسة

جامعة سطيف .1

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
رقم االستمارة

السالم عليكم ،سيدي (سيدتي) الكريم (ة) ،بعد التحية...
يف إطار إعداد أطروحة دكتوراه بعنوان " :التوجه نحو تحقيق أبعاد االستدامة كمخل لتعزيز المؤسسات
المستدامة دراسة مقارنة بين مؤسسة  SANIAKبعين الكبيرة ومؤسسة  ENPECبسطيف".
نضع بٌن أيديكم ىذا االستبيان راجٌن أن متنحونا القليل من وقتكم الثمٌن ،والتكرم باإلجابة على فقراتو بكل
صراحة وموضوعية ،وذلك بوضع اإلشارة ( )Xيف ادلكان ادلناسب لكل فقرة توضح درجة ادلوافقة على كل منها،
مع العلم أن مجيع ادلعلومات ادلقدمة لن تستخدم إال لغرض البحث العلمي.

األستاذ المشرف :أ.د محمد بوهزة

الباحثة :مريم قطوش

ولكم جزيل الشكر والتقدير على تعاونكم مسبقا.
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معلومات شخصية للمستجوبين
السن:

سنة

الجنس:

ذكر

المستوى التعليمي:

ابتدائي

األقدمية:

أقل أو تساوي  01سنوات

الوظيفة:

إطار سامي

أنثى
ثانوي

متوسط

من  00إىل  21سنة
إطار عادي
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مهين

جامعي

أكثر من  21سنة
عون ربكم

قامئة املالحق
العبارة

المقياس

اهتمام المؤسسة االقتصادية الجزائرية بمختلف أبعاد التنمية المستدامة

البعد االقتصادي
البعد االجتماعي
البعد البيئي

.1

يعمل كل ادلسًنين على ربسٌن إدارة ادلخاطر اخلاصة بادلؤسسة.

.2

زلاولة جعل اجلودة ضمن أولويات خدمة العمالء.

.3

تعمل ادلؤسسة على التحكم يف استخدام ادلواد األولية.

.4

تلتزم ادلؤسسة بالتموين بادلنتجات عالية اجلودة.

.5

تسعى ادلؤسسة إىل ربقيق استثمار مسؤول اجتماعيا.

.6

تستخدم ادلؤسسة االبتكار البيئي من أجل فتح أسواق جديدة.

.7

تقوم ادلؤسسة بتوفًن الظروف ادلواتية لتنمية وتطوير ادلهارات
والكفاءات.

.8

تقوم ادلؤسسة دبكافةة العمال وادلوففٌن مع األخذ بعٌن االعتبار
األداء الفردي اخلاص هبم.

.9

تعمل ادلؤسسة على تشجيع العدالة واالنصاف بٌن العمال داخل
ادلؤسسة.

.11

تسعى ادلؤسسة إىل تشجيع االصغاء بعناية للعمال وشلثليهم.

.11

تقوم ادلؤسسة بتحسٌن الصحة والسالمة داخل ادلؤسسة.

.12

تعمل ادلؤسسة على تشجيع العمل اجلماعي (عمل الفريق).

.13

تعمل ادلؤسسة على التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة.

.14

تفضل ادلؤسسة االعتماد على الطاقات ادلتجددة.

.15

تعمل ادلؤسسة على ربسيس ادلستهلكٌن بةمهية ادلسؤولية البيئية.

.16

تقوم ادلؤسسة بضمان ترقية ادلمارسات االيكولوجية مع العمالء.

.17

تقوم ادلؤسسة بتشجيع ادلمارسات البيئية اخلاصة بةصحاب
ادلصلحة.

.01

حجم النفايات وادلخلفات الناذبة عن أنشطة ادلؤسسة جد
منخفض.
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موافق

بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق

بشدة
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أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة

موافق

موافق

محايد

بشدة

ISO 9001
ISO 14001
ISO 26000

.19

تلتزم ادلؤسسة دبتطلبات نظام .ISO 9001

.21

تتميز منتجات ادلؤسسة بالتجديد والتحسٌن ادلستمر.

.21

تعمل ادلؤسسة على تقدمي ادلنتجات يف الوقت احملدد.

.22

تنتهج ادلؤسسة سياسة البيع بةسعار منخفضة مقارنة بةسعار
ادلنافسٌن.

.23

ربقق ادلؤسسة الثنائية ( سعر ،جودة ) يف منتجاهتا.

.24

يندرج اىتمام ادلؤسسة بالتنمية ادلستدامة من خالل ادلعاجلة عند
ادلنبع.

.25

تلتزم ادلؤسسة دبتطلبات نظام .ISO 14001

.26

تدعم ادلؤسسة أنشطتها بإدخال رلموعة من التحسينات
والتعديالت نظرا لألمهية ادلتزايدة لإلدارة البيئية.

.27

تشارك ادلؤسسة كل من ادلوففٌن واإلداريٌن لتحسٌن األداء البيئي
للمؤسسة.

.28

تقوم ادلؤسسة برتشيد استغالذلا للموارد البيئية والطاقوية.

.29

تقدم ادلؤسسة مساعدات للجمعيات اليت هتدف إىل ربسٌن البيئة.

.31

تبحث ادلؤسسة دوما الستعمال تكنولوجيا جديدة أقل استغالال
للموارد.

.10

تسعى ادلؤسسة إىل التقليل من آثارىا البيئية عند زلاولة تطوير
منتج جديد.

.12

تقوم إدارة ادلؤسسة حبمالت ربسيسية تتعلق دبمارسات ادلسؤولية
االجتماعية.

.11

تقوم ادلؤسسة بتوفًن شروط الصحة والسالمة ادلهنية أثناء العمل.

.13

تتعامل إدارة ادلؤسسة مع العمال وادلوففٌن دون متييز.

.13

تراعي ادلؤسسة مجيع متطلبات أصحاب ادلصاحل يف سلتلف
اجملاالت االجتماعية والبيئية.

.13

تسعى ادلؤسسة إىل احلث دوما على تبين التوجو األخالقي
للمؤسسة.
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات

موافق
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موافق

محايد

غير

غير

موافق

موافق

غير

بشدة

غير
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بشدة

موافق

موافق
بشدة

مدى فهم المسؤولية االجتماعية

المسؤولية الخيرية
المسؤولية األخالقية
المسؤولية القانونية

المسؤولية االقتصادية

.13

مسًني ادلؤسسة لديهم إطالع كايف حول مفهوم ادلسؤولية
االجتماعية للمؤسسات.

.11

لدى مسًني ادلؤسسة معلومات كافية حول شلارسات ادلسؤولية
االجتماعية للمؤسسات

.13

مؤسستكم تتبىن ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات.

.31

تسعى مؤسستكم إىل تعزيز صورهتا بغية احملافظة على رصيدىا يف
اجملتمع.

.30

تقوم مؤسستكم بتقدمي إعانات للعمال يف األعياد وسلتلف
ادلناسبات.

.32

هتتم ادلؤسسة بتوفيف أفراد من ذوي االحتياجات اخلاصة.

.31

تساىم ادلؤسسة يف رعاية األطفال اليتامى وادلسنٌن.

.33

تةخذ ادلؤسسة بعٌن االعتبار مجيع اخلصائص االجتماعية
واألخالقية وادلهنية عند التوفيف.

.33

متارس ادلؤسسة نشاطات وأعمال تتوافق مع القيم واألعراف
والتقاليد االجتماعية.

.33

عالقات ادلؤسسة مع موففيها مبنية على الصدق واألمانة والثقة.

.33

تلتزم ادلؤسسة بدفع تعويضات للعميل يف حالة تعرضو ألضرار
نامجة عن استخدامو دلنتجاهتا.

.31

ربرتم ادلؤسسة مجيع القوانٌن والتشريعات اخلاصة حبماية البيئة.

.33

تقوم ادلؤسسة باإلفصاح عن شلارساهتا االجتماعية جلميع األطراف
ذات ادلصلحة.

.31

تلتزم ادلؤسسة باحرتام قوانٌن محاية ادلستهلك.

.30

شلارسات ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسة هتتم فقط خبلق الربح
وتعظيمو.

.32

يعتقد مسًني ادلؤسسة أن تبين شلارسات ادلسؤولية االجتماعية
تكلفة إضافية ذلا.

.31

هتتم ادلؤسسة بتطبيق قواعد ادلنافسة العادلة وعدم إحلاق األذى
بادلنافسٌن.
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.33

تستخدم ادلؤسسة التكنولوجيا الالزمة دلعاجلة األضرار اليت تلحق
باجملتمع والبيئة.

.33

تسعى ادلؤسسة جاىدة إىل زيادة حجم مبيعاهتا هبدف ربقيق
عوائد مالية عالية.
األطراف ذات المصلحة

موافق

بشدة

.33

تقوم ادلؤسسة بالتعرف على مجيع أصحاب ادلصاحل وربديد
متطلباهتم وتطلعاهتم.

.33

عند وضع ادلؤسسة السرتاتيجياهتا تةخذ بعٌن االعتبار أصحاب
ادلصاحل.

.31

هتتم ادلؤسسة بالتنمية ادلستدامة وتشرك مجيع األطراف ذات
ادلصلحة يف ربقيقها.

.33

تتبىن ادلؤسسة التنمية ادلستدامة عن طريق إشراك كل أصحاب
ادلصاحل.

.31

تةخذ ادلؤسسة بعٌن االعتبار كل فئات أصحاب ادلصاحل
(األساسيٌن ،الثانويٌن).

.30

تةخذ ادلؤسسة بعٌن االعتبار متطلبات الزبائن اخلاصة بادلسامهة يف
ربقيق التنمية ادلستدامة.

.32

تقتين ادلؤسسة مستلزمات اإلنتاج من موردين يهتمون بتحقيق
أبعاد التنمية ادلستدامة.

.31

تقوم ادلؤسسة بتةىيل العمال وادلوففٌن وفق ضوابط وأبعاد التنمية
ادلستدامة.
المؤسسة المستدامة

موافق

بشدة

.33

تدمج ادلؤسسة رىانات وأبعاد التنمية ادلستدامة ضمن
اسرتاتيجياهتا.

.33

إن محاية البيئة من التلوث يعد منطلقا أساسيا ضمن اسرتاتيجية
ادلؤسسة.

.33

تعتمد ادلؤسسة على إدارة أعمال صديقة للبيئة.

.33

تقوم ادلؤسسة بإعداد ونشر سياسة خاصة بالتنمية ادلستدامة.
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موافق

موافق

محايد

محايد

غير

موافق

غير

موافق

غير

موافق

بشدة

غير

موافق

بشدة
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.31

تعمل ادلؤسسة على مراقبة وتقييم سياسة التنمية ادلستدامة.

.33

إن تبين التنمية ادلستدامة يف ادلؤسسة يساىم يف تعديل سياستها
لتحقيق التطور االجيايب.

.31

تنظر إدارة ادلؤسسة إىل التنمية ادلستدامة على أهنا معوق وتكاليف
إضافية.

.30

تقوم ادلؤسسة بتطبيق مبادئ احلوكمة الرشيدة.

.32

تعمل ادلؤسسة على إقامة عالقات اتصال طويل ادلدى مع سلتلف
األطراف الفاعلة.

.31

تسعى ادلؤسسة إىل إشباع رغبات وحاجات األطراف ذات
ادلصلحة.

.33

تلتزم ادلؤسسة بقواعد الشفافية واإلفصاح.

.33

تعمل ادلؤسسة على احرتام حقوق اإلنسان.

.33

تعمل ادلؤسسة على التحسٌن ادلستمر دلنتجاهتا لتحقيق توقعات
زبائنها.

.33

تقوم ادلؤسسة بدمج مجيع التكاليف ادلتعلقة بادلنتج يف السعر دبا

فيها التكاليف االجتماعية والبيئية.
.31

تعترب إدارة ادلؤسسة أن االىتمام باجلوانب البيئية يكون أكثر من
اجلوانب األخرى.

.33

تعمل ادلؤسسة على ربقيق األداء االقتصادي فقط.

.11

تقوم ادلؤسسة بعمليات التموين والشراء وفق ما تقتضيو متطلبات
التنمية ادلستدامة.

.10

تستخدم ادلؤسسة تكنولوجيات حديثة تقتصد الطاقة وال تلوث
البيئة.

.12

تعمل ادلؤسسة على تسويق منتجات صديقة للبيئة.

.11

تركز نشاطات إدارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة على ادلسامهة يف
ربقيق التنمية ادلستدامة.
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Fiabilité
Echelle : TOUTES LES VARIABLES
Récapitulatif de traitement des observations

Valide
Observations

Exclus

a

المجموع

N

%

10

100,0

0

,0

10

100,0

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la
procédure.

Statistiques de fiabilité
Alpha de Cronbach Nombre d'éléments
,983

83

Statistiques de total des éléments
Moyenne de

Variance de

Corrélation

Alpha de

l'échelle en cas

l'échelle en cas

complète des

Cronbach en

de suppression

de suppression

éléments

cas de

d'un élément

d'un élément

corrigés

suppression de
l'élément

VAR00001

310,3000

2020,900

,384

,983

VAR00002

310,1000

2027,878

,433

,983

VAR00003

310,3000

2003,122

,856

,982

VAR00004

310,5000

2009,833

,723

,982

VAR00005

310,6000

1991,378

,780

,982

VAR00006

311,0000

1982,222

,741

,982

VAR00007

310,6000

1966,489

,867

,982

VAR00008

310,5000

1981,611

,599

,982

VAR00009

310,5000

1964,944

,828

,982

VAR00010

310,5000

2024,944

,269

,983

VAR00011

310,4000

2006,267

,547

,982

VAR00012

310,2000

2029,511

,454

,983

VAR00013

310,3000

2035,789

,387

,983
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VAR00014

311,0000

2016,667

,302

,983

VAR00015

310,7000

1991,344

,576

,982

VAR00016

311,1000

1992,100

,737

,982

VAR00017

310,7000

1998,233

,652

,982

VAR00018

310,9000

2025,433

,190

,983

VAR00019

310,0000

2003,778

,682

,982

VAR00020

310,3000

1985,122

,932

,982

VAR00021

310,6000

1988,489

,822

,982

VAR00022

311,8000

1977,956

,709

,982

VAR00023

310,5000

1970,722

,768

,982

VAR00024

310,5000

1979,833

,851

,982

VAR00025

310,0000

2010,667

,777

,982

VAR00026

310,2000

2022,178

,648

,982

VAR00027

310,3000

2005,567

,807

,982

VAR00028

310,5000

2005,167

,624

,982

VAR00029

311,3000

1996,011

,764

,982

VAR00030

311,2000

1978,622

,825

,982

VAR00031

310,4000

2028,933

,419

,983

VAR00032

311,0000

2008,667

,497

,982

VAR00033

310,1000

2020,544

,602

,982

VAR00034

310,5000

1983,389

,706

,982

VAR00035

310,6000

2015,822

,430

,983

VAR00036

310,1000

2015,656

,716

,982

VAR00037

310,9000

1969,656

,885

,982

VAR00038

311,0000

1988,000

,774

,982

VAR00039

310,8000

1981,289

,865

,982

VAR00040

310,3000

1982,900

,811

,982

VAR00041

310,4000

1994,044

,716

,982

VAR00042

310,7000

1968,900

,818

,982

VAR00043

311,8000

2011,289

,561

,982

VAR00044

310,3000

1997,344

,744

,982

VAR00045

310,6000

1971,156

,815

,982

VAR00046

311,2000

1941,956

,890

,982

VAR00047

310,7000

1976,900

,819

,982

VAR00048

310,2000

1999,289

,835

,982

VAR00049

310,5000

2005,389

,620

,982

VAR00050

310,2000

2017,289

,778

,982

VAR00051

311,5000

2050,500

-,055

,983

VAR00052

311,6000

2018,044

,340

,983

VAR00053

310,2000

2015,067

,554

,982

VAR00054

310,4000

2004,933

,696

,982

VAR00055

310,6000

1982,711

,687

,982

VAR00056

310,2000

1981,289

,792

,982

320

قامئة املالحق
VAR00057

310,3000

1981,567

,727

,982

VAR00058

310,4000

1967,378

,839

,982

VAR00059

310,6000

1970,711

,820

,982

VAR00060

310,5000

1996,056

,561

,982

VAR00061

310,0000

1994,889

,825

,982

VAR00062

310,4000

1978,267

,808

,982

VAR00063

310,7000

1978,011

,720

,982

VAR00064

310,7000

1970,678

,799

,982

VAR00065

310,1000

2026,544

,463

,983

VAR00066

310,2000

2026,844

,524

,982

VAR00067

310,5000

2009,611

,727

,982

VAR00068

310,4000

2014,267

,767

,982

VAR00069

310,5000

2009,611

,727

,982

VAR00070

311,5000

2065,611

-,174

,984

VAR00071

311,0000

1980,667

,873

,982

VAR00072

310,4000

1989,156

,784

,982

VAR00073

311,1000

1949,656

,937

,982

VAR00074

310,4000

1998,489

,805

,982

VAR00075

310,4000

1989,156

,784

,982

VAR00076

310,4000

1989,156

,784

,982

VAR00077

310,5000

2024,056

,219

,983

VAR00078

311,1000

2011,211

,475

,983

VAR00079

312,0000

2017,556

,292

,983

VAR00080

310,5000

2016,056

,599

,982

VAR00081

310,9000

1984,322

,712

,982

VAR00082

310,2000

2017,289

,778

,982

VAR00083

310,9000

1980,989

,674

,982
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Fiabilité
Echelle : TOUTES LES VARIABLES
Récapitulatif de traitement des observations

Valide
Observations

Exclus

a

المجموع

N

%

81

100,0

0

,0

81

100,0

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la
procédure.

Statistiques de fiabilité
Alpha de Cronbach Nombre d'éléments
,986

83

Statistiques de total des éléments
Moyenne de

Variance de

Corrélation

Alpha de

l'échelle en cas

l'échelle en cas

complète des

Cronbach en

de suppression

de suppression

éléments

cas de

d'un élément

d'un élément

corrigés

suppression de
l'élément

VAR00001

278,2099

3905,243

,662

,985

VAR00002

277,9012

3920,165

,607

,985

VAR00003

277,9383

3932,534

,556

,985

VAR00004

278,0617

3910,834

,672

,985

VAR00005

278,4444

3893,225

,751

,985

VAR00006

278,7531

3885,513

,748

,985

VAR00007

278,5802

3863,272

,806

,985

VAR00008

278,7901

3866,618

,731

,985

VAR00009

278,7778

3851,100

,853

,985

VAR00010

278,7654

3872,132

,773

,985

VAR00011

278,4691

3869,427

,806

,985

VAR00012

278,3457

3892,879

,721

,985

VAR00013

278,4815

3902,828

,685

,985

VAR00014

279,1235

3900,835

,606

,985

VAR00015

278,7654

3865,257

,805

,985

VAR00016

278,5556

3898,025

,695

,985
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VAR00017

278,6667

3882,175

,796

,985

VAR00018

278,8148

3927,428

,399

,986

VAR00019

277,8765

3900,610

,716

,985

VAR00020

278,3580

3876,283

,787

,985

VAR00021

278,0494

3949,298

,383

,986

VAR00022

278,7901

3995,018

-,033

,986

VAR00023

278,2099

3916,993

,608

,985

VAR00024

278,6296

3898,236

,679

,985

VAR00025

278,2469

3878,088

,728

,985

VAR00026

278,4198

3881,097

,826

,985

VAR00027

278,4321

3871,973

,867

,985

VAR00028

278,4938

3873,703

,831

,985

VAR00029

279,1975

3892,285

,680

,985

VAR00030

278,8642

3878,469

,766

,985

VAR00031

278,4444

3884,225

,803

,985

VAR00032

278,7778

3890,900

,700

,985

VAR00033

278,2099

3883,143

,773

,985

VAR00034

278,8395

3848,211

,823

,985

VAR00035

278,6049

3863,892

,846

,985

VAR00036

278,3333

3890,675

,755

,985

VAR00037

278,7778

3869,675

,852

,985

VAR00038

278,7778

3880,450

,807

,985

VAR00039

278,6420

3883,808

,816

,985

VAR00040

278,1481

3887,903

,764

,985

VAR00041

278,3457

3924,154

,458

,986

VAR00042

279,1852

3889,853

,629

,985

VAR00043

279,6667

3914,325

,557

,985

VAR00044

278,5926

3876,169

,712

,985

VAR00045

278,5802

3875,122

,767

,985

VAR00046

278,8272

3876,520

,756

,985

VAR00047

278,5185

3905,478

,591

,985

VAR00048

278,2469

3883,088

,740

,985

VAR00049

278,3704

3887,761

,751

,985

VAR00050

278,0494

3916,773

,653

,985

VAR00051

278,9259

3987,894

,018

,986

VAR00052

278,8765

4029,835

-,298

,986

VAR00053

278,1728

3944,045

,398

,986

VAR00054

278,5432

3872,726

,859

,985

VAR00055

277,9630

3939,686

,382

,986

VAR00056

278,2222

3896,150

,723

,985

VAR00057

278,3333

3889,925

,752

,985

VAR00058

278,5062

3869,503

,814

,985

VAR00059

278,6049

3874,417

,811

,985
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VAR00060

278,5062

3897,053

,691

,985

VAR00061

278,2222

3883,075

,815

,985

VAR00062

278,2963

3898,186

,708

,985

VAR00063

278,5679

3866,023

,827

,985

VAR00064

278,5185

3876,678

,811

,985

VAR00065

278,2099

3880,118

,765

,985

VAR00066

278,3580

3884,558

,810

,985

VAR00067

278,6049

3878,717

,773

,985

VAR00068

278,5309

3874,227

,821

,985

VAR00069

278,1481

3922,903

,613

,985

VAR00070

278,8519

4031,828

-,281

,986

VAR00071

278,6296

3882,761

,762

,985

VAR00072

278,4444

3872,325

,807

,985

VAR00073

278,4198

3887,197

,731

,985

VAR00074

278,4938

3843,953

,877

,985

VAR00075

278,2346

3858,882

,863

,985

VAR00076

278,1605

3901,111

,678

,985

VAR00077

278,3580

3933,633

,413

,986

VAR00078

279,0864

3906,105

,630

,985

VAR00079

278,9630

4056,811

-,428

,987

VAR00080

278,3333

3895,025

,714

,985

VAR00081

278,7778

3865,100

,837

,985

VAR00082

278,4444

3877,025

,774

,985

VAR00083

278,6543

3859,854

,843

,985
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قامئة املالحق
امللحق رقم ( :)10جدول يوضح اختبار كوملوجزوف سمير هوف لتحديد طبيعة التوسيع
Tests non paramétriques
Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon
المؤسسة

األطراف ذات

المسؤولية

أدوات تحقيق

أبعاد التنمية

المستدامة

المصلحة

االجتماعية

التنمية

المستدامة

المستدامة
N

81

81

81

81

81

3,4025

3,5062

3,3135

3,4277

3,3889

Moyenne

,77459

,94329

,74111

,81950

,84098

Ecart-type

,080

,095

,067

,083

,099

Absolue

,051

,064

,050

,061

,071

Positive

-,080

-,095

-,067

-,083

-,099

Négative

,720

,853

,606

,748

,887

Z de Kolmogorov-Smirnov

,677

,461

,856

,631

,411

)Signification asymptotique (bilatérale

غير دال

غير دال

غير دال

غير دال

غير دال

(التوزيع

(التوزيع

(التوزيع

(التوزيع

(التوزيع

طبيعي)

طبيعي)

طبيعي)

طبيعي)

طبيعي)

a,b

Paramètres normaux

Différences les plus
extrêmes

القرار

a. La distribution à tester est gaussienne.
b. Calculée à partir des données.
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قامئة املالحق
امللحق رقم ( :)10اختبار كوملوكزوف سمير هوف "" Kolmogorov-Smirnov
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قامئة املالحق
امللحق رقم (  :)10بيان التكوين في مؤسسة SANIAK
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قامئة املالحق
امللحق رقم ( :)10حصول مؤسسة  ENPECعلى شهادة ISO 9001 : 2008

328

قامئة املالحق
امللحق رقم ( :)10حصول مؤسسة  SANIAKعلى شهادة ISO 9001 :2008

329

قامئة املالحق
امللحق رقم ( :)01حصول مؤسسة  SANIAKعلى شهادة ISO 14001 :2004

330

قامئة املالحق
امللحق رقم ( :)00سياسة الجودة والبيئة في مؤسسة SANIAK
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قامئة املالحق
امللحق رقم ( :) 12سياسة الجودة في مؤسسة ENPEC
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قامئة املالحق
امللحق رقم (  :)00حصول مؤسسة  SANIAKعلى شهادة ISO CEI 17025 :2005
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فيرس الجداول
واألشكال

الفهارس
فهرش الجداول
عنوان الجدول
الركم
 1ألابعاد ألاصاصيت للخنميت املضخدامت
 2جكامل أبعاد الاصخدامت في صبع كضاًا جنمويت هامت
 3جطور مفهوم النديجت الثالثيت TBL
 4مفهوم املضؤوليت الاجخماعيت للمؤصضاث
 5أبعاد املضؤوليت الاجخماعيت للمؤصضاث وعناصرها الرئيضيت والفرعيت
 6هموذج املضؤوليت الاجخماعيت للمؤصضاث حضب  Watrickو Cochran
 7جحدًد ألاطراف ذاث املصلحت ومعرفت جطلعاتهم
 8ملياش ليكرث الخماس ي
 9حضاب معامل الصدق ملخخلف عباراث محاور الاصخمارة
 10صن إلاطاراث حضب هوع املؤصضت
 11جنط إلاطاراث حضب هوع املؤصضت
 12املضخوى الخعليمي لإلطاراث حضب هوع املؤصضت
 13ألاكدميت في العمل لإلطاراث حضب هوع املؤصضت
 14وظيفت إلاطاراث حضب هوع املؤصضت
 15جوزيع عدد العمال الدائمين واملؤكخين بمؤصضت SANIAK
 16جوزيع عدد العمال في مؤصضت  ENPECصطيف
 17عدد إلاطاراث املضخجوبت في املؤصضخين محل الدراصت
 18مدى اهخمام املؤصضخين بالبعد الاكخصادي للخنميت املضخدامت
 19كيمت إلاهخاج املحلم ملؤصضت SANIAK
 20جطور مبيعاث مؤصضت SANIAKخالل الثالث صنواث ألاخيرة
 21ركم ألاعمال املحلم حضب حشكيلت املنخجاث في مؤصضت SANIAK
 22جطور حجم إلاهخاج في مؤصضت ENPEC
 23جطور حجم مبيعاث مؤصضت ENPEC
 24ركم ألاعمال املحلم خالل الضنواث الثالثت ألاخيرة في مؤصضت ENPEC
 25مدى اهخمام املؤصضخين بالبعد الاجخماعي كبعد للخنميت املضخدامت
 26مواضيع الخكوين املنجسة ملؤصضت  SANIAKصنت 2116
 27مواضيع الخكوين املنجسة ملؤصضت  SANIAKصنت 2117
 28جطور عدد حوادث العمل في مؤصضت SANIAK
335

الصفحت
35
36
65
134
141
144
167
199
199
203
205
207
209
210
220
221
222
226
228
229
229
230
230
231
232
234
235
236

الفهارس
29
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
41
42
43
44

جطور مصاريف طب العمل في مؤصضت ENPEC
جطور عدد حوادث العمل في مؤصضت ENPEC
مدى اهخمام املؤصضخين بالبعد البيئي كبعد للخنميت املضخدامت
جطور كميت النفاًاث الخطيرة املضرة بالبيئت في مؤصضت SANIAK
جطور كيمت النفاًاث في مؤصضت ENPEC
مدى التزام املؤصضاث بـمبادئ  ISO 9001كأداة لخحليم الخنميت املضخدامت
مدى التزام املؤصضاث بـمبادئ  ISO14001كأداة لخحليم الخنميت املضخدامت
مدى التزام املؤصضاث بـمبادئ  ISO 26000كأداة لخحليم الخنميت املضخدامت
مدى فهم إطاراث املؤصضخين للمضؤوليت الاجخماعيت
مدى اهخمام املؤصضاث باملضؤوليت الخيرًت
مدى اهخمام املؤصضاث باملضؤوليت ألاخالكيت
مدى اهخمام املؤصضاث باملضؤوليت اللاهوهيت
مدى اهخمام املؤصضاث باملضؤوليت الاكخصادًت
ًوضح مدى اهخمام املؤصضاث باألطراف ذاث املصلحت
مدى جحول املؤصضخين إلى مؤصضاث مضخدامت
مدى وجود فروق في اهخمام املؤصضاث بأبعاد الخنميت املضخدامت بين
مؤصضت " "SANIAKومؤصضت ""ENPEC
مدى وجود فروق في أدواث جحليم الخنميت املضخدامت بين مؤصضت
" "ENPECومؤصضت ""SANIAK
مدى وجود فروق في املضؤوليت الاجخماعيت بين مؤصضت ""SANIAK
ومؤصضت ""ENPEC
مدى وجود فروق في اهخمام املؤصضاث باألطراف ذاث املصلحت بين مؤصضت
" "SANIAKومؤصضت ""ENPEC
هخائج اخخبار معامل الاهحدار لخأثير أبعاد الخنميت املضخدامت على املؤصضت
املضخدامت

49

هخائج اخخبار معامل الاهحدار لخأثير مخخلف أدواث جحليم الخنميت املضخدامت
على املؤصضت املضخدامت
هخائج اخخبار معامل الاهحدار لخأثير أبعاد املضؤوليت الاجخماعيت على املؤصضت
املضخدامت

45
46
47
48

51
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237
237
238
240
241
242
244
246
248
250
251
253
254
256
258
262
264
267
271

273
275
277

الفهارس
51
52

هخائج اخخبار معامل الاهحدار لخأثير ألاطراف ذاث املصلحت على املؤصضت
املضخدامت
مدى وجود فروق في جحليم املؤصضاث ملبادئ املؤصضت املضخدامت بين
مؤصضت " "SANIAKومؤصضت ""ENPEC
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279
280

الفهارس
فهرس ألاشكال
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

عنوان الشكل
التطور التاريخي ملفهوم التنميت املستدامت
املرجكساث الثالثت للتنميت املستدامت
البعد الثقافي ضمن مرجكساث التنميت املستدامت
شجرة أبعاد ومؤشراث التنميت املستدامت
حاالث التنميت املستدامت
الارجباط بين العقالهياث املختلفت
جموضع أو جموقع املؤسساث حيال رد الفعل املتعلق برهاهاث التنميت
املستدامت.
النتيجت الثالثيت  TBLفي املؤسساث
املعايير و املواصفاث القياسيت ألاساسيت ذاث الصلت بالتنميت املستدامت
حلقت  Demingللتحسين املستمر
عرض جخطيطي ملواصفت ISO 26000
ظهور وجطور معيار ISO 45001
خطواث عمل الدليل SD 21000
شهادة هظام إدارة متكامل )(BEST4

15

الخصائص األربعة التي تشكل مفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
هرم كارول ( )Carrollللمسؤوليت الاجتماعيت للمؤسساث
النموذج املتكامل ل Donna J. Wood
أهم أصحاب املصالح في املؤسساث

8
9
11
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

األبعاد أو المداخل الثالثة لنظرية أصحاب المصالح
املكوهاث املفتاحيت للحوار مع ألاطراف ذاث املصلحت
إلاهتاج ألاهظف في املؤسست
هموذج الدراست
اختبار كوملوكروف سمير هوف "" Kolmogorov-Smirnov
جوزيع سن إلاطاراث حسب هوع املؤسست
جوزيع جنس إلاطاراث حسب هوع املؤسست
جوزيع املستوى التعليمي لإلطاراث حسب هوع املؤسست
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الصفحة
60
60
40
42
53
55
61
75
76
81
88
95
107
109
132
139
146
157
162
170
176
194
202
205
206
208

الفهارس
27
28
29
30

ألاقدميت في العمل لإلطاراث حسب هوع املؤسست
وظيفت إلاطاراث حسب هوع املؤسست
الهيكل التنظيمي ملؤسست SANIAK
الهيكل التنظيمي ملؤسست ENPEC
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210
211
215
218

فيرس المحتويات

فهرس اإلاحتىياث
الصفحت

اإلاحتىياث
شكر وعرفان
إهداء
اإلالدمت

أ-ط
الفصل ألاول 7التأصيل الىظري للتىميت اإلاصتدامت

ملدمة
اإلابحث ألاول 7ماهيت التىميت اإلاصتدامت
اإلاطلب ألاول 7التطىر التاريخي للتىميت اإلاصتدامت
اإلاطلب الثاوي 7مفهىم التىميت اإلاصتدامت
اإلاطلب الثالث 7الاهتلاداث اإلالدمت إلافهىم التىميت اإلاصتدامت والتحدًاث التي
جىاحهها
الفرع ألاول :الاهحلادات امللدمة ملفهىم الحىمية املسحدامة
الفرع الثاوي :الححديات الخاصة بالحىمية املسحدامة
اإلابحث الثاوي 7مبادئ ،مؤشراث وأهداف التىميت اإلاصتدامت
اإلاطلب ألاول 7مبادئ التىميت اإلاصتدامت
اإلاطلب الثاوي 7مؤشراث التىميت اإلاصتدامت
الفرع ألاول :اللضايا واملؤشرات الاححماعية
الفرع الثاوي :اللضايا واملؤشرات الاكحصادية
الفرع الثالث :اللضايا واملؤشرات البيئية
اإلاطلب الثالث 7أهداف التىميت اإلاصتدامت
الفرع ألاول :ثىمية مىالية للبشر ولفرص العمل
الفرع الثاوي :ثىمية مىالية للطبيعة
اإلابحث الثالث 7أبعاد التىميت اإلاصتدامت
اإلاطلب ألاول 7ألابعاد ألاشاشيت للتىميت اإلاصتدامت
الفرع ألاول :البعد الاكحصادي
الفرع الثاوي :البعد الاححماعي
الفرع الثالث :البعد البيئي
اإلاطلب الثاوي 7ألابعاد الثاهىيت
الفرع ألاول :البعد الحكىىلىجي
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10
10
10
13
01
01
00
01
01
05
05
00
00
02
01
02
04
04
04
21
21
24
24

الفرع الثاوي :البعد الثلافي
الفرع الثالث : :البعد السياس ي
اإلاطلب الثالث 7العالكت بين أبعاد ومؤشراث التىميت اإلاصتدامت
خالصت الفصل
الفصل الثاوي 7عالكت اإلاؤشصت الاكتصادًت بالتىميت اإلاصتدامت
ملدمة
اإلابحث ألاول 7إدارة التىميت اإلاصتدامت في اإلاؤشصت
اإلاطلب ألاول 7جىحه اإلاؤشصت هحى جحليم التىميت اإلاصتدامت
اإلاطلب الثاوي 7اشتراجيجيت التىميت اإلاصتدامت في اإلاؤشصت
الفرع ألاول :مفهىم استراثيجية املؤسسة
الفرع الثاوي :الحىمية املسحدامة في املؤسسة هي التزام استراثيجي
الفرع الثالث :أهىاع استراثيجيات الحىمية املسحدامة
الفرع الرابع :الارثباط بين العلالهيات املخحلفة للحىمية املسحدامة
اإلاطلب الثالث 7شياشت التىميت اإلاصتدامت في اإلاؤشصت
الفرع ألاول :إعداد ووشر سياسة الحىمية املسحدامة في املؤسسة
الفرع الثاوي :مراكبة وثلييم سياسة الحىمية املسحدامة
الفرع الثالث :الحىمية املسحدامة جعدل مً سياسة املؤسسة
الفرع الرابع :الحىمية املسحدامة معىق أم فرصة باليسبة للمؤسسة
اإلابحث الثاوي 7الىتيجت الثالثيت TBLوعالكتها بتحليم التىميت اإلاصتدامت باإلاؤشصت
اإلاطلب ألاول 7جطىر ومفهىم الىتيجت الثالثيت TBL
الفرع ألاول :ظهىر وثطىر الىخيجة الثالثية
الفرع الثاوي :مفهىم الىخيجة الثالثية
اإلاطلب الثاوي 7أبعاد الىتيجت الثالثيت TBL
الفرع ألاول :البعد الاكحصادي
الفرع الثاوي :البعد الاححماعي
الفرع الثالث :البعد البيئي
اإلاطلب الثالث 7الهدف النهائي للىتيجت الثالثيت
اإلابحث الثالث 7أدواث جحليم التىميت اإلاصتدامت في اإلاؤشصت الاكتصادًت
اإلاطلب ألاول 7اإلاعاًير واإلاىاصفاث اللياشيت الدوليت
الفرع ألاول :ميزات وفىائد ثطبيم املعايير واملىاصفات اللياسية الدولية ISO
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26
11
10
12
12
13
13
15
15
15
20
21
23
24
25
26
30
32
32
32
35
36
41
40
40
41
43
44
44

الفرع الثاوي :املىاصفة اللياسية العاملية املحعللة بىظام إدارة الجىدة ISO 9001
الفرع الثالث :املىاصفة اللياسية العاملية املحعللة باإلدارة البيئية ISO 14001
الفرع الرابع :معيار املسؤولية الاححماعية ISO 26000
اإلاطلب الثاوي 7اإلاىاصفاث اللياشيت الصادرة من مىظماث وهيئاث دوليت أخري
الفرع ألاول :هظام الصحة والسالمة املهىيةOHSAS 18001
الفرع الثاوي :معيار املساءلة الاححماعية SA 8000
اإلاطلب الثالث 7اإلابادراث الطىعيت الدوليت
الفرع ألاول :املبادرة العاملية إلعداد الحلارير Global Reporting Initiative
الفرع الثاوي :مساهمة الحلارير في الحعبير عً الحىمية املسحدامة
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امللخص
إن الهدف ألاساس ي من هره الدزاست هى الىكىف على مدي جىجه املؤسساث الاكخصادًت الجصائسٍت إلى جحلُم
مخخلف أبعاد الخىمُت املسخدامت باعخبازه املدخل الري ًدعم وَعصش املؤسساث املسخدامت مع إجساء دزاست ملازهت
. بعين الكبيرةSANIAK  سطُف ومؤسستENPEC بين كل من مؤسست
وأن كل من البعد الاكخصادي والبعد الاجخماعي والبعد البُئي ٌساهم في حعصٍص املؤسساث املسخدامت عن طسٍم
إدازة جُدة للخىمُت املسخدامت في املؤسساث من خالل جطبُم مجمىعت من السُاساث والاستراجُجُاث والىصىل إلى
جحلُم الهدف النهائي للىدُجت الثالثُت والاعخماد على مجمىعت من ألادواث واملعاًير العاملُت والعمل على اشباع
حاجاث وزغباث وجطلعاث مخخلف ألاطساف ذاث املصلحت باملؤسست إلى جاهب ضسوزة إدماج كضاًا واهخماماث
.الخىمُت املسخدامت في مخخلف وظائف ووشاطاث املؤسست وجحلي هره ألاخيرة باملسؤولُت الاجخماعُت والبُئُت
ومن خالل هخائج الخحلُل إلاحصائي جىصلذ دزاسدىا إلى وجىد فسوق ذاث داللت إحصائُت هحى جىجه كل من
 بعين الكبيرة لخحلُم أبعاد الخىمُت املسخدامت كمدخل لخعصٍصSANIAK  سطُف ومؤسستENPEC مؤسست
.SANIAK املؤسساث املسخدامت جسجح إلى صالح مؤسست
 املؤسست، املسؤولُت الاجخماعُت، املؤسساث املسخدامت، أبعاد الخىمُت املسخدامت، الاسخدامت:الكلمات املفتاحية
.الاكخصادًت
Abstract

The main objective of this study is to examine the extent to which Algerian economic
institutions are aiming at achieving the various dimensions of sustainable development as an
approach that supports and strengthens sustainable institutions, to reach this objective a
comparative study between ENPEC Setif and SANIAK was conducted.
Sustainable institutions can be reinforced through many factors such as the economic, the
social dimension and the environmental dimensions through an efficient management of
sustainable development in the organizations, by the application of a set of policies and
strategies to achieve the ultimate goal of the tripartite result and rely on a set of tools and
worldwide standards and work to satisfy different needs, desires and aspirations of
Stakeholders, as well as the need to integrate sustainable development issues and concerns
into the various functions and activities of the institution that must pay intention to social and
environmental responsibility.
The statistical results showed that there are statistically significant differences in the
orientation of ENPEC Setif and SANIAK to achieve the dimensions of sustainable
development as an approach to reinforce the sustainable institutions. However, these
differences are stronger in SANIAK.
Keywords: sustainability, sustainable development dimensions, sustainable institutions,
social responsibility, economic institution.

