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 :ةـــــــــــــــدمـمق
اليوم تحديات عديدة نظرا للتغيرات السريعة والمتالحقة التي تحدث المؤسسات االقتصادية تواجه 

والمجتمع أوجب ضرورة التزام  ؤسسةفالتغير الذي طرأ على الم ، ؤسساتفي البيئة التي تعمل فيها تلك الم
خلية من خاليا المجتمع تستمد  ؤسسةوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه، فالمؤ بواجباتها ومس ؤسسةالم
 وخدمات،من سلع  هبما يحتاج إليه وتمد، غيرهاو  ،...كل ما تحتاجه من موارد بشرية، موارد مادية ه من

استجدت في المجتمعات الحديثة مجموعة من  ولقد، ...جديدةاتجاهات وأنماط سلوكية  معلومات،
عدم قدرة الحكومات بمفردها  :منها ؤسساتداء االجتماعي للموف صارت تملى ضرورة االهتمام باآلالظر 

ولة لكثير من ؤ مسالالممارسات غير و  االجتماعية ،االقتصادية ،على التصدي لجميع المشكالت البيئية
دور منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك وحماية تزايد  ،المؤسسات االقتصادية

أساسا وفقط  االقتصادية مرتبطلم يعد نجاح المؤسسة اولهذا  .يئة وخدمة المجتمع وحقوق اإلنسانالب
التي بل يتعدى إلى مدى قدرتها على التسيير الفعال والناجع لعالقتها مع األطراف  ،ة إدارتها الداخليةبجود

تنتقل معايير الحكم على نجاح المؤسسات و  بذلك لتتوسع ،لحالمصمعها، وما يعرف بأصحاب ا تتعامل
من مجرد معايير كمية ترتكز على الربحية والحصة السوقية إلى معايير ذات أبعاد تنموية، بيئية، 

وأصبحت بذلك مسؤولية  ،ما يعرف بالمسؤولية االجتماعيةبموجبها  اندرجوالتي  .أخالقيةو  ،مجتمعية
مصطلح المسؤولية فإن وبذلك ، أحد العوامل الرئيسية في أداء األعمال بطريقة صحيحةالمؤسسة 

التنمية  التجارية بالمساهمة فياإلنتاجية، و  االجتماعية للمؤسسات يعني التزام أصحاب النشاطات
ي و المجتمع ككل لتحسين مستوى المجتمع المحلو   مع موظفيهم وعائالتهم تجاوبالمستدامة من خالل ال

 .التنمية في آن واحد و يخدم أهدافهم معيشة الناس بأسلوب يخدم 
موضوعا  ىأضح  األخيرة اآلونةلمؤسسات في لتزايد االهتمام بموضوع المسؤولية االجتماعية  إن

والمهنية  األكاديمية األوساطفي  واألبحاثرات والندوات ومجاالت الدراسة ؤتمعنوانا للمو ، النقاشات ألهم
المؤسسات  إستراتيجيةلتصبح المسؤولية االجتماعية جزءا من العالم،  أنحاءعلى حد سواء  وفي مختلف 

 .والبيئة المجتمعتفاعل مع ت
رسم سياسات  محوري فيفي العالم أن البعد االجتماعي له دور  العديد من التجارب أثبتتولقد  

 البحتةاالقتصادية  باألهدافاالهتمام  باقتصارها علىهذه األخيرة  أنعلى اعتبار  ،قتصاديةاالالمؤسسات 
 .قد يترتب عنها نتائج وخيمة على المؤسسة والمجتمع ككل



 
 ب

 

، أهدافهاسعي المؤسسة نحو تحقيق  إطارلمسؤولية االجتماعية في اوضع وتنفيذ برنامج  إن
تثير جدلية بين المزايا المحققة  المسؤولية أن الذي يشغل فكر مديري المؤسسات، باعتبار الهاجس أصبح

بمتطلبات المسؤولية االجتماعية يترتب عنه تكاليف  لتزاماال أن حيث ؛منها، وبين التكاليف المترتبة عنها
المسؤولية  أن ن هناك من ينظر إلىإوعلى نقيض ذلك ف ،قد تخفض من مكاسبها المالية إضافية

ما ينعكس  ،تحقيق أدائها الماليفي  ايجابي لها دور  تنطوي عليه من أعباء  إضافية  ورغم ما االجتماعية
بداعها كفاءتها، جودتهاعلى  ترقية ميزتها التنافسية في ظل اقتصاد يتميز بشدة المنافسة وما يسهم في  ،وا 
  .على هذه الميزةالبقاء فيه إلى المؤسسات التي تتمكن من المحافظة يعود 

لمسؤولية االجتماعية والميزة التنافسية للمؤسسة ستتطلب ممارسات اولعل العالقة التبادلية بين 
ومما الشك فيه أن أي تغيير في هذه الممارسات  ،تتماشى مع المسؤوليات المتجددة ألصحاب المصالح

 ،الجودة، اإلبداع الكفاءة، :مفاهيمولهذا السبب غدت  ،هذه األطرافمصالح ال يمكن تنفيذه بعيدًا عن 
من أولويات اإلدارة العليا، بوصفهما معايير أساسية في تقييم مدى نجاحها في  عميلاالستجابة لحاجات الو 

التي تقودها، سبيلها في ذلك االهتمام بالمهارات البشرية وتطويرها من أجل تعزيز  ةتنفيذ رسالة المؤسس
وغيرها من المفاهيم التي يمكن من خاللها  عميلوقضايا ال ،رفاهية المجتمع االلتزام لديها، حماية البيئة،

ر أهمية ثوفي اإلطار ذاته تتأ ،نهائيةمعا كمحصلة فية تأثير االثنين قياس المسؤولية االجتماعية وكي
اختبار هكذا مفاهيم في مجال المؤسسات التي يقع على عاتقها مسؤوليات جمة أمام أصحاب المصالح 

المسؤولية االجتماعية، وكمحصلة  وهو ما يلزم هذه المؤسسات تحسين مستوى أدائها باعتماد مفهوم كافة
لذلك ينبغي عليها اتخاذ خطوات حاسمة في مجال إحداث تغييرات في هياكلها التنظيمية أو أنماط إدارتها 

 .أو في األطر القيمية والتقاليد والثقافة المؤسسية فيها
 :البحثإشكالية : أوال

  ،منافسة شديدة والعصائرالمشروبات الغازية قطاع يواجه قطاع الصناعات الغذائية ومنها نشاط 
زاد من حدتها تسارع وتيرة التغيرات في جميع المجاالت التكنولوجية واالجتماعية والبيئية إلى جانب 

  .نية بنشاط هذه المؤسساتمع...( المجتمع، البيئة، الدولة ، المستهلك)ضغوطات تفرضها أطراف مختلفة 
ذا دوره، تقلص الذي العام القطاع محللحاالت ا من كثير في الخاص قطاعالوقد حل  كان قطاع  وا 

يساهم بنحو ما يقارب  المحروقات حيث  قطاع بعدالذي يأتي في المرتبة الثانية  الغذائيةالصناعات 
من الفائض % 25من قيمته المضافة و% 14حقق على مستوى القطاع الصناعي، وممن اإلنتاج ال 25%

 نسبة كانت إذا خاصة حجمه مع تتناسب اجتماعية مسؤولية عليه فإن الصافي لالستغالل على مستواه
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 %5 حوالي 5242لعام ( IAA)الغذائية  الصناعات إنتاج فيالمشروبات الغازية والعصائر قطاع  مساهمة
حوالي تقدر بعمالة  تسجيل إلى إضافة 5244مليار دينار جزائري في نهاية  83برقم أعمال وصل إلى 

يبلغ عدد المناصب خارج نطاق الديوان الوطني لتسويق النبيذ حوالي حيث  لنفس العام عامال 15222
  1.منصب غير مباشر 82222منصب عمل مباشر وحوالي  45222
 مقبولة تكون  كي تسعى أن عليها األرباح تحقيق على القطاع الخاص تعملا ذفأي مؤسسة من ه لذلك

خلق نوع من التوازن بين مسؤوليتها  أي ؛االجتماعية المسؤولية بقواعد التزامها خالل من اجتماعيا
مسؤوليتها االجتماعية التي من شأنها أن تحسن بين االقتصادية التي هي أساس وجودها واستمراريتها، و 

ما أرادت ترقية  إذاوبالتالي عليها أن تحدث التغير  ،صورتها تجاه جميع األطراف المتعاملة معهامن 
تسمح لها بقياس  -باإلضافة للمؤشرات المالية واالقتصادية -ميزتها التنافسية بإدراج مؤشرات أخرى 

بلورة هذه اإلشكالية قمنا ب ذلك  ضوء وفي ،مستوى رضا أصحاب المصالح درجة تلبية متطلباتهم ورغباتهم
  :اآلتــــــــــي التساؤلفي صيغة 

 لدى مؤسسات  هو دور المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في ترقية الميزة التنافسية ما
 ؟الجزائريةالغازية والعصائر المشروبات 

 :التساؤالت الفرعية التالية طرحإن هذه اإلشكالية العامة قادتنا إلى 
 االجتماعية المعتمدة من قبل المؤسسات محل الدراسة؟ما نوع المسؤولية  -1
 ؟ما مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية في المؤسسات محل الدراسة -2
 ة التنافسية؟على ترقية الميز بأبعادها  هل هناك تأثير للمسؤولية االجتماعية -3
  :بحثفرضيات ال: ثانيا

 قدو  الفرعية، التساؤالتو  الرئيسية اإلشكالية على اإلجابة محاولة من بحثال فرضيات تنطلق
، امطروحة أعاله والهدف المذكور سلفال اإلشكاليةراعى فيها كل من تالقيام بدراسة  قدر المستطاع حاولنا
 :تمت صياغة الفرضيات التاليةوعليه 
 .ضعيف مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية لدى المؤسسات محل الدراسة -1
لمستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية  للمؤسسات محل  ايجابي ذو داللة إحصائية  يوجد تأثير -2

االستجابة لحاجات و  الجودة ،الكفاءة المتفوقة، اإلبداع الميزة التنافسية من خاللترقية  علىالدراسة 
 .العميل

                                                             
1 La filière de jus et de boisson en Algérie ; la petite bulle fragile , L’éco n°92 / du 1er au 15 juillet 2014 ,p.5. disponible sur 

le site internet : www.leconews.com/.../la-petite-bulle-fragile_850968....,consulté le20-5-2015. 



 
 د

 

 ةفرعي اتفرضيأربعة إلى  الفرضية الرئيسية الثانية ةعلى إجابات واضحة، قد تمت تجزئ الحصول يةبغ
 : على النحو المبين أدناه

لمستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية   ايجابي ذو داللة إحصائية  تأثيريوجد  -5.4
 ؛ كفاءةال على للمؤسسات محل الدراسة

لمستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية   ايجابي ذو داللة إحصائية يوجد تأثير -5.5
 ؛اإلبداعللمؤسسات محل الدراسة  على 

لمستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية  على ايجابي ذو داللة إحصائية يوجد تأثير  -5.8
 ؛جودة  المؤسسات محل الدراسة

لمستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية  للمؤسسات محل  داللة  ايجابي ذو يوجد تأثير -5.1
 .الدراسة على االستجابة لحاجات العميل

 اختيار الموضوع ومبرراتدوافع : ثالثا
موضوع بحث من دوافع تثير رغبة الباحث للتوغل في مصادر المعرفة وخلفيات  أي ويخل ال

فكانت منها دوافع  الشخصيةأملتها الرغبة  الموضوعا ذموضوعه، فقد كانت لنا عدة دوافع وجهتنا لدراسة ه
 :يلي جزها فيماو موضوعية ن وأخرى  ذاتية،

هو جديد وحيوي من  وفضولنا في الخوض في كل ماتنا افغذتها  توجه :فأما الدوافع الذاتية 
، وما من شأنه إثراء مكتبتنا من جهة ولفقر والرؤية التصورية لهذا الموضوع واإلسهاممجاالت المعرفة 

 .التخصص إطاردخول الموضوع قيد الدراسة في  إلى باإلضافة، أخرى الدراسات في الموضوع من جهة 
فجسدتها توجهات المؤسسات الرائدة التي استطاعت اكتساب الميزة  :وأما المبررات الموضوعية

االجتماعية  المسؤوليةتطبيق  على شاملة ورؤية مستقبلية هادفة مبنية  إستراتيجيةرها على قالتنافسية لت
 أهمية إلىنحن  العالمية  وقادتنا  إلىوالتي قادتها  أصولهامن  أصل أهملتشكل لها بذلك  ،بكل مجاالتها

 .أهميتهوتحديد  موضوعال
 أهمية الدراسة: رابعا

 :إن أهمية بحثنا تظهر في العناصر التالية
انتقلت من حيث  نجاح المؤسسات معايير الحكم على توسعتستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل  -

مجرد معايير كمية ترتكز على الربحية والحصة السوقية إلى معايير ذات أبعاد تنموية، بيئية، 
وأصبحت بذلك   المسؤولية االجتماعيةبمفهوم ما يعرف بوالتي اندرج بموجبها  ،أخالقيةو  مجتمعية



 
 ه

 

 المؤسسات فمسؤولية ،مسؤولية المؤسسة أحد العوامل الرئيسية في أداء األعمال بطريقة صحيحة
رغم غيابها الشبه تام لدى معظم المؤسسات  والدولي الوطني العمل أجندات رأس على اآلن

خاصة في الدول النامية باعتبارها قضية طوعية وليست إلزامية وعلى اعتبار أيضا أن القيام 
بمتطلبات المسؤولية االجتماعية يترتب عنه تكاليف إضافية ترفع التكاليف الكلية للمؤسسة وقد 

التي يكتسبها الموضوع نظرا للوضع الراهن األهمية وبصورة عامة  ،تخفض من المكاسب المالية
الذي يمر به تسير المؤسسة االقتصادية الجزائرية والتي تستدعي إشراك اإلدارة اإلستراتيجية في 

  ؛دمج المسؤولية االجتماعية  كمحدد لنجاح المؤسسات السيما في األجل الطويل
الكفاءة، اإلبداع، : التنافسية بمتغيراتهاي غاية األهمية أال وهو الميزة ف االدراسة عالجت موضوع  -

حد ابرز المتغيرات والتي أصبحت سالحا تنافسيا في أباعتبارها  ،االستجابة لحاجات العميلو الجودة 
يالءها اهتماما كبيرا كونها من العناصر األساسية التي إإلى أسواق اليوم مما دفع المؤسسات 

 تنافسية وخاصة بعد اشتداد المنافسة بين المؤسسات؛في ظل بيئة  ونموها تضمن للمؤسسة بقاءها
وترقية الميزة التنافسية  ،مشاكله من جهة وحللمجتمع ا لدعم المؤسسات به تقوم الذي الدور إبراز  -

 أخرى؛من جهة 
ستقدم هذه الدراسة مؤشرات رقمية تعبر عن األرقام التي توصلت إليها تقارير المؤسسات محل   -

وبالتالي ستجعل المؤسسات  ،الميزة التنافسيةو المسؤولية االجتماعية  :دراسةالدراسة لمتغيرات ال
 ؛ميزةالمبحوثة تتجه إلى تشخيص مسؤوليتها االجتماعية بدقة وصوال إلى المستوى المنشود من ال

 المسؤولية مجال في من الدراسات المزيد أمام االنتباه ولفت المجال فتح فيالدراسة   ستساهم  -
 ؛الجزائر في األخرى  األعمال قطاعات في االجتماعية

على  نتائجها من جزء تعميم على مؤسسات جزائرية ما يجعل إمكانية الدراسة هذه تم إجراء -
 تختلف أجنبية بيئة في تمت التي السابقة الدراسات معظم بخالف المؤسسات الجزائرية األخرى،

 .محدودة نتائجها من االستفادة إمكانية يجعل الجزائرية ما البيئة عن
 :الدراسة أهداف: خامسا 

 :تتلخص أهداف بحثنا في العناصر اآلتي ذكرها
 : جانب النظري الفي ف

الميزة التنافسية عبر تتبع و  بناء إطار معرفي لمفاهيم االلتزام بالمسؤولية االجتماعيةهدفت الدراسة إلى 
وتقديم إطار مفاهيمي يصف االتجاهات التفسيرية لتلك  المسارات التنظيرية لألدبيات المتخصصة



 
 و

 

المسؤولية االجتماعية بالميزة التنافسية  عالقة حول الباحثينآلراء  تلخيصلننتهي بإعطاء  ،الموضوعات
 .للمؤسسات

 :(الميداني) جانب العمليأما في ال
 إليها، اإلشارة السابق الفرعية التساؤالت مختلف عن اإلجابةهدفت الدراسة من خالل هذا الجانب إلى فقد 

وقياس مؤشرات الميزة  للمؤسسات محل الدراسة مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعيةقياس  :من خالل
الميزة ترقية  مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية للمؤسسات محل الدراسة على ريتأث راسةد ،بهاالتنافسية 
 تشخيص متطلبات االلتزام بالمسؤولية االجتماعية لدى المؤسسات محل الدراسة  إلى باإلضافة التنافسية

 بعض على الضوء إلقاء وأخيرا ، من أجل تغيير الوضع هااألخذ باألسباب التي حالت دون األخذ بأبعادو 
 ترقيةو  أدائها تحسين في االستمرار أجل من المؤسسات مسؤولية بشأن  إليها تم التوصل التي النتائج

 .ميزتها التنافسية
 المستخدم منهجال: سادسا

بغية اإللمام واإلحاطة بمختلف جوانب الموضوع وتحليل أبعاده ولإلجابة عن اإلشكالية المطروحة 
بإثبات أو نفي صحة الفرضيات، استخدمنا المنهج الوصفي الموافق لفهم الموضوع وذلك بوصف وتحليل 

راء الباحثين حول ميزة التنافسية أين تم التطرق آلاالجتماعية والمختلف المفاهيم المتعلقة بالمسؤولية 
الموضوع وتلخيصها وتحليلها في الجانب النظري، في حين تم جمع البيانات ووصفها ومن ثم تحليلها 

 .وتفسيرها لتسهيل اختبار فرضيات الدراسة من جانبها التطبيقي
 

 

  :الدراسات السابقة: سابعا
 التي األبعاد و عام بشكل الموضوع حول أجريت التي السابقة الدراسات أهم سوف نقوم بعرض

 مقارنة و المنهجيةتها إجراءا من خاص بغية اإللمام بالنقاط األساسية واالستفادة بشكل طياته في يحملها
الحالية وبذلك تعيين الوجهة التي توصلنا إلى النتيجة المرغوبة  الدراسة عنها تمخضت التي بتلك نتائجها
 :لك تحقيق الهدف المنشود، وقد تنوعت الدراسات بين العربية واألجنبية نذكرها في ما يليذومن 

 :الدراسات العربية
 الميزة تحقيق في االجتماعية المسؤولية دور" بعنوان  وآخرون  القريوتي، قاسم دراسة موسى .1

 ،14المجّلد اإلدارية، العلوم دراسات، "الخلوية لالتصاالت زين شركة دراسة حالة التنافسية
 .5241، 4العدد



 
 ز

 

 االهتمام: المختلفة بأبعادها االجتماعية المسؤولية تأثير التعرف على مدى إلىهذه الدراسة  هدفت
 الشريفة، المنافسة بالبيئة، االهتمام االجتماعية، المشكالت العمالء، حل على التركيز بالعاملين،
 وقد الخلوية، لالتصاالت زينمؤسسة  في التنافسية الميزة تحقيق في التنموية الخطط في والمساهمة
 زين شركة في التنافسية الميزة تحقيق في االجتماعية للمسؤولية ايجابياً  دورا هنالك أن إلى الدراسة توصلت

 ،ينلامالعب هتماماال: من لكل إحصائية داللة ذي ثرأ إلى وجود الدراسة توصلت كما الخلوية، لالتصاالت
 دعم في والمساهمة الشريفة المنافسة بالبيئة، االهتمام ، االجتماعية المشكالت حلالتركيز على العمالء، 

 .المبحوثة ةمؤسسال في التنافسية الميزة تحقيق في التنموية الخطط
 بإستراتجية لتعريفهم المبحوثة ةمؤسسال في للعاملين تدريبية برامج إعداد الدراسة بضرورة وأوصت

 في العاملة مؤسساتال جميع تعاون  وبضرورة التميز، تحقيق في ودورها وأهميتها االجتماعية المسؤولية
 الذي المجتمع تجاه االجتماعية مسؤوليتها تعزيز في تسهم واضحة وطنية إستراتيجية بوضع القطاع هذا

 .فيه أعمالها تمارس
 في مستدامة تنافسية ميزة تحقيق في االجتماعية المسؤولية مساهمة"دراسة دمحم فالق بعنوان   .2

 اإليزو شهادة على الحاصلة الجزائرية االقتصادية المؤسسات في ميدانية دراسة: األعمال  منظمات
 5248 السنة الجامعيةالشلف،  بولعيد، التسيير،جامعة حسيبة بن علوم في علوم الدكتوراه أطروحة"0999

-5241. 
 مستدامة تنافسية ميزة تحقيق في االجتماعية المسؤولية مساهمة مدىالتعرف على  هدفت الدراسة  

 لمفهوم الدراسة عينة أفراد إدراك فيا اختالف هناك أن بينتو  الجزائرية، االقتصادية المؤسسات من لعينة
 الخيري  المفهوم األخالقي، المفهوم وهي رئيسية مفاهيم ةثالث تبني تم بحيث االجتماعية، المسؤولية
 والموقع االجتماعية المسؤولية أنشطة بين الربط مسائل احتلت كما ،االجتماعي والمفهوم التطوعي
 أنشطة تكون  أن يمكن نفسها االجتماعية األنشطة أن الدراسة عينة اعتبرت حيث األولى المكانة التنافسي
 كان االجتماعية المسؤولية أهمية إدراك مستوى  أن من بالرغم ،االقتصادية األنشطة مثل تماما مربحة

 مسؤوليتها إطار في بأنشطة تقوم ال االقتصادية المؤسسات أن ينفي ال أن هذا إال العموم على متوسطا
 اتجاه أنشطة: وهي اتجاهات خمسة ضمن تندرج األنشطة من مجموعة الدراسة أظهرت االجتماعية، حيث

  .المحلي المجتمعو  العمالء البيئة، العاملين، الكين،مال
 طرف من االجتماعية سؤوليةمال بين إحصائية داللة وذ تأثير   ثمة أن إلى الدراسة توصلتو 

 .التنافسية يزتهامل إدامتها في 0222اإليزو على الحاصلة االقتصادية ؤسساتمال



 
 ح

 

دور المسؤولية االجتماعية في ":تحت عنوان 1(5248)دراسة بن خديجة منصف، راشي طارق .3
 ".(أهراسدراسة حالة مؤسسة الدهن بوالية سوق )تدعيم تنافسية المؤسسة االقتصادية 

هدفت الدراسة إلى إبراز وتحليل واقع تبني أبعاد المسؤولية االجتماعية في المؤسسة المدروسة ممثلة  
تجاه حملة األسهم، إضافة إلى الوقوف إلى مستوى تحقيق و بأبعاد المسؤولية تجاه المجتمع، تجاه البيئة 

ثر تبني أبعاد المسؤولية االجتماعية في تدعيم تنافسية المؤسسة أركائز الميزة التنافسية ومن ثم تحديد 
 .المدروسة

 :وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها
  ؛وجود مستوى تبني على األغلب ألبعاد المسؤولية االجتماعية -
 ؛تحقيق مقبول لركائز الميزة التنافسية -
 .ةلتبني أبعاد المسؤولية االجتماعية في تدعيم تنافسية المؤسس احصائية داللةذو ثر أوجود  -

المسؤولية االجتماعية في تحقيق  ثرأ " :بعنوان 2(Ahmad Saleh Al-Sukkar et all) دراسة .4
 "األردنيةدراسة ميدانية في المستشفيات الخاصة والعامة : الميزة التنافسية

The Effect Of Social Responsibility In Achieving Competitive Advantage : Field Study In 

The Governmental And Private Hospitals In Jordan International. International Journal of 

Business and Social Science, Vol. 4 No. 5; May 2013 

ثر المسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية من خالل أهدفت الدراسة إلى التعرف على 
في األردن، وتكونت  امستشفى حكومي وخاص 11 ـــ  استكشاف آراء المديرين العاملين في اإلدارة العليا ل

 .يعمل باإلدارة العليا للمستشفيات محل الدراسة امدير  52عينة الدراسة من 
داللة إحصائية للمسؤولية االجتماعية  وذ توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن هناك أثر  

التنافسية من تجاه المجتمع المحلي على تحقيق الميزة و مسؤولية تجاه البيئة، تجاه المستهلكين : بعناصرها
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز القدرة على إتقان  ـ،التجديدو خفض التكاليف، االبتكار  :خالل مؤشراتها

العمل وأهمية ضمان النزاهة والشفافية  لما لها من تأثير واضح على الميزة التنافسية وفقا لمنظور عينة 

                                                             
دراسة حالة مؤسسة الدهن بوالية سوق )القتصادية دور المسؤولية االجتماعية في تدعيم تنافسية المؤسسة ا بن خديجة منصف، راشي طارق -1

 والعلوم االقتصاد الناشئة،كلية األسواق تجربة: االجتماعية والمسؤولية الشركات والمصرفية حول حاكمية المالية للعلوم الثالث المؤتمر، (اهراس
 .5248ابريل 43-45األردن  -اربد اليرموك، والمصرفية جامعة المالية العلوم قسم اإلدارية

22
- Ahmad Saleh Al-Sukkar et all, The Effect of Social Responsibility in Achieving Competitive Advantage: 

Field Study in the Governmental and Private Hospitals in Jordan, International Journal of Business and Social 

Science Vol. 4 No. 5; May2013 sur le site d’internet : 

http://ijbssnet.com/journals/Vol_4_No_5_May_2013/15.pdf.consulter le16/03/2014. 
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لية االجتماعية كونها واحدة من األسس وانتهت كذلك بضرورة االعتماد على مبادئ المسؤو  ،الدراسة
 .الهامة لضمان ونجاح ديمومة المؤسسة في ظل تنوع مخاطر العمل

 :الدراسات األجنبية
 التنافسية  اإلستراتيجيةدمج المسؤولية االجتماعية مع " :بعنوان  1(,Robinson 5224) دراسة .1

التابع  مؤسسةيقيمها مركز مواطنة الفازت هذه الدراسة في منافسة أفضل دراسة في المسابقة التي 
ويدعو المركز سنويًا إلى هذه المنافسة بوصفها جزءًا من  5224والتي أجريت عام  "Poston"لكلية 

، وتهدف الدراسة إلى ربط ؤسسةمبادرته لدعم وتشجيع البحث في ميدان المسؤولية االجتماعية للم
 . المسؤولية االجتماعية مع اإلستراتيجية التنافسية للمؤسسة

وتوصلت الدراسة إلى أن الربط بين المسؤولية االجتماعية واإلستراتيجية التنافسية تتحقق من خالل 
على مسؤولية  مبدأ الرشد والعقالنية في تحديد إستراتيجية العمل والمنفعة التنافسية والذي ينعكس بدوره

 .ها بمن يعمل فيها أو يتعامل معهاالمؤسسة االجتماعية ومدى اهتمام
ن يولي الباحثون اهتمامًا خاصًا للربط بين المسؤولية االجتماعية وبين األداء المالي أوأوصت الدراسة ب

 . للمؤسسة لتحقيق الدمج مع اإلستراتيجية التنافسية للمؤسسة
األبعاد المختلفة للمسؤولية االجتماعية   ثرأ "بعنوانYuhei Inoue*, Seoki Lee (5244 " )"دراسة  .3

 "على األداء المالي للمؤسسات الصناعية  ذات الصلة بالسياحة
"Effects of different dimensions of corporate social responsibility on corporate financial 

performance in tourism-related industries. Tourism Management, Volume 32, Issue 4, 

August 2011, Pages 790-804 

والممثلة  االجتماعية للمؤسسات جاءت  هذه الدراسة لتوضح كيف أن كل بعد من أبعاد المسؤولية  
المسؤولية االجتماعية  :وهم أصحاب المصلحة األساسيين على أساس قضاياوالتي أخذت   بخمسة أبعاد

سيؤثر ، وقضايا التنوع، القضايا البيئية، المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع جودة المنتج، الموظفين،تجاه 
و قد شملت الدراسة مجموعة  ،المالي والممثل بالربحية على المدى القصير والمدى الطويل على األداء 

مطاعم وقد الفنادق وال ،الطيران، كازينومؤسسات التي تعمل في القطاع السياحي وهي  مؤسساتلامن 
 .لقياس مؤشر المسؤولية االجتماعية في هذه المؤسسات  KLDاستخدم الباحث  مؤشر

                                                             
1
-Robinson, J. Mack, (2001), “Integrating Corporate Social Responsibility With Competitive Strategy”, Georgia 

State University Journal, U.S.A, PP. 1-23. Sur le site d’internet : 

http://www.questalliance.net/beta/images/stories/Event_files/Integrating_CSR_into_business_strategy.pdf. 

consulter le 14/03/2014. 
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ثر ايجابي بين أبعاد المسؤولية االجتماعية واألداء المالي للمؤسسات أأن هناك  النتائجوكشفت  
  سواء على المدى القصيراألداء المالي  محل الدراسة مع وجود  اختالف في درجة التأثير لكل بعد على

تكوين نظرة نتائجمن يمكن لهذه  ال نهأوأوصت الدراسة  ،وكذلك على نوعية الصناعةأو الربحية المستقبلية 
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات من شأنه أن  أنشطة على أن تبني أبعاد السياحة ثاقبة لدى مديري 

 .لمؤسساتهم األداء المالي يحسن
ميزة  المسؤولية االجتماعية: "بعنوان(Nita Choudhary* Niranjan Kumar Singh,2012 )1 دراسة .4

 Corporate Social responsibility – Competitive Advantage or "تنافسية أو انشغال اجتماعي

Social Concern, European Journal of Business and Management www.iiste.org;ISSN 

2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online), Vol 4, No.4, 2012.  
 

كما قامت بإجراء استطالع حول ، للمؤسسة نموذج للمسؤولية االجتماعية اقتراح إلى  ةهدفت الدراس
هما وبذلك  يأم كل ااجتماعي مفهوم المسؤولية االجتماعية لدى العمال ما إن كانت ميزة تنافسية أم انشغاال

وقد شملت الدراسة  ،ن على فهم أعمق لهذا الموضوعيالمقدمة من طرف المستجوبقد تساعد األجوبة 
 تكنولوجيا المعلومات، الصيدلة، الصناعات التحويلية، :وهي العمومية والخاصة مجموعة من المؤسسات

كما تم استخدام استبيان وزع عبر  ،ببنغالورقطاع االتصال  وأخيرا  التأمين  ،األعمال المصرفية التعليم،
 :إلىوتوصلت نتائج الدراسة  ،فرد451البريد االلكتروني واالتصال الشخصي وبلغ عدد أفراد العينة 

 50.2 ٪ال  ٪ 40.5المسؤولية االجتماعية و  مؤسسةمن المديرين التنفيذيين يدعمون تبني ال
 ؛يوافقون 

  فقد أجاب   مع الفوائد المالية مؤسساتاالجتماعية للفيما يخص ما إذا كان يتم ربط المسؤولية
 من المديرين التنفيذيين محايدة  ٪82.8من المدريين التنفيذيين الموافقة بينما كانت إجابة  50.1٪

 تقدر  مؤسساتكانت إجابات عينة الدراسة حول بناء صورة ايجابية مع المسؤولية االجتماعية لل
ات مؤسسم المسؤولية االجتماعية للؤ من المديرين التنفيذيين  يوافقون على حقيقة تال ٪18.4بــ 

 محايدة؛ ٪82.0مع الصورة العامة و 

                                                             
1
-  Nita Choudhary* Niranjan Kumar Singh , Corporate Social responsibility – Competitive Advantage or 

Social Concern, European Journal of Business and Management ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 

(Online) Vol 4, No.4, 2012 Sur le site d’internet : 

www.researchgate.net/...Corporate_Social_responsibility__Competitive_... .  Consulter le 20/3/2014.  
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  إال أن توصلت النتائج المترتبة عن المسؤولية االجتماعية للمؤسسات وتحفيز مستوى الموظفين
من مستوى المسؤولية االجتماعية للمؤسسات تزيد  أنالمديرين التنفيذين توافق من 52.2% نسبة

 ؛منهم محايدون  %5578ن أتحفيز الموظفين في حين 
  ا تحمي مصالح أنه يعتقدون  % 95المديرين التنفيذيين والمقدرة بـ من القصوى الغالبية

 .%84.5المساهمين 

المسؤولية  إستراتيجية" بعنوان  (Constantin Belu a & Cristiana Manescu,2013) ةدراس.5
 .'للمؤسساتالقتصادي  ا واألداءاالجتماعية 

 Strategic corporate social responsibility and economic performance,Journal Applied 

Economics, Volume 45, 2013.  

نموذج تطويق البيانات  إلىيقترح هذا المقال مؤشر المسؤولية االجتماعية للمؤسسة المستند 
االجتماعية الكفيلة بخلق  المسؤوليةتستثمر أبعاد  أنوباالعتماد على الحجة القائلة بأن المؤسسات بوسعها 

  .حو المسؤولية االجتماعية، والمؤشر قادر على توجيه المقاربة اإلستراتيجية للمؤسسات نالميزة التنافسية
النتائج المتوصل إليها عن وجود عالقة حيادية بين إستراتيجية المسؤولية االجتماعية واألداء  وكشفت

 .tobin’sQوكذا ( ROA) االقتصادي لدى قياسه بمؤشر العائد على األصول 
 :موقع دراستنا من الدراسات السابقة

 محل األعمال بيئة تفرضها التي االختالفات بعض مع السابقةالدراسات  علىدراستنا بناءا جاءت 
 :راسة، حيث يمكن التعرف على نقاط التشارك والتميز بينهما فيالد

  :الهدف مع الدراسات السابقة من حيثدراستنا تشترك 
لدورها  للمؤسسةوبالميزة التنافسية  بالمسؤولية االجتماعية اهتمامًا في بحث ودراسة االلتزامّن هناك أ

 .الهام والجوهري في تحقيق أهداف المؤسسة بشكل قوي 
 :عن سابقتها من الدراسات بما يأتيدراستنا  تتميز  

 طريقة معالجة الدراسة : 
من  نافي حدود علم نتمكنبين المتغيرين، إذ لم راسة الطريقة القياسية في الجمع اعتمدت الد

، والتي تكون قد ساهمت في المتغيرين بهذه الطريقة انبين هذ لها تجمع مشابهةالحصول على دراسة 
   :معالجة أمور مستحدثة تتمثل أساسا في



 
 ل

 

جعل متغيرات الدراسة متغيرات كمية منذ البداية وليس اعتمادها كمتغيرات كيفية ثم تحويلها  -
 ، العامل اعتماد كل من إنتاجية تم حيث (الحال عند استخدام االستبيان هو كما)إلى كمية 

عن المتغير األساسي للدراسة  ، للتعبيراإلبداع، االستجابة لحجات العميل نسب الجودة،نسب 
 .قياسهاطريقة الكمية في ــلوالمتمثل في الميزة التنافسية، وهي أبعاد حديثة االستخدام بالنظر لــ

أن  التركيز على مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية وليس على مجاالتها وهذا بالنظر إلى -
تطبيق المجاالت قد يختلف من مؤسسة إلى أخرى، وأن وجود هذه المجاالت مجتمعة ال 

تكاليف يعاب على المؤسسة تحملها ما  مجرد يعني بالضرورة التطبيق الجيد لها، فهي تبقى
لم تساهم في زيادة العوائد، لذلك استندنا على األداء المالي في تقييم مستوى تطبيق المسؤولية 

 .في دراسة األثر على الميزة التنافسية ه أيضاداعتمتم ا عية والذي سياالجتما
 والياتال،األردن ،بنغالور ،ردنكاال  مختلفة بيئات في السابقةراسات الد غلب أ  تمت  :األعمال بيئة 

 بيئة ظل في الفرضيات مختلف الختبار راستناد تهدف حين في وغيرها، األمريكية دةحالمت
 .زائريةالج األعمال

 نافي حدود علموربما الوحيدة هذه الدراسة من الدراسات المحلية القليلة تعد   :الدراسة مجال ،
   .الغازية والعصائر بهذه الطريقةوالتي ُطّبقت في مؤسسات المشروبات 

 هيكل الدراسة: ثامنا
في بالجانب النظري منها  األولخص القسم  ؛قسمين الدراسة إلى تقسيم تمتماشيا وأهداف البحث 

البحث، بعد عرض مقدمة لك ذو  ، ينتطبيقي ينفصل بينما شمل القسم الثاني من الدراسة   الثالثة، هفصول
جانب  إلىالدراسات السابقة وتحليلها ومجاالت اإلفادة منها ومجاالت التمّيز التي تسّجل للدراسة الحالية 

 .  مستخدمةواألدوات المنهجية الدراسة من أهمية وأهداف وفرضيات ومخطط وحدود 
المدخل ركز األول فيها على  ؛ثالثة مباحث ترقية الميزة التنافسية من خالل ل األو الفصل ضم 

هتم ا و  ،مداخل تحليل وترقية الميزة التنافسية ، أما المبحث الثاني فقد تناولالمفاهيمي للميزة التنافسية
اإلبداع، الكفاءة، االستجابة لحاجات ، المنتججودة ا )بأسس ومحددات الميزة التنافسيةالمبحث الثالث 

 .(العميل 
واالتجاهات  المفهوم والخلفية التاريخيةثالثة مباحث اهتم األول ب اشتمل الفصل الثاني علىو 
المسؤولية االجتماعية االلتزام ب، أما المبحث الثاني فقد ركزعلى للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات المعاصرة



 
 م

 

ممارسة ، في حين تناول المبحث الثالث ضرورة حتمية أم اختيار بالنسبة للمؤسسات االقتصاديةك
 .المسؤولية االجتماعية

، لمساهمة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في ترقية الميزة التنافسيةالثالث وُخصَص الفصل 
ستراتجية المؤسسةوضم ثالثة مباحث تناولت  تزاوج في المبحث األول،  تكامل المسؤولية االجتماعية وا 

في المبحث  المسؤولية االجتماعية للمؤسسات والفكر االستراتيجي من خالل مدخل أصحاب المصالح
الذي تلعبه المسؤولية  دورالعالقة واألثر بين المسؤولية االجتماعية والميزة التنافسية من خالل الالثاني، 

 .في مبحثه الثالثاالجتماعية  في ترقية  أسس الميزة 
واقع المسؤولية االجتماعية في  للدراسة من حيث وصفالتطبيقي للجانب  رابع الفصل ال فردأو 

  . المؤسسات محل الدراسة إلى جانب تقديم و في قطاع المشروبات الغازية العصائر  المؤسسات الجزائرية
وصف هجية الدراسة التطبيقية من خالل من خامس تناول الفصل ال وإلكمال الجانب التطبيقي 

كما ركز هذا الفصل على تحليل معّمق  للحالة الفعلية الموجودة في  ،ومتغيراتها وعينتهامجتمع الدراسة 
الدراسة بناءًا  االستنتاجات التي توصلت إليهاا تقديم ذوك  المجال المدروس من خالل الدراسة عن قرب

على النتائج المؤشرة والتي بموجبها تم تقديم عدد من التوصيات والمقترحات منها ما ارتبط بالموضوع 
 .المدروس ومنها بالعناوين المقترحة لدراسات مستقبلية

 



 

  

 

 

 

 

 

 

ةـــــــــــة النظريـــــالدراس  

 

 :تم تقسيمه إلى

 

 ترقية الميزة التنافسية: الفصل األول

 مدخل نظري للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات: الفصل الثاني

     المسؤولية االجتماعية بين إنسانية العمل و استراتيجية : الفصل الثالث

 في المؤسسة
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 :تمهيد
 قابل نموذج نظري  إلى بناء تهدفالموضوع مراجعة أدبية عن إلى تقديم  القسمهذا  خصص

 .وهو مكون من ثالثة فصول لالختبار
عرض بعض تنافسية من خالل تحليل عناصرها و الميزة ال مفهوم يعرضول لاأللفصل ا جاء

 .المداخل النظرية
لمفاهيم الحديثة في إدارة األعمال وهو مفهوم تسليط الضوء على أحد أهم اثاني الفصل الوتم في 

وبذلك   ،حديث يعاني من نقص إن لم نقل غياب قاعدة نظريةية االجتماعية للمؤسسات كمفهوم المسؤول
لننتقل له،  هذا المفهوم والفرق بينه وبين بعض المصطلحات المشابهةحول  الغموض توضيحسعينا إلى 

 إلىوصوال االلتزام بالمسؤولية االجتماعية األسباب والدوافع التي أدت بالمؤسسات إلى عرض  هبعد
   .البحث موضوع تخدم التي النقاط مختلف على مباشرة التركيز تمعرض ممارسات المسؤولية حيث 

العالقة بين المسؤولية االجتماعية والميزة إلى تبين الفصل الثالث من الدراسة بينما خصص 
االستراتيجي للمؤسسات ومن  في صميم التفكيرالمسؤولية االجتماعية  أصبحتوكيف ، التنافسية

الدراسات التي تبين االرتباط المباشر بين المسؤولية االجتماعية للمؤسسة  فعرض ،أولوياتها األساسية
 . والميزة التنافسية

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ترقية الميزة التنافسية

 

 :تم تقسيمه إلى

 

 مدخل مفاهيمي في الميزة التنافسية: المبحث األول

 مداخل تحليل و ترقية الميزة التنافسية: المبحث الثاني

  الميزة التنافسيةترقية أسس و محددات :المبحث الثالث



.لميزة التنافسيةترقية ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ولالفصل ال   
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 تمهيد
تعتبر ظاهرة العولمة من أهم السمات التي تميز مؤسسات العصر الحالي، وقد قدمت هذه الظاهرة        

تطور ونمو  إلى أدىالعديد من الفرص والتحديات لتلك المؤسسات وذلك من خالل االنفتاح االقتصادي الذي 
وتحولت  ة التفاقيات التجارة الحرة تعددت األسواقونتيج ،وأساليبهاالمنافسة وتنوع في استراتيجياتها ومداخلها 

 كبيرة خاصة فيأصبحت  تحدياتفي الوقت نفسه الت، وتقادمت المنتجاالعمليات  وتطورتالتكنولوجيا 
 مواجهة المنافسين الجدد القادمين من خارج الحدود،  إمكانية الحصول على حصة مناسبة في السوق وفي

 يمكنها مسار المؤسسات اليوم عن تبحث العالقات المتشابك المتغيرات الديناميكي المعاصر في هذا العالم
 يتوجب ذلك ولتحقيق األسواق، في لها المنافسين عن أو التفوق  التميز لها ويحقق المنافسة غمار خوض من
 الميزة هذه بتحقيق المؤسسة هدف يتوقف وال والنمو، البقاء إلى تقودها تنافسية ميزة امتالكؤسسة الم على

نما وحسب  قبل من مضاهاتها يصعب فريدة المتحققة الميزة تجعل التي بالعوامل االهتمام لىإة جاهد تسعى وا 
 تقليد على المترتبة الخسارة وتجنب إليه وصلت الذي التنافسي الموقع على المحافظة لغرض وذلك المنافسين
 .لها المنافسين

يزة التنافسية، فنتاج مويختلف تصور الباحثين في تفسير مكامن هذا التفوق حسب مفهوم كل واحد لل    
المؤسسة  ىوالتي علمحيط التنافسي ن المعوامل خارجية نابعة  إلىالبحوث تقسم مصادر هذا السبق 

قوة تلك  أساسل داخلية تستطيع المؤسسة التحكم فيها واستخدامها للتأثير في المنافس وعلى ممسايرتها، وعوا
المناسبة التي تمكنها من  اإلستراتيجيةالميزة التي تتمتع بها المؤسسة دون سواها تحدد وتطور المؤسسة 

ومداخل يفية تجسيدها ة وكسي، ولتحقيق هذه الوضعية البد من فهم الميزة التنافاحتالل مكانتها في السوق 
 :ه الثالثوهو ما سوف نتناوله في هذا الفصل خالل مباحثترقيتها 
  ؛الميزة التنافسية مدخل مفاهيمي في :األولالمبحث 
 ؛ترقية الميزة التنافسيةتحليل و  مداخل: المبحث الثاني 
 محددات الميزة التنافسيةأسس و : المبحث الثالث. 
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 الميزة التنافسية في مدخل مفاهيمي :الولالمبحث 
 أكثر من la concurrence المنافسة مصطلح كذا و   la compétitivitéالتنافسية مصطلح يعد    

 الميزة أو بالقدرة يعرف أصبح ما ضمن يتداخالن فهما التسيري، و االقتصادي المستويين على تداوال المفاهيم
الميزة النسبية الذي كان سائدا بين االقتصاديين الصناعيين جاء مفهوم الميزة التنافسية ليحل محل  و  التنافسية

 آليات وطرق عمل في تحويل ميزتها ومتخصصي التجارة الدولية، لذلك اجتهدت منظمات األعمال في إطار
النسبية إلى ميزات تنافسية من خالل امتالك عوامل اإلنتاج ومهارات بشرية ومعرفية، وتمثل الميزة التنافسية 

على كافة  اتنافسي اقباألساسية التي يرتكز عليها أداء المؤسسة ومن النادر أن تمتلك المؤسسات سالقاعدة 
وتعتبر الميزة التنافسية  األصعدة وفي جميع المجاالت مقارنة بالمنافسين، نظرا لمحدودية موارد المؤسسة، 

 .لنجاح المؤسسات وعليه سيتم استعراض مفهوم الميزة التنافسية امفتاح
 ماهية الميزة التنافسية: المطلب الول

 ،ثورة حقيقية في عالم إدارة األعمال على المستوى األكاديمي والعملي عتبر مفهوم الميزة التنافسيةي
، ولكن يأو كمواجهة وقتية مع مشاكل ليست ذات بعد استراتيج داخليينظر لإلدارة كهم  لم يعد  فأكاديميا

الهموم الداخلية والخارجية لتحقيق من كعملية ديناميكية ومستمرة تستهدف معالجة الكثير  لإلدارةأصبح ينظر 
الموردين والمشترين وغيرهم من األطراف الذين و  على اآلخرين أي على المنافسين التفوق المستمر للمؤسسة

محاوالت دائمة  ولكنه ،التفوق هذا عمال وقتيا أو قصير المدى لن يكون تحقيقوبطبيعة الحال  ،تتعامل معهم
تشير إلى والتي يعرف بالميزة التنافسية  وهوما ،األخرى في السوق  تجاه األطراف مؤسسةاللحفظ توازن 

تجاه قويا   موقفا وتحقق لهذه المؤسسة المنافسة  اتؤسسلمالخاصية التي تميز المؤسسة عن غيرها من ا
 .األطراف المختلفة

 التنافسيةالتطور التاريخي للميزة : أوال
حجر الزاوية في تحديد مسار التجارة الدولية،   (Comparative Advantage)كان مفهوم الميزة النسبية 

لى  ريكاردودومنذ كتابات ، والدول على حٍد سواء ؤسساتومجاالت التخصص، وتقييم العمل بالنسبة للم وا 
نهاية الثالثينات ظهر مفهوم في و  اإلدارة،ورجال  نهاية الثالثينات كان هذا المفهوم السائد بين االقتصاديين 

 الباحث االقتصادي  إذ يرجع استخدامه إلى (Competitive Advantage) ةتنافسيجديد هو الميزة ال
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Chamberlin   وبعد هذا التاريخ تطورت مفاهيم الميزة التنافسية عبر ثالث مراحل 9191،1عام. 
 : الولىلمرحلة ا .1

  Selznick  & Chamberli كل منمن نهاية الثالثينات إلى نهاية الستينات، وتمثلت بكتابات امتدت 
وعّدا الميزة شيئًا ة، فصال بين الميزة التنافسية والكفاء ذينلال   Hafer Et Schendelو. الذي ربط الميزة بالكفاءة

والكفاءة تعد متغيرات مستقلة، فيما ُيعد ن الميزة إف وبذلك مؤسسة،ال إستراتيجيةيمكن أن يكون في ضمن 
  2.األداء متغيرًا معتمداً 

 :المرحلة الثانية .2
 ,Andrewsكل من  فقد بدأت من نهاية الستينات إلى منتصف الثمانينات، وتمثلت بكتابات  

Christensen Learned, Guth   في مجال ( الضعف والقوة ،الفرص والتهديدات)التي أكدت على
 (ضعفال)، ويشار إلى ؤسسةإلى قوى خارج الم( التهديدات) األولىالمجموعة تعبر في حين  اإلستراتيجية

وأشارت هذه الكتابات إلى ضرورة تقويم الموارد  3،على أنها ما تحوزه داخليًا وُيعبر عن الميزة التنافسية
  4.على منافسيها مؤسسةوالقدرات، لتحديد ما تمتاز وتتفوق فيه ال

  :لمرحلة الثالثةا .3
التي بّينت أن الميزة   Wensley Day،Porter،Hu  ،Faheyانطلقت في منتصف الثمانينات، بكتابات 

هو أن األداء الفائق  ن المنطق الكامن وراء هذه الفكرةإ ،والمتغير المعتمد اإلستراتيجيةالتنافسية هي هدف 
وأصبح في  5،سيفضي إلى أداء متميز بصورة تلقائيةهو عامل مرتبط بالميزة التنافسية وأن تحقيق الميزة 

النسبية كالموقع هو كيفية تحويل الميزة  واإلدارةضوء ذلك، التحدي الكبير الذي يواجه رجال االقتصاد 
إلى ميزات تنافسية محورية كمركز لتجميع المكونات السلعية نتيجة القرب من األسواق  االستراتيجي للمؤسسة

وبجانب مجاالت تحويل المزايا النسبية إلى ميزات تنافسية أصبح تحقيق األخيرة يتوقف  .الدولية وغير ذلك
الالزمة لصناعة معينة، وتستند إلى مهارات بشرية عالية من  اإلنتاجعلى خلق عوامل  مؤسسةعلى قدرة ال

                                                             
1 - Read, R. & Defilippi, R.J:” Causal Ambiguity Barriers To Imitation And Sustainable Competitive Advantage”, 

Academy Of Management Review, Vol. 15, No.1, 1990.P.90 
2- Idem,p.90. 
3 - Schende, D.: “Introduction To Competitive Orgainzational Behavio”, Strategic Management Journal, Vol. 15, 1994, 
disponible  Sur le Site internet :Http://Onlinelibrary.Wiley.Com/Doi/10.1002/Smj.4250150901/Abstract, Consulté Le 

05/11/2013. 
4 - Margaret A. Peteraf, :”The Corners Ones Of Competitive Advantage: A Resource – Based View”, Strategic Management 

Journal, Vol.14, 1993.P.179. 
5- Read, R. & Defilippi, R.J.: “Causal Ambiguity Barriers To Imitation And Sustainable Competitive 

Advantage”,Op.cit,P.90. 
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وتخصيص هذه  ناحية وقاعدة علمية قوية من ناحية أخرى، وحتى تتحقق الميزة التنافسية بجالء يتعين ربط
 .بلدمتاز بها اليالعوامل باالحتياجات الخصوصية لصناعة معينة 

أن مفهوم الميزة التنافسية قد تطور عبر مراحل شملت تغييرات سبق ذكره  كل ماويظهر من خالل 
في هذا المفهوم من ناحية المعنى والممارسة والبعد الفكري حتى انتهت بخالصة أكدت أن الميزة التنافسية 

لى ع مؤسسةالذي يؤدي إلى أداء متميز تلقائيًا باعتبار أن الميزة تمثل تفوقًا معينًا لل اإلستراتيجيةُتعد هدف 
 .منافسيها ينعكس هذا التفوق في شكل األداء ومخرجاته

 ظهور مفهوم الميزة التنافسية(: 11)شكل
 
 
 
 
 

 

 

 .953.ص ،9001 األردن،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، منهج معاصر:والتخطيط االستراتيجي اإلستراتيجية، إدريسخالد دمحم بني حمدان ، وائل دمحم :المصدر

بمنافسيها  السبق مقارنة لظهور الميزة التنافسية عوامل تجعل المؤسسة تمتلك أنيظهر  من الشكل أعاله
  :وهي
 ال تكون متوفرة لدى  وشراء قدراتأهي قدرة المؤسسة على امتالك موارد وبناء  :العوامل الداخلية

ال ينحصر اإلبداع هنا في . لهما دور كبير في خلق ميزة تنافسية  االبتكار واإلبداع. المنافسين اآلخرين
و اإلبداع في أسلوب العمل أو التكنولوجيا  اإلستراتيجيةتطوير المنتج أو الخدمة و لكنه يشمل اإلبداع في 

 .عميلالمستخدمة و اإلبداع في خلق فائدة جديدة لل
 تغير احتياجات العميل أو التغيرات التكنولوجية أو االقتصادية أو القانونية تتمثل في   :العوامل الخارجية

فمثال تتمكن المؤسسة    ،قد تخلق ميزة تنافسية لبعض المؤسسات نتيجة لسرعة رد فعلهم على التغيرات
على  انافسية عن طريق سرعة رد فعلهخلق ميزة تالمستوردة لتكنولوجيا حديثة  ومطلوبة في السوق من 

 كيفية ظهور الميزة التنافسية

 المصادر الداخلية للتغيير المصادر الخارجية للتغيير

 

قابلية بعض المؤسسات على 
واإلبداعاالبتكار   

وفاعلية بعض المؤسسات سرعة 
 على استغالل التغيير

عدم التجانس بين تأثير وسائل 
 المؤسسات المختلفة
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من هنا تظهر أهمية قدرة المؤسسة على سرعة االستجابة للمتغيرات . تغير التكنولوجيا و احتياجات السوق 
  الخارجية وهذا يعتمد على مرونة المؤسسة و قدرتها على متابعة المتغيرات عن طريق تحليل المعلومات 

  .و توقع التغيرات
 مفهوم الميزة التنافسية: ثانيا 

 محدد تمامًا ومتفق عليه عن الميزة التنافسية، ويرجع  تعريف مفهوم أوفي الحقيقة ال يوجد 
ضمنها الميزة من السبب في ذلك إلى حداثة حقل اإلدارة اإلستراتيجية الذي جعل بعضًا من مفاهيمه و  

إن األبعاد والعناصر التي تتفاعل معها الميزة التنافسية التنافسية ما يزال بدون تعريف محدد فضاًل عن ذلك ف
 .متعددة ومتنوعة، وعليه سنعرض بعض هذه المفاهيم

 تعريف الميزة التنافسية 
نما بالمؤسسة، وعليه فإنه يؤكد على أن " مايكل بورتر "يرى  أن الميزة التنافسية ال تختص بالدولة وا 

التي بإمكان المؤسسة أن تخلقها لزبائنها، حيث يمكن أن تتخذ شكل الميزة التنافسية تنشأ أساسا من القيمة 
أسعار أقل بالنسبة ألسعار المنافسين بمنافع مساوية، أو تقديم منافع متفردة في المنتج بشكل واسع الزيادة 

في   يركز هذا التعريف على معيار القيمة المضافة في تقييم الميزة التنافسية والمتمثل 1.السعرية المفروضة
مدى فعاليتها في إنتاج قيم ومنافع للزبون تزيد عما يقدمه المنافسون من جانب وكذا مدى االختالف والتباين 
عن المنافسين الذي يتجلى في منتجات المؤسسة وأساليب تعاملها مع زبائنها من خاللها تبرر سعر بيعها، 

 .والذي حتما يكون أعلى من سعر السوق 
تنشأ بمجرد توصل المؤسسة إلى اكتشاف طرق جديدة  "فإن الميزة التنافسية  وحسب نفس الكاتب      

يمكن تجسيدها ميدانيا تكون أكثر فعالية من تلك المستعملة من قبل المنافسين، وبمعنى أخر مجرد 
وفي هذا الطرح نرى أن الميزة قد ربطت باإلبداع باعتباره جوهر  ،2"إحداث عملية إبداع بمفهومه الواسع

 .الميزة
قدرة المؤسسة على الداء بأسلوب " تعريفا للميزة التنافسية بكونها Dubol &Kotlerيعطي كل من     

لى أن األداء الفريد المتميز إيشير هذا التعريف ، 3"تباعهااواحد أو بعدة أساليب ليس في مقدرة المنافسين 

                                                             
1 - Michael PORTER :L’avantage Concurrentiel Des Nations, Inter-Editions, France, 1993 , P.48 . 
2 -  Michael PORTER :L’avantage Concurrentiel Des Nations, Op.cit,p.48. 
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المؤسسة ويمكنها من احتالل موقع الريادة في والذي ال يمكن للمنافسين محاكاته هو الذي يعزز موقف 
 .المنافسة
قدرة المؤسسة على تقديم سلعة أو خدمة ذات تكلفة أقل أو  "تّعرف الميزة التنافسية على أنها   

نجد أن هذا  ،1"منتج متميز عن نظيره في السواق، مع قدرتها على االستمرار في االحتفاظ بهذه الميزة
التعريف يحدد األشكال التي تأخذها الميزة التنافسية سواء ميزة التكلفة األقل أو تميز المنتج كما يؤكد على 

 .ضرورة الحفاظ على استمرارية الميزة عبر الزمن
ميزة تنافسية عندما يكون معدل  أن المؤسسة تستحوذ على"  وجاريث جونز شارل هيلحسب      

بقدرة المؤسسة على  عريف فإن الميزة التنافسية ترتبطبناء على هذا الت ،2"ربحها أعلى من المتوسط السائد
تحقيق أرباح أعلى من متوسط األرباح في صناعة معينة وبذلك فان معيار الربحية هنا يعد األهم في تقييم 

 .الميزة التنافسية
قدرة المؤسسة على صياغة االستراتيجيات التي  "ومنهم من أشار إلى أن الميزة التنافسية تكمن في  

 إلى أن يشير هذا التعريف ،3"تجعلها في مركز أفضل بالنسبة لمؤسسات أخرى عاملة في نفس النشاط
 على الحصول من تمكنها التي االستراتيجيات وتطبيق صياغة على المنظمة قدرة في تنحصر التنافسية الميزة
 .النشاط نفس في ون ليعم الذين بمنافسيها مقارنة أفضل تنافسي مركز
 حالة في تحقيقها للمؤسسة يتم تفوق  عنصر أو الميزة " :أنها على نبيل مرسي خليليّعرفها       

 التنافسية الميزة مصادر من مصدر التعريف ّيركز على إن هذا ،4"للتنافس معينة إلستراتيجية إتباعها
 المجال هي التنافسية الميزة أن القول يمكن هنا المؤسسة من تتبعها التي التنافس إستراتيجية في والمتمثلة

 التهديدات، أثر من الحد أو الخارجية الفرص استغالل في منافسيها من أعلى بقدرة المؤسسة فيه تتمتع التي
 تتعلق فقد الفكرية، أو البشرية أو المادية مواردها استغالل المؤسسة على قدرة من التنافسية الميزة وتنبع

 .التسويقية الكفاءة أو التكلفة تخفيض على القدرة أو بالتكنولوجيا أو بالجودة
ومن المفاهيم أعاله، يتضح أن الميزة التنافسية تمثل نقطة اختالف المؤسسة وتميزها عن      
عديدة منها الحصول على األرباح من خالل خفض األسعارأو  مما قد يؤهلها إلى تحقيق مزايا ،منافسيها
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. الحصول على حصة سوقية أكبر أو من خالل خلق قيمة للزبائن قد تضمن والء الزبون نحو هذا المنتج
كانت تعتمد فيها على  ويتاح للمؤسسة امتالك واحدة أو أكثر من المزايا التنافسية من مصادر متعددة داخلية

 وأخرى ي التحكم في التكاليف وتسيير المنتج وبما يعطي للمنتج قيمة من وجهة نظر الزبائن تفوق المؤسسة ف
خارجية تعتمد ها المؤسسة من خالل الصفات المميزة للمنتج في نظر الزبائن وذلك من خالل خفض 

د حقيقة ومن شأن تلك المصادر أن تسهم في تأكي .التكاليف كلفة االستعمال أو رفع كفاءة ذلك االستعمال
رضائهم بتوفير ؤسسة قدرة الم على البقاء من خالل قدرتها على تحقيق أهدافها ومنها تلبية حاجات الزبائن وا 

وبذلك تزداد درجة تنافسية المؤسسة وبما يمكنها ( أبعاد أخالقية)منتجات مضمونة وسليمة ال تضر بالصحة 
 .بمنافسيهامن تحديد وضعيتها في القطاعات السوقية مقارنًة 

ويعكس اختالف الزوايا التي انطلق منها لتعريف الميزة التنافسية إلى صعوبة وتعقد في درجة     
استخدامها والتعامل معها من مؤسسة إلى أخرى، وتماشيا مع كل هذه التعاريف يمكن القول بأن امتالك 

واء لزبائنها أم للمؤسسة ذاتها اثر الميزة التنافسية من قبل المؤسسة يكون من خالل  تحقيق قيمة مضافة س
في أدائها  وتضمن مكانتها مقارنة بمنافسيها وتحقق بذلك معدل ربح  اتبنيها إستراتيجية مناسبة  تعكس تفوق
 على والعمل مواردها  مهارات عمالها في استثمار توظيف طاقتها ووال يتأتى ذلك إال بقدرة المؤسسة على 

 ما يفوق  الذي بالشكل األخرى  الخصائص من وغيرها والسعر الجودة حيث نم مميزة منتوجات إلى تحويلها
 .المنافسون  يقدمه

 1:ومن خصائص الميزة التنافسية ما يلي
 أنها نسبية أي تتحقق بالمقارنة وليست مطلقة؛ 
 أنها تؤدي إلى تحقيق التفوق واألفضلية على المنافسين؛ 
 أنها تنبع من داخل المؤسسة وتحقق قيمة لها؛ 
 تنعكس في كفاءة أداء المؤسسة أو في قيمة ما تقدمه للزبائن أو االثنين معا؛ 
 تمكن المشتري من إدراك قيمة ما تقدمه ونحفزه للشراء. 

 تعريف الميزة التنافسية المستدامة: 
إذا كانت المؤسسات في الماضي ال تواجه منافسة شديدة فإن هذا كان ينعكس بوضوح في استمرار   

الميزة التنافسية لفترة طويلة نظرا لبقاء بيئة المؤسسة على حالها، لذا فإن دورة حياة الميزة التنافسية كانت تدوم 
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منافسين جدد يأتون من البيئات مختلفة  مدة طويلة وال تتغير بسهولة، ومع تزايد واشتداد المنافسة بمشاركة
ويتنافسون بمفاهيم وطرق وأساليب جديدة فقد أدى إلى دخولنا في مرحلة المنافسة الفائقة، وفي ظل هذه 
المنافسة لم تعد الميزة التنافسية قابلة لالستمرار لفترة طويلة، وهذا ما تطلب الحديث عن الميزة التنافسية 

 .سسة تطويرها وتجديدها باستمرار لكي تستطيع بذلك البقاء واالستمرارالمستدامة التي على المؤ 
على األنواع األساسية  M.Porterعندما تحدث ( 9195)إن مفهوم الميزة التنافسية المستدامة انبثق عام 

مكانية الحفاظ عليها، من خالل التكلفة األدنى أو التميز، فقد  Barney  أما بارني لالستراتيجيات التنافسية وا 
تمتلك المؤسسة ميزة تنافسية مستدامة عندما تنفذ إستراتيجية " قدم تعريفا للميزة التنافسية المستدامة بقوله

إنشاء القيمة في نفس الوقت ال يجرى تنفيذها من قبل  منافسيها الحالين والمستقبلين وعندما ال تتمكن 
وبذلك فان ميزة  مؤسسةهذا التفرد هو ما يعطي ال1 ،"المؤسسات الخرى من تكرار منافع هذه اإلستراتيجية

المؤسسة التي تمتلك لعمليات أو مراكز إنشاء القيمة  تحسن وتطور بها ميزتها ستجعلها تتميز عن منافسيها  
 .ومصدر قوة  بحيث ال يمكن تقليدها من قبل مؤسسات أخرى وما يمكنها من تحقيق ربح أعلى من المعتاد

أن المؤسسة تمتلك ميزة تنافسية مستدامة عندما يكون بقدرتها    " Hill & Jones  وحسب
فهوم الميزة التنافسية م  ،2"على مدى عدد من السنواتأعلى من المتوسط الحفاظ على معدل الربحية 

 .ائد والمحافظة عليها ألطول فترة المستدامة في هذا التعريف مرتبط بقدرة المؤسسة على تحقيق عو 
التي تنتج وتسلم  ": أن المؤسسات  التي تملك الميزة التنافسية المستدامة هي Hallفي حين  يرى 

 3".باستمرار وفق نظام مواصفات يتوافق مع معايير ومتطلبات العمالء في السوق المستهدفة
من خالل كل هذه التعاريف نستخلص  أن عنصر الزمن هو عامل أساسي في استمرارية الميزة 

 4:أن الميزة التنافسية تتسم بالخصائص التالية كما نجد.التنافسية
 ؛ويلة إذا ما تم تطويرها وتجديدهاتبقى لمدة ط 
 تحقق من خالل تطبيق إستراتيجية يعجز المنافسون على تقليدها. 
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المستدامة في مضمونه عل الجانب االقتصادي وذلك من خالل  على الرغم  من تركيز مفهوم الميزة التنافسية
التحكم في التكاليف والتميز باختالف ما تقدمه المؤسسة على ما يقدمه المنافسون إال انه البد  التميز بواسطة

تحمل بصماتها البيئية واالجتماعية من خالل مفهوم  التي من التأكيد على الميزة التنافسية المستدامة
وعلى هذا ، االقتصاديةو ة جوانب الحياتية للمؤسسة االجتماعية، البيئيالاالستدامة التي تطبيق على جميع 

 .األساس سوف نحاول اإللمام بالمفهوم  الواسع االستدامة ومجاالتها
  :تعريف االستدامة . أ

أول من تطرق لمفهوم االستدامة من خالل الحديث عن التنمية  (9192)يعتبر تقرير بروتالند   
  .األجيال المقبلة على تلبية حجاتهاالتنمية التي تفي بالحجات الحالية دون المساس بقدرة  المستدامة بأنها

إمكانية إيجاد الكثير من الحلول، على المدى القصير والبعيد، المبنية " على أنها 9003في  smithعرفها
على المسؤولية االجتماعية والداء البيئي واالقتصادي والتي تحقق نتائج ايجابية في المجال االقتصادي، 

 Triple Botton Line."1" بخط الساس الثالثي االجتماعي والبيئي، والذي يعرف
للميزة التنافسية المستدامة التي تعتمد في مصدر قوتها أو  اولعل هذا التعريف لالستدامة يعد مهم  

عائدها األعلى من المنافسين أو إنشاء قيمتها في السوق على البيئة والمجتمع ومن قدرتها على  المعالجة 
ة للمشاكل االجتماعية والبيئية، إن المنافع يمكن أن تأتي من النظر إلى األشياء الصحيحة أالفعالةّ أو الكف

بطريقة صحيحة ولعل طرح العبء االجتماعي والبيئي هو قصر نظر المؤسسات تجاه المجتمع والبيئة في 
بيئية، وكمثال على حين يكون الميزة التنافسية هو تعبير قوي عن االستجابة الفعالة للقضايا االجتماعية وال

وبإتباع إستراتيجية  اإلنتاج األخضر من أن  (Dupont)ذلك تمكنت إحدى المؤسسات العمالقة المعروفة 
يجاد  %29توفر للمؤسسة بليونين دوالر من خالل مساهمتها في الدفء الحراري بنسبة  طريقة لخفض  900وا 

 2.الطاقة  وبذلك استطاعت تحقيق الميزة البيئية
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 مجاالت االستدامة في المؤسسة . ب
الذي أصبح كمعيار لالستدامة من قبل هيئة األمم  (Triple Botton Line)حسب خط األساس الثالثي 

 1:كما يلي فإن مجاالت االستدامة تتضح 9002المتحدة والمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية في 
 المجال االقتصادي: 

تمثل االستدامة هنا على قدرة المؤسسة على تحقيق الربحية ألطول فترة ممكنة ما يسمح باستمرار  
 .نشاط المؤسسة وهو يركز على جانيين أساسيين

الجانب الداخلي للمؤسسة  والمتمثل في ضمان  سالمة المؤسسة من الناحية المالية حتى تتمكن من تحقيق 
 .يعني كفاء رأس المال أهدافها االقتصادية
المؤسسات معنية باستدامة األسواق العالمية والنمو االقتصادي العالمي التي تتعامل معها :الجانب الخارجي

 .جل تحقيق أهدافهاأمن 
 المجال االجتماعي: 

تركز المؤسسات في المجال االجتماعي لالستدامة على االستثمار قي التنمية وأهداف المسار  
 .يها وتوفير مكان عمل صحي وآمن واحترام حقوق اإلنسان والتحرك إزاء مجتمع عادلالمهني لموظف

 المجال البيئي : 
تتحقق االستدامة من الناحية البيئية في المؤسسة من خالل تبني مفهوم اإلدارة البيئية حيث تركز 

باالستدامة البيئية اهتمامها حول التقليل من استخدام الموارد غير المتجددة وكذا التقليل  ىعنالمؤسسات التي تُ 
 .من التلوث والنفايات التي تضيفها إلى البيئة

 أهمية الميزة التنافسية: ثالثا
          :تبرز أهمية الميزة التنافسية من خالل الجوانب اآلتية

  ة اإلدارة اإلستراتيجية إذ ال تخلو الدراسات واألبحاث في ضمن همية موقع الميزة التنافسية في دراسأ
دارتها وبخاصة خالل العقدين المنصرمين من مفهوم الميزة التنافسية وهذا هو السبب  اإلستراتيجية وا 

 ؛الذي دفع البعض إلى القول إنه يمكن تعريف اإلدارة اإلستراتيجية على أنها الميزة التنافسية
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  نتاجها ألنها األساس ُتعدُّ الميزة التنافسية عاماًل مهمًا وجوهريًا لعمل المؤسسات على اختالف أنواعها وا 
الذي تصاغ عن اإلستراتيجية التنافسية وتتفاعل سائر العوامل أو المتغيرات لدعم هذه الميزة وانبثاق 

  1.اإلستراتيجية التنافسية الشاملة للمؤسسة
   تمثل الميزة التنافسية أداًة لمواجهة التحدي الذي ينتظر المؤسسة من بين المؤسسات المنافسة في

القطاع المعني، ويأتي ذلك من خالل قيام المؤسسة بتنمية معرفتها التنافسية ومقدرتها على تلبية 
رة مقدرات تمكنها احتياجات الزبائن في المستقبل عن طريق توحيد التقنيات والمهارات اإلنتاجية بصو 

  2.من التكيف للفرص المتغيرة بشكل سريع
   ًللمؤسسات الناجحة، الن المؤسسات الناجحة هي التي ُتوجد نماذج  امهمً  اتمثل الميزة التنافسية معيار

جديدة للميزة المذكورة باستمرار طالما أن النماذج القديمة لها قد أصبحت معروفة ومتاحة بشكل واسع 
 .ن على علم كامل بهاوأن المنافسي

  تعمل على توفير البيئة التنافسية المالئمة لتحقيق كفاءة أكبر في تخصيص الموارد، واستخدامها
لتشجيع اإلبداع واالبتكار بما يؤدي إلى تحسين اإلنتاجية ورفع مستوى نوعية اإلنتاج وكذا مستوى 

في تسهم التنافسية  لميزةلى أن اباإلضافة إ ،معيشة المستهلكين من خالل خفض التكاليف واألسعار
العقبات التي تواجه تحسين الكفاءة اإلنتاجية، والمتمثلة بضيق السوق المحلية، والتي  تجاوز إحدى

 .تحول دون االستفادة من وفورات الحجم الكبير
  مفهوم التنافسية :المطلب الثاني  
باختالف الزوايا التي انطلق منها كل منهم تعددت أراء الكتاب والباحثين في تحديد مفهوم التنافسية،    

أو مؤسسة أو دولة، لذا سيتم تعريفها حسب كل  افي تحديد المفهوم واختالف مستوى التحليل إذا كان قطاعً 
 .مستوى مع التركيز على مفهوم التنافسية على مستوى المؤسسة

 
 

                                                             
1

في شركات صناعة  استطالعيةدراسة  :نظام معلومات الموارد البشرية وعالقته ببناء رأس المال الفكري وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية :خالد دمحم طالل بني حمدان -
 .بحث لم ينشر. 92.، ص9009عمال، كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد، العراق، دكتوراه فلسفة في علوم إدارة األ: مقدمة لنيل شهادة  ، أطروحة األردنيةالتأمين 

2-  Prahaled, C.K. & Hamel, C.: “The Core Competence Of  The Corporation”, Harvard Business Review, May – June, 1990. 

p.81., disponible sur le site internet : faculty.fuqua.duke.edu/~charlesw/s591/.../Prahalad_Hamel_1990.pdf ,consulté le 

:18/05/2013.: 
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 التنافسية على مستوى الدولة :أوال
الميزة "افسية الدولة وذلك في كتابه تنهو أول من قدم اإلطار النظري لمفهوم  مايكل بورتريعتبر   

، وفيه يرى الكاتب أن المفهوم الوحيد الذي له معنى بالنسبة لتنافسية 9110الذي نشر في " التنافسية لألمم
ية  لكل عنصر اإلنتاجية على المستوى الوطني والتي تعني القدرة على زيادة المخرجات االقتصاد الدولة، هو

وقد بدأ  ،يستخدم مصطلح التنافسية على نطاق واسع من جانب العديد من االقتصاديين والسياسيين وغيرهمو 
بتكوين لجنة لبحث تنافسية الصناعات األمريكية وتدهور  ريجانشيوع هذا المصطلح عندما عهد األمريكي 

 .قدرتها التنافسية أمام مثيالتها اليابانية
"  :على أنها( US. Competitiveness policy Council)األمريكية  التنافسيةمجلس لسياسة وقد عرف  

قدرة الدولة على إنتاج السلع والخدمات التي تقابل الذواق في السواق العالمية، وفي نفس الوقت تحقيق 
 1."مستوى معيشة متزايد على المدى الطويل

بينما نجد أن تقرير التنافسية العالمية في العالم، الذي يصدر عن المعهد الدولي إلدارة التنمية في      
روة أكبر من منافسيها في السواق ث ة على توليدؤسسقدرة الدولة والم ":سويسرا قد عرف التنافسية بأنها

 2".العالمية
التنافسية الدولية إلى قدرة دولة ": على أن  Laura D’andrea Tasonتعريف الذي قدمه اليشير بينما     

ما على إنتاج سلع وخدمات تلبي احتياجات السواق العالمية، وتساعد في ذات الوقت تحقيق ارتفاع في 
يا الدولة المعنية، والعمل على الحفاظ واستمرارية هذا امتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي لرع

 3."االرتفاع
روة مع تحسين تعكس قدرة الدولة على توليد ثمن التعريفات المقدمة يستخلص أن التنافسية الدولية 

 .األفرادمستوى معيشة 
 
 
 

                                                             
1-  willy winkelman : competition & competitiveness the way forward of port competition! one day conference on current 

trends and pratices in the organisation, operation and management of ports and port terminals thessaloniki, greece, 10th january 
2008,p.6. 

 
 . 19، ص  9009، الدار الجامعية للنشر ، اإلسكندرية ،  العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة: عمر صقر  - 2
دون سنة نشر، ، دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، العربية والعالمية التنافسية الدولية وتأثيراتها على التجارة: نفين حسن شمت -  3 

 .93-99. ص.ص
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 عالتنافسية على مستوى القطا:ثانيا
فهو يمثل مجموعة من المؤسسات دقيق، بشكل تحديده المهم من فإنه ما، صناعي قطاع عن الحديث عند

 أن ذلك االمثال صناعة االلكترونيات قد ال تمثل قطاع سبيل على النشاط الرئيسيالتي تشترك في نفس 
 .اإلنتاج ظروف في متشابهة تكون  ال قد اإللكترونيات صناعة في المختلفة المجاالت
 على ما دولة في معين صناعي قطاع مؤسسات قدرة"مستوى القطاع بأنها  على وتعرف التنافسية 
 تلك تميز وبالتالي الحكوميةوالحماية  الدعم على االعتماد دون  الدولية، األسواق في مستمر نجاح تحقيق
 1.الصناعة هذه في الدولة

 االستثمار ومحصلة التجاري  وميزانه للقطاعاإلجمالي  الربح خالل من معينة صناعة تنافسية اسوتق    
 مستوى  على للمنتجات والجودة كلفةتبال متعلقة مقاييس إلى إضافة والخارج الداخل المباشر األجنبي
 .ةالصناع

 التنافسية على مستوى المؤسسة:ثالثا
 وخدمات بمنتجات المستهلك تزويد على القدرة " :بأنها المؤسسة على مستوى  لتنافسيةتعّرف ا     

 لهذه مستمًرا نجاًحا يعني مما الدولية، السوق  في اآلخرين المنافسين من وفعالية كفاءة أكثر بشكل
تظهر التنافسية من خالل ، 2"ةيالحكوم والحماية الدعم غياب ظل في العالمي الصعيد على المؤسسة
مكانيتهاوالمتميز لقدرات المؤسسة ومواردها  األمثلاالستغالل  في تدعيم مركزها التنافسي ومواجهة تحديات  وا 
 تحقيق في أساسية يعد خطوة خالل الجودةمن قدرة المؤسسة على  تلبية حاجات الطلب المحلي المنافسة ف

 .دولًيا والمنافسة العالمي الطلب تلبية على القدرة
أي ان التركيز جاء  ؛"القدرة على تعظيم الرباح": فإن تنافسية المؤسسة هي Cock Burnحسب 

على عامل الربح كمؤشر للتنافسية، كما يمكن القول ان التنافسية تعني هنا القدرة الحالية والمستقبلية 
نتاجعلى تصميم  في المدى  الرباح لتعظيموتكلفة قليلة نسبيا ( مناسبة)سلع او خدمات بجودة عالية  وا 

وبالتالي ، النفوذ وفرض وجودها في األسواق الجديدةتنافسية المؤسسة تعكس قدرتها على إن ، 3"الطويل
 .فالتنافسية تعكس قدرة المؤسسة على مجابهة منافسيها بدخول أسواق جديدة

 
                                                             

 9.،ص9003، دورية عن التنمية العربية، السنة الثالثة، جوان التنافسية وتجربة الردن: معهد التخطيط العربي للكويت - 1
.9.نفس المرجع، ص - 2  

دكتوراه في االقتصاد والتخطيط،  :األداء التنافسي لشركات األدوية األردنية في ظل االنفتاح االقتصادي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة : عبد الحكيم عبد هللا النسور -3
 .نشر بحث. 95.، ص9001جامعة الالذقية، سوريا، 
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 1:أهمها مؤشرات عدة خالل منويمكن قياس تنافسية المؤسسة   
 :الربحية .1

ذا كانت ربحية المؤسسة التي تريد البقاء في  تشكل الربحية مؤشرا كافيا على التنافسية الحالية، وا 
السوقية لها، لذا  تتعلق بالقيمةالسوق ينبغي أن تمتد إلى فترة من الزمن، فإن القيمة الحالية ألرباح المؤسسة 

ؤوس األموال الخاصة بالمشروع على تكلفة إن النسبة السوقية للدين ور . فهي ال تضمن التنافسية المستقبلية
ذا كانت هذه النسبة أقل من واحد ، يعتبر المشروع غير  (Topin’s)استبدال األصول تسمى بمؤشر توبن وا 

 .تنافسي
 :تكلفة الصنع .2

كان متوسط تكلفة الصنع إذا حسب النموذج النظري للمنافسة النزيهة تكون المؤسسة غير  تنافسية 
تسيير غير  أنهاوالتي تفسر على   إنتاجيتهاانخفاض  إماتتجاوز منتجاتها في السوق ويرجع ذلك لسببين هما 

تكلفة المنافسين  إلىوتمثل متوسط تكلفة الصنع بالقياس  االثنين معا أوالمكلفة  اإلنتاجأو عوامل  ،فعال
لم يكن ضعف التكلفة على حساب الربحية  ما اإلنتاج تجانس في مؤشرا كافيا عن التنافسية في فرع نشاط م

 .قبلية للمؤسسةتالمس
 :اإلنتاجالكلية لعوامل  اإلنتاجية .3

 إلى اإلنتاجالفاعلية التي تحول المؤسسة مجموع عوامل  اإلنتاجالكلية لعوامل  اإلنتاجيةس اتق 
نموها لعدة مؤسسات على المستويات أو  اإلنتاجالكلية لعوامل  اإلنتاجيةمنتجات، ومن الممكن مقارنة 

التقنية وتحرك دالة التكلفة نحو األسفل، والى تحقيق  التغيرات إلىنموها  سواء  إرجاعويمكن .المحلية والدولية
 .قات عن األسعار المستندة إلى تكلفة الوحدةو وفرات الحجم، كما يتأثر مؤشرها بالفر 

 :الحصة من السوق  .4
تكون  أنتكون مربحة وتستحوذ على جزء هام من السوق الداخلية بدون  أنمن الممكن لمؤسسة ما     

تنافسية على المستوى الدولي، ويحدث هذا عندما تكون السوق المحلية محمية بعوائق تجاه التجارة الدولية 
سة عند تحرير التجارة أو كما يمكن للمؤسسة الوطنية ذات ربح آني ولكنها غير قادرة على االحتفاظ بالمناف

ا م، عندالسوق ما استوجب مقارنة تكاليف المؤسسة مع تكاليف منافسيها الدوليين المحتملين أوضاعبسبب 
                                                             

المنافسة واالستراتيجيات التنافسية  للمؤسسات ، مطبوعات الملتقى الدولي: الدول العربية، فيمؤشرات قياس التنافسية ووضعيتها في : ،علي حدادعميش عائشة  -1
، 9090نوفمبر  90-1 جامعة الشلف، الشلف،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعلي الصناعية خارج  قطاع  المحروقات في الدول العربية، 

 .1 -3 .ص-، ص9090الشلف، الجزائر،
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يكون هناك حالة توازن تعظم المنافع في قطاع نشاط ذي إنتاج متجانس كلما كانت التكلفة الحدية للمؤسسة 
كبر يرافقها زيادة في ربحيتها، أما بالنسبة لقطاع أالسوقية  منخفضة مقارنة بتكاليف المنافسين كانت حصتها

نشاط ذي إنتاج غير متجانس فإن ضعف ربحية المؤسسة يمكن أن يفسر باألسباب السابقة  زد على ذلك 
 .ةبية المنتجات التي تقدمها المؤسسسبب قلة جاذ
 مفهوم المنافسة: المطلب الثالث

من أجل الظفر بمزايا في ظل محدودية بين المؤسسات  األهدافلقد أدى التصادم والتعارض في 
الحصول على الموارد  بغية بالمنافسةيعرف  وكبر حجم وطموح المؤسسات بخلق ما األسواقالموارد وضيق 

التي تفتح المجال للفاعلين االقتصاديين  وتصريف النواتج، فالمنافسة تقوم أساسا على الحرية االقتصادية
وهي مبنية على آليات السوق في  ،والخدمات وعوامل اإلنتاج من األسواق  على السلع بعرض والحصول

   1.يد كميات اإلنتاج واألسعاردتح
أحد األوضاع في السوق تحاول فيه المؤسسات الحصول على رضا  أنها"على  وتعرف المنافسة

حيث يتم معادلتها بالمباراة التنافسية بين ..( الربح، المبيعات، الحصة السوقية،) المشتريين حتى تحقق أهدافها
مؤسستين أو أكثر ويكون التنافس على أساس السعر أو الجودة، كما تقوم المنافسة إما على الريادة في 

وق أو الحصة السوقية وغيرها من الغايات التي تقوم عليها المنافسة وذلك يتم من خالل كسب والء الس
 2."المستهلك ورضاه
الصراع التنافسي بين المؤسسات في صناعة  :"فإن مفهوم المنافسة يشير إلى "هيل وجونز"وحسب 

لسعر أو التركيز على التصميم، ما للفوز بحصة سوقية، يمكن لهذا الصراع التنافسي أن يتم باستخدام ا
 3."...بعد البيع وخدمات ما اإلعالن ،على الترويج اإلنفاق

 المنافسة أشكال: أوال
 :منها أشكالتأخذ المنافسة عدة 

 .ويتحقق عندما تكون مؤسسة واحدة فقط تقدم الخدمة أو السلعة في دولة ما أو منطقة ما :االحتكار .1
                                                             

1
- Jacques Brasseul : "La Concurrence Dans L’histoire Economique", Economie Et Management, n° 125, Octobre 2007.,p. 4.  

,disponible  sur le site internet :www.cndp.fr/archivage/.../93006-15286-19238.pd  lcénlulto l :c/4/  06/ /60.  2013. 

 

 
2
مطبوعة الملتقى الدولي الرابع ، المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات : ،فيا لهمية التنافسية للمناولة الصناعية وأثرها على المنافسة:عبد هللاقلش   -  

الجزائر، -حسيبة بن بوعلي بالشلف كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير بجامعة نوفمبر،  01 - 09يومي  الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية
 .1. ص ،9090

 .ص ،2008 الرياض، المريخ، دار بسيوني، علي المتعال، إسماعيل عبد سيد أحمد دمحم  :ترجمة ،متكامل مدخل اإلستراتيجية اإلدارة: جونز جاريث يل،ھ شارل  - 3
116. 
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التي تقدم نفس المنتج  ويتواجد هذا النوع في حالة وجود عدد محدود من المؤسسات  :احتكار القلة .2
 .الخدمة أو

ويظهر هذا النوع من المنافسة عندما يوجد عدد كبير من المؤسسات القادرة  :المنافسة االحتكارية .3
 .بحيث يساعدها على تحقيق ميزة تنافسية وجزئيعلى تمييز منتجاتها بشكل كامل 

 .وتكون بوجود عدد كبير من المؤسسات :الكاملة المنافسة .4
 المنافسة أهمية  :ثانيا

، وترشيد عملية استخدام وتوزيع موارد المجتمع، عميلساس إلى تحقيق رفاهية الفي األتؤدي المنافسة 
، حيث تقوم المؤسسات المنافسة على استخدام مواردها بطريقة كفؤة وبأقل وقت *تحت مبدأ البقاء لألنجع

المنافسة فيما  أهميةوتكمن  .ها في السوق ء  ممكن، كون ذلك يثبت وجودها في السوق، وهذا ما يرضي عمال
 1:يلي
 تقوم المنافسة بين المؤسسات حول كسب والء العمالء من خالل تحقيق : عمالءتحقيق رفاهية ال

المؤسسات تسعى جاهدة رضاهم وتلبية حاجياتهم بأحسن طريقة وبأقل تكلفة ممكنة، وهذا ما يجعل 
نحو التحسين المستمر لخدمة العميل، بما يتوافق وتلبية حاجياتهم وتطويرها باستمرار محققة بذلك 

  . عميلرفاهية مستدامة لل
 تلك المبنية  المنافسة وخاصةاألداء والبقاء في ظل من شروط فعالية : ترشيد استخدام موارد المجتمع

ستخدام الموارد واإلمكانيات للمؤسسة، حيث يتم استخدام اقل قدر هو ترشيد وعقلنة ا األسعارعلى 
 كبر قدر ممكن من المخرجات وبأحسن جودة ممكنةأممكن من المدخالت من اجل الحصول على 

ترشيد استخدام مواردها كشرط  إلىم موارد المجتمع ككل، حيث تسعى كل مؤسسة اوبذلك ترشيد استخد
 .في المنافسة البقاها واستمراريته

 يؤدي ترشيد استخدام الموارد  وتعظيم االستفادة منها : تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع
 االقتصادية واالجتماعية للمجتمع؛ ةجانب العمل على تحسين الفرد الى تحقيق التنمي إلى

 والمتغيرة بأحسن طريقة  ةالمتناميفي سعيها لتلبية حاجيات العمالء : ار واإلبداع التكنولوجيكدعم االبت
مواكبة بذلك  متطورة إنتاجوباستمرار على ابتكار منتجات ووسائل جاهدة  تعمل المؤسساتوبذلك 

 .التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل

                                                             
1
 .2.نفس المرجع ، ص قلش عبد هللا، - 
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بين  المفاهيم  الثالثة السابقة حيث تعكس المنافسة األوضاع  اوخالصة يمكن القول أن هناك اختالفً 
لها بمجابهة تسمح  بقدرات المؤسسة التي  التنافسية  علقأو الظروف التي تنشط فيها المؤسسة بينما تت

التنافسية هو اشمل وأوسع من  وتعتبر الميزة التنافسية أداة لتحقيق القدرة  على المنافسة ومنه فمفهوم السوق 
 .ميزة التنافسيةال

 
 تحليل وترقية الميزة التنافسية مداخل: المبحث الثاني

تستدعي الحيازة على ميزة أو مزايا تنافسية التعرف على المصادر التي تستمد منها والعناصر 
المحددة لها حتى تتمكن المؤسسة من ترقيتها وفقّ إمكانياتها وظروف المنافسة الخارجية ما يتيح بذلك 

ن المؤسسة من تصويب الجهود نحو أهداف واضحة تؤدي إلى تحقيق وفرات في الوقت والجهد والمال وتمك
كبر أتحقيق أفضلية أيضا في السوق مقارنة بمنافسيها سواء باستحواذها على جزء منه أو في محاولة جلب 

 .عدد من الزبائن
إن كيفية الحصول على ميزة تنافسية في حد ذاته بشكل نقطة التقاء الكثير من الباحثين والدارسين 

العامة والتنافسية في تحليل و  M. Porterعلى استراتيجيات في الميدان االقتصادي وعلى الرغم من التركيز 
ترقية الميزة التنافسية وتحديد العناصر المحددة لها إال أن هناك إسهامات قدمت من بعض الكتاب وعرضت 

  Barneyمداخل أخرى ومن بينهم
 لترقية الميزة التنافسية التنافسية كمدخلاإلستراتيجية  :الولالمطلب 

من خالل   المؤسسات على استراتيجيات معينة للتنافس بهدف تحقيق أسبقية على منافسيهاتستند 
بغية  M. Porterالحيازة على ميزة أو مزايا تنافسية ومن هذه االستراتيجيات، إستراتيجية التنافس التي جاء بها

تحقيق المؤسسة أداء أفضل مقارنة ببقية المنافسين في نفس القطاع، واقترح بذلك ثالثة استراتيجيات وهي 
ومن خاللهما يمكن  لمايكل بورترالريادة في التكلفة، التميز، والتركيز وأطلق عليها االستراتيجيات العامة 

 .كيلة من بينهم حسب ظروف المنافسةللمؤسسة من اختيار تش
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 إستراتيجية الريادة في التكلفة:أوال
حسب هذه اإلستراتيجية فإن الحصول على وضعية تنافسية مالئمة يرتكز بصفة أساسية على قدرة 
المؤسسة على إنتاج نقس السلع ونفس المواصفات التي ينتجها المنافس أو تقديم نفس المستوى من الخدمات 

  1.ولكن بأسعار أقل
إلى حصول المؤسسة على وضعية تسيطر من خاللها على مجال التنافس عن وبالتالي فهي تهدف 

طريق تحقيق تكاليف إنتاج أقل من تكاليف المنافسين داخل القطاع ومن هذا المنطلق فإن دور المؤسسة 
يتمثل بالدرجة األولى في البحث عن كيفية خفض التكاليف وهذا وليس من خالل تقليص حجم االستثمار 

 2.طرق اإلنتاج إنما بتحسين
 3:إن األخذ بإستراتيجية الريادة في التكلفة تحقق للمؤسسة مجموعة من المزايا

 على تحّمل المنافسة بشكل أفضل من  رة على منافسة اآلخرين أو القدرةتوفير رصيد من القد
 المنافسين من خالل تخفيض األسعار أو مزايا إضافية للمؤسسة؛

 ؛ المفاجئة في أسعار المدخالت وتكلفة اإلنتاج تمنح قدرة على مواجهة التغيرات 
 قوة القدرة المالية وتدعيم مركز التفاوض مع العمالء والمنافسين. 

وعليه فإن المزايا التي تحصل عليها المؤسسة الرائدة في التكلفة تمنحها القدرة على بناء عوائق الدخول 
ؤسسات المنافسة األخرى تجد نفسها غير قادرة وتمنحها حماية ضد كل أنواع قوى التنافس الخمس لكون الم

كما نجد في  ،على دخول المجال الصناعي ومالحقة المؤسسة الرائدة في التكلفة من حيث التكاليف واألسعار
كثير من الحاالت أن المؤسسات التي تحاول تنفيذ إستراتيجية الريادة في التكلفة تهدف إلى بيع  المنتج والذي 

تنتج  العريض في كل األحوال هذه السلع والخدمات معيارية إلى أقصى حد ممكن وال يحظى بقبول السوق 
من  ومنه فالنتائج المرجوةطبقا ألذواق ومواصفات فئات محددة من الزبائن أو حتى حاجاتهم ورغباتهم 

 4:اليإستراتيجية قيادة التكلفة تتحقق في حالة توفر عدد من الشروط التي يمكن توضيحها على النحو الت

                                                             
1-  M.Porter : L’avantage Coccurentiel, Dunod, Paris, 2000, P.52. 
 
2- Jean.Jacque Lamba : Marketing Stratégique Et Competitive Operational, Dunod, Paris, 2005, P.304. 

 
3-  M.Porter :L’avantage Concurrentiel : Comment Devancer Ses Concurrents Et Maintenir Son Avanc , 1re Edition, Paris, 

Dunod,1999,P.127 

4
 أبو الخير للطباعة والنشر ، اإلسكندرية، مصر، إدارة المخاطر،-إدارة المعرفة -إدارة التنافس : اإلستراتيجية اإلدارة :  دمحم، احمد عبد السالم سليم نبيل مرسي، -

 .939، ص9002
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  وجود طلب مرن للسعر، حيث أن أي تخفيض في السعر يؤدي إلى زيادة مشتريات المستهلكين
 للسلعة؛

 نمطية السلع المقدمة؛ 
 عدم تمييز المنتج بطرق كثيرة؛ 
 استخدام السلعة بطريقة واحدة بالنسبة لكل المشترين؛ 
 محدودية تكاليف التبديل أوعدم وجودها بالمرة بالنسبة للمشترين. 

 الغساالت في المؤسسة العالمية :ة نذكرومن أمثلة المؤسسات العالمية التي تتخذ بهذه االستراتيجي
 (General Electric)مؤسسة في هواتف الخلية الرقمية، (Samsung)مؤسسة ، (Whirl Pool)والمجففات
 .المنزلية األجهزةلصناعة 

إال أنها ال تخلو من مخاطر حيث أن تطبيقها على الرغم من المزايا التي تحققها هذه اإلستراتيجية 
يحتاج إلى التحكم بقدر كبير من المعرفة العلمية خاصة في المجال التنظيمي والتكنولوجي وهذا راجع 

مثل التغير التكنولوجي كأن يقوم المنافسون بتقليد  لمخاطر  التغير التي تتعرض لها هذه اإلستراتيجية
لتحقيق التكلفة األقل، وهذا ال يعني إهمال المؤسسة للمتغيرات األخرى   السياسات التي تتبعها المؤسسة

 .كالمتغيرات التسويقية واإلنتاجية بسبب التركيز على التكلفة
 زإستراتيجية التمي :ثانيا

تعني هذه اإلستراتيجية أن المؤسسة تقوم بتقديم منتجات وخدمات متميزة وفريدة عن منتجات 
المنافسة وقد يكون هذا التميز على أساس تعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة إبراز المنتج من وخدمات المؤسسة 

وتقوم هذه  ،1طات سلسلة القيمةاخالل توفير ميزات وخصائص كالجودة أو الخدمة وكذا استغالل نش
وبالتالي  ،2نعلى فكرة جعل الزبون ينظر إلى منتجات المؤسسة بنظرة مختلفة مقارنة بالمنافسي اإلستراتيجية

تركز هذه اإلستراتيجية  على أن المؤسسة تطرح في السوق منتجات مختلفة عما يقدمه المنافسون أي ليست 
مطروحة في السوق وليس لها مثيل، وقد يكون التميز في الشكل أو اللون أو الخصائص أو خدمة ما بعد 

بالعالمة التجارية التي يحملها المنتوج  امرتبطً توزيع فريد من نوعه وهذا قد يكون ( Design)البيع أو التصميم 
وكذا جودته مع تحمل المشتري الرتفاع التكاليف الناتجة عن إتباع هذه اإلستراتيجية، بعبارة أخرى يبنى 

                                                             
 .993.، صمرجع سبق ذكره، عبد الحكيم عبد هللا النسور - 1

2 -  clive reading : statégie business planning, a dynamic system for improving performance & competitive advantage, 2nd 

edition, london, 2002, p.157. 
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التي تبنت  مؤسساتومن ال، التميز ميزة تنافسية تجعل الزبائن أكثر والء وأقل حساسية اتجاه األسعار
، في األعمال المصرفية (Sony)في اإللكترونيك  (Bmw) ةمؤسسفي السيارات  إستراتيجية التميز نجد

(Chase). 
 1:من مزايا هذه اإلستراتيجية نذكر

  فالمؤسسات الني تأخذ بهذه اإلستراتيجية تتمكن من عزل نفسها جزئيا من تجنب المنافسة
في قطاع ضيق من الخصومة التنافسية في الصناعة، إذ أنها تتعامل مع شريحة من الزبائن 

 السوق؛
  تميز المؤسسة من خالل خصائص المنتج أو حاجة المشتري يسمح لها بترك بصمة واضحة

 لمجموعاتها اإلستراتيجية في الصناعة؛
  البيع بأسعار المنافسين حيث قدرة المؤسسة على تمرير زيادات السعر إلى زبائنها أي إمكانية

مصدر قوة أمام القوة التفاوضية للمستهلكين على المؤسسة بإتباع هذه اإلستراتيجية  تصبح
اعتبار أنه ال توجد منتجات تتمتع بنفس مميزات وخصائص منتجات المؤسسة لتتم المقارنة 
بينها خاصة بالنسبة للزبائن األقل حساسية للسعر، أما التقنية المستعملة فهي تجديد المنتجات 

منافسين بتقليدها أو تقليد نواحي تميزها كما أو إضافة  الجديد على فترات قصيرة ال تسمح لل
 تستعمل المؤسسة وسائل مهمة في التسويق كاإلشهار؛

  اإلستراتيجية القائمة على الجودة المرتفعة تسمح للمؤسسة من رفع حصتها السوقية فغالبا ما
تقود الجودة المرتفعة إلى سمعة وطلب على المنتج مرتفع والذي يترجم إلى حصة في السوق 

 مرتفعة؛
  قدرة المؤسسة على بناء حاجز والء ضخم ليس بمقدور أية مؤسسة دخوله فالمنتجات عالية

تمتلكها التميز تجعل من الصعب على الداخلين الجدد أن يتنافسوا مع السرعة والمهارة التي 
 .بالفعل المؤسسات القائمة

 2:إستراتيجية التميزعض األخطار التي تواجه المؤسسة بإتباعها بإال أن هناك 

                                                             
1
، 9009 دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، القاهرة، مصر، ،ترجمة عبد الحكيم الخزامي بناء الميزة التنافسية،: اإلدارة اإلستراتيجية :لي.ديفيد أ،.روبرت - 

 .999-992.ص -ص
2 -  Michael.E.Porter :  Competitive Strategy, Techniques For Analyzing Industries And Competitors, With A New 

Introduction, New York The Three Press,1980, P.46. 
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 ذا استطاع المنافسون تقليد الخصائص والسمات الجذابة للمنتج إ يمكن أن تفشل إستراتيجية التميز
 أي توفير منتجات مماثلة أو أفضل؛

  صعوبة استدامة عالوة السعر ألن المنتج يصبح مألوفا أكثر في السوق ويصبح الزبون على دراية
للمنتج وما هو على استعداد لدفعه، كما يمكن أن يصبح الهيكل  أكثر بنوع وحجم القيمة األصلية

القائم على التكاليف العالية مقارنة للمؤسسة التي تمارس التميز إحدى حاالت ضعفها خاصة إذا 
 ماحلت في السوق منتجات بديلة وبتكاليف منخفضة؛

 على التحديد الدقيق لها؛ عدم إدراك أو فهم المشترين للقيمة التي تعرضها المؤسسة أو عدم قدرتهم 
  اليها؛تجاهل الحاجة 
 القيمة زة مي. 

 1:إن قابلية بقاء واستمرار هذه اإلستراتيجية مرتبط بأمرين اثنين هما
 دراك الزبائن بصفة دائمة لهذه القيمة  ؛ ضرورة إحساس وا 
 عدم إمكانية المنافسين تقليدها؛ 

 2:ولفترة زمنية أطولهم مجاالت التميز التي تحقق ميزة تنافسية أفضل أ و 
o التميز على أساس التفوق التقني؛ 
o التميز على أساس الجودة؛ 
o التميز على أساس تقديم المنتج قيمة أكبر نظير المبلغ المدفوع فيه؛ 
o التميز على أساس تقديم خدمات مساعدة أكبر للمستهلك. 

رد يمكن أن يكون خالصة لكل هذا فإن التميز يتحقق من خالل وجود منتج فريد من نوعه، التف
 3.لموقع أو سمة خاصة التي ال يمكن أن يقابله المنافسون او  المرونة ،السعر، األداء النسبي

إن نجاح هذه اإلستراتيجية يتطلب االستثمار في البحث والتطوير والحفاظ على سبق تقديم الجديد 
 .والبقاء دائما في الطليعة أي تكاليف إضافية كبيرة

 
 

                                                             
1 - Porter.M  : Competitive Advantage- Creating And Sustainaing Superior Perfermance, op.cit,P.158. 

2
 933.مرجع سبق ذكره، ص ،إدارة المخاطر-إدارة المعرفة -إدارة التنافس : اإلستراتيجية اإلدارة  :نبيل دمحم مرسي ، احمد عبد السالم سليم -   

3-  Porter.M : Competitive Advantage- Creating And Sustainaing Superior Perfermance, Op. Cit  P.161. 
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 إستراتيجية التركيز :ثالثا
ستراتيجية التميز تعتمدان على ثقافة وطريقة تفكير  رغم أن كل من إستراتيجية الريادة في التكلفة وا 

نه يمكن المزج بين هاتين اإلستراتيجيتين بطريقة ينتج ما يعرف بإستراتيجية التركيز، وتختلف هذه أمختلفة إال 
تستند إلى تضيق المجال التنافسي ضمن الصناعة فإذا كانت اإلستراتيجيتين كونها  عن اإلستراتيجية
كل القطاع فإن إستراتيجية التركيز تركز فقط على تجزئة السوق أو  نالريادة والتميز تواجها اإستراتيجيت

فالمؤسسة التي تنتهج هذه اإلستراتيجية تجدها ال  ،1مجموعة التجزئات بدال من التعامل مع السوق ككل
ومنه تلبية طلب هذا الجزء  فقط منه أي تلبية حجات سوق معينةتسعى لتلبية كل أجزاء السوق بل جزء 

الميزة هنا هي التخصص في جزء ، فتقديم المنتج يتم بفعالية أكثر وبكيفية أحسن اويكون أداء المؤسسة متقنً 
فعلى  المؤسسة أن تعمل على توفير المهارات والموارد  ص في جزء من المنتجاتمن السوق وليس التخص

الالزمة لخدمة القطاع السوقي المستهدف وأن تتجنب القطاعات السوقية التي يعمل بها المنافسون، وهذا 
في  النوع يتناسب في الغالب مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ال تستطيع منافسة المؤسسات الكبيرة

السوق وبالتالي تركز جهودها على خدمة قطاع معين يصعب على المؤسسات الكبيرة خدمته بكفاءة أو 
 .تتجاهله نظرا لصغره وعدم أهميته بالنسبة إليها بسبب تواجد أسواق أكبر تحقق لها مدا خيل أكثر

 2:ليي إن إتباع هذه اإلستراتيجية يقدم العديد من المزايا والتي يمكن إجمالها فيما
 تسمح هذه اإلستراتيجية من االستفادة من مزايا التخصص في التكاليف؛ 
  القدرة على إشباع حاجات ومتطلبات الزبائن بشكل مستمر حيث تسمح هذه اإلستراتيجية

 للمؤسسات بالبقاء قريبة من زبائنها وتلبية حاجاتهم المتغيرة أو ما يعرف بالقرب الجواري؛
 كان المجال الصناعي يحتوي على العديد من االختصاصات  تنجح هذه اإلستراتيجية إذا

والقطاعات المختلفة، مما يسمح للمؤسسات التي تتبع إستراتيجية التركيز باختيار القطاعات 
مكان  تها وقدراتها؛االتي تتناسب وا 

  تستطيع المؤسسة ذات إستراتيجية التركيز التفوق إذا كان من الصعب للمنافسين استخدام
 م للوفاء باحتياجات السوق المستهدف؛تهاإمكان

                                                             
1 -Porter.M : Competitive Advantage- Creating And Sustainaing Superior Perfermance, op cit, P.158. 

2
دكتوراه علوم في العلوم االقتصادية، كلية العلوم :  مقدمة لنيل شهادة  أطروحة، دور اإلدارة اإلستراتيجية في تدعيم القدرة التنافسية للمنظمات اإلستشفائية الجزائرية :بومعرافإلياس  - 

 .915.، ص9099-9090االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 
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 تحقيق مستوى عال من األرباح والنمو في حالة استهداف مجال سوقي واسع جدا. 
 :ومن مساوئ هذه اإلستراتيجية

  االعتماد على جزء فقط من السوق، فأي خلل قد يحدث كظهور منافسين جدد يؤدي إلى تغير
 على المؤسسة؛ امفاجئ والذي قد يكون خطرً 

  االستفادة من وفرات الحجم الكبير وبالتالي تضيع األرباح نتيجة عدم خدمة شرائح سوقية عدم
 أكثر؛

 مؤسسة التي تعمل على ضآلة فرق التكاليف بين المنافسين الذين يخدمون السوق ككل وال
ت المؤسسة تكاليفها متقاربة مع تكاليف منافسيها من الممكن يالسوق، فإذا بق خدمة جزء من

 .فائض السعر غير قابل للحفاظ عليهأن يصبح 
بإتباع إستراتيجية التركيز تكون المؤسسة قادرة على خدمة وبفعالية أكبرهدفها االستراتيجي المحصور، 
أو باستهالك موارد أقل من المنافسين الذين ينافسون في ميدان أوسع فينتج هن هذا كون المؤسسة تصل إما 

ما إلى تكاليف منخفضة أكثر لخدمة إلى إستراتيجية التميز ألنها تشبع  بصفة أفضل رغبات هدفها الخاص، وا 
المؤسسة التي تركز نشاطها يمكن لها أيضا الحصول على أرباح تفوق  .ن في آن واحديهذا الهدف أو االثن

معدل القطاع فتركيز النشاط يعني أن المؤسسة في وضعية تمتاز بتكاليف منخفضة مقارنة مع هدفها 
 .أو أنها متميزة جيدا أو االثنين معا االستراتيجي

 سلسة القيمة كأداة لترقية الميزة التنافسية: المطلب الثاني
في مجال   M.Porter 1985على إسهامات  Value Chain Approachيعتمد مدخل سلسة القيمة 

اإلدارة اإلستراتيجية، ومن أهمها مفهوم سلسة أو حلقة القيمة التي بعبر عنها في شكل مجموعة  من األنشطة 
المترابطة والمستخدمة داخل المؤسسة والمحققة للقيمة بدءا من مصادر الحصول على المدخالت األساسية 

النهائي ويطلق عليها أنشطة القيمة، وتقاس القيمة وحتى تسليم المنتج النهائي إلىّ أيدي العميل أو المستخدم 
بإجمالي ما يدفعه مشتري السلعة أو مستخدم الخدمة وتحقق المؤسسة أرباحا عندما تكون قيمة المخرجات 

 1.وهي حصيلة القيمة المضافة لكل األنشطة أكبر من التكاليف التي تتحملها المؤسسة نظير هذه األنشطة
في فهم وتحديد مصادر الميزة التنافسية على دراسة جوانب القوة والضعف  M.Porterوترتكز فكرة  

في هذه األنشطة التفصيلية لتحديد قدرتها على المساهمة في ترقية مزايا تنافسية حيث أنه من الصعب فهم 

                                                             
1
 .10.، ص9119صر، م، الدار الجامعية للنشر، اإلسكندرية ، مجال العمالالميزة التنافسية في  :نبيل مرسي خليل  - 
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المؤسسة  الميزة التنافسية إذا أخذنا المؤسسة ككل، فالميزة التنافسية تنشأ عن مجموعة األنشطة التي تقوم بها
 1.بحيث أن كل نشاط تقوم به يمكن أن يساهم في تحسين وضعيتها من حيث التكاليف أو خلق قاعدة تميزية

بمعنى حتى تتمكن المؤسسة من تحقيق ميزة تنافسية عن منافسيها فإنه من الضروري أداء تلك األنشطة 
" ة وتحقيق سعر مرتفع وقيمة أعلى وتسمىأو أداء تلك األنشطة بطريقة متميز " ميزة التكلفة"بتكلفة أقل وتسمى

أيضا فإن تنفيذ إستراتيجية عامة في ترقية الميزة التنافسية يتطلب بناء  مايكل بورتروحسب  ".ميزة التميز
سلسة القيمة، ومنه فالهدف األساسي لسلسة القيمة كأداة تحليلية هو تحديد سلوك التكاليف وتحديد المصادر 

طات اإلستراتيجية للمؤسسة في أفضل األسواق وبطريقة امن خالل ممارسة النش الحالية والمحتملة وذلك
ال فكيف يمكن لمؤسسة أن تخلق قيمة تساهم في رضا احتياجات العمالء وبذلك   أفضل من منافسيها وا 

ديد تعتبر سلسلة القيمة هي أداة تسمح بتسليط الضوء على االستراتيجيات األكثر قدرة على المنافسة وآلية لتح
 .والشكل الموالي يوضح ذلك ،التكاليف االقتصادية وتحديد مصادر التميز

 سلسة القيمة(: 12)شكل رقم 
 

 
 

source :michael.a,hitt and al, strategic management,competitiveness and globalization, thomson 

south western,edition 07
th
,usa,2007,p.89. 

                                                             
1
 - M.Porter : Competitive Advantage-Creating And Sustaining Superior Performance.Op.cit,P.33. 
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 1: تتمثل هذه األنشطة ضمن السلسلة من تسع فئات تضمها مجموعتان أساسيتان هماووفق هذا المدخل 

 تصنف ضمن هذه األنشطة عادة ما:النشطة الساسية:أوال
 أوما تعرف باألنشطة اللوجستية تمثل كل األنشطة التي تهتم بتوجيه  :اإلمدادات الداخلية

، وتشمل المواد األولية، التجهيزاتالمدخالت المادية من استالم وتخزين وتوصيل ومناولة  
 ؛...األدوات

 األنشطة المرتبطة بتحويل المدخالت إلى منتجات نهائية وتشمل  وهي (:اإلنتاج)العمليات
 التصنيع، التجميع، المراقبة، التعبئة، التغليف، الصيانة

 العمالء أي من أنشطة مرتبطة بالجمع والتخزين والتوزيع المادي للمنتج إلى :اإلمدادات الخارجية
التصنيع حتى التوزيع المادي للمنتج إلى العمالء ومثل ذلك تسيير الطلبيات، النقل،  نهاية

 ؛المخزون الوسطي، التسليم
 التي تساعد على نقل وحيازة السلعة من المؤسسة الى الزبون  األنشطةهي :التسويق والمبيعات

، الترويج، ترقية اإلشهاراختيار القنوات التوزيعية، )  وهي أنشطة تسويقية مادية وغير مادية
 المبيعات وتحديد السعر؛

 هي األنشطة التي تهتم بتحسين قيمة المنتج والمحافظة عليه عند او بعد تسليمه  :الخدمات
التركيب،  :نذكرللزبون بعبارة أخرى كل ما يتعلق بخدمات ما بعد البيع ومن هذه األنشطة 

 .و إصالحها، توفير قطع الغياراستكشاف األخطاء 
 :النشطة الداعمة:ثانيا

 :من بين األنشطة الداعمة نذكر
 وتشمل اإلدارة، التخطيط االستراتيجي، التمويل، إدارة الجودة،  :البنية التحتية للمؤسسة

 ؛...المحاسبة، نظم المعلومات
 وتشمل كل األنشطة المتعلقة بالموارد البشرية داخل المؤسسة كالتنبؤ  :إدارة الموارد البشرية

 ؛...االحتياجات، التعيين،  التوظيف، التكوين، إدارة شؤون الموظفين

                                                             
1
-  Gérard Garibaldi : Analyse Stratégique, Editién D’érganilatién, Tréilième Editién, Paril, 2008, P.326. 
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 وهي األنشطة التي تتعلق بتصميم المنتج وتحسينه، وكذلك إيجاد أو  :التطوير التكنولوجي
ة القيمة ومن ذلك العمليات واألساليب، تحسين الطرق التي تنجز بها مختلف األنشطة في سلس

 ؛نظم المعلومات
 ؛وتتمثل في العالقات، اختيار الموردين، شراء المنتجات :سياسة المشتريات 

طات التي تقوم بها المؤسسة من أجل انجاز تكلفة اوالميزة التنافسية حسب هذا المدخل هي ناتج النش
وعلى  ،للمشتري قيمة مضافة تسمح له بالقبول بسعر أعلى نسبياالمنافسين أو بطريقة مميزة توفر  أقل من

كما أن تحديد طبيعة األنشطة ونوعيتها بدقة .من األنشطة الرئيسية والداعمة هي مصدر للقيمة العموم إن كال
 إن .لنا درجة التفاعل فيما بينها وتأثيرها على مكونات الميزة التنافسية حضمن سيرورة السلسلة هي التي توض

هذه األخيرة، تتحقق من خالل تفاعل األنشطة الرئيسية فيما بينها من جهة، ومع األنشطة الثانوية من جهة 
إن تسيير الروابط تعتبر عملية جد معقدة على مستوى التنظيم أكثر من تسيير األنشطة الخالقة  .أخرى 

وزيادة  1.ل على ميزة تنافسية دائمةللقيمة، حيث التمكن من التنبؤ وتسيير الروابط بإمكانه توليد أو الحصو 
على تلك الروابط الداخلية لسلسلة القيمة، توجد روابط خارجية تربطها بمكونات محيطها الخارجي مما تدعم 

 .وتولد ميزة تنافسية
فسلسلة القيمة هي أداة من أدوات التحليل الداخلي التي تهدف إلى تحديد مصادر الميزة التنافسية  

جوانب القوة والضعف في أنشطة المؤسسة والعمل على تقويتها أو تصحيح عيوبها وال يكون من خالل دارسة 
ذلك إال بالقيام  بتحليل دقيق لألنشطة األساسية منها والداعمة وتحديد آليات تراكم عمل القيمة وفق تسلسل 

لعام للقيمة مع مختلف عمل هذه األنشطة، إضافة إلى معرفة الطريقة واألسلوب  التي تندمج به في النظام ا
 .األطراف التي تتعامل معها كالموردين  والعمالء  و تحديد أسباب اندثار القيمة الستدراكها

 الميزة التنافسية رقيةمدخل الموارد والكفاءات كأداة لت: المطلب الثالث
من جهة أخرى ظهور مدخل الموارد  ةوالتغيرات البيئية المتسارع  هةمهد تطور الفكر االستراتيجي من ج 

عن تفسير العديد من النجاحات التي حققتها المؤسسة في  بورتروالكفاءات بعد عجز المقاربة الهيكلية بقيادة  
السؤال الذي حير العديد من الدارسين والكتاب في مجال اإلدارة و ظروف اعتبرت غير مالئمة هيكليا 

من تحقيق التفوق الدائم في األداء رغم ضعف هيكلها الصناعي تمكنت المؤسسة  اإلستراتيجية هو كيف
ن أن أهم عوامل تحقيق األداء المرتفع  تأتي من المؤسسة نفسها قبل المحيط أو يوعليه فقد تب ،وقوتها السوقية

                                                             
1
 - Alain Marion : Le Diagnostic De L’entreprise , Edition, Economica, Paris, 1996.P.196. 
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أي أن كفاءة وفعالية المؤسسة تتمثل في حسن استغالل مواردها الداخلية ومنه اتجه  ؛باألحرى من مواردها
 .تركيز على الموارد والكفاءاتال

نما تطور المؤسسة  كما أن الميزة التنافسية المحددة بظرفها ما عادت تتناسب والمنافسة الجديدة وا 
بترقية ميزتها التنافسية واالحتفاظ بها وذلك من خالل االعتماد  اومكوثها في التنافس لمدة أطول أصبح مرهونً 

ويتأسس المدخل المذكور على فرضية مفادها أن المؤسسة تختار  على الموارد العالية وصعبة التقليد،
وتطورها من خالل نشاطاتها، ويهتم المدخل بالتميز بين  إستراتيجيتها في ضوء موارد وكفاءات معينة تكتسبها

الكفاءات والموارد من جهة و التفاعل فيما بينهما لتحقيق الميزة التنافسية من جهة أخرى وعليه ندرج  بعض 
 .لتعاريف الخاصة بكل مصطلحا

 :مفهوم الموارد والكفاءات :أوال
التي تمتلكها  المنظورة مجموع الصول المنظورة،وغير"بأنها Wernfeltيعرفها  :الموارد .1

، أما غير .... وتشمل الموارد المنظورة كل من المصنع، التجهيزات، موارد طبيعية  المؤسسة
  1."، العالمة التجارية ،  الكفاءات و المعارف لدى أفرادهامنظورة فتمثل سمعة المنظمة  ثقافتها 

مجموع الصول والقدرات والعمليات التنظيمية، المعلومات، المعارف "تمثل الموارد  Bernayحسب      
التي تسيطر عليها المؤسسة وتمكنها من إعداد وتنفيذ االستراتيجيات شأنها أن تحسن من كفاءتها 

 2."وفعاليتها
الموارد المالية، االجتماعية أو البشرية، التكنولوجية، والعامل التنظيمي التي " الموارد تشمل على إن 

 3".تساعد المؤسسة في خلق القيمة للمستهلكين
، وموارد غير (tangible Resources)موارد ملموسة : ويمكن تقسيم موارد المؤسسة إلى نوعين      

 (.Intangible Resources)ملموسة 
 المادية مثل األرض، المباني، المعدات، المخزون، األموال  هي األشياء  :الموارد الملموسة. 
 هي الكيانات غير المادية التي تخلقها المؤسسة وموظفوها، مثل االسم  :الموارد غير الملموسة

 .التجاري، شهرة المؤسسة، الخبرة، الملكية الفكرية للمؤسسة، براءة االختراع وغيرها
                                                             

1
مطبوعات المؤتمر العلمي الخامس، : ، في  مصدر لتحقيق الميزة التنافسية  في ظل المحيط االقتصادي الجديد: اإلدارة الفعالة للمعرفة    :فـــريد  كـــورتل وآخرون  - 

 .99.، ص9005أفريل    99/95اقتصاد المعرفة،  جامعة الزيتونة األردنية ،االردن، 
2
- Barny,J :" Firm Resources And Sustained Competitive Advantage", Journal Of Management, Vol 17, No1,New 

York,USA, 1991,p.96 

3
 Op cit,p.102. 
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 1:بين ثالث فئات للموارد هي Barneyبينما ميز 
 يحتوي على اإلنشاءات، التجهيزات والتكنولوجيا؛ :رأس المال المادي 
  ويضم التكوين، الخبرة، الذكاء، المعرفة والتعلم؛ :رأس المال البشري 
 يشتمل على الهيكل التنظيمي والعالقات التنظيمية :رأس المال التنظيمي. 

 .بين مختلف العناصر المكونة لها ولها خاصية التميز بدل من الكم وهي تتطلب التوفيق

Source: J.B.Byarne: Ressource Based Theory, Creating And Sustaining Competitive Advantage, Oxford University 

Press,2003,P.69. 
                                                             

1
 .991.ص ،ذكره مرجع سبق شارلز هال جاريث جونز،  - 

 .912,شارلز هال جاريث جونز، مرجع سبق ذكره، ص - 2

مجموعة من الشروط   BARNEYحتى يكتسب المورد صفته وقدرته على تحقيق ميزة تنافسية مستدامة، حدد 
 2:الواجب توفرها فيه

 ن تتميز بالندرة؛أ .9
 يسمح للمؤسسة باقتناص الفرص، وتجنب تهديدات المحيط؛: ن يكون ذا قيمةأ .9
 .ن يكون صعب التقليدأ .9

 :صعوبة التقليد نتيجة األسباب التالية 
  ًبظرف تاريخي نادر خاص بها، في هذه الحالة يصعب على المنافسين  أا متعلقً أن المؤسسة تمتلك مورد

 تقليده؛
 العالقة ما بين مورد المؤسسة، والميزة التنافسية المحققة، غير واضحة األسباب، وغير مفهومة؛ 
  العملية التي أسهمت في تحقيق المنظمة لميزة تنافسية معقدة اجتماعيا، قد تكون العالقات ما المراحل

 .بين األفراد، سمعة المؤسسة، فهي عبارة عن ظواهر اجتماعية يصعب تقليدها
 .مورد ال يمكن للمنافس نقله، و ال وجود لبدائل له أنهأي :  يصعب تعويض المورد .3

 اإلستراتيجية وبين تحقيق الميزة المستدامة لعالقة بين خصائص الموارد والشكل الموالي يوضح ا     

 خصائص الموارد اإلستراتيجية(: 13)شكل رقم

 

تجانس موارد 
 المؤسسة

القيمة، الندرة، 
تاريخية، غموض 

 األسباب

الميزة التنافسية 
 المستدامة
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 التعاريف الواردة أن الموارد تصنف إلى ملموسة وغير ملموسة تملكها المؤسسة جمع الباحثين من خاللأ

 ةقصد إزالة الغموض الذي يحيط بمفهوم الكفاءات مع مصطلحي الموارد والقدرات سنلقي نظر  :تالكفاءا:ثانيا
 .التعريفاتعلى بعض 
الموارد في إطار سيرورة عمل القدرة على التعبئة، بتجميع وتنسيق "عرف الكفاءة على أنها ت       

 1".محددة، من أجل تحقيق النتائج المحددة مسبقا
والخبرة  تركيبة من المعارف والمهارات "أنها على  Le Modefبينما تعرفها المجموعة الفرنسية    

والسلوكات التي تمارس في إطار محدد وتتم مالحظتها من خالل العمل الميداني و الذي يعطي بها صفة 
  2".القبول، ومن ثم فإنه يرجع للمؤسسة تحيدها وتقويمها وقبولها وتطويرها

، قدرات العمل، والسلوكيات التنظيمي و المعارف يعماأنها مج علىP.Gilbert&  M. Parliوتعرف    
 3.بالنظر إلى هدف ما أو وضعية ما

توليفة من المعارف المتمثلة ناك إشارة ضمنية، أو صريحة إلى أن الكفاءات هي همما سبق يتضح أن 
 4:في

  المعارف النظرية(savoir:)  وتوافق مجموع مهيكل من المعلومات المتقاربة والمتكاملة في إطار
  .مرجعي تسمح للمؤسسة أو الفرد بالقيام بأنشطة في سياق خاص

 المعارف العملية (Savoir Faire):  أو هي القدرة على تسير عمل بطريقة ملموسة وفق عملية
أهداف معروفة مسبقا والمعارف العملية ال تقصي المعارف النظرية لكن ال تحتاج إليها بالضرورة، 

 .وتتكون المعارف العملية بالتجربة
  المعارف السلوكية(Savoir être:)  وتمثل مجموع القدرات الضرورية لمعرفة التفاعل أو التحرك

، حيث تجتمع األبعاد الثالثة ...في وسط مهني معين وتشمل السلوك، الهوية، اإلدارة، التحفيز، 
السابقة للكفاءة في تنسيق ديناميكي مكيف ضمن متطلبات وضعية محددة للوصول إلى أداء 

 .مؤسسة تمتلك كفاءة في ذلك المجالمتميز يمكن من القول أن الفرد أو ال

                                                             
1
 - Phillipe Lorino : Méthode Et Pratiques Des Performances, Editién D’érganilatién, 3eme Edition, Paris,2003, P.67. 

2-  Hocine Rahim :"Management De Savoir Et Stratégies D'innovation Dans Les PME Algériennes", Revue Economie Et 

Mangement, Université Abou Bakr Belkaid - Tlemcen, N°03, Mars 2004, p.p.236-237. 
3 - Celile Dejoux : les compétences au cœur de l'entreprise, éditions d'organisation,  

Paris, 2001, p141. 
دارية،"اإلطار المفاهيمي المجاالت الكبرى : تسيير الكفاءات: "كمال منصوري، سماح صولح -  4 جامعة دمحم  العدد السابع، ،مقال منشور في مجلة أبحاث  اقتصادية وا 

 .11.، ص9090خيضر بسكرة، الجزائر، 
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 : أطروحة لنيل شهادة، ( مدخل الجودة والمعرفة)أثر التسيير االستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية : هسماللي يحضي 1

 .939.، صث نشربح .9003-9009التسيير،  وعلوم االقتصادية العلوم تسيير، جامعة الجزائر، كلية: االقتصادية ، تخصص العلوم في دولة دكتوراه
 .99.، ص. 9002عالء أحمد صالح ، مجموعة النيل العربية، القاهرة، مصر، الطبعة األولى، :  ترجمة  اإلدارة اإلستراتيجية، :فيليب سادلر  -  2 

 .99.نفس المرجع، ص ،مدخل متكامل -اإلدارة اإلستراتيجية : جاريث جونز شارلزهل، - 3

رغم اختالف التصنيفات الواردة من قبل الباحثين حول الكفاءات اال التركيز منصب على التصنيف  
 1:وفق المستوى والذي يظهر المستوى والكفاءة المزافقة  وعليه نذكر

 تدل على المهارات والمعارف  العملية المقبولة والتي تتجسد من ممارسة األفراد : الكفاءات الفردية
 .لألنشطة  المختلفة

 تنشأ من خالل تآزر و تعاون الكفاءات الفردية، وتنظيم الفريق المهني  والتي   :لكفاءات الجماعيةا
بادل المعلومات و و يتم ذلك من خالل عملية االتصال بينهم و ت ،النتائج تسمح أو تسهل تحقيق

 .التعاون و معالجة الصراعات
 ترتبط الكفاءات التنظيمية للمؤسسة بمدى االستجابة للتغيرات التي تحدث على : لكفاءات التنظيميةا

مستوى محيطها، وأن تحوالت البيئة التنافسية ودرجة تعقدها وعدم استقرارها تفرض على المؤسسات 
واردها البشرية قصد إعطائها حرية اإلبداع و تطوير كفاءاتها ير مياالقتصادية مرونة عالية في تس

ن المؤسسات التي تتصف بالمرونة هي تنظيمات غالبا ما تكون ذات كفاءة الفردية أو الجماعية أل
 .في تخصيص مواردها المادية و البشرية

مجموع "وعّرفها بأنها مفهوم الكفاءات المحورية Hamel&Prahalad  (9113 )ينما طرح كل من ب       
  2".من المهارات والتكنولوجيات التي تمكن مؤسسة ما من تقديم منفعة معينة للعمالء

 3:محورية يحب أن تجتاز ثالثة اختبارات بأنها كفاءةولكي تصنف مهارة ما 
 يجب أن تقدم مساهمة ال متناسبة في قيمة العميل؛ 
 يجب أن تكون فريدة بشكل تنافسي؛ 
  قابلة للتطبيق على مجموعة من المنتجاتيجب أن تكون 
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في كون األولى تمثل مجموع  فإن االختالف بين الموارد والكفاءات يكمن  Dejoux. Cومنه وحسب       
 مكنض، أما الثانية أي الكفاءات فال الخدمات الكامنة والتي يمكن تعريفها بصفة مستقلة عن بعضها البع

  1.تعريفها إال من خالل إلحاقها بوظيفة أو نشاط

                                                             
1
 - Dejoux.C : Les Compétences Au Cœur De L’entreprise, Op.Cit, P.318. 

 

من خالل هذا المدخل على تفاعل الموارد والكفاءات  الخاصة بها وتعتمد المؤسسة في بناء الميزة التنافسية 
يق الميزة التنافسية  وحتى تحقق قوتشكل الكفاءات المتميزة االستراتيجيات التي تتبناها المؤسسة والتي تقود إلى تح

فهي  تركز على الموارد والمهارات النادرة وهناك عالقة تبادلية بين الكفاءات المتميزة واالستراتجيات  ذلك المؤسسة
خر  حيث أن بناء المؤسسة الستراتيجيات  معينة يمكن أن يبني قدرات وموارد جديدة هما يشكل ويخلق  اآلفكال

 :   التالي الشكل وهوما سيوضحه .كما يمكن أن يفرز ويدعم الموارد الحالية للمؤسسة
 دور الكفاءات المتميزة في خلق المزايا التنافسية: (14)شكل رقم                   

 

 

 

 

  

رفاعي دمحم رفاعي، دمحم سيد عبد المتعال دار المريخ للنشر،الرياض،  :مدخل متكامل، ترجمة -اإلدارة اإلستراتيجية : جاريث جونز شارلزهل، :المصدر
 .999.، ص9009المملكة العربية السعودية، 
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 التنافسية  أسس ومحددات ترقية الميزة :المبحث الثالث
التنافسية هي الكفاءة المتميزة، الجودة، االبتكار، االستجابة لحاجات العميل، هناك أربع عوامل  لترقية الميزة 

 لتنافسيةا وحجم الميزة: بينما تتحدد الميزة التنفسية في المؤسسة من خالل متغيرين أو بعدين هامين وهما
 .ونطاق التنافس
 أسس ترقية الميزة التنافسية: المطلب الول

الميزة التنافسية هي الكفاءة المتميزة والجودة واالبتكار واالستجابة لحاجات هناك أربعة عوامل لترقية  
عن  وهي األسس العامة لبناء الميزة التنافسية التي يمكن ألي مؤسسة أن تتبناها بغض النظر عميلال

 هذه العناصر مترابطة فيما بينها ويدعم بعضها البعض ويمكن توضيح .أو خدماتها منتجاتهاصناعتها أو 
 :            ذلك من الشكل التالي

 السس العامة لترقية الميزة التنافسية: (15)شكل رقم 

 
source :Charles.W.hill,Careth.p.Jones : Essentiel of stratégie  management , sowth western, second edition, 

usa ,2008, p.80 

  : ميزةالمت الكفاءة:أوال
 (outputs)اتمخرج إلنتاجالتي يحتاجها العمل ( inputs)الكفاءة  في كمية المدخالت يتمثل  مقياس      

 .المدخالت/المخرجات= أي  الكفاءة  ةمعين

التنافسية الميزة  

 التكلفة المنخفضة

 التميز

الجودة 
 المتفوقة

 اإلبداع 

 المتفوق

االستجابة 
 المتفوقة

 للزبائن

الكفاءة 
 المتميزة
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هي العوامل األساسية  دخالت إلى مخرجات، فالمدخالتمالإال أداة أووسيلة لتحويل  والمؤسسة ماهي
المخرجات وغير ذلك أما والمعرفة التكنولوجية  ،واإلدارةلإلنتاج مثل العمل، واألرض، ورأس المال، والتسيير، 

 .التي تنتجها المؤسسة  هي السلع والخدماتف
تساعد  فالكفاءة، ةمعين اتكلما قلت المدخالت الالزمة إلنتاج مخرجما كانت المؤسسة ذات كفاءة وكل

وهناك مكونان  ،فةالمؤسسة على الحصول على الميزة التنافسية من خالل عنصر هيكلة منخفضة التكل
  1:أساسيان من مكونات الكفاءة وهما

 إنتاجية العامل ويتم قياسها عادة بمخرجات كل عامل؛ 
 إنتاجية رأس المال وتقاس بمخرجات عن كل وحدة من رأس المال المستثمر. 
 2:أربعة أنواع من الكفاءات المميزة وهي )Kay )9119  ويحدد

 وهو عبارة عن شبكة من العالقات الموجودة داخل المؤسسة أو خارجها، ويعتمد  :الهيكل والبناء
الهيكل أو البناء على قدرة المؤسسة في بناء عالقات على المدى الطويل والمحافظة عليها ومن 

 يستطيع المنافسون تقليدها بسهولة؛ ثم يكون خلق بيئة تشغيلية مناسبة ال
 وتكون ذات أهمية في األسواق التي تكون جودة المنتج أو الخدمة مهمة فيها ولكن  :السمعة

 يمكن إظهارها عبر فترات زمنية طويلة نسبيا؛
 القدرة على استغالله بما يحقق ميزة تنافسية مستدامة؛ :البتكارا 
 من دخول من بني تحتية ، تشريعات قانونية والتي تستفيد منها المؤسسة : الصول اإلستراتيجية

 . السوق 
  المتفوقة الجودة :ثانيا
  اإلنتاجيةفي نجاح المؤسسة  نتيجة الدور الذي تؤديه في تحسين  اأساسيً  الجودة عاماًل  أضحتلقد     

هدفا التركيز على الجودة  أصبحوبقاءها  فقد  يضمن استمرارها ومن ثم المركز التنافسي للمؤسسة بما
دامتهاترقية الميزة التنافسية   العليا للمؤسسة لبلوغه قصد اإلدارةاستراتيجيا تسعى  ونقول عن منتوج ما أنه  ،وا 

 أوجودة عالية  عندما  يشعر الزبائن أن مزايا المنتوج تمنحهم قيمة أكبر من تلك التي تمنحهم إياها مزايا  ذو
بنوعين من  يقابلونه  غالبا ما فهم م الزبائن نوعية المنتوج حين يقيخصائص منتوج مباع من قبل المنافسين و 

                                                             
1
- Charles.W.hill,Careth.p.Jones : Essentiel of stratégie  management , Op cit, p.81. 

2
 99.ص ، مرجع سبق ذكره،اإلدارة اإلستراتيجية :سادلر ترجمة عالء أحمد صالح -  
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فعندما يتم بناء الجودة ضمن  (الوثوقية) رتبطة بالجودة كثقة مزايا مرتبطة بالجودة كجودة و هما ما حدإالمزايا 
عرض المنتج فإن الزبائن عليهم أن يدفعوا أكثر المتالكه أو استهالكه وتماما مثل الجودة فإن الثقة ترفع 

زبون من منتوج ما وبالتالي السعر الذي تقدمه المؤسسة عن هذا المنتوج يكون القيمة التي يحصل عليها ال
 .اعً مرتف

 تأثير الجودة على الربح: (06)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 
 .909.،ص مرجع سبق ذكره،مدخل متكامل -اإلدارة اإلستراتيجية :جاريث جونز شارلزهل،:المصدر

 لزبائنلحاجات ااالستجابة : ثالثا
تقوم بعمل أفضل من ذلك الذي يقوم به  أنعالية للزبائن ينبغي على المؤسسة  لتحقيق استجابة    

وبذلك يمنح الزبائن قيمة أكبر لمنتجاتها مما يؤدي إلى خلق  جات الزبائن وتلبيتهاافي معرفة ح منافسوها
فكلما ارتفع مستوى استجابة المؤسسة الحتياجات الزبائن كلما   ،1التميز المبني على أساس الميزة التنافسية

ن يق ذلك الوالء أقارتفع مستوى الوالء للماركة التي تطرحها المؤسسة، وبالتالي تستطيع المؤسسة بناء على تح
، وعلى أي حال فإن المؤسسة تفرض أسعارا عالية لمنتجاتها، وأن تبيع مزيدا من السلع والخدمات للزبائن

 . التي تستجيب بشكل ايجابي الحتياجات زبائنها سوف تستحوذ على المزايا التنافسية
  :وهي أساسيةاصر نع ةعلى ثالث أمبنيً  تحقيق االستجابة كون يو 
  الخدمة؛تحسين جودة المنتج أو 

                                                             
1 - Charles.W.hill,Careth.p.Jones : Essentiel of stratégie  management,Op.cit,p.81.  

 

زايدة 
 اجلودة

زايدة الثقة يف 
 السلعة

 تكاليف اقل

 أسعار أعلى

 زيادة اإلنتاجية

 أرابح أعلى
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  ؛الخدمة مع حاجيات الزبون  أوتكييف السلعة 
  توقيت إجابة الزبون.* 

  (التحديث)  اإلبداع: رابعا
في المنتوج  اإلبداع (هان منعوهناك نو  ،عمليات جديدة أو منتجاتيدل على عملية خلق  اإلبداع

تفوقا من تلك التي  بمزايا أكثرأو تتمتع تكون جديدة  منتجاتفي تطوير  األولويتمثل  )في العملية واإلبداع
أما الثاني فيتمثل  ، نجدها في المنتجات األخرى وأمثلة ذلك اختراع إنتل لمعالج المعلومات في أوائل السبعينات

من التقنيات لسلسة  طويوطامثال عن ذلك تطوير في تطوير كيفية جديدة إلنتاج منتجات وتسليمها للزبائن وك
الهزيل الذي يتضمن أنظمة إبداعية آنية  لإلنتاج طويوطانظام " بإجماال الجديدة في صنع السيارات تعرف 

 .وفرق  ذاتية لإلدارة تدير نفسها بنفسها وتقليل عدد مرات تنصيب األجهزة المعقدة
يسمح للمؤسسة  برفع السعر  ما المنتوج اإلضافيةالزبون للقيمة  إدراكفي المنتوج هو  اإلبداعومن ميزات     

يسمح للمؤسسة بخلق قيمة أكبر من خالل تخفيض تكاليف  فهو غالبا ما عمليةالفي   اإلبداع أما .مقابل ذلك
ميزة تنافسية  طيوطا أعطى العمال وهذا ما بإنتاجيةالهزيل الدفع قدما  لإلنتاج طيوطاوقد ساعد نظام  اإلنتاج

أو  حيث يسمح لها بفرض سعر عالٍ  عن منافسيها للمؤسسة التميزقد يمنح التفرد ف. مبنية على التكلفة 
 .خفض مستوى هيكل التكلفة

ن إفوتعد هي األصل  العامة في ترقية الميزة  األسسالمذكورة أعاله هي  األربعةكانت العناصر  إذا
في تحديد مصادر الميزة  التنافسية ومن هذه  إضافية عناصرهناك بعض المحاوالت التي ركزت على 

على المنافسين  مؤسسةتمثل القدرة على تفوق ال "الميزة التنافسية يرى أنالذي   نجم قدمه المحاوالت ما
 ،1"( الوقتو  ،االعتماديةو   ،المرونةو  ،الجودةو  ،التكلفة)بعاد الداء االستراتيجي أ في واحد أو أكثر من

على المنافسين اآلخرين من خالل  ؤسسةالميزة التنافسية تعني  تفوق الم يستنتج بأن ومن هذا التعريف
 .والتسليموالمرونة  ،كلفة، والجودةتال

 المرونة .9
 :"بأنها Chase & Others قد عرفها و  .له االستجابة على والقدرة الطلب لتقلبات التكيف في وتتمثل

من تطوير  مؤسسةفضاًل عن قدرة ال إلى الزبائن على تقديم تنوع واسع للمنتجاتؤسسة قابلية الم

                                                             
1
 .999.، عمان، الطبعة األولى ص9005مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،  ،المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات:إدارة المعرفة  :عبود نجم نجم  - 
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يعني أن المرونة هي تنوع واسع  مما ،1" القائمة وتحسين عملياتها لتقديم منتجات جديدة تالمنتجا
 اإلنتاجي نظامها تكييف في المؤسسة نجاح مدى بالمرونة يقصد، و للزبائن ؤسسةللمنتجات التي تقدمها الم

 وذلك من أجلالمؤسسات أن المرونة مهمة في  ويظهر مما سبق ذكره .له االستجابة على والقدرة الطلب مع
في الوقت والسيما  في األسواق همالتكيف واالستجابة السريعة للتنوع الكبير في حاجات الزبائن ورغبات

 . أسبقية تنافسية عن المنافسين اآلخرين ؤسسةمما يعطي الم ،لطلب الزبون  الحاضربعد أن أصبح اإلنتاج وفقاً 
 والتغيير زبون  لكل الفريدة الحاجات مع التكيف وهي اإليصاء هما أساسين نوعين المرونة  وتشمل

 دورة تكون  أو الشخصية للتفضيالت  وفقاً  الخدمات أو المنتجات تلبية يتم وهنا المنتوج،م تصمي في الدائم
 لمواجهة وذلك اإلنتاج معدالت إبطاء أو تعجيل على القدرة وتعني الثاني للنوع بالنسبة أما ،قصيرة حياتها
 من االنتقال أو أخر إلى إنتاج مستوى  من االنتقال عملية تستغرقه الذي الوقت مقدار أو الطلب في التقلبات
  2.أخر إلى منتوج

 دوراً  تلعب البيئة نإف لذا .الزبائن ورغبات لحاجات لالستجابة المطلوبة الزمنية بالفترة المرونة وتقاس
 إلى تحتاج نهاإف دائم اضطراب وفي مستقرة غير البيئة كانت فكلما المرونة، ووضع درجة تحديد في كبيراً 
 المطلوب الحجم وتحديد أخر إلى وضع من السريع االنتقال على لتساعدها اإلستراتيجية في أكثر مرونة
 والدفاع معين موقع إحراز على تركز التنافسية إستراتيجيتها المستقرة فإن البيئة في أما فيه، المرغوب والتنوع
 .عالموق هذا عن

 التسليم .2
وعرف  .السرعة في التسليم والتي تعد مهمة في عملية اتخاذ قرار الشراء هو أحد عوامل السوق        

الدقة واالعتناء بعملية  السرعة،أفضل طريقة لتسليم المنتج أو الخدمة إلى الزبون ويتضمن " التسليم بأنه
ويمكن ، ويحدد هذا التعريف التسليم بأنه السرعة والدقة في تسليم المنتج أو الخدمة إلى الزبون  3."التسليم 

 4:للتسليم أن يتضمن ثالث أسبقيات هي
                                                             

1
-Chase, Richard, B.andAquilano, Nicholas, J.and Jacobs, F.Robert : Operations Management for Competitive Advantage. 

Mc Graw- Hill Companies, U.S.A, 2001.p.26. 

 
2
، رسالة لألدويةالخيار االستراتيجي وأثره في تحقيق الميزة التنافسية، دراسة ميدانية في  عينة من الشركات  اليمنية المصنعة   :ماجد دمحم  بن لهندي براحمة - 

 29.،ص9001، جامعة عدن، األعمال إدارةالماجستير في  : نيل درجة مقدمة استكماال لمتطلبات
3- Philip, Kotler : Marketing Management , The Millennium Edition, U.S.A :Prentice Hall International, Inc, 2000.P.177. 
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 إدارةفي علوم  الماجستير  : نيل درجةلرسالة مقدمة  ،دراسة تحليلية لعينة من مديري المنظمات: التقني وأثره على الميزة التنافسية اإلبداع :بشار دمحم خليل العبيدي -

 .88.،  ص4002 العراق، ،  كلية اإلدارة واالقتصاد في الجامعة المستنصرية، األعمال
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 السرعة في التسليم (Livraison Rapide)  :الوقت الذي يقع بين استالم طلب الزبون وتلبيته،  وهو
          ؛ويطلق المشترون الصناعيون على هذا الـوقـــت بوقت االنتـــظار

 عتمادية أب ويسمى أيضاً : التسليم في الوقت المحدد(La Livraison a Temps)  التسليم ويسمى كذلك 
Fiabilité De Livraison -  Delivery Dependability ) بمواعيد التسليم المؤسسة ويمثل مدى التزام

بتلك المواعيد أكسبها ذلك سمعة أفضل مقارنة  ؤسسةزداد التزام الماالمتفق عليها مع الزبائن ، وكلما 
 ؛بالمنافسين

 السرعة في التطوير(- Le Développement Rapide Speed In Development) : هو الوقت المطلوب و
نتاجه، فكلما كان الوقت المنقضي لحظة توليد الفكرة حتى التصميم  لتطوير وتصميم منتج جديد وا 

 .رضا كبير لدى الزبون مع تكلفة منخفضة حققت كلما  ،النهائي واإلنتاج قصيراً 
 الميزة التنافسية محددات ترقية :لثانياالمطلب 

 التنافسية الميزة حجم :وهما هامين، بعدين أو "محددينخالل   من  تحدد الميزة التنافسية للمؤسسة
 .التنافس ونطاق

 التنافسية الميزة حجم: أوال
 أو األقل التكلفة ميزة ىعل المحافظة بإمكانها كان إذا للمؤسسة التنافسية للميزة االستمرارية تتحقق

 الميزة كانت كلما عام وبشكل النشاط، قطاع في الموجودين المنافسين مواجهة ظل في  المنتج تمييز ميزة
 حياة لدورة بالنسبة الحال هو ومثلما عليها، للتغلب المنافسة المؤسسات من أكبر جهودا تطلبت كلما أكبر

 :يلي فيما نبينها األخرى، هي حياة دورة التنافسية للميزة فإن الجديدة المنتجات
 الموارد التقديم مرحلة في التنافسية الميزة تتطلب األخرى، بالمراحل مقارنة األطول وهي :التقديم مرحلة .9

 على جديدة وكذلك الصناعة، في مرة ألول تقدم الميزة كون  وذلك الكبيرة والمادية والمالية البشرية
 المتزايد اإلقبال نتيجة االرتفاع، في التنافسية الميزة حجم يبدأ الوقت مرور مع لكن المستهلكين،
 دالة شكل يأخذ التنافسية الميزة حجم بأن نالحظ حيث الميزة، لحقيقة معرفتهم بعد وهذا للمستهلكين

 ؛السريع النمو بمرحلة المرحلة هذه على يطلق كذلك متزايدة،
 ما االنتشار على قدرتها مع السوق  في وتوازنا ااستقرارً  للمؤسسة التنافسية الميزة تشهد :التبني مرحلة .9

 بعين الميزة هذه وأخذ التركيز في يبدأ المنافس أنّ  بالذكر الجدير ومن والمنافسين األسواق مختلف بين
 ؛المؤسسة امتلكتها التي الميزة مصادر أو مصدر معرفة بغية االعتبار



.لميزة التنافسيةترقية ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ولالفصل ال   

 

 
41 

 للميزة أما لها، المنافس تقليد بسبب فشيئا شيئا انخفاضا تشهد الميزة تألق درجة نّ إف :التقليد مرحلة .9
 ؛عليها التفوق  محاولة وأ المؤسسة عليها حصلت التي

 الميزة تحسين بعملية القيام إجبارية تتطلب والتي التنافسية للميزة إجبارية مرحلة هي :الضرورة مرحلة .3
 لها يعني فهذا بإحكام المهمةهذه  المؤسسة تنجز لم وان السابقة من أفضل جديدة ميزة خلق أو وتطويرها،

 : تياآل الشكل يوضحه ما وهذا ،المنافس يدي على والموت الزوال
 

 التنافسية الميزة حياة دورة:  (71)رقم  شكل
حجم الميزة (                    9)ميزة تنافسية(                                       9)ميزة تنافسية

 )*(التنافسية
 
 
 
 

 مرحلة                 
 مرحلة التبني      مرحلة التقديمالضرورة    مرحلة التقليد                              

 المراحل
 .تكون الميزة إما في شكل تكلفة نسبية أو سعر مرتفع)*( 

 .91، ص 9001،، االسكندريةرنشاإلسكندرية للدار ، العليا اإلدارة إستراتيجية :مرسيدمحم نبيل : المصدر

 
 التي المؤسسة على بأنه لنا يتبين التنافسية، الميزة حياة لدورة الموجز الشرح هذا خالل من إذن

 معرفة أجل من ؛تهاحيا دورة متابعة ضرورة بل الميزة لهذه امتالكها يكفيها ال تنافسية، ميزة على تحصل
 أن على لحالا هذا في التأكيد يجب كذلك جديدة، ميزة عن البحث أو الحالية الميزة تطوير أو تنمية وقت
 المختلفة، الصناعية للقطاعات بالنسبة متساوية ليست بها تمر التي مراحلها في التنافسية الميزة حياة دورة

 .التنافسية الميزة طبيعة حسب وكذلك
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 (المستهدفة السوق  ) التنافس نطاق: ثانيا
 هذا فاتساع تنافسية، مزايا أو لميزة تحقيقها بغرض المؤسسة أنشطة اتساع مدى عن النطاق يعبر    

 تلك أمثلة ومن الصناعة، قطاع في المتواجدين بالمنافسين مقارنة التكلفة في وفرات يحقق أن يمكن النطاق
 تتحقق الحالة هذه مثل مختلفةوفي سوقية قطاعات لخدمة التوزيع منافذ نفس استخدام من االستفادة

 أن الضيق للنطاق أخريمكن جانب ومن. المؤسسة عمليات في خاصة ذلك ويظهر الحجم، اقتصاديات
 تكلفة بأقل وخدمته معين سوقي قطاع على التركيز خالل من وذلك تنافسية ميزة تحقيق في المؤسسة يساعد

 الميزة على التأثير نهاشأ من التنافس لنطاق أبعاد أربعة إيجاد ويمكن.ةمتميز  خدمة أو سلعةبإنتاج  أو
 1:يلي فيما ونوردها التنافسية،

 بخدمتهم تقوم الذين والعمالء المؤسسة مخرجات من كل تنوع مدى به ويقصد: السوقي القطاع نطاق .9
 ؛السوق  كل خدمة أو السوق  من معين جزء على التركيز بين ما االختيار يتم وهنا

 وذلك الخارجية، أو الداخلية كانت سواء ألنشطتها، المؤسسة أداء مدى على ويعبر :الرأسي النطاق .9
 مزايا يحدد قد المنافسين مع مقارنة المرتفع الرأسي فالتكامل المختلفة، التوريد مصادر على باالعتماد
 تغيير في للمؤسسة المرونة من أقل درجة التكامل يتيح أخر جانب ومن التمييز، أو األقل التكلفة
 المؤسسة انتهاج حالة في التوزيع منافذ أو الخلفي، الرأسي التكامل حالة في التوريد مصادر

 ؛األمامي الرأسي التكامل إلستراتيجية
 المؤسسة افيه تنشط التي الدول أو الجغرافية المناطق أو األماكن عدد ويعكس :الجغرافي النطاق .9

 خالل من وذلك تنافسية، مزايا بتحقيق للمؤسسة الجغرافي النطاق هذا ويسمح فيها، تتنافس وبالتالي
 يعرف ما أو مختلفة جغرافية مناطق عدة عبر والوظائف األنشطة من واحدة نوعية تقديم في شاركتهام

 نطاق على حاليا تعمل التي للمؤسسة بالنسبة الميزة هذه أهمية مدى وتبرز الموارد، مشاركة بأثر
 ؛العالم من مكان كل في بل المحلي المستوى  على ليس تهامنتجا تقدم عالميحيث

 روابط فوجود المؤسسة ظلها في تعمل التي الصناعات بين الترابط مدى يعكس هو:  الصناعة نطاق .3
 أو ميزة لتحقيق فرص إتاحة شأنه من صناعات، عدة عبر األنشطة مختلف بين مشتركة وعالقات

                                                             
1
 .900.سابق، ص، مرجع استراتيجيات اإلدارة العليا:نبيل دمحم مرسي - 

 



.لميزة التنافسيةترقية ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ولالفصل ال   

 

 
43 

 برع التوزيع قنوات أو اإلنتاج أنشطة نفس استخدام يؤدي فقد للمؤسسة، بالنسبة تنافسية مزايا عدة
 .تنافسية لميزة امتالكها إلى المؤسسة فيها تنشط التي المختلفة الصناعات

 ونطاق الجغرافي النطاق الرأسي، النطاق السوقي، القطاع نطاق ذكرها السابق األربعة األبعاد إن
 على نبغيي وبالتالي للمؤسسة التنافسية للميزة كمحددات تعتبر التنافسية الميزة حجم إلى إضافة الصناعة،
 التنافسي موقفها وتعزيز التنافسيةتها ميز  على المحافظة أجل من االعتبار بعين أخذها المؤسسة
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 :خالصة الفصل
تعد الميزة التنافسية  هدفا رئيسيا تسعى المؤسسات على اختالف أشكالها وأحجامها جميعا إلى  

واستمرارها في ظل اشتداد المنافسة، ات المؤسسهذه كون بلوغها من شأنه أن يؤدي إلى ضمان وبقاء  هتحقيق
هذا ل النظري  عرضل اللتسخير كل جهودها وقدراتها ومواردها  في سبيل هذه الميزة، ومن خال  ما دفع بها

 :يلي الفصل نخلص إلى ما
  أن مفهوم الميزة التنافسية قد تطور عبر مراحل شملت تغييرات في هذا المفهوم من ناحية المعنى

التنافسية ُتعد هدف اإلستراتيجية الذي والممارسة والبعد الفكري حتى انتهت بخالصة أكدت أن الميزة 
 ؛تلقائياً  ايؤدي إلى أداء متميز 

  رغم تعدد التعاريف إال أنها تتفق في كون الميزة تعكس المركز المميز والمتفوق للمؤسسة مقارنة
 ؛هذا التفوق  يكون في شكل األداء ومخرجاته بمثيلتها

 الخصائص والمميزات التي تجعل التنافسية ولها من  ترقية الميزةالميزة التنافسية المستدامة هي نموذج ل
 .يعطيها فترة طويلة واستمرارية من المنافسين صعوبة في تقليدها ما

 حيث تعكس المنافسة األوضاع أو  (الميزة التنافسية والمنافسة والتنافسية)اختالف بين  المفاهيم  الثالثة
التنافسية  بقدرات المؤسسة التي  تسمح لها بمجابهة الظروف التي تنشط فيها المؤسسة بينما تتعلق 

السوق وتعتبر الميزة التنافسية أداة لتحقيق القدرة  على المنافسة ومنه فمفهوم التنافسية هو اشمل 
 .وأوسع من الميزة التنافسية

 أن الميزة التنافسية ناتجة من استراتيجيات مخططة. 
 من أكثر المداخل في ترقيتهااخل ويعتبر مدخل الموارد على مد تعتمد الميزة في تحليلها وترقيتها. 
  على عناصر وهي الكفاءة واإلبداع والجودة واالستجابة الميزة التنافسية  في ترقيةترتكز المؤسسة

وكلها تعتبر مصادر مهمة في بناء  أخرى مثل المرونة والتسليم أضيفت عناصرلحاجات العميل وقد 
 .وترقية الميزة

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 مدخل نظري للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات

 

 :تم تقسيمه إلى

 

 المسؤولية االجتماعية، المفهوم و الخلفية التاريخية: المبحث األول

االلتزام بالمسؤولية االجتماعية ضرورة حتمية أم : المبحث الثاني

 اختيار بالنسبة للمؤسسات االقتصادية؟

 للمؤسسات  المسؤولية االجتماعيةممارسة :المبحث الثالث
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 :تمهيد  
متزايدة في اآلونة األخيرة، وباألخص بعد تخلي الحكومات  الدور االجتماعي للمؤسسات أهميةاكتسب 

عن بعض أدوارها في المجتمع فأصبح للمؤسسات دورا محوريا في عملية التنمية، حيث أدركت المؤسسات 
لتشمل ماهو أكثر من النشاطات أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها 

جتمع والبيئة، فالمؤسسات اآلن أصبحت ال تعتبر كيانات اقتصادية فقط، بل هي ، مثل مشاكل الماالقتصادية
فهي تعمل في بيئة اجتماعية واقتصادية متشابكة مع المجتمع وكلما  كيانات ترتبط بالمجتمع الذي تعمل فيه،

تحسنت ظروف المجتمع االجتماعية واالقتصادية ازدادت فرصة المؤسسة في العمل في بيئة أفضل، فكما أن 
هذه األرباح  ساهم في تحقيق مؤسسات الحق في الحصول على األرباح فعليها واجب ومسؤولية تجاه منلل

 .للمؤسسات االجتماعيةف بالمسؤولية بجميع فئاته وهو ما يعر  وهو المجتمع
عية للمؤسسة وذلك من اجتمالحاول تسليط الضوء على األطر النظرية للمسؤولية انفي هذا الفصل س 

 :مباحث وهيخالل ثالثة 
  ؛المفهوم والخلفية التاريخية ،المسؤولية االجتماعية :األولالمبحث 
 ؛بالمسؤولية االجتماعية ضرورة حتمية أم اختيار بالنسبة للمؤسساتااللتزام  :المبحث الثاني 

 ؟االقتصادية
 ممارسة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات :المبحث الثالث. 

 

 

 

 

 

 

 

 



. مدخل نظري للمسؤولية االجتماعية للمؤسساتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ثانيالفصل ال  

 

 
47 

 

 المفهوم والخلفية التاريخية ،المسؤولية االجتماعية :األول بحثالم
البيئة التي تعمل فيها من المواضيع للمؤسسات وطبيعة االجتماعية إن مناقشة موضوع المسؤولية 

المهمة التي أثارت وال تزال تثير جدال كبيرا في األوساط العلمية واألكاديمية والعملية، ولقد تشبعت البحوث 
وطرحت وجهات نظر متعددة مثلت تيارات فكرية لتعامل المؤسسات مع  جتماعيةفي إطار المسؤولية اال

قة طبيعة التطور االقتصادي واالجتماعي بل القانوني والتشريعي من مجتمعاتها من جهة، عكست هذه العال
للمؤسسات، وتطور هذا المفهوم  جتماعيةوهنا يأتي بحثنا هذا لدراسة كل من مفهوم المسؤولية اال ،جهة أخرى 

 .وصوال إلى أبعادها
 للمؤسسات جتماعيةالمسؤولية اال مفهوم تطور لمراحل التاريخي السياق :األولالمطلب 

للمؤسسات له تاريخ  طويل فالمتتبع لألحداث التي شهدها  إن الحديث عن المسؤولية االجتماعية
ضافات  العالم من جميع النواحي االقتصادية، السياسية، االجتماعية وااليكولوجية يلمس تغيرات مهمة وا 

ة الديناميكية والواقعية والتطور الذي نوعية أدت إلى إثراء مفهوم المسؤولية  االجتماعية بما يتالءم والطبيع
 .تشهده المؤسسة مع جميع المتغيرات ووفق مصالحها

 مراحل تطور مفهوم المسؤولية االجتماعية: أوال
ياجات بيئتها الحت في االستجابةلقد نمت وتطورت المسؤولية االجتماعية كنتيجة إلخفاق المؤسسات 

زمات العديدة التي ارتبطت فهي نتاج المشكالت الكثيرة واألاألطراف األخرى فيها؛ االجتماعية ومصالح 
األعمال ونظرتها الضيقة لمصلحتها الذاتية على حساب المجتمع الذي تعمل فيه لهذا لم يكن  بحرية

االستمرار في حرية المؤسسات خاصة بعد أن بدأت تواجه ظروفا جديدة ووعيا اجتماعيا وبيئيا ومفاهيم 
، ؤولية االجتماعية من أجل مراعاة مصالح األطراف األخرى ومصلحة المجتمع ككلتقوم على المس -جديدة

 1:نذكروالمجتمع  التي أثرت في العالقة بين المؤسسةأهم المراحل من و 
 :الثورة الصناعية .1
الذهبي  المؤسسات خالل هذه الفترة عصرها وعاشت امستمر  افيها التطور الصناعي تصاعد عرف   

مع هذا التطور ظهرت النظرية  اتزامن  ،تعظيم األرباح دون مراعاة مصالح األطراف األخرى باتجاهها نحو 
الدولة  يبسيادة مبدأ الحرية االقتصادية وبضرورة تخل المنادينالكالسيكية  بقيادة أدم سميث ودافيد ريكاردو 
ورة الصناعية من تطور قد ما شهدته فترة الثيمكن القول بأن  عن تدخلها لتنظيم االقتصاد، وبعبارة أخرى 

                                                             
 .25 .ص ،5002، عمان، المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال: طاهر محسن منصور ألغالبي وصالح مهدي محسن العامري  - 1
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في حد ذاته  (هدفا)وأصبحت المؤسسة في المجتمع الرأسمالي  خلف مآسي كثيرة  من إهمال وسوء استغالل،
المجتمع، من هذا كله يظهر فهي جاءت لخدمة رجال األعمال وليس لخدمة  .لتحقيق الهدف (وسيلة( وليست

 .جليا غياب االهتمام بفكرة المسؤولية االجتماعية
 :الكساد العظيم .5

حدوث  ىالف العاملين أدى إلآحصول الكساد العالمي الكبير وانهيار المؤسسات الصناعية  وتسريح 
يجاد فرص عمل بديلة لهم حيث شهدت  اضطرابات كثيرة تطلبت تدخل الدولة لحماية مصالح العاملين، وا 

نظرية النيوكالسيكية المعروفة بنظرية وظهرت ال االجتماعيةهذه المرحلة بداية  ظهور االهتمام بالمسؤولية 
الشهيرة التي تدعو إلى تدخل الدولة بحد معقول إلعادة التوازن االقتصادي معارضة  الباحث االقتصادي كينز

راء كنز بعد ذلك على االتجاهات الحديثة في علم االقتصاد آوقد أثرت  ،بذلك مبدأ الحرية االقتصادية المطلقة
 جتماعيةتأصيل أفكار وتحديد عناصر المسؤولية االمن أجل بناء أرضية للتوجهات األولى لممهدة بذلك 

 .أوروباللمؤسسات  خاصة في ظل تنامي أفكار دولة الرفاهية في 
 :العولمة .3

 ها سمحتالعولمة تعتبر واحدة من أهم أدوات الرأسمالية والهيمنة االقتصادية إال أن أنبالرغم من 
 أعمالفقد كانت محورا رئيسيا في  ، أخذ موقعها على صعيد  االهتمام  العالمياالجتماعية أن تمسؤولية لل

والذي ركز على بحث السبل 1990الذي عقد في كوبنهاجن عام االجتماعيةمؤتمر القمة العالمي للتنمية  
 SA8000 للمؤسساتاالجتماعية صدرت معايير المسؤولية  ،1998وفي  .للوفاء باحتياجات العمل والدخل

توج االهتمام بالمسؤولية أين  ،حماية البيئةو   ،العاملين حقوق  ،حقوق اإلنسانكال من  وشملت هذه المعايير
 دخلتاسم التضامن العالمي وقد  حمل  بمبادرة األمم المتحدة إلى إطالق مشروعها العالمي الذياالجتماعية 

وقد جسدت هذه المبادرة  ،2000 نيويوركبـــمن مقر األمم المتحدة هذه المبادرة حيز التنفيذ بعد إطالقها رسميا 
 :1وهي أالالتسعة مبادئها 

 .يتعين على المؤسسات التجارية دعم واحترام حماية حقوق اإلنسان المعلنة دوليا: المبدأ األول -
 .انتهاكات حقوق اإلنسانالتأكد من عدم ضلوع المؤسسات في :  المبدأ الثاني -
  .احترام حرية تكوين الجمعيات واالعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية: الثالثالمبدأ  -
 .إنهاء جميع أشكال العمل الجبري واإللزامي: المبدأ الرابع -

                                                             
1
 -www.unglobalcompact.org. disponible sur le site internet : https://www.unglobalcompact.org/what-is-

gc/mission/principles, consulté le :3/3/2015. 
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 .دعم القضاء الفعلي على عمل األطفال: المبدأ الخامس -
 .دعم القضاء على التمييز في العمل: المبدأ السادس -
 .ت أن تدعم اإلجراءات الوقائية في مواجهة التحديات البيئيةعلى المؤسسا: المبدأ السابع -
 . اتخاذ مبادرات لتعزيز المسؤولية البيئية: المبدأ الثامن -
  .تشجيع على تطوير ونشر تكنولوجيا صديقة للبيئة: المبدأ التاسع -
 .مكافحة الفساد بكل أشكاله بما في ذلك االبتزاز والرشوة: المبدأ العاشر -

بعد  2004جوان   24المبدأ العاشر في مؤتمر القمة العالمي لألمم المتحدة المنعقد فيوقد اعتمد 
مع رغبة القطاع الخاص ومجتمع األعمال في المساهمة  مشاورات مكثفة مع جميع المشاركين خصوصا

 .بالقيام بدورهما في مكافحة الفساد
 :في مرحلة العولمة نجد للمؤسسات االجتماعيةومن العوامل التي ساعدت على االهتمام بالمسؤولية 

من إضرار و فضائح مالية  مؤسساتكبرى التجاه ما خلفته تصاعد ضغوطات المجتمع وتناميها  -
   Com. World و  Arthur Andersenو   ENRONةمؤسسواقتصادية والتي قادت إلى إفالس كل من 

وعمليات التسريح  ، Marki Spencerمؤسسةوغلق ، AZF مؤسسةوفي أوروبا حادثة ، XEROXو 
 Danone .1  مؤسسة الجماعي للعمال من طرف

 من  11على سبيل المثال  أحداث ف ،في تعزيز القيم اإلنسانية واالجتماعية مؤسساتإسهام كبرى ال
بالواليات المتحدة األمريكية التي شجعت المؤسسات الكبرى على الدعم المادي  2001سبتمبر 

 2.والمعنوي للمتضررين من هذه األحداث
 وتخصصها في مجال العالقة بين لجامعات العالمية ومراكز البحوث االهتمام العالي الذي تبديه ا

، " Business Ethics" األعمالعادة ما تقرن بموضوع آخر مهم هو أخالقيات ، األعمال والمجتمع
دارة األعمال والعلوم المقاربة األخرى  قد اشتملت ، نجد اليوم مناهج الدراسة الخاصة بكليات التجارة وا 

وهذا األمر ال  ،"األعمال والمجتمع"أو  "وأخالقيات األعمال االجتماعيةالمسؤولية "على مادة بعنوان 
 ؛ الدول الناميةبل تعداه إلى فقط يخص الدول المتقدمة 

                                                             
1

علوم في  دكتوراه: أطروحة مقدمة لنيل شهادةمية المستدامة، التحكم في األداء الشامل للمؤسسات االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التن:  العايبعبد الرجمان  -
 .بحث نشر. 22.، ص5011-5010وم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، الجزائر، عل، كلية الاالقتصاد

، مصر،  131عمل للدراسات االقتصادية، ورقة المصري  المركز، الدولية التجارب بعض:مصر في المال لرأس االجتماعية المسؤوليةفؤاد،  ياسمين ، المغربل نهال -2
 .4 .، ص 5001 ديسمبر
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 الكم الهائل من البحوث العلمية  سواء كانت نظرية أو تطبيقية في مجال المسؤولية االجتماعية. 
  في الدراسات األكاديمية تاالجتماعية للمؤسساالمسؤولية  تطور مفهوم: ثانيا

 الموسوم مقاله من خالل   John morick Clarkهو جتماعيةأول  من كتب في المسؤولية اال 
 1111عام  " the changing basis of Economic Responsibility "القاعدة المتغيرة للمسؤولية االجتماعية "

 1 .وقد اقترح هذا الكاتب  توسيع مسؤوليات المؤسسة في المجال االجتماعي
ألرباب  االجتماعية المسؤوليات" بعنوان Howard Bowen لقد رسم العمل الرائد الذي قام به 

التطورات المستقبلية ألدبيات المسؤولية  social Responsibilities of the busniessman " 1123"  األعمال
وأعطى   االجتماعية عبر تقديم الشرط األخالقي للمساهمة الضرورية هو مسؤولية المؤسسة تجاه المجتمع

التزامات رجال األعمال لتطبيق تلك السياسات واتخاذ "جاء فيه على أنها  جتماعيةتعريفا مبدئيا للمسؤولية اال
 ، ليتم اعتباره على إثر ذلك أب المسؤولية2"تلك القرارات أو تبنى تصرفات مرغوبة تخدم أهداف وقيم المجتمع

 .للمؤسسة كما اعتبر كتابه والتعريف الذي أورده أهم ما ميز الكتابات والمؤلفات منذ الخمسينيات
الحساسية ب عرف اتجه أدب المسؤولية االجتماعية تدريجيا نحو انشغال أكبر الستيناتسنوات خالل 

حد أ ،3على تبني موقف يأخذ المجتمع بعين االعتبارأي مدى قدرة المؤسسة االجتماعية للمؤسسات 
في كتابه W.M.Guère  (1113 )في هذه الفترة هواالجتماعية المساهمين الكبار في دراسة موضوع المسؤولية 

نما لها " علىالذي تقوم  "المؤسسة والمجتمع" أن المؤسسة ليس لها التزامات اقتصادية وقانونية فقط، وا 
 4."مسؤوليات إزاء المجتمع تتجاوز هذه االلتزامات االقتصادية والقانونية

للمؤسسات  األداء االجتماعيتناولت بالدراسة موضوع عديدة محاوالت  سجلت سنوات السبعينات
من الدراسات البحثية في هذه الفترة  ،مبادرات المسؤولية االجتماعيةل الملموسة الحقيقية نتائجتقييم  البهدف 

ذيين حول مشاركة مؤسساتهم يتوقعة من المديرين التنفممن خالل تحديد النتائج ال Holmes ماقامت به هولمز
  5.فعال االلتزام االجتماعي يحقق الربح في المسؤولية االجتماعية ومجالتها المستخدمة وهل 

                                                             
1 -J. Maurice Clark : “The Changing Basis of Economic Responsibility”, Journal of Political Economy, Vol. 24, No, 3, (Mar., 

1916), pp. 209-229, disponible sur le sit internet http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp, consulté le: 27/01/2013. 
2-  Archie B. Carroll : “corporate social responsibility evolution of a definition al construct”, busniss sosciety 
vol,38,n3,september1999, p.269. disponible  sur le site’internet : 

Http://www.academia.edu/419517/corporate_social_responsibility_evolution_of_a_definitional_construct, consulté le: 

22/10/2012. 
3 - Archie B.carroll and Kareem M.Shabana : “The business case corporate social responsibility” ,a Review of Consepts 
research and  practice, international journal of management review,2010. p88. 
4  - Archie B. Carroll,:”Corporate social Responsibility evolution of a definitional construct”.op cit, p.271. 
5

-  Lance schaeffer and craig.p.dunn:  corporate  sociale responsibility and related term, disponible  sur le site d’internet : 

www.sagepub.com/upm-data/41167 1.pdf.p.consulter  consulté le22/10/2012. 
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أن  اعتبرفمن وجهة نظره وفي إحدى مقالته في هذه الفترة،  أحد أشهر الكتاب  Keith Davisويعد 
  ، وقد كانت إسهامات1مسؤولية رجل األعمال ومؤسسته تتجاوز مجرد السعي إلى تحقيق األداء االقتصادي

Davis للمؤسسة قيمة إلى حد اعتباره خليفة الجتماعيةفي معالجة موضوع المسؤولية ا  Bowen. 
طبعت روح حقبة مال فيها االلتزام نحو بالقيام بمزيد من األعمال التجريبية تميزت سنوات الثمانينات 

 Thomas Zenikh في هذا المجال  الكتاب بين من  .في المؤسساتالتطبيقات والمبادئ األخالقية لألعمال 

قدم نموذجا يسعى للتركيز على درجة التوافق  بين أخالقيات األعمال والمطالب أو التطلعات  حيث
وبالتالي يسهل الدراسة التطبيقية االجتماعية معتبرا هذا النموذج خطوة تساعد في قياس المسؤولية  االجتماعية
  .وتعتبر إسهاماته على قدر من األهمية  للموضوع

ضمن الكتابات الفرنسية عن ور مفهوم المؤسسة العالمية والمواطنة سنوات التسعينات عرفت ظه
من  جتماعيةحول موضوع المسؤولية اال أفكارا جديدة Allouche، أين قدم الباحث االجتماعيةالمسؤولية 
كما  األمريكي المسيطر، وقد طرح تساؤال حول معرفة كيفية تبني القيم األوربية في التيار أوروبيمنظور 

 .واألطراف ذات المصلحة االجتماعيةدرس مواجهة األداء االجتماعي لألداء المالي،وكذا المخاطر 
يعكف الباحثون والفاعلون االقتصاديون على تصور المسؤولية االجتماعية من منظور التنمية  ،واليوم

تطرق  إلى المشاكل  وقد 5001في كتابه الصادر سنة  Peter Sengeجديد دعا إليه توجه المستدامة وهو 
ر استدامة موجها رسالة إلى مسيري المؤسسة بأن ثأك عالم  ن اضمفي البيئية في مواجهة نشاط المؤسسة 

بعد من ذلك مركزا على أيعيدوا النظر في مقاربتهم تجاه البيئة ولم يقف الكاتب عند هذا الحد بل ذهب إلى 
عن  شامال املية ترفع هذه التحديات وهو بذلك قدم مفهومبراعة االختراع وعلى حلول إبداعية وعلى مقاربات ع

 2.للمؤسسات جتماعيةالمسؤولية اال
 
 
 
 
 

                                                             
1
-  Floriane Bouyoud : Le Management Stratégique de la Responsabilité sociale des entreprises, thèse pour l’obtention du 

titre de docteur en sciences de gestion,conservatoire natinal des Arts et métiers( CNAM), France, 2010, p.47. 
2-  Le Floriane Bouyoud, op.cit,P.47. 
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 لها المفسرة والمقاربات جتماعيةتعريف المسؤولية اال: المطلب الثاني
، راجع للمؤسسات االجتماعية المسؤولية مفهوم بشأن نظر متعددة ومفسرة  وجهات الباحثون  أورد
 جهة ومن جهة، من أحيانا وتتناقض أهدافهم تتعدد الذين المصالح أصحاب من كبير عدد وجود أساسا إلى

 إمكانيات من األعمال رجال يتصوره ما وبين المؤسسات هذه من المجتمع يتوقعه ما بين فجوة وجود ثانية
  للمؤسسات االجتماعية للمسؤولية المقدمة التعاريف بين ومن .للمجتمع مؤسساتهم تقدمها أن يمكن

 :والمقاربات المفسرة لها نجد
 تعريف المسؤولية االجتماعية: أوال

ويقابل   (Corporate social responsibility)هي ترجمة للمصطلح االنجليزي االجتماعية المسؤولية 
ت مؤسساال ةوحوكم (corporate citizenship) مؤسساتدفات ومنها مواطنة الاهذا المصطلح العديد من المر 

(corporate governance) اجتماعي في "للمؤسسة  يعتبر مصطلح االجتماعية ، إال أن في عبارة المسؤولية
اللغة الفرنسية غامضا ذلك أنه يحمل معنيين سواء المظاهر المتعلقة بظروف العمل والظروف المعيشية 

" مجتمعي"عمال مصطلح لمجموعة من األفراد أو تلك الوقائع الخاصة بالمجتمع، ولهذا السبب يفضل است
  .1حيث يتعلق األمر بتقدير اآلثار الكلية لنشاط المؤسسة على مجمل بيئتها
من جميع الجوانب  وتحديد االجتماعية رغم تعدد المساهمات  النظرية  التي حاولت دراسة المسؤولية 

فمنها ما جاءت  تناولت الموضوع من زوايا وأوجه مختلفة اريف مفهوم موحد ومحدد  لها  إال أن هناك عدة تع
  .به  الدراسات األكاديمية ومنها ما صدرت عن المنظمات والهيئات المحلية والدولية

 :التعاريف المؤسسية واإلدارية .1
 :تيبعضها في الجدول اآل المفهوم نوضحإعطاء رؤية خاصة لهذا  المنظمات والهيئاتحاولت هذه   

 

 

 

 

                                                             
1
 -Michel Capron Françoise Quairel-Lanoizelée,: La Responsabilité Sociale D’entreprise, Editions La Découverte, Paris, 2007, 

P.28. 
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 بعض التعاريف المؤسسية واإلدارية للمسؤولية االجتماعية: (10)جدول رقم 

 يفتعار  الهيئات

 األوربياالتحاد 

المؤسسات تقرر بمبادرة خاصة منها المساهمة في تحسين المجتمع  "على أن 
هذه اإلمكانية تنطبق على األجراء وبصورة أعم كل ...وجعل البيئة أكثر نظافة

األطراف أصحاب المصالح المهتمين بالمؤسسة والذين قد يكون لهم تأثير على 
 1."نجاحها

التعاون  منظمة
االقتصادي والتنمية 

(OCDE) 

التزام المؤسسة بالمساهمة في التنمية االقتصادية، مع الحفاظ على " أنها على 
البيئة والعمل وعائالتهم والمجتمع يشكل عام بهدف تحسين جودة الحياة لجميع 

  2".هذه األطراف

 ألجل األعمالمنظمة 
 المسؤولية االجتماعية

بالقيم  المؤسسةربط اتخاذ القرارات داخل تتعلق المسؤولية االجتماعية بمسألة 
... والبيئة والمجتمع األشخاصواحترام  ،، واالمتثال للضوابط القانونيةاألخالقية

تبني المؤسسة لسلوك يرضى أو يتجاوز "تعرف المسؤولية االجتماعية على أنها و 
التوقعات األخالقية، القانونية، التجارية والعامة التي ينتظرها المجتمع من 

 3."المؤسسات

 ( Danone) 

االقتصادي  األداءجذورا عميقة عمق االقتناع بأن  Danoneلثقافة مجموعة  إن
وتبقى المجموعة متمسكة بهذا البرنامج . مرتبطان ارتباط قويا باألفرادواالهتمام 

 قراراتها لباالقتصادي االجتماعي المزدوج الذي أسس لتطورها وكان دائما في ص
الغذائي،  األمن، اإلنسانيةيسية، السياسة المحاور الرئ. منها األصعببما في ذلك 

 4.البيئة والمجتمع المدني

                                                             
1
  - Commission Des Communautés Européennes : Livret Vert, Promouvoir Le Cadre Européen Pour La Responsabilité 

Sociale Des Entreprises, 2001, P.7. 

 
2-    Marie-Francoise Gyonnard et Frédérique willard, : Du Management environnemental Au Développement Durable Des 

Entreprises, Ademme, France,200, P.05. 

 
3  - www.bsr.org. 
4-  www.groupedanone.fr. 
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مجلس األعمال العالمي 
 للتنمية المستدامة

التزام المؤسسة بالتصرف أخالقيا والمساهمة في التنمية االقتصادية "على أنها 
والعمل على تحسين نوعية معيشة القوة العاملة، عائالتهم، والمجتمع المحلي 

 1".ككل والمجتمع

 المقاييس العالمية منظمة
(ISO) 

على المجتمع  وأنشطتهاالمترتبة لقراراتها  اآلثارعن  ؤسسةمسؤولية  الم" أنهاعلى 
المتناسق مع التنمية المستدامة ورفاه  األخالقيوالبيئة عبر الشفافية والسلوك 

  2".بعين االعتبار توقعات المساهمين األخذفضال عن  ،المجتمع
 من إعداد الباحثة اعتمادا على الدراسات السابقة :المصدر

لمفهوم التزام المؤسسة وتبين أن هذا االلتزام البد أن يتجاوز  أساسيةتعطي معظم التعاريف مكانة 
ا لهيكل المسؤولية هفي حين تختلف هذه التعاريف فيما يتعلق بمقاربت ،االلتزامات والتوقعات القانونية

، وعليه فإن أي مؤسسة تنتمي لقطاع ألخرى تختلف من منظمة  األولويةذات حاور ماالجتماعية للمؤسسة وال
 المصالح  التي تراهم مالئمين من وجهة نظرها ألصحابما سوف تحدد تعريفا للمسؤولية االجتماعية تبعا 

للعالقات مع  األولوية إعطاء إلىذات الطابع الدولي  المنظماتفي حين تميل بعض  ،(Danone)مثل 
ويبقى االنطباع العام المستخلص من هذه التعاريف هو  (OCDE)مثل المجتمع المحلي وعائالت المستخدمين

وضع فيه المؤسسة مضمون المسؤولية االجتماعية تبعا للمستوى الذي تتم   أوالطابع العارض جزئيا لفحوى 
 التعاريف الموجودة أعاله تعطي فإن موعلى العمو  ،واشكاليته الخاصة( مستوى وطني أو خارجي/ قطاع)

  :مشتركة تتمثل في نقاطا
 تذكيرها ومنه  فيه عضوا بصفتها المجتمع في المؤسسة تلعبه أن يمكن الذي المهم الدور على اإلجماع

 ؛(األطراف ذات المصلحة) رة بها بمسؤوليتها وواجباتها إزاء كل من له عالقة مباشرة أو غير مباش
  ؛في التنمية المستدامة االجتماعيةتساهم المؤسسة من خالل مبادئ المسؤولية 

                                                             
1

تقييم واستشراف، : التنمية الدولي الخاصمطبوعات الملتقى : فيحالة  تطبيقية على العربية السعودية، : المسؤولية االجتماعية ودورها في القطاع الخاص في التنمية: صالح السحيباني -
 .125.، ص5001.لبنان .5001مارس  52-53بيروت ، 

 
2- ISO 26000 Working Group on Social Responsibility: develloping the future ISO SR 26000 standard, Briefing paper, march 

2007,p.4. 

The  

the future ISO SR 26000 Standard 
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  ستراتيجيتهااالجتماعية مفهوم تدرج بموجبه المؤسسات االنشغاالت  والبيئية في أنشطتها وبرامجها وا 
 ؛بغية التقليل من اآلثار السلبية تجاه المجتمع الذي تنتسب إليه

 ؛االجتماعية بمسؤوليتها المؤسسة التزام يميز الذي "واإلرادي الطوعي" لطابعا 
 الذي بموجبه تتمكن من أن تحقق رضا وقبول المجتمع و األطراف ذات " األخالقي" الطابع السلوكي

 .المصلحة
 التعاريف النظرية للمسؤولية االجتماعية .2

 :تيندرجها في الجدول اآل
 التعاريف النظرية للمسؤولية االجتماعية: (10)جدول رقم 

 للمسؤولية االجتماعية للمؤسسة النظرية التعاريف الكاتب
Bowen 

(1953) 
تباع خطوط القيادة التي ، هي التزام رجال األعمال بتطبيق السياسات" اتخاذ القرارات وا 

                                   1".تتماشى مع األهداف والقيم المقبولة في مجتمعنا
Mc Guire 

(1963) 
فكرة المسؤولية االجتماعية أن المؤسسة ليس لها االلتزامات قانونية أو تفترض 
 2".فحسب بل ومسؤوليات تجاه المجتمع تتجاوز التزاماتها اقتصادية

 
 

Davis 

(1973) 

أن تأخذ المؤسسة بعين االعتبار المشاكل التي " تعني المسؤولية االجتماعية للمؤسسة
التقنية والقانونية الضيقة وكذا أن تقدم حلوال لهذه  ،تتجاوز التزاماتها االقتصادية

وهذا يعني أن المسؤولية االجتماعية تبدأ أين ينتهي القانون وال يمكن ...3.المشاكل
إذا اكتفت باالمتثال للحد األدنى لما ينص عليه  اولة اجتماعيؤ اعتبار مؤسسة ما مس
 1.يلتزم به أي مواطن صالح القانون، ذلك أن هذا ما

Jones 

(1980) 
تجاه المجتمع العاملة به، وأن هذا االلتزام يتسع باتساع شريحة ؤسسة التزام الم"هي 

 .4"أصحاب المصالح في هذا المجتمع وتباين وجهاتهم

                                                             
1 - Archie B. Carroll :”Corporate Social Responsibility Evolution Of A Definitional Construct”, Busniss Sosciety review, 

Vol.38.N.3,September 1999.P.269. 
2
-  Ibid., P. 271. 

3
- Davis K : “The Case For And Against Business Assumption Of Social  Responsibilities”, Academy Of Management 

Review, Vol. 2, N. 3, 1973,  P.P. 70-76. 
4 - Jones T. M : “Corporate Social Responsibility Revisited, Redefined”, CaliforniaManagement Review, Vol. 22, N. 2, 
1980, P.P. 59-67. 
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Arichie b. Carroll 
األخالقية والمسؤوليات  ،لقانونيةا ،االستجابة للمطالب والتوقعات االقتصادية "هي (1191)

  1   ."األخرى التي يطلبها المجتمع من المؤسسة في فترة محددة

Wood 

(1991) 

: ة مبادئثالثإال من خالل تفاعل جتماعية فهم معنى المسؤولية االيمكن  ال
، هذه المبادئ هي نتيجة التميز بين اإلداري المسؤولية العمومية والتدبير الشرعية،

 مؤسساتي، تنظيمي وفردي: للتحليلستويات ثالثة م
 

 

 

Hopkins 

(2002) 

بطريقة أخالقية عادلة أو  مؤسسةمعاملة األطراف أصحاب المصلحة في ال":هي
 ةمؤسسهذه األطراف تكون موجودة داخل ال أن كما .تماعيابطريقة مسؤولة اج

 " ..(الموردين،العمال،الجمهور)وخارجها
إلى تحقيق مستوى معيشي عال، مع الحفاظ  مؤسساتوتهدف المسؤولية االجتماعية لل

ة وخارجها مؤسسة لفائدة األطراف أصحاب المصلحة من داخل المؤسسعلى ربحية ال
 2."طبعا

Kotler & Lee 

(2002) 

هو التزام لتحسين رفاهية المجتمع من خالل الممارسات التجارية المتوفرة وكذا إسهام 
 3.مؤسساتموارد ال

Carroll & 

Buchholtz 

(2002) 

األخالقية، ، القانونية القتصادية، تشمل التطلعات ؤسساتملالمسؤولية االجتماعية ل
 4.التي ينتظرها المجتمع من مؤسساته عند لحظة زمنية معينة( الخيرية)والتقديرية 

 من اعداد الباحثة باالعتماد على الدراسات السابقة: المصدر
تحليلي لفهم المسؤولية االجتماعية بطريقة  إطارتتمايز هذه التعاريف عن بعضها بالرغبة في توفير 

ي هذه التعاريف عموما بتقديم الطابع التقديري للمسؤولية تكتفكما  ،بعينها ؤسسةم أهدافنظامية بمعزل عن 
بل  مؤسسةالقانونية البحتة لنشاط الاالجتماعية بالتركيز على تغطيتها أبعاد تتجاوز المظاهر االقتصادية أو 

إلى حد أبعد من المقاربات السابقة وذلك بتحديد أنماط تحليل  Woodو  Carrollكل منتعاريف  تذهب
                                                             

1. DJAOUAHDOU Réda, NABTI Ahlem : La Responsabilité Sociale De L’entreprise Entre Théorie Et Concrétisation 

Pratique : Cas De l’Algérie, Colloque International Francophone, Le Développement Durable : Débats Et Controverses, 15 Et 
16 Décembre 2011, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, p.2. Disponible Sur Le Site internet : 

Www.Oeconomia.Net/.../41.Colloquedd-Djaouahdou-Na... .  consults le :22—40- 2412 . 
2 - Michael Hopkins,: Corporate Social Responsibility and International DevelopmentIs Business the Solution?, Earthscan, 

London • Sterling, VA, 2447,p.p.32-33. 

 
3
 - Kotler, P., & Lee, N.: Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your 

Company and Your Cause. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2005, p.3. 

 
4
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أنماط من المسؤولية  أربعةالتمييز بين  Carrollيقترح .المسؤولية االجتماعية وترتيب مكاسب األبحاث السابقة
، انطالقا من المقاربة الدنيا التي ال تعترف للمؤسسة إال ت قبلهعاالجتماعية وهو يجمع المقاربات التي وض

 .بمسؤوليتها  تجاه المساهمين إلى المقاربات التي تضع األبعاد اإلنسانية في مقدمة اهتمامها
المسؤولية التي تتبناها المؤسسة  "هي  للمؤسسات جتماعيةن المسؤولية االوعليه يمكن القول بأ

ستراتيجيات تحقيق الرفاهية من أجل  اتجاه أصحاب المصلحةوقيمها وبيئتها ها طوعيا انطالقا من نشاطاتها وا 
 .ميزة تنافسيةوتخلق  سن بذلك أدائهاللمجتمع والمحافظة على البيئة وتح

تركز في مجملها للمسؤولية االجتماعية  والباحثين واألكاديميين الخبراءفإن نظرة  أعالهن يكما هو مب
 النظرةذات المصلحة بما فيهم المساهمين على عكس  األطرافتجاه جميع بمسؤوليتها على التزام المؤسسة 

ومعارض لهذا  مؤيد الجدل بين هذا ومع، تعظيم الربح يمسؤولية  المؤسسة  الوحيدة ه أنالقائمة على 
 .ج التي جعلت هذا االختالف من كل فريقجالحسباب و التوجه نحاول معرفة األ

 :المؤيدون  .أ 
 قادرة تعد لم فالدولة ،ؤسساتالم التزام إلى بحاجة الحديثة المجتمعات بان الحديث االتجاه يفترض

 المعاصرة المجتمعات في خصوصا االجتماعية والقضايا والمتطلبات بالحاجات واإليفاء التوجه على لوحدها
 يجابياإل وتأثيرها وقوتها للقارات والعابرة المؤسسات الوطنية وامتداد تساعا ظل في والتعقيد بالترابط تتسم التي

 تحالفات ظهور اليوم نجد بل والبيئ المجتمع تجاه ولياتهاؤ مس تحمل عليها ينبغي ما ؤسسةالم على والسلبي
حيث تعمل  جميعها تجاه  أطرافهاحد أتكون الحكومة  وغالبا ما ،من قطاع أكثرمؤسسة وبين  من أكثر بين

 1.تحقيق تنمية وطنية شاملةأو مشتركة مثل بناء القدرات العامة للمجتمع  أهداف
 2:لعدة أسباب أهمها جتماعيةون تحمل المؤسسة لمسؤوليتها االالمؤيد  ويدعم 

  ويعد ذلك إن تبني المؤسسة المسؤولية االجتماعية ستمكنها من أن تتفادى التشريعات الحكومية
جدا يرتكز على فكرة أن أي تدخل حكومي مستقبال يمكن استباقه إلى حد أن المؤسسة  اعملي اسبب

 ؛قادرة على تطبيق معايير االنضباط الذاتي وتحقيق تطلعات المجتمع

                                                             
1

 الهاشمية، أطروحة األردنية المملكة في الخلوية الهواتف شركات التسويقية في األهداف تحقيق على وأثرها االجتماعية المسئولية أبعاد: حمد نجيأعاملة محسن  -
بحث لم  ،11.ص،5010والمصرفية، األردن،  المالية العلوم جامعة والمصرفية، المالية العلوم تسويق، كلية تخصص ،فلسفة دكتوراه درجة منح لمتطلبات مقدمة استكماال

 .ينشر
 . 501.، ص5001، دار الوراق، األردن، أخالقية اإلدارة ومسؤولية األعمال في شركات األعمال :عبود نجم نجم  -2



. مدخل نظري للمسؤولية االجتماعية للمؤسساتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ثانيالفصل ال  

 

 
58 

 

  على اعتبار المؤسسة جزءا ال يتجزأ من المجتمع، فالبد أن تلعب دورا مهما في تحقيق أهدافه في
 ؛إلى جانب األهداف االقتصاديةة مجالت مختلف

  أنبما أن المؤسسة تتوفر على خزان من المهارات اإلدارية والخبرة التطبيقية ورأس المال، وبما 
 ؛في حل المشاكل االجتماعية فالبد من منح المؤسسة فرصة لتحقيق ذلك لتفشالحكومات 

  فعل، وهذا يعني أن استباق إن التصرف المسؤول أي التصرف بصورة ايجابية أفضل من أي رد
 العواقب والتخطيط والمبادرة هوعملي أكثر وأقل تكلفة من مجرد ردة فعل تجاه المشاكل االجتماعية

 ؛إذا ما طرأت يوما
  ن كان مكلفا، ف اا مستقبلي  يشكل استثمار   أنإن الدور االجتماعي يمكن رضا تحقيق للمؤسسة وا 

 ؛ا لمردود مستقبلي كبيرمهم   المجتمع وخلق التواصل معه يمثل مدخال  
  والتي تسعى المؤسسة  تبني دور اجتماعي أكبر من قبل المؤسسات يعزز من الميزة التنافسيةإن

  ؛وسط مجتمعها أفضللتحقيقها وهي السمعة والمكانة الشاملة وبالتالي ستكون صورتها العامة 
 ؛اإلنصاف أن تتحمل مسؤولية ذلك والبيئية فمن االجتماعيةللمشاكل واآلثار  ار  تعد المؤسسة مصد 
 لموارد واالستغالل العقالني محدودية الموارد االقتصادية تطلب من المؤسسة مسؤولية حماية هذه ا

 .لها
 من يعتبر أول لذياP. Drucker" هو الباحث المعروف في إدارة األعمالبرز مؤيدي هذا التوجه أومن 

 Paul والعالم  .إليه التوجه بالمؤسسات يفترض مجاال واعتبارهاعية اجتمالمسؤولية اال بممارسة نادى

Samuelson  على البد نهأو  واجتماعي اقتصادي بعدين لها مؤسساتعية للاجتمالولية اؤ المس أن الذي يرى 
 إلى تسعى أناليوم أال تكتفي باالرتباط بالمسؤولية االجتماعية، بل يجب أن تغوص في أعماقها و  المؤسسات 

 1.عيةاجتماال وليةؤ المس برامج تبني في اإلبداع
 :المعارضون  .ب 

الحالة المعارضة لمفهوم المسؤولية االجتماعية بدأت بالحجة االقتصادية الكالسيكية التي ركز  إن
 سياسة إتباع أي  "يعملون  مدعه" الرأسمالي بالمبدأ والمنادي  Milton Friedmanرالي األمريكي يبياللعليها 
 وليةؤ المس تحمل عليها األعمال دوائر أن فكرة ضد فهو ،االقتصادي النشاط في الحكومي التدخل عدم

                                                             
من األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية وانعكاسها على رضا المستهلك ، دراسة تحليلية ألراء عينة من المديرين والمستهلكين في عينة  :فؤاد دمحم حسين الحمدي -1

 ، 5003، اليمنتنصرية، دكتوراه فلسفة في إدارة األعمال، الجامعة المس :مقدمة لنيل شهادة  المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائية في الجمهورية اليمنية، أطروحة
 .31.ص
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 1.النفعي هبالمذ يتبع أي نفعي، شخص نظر وجهة من الحرة بالسوق  الخاص منهجه يبرر فهو االجتماعية
 والتي ،االجتماعية المشكالت لحل استخدامها يمكن التي القيمة الموارد لديهاالمؤسسات  أن يرى  أنو مع

 والمهارات ردالموا من مجموعة تلكالمؤسسات تم فإن ثال الم سبيل فعلى الغرض، لهذا هاتسخ ر  أن بها يجدر
 . االجتماعية المشكالت لحل تكر س أن يمكن التي الرأسمالية والموارد اإلدارية،

مجهزة للقيام تمثل في كون المؤسسة ليست ت هوحجت(Hayek,1969) ه االعتراض الثاني قدم
بالنشطات االجتماعية بمعنى أن المسيرين عادة يتجهون نحو األمور المالية والعمليات الخاصة بنشاط 

 2.وال يمتلكون الخبرة التخاذ قرارات ذات بعد اجتماعي ،المؤسسة
يكفيها من  المؤسسة لديها ما أن على اعتبار (Davis,1973)االعتراض الثالث فكان من طرف  أما

 سيرفع المجتمع مع تفاعل المؤسسة نكما أ .فرصة المتالك قوة إضافية أيديهاالسلطة فلماذا نضع بين 
صعوبة المراقبة والمحاسبة عن األنشطة  التكاليف ويعرضها للخطر خصوصا إذا ما كانت مواردها محدودة

 3.وعدم وجود معايير لقياس األداء االجتماعي جتماعيةاال
هو أن االلتزام بالمسؤولية االجتماعية قد يدفع المؤسسة إلى   (Davis,1973)آخر قدمهاعتراض 

 .خوض غمار مجاالت تحيد المساعي فيها عن الهدف األصلي لوجودها
 هي مسؤولية المجتمع تجاه االجتماعية وليةؤ المس بأن فريدمانلداعم لنظرة ا(Crook,2005)  يرى 
 العامة المصلحة بحماية ملزمة باعتبارها المواطنين جميع عن المسؤولة فهيالمؤسسات  وليس الحكومات
  4.فقط األعمال هي األعمال ؤسساتم وليةؤ مس تكون  بينما، المجتمع ورفاهية

 أساسا المخصصة ؤسسةالم وموارد أموال المدير يستخدم أن المعقول غير من أن هؤالء ويجد
 وليةؤ فالمس ،مثال المجتمع في األقليات باحتياجات اإليفاء في والعمالء والعاملين وللمالكين ألعمالها

 ليست اجتماعية ألغراض العائدوتنفق  على هؤالء األطراف اإلدارة تفرضها بضريبة أشبه وستبد االجتماعية
 و العامة بالمصلحة االهتمام أساس على تبنى لم األعمال مديري  قدرات أن إلى إضافة ،اختصاصها من

 الوظائف أن عن ناهيك للمواطنين جيد هو بما لالهتمام الالزمة األهلية يملكون  ال فهم المجتمع رفاهية
                                                             

 بيئة في متميزة منظمات ،األول الدولي  العلميمطبوعات الملتقى  :فيالمستقبل، مؤسسات بناء في ودورها للشركات االجتماعية المسؤولية :موسى محمود عمي -1
 . 1.ص ،5011 ،الهاشمية، المملكة األردنية . 5011أكتوبر  52-52بين، ما الفترة فياربدن -، جامعة جدارمتجددة 

 ,15، ص5، ط5001والتوزيع ، عمان، األردن،  ، دار وائل للنشرإدارة األعمال: صالح مهدي محسن العامري وآخرون  - 2
3 - Archie B.carroll & Kareem M.Shabana  : “The business case corporate social responsibility”  ,op.cit,p.89. 
4- Norm Keith, & B.A., Llb.:” Crsp, Corporate Social Responsibility : “An International Perspective”, A Technical 
Publication Of Asse’s International Practice Specialty, Vol 9  Number 2, World Focus www.asse.org.Sur Le Site Internet  : 

Www.Asse.Org/Professionalaffairs-New/Bosc/Docs/Pdc2010/680.Pdf   Consulté Le :13/01/2014. 
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وتماشيا مع كل هذه  ،للمواطنين العامة بالمصلحة التفكير لمجرد مجال لهم تترك ال األعمال لمديري  اليومية
 كل ضد العمل أن لدرجة ذلك، من أكبر بعد لها االجتماعية المسؤولية أن ذهب البعض إلىد االعتراضات فق

 1.للمؤسسات االجتماعية وليةؤ المس مهام قائمة تحت يندرج واالبتزاز الرشوة فيها بما الفساد أشكال
 العديد من هذه الحجج الداعمة والمعارضة للمسؤولية االجتماعية تقدم حتما وجهة نظر مشروعة نإ

هذا ال ينافي فالهدف الرئيسي للمؤسسة هو تحقيق الربح نظرنا على اعتبار أن  ةقدم وجهن أنولكن يمكن 
أظهرت أن التزام و  والممارساتعديد الدراسات  أثبتتفقد  التزامها بالمسؤوليات المناط بها تجاه المجتمع

سيشار إليه في ما  هوالمؤسسة بالمسؤولية االجتماعية حقق لها فوائد اقتصادية خاصة على المدى الطويل و 
على المشاريع  مؤسساتال إنفاقيرى أن  الذيما يتنافى الرأي المعارض الفصل الثالث من   ثلبحث الثاالم

الطويل وبالتالي يتضرر من ذلك  األمدى لقل فعالية عأوتصبح  أداءهااالجتماعية ينعكس سلبا على 
 & Parker)ها كل إليانتهى نتائج الدراسة الميدانية التي فريدمان كما أكدت تناقض نظرة المجتمع، 

Eilbirt,1975)  هناك  أنحيث وجد  ؤسسةالم وربحيةحول العالقة بين ممارسة نشاط المسؤولية االجتماعية
ن كلما اهتمت المؤسسات بالمسؤولية أ، و عالقة طردية بين المسؤولية االجتماعية ونجاح المؤسسات

  2.أرباحهانجاحها وزيادة  إلىاالجتماعية تجاه المجتمع والعاملين كلما أدى ذلك 
فاالعتراضات المقدمة قد سادت في فترة عرفت نظرة ضيقة ومحدودة لفكرة جانب كل ذلك  إلى

 يتيح عالم والمصالح العالقات بتشابك يتسم  الذي اليوم عالم في ةمقبول عدتلم والذي  المسؤولية االجتماعية
 فيه وتتعرض الستثماراتهم واألمان االستقرار توفير عن المستثمرون  فيه عديدة ويبحث خيارات للمستهلكين

وباعتبار  الخاطئة، واألفكار والقلق الخوف يسوده عالم القانونية للمخالفات نتيجة هائلة لغراماتمؤسسات ال
 أن كما ا،كثير  عليه وتؤثر المجتمع بيئة في تعمل عملها وطبيعة مسمياتها اختالف على أيضا أن المؤسسات

 االجتماعية المشكالت خالل من تتحملها أن يجب التي مسؤولياتها من تنبع مؤسساتلل االجتماعية المسؤولية
شخص  5200ذلك، ففي استطالع شمل  مسؤولية تتحمل أن اإلنصاف فمن لذلك هافي تسببت التي لبيئيةوا

من الذين أدلوا بآرائهم  % 10وجدت أن  " Environics International Ltd "مؤسسة قامت به  دولة 53من 

                                                             
 .5 .ص األولى، ، الطبعة5001اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عم ان، األردن، دارنَظريات ومفاهيم، : الحديثة اإلدارة :العالق بشير - 1
قراءة في األبعاد والدالالت،في مطبوعات الملتقى الدولي الحادي عشر للندوة العالمية للشباب اإلسالمي ، الشباب : المسؤولية االجتماعية:عصام عبد الشافي - 2

 .27.، ص  5010اندونسيا،.5010والمسؤولية االجتماعية، جاكرتا  أكتوبر 
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 فالكثير اليوم من أصحاب المصالح يطالبون . أن ال تركز على الربحية فقطالمؤسسات يريدون من 
  1.أن تدمج المسؤولية االجتماعية مع لب قيمها وأنشطتها اليوميةالمؤسسات 

 مؤسساتلل االجتماعية ليةؤو المس بمفهوم المتعلقة المصطلحات.3
 مؤسساتال مواطنةمصطلح المسؤولية االجتماعية  يتداخل مع كثير من الموضوعات المشابهة مثل 

 نحو ولياتهاؤ لمس تمؤسساال تحمل على تنصب كلها وهيمؤسسات ال كمةوحو  األخالقية مؤسساتوال
 .المجتمع

  (Gouvernance D'entreprise) لمؤسساتاحوكمة  .أ 
 تقتضيه ما وفق المؤسسات عن الصادرة والقرارات العمليات كافة ضبط على الحوكمة مفهوم يرتكز

 عمل مناطق في بها المعمول والتشريعات األنظمة مع يتعارض ال وبما .العمل وأخالقيات المهنية القواعد
 تجاه المؤسسة مسؤوليات تحديد في االجتماعية المسؤولية مع يتقاطع الحوكمة مفهوم فإن وعليه المؤسسات
 2.والمساهمين المستثمرين من المصلحة أصحاب

  (L'éthique des affaires) األعمال أخالقيات .ب 
أما  ،الجماعة الفرد أوتحكم سلوك  والقيم التيمجموع المبادئ "(Ethics) األخالقيقصد بمصطلح   

 3."فهي المعايير التي توجه سلوك المدراء في العمل األعمال أخالقيات
هو فرق نسبي حيث تعتبر  األعمال وأخالقياتاالختالف بين مصطلحي المسؤولية االجتماعية  إن
نما أخالقياليست عمال  األولى  األعمال أخالقيات، فان كانت أخالقيةكلمة تستعمل للداللة على مؤسسة  وا 

عملية وتنطبق على  أكثرمسير المؤسسة تعد مقاربة المسؤولية االجتماعية  أوتتعلق بالسلوك الفردي لمدير 
المستقبل تدعنا  أجيالضرورة التفكير في مسؤوليتنا تجاه  إنكل المؤسسة وهي ترتبط بالتنمية لمستدامة ثم 

 . في عملها األخالقوعليه فان المسؤولية االجتماعية تتضمن  األخالقطرق باب  إلى
  (Citoyenneté d’entreprise) مؤسساتمواطنة ال .ج 

                                                             
نابلس،  /في جامعة النجاح، لبيئة الفلسطينية ا ،الدولي الثانيمطبوعة الملتقى : فيالفلسطيني،  الخاص للقطاع االجتماعية للمسؤولية البيئي البعد :شاهين ياسر -1

 .51/15/5015 يوم  عليه تم االطالع  /.../scholar.najah.eduاالجتماع-للمسؤولية-البيئي-، على الرابط02.ص ،5001فلسطين،.15/10/5001-13يومي 
المسؤولية االجتماعية للجامعات  مطبوعات الملتقى الوطني، :في ،(نموذج مقترح)ضمان جودة المسؤولية االجتماعية للتعليم الجامعي الفلسطيني  :شادية مخلوف  -2

 : /.../...shadiaMakhConf/socialResponsibilitywww.qou.eduعلى الرابط .2.ص، فلسطين.51/1/5011بتاريخ  ، عقد في مدينة نابلس، الفلسطينية
  .51/15/5015تم االطالع عليه يوم 

3-  Emmanuelle Champion, & Corine Gendron :"  De La Responsabilité Sociale A La Citoyenneté Corporative : L’entreprise 

Privée Et Sa Nécessaire Quete De Légimité, Nouvelles Pratiques Sociales ", Vol.18, N01, 2005, P.P.90-103. 
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ا "بوصفها مجتمعها تجاه المتكاملة مهمتها المؤسسات تؤدي أن يقضي المواطنة مفهوم إن    فرد 
ا يجابية فعالة مشاركات تقديم تتولى وبالتالي .مجتمعها قيم من ينطلق"صالح   المجتمع تحسين في تسهم وا 
تحديد فإذا كان مفهوم المسؤولية االجتماعية يسعى إلى  .المتاحة واإلمكانيات التخصص بحسب وتطويره

طبيعة العالقة بين قطاع األعمال والمجتمع، فإن مواطنة المؤسسات تحدد دور جديد لرجال األعمال في 
 1.المجتمع، شبيه في كثير من النواحي إلى الوظائف المخولة سابقا للدولة

  ( Développement Durable )المستدامة التنمية .د 
 على القادمة األجيال بقدرات اإلخالل دون  الحاضر احتياجات تلبي التي التنمية هي المستدامة التنمية

 أي، والتواصل االستمرار عوامل وتمتلك باالستقرار تتصف التي التنمية عن التعبير هي أو احتياجاتها،تلبية 
االجتماعية  كون هذا  المسؤولية مفهوم التنمية المستدامة مع مفهوم ويتداخل ..لالستمرار قابلة تنمية أنها

المؤسسة االقتصادية ودورها في التنمية  إلى التطرق  عند تداولها يتم التي المفاهيم أهم من األخير يعد
 داخل المستدامة العملي للتنمية التطبيق" أنهاهذه المسؤولية يراها البعض على  أنالمستدامة ذلك 

 :االجتماعية مثل المسؤوليةمنها التي تشملها  أو بعضاتقريبا  نفس العناصر أنكما نالحظ  2".ةالمؤسس
احترام البيئة وغيرها من العناصر نراهما مطروحة في  المصالح، أصحاب، التحاور مع نساناالحقوق 

 .اآلخرمتعارضان وكالهما يخدم  المفاهيم المتعلقة بالتنمية المستدامة فالمفهومين متكامالن ال
 لمفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات اربات النظرية المفسرةالمق: ثانيا

االجتماعية للمؤسسات ومن هذه  لمسؤوليةمفسرة لوجود عدة مقاربات نظرية  إلىتشير الدراسات 
 :المقاربات نذكر

  (Igland et Gond,2008) مقاربة .1
 المقاربات المفسرة لمسؤولية االجتماعية للمؤسسات أهمالجدول الموالي يوضح 

 
 
 
 

                                                             
1- Emmanuelle Champion, & Corine Gendron  op cit,P. 90-103. 

 .52.ص ،عبد الرحمان العايب، مرجع سبق ذكره -  2
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 Igland et Gondالمقاربات النظرية حسب (: 03)جدول رقم 

 المقاربات النظرية
توقعات الواجهة 

 مجتمع/مؤسسة
والمفاهيم  التوجهات

 األساسية
 تعريف المسؤولية االجتماعية

عية اجتمالمسؤولية اال
 كأداة تنظيم

 مقاربة وظيفية
كيف يمكن إدماج أهداف 
المجتمع صمن أهداف 

 المؤسسة

 تنظيم/موضوعية
اإلدماج، االستقرار، 
 التسوية، التقارب

هي أداة تنظيم اجتماعي، تهدف 
لتحقيق االستقرار أثناء التفاعل 

 بين المؤسسة والمجتمع

عية اجتمالمسؤولية اال
 كعالقة سلطة

 المقاربة االجتماعية
 السياسية

كيف تستطيع المؤسسة 
أن تسيطر على 

 المجتمع، أو تخضع له

 تغيير/موضوعية
عالقة قوة، السلطة، 

 المعالجة، المواطنة

تعبير عن ترابط السلطة، تعكس 
المسؤولية االجتماعية قدرة 

الفاعلين االجتماعيين واألطراف 
ذات المصلحة على التأثير في 

المؤسسة وجعلها ترضخ 
 لمطالبهم

عية  اجتمالمسؤولية اال
 كمنتج ثقافي

 المقاربة الثقافية
كيف يمكن للمؤسسة أن 

 ثقافة محيطهاتتأقلم مع 

 تنظيم/ذاتية
القيم، التمثيل 

 االجتماعي، الثقافة

هي منتج ثقافي يعكس في 
محتواه العالقة المطلوبة بين 

 .المؤسسة والمجتمع

عية اجتمالمسؤولية اال
كبناء لإلدراك 
 االجتماعي

 :المقاربة البنائية
كيف يتم بناء المؤسسة 

 والمجتمع

 تغيير/ ذاتية
تعليم، أجل التفاوض، 

 الفعالية

هي  االجتماعيةالمسؤولية 
خالصة تزايد الوعي المجتمعي، 
الذي يمثل ناتج التفاوض بين 
المؤسسة والمجتمع حول هوية، 

 قيم ومشاكل المجتمع
Source : Gond J.P, Igland J, La Resonsabilité Social De L’entreprise, Puf, Collection Que Said-Je, 2008. 

يمكن تصور المسؤولية االجتماعية  على أنها عنصر منظم للعالقات بين  أعالهمن خالل الجدول 
تصورها نتيجة المؤسسة والمجتمع أو كنتيجة لعالقة سلطة بين األطراف ذات المصلحة والمؤسسة، كما يمكن 

 لثقافة المحيط من خالل النظر إلى محيطها البيئي الذي يجب أن تتكيف فيه، وأخيرا تعتبر المسؤولية
 .االجتماعية كنتيجة تفاوض بين  المؤسسة والمجتمع فيما يتعلق بقيم ومشاكل اجتماعية
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   (Mêlé et Garringa,2004) :مقاربة .2
 ة الوسائل، النظريةنظري: المسؤولية االجتماعية إلى أربعة تيارات هما هذان الباحثان نظرية فقد صنف

 .األخالقية والجدول الموالي يوضح ذلكة اإلدماجية وأخيرا النظرية السياسية، النظري
 Mêlé et Garringaالمقاربات النظرية حسب (:04) جدول رقم

 المسؤولية االجتماعية
 "األخالقية"

تقدم المسؤولية االجتماعية على أنها ضرورة أخالقية تسمح القيام بدور في مجتمع 
المستدامة والمساهمة في صالح وذلك بحماية حقوق العمال واتخاذ تدابير التنمية 

 .الفائدة المشتركة التي تعود على المجتمع
المسؤولية االجتماعية 

 أو التكاملية"اإلدماجية"
تصور المسؤولية االجتماعية على أنها وسيلة المؤسسة لالستجابة لمطالب 
المجتمع وبذلك تكتسب شرعية اجتماعية واعترافا اجتماعيا من خالل نشاطات 

 إدارة أعمالها

المسؤولية االجتماعية 
 "السياسة"

تظهر المسؤولية االجتماعية كوسيلة تعتمدها المؤسسة لتقدير الوزن االجتماعي 
، مع نشاط المؤسسة الذي يكتسب طابع التزام اجتماعي (Davis,1960)لمسؤوليتها

يأخذ بعين االعتبار الحقوق وااللتزامات االجتماعية لصاحب العمل، وعليه ينظر 
سؤولية االجتماعية على أنها تعبير ضمني لعقد اجتماعي مبرم بين إلى الم

 .كامل االنتماء للمجتمع" مواطنا"المؤسسة والمجتمع، مع اعتبار المؤسسة

المسؤولية االجتماعية 
 "اإلستراتيجية"

تصور المسؤولية االجتماعية على أنها وسيلة إستراتيجية لتوليد األرباح مثلما أكد 
(Frideman,1970) بفضل تعظيم أرباح المساهمين. 

أو تنفيذ سياسات تجارية (Porter et Kramer,2006)كسب مزايا تنافسية حسب  
 (Siegle et Mc Williams,2001) خاصة

Source : Vincent Miruna & Radu Lefebvre : "La Responsabilité Sociale De L’entreprise : Contrainte Ou Révélateur 

D’opportunités D’affaires Pour L’entrepreneur ?", Centre De Recherche ISC Paris Crics. N0.4, Paris, France. 2012, P.2. 

تنظر للمسؤولية  األخالقيةيتضح أن النظرية  Mêlé &Garringaتم تصنيفه من قبل  ما إلىاستنادا 
 اإلنسانتحقق بذلك مجتمع صالح من خالل حماية حقوق  أخالقياتكون مطلبا أن االجتماعية للمؤسسات 

النظرية التكاملية فتعتبر المسؤولية  أما، وتعزيز وتنفيذ تدابير التنمية المستدامة وتحقيق الصالح العام
بينما  ،االجتماعية جل تحقيق الشرعيةأاالجتماعية للمؤسسات وسيلة لالستجابة للمطالب االجتماعية من 

ا المؤسسة في النظرية السياسية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات  كقوة اجتماعية  تستخدمهتظهر رؤية 
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من خالل تحمل وقبول الواجبات االجتماعية ويتم تحليل المسؤولية االجتماعية باعتبارها الساحة االجتماعية 
االجتماعية  تبر المسؤوليةفهي تع اإلستراتيجيةالنظرية  أما، عقد اجتماعي بين المؤسسة والمجتمع والحكومة

 .معنوية كالسمعة مثال أوتتخذها المؤسسة لتحقيق مكاسب مادية كانت  إستراتيجيةكأداة 
 (Carroll,1979):  مقاربة .2

: المسؤولية االجتماعية وفق ثالثة مقاربات هيفيه تناول فقد اقترح تركيبا  Carrollـ بالنسبة ل
، وحسبه تمثل المسؤولية االجتماعيةالتفاعل التنظيمي، األنواع المختلفة للمسؤولية االجتماعية واالنشغاالت 

االقتصادية، : متضمنة جميع األصناف ي تتحملها المؤسسة تجاه المجتمعمجموع االلتزامات التاالجتماعية 
كما اقترح ستة اإلنسانية الموجودة ضمن نموذج  ثالثي األبعاد وتظهر بأشكال مختلفة و قية القانونية، األخال

وانطالقا من هذه العناصر  .المساهمون و من المنتجات، حماية العمال أالتمييز،  المستهلك، :مجالت وهي
فاع، المالئمة رد الفعل، الد :شكل كارول شبكة قراءة عملية بتقاطع المستويات األربعة لالستراتيجيات

 .والمجالت الستة التي اختارها ،التصرف المسؤولو 
 ثالثي األبعاد carrollنموذج   (08)شكل رقم 

Source : Carroll A.B :” A three dimensional conceptual of corporate social performance”, Academy of  

Management Review, vol 4, 1979, P.503. 

، ةاقتصادية، قانوني :التي تراها مناسبة  من المسؤوليات فإن المؤسسة تختار المسؤولية كارولحسب 
نسانيةو  أخالقية  الدفاع مراحل عبر تمر حين في المبادرة، إلى الفعل رد من تنطلقوالتي  ،عند اتخاذ قرارها ا 
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خالل انتظار  من العمل أمن قواعد وتطبيق القانونية بمسؤوليتها االلتزام ما لمؤسسة يمكن فمثال ،والتكيف
 إلزامية تصبح أن قبل وتطبيقها القوانين هذه مثل بتوقع أو ،(الفعل رد) صدور القوانين المتعلقة بها وتطبيقها

 .(المبادرة)
 للمؤسساتاالجتماعية أبعاد المسؤولية : المطلب الثالث
 تلك منهم كل تناول وقد ، االجتماعية المسؤولية أبعاد تحديد إلى والباحثين الكتاب من العديد سعى

 وتوسيع غناءإ  في النوعية النقلة جاءتبداية   متباينة مسميات لها ووضعوا مختلفة نظر وجهات من األبعاد
 المسئولية لمفهوم رئيسية أبعاد أربعة بين  فيها ميز التي Carroll  ـــل الرائدة البحوث إطار في المفهوم

  1:وهي االجتماعية
 المؤسسة من خالل  مسؤوليات الرئيسية التي تضطلع بهامن ال تعتبر و :المسؤولية االقتصادية

ممارسة أنشطنها االقتصادية بكفاءة وفعالية وذلك باالستغالل العقالني للموارد حيث أن إنتاج السلع 
ئد تقوم  والخدمات يكون بالنوعية الجيدة والكلفة المعقولة وتتمكن المؤسسة بذلك من تحقيق عوا

 . بتوزيعها وباالتصاف  على مختلف عوامل اإلنتاج
 التشريعات و بالقوانين الطوعي و الواعي االلتزام البعد هذا ضمن إطار يندرجو  :القانونية وليةؤ المس 

 فرص إتاحة إلى اإلشارة يمكن المسؤولية هذه إطار المجتمع، وفي في الجوانب لمختلف المنظمة
 .غيره أو القومية أو الجنس بسببتمييز  دون  للجميع متكافئة بصورة العمل

  قراراتها مجمل في احترامها المؤسسات األخالق و خالله من تراعي التي وهي :المسؤولية األخالقية 
 .المختلفة المجتمع فئات من بأي تتجنب اإلضرار و حق و عادل و صحيح هو ما تعمل فإنها بذلك و
  لمتطلبات  المؤسسة وتقدير شعور مدىمثل ت (:التقديرية التطوعيةالمسؤولية )المسؤولية الخيرية

الشكل و  المسؤوليات في شكل هرم عرف بهرم كارولهذه مثلت قد و  ،على المشاركة فيها والعمل بيئتها
   :يوضح ذلكالتالي 

 
 

                                                             
1-  Ariche B. Carroll : "The pyramid of Corporate Social Responsibility Toward the Moral Management of Organizational 

Stakeholders", Business Horizons, Indiana University, July / August 1991, P. 4. 
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 المسؤولية االجتماعية مستوياتلcarroll   هرم :(09)ل رقم شك

 
Source: Ariche B. Carroll :"The Pyramid Of Corporate Social Responsibility Toward The Moral Management Of 

Organizational Stakeholders", Business Horizons, Indiana University, July / August 1991, P. 42   

 

 أبعادالبحث حاول الباحثين تحديد  ألغراضعاما  52من  اعتمدت أكثرالتي  كارول ألعمالواستنادا 
Pride & Ferrel,2006) (نذكر منهمالمسؤولية االجتماعية و 

الذين تناول نفس األبعاد المعتمدة من قبل  1 
من خالل برنامج المسؤولية االجتماعية المسؤولية االجتماعية  أبعادفقد حدد  (wood,2000)اأم ،كارول

مبادئ المسؤولية  األول حيث مثل المستوى  على شكل مستويات 2.العالمية (MHC)  المطبق في مؤسسة
لمستوى الثاني عمليات المسؤولية االجتماعية وا مجتمعهاعليها التزامات المؤسسة تجاه  ىاالجتماعية التي تبن

 .للضغوط االجتماعيةوالتي تمثل مقدرة  المؤسسة في االستجابة 
 
 

                                                             
1
 األبحاث مسابقة المصري  المديرين مركز إلى تطبيقية مقدمه العالمية، دراسة االقتصادية األزمة ظل في للشركات االجتماعية المسؤولية، أنور الدين عماد دمحم نورا  -  

 .15.ص ، 5010، مصر، السنوية
 15ص، نفس المرجع -  2

 املسولية اخلريية

إن التصرف كمواطن صاحل يسهم يف تعزيز املوارد يف اجملتمع        و * 
 حتسنی نوعية احلياة فيه

 املسؤولية االخالقية

و صحيح و حق ھعندما تراعي املنظمة األخالق يف قراراهتا فإهنا تعمل ما   
 وعادل وجتنب االضرار ابلفئات احملتلفة

 املسؤولية القانونية

و صحيح أو ھي مرآة تعكس ما ھحيث أن القواننی : طاعة القواننی*     
 خطأ يف اجملتمع وميثل قواعد العمل االساسية

 املسؤولية االقتصادية
ذا ميثل قاعدة أساسية للوفاء ابملتطلبات ھكون املنظمة حتقق رحبا فإن 

 األخرى
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 :للمسؤولية االجتماعية وهي أبعادستة  ) (Marcello Palazzi& George Starcher,2006 وحدد 
 قام بهادراسة توصلت بينما  1المستثمرون، وأخيرا ، المجتمعاتالمستهلك، الموظفون،الشركاء المسؤولية تجاه

Alexander Dahlsrud,  لمسؤولية االجتماعية من مختلف المراجع  المتوفرة لتعريف  32من خالل تجميع
البعد االجتماعي، البعد االقتصادي، البعد البيئي، بعد (وهي  أبعادتحديد خمسة  )5003 -1121)خالل الفترة 

المسؤولية تجاه  :وهي بعادأ  أربعة nickels & all  بينما حدد 2.)البعد الطوعي  وأخيراالمصالح،  أصحاب
قد حددا ثالثة أبعاد  العامري والغالبي أنفي حين  3.الزبائنو  البيئة، المستثمرين، الموظفين، المجتمع

بينما  .رفاهية المجتمع وأخيرا  ةأصحاب المصالح، البيئة الطبيعيمسؤولية تجاه : للمسؤولية االجتماعية وهي
(Certo & peter,1991)اتفقا كل من  

 4 (Chander,2009)5  المسؤولية تجاه  :هي أبعاد على أربعة
 .المجتمعوأخيرا الموظفين، الزبائن، البيئة 

أعاله آلراء الكتاب والباحثين نالحظ إن هناك تقاربا  كبيرا  في تحديدهم عرضه واستنادا إلى ما تم 
ألبعاد المسؤولية االجتماعية للمؤسسة والتي تعد مترابطة ومتكاملة مع بعضها لتشكل في نهاية المطاف 

. على المجتمع بالفوائد المطلوبةفلسفة المسؤولية االجتماعية التي تبتغي المؤسسة تبنيها بما يعود عليها و 
 :فيوتماشيا مع موضوع الدراسة سنتناول األبعاد األكثر تداوال بين مختلف الباحثين والمتمثلة 

 ؛المسؤولية االجتماعية تجاه الموظفين 
 ؛المسؤولية االجتماعية تجاه الزبائن  
 ؛المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع  
 يئةالمسؤولية االجتماعية تجاه الب . 

 
 

                                                             
1- Marcello Palazzi & George Starcher : “Corporate Social Responsibility and Business Success”, The European Baha’i 

Business Forum, Paris, France  2006, P.7. 
 
2 _ Alexander Dahlsrud :  How Corporate Social Responsibility Is Defined: An Analysis Of 37 Definitions, Corporate Social 

Responsibility And Environmental Management Corp. Soc. Responsib. Environ. Mgmt , DOI: 10.1002/Csr.132, 2006. 

 
3- Nickels, William. G & Mchugh, James, M & Mchugh, Susan M.: Undersanaing Business, 7th ed, McGrow- Hill, Boston. 

(2005), p.111. 

 
4-Certo, S.C. & Peter, J.P  : The Strategic Management, Process, 3th ed, Richard D. Irwin, Inc, USA ,1995,p.225.  
 
5- Chandan, J.S : Management:Concepts & Strategics, New Delhi: Vikas publishing House Prt ltd,1998, p.p.115-116. 
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 تجاه العمال االجتماعية  المسؤولية: أوال
ة بخصوص موظفيها بغض النظر عن مواقعهم ؤسساألنشطة االجتماعية التي تبذلها الموتعني 

االلتزام بتوفير كافة العوامل الالزمة لخلق وتعميق حالة الوالء أي عمالهم أ التنظيمية أو نوع أو طبيعة 
بحالتهم الصحية وتدريبهم وتحسين وضعهم الثقافي واالهتمام بمستقبلهم عند واالنتماء للعاملين كاالهتمام 

 1:ومن أهم متغيرات هذا البعد نذكر .انتهاء فترة خدماتهم وما إلى ذلك
 ؛أجور ومرتبات مجزية -
 ؛فرص ترقية متاحة وجيدة -
 ؛تدريب وتطوير مستمر -
 ؛عدالة وظيفية -
 ؛المشاركة في القرارات -
  ؛ظروف عمل صحية ومناسبة -
 ؛الشفافية في العمل وتقليل االتصاالت غير الرسمية السلبية -
  ؛رعاية صحية جيدة -
     .سكن وخدمات مختلفة أخرى توفير  -

 المسؤولية  االجتماعية تجاه الزبائن: ثانيا
 الحصول على الزبائن والمحافظة على والئهم هدف المؤسسات للمنافسة والربحية والتطور أن باعتبار 
أولياتهم  تلبية أو إشباع المؤسسة لحاجات زبائنها ورغباتهم المدركة منهم وفقا  لتفصيالتهم أو نه يعكس مدىأو 

كتلبية حاجات الزبائن بشكل تنافسي من خالل تقديم المنتجات بأفضل خصائص  ،أفضل من المنافسين
أو  .تنافسي الدقة والسهولة في الحصول عليها مع وقت انتظار قليل وبسعر،الكفاءة  ،ممكنة من جودة

 .االهتمام واالستجابة السريعة لمطالب الزبائن ومقترحاتهم بإضافة مواصفات جديدة لتلك المنتجات
  2:ما يلي مؤسسةاالجتماعي للمن مؤشرات التزام إن ف مري االغالبي والعوحسب 
  ؛منتجات بأسعار مناسبة -
   ؛جيدةمنتجات بنوعية  -

                                                             
 . 11-12.، ص5001، 5ن، األردن، ط اإلدارة واألعمال، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، عما :الغالبي العامري صالح مهدي وطاهر محسن منصور  - 1
 .11-11.ص.نفس المرجع، ص - 2
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   ة؛و ميسور  متاحةمنتجات  -
  ؛وأمينإعالن صادق  -
 ؛االستعمالمنتجات أمينة عند  -
    ؛االستعمالإرشادات واضحة بشان المنتج والتخلص منه بعد  -
      ؛البيعالتزام بمعالجة األضرار التي تحدث بعد  -
 ؛الخدماتتطوير مستمر للسلع أو  -
 ؛الزبائنإعادة تدوير جانب من األرباح لصالح فئات معينة من  -
 .العمل في السوق مثل االحتكار التزام أخالقي بعدم خرق قواعد -

 المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع: ثالثا
األعمال  مؤسساتن أحد أهم مسؤوليات المؤسسة تجاه المجتمع هي إشاعة العدالة االجتماعية و أإن  

األعمال دورا  ؤسساتوهناك فئات وشرائح خاصة تنتظر من م ،هي الجهة المهمة في تحقيق ذلك للمجتمع
إذ ال يخلو مجتمع من المجتمعات من وجود أقليات عرقية أو مذهبية أو أي نوع أخر من  ،اجتماعيا إزاءها

األعمال  ؤسساتاألقليات كذلك توجد شريحة النساء أو األطفال أو كبار السن وتنظر هذه الشرائح من م
 . صةأدوارا مختلفة تجاهها تساهم في تلبية هذه االحتياجات الخا

 :ومن أهم األنشطة االجتماعية التي تقوم بها المؤسسة تجاه المجتمع تشتمل على اآلتي 
الخاصة بالرعاية  ، الهيئاتتدعيم المؤسسات العلمية والتعليميةمن خالل تقديم مساهمات مالية  -

 ؛المشابهة األهدافالصحية، الهيئات ذات 
 ؛ذلك إنشاء مساكن جديدةاإلسهام في حل مشكالت السكن ومن أمثلة : اإلسكان -
مثل حل مشكالت المعوقين واإلسهام في رعاية الطفولة واألفراد : رعاية مجموعات معينة من األفراد -

 .المؤهلينغير 
ومن أمثلة ذلك اإلسهام في إعداد برامج لتخطيط المدن وتجديدها وا عداد : تخطيط المجتمع وتحسينه -

 .الجريمةبرامج لمنع 
اإلسهام في توفير وجبات غذائية مجانية أو شبه مجانية للمسنين غير  :برامج تغذية متخصصة -

 .المشابهةالقادرين ماليا  واألطفال المعوقين والجماعات األخرى 
راء البحوث الميدانية ومن أمثلة ذلك السماح للباحثين بإج, اإلسهام في تطوير التعليم: التعليم -

مدادهم بالبيانات المطلوبة بدقةوالتطبيقية   .تأخيرودون  وا 
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 المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة :رابعا
لقد أعيد التركيز في أدبيات المسؤولية االجتماعية فيما يخص الجوانب البيئية أن المسؤولية االجتماعية 

 1.البيئة المفروضة ذاتيا أي ضمن فلسفة المؤسسة، والتقارير البيئية للمؤسسة تضم  أنظمة
 

 ضرورة أم اختيار بالنسبة للمؤسسات االقتصاديةجتماعية االلتزام بالمسؤولية اال :المبحث الثاني
 السنوات في عدة منعطفات أخذ المجتمع وبناء خدمة في المؤسسات ومساهمة دور عن الحديث  

 من نابعا كان إما التفاوت هذا، للمؤسسات االجتماعية المسؤولية شعار تحت ح مل ما تفاوتا أكثرها األخيرة
ما والبيئة المجتمع قضايا نحو المؤسسات مسؤولية ومدى أبعاد تحديد في النظر وجهات اختالف  في وا 
 كانت إن ما معرفة إشكالية خلق مما االجتماعية المسؤولية برامج من االستثمار على العائد تقدير صعوبة

 منها ينطلق قد التي المشتركة القاعدة، للمؤسسات بالنسبة اختيار أم ضرورة للمؤسسات االجتماعية المسؤولية
 به تقوم الذي النشاط أو العمل طوعية من يبدأ قد للمؤسسات االجتماعية المسؤولية تعريف في الجميع

 أرباحها من جزء باقتطاع المؤسسة قيام مثال بتشريع، ملزم غير نشاط أنه أي ؛المجتمع قضايا نحو المؤسسة
 األنشطة من كثير فهناك ،رالنظ وجهات تختلف قد هنا وحتى مدرسة بناء أو خيرية جمعية لحساب

 تصرف أن ذلك على مثال االقتصادية الضرورة تحت مها قد والتي المؤسسات بها تقوم التي والبيئية االجتماعية
 اإلشكال عن اإلجابة وبغية قانونا، ملزم هو مما أكثر الموظفين وسالمة صحة رعاية برامج على المؤسسة
 أهمية إلى لنصل االلتزام هذا وفوائد االجتماعية بالمسؤولية المؤسسة التزام دوافع معرفة سنحاول المطروح
 .للمؤسسة بالنسبة االجتماعية المسؤولية

 للمؤسسات االلتزام بالمسؤولية االجتماعية أسباب: المطلب األول 
 الدولة دور طبيعة من نابعة بأنها للمؤسسات االجتماعية وليةؤ للمس المحركة القوى  إرجاع ويمكن

 الخاص القطاع وتولي الخصخصة عملية وتزايد الملكية قاعدة توسيع بعد االقتصادية الحياة في تراجع الذي
 مستوى  على التحتية البنية إقامة في والمشاركة الخدمات وتقديم والتصدير اإلنتاجية العملية في الريادة دور

 االجتماعية وليةؤ للمس داخلية محركات االجتماعية والعادات الثقافية الخصائص تعتبر كذلك ،الدولة
وعليه سنحاول  ،خارجية محركات تعتبر والتي والحكومات الدولية المنظمات دور عن فضال هذا ،للمؤسسات

 .االجتماعية المسؤولية المؤسسات تجاه أهم أسباب ودوافع  إبراز
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 :ما يليلمسؤولية االجتماعية إن من أسباب التزام المؤسسات با
 التغير في حاجات المجتمع  .1

نسانية تقسم في خمس مجموعات تندرج في شكل هرمي كانت األفكار السائدة قديما بان الحاجات اإل
الحاجات الفسيولوجية واألمن وتعلوها الحاجات االجتماعية ثم الحاجة إلى التقدير، "يأتي في قاعدة الهرم 

ووفقا لهذه النظرية،  ،1لماسلو نظرية الواقعية اليعرف ب وهو ما الهرم الحاجة إلى تأكيد الذاتوأخيرا في قمة 
، ومتى أشبعت إشباعا مناسبا فقدت أهميتها النسبية (المادية)فان اإلنسان يسعى أوال إلشباع الحاجات الدنيا

ن وقد أصبح أما اآل، التدرج وهكذفي السيطرة على السلوك وحلت محلها حاجة أخرى غير مشبعة تعلوها في 
المجتمع يتمتع بمستوى مناسب من اإلشباع المادي فمن المنطقي أن يتحول اهتمامهم إلى إشباع الحاجات 

 أنمنغمسة في دورها التقليدي بل البد المؤسسات االجتماعية ومن ثم يصبح من غير المعقول أن تضل 
 .ن تضمن لنفسها البقاء واالستمرارتستجيب المطالب الجديدة للمجتمع إذا أرادت أ

 على التأثير على مجريات األمور بالمجتمعالمؤسسات تزايد قدرة   .2
العمالقة محل المؤسسات من أهم التغيرات االقتصادية التي تميز بها القرن الماضي حلول 

الكبيرة الحجم التي  ؤسساتأي إن الم ؛الصغيرة الحجم التي كانت مملوكة في معظمها لمن يديرها ؤسساتالم
أصبح يمتد نشاطها إلى ما هو ابعد من الحدود الوطنية صارت السمة المميزة لقطاع األعمال في الوقت 

وهي بهذه الصفة أصبح لها القدرة على التأثير في الكثير من مجريات األمور في بيئتها، فبمقدورها  الحاضر
ل، وعلى نظام األسعار، وأنماط االستهالك والتطور أن تؤثر على الحجم الذي يمكن تشغيله من قوة العم

تجاه بيئتها يجب المؤسسات والمسؤولية فأن مسؤولية  وبمنطق توازن القوة ،التكنولوجي، ومدى نظافة البيئة
 .2أن تكون متكافئة مع قدرتها على التأثير فيها

 :تغير دور اإلدارة .2
واحدة ولم تخرج ؤسسة الصغيرة الحجم، فأن مصلحة المدير ومصلحة الم ؤسساتفي ظل سيادة الم

من كونها السعي لتحقيق أقصى ربح ممكن حتى لو على حساب بعض األطراف األخرى التي لها عالقة 
الكبيرة الحجم أصبح رأس المال يساهم فيه مئات أو آالف  مؤسساتوفي ظل سيادة ال اآلن، أما ؤسسةبالم

حيث حدث  أمينمباشر أو غير مباشر من خالل المؤسسات المالية كالبنوك وشركات الت المساهمين بشكل

                                                             
1
- La  claude demeure : marketing, 4édition, dalloz, France,2003, p.32. 
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 .53.، ص2001 ،الحديث، اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية الجامعي المكتب ،والمجتمع اإلدارة عمليات :عبد اإلله السعد -
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ال تقف عند التبرعات  المؤسساتولكن المسؤولية االجتماعية إلدارة . نوع من الفصل بين الملكية واإلدارة
وسيعود  سساتعمل ومبادئ يجب أن تلتزم بها المؤ للمشروعات والبرامج التنموية والخيرية فثمة مجاالت لل

ذلك على المجتمعات والدول بفوائد كبرى ويجنبها كوارث وأزمات بيئية اقتصادية واجتماعية ستكون في 
المؤسسة  إدارةفلم تعد  ،كبر بكثير من التكاليف المترتبة على هذه المسؤوليات وااللتزاماتأتكاليفها ونتائجها 

مسؤولة عن تحقيق رغبات فئة واحدة وهم المالك وأصحاب األسهم بل أصبحت مسؤولة عن تحقيق التوازن 
 1.المستمر بين مصالح العديد من الفئات ذوي العالقة

 تطور مفهوم النظم .4
وم فأن ووفقا  لهذا المفه م،ترة األخيرة ما يسمى بمفهوم النظمن بين المفاهيم األساسية التي نمت في الف

 ،الثقافية ،المجتمع ككل يمكن اعتباره نظاما  كليا  يتكون من عدد من النظم الفرعية كالمؤسسات االجتماعية
وكل هذه النظم الفرعية تؤثر في األخرى وتتأثر بها مما  ،الخ...الدينية، االقتصادية والسياسية ،التعليمية

المؤسسات مدى استجابة  ،التفاعل والتكامل بين األنظمةيجعل مستوى أداء النظام الكلي تعبيرا  عن مدى 
 .للمفهوم الحديث للمسؤولية االجتماعية

 :المؤسسات االقتصادية تزايد الضغوط على .2
تمارس هذه الضغوط من جانب المنظمات غير الحكومية والمتمثلة في منظمات المجتمع المدني مثل 

مما أدى إلى أهمية االستجابة لهذه  ،واالتحادات العماليةجمعيات حماية المستهلك، جمعيات حماية البيئة 
، وأدى ذلك أيضا  إلى أهميه االستجابة لهذه الضغوط ؤسسةالضغوط وتزايد قوة تأثير هذه المنظمات على الم

 .من خالل ضرورة دعم األنشطة الخاصة باألداء االجتماعي الواجب عليها االلتزام به
 :زيادة االهتمام بالبيئة  .6

اهتمام اد االهتمام العالمي بالبيئة زيادة ملحوظة في العشر سنوات الماضية ويتضح ذلك في ازد
وصانعي القرارات على المستوى المحلى والعالمي والذي انعكس  بدورة على  المشرعين وواضعي السياسات

 ر الطرق التي يتم بها قوانين وتشريعات الكثير من الدول، وينادى الكثير من الكتاب والمهتمين بالبيئة بتغيي
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 1.إدارة المؤسسات، بحيث يمكن تسميتها بالطرق الصديقة للبيئة
 للمؤسسات دوافع االلتزام بالمسؤولية االجتماعية: المطلب الثاني 
 القائم األخالقي المبرر منها، االجتماعية وليةؤ المس فكرة لتبني المؤسسات تدفع عديدة مبررات هناك

 التي األسس إيجاد في مباشر غير مباشر أو بشكل ساهم يكون  قد الذي المجتمع إلى الجميل رد فكرة على
 ذا سلوكا   مؤسسةال تمارس أن تستدعي والتي لألمور الواقعية النظرة ومنها ماليا ، مؤسسةال نجاح إلى أدت
 عملياتها لبعض الضارة اآلثار تجاه المجتمع من السلبية الفعل ردود تتحاشى لكي واضحة اجتماعية فائدة

 تهدف التي الترويجية النظرة طبعا   منها ومنها القريبة البيئة تفسد والتي مثال   الكيماوية المواد مصانع كمخلفات
حصر الفوائد التي أدت إلى تزايد اهتمام ويمكن  .التجارية عالماتها وتدعيم ةمؤسسال صورة تلميع إلى

  :االيجابيات التنموية منها على سبيل المثالمن تحقيقها للعديد المؤسسات بالمسؤولية 
 دا  ييتأ ليهاإ األنظار جذبي مما ؤسسات المهذه  ونشاط انتشار مقصد وسالمةية وأفضلأهمية  جسدتت -

 ساعدي بما يسهل عليها مهمة تجاوبها مع الضغوطات الخارجية ما  واستمرارهالنجاحها  وضمانا   ،لها
 : منهم، تجنب انتقاداتهم على
 ؛غير الحكوميةالمستقلة الممثلة في المنظمات  الهيئات 
 ؛المستهلكون الذين أصبحوا أكثر وعيا وتنظيما           
 ؛المستثمرون الذين أصبحوا أكثر حساسية لتصرفات المؤسسات 
  تفرض الضوابط ألجل حماية البيئة أصبحتالسلطات التي. 

 من خالل تحفيزهم وتحسين العالقة  إيجابيين منتجين العمال ليكونوا على طاقات المحافظة في تساهم
 ؛أفضل مستوى أداء  الداخلية معهم وتحقق بذلك المؤسسة

 ؛ قوية واألوليةاتخفيض التكاليف من خالل التسيير المحكم للموارد الط 
 لتأقلم مع القوانين والتشريعات الحالية والمستقبلية لضمان عدم المخالفةا. 

تشير التجارب والدراسات إال أن هناك العديد من الفوائد التي تجنيها المؤسسات إثر التزامها بالمسؤولية 
 .الشكل الموالي يوضح ذلك. رغم ما ينطوي على هذا االلتزام من أعباء مادية وماليه االجتماعية
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بالعينة نحو االلتزام بالمسؤولية االجتماعية خالل الفترة   مؤسساتدوافع اتجاه ال: (10) شكل رقم
0112_0112 

 
Source: KPMG, “KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008”, Netherlands 

  

 

للمستقبل  تتزايد المؤسسات التي تنظر إلى المسؤولية االجتماعية للمؤسسات باعتبارها رهانا استراتيجيا
يترجمه الشكل أعاله، فبالنسبة لها أضحى األمر يتعلق باإلقرار بأن تحسين الظروف البيئية  وهو ما

ومن الفوائد العديدة التي يمكن للمؤسسة أن تستقيها من  ،واالجتماعية يترجم بخلق فرص للتنمية االقتصادية
يجابية مع ر والقبول االجتماعي والعالقة اإلالمتطو نذكر المردود المادي واألداء االجتماعية إدماج  المسؤولية 

 :1المجتمع وغيرها من الفوائد  التي يمكن إدراج بعضها
  تحسين صورة المؤسسة والحفاظ على مصداقيتها في المجتمع، فالبحث عن الصورة هي واحدة من

لحة من االهتمامات األساسية للعديد من المؤسسات وذلك من أجل كسب ثقة األطراف ذات المص
  المهتمة المؤسساتفي عدد   زديادايالحظ حيث  .زبائن، مستخدمين، منظمات، جمعيات، سلطات

  ؛ (5001 -5002)للفترة  % 50بهذا الجانب  بحوالي 
  كسب رضا الزبائن من خالل تلبية احتياجاتهم ويترجم ذلك بتطوير منتج ما أو استخدام تكنولوجيا

جديدة تكون أكثر احتراما للبيئة و طرحها في األسواق هو ما يمكن أن يخلق ميزة تنافسية للمؤسسة 

                                                             
1
 - Alain Jounot, RSE et Développement Durable, AFNOR editions , 2010,p.p.15-16. 
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ظرة ومن جهة أحرى يطمح المستهلكون والمستثمرون وأطراف أخرى أن تكون لهم ن.عن منافسيها
واضحة وموضوعية حول األثر االجتماعي والبيئي للمؤسسة بغية اتخاذ قرارات وجيهة وواضحة في 

 مجال االستثمار والمشتريات وتكوين الشراكات؛
ولة فمن شأن مثل هذه المبادرات أن تساهم ؤ بالدخول في سياسة طوعية ومس عمال تعبئة وتجنيد ال -

، وحسب الشكل أعاله فقد تم تسجيل زيادة تقدر وكذا تغذية التطور الداخلي عمالفي تحفيز دافعية ال
 .حول اهتمام المؤسسات بهذا الجانب  5002عن سنة  5001وذلك لسنة  5%بـ

 

 أهمية المسؤولية االجتماعية بالنسبة للمؤسسة: طلب الثالثمال
 معظم أن إال ،مؤسساتلل االجتماعية للمسؤولية والمعارضة المؤيدة النظر وجهات تعدد من بالرغم

 يمنح أن بإمكانه االجتماعية للمسؤولية االقتصادية المؤسسة انتهاج أن يؤكدون  الموضوع بدراسة المهتمين
  .االمتيازات من جملة لها

فالتغير السريع للبيئة يحتم على  ب تحليل البيئة المحيطة بالمؤسسةإن المسؤولية االجتماعية تتطل
وبصورة منتظمة لتعديل السياسات واالستراتيجيات وفقا  ةتحليل دوريالمؤسسة أن يقوموا بعملية  المدراء في

لهذه التغيرات إذ تساعد عملية التحليل للعوامل البيئية وخاصة االجتماعية منها تحديد العوامل التي تمثل 
ذا كانت فرص تقوم  تهديدات المؤسسة لتقوم إما بتجنبها أو محاولة تكييفها مع طبيعة إستراتيجية اإلدارة، وا 

 .ة باستغاللها لتحقيق أهدافهاالمؤسس
 :الموالي الشكل يوضحه ما وهذا
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 أهمية المسؤولية االجتماعية للمؤسسات بالنسبة للمؤسسة االقتصادية(: 01)شكل رقم 

 
 .53.ص ، 5002جمهورية مصر العربية،  الطبعة األولى،، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، لإلدارةالمسؤولية االجتماعية  :دمحم الصيريفي :المصدر

 

 

 التحديات االجتماعية
 ؤسساتالفرص أمام الم

 لكسب تأيد الجماهير
اآلمال العامة لألعمال 

 ؤسسةاالجتماعية للم

 تنمي تخلف
 المؤسسة التفاعل بين  نموذج

 و المجتمع

 
 أنشطة وأعمال رئيسية أنشطة و أعمال ثانوية

 أنشطة المتعلقة بالسوق  لتي ال تتعلق بالسوق ا أنشطة

 االجتماعية هدافاال األهداف االقتصادية

تحقيق المسؤولية االجتماعية 
من خالل تحقيق التوازن  ؤسسةللم

 بين األهداف االجتماعية واألهداف 
 ةاالقتصادي
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 مجموعة لصالح المؤسسة تبذلها التي الجهود أن إذ والمجتمع، المؤسسة بين التقارب تحقق أنها •
 أخرىوالعكس مجموعات بمصالح تضر قد مثال المؤسسة في كالمساهمين المجتمع في معينة مستهدفة

 العدالة لتحقيق االجتماعية المسؤولية من مهما جزءا يعد المصالح جميع بين الدائم التوازن  تحقيق فإن
 المختلفة؛ الفئات بين

 المؤسسة في ثقة أكثر وتجعلهم للمساهمين مضافة قيمة تعطي للمؤسسات االجتماعية المسؤولية إن •
 اآلخرين نظرة تحسنت كلما أنه إذ والمجتمع، العاملين تجاه تطبقها التي االجتماعية للسياسات نتيجة

 (EIU) االقتصادية االستخبارات وحدة أجرته استطالع وحسب. لها بالنسبة أفضل هذا كان للمؤسسة
 لمبادرات اإلداري  الدعم أن مفادها نتيجة إلى توصلت 2008 لسنة األمريكية المتحدة بالواليات
  1".مجالس إدارة المؤسسات مستوى  حتى وصل االجتماعية المسؤولية

 .السائدة االجتماعية التأثيرات من بمعزل تتحقق لن للمؤسسة االقتصادية الكفاءة إن •

 مصالحهم مراعاة وفي المجتمع وآالم آمال مع تجاوبها إثبات مهمة في المؤسسة نجاح أهمية تتجسد •
 وتحقيقها نجاحها في األول الفضل أصحاب باعتبارهم لهم والرفاهية الرخاء وتوفير االجتماعية

 .لألرباح

 والتي واألمن السالمة لهم توفر التي المؤسسة مع إال يكون  ال المؤسسة مع العمالء تعامل استمرار •
 .تنتجها التي تالمنتجا عن الصحيحة بالمعلومات بإمدادهم تقوم

 الرقي بذلك لهم وتحقق تحققها التي األرباح من االستفادة من تمكنهم التي المؤسسة عن العمال رضا •
  .األرباح هذه تحقيق في الرئيسي العنصر باعتبارهم والرفاهية

 مع يتعارض ال وبما (العاملين)الداخليين األطراف مجموعة تجاه للمؤسسة االجتماعي  االلتزام أن •
 جيد عمل مناخ إلى يؤدى مما األطراف، تلك بين الترابط روح سيادة إلى يؤدى التنظيمية، األهداف

  .وفعالية بكفاءة التنظيمية العمليات إنجاز عملية ويساند يدعم

 وتعزيز بالمؤسسة الثقة بناء خالل من األخرى  المؤسسات اتجاه للمؤسسة التنافسية الميزة تعزيز •
 2.المجتمع في وصورتها سمعتها

                                                             
1
  - Archie .b .kareem.m. shabana : the buisness case corporate  social responsibility, op.cit, p.94. 

 
2
 .12.، مرجع سبق ذكره، ص عاملة محسن احمد نجي - 
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 المسؤولية خالل من المؤسسة له تطمح الذي واالجتماعي االقتصادي التوازن  تحقيق هدف إن 
 المؤسسة مع عالقات إرساء إلى الساعين المصالح أصحاب مخاوف ويجنبها األهمية بالغ يعتبر  االجتماعية

 على التأثير في المؤسسة قدرة تقليل إلى يؤدي قد األسهم أصحاب ثروة تعظيم مبدأ أن إذ تعزيزها، أو
 المصالح بأصحاب يدفع قد الفائق األداء أن مفادها حجة Barnett قدم وقد، معها اآلخرين المصالح أصحاب

 للمؤسسة حده عن الزائد المالي األداء إن الكافي، بالقدر الخير بأفعال تقوم ال المؤسسة بأن االعتقاد إلى
 قد المؤسسة ألن تعاظمت قد األرباح أن يفترض وقد إليه تعيده مما أكثر المجتمع من تأخذ أنها إلى يشير

  .واإلدارة المساهمين إلرضاء معها المصالح أصحاب بعض استغلت
 ممارسة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات: المبحث الثالث

 العامة السياسات في إدماجها تم االجتماعي باألداء أيضا والمعروفة االجتماعية المسؤولية إن
 المؤسسات التزام ضمان على العمل خاللها من يمكن والتي الذاتي للتنظيم آلية تعد أصبحت إذ للمؤسسة،
 رجال من العديد ويتبنى ،دوليا بها المعترف واإلنسانية األخالقية والمعايير القانونية واللوائح بالضوابط
 البيئة على وممارساتها أنشطتها مختلف لتأثير نظرا االجتماعية المسؤولية المؤسسات وأصحاب األعمال
 المؤسسات أن حظنال الراهن وقتنا وفي ذلك إلى ضف ككل، والمجتمع المصلحة أصحاب جميع عامة بصفة
 نمو تشجيع طريق عن العامة المصلحة وتعزز االجتماعية األنشطة في تبادر أي استباقية إستراتيجية تنتهج
 المجال تضر التي أخالقيةالوال إنسانية،الال الممارسات على والقضاء لمتطلباته واالستجابة المجتمع وتطور
 المتعلقة البيانات كشف ورقة في ورد ما حسب و ،"االجتماعي األداء"  لفكرة العام المفهوم وتخالف ،العام
 المسؤولية تنفيذ فإن 50051 سنة والتنمية للتجارة المتحدة األمم عن الصادرة المجتمع  على مؤسساتال بتأثير

 السياسات من شاملة كمجموعة إليها وينظر المؤسسة عمليات تضمن ومحاسبتها االجتماعية،فوائدها
 .ما لمؤسسة القرارات اتخاذ عملية في المدمجة والممارسات
 
 
 
 

                                                             
1
، نيويورك،  المتحدة، األمم منشورات ،"الراهنة والقضايا تا ھاالتجا :المجتمع على الشركات بتأثير المتعلقة بياناتال كشف" : والتنمية للتجارة المتحدة األمم مؤتمر - 

  .5005جنيف ، 
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 للمؤسسات محاسبة المسؤولية االجتماعية: المطلب األول
تعتبر المحاسبة اختصاصا مهتما بالقياس والمعايرة وفق مؤشرات محددة وكمية غالبا، ولغرض أن ال 
يكون الحديث عن األداء االجتماعي للمؤسسة مفهوما نظريا مجردا، فقد طور المختصون في المالية 

واالستثمارات التي قامت  بموجبها األداء االجتماعي بوحدات مالية ونقدية تبين اإلنفاقق يم والمحاسبة معايير 
 .بها المؤسسة خالل فترة زمنية معينة اتجاه أصحاب المصالح

  تعريف محاسبة المسؤولية االجتماعية: أوال
 مفهوم محاسبة المسؤولية االجتماعية نذكربمن بين التعاريف المعطاة 

الصلة بآثار عملية قياس وتوصيل المعلومات ذات " أنها Gray &Perksعرفها جيري وبيركز 
 1".ونشطات المؤسسة على رفاهية العاملين والمجتمع المحلي والبيئة

نظام محاسبي يختص في عملية قياس الصفقات أو العمليات التي "  بأنها 5005 مطربينما عرفها 
تحدث فيما بين المؤسسة والبيئة االجتماعية من حولها ومن ثم في اإلفصاح عن لآلثار التي يترتب عليها 
لجميع األطراف ذات العالقة وعليه فإن الهدف الرئيسي لهذا النظام يتمثل في قياس واإلفصاح عن 

 2".التكاليف والفوائد االجتماعية لمؤسسات األعمال
منهج لقياس وتوصيل المعلومات المترتبة على قيام "تعريف أكثر شموال جاء فيه أنهاوقد ورد 

األطراف المستفيدة داخل المجتمع بشكل يمكن تقييم األداء  المؤسسة بمسؤوليتها االجتماعية لمختلف
اهتمام المسؤولية االجتماعية بوظيفتي قياس  من أهم ما أبرزه هذا التعريف هوو ".االجتماعي لتلك المؤسسة

مؤسسة  ألياالجتماعي  األداءتقييم  إجراءاالجتماعي للمؤسسات والتقرير عن نتائج القياس بما يكفل  األداء
 .ل المجتمعمن قب

 3:إلى االفتراضات األساسية التي تقوم عليها محاسبة المسؤولية االجتماعية  الغالبي والعامري ويشير 

 المجتمع في متعددة وفئات واألطراف فيه تعمل الذي المجتمع اتجاه التزامات لها المؤسسة إن •
 بها؛ والوفاء االلتزامات هذه تقبل وعليها
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 تحقيق إلى يؤدي وبما بفاعلية استثمارها يتوجب لذلك ومحدودة نادرة للمجتمع المتاحة الموارد إن •
 االستثمارات؛ هذه مثل من مقبول اجتماعي عائد

 منظمات على يتوجب نادرة فهي والهواء كالماء إضرار دون  استغاللها يمكن مجانية موارد توجد ال •
 للمجتمع؛ تعويضها األعمال

 االجتماعي اإلطار في وخاصة أعمال من به تقوم ما على االطالع المنظمة على المجتمع حق من •
 .المحاسبي اإلفصاح مبدأ خالل من

 مؤسساتأهداف محاسبة المسؤولية االجتماعية لل و أهمية:ثانيا
 المؤسسات مسؤولية كانت حيث االقتصاديةؤسسات للم االجتماعية بالمسؤولية االعتراف تزايد
 االجتماعية الظروف أن إال لوجودها األساسي المبرر يعتبر كان والذي الربح تعظيم في تتمثل االقتصادية

 تلك تمارسها التي األنشطة نتيجة البيئة وتلوث الدخول في الكبير التفاوت كظهور المحيطة والبيئية
 تقييم في الوحيد العامل يعتبر يعد لم الذي”الربح تعظيم“ لوجودها األساسي المبرر من غيرت المؤسسات

 توفير عن فضال   االجتماعية، بمسؤولياتها المؤسسة التزام مدى بتحديد معنيا المحاسب أصبح وعليه األداء،
 صافي تحديد وبالتالي المؤسسة تقدمها أو تتكبدها التي االجتماعية والمنافع التكاليف عن المالئمة المعلومات
 من لنوعين تحملها صورة في اإلدارة مسؤوليات على انعكس الذي األمر لها، االجتماعية المساهمة
 الرفاه تحقيق في فتتمثل الثانية أما المشروع، لمالك االقتصادي الرفاه تحقيق في تتمثل األولى المسؤولية،
 .االجتماعي

 محاسبة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات أهمية .1
 والهيئات الدول قبل من المتزايدة المطالبة بعد للمؤسسات االجتماعية المسؤولية محاسبة أهمية تأتي
 هذا ويبرز اجتماعي، مضمون  لها التي البيانات عن باإلفصاح االقتصادية للمؤسسات المحاسبية والجمعيات

 1 :اآلتية النقاط استعراض خالل من االتجاه
 ضرورة أسباب  "AAA American Accountants Association"األمريكية المحاسبة جمعية إيضاح •

 االجتماعية؛ المسؤولية بيانات عن باإلفصاح المحاسبين اهتمام

 أنظمة لدراسة (AICPA) األمريكي القانونيين المحاسبين لمجمع التابعة اللجان من عدد تكوين •
 المجال؛ هذا في االقتصادية المشروعات لمعاونة وتطويرها، االجتماعية المحاسبة في القياس
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 مجال في سياساتها عن اإلفصاح بضرورة المؤسسات األمريكية المالية األوراق بورصات لجنة مطالبة •
 منها؛ تنفيذه تم وما البيئة تلوث محاربة

 في المنشورة المالية القوائم وأهداف مجال في النظر بإعادة بانكلترا القانونيين المحاسبين مجمع مطالبة •
 مستخدمي بين من بريعت المجتمع أن المجمع أوضح ولقد لمستخدميها، الجديدة المتطلبات ضوء
 ؛المجتمع أهداف لمقابلة المالئمة البيانات عن اإلفصاح يجب ثم ومن المنشورة المالية القوائم بيانات

 إذ الحقيقية تكلفتها تحديد عند اجتماعي مضمون  لها التي لألنشطة االجتماعية التكاليف إدخال تجاهل •
 سوف التي القرارات التخاذ المالئمة المعلومات من مجموعة في محاسبي نظام أي مخرجات تتمثل
 التكاليف حصر على فالتركيز .واالجتماعية االقتصادية األنشطة من مجموعة إلى بدورها تتحول

 تأثير له النشاط هذا كان إذا عما النظر بغض للنشاط الحقيقية التكلفة واعتبارها بالمؤسسة الخاصة
 البيئة تلوث إلى تؤدي التي الصناعات من العديد هناك المثال سبيل فعلى المجتمع، أو البيئة على
 ما البيئة على الضار التأثير وهذا ضوضاء إحداث أو المياه أو للهواء تلوث صورة في ذلك كان سواء
 ؛المعين للنشاط الحقيقية التكلفة تحديد عند االعتبار في تؤخذ ال اجتماعية تكلفة إال هو

 كان للمؤسسات،حيث االجتماعي األداء قياس مجال في المنافع دون  التكاليف جانب على التركيز •
 أرباحها وانخفاض االجتماعية مسؤولياتها تتحمل التي للمؤسسات الكلية التكاليف ارتفاع ذلك نتيجة
 مسؤولياتها تتحمل ال التي األخرى  ؤسساتبالم مقارنتها عند مالئم غير بمظهر إظهارها إلى أدى مما

 االجتماعية المنافع االعتبار في يؤخذ أن االجتماعي األداء دراسة عند األمر لبيتط لذا .االجتماعية
 .ثانية جهة من األنشطة لتلك االجتماعية والتكاليف جهة من المؤسسة أنشطة تسببها التي

 محاسبة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات أهداف .2
 1:في أهمهايمكن ذكر 

للمؤسسة عن طريق مقارنة التكاليف والمنافع تحديد وقياس صافي المساهمة االجتماعية  •
 االجتماعية حيث

 ؛ال يمكن استخدام األرباح كمقياس ألداء المؤسسة االجتماعي  

                                                             
1
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اتيجية وأهداف المؤسسة تقييم األداء االجتماعي للمؤسسة، وذلك من خالل ما إذا كانت إستر  •
 األرباحمستوى مرضي من  قاألولويات االجتماعية من جهة وطموح المشروع في تحقي تتماشى مع
 ؛ويتطلب هذا الهدف إيجاد مقياس مناسب لألداء االجتماعي أخرى من جهة 

هذه  إلىالمؤسسة تحتاج  إدارةتوفير البيانات المالئمة لكل من التقارير الداخلية والخارجية حيث  •
 ؛التقارير للوقوف على مدى وفائها لمسؤوليتها االجتماعية

ثر قرارات المؤسسة على أ) األنشطة التي نقوم بها المؤسسة والتي لها أثار اجتماعيةعن  اإلفصاح •
يصال، (صحة العاملين  .ةالمستفيدة الداخلية والخارجي األطرافلكافة  المخرجاتكل  وا 

أن أهداف محاسبة المسؤولية االجتماعية تركز على عنصرين  نستنبطمن خالل ما سبق يمكن أن 
 :هامين
 واضحة  بإجاباتوفيها ينتظر المجتمع من المحاسبة إمداده عملية القياس المحاسبي  أولهما

تنفيذ السياسات االجتماعية للمؤسسة في المجتمع وكيفية تنفيذ آثار ومحددة تساهم في تحديد 
  .سات ويتحقق ذلك بتوفر معايير محاسبية للقياس االجتماعيتلك السيا

  والتي تتطلب محاسبين ذوي مهارة وخبرة متخصصين من عملية التوصيل المحاسبي ثانيهما
حيث مهارة العرض وطرق اإلفصاح ومهارة القياس أي يجب توفر الكم والنوع الكافيين في 

 .القوائم المالية لجعلها ذات مصداقية وفعالة
 االجتماعي للمؤسسة األداءقياس : المطلب الثاني

 االجتماعية، التقارير وا عداد المعلومات توفير االجتماعية المسؤولية محاسبة أهداف أبرز من إن
 أو داخلية معوقات دون  االجتماعي األداء عن باإلفصاح المؤسسات التزام مدى تعكس أن شأنها من والتي

 المستخدمين كافة استفادة وهو .إعداده من الهدف إلى للوصول وتكامله اإلفصاح شمولية على تؤثر خارجية
 التكاليف لقياس المناسب القياس استخدام وكذلك االستثمار عمليات في الصائبة القرارات التخاذ به والمهتمين
تباع دقيق بشكل للمؤسسة االجتماعية  االجتماعية ألنشطتها التكاليف تحديد في المستخدمة المعايير وا 
  .الصحيح القياس إلى للوصول
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 االجتماعيمفهوم القياس المحاسبي لألداء :  أوال
 معايير أساسية لتمييز بين األنشطة االجتماعية واألنشطة االقتصادية .0

 1:وهما االقتصادية واألنشطة االجتماعية األنشطة بين للتمييز معيارين هناك
 التي األنشطة هي االجتماعية فاألنشطة، بالنشاط القانوني اإللزام وجود أوعدم وجود  :األول المعيار 

 هي االلتزام أو االختيار صفة أن أي المجتمع، تجاه المشروع بالتزامات لإليفاء ااختيار  المؤسسة تنفذها
 .ال أم اجتماعي كان إذا فيما النشاط طبيعة تحدد التي

 الطبيعة ذات األنشطة كل تشمل االجتماعية األنشطة أن أي ذاته النشاط معيار هو : الثاني المعيار 
 وجود على المعيار هذا أن أي اختيارية، بصفة المؤسسة بها تقوم التي األنشطة فقط وليس االجتماعية

 .وجوده عدم أو قانوني إلزام وجود عن النظر بغض للنشاط االجتماعية الصفة

 :التالية لألسباب أفضل الثاني المعيار أن نجد المعيارين هذين بمقارنة 
ة، واجتماعي اقتصادية طبيعتين وفق الواحد النشاط معالجة إلى يؤدي القانوني اإللزام بمعيار األخذ إن

 إضافية بجهودؤسسة الم ت قام إذا أما اقتصاديا، النشاط هذا فيعتبر للقانون  تنفيذا ما بنشاط المؤسسة كقيام
 يؤدي النشاط طبيعة بمعيار األخذ وبالتالي اجتماعية أنشطة تعتبر الجهود هذه فإن القانون  يتطلبه ما تفوق 
 عن اإلفصاح هو االجتماعي األداء لقياس األساسي الهدف أن بما ،األمر هذا مثل حدوث تجنب إلى

 االقتصادية النظر وجهة هي تبنيها يجب التي النظر وجهة فإن االجتماعية باألنشطة الخاصة المعلومات
 أنشطة يعتبر ذلك وماعدا اقتصادية أنشطة هي الربح تحقق التي فاألنشطة ،ةالقانوني النظر وجهة من أكثر

 .اجتماعية

  كل في واالقتصادية االجتماعية لألنشطة واحدة معالجة إلى يؤدي النشاط طبيعة بمعيار األخذ إن
 اقتصادية تعتبر ما بلد في اجتماعية تعتبر التي األنشطة فإن القانوني اإللزام بمعيار األخذ تم إذا أما الدول،

 يؤدي قد آلخر وقت من نفسه البلد في حتى قانوني إلزام وجود عدم أو وجود حسب وذلك ،آخر بلد في
 .بالعكس أو اجتماعي إلى اقتصادي من النشاط طبيعة تغير إلى القانوني اإللزام
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 مفهوم التكاليف والمنافع االجتماعية .0
 المتولدة عن السلبية اآلثار نتيجة المجتمع يتكبدها التي التضحية" بأنها االجتماعية التكاليف تعرف

 األعمال ؤسساتم على كان اجتماعية أضرارا تعتبر فهي بذلك و األعمال ؤسساتلم االقتصادية األنشطة
 عنها يتولد األضرار التي من غيرها و الضوضاء و البيئي كالتلوث حدوثها، لتجنب الالزمة اإلجراءات اتخاذ

".المجتمع يتحملها عالج و إصالح تكاليف
1

 

 والمنافع االجتماعيةقياس التكاليف : ثاالث
 االقتصادية المجاالت في العشرين القرن  من األخيرة العقود في العالم شهده الذي التطور إن
 المؤسسات لهذه أصبح حيث ،االقتصادية المؤسسات ووفرت حجم في تطور إلى قاد ،والسياسية واالجتماعية

 القيم من أسس على مبنيا   محاسبي نظام وجود األمر تطلب لذا النطاق واسعة واجتماعية مالية تأثيرات
، للمؤسسة المحاسبية للمعلومات نظاما   المحاسبة كانت حيث السابق في سائدا   كان كما وليس االجتماعية

 ومنه المؤسسة لتصرف الخارجية اآلثار ليشمل يمتد بحيث المحاسبي القياس في توسعا   الذي تطلب األمر
نما االقتصادية مؤسسةال لنشاط الداخلية باآلثار فقط تهتم ال االجتماعية فالمحاسبة ا   الخارجية باآلثار أيضا و 

 .االجتماعية والمنافع بالتكاليف تتمثل والتي لها
 :بالمفهوم الواسع قياس تكاليف االجتماعية .0

 أساس في القصور مشكلة لمعالجة جاء االجتماعية للتكاليف الواسع بالمفهوم األخذ أن المفروض من
 المؤسسة تلحقها التي األضرار خضوع كيفية في تتمثل جديدة مشكلة ستخلق المعالجة هذه أن إال القياس،
 فمثال االجتماعية، التكاليف تمثل نقدية قيم إلى القياس هذا ترجمة إمكانية ومدى الكمي، للقياس بالمجتمع

 تحديدها يمكن ال المؤسسة نشاط عن الناشئة الضوضاء نتيجة المجتمع يتحملها التي السلبية اآلثار قيمة
 معالجة ولغرض ،الضوضاء تلك إحداث في المؤسسات من مجموعة الشتراك نظرا المباشر القياس بطريقة
 رقم إلى الوصول على تساعد فهي المباشرة غير القياس طرق  إلى المحاسبي الفكر التجأ الجديدة المشكلة
 حدوث منع تكاليف اتخاذ فيمكن االجتماعية للتكلفة بديال الحالية القياس ظروف في وصفه يمكن تكلفة

 ممكن غير المباشر القياس أن طالما مباشرة بطريقة األضرار هذه قيمة قياس عن كبديل االجتماعية األضرار
 .عمليا
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  :قياس المنافع االجتماعية .0
 ألطراف المقدمة كالتبرعات االقتصاديةالمؤسسة  خارج من تكون  قد ألطراف المتحققة الفوائد بها يقصد

 ومنح المساكن كبناء الوحدة داخل للعاملين تتحقق منافع أو ،وغيره الطلبة وتدريب المجتمع في عديدة
  .تمارسها التي األنشطة وحسب مؤسسة ال خارج أو داخل سواء واحد أن في األطراف لكل أو تآالمكاف

 نشاط عن الشامل اإلفصاح تواجه التي الجوهرية المشكلة يعتبر االجتماعية المنافع قياس نإ
 والتطويرأو البحث نشاط من عليها يحصل للمنفعة نقدية قيمة تقدير يمكن كيف فمثال   االجتماعية المسؤولية

 قياس أن الشك مما ،الخاص نشاطها من نشأ الذي البيئة تلوث من للحد بمجهودات مؤسسة ال لقيام نتيجة
 فأساليب كبير حد إلى الشخصي للتقدير تخضع تحكيم طرق  إلى اللجوء بالضرورة يتطلب االجتماعية العوائد
 عن لإلفصاح متكامل نموذج بناء في عليها االعتماد يمكن  التي بالدرجة بعد تتطور لم المحاسبي القياس

 1.االجتماعية المعلومات
  :االجتماعية المسؤولية مجاالت قياس .3

تطبيق القياس الكمي إال أن القياس المحاسبي على الرغم من وجود صعوبات جمة تحول دون 
المقدر بأرقام تقريبية أفضل بكثير من عدم القياس نهائيا وبصورة عامة فإن قياس المسؤولية االجتماعية ألية 

  2".*العقد االجتماعي"مؤسسة ينطوي على مفهوم 
 مدخل باعتمادوذلك  االجتماعيوتتحدد قياس المسؤولية بأربعة مؤشرات تمثل أركان هيكلية األداء 

 لمجاالت المسؤولية االجتماعية وغير النقدي  النقدي قياسحيث يتم ال 3:كالتالي *األبعاد متعدد القياس
                                                             

 مصرف في تطبيقية دراسة: الحرة التجارة مناطق وجود ظل في المباشر األجنبي االستثمار جذب من المتحققة االجتماعية والمنافع الكلف: "خديجة جمهة الزيني  -  1
 .11.، ص5001بغداد، العراق، ، 25اإلدارة واالقتصاد، العدد :مجلة :في ،"العراقي االئتمان

 
2- Geore Balabanis And Others : " Corporate Social Responsibility And Economic Performance In The British Companies: 

Are The Linked?", European Business Review, Vol.18,No1 ,2001, P.26. 

 بين التعاقدية العالقة على ويترتب  .ضمنية أو صريحة تكون  قد العالقة هذه أن إذ المجتمع تعاقدية مع بعالقة ترتبط إنما مؤسسة أية أن مفاده :العقد االجتماعي* 
  :هما رئيسيتين بوظيفتيناألخيرة تقوم هذه  أن والمؤسسة المجتمع

 .للمجتمع ومرغوبة نافعة خدمات أو منتجات تقديم تتضمن والتي :اإلنتاج وظيفة  -
 أصال والتي تشكل بعدالة، المجتمع في المتواجدة المجموعات على واالجتماعية االقتصادية والمكاسب العوائد توزيع بل المنتجات، توزيع ليس وهنا :التوزيع وظيفة  -

 .مواردها المنظمة منها تستمد التي القاعدة
يعتمد هذا االتجاه إلى قياس التأثيرات المترتبة على أنشطة المؤسسة االقتصادية بمقاييس مختلفة و ذلك لصعوبة قياس بعض عناصر : األبعاد متعدد القياس مدخل* 

ار هما تضفيه ا عن هذه اآلثهذه األنشطة نقديا مما توفر معلومات لمتخذ القرار تعكس تباين أبعاد هذه األنشطة بشكل سليم باإلضافة إلى أنها تضفي داللة أكثر وضوح
وفيه يتم وصف الظاهرة النشاط المراد قياسه بأسلوب إنشائي وصفي،  :أسلوب القياس الوصفيهذه المعلمات ذات الطبيعة المالية لذا فإن هذا االتجاه يتسع ليشمل 

 .يستخم لتوفير معلومات كمية عن تأثيرات األنشطة التي ال يمكن قياسها إال نقديا :وأسلوب القياس الكمي
 .121.ص ،5000طبعة، .د ،اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، االجتماعية للمشروع والمسؤوليةالمحاسبة عن التأثيرات البيئية : عباس بدوي  -  3
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 في مجال المسؤولية االجتماعية  العمليات التي تقوم بها المؤسسة لكل مالية ترجمةالقياس النقدي يمثل 
            المؤسسة نظر وجهة من والمنافع  األضرار عناصر قيمة تعكس التى األسعار بمثابة إال هو ماأو 
 .بصفة عامة المجتمع و
 :البشرية الموارد مجال قياس .أ 
 البشرية الموارد مجال عمليات لتأثيرات النقدي قياس 

اإللزامي ما تكون ذات الطابع  غالبا الموارد البشرية مجال في المؤسسة بها تقوم التياإلنتاجية هي العمليات 
 :وتتمثل في

 مهاراتهم زيادة إلى العاملين تدريب يؤدي: للعاملين الفنية الكفاءة لرفع التدريب برامج وتنفيذ إعداد -
 فيما االجتماعية المساهمة ولقياس المتوقع، الدخل زيادة إلى سيؤدي والذي إنتاجيتهم زيادة وبالتالي
 ؤسسةالم مساهمة لتقدير كأساس البرامج هذه تكلفة على االعتماد يمكن العاملين، تدريب برامج يختص

 ؛المجال هذا في
 تتصف مادية عمل بيئة توفير في ؤسسةالم مساهمة تعد  :باألمن تتصف مادية عمل بيئة توفير -

 القوانين تفرضها حيث اإلجبارية، االجتماعية بمسؤولياتها التزاما بها يقوم التي المساهمات من باألمن
 المقابل على للعاملين المادية الرفاهية وتتوقف : للعاملين المادية الرفاهية تحسين في المساهمة -

 ونسبة قانونا المحدد األجر على تزيد إضافية مبالغ العامل تقاضىأي   عليها يحصلون  الذي المادي
 المبالغ أما نشاطه، على العامل مكافأة قبيل من المبالغ تلك تكون  إنتاجية في الزيادة نسبة مع متساوية

  ؛ ؤسسةللم االختيارية االجتماعية المساهمة قبيل من فتعد ذلك عن تزيد التي
 إما للعاملين، سكنية وحدات مينأت إلىالمؤسسات  بعض تتجه قد :للعاملين سكنية وحدات توفير  -

 أن إلى اإلشارة وتجدر ،ؤسساتالم هذه قبل من خاصة مبادرة خالل أومن قانونية لمتطلبات امتثاال
 المساهمة قبل من تعد ال األرباح من لهم المخصصة النسب من تمويلها يتم التي العاملين مساكن

 نفقات ؤسسة الم تتحمل أيمؤسسة لل المملوكة العاملين مساكن على ذلك يقتصر حيث االجتماعية
 التضحية قيمة إيجاد في يتمثل فهو المساهمة، هذه تقييم في المستخدم األساس عن أما حيازتها

 ؛العقارات بهذه االنتفاع حق مقابل للمستأجرين
 من يتحمله ما تقدير إما هو المساهمة هذه قياس في المعتمد واألساس :العاملين نقل وسائل توفير  -

 بهذه استفادتهم نتيجة منافع من للعاملين يتحقق ما تقدير خالل أومن الوسائل هذه توفير مقابل تكاليف
 .الخدمة
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 البشرية الموارد مجال عمليات لتأثيرات النقدي القياس غير 
 القياس استخدامعلى  البشرية الموارد مجال عمليات لتأثيرات النقدي غير في القياسبينما يعتمد     

 توضح مؤشرات التدريب، برامج من المستفيدين العاملين عددعن  معلوماتمن خالل  للنشاط، الوضعي
 .باألمن تتصف مادية عمل بيئة توفير في ؤسسةالم جهود

  :المنتج مجال عمليات قياس .ب 
 تدور ما غالبا لذلك المستهلك، حماية إلى أساسا تهدف التي العمليات على المنتج مجال ينطوي  

 أهم ولعل المستهلك، حماية شان في القوانين تتطلبه ما حدود في اإلجبارية المسؤولية نطاق في العمليات هذه
 آمان اختيار وعملية المنتج، لجودة القياسية المواصفات على الرقابة عملية هي المجال هذا عمليات

 .) المنتج مجال عمليات عليها تنطوي  التي االجتماعية المساهمات تأثيرات قياس يلي فيما ويتم استخدامه،
 المنتج لتأثيرات النقدي القياس   

 االلتزام عن تنشأ التي المساهمات تلك وهي المستهلك حماية توفير في ؤسسةالم مساهمات لقياس
 أساس على المساهمات هذه قياس ويتم االستخدام، آمان واشتراطات للجودة القياسية بالمواصفات

 المواصفات لتحقيق ؤسسةالم تتحملها التي المبالغ إجمالي في تتمثل والتي الضرر تجنب تكلفة
 تحقيق منه مساهمة إضافية مبالغ من يتحمله وما اإلجبارية، االجتماعية بمسؤوليتها وفاءا القياسية

 هذه وتتحدد االختيارية، االجتماعية لمسؤوليتها امتثاال القياسية المواصفات من أفضل مواصفات
 وغير تشغيلها ومصاريف المنتج أمان واختيار الجودة على الرقابة ومعدات أجهزة تكلفة بمقدار المبالغ
 هلكللمست الحماية توفير لها ؤسسةالم تحمل نم الدافع يكون  التي التكاليف من ذلك

 المنتج عمليات لتأثيرات النقدي غير القياس:  
 لمساهمات اجتماعية داللة تعطي معلومات توفير إلى المنتج عمليات لتأثيرات النقدي غير القياس يؤدي
 ومن السالبة، للمساهمات بالنسبة النقدي،خصوصا القياس يوفره مما أفضل المجال هذا فيؤسسة الم

 عدد العمالء، من المرتدة البضاعة كمية العمالء، شكاوى  عدد)النقدي غير القياس على األمثلة
 (.المنتج استخدام عن تنشأ التي الحوادث

  البيئية المساهمات مجال عمليات قياس .ج 
 الطبيعية، البيئة نوعية على تؤثر التي العمليات من مجموعة على البيئية المساهمات مجال ينطوي 

حداث الهواء تلوث مسببات بتجنب تتمثل والتي  تلوث من تقلل بطريقة المخلفات من والتخلص الضوضاء وا 
 العمليات تأثيرات خصائص لتعدد ونتيجة .للبيئة الجمالي المظهر تحسين في والمساهمة والتربة المياه
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 عليها ينسحب موحد عام كمي بمقياس مباشرة قياسها يصعب فإنه البيئية، المساهمات بمجال المرتبطة
 العمليات لقياس مالئمة المداخل أكثر أنه على التأكيد سبق الذي األبعاد متعدد القياس مدخل فإن لذا جميعا،
 العمليات لتأثيرات النقدي غير والقياس النقدي القياس كيفية دراسة سيتم حيث االجتماعي، المضمون  ذات

 .البيئة نوعية على تؤثر التي االجتماعية
 البيئية المساهمات عمليات لتأثيرات النقدي القياس 

 من األدنى الحد يحقق بها االلتزام أن ويفترض للتلوث، قياسية مستويات القانون  يحدد ما غالبا
 االجتماعية بالمسؤولية ترتبط البيئية المساهمات مجال عليها ينطوي  التي العمليات فإن لذا؛ البيئة سالمة

  .ؤسسةالم مساهمات قيمة قياس وعند ،ؤسسةللم اإلجبارية
 الهواء تلوث مجال في:  

 تعد والتي التكاليف من مجموعة الهواء لتلوث القياسية المستويات بتحقيقؤسسة الم التزام على يترتب
 الرقابة لعمليات اإلجبارية االجتماعية المسؤولية أعباء قياس يتم لذلك الدولة، تفرضها إجبارية تضحية بمثابة
 هذه بنود أهم ومن الهواء، تلوث على رقابة برامج من المنظمة به تقوم ما تكلفة بمقدار الهواء تلوث على

 بإدارة المتعلقة اإلدارية المصروفات تشغيلها، ومصروفات التلوث رقابة وأجهزة معدات اهتالك: هي التكلفة
 الرقابة عمليات تكلفة أيضا التكلفة ضمن تدخل كذلك ، بالتلوث الخاصة البحوث تكاليف و البرامج هذه

  .االختيارية المسؤولية ألعباء تجسيدا تعد والتي الهواء لتلوث اإلضافية

 والتربة المياه تلوث مجال في 
 في منها التخلص يتم التي السائلة المخلفات في توافرها يجب واشتراطات مواصفات الدولة تضع

 واالشتراطات المواصفات هذه وتعد الصناعية، المنظمات أنشطة عن والناتجة األرض، أوفي المائية المجاري 
 لتلوث المسببة العناصر من أكبر بدرجة عليها السيطرة بإمكانية والتربة المياه لتلوث قياسية مستويات بمثابة
 كيميائية، غير أو كيميائية متعددة بطرق  معالجتها خالل من العناصر هذه على القضاء يمكن حيث الهواء،
 فرصة من أكبر والتربة المياه تلوث مجال في اختيارية اجتماعية مساهمات وجود إمكانية تكون  السبب ولهذا
 بقيمة الموجبة االجتماعية المساهمات قياس يتم وهنا الهواء، تلوث مجال في المساهمات هذه وجود

 بالنسبة أما ،منها أفضل مستويات تحقيق أو القياسية المستويات لتحقيق المنظمة يتحملها التي التضحيات
 المخلفات لمعالجة الالزمة التكلفة تقدير يتم بحيث تقديرية أسس على اعتمادا قياسها فيتم السالبة للمساهمات

 .منها التخلص قبيل
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 البيئية المساهمات مجال عمليات لتأثيرات النقدي غير القياس 
 تتوافر ال قد مادية إمكانية توافر البيئية المساهمات لمجال االجتماعية للتأثيرات النقدي القياس يتطلب 

 القياس على االعتماد فرصة فان لذلك االجتماعية، مسؤوليتها عن اإلفصاح في ترغب التي ؤسساتللم
 مدى كتحديد كمي قياس بشكل النقدي غير القياس يتخذ وقد أكبر، تكون  قد التطبيق في النقدي غير
 غير شكل ياسالق هذا يأخذ وقد أنشطته، عن تصدر التي للمخلفات القانونية بالنسبؤسسة الم التزام

 .ؤسسةالم أنشطة عن الناتجة المخلفات تسببها التي األمراض خطورة مدى عن اإلفصاح يتم كأن كمي،

 (المجتمع) العامة المساهمات مجال عمليات قياس .د 
 أنها بمعنى عامة، تأثيراتها بأنالعامة  لمساهماتا المجالهذا  عليها ينطوي  التي العمليات تتسم 
 فئة على أضرار منع أو منافع تحقيق المباشرة غايتها كانت إن و حتى المجتمع أفراد جميع على تقع

 .معينة اجتماعية
 العامة المساهمات مجال لتأثيرات النقدي القياس 

 هذه من نوعية بين التمييز يجب العامة المساهمات بمجال المرتبطة العمليات تأثيرات ولقياس 
 :العمليات
 مباشرة بطريقة االجتماعية المشكالت حل في المنظمة بالمساهمات تتعلق وهي :المباشرة العمليات 

 الفئات على العمليات هذه تأثير يقع ما وغالبا معينة، اجتماعية بعمليات قيامه خالل من
 المنطقة كسكان مباشرة غير بصورة ترتبط أو كالعاملين ،ؤسسةبالم مباشرة ترتبط التي االجتماعية
 تحسين في مساهمات المعوقين، توظيف زائدة، عمالة توظيف ذلك مثال ،مؤسسةال فيها الموجودة
 التعليم، ومؤسسات العلمية األبحاث دعم مساهمات والفقيرة، المحتاجة لألسر المعيشية الظروف

 أن إما وهي الخيرية، والمنظمات الجمعيات دعم مساهمات رياضية، وأندية ثقافية مراكز توفير
  .اختيارية مساهمات أو إجبارية مساهمات تكون 

 المسؤولية نطاق في تدخل المباشرة غير العمليات أن إلى اإلشارة سبق  :المباشرة غير العمليات 
 على يصعب لدرجة بالعمومية تتصف ما غالبا العمليات هذه وتأثيرات االختيارية، االجتماعية

 قيمة هو المساهمات هذه قيمة تقدير في المستخدم فاألساس لذا منها، نصيبها تقدير ؤسسةالم
 أنه النهاية في اإلشارة وتجدر .العمليات بهذه للقيام أعبائها ؤسسةالم تتحملها التي التضحيات
 وخصوصا الوصفي، القياس إلى اللجوء يتم فإنه العامة، للمساهمات الكمي القياس إلى باإلضافة
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 بها تقوم التي العامة المساهمات خلق في تقع التي االجتماعية األهداف توصيف أجل من
 .ؤسسةالم

 العامة المساهمات مجال لتأثيرات النقدي غير القياس:  
 االجتماعية العمليات لتأثيرات النقدي القياس نتائج توضح التي المعلومات إلى باإلضافة

 معلومات يوفر أن يمكن نقدية غير كمية صورة في التأثيرات هذه قياس فإن العامة، المساهمات لمجال
 عن يزيدون  الذين العاملين عدد:المعلومات هذه أمثلة ومن وضوحا، أكثر واجتماعية بيئية داللة تضفي
 تم الذين ؤسسةالم خارج من األفراد عدد العاملين، إجمالي إلى المعوقين نسبة ،مؤسسةال حاجة

 .الخ...تدريبهم

 .للمؤسسة االجتماعي األداءمعايير قياس : ثانيا
الجانب  جسدتو  خدمت أنه اعنه نقول أن نستطيع الدولية الساحة في قياسية ومواصفات معايير مناك نه

 :ومن هذه المعايير  نذكر  االقتصادية المؤسسة فياالجتماعي 
 :جمعية المحاسبين األمريكيةمعيار قياس األداء االجتماعي حسب  .1

 1113عام  األمريكية المحاسبين جمعية وضعتها التي العامة المحاسبية المعايير أن البعض يرى 
 1:االجتماعية تتمثل في المعايير فإن األساس هذا وعلى أسلوب، أنسب هي 1966 عام في ونشرت

تكون البيانات و المعلومات المحاسبية المتعلقة بالنشاط  أنحيث البد :معيار الصالحية -
 األثرن تنعكس التقارير االجتماعية أواالرتباط بالهدف من استخدامه و االجتماعي وثيقة الصلة 

االجتماعية المستفيدة  واألطرافالمصلحة  أصحابالمطلوبة قياس نتائجها لجميع  لألنشطةاالجتماعي 
القوائم  إعدادالمرجوة من  األهدافوفي الوقت المناسب وبشكل يحقق  ،قةبصورة حقيقية تبعث على الث

 ؛االجتماعية الختامية
يتبلور مضمون هذا المعيار في ضرورة تحديد الحقائق والتقارير عنها  :معيار الخلو من التميز –

بها  استخدام طرق القياس التي يظهر أوتنطوي على أي تحيز بالتضمين  ث اليبنزاهة وتجرد، وبح
العوائد  أوالتميز واضحا، واالعتماد على طريقة موضوعية للقياس المحاسبي سواء للتكاليف 

 ؛االجتماعية
                                                             

: متوفر على الرابط. 500. ، جامعة االسراء، عمان ، االردن، صمحاسبة المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمالعدون مهدي الساقي، عبد الناصر نور،  -  1
unpan1.un.org/intradoc/groups/.../UNPAN006101.pdfيومعليهاالطالع91/19/4192تم. 
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 األهدافعدم تحقق أو تحقق  أسبابمضمون هذا المعيار يكمن في تبيان  :النسبيةمعيار  -
شباع اإلقناعدرجة  إلىيكمن الوصول  االجتماعية حتى حاجة طالبي المعلومات االجتماعية، وكذلك  وا 
 ؛يعرف النتائج االجتماعية لنشاط المؤسسة أنحق المجتمع في 

التكلفة التاريخية المتعارف عليه في  مبدأيقابل هذا المعيار :معيار التكلفة االجتماعية التاريخية -
انه في ظل القياس  إالمجال القياس المحاسبي للنشاط االقتصادي، وبالرغم من تعرضه للنقد الشديد 

هذا المعيار لما يتحقق عنه قدر ليس بالقليل من  أهميةتزداد  أناالجتماعي يتوقع  لألداءالمحاسبي 
 ؛الموضوعية والقابلية للمقارنة

 جال المحاسبة االجتماعية بدال منيحل هذا المعيار في م أنويمكن  :العائد االجتماعيمعيار  -
يتسع ليشمل العوائد االجتماعية غير القابلة للقياس  ألنهفي مجال المحاسبة المالية،  اإليرادتحقيق  مبدأ

 ؛النقدي المباشر وال يوجد لها سعر في السوق 
يقابل هذا المعيار مبدأ مقابلة  :لها مسببةبالتكاليف المعيار مقابلة العوائد االجتماعية  -

بالتكاليف في حالة المحاسبة المالية يعني مقابلة العوائد االجتماعية  لكل نشاط اجتماعي  اإليرادات
هاذ العائد ويتسع ليشمل  أحدثتتحت كل مجال من مجاالت المسؤولية االجتماعية بالتكلفة التي 

 .التكاليف االجتماعية أولقياس االجتماعي مستحدثة في اال األساليب
الفكر المحاسبي  يتخذ معيارين لفصل التكاليف االقتصادية عن  من خالل كل هذه المعاير نلتمس أن

 والوفاء المؤسسة بأدائها القانون  يلزم التي .ألنشطةاوهو معيار إلزامي قانوني حيث أن  ،التكاليف االجتماعية
 تلك بتحمل يلزمها القانون  أن اعتبار على اقتصادية تكاليف وتعتبر اجتماعية أنشطة تكاليف تكون  ال بها

ال ،التكاليف  إلزام على القانون  ينص المثال سبيل فعلى ،بذلك تفي لم إن القانون  قبل من مساءلتها جرت وا 
لى من للعاملين النقل وسائل بتوفير المؤسسة  للعاملين الصناعي األمن وسائل توفير تكاليف وتحمل عملهم وا 
 ال إلزاميومعيار غير  ،لهم وهو ما نلتمسه في معظم المؤسسات االقتصادية المقدمة الصحية الرعاية وتوفير
 الذي هو تحقيقه إلى ؤسسةالم تسعى الذي فالهدف االجتماعية، باألنشطة للقيام ؤسسةالم إلزام لىع ينص
المساهمات والتبرعات التي تمنحها للمؤسسات االجتماعية، ومثال على ذلك  التكاليف هذه بتحمل يلزمها

 .صورتهاالخيرية بدافع تحسين 
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 الدولية  حسب المواصفاتاالجتماعي  األداءر قياس يمعاي .2
 ISO إلى وصلت أن إلى طورت وقد االجتماعية، بالمسؤولية ارتبطت التي المعايير من العديد هناك

يتم مقارنة معايير قياس دور ، وتحقيقها االجتماعية المسؤولية لتطبيق مداخل عن تعبر وكلها  26000
المؤسسة من خالل التزامها االجتماعي تجاه األطراف ذات المصلحة أما تاريخيا عبر فترة من الزمن للوقوف 

مؤشرات مع على تطور األداء أو مقارنة مع مؤشرات أداء مؤسسات مماثلة في المجتمع، أو يتم قياس تلك ال
 .معيار أداء اجتماعي يتم االتفاق عليه في مجاالت العمل االجتماعي يطلق عليه معيار الصناعة

   (SA8000,2000) االجتماعية المساءلة معيار .3
 المساءلة بنظام أيضا يدعى االجتماعية للمؤسسات  المسؤولية في المتخصص الدولي المعيار

 منظمة طرف من 1997 أكتوبر في أطلق والذي ،SA8000 (Social Accountability 8000) االجتماعية
 .المتحدة الواليات في مؤسساتلل والبيئية واالجتماعية اإلدارية الممارسات تحليل في متخصصة أمريكية
 تعمل دولية مواصفةهو عبارة عن   5000.1 سنة للتقييس البريطاني المعهد بعد فيما وطوره أعتمده والذي
 االجتماعية المسئولية لتقييم العمل بيئة داخل السليمة االجتماعية الممارسات تطوير وتطبيق على

  .للمؤسسات
 مؤسساتال وخروقات تجاوزات كبح بضرورة تنادي التي للمطالب استجابةSA8000 وبرز معيار 

 منخفضة عمالة تكلفة توفر والتي المستضيفة، الدول في العاملين لألفراد بالنسبة الجنسيات المتعددة
ا  لحقوق  العالمي واإلعالن الدولية العمل لمنظمة الدولية االتفاقيات على  SA8000معيار يستند حيث2.جد 

 لهذا المطابقة شهادة على المؤسسة حصول من الغرض أما .الطفل لحقوق  المتحدة األمم واتفاقية اإلنسان
 تصدرها التي القوانين وفق العمل متطلبات مع تماما ومتوافقة اإلنسان حقوق  تحترم نهاأ إظهار فهو المعيار،
للمساءلة  القياسية المعيارية والمتطلبات بالشروط والخاصة ةوالمتضمنة البنود الرئيسي الدولية المنظمة

 3:اآلتي تشمل والتي االجتماعية
 يقل الذين األطفال توظيف أو استخدام بعدم تتعهد أن مؤسساتال على يجب :األطفال عمالة منع  -

 يتواجد أن يجب حيث الشركة سياسات من متبعة سياسة الحالة هذه تكون  نأو  ،سنة 15 عن سنهم
 سنة 18 من األقل العمرية الفئة توظيف بعدم االلتزام كذلك المدارس في السن في هذه هم من

                                                             
1 Nathalie Costa, Op.Cit, P: 62 
2
 Groupe AFNORE :développement durable et entreprises: un défi pour les managers, 2eme édition, 2008, P. 

90. 
 .116-111.ص.عبد الرحمان العايب،  مرجع سبق ذكره، ص-  3
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 أو صحية غير عمل بيئة في تشغيلهم عدم كذلك محدودة عمل وبساعات المدارس دوام فترة خالل
 ؛األمان شروط فيها تتوفر ال

 الثبوتية األوراق حجز بعدم االلتزام وكذلك :الصور من صورة بأي القسرية العمالة ممارسة عدم  -
 المرتبات حجز عدم وكذلك ، غيرها أو الشخصية إثبات وثائق أو ،السفر جوازات  ،للعاملين
 ؛العمل في للبقاء العاملين على للضغط منها جزء أو واألجور

 السالمة مستلزمات وكل اإلنسانية الصحية الشروط فيها تتوفر :عمل بيئة أو مناخ تهيئة   -
 والنظارات واألحذية الواقية والمالبس السالمة أدوات بتوفير بوضوح الشركات تلتزم حيث واألمان
 واجب من كذلك، مخاطرة دون  آمن بشكل عمله أداء على العامل يساعد مما وغيرها والقفازات

 بالنظافة االهتمام مع المهنية والسالمة باألمن خاصة تدريبية دورات في العاملين زج مؤسساتال
 ؛الصحية العمل مستلزمات من وغيرها للشرب ةحالصال للمياه وتوفير

 المساومات ممارسة:  المهنية واالتحادات العمالية باالنتساب للنقابات العاملين حقوق  كفالة  -
 أو التمييز ممارسة أو اإلساءة وتجنب المعيشية ظروفهم وتحسين حقوقهم على للحصول الجماعية

 ؛بينهم الفرقة بث
 ممارسة أو التمييز وعدم كفاءاتهم وفق ذلكو : العاملين جميع بين التعامل في العدالة ضمان  -

 من الفصل أو والمكافآت األجور أو التدريب فرص إتاحة أو الترقية أو التعيين في سواء العنصرية
 الديني أو الطائفي أو العرقي االنتماء مثل موضوعية غير ألسباب التقاعد على اإلحالة أو العمل

 التهاون  عدم الشركة سياسات في واضحا يكون  أن يجب كذلك ،الفكري  أو الحزبي أو الجنسي أو
 التمييز ممارسة إلى يشير معنويا أو ماديا كان سواء االستغالل أو التهديد أشكال من شكل أي مع
 ؛العاملين بين

 للعامل لفظية أو نفسية أو جسدية عقوبة بتوجيه السماح عدم: التأديبية الضوابط وتدقيق مراجعة  -
 ؛تطرف بدون  القانونية واإلجراءات القواعد تتبع أن يجب حيث

 ساعة 60 أقصى وبحد أسبوعيا عمل ساعة 48 تتجاوز ال حيث :للعمل الزمنية بالفترات االلتزام  -
 عامل أي حق من فان كذلك مجزية أجور مقابله تدفع أن يجب اإلضافي العمل وأن أسبوعيا، عمل

 .؛أسبوعيا راحة يوم على الحصول
 واللوائح القوانين وفق تكون  أن يجب :للعاملين المدفوعة التعويضات أو والمكافآت األجور  -

 مؤسساتال أن و األمر لهذا االحتياجات لسد كافية المدفوعة األجور تكون  أن مراعاة مع المنظمة
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 كذلك .كعقوبة األجور من جزء باقتطاع السماح عدم مع للعامل األساسيباألجر  تلتزم أن يجب
 والحسومات يتقاضاها التي باألجور الخاصة التفاصيل كافة على طالعباإل للعامل السماح يجب
 . 2003 عاممن  بداية اقتطاعها جرى  التي

 AA1000 (0112) معيار .4
لتقييم األداء االجتماعي وضع هذا المعيار من قبل معهد المسؤولية االجتماعية واألخالقية وهو موجه 

إلثراء الحوار النزيه والفعال مع األطراف ذات المصلحة ومساعدة المؤسسة في الحصول  يهدف، و للمؤسسة
 1.االقتصادي واالجتماعي والبيئي على احتياجاتها المختلفة من التسيير الجيد وتحقيق التوازن 

 :ويتم تطبيق هذا المعيار عبر مرحلتين
 ويضم ثالث خطوات :التخطيط

  ؛التي توضح التزامات المؤسسة وعمليات المراقبة اإلجراءاتوضع 
  ؛(تحديد العالقات)التي تتعامل معها المؤسسة  األطرافتحديد 
 تعريف وتحليل القيم. 

 تضم خمس خطوات:  المأخوذة في الحسبان االعتبار
 االقتصادي،  األداء :الثالثة األضالع إطارالمؤسسة في  وأداءشاطات نتحديد القضايا المتعلقة ب

 االجتماعي والبيئي؛
  التزامها اتجاه  إطارالجغرافية والوحدات الوظيفية في  األماكنالعمليات وذلك بتحديد  أهميةتحديد

 المتعاملة معها؛ األطراف
  المؤسسة والقيم والطموحات  وأهدافبقيم  )وتضم المؤشرات المرتبطة  األداءتحديد مؤشرات

 ؛(ومعايير وتوقعات المجتمع األطرافالمحددة بالتشاور مع كل 
  ؛ييئالبو  االقتصادي، االجتماعي :المختلفة أداءاتهااستقبال المعلومات حول 
  ووضع مخطط للتحسين فاألهداتحليل المعلومات وتحديد. 

 ISO 26000 معيار المسؤولية االجتماعية  .2
 بهدف االجتماعية بالمسئولية تختص إستراتيجية استشارية مجموعة بتكوين اإليزو منظمة قامت

 أية قيمة تضيف قد االجتماعية وليةؤ المس مجال في اإليزو مشاركة كانت إذا ما تقرير في المساعدة

                                                             
1 AFNOR, Développement durale et entreprises, op.cit, P 99. 
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 إلعداد اقتراح على اإليزو في عضوا 37 صوت 2005 جانفي وفي، بالفعل القائمة والبرامج للمبادرات
 اإلرشادية الخطوط ميلتقد األساسية الوثيقة يعد الذي االجتماعية المسئولية حول جديدة قياسية مواصفة
 الدول هذه أعربت وقد دولة، 32 ضمت كافية أغلبية على االقتراح هذا حصل وقد المواصفة إلعداد الرئيسية

 عمل خطة إعداد تم وقد، االجتماعية وليةؤ بالمس خاصة قياسية مواصفة إعداد في للمشاركة استعدادها عن
 مسودة تسمى 2006 مارس في منها االنتهاء تم أولي عمل مسودة وضعتحيث  المنظمة عليها سارت

 سبتمبر في الدولية القياسية للمواصفة نهائية مسودة، بعدها وضع   ISO26000الدولية القياسية المواصفة
صدارو ،  2008  400 من كثرأل العمل من سنوات 6 بعدو  ، 2008ديسمبر في الدولية القياسية المواصفة ا 

 البلدان بين بالشراكة اتصال منظمة 34 من خبيرا60 و ،المجتمع قطاعات جميع من بلدا 80 من خبير
 والتنمية التعاون  ومنظمة العالمي، والميثاق الدولية العمل منظمة مع تفاهم مذكرة إعداد تم والنامية المتقدمة

 2008.1ديسمبر في 26000 اإليزو وجهزت النهائية المسودة على التصويت وتم
 األساسية للمبادئ العامة اإلرشادات تقدم عالمية مواصفة " بأنها 26000 اإليزو مواصفة تعريف يمكن
 من المؤسسات تمكن التي للوسائل تتطرق  أنها كما بها، المرتبطة والقضايا والمواضيع االجتماعية للمسؤولية

 أن وبما ها،ب والعمليات والممارسات واآلليات االستراتجيات إطار ضمن االجتماعية المسؤولية مفهوم إدخال
 ما تحديد في المؤسسات على تقع المسؤولية فإن االستخدام، في متساوية تكون  لن والتوجيهات المبادئ هذه

 هذه في استخدام الحكومية المؤسسات بعض ترغب وقد .شركائها مع والتعاون  بالتساوي  وتنفيذها منها يهمها
 ألغراض هاب يعمل وال اختيارية مواصفة وهي .الحكومات واجبات من تغير أو تستهدف ال أنها إال المواصفة
 غير العوائق من تكون  أن تقصد ال أنها كما صفقات ألي عقود أي إلبرام أو التشريع أو والمطابقة الترخيص
 ألي قانونيا مستندا تكون  ال فإنها ولذلك ،مؤسساتلل القانوني الوضع من تغير أن أو للتجارة الجمركية
 .غيرها أو عالمي أو محلى مستوى  أي على اتهاما أو دفاعا قضائية إجراءات

 
 
 
 

 
                                                             

1-Burr Stewart, Draft ISO 26000 Standard for Social Responsibility Chair, TRB Aviatio 

sustainability,Subcommittee AV030(1), January 2010, P.5. 
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 المستقبلية ISO 26000العرض التخطيطي لمواصفة (: 12)الشكل رقم 

 
2ممارستان رئيسيتان للمسؤولية االجتماعية  بند  

 6الموضوعات الجوهرية  بند
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 1 بند المجال 

 المؤسسات جميع إرشاد دليل
 النظر بغض

 أو موقعها حجمها عن

 موقعها
 2 بند مصطلحات 

 والتعاريف

 الرئيسية المصطلحات تعريف

 3 بند المسؤولية  فهم

 االجتماعية

 بين العالقة وخصائص تاريخ
 والتنمية االجتماعية المسؤولية

 المستدامة

تحديد األطراف المعنية  إدراك المسؤولية االجتماعية
 ومشاركتهم

 الحوكمة المؤسسية

حقوق 
 اإلنسان

 ممارسات

 العملة

التنمية  البيئة
والمشاركة 
 االجتماعية

ممارسات 
التشغيل 
 العادلة

قضايا 
 المستهلك

 إجراءات وتوقعات وثيقة الصلة

 4 بند مبادئ

 االجتماعية المسؤولية

 المسائلة الشفافية القابلية -

 األخالقي السلوك-

 األطراف مصالح احترام-
 المعنية

 القانون  صياغة احترام-

 الدولية سلوكال معايير احترام-

 حقوق اإلنسان احترام-

 

 7بند    دمج المسؤولية االجتماعية

 بالمسؤولية الخاص الفهم
 للمؤسسة االجتماعية

 مؤسسةلل

 ةالمؤسس خصائص عالقة
 االجتماعية للمسؤولية

 

 التواصل فيما يتعلق

 بالمسؤولية االجتماعية

 

 يتعلق فيما المصداقية تعزيز
 بالمسؤولية االجتماعية

 المبادرات التطوعية
 بالمسؤولية لخاصة

 االجتماعية

 المسؤولية دمج ممارسات
 ؤسسةامل داخل االجتماعية

 إجراءات وتحسين مراجعة
 يتعلق فيما المؤسسة وممارسات
 االجتماعية بالمسؤولية

 الموثقة مصادر : المراجع

رشادات  إضافية وا 

 وأدوات أمثلة : ملحق

 التطوعية والمبادرات

 االجتماعيةةيللمسؤول
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 الفعالية البيئية: المطلب الثالث 
منذ منتصف الثمانينات أصبحت البيئة موضع اهتمام متزايد من قبل المجتمع  والسوق على حد سواء 

و  االعتمادية، المرونة  ،وأصبحت بذلك بعد آخر من أبعاد األداء االستراتيجي شأنها شأن التكلفة، الجودة
وتعتبر الفعالية البيئية إحدى   ،االبتكار مما بات يستدعي تحضير إستراتيجية المؤسسة وسياستها ووظائفها

 .يق بيئة مستدامة من خالل المؤسسةالدعامات األساسية في تحق
 مفهوم الفعالية البيئية .0

 النهائية النتائج ومضاعفة المسطرة األهداف تحقيق حول يتمحور الذي الفعالية مفهوم منطلق من
 على تصاغ البيئية الفعالية فإن وبالتالي 1.المتاحة الوسائل لكافة واألقل األمثل االستخدام خالل من للمؤسسة

 أي استهالك، وأمثل بأقل القيمة إنتاج مفاده تسييري  منطق عن تعبر فهي بيئي، إطار في ولكن النحو ذلك
 باالعتماد للمؤسسة يمكن عملية طريقة فهي ،التلوث من والتقليل للموارد، وأقل رشيد باستخدام أكثر إنتاج
ا وتحقيق تضع أن في عليها  .البيئي أدائها مجال في أهدافه 

مستوى الفعالية الذي يتم عنده " بأنها (eco- efficacité/ eco- efficience) (OCDE)وتعرفها   
 2".استخدام الموارد االيكولوجية بهدف االستجابة لالحتياجات البشرية

 تنافسية أكثر تكون  أن على المؤسسة تشجع تسيير طريقة "البيئية كذلك على أنها وتعرف الفعالية
 ويتم أقل بموارد أكثر تنتج بأن يكون  البيئية الفعالية تشجيع أن كما .البيئي المستوى  على ومسؤولية وابتكار

نتاجه، المنتج تصميم في البداية منذ الفضالت استعمال بإعادة يسمى ما خالل من ذلك  بتفادي وكذلك وا 
 على تأثيراته إلى المنتج جودة نسبة بالمنتج فتمثل المتعلقة البيئية للفعالية بالنسبة أما 3".والتلوث الموارد تبذير
 .البيئة على السلبي تأثيره من وأنقصت المنتج جودة من المؤسسة رفعة كلما أحسن وتكون  البيئة

                                                             
1
 - Martory. b, Crozet. D : Gestion Des Ressources Humaines: Pilotage Social Et Performance, Imprimerie chirat, Paris, P. 
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الستكمال شهادة  طاهر بوخامرة، المسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة ، حالة سوناطراك، مذكرة - 
 بحث نشر ، 15.،ص.5002- 5001الماجستير في العلوم االقتصادية، قسم اقتصاد وتسيير البيئة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،

للجزائر،في مطبوعات  الراهن للوضع اإلشارة مع االقتصادية المؤسسات أمام المطروحة الجديدة والتحديات المستدامة التنمية: بقة الشريف  العايب، الرحمان دعب-3
 1-2، ايام1، التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسير جامعة سطيف 13الملتقى العلمي الدولي

 .5001سطيف، الجزائر، ، 5001افريل
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ا إنها بل والقوانين، التشريعات باحترام فقط يكون  ال البيئية الفعالية تحقيق إن  األداء بين تربط أداة أيض 
 تكاليفها في تتحكم التي هي البيئية الفعالية تطبق التي فالمؤسسة وعليه .للمؤسسة المالي والمردود البيئي

 1:التاليةالبيئية ولضمان الفعالية البيئية في المؤسسة االقتصادية يجب العمل على تحقيق النقاط 
 استدخال التكاليف البيئية عن طريق إلغاء الدعم من اجل الحصول على سعر حقيقي أو صحيح؛ -
تطبيق أدوات اقتصادية تعتمد على قوانين السوق وذلك من خالل تشجيعات اقتصادية بدل من  -

 التشريعات والقدرة على التأثير على قرارات المنتجين والمستهلكين؛
 لوجية بفرض الضريبة على المواد المستخدمة وليس اليد العاملة؛إصالح الضرائب االيكو  -
اعتماد المقاربات الطوعية حيث يتم تحقيق األهداف بشكل أكثر فعالية وتكون المؤسسة أمام ضبط  -

 ؛بيئي من اجل الحفاظ على البيئة
 .السياق المستقر للتجارة واالستثمار وذلك بتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرة -
 :الفعالية البيئيةأبعاد 

 أبعاد الفعالية البيئية .0
 2:تندرج الفعالية البيئية في ثالث أبعاد رئيسية هي

 الحد من استهالك الموارد:البعد األول 
 :وذلك من خالل

 والخدمات؛ المنتجات في المواد استخدام تخفيض 
 ؛(اإلنتاج من واحدة وحدة إلنتاج الطاقة من الداخلة الوحدات تخفيض )الطاقوية  الكثافة تخفيض 
  ؛(المستخدمة المواد استرجاع تعظيم)تعزيز اعادة التدوير 
 والخدمات المنتجات تقدمها التي المنافع حجم رفع. 
 تقليل من استنزاف األراضي؛ 
 متانة المنتج. 
 
 

                                                             
1 - Markus Lehni,: eco- efficiency, creating more value with les impact, Copyright © World Business Council for 

Sustainable( WBCSD),2444, P.7. sur le site d’internet : wwww.wbcsd.org/web/…/eco-efficiency_creating_more_value.pdf. 
consulter le 15/04/2013. 
2 - Bouziane Mahieddine : Séminaire Management de la qualité, ESG, paris 2003, P: 35. 
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 الحد من تأثير الطبيعة: البعد الثاني 
 :ويشمل هذا البعد ما يلي

 الهواء أو المياه؛السامة سواء على  اإلنبعاثات تخفيض 
 الطبيعية؛ للموارد المستدام االستخدام تعظيم 
 التخلص من النفايات. 

 زيادة قيمة المنتج أو الخدمة: البعد الثالث 
 وشمل هذا البعد توفير وتجميع المزيد من الفوائد للعمالء من خالل

  ؛(ما بعد البيع المرونة، النمطية، خدمات) رفع حجم المنافع التي تقدمها المنتجات والخدمات 
 توفير االحتياجات الفعلية التي يحتاجها الزبائن؛ 
 (.المنتوج حياة دورة زيادة) المنتجات استدامة تدعيم 

 ثانيا متطلبات الفعالية البيئية
 السياسة البيئية .0

إن من أهم متطلبات تحقيق الفعالية البيئية في المؤسسة هي السياسة البيئية هذا المصطلح يستخدم على 
مستويين احدهما كلي يخص الدولة ككل  واآلخر جزئي  يخص المؤسسة  بحد ذاتها حيث يبين نواياها 

 .ومبادئها فيما يتعلق بأدائها البيئي الشامل الذي يقدم إطار عمل لتحديد أهدافها وغاياتها
البيئة وتصميم وترمي السياسة البيئية لتصحيح إخفاقات السوق واإلخفاقات التنظيمية من اجل تحسين جودة 

السياسة البيئية من الناحية المثالية لتعظيم الفوائد الصافية التي تعود على المجتمع  بتحقيق المستوى األمثل 
  1:وتركز السياسة البيئية على بعض األهداف .من الناحية العملية

  المختلفة ويحدد بذلك منهج منظم يطبق بعناية ويزن التأثيرات البيئية واالقتصادية واالجتماعية للبدائل
 ما يجب أن يحقق ومتى يحقق وبأية تكلفة؛ 

  االبتعاد عن تكنولوجيا التنظيف الالحقة أو النهائية واالنتقال لنظام إدارة حماية البيئة المتكامل في كافة
 .عمليات اإلنتاج والمنتجات

 

                                                             
، مركز الخليج لألبحاث، الطبعة األولى، اإلمارات العربية المتحدة، "حالة مجلس التعاون الخليجي"األدوات االقتصادية في السياسة البيئية : دمحم عبد الرؤزف -  1

 .13.ص.5001
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 البيئية اإلدارةعمل سياسة  إطار :(13) شكل رقم
 

 البيئية اإلدارةسياسة 

 

 
، الطبعة 5001اإلمارات العربية المتحدة،  ،، مركز الخليج لألبحاثحالة مجلس التعاون الخليجي:األدوات االقتصادية في السياسة البيئية دمحم عبد الرؤوف،  :المصدر
 .10.ص.األولى،

والكليعلى مستوى القطاعي  (املؤسسة) على مستوى اجلزئي    

 يؤثر على
 يؤثر على

منهج 
 السيطرة

منهج 
األدوات 
 االقتصادية

منع 
 التلوث

شطة اإلدارة البيئيةنأ  

 شهادة االيزو 

(Iso14000) 

 إلنتاج االنظفا 

 يؤثر على يؤثر على

 التكاليف والتسعري 
  استخراج املوارد

 الطبيعية
 تكنولوجيا اإلنتاج 

 تقليل اآلاثر السلبية 
 زايدة كفاءة العمليات 
  تقليل االلتزامات القانونية وجزء من

 املسؤولية االجتماعية للمؤسسة
 تقليل التكاليف 
  التوافق مع القواننی احمللية واملعايري

ئية ومعايري يالدولية والعالمات الب
 النفاايت
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 الطرق المتبعة من قبل المؤسسة  لتحقيق السياسة البيئية
 :نذكر البيئية ومنها تتبع المؤسسة مجموعة من األنظمة لتحقيق الفعالية

  نظام اإلدارة البيئية(EME) : 
عبارة عن دورة مستمرة من للتخطيط والتطبيق والمراجعة والتطوير للفعاليات واألنشطة التي تتخذها المؤسسة 
لغرض اإليفاء بالتزاماتها البيئية ويعمل على جعل البيئة من وظائف المؤسسة شأنها شأن الوظائف األخرى 

اإلنتاج والتسويق والمالية والمراد البشرية وبذلك فهو نظام بيئي يكافئ ويقابل للنظام اإلنتاجي في وظيفة مثل  
 .اإلنتاج وللنظام التسويقي في وظيفة التسويق وللنظام المالي في الوظيفة المالية والمحاسبية في المؤسسة

 نظام اإلدارة البيئية الفعال: 
ذلك فالمؤسسة يجب عليها التركيز فقط على بلتحسين اإلدارة البيئية و   (TQM)هو نظام مبني على مفهوم 

نما االهتمام أيضا بأسلوب حدوثها وعبر الزمن إن هذا األسلوب المنهجي قد قاد  ،األشياء التي تحدث وا 
 .المؤسسات لتحقيق أداء بيئي أفضل

  اإلنتاج األنظف .3
 محل لتحل الماضي القرن  من الثمانينيات منصف مع (Cleaner Productio)األنظف اإلنتاج فكرة بزغت
 ألنها تتضمن ،الشمو  أكثر األنظف اإلنتاج فكرة وتعتبر .النفايات عديمة أو منخفضة التكنولوجيات فكرة

 .نفسه المنتج إلى وتمتد برمتها الصناعية المنظومة
 بيئية إلستراتجية  المستمر التطبيق" أنه على األنظف اإلنتاج للبيئة المتحدة األمم برنامج عرف لقد

 فقط ينصب ال أنه أي 1"والبيئة اإلنسان على األخطار لخفض والمنتجات اإلنتاجية للعمليات متكاملة وقائية
 إلى وتحوله االفتراضي عمره انتهاء حتى المنتج استخدام إلى يمتد بل اإلنتاجية، الصناعية العمليات على

 .نفايات
 بهدف تقليل والخدمات والمنتجات الصناعية العمليات في المستمر التطوير"بأنهكذلك  عرفو 
 تتعرض التي المخاطر لتقليل وذلك المنبع، عند والتربة والماء الهواء تلوث ومنع الطبيعية، الموارد استهالك

  2 ". والبيئة البشرية لها

                                                             
 .504 . ، صسابق مرجعالعدد الثاني،  المستدامة، التنمية أجل من للمعرفة العربية الموسوعة ،اإليكولوجية الصناعة الحناوي، عصام -  1
 .10.، ص 2006 القاهرة، العربي، الفكر دار ،1 ط ،والتكنولوجية البيئية اإلدارة نظام :صقر الحميد عبد داليا الحجار، دمحم صالح -  2
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 البيئة على أخرى  عمليات من يرتبط بها وما اإلنتاج لعملية السلبية اآلثار من الحد إلى آلية تهدف فهو
لى المجتمع وصحة  .البيئي األداء وتحسين ،التكاليف وتخفيض اإلنتاجية رفع وا 

 قبل الملوثات باستبعاد تقوم حكيمة إنتاجية عملية هو األنظف اإلنتاج بأن نستنتج السابقة التعاريف من
 فهو وعليه ،حدوثه بعد التلوث معالجة على والقائمة التكاليف الباهظة التقليدية المقاربة من البد وهذا حدوثها،
 : هما أساسيتين قاعدتين على يستند

 والمستهلك؛ البيئة حماية -
 داخل إنتاجية وفعالية للصناعة التشغيلية الكفاءة وتحقيق والطاقة، الموارد استغالل تحسين -

 .المؤسسة
 مالية وفرات على الحصول إمكانية بيان هو األنظف اإلنتاج تقنية لتنفيذ الرئيسي الهدف أن كما 

 وتقليل الداخلية اإلدارة تحسين طريق عن التلوث من الحد ذلك ويشمل نسبي ا، منخفضة بيئية وتحسينات
 والعمليات التشغيل طرق  في تعديل إلى ذلك يحتاج قد مما والطاقة، الخام المواد واسترجاع وتدويرها المخلفات
 ثالثة إلى تنقسم األنظف اإلنتاج عمل آلية فإن وبالتالي .المستخدمة التكنولوجيا تغيير أو الصناعية

 1 :مجموعات هي
 المنتج؛ بجودة اإلخالل ودون  والبيئة السوق  متطلبات مع يتناسب بما :المنتج تعديل -
 ذلك مثل اإلنتاجية العملية مع تزامن ا تدويره يتم داخلي األول :مستويان إلى وينقسم :التدوير إعادة -

 المخلفات تدوير إمكانية في يتمثل خارجي الثاني المستوى  أما خطوتها، أحد عن الناتج المعيب
 المستهلك؛ استخدام عن الناجمة

 الخاصة المؤسسة في اإلدارية اإلجراءات وتفعيل تحسين طريق عن ذلك ويتم :المنبع عند التقليل -
 السامة المواد مع ويقظة حذر بكل والتعامل الصلبة، المخلفات وفرز والتسربات، األنابيب بمراقبة
 االشتعال وسريعة

 :من فوائد اإلنتاج األنظف نذكر
 تحقيق وفرات مالية؛  -
 تحقيق انجازات وتحسينات بيئية بتكلفة منخفضة نسبيا؛  -
 استرداد المواد القيمة بدال من إهدارها وفقدها؛ -

                                                             
1

 .115-111. ص.،نفس المرجع، ص والتكنولوجية البيئية اإلدارة نظام :صقر الحميد عبد داليا الحجار، دمحم صالح - 
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 ترشيد استهالك المياه والطاقة؛ -
 زيادة القدرة اإلنتاجية؛ -
 مصانع وتوفيق أوضاعها والتزامها بالقوانين البيئية؛توجيه ال -
 .تحسين بيئة العمل الداخلية والخارجية للمؤسسة -
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 خالصة الفصل 
  :القول يمكن الفصل متن في ذكره سبق مما

 بالنظام ارتبط قد المختلفة المراحل خاللللمؤسسات  االجتماعية المسؤولية مفهوم تطور إن 
 .والعكس الجماعية المصلحة على الفردية المصلحة بتغليب اهتمامه ومدى الرأسمالي،

  الباحثين والمنظمات  نظر وجهات باختالفلقد تعددت التعاريف للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات

 الدولية 
  مترابطة تتمثلراف متعددة ولكنها تقوم على مبدأ االلتزام بتحقيق التوازن بين أطإال أنها تتفق في أنها 

 . ، والعاملين فيها، والبيئة الخارجية والمجتمعقتصاديةبمصالح، وحاجات كل من المؤسسات اإل
 ي،البشر  إنسانية وأخالقية واجتماعية موغلة في التاريخ يمھن للمسؤولية االجتماعية قيم ومفاإ  

  .األعمالتطورت ونمت بتطور المجتمعات وتنوع 
  مؤسساتاالجتماعية  يتداخل مع كثير من الموضوعات المشابهة  مثل مواطنة المصطلح المسؤولية 
أخرى للمسؤولية  هاتوهي كلها وتمثل جميعا  صور وواج ،سساتؤ موحوكمة ال ،األخالقية مؤسساتوال

  .االجتماعية
 ا يبرز جليا أن اعتماد المسؤولية االجتماعية في المؤسسات أصبح ضرورة حتمية تفرضها الظروف لم
يجابي على محيط من فوائد من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة واستمراريتها ونموها ولتأثيرها اإل تحويه

المؤسسة الداخلي والخارجي من خالل مراعاتها لحقوق جميع األطراف ذات المصلحة وسعيها لتحقيق التنمية 
  .المستدامة

  المحاسبة وقد جاءت كنتيجة لظهور حدث فروع أالمحاسبة عن المسؤولية االجتماعية تعتبر من
االجتماعية بغرض حساب آثار المسؤولية االجتماعية وانعكاسها على األداء ومن ثم الميزة  المسؤولية
  .التنافسية

  لقد أصبح أداء المؤسسة فيما يتعلق بالمجتمع الذي تعمل فيه وتأثيرها على البيئة جزءا هاما وحرجا
على االستمرار في العمل بكفاءة، ويعد هذا انعكاسا جزئيا لالعتراف المتزايد  لقياس أدائها بشكل عام وقدرتها

 .بالحاجة إلى ضمان وجود أنظمة بيئية صحية وكذلك العدالة االجتماعية والحوكمة
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

في المؤسسة  ستراتيجيةاالمسؤولية االجتماعية بين إنسانية العمل و   

 

 :تم تقسيمه إلى

 

 ستراتيجيةاتكامل المسؤولية االجتماعية للمؤسسات مع : المبحث األول

 المؤسسة

تزاوج المسؤولية االجتماعية و الفكر االستراتيجي من : المبحث الثاني

 خالل مدخل أصحاب المصالح

بين المسؤولية االجتماعية للمؤسسات       و            الروابط العالئقية :المبحث الثالث

 الميزة التنافسيةو
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  :تمهيد
 غاية التسعينات إلىللمؤسسة  اإلنسانيالعمل  أنهاعلى  إليهاينظر  المسؤولية االجتماعية التي كانإن 

دة قتدفع بها المؤسسات للتكيف مع البيئة المضطربة والمع ،ة تنافسيةز الكتساب مي استراتيجيةتعتبر اليوم 
 أدركر مفتاح النجاح على المدى الطويل وقد تعتب إذالتوجه صوبها  إلىوغير المستقرة  في ظل التنافسية 

يق النجاح قدهر وصحي ليس بمقدور المؤسسات تحز بدون مجتمع مئمون على هذه المؤسسات أنه قاال
انتقل مفهوم المسؤولية االجتماعية إلى اتجاه جديد يتسم بالتأكيد على مصالح األطراف األخرى ومنه  ز،والتمي

المنافسين وصوال إلى المجتمع ككل، فالمؤسسة هي وحدة  ،العاملينمن  ابدء مؤسسةذات العالقة بال
ومن أهم أهداف أي نشاط للمؤسسة اقتصادية اجتماعية تؤثر وتتأثر بأطراف متعددة هم أصحاب المصلحة 

 يتناول الثة مباحث أساسية؛ث سنتناولوبغية تبيان ذلك هو أن توازن بين مصالح كل أصحاب المصالح 
لتزاوج المؤسسة، أما المبحث  الثاني فخصصناه  استراتيجيةامل المسؤولية االجتماعية في تك المبحث األول

 -ث الثالث واألخيرالمصالح، أما المبح أصحابمن خالل مدخل  االستراتيجيالمسؤولية االجتماعية والفكر 
ودور  لميزة التنافسيةمسؤولية االجتماعية وابين ال واألثرالعالقة فحاولنا من خالله إبراز  -من هذا الفصل

  المسؤولية االجتماعية في ترقية أسس الميزة التنافسية
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 المؤسسة استراتيجيةمع للمؤسسات  تكامل المسؤولية االجتماعية : األولالمبحث 
فبعد أن كان االهتمام بها  إن االهتمام بمفاهيم االلتزام بالمسؤولية االجتماعية بدأ يتدرج عبر الزمن،
للمؤسسات ومن  االستراتيجيجزئيا بحكم قيود الرشد والعقالنية السائدة آنذاك، أصبحت في صميم التفكير 

 .أولوياتها األساسية
 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ب االستراتيجيأولويات التفكير : األولالمطلب 

 :(50)رقم  الجدوليوضحه  وهو ما
 االستراتيجياالجتماعية واألخالق في الفكر  مراحل تطور المسؤولية  (:05)جدول رقم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Mele,  Domenec&Guillen, : TheIntellecual Evolution of Strategic Management and Its Relationship With Ethics 

and Social Responsibility,Working Paper Wp NO(658),October 2006,University of  Navarra,  p.13. sur le 

site :http://www.iese.edu/research/pdfs/di-0658-e.pdf,consulté le 8/02/2014. 
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رج عبر إن الجدول أعاله يعكس زيادة االهتمام بمفاهيم االلتزام بالمسؤولية االجتماعية وكيف بدأ بالتد      
وهذا ما يعكس زيادة الوعي اإلنساني بصورة عامة واإلداري بصورة خاصة بضرورة أن تكون مفاهيم  .الزمن

 .للمؤسسات االستراتيجيااللتزام بالمسؤولية االجتماعية من أولويات التفكير 
 االستراتيجيةمرحلة القيم الشخصية والمسؤولية االجتماعية ضمن : أوال

االجتماعية والقيم  بالمسؤوليةبشكل واضح  الستينات خالل االستراتيجيةم رواد مفهو  اهتملقد 
األهداف الرئيسية التي تصبو المؤسسة لتحقيقها فقد أشار و   االستراتيجيةالقرارات  باعتبارهما من األخالقية

ر غي التأثيراتعند مناقشة  6910الصادر عام "Corporate strategy " في كتابهIgor Anssof إليها 
قدم و الخاصة غير االقتصادية  ألهدافاواعتبرها من  المؤسسة أهدافاالقتصادية التي تلقي  بظاللها على 

وكذا الحالة االجتماعية  الشخصية والمسؤولية واألخالق اإلنسانيالجانب  من كاًل  شمليتوصيفا لها 
االقتصادية داخل المؤسسة  يجب عزل المؤثرات غيرولغرض فهم تأثير هذه المظاهر  .االجتماعية والسمعة

في التأثير على  األخيرةوعليه تحديد المدى الذي تصله هذه ، والتي لها تأثير قوي على الهدف االقتصادي
يمكن فصل  نه الأ Andrew skenneth) ,5695) يؤكدو  1.سيةئيالر  األهداففي قائمة  واألولوياتالمزايا 

ن المؤسسات أ، و رصية لمن يقومون بعملية االختيالقيم الشخاالقتصادية عن ا ستراتيجيةلالالقرار المحدد 
وبما يقوله رواد فكرة واالهتمام بالقضايا االجتماعية  لكن عليها االنتباه  ينر يعليها التحرك تبعا لقيم المد

فالمسؤولية االجتماعية لها مرجعية باعتبارها وجهة نظر مختلف قادة  قطاعات المجتمع  ،المجتمع واألخالق
 االستراتيجيمن عناصر صناعة القرار  اويمكن اعتبارها عنصرً  ،صواب والخطأتحديد العاييرهم الخاصة لوم

فرص السوق، كفاءة المؤسسة ومواردها، القيم  هاومن ستراتيجيةلإلعناصر تكاملية  ةأربعكما وصف 
 وعليه صحاب األسهم االلتزامات المعترف بها لقطاعات المجتمع أكثر منها أل وأخيرا والتطلعات الشخصية

يستحق  ، وكذا مااالستراتيجيةالموارد عند وضع  أي يتاح فعله ماو  الفرص، أي يمكن فعله البد من تحديد ما
 2.المسؤوليات أي ينبغي فعله وما، ألهدافأي ا االنجاز

 االستراتيجية اإلدارةالمسؤولية االجتماعية ضمن مرحلة : ثانيا
واكتسبت قتصادية والسياسية ت اجتماعية ارتبطت بالفضائح االشهدت حقبة السبعينيات احتجاجا

على  أساسا يقوم المؤسسة بينها وبين استراتيجة  اطرب  بذلك  وأوجدت أهميتهاالمسؤولية االجتماعية بذلك 

                                                             
1
- Mele ,Domenec & Guillen, : The Intellecual Evolution of Strategic Management and Its Relationship With Ethics and 

Social Responsibility ,IESE business school- university of navara, 2006,p.5. 

 
2 -Ibid, p.13. 
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وآخرون على  (Davis,1975)وقد ركز ،ينر يكما يتجاوز القيم الشخصية للمد األجلاالقتصادية طويلة  اآلثار
ا يعرف بمحيط المؤسسة لذي قد يحدق بالمؤسسة إذ خالف سلوكها تطلعات من يشكلون مالخطر ا

المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ضرورية في عملية اتخاذ القرار والقت قبول  أضحتوعليه االجتماعي 
من  امحظى باالحتر ت  مؤسسات  ألجلالمسؤولية االجتماعية  أنصارومنذ بدايتها كافح  ،الكثير من المؤسسات

 .طرف المجتمع
دارةمرحلة االستجابة االجتماعية للمؤسسة : ثالثا  .المصالح أصحاب وا 

المؤسسة ليست  أنعني يل لمفهوم المسؤولية االجتماعية  م االستجابة االجتماعية المكمو بروز مفه إن
نماالنشغاالت العامة فحسب لملزمة باالستجابة  وسة ممطالب الملويجب الكشف عن ال ،كذلكلها استباقها  وا 

الفكرة التوفيقية التي تتضمن االستجابة االجتماعية وكذا المسؤولية االجتماعية ف ،لها االستجابة للمجتمع و
وبذلك ربطت تطلعات  (Caroll,1979) هي المفهوم المعروف باألداء االجتماعي للمؤسسة الذي أتى به

  .1بلوغ الميزة التنافسية عوائد أوأن تحقق  المؤسسة بالقدر الذي يمكنها من استراتيجيةالمجتمع مع 
 المسؤولية االجتماعية مبادئاالجتماعي للمؤسسة يتكون من  لألداءنموذجا  (wood,1991) قدم
النموذج هو  اهذ أهداف أهمويعد ، ومخرجات سلوك المؤسسة االستجابة االجتماعيةسيرورة أو  وعمليات

كبر أبلوغ الشرعية االجتماعية وكذا تحقيق قبول اجتماعي  رصد وتمحيص المطالب واالستجابة لها بغية
مركز االجتماعي الذي قد يكون مصدر الميزة التنافسية من وجهة نظر المؤسسة القائم على ال إلى باإلضافة

 2.أساس الموارد
بانهذا السياق  وفي  اتتقدير مصالح كل الجماعات ذ إلىفكرة الحاجة  طرحتالثمانينات  وا 
المصالح  أصحابمقاربة  : االستراتيجية اإلدارة"ومنها كتاب  خاصة مع المؤسسة في الكتاباتالمصالح ال

 .(6991) لصاحبه فريمان
 للمؤسسة االستراتيجيةالصناعية التنظيمية والمسؤولية االجتماعية  النظرة االقتصاديةمرحلة : رابعا

لية االجتماعية ضمن صياغة ؤو سالم أدرجتلحقبة السبعينيات والتي  اإلدارية وخالفا للنظرة  
 & porter)وجه الخصوص مقاربة وعلىالصناعية التنظيمية  ، فإن المقاربة االقتصاديةاالستراتيجية

kramer,2006 المسؤولية االجتماعية للمؤسسة والتي يعني بها السياسات  استراتيجيةبوجود اليوم  تعترف
 مؤسسة السيما عن طريق دعم النشاطات األساسية لها وعليه والبرامج والعمليات التي تثمر أرباحا ملموسة لل

                                                             
1 - AB Carroll,A three-dimensional conceptual model of corporate performance, op cit,p 98.  
2- Donna J. Wood. : "Corporate Social Performance Revisited" ,Academy of Management Review 1991, Vol. 16, No. 4, 691-

718.sur le site internet  amr.aom.org, consulté le 18/04/2014. 
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تلقى قبوال باعتبارها تؤدي إلى االجتماعية هذه المسؤولية . ية المؤسسة أثناء أدائها لمهمتهاالمساهمة في فعال
على أن  porter&kramerووفقا لهذا الخط أكد  ،القيمة على المدى الطويل كهدف للمؤسسة تعظيم

المتعاملة معها وأداء كل المؤسسات المؤسسة إلنسانية قد يكون لها بالغ األثر على تنافسية االستثمارات ا
 1.عندما توجه هذه االستثمارات نحو قضايا فيها تقارب بين العوائد االقتصادية والمنافع االجتماعية

 استراتيجيات التعامل مع المسؤولية االجتماعية للمؤسسات: نيالمطلب الثا
 وتحديد البيئي  المسح خالل من بيئتها تقييم إلى االستراتيجي التخطيط خالل من ساتؤسالم تسعى

 المعلومات خالل ومن تعتريها، التي عفالضو  ةالقو   نقاط تحديد وكذا بها، المحيطة والتهديدات الفرص
 الفرص من ادةاالستف كيفية حول  الصائبة القرارات اتخاذ ينر يللمد يمكن البيئي المسح عملية من المتوفرة
 تنشأ ال والتهديدات الفرص تلك غلبأ  وكون  ،الضعف نقاط وتالفي التهديدات تجنب كيفية  وكذا القوة ونقاط
 واجتماعية سياسية تغيرات جراء تنشأ بل فقط، التكنولوجيا أو األسواق أو بالمنتجات تتعلق عوامل من

 منهج بمثابة تعد معينة إستراتجية تتبع ما دةعاالمؤسسات االقتصادية  فإن لذا مؤسسةال خارج واقتصادية
 إستراتيجيات أربع تددح   وقد ،االجتماعية المسؤولية قضايا مع والتعامل االجتماعية للمشاركة استراتيجي

 :في تمثلت االجتماعية وليةؤ المس قضايا مع للتعاملاختيارها  مؤسساتلل يمكن أساسية
 (Stratégie  D'obstruction)المعرقلة االستراتيجية: أوال

 االهتمام بالمتطلبات إلىدون لفت النظر  فقط االقتصادية المتطلبات بتلبية هناالمؤسسة  تهتم
 Réactions) ردود الفعل استراتيجيةبالمتبعة في هذا المستوى تعرف  االستراتيجيةإن . االجتماعية

stratégiques)  بها يعلم أنإلى  حل دون  المشاكل بترك تقوم االستراتيجية هذه تتبنى التي مؤسسةال نأو 
 والتقليل هاتجاه ولياتهاؤ لمس إنكارها رغم المطروحة كلاالمش لمعالجة تستجيب ذلك وعندأصحاب المصالح، 

 .المصالح أصحاب غضب متصاصال سعيا منها لها، السلبي التأثير من
 
 
 
 

                                                             
1

- Michael E.Porter & Mark R.Kramer, ": The Competitive Advantage Of Corporate Philanthropy", Harvard 

BusinessReview,2002.,P.P.5-6. 
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 (Stratégie Défensive) الدفاعية االستراتيجية: ثانيا
أي ضمن القوانين  ا،قانوني منها مطلوب هو ما بأقل بالقيام االستراتيجية لهذه  وفًقا  مؤسسةال تهتم

 زيادة معفيتعدى تبنيها القيام بأي ممارسة طوعية وخارج المسؤوليات المفروضة عليها  المفروضة عليها وال
 إلى مؤسساتال تلجأ والبيئة، المستهلك بحماية تنادي التي األصوات وزيادة والسوقية التنافسية الضغوط
 .تسببها  التي بالمشاكل المرتبطة اللتزاماتا تحاشي أو تقليل من للمحاولة  كتكتيك القانونية المناورات

 (Stratégie Accommodante)   التكيفية االستراتيجية: ثالثا
خالل القيام بالدور االجتماعي من  إلىتبنيها من قبل المؤسسات  أثناء اإلستراتيجيةتهدف هذه   

 وتنطلق ،وأخالقيةمتطلبات قانونية   من يتطلب منها انجاز ما إمكانياتفي حدود الجوانب المرتبطة بعملها 
 على ةالملقا االجتماعية وليةؤ المس مفادها أن فرضية من اتاالستراتيجي من النوع لهذا  نتهجةالممؤسسة ال

 يكون هنا  ةمؤسسال وسلوك ،القانونية ساءلةملل تتعرض ال حتى الحكومية التشريعات تجاوز عدم هي عاتقها
 . المطروحة كلاالمش لمعالجة تستجيب ذلك وعند المعايير مع منسجما

 (Initiative Stratégique)  المبادرة االستراتيجية: رابعا
 المبادرة زمام المؤسسة تأخذو  ،لمفهوم المسؤولية االجتماعية ممارسةً  األكثر اإلستراتيجيةهذه  عتبرت  

 واألخالقية، القانونية ،االقتصادية ولياتؤ المس من كل لتلبية مصممة وتكون  االجتماعية المتطلبات توفير في
 الخارجية للضغوط االستجابة إمكانية وكذا إليها توجه التي االتهامات مع للتعامل لديها االستعداد ويكون 

 اتاالستراتيجي من النوع هذا تستخدم لتياالمؤسسات  أن من انطالقا الحكومية، التشريعات وكذا والتهديدات
 اتاالستراتيجي من النوع هذا مثل تتبع التي اإلدارات أن كماها،  ب تقوم التي األعمال تجاه ولياتهاؤ مسب لتزمت

 :ات المذكورة أعالهاالستراتيجيأنواع يوضح ( 61)رقملشكل وا . كافية حرية بدرجة تتمتع أن ينبغي
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 واع استراتيجيات المسؤولية االجتماعيةأن( : 51)رقمشكل 
 
 
 

 استراتيجيات المسؤولية االجتماعيةأنواع : (14)شكل رقم 
 

 
 
 
 
 

 ااالتزام تجاه المسؤولية االجتماعية
اء عينة من المديرين والمستهلكين في ، دراسة تحليلية ألر التسويقية للمسؤولية االجتماعية وانعكاسها على رضا المستهلك األبعادحسين الحمدي،  فؤاد دمحم :لمصدرا

 19.، ص3552دكتوراه فلسفة في إدارة األعمال، الجامعة المستنصرية، األردن،  أطروحةعينة من المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائية في الجمهورية اليمنية، 
م المؤسسة يتضمن عددًا من االستراتجيات للمسؤولية االجتماعية تصف درجة التزاالشكل أعاله  إن

ات يعتمد في االستراتيجيألي من تلك  ؤسسةتجاه معايير المسؤولية االجتماعية المحددة سلفًا، وأن إتباع الم
وبضرورة أن ينعكس ذلك  بالدور الملقى على عاتقها تجاه المجتمع ؤسسةاألساس على مدى قناعة إدارة الم

 مؤسسةال إستراتيجية بين التكامل من نوع هناك يكون  الذي الحد إلى على كافة أنشطتها وقراراتها الدور
 والمطالب التوقعات إنجاز على مقتصرة ليست للمؤسسات االجتماعية وليةؤ المسف. االجتماعية المسؤوليةو 

 والجماعات المصالح أصحاب مع العالقة وكذا الفكري  المال رأس في ستثماراال لتشمل دتمت بلية، المحل
 التكامل ولتحقيق .المتطلبات تلك بين لتوازن  تحقيقا عادة يستلزم مؤسساتال تلك راتقرا تنفيذ كما أن ، البيئية
 وليةؤ المس بين الربطالبد من  مؤسسةلل العامة اإلستراتيجية وعناصر مؤسساتلل االجتماعية وليةؤ المس بين

 خدمة أو سلعة انك سواء مؤسسةال منتج وبين االجتماعية وليةؤ المس وبين التسويق،وظيفة  وبين االجتماعية
، المجتمع وبين االجتماعية وليةؤ المس وبين ،مؤسسةلل البشرية الموارد إدارة وبين االجتماعية وليةؤ المس وبين

 بشكل تجاههم االجتماعية وليةؤ المس لتوجيه المصالح بأصحاب نسميهم ما أو المعنية األطراف تحديدو 
: هم المصالح أصحابأي  األطراف هذه ،أخرى  ةناحي من مؤسسةال ربحية في ويساهم ناحية من يفيدهم

 

ستراتيجية المبادرةاال  

 
ستراتيجية التكيفيةاال  

ستراتيجية الدفاعيةاال  

 

 
ستراتيجية  المعرقلةاال  

 

 

 

تبني المسؤولية  محاربة المتطلبات االجتماعية
 االقتصادية

 :االلتزام بالحد األدنى من المتطلبات القانونية
 تبني المسؤولية االقتصادية والقانونيةأي 

 :االلتزام بالحد األدنى من المتطلبات األخالقية
 المسؤولية االقتصادية والقانونية واألخالقية تبني أي 

تبني المسؤولية االقتصادية أي : تولي القيادة في المبادرة االجتماعية
 بيئيةواألخالقية والقانونية وال
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Source: Werther, Willam.JR& Chandler David : Strategic Corporate Social Responsibility, Sage 

Publications, Inc.USA, 2007 , p. 45. 

 

 أن مؤسسةال على والبد. وغيرهم... المحيط المجتمع أو مؤسسةبال العاملين ،المساهمين ،لعمالءا الموردين
 .لها استفادة أقصى االجتماعية لتحقيق وليةؤ المس برامج تنفيذ في المتاحة مواردها باستخدام تقوم

 المؤسسة استراتيجيةمحتوى  في  مؤسساتللية االجتماعية موقع المسؤول: المطلب الثالث
االجتماعي  األداءتتوجه نحو  ألنها االستراتيجيةب االجتماعية للمسؤوليةتتصف استجابة المؤسسة   

كامل  أدمجتقد العليا  إدارتهاالمؤسسة من خالل  أن أي. منها المسؤولية االجتماعية التقليدية أكثر لإلدارة
 من انطالقا استراتيجيتهامن عناصر  ابذلك جزءً  وأصبحت جتماعية في هيكل وبنية المؤسسةسؤولية االالم

ويقيم النتائج الحقيقية  موقف يأخذ المجتمع بعين االعتبارتبني  إلىوانتقل بذلك انشغال المؤسسة  ،رؤيتها
 االستراتيجيتجاه هي ذلك اإلطار الذي يتضمن عناصر اال االستراتيجيةاعتبار أن وب .من ذلك الملموسة

ذاو  ،ووسائل االستجابة لها تزويد المؤسسة بمصادر الميزة  يه االستراتيجيةيجة المتوقعة من تكانت الن ا 
 أن، فضال عن استراتيجيتهابمساندة المجتمع للمؤسسة وتقبله لمعطيات  إالالتنافسية وهذه الميزة ال تتحقق 

كانت فإذا  رتكزان على البيئة التي تعمل فيها المؤسسة،المؤسسة ومسؤولياتها االجتماعية ت استراتيجية
 استراتيجيةن المسؤولية االجتماعية تهتم بتأثير إ، فالسوق تهتم بطريقة تنافس المؤسسة في موقع  االستراتيجية
 .المصالح بصفة شاملة وأصحاباالجتماعية على المجتمع  المسؤولية

على كل من المجال  (61)رقم ما يوضحه الشكل  حسب ،المسؤولية االجتماعية استراتيجيةتتأسس 
الرؤية، : المتضمن االستراتيجيوالمحتوى  ،المختلفة البيئة والمؤسسة بمستوياتها :المكون من االستراتيجي

 .والتكتيكات الرسالة، العمليات
 للمؤسسة االستراتيجيموقع المسؤولية االجتماعية في المحتوى :  (59)شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

(الموارد الداخلية والقدرات) المحددات التنظيمية   

 يوجه                                 الرؤية        

 

 

 يساند

 المحددات البيئية

 ااالجتماعية، الثقافية، القانونية، أصحاب المصلح، األسواق، التكنولوجي
 

 

 

 

 

 

ستراتيجية كيف؟اال المسؤولية االجتماعية  الرسالة على ماذا؟ 

. الشاملة  

 التكتيكات محددة

 

 



 .ستراتيجية في المؤسسةاــالمسؤولية االجتماعية بين إنسانية العمل و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثالث

 

 
115 

 

المؤسسة باعتبارها  استراتيجيةالمسؤولية االجتماعية في  ؤديهالدور الذي ت أعالهالشكل يوضح 
، فقي جانبها الخارجي الداخليالخارجي والمكون لها  البيئيمن جانبيها  ستراتيجيةلال اومعززً  املطف   اعنصرً 

ردة فعل اللتزامها االجتماعي و السلبية  ثاراآلالناجمة عن  التهديدات جنبها وت تعزز استجابة المؤسسة لبيئتها
االلتزام االجتماعي  ألثارفان االنعكاسات االيجابية  أخرومن جانب  ،من ذلك الخارجين المصالح أصحاب
 .المصالح الداخلين سيقوي من مواقع القوة ويحد من موقع الضعف أصحابعلى 

 
 أصحابمن خالل مدخل  االستراتيجيالفكر و ة للمؤسسات المسؤولية االجتماعيتزاوج  :المبحث الثاني

 (Stake holders) المصالح

 األخيرة هذه حفزت أن  يجب االقتصادية المؤسسات مستوى  المسؤولية االجتماعية على ممارسة إن
 هاأبعاد إدماج في ترغب التي االقتصادية  المؤسسة أن ذلك ،العملية هذه  في المصالح أصحاب إشراك على
 بين التوازن  تحقيق ولكن، فقط المساهمين لصالح األرباح تعظيم اأهدافه ضمن تضعال  أن يجبإدارتها  في

 سابقة الذكر والتيال االستراتيجيةالمداخل على عكس ما جاءت به  ،نسبيا متناقضة تكون  قد  التي المصالح
 اإطارً لح يعد المصا أصحابوبالتالي فمدخل  أصحاب المصالح الحرجة فقط، أهميةركزت في تحليلها على 

متكامال يعكس تأثير كل من البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة لتجديد مدى وجود ارتباطات متوازنة بين 
 أصحاب لنظرية الوسيلي الجانب، ويقترح للمؤسسة االستراتيجية األهدافالمصالح وتحقيق  أصحاب إدارة

 وفق على المصالح أصحاب من مالياً  تنتفع نأ بإمكانها المؤسسات أن (التجريبي الدعم بعض مع) المصالح
 تحولت حيث العالمي، االقتصاد ضوء تقلبات األوضاع التي يشهدها في والذي األخالقي، السلوك اعتبارات
 يختلف يزال ال لألعمال القياسي ن السلوكأ مفادها حقيقة وبرزت للرأسمالية االشتراكية من الدول من العديد
 بعض مع ترافقت التي االقتصادية والعوائد السائد التغيير ولكن .امع محدد سياق جديو  وال ألخرى، ثقافة من

 وجه على المصالح، أصحاب يحدده ما على كبير بشكل تعتمد التغييرفرص  من جعلت قد اإلبداعات
 1.الخصوص

 
 
 

                                                             
 العراق،، بغداد،19، العدد62االقتصادية واإلدارية، المجلد  :المجلة:في ، محاولة جادة لتأطير نظرية أصحاب المصالح في دراسات إدارة األعمال: سعد العنزي  -1

 .62.، ص3552
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 (األطراف ذات المصلحة)صحاب المصلحة النظري أل اإلطار :المطلب األول
، تمارس ضغوطًا االقتصاديةمؤسسات لفي البيئة الخارجية ولد أطرافًا أخرى لإن التطور الحاصل 

سياسية وبيئية كانت مهملة سابقًا، مما يضع حدودًا،  ،وتؤثر في نشاطها، وأفرز أدورًا جديدة اجتماعية
 بناء نحو تسعى وأن  جهودها، تضاعف أن يهاعل لزاماً  لذا أصبح .ويضيف معطيات أخرى إلى التزاماتها

 لكي تتمكن من ،-والمتأثرة بها ؤسسةالمؤثرة في الم - أصحاب المصالح مع عمقاً  أكثر استراتيجية عالقات
الراهن، وخاصة تلك المتعلقة بالمنافسة التي أدخلت متطلبات  عصرنا في لها تتعرض التي التحديات مواجهة

 .من خالل تبني المسؤولية االجتماعيةالتنمية المستدامة في طياتها
 المصالح أصحابالتطور التاريخي لمفهوم : والأ

حول مفهوم تنوع نظرة المفكرين التمسنا  ،من خالل الدراسات المجمعة والكتابات حول الموضوع  
 ستندر إدارةرئيس مجلس   frank Abrahamأبراهامفرانك  ألقاهافي كلمة ف .أصحاب المصالح عبر التاريخ

وظيفة  إن أشار الى المصالح على المؤسسة أصحابتأثير  لىإ إشارة ،6906عام  جيرسنيو  أوف أويل
هي المحافظة على توازن عادل وعملي بين مطالب الجماعات المختلفة ذات المصالح المباشرة مع  اإلدارة

وفي الستينات . المجتمع بوجه عام وأفرادالمتأثرة بنشاط المؤسسة، العاملين، العمالء  األطراف 1".المؤسسة
 السويدي إريك عن طريق األمريكيةبالواليات المتحدة  لألبحاثعزز معهد ستانفورد  6912عام في وبالضبط 

Eric Rhenman   الدعم الذي يقدمه أصحاب  إنالسائد آنذاك هو  األساسيهذا المنهج وكان التصور
  م في بدايتههذا المفهو  على وقد اعترض 2.المصالح هؤالء ضروري الستمرارية المؤسسة فال وجود لها بدونهم

 Igor    Ansoff  حيث يقول إن  6910لعام  النقابية االستراتيجيةفي كتابه  االستراتيجيةالذي يعتبر أب اإلدارة
بان السبعينات، لمسؤوليات واألهداف ليست مترادفةا فكر التخطيط  منظر Taylor ولحقه بعد ذلك وا 

 ملزمة بأخذ كل أصحاب المصالح أن إدارة المؤسسة وأكد الذي تنبأ بتدني أهمية أصحاب األسهم االستراتيجي
 .بعين االعتبار
 أصحابيف للنقاش أن مساهمة ضلت 6920عام  Russel Aktoffة النظم جاءت فلسف أدبياتوفي 

حلول  إيجادتفاعل ودعم أصحاب المصالح يساعد على  كما أنظام فعال نالمصالح ضرورية  لبلورة  

                                                             
 .99.ص3559األولى، القاهرة ،مصر، ، الطبعة ، مجموعة النيل العربية،ستراتيجيةاإلدارة اال : فليب  سادلر ترجمة عال احمد إصالح -1
 .99.ص ،نفس المرجع  -2
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من شبكات أوسع تؤثر  امفتوحة تمثل جزءً  أنظمة نهاأتبار المؤسسات على حيث يتم اع للمسائل المجتمعية
 1.كيانات جامدة ومستقلة نهاأعلى  األخيرةينظر لهذه  بدورها على النظام وعليه ال

 نأعلى  Richard Salancick & Jeffry  Pfefferنصت نظرية المنظمات التي وضعها  6929في 
 .المهتمة بالجماعاتوبالخصوص المتعلقة شرا بإدارة الطلبات ترتبط ارتباطا مبا ؤسسةفعالية الم
المصلحة جاء في عدد من التخصصات على مدى تاريخه، بداية بظهوره كضرورة  أصحابمفهوم  إن

، نظرية النظم، نظرية االستراتيجيالتخطيط  إلى ستانفوردلبقاء المؤسسة واستمرار نشاطها في اجتماع 
اإلدارة " في كتابه  فريمانعلى يد  6991حتى عام  ألتنظيري لم يتبلور في شكله  المنظمات، لكن هذا المفهوم

 ."مقاربة ألصحاب المصالح"": االستراتيجية
 مفهوم أصحاب المصالح: ثانيا

بها  مرتبطةعديدة  اأطرافرضت على المؤسسة مع الظروف والتغيرات التي تشهدها بيئة األعمال ف  
 تطوراً  المفهوم هذا تطوربعدها  ،المصالح أصحاب مفهوم مسمى تحت قه،تحقي إلى يسعى اهدف منها لكلو 

 تلك في تأثير من المصالح أصحاب يمارسه لما اإلدارية القيادة أولويات من به االهتمام وأصبح ملحوظًا،
عند  باحثون  انتهجها فكرية اتجاهات تعكس التي التعاريف من العديد وجود إلى األدبيات وتؤكد ،مؤسساتال

صاحب المصلحة ": أنشيوعا وانتشارا على  أكثرتعريفه  يعدوالذي فريمان  أشار إذالمصطلح  لهذا تطرقهم
  2."ألهدافهاجماعة يؤثر ويتأثر بتحقيق المنظمة  أوهو فرد 

 أهدافعلى صفة التأثير من الطرفين كونها ضرورية  لتحقيق فريدمان في هذا التعريف ركز 
وطموحات يشكلون صلة وصل بين أهداف أصحاب المصلحة   وبالتاليوتوقعات المجتمع   المؤسسة

 .المؤسسة وتوقعات المجتمع
 نصيب أو مصالح لهم جماعات أو أفراد " :على أنهم المصالح أصحاب مفهوم حددف هلوجونزف أما

 ؤسسةالم تضمن بتطبيقه المفهومهذا  3."أدائها وكيفيةا طبيعته عن السؤال في الحق يعطيهمؤسسة الم لدى
 .العالي ألدائها دخالً  يجعلهم أصحاب المصلحة مما مع متوازناً  أداء

                                                             
1 - Annika CAYROL,"Analyse Du Role Des Parties Prenantes Dans La Stratégie De Développement Durable D’une Banque Etude De 

Cas : La Banque Trio-Dos ", travail de fin d’étude pour l’obtention du diplôme d’etudes spécialiséés en gestion de l’environnement, université 

libre de bruxelles, 2006,p.27. 
2- Freeman, Edward: Strategic Management:A Stakeholder Approach,Bitman,Boston,1984 , p.46. 
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 .22.،ص .3559
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الذين يملكون عقود صريحة وضمنية  األفراد "على أنهم ( Preston & Donaldson ,5665) تعريف
المتوقعة من  الفعلية أو المحتملة، والفوائد المجنبة أو األضرار، ويتم تحديدهم عن طريق ةؤسسفي الم

المصالح هم من يملكون الحق  أصحاب كل أن التعريف هذا عتبرأ  1،"لم تنشط أمواء نشطت س ؤسسةالم
 والشرعية القانونية اطابع يضفيوبالتالي فالتعريف هنا لم تقم  أم بنشاطهاسواء قامت محاسبة المؤسسة في 

 .األطراف ذهوه المؤسسة بين للعالقة
لهم مصلحة في  فرد أو جماعة" :هم أصحاب المصلحة نإف (ISO 26000,2010) حسب منظمة

من له الحق في اتخاذ القرار أو التأثير عليه أو  أن كلعتبر أ هذا التعريف  2،"قرارات أو أنشطة مؤسسة ما
 .المصلحةمن أصحاب  مباشرة يعتبرإيقافه بطريقة مباشرة أوغير 

 تمثل فيخصائص معينة ت من خالل المصلحة ألصحابكل هذه التعاريف تتشابه في وصفها  
 .بالضبطهويتهم تحديد  توحيد وتختلف في  التي تربطهم بالمؤسسة العالقةطبيعة و درجة التأثير 
 تصنيف أصحاب المصالح: المطلب الثاني

وعلى هذا األساس نورد   تحديدهم، فياتفاقهم  رغمألصحاب المصالح تصنيفهم اختلف الباحثون في 
 .التصنيفات هذه من بعض
 (Edward. Freeman,1984)تصنيف : أوال

 3 : المصالح إلى مجموعتين الباحث أصحاب صنف هذالقد  
 ؛نيلموظفوا نيالموردوتشتمل هذه الفئة على كّل من المالك، العمالء، : الداخليينالمصلحة  أصحاب .6
 مدني،المنافسين، المجتمع ال، من الحكومات ويضم هذا الصنف كاًل : الخارجيينالمصلحة  أصحاب .3

 اإلعالموسائل و  حماية البيئة، جماعات المصالح الخاصة جمعياتع عن حقوق المستهلكين، جمعيات الدفا
 .وغيرها من جماعات الضغط

 (Max Clarkson,1994)          تصنيف: ثانيا
 4:أصحاب المصالح على أساس أوليين وثانويينفصنف   Max Clarksonأما

                                                             
11 -Charles Fontaine,Antonie Haarman, Stefan Schmid, The Stakehlders Theory, Stakeholder Theory Of The Mnc, 

December2006,P.6. 
2- Vincent Lacolare :L’entrepreneur Durable, AFNOR édition, 2011, p. 102. 
3- Manal el Abboubi & Annie Cornet. :"Towards a Dynamic Stakeholder Management framework for CSR Certifications", 

International Journal of Business and Social Science,Vol. 3 No. 4 [Special Issue - February 2012],p.8. 
4- Clarkson Max.:” A Stakeholder Framework For Analysing And Evaluating Corporate Social Responsibility”, In 
Academy Of Management Review, Vol. 20, Nº1, 1995, P.92-112..  
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وعليه تضم هذه  ،مع المؤسسة اقديةعالقة تعتربطهم هم الذين :لينو  األ أصحاب المصالح  .6
المجموعة أصحاب األسهم، المستثمرين، المستخدمين، العمالء والموردين وكذا السلطات العمومية 

 ؛المخولة بتوفير البنى التحتية واألطر القانونية التي تنشط فيها المؤسسة
نهم ال توجد معامالت الذين يؤثرون أو يتأثرون بالمؤسسة غير أم ه :أصحاب المصالح الثانويين  .3

 .تربطهم بها ووجودهم غير ضروري الستمرارها
الحظ أن الصنف األول تربطهم عالقة خاصة بالمؤسسة وعليه فهم يتحملون ي التقسيم من خالل هذا

فيتحمل عواقب نشاط المؤسسة دون أي مقابل ورغم عدم تبعية  النتائج مهما كانت أما الصنف الثاني
أخذ كبيرة تحتم على المؤسسة  اين إال أنهم قد يسببون لها أضرارً يلح الثانو المؤسسة ألصحاب المصا

 .مصالحهم بعين االعتبار
(Bradley Agle, DonnaWood, ronald Mitchell,1997)تصنيف: ثالثا

1 
اعتمد   ،إن التصنيف الذي وضعه هؤالء الثالثة  والذي لقي رواجا في أدب نظرية أصحاب المصالح

ما، ذلك أن  في مؤسسة نير كبر من قبل المسيأمن أصحاب المصالح يحظى باهتمام  نفعلى معرفة أي ص
، وقد منح هؤالء لكل رأصحاب المصالح هؤالء ال يتم تحديدهم تبعا لوظيفتهم بل يّقيمون وفق حاالت المظه

الذي  روعليه فإن التأثي .الضرورةو  السلطة، الشرعية: واحد من أصحاب المصالح صفة لعالقته بالمؤسسة
ويؤكد هؤالء الباحثون  ،توليفة هذه الخصائصبيمارسه طرف ما من أصحاب المصالح على المؤسسة مرهون 

يتصف بعدد مهم من الصفات زادت فرص جلب انتباه فاعال كلما كان أحد أصحاب المصالح  هعلى أن
واحدة فهو بذلك يعتبر ن لم يمتلك وال صفة ا  و  ،على سلوك المؤسسة وعليه التأثير إليهمسّيري المؤسسة 

بينما  ،لهقل تقدير ال تعير هذه األخيرة اهتماما بالغا أقات مباشرة مع المؤسسة  أو على وليس له عال "كامنا"
ليأتي في  ،ريحظى باهتمام معتدل من قبل المسيالذي  بالتوقعيالذي يحمل صفة من الصفات فيعرف 

دفع إلى يا من الصفات الثالث لكن مع مرور الوقت قد ي  األخير صاحب المصلحة البعيد وهو الذي ال يملك أ
ن يدبر تقن، اليالنائمثالثة أنواع من أصحاب المصالح وضمن هذا الصنف نجد  .اكتساب صفة من الصفات

عد النائمون  غير فاعلين غير أن قوتهم تتجلى  تبعا للسلطة التي تمنح لهم، بينما تتمثل حيث ي   نيوالمتطلب
بمطالبهم المشروعة إال أنهم يفتقدون للقدرة على التأثير في المؤسسة  ،نيعلى عكس النائمن و يصفة التقدير 

وأخيرا أصحاب المصالح  .وهذا النوع بالذات محل اهتمام الباحثين في المسؤولية االجتماعية للمؤسسة
                                                             

1- Mitchell Ronald & Agle Bradley& Donna.j, Wood : “Towards A Theory Of Stakeholder Identification And Salience: 

Defining The Principle Of Who And What Really Counts”,In Academy Of Management Review,Volume 22, Nº4,1997 , 

P.853-886.  
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رى هناك أصناف من جهة أخ .المسيرينالذين ال يمتلكون صفة الضرورة وال يحظون بكامل اهتمام  المتطلبون 
المسيطرون، التابعون الثالثة وهي الصفات  دىحإوهم من يمتلكون  نيالتوقعيمن أصحاب المصالح 

صحاب األرون حيث تجتمع في الصنف األول صفتا السلطة والشرعية وينظر إليهم على أنهم يوالخط
وضرورية غير أنهم المؤسسة، أما أصحاب المصالح التابعون فيطالبون بوضعيات شرعية مهمون لدى ال

الخطرون فيحظون بصنفي السلطة والضرورة  ليبلغ مطالبهم، أما المسيرينيفتقرون للسلطة لجلب اهتمام 
بوسعهم اختيار أو اعتماد وسائل قهرية للتعبير عن مطالبهم  للشرعية يعرفون بهذا االسم ألنه لكنهم يفتقرون 

في مفترق الصفات الثالثة  ون المتموضع ون النهائيح وأخيرا أصحاب المصال .حبذ عدم االعتراف بهملذا ي  
 .فهم يمتلكون صفات الشرعية والضرورة والسلطة وعليه فهم المؤهلون أكثر للتأثير في سلوك المؤسسة

 :وهي الثعلى صفات ث عتمد في تصنيفهيوآخرون  Mitchel هوضع ذيال تصنيفن الإوعليه ف
 ،والنهائيين حاب المصالح الكامنين، التوقعيينبذلك أص، ويشمل التصنيف السلطة والشرعية والضرورة

 .مسيري المؤسسةكبير على  هتأثير فأما الثالث  ،الثاني معتدلو  الصنف األول له تأثير أقل على المؤسسة
 (Perry Sadarsky Et Henriques Irene,1999)تصنيف : رابعا

يتميزون بوظيفتهم وسلطتهم  ألصحاب المصالحمجموعات  في هذا التصنيف أربع انالباحث يحدد
 1:على المؤسسة ويتمثلون في

 المؤسسات الرائدة التي تتوفر فيهممثلين في السلطة المحلية و الجمعيات المهنية و  :ن وبطيظال .6
 ؛سلطة التأثير في مجموع المؤسسات الناشطة داخل القطاع

ن و ن والمستخدمو وردالذين لهم عالقة مباشرة بنشاط المؤسسة مثل العمالء والم :ن والتنظيمي .3
 ؛وأصحاب األسهم والذين تؤثر عملياتهم على موقع المؤسسة وبيئتها

 المؤسسة؛قصد بهم المستهلكون الذين لهم عالقة مباشرة بما تنتجه وي   :نتاج المجتمع .2
ابع لما تلعبه من دور في التأثير على معتقدات وتصورات المجتمع وا عطاء الط :وسائل اإلعالم .1

 .لألطراف ذات المصلحة طالب المقدمةالشرعي على الم
  (Sharma Sanjay,2001) تصنيف: خامسا

أصحاب المصالح إلى مجموعتين هما االقتصاديين وغير االقتصاديين  هذا الباحث صنف
يستطيع أصحاب المصالح غير االقتصاديين أن يكونوا أصحاب مصالح بيئين كما أنه  (المجتمعين)

                                                             
1
- Henriques Irene & SadorskyPerry.  :" The Relation Ship Between Comminitment  And Managerial Importance Of 

Stackholders Importance", Academy Of Management Journal,Vol 42,1999 ,P.89.  disponible Sur Le Site internet : 

Directory.Unp.Ac.Id/Bei/Situ/ Buyet-1/Rene9-1pdf,Consulté Le 05/01/2014 
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الموّردون حيث يسمح أصحاب و  العمالء المنافسون، نجداالقتصاديين  نين ومن أمثلة الفاعلييومجتمع
المصالح هؤالء بإنتاج معارف عن االستغالل موجهة لتحسين الكفاءات العملية واألداء االقتصادي بينما تدور 

 .مطالب الفاعلين البيئيين واالجتماعيين حول التنمية المستدامة
 (Andrew Friedman Et Samantha Miles,2002)تصنيف: سادسا

من خالل  صحاب المصلحةألمجموعات  أربعتصنيفا تضمن  ومايلز فريدمان انالباحث قدم
 نظريةإلى  هايستند تفسير التي و  مؤسسةمع ال عالقتهما من خاللالمجموعات وتصنف هذه  نموذجهما

أن يمارسوا  اب المصلحةصحيمكن أل فإنه ومايلزفريدمان لوفقا و   ،آرتشر مارجريتل " االجتماعيالتمايز "
 داخليةاو  الزمةكما يمكن أن تكون هذه الجماعات  ،تتوافق التوافق مع مصالح المؤسسة وقد تقد سلوكيات 

            :المصالح في المصفوفة التالية ألصحاب األربعالمجموعات  األنواع أويمكن توضيح و 1. خارجيةأو  مكملة و
 ل ألصحاب المصلحةتصنيف فريدمان ومي: (65)رقم شكل 

 
 .Annika Cayrol, Op.Cit,P.36.37 :المصدر

 (Edward. Freeman et Autres,2007 ) تصنيف :سابعا
التفريق بين رفقة زمالئه  Edward فقد حاول 6991 سنة ه فريمان فيتماشيا مع التصنيف الذي قدم

 .م بالمؤسسةوع العالقة التي تربطهمن خالل ن والثانويين األساسينالمصالح  أصحاب
م عالقة جيدة ووطيدة بالمؤسسة  تمكنها من تحقيق تربطهمن هم  :األساسينالمصالح  أصحاب .6

 ؛مستدام أداء
 .باألساسينؤسسة لهم تأثير كبير على عالقة الم :الثانويينأصحاب المصالح  .3

                                                             
1
- Annika Cayrol, Op.Cit,P.36.37. 
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Source : Edward. Freeman, Jeffrey S,Harrison, Andrew C.Wicks, Managing, : For 

Stackeholders Survival : Reputation, And Success,University Press New Haven, 

London,2007, P.7. 

 

 :يوضح ذلك( 62)رقم والشكل  
 تصنيف فريمان وآخرون ألصحاب المصلحة:(17)الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

على  اءسو  مسمياتهمن اختلفت ا  المصالح و  أصحابمن قبل الباحثين حول تحديد هوية  شبه إجماعهناك 
 التالي يحاول حصر معظم هذه األطراف المفتوح والشكلمن خالل ترك المجال  الحصر أوسبيل 
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 المصالح أصحاب تصنبف: (18)شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Vincent Lacolan : L’entrepreneur Durable,  op cit, P.102. 
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 المصالح أصحابأهمية :لمطلب الثالثا
االجتماعية  ، إن االهتمام بأصحاب المصلحة جاء نتيجة لعدة متغيرات عرفتها البيئة االقتصادية

ه المؤسسات نتاج تالحراري، وما خلف االحتباس ظاهرة تداعيات من حدلل والبيئية فاالهتمام بهذه األخيرة جاء
 المؤسسة، فيه ترغب بقاء ظل في أخرى  جهة من المحلي المجتمع مشكالت معالجة عن أعمالها فضالً 

 تفصيالً  أكثر ألسباب الفئات هذه متضمناتب االهتمام عليها هنا من، تدعيمهفي  السابقة المتغيرات وتسهم
 :اآلتي النحو لىع  سبق مما

 ؛عام بشكل الحياة تطور بسبب باستمرار المصالح ذات الفئات هذه أعداد تزايد .1
 ودفعها معها والتجارب المختلفة المدني المجتمع منظمات تمثل متجددة لفئات المجتمع قبول تزايد .2

 أخرى، وجمعيات اإلنسان حقوق  جمعيات مثل منظماتال هذه، للدول السياسية الواجهة نحو
 المنادية الخضر أحزاب تحتله ت بدأ ما هو وضوحاً  األكثر ولعل ،مهم وكبير تأثير ذات أصبحتو 

 اجتماعية؛ و سياسية مكانة من البيئة بحماية
 في وتعرض عليه تفرض التي سلعلل متلقي من هذا األخير وانتقال المستهلك حماية هوممف تطور .3

 ؛السلع ونوعيتها هذه بشأن الرأي صاحبإلى  السوق 
 إدارة على ث م ومن واسع، زمني مدى ضمن أخذت اإذ الكثيرة، الفئات مصالح هذه تعارض .4

 لهذه صحيح بشكل الصيغة هذه وعرض المصالح هذهبين  لموازنة مالئمة تجد صيغة أن ؤسسةمال
 ؤسسةالم إدارة تتابع أن يجب الفئات لهذه ألوليات سلم هناك أن والمالحظ. المختلفة األطراف
 ؛هذا األولويات بسلم اإلخالل حالة في المختلفة التأثيرات

 غير نفسها ؤسسةمال تجد بحيث المصالح ذات الفئات لهذه االجتماعية والطلبات الحاجات كثرة .5
 ؛جميعها بااللتزامات الوفاء على قادرة

 حيوية يعتبرون مواردالمؤسسات االقتصادية  تخدمه ومجتمع موظفين من المصالح أصحاب إن .6
 أن كما .لها التنظيمية المقدرات كون ت يمتلكونها التي والكفاءات والخبرات المهارات أن حيث لها،
 والبشرية المالية الموارد ينافس أن مكني مهماً  مورداً  يعد حةلالمص ألصحاب مميزة عالقات خلق

 بسبب يأتي المعاصرة، المؤسسات في األهمية تلك مثل بروز نأ بالذكر، الجدير ومن .كأسبقية
 للتغيرات المرنة واالستجابة اإلبداع تعزيز في تصب التي المخاطر وتتقاسم التعاون  تنشئ نهاكو 

 تتصف أصبحت المؤسسة تلك أن عن فضالً  هذا. الجديد العالمي االقتصاد في الناشئة السريعة



 .ستراتيجية في المؤسسةاــالمسؤولية االجتماعية بين إنسانية العمل و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثالث

 

 
125 

 

 ى مجر  تسارع وكذلك والجماعات األفراد من كبير عدد على وتوزيعها القرارات اتخاذ عملية بانتشار
 ؛صناعتها عند خصوصاً  وتنوعها المعلومات

 أن أدركتفالمؤسسات االقتصادية  التنافسية، الميزة خلق في حةالمصل أصحاب عالقات تسهم .7
 أمرا يعد (بجوارها والمقيمين ،المجهزينالعمالءالموظفين،) مع معقولة عالقات تطوير على سمعتها

 قيمة من وتعزز الجيدة السمعة مصدر هي هريةالجو  فالعالقات، اإلبداع لتحقيق األهمية غاية في
 تطوير وخصوصاً   المنافع من كبيرا كماً  يولد قد بالطبع كليهما ومن للمؤسسة التجارية العالمة
يجاد الحالية، األسواق  ؛لها مربحة وفرص جديدة أسواق وا 

 لقياس اتالمؤشر  كأحد واعتبارها رؤيتها ممكن حةلالمص أصحاب المؤسسات مع عالقات نوعية إن .9
 تشكيل في الفشل أن له يؤسف ومما، ألهدافه والمعرفية البشرية، المالية مواردها  بلوغ على قدرتها 

 وخصوصاً  ،ةالمصالح أصحاب من كبير لقسم مالية مخاطرة يخلق قد االيجابية العالقات هذه مثل
 1.ألسهما لةحم 

 والميزة التنافسية للمؤسسات يةالروابط العالئقية بين المسؤولية االجتماع:بحث الثالثالم
فإذا كان  ومتداخلة، معقدة بأنها عالقة التنافسية والميزة االجتماعية المسؤولية بين العالقة تتصف

 اإلنتاج تكاليف من يزيد إضافيا عبئا يمثل االجتماعية المسؤولية لمتطلبات االمتثال أن في يرون البعض 
 المعايير أن على األخر البعض يّصرقد  فإنه في المقابل صادية،االقت للمؤسسات التنافسية لميزةبا رويض
 على المجتمع والبيئة السلبية التأثيرات من والحد ،اإلنتاج كفاءة لتحسين مفيدة آلية هي واالجتماعية البيئية
 حيث من المجدية اتاالستراتيجي تعزيز على القدرة في للمؤسسات التنافسية الميزة وتتوقف ،سواء حد على

 إلى الرامية  الجهود إطار في أساسية بأهمية المنتجة والمصدرة والخدمات السلع سعر حيث من أي التكلفة،
 .التنافسية القدرة زيادة

مع تزايد تبني الكثير من المؤسسات سياسة وبرامج  هالقول بأن إلى( Certo,2003)ويذهب 
فإن ذلك يقود إلى نتائج إيجابية لتلك  المتزايد لمجتمعيالمسؤولية االجتماعية تحت تأثير الوعي ا

وقد اقتضت  متطلبات االنتقال من التنافس إلى التسابق ضرورة االستجابة للضغوط االجتماعية  المؤسسات
والبيئية بعد ما أصبحت الموارد غير الملموسة مصدرا من مصادر الميزة التنافسية وأصال استراتيجيا له أهمية 

نه أعلى " ماك ويليامز"اسات ومنها دراسة الدر  من عديدالركزت  ،قا من هذه الفرضيةوانطال ،بالغة في ترقيتها
                                                             

  .2.، صمرجع سبق ذكره،  األعمالدراسات إدارة   المصالح في بأصحامحاولة جادة لتأطير نظرية  :العنزي  سعد -1
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تها أن تكون ذات قيمة اطايمكن اعتبار المسؤولية االجتماعية من الموارد غير الملموسة حيث ينبغي لنش
وقيم المؤسسة   ونادرة وغير قابلة للتقليد ألنها تنطوي على أبعاد مثل السمعة والعالقة مع أصحاب المصالح،

 1.وأخالقيات األعمال وغيرها
 الميزة التنافسيةوالمسؤولية االجتماعية عالقة ترابطية لترقية  أصحاب المصالح :  األولالمطلب 

 ألصحابخاصا  منال أصبحدخول نظرية أصحاب المصالح في مجال المسؤولية االجتماعية مع 
سعيها لتبنى عند  تحقيق مصالحهم في الحسبان أن تضعو بالتالي عليها بالمؤسسات المختلفة،  المصالح 

ستراتيجي وتتقدم وتحقق أهدافها ما  وتنمو مؤسساتفلن تزدهر ال .مفهوم المسؤولية االجتماعية كتوجه عام وا 
معاملة أصحاب المصلحة بأنهاالمسؤولية االجتماعية  (Hopkins  ,3002)يصفو . عناية خاصةلهم  لم تعط
 مؤسساتوتهدف المسؤولية االجتماعية لل. خالقية عادلة أو بطريقة مسؤولة اجتماعيابطريقة أ مؤسسةفي ال

ة لفائدة أصحاب المصلحة من داخل مؤسسإلى تحقيق مستوى معيشي عال، مع الحفاظ على ربحية ال
مبني على  ةتنافسيلا تهاميز لترقيتها فشل أي مؤسسة و  أوفإن نجاح  تاليوبال ،وخارجها طبعامؤسسة ال

 2."المصالح  ابأصحتها مع عالق
كيف وأين  إلى القول بأن المؤسسات التي تعرف( Porter and Kramer,2002)ويذهب كل من 
وّفق تاستغالل الفرص التي جراء خلق قيمة داخلية وسوف تتنافسية تها الميز  رقيستتطبق نشاطها اإلنساني 

على انه ينظر  لمطالب  (Kurrunz and all ,2008)ومع هذا الرأي يؤكد بين مطالب أصحاب المصالح، 
 استراتيجية، فالمؤسسة تسير مواردها بطريقة ا فرص أكثر منها تهديدات أو قيودأصحاب المصالح  على أنه

كان  ذاإ العوامل المحددة مافمن 3 ،ح المؤسسةللالستجابة لهذه المطالب وتستغل الفرص المتعلقة بها لصا
" أصحاب المصالح"لمؤسسة هو قوة تأثير أداء اأو سلبي أو حيادي على للمسؤولية االجتماعية أثر إيجابي 

واستغاللها واالستفادة منها من خالل  همعلى تحديد فرص تحسين العالقات معالتي تعني قدرة مؤسسة ما 
والمحققة من العالقات والتفاعالت السابقة للمؤسسة مع مختلف  المجمعة األرباحن أاالجتماعية و  المسؤولية

                                                             
1-Mcwilliams, A. & Siegel, D. S.,Wright. :"Corporate Social Responsibility: Strategic Implications", Journal Of Management Studies, 43(1). 

M. 2006,P.4.disponible Sur Le Site D’internet : Onlinelibrary.Wiley.Com › ... › Vol 43 Issue 1Consulté Le18/07/2013. 

 
2-  Alexander Dahlsrud.:”  How Corporate Social Responsibility Is Defined: An Analysis Of 37 Definitions”, Corporate Social Responsibility 

And Environmental Management Corp. Soc. Responsib. Environ. Mgmt , DOI: 10.1002/Csr.132, 2006. P.7. 

 
3- Kurucz, E., Colbert, B. & Wheeler, D. :”The Business Case For Corporate Social Responsibility”. Oxford univirsity press :oxford.ISBN : 

978-0-19-921159-3., 2005, p.89. sur le site internet : www.stakeholderresearch.com/documents/sra-business-case-social-responsibility.pdf 

,consulté le:19/7/2013. 
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يؤثر على المدى الذي يمكن للمؤسسة  األصلإن هذا  1،حاب المصالح معها تشكل أصال غير ملموس أص
المسؤولية االجتماعية مستقبال، إن  تصالح معها من خالل تطبيقامال أصحابأن تبلغه للتأثير على 
مستويات ال كما أنقد يسمح للمؤسسة باكتساب الدعم من أصحاب المصالح األصل مستويات عالية لهذا 

قدرة المؤسسة على دعم أصحاب المصالح مع مراعاة بعض تطبيقات  قد يحد من األصلالّدنيا لهذا 
 2.المسؤولية االجتماعية

أن أهمية المسؤولية االجتماعية للمؤسسات تزايدت بسب ازدياد أهمية األصول غير  (Unden)  يشير  
ا نهأ حيث تجارية بأن السمعة تشكل أصال قّيما،ويسلم مجتمع األعمال ال 3.مؤسسةالملموسة مثل سمعة ال

والبد من أن يضع المديرون في اعتبارهم أن أي ، ومستثمريها موظفيها بعمالئها، مؤسسةتؤثر على عالقة ال
مبيعات  سوء تصرف في أي مكان في العالم يمكن أن ينتقل صداه إلى جميع أنحاء العالم وبالتالي يؤثر على

ولذلك كان . وتقييم السوق لها حصولها على رؤوس األموال، دوران الموظفين ،سوق مؤسستهم وحصتها في ال
دارته، فالسمعة الحسنة يسهل تلويثها وتصعب استعاد  ،تهامن األهمية بمكان تقييم تعرض السمعة للخطر وا 

 آالفو  4.هذه المؤسسة وجودها نفسه (إنرون ) أندرسون لسمعته في بداية فضيحة وقد كلف فقدان آرثر
 مؤسسةأزمة فقدان السمعة نتيجة إهمالها لمسؤوليتها االجتماعية ومنها ما حدث ل ات تعرضت لنفسمؤسسال
(Nike)  قدام على زيادة التعويضات  (At&T)مؤسسة بسبب استغاللها للعمالة األسيوية الرخيصة، وا 

مؤسسة وقيام  ،االمخصصة للمسؤولين التنفيذيين فيها عقب إعالنها عن تسريح عدد كبير من موظفيه
(British Airways)  بإنفاق ماليين الجنيهات على طالء تصميم جديد للدفة في مؤخرة طائرتها في الوقت

 5.الذي كانت تدخل في مساومات مع موظفيها لتخفيض التكاليف
من المستطلعين يطالبون  %95دولة إلى أن  32ألف مواطن ينتمون إلى  30توصلت دراسة شملت 

من المستطلعين أنهم  %15مال بأن يتعدى تركيزها على الربحية نحو مجاالت أخرى، وقال مؤسسات األع
يتخذون رأيًا من هذه المؤسسات انطالقا من مدى استجابتها لمسؤوليتها االجتماعية تجاه الناس والمجتمعات 

                                                             
1  -  A., Mcwilliams, A., Matten, D., Moon, J. And Siegel, D. (Eds), The Oxford Handbook Of corporate Social Responsibility. Oxford: 

Oxford University Press, . (2008).P.90. p. 83–112. disponible Sur Le Site internet : Www.Stakeholderresearch.Com/.../Sra-Business-Case-

Social-Responsibility.P.. Consulté Le: 19/07/1/2013.   .  

 
2 - Barnett, M.L.:“Stakeholder Influence Capacity And TheVariability Of Financial Returns To Corporate Social 

Responsibility”.Academy Of Management Review, vol 32, 2007 , p.p. 794–816.  

 
3- Unden, Charlotte : Multinational Corporate and Spillovers in Vietnam- Adding Corporate Social Responsibility'', Masters Thesis, Lunds 

Universit,p.14. sur le sitewww.csr-weltweit.de/uploads/tx_jpdownloads/FDI_CSR_Vietnam.pdf consulté: le 07/07/2013. 
4
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هرت بعدم التزامها التي اشت رأيهم السلبي في المؤسساتفون المن المتطلعين أنهم ال يخ%15 المحلية، وصرح
 1.االجتماعية المسؤوليةبمبادئ 

 المالي واألداءللمؤسسات  المسؤولية االجتماعية  العالقة الترابطية بين : المطلب الثاني
 األداء وبين جتماعيةالا للمسؤولية التجارية النشاطات ممارسة مابين حقيقي ارتباط وجود كان بينما

 البلدان مختلف في األكاديمية الدراسات أظهرت فقد تشكك، وحتى تساؤل موقع للمؤسسات الجيد المالي
 (3002،وآخرون  مارغوليسه) قبل من نشرت شاملةدراسة  أهمها اإليجابي االرتباط هذا وجود مثل المتقدمة
أجريت بين  ميدانية دراسةوهي مؤسسة،  167شمل (Meta-Analysis)الميتا  تحليل استخدامتم فيها 

  للمسؤولية جيدة سجالت ديهال التي مؤسساتال هل :مفاده سؤال عن اإلجابة إلى سعت (3552-6990)عامي
  وجود على تأكد الدراسات هذه من%32نحو  أن النتائج جيدا؟ وأظهرت ماليا أداء تعطى االجتماعية

 2.عالقة أية وجود عدم أظهر الدراسات هذه من58% بينما ، سلبية عالقة  إلى تشير 2%إيجابية،  عالقة
 سعر بين ضعيف إيجابي  ارتباط يوجد نهأ بوسطن أجريت في جامعة التي الدراسات إحدى الحظتو  
 اهتمام لها كان التي تؤسساالم أن الدراسة أوضحت وقد االجتماعية، المسؤولية وبينؤسسة الم أسهم

 لديها  يكن لم  التي مؤسساتال عن (5%) بنسبة أسهمها أسعار في فارًقا حققت جتماعيةبالمسؤولية اال
 : (69)رقم  الشكل في ذلك أوضحت وقد. الجانب بهذا اهتمام

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
- Paul H. Dembinski : Responsabilité sociale des PME – un retour du "paternalisme?,des 41es Journées romandes des arts et 

métiers, pme et responsabiiliitésociiale, Champéry, 23 et 24 juin 2008, Suisse , P. 5. 
2- Forest L. Reinhardt & Robert N. Stavins.  :"  Corporate social responsibility, businessstrategy, and the environment", 

Oxford Review of Economic Policy, Volume 26, Number 2, 2010, p.p.164–181.p.174.  



 .ستراتيجية في المؤسسةاــالمسؤولية االجتماعية بين إنسانية العمل و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثالث

 

 
129 

 

 ؤسساتالم أسهم أسعار زيادة في االجتماعية المسؤولية دور: ( 19)شكل رقم

 

 . 12ص، مرجع سبق ذكره، عكاساتها على سلوك المستهلكاألبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات وانفؤاد دمحم حسين ألحمدي، : المصدر

 األخبار تصل اعندم (t1) النقطة إلى (t0)النقطة  ينزل من للمؤسسة السهم سعر أن لشكلا يوضح
 حتى العمليات الجديدة بتنفيذ المؤسسة تبدأ إن ما ولكن االجتماعي التوجه ذات ةؤسسللم الجديدة القيم حول
 إنجاز وعند بعد اوفيم للسهم القديم السعر تمثل والتي (2t) النقطة عند لسهما سعر تغطية  إعادة يتم

 (t3). السهم إلى النقطة سعر ويصل االجتماعية المسؤولية عالوة تحقق المؤسسة فان المطلوبة المخرجات
ل الئحة أكبر مائة مؤسسة في العالم أن أو  2009خالل عدد سبتمبر  " Business week " د نشرت مجلةقو 

التي أدخلت الممارسات المسؤولة في  ل األزمة وهي المؤسساتمؤسسة منها لم تتأثر قيمتها السوقية خال 15
 1.أنظمتها وعملياتها كافة سواء كان ذلك داخل أو خارج المؤسسة

 
 
 

                                                             
1
- saudiinfocus.com/.../82985- والق-الحكومة-بين-االجتماعية-المسؤولية  
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 المالي  من خالل السمعة واألداءالمسؤولية االجتماعية  بين جابيةالعالقة االيتناولت بعض الدراسات 
   التي  " Voice of the leaders surve " 1بعنوان دراسة صادرة عن المنتدى االقتصادي العالمينها وم

تعد  جتماعيةأن سمعة المؤسسة من خالل تبني برامج المسؤولية االاعتبرت والتي  3552أجريت في أواخر 
مؤسسة عالمية إلى أن 1000نم امديرً 150 شارك فيهاأهم معايير نجاح المؤسسة وتوصلت نتائج الدراسة التي 

من القيمة السوقية ألسهم  %15من شملتهم الدراسة يرون أن السمعة الجيدة يمكن أن تسهم بنحومتقريبا  15%
 .المؤسسات كما تسهم السمعة الجيدة في قدرة المؤسسة على مواصلة تحقيق األرباح واألداء الجيد

 أن(  Russo & Fouts, 1997; Orlitzky & all,2003) كل مندراسات ومع نفس الرأي اعتبرت 
المؤسسات التي معتبرة بأن  بين مسؤولية المؤسسات البيئية و األداء المالي اتشكل وسيطً سمعة المؤسسات 

نظر إليها من قبل الجمهور على أنها غير صديقة للبيئة قد تواجه ضغوط العمالء ما أدى إلى انخفاض ي  
 استراتيجيتهاضمن  (General Motors)مؤسسة جنرال موتورززت عليه رك وهو بالفعل ما 2،األداء المالي
أنتجت خاللها  منتجات بيئية ذات منفعة  Ecomagination ـعرفت ب بإطالق مبادرة 3550مطلع حيث قامت 

  6,2أعمال هذه المنتجات من ائد ملموسة تمثلت في ازدياد رقم مجتمعية و تمكنت المؤسسة من تحقيق فو 

مليار دوالر 35أي نصف الهدف المحدد بـ 3550عام مليار دوالر في 10,1إلى  3551عام  في مليار دوالر
 3565.3لعام 

 الميزة التنافسيةأسس ترقية في للمؤسسات  المسؤولية االجتماعية دور : ثالالثالمطلب 
درتها على لم يعد نجاحها يعتمد فقط على ق  في ظل البيئة التنافسية التي تعمل فيها المؤسسات اليوم

معرفة أكفأ السبل لتحويل المدخالت إلى سلع وخدمات، بل كذلك على قدرتها على معالجة القضايا 
 للمؤسسة والميزة التنافسية ةاالجتماعي مسؤوليةوهناك عدة دراسات تبين االرتباط المباشر بين ال ،االجتماعية

 .ا من الناحية التنافسيةكبيرً ا ألن تطبيق مفهوم المسؤولية االجتماعية سيكون له دورً . لها
 واالبتكار في المؤسسة اإلبداعمصدر المسؤولية االجتماعية :  أوال

يمثل اإلبداع صمام األمان الالزم لإلدارة الناجحة في المؤسسات والتي تحرص على تحقيق المنافسة 
لذا فمن   ة والخدميةفي األسواق بقفزات كمية ونوعية عالية في مختلف مجاالت العمل للمؤسسات اإلنتاجي

األهمية أن يكون الفرد والمؤسسة مبدعة في عالم اليوم لمواجهة التغييرات في الحياة، وأن أية مؤسسة إدارية 
                                                             

 1
تم االطالع عليه  muenchen.de/38680-://MPRA.vb.uni http :، على الرابط13، ص أدوات المسؤولية المجتمعية للشركات الوقف كأحد-حسين االسرج - 

 .11/2/2015يوم 
2- Orlitzky, M., Schmidt, L.F. &Rynes, S. L.:” Corporate social and financial performance: a meta-analysis”. Organization 

Studies, 24(3),2003.  
3- Michael Hopkins, La RSE stratégique comme avantage concurrentiel, disponible sur le site internet : 

www.ired.org/.../la_rse_strategique_comme_avantage_concurrentie..., Consulté le :20 /10/2012. 
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أو قيادة إدارية أوعملية إدارية تغفل هذا المطلب تحكم على نفسها بالتخلف واالنهيار ألن اإلبداع يمثل مفتاح 
طيع المؤسسات النجاح مستقبال مهما كانت كفاءتها ولعل انهيار العديد المستقبل ألية مؤسسة ودونه ال تست

 .من المؤسسات العمالقة يعود في حقيقته إلى تجاهل هذا العنصر
التقنية و  ةالثقافي ،القانونيةة و السياسي ،االجتماعيةو  التغييرات السريعة في الجوانب االقتصاديةإن 

ولعل االهتمام ويراعي كل عواملها  يتقاسم جميع مجاالتها رد ومستموابتكار متجدإبداع وغيرها، ينطوي عليها 
نحو  ستدامةبالجانب االجتماعي والبيئي في وقتنا الحالي أصبح ضرورة حتمية تدفع بها متطلبات التنمية الم

في  Macgregor Fontrodona &ن اما أرادت االستمرار والنجاح وهو ما أشار إليه الباحث اذإ المؤسسات
منتجات  تأمين يجب ما بقدر خدمات، أو منتوجات يكون نشر الحقيقي للمؤسسة لن التحدي أن " ماقوله

  1."التدوير إعادة ىإل التصميم من حياتها دورة كامل في ومدعمة اجتماعيا مسؤولة وخدمات
محل اهتمام   أصبحت االبتكارو  اإلبداعوبين المسؤولية االجتماعية للمؤسسات  العالقة بين إن

دراسة  3559لعام  «Problems and Perspectives In Management »حيث نشرت مجلةلباحثين والدارسين ا
 &Borger)، وكذا الدراسة التي قام بهاعامة وخاصة ةاستونيمؤسسة  86على ( ÜlleÜbius& all )قام بها

Kruglian Roman &IsakKruglianskas)  ية، ئات الغداالصناع قطاع :هيفي البرازيل قطاعات  2على
 International Journal ofوالتي نشرتها المجلة  ت،قطاع السيارا و قطاع مستحضرات التجميل

Technology, Policy and Management   غلب تلك الدراسات أ  حول نفس الموضوع وقد أشارت 3551عام
محل االبتكار لتلك المؤسسات  إلى وجود عالقة ارتباط إيجابية بين كل من المسؤولية االجتماعية واإلبداع و

 انهام نعامال مااالبتكار واإلبداع ه لحقيقة مفادها أنوتنطوي العالقة االيجابية بين المتغيرين   2،الدراسة
يشير و  ،وتعزيز القدرة التنافسية األداءينعكس على تحسين  مابتبنيها المسؤولية االجتماعية  المؤسسة اتحققه
من أهم دوافع تبني المسؤولية االجتماعية  للمؤسسة يتعدى بكثير قضية  نإ Porter&  Kramer ن االباحث

بل هي مصدر للعديد من اإلبداعات واالبتكارات التي تعزز من القدرات التنافسية بال   تخفيض التكلفة،
 3.شك

                                                             
1-  Marc Ingha :Vers l’innovation responsable : pour une vraie responsabilité social, Editions de Boeck, Bruxelles, Belgique, 

2012. P .P. 45-48. 
2- ÜlleÜbius & al,: "Innovation and corporate social responsibility in Estonian organizations Problems and Perspectives in 

Management", Volume 7, Issue 1, 2009. 

 
3- Michael. Porter & Mark. Kramer ,:" The Link Between Competitive Advantage And Corporate Social Responsibility", 
Harvard Busines Review, Decembre 2006, p.1. 
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 المؤسسات أن باعتبار ديناميكية وعملية خصبة حلقة تشكل عواإلبدا االجتماعية المسؤولية إن
وبيئية ؤسسة سلوكيات اجتماعية وأخالقية تبني المحيث أن  االجتماعية بالمسؤولية تلتزم أن يجب بدعةالم

سوف يؤدي بالضرورة إلى األخذ بعين االعتبار العديد من العوامل البيئية واالجتماعية الشيء الذي يدفعها 
نشا ات جديدة تتالءم ومتطلبات وطرح منتج عمليات جديدةو  ء طرق جديدة للعملإلى العمل بجد لخلق وا 

تحسين  أن من نتائج االبتكاردراسات الكما وجدت بعض   ؛ة ما يسمح لها بدخول أسواق جديدةاالستدام
والقدرة التنافسية  األداءويمكنها من تحسين  ،المصالح مما يعود عليها بالنفع وأصحابالعالقة بين المؤسسات 

ثمانية من خاللها معرفة كيف تمكنت  احاولو  (ROOM ,JONKER ,2006)قام بها كل ومنها دراسة
االجتماعي  أدائهامن تحقيق درجة عالية من التكامل بين  بأوربامؤسسات رائدة في المسؤولية االجتماعية 

تمكنوا من ابتكار ن في تلك المؤسسات ياستنتاج مفاده أن المدير  إلىوتوصلت الدراسة ، وقدرتها التنافسية
التجارية  األعمالج ذونمو  مؤسسة وتتالءممن خارج ال األفكارنطوي على مزيج من و طرق جديدة تنماذج 

 1.المصالح أصحابوالضغوطات التي يواجهونها من  القضايالمواجهة جملة 
 أن مفتاح النجاح في استخدام أي نوع من اإلبداعبتأكيده  ((ASONGU , 2007الرأي  وافقه فيوي  
ظور المسؤولية االجتماعية للمؤسسات هو التواصل مع السلطات البلدية لصالح المؤسسة من من( االبتكار)

 .المحلية والصحافة واألهم من ذلك عامة المجتمع الذي يستفيد من مثل المبادرات
المؤسسات التي لديها سياسات مستدامة غالبا ما تكون رائدة تكنولوجيا كما أنها تسعى لتبني أساليب  

عن طريق الحد من التلوث في كثير من الحاالت فإن هذه  :ءة، على سبيل المثالجديدة مبتكرة لزيادة الكفا
 .المؤسسات قادرة على اإلتيان بمنتجات مبتكرة و التي تتفوق بها على معظم منافسيها

االبتكار من منظور المسؤولية االجتماعية  يمكن من كسب السمعة باعتباره  أندراسات  أكدتكما 
 من العديد إلى أن او ن أشار ياللذ PHILLS&allدراسة  اومنهم ،كل االجتماعيةوسيلة لمعالجة المشا

االبتكارات  وكنتيجة لهذهاالبتكارات تكون بهدف معالجة المشاكل االجتماعية أو تلبية االحتياجات االجتماعية 
تج، عملية االبتكار االجتماعي يمكن أن يتمحور حول المن. تعمم االستفادة على كل األطرافاالجتماعية 

جزء من  يمكن أيضا أن يكون المبدأ، فكرة، ،التكنولوجيا مثل الكثير من االبتكارات بشكل عام أو اإلنتاج
نموذجًا يوضح فيه ( ORTS)وفي ذات السياق قدم الباحث  2،التشريعات، حركة اجتماعية، تدخل أو مزيج

                                                             
1- Jan Jonker and Marco de Witte,:The Challenge of Organizingand Implementing Corporate Social  Responsibility, , Edited 

by Jan Jonker and Marco de Witte, 2006.,p.223. 
 
2 - ÜlleÜbiusandal .opcit,P .135.  
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خالل ويبدو من خالله أن اإلبداع ينشأ من  ،أن اإلبداع هو تلبيه لحاجات وحل مشكالت المجتمعمفادها فكرة 
، وبسبب التغييرات التقنية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية السريعة في حلول غير معروفة وغير مطورة

يجاد ومن خالل عملية اإلبداع نستطيع إشباع الحاجات المتغير  المجتمع تتكون حاجات ومشكالت متعددة، ة وا 
إذًا عملية اإلبداع هي حلقة الوصل بين التغييرات السريعة في المجتمع وبين إشباع  حلول للمشكالت المتغيرة

               .لكذ يوضح (35)رقم  والشكل 1.الحاجات المتغيرة وحلول المشكالت المتغيرة أيضا
شباع الحاجات: (20)شكل   اإلبداع كحل للمشكالت وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دكتوراه في إدارة : ، بحث مقدم لنيل شهادةاإلبداع التقني وبعض العوامل المؤثرة فيه :عبد الجبارالسامرائي، سلوى هاني  :المصدر
 ، بحث لم ينشر6999 :العراق، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد،األعمال 

 
إن االهتمام بحاجات وتوقعات  المجتمع  المحلي المحيط بعمل المؤسسة  لكفيل أيضا بكسب رضا 

على السمعة أبعاد اجتماعية وأخالقية كان انعكاسه قويا اوكلما كان هذا االهتمام ذ   لمواطنيناوقبول 
 Mc)ة مؤسسل وهو بالفعل ما حدثجتمع يمكن أن تكون مدخرا حقيقيا فالعالقة القوية مع الم.الجيدة

Donald’s) حدثت في لتي خالل أعمال الشغب امؤسسة التي استطاعت فيها السمعة الجيدة أن تحمي ال
                                                             

 360.ص نفس المرجع،،السامرائي، سلوى هاني عبد الجبار -1

متاحة حلول معروفة حلول غيرمعروفة  حلول غير مطورة 

إلبداعا  اتخاذ القرارات 

تإشباع الحاجات وحلول المشكال  

 المجتمع

تالحاجات والمشكال  

    لسياسيةا                                  الجتماعيةا

 

 االقتصادية                                                      التقنية 

 

 التقنية                 االقتصادية

 المجتمع
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في سبيل عالقتها  مؤسسةالن جهود بأ التنفيذيون  (ماكدونالدز)مديرو يعتبر  ،6993لوس انجلوس عام 
وانخراطها في تنمية وتطوير فرص " مساكن رونالد ماكدونالدز"ابتكار برنامجها  المسمى من خالل بالمجتمع 
المتسببين في  مال النهب والتخريبأن مرتكبي أعسمعة قوية لدرجة  في تحقيقها مؤسسةللكسب مالموظفين 

جميع المطاعم الستين الحائزة على منها  في المنطقة نجتالمؤسسات االقتصادية حداث أضرار جسيمة في إ
و  %25من زيادة مبيعاتها بنسبة  فورد األمريكيةمؤسسة استطاعت  1،امتياز والتي لم تصب بأي أذى

رات على حملة إعالنية هدفها حماية األطفال دون سن انخفاض وفيات األطفال بإنفاقها عشرات الدوال
أبناءهم في األماكن الخلفية  قناع األمهات واآلباء أن يجلسوا الخامسة من العمر من حوادث المرور، بإ

 .للسيارة
للعمل   تتضمن خلق أماكن أفضلمؤسسات المسؤولية االجتماعية لل أنجاءت في بعض الدراسات 

، حيث أن ظروف العمل ومعاملة الموظفين هي جانب هام من لالبتكار مةءمالثر تكون أك أنوالتي يمكن  
 3551عام  ه الدراسات ما توصل إليه المجلس األوربيذومن ه ،مؤسساتجوانب المسؤولية االجتماعية لل

خلق بيئات عمل بشكل أفضل بما في ذلك وضع ثقة كبيرة في الموظفين وا عطاء المزيد من االهتمام على أن 
 ،صحة الموظف، ورفاهيته ونوعية الحياة التي يعيشها، يمكن أن يجعل أماكن العمل أكثر مواتاة لالبتكارل

يحتاج إلى أن ينظم بالطريقة التي تدعم " عن سياسة االبتكار بأنه  (3551)وقد اعترفت المفوضية األوروبية 
  2.ة مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجيةريليس فقط قبول التغيير ولكن يوفر أيضا فرصا في إدارة الموارد البش

  (Totterdill, 2004) أقر  HI- RESالتي أجريت في مشروع مؤسسة 635شملت  حالة ةدراس على أساس
بأن أشكال جديدة لتنظيم العمل القائم على المشاركة والثقة يمكن أن تقدم العديد من المزايا المحتملة، بما في 

إن أهمية وضع الثقة في  ،ر الناجح في المنتجات والخدمات والعملياتذلك التنافسية من خالل االبتكا
 دولة من الدول األعضاء 60الموظفين عززت من خالل دراسة العالقة بين تنظيم العمل واالبتكار في 

 
 

                                                             
 .39.، صمرجع سبق ذكرهغراهام داولينغ تعريب وليد شحادة،  -1
 

2
-  European Competitiveness Report 2008 , Overview of the links between Corporate Social Responsibility and 

Competitiveness,p.113. 
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عندما يتم  ًياعالأن اإلبداع واالبتكار عند الموظفين يكون  ه الدراسةذه في االتحاد األوروبي وقد وجدت 
إن التنوع في قوة ( 3552أروندل وآخرون، ) يقول  1.اء مستوى جيد من حرية التصرف في حل المشاكلإعط

 االعمل يشكل جانبا هاما من بعد مكان العمل بالنسبة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات، وقد تبين أن لها تأثيرً 
، في حين طائفة واسعة من ذ القراراتل ما تتخمثلما تفكر في الناس مثف.على القدرة على االبتكار اإيجابيً 

وجهات النظر والخلفيات والخبرات تقول بأنه يمكن أن يؤدي إلى التفكير اإلبداعي والفعالية في حل 
 2.المشاكل

٪ 01األوروبية أن اللجنة من قبل  3559 عام إنشاؤهاالتي تم اختبار األعمال األوروبية  لجنة وجدت
وع نت أنمن هذه المؤسسات  %12 وترى . ع من ممارسات المساواة والتنوعساهمة تتمتع بنو الم المؤسساتمن 

يساهم في االبتكار واإلبداع في المؤسسة، وتنطبق هذا النتائج على المؤسسات الصغيرة مكان العمل 
 3.والمتوسطة و كذا المؤسسات الكبيرة على حد سواء

لالرتفاع ميل تاالبتكار إدارة أن  3559 عام في لندن كلية إدارة األعمالوقد أظهرت دراسة قامت بها 
مع ذلك فإن تنوع القوى العاملة ال يؤدي بالضرورة إلى تحقيق مل التي تتميز بتوازن الجنسين و في فرق الع

مكاسب سهلة، حيث ينطوي على مخاطر أساسية تتمثل في تقليل التماسك وزيادة الصراع إضافة إلى 
وتشكل جودة إدارة التنوع في المؤسسة عنصرا حاسما للتقليل من . ةالمشاكل المتعلقة بالتواصل و المشارك

   4.هذه المخاطر إلى حدها األدنى و تحقيق االبتكار و الفوائد األخرى 
جتماعية أن المؤسسات ذات المسؤولية اال :(2010) هيوتاوشيسوترى دراسة  أخرى قامت بها    

و ما يعزز دوافع العمل و اإلبداع وزيادة اإلنتاجية حيث تم األعلى تتمكن من تحقيق التزام عالي لموظفيها وه
وتوصلت نتائج الدراسة إلى  ،وظيفة 23مدير موزعين على  200موظف و100000توزيع استبيان على

عن  منهم  60%بينما أعرب  عال   في مؤسسة ذات التزام   يوافقون على أنهم يعملون من الموظفين  86%أن
 5.مستوى االلتزام بها ضعيف إمكانية العمل في مؤسسات 

                                                             
1
- European Competitiveness Report 2008,Op cit ,p.113 

. 
2- Ibid,p.113 
 
3- Ibid,p .113. 

 
4 - Ibid,p .113. 

  11390، العدد 2010جانفي 24،جريدة الشرق األوسط،"جدة" ما قدمته بعض الشركات من إسهامات كارثة- آسيا آل الشيخ5- 

 .9/4/2014 :تم االطالع عليه يوم http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=11700&article=554200 ى الرابطعل
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في تحقيق االبتكار واإلبداع في المؤسسة، بعد  أهامً  الإن السلوكيات المراعية للمعايير البيئية تعد عام
والقدرة  البيئي األداءالمزايا المالية المحتمل تحقيقها ستكون من خالل تحسين  أهمية أن المؤسسات أدركتما 

الهتمامها المتزايد بالبيئة  (TOYOTA)مؤسسة  فقد تمكنت للبيئة  على تصميم منتجات  وخدمات حساسة
على منافسيها مثل جنرال موتورز وفورد وذلك باختراع سلسلة من السيارات اإلبداعية التي تمنحها من التفوق 

رة السيا انجاز ها تويوتا الخضراء وقد ترافق ذلكخالل شعار  ميزة تنافسية كما أنها تساهم في حماية البيئة
 بالكهرباء (Hybrideبريوس) سيارة (TOYOTA)طورت (Eco-cars)أوالسيارة البيئية ( Dream Car)الحلم 
من الملوثات السامة التي  %65تبعث بالكاد  (Hybride)محركات  أن وميزة هذا النوع من السيارات زينوالبن

أكثر من  لتويوتامهمة بريوس ميزة  أعطت تطلقها المركبات وال تستهلك سوى نصف كمية البنزين،
حققت تويوتا  .وتمكنت من أن تبيع مؤسسات أخرى براءة اختراع أو الشهادة التكميلية لهذه التكنولوجيا فورد
 63.16و، 6.92 ـخسارة قدرت ب(  Ford)و( GM)بليون دوالر في حين سجلت62.2 ربحا مقداره 3552عام 

، ةابانييالفي سوق السيارات  %15 ر منتج للسيارات بحصةواليوم تقف تويوتا كأكب. بليون دوالر على التوالي
 1.من السوق األوربية %1من السوق األمريكية و  %63و

 ابة لحاجات العميلجالستلكقوة دافعة  للمؤسسات المسؤولية االجتماعية: ثانيا
من  العمالءإلى إرضاء القتصادية مؤسسات االالتقليدية تقضي بأن تسعى  ممارساتبينما كانت ال

السعر، النوعية، التغليف، الذوق، األمان من خالل خالل حوافز ومزايا مادية محسوسة في السلعة والخدمة 
، فإن الدراسات ءعماللوتوفر السلعة أو الخدمة دونما انقطاع وأن تأخذ باالعتبار االحتياجات المختلفة ل

سلعة أو ايير أخرى غير متجسدة في الباتوا يأخذون بعين االعتبار قيم ومع عمالءأظهرت بالمقابل أن ال
 وبعبارةا، ويمكن التعرف عليها بفعل الوعي المتزايد للمستهلكين والعمالء، ه  ءورا الخدمة ذاتها، لكنها تقف

 أو ضرر أقل إلحداث يسعى الذي أي  "اجتماعيا المسؤول المستهلك" وهو جديد مفهوم ظهر فقد أخرى 
وتشير  2،رائية تثبت التزامه تجاه المجتمعالش قوته يستخدم وأن ةالمادي البيئة على يجابيإ أثر أكثر

لمسؤوليتها االجتماعية وردود فعل  المؤسسةالتزام  بين إيجابية أن وجود عالقة السوق  استطالعات
من  %90 إلى %10الدراسات تشير إلى أن ما بين  أنحيث  المستهلكين على تلك المؤسسة ومنتجاتها

                                                             
 .86. ، ص 2012عمان، األردن،، الطبعة األولى  ،، الوراق للنشر والتوزيع، المسؤولية البيئية في منظمات األعمال الحديثة: نجم عبود نجم -1

 
،بغداد، العراق، 39كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد: مجلة: في ،"للشركات االجتماعية وليةؤ للمس العراقي المستهلك إدراك:" يناج أحمد محسن عاملة -2

 .2015جانفي :7تم االطالع يوم 53398http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=:على الرابط.639.،ص.3566
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 بمستوياتكانوا راضين  أنهمقاموا بتغيير العالمات التجارية مع  أنهميات المتحدة أقروا المستهلكين في الوال
شاطات تمارس بعض الن أنعلى المؤسسات االقتصادية ولذلك يجب  ،التي حققتها عالمات سابقة شباعاإل

 ـتفاعلي ل استطالع في ،من الرضا كالعناية بالمستهلك قياسية درجات التي توفر التسويقية
(Hill&Knowlton/Harris ,2001) مؤسساتمواطنة المن األمريكيين  تأخذ بعين االعتبار  ٪79" أنظهر أ 

عند  مهم   عامل   مؤسساتمواطنة ال أنعلى  ٪36ينظر و  معينة مؤسسةمن   منتج اتخاذ قرار بشأن شراء عند
 3555 عام أوربية دولة 12 امتداد على مستهلك63555على (Mori) راهأج مسح وفي 1،قرارات الشراء اتخاذ

 الخدمة وأ السلعة شراء عند االجتماعية وليةؤ بالمس التزام المؤسسة إلى أهميةون يول منهم70%بأن ظهرأ
 2.وبيئيا للسلعة المسؤولة اجتماعيا أعلىسعر  لدفع داستعدا على خمسة كل من واحدالمستهلك  وكان.
اتخاذه  عند مؤسسةال أخالقيات االعتباريأخذ بعين  يلعمبأن ال (Creyer& Ross)قام بها كل دراسة أظهرت و 

 عمالءال من 88%بأن (Walker)يقول  المؤسسة وخدماتنحو سلع  عميلوحول توجه ال ،قرار الشراء
  أخرى  راسةد تظهروفي نفس االتجاه  ،مسؤولية اجتماعية ذاتمؤسسة  من راءالش يفضلون  األمريكيين

 تجاه مسؤولياتها تتحمل التيلمؤسسات ا من سلع عن يبحثون  بأنهم مون يزع األمريكيين عمالءال من 16%بأن
كما   3، اجتماعي   التزم  كان للمؤسسة  إذا للسلعة الوظيفية الجوانب ببعض للتضحية ن و مستعد وأنهم ،المجتمع

د افسية للمؤسسة عبر توطيالميزة التن رقيةيمكن أن تساهم مبادرات المسؤولية االجتماعية للمؤسسة في ت
أن  (sen & Bhattacharya,2004)  ، وفي دراسة أخرى الحظ(Pirato &Al,2008)لعمالءمع ا عالقتها

يدفع المؤسسات لتخصيص  عميلرعاية الوالميزة التنافسية من خالل  الرابط االيجابي للمسؤولية االجتماعية 
 4.طاقات وموارد أكبر لمبادرات المسؤولية االجتماعية

 للمسؤولية الجيدة السمعة بناء أصبح التسعينات بداية أنه منذ (Waller & Conaway,2011)ويضيف
 المنتجات تسليم هو الرئيسي عملها وأصبح العالم في الكبيرة ؤسساتالم جميع أولويات رأس على االجتماعية
 3563األكثر إلهاما لسنة  مؤسساتمؤسسة األداء الملهم  حول ال وفي تقرير أعدته 5،عميللل والخدمات

                                                             
1
  - C.B. Bhattacharya Sankarsen:” doing Better At Doing Good: When, Why, And Howconsumers Respond To Corporate 

Social Initiatives”, california management review vol. 47, no. 1 fall 2004,p.9. disponible sur le site 

internet :www.davideacrowther.com/csrmodule/csrreading4b.pdf2002./02/01/ : consulté le :13 /4/2013. 

631.ص ،عاملة محسن احمد ناجي مرجع سبق ذكره-  2 
 .631.نفس المرجع ،ص -3

4
 - C.B. Bhattacharya And Sankarsen  ,opcit ,. p.10 

 
5- Waller, Randall L. & Conaway, Roger N.:” Framing And Counterframing The Issue Of Corporate Social 

Responsibility”, journal of business communication, volume 48, number 1, 2011., p.p.83-84.disponile sur le site 
Internet :Www.Sagepub.Com/Cornelissen3e/Online%20reading%20pdfs/Waller.Pdf, consulté le 20/00/2002. :25/02/2002. 
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الرائدة في ذلك نالحظ أن   ؤسساتبأطلنطا والذي جاء كاستقراء يرتكز بالكامل على المستهلك لتصور الم
خالل التزامها  منStarbucks,Traget رفقة  تصدرت القائمة وفق هذا الترتيبقد  Donal’ds Mc مؤسسة

سهامها أكثر على الصعيد المحلي لمستقاة من هذا االستطالع ومن المعلومات ا 1،بالمسؤولية االجتماعية وا 
منهم يتحدثون في  %39و أسبوعيا على األقل ااألكثر الهامً  مؤسستهم ن يفكرون فييمن المستجوب %01نجد 

 .يوميا مؤسسةعن ال%39الملهمة باإليجاب كل أسبوع فيما يتحدث مؤسستهم الواقع عن 
 سةالمؤس كفاءةكفرصة لزيادة للمؤسسات  المسؤولية االجتماعية: ثالثا

مادية سواء  مواردالكفاءة حيث العوامل االجتماعية دورا كبيرا في ترقية الميزة التنافسية من  أخذتلقد 
 العديد من المؤسسات تنظر إلى مبادرات المسؤولية االجتماعية كفرص لزيادة كفاءة اليومف، بشرية وأكانت 

 2.التنافسية الميزةترقية وسلسلة التوريد ل إدارة مواردها البشرية، الموارد
منها العالقة  االيجابية بين المسؤولية االجتماعية وكفاءة الموارد البشرية تناولتها العديد من الدراسات  إن

3من دراسة كل
(Brammer Millington& Rayton2007,Turker, 2009)

4
Dagiliene(2010)   التي وجدت و

من ناحية تحسين ف األساسية ألصحاب المصالح حد األطراأبأن المؤسسات التي تهتم بالعاملين باعتبارهم 
مستويات األجور أو توفير نوعية حياة مالئمة مثل السكن والرعاية الصحية والتعليمية المناسبة لكفيل 

الكفاءة، وزيادة ، اإلنتاجية من قبلهم وهذا الوالء ينعكس على تحسين بالحصول على درجة والء والتزام عال  
ه رى تبرز العالقة االيجابية بين المسؤولية االجتماعية وكفاءة العمل ما توصل إليدراسة أخ. حجم المبيعات

(Gallup ,2013)  العمل  أداءحسين تل اإضافيً  افي المسؤولية االجتماعية حافزً  االمديرين وجدو والتي تفيد بأن
  5 .ي العملف اناتهمإمك كامل ىلإال يصلون  في الخطوط األمامية العمالمن % 25 تقارير بأن أفادتبعدما 

ذا و   إلىالعالقة بين المسؤولية االجتماعية وكفاءة الموارد البشرية تؤدي توصلت إلى أن كانت الدراسات قد ا 
 األخالقيةالسلوكيات  أن إلى ةتماعيجالمسؤولية اال أنصاريتجه  ،اإلنتاجيةزيادة المبيعات وتحسين 

ومن ، فرات مالية معتبرة تعود على المؤسسات في المدى البعيدو  إلىفيها حماية البيئة تؤدي  واالجتماعية بما
يؤكدون الفوائد والعوائد  التنفيذيين رينمن المد %02 أن 3559 برنامج الذكاء االقتصادي سنة  أكدهما ذلك 

                                                             
1-  Performance inspired announces America’s 2002 Most inspiring companies tm., disponible sur le site internet 

:http:www.perormance inspiried.tv/our research/most_inspiring_companies/, consulté le :14/10/2012. 
2- J.J. Asongu :”Innovation as an Argument for Corporate Social Responsibility”, Journal of Business and Public Policy 

(ISSN: 1936-9794) Volume 1, Number 3 , 2007,p.3. 
3- ÜlleÜbiusandal,  op cit, P.135.  
4- AharonTziner, Lior Oren Responsabilidad Social Corporativa, JusticiaOrganizacionaly 

Satisfacción Laboral, op cit,p.68. 
5 -  Korshun.C.B. & Bhattacharya , &Scott D. Swain :”corporate social responsibility, customer orientation, and the job 

performance of frontline employees”,, journal of marketing, vol.785,2014,p.p.,20-37. 
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استهالك  تقليص بإجراءممارسات مستدامة تتجاوز تكاليفها خاصة تلك المتعلقة  إتباعالمالية المترتبة على 
خالل الفترة  all &  Derwall (2005)قبل من البحوث التي أجريت مؤخرا والشيء نفسه تؤكده 1،طاقةال

تشير إلى والتي  Meta-Analysis))الميتا  تحليل ةباستخدام تقني لبيئي للمؤسساتاألداء ا تقييمل 3552 -6990
  2.اكفاءة بيئي أقلارنة بالمؤسسات ا مقسهمهأل نسبية إيجابية توفر عوائد ذات الكفاءة البيئية المؤسساتأن 

 اإليرادات من في اارتفاعً  "جنرال الكتريك"حققت   ،3550عام  إلى 3551عام فخالل سنة واحدة مابين 
لتحقيق  المبادرة وتدعو ةمؤسسفي ال أسهمهامن  مليار دوالر65 إلى دوالر مليار 6,2من البيئية المنتجات

 2010.3بحلول عام وذلك والمنتوج األخضر اقة المتجددةباستخدام الط سنويا مليار دوالر 605
 في المؤسسة الجودةللمؤسسات وسيلة لتحقيق المسؤولية االجتماعية : رابعا

بأن الجودة أضحت وسيلة المؤسسات في القيام بالشيء  وجدت المؤسسات اليوم في ظل مجتمع واع  
ل قضايا المسؤولية االجتماعية تتناو  055 فورتشنمؤسسات من  ٪95أكثرمنحيث  األفضل بالشكل

أن االعتقاد السائد بين قادة األعمال اليوم  تشار، مما يعكس اناجل جودة منتجاتها وخدماتها في مؤسساتلل
اقتصادية ضرورة ، ولكن أيضا ة أخالقيةيديولوجيإضرورة مجرد ليست  مؤسساتلمسؤولية االجتماعية للا

ليس فقط فعل الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به،  مؤسساتللالمسؤولية االجتماعية فإن  وبعبارة أخرى 
أصحاب المصالح ما ينعكس على ميزتها  بشكل أفضل من خالل آثارها اإليجابية على به  ولكنه أيضا القيام

  4.التنافسية
في المسؤولية االجتماعية المبنية على جودة  المؤسساتوجدت  األسواقوانفتاح المنافسة  ي ظلف
 سنة Dirk Michal  بهقام  الذيفقا للمسح و و التصديري  األداءجديدة وتحسين  أسواقلدخول  امنفذً  المنتج

المسؤولية االجتماعية  أن، وتوصل إلى اشخًص  303 بلغ على عدد كبير من المصدرين البرازيليين 2008
الدراسة هذه  ،الصادراتأداء  تحسين، وبالتالي في أسواق التصدير المنتج تميز يمكن أن تسهم في مؤسساتلل

 ,Brooks 2006, Calantone& Knight 2000; Piercy) (الباحثينعلى ما توصل إليه كل من  ءبناجاءت 

Kaleka&Katsikeas ,1998) عرتفاإبمعنى  ؛وجود عالقة إيجابية بين جودة المنتج واألداء التصديري ب 
خالل التزامها من منتج بسمعة المؤسسة يجة الرتباط بين نوعية وصورة التجودة المنتج جاءت نصورة 

                                                             
1 - A. Kearney: doing good business and the sustainability challenge,economist intelligence uni ,2008,p.5. 
2 - Nadjaguenster and rob bauerandall,the economic value of corporate eco-efficiencyeuropean financial management, 2010, 

doi: 10.1111/j.1468-036x.2009.00532.x,p.5. 
3

- Common ground: quality and social responsibility, american society for quality | common ground: quality and social 

responsibility . Asq white paper.p 3. 
4 -C.B. Bhattacharya and SankarSen op cit, p. .9  
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ن في وضع يمكنهم و المصدر  وأصبح. يادة حجم صادراتها من المبيعاتمن ز  األخيرةما مكن هذه االجتماعي 
  .وبالتالي الرفع من األداء المترجم بحجم المبيعات واإليرادات، والحصة السوقية أو الربحية األسعارمن رفع 

 أضحىتبني المؤسسات للمسؤولية االجتماعية  أنعلى  األكاديميةن األبحاث العديد م أكدته الشيء نفسه
 Fishmen & All,2008,Fernandez)من تحقيق التنافسية ومنها دراسة كل في  اهامً  العام

&Santalo,2010 , )تنافسية هي أكثر ميوال لاللتزام بالمسؤولية  األكثرالمؤسسات في الصناعات  أن بقولهما
أين يكون  تنافسيةأن نشاطات المسؤولية االجتماعية أكثر فائدة في الصناعات التي تكون أكثر و  ،االجتماعية

المسؤولية االجتماعية كميكانيزم للداللة  تستعمل المؤسسات نشاطاتبمعنى  هناك فرصة أكبر لإلشارة للجودة
ات التي تبيع منتجات المؤسس أنإلى  Siegel & Vitaliano,2007) )توصل  كما  1،على جودة المنتجات

المسؤولية االجتماعية  أنب هبقولBaron, 2001) )ماوتبعه,ذات جودة  لها التزام أعلى بالمسؤولية االجتماعية
 2.ة للمنتجعبحد ذاتها كسمعت ِبرت أ يقة لتمايز المنتج إذا قد تكون طر 
من  كل إليهتوصل  في هذا المبحث فيما جاء كل ما نلخص أن يمكن األخيروفي 

(Kramer&Porter,2006 ) في االقتصاد  االستراتيجيةبإرساء المسؤولية االجتماعية  نهأفي دراستهما
الصناعي فهذا يعني أنها وسيلة تعتمدها المؤسسة لجعل منتجاتها مميزة وتحسن سمعتها وأنها تساهم في 

ناك مسارين متكاملين  أن هن ترسو على يوضع حواجز لدى دخول المؤسسات المنافسة وعليه فان فكرة الباحث
يتمثل المنطلق األول في البدء من  ،التنظيمية االستراتيجيةيسمحان بتقييم مكانة المسؤولية االجتماعية ضمن 

أما المنطلق الثاني فيستند إلى . تحليل سلسلة القيمة للمؤسسة وتقييم مجموع آثارها االجتماعية والبيئية
 3.ماعية داخل السياق التنافسي تشخيص القيمة الكامنة للمسؤولية االجت

ة القيمة سوف لطات سلسامفاده أن مساندة المسؤولية االجتماعية لنش (& Kramer Porter) ستنتاجا
ن يوتتمثل مقاربة هذ ،يؤدي إلى ترقية الميزة التنافسية من خالل تكامل العوامل االجتماعية واالقتصادية

زاوية المسؤولية االجتماعية لغرض حصر مجموع آثار  ن في تحليل سلسلة القيمة للمؤسسة منيالباحث
، نشاطات اجتماعية (الرئيسية والساندة)إذ أن لكل نشاط من نشاطات سلسة القيمة  ،المؤسسة على المجتمع

                                                             
1-  Henri Servaes &, Anetamayo :”The Impact of Corporate Social Responsibility on Firm Value: The Role of Customer 

Awareness”, Management Science,Vol. 59, No. 2013, pp. 1045–1061ISSN 0025-1909 (print) . ISSN 1526-5501 (online) 

http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.1120.1630 ©2013 INFORMS, p.1048. 

 
2- Henri Servaes &, Anetamayo , Op cit, P.1048. 

3- Jean-Pascal Gond &Jacques Igalens : Manager la Responsabilité Sociale de l'Entreprise, Dareios & Pearson, 2012, p.133. 
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كن أن تساند  النشاطات الداخلية وعلى سبيل المثال يمالميزة التنافسية  تساندها وتعزز من تأثيرها في ترقية
والرعاية  ة بكل من التعليم والتدريب، وسالمة ظروف بيئة العمل، المكافآت، سالمة العاملينبسلسلة القيم

طات الخارجية المتعلقة بأصحاب المصالح بكل من التقليل االصحية واالجتماعية، كما يمكن أن تساند النش
لها عوامل تعمل على ك ،ارداالستخدام األمثل للمو و  التقليل من مخاطر النفايات والعوادم من المخاطر التلوث،

على تطبيقات تسير  المسؤولية االجتماعية قد تؤثر بالسلب أو باإليجاب أي أنالتأثير على أداء المؤسسة إما 
 .(36)رقم  ما سيوضحه الشكلوهو  .الموارد البشرية من خالل التأثير على العمليات التي تقوم بها المؤسسة
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 ةطات المسؤولية االجتماعيالسلة القيمة ونشس: (21)شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michael Porter, Mark Kramer :” The Link Between Competitive Advantage And Corporate Social 

Responsibility”, Harvard Busines Review, Decembre 2006,P.7 
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 بساهم السياق المجتمعي والتحديات المختلفة التي تكتنفه، في التأثير على الديناميكيات التنافسيةبينما 
الموضح في الشكل  اللجوء إلى إطار التحليل الماسي porter & kramer وقد اقترح كل من  ,في األسواق

الموالي بغية تقييم الطريقة التي تساهم من خاللها السياقات المؤسساتية والتقنية المحلية التي تعمل ضمنها 
 .التحتية الموردين مستوى الفساد ىعلى سبيل المثال نوعية البن ،المؤسسة في ترقية الميزة التنافسية

 البيئة التنافسية على االجتماعية العوامل تأثير:(22)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Porter et Kramer (2006), op. cit., p. 6. 
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يسمح بتحديد العالقات البينّية بين ( داخلي–خارجي وخارجي -داخلي)إن هذين التشخيصين 
وعليه يمكن إعطاء مفهوم للمسؤولية االجتماعية اإلستراتيجية . إستراتيجية المؤسسة والمسؤولية االجتماعية 

مجموع النشاطات الخاصة بالمسؤولية االجتماعية والتي تساهم في تدعيم سلسلة القيمة "للمؤسسة على أنها 
 .أو في تحديد التّموضع التنافسي

وذلك لغرض ( DANON)لمقاربة االيجابية أو المسؤولة لصاحبها وتتدعم هذه المقاربة من خالل ا
فقد أدركت " EVIAN"الحفاظ على ميزتها التنافسية في مجال تعبئة المياه في القارورات مع العالمة المعروفة 

وطورت جملة  من النشاطات الهادفة إلى " EVIAN"المؤسسة الطابع االستراتيجي للبيئة االيكولوجية للمنبع 
وعليه فقد تم االستحواذ . فاظ على خصائص المنبع والعمل على عدم تعرضه ألي نوع من أنواع التلوثالح

على الكثير من األراضي الواقعة فوق المنبع بطريقة وقائية تساهم هذه النشاطات في حماية البيئة وكذا 
صورة العالمة )ضمنية محافظة بذلك على ميزة تنافسية ( منبع مياه غير ملّوث) حماية ملكية مشتركة 

 (.((EVIANالتجارية ونقاوة منبع
جديدة لكسب الميزة التنافسية ، كما أن البيئة االجتماعية واالقتصادية  اإن البيئة الطبيعية  تقدم فرص

في تفضيالت الزبائن الخضر تقدم فرصا جديدة أيضا لكسب الميزة، وفي المقابل فإن المنافسة األكثر 
يئة الطبيعية واالجتماعية تمثل تهديدا متزايد األهمية  للمركز التنافسي للمؤسسة وحصتها استجابة لمطالب الب

تمثل تهديدا خطيرا  61555االيزو  السوقية كما أن اللوائح بما في ذلك المعايير القياسية البيئية الدولية
وكمثال عن الفرص  البيئية فقد  ،للمؤسسة وألعمالها عند عدم مراعاتها في إستراتيجيتها  الحالية والمستقبلية

الفرنسية من سمعتها كمؤسسة مسؤولة اجتماعيا في الحصول على ترخيص  LAFARGEاستفادت مؤسسة 
استغالل الموارد الطبيعية في مناطق حساسة، في حين أن مؤسسات منافسة قوبلت بالرفض من نفس 

ئة، احترام الحيوانات واستعمال مواد بخيارات كحماية البي Body Shopوقامت مؤسسة . الهيئات المانحة
 1.طبيعية سمح لها بالتفوق على منافسيها في مجال صناعة منتجات الزينة ذات المنافسة الحادة

 
 

 
                                                             

1
-  Seguin Francine Et Durif Fabien : "Une Stratégie Etique (Chemin Faisant)" , Gestion, HEC Montréal, Vol.32, Montréal, 

1/2007, P.85. 
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 :خالصة الفصل
وبشيء من التفصيل كيف أضحت المسؤولية االجتماعية كإستراتيجية في  تضمن هذا الفصل

بن الفكر االستراتجي من خالل مدخل أصحاب المصالح، ، وكيف تم التزاوج بين هده األخيرة و المؤسسة
 :اآلتيه باستخالص كل ذلك يمكن وأخيرا جدلية العالقة بين المسؤولية االجتماعية والميزة التنافسية 

 مع زيادة الوعي , زيادة االهتمام بمفاهيم االلتزام بالمسؤولية االجتماعية بدأ بالتدرج عبر الزمن إن
االلتزام بالمسؤولية االجتماعية  من أولويات التفكير  وأضحتواإلداري بصورة خاصة  اإلنساني بصورة عامة

 :أساسية مراحل  أربعةاالجتماعية  التدرج للمسؤولية عملية تشمل االستراتيجي للمؤسسات و
  القيم الشخصية والمسؤولية االجتماعية ضمن اإلستراتيجية: األولىالمرحلة 
 سياسة غرس:هو سؤولية االجتماعية ضمن اإلدارة اإلستراتيجيةمرحلة الم :المرحلة الثانية 

 ممارسة و سلوكا و ثقافة للمؤسسة اإلداري  النظام في االجتماعية المسؤولية
 دارة أصحاب المصالح :مرحلة الثالثةال  .مرحلة االستجابة االجتماعية للمؤسسة وا 
 مية والمسؤولية االجتماعية مرحلة النظرة االقتصادية الصناعية التنظي: المرحلة الرابعة

 .اإلستراتيجية للمؤسسة
 ويعرف .االجتماعية المسؤولية لمفهوم األساسية النظرية المرجعية هي المصلحة أصحاب نظرية تعتبر 

 بانجاز المؤسسة التأثر أو التأثير همبإمكان األفراد من مجموعة أو فرد كل بأنه المصلحة صاحب
ؤسسة الم بقاء يرتبط الذين وهم األساسيين المصلحة أصحاب هم لاألو  النوع :نوعان همو  ألهدافها
 المصلحة أصحاب فهم الثاني النوع أما ،والموردون  عمالءال، العاملون ، األسهم حملة : وهم بإرضائهم

 اإلعالم، غير الحكومية، المنظمات الحكومات،:مثل ؤسسةالم على لمباشرا تأثيرهم يقل نالذي نيالثانوي
 .وغيرهم هنيةالم الجمعيات

 بين ممارسة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات وبين للميزة التنافسية موقع ت عالقة االرتباط بينما كان
تساؤل وحتى تشكك، فقد أظهرت الدراسات األكاديمية في مختلف البلدان المتقدمة وجود مثل هذا االرتباط 

 األمد في تتحقق التي تلك خصوصا الجتماعيا االلتزام عن الناجمة المكاسب في تمعنا ما إذااإليجابي 
 حجم من يرفع مما السوق  في جيدة سمعة المؤسسة تكتسب االجتماعية المسؤولية ممارسة فبفضل  البعيد
 معظم عليها تراهن تنافسية ميزة االجتماعي االلتزام يصبح حيث خدماتها، أو منتجاتها على الطلب

 .المجتمع في يحدث ما بكل لكينالمسته وعي تنامي ظل في خصوصا المؤسسات



 

 

 

 

 

 

 

تطبيقيــــــــــةة الـــــالدراس  

 

 :تم تقسيمه إلى

 

واقع المسؤولية االجتماعية و صناعة  المشروبات : الرابع الفصل

 الغازية و العصائر في الجزائر

المسؤولية االجتماعية في ترقية الميزة دور : خامسالفصل ال
 .الجزائريةالتنافسية لمؤسسات المشروبات الغازية والعصائر 
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  تمهـيد
 بالمسؤولية المتعلقة النظرية للمفاهيم السابقة الفصول خالل من والتحليل بالدراسة ،تعرضنا بعد

 تسليط التطبيقي، الفصل هذا في سنحاول أخرى، جهة والميزة التنافسية من جهة من االجتماعية
، (10) رقم ملحقال في والمذكورة الدراسة محل المؤسسات تقدمها التي االلتزامات تلك على الضوء

 .لميزة التنافسيةتها لدرجة ترقيإضافة إلى 
 رائدة في السوق  مؤسسات نهاأ المؤسسات، تلك اختيار إلى دفعتنا التي األسبابومن بين 

ذات استهالك واسع تعتبر على ترقية ميزتها في ظل األوضاع التنافسية التي تعيشها، دائما تعمل و 
 على حصولها الجودة، إدارة أنظمة على بعضها توافر يومي، بشكل يباتقر  من قبل الجمهور وتستخدم

 ذلك ج المنتو   جودة ونوعية في ،ISO14001 ،ISO9000  المنتج جودة مثل شهادات عالمية
 تسيير مها لنظاتطبيق وكذلك ، المستهلك يطلبها التي العوامل أهم إحدى تعد الجودة أن باعتبار
إضافة  ، ISO26000 هذه المؤسسات من تحصلت على مواصفةوجد بين يو .  العم ومالئمة الصحة

إلى  .في مختلف العمليات والماء للطاقة الكهربائية اكبير  اتطلب استهالكمنتجاتها التي تطبيعة إلى 
جانب كل ما ذكر نلحق اآلثار الصحية السلبية المخلفة والمشكلة للعديد من األمراض منها التسمم 

 .وغيرها والتي تعد من مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع ي الغذائي، مرض السكر 
الجزائر في مجال المسؤولية  في قطاع الصناعة الفصل إلى عرض واقع سنتعرض في هذا و

سسات  مع إبراز األهمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية لصناعة المشروبات غير االجتماعية للمؤ 
والذي  الفصل الخامس في تناولنا بالشرح  ثم، ومن ثم تقديم عام للمؤسسات محل الدراسة ،الكحولية

يحمل عنوان مساهمة المسؤولية االجتماعية في ترقية الميزة التنافسية للمؤسسات المشروبات غير 
 بكل االجتماعية بالمسؤولية االلتزام درجة بتقييم غازية بالجزائر منهجية الدراسة الميدانية مرورا ال

 بعض تقديم ثم ومن االستنتاجات وصوال إلى بعض وتحديد تأثيرها على الميزة التنافسية،  أبعادها
 المؤسسات طرف نبالمسؤولية االجتماعية م االهتمام عملية لتسهيل ضرورية نراها التي المقترحات

  .الدراسة محل
 



 

 

 

 

 

 

 

واقع المسؤولية االجتماعية و صناعة المشروبات الغازية و العصائر في 

 الجزائر

 

 :تم تقسيمه إلى

 

 واقع المسؤولية االجتماعية في المؤسسات الجزائرية: المبحث األول

 سوق المشروبات في الجزائر: المبحث الثاني

           تقديم المؤسسات محل الدراسة   :المبحث الثالث
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 : تمهيد 
واقع المسؤولية االجتماعية ول منه ألحيث يتناوول المبحث ا ،هذا الفصل ثالثة مباحثفي تناول سن

الغازية مشروبات عرض واقع سوق الليتناول المبحث الثاني  ،القتصادية الجزائرية بشكل عامللمؤسسات ا
من يخالل  يخيراألفي قوم نل  القطاع، لهدا إبراز األهمية االقتصادية واالجتماعية مع  الجزائروالعصائر في 
  .الدراسة محل للمؤسسات عام تقديمب  ثالمبحث الثال

  .ةواقع المسؤولية االجتماعية في المؤسسات الجزائري: المبحث األول
ن لدول الشمال هم أول من اهتموا بمفهوم المسؤولية االجتماعية و ن االقتصاديو يعتبر الفاعل ،تارييخيا
ومنها الجزائر التي تشهد  ،كبر التحديات االجتماعية والبيئية تعيشها منطقة الجنوبأع أن م ،وحماية البيئة

مع التوسع الحاصل في األسواق والمؤسسات وما تيخلفه هذه األيخيرة من تأثيرات سلبية على  ااقتصادي انمو 
وعليه  ،ماعية والبيئيةائر واحدة من الدول المتضررة من األزمات االجتز الجتعتبر وبذلك  ،البيئة والمجتمع

 لتركيز على الجهود التي بذلتها مع ا االقتصاد الجزائري سنحاول عرض أهم اليخصائص التي يتميز بها 
 .و تعزيز المسؤولية االجتماعية على مستوى المؤسسات ،لمحاولة استرجاع التوازن البيئي

 يةالتحوالت في مسيرة المؤسسة االقتصادية الجزائر  أهم :األولالمطلب 
شهدت فترة الثمانينات والتسعينات جملة من اإلصالحات كانت بدايتها التيخلي على نموذج التسيير 

مؤسسات الاإلداري والتحول نحو اقتصاد السوق، وتحولت بذلك تركيبة النسيج الصناعي القائم على 
لبات سياسية وقد جاءت كل هده التغيرات استجابة لمتط ،لقطاع اليخاصل تابعة إلى مؤسسات عموميةال

 .واقتصادية ةواجتماعي
مثلت في  تاعتمدت الجزائر نموذج مبني على استراتيجيات بعيدة المدى سنوات االستقالل ففي 

  للتنمية حيث االشتراكي انتهاج األسلوب من يخالل الثقيلة الصناعات والتركيز على المحروقات، تثمين
 ضمنفرد حرية األ في الوقت الذي قيدت لعالس نتاجاو  األفرادتوظيف  علىلمؤسسة ا اقتصر دور
 للمجتمع ريخاء و رقيو  كافية اجتماعية عدالة ضمان مع اقتصادي نمو كل ذلك بهدف تحقيق .المجموعة
نه لم ييخل من أتوسيع حجم االستثمارات إال ب ااقتصادي االحرب وبذلك عرفت الجزائر نمو  دمار من المنهك

سات نظرا للحجم الكبير إلى جانب التكامل العمودي وما ينجر عنه النقائص منها صعوبة إدارة هذه المؤس
  .المؤسساتتلك من إجراءات بيروقراطية مكبلة لنشاط 
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القطاع فيما ييخص ة اإلصالحات الهيكلية والسياسات التصحيحية التي قامت بها الدولة  لرغم سلس
 ،هائاالقتصادي والرفع من أدا هانمو  ببعثجل إعادة االعتبار للمؤسسة العمومية االقتصادية أمن العام 

الظروف مع إال أن نتائجها اتسمت بالضعف وتزامن ذلك  للتطهير المالي،ورغم المبالغ الطائلة الميخصصة 
 عضالو ناهيك عن  ،6891 األزمة البترولية سنةفي مثلة تالمو  آنذاك التي عاشتها الجزائر االقتصادية

من تفكر في إيجاد الطريقة التي تيخرجها  السلطات العموميةجعل  ام 6899 البالد فيته السياسي التي شهد
وتعطي بذلك المزيد من اليخاص  القطاع مسيرة دفع في جديدة لمرحلة اليخوصصة لتؤرخ وتأتي ،هذا الوضع

  3,3% مو االقتصادي تتجلى حيث قدرت نسبتة بـــنوبدأت بوادر ال .االقتصاديةالحرية لألفراد وللمؤسسات 
ــ 2310 في سنة ــ 2312سنة  2,7%بعدما قدرت بـــــ حسب تقرير  4,8%مع نمو يخارج المحروقات قدر بــــــ

ــ انه وحسب نفس المصدر عرفت البطالة في الجزائر ارتفاعأصندوق النقد الدولي غير    حيث قدرت بــ
ي عالم إدماجهم  ف حاولة  م   ،اليخطر ناقوسق ديخاصة في أوساط الشباب ما جعل الحكومة ت، %9,3
 1.الشغل

 في الجزائر  ةوالبيئي ةاالقتصاديو  ةاالجتماعيالمتطلبات : أوال
  .جزائرعرفت مسيرة تطور المؤسسة االقتصادية مراحل ميختلفة للوضع االجتماعي واالقتصادي والبيئي لل

 الوضع االجتماعي للجزائر .1
سنة من االستقالل  53 لفيخال ،اواسع اسكاني انمو  يالحظالسكان في الجزائر المتتبع لعدد إن   

 6889 مليون سنة 29,3 إلى 6811 مليون نسمة سنة 61 من أضعاف أي 5 ـــــب عدد السكان تضاعف
حسب و  . 2310عام  ٪1.43 بـقدر  معدل نمو سكانيب نسمة مليون  39,7 إلى 2310 جانفي 1 فيليصل 

٪ 65 حواليتمثل  يوه في الشمال اأساسالسكانية  تتركز الكثافة "الوطني لإلحصاءات لديوانا" إحصاءات

هذا التطور السكاني ي عزى و  ، 2تعتبر هذه المنطقة حضرية مقارنة بباقي المناطق حيث ،من إجمالي السكان
ــإلى ال تجند الدولة لتوفير  هذا النمو السكانيوقد رافق . نسمة 000 978 زيادة في عدد الوالدات المقدرة بــــــ

 .كما هو موضح في الشكل ات الحياةالسكن والشغل وكل مستلزم
 

                                                 
1
- Rapport sur la gestion des déchets solides en algérie , avril 2014,P.21. 

 
2-  Rapport de l‘office national des statistiques (ONS), Avril 2013, sur le site internet :  .

www.ons.dz/.../pdf/demographie_algerienne2012.pdf, consulté le :25 /06 /2015. 
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 الفباآل( 4012 -4002) تطور المجاميع الرئيسية والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل (:06)جدول رقم 
 4002 4004 4000 4000 4000 4000 4007 4006 4005 4002 السنوات

 سبتمبر مبرسبت سبتمبر سبتمبر سبتمبر ديسمبر اكتوبر اكتوبر سبتمبر سبتمبر الفترة المرجعية

معدل 
 (%)النشاط

42,1 41,0 42,5 40,9 41,7 41,4 41,7 40,0 42,0 43,2 

نسبة العاملين 
(%) 

34,7 34,7 37,2 35,3 37,0 37,2 37,6 36,0 37,4 39,0 

 نسبة البطالين
(%) 

17,7 15,3 12,3 13,8 11,3 10,2 10,0 10,0 11,0 9,8 

Source : Rapport de la Direction Technique chargée des statistiques de Population et de l‘Emploi, office national des 

statistiques (ONS) Avril 2013, p.12. sur le site internet: 

:15/6/2016.  le i_Septembre_2014_Bonne.pdf,consulté.dz/.../Donnee_Stat_Emploonswww. 

 
بقية في ثبات مع (  2310-2332)عاله نالحظ ان تطور  نسبة معدل النشاط للفترة أ من الجدول 

عن ستة  %1ـقدر ب اأين عرفت إرتفاع 2310لى غاية سنة إبالزيادة أو بالنقصان كانت رات طفيفة يتغ
. 2310 سنة 39,0%لى إ % 34,7من  ن حيث انتقلت النسبةبينما يالحظ ارتفاع في نسبة الشغليي 2312

 5أي بمعدل % 9,8 لىإ % 17,7رافق هذه الزيادة انيخفاض في نسبة البطالين يخالل هذه السنوات وذلك من 

النشاط ث من الدولة لبع ةاسة التنمية المعتمدييعود هذا االنيخقاض في معدالت البطالة الى س .% ,7
  .االقتصادي والقضاء على الفقر

فوارق في  أحدثالحضرية الكبرى  في المناطقالصناعة  زركمت على  المعتمدة التنميةسياسة ن إ
من  4% التي تغطي ما نسبتهفي المناطق الشمالية  يتمركزون السكان  ثلثي أنحيث ، التوزيع السكاني

هذه الظاهرة ولدت ، 2333 في سنة 60% إلى 1611سنة   31%معدل التحضر منبذلك  انتقلو  ،األراضي
        .النفايات وغيرهاحجم  ارتفاع و لطبيعية، نوعية الهواء والماء على توافر الموارد ا اضغط كبير 

 :الوضع االقتصادي .4
لى المبالغ الضيخمة الميخصصة إ ى يعز  امعتبر  اعرف االقتصاد الجزائري في السنوات األيخيرة نمو  

ب المحلي زيادة في الطل اإلنفاق الحكومي السيما على قطاع البناء والتشييد واألشغال العمومية يقابلهل
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 بينما ،2312سنة  5%إلى 2335سنة  8,9%وفي نفس الوقت انيخفاض في نسبة التضيخم من  ،السكن على
 1.ويخاصة في فئة الشباب ،نسبة البطالة مرتفعة بقيت

تبر القطاع الرئيسي المكون لديخل الدولة عقطاع المحروقات، حيث ي على  االقتصاد الجزائري يركز 
الدولة التاسعة في منظمة أوبك بحسب عائدات النفط، وتحتل  الجزائرد تعد ،ازنة العامةمن إيرادات المو % 03بمعدل 

من  94الغاز الطبيعي في العالم، وهي رابع مصدر للغاز عالميا، وتحتل المرتبة ال احتياطيالمرتبة الثامنة من حيث  الجزائر

ائر نحو الطاقة الشمسية كبديل وأنشأت وللحفاظ على احتياطاتها الحالية  توجهت الجز  2.النفط احتياطيحيث 
تبقى إيرادات النفط الممول الوحيد  .ميقاوات 951أول مشروع لها بحاسي رمل وبطاقة استيعابية تقدر بـــــ

للقطاعات األيخرى بما في ذلك الصناعات الثقيلة  ماعدا قطاع الصناعات المعدنية  الذي عرف تطور 
مليار طن وبنسبة 1,7متواجد بالمنطقة الجنوبية حيث بلغ احتياطهبفضل احتياطات البالد من الحديد ال

الرائدة عالميا القدوم    "ArcelorMittal" ؤسسات الهندية ما دفع كبرى الم  57%استغالل تقدر ب
 3.هذا القطاع لالستثمار في

ت مؤسساو أولدت بروز مؤسسات يخاصة  قطاعاتالمشاريع التي قامت بها الجزائر في ميختلف ال إن
منها االستثمار في البنى التحتية والسكن االجتماعي  صشراكة بين القطاعين العام واليخاقائمة على ال

 . نجاز مشروع الطريق السيارتساهم في إالتي  "كوسيدار"كمؤسسة 
اعتماد الجزائر على قطاعات أيخرى على يخالف قطاع النفط والغاز في مسيرة التنمية كان من نتائجه 

 يقدر أعمالبرقم  10% إلى 6% الذي عرف وتيرة نمو سريعة انتقلت من ناعات االلكترونيةقطاع الص بروز
 هم المؤسساتأ ومن  من احتياجات السوق المحلية  83% يغطي حواليوهو   1113 مليون دوالر سنة01ـــــب

.ENIEM,ENIE ، CONDOR,ZALA,  computer :كرذفي هذا المجال ن العاملة
4 

                                                 
1

- Badreddine TALEB : Les motivations d’engagement des entreprises dans la responsabilité sociale : le cas du secteur 

industriel algérien, These présentée en vue de l’obtention du DOCTORAT EN SCIENCES DE GESTION, Faculté 
d’Économie Et De Gestion, AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, 2013, p.165. 

 :.consulté le10/9/2015,الجزائر_النفط_في/sur le site internet : https://ar.wikipedia.org/wiki,النفط في الجزائر - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة2

3  - Mohamed Rahmani , Une fierté nationale  Complexe sidérurgique d'El Hadjar, Publié dans La Tribune le 08 - 07 – 

2012. 

4Économie de l'Algérie — Wikipédia, sur lesit internet : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_l'Alg%C3%A9rie#Industrie_.C3.A9lectrique_et_.C3.A9lectronique. 

Consulté le :05 /08/2015. 
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ذائية هواأليخر عرف تطورا ملحوظا واظهر أهميته االقتصادية من يخالل مؤسساته قطاع الصناعات الغ
 .IFRI , DANON ,CEVITAL العامة واليخاصة وأهمها مؤسسة

السوق الجزائرية احتياجات من تغطية والعامة كما تمكن قطاع الصيدلية من يخالل مؤسساته اليخاصة 
 .38% من األدوية بما يعادل

 :الوضع البيئي .2
البيئة مستقبل و  حول وضع التقرير الوطني"جاء في  وحسب ما الجزائر في الوضع البيئيواقع  إن   
1

(RNE 2002) استنفاذ و والتصحر  في الغطاء النباتيانيخفاض  يتمثل في هذا التدهور ،ينذر باليخطر
التلوث و ، ةالساحلية والبيئة البحريتدهور المناطق وكذا  ،لها االستغالل المفرط بسبب الموارد المائية

يبقى  و  ،الحرائق، إضافة إلى الهواء الطلق الميخزنة فيالسامة رة و يالنفايات اليخطانتشار و الصناعي 
إعادة عدم و ، كلفةتاألقل  عملية اإلنتاج في الغالب التي تستيخدم هي الصناعاتذلك  الرئيسي لكلالمسبب 

  .الطبيعية البيئةفي  مباشرة والغازية النفايات السائلة وتصريف ،المياه تدوير
حيث  ة الطبيعيةئالعامل الرئيس لتلوث البي الصناعية يعتبر ميخلفات األنشطةالتلوث الناجم عن  إن

 53 سد بحجم 12 ما يعادلوهو  ،من مياه الصرف غير المعالجة في األنهار سنويا 0م مليون  600تفريغ يتم
في  هذه المياه تصرف وغالبا ما، 2الشربمن مياه  نسمة 03333حوالييغطي احتياجات  أي ما، 0مليون م
واد  :مثل للسكان المحليين مصدر إزعاج شكل بذلكوت، بالقرب من المراكز الحضرية التي تمر األنهار
ما من  هاوتلوثانيخفاض نسبة المياه الصالحة للشرب إضافة إلى ، بعنابة وواد سيبوس بالعاصمة الحراش

من الناتج  ٪0,69حوالي  سنويا الدولة تكلفاألضرار هذه  ،رارأض يسبب عدة و الصحةعلى شأنه التأثير 
من الناتج المحلي   ٪0.18 فهو يكلف حوالي مياه الشرب سوء يخدمة شبكةأّما سوء ، المحلي اإلجمالي

 .السنوي  اإلجمالي
 الهواء لوثت . أ

يات والمواد عن العمل لوثات الصلبة أو السائلة الناتجةتصدر االنبعاثات الصناعية عدد كبير من الم
 حاالت مرضية بذلك  ةمسببنوعية الهواء تؤثر على  هذه االنبعاثات. التصنيععملية اليخام المستيخدمة في 

                                                 
1
- Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Plan National d’Actions pour l’Environnement et le 

Développement Durable (PNAE-DD),janvier 2002. 

 
العلمي الدولي حول التنمية   مطبوعات الملتقى: في،  les enjeux et les defis d’un developpement durable en algerie : قايد تليالن نوارة  -2

 .0. صالجزائر، ، 2330افريل  0-1،0المستدامة والكفاءة االستيخدامية للموارد المتاحة،  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف
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التهاب حالة  050،333 منها حواليفقد أحصيت حاالت مرضية متنوعة  ،تصيب الجهاز التنفسي لإلنسان
مركب  :فمثال  1.سنويا  الرئة رطانحالة س 1533وحوالي  حالة، 522،333 بـ الربوو ، الهوائية قصباتلل
 السائلة الملوثات يخمسة أنواع أكثر من تصريفيقومان بوحدهما بوالية عنابة اسميدال ومصنع  حجارال

إلى  تلوث الهواءأدى  كما .الجبس المواد الصلبةمن  و ) CO ،CO2، SO3 ،H2SO4 ،HF، SiF4 ( يةوالغاز 
والمناطق  مصانع األسمنت بالقرب منالمتواجدة  لزراعيةاألراضي ا هكتار من 50000 يقارب ماإتالف 

يقدر معدل انبعاث  من جهة أيخرى  .يمن الناتج المحلي اإلجمال ٪3.31 بنسبة يخسارةيمثل ما  الصناعية
بين  CO2 في حجم انبعاثات  المسجلة الزيادة وتقدر TM/H 3.59 ـ ـــغاز ثاني اكسيد الكربون في الهواء ب

 . ٪,162ـبـــ 2313 و 1613 عامي
  :ذلكوالشكل التالي يبين 

 

 (طن متري للفرد الواحد)في الجزائر    CO2انبعاثات : (23)شكل رقم 

 
Source : Algérie - Émissions de CO2 (tonnes métriques) | Statistiques,sur le site internet ; 

/12/2015consulté le: 13, http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/DZA/fr/EN.ATM.CO2E.KT.html 

 

لكامل في وقد سجلت  الجزائر في تصاعد مستمر زات فيغامن ال االنبعاثات أن نسبةيمكننا أن نرى      
ــب 2311 مستوى له في عام ىعلأ هذا االنبعاث سجل  ، 050.93 62 قدره اسنوي امتوسط، 2011-1960 الفترة  ـــ

  .427.165بـ  1610 مستوى عام أدنى سجل بينما ،755 121ــ

 

 

                                                 
1

 - Badreddine Taleb, op cit, p.171. 
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 :النفاياتمن تدهور التربة  . ب
 ، أّما2311 عام طن 330 333حوالي  ات الصناعية النفايات اليخطرة تاج السنوي من النفايبلغ اإلن

عام ضاف الى حجم النفايات الكلية حتى ت   منها والتي لتيخلصلكميات النفايات الميخزنة في انتظار حل 
لها والمشابهة يات المنزلية اذلك النف إلىضف . %13مع تسجيل انيخفاض بنسبة  200850بــــ فقدرت  2330
 .يوميا/ كلغ 0,7  ما يعادلالعاصمة وحدها تحوي من هذه النفايات  ،سنويا/ ن طنو يمل .0,5ــــب والمقدرة

 مافإن وزارة التهيئة العمرانية والبيئة  تقرير يات يتم التيخلص منها عن طريق الطمر وحسب اغلب هذه النفأ 
هكتار  1533333كثر من مساحة أ حتلوت ،غير قانونيةتنشط بطريقة  مكبة من النفايات 03333 يزيد عن

 1.اإلجماليمن الناتج المحلي السنوي  0,19%يقارب  الدولة ما ، وهو ما كلفغلبها أراضي زراعيةأ 
 

 مختلف القطاعات الجزائرية  المولدة للنفايات(: 24)شكل رقم                  

 
      Source : Brahim Djemacis, La gestion des d’echets municipaux en Algérie : Analyse          

      prospective et éléments d'efficacités., Environnemental Sciences. THÈSE de doctorat en sciences économiques Université 

de Rouen,. France ,2012, p .39. 

 

                                                 
1
 Badreddine Taleb, op cit, p.172. 

34% 

16% 
23% 

2% 

2% 
4% 

13% 

2% 2% 2% 

الغاز و النفط قطاع  

المعادن قطاع  

الكيمياوي القطاع  

مشتقاته و االسمنت قطاع  

الغذائية الصناعة قطاع  

النسيج قطاع  

المناجم قطاع  

الميكانيك قطاع  

الورق قطاع  

أخرى قطاعات  



في  الغازية والعصائرواقع المسؤولية االجتماعية وصناعة المشروبات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الرابع
 .لجزائرا

 

 
951 

 

، يليه مباشرة %02من الشكل أعاله يالحظ أن أكبر قطاع ميخلف للنفايات هو قطاع االسمنت بنسبة 
ليأتي في المرتبة   في البلد وهي تمثل الصناعات الثقيلة %ـ11ـــفقطاع المعادن ب %20ـالقطاع الكيمياوي ب

 .%ـ10ـالرابعة قطاع الصناعات الغذائية بنسبة تقدر ب
 حلمراعبر مختلف ال تحديات تطبيق المسؤولية االجتماعية في المؤسسة الجزائرية: ثالثا

 ،االجتماعي ،اإلقتصادي طابعها لها كان سات الجزائرية  منذ االستقالل بتغيرات هامةمرت  المؤس
، ومن جهة جهةهذا من   فيها أثر سلبا على تطبيق المسؤولية االجتماعية الذي بالشكل السياسي واالمني 

لمؤسسات لجعلها كثر بهذه اأفي االهتمام  المتيخدة من الدولة واإلجراءات السياسات على ثركان له أ يخرى أ
   .سسات مواطنةؤ عنصر فعال في يخدمة المجتمع بعتبارها م

الوجهة اإللزامية من  فقط على الجانب االجتماعي ة المسؤولية االجتماعية في الجزائر كانت مركز  -
 إلى جانب اليخدمات االجتماعية المرتبطة بالصحة والسكن للعاطلينفرص العمل تقديم والتي تيخص 

مطالبة بتحقيق اف المؤسسة العمومية اقتصادية ولم تكن المؤسسة العمومية حيث لم تكن أهد
المرودية اإلنتاجية بل كانت اجتماعية وسياسية بحتة وعملت على تحقيق ميخططات الدولة التنموية 

 .وبذلك كلفت هذه المؤسسات يخزينة الدولة الكثير من األموال
انتهاج وتعزيز المسؤولية االجتماعية  الوضع السياسي واالقتصادي للبالد جعل من الصعب -

المشكل االقتصادي من أولوية االهتمامات وا همال المشكل  اعتبارللمؤسسات  باإلضافة إلى 
، المصانع من تلوث بيئي فاعتماد النموذج المبني على الصناعة المصنعة وما يخلفته ،االيكولوجي
 .من تفاقم الوضع زاد غياب أجهزة التحكم في انبعاثات الغازاتإضافة إلى 

يخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأنها معنية ، إقناع المؤسسات الجزائرية علىعدم القدرة  -
 .االجتماعيبااللتزام 

كبر العقبات التي أوقفت تبني المسؤولية االجتماعية للمؤسسات هي التكلفة الباهظة لسعر أمن  -
 جتماعياالو (ISO 14001)  ة التدقيق البيئيدوالر أمريكي لعملي  23333 لىإ التصديق والتي تصل

 (0333 SA ) 1.لنصيب الفرد في البلدان  الناميةمتوسط الديخل السنوي  ضعفا من 10 ما يعادل 

                                                 
1
- Severino J.M : "Responsabilité sociale et environnementale des entreprises dans les pays en 

développement", Article paru dans Le Monde Economie, 1er juin 2005. 
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غياب اإلرادة السياسية للدولة في جعل المسؤولية االجتماعية للمؤسسات من األولويات لدى  -
لمؤسسات الجزائرية مقارنة بمثيلتها في لفض المنيخالعدد  من يخالل األمر الملموسوهو  ، المؤسسات

 :يما يوضحه الجدول الموالحسب الدول المجاورة التي تعيش نفس الظروف االجتماعية واالقتصادية 
في المغرب  ISO( 9001, 14001,22000)  عدد المؤسسات الحاصلة على شهادة(:07)جدول رقم

 العربي
  

 المواصفة

 
 
 

 البلدان

 ISO 9001 ISO 14001 شهادة
ISO22000 

 4005 نسخة

 
 ديسمبر
4002 

 

  
 ديسمبر 

4002 

 
 ديسمبر

 4002 

 
 ديسمبر
4002 

 
 ديسمبر
4002 
 

 
 ديسمبر
4002 

 
 ديسمبر
4002 

 
 ديسمبر
4002 

 
 ديسمبر
4002 

 
 ديسمبر
4002 

 01 01 42 12 2 2 121 121 102 122 الجزائر

 22 22 22 21 22 42 202 202 222 202 المغرب

 22 41 104 22 20 20 222 210 222 220 تونس

   Source: The ISO Survey of Certifications 1111, sur le site internet: www.iso.org/iso/survey2007.pdf, consulté 

le :12.02.2016 . 
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 للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات في الجزائر ميالقانوني والتنظي اإلطار :المطلب الثاني
التوقيع على جملة من المعاهدات واالتفاقيات في مجال  إلىعمدت الجزائر كباقي دول العالم   

داراتهيئات  بإنشاءكما اهتمت على المستوى الدولي،  المسؤولية االجتماعية  قوانينالمع سن ، بالموازاة وا 
 .ات المصلحة في مجال المسؤولية االجتماعية التي تكفل حماية كل األطراف ذ

 عليها الجزائر  وقعتاالجتماعية التي  بالمسؤوليةالمتعلقة  الدولية لمعاهدات واالتفاقيات ا :أوال 
لتعاون المشترك وتنسيق الجهود العالمية في مجال العالقات ا تعمل الدولة الجزائرية جاهدة من يخالل

ض والقانون واالقتصاد على مواجهة نواحي القصور في القضايا االجتماعية الدولية وعلوم البيئة والتفاو 
نظرا لما تمثله من تأثير مباشر  ،يخطار التي أصبحت أكثر المشاكللبيئة وحقوق اإلنسان والحد من األوا

كن والتي يم ،الموقع عليها تويتمثل هذا التعاون في جملة المعاهدات واالتفاقيا. على الفرد وعلى المجتمع
   1:يلي أن نذكر أهمها فيما

 :البيئةفي مجال   .1
  جوان من نفس  10ي فوالموقع عليها   1662ماي  6بنيويورك  المتحدة بشأن المناخ األمماتفاقية

 .السنة
  جوان من  10والموقع عليها يوم  1662جوان  5" بريوديجانيرو" البيئياتفاقية ريو بشأن التنوع

 .نفس السنة
 والموقع عليها في نفس اليوم1662اكتوبر 12 التصحرن مكافحة اتفاقية باريس بشأ ،. 
 2335فيفري  5، والموقع عليه في 1660ديسمبر  11في  بروتوكول كيوتو. 

 :الجانب االجتماعي .4
 :تمثلت في أساسيةاتفاقيات  ثمانيعلى صدقت الجزائر  

 .1612اكتوبر 16الموقعة في  (1603) حول العمل الجبري  26االتفاقية رقم  -
 16 الموقعة في (1620) النقابي حقالاليخاص بالحرية النقابية وحماية  00االتفاقية رقم  -

 .1612اكتوبر
 .1612اكتوبر 16الموقعة في  (1626) حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية 60االتفاقية رقم  -
 .1612اكتوبر 16 الموقعة في (1651)األجورحول المساواة في  133االتفاقية رقم  -

                                                 
1

-  Responsabilité Sociétale des Entreprises en Algérie Juin 2015. 



في  الغازية والعصائرواقع المسؤولية االجتماعية وصناعة المشروبات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الرابع
 .لجزائرا

 

 
951 

 

 .1616 جوان 12الموقعة في  (1650) العمل الجبري  إلغاءحول   135مقاقية ر االتف -
 .1616جوان  12الموقعة في  (1650) (المهنة) حول التميز في العمل  111االتفاقية رقم  -
 افريل 03 الموقعة في( 1600)سنة 11بــــ  لسن العمل والمحدد األدنىحول الحد  100االتفاقية رقم  -

1602. 
 .2331فيفري  6الموقعة في ( 1666) األطفالعمل  أشكال أسوأ 102قم االتفاقية ر  -

 حقوق اإلنسانفي مجال  .2
 1611ديسمبر 11 بنيويورك التعهد الدولي اليخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -

 .1610ديسمبر  13والموقعة في 
والموقعة في  1611مارس 0 ركبنيويو  االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصر -

 .1611ديسمبر 6
والموقعة في  1606ديسمبر  10في  بنيويورك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة -

 .1661ماي  22
 03والموقعة في  2331ديسمبر 10في  بنيويورك اتفاقية حقوق األشيخاص ذوي اإلعاقة -

 .2330مارس
 .    1606جويلية  23في  بليبيريا لشعوبالميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان وا -

 لتنمية المستدامةافي مجال  .2
  (:2315-2333 )األهداف اإلنمائية لأللفية 

   التي ينبغي و  ، أهداف إنمائية لأللفية 0اعتمدت الجزائر إعالن األلفية لألمم المتحدة تليها اعتماد 
 :مقسمة إلى المجاالت التالية ، وهي2315في تحقيقها 

 اء على الفقر المدقع والجوع؛القض -
 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي؛ -
 تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ -
 تيخفيض معدل وفيات األطفال؛ -
 تحسين صحة األمهات؛ -
 ؛مكافحة األمراض -
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 .البيئة البشرية المستدامة -
 أحزرتهوما   2313و  2335وذلك لعام ية حول األهداف اإلنمائية لأللف اوطني اقدمت الجزائر تقرير و   

 .تقدممن 
 قضايا المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في مجالمجهودات الدولة : ثانيا
 :ما يلي نذكر مؤسساتالمسؤولية االجتماعية لل قضاياب المتعلقة من جملة اإلجراءات الوطنية      
 :في مجال البيئة  .1
وقد تم . الوطنية في السياسات والبرامج التنمية المستدامةمبادئ  تدمج الجزائر و 2333منذ عام   

المؤسسات هدف إلى رفع مستوى تمالية  و قانونية و مؤسسية آليات ال سيما من يخالل تنظيمها تعزيز
موارد ، وحماية الالملوثة اتاالنبعاث وتتعلق بمعاييرنحو االلتزام أكثر بالمسؤولية االجتماعية   الجزائرية
القانون   Avignon على رأيو  ،اإلطار المعيشي للمواطنين وتحسينوكذا  الغاباتلتربة و وا المائية 

 1". لمعالجة القضايا البيئية تنظيمية فعالة أداة يمكن أن يكون 
 القوانين المتعلقة بحماية البيئة . أ

 :نذكر القوانين المتعلقة بحماية البيئةمن جملة 
 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها بالعديد  2001ديسمبر 04 في لمؤرخا 19-01 قانون رقم

حيث إلزام المشّرع كل منتج للنفايات أو حائز لها . من صور اإللزام بغرض حماية البيئة و المحيط

 :إتّخاذ كل اإلجراءات الضرورية لتفادي إنتاج النفايات بأقصى قدر ممكن السيما من خالل

 فة و أقل انتاجا للنفايات؛إعتماد إستعمال تقنيات أكثر نظا -

 االمتناع عن المواد المنتجة للنفايات غير القابلة لالنحالل البيولوجي؛ -

االمتناع عن استعمال المواد التي من شأنها تشكيل حطر على اإلنسان السيما عند صناعة  -

منتجات التغليف
2
. 

 

                                                 
1

- Avignon S : Crise environnementale et gaz à effet de serre : le droit un outil de régulation efficace ? ,Acte du 16ème 

Conférence scientifique Internationale du Réseau PGV, Prague.2010. 

   
زالتها، ج ر، عدد  12/12/2331المؤرخ في  16-31من القانون  31المادة : أنظر - 2  .15/12/2331مؤريخة في 00يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 
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  ية المستدامة اإلقليمية وقد متعلق بالتنمية والتنم  2001ديسمبر 14في  المؤرخ   20-01 رقم قانون
 1؛منطقةوالمستدامة لل التنمية المتناغمة لضمانأدوات التيخطيط المبادئ التوجيهية و  وضعت

  ويحدد هذا .الساحل وتعزيز يتعلق بحماية، 4004فبراير   5المؤرخ في   02-02 رقم قانون 
 ؛لقطاع السياحياتعزيز لحماية و  الشروط العامة واليخاصة القانون 

  المستدامة إطار التنمية البيئة في يتعلق بحماية ،4002 جويلية 00 فيالمؤرخ   10-03 رقم قانون. 
 حفظ التنوع مبدأأي ، على المستوى الدولي الجديد الذي اعتمد القانون البيئي مبادئ وهو يستند إلى

 ،المصدر فيتصحيحه الوقائي و  العمل مبدأوكذا  ،الطبيعية تدهور الموارد مبدأ عدمو  ،البيولوجي
 2؛مبدأ الملوث يدفع الثمنو  ،المبدأ الوقائيإضافة إلى 

 بممارسة القواعد المتعلقة لتحديدجاء  متعلق بالصيد  2004أوت  02 المؤرخ في 07-04 قانون رقم 
 ؛الصيد

  دارة الكوارث في الميخاطر الرئيسية متعلق بمنع 4002 ديسمبر 25 في لمؤرخا  20-04 رقم قانون  وا 
 3؛المستدامة إطار التنمية

  4.المياه حول 4002أوت   4المؤرخ في  12-05 رقم قانون 
 الحيوانات  بعضعلى  متعلق بحماية والحفاظ 4002جويلية  12 في المؤرخ  05-06األمر رقم

 .المهددة باالنقراض
 الهيئات المعنية بحماية البيئة . ب
-2012) (PNAE-DD) مةالمستدا للبيئة والتنمية يخطة عمل وطنية لدولة اوضعت  1111في عام  

 2012.5-2021الفترة  جارية تغطي مرحلة جديدةلتؤسس ل .(2002

                                                 
 ؛15/12/2331، المؤريخة في 00يتعلق بالتهيئة والتنمية المستدامة لإلقليم،ج ر، عدد  12/12/2331المؤرخ في  23-31قانون - 1
2

 .23/30/2330، مؤريخة في 20يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،ج ر، عدد 16/30/2330المؤرخ في  13-30قانون    - 
مؤريخة  ،02ج ر، عدد  يتعلق بالوقاية من األيخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، 25/12/2332المؤرخ في  23-32قانون   - 3

26/12/2332. 

 .32/36/2335، مؤريخة في 13المتعلق بالمياه،ج ر، عدد  32/30/2335المؤرخ في  12-35قانون    -  4
5-  Responsabilité Sociétale des Entreprises en Algérie Juin 2015. Sur le site internet : www.rse 

algerie.org/force_document.php?...RSE_Algerie... Consulté le :17/07/2015. 
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وأنشأت مجموعة من  ،قضايا البيئةب عملها لالهتمام (MATE) العمراني والبيئة وزارة التيخطيطكما كرست 
 :نذكرتضمن اإلدارة السليمة للقوانين، البرامج واإلجراءات ومن بين هذه المؤسسات  المراكز

 ؛لتغير المناخ وكالة الوطنيةال -
 ؛البيولوجية تنمية الموارد مركز -
 بمسؤولية تجميع البياناتيضطلع المرصد : (ONEDD) المستدامةبيئة والتنمية الوطني لل المرصد -

نتاجها، ونشرها على المستويات العلمية، والفنية، واإلحصائية وذلك بالتعاون  المنايخية، ومعالجتها، وا 
  .نظمات الوطنية المعنيةمع المؤسسات والم

الذي يدعو لتطوير تقنيات اإلنتاج األنظف  (CNTPP) األنظفتكنولوجيا اإلنتاج لمركز الوطني لا -
 ؛والحد من النفايات

مهمته الرئيسية هو تحويل المرافق الملوثة لتكنولوجيات  (FEDEP) صندوق البيئة ومكافحة التلوث -
 ارية،اإلنتاج األنظف وتشجيع المشاريع االستثم

 تنمية الطاقة مركزبالشراكة مع  (MESRS) والبحث العلمي العالي التعليم أنشأت وزارة وقد
تحسين الوصول إلى  الذي يهدف إلى المتجددة الوطنية للطاقة البوابة ،والنجاعة الطاقية المتجددة

 .ةالمتجدد مجال الطاقة المعرفة في تبادل وتقاسم وتسهيلالتقنية العلمية و  المعلومات
تكون تصرفاتها أكثر حماية للبيئة  على أنوطنية تهدف إلى حث المؤسسات  بيئية برامج وضع  
 1:ومنها

 ؛الوطني إلدارة النفايات البرنامج -
 ؛للتنمية اإلقليمية البرنامج الوطني -
 ؛التنمية العمرانيةو  التيخطيطإعادة  برنامج -
 ؛ةالبيئ الوطني لشؤون  البرنامج -
 .ةالبلديتكامل للنفايات المدعم التسيير  برنامج -

 

 
                                                 

1
- www.uneca-na.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs-AR(8).doc .  
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 حماية المستهلك في مجال  .4
 :القوانين واألليات . أ

 القانونية النصوص من هائلة ترسانة وضع على الجزائر عملتتفعيل حماية المستهلك  بغية
 القانون  تواجه و يعتبر التي الميخاطر من المستهلك حماية لضمان مالئم إطار توفير قصد والتنظيمية

أهم الحقوق أما  ،الحماية األساس لهذه الحجر المستهلك لحماية العامة بالقواعد علقلمتا( 32-06) رقم
 1:فهيالتي تضمنها هذا القانون 

 .أمنهو   صحته تمس التي الميخاطر من سالمته في المستهلك حق -
 .القانونية المواصفات أو المقاييس على اليخدمة أو المنتوج توفير في المستهلك حق -
 ؛اليخدمة أو للمنتوج القانوني ضمانال في المستهلك حق -

 .المستهلك حماية جمعيات إطار في التقاضي حق و التمثيل في المستهلك بحق االعتراف -
 :نذكر التنفيذية المراسيم من و 

  ،الغش وقمع الجودة برقابة المتعلق 90-39 رقم التنفيذي مرسومال 
 ،ليخدماتوا المنتوجات بضمان المتعلق 90-266 رقم التنفيذي لمرسوما 
 ،وعرضها الغذائية المنتوجات بوسم المتعلق 90-366 رقم التنفيذي المرسوم 
  وتكييفها البدني والتنظيف و التجميل مواد إنتاج شروط يحدد 9-41 رقم التنفيذي لمرسوما 

 .وتسويقها
 المختصة في حماية المستهلك الهيئات . ب

ت ئالتجارة والهياكل التابعة لها والتي أنشترجع مهمة اإلشراف رسميا على حماية المستهلك إلى وزارة 
تحديدا لهذا اليخصوص، حيث تتولى الوزارة مراقبة السلع الغذائية واليخدمات المرتبطة بها من زاوية مدى 

إضافة للوزارات  ،والصحة واألمان، كما يتم تنفيذ هذا الدور الحمائي للمستهلكمطابقتها لمعايير الجودة 
  :ومن الهيئات المتيخصصة في مجال حماية المستهلك نذكر. رى الوصية قطاعات وزارية أيخ

 كل ما من شأنه  بكل التدابير الكفيلة بالمساهمة في ىعنوهو ي   :المجلس الوطني لحماية المستهلك
ا عالم و  ،المنتوجاتسالمة مثل  أن يضمن حماية المستهلك ويدعم دوره في الحلقة االقتصادية

                                                 

 08 بتاريخ ، 6 العدد الرسمية الجريدة ،المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك 1606فبراير  0الموافق  1236رجب  1في  المؤرخ  32-06قانون رقم  - 1
  .1606فبراير
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 االتفاقياتكما يمكن للمجلس النظر في  حسين جودة المنتوجات،تإضافة إلى  المستهلك وتوجيهه،
  .التي تنظم العالقات بين مسدي اليخدمات والمستهلكين

 يعّد المركز مؤسسـة عموميـة ذات طابــع إداري تتمتع : المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
وتتجلى أهداف هذا المركز . التجــارةوهـو تحت وصايــة وزير  المالي،بالشيخصية المعنوية واالستقالل 

 :في مجالين 
التي تنظم نوعية السلع  في مجال حماية صحة المستهلك وأمنه والسهر على احترام النصوص -

 .الموضوعة لالستهالك وتحسينها  واليخدمات
حيث يقوم بالتنسيق مع الهيئات الميختصة قصد الوصول إلى اكتشاف أعمال  ،في مجال الرقابة -

به في مجال نوعية السلع و اليخدمات يقوم  معمولتزوير و ميخالفة التشريع الساري والالغش وال
المركز إلى جانب ذلك بإجراء التحاليل الالزمة والبحوث الضرورية لفحص مدى مطابقة 

 .المنتوجات والمقاييس المعتمدة وكذا المواصفات القانونية التي يجب أن تتميز بها
 حماية العامل في مجال  .2

 :ا ييخص حماية العامل نذكرفيم
 : قوانين حماية العامل . أ

لجزائري ليكرس حق العامل من جاء الدستور ا  االقتصاديةالعامل هو شريان الحياة  أنعتبار على ا 
ورغم سلسة التغيرات التي عرفتها القوانين في البالد نتيجة الظروف  جملة القوانين والمراسيم يخالل

 1213رمضان عام  21المؤرخ في  11-63رقم  جاء القانون  ، حيثت بهااالقتصادية والسياسية التي مر 
في  للعامل األساسيةالحقوق  ضمنليالعمل المعدل والمتمم، والمتعلق بعالقات  1663أبريل سنة  21الموافق 
 1:اليخامسة والسادسة مادته 
  : 02 المادة

 :يتمتع العمال بالحقوق األساسية التالية
 ؛ممارسة الحق النقابي -
 ؛التفاوض الجماعي -
 ؛المشاركة في الهيئة المستيخدمة -

                                                 
1

 1990 لسنة  17 عدد الرسمية لجريدةا، 1663أبريل سنة  21الموافق  1213رمضان عام  21المؤرخ في  11-63رقم  القانون   - 
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 ؛الضمان االجتماعي والتقاعد -
 ؛الوقاية الصحية واألمن وطب العمل -
 ؛الراحة  -
 ؛المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل وتسويتها  -
 .اللجوء إلى اإلضراب -
–  02المادة 
 :يحق للعمال أيضا، في إطار عالقات العمل، ما يأتي 

 علي،التشغيل الف -
 احترام السالمة البدنية والمعنوية وكرامتهم،  -
 الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم واستحقاقهم،  -
 التكوين المهني والترقية في العمل،  -
 الدفع المنتظم لألجر المستحق، -
 اليخدمات االجتماعية،  -

 .كل المنافع المرتبطة بعقد العمل ارتباطا نوعيا -
 قوانين العمل التي تمس المؤسسة االقتصادية أهم . ب

 :إن من أهم القوانين التي تمس المؤسسة االقتصادية نذكر
   يتعلق بتحديد شروط الممارسة النقابية المطلقة من مجموع العمال األجراء (: 12-63) القانون

 ؛والمستيخدمين
   عات الجماعية للعمل، وكذلك طرق المتعلق بتحديد طرق التديخل والتسوية للنزا (: 32-63) القانون

 ؛وشروط ممارسة حق اإلضراب الناتج عن نزاع جماعي
   المادة األولى من هذا القانون على تحديد شروط التديخل لتسوية  نصت(: 32-63) القانون

القواعد واإلجراءات التي تحدد مكاتب التوفيق و المصالحة والمحاكم  اوكذ ،النزاعات الفردية للعمل
 .الميختصة
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 :الحوكمة والشفافيةفي مجال  .2
 األمم المتحدة لمكافحة اتفاقية على الدولة في مكافحة الفساد من يخالل التوقيع جهودانعكست 

 الفساد
 :المكلفة بها المهام الرئيسية من(  ONPLC ) الفساد ومكافحةمنع هيئة وطنية لتم إنشاء ، 2312 وفي عام
 ؛لمنع الفساد سياسة شاملة تقديم  -
 ؛للمواطنينالتوعية للتعليم و  برامجوضع   -
 الفساد؛منع و  أن تستيخدم لكشف المعلومات التي يمكن كل تركيز وتشغيلجمع و   -
 اإلدارية؛ والتدابير القانونية لألدوات دوري تقييم  -
  المسؤولين الحكوميين وبعض المحليين المسؤولين المنتيخبين من األصول إلعالنات دوري  عيجمت -

 ؛ع حساسةمواقالمتواجدين في 
 .تقييم اإلجراءاتو  األنشطة البحثية تشجيع جميع -

  :التقييسفي مجال  .5
المرسوم التنفيذي " طابع صناعي وتجاري بمقتضى ذات المعهد الجزائري للتقييس كهيئة عموميةأنشأ 

 23-11" بموجب المرسوم رقم المرسوم التنفيذي"بصيغته المعدلة والمكّمل  1660فبراير  21 16-60" رقم
تحت إشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية  يعمل المعهد .2311يناير  25 من

 1: وهو مكلف ب. االستثمار
 و نشر المعايير الجزائرية؛ اشهار ،تحضير 
  المركزية والتنسيق لجميع أعمال التقييس التي باشرتها الهياكل القائمة وتلك التي سيتم إنشاؤها لهذا

 الغرض؛
 اد العالمات التجارية المطابقة للمعايير الجزائرية وتسميات ذات نوعية، فضال عن اإلذن بتسليم عتم

 تصريح باستيخدام هذه العالمات التجارية، ومراقبة استيخدامها في اطار التشريع المعمول به؛

                                                 

1 ري للتقييسالمعهد الجزائ   (ianor  ( - industrie, sur le site internet : 
http://www.mdipi.gov.dz/?%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A, consulté le : 9/2/2016. 
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 ترقية االعمال، والبحوث، والتجارب في الجزائر أو في اليخارج وكذلك وضع مرافق االيختبارات 
 ؛الالزمة النشاء المعايير وضمان تنفيذها

 أو معلومات تتعلق بالتقييس؛ الجمهور ألي توثيق صيانة الدستور والبقاء تحت تصرف 
 التكوين و التحسيس في مجاالت التقييس. 
 في ميادين التقييسالتي تكون الجزائر طرفا فيها؛ تطبيق االتفاقيات الدولية 
  منظمة التجارة  للتجارة الذي يندرج تحت غطاء ل العوائق التقنيةإدارة المركز الوطني للمعلومات حو

 العالمية ؛
في أشغال المنظمات الدولية واإلقليمية للتقييس ويمثل الجزائر عند  ن المعهد يشاركأوباإلضافة إلى 

ية المسؤولية االجتماع لتعزيز الجزائرية  الحكومة الجديدة التي اتيخذتهاجملة التدابير من  .االقتضاء
 :للمؤسسات نذكر

 أطلقه مؤتمر والذي 2331في ديسمبر عام  االقتصادي التعاون  بتعزيز المتعلقتفاق لال توقيع -
 إلى الجزائراالتحاد األوروبي و  القائم بين والتعاون  اتفاق الشراكة يهدفو ، 1665في عام  برشلونة
 ؛البيئة الحفاظ علىالحياة االجتماعية و  تحسين

 ؛رللمعايي نظام لوضع برنامج لتنفيذ دينار مليون    500قدرهامساعدة مالية  تيخصيص -
 الجزائرية مؤسساتال رفع مستوى  يهدف إلى، وشامل ملزم إطار قانوني الدولة الجزائرية وضعت -

إصدار للمؤسسات في برنامج دعم  تم إطالقحيث  ،0233في عام االضرار بالبيئة  يخفضو 
 الرئيس التنفيذي لمؤسسة ) عيساوي  الشايب دمحم دفعالة جدا حسب السي كانتوالتي  الشهادات،

 على الشهادة  ( عامة ويخاصة) مؤسسة  370حيث  حصلت، ((IANOR) للتقييس الجزائري  المعهد
 1.الجهاز هذا في مسجلة اقتصادية مؤسسة 200من ،2001في عام   هامنذ إطالق

من يخالل  الجزائر فيسسات مؤ االجتماعية لل حول المسؤولية  ISO 26000معيار  * (IANOR) عرض -
مبادرة  إطار في للمرافقة وطني برنامج وضعحيث  ،اعتماده لتشجيع والتدريب برامج التوعية إعداد
 إفريقيا شمال و األوسط الشرق  لمنطقة االجتماعية المسؤولية أي (RS MENA)اسم عليها أطلق إقليمية

                                                 
1
- A déclaré M. Mohamed Chaïb Aïssaoui, directeur générale de l‘Institut algérien de normalisation (IANOR), lors d‘une 

conférence de presse.27/03/2011.  

تنفيذ  فضال عن الجزائرية معاييرنشر وتعميم التطوير و  مسؤول عن 1660في عام شأ الذي أن  (IANOR) للتقييس الجزائري  المعهد *
 طرف فيها الجزائر والذي تعتبر  التقييس مجاالتاالتفاقات الدولية في االتفاقيات و 
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 تونس و والمغرب الجزائر :هي بلدان ثمانية اإلقليمية المبادرة هذه تشمل و 2014 إلى 2011 وتمتد من
 مع بالتعاون  للتقييس الدولية المنظمة عليها تشرف و العراق، و لبنان و سوريا و واألردن مصر و

 التقييس مجال في مرافقةالو  تكوينال من جزائرية مؤسسة 114 وستستفيد الدولية، للتنمية السويدية الوكالة
 تم التي (مينا آس.أر)المسؤولية االجتماعية  برنامج من األولى مرحلةال ففي. البرنامج هذا إطار في

 التصبير ووحدات (بومرداس)  البناء لمواد التقني المركز من منها كل استفاد 2011في فيها الشروع
 2012 سنة في للتقييس الوطني المعهد قام الوطني نفس البرنامج على وبناء ،(رويبة) للجزائر الجديدة
 أجل من سنوات ثالث لمدة للمرافقة اإلقليمي البرنامج من لالستفادة وطنية مؤسسات أربع بايختيار
هناك  فإن 2013بيخصوص و ،((ISO26000 للتقييس الدولية المنظمة تمليها التي المقاييس مطابقة

 المؤسسات ايختيار يتمو  ،ف تستفيد من هذا البرنامجو سالعمومية  واألشغال البناء قطاع من مؤسستين
 كذا و النشاط قطاع في واإلقليمية الوطنية سمعة المؤسسة مثل المعايير من مجموعة على بناء

 من المستفيدة المؤسسات تمكين إلى التدريبي البرنامج هذا ويهدف ،1البيئة و المستيخدمين مع العالقات
 هذا استكمال بعد و للمؤسسات، االجتماعية المسؤولية ميدان في هائأدا تحسين من تمكنها التي األدوات
 ISO مقياس لمتطلبات طبقا لحساباتها تصديق على تحصل أن المستفيدة للمؤسسات يمكن البرنامج

 الشرق  لمنطقة عيةالجتماا المسؤولية فإن المؤسسات على اإلشراف عملية على وعالوة ، 26000
 تهاالتزاما تحسين في اتالمؤسس لمرافقة جزائريين ليخبراء تكوين تقديم تعتزم فريقياإ شمال و األوسط

 .بيخصوص مسؤوليتها االجتماعية
 الجزائري  المركز و المتوسطة و الصغيرة المؤسسات لتطوير الوطنية الوكالة من كل تعمل كما 
 تطبيق و التكيف عملية في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات مرافقة على أيضا للمؤسسات المسير للشباب
 .المذكور رنامجالب نفس في إطار الجودة معايير
 
 
 
 
 

                                                 
1- http://www.csrsa.net/index.php/2012-05-02-05-18-22/239-2012-07-16-16-30-14 .  
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 :لمسؤولية االجتماعية في المؤسسة الجزائريةالممارسة العملية ل :الثالث المطلب
 إال بحت اقتصادييخاصة،  أو كانت عمومية الجزائرية االقتصادية لمؤسسةالرئيس ل هدفال أنرغم 

 على ميختلفة ماعيةاجت برامج في تساهم االقتصادية بعض المؤسساتف. يلغي هدفها االجتماعيال هذا  أن
 المساجد بناء و المرضى األطفال رعاية في تساهم حيثة، الوطنيو  الدينية المواسم يخالل يخصوصا فترات

 مقارنتها تم ما إذا قليلة المبادرات هذه لكن ،اليخيرية الجمعيات بعض ماليا تدعم و الصحية، المراكز و 
 الصحة ألن ذلك أليخرى  مؤسسة من البرامج ذهه توافر يتفاوت و مماثلة، مؤسسات بها تقوم التي بتلك

 أوال المجتمع تجاه المسؤولية االجتماعية ممارسة إمكانية تقرر التي هي للمؤسسات والمالية االقتصادية
  سونطراكتجربة من مؤسسة كل من سنحاول عرض  وعليه  السيولة، توفر و التمويل إلى تحتاج كونها

  .في هذا المجال رويبة و

 : مسؤولية االجتماعية لدى مؤسسة سونطراكال: أوال
من إيرادات % 65أكثر من من الناتج المحلي اإلجمالي و  %03يساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 

  1.مليار دوالر 230,6بلغ الناتج المحلي اإلجمالي   2012عام فقي  .التصدير
السكن االجتماعي وغيرها من و   ةالعائدات هذا القطاع في إنشاء وتهيئة البنية التحتي ويتم استثمار

استغالل وبيع  العاملة في مجالوتعد سونطراك المؤسسة الوحيدة  ،بغية تحقيق الرفاهية االجتماعية المشاريع
هي أيضا رابع مصّدر للغاز و إفريقيا، الثانية عشر في العالم،   وهي تحّتل المرتبة األولى في ،مصادر النفط

 ر عالمي لغاز البترول الممّيع و يخامس مصّدر للغاز الطبيعي وهي تعملالطبيعي الممّيع و ثالث مصدّ 
سسة فضال عن دورها االقتصادي و التجاري، تعتبر سوناطراك مؤ  2.في الجزائر وفي عدة مناطق في العالم

 ،على ترقية النشاطات العلميةعلى مساعدة السكان المعوزين و  البالد مواطنة تعمل في عدة مناطق من
وتشارك سوناطراك أيضا في النشاطات التي تهدف إلى المحافظة على الطبيعة و  ،ة و الرياضيةالثقافي

يستهدف برنامج االستثمار االجتماعي لسوناطراك سكان و ، طنيينللمواحفظ التراث الثقافي والتارييخي 
شغل مرتبة يكماأن المحافظة على الموروث الثقافي الوطني المادي و غير المادي ، المناطق المحرومة

                                                 

1
 .Data, sur le site internet :  http://data.albankaldawli.org/country/algeria, consulté le :13/9/2015الجزائر  

2
-SONATRACH, sur le site internet : http://www.sonatrach.com/ar/solidarite-responsabilite التضامن و المسؤولية اإلجتماعية  

societale.html,consulté  le : 8/3/2016. 
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تتم نشاطات تسيير  ، وويتجلى ذلك في تثمين المواقع المعمارية و األثريةفي أنشطة سونطراك، هامة 
 1:االستثمار االجتماعي حسب مقاربة تساهمية تهدف إلى ما يلي

تحسين الظروف المعيشة للسكان المحرومين عن طريق امتصاص فوارق التنمية و ترقية التآزر  -
 ؛و التعاون المحلي

المشاركة الفعالة في البرامج التي تهدف إلى تطوير و يخلق الثروات، بتفضيل البرامج اليخالقة  -
 ؛لمناصب الشغل

تعزيز ثقافة التضامن في وسط سوناطراك بالتحرك في آن واحد على الحاالت اإلستعجالية و  -
 .العمل على المدى البعيد

 :هذه المؤسسة كما يلي أهم ما قامت بهذكر ويمكن 
 سؤولية االجتماعية تجاه المجتمعالم .1

تحسين ظروف المعيشة والرفاهية للسكان بتؤكد سوناطراك كمؤسسة مواطنة، التزامها الدائم 
تديخر أي مجهود ال هي ف .ايعتبر الجانب االجتماعي أحد مسؤوليات سوناطراك التي تهتم بهو  المعوزين

 ،ي التي تعمل لصالح الفئات المحرومةلدعم و مساعدة المدارس و الجمعيات ذات الطابع االجتماع
عدة استفادت حيث  ،ومساعدات مالية (إعالم آلي، طبي ) في هبات عتادميختلف نشاطاتها تتجسد و 

شهر وفي  ،كيفية استيخدامهاعلى المستوى الوطني بمعدات اإلعالم اآللي لتكوين التالميذ في مدارس 
 .الفئات المحرومة تضامنية لصالحرمضان المبارك قامت سوناطراك بتمويل لفتح مطاعم 

بصفتها المؤسسة األولى للبالد و  التظاهرات االقتصادية، المؤتمرات و الملتقياتفيما ييخص أما 
ت التي تهدف إلى تطوير االقتصاد الملتقيات والتبادال ،تشجع سوناطراك عبر برنامجها للرعاية النشاطات

معارض و  ائرية بتمويل تنظيم أيام دراسيةمؤسسات جز  وتشارك سوناطراك أيضا في عدة معاهد و ،لوطنيا
 .ملتقيات و مؤتمرات ذات طابع اقتصادي و تجاري و تظاهرات اقتصادية 

عبر استثمارات معتبرة تم  عن النشاطات العديدة التي تتوالهاوفضال  حماية الطبيعةفي مجال و 
كما تدعم  ،إلى حماية البيئة إنجازها في إطار حماية البيئة، ترعى سوناطراك عدة نشاطات تهدف

                                                 
1
 .SONATRACH,  op cit التضامن و المسؤولية اإلجتماعية   -
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التي ملتقيات والالنشاطات ميختلف مجهودات الجمعيات و المعاهد و الوزارات الرامية إلى التحسيس و 
 .ةحماية الطبيع تهدف إلى

 المسؤولية االجتماعية تجاه العمال .4
ترتكز . ريةلموارد البشا ةنظرا لوجود بيئة اقتصادية تنافسية، أجرت سوناطراك مؤيخرا تحديثا لسياس

و ذلك لضمان توزيع  حول تنفيذ األهداف و مؤشرات األداء المكّيفة والعمل على تشغيل مشاريع التنمية
تنمية وذلك بهدف إسهامات موظفيها  يثمن لألجور اجديدتتضمن نظاما هذه السياسة  ،تأمثل للمهارا

 . ماعيالمؤسسة و ذلك بضمان أجر عادل يكرس االعتراف باألداء الفردي و الج
وأيخيرا، فإّن السياسة العامة للموارد البشرية تشجع اتيخاذ المبادرة و تنشيط الممارسة المهنية و تربط 

تفضل سوناطراك توظيف الشباب اليخرجين الموهوبين و  ،بشكل وثيق نظام إدارة األعمال بنظام األجور
بفرص التنمية  اإلعالمالضوء و ذلك بالحرص على تنمية عالقات وثيقة مع المدارس و الجامعات، تسليط 

شكل تكوين و تنمية قدرات الموظفين عنصران أساسيان في إستراتجية إن  ،لالتي تمنحها لموظفي المستقب
في هذا الصدد يتم العمل على ترقية مستوى وتيخصص الموظفين بواسطة ثالث وسائل ، و سوناطراك

 . تقان المؤسسة و نفتوغازالمعهد الجزائري للبترول، مركز اإل: للتدريب بسوناطراك
والمعهدين لتمكينهم من االرتقاء إلى المعايير  ،(م ج ب)و يتم حاليا تعزيز إمكانيات الجامعة 

 1.الدولية
 (: م إ م)مركز إتقان المؤسسة  

تكنولوجيات و تقنيات التسيير، إدارة األعمال، اللغات، : يتديخل مركز اإلتقان في المجاالت التالية
الصحة و  و ونين، المالية و الشؤون القانونية، اإلعالم اآللي و نظام اإلعالم و كذلك األمنتكوين المك

 . البيئة
 ( :م ج م)المعهد الجزائري للبترول 

يضمن تكوينا عمليا ذو مستوى عالمي في مجال الطاقة و المناجم، و و  يقع المعهد ببومرداس
المحروقات، االقتصاد البترولي، إدارة األعمال، منبع المحروقات، نقل المحروقات، مصب : بشكل يخاص

 . االتصال المؤسساتيو الصحة األمن و البيئة، المالية، الموارد البشرية 
 : يتكون المعهد الجزائري للبترول من ثالث منشآت تقع في

                                                 
1
 - و المسؤولية اإلجتماعية  التضامن   SONATRACH, op cit. 
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o للتكوينات الموجهة للمهندسين المتيخصصين و ماجستر العلوم في الميادين العلمية و  :بومرداس
 .ية للبترول و الغاز، الكهرباء و المناجمالتقن

o للتكوينات الموجهة للتقنيين السامين المتيخصصين و لمهندسي التطبيق في  :سكيكدة و وهران
  .التقنيات البترولية

من  %06موظف أي  25065، يخّصت 2310حصة تكوين يخالل  23500أجريت مستوى العاملين ولرفع 
 إلى 15200أي من    %11ــ ــفقد ارتفعت نسبة العمال المكونين ب 2312ارنة بسنة قمو  ،2312توقعات سنة

1عامل10351
عمل  وتحسين معرفةاستيخباري اقتراحي يهدف ل جهازهو  : النسوي  التوظيف مرصد إنشاء،   

والمالحظ أن  مناصب المسؤوليةالوصول إلى التدريب و الحصول على جل أمن  التوظيفمجال  في  المرأة
 2310.2عام  ٪ 14.5إلى 1666في عام  ٪0.0من  النسبةارتفعت  حيث ،تغير ملحوظي نسبة العامالت ف

 منوالصحة واأل المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة .2
ذلك و  ،وقاية البيئة، لعمالابالحفاظ على صحة وسالمة  سوناطراكااللتزام الرسمي لمجمع تميز 

تهدف هذه االلتزامات إلى مطابقة و ، 2332 ريلفأ 20األمن والبيئة في ، باإلعالن عن سياسة الصحة
تطوير نهج  ، وكذااألمن والبيئة ،أنشطة سوناطراك مع المتطلبات القانونية والتنظيمية في مجال الصحة

إقامة نظام إداري  ، إضافة إلىالصحة في العمل و حماية البيئة ،وقائي إلدارة ميخاطر وقوع الحوادث
تحسين قدرات ردود أفعال الوحدات في و (MS-HSE)  األمن و البيئةمتكامل لتحسين أداء نشاط الصحة و 

و  األمن و البيئة  ،تعزيز وتعميم التكوين و التوعية في مجال الصحة، وأيخيرا حاالت الطوارئ و األزمات
 المسؤولية االجتماعيةويمكن إجمال  .األمن والبيئة، ومات واالتصاالت في مجاالت الصحةتنمية المعل
 3: :فيما يلي  الصحة واألمن، تجاه البيئة لسونطراك
 إقامة نظام إداري متكامل (MS-HSE)؛  
 ؛السيطرة على الميخاطر 
  والكوارث؛إدارة األزمات 
 ؛التكوين و التوعية  

                                                 
1

- Rapport annuel de Sonatrach 2011. 
2

- Sonatrach , Juin 2014 , la revue n 63 , Alger , Algerie, p 28. 

 
3

التضامن و المسؤولية اإلجتماعية    -  SONATRACH, sur le site internet : http://www.sonatrach.com/ar/solidarite-responsabilite-

societale.html,consulté  le : 8/3/2016. 
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  من حرق الغاز و االنضمام إلى الشراكة العالمية  التقليلمنها الحد من التأثيرات التي تلحق بالبيئة
بادرت سوناطراك بمجهودات و استثمارات هامة في إطار  حيث (GGFR)لتيخفيض حرق الغاز 

 المصبو ( حقل إنتاج)المنبع  :استعادة الغازات المحروقة في شتى مستويات سلسلة اإلنتاج
إلى قرابة  1603في سنة  % 03كميات حرق الغاز من  لتنتقل بذلك ،)مصانع التمييع، المصافي(
 BPبالشراكة مع  سونطراك، فتعمل CO2نبعاث فيما يتعلق بتيخفيض اأما  ،2330في   0%

يوستا  .حقل كرشبة بعين صالح CO2حقن  إعادةل هيدرو على اتوا 
 (NCA) مؤسسة رويبة لدى االجتماعية المسؤولية :ثانيا

كما   NCAتعتبر المسؤولية االجتماعية للمؤسسة من ضمن القيم التي تتمسك بها العائلة والتي ن قلت إلى 
التي  مؤسساتعلى رأس قائمة ال NCAسسة ؤ لية جزء من حياتها  اليومية، وهذا ماجعل  متعد هذه المسؤو 
 .في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 21333” ايزو “أدمجت المعيار 

 
 42000محاور معيار االيزو :(25)شكل رقم 

 
source : roiba jus :التزامنا,sur le site internet: http://www.rouiba.com.dzشركة-رويبة/التزاماتنا//?lang=ar, 

consulté le 10/3/2016.  

بالجودة والنوعية، باإلضافة إلى شهادات المطابقة الميختلفة التي  NCAمؤسسة وبفضل التزام 
والمعهد ” ايزو“برفقة  (RS-MENA) ة رائدة في إطار مشروعمؤسساكتسبتها، تم ايختيارها لتمثيل الجزائر ك

المتعلق بالمسؤولية االجتماعية والتنمية ”  11111ايزو“لترقية المعيار الجديد  (IANOR) الجزائري للمعايير
يتم تمويله من قبل ( 2313نشر في (هذا المشروع هو مشروع عالمي لترقية هذا المعيار الجديد  ،المستدامة

الجزائر، : بلدان نموذجية هي ةوييخص ثماني( الوكالة السويدية للتنمية الدولية SIDA (السويدية الوكالة
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ة ؤسسكما يقدم هذا المعيار قواعد توجيهية ألية م. تونس، مصر، األردن، لبنان، سوريا، العراق والمغرب
  .ألية نتائج ناجمة عن أنشطتها تسعى إلى تحمل المسؤولية

 :  العمالية تجاه االجتماع المسؤولية .1
 عمل ظروف تحسينمن يخالل  ويخبرتها يرتكزان باألساس على موظفيها NCAمؤسسة  إن نجاح 
 .نوعه كان مهما التمييز عدم ضمانوكذا   ،والحق في التفاوض  النقابية الحريةو  عالقاتهم، و العمال
سة أجور عادلة ومنحهم دون كلل في مكافأتهم على مجهوداتهم من يخالل سيافالمؤسسة تجتهد ولهذا، 

منفتحة مؤسسة ها ألنو  ،تيخدم افراد العاملين بالمؤسسة إمكانية التنقل في الدايخل واليخارج ووضع يخطة تنمية
التضامن أولوية في سياسة الموارد البشرية وهذا من يخالل تقديم الدعم مؤسسة ال تعلى العالم اليخارجي جعل

 .تماعيللموظفين وكذلك من يخالل تفضيل الحوار االج
تقوم بدمجهم في مناهج دراسية تسمح لهم باكتساب  هاحيث تفضل سياسة التدريب المستمر لموظفي

كما تشكل الحركية المهنية  ،مهارات لتكون لهم مؤهالت أفضل، وتوجيههم في مسار مهني يتطور باستمرار
قيقا لهذه الغاية تقدم لجميع وتح ،رويبةسسة ؤ م أو الجغرافية للموظفين إحدى العناصر األساسية للتنمية في

ف أي شيخص يتم تنفيذ يخطة يوظتم تها برنامجا لحركية دايخلية تنسجم مع مبادئ مشتركة وما إن ييموظف
اندماج تسمح له بالتعرف على المؤسسة بشكل كامل، إلى جانب دورة تكوينية تسمح له بالتعرف على روح 

توفير أفضل ظروف العمل وأحسن مثال على  باإلضافة إلى رعاية مشيخصة حول مهامه رويبة مؤسسة
سسة بتنفيذ سياسة حماية العمال من الميخاطر ؤ باإلضافة إلى ذلك قامت الم ،هذا، انشاء مرصد للراحة

كما وضعت  الوقاية الصحية واألمن من  المهنية فكلما كانت صحة الموظفين أحسن، تحسن األداء أكثر
اء عيادة طبية مجهزة بكامل الوسائل وأطباء أيخصائيين ودورات بإنش 2315بين األولويات وترجم هذا سنة 

 إستراتيجيةإن الوقاية الصحية واألمنية هي أكثر من  ،تدريبية لجميع الموظفين وحمالت لكشف األمراض
 .بل هي جزء ال يتجزأ من جميع أنشطة المؤسسة

   :المستهلكين و الزبائن تجاه المسؤولية .4
، وبالتالي تشكل واحدة من الركائز مؤسسة رويبة ي إحدى أولوياتالغذائية ه هاسالمة منتجات

تقديم منتجات ويخدمات للزبون والمستهلك تحترم الشروط من يخالل  هااألساسية لسياسة الجودة اليخاصة ب
القانونية والتنظيمية والمعايير سارية المفعول من أجل ضمان األمن الغذائي للمنتوج يحمي المستهلك من 

بوضع بروتوكوالت تضمن نظافة امت قكما  .اطر الميكروبيولوجية والكيميائية أو الجسديةجميع الميخ
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” أ.سي.أن“ة مؤسس، أطلقت 2311ومنذ عام . المنتوج ومن أجل التحكم في الميخاطر واأليخطار المحتملة
القوية  والذي أعطى نتائج طيبة بفضل المشاركة ،مشروع لوضع نظام جديد إلدارة المواد الغذائية رويبة

 .ةمؤسسلميختلف هياكل ال
لتتوج الجهود (   ISOمنظمة المعايير الدولية)” 22333ايزو “، جاءت شهادة 2310وفي جانفي 

ا تجاه الزبون والمستهلك الذين لديهما اآلن ضمان إضافي لجودة هالتي بذلت طيلة عامين لتأكيد التزامات
  .اهمنتجات
 مناسب، بسعرو  جودة ذات و صحية منتجات توفيربرويبة ة االجتماعية لدى مؤسس المسؤولية ىعنوت  

 المؤسسة طورت هذا أجل من و ...الزبائن يريدها التي المعلومات على الحصول في الحق لى جانبإ
 .البورصة ديخولها بعد يخاصة للجمهور الضرورية الوثائق جميع بتحميل يسمح بشكل اإللكتروني موقعها

   :البيئة تجاه  المسؤولية .2
في الحفاظ على البيئة من يخالل مسعى يهدف إلى  رويبة ساهمتمواطنة،  مؤسسةيخالل مهمتنا ك من

  .االقتصاد في الموارد الطبيعية، وذلك باستيخدام التكنولوجيات النظيفة، واللجوء إلى عمليات إعادة الرسكلة
 : لمياها

عدات الصناعية فضال عن تشغيل الموفي  المؤسسة المكون الرئيسي في منتجاتهو الماء باعتبار 
بئرين المؤسسة  ملكتحيث  تجاه هذا المورد تعد أساسيةة المؤسسة فإن مسؤولي ،تزويد نظام مكافحة الحرائق

تغطي احتياجات التي إمدادات المياه عن طريق الشبكة العمومية زيادة على يضمنان إمداد المصنع بالمياه 
وباإلضافة   2002ومنتظم لكميات المياه المستهلكة منذ عاموضع نظام متابعة شهري كما  ،فقط مياه الشرب

المهني  المؤسسة إلى ذلك، ومن أجل تلبية احتياجات المعدات الصناعية والمتطلبات التي يفرضها نموذج
استهالك المياه اليخام من وقدر  إلى استعمال عملية التناضح العكسي لمعالجة المياه 2312عام  تألج

أي ما  ؛مليون لتر من المنتجات النهائية 01.0متر مكعب إلنتاج   451 871 بـ 2312البئرين في سنة 
وهذه هي النسبة العادية عند استيخدام تقنية التناضح العكسي التي  1.لتر عصير/لتر من الماء 5.2يعادل 

ين بـ من البئر  2310يخالل سنة  استهالك المياه بينما قدر ٪ 05تتميز بطاقة إنتاجية قصوى تقدر بنسبة 
/ لتر من الماء  2.6مليون لتر من المنتجات النهائية، أي ما يعادل  00.0متر مكعب إلنتاج  202 103

متر مكعب إلنتاج  220 010ق در استهالك المياه من كال البئرين بـ ف، 2312أما في سنة  ،لتر من العصير

                                                 
1

 roiba jus   التزامنان، نفس المرجع. 
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إن تحسين هذه ، 1تر من العصيرل/ لتر ماء  2.0مليون لتر من المنتجات النهائية، أي ما يعادل  132
 كميات استهالك في المستمر النسبة يدل على االستعمال األمثل لعملية التناضح العكسي والتيخفيض

 .المؤسسةللمياه
  :النفايات

وهذا ألكثر من عقد من الزمن، وقد أدى ذلك إلى  ،تشكل حماية البيئة مصدر انشغال كبير للمؤسسة 
لبالستيك، ، اPETالورق المقوى، )سترجاع النفايات القابلة إلعادة الرسكلة تحسن ملحوظ في جمع وفرز وا

وتتكون نفايات المؤسسة القابلة للرسكلة من الورق المقوى  ،(والمنصات اليخشبية األسطوانات،البراميل
 يتم جمعها وفرزها لتوضعحيث  ، ألسطوانات المعدنية والدالء البالستيكيةPET ووالبالستيك والزجاجات 

. ٪26وتمكنت المؤسسة من تيخفيض كمية النفايات بنسبة  ،بعدها تحت تصرف المسترجعين المعتمدين
تحقق هذا االنجاز بفضل جهود جميع الموظفين للحد من الكميات المستعلمة في التغليف والتعبئة من أجل 

الصناعية السائلة في جمع النفايات كما تم  االنفايات التي يتم إعادة رسكلته تحسين السيطرة على نسبة
وهذا ما  2312متر مكعب وقد ديخل هذا اليخزان حيز اليخدمة منذ النصف الثاني من عام  233يخزان بسعة 

شبكة مياه الصرف الصحي العمومية باتجاه محطة تصفية  فييسمح بالتقليل من الملوثات، قبل إفراغها 
قبل ميخابر يخارجية أن مستوى مقاييس  وقد أظهر رصد نوعية مياه الصرف الصحي من ،المياه بالرغاية

 .التلوث أقل من العتبة التي يسمح بها التنظيم الساري المفعول
  :المجتمعالمسؤولية تجاه  .2

تديخر أي مجهود لدعم و مساعدة فهي ال  مؤسسة رويبةيعتبر الجانب االجتماعي أحد مسؤوليات 
 المشكالت حل في المشاركةو  للشباب المقاوالتية بالمشاريع يهتم الذي "العرب إنجاز" كبرنامج المبدع الشباب
  :تتمثل في مساعدات ماليةميختلف نشاطات المؤسسة في تتجسد كما  ،اقتصادية-السوسيو

 ؛الندوات و كالملتقيات العلمية للتظاهرات المالي الدعم تقديم -
 القطب إلى دتصع إفريقية و جزائرية امرأة أول كدعم الرياضية، للتظاهرات المالي الدعم تقديم -

 ؛الشمالي
 .بأدرار يوسف باي األثري الموقع كترميم التراث، حماية و الثقافية للتظاهرات المالي الدعم تقديم -

                                                 
 .نفس المرجع  - 1
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 سوق المشروبات في الجزئر: المبحث الثاني

تعد صناعة المشروبات من بين أكثر الصناعات حركية في قطاع الصناعة الزراعية الغذائية في 
وكذا التطورات التي سجلتها على مستوى  ،والنمو الذي عرفته ،قتصادية التي حظيت بهاالجزائر فاألهمية اال

بحضور مؤسسات تميزها  إلى جانب  ، كل ذلكتنويع جودة المنتجات، كل هذا جعل منها قطاعا قائما بذاته
 .كبرى وبتنظيم مهني

 نبذه عن سوق المشروبات في الجزائر: المطلب األول
 االستهالك مواد بين كبيرة مكانة ولها الغذائية الصناعات لقطاع تابعة باتالمشرو  صناعة تعتبر

 فلقد معتبرة عاملة يديشغل و  كبيرة هوامش يولد قطاع هو واالجتماعية االقتصادية النظر وجهة فمن ع،الواس
 بإمكانات اليخاصةلكن المؤسسات بعض وجود مع ا على الدولةحكر  صناعيال نشاطهذا ال سنوات منذ كان

في  يخاصة  كبيرة بسرعة القطاع هذا تطور األيخيرة سنوات العشر في ويخاصة الوقت مرور ومع محدودة
      الترايخيص عقود طريق عن عالمية عالمات ديخول التطور هذا وشمل ،1998) و  (1996الفترة الممتدة بين

 (contrat de franchise) بداية هذا كان و رالجزائ في ااستقرت التي وكوكا كوال بيبسي مثل 
 وفيتاجو ورويبة إيفري  بوعالم، حمود :مثل المحلية للمؤسسات وظهور وأورنجينا كوال  (Castel)لنشاط
 المعدنية المياه أو العصائر أو الغازية المشروبات صناعة في سواء السوق  هذا في التموقع استطاعت التي

 هذه تنشيط إلى أدى المنافسة وزيادة الجزائري  صاداالقت في االنفتاح وهذا الكبرى، العالمات منافسة لمواجهة
 اآلالت في سواء عالية جودة ومستوى  دولية معايير لتبني القطاع هذا في المتعاملين ميختلف وتحفيز السوق 

 .والتغليف التعبئةو  التسييرأو في  المستيخدمة،
 الهيكل القانوني للمؤسسات: أوال

 تطور والذي في مجال المشروبات اليخاص القطاع ظهورازداد  السوق، اتجاه الدولة القتصاد بعد
 IFRI, NCA  :مثل وطنية عالمات طريق عن ، سواءمن المؤسسات  %14.5كبيرة وأصبح يمثل  بسرعة

 SIDI-LEKBIR,VITA JUS امتياز اتفاقيات طريق عن أو(Contrat de franchise)  المؤسسات  مع
للمرتبة األولى  يةالجزائر المؤسسات إلى احتالل  أدى هذاكل  .يرهاغو  "كوال بيبسي"و "كوكاكوال" مثل العالمية

يتم  و ،في المنطقةالغزية والعصائر كبر منتج للمشروبات أحيث تعتبر الجزائر . على المستوى المغاربي
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عالمة تجارية السيما على مستوى األسواق المحلية،  033تسويق منتجات قطاع المشروبات تحت ما يقارب 
تنشط في  165مؤسسة منها  020حوالي  (CNRC) وحسب 2312سجلت يخالل عام  ،مات دوليةمنها عال
مؤسسة ناشطة في صناعة  013إلى وجود  سنة 2311( ONS) تشير إحصائياتبينما المشروبات  صناعة

 :التاليكما في الجدول توزع ت BRSA.1 * المشروبات
 القطاع القانوني بند تحت االقتصادية مؤسساتال توزيع(: 02)جدول رقم 

 المجموع أيخرى  يخاصة عمومية  المجال الرمز
 013 25 011 16 صناعة المشروبات 11

 Source : Mohammed Kaci et Abdenour Abtroun, op.cit., p.07. 

بينما تقدر مؤسسات  ،من المؤسسات  %13تستحوذ المؤسسات ذات  المسؤولية المحدودة على 
المشروبات مشروبات يضم المشروبات المنعشة دون كحول، ومصطلح ال ،%03 ـالمساهمة ب

والمشروبات الغازية بما فيها المشروبات التي بها لب أو تحوي على الكربونات، مشروبات مسكرة، الكحولية،
مشروبات بالفواكه ومشروبات معطرة والمشروبات الطاقوية، المشروبات المعبأة، عصائر فواكه ورحيق، 

ا ، أمّ (IAA) صنف المدوّنة الدولية فرع المشروبات ضمن الصناعات الزراعية الغذائيةوت، اليخمور والنبيذ
 .منها المشروبات (IAA)من  (11)فتميز بين أحد عشر فرعا  (NAA)المدونة الجزائرية للنشاطات

 (D) قطاع المشروبات وفروعه ضمن القسم ONSعّرف ويصّنف يمستوى اإلحصاء الوطني بالجزائر  وعلى
 .للمنتجات الصناعات الغذائية (15)والقسم " تجات المصنعةالمن"

 في الجزائر  الغذائية المواد بصناعة المتعلقة التنظيمية النصوص: ثانيا
 2:تتمثل فيما يلي

  ؛المحدد لقواعد الممارسات التجارية 20/31/2332 يف الصادر 32 -32القانون رقم 
  ؛طات تجاريةبنشا القيام بشروط المتعلق 32-30 رقم القانون 
 المتعلق باستغالل وحماية المياه المعدنية  15/30/2332الصادر في  161/32 رقم التنفيذي المرسوم

 ؛ومياه المنابع

                                                 
1 -  Mohammed Kaci et Abdenour Abtroun,.La Filière Boisson En Algérie-APAB, PMEI, Alger  - Juin 2013,op cit, p.11., sur 

le site internet : www.apab algerie.org/.../Synthèse%20Etude%20de%..., consulté le1/06/2014.  
 
2- RAPPORT APPBA. 

  

*BRSA : Boissons Rafraîchissantes Sans Alcool l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS.) 
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 ؛التقليد ومحاربة الجودة بمراقبة تعلقمال 63-06 رقم التنفيذي المرسوم 
 التنظيف ومواد يةالغذائ المواد إلنتاج الموجهة بالتجهيزات المتعلق 61-32التنفيذ رقم  المرسوم 

 ؛التجهيزات اليخاصة بهذه
 ؛الغذائية المواد عرض عملية عند والصحة النظافة بشروط المتعلق 61-50التنفيذي رقم  المرسوم 
 المواد صناعة في المضافة المواد استعمال بشروط المتعلق 62-25 التنفيذي رقم المرسوم 

 ؛الغذائية
 بمراقبة المتعلق 62-15رقم التنفيذي للمرسوم ملوالمكالمعدل  60-20 التنفيذي رقم المرسوم 

 ؛المستوردة أو محليا المصنوعة مطابقة المنتجات
 المواد بتقديم المتعلق 63-005رقم  التنفيذي للمرسوم المكمل 35-202التنفيذي رقم  المرسوم 

 ؛الغذائية
 الوزاري  مرسوملل التنفيذي للمرسوم والمكمل المعدل 22/31/1660في  الصادر الوزاري  المرسوم 

 ؛الغذائية المواد لبعض ولوجيةيالميكروب باليخصائص المتعلق 20/30/1662الصادر في 
 ؛الغذائية المواد في الملونات استعمال بشروط المتعلق 25/12/1666 الصادر في الوزاري  المرسوم 
 نتاج الموادإ في باستعمالها المضافة المسموح المواد لقائمة المحدد 1232/2332الوزاري  المرسوم 

 .الغذائية
كما شهد التشريع المطبق في هذا القطاع تحسنا ملحوظا في اصدار بعض النصوص القانونية 

ومراجعة القانون المتعلق بحماية المستهلك  2331أهمها ما تعلق بالمياه المعبأة في القارورات عام  اليخاصة
 .2336في سنة 

 في الجزائرالغازية والعصائر المشروبات  لقطاع الوزن االجتماعي واالقتصادي :المطلب الثاني
 انجازات حققت القطاعات االقتصادية  المهمة التي من الجزائر في المشروبات يعتبر قطاع 

من يخالل االستهالك و ا كبير  اونمو  تطورا شهد ولقد للصناعة الزراعية الغذائية، بالنسبة كبيرة ومدايخيل
 .البطالةالقضاء على مشكل المساهمة في ب شغل وبذلك المدايخيل المحققة إلى جانب فتح مناص

 في الجزائرالغازية العصائر  صناعة المشروباتل االجتماعيالوزن  :أوال
يلعب قطاع المشروبات والعصائر أدوارا نوعية في التنمية المستدامة من يخالل تقديمه قيمة مضافة 

تقطاب المزيد من الشباب المؤهّل إذا ما جرى تويخي لآلالف من اليد العاملة وقابليته الس  واستيعاب وحداته
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 إلى دليل واستنادا حاليا المشروبات يوظف قطاعف ،إستراتيجية إنتاجية تسويقية متكاملة في قادم السنوات
يبلغ عدد المناصب حيث  ،عامال 20333حوالي  2312لعام  MIPMIPIالمؤسسات الغذائية الزراعية 

منصب  03333منصب عمل مباشر وحوالي  10333ما يقارب سويق النبيذ ق الديوان الوطني لتيخارج نطا
  1.غير مباشر

 2312لسنة (CNRC)  وتتوزع المؤسسات في المناطق الجغرافية حسب المركز الوطني للّسجل التجاري 
 2:والتي تظهر تركيز جهوي واضح

 06%  من المؤسسات؛  %03من الواليات تضم 
 23%ؤسسات؛من الم 60% من الواليات تضم 
 03%  ؛من المؤسسات تتركز في واليات شمال البالد  
  ؛في هذا المجال من المنشآت الصناعية %21 بـتنفرد الجزائر العاصمة 
  منشآت من الأكبر بعدد ( وهران)و (بجاية، سطيف)و،(الجزائر العاصمة)تنفرد ثالثة أحواض

 ؛ة في هذا المجالصناعيال
يخالل الفترة ف ،د ضمن العادات االستهالكية للجزائريينديخل استهالك المشروبات منذ زمن بعي

وقد ظل استهالك المشروبات لوقت  ،االستعمارية اديخل سكان المدن المشروبات ضمن عاداتهم االستهالكية
ل المحدودة فقد كان المشروب بالنسبة لهم بمثابة يالمدايخذوي ا يا للطبقات الميسورة، أمّ طويل نمطا حضر 

د عرف االستهالك منذ االستقالل تطورا هائال نجم عن نمو سكان المدن وازدهار وق ، منتوج أعياد
 .الصناعة، ومع ذلك بقي عرض المنتجات محدودا بسبب ضعف االستثمار اليخاص

حجام، وقد حددت الدراسة التي أدى تحرير النشاط وانفتاح األسواق إلى تنويع العرض ونمو األ
 . سنويا/الفرد/ل 00.1 ــــــــــاالستهالك ب 2335أجريت عام 

ويتجه نموذج االستهالك الجزائري أكثر فأكثر نحو النموذج العالمي بسبب توفر عرض من المنتجات 
المحولة التابعة للصناعات الغذائية الزراعية، ونالحظ هذا التوجه بالنسبة للمشروبات، مع مراعاة 

                                                 
1
-  La filière de jus et de boisson en Algérie ; la petite bulle fragile , L’éco n°92 / du 1er au 15 juillet 2014 ,p.5. disponible sur 

le site internet : www.leconews.com/.../la-petite-bulle-fragile_850968....,consulté le :20-5-2015. 
 
2
- Mohammed Kaci ,Et Abdenour Abtroun , op cit , p.30. 

 
. 
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 كما أن المستهلكين الجزائريين ،ات الكحوليةالتي تتمثل في تحريم الدين للمشروب اليخصوصية الثقافية
لتحل ...( مياه معطّرة، عصائر متعددة النكهات، متعددة الفيتامينات)يبحثون دوما عن منتجات متطورة 

 (.شراب الليمون، الحليب) محل المنتجات التقليدية 
 أنماط استهالك المشروبات .0

شة وكذا العرض الذي تقدمه صناعة ايختلفت أنماط االستهالك مع تطور الزمن وأنماط المعي
 .المشروبات

 المشروبات الغازية  . أ
 COLAوقد حققت  ،بعد انقضاء فترة من الهيكلة النوعية للطلب تحسنت نوعية المشروبات وتنوعت

 SODAكما تم تبني مشروبات (PEPSI COLA)و (COCA, COLA)التنوع األول بفضل العالمات 
وقد جاءت الموجة الثانية من التنوع بما  (FANTA, MIRANDA, 7UP) للعالمتين المذكورتين ومنها عالمة

منذ ديخولها إلى األسواق ونجدها    (LIGHT)وقد تم تبني لمنتجات الميخففة ،حيةصيعرف بالمنتجات ال
 .العصائرفي ميختلف كذا و   (COLA, SODA)عموما في مشروب

ه المعدنية أو مياه المنابع الطبيعية من جهة أيخرى عرفت المشروبات المعّطرة المنتجة من الميا  
وقد تبنى المستهلك الجزائري العالمات الدولية لكنه بقي متمسكا بالعالمات المحلية التي . تطورا معتبرا

حظيت  ماميو حمود بوعالمتعتبر بمثابة منتجات محلية تحمل نكهة األرض التي أنتجتهافعالمات مثل 
 .دائما بمكانة رفيعة

 والمشروبات المسّكرةعصائر الفواكه  . ب
وقد حلت عصائر الفواكه  ،لقد ديخلت العصائر منذ وقت طويل ضمن العادات االستهالكية للجزائريين

المصنعة مكان المستحضرات التقليدية التي تحضر في المنزل وقد ارتفع االستهالك بشكل قوي بفضل 
تهالك العصائر تنوعا كبيرا بفضل ، كذلك عرف اسامتداد االستهالك على مدار العامنوعية المنتجات و 

ضافة الرحيق والفواكه الديخيلة الكرتون  علب كما تنوع التوظيب من جهته باستعمال ،المنتج والتوظيب وا 
ا المشروبات المسّكرة فهي في الغالب تشبه بالعصائر ففي العديد من المناطق أمّ  واعتماد األحجام الصغيرة

غير أن التشريع يميز تمييزا طفيفا من يخالل المحتوى وقد ارتفع  ،معاطلق التسمية ذاتها على المنتوجين ت
 .استهالك هذه المنتجات ارتفاعا كبيرا ذلك أنها تديخل ضمن استهالك الشراب المسكر الممزوج بالماء
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 المياه المعبأة بالقارورات . ت
لتجارية األولى تعود تمثل المياه المعبأة في القارورات توجها جديدا الستهالك المشروبات، فالعالمة 

ا العالمة أمّ  ،، وقد ارتفع استهالك هذه المنتجات بشكل معتبر يخالل التسعيناتأربعينات القرن الماضيإلى 
وقد شّكلت إبداعا بتوظيبها المميز والصورة التي توحي   (IFRI)التجارية األولى في القطاع اليخاص هي 

. عالمة في األسواق 23ي القوارير بظهور ما ال يقل عن وقد تنوع عرض المياه المعبأة ف ،جودة بمنتج ذو
سل نجاحا  00بالنظر لنوعية المياه ويخصائصها العالجية، كما عرف الحجم الصغير  ويتم ايختيار المنتوج

 1. تناول األفراد للوجبات يخارج منازلهم بفضل راكبيرا وتطو 
 (4011)مستويات االستهالك خالل  .4

 الصناعات و المتوسطة و الصغيرة المؤسسات دعم برنامج ارإط في انجازها تم دراسة حسب
      معدل للمشروباتاستهلك الجزائريون  الجزائريين جمعية المنتجين مع بالتعاون  والمتوسطة الصغيرة
   في الواحد للفرد العصير من لتر 5,1و الغازية المشروبات من لتر 21.5والمعبأة  المياه من لتر 22.5
 مع لتر مليار 1.001ـ ب قدر إجماليا حجما السنة نفس يخالل المنعشة الك المشروباتاسته بلغ و 2011
 .دينار اريمل 38 يتجاوز أعمال رقم تسجيل

 4011خالل سنة   مستوى استهالك المشروبات(:01)جدول رقم 

 نوع المشروبات
المشروبات 

 الغازية
 مشروبات
 المائدة

 المجموع العصير المياه المعبأة

: االستهالك
 السنة/الفرد/لتر

21.5 3.5 22.5 5.1 26,1 

 الحجم اإلجمالي
 (هل)

 

 

7 388 000 

 

 
161 000 

 
7 730 000 

 
1 770 000 

 
19 009 000 

Source : Mohammed Kaci ,et Abdenour Abtroun , op cit , p.43. 

لمشروبات المنعشة اليخالية من بانمو السوق الحالي أعاله هو  الجدول ما يستنتج من
، %5ـ بـالمياه و ، %6 بـ حيث قدرت الزيادة بـالنسبة للعصـائر 2335مقارنة بسنة  (BRSA)الكحول

 %. 5والمشروبات الغازية بـ 

                                                 
1

- Mohammed Kaci ,et Abdenour Abtroun , opcit , p.42. 
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 في الجزائرالغازية والعصائر لصناعة المشروبات  االقتصادية األهمية: انياث
من  %21نتاج ومن اإل %52يقارب  ما 2313عام  حققت الصناعات الزراعية الغذائية في الجزائر

من الفائض الصافي لالستغالل للقطاع الصناعي في الجزائر تغطي هذه الصناعات  %50القيمة المضافة و
مليون  11.005بـ  (CFF)استهالكها لألموال الثابتة  وقدر ،من النفقات اليخاصة للعائالت  %23أكثر من 

مر الذي يعكس الطابع الرأسمالي نوعا ما مقارنة بمجمل القطاع األ %22دينار جزائري، أي بمساهمة قدرها 
مليون دينار دجأي  00.151جور بقيمة أ (IAA)  وعلى مستوى األجور، توّزع. للصناعات الغذائية الزراعية

وعليه فالصناعات الزراعية الغذائية تحتل المرتبة  ،مقارنة بمجمل القطاع  %25 ــبمساهمة معتبرة تقدر ب
 1.الثانية في القطاع الصناعي

وقد بلغ معامل الميزانية . يحتل استهالك المواد الغذائية المرتبة األولى في نفقات العائالت الجزائرية
وبقي بمثابة عنصر ثابت في السنوات الموالية ( 2311حسب التحقيق الذي اجري عام ) %52ـ بــــالغذائية 

 )سنويا يخالل الفترة الممتدة من %10.5 بــــ وعرفت نفقات االستهالك الفردي للعائالت متوسط نمو قدر
دوالر أمريكي سنويا للفرد  1133) مستوى النفقات للفرد الواحد متواضعا ومع ذلك بقي ( 2313إلى  2335
وفي  ،ومنيخفضا نوعا ما عن ذلك اليخاص  ببلدان الجوار ،مقارنة مع بلدان شمال البحر المتوسط( الواحد

ال  من إجمالي االستهالك بينما %03الت األكثر ثراء في البلد من العائ %13المناطق الحضرية، تستهلك 
 2 .من إجمالي نفقات األسر3 %  ما معدله إال من العائالت األكثر فقرا %13 تستهلك نسبة
 الصحة يثبت ما 14% ــب يقدر سنويا نموا رةياأليخ السنوات يخالل الجزائر في المشروبات فرع سجل

 الصناعات إنتاج في مساهمة هذا الفرع تقدر و،  7.1%المقدر بــــــ( IAA)مقارنة بنمو الصناعات  الجيدة
 للفرد/لترا 19 من انتقل الذي المتوسط السنوي  االستهالك تطور بفضل  %0ـ ـــــب 2313عام ل (IAA)الغذائية
 . 2311في للفرد/لتر 57,4  إلى 1995 في الواحد

  نموا معتبرا لمجاميعها األساسية  كمعدل سنوي  ، سّجلت صناعة المشروبات2313-2335يخالل الفترة 
 وحقق

  3:النمو النسب التالية

                                                 
1-  Mohammed Kaci ,et Abdenour Abtroun, Op cit, p.22-23. 
 
2-Ibid, p.23.  

 
3- Ibid, p.24. 
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 12% ؛بالنسبة لإلنتاج 
 15% ؛بالنسبة  لالستهالكات الوسيطة 
 10%  بالنسبة للقيمة المضافة. 
  

   في التجارة الداخليةالغازية و العصائر مساهمة قطاع المشروبات  .1
 :اليخارجية  فيتتمثل اهم مساهمات القطاع في التجارة 

مليون  00رقم أعمال يفوق  2311عام  BRSAحقق سوق  من حيث القيمة،: المبيعاتمن خالل  . أ
 .دينار جزائري 

 مليون دج:الوحدة.                             4011حجم المبيعات بالقيمة  لسنة(: 10) ول رقمدج

المشروبات  
 الغازية

مشروبات /العصائر
 الفاكهة

 s/t المياه المعبأة
BRSA 

المشروبات s/tا الخمر
 الكحولية

  الكليالحجم 

7.977.000 

 

2.331.000 

 

8.407.000 

 

1.574.000 

 

508.000 

 

20.666.000 

  المبيعاتحجم 

18.046 

 

7.918 

 

12.131 

 

38.095 
  

Source: Mohammed Kaci ,et Abdenour Abtroun,op cit, p.45. 

 سعر التسليم من المؤسسة يخارج الرسم*
 2001333ـ بــــحجم المبيعات من عصير الفواكه والمشروبات قدر من الجدول أعاله نالحظ أن 

بينما ، دينارا للتر الواحد 00.60سعر دينار وبمتوسط  7918000000 ما يقابل قيمة  2311هكتوليتر سنة 
ارجزائري دين103213333ي مايقابلأ هكتوليتر0600333من المشروبات الغازية  قدر حجم المبيعات

بشكل واسع ن المشروبات الغازية تستهلك أوهذا مايفسر دينار للتر الواحد  22,62يقدر بــــ  وبمتوسط سعر
 . العصائر في السوق الجزائريةمقارنة ب

 ؛%5.6 يقدر بـ 2311-2313يخالل الفترة  BRSAسوق لمتوسط نمو  -
، و 2310سنويا يخالل عام / للفرد/ لتر 1.0 ـإن الطلب على العصير في السوق الحالي قدر ب -

 ؛دينارا للتر الواحد 00.60سعر متوسط . 2312لتر لعام  0.0 ـقدر ب
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مليون  2062.0صل إلى للسوق يسنويا، وحجم إجمالي /فردا/لترا  12.2 بـ مستوى استهالك قدر -
 .2315 أفق عام فيلتر ذلك 

 2311-2330فترة يخالل ال اإلنتاجيمثل حجم  الشكل الموالي: حجم اإلنتاجمن خالل  . ب

 لتر/مليون : الوحدة(           4011-4002)حجم إنتاج قطاع المشروبات خالل الفترة (: 26)شكل رقم 

 
Source: OPV-NCA-Rouiba-Notice detaillee_Version_Finale - CNEP, avril 2013,p.39. sur le site internet : 

www.cnepbanque.dz/.../OPV-NCA-Rouiba-Notice%20detaillee_Version_... Consulté le :22/11/2015. 

 أي ن مليون لتر  260إلى  لتر مليون  020من ارتفع قد المشروبات حجم إنتاج قطاع أن أعالهشكل ال يبين
 قد المشروبات الغازية فرع أن معناه وهذا ،)2311و 2330(الفترة   بين 11% ــــــب تقدر إجمالية زيادة نسبةب

بين  %22يفسر تراجع نسبة الزيادة من  النضج وهو ما مرحلة في وبدأ المشروبات سوق  في اكتفاء حقق
بينما يشهد فرع المشروبات غير الغازية مرحلة . 2011)-2313( بين سنتي  %2إلى  (2336-2330)سنتي 

 .النمو والتطور
 في التجارة الخارجية الغازية والعصائر  مساهمة قطاع المشروبات  .1

حيث بلغت نسبة  ،دورا حركيا نسبيا في التجارة اليخارجيةالغازية والعصائر  يلعب قطاع المشروبات
على مدار ست سنوات  %1قل من أرنة بتلك اليخاصة بالمنتجات الغذائية الزراعية الواردات منها مقا

 .بينما ارتفعت وتضاعفت نسبة الصادرات بيخمس مرات يخالل ست سنوات. الماضية
 يجابيإهو  الغازية والعصائر الميزان التجاري للمشروباتويظهر الشكل أدناه أن 
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 العصائرو الغازية للمشروبات الميزان التجاري لصناعة  (: 27)شكل رقم

 
Source: Mohammed kaci et Abdenour Abtroun , op cit , p 49. 

 
حققت أداء أفضل فيما ييخص التبادل الغازية والعصائر المشروبات  بأن نالحظ أعاله الشكل من
ن م %01نسبة   ( 2313 - 2335) بين فهي تمثل في المتوسط ويخالل الفترة الممتدة ما ،التجاري 

 وتحتل، 70% بـ بنسبة فارق يقدر أي ،واردات المشروبات منفقط  1 مقابل 1تمثل بينما ،الصادرات
 2336مليون دينار سنة  033 ــــقدر بـ مشروبات الصودا المرتبة األولى في صادرات المشروبات بمبلغ

 00ة الثالثة بقيمة لتأتي العصائر في المرتب ،وهي توجه نحو الدول األوروبية ،2313مليون سنة  213و
. بلدان 1نحو  2313مليون دينار في سنة  26.5و بلدا( 11)في إحدى عشرة  2336مليون دينار سنة 

وتبقى صادرات المياه المعبأة في القارورات متواضعا إال أنها قد سجلت  ،كبر المستوردينأوتعتبر فرنسا 
 .(2009-2010)دينار وذلك يخالل الفترة مليون  0مليون دينار إلى  1ارتفاعا ملحوظا إذ انتقلت من 

 الغازية والعصائرالمشروبات  التموقع االستراتيجي للقطاع .4
بوجود منافسة شديدة فمن جهة يتميز هذا السوق الغازية والعصائر يتميز السوق الجزائري للمشروبات 

جهوية ويعود وجود من جهة أيخرى يتميز بوجود عدة وحدات إنتاجية محلية و و بسيطرة  المؤسسات الكبرى، 
 .قرن  من ألكثر وتجاريا صناعيا مشرف تاريخ هال بعض المؤسسات في السوق الجزائري والتي

  داخل السوق الجزائرية التموقع . أ
ففي قطاع  مؤسسة، 133 من أكثر إلى القطاع هذا في تنشط التي المؤسسات عدد حصر يمكن

  ، كوكاكوال، وبيبسي حمود بوعالم :يألسد هالمشروبات الغازية نجد ثالثة عالمات تسيطر على حصة ا
  .%11.1،%21، 16%ـوبحصة سوقية تقدر وعلى التوالي ب

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 التصدير

 اإلستيراد



في  الغازية والعصائرواقع المسؤولية االجتماعية وصناعة المشروبات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الرابع
 .لجزائرا

 

 
911 

 

دول شمال  مقارنة بباقي ايجابيا (JNSD)والعصائر  (BRSA)للمشروبات الجزائري  السوق  عتبري
، باإلضافة اتالحجم، ويرجع السبب إلدراك الجهات الفاعلة بأهمية االستثمار في المشروب من حيث أفريقيا

في عام  لتر مليون   498حيث يقدر اإلنتاج بحوالي ،والديناميكية التي يعرفها هذا القطاعى االبتكار إل
 .مليون في اللتر ولنفس السنة 955 ـــوالذي يقدر ب بأكمله أفريقيا سوق شمال من نصف أكثرأي  ،2311
 ربيفي المغرب العالغازية والعصائر استهالك  العام للمشروبات  . ب

في منطقة المغرب العربي في الوقت الحالي تطورا ملحوظا مع الغازية والعصائر يشهد قطاع المشروبات 
الزيادة المتنامية في الطلب على المشروبات الغازية والعصائر يساعد على ذلك الزيادة المستمرة في عدد 

الغازية والعصائر لمشروبات ام لبمستوى االستهالك العوتدل المؤشرات الصناعية اليخاصة  ،سكان المنطقة
والشكل األيخيرة تحتل المغرب المرتبة  بينماالعام االستهالك ولى من حيث الجزائر المرتبة األ على احتالل

 :اآلتي يوضح ذلك
 استهالك العام للمشروبات الغازية والعصائر في المغرب العربي(: 28)شكل رقم 

 
Source : Secteur des jusL'industrie prend sa revanche | L'Economiste,disponible  sur le site internet : 

http://www.leconomiste.com/article/887095-secteur-des-jusbrl-industrie-prend-sa-revanche. consulté le:2/10/2015 
 

على األقل من حيث  المغرب باعتباره بلد زراعي فيهامفارقة حقيقية يظهر يظهر الشكل أعاله   
ك عصير الفواكه الصناعية في كامل منطقة البحر األبيض المبدأ، ومع ذلك فهو أدنى بلد من حيث استهال
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في  الغازية والعصائرواقع المسؤولية االجتماعية وصناعة المشروبات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الرابع
 .لجزائرا

 

 
911 

 

، واالستهالك الكلي من العصير تونسلتر بالنسبة ل 30لترا في الجزائر و 13في السنة، مقابل  ترل 2 
صغيرة جدا بالمقارنة مع السوق  مليون لتر سنويا في المغرب وهي كمية 130ه نحو المعبئ بلغت كميات

 ،يبيامليون لتر  في ل 212تونس ول لتر  مليون  00مليون لتر مقابل  001 الجزائرحيث تستهلك . المغاربية
رب إلى من المغ ناكلما تقدمف ،الستهالكلو يرجع سبب االنيخفاض في المغرب إلى عامل التأثير الثقافي 

لترا للفرد في  53 أكبر مستهلك للعصائر بمعدل بلغاألردن وتعتبر عصير ال زاد استهالكالشرق األوسط، 
النمو األكثر أهمية في جميع أنحاء يحقق القطاع الذي  ن قطاع العصير هوفإنيلسن وحسب ، 1السنة

التطور الذي عرفه السوق الشكل أعاله مستوى يظهر  كما االمنطقة و صناعة المواد الغذائية بأكمله
 :الجزائري والذي دعمته التغيرات في مستوى االستهالك لدى الفرد ويمكن أن يعود ذلك للعوامل التالية

  فئة الشباب وسكان  ، يخاصةستهالك المشروبات غير الكحوليةإعلى  يقبل بشكل كبير الشعب الجزائري
 المناطق الحضرية؛

 ارتفاع مستوى المعيشة في الجزائر؛ 
 بمنتجات  العصائر الطازجة عن طريق استبدال لتطور الطبيعي لعادات المستهلكين والذي تحققا

  صناعية ذات جودة؛
 المشروبات المرجح أن يعزز سوق التي من  الوجبات السريعةاستهالك  تطور. 

 .على البيئة الطبيعية و المجتمعالغازية ووالعصائر ثر صناعة المشروبات أ: المطلب الثالث
االجتماعي  لدورها الجزائر في الهامة الصناعات منالغازية والعصائر المشروبات  صناعة أنرغم 

 أكثر بالجوانبلالهتمام  الجهود مضاعفة واالقتصادي المذكورين سالفا إال أن آثارها السلبية تستدعي
  .البيئية الصحية و

 اآلثار الصحية : والأ
البروفسور مصطفى يخياطي " فورام"وير البحث كشف رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتط

أن المشروبات الغازية والعصائر وراء انتشار السكري في الجزائر، يخاصة لدى الشباب " الشروق "لـ
غرام في اللتر الواحد، ما  153ـ واألطفال، بسبب احتوائها على كميات كبيرة من السكر المركز التي تقدر ب

لك، وفي مقدمتها يخلل في وظيفة البنكرياس والكلى ما ينجر عنه يتسبب بأضرار جسيمة بصحة المسته
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اإلصابة بداء السكر والعجز الكلوي، وأضاف أن العديد من مؤسسات صناعة المشروبات في الجزائر تيخفي 
 .العمومية   ما يعتبر يخرقا للقانون ويخطرا  على الصحة منتجاتهاالنسبة الحقيقية للسكر في 

 ةاآلثار البيئي: ثانيا 
 1:األساس التاليالقضايا البيئية المرتبطة بمرحلة  تشغيل المصانع على  يمكن تصنيف

 :الطاقة استهالك (1
 كميات استهالك إلى اللجوء تتطلب التي الصناعات منالغازية والعصائر  المشروبات صناعة تعتبر

تعبئة حاويات ال وغسلوتستيخدم هذه األيخيرة في تسيخين المياه  الطاقة الكهربائية والحرارية من كبيرة
 .الطاقة الكهربائية في عملية التبريد تستيخدمكما ، يةالزجاج

 :هايالم استهالك (4
ناهيك عن استيخدام الماء في التسيخين   %63 أن نسبة المياه فيها تصل إلىالمشروبات  يخصائصمن 

 .وغيرها ، تنظيف المركباتمناطق العملج، اإلنتا ،والتبريد و تنظيف حاويات التعبئة
 اإلنبعاثات الغازية (2

 :بصناعة المشروبات الغازية ناالغازية مرتبط من االنبعاثاتن ان رئيسياهناك مصدر 
 2:العمليات اآلتية فياحتراق الوقود 

  اإلنتاجييوجد بها هذا اليخط  التي ؤسساتالم فيأكسيد الكربون  ثانيإنتاج. 

 ؛كهربائية طاقة أو رةحرا من المنشأة احتياجات لتوفير الغاليات من البيخار توليد -

 وأول والنتروجين الكبريت أكسيد ،(المليون  في جزء 13 ) الصدرية الجسيمات :ثالتلو  معايير -
 ؛الكربون  أكسيد

 أكسيد الكربون  ثانييخط إنتاج  فيمن مواسير التبريد  لكلوروفلوروكربون تسرب ا. 
  لصرف السائلا (2

 :ية عن المصادر التاليةصناعة المشروبات الغاز  في الرئيسييتولد حمل التلوث 
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  ؛(مياه صرف قلوية)وحدة غسل الزجاجات 
 ؛وحدة معالجة المياه 
  ؛(تركيزات مرتفعة من األمالح الذائبة)وحدة تيسير المياه 
 مطابقة عدم بسبب المرتجعات عن الناتج والفاقد الزجاجات تعبئة وحدة في المنسكب الفاقد 

 ؛(الممتصالحيوي  األكسجين)له المحدد للمقدار الزجاجات في السائل منسوب
  مياه صرف حمضية ناتجة عن وحدات امتصاص ثانى أكسيد )أكسيد الكربون  ثانيوحدات إنتاج

 ؛(الكبريت
  ؛(الفاقد الناتج عند تغيير نوع الشراب)وحدات إعداد الشراب المركز 
  ؛(واألمالح العالقة تركيزات مرتفعة من األمالح الذائبة)مياه التفوير من أبراج التبريد والغاليات 
  يتم تصريفها على شبكة الصرف ينشأ عنها  التي( ج والورشامن الجر )زيوت التشحيم المستهلكة

 ؛و الشحوم مياه صرف محملة بالزيوت
  ،تتولد عن عمليات غسل وتطهير المعدات واألرضيات مياه صرف تحتوى على مواد عضوية

 .التعقيم والتطهير فيتيخدمة زيوت وشحوم، وآثار من المواد الكيميائية المس
 المخلفات الصلبة (2

 المصادر الرئيسية للميخلفات الصلبة في هذه الصناعة هي الزجاج المكسور أثناء عمليات التداول و النقل 
 معالجة عمليات عن الحمأة تتولد كما ،باإلضافة لميخلفات الورش، (البالستيك وعلب الكرتون )  و التعبئة  

 .الصرف مياه و اليخام المياه
 المخلفات الخطرة (2

وتستيخدم  كما األمونيا والفريون وتعتبر هذه المواد يخطرةو تستيخدم مصانع المشروبات الغازية الصودا الكاوية 
الصودا الكاوية فى غسيل الزجاجات، لذا يكون صرف ماكينات غسيل الزجاجات قلويا وأحيانا يحدث تسرب 

 يمما يستدعى اتيخاذ إجراءات لمنع التسرب والحماية واالحتواء ف أو ألبيخرة األمونيا لكلوروفلوروكربون الغاز 
 .الناشئة عن هذا التسرب الطوارئ حاالت 
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 للملوثات البيئية التأثيرات (:11)جدول رقم
 الغازية لإلنبعاثات البيئية التأثيرات نوع المسبب

 الجسيمات العالقة

 فيها تتسبب العالقة للجسيمات التعرض عن الناتجة الصحية األضرار معظم إن
 الجسيمات تسمى و  )المليون  في جزء 13 من أصغر) الصغر في متناهية جسيمات
  مثل ميختلفة مرضية أعراض مسببة الرئة إلى تصل حتى طريقها تيخترق  ألنها الصدرية

 تكون  العالقة الجسيمات هذه معظم و ،(الخ..التنفسية واألزمات السعال الشعبى، الربو )
، الكربونية والمركبات الرماد :أمثلتها ومن تامال غير االحتراق لياتعم عن ناتجة

 الرصاص مثل ومعادن حمضية متكثفات العالقة الجسيمات تضم ذلك إلى باإلضافة
 .ونترات كبريتات و والكادميوم

 ضارة مركباتي وه البيئية المشكالت أهم من الكبريت بأكسيد الهواء تلوث يعد أكسيد الكبريت
 الماء بيخار جزئيات في الجزئيات هذه ذوبان أن كما ،البناء ولمواد والنباتات ناتللحيوا
  واألحجار المعادن تآكل إلى تؤدي التي الحمضية األمطار ظاهرة يسبب الجو في العالقة
 .ميختلفة أيخرى  ومواد الجيرية

 بنفس تتكون  حيث ،ضارةال النتروجينية الحمضية األمطار في النتروجين أكاسيد تتسبب أكسيد النتروحين
 .الذكر السابقة الطريقة

كسيد ثاني أ
 الكربون 

 بسبب الحراري  باستاالح ظاهرة في والكهرباء الحرارة إلنتاج العضوي  الوقود حرق  يسهم
 االنبعاث تسرب تمنع الغاز هذا من طبقة تتكون  حيث ،الكربون  أكسيد ثاني تكوين

 .األرض سطح حرارة جةدر  ارتفاع إلى يؤدى مما ،األرض من الحراري 
 غاز

 لكلوروفلوروكربون ا
 المركبات تلك لقدرة ي الجو  األوزون  طبقة تدمير في يسهم الكلوروفلوروكربون  غاز إن

 .الجوي  األوزون  طبقة استنفاذ على

 مونيااأل
 والقيء العيون  التهاب بين تتراوح متنوعة صحية أضرار في األمونيا أبيخرة تتسبب

 إلى المرتفعة التركيزات حالة في يوتؤد ات الهوائية والسعال،وتصبب القصب واإلسهال
 .التنفس توقف

بيخار الماء في 
 الجو

 عند يخاصة ،التنفسي الجهاز على ضارة تأثيرات لها العمل بيئة في زيادة الرطوبة
 .تنفسية أزمات من يعانون  الذين األشيخاص

 .01-03.، نفس المرجع، صلشيشينىاية دشا :المصدر
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وفي صناعة المشروبات الغازية  الجزائرية المؤسساتاالجتماعية في  المسؤوليةواقع  بعد عرض
سنحاول تسليط الضوء على عينة الدراسة  الميختارة  الجراء الدراسة التطبيقية بمحاولة تقديم عام والعصائر 

 .لها
 .تقديم المؤسسات محل الدراسة: الثالث المبحث

 :في للمؤسسات محل الدراسةتتمثل 
  مؤسسة حمود  بوعالم: والأ

اليخاصة لتصنيع المشروبات الميختلفة، وهي مؤسسة عائلية  جزائريةهي واحدة من أهم المؤسسات ال
، ولكنها الجزائرأساسا في  المنتوجمن قبل يوسف حمود، ويتم استهالك  الجزائرفي   1889تأسست سنة

نجلترا والواليات المتحدة كفرنسابدأت في االنتشار في ميختلف الدول التي تتواجد بها الجاليات الجزائرية   وا 
وتتقاسم حمود بوعالم سلم مبيعات المشروبات الغازية عبر كامل السوق الوطنية، بنسبة تغطية  ،وكندا

 كوكاكوالمجمع  ابالمائة في المناطق األيخرى يليه 25بالمائة في العاصمة وضواحيها، و 53محلية قاربت 
شراكة مع  على إقامةحمود بوعالم عملت مؤسسة و  ،بيبسيبالمائة، متبوعا بشركة  25 بـبحجم تغطية تقدر 

نتج عنها إقامة مصنع لمشروبات حمود بوعالم  ،عدة مؤسسات منها مع مؤسسة صودا ومشروب الجزائر
 Hafiz)شراكة مع مؤسسة أقامت  2331في و . مليون لتر يوميا 1 بطاقة إنتاجية تقدر بــ(  البليدة)بمفتاح 

Limonaderie) كما تم إطالق منتج  .(2336)او مصنع في درقانة ونقل بعد ذلك إلى بودو بموجبها  نشئأ
"sirop"  كما تم إطالق عصير  ،(النعناع، الرمان، اليخوخ، الليمون، البرتقال) في السوق على يخمسة أذواق

عبئة وتم إطالق تشكيلة المشروبات الغازية في ت( البرتقال، والفواكه االستوائية)  الفواكه في السوق بمذاقين
استهدفت المؤسسة فئة جديدة من المستهلكين من يخالل طرح  2331سنة ، و (قارورات بالستيكية) جديدة 
في األسواق الموجهة بصفة يخاصة لمرضى السكري، كما تم إطالق عصير جديد  ( light soda)منتج 

فتح بالمؤسسة فقد قامت  2330أما في سنة . ناناسالتوت وأيخر بيخليط بين التفاح واألبيخليط من العنب و 
رفع رأسمال  تم 2336وفي ،ية بوهران وتم فيها إطالق عصير جديد  هو عصير الليمون وحدة إنتاجية جهور 

على مستوى والية  (sum fruit)شراكة مع  أقامتكما ، (SPA) المؤسسة وتحويلها إلى شركة ذات أسهم
تشكيلة منتجاتها من الصودا بإضافة مشروب غازي جديد بذوق  ت المؤسسةتكملسا 2312في و  ،سطيف
من طرف حمود بوعالم المنتجة المسوقة واألكثر شهرة في الجزائر  المنتوجاتوفيما يلي أبرز  ،ةالفراول

 .مشروب غازي مستيخلص من التفاح يسمى كذلك بـ سليم، وكان يسمى سابقا باسم فكتوريا : سيليكتو
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 .ا رويالوهو الذي حصل على الميدالية الذهبية في معرض باريس العالمي، وكان يسمى سابق : الليمون 
 .وهو مشروب غازي مستيخلص من البرتقال : كروش

 .مؤسسة رويبة: ثانيا
واحدة من مؤسسات المشروبات غير  للمصّبرات الجديد الجزائري  المعملتعتبر رويبة أو ما تعرف ب

 أسهم ذات مؤسسة وهي، 1611ويعود تأسيسها إلى عام  الكحولية المعنية بإنتاج العصائر والمصبرات،
 الطريق على تقع، عثماني اإليخوةتم إنشاؤها من طرف  (société par action) اليخاص  قطاعلل تابعة

 العاصمة عن شرقا كلم 03بحوالي تبعد وهي ،(الجزائر والية) لرويبة الصناعية بالمنطقة 05 رقم الوطني
 عدد وصل  سابقا، المصّبرات قطاع وفي حاليا المشروبات قطاع في الجزائرية المعامل أهم وتعّد من
 تقومدينار جزائري 849195000 ـب فيقدر االجتماعي مالها رأس أما ،عامال 480 إلى م 2310 سنة عمالها

 المعمل ويعتبر، بها توجد التي للمنطقة نسبة "ROUIBA"رويبة  بعالمة منتجاتها جميع بتسويق المؤسسة
 ،الغذائية الصناعة مجال في الجزائر في والمهمة الرائدة المؤسسات أهم أحد للمصبرات الجديد الجزائري 
 من وهذا المحلي، السوق  احتياجات تغطية في مساهمته حيث من المشروبات بقطاع يتعلق فيما يخاصة
 فيما يخاصة نشاطها، مدة طوال المستمرة اإلستراتيجية واليخيارات اّتبعتها التي المحكمة السياسات يخالل
 حياة في المنعرج بمثابة م 1990 سنة وكانت ،المنتجات وتوجيه يفوالتغل بالتعبئة المتعلقة باليخيارات يتعلق

 استعمال إلى المؤسسة بمسؤولي دفعت والتي السوق الجزائرية، في الحاصلة التطورات بسبب وهذا المؤسسة
 لتعليب (Tétra pack)  عبوة عن عبارة وهي التصبير مجال في العالم في المستعملة العبوات وأتقن أحدث
 تتكون  (Polyéthyléne) عن ناتجة مادة وهي الفواكه، عصير مثل عليها الطلب كثر والتي اتهامنتج بعض
 على ساعدها الذي األمر ،اآللتين تكثيف البولتين ومادة ،األلمنيوم وأوراق الكرتون  الطبقات، من العديد من

 .والدولي المحلي السوق  في التوغل
 وتشكيلة المصبرات تشكيلة هي المنتجات، من ينواسعت تشكيلتينتها نشأ منذ  NCAمؤسسة قدمت
أناناس، كوكتيل /مشمش، كوكتيل برتقال/ منجى، كوكتيل برتقال/كوكتيل برتقال) والعصير المشروبات

 برتقال، مشروب عصير ،عنب مندرين، عصير ، عصير Tropicalاستوائية  فواكه موز، كوكتيل/برتقال
 (.، بالموز، بالفرولةلمشروب معطر بالبرتقا الهندي، مشروب الليمون، مشروب الليمون .البرتقال

 .الجديدة المنتجات من عدد تقديم من تمّكنت المؤسسة عليها تعتمد التي والتطوير البحث لبرامج ونظرا 
 :نذكر منها
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  نوع من بغالف (فراولة/ موز أجاص،/يخوخ ليمون،/برتقال)كوكتيل  عن عبارة هو:Zoom . أ
aseptique Tétra Prisma 2003أطلق سنة .سل 25 حجمب. 

 ، 2004سنة   L’innovation est le moteur de notre succès إطالق شعار هو هذا كان  Léo: . ب
 توت،/تفاح مشمش/برتقال :هي أذواق بعدة متوفر والحليب العصير من مزيج عن عبارة وهو

 منذ المنتوج هذا حقق Tétra Prisma aseptique) ) نوع من سل 25 عبوة في  /cassis)يخوخ 
 .المؤسسة مسار في ناجحة يخطوة وكان كبيرا رواجا 2004 سنة إطالقه

  Tétra) نوع كيس من جديد بتغليف  Lina حليب منتوج إطالق تم Lina (Lait UHT Lina): . ت

Fino aseptique) من للمنتوج الحماية يضمن الغالف من النوع هذا ، 2005سنة لتر1 بحجم 
 في معقم Linaالمنتوج، حليب  جودة على ويحافظ والضوء Tétra Fino aseptique) )   الهواء
 بعد أو باردا استهالكه فيمكن االستهالك، قبل للغلي يحتاج ال وبالتالي عالية جد حرارة درجة
 .التدفئة عملية

  (بيبسي) للمشروبات مؤسسة األطلس: ثالثا
 وتعود ،رالجزائ في الغازية اتالمشروب سوق  في رائدة مكانة للمشروبات األطلسمؤسسة  تحتل
 مهري   مجموعة مع بيبسيكو شركة مع إمضاءه تم حصري  تريخيص عقد يخالل 1995 سنة نشأتها إلى

 في العالمة هذه ينتج مصنع أول وافتتاح كوال بيبسي العالمية العالمة وتوزيع لتعبئة جديد مصنع إلنشاء
 االنطالق في تم العقد إبرام من سنة وبعد"سي كوالبيب لمشروبات األطلس شركة '' هو تجاري  باسم الجزائر

'ABC Atlas Bottling Corporation Pepsi-cola  1998 ماي 25 في رسميا وتدشينه المصنع بناء مشروع 
 .الجزائري  السوق  إلى بيبسي عالمة تحمل(  (SARLمن نوع  قارورة أول يخروج السنة نفس من جوان 1وفي

 بحقوق  دج 3200.000.000 بحوالي االجتماعي مالها محدودة رأس ؤوليةمس وذات عائليةمؤسسة  وتعتبر
 عالمات للمشروبات األطلسمؤسسة  تنتج، المنطقة الصناعية برويبة ومقرهاعامال 605 تضم جزائرية،
 أذواقها بميختلف وميرندا اليت وبيبسي بيبسي ماكس أيضا تتضمن والتي بيبسي عالمة أهمها كوال بيبسي

 لم لكنها االستوائية ميرندا أطلقت المؤسسة كما (7up)آب سفن وتوت، فراولة، تفاح، قال،برت ليمون، من
 الرئيسي المنتج هو بيبسي مشروب ويعتبر الجزائري، المستهلك طرف من استجابة تلقيها لعدم تنجح،

  .كوال لكوكا األول المنافس وهو للمشروبات األطلس لمؤسسة
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  .رامي مؤسسة: رابعا
   واحدة من المؤسسات الجزائرية المعروفة بإنتاج مشروبات عصير رامي بميختلف إحجامه راميمؤسسة 

عامل  063ــيقدر ب عدد عمالبو   دج 131533333.33برأس مال قدره  16/35/2330تأسست في  ،و أذواقه
حدودة وهي عبارة عن مؤسسة ذات مسؤولية م بالمنطقة الصناعية الرويبة الجزائر العاصمة، توجد المؤسسة

تحتل أولى المراتب في مجال تيخصصها، حيث أن من مهامها الرئيسية توفير العصائر بالجودة العالية، 
نواع كبيرة لتشكيلة رامي من مشروب الفاكهة الواحدة إلى المشكلة أ راميتنتج مؤسسة  ،ضمان رضا الزبائن

كما نجد في ( المانكو، الكيوي ) كما يعتبر عصير رامي أول عصير في الجزائر مشكل من فواكه استوائية 
حجام وأشكال لعصير رامي أوهناك عدة (  عصير اليت)  تشكيلة رامي عصير يخاص بمرضى السكري 

  .كثيرة أنواعتتضمن تشكيلة رامي للعصير  و لتر، الكانيطات2لتر،  1,25سل، 00: نجد
  .مؤسسة مامي: خامسا

والتي  سطيف بمنطقة تنشط التي المؤسسات مأه من غير الكحولية للمشروبات مامي مؤسسة تعد
 منذ وذلك غازيةال غير  و  المشروبات الغازية وتوزيع مجال إنتاج في الصدارة مركز أن تحتل استطاعت

 .  1600 سنة في إنشائها
 برأس أسهم ذات عن مؤسسة وهي عبارة مامي لمجمع تنتميالغزية والعصائر  للمشروبات مامي مؤسسة

عامال وبطاقة 381تشغل مؤسسة مامي  ،عائليةمؤسسة وهي  دج، 910000000 بـ يقدر اجتماعي مال
 السوق  لطلبات االستجابة أجل ومن ،إنتاجية تشمل ثالثة وحدات تنتج وتسوق الصودا وعصير الفواكه

 زبائن البلستيكية، للمؤسسة التعبئة في والمتمثل جديد إنتاجي يخط بإطالق 2006 يخريف في المؤسسة قامت
 الغازية على المشروبات الطلب تغطية في للمؤسسة وهناك توّجه الجزائري، القطر وجنوب شرق  من مأغلبه

 .الجزائري  القطر ووسط غرب فيوالعصائر 

 .مؤسسة صرموك: سادسا
 التي تنشط بوالية سطيفوالعصائر واجدة من المؤسسات المهمة في صناعة المشروبات الغازية  

تحوي وحدة اإلنتاج بالمؤسسة  ، عامل 200يقدر بـ وبعدد عمال جد 205,623,333.33 ـببرأسمال يقدر 
 ذكرعلى تجهيزات متطورة تناسب متطلبات اإلنتاج العصري وتنتج تشكيلة واسعة وميختلفة للمشروبات ن

مشروبات غازية، ماء غازي، سيرو، مشروبات وعصير دون سكر وبأذواق ميختلفة منها  :منها العصير
نوعية  ، أمااليخوخ، يخليط الفواكه، المشمش، الفرولة، الليمون، النعناع وغيرها من األذواق التفاح، البرتقال،
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 3.00 ل وقارورات بالستيكية من نوع 3.25ل ،1التعليب في المؤسسة تتمثل في قارورات زجاجية من نوع 

 .ل2ل، 1,5ل، 1ل، 
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 :خالصة الفصل

للمسؤولية  الميداني الواقع عن شاملة غير نهاولك ،إجمالية صورة إعطاءحاولنا  في هذا العرض
في  الجزائريةالتي قامت بها الدولة  أهم الجهودمبرزين فيها  ،االجتماعية للمؤسسات االقتصادية الجزائرية

من  ،البالد في العقد الماضي، يخاصة بعد التبعات السلبية التي يخلفتها األوضاع التي عاشتها المجالهذا 
 .واالقتصادي  البيئيتنامي المشكالت االجتماعية وتدهور الوضع وكذا  ،والبطالة دائرة الفقرلاتساع 

    الجزائريـة المؤسسـات حوكمـة دعـم  علـى العموميـة بعـض المبـادرات ارتكـزت وعليـه تبنـت السـلطات
 على تعمل و العمال حقوق  تحفظحتى  قوانين قامت بسن مجموعة من  كما ، المستدامة التنمية تحقيق و 

         االجتماعية، التنمية لبرامج تقريبا الوحيد الممول هي الدولة تبقى المستهلك، و حماية و البيئة يةحما
 .المجتمع حقوق  ضمان و التنمية تحقيق في يساهم الذي األهم االقتصادي الشريك و

 المجـال فـي التنمـوي  الطـابع ذات المشـروعات لكـل واحـد رقـم الممـول تـزال ورغـم أن الدولـة مـا
 الحكوميـة االسـتثمارات أو الحكوميـة الهيئـات يخـالل مـن التمويـل هـذا كـان سواء االجتماعي، أو االقتصادي

 سياسـة مـن رسـمإال أن هـذا لـم يمنعهـا  للدولـة، العموميـة النفقـات ميخطـط علـى بنـاء   تيخصيصـها تـم التـي
 ،القطـاع اليخـاص همهـممـن أ تجمـع  فيهـا بـين عـدة فـاعلين  تنميـة تحقيـق بغـرض اجتماعيـة و     اقتصـادية

  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يخالل يتجلى حضوره من فتيا يبقىالذي 
الغازية والعصائر مشروبات وقد انصب تركيزنا حول قطاع الصناعة الغذائية من يخالل صناعة ال

دية والتي إبراز واقع هذه الصناعة ومساهمتها االجتماعية واالقتصا ، محاولينألسباب ذكرت سالفاالجزائرية 
 :  يمكن حصرها في عاملين هامين هما

إلى دليل المؤسسات  واستنادا حاليا يوظف  أن هذا القطاع  حيث البطالة، امتصاص في المساهمة -
يبلغ عدد المناصب يخارج حيث  ،عامال 20333حوالي  2312لعام  MIPMIPIالغذائية الزراعية 

منصب  03333منصب عمل مباشر وحوالي  10333 حوالينطاق الديوان الوطني لتسويق النبيذ 
 .غير مباشر

حقق قطاع  الصناعات الزراعية الغذائية في الجزائر حيث  اليخام، الدايخلي الناتج زيادة في المساهمة -
من الفائض الصافي  %50من القيمة المضافة، و %21من اإلنتاج، و  %52ما يقارب  2313عام 
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 الغذائية الصناعات إنتاج فيالغازية والعصائر مشروبات الوتشكل مساهمة  ،على مستواه لالستغالل 
(IAA)  2311مليار دينار في نهاية  00 وصل إلىرقم أعمال ب %0 حوالي 2313لعام.   



 

 

 

 

 

 

 

مساهمة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في ترقية الميزة التنافسية 

 لمؤسسات المشروبات الغازية و العصائر الجزائرية

 

 :تم تقسيمه إلى

 

 اإلطار المنهجي للدراسة: المبحث األول

 عرض و تحليل بيانات الدراسة الميدانية: المبحث الثاني

            الفرضيات، النتائج و المقترحاتمناقشة   :المبحث الثالث



لمؤسسات المشروبات  المسؤولية االجتماعية في ترقية الميزة التنافسيةدور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الخامس
 الغازية والعصائر الجزائرية
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 اإلطار المنهجي للدراسة: المبحث األول
يتناول هذا المبحث المنهجية المستعملة من حيث طبيعة مشكلة الدراسة، فرضياتها، المخطط     

مما يسهل علينا وضع  ،البيانات في تحليل االفتراضي لها واألساليب الرياضية واإلحصائية المعتمدة
 .توى المؤسساتالدراسة على مس متغيرات تدعممقترحات لها أن 

 إشكالية وحدود الدراسة: المطلب األول
 إشكالية الدراسة: أوال

يواجه قطاع الصناعات الغذائية ومنها نشاط صناعة المشروبات الغازية وغير الغازية منافسة  
االجتماعية والبيئية إلى ، شديدة  زاد من حدتها تسارع وتيرة التغيرات في جميع المجاالت التكنولوجية

معنية بنشاط هذه ...( المجتمع، البيئة، الدولة، المستهلك)ضغوطات تفرضها أطراف مختلفة  جانب
  .المؤسسات

ذا دوره، تقلص الذي العام القطاع محللحاالت ا من كثير في الخاص قطاعالوقد حل  كان قطاع  وا 
من  %14اإلنتاج، من   %25ما يقارب بنحو  الخام الداخلي الناتج زيادة في يساهم الغذائيةالصناعات 

 تتناسب اجتماعية مسؤولية عليه فإن، في مستواهمن الفائض الصافي لالستغالل  %25القيمة المضافة و
 الصناعات إنتاج فيالمشروبات الغازية والعصائر صناعة  مساهمة نسبة كانت إذا خاصة حجمه، مع

 ،5244في نهاية  جزائري  نارمليار دي 83إلى برقم أعمال وصل %5 حوالي 5242لعام  (IAA)الغذائية 
قدرت  5245لعام  -MIPMIPIإلى دليل المؤسسات الغذائية الزراعية  استنادا -ةعمال تسجيل إلى إضافة

 45222بلغ عدد المناصب خارج نطاق الديوان الوطني لتسويق النبيذ حوالي  أينعامال،  15222حوالي ب
 القطاع الخاص تعملا ذمن ه مؤسسة فأي . منصب غير مباشر 82222منصب عمل مباشر وحوالي 

 المسؤولية بقواعد التزامها خالل من اجتماعيا مقبولة تكون  كي تسعى أن عليها األرباح تحقيق على
خلق نوع من التوازن بين مسؤوليتها االقتصادية التي هي أساس وجودها واستمراريتها،  أي االجتماعية،

 ،سن من صورتها تجاه جميع األطراف المتعاملة معهاومسؤوليتها االجتماعية التي من شأنها أن تح
ر إذا ما أرادت ترقية ميزتها التنافسية بإدراج مؤشرات أخرى باإلضافة يوبالتالي عليها أن تحدث التغي

تلبية متطلباتهم  ودرجةللمؤشرات المالية واالقتصادية تسمح لها بقياس مستوى رضا أصحاب المصالح 
 .ورغباتهم
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 :تيالتساؤل الرئيسي اآل نطرح بقما س ضوء على

ما هو دور المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في ترقية الميزة التنافسية لدى مؤسسات المشروبات 
 الغازية والعصائر الجزائرية؟

 اإلشكالية العامة المطروحة تفرض علينا تجزئتها بغية تحليل جزئياتها؛ أي متغيراتها نإن اإلجابة ع
فبالنظر للميزة التنافسية كمتغير أساسي ومحوري ضمن دراستنا  ،ة تركيبها لإلجابة عنهااألساسية، ثم إعاد

، أين سيتم التركيز على دراسة "بورتر"ثبتت أهميتها وفق ما توضحه أبحاث أسس سنحاول تجزئته إلى 
لممثل بمستوى ا أما عن متغير الدراسة الثاني .الكفاءة، اإلبداع، جودة المنتج واالستجابة لحاجات العميل

والذي افترضنا أنه أساسي في التأثير على الميزة التنافسية، فسنحاول أيضا تطبيق المسؤولية االجتماعية 
ت المؤسسات محل الدراسة تهتم نإذا كا ما تجزئته إلى مجاالت وتحليل كل مجال على حدى لمعرفة

ستوى تطبيق هذه المجاالت مجتمعة بمجال معين دون آخر وهل تتباين في ذلك أوال، ثم محاولة تقييم م
باحتساب معامل يعكس تطبيق المسؤولية االجتماعية استنادا إلى ما حققته من انعكاس على األداء 

معينة بمبلغ ما تتحمله المؤسسة من أجل ذلك من تكاليف، بل سياسة تطبيق أثر المالي، فال يقاس 
 .ق العوائدفي تحقي( التكاليف)بمقدار ما تساهم به هذه األخيرة 

 حدود الدراسة: ثانيا
ذا عمودي، وعمق محدد أفقي بنطاق والبحوث الدراسات تتسم أن البد  يتكفل العمودي العمق كان وا 

 تحديد من البد إذ الدراسة، حدود مهمة يبقى األفقي النطاق فإن الدراسة، من والفلسفي الفكري  الجانب به
 مهما عدة نقاط في وليس بذاتها نقطة إطار في دالجه تحصر ومعلومة واضحة حدود ضمن توجهاتها
 : يأتي مافي الدراسة حدود تمثلت وقد األساس، بالنقطة قوية صلتها كانت

  :الحدود المكانية .1
على  التي يتموضع مقرها الرئيسيالغازية والعصائر انحصرت الدراسة في بعض مؤسسات المشروبات 

عتبر المؤسسات محل الدراسة والبالغ عددها ست حيث توسطيف،  الجزائر العاصمة واليتي مستوى 
الغازية والعصائر مؤسسات من بين أهم المؤسسات الناشطة على مستوى سوق صناعة المشروبات 

تتباين المؤسسات من  .وفق ما تم توضيحه في الفصل السابق عند تحليلنا لسوق المشروبات الجزائرب
بينما تعمل مؤسسة في مجال العصير،  راميو رويبة تختص كل من مؤسسة أينحيث منتوجها النهائي، 
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في  صرموكو مامي، حمود بوعالموتعمل كل من مؤسسة  ،مجال المشروبات الغازيةفي  بيبسي
كوكاكوال أن تشمل الدراسة مؤسسات أخرى مثل مؤسسة  تجدر اإلشارة أنه كان من المقررو  ،المجالين
بحسب تبريرات  المطلوبة للدراسة سرية المعلوماتلض رفطلبنا   للعصير بباتنة إال أن نقاوسومؤسسة 
 .فرض علينا ضرورة االكتفاء بدراسة المؤسسات المشار إليها آنفاوهو ما ، على مستواهما المسيرين

 :لحدود الزمنيةا .2
  ( 5248-5222)تم الحكم على الظاهرة المدروسة انطالقا من بيانات الخمس سنوات األخيرة

وقد اختيرت هذه مشاهدة،  82اسة، حتى يبلغ بذلك مجموع المشاهدات للمؤسسات الست محل الدر 
 : المدة لألسباب اآلتية

تعتبر ثالث سنوات مدة كافية لتحليل ظاهرة معينة على مستوى مؤسسة  من الناحية النظرية 
 ؛محل الدراسة لتقييم األداء العملي للمؤسساتكافية وعليه، فإن مدة خمس سنوات . ما

فإن تعدد السنوات جاء لتغطية النقص في عدد المؤسسات محل الدراسة  ياسيةكون الدراسة ق 
  ؛وبذلك تتعدد المشاهدات

على سبيل  راميمؤسسة من الناحية التطبيقية فرض علينا وضع المؤسسات هذه المدة، ف 
فهي السنة األخيرة  5248، أما عن سنة 5222المثال  بدأ  فيها التشغيل الفعلي  لإلنتاج سنة 

 .تي تم التصريح والحصول على معطياتها خالل فترة جمع البياناتال
  شهر  إلى غاية 5248شهر نوفمبر من أما المدة الزمنية لمعايشة الباحث للواقع الميداني فقد امتدت

الحصول على البيانات و ، والتي شملت الزيارات األولية لتشخيص مشكلة البحث، 5242 ديسمبر
 .الالزمة للبحث

  :علميةالحدود ال .3
ظروف على  بناء  و  ما جاء فيها من أهداف وتساؤالت بحدود متغيراتهاوفق ُحدت الدراسة علميا 
لتي المسؤولية االجتماعية احيث تم التركيز على المؤشرات النقدية  لمجال  ،وطبيعة عمل المؤسسات

دمة  لكل من المجتمع، وقد تمثلت هذه المؤشرات بالمساهمات المالية المقتتوافق مع دراستنا القياسية 
وهي األبعاد المتفق عليها من قبل الباحثين في هذا المجال، كما تم اعتماد  العمال، العمالء والبيئة

التي تمكننا من وصف مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية في مؤشرات محاسبية في قياس األداء المالي 
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مدة من دراسات سابقة لقياس أسس الميزة ، في حين تم اعتماد مؤشرات مستالمؤسسات محل الدراسة
 .االستجابة لحاجات العميلو  اإلبداع، الكفاءة ،والممثلة بكل من جودة المنتجالتنافسية 

 متغيرات ونموذج الدراسة : المطلب الثاني
ما توصلت ، تحديدهما بناء على ما جاءت به الدراسة النظرية متغيرات ونموذج الدراسة قد تم إن

وبما تفرضه طبيعة الموضوع  ، ما أتيح من إمكانيات إلتمام الدراسة الميدانيةات السابقةإليه الدراس
 التساؤالت المطروحة اإلجابة عنما يمكننا من ب الخاضع للدراسة مع خصوصيته والبيئة المتواجد بها

 : تيفق اآلو  هاونموذج الدراسةمتغيرات  تلخصت ومنه ،المرجوة األهداف وبذلك تحقيق الفرضيات واختبار
 متغيرات الدراسة : أوال

في ترقية ميزتها على مستوى المؤسسة دور المسؤولية االجتماعية دراستنا هذه إلى إبراز  تهدف
حدهما تابع أبين متغيرين اثنين  على أنه أثر -باعتبار الدراسة قياسية- إليهوالذي تم النظر  التنافسية

يمثل بمستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية في س والذيقل مست خراآلو  ،الميزة التنافسيةوالذي يمثل 
مدى  لذا جاءت معالجتنا األولية في معرفة ،كأبعادوليس المسؤولية االجتماعية المؤسسات محل الدراسة 

، لها يال يمكن أن ندرس األثر دون وجود تبنف ،لمسؤولية االجتماعية في المؤسسات محل الدراسةتطبيق ا
من  المفاهيم الحديثةكونها من  كبر لعنصر المسؤولية االجتماعية للمؤسساتأأهمية  دراستنامنحت وقد 
لقائمة والمتناولة لدى مختلف الدراسات ما إن المعرفة حقيقة الجدلية  منا ومن جهة أخرى محاولة ،جهة

 ئاعبل كانت المسؤولية االجتماعية للمؤسسات تحقق عائدا على المؤسسة ولو على المدى الطويل أو تشك
كما تم  في دراستنا هذه اعتماد متغيرات المراقبة لمحاولة  تقليص التبيان الذي .  عليها قد يثقل كاهلها

   .يظهره الجانب التطبيقي
وذلك  الميزة التنافسية  مكوناتل المتغير التابع بث   مُ  (:مؤشرات الميزة التنافسية) متغير الدراسة التابع  .1

 الكفاءة، اإلبداع، الجودة: والممثلة بـ لبورتري أسس أو ركائز الميزة التنافسية متغيرات فرعية وه من خالل
  .جات العميلااالستجابة لحو 
االستخدام العقالني والرشيد  على أنها خالل الجانب النظري  سبق وأشرنا إليها (:Efficience)الكفاءة  .أ 

أقصى درجة ممكنة، كما تتمثل أيضا  ىقلل التكاليف أو يعظم العائد إلالختيار أفضل البدائل الذي ي
 :اآلتيةفي كيفية الوصول إلى الهدف بأقل تكلفة ممكنة، ويعبر عنها بالعالقة 

                                                 


 .02-63. راجع الفصل األول من األطروحة ، ص 
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كفاءة القوة مؤشر إنتاجية العامل الذي يقيس وهو   حد مكونات الكفاءةأفي دراستنا هذه على  عتمدناا 
تعكس ما ينتجه العامل الواحد  بذلك فهيأي مدى مساهمة هذا األخير في اإلنتاج الكلي،  ؛العاملة

عتبروا أن ا  لكثير من الباحثين حيثدى ا، وهي النظرة األكثر شمولية لوالمعبر عنها بمخرجات كل عامل
إنتاجية العامل هي اصطالح يستخدم للتعبير عن كفاءة العمل المبذول من قبل العاملين في إنتاج السلع 

مقياس كذا و  ،العمل، عالقة قابلة للقياس بين المنتجات والعمال و الخدمات، فهي بذلك تعبير عن فاعلية
  :1وفق اآلتي وتحسبيعطي مقدار السلع المنتجة مقابل كل وحدة من العمل، 

 
 

داع نسبة اإلباعتمدنا في دراستنا مؤشرات اإلبداع والتي تسمح لنا بحساب  :(Innovation) اإلبداع .ب 
قاسم الالمي ويسرى دمحم  غسانمن واستنادا إلى ما قدمه كل  (45)كما هو موضح في الجدول 

  .2 (5222) حسين
 مؤشر اإلبداع يحسب بعدد المرات (: 21)جدول رقم 

 5248 5245 5244 5242 5222 مؤشر اإلبداع المؤشر

      (%) الحصة السوقية  12
      لحاليةا حاالت تحسين المنتجات 11
      عدد المنتجات الجديدة  10
       األعمال الحالية خطوط وتطوير تغيير حاالت 10
       جديدة عمل وطرق  عمليات استخدام 10

 .على الدراسات السابقة ااعتماد لباحثةمن إعداد ا :المصدر

 درجات (2-4) بين ماتتراوح ) درجات)نقاط  تقدر ،المؤشرات هذه على التعرف بعدحيث أنه 
مدى  أو حدود( 02) رقميوضح الملحق  إذ المبحوثة، اإلبداع للسنة مؤشرات من مؤشر كل أهمية لتحديد

                                                 
1

 ،2009-1191دراسة إحصائية إلنتاجية العمل في شركات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في سوريا خالل الفترة عبد الكريم حسين،  - 
 .60، ص 0299، العدد االول، 02المجلد -مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية

2
 .5222، 51مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد" قياس مؤشرات اإلبداع في اإلدارات الفندقية فلسطينغسان قاسم الالمي ويسرى دمحم حسين،   -
 .553-552:ص

 عدد العمال/رقم األعمال =إنتاجية العامل
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 للمؤشرات (أوزان) درجات تحدد( 25)لملحق رقم ل واستنادا  . التقييم ألغراض تقابلها التي والدرجة القياس
 لنتائج وطبقا  ، (03)الملحق رقم  يف ضحمو  وكما ،اإلبداع لتقييم عليها االعتماد بغية باإلبداع المتعلقة

درجة  تمثل والتي اإلبداع لدرجات الحسابي الوسط بحساب يقاس الذياإلبداع  مؤشر نستخرجالواردة فيه 
 1:وفق اآلتيالعالقة  عطىت .مؤسسات محل الدراسة لكل اإلبداع

 
 
والتي تقوي القدرة  نتج هي الخصائص والصورة الكلية للمو  :(Qualité de produit) لمنتججودة ا .ج 

 Juranنسبة الجودة الذي اعتمده  معيار تم اعتمادوقد  ،لعميلة حاجات معينة أو ضمنية لعلى تلبي

من المبيعات وحدة نقدية استخدم مؤشر تكلفة الجودة لكل  أين ستعماال،اباعتبارها الطريقة األكثر  (2001)
صحيح للتوصل إلى ال الواحد إذ استخرجت نسبة تكلفة المنتجات المعيبة ومن ثم طرحت هده النسبة من

 :2اآلتيةالصيغة موضح في  هو كما، الجودةتحديد مستوى 
 

 
وتعمل على مقارنة أداءها  ويعود سبب اختيارنا لهذا المؤشر في كون المؤسسات تعمل في بيئة تنافسية

 .في السوق بمثيلتها 
 االستعداد"لى إ االستجابة تشير :(Répondre aux Besoins du Client) االستجابة لحجات العميل .د 

 3."إليها احتياجهم عند لهم الخدمة ألداء قدرتهم وعلى عمالئهم الخدمة أو المنتج لخدمة لمقدمي الدائم
ش عمالئها احتياجات تحديد على قادرة تكون  أن المؤسسة على ويتعين  من أفضل بشكل باعهاوا 

تتماشى  أن ويجب التميز، لخلق يؤدي مما لمنتجاتها رى خقيمة أ المستهلكون  سيولي وعندئذ المنافسين،
 بها جديدة منتجات تطوير حالة في أما العميل، لحاجات االستجابة وتحقيق المنتج جودة تحسين عملية
 وقت ومراعاة الفردية والمطالب السلع ةمواءم ضرورة علىيضاف  الموجودة، المنتجات لها تفتقر سمات

                                                 
1

 .553:، مرجع سبق ذكره،صغسان قاسم الالمي ويسرى دمحم حسين - 
2
 - Kahtan Abdul Abbas Rahman: The Technological change its Impact in Presence of Industrial Product- A Case Study 

of a Sample of General Company For Electrical Industries Products, in partial fulfilment of requiment of PH.D degree in 
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ومنه يكون . أدائها حتى الخدمة أو تسليمها حتى للسلعة بالنسبة المستغرق  الوقت يمثل الذي االستجابة
 .ات محل الدراسةعدد الشكاوي المعالجة من طرف المؤسس نسبة :بـ مؤشر الدراسة ممثال

 (جتماعية للمؤسساتمستوى تطبيق المسؤولية اال) المستقل لدراسةامتغير  .2
يعتبر مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية المتغير المستقل لدراستنا هذه، وسيتم اعتماد التحليل  

في تحديد مختلف مستويات تطبيق  (Data enveloppement Analysis, DEA) التطويقي للبيانات
، على أن يتم النظر لكل سنة ةالمسؤولية االجتماعية في المؤسسات محل الدراسة وطيلة سنوات الدراس

 أبعادوتمثل  .دون اعتماد متوسطات السنوات لكل مؤسسة بهدف الرفع من عدد المشاهداتى حد على
 مؤشرات النقدية لقياس مجاالت المسؤولية الو  ،تداوال بين مختلف الباحثين األكثر المسؤولية االجتماعية

أن المستوى  ويفترض ،األداء المالي مخرجات له في حين تشكل مؤشرات، مدخالت النموذج 1االجتماعية
رياضيا  اتكون فيه المدخالت قد عظمت المخرجات والمعبر عنهثل لتطبيق المسؤولية االجتماعية األم

 .فصل الحقاتي سوف توال "4"بالقيمة 
  :االجتماعيةمستوى  تطبيق المسؤولية  .أ 

مستوى تطبيق المسؤولية سة لتحديد سيتم اعتماد طريقة نموذج تطويق البيانات ضمن هذه الدرا
ن اختلفت الدراسات في الطرق المعتمدة لقياس مستوى تطبيق ا  و  االجتماعية في المؤسسات محل الدراسة

 المسؤولية االجتماعية أو ما يعرف بمؤشر المسؤولية االجتماعية، فمنهم من استخدم االستبيان  ومنهم من 
  Kinder Lyndeberg Domini)  البيانات قاعدةومنها  معينة هيئات من مستمدة بيانات قواعد استخدم

and co, KLD) فقد  وعلى اعتبار أن دراستنا مبينة على أسس قياسية،. ومنهم من اعتمد أسلوب المقابلة
 (,Magali Delmas و Kwaku Ohene-Asare ,2011) ) تم اعتماد الطريقة التي اتبعت من قبل كل من

توى تطبيق المسؤولية االجتماعية أين تم اعتماد نموذج تطويق البيانات في تقييمهم لمس. 2(2010
حيث جاءت  ويتكون هذا النموذج من مدخالت ومخرجات .كأسلوب جديد مستعمل في هذا المجال

سبيل  على هابعض تحديدتم وقد لنموذج ل مدخلكمسؤولية االجتماعية ال النقدي لمجالالقياس مؤشرات 
والمتفق عليها من  المتغيرات الفرعية المرتبطة بأبعاد المسؤولية االجتماعية جموعموهي الحصر  ال المثال
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لمسؤولية القياس النقدي ل وهي  ثانيمن الفصل الالثاني والثالث قبل الباحثين كما هو مبين في المبحث 
لمسؤولية ي لالقياس النقد ، وقد استثنينا، المجتمع والبيئةعمالءالموظفين، ال كل من االجتماعية تجاه

 وقد ،سيرين يتخذون قرارات تصب في صالح المساهمينأن المض نفتر االجتماعية تجاه المساهمين ألننا 
والمتخذة على شكل  االجتماعية الطبيعة ذات التكاليف أنواع مختلف تعكس الذي بالشكل القائمة صممت

هذه المساهمات إجبارية وقد تكون تنطوي على العمليات التي تقوم بها  مساهمات مالية تقدمها المؤسسة
تكون هذه العمليات اختيارية  تقوم لقوانين تسنها الدولة، أو  أو امتثاال لقرارات سياديةبمعنى أنها جاءت 

وقد  أو غيرها من الغاياترد فعل المجتمع السمعة أو تجنب ك غاية معينة  تحقيق غرضب بها المؤسسة 
الجدول دونة في موهي  إليها اإلشارة السابق األربع وفقا  للفئات بةمبو و المساهمات أجاءت هذه التكاليف 

  .وكل مؤشر تم ترميزه بالالتينية حتى يسهل إدخاله في نموذج القياس (48)
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 مجال القياس النقدي لتأثيرات عمليات المؤسسات محل الدراسة(: 20)جدول رقم 

 الدراسات السابقة اعتمادا على باحثةمن إعداد ال: المصدر

 

 

 

 الرقم المساهمات المالية المقدمة من قبل المؤسسات محل الدراسة الترميز

 ل العمالالمساهمات المالية للمؤسسات محل الدراسة في مجا
FOR   التكوين والتدريب                                      formation et entrainement stages 

pratiques)                                                                 (                                                           

01 

TRT Soins médicaux                                                                                 العالج

                    

02 

TRS Transport   03                                                                       النقل 

Omra et 

Hadj 
 Omra et hadj (pèlerinage) 00                                             العمرة والحج

SI Sécurité industrielle                                                              00 األمن الصناعي 

Restau Nourriture (restauration)  09                                                   اإلطعام     

Logts Hébergement (logement)     00                                               السكن 

 prise en charge des enfants des travailleurs   00                 رعاية أطفال العمال 

 لمساهمات المالية للمؤسسات محل الدراسة في مجال العمالءا

ISO Coût de l’obtention de l’ISO                                        ISO   تكلفة الحصوول

     

01 

CQ تكلفة الرقابة على جودة المنتج  
Coût du contrôle de la qualité du produit  

10 

CRD 11 تكلفة البحث والتطوير 

 المساهمات المالية للمؤسسات محل الدراسة في مجال المجمتع

Csc 
 

 ..(الطلبة إلتمام الدراسة،تكريم المواهب والناجحين، دعم اإلصدارات)مالية علمية مساهمات
contributions financières scientifiques (aides au profit des étudiants, 

prendre en charge les talents, honorer les lauréats et financer les 

publications,… 

 

12 

Crcsp 
 

 ...(بناء المساجد، تكريم حفظة القرآن) ة للجمعيات الدينيةمساهمات مالي
 ........(دعم النوادي الرياضية)  مساهمات مالية  للجمعيات الرياضية 

Contributions financières au profit des associations culturelles, 

sportives, religieuses et de santé) 

13 

 حل الدراسة في مجال البيئةالمساهمات المالية للمؤسسات م
DE المصاريف المتعلقة بتطبيق الئحة بيئية 

Frais relatifs  à l’application d’une loi environnementale  

 

10 

DP Diminution de la pollution   10 المصاريف المتعلقة بالحد من التلوث 

Cons eau Consommation d’eau                                                16 استهالك الماء 

Cons elec                     استهالك الطاقة                       Consommation d’énergie 17 
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 : حيث يعطى القياس النقدي ألبعاد المسؤولية االجتماعية وفق اآلتي
 تتمثل في مساهمات  :العمالجال القياس النقدي لتأثيرات عمليات المؤسسات محل الدراسة في م

 االجتماعية، التأمينات في المساهمة :المؤسسة المالية أي المبالغ التي تصرفها المؤسسة تجاه عمالها منها
 ،للعاملين سكن تأمين في المساعدة تدريبية، برامج توفير ،الصناعي األمن توفير الصحية، للرعاية نظام
 .ساهمات من وثائق المؤسسة وتقاس بالدينار الجزائري وتستخرج هذه الم ،وغيرها نقل وسائل
 التزام المؤسسة بمقابلة : القياس النقدي لتأثيرات عمليات المؤسسات محل الدراسة في مجال العمالء

            .حاجات وتطلعات الزبائن بتوفير المنتجات الجي دة واآلمنة والتعامل الموضوعي والصادق معهم
 هي مساهمات مالية مقدمة : تجاه المجتمعرات عمليات المؤسسات محل الدراسة القياس النقدي لتأثي

 .من قبل المؤسسة للعمل على تحقيق الرفاهية االجتماعية والثقافية والصحية للمجتمع
 هي تلك المساهمات  :البيئةلقياس النقدي لتأثيرات عمليات المؤسسات محل الدراسة في مجال ا

وتقليل اآلثار السلبية الناجمة عن المؤسسة تجاه حماية البيئة وتحقيق استدامتها  المالية والملقاة على عاتق
كمنع أو تقليل التلوث البيئي من جهة واالستغالل العقالني للموارد الطبيعية  ممارسة المؤسسة ألنشطتها

 .من جهة أخرى 
  :األداء المالي .ب 

والذين يعتبرون اهتمام مسيري  للمؤسساتالمسؤولية االجتماعية تطبيق مؤيدي  ءآلرا بالنظر
مساهمة األنشطة في خلق  مدى " هوالمالي  األداء أنوباعتبار يحسن من أدائها قد المؤسسات بها 

ما  ،1"القيمة أو الفعالية في استخدام الموارد المالية المتاحة من خالل بلوغ األهداف المالية بأقل التكاليف
األهداف المتاحة بما يضمن تحقيق المالية للموارد  األمثلل على االستغال المؤسسةقدرة مسيري يعكس 

أي ينعكس إيجابا على جميع أصحاب المصالح،  المالي الجيد  وتجدر اإلشارة إلى أن األداء .بأقل تكلفة
ومنها  الجيدة من خالل السمعة ها كسب ثقة العمالءتتأتي في مقدميهدف إلى خلق قيمة تشاركية  أنه

لتي تم وا Voice of the leaders survey (1110) :بعنوان لمنتدى االقتصادي العالميدراسة صادرة عن ا
تعد أهم  جتماعيةسؤولية االسمعة المؤسسة من خالل تبني برامج المعتبرت ا اإلشارة إليها سابقا أين 

 1000 في أكثر من مدير 150 على نجاح المؤسسة وتوصلت نتائج الدراسة التي تم توزيعها معايير

 تقريبا من شملتهم الدراسة يرون أن السمعة الجيدة يمكن أن تسهم بنحو %62ؤسسة عالمية إلى أن م
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 .62،ص 0222، |، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية السعوديةاألداء المالي لمنظمات األعمالالسعيد فرحات جمعة،  
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السوقية ألسهم المؤسسات كما تسهم السمعة الجيدة في قدرة المؤسسة على مواصلة  القيمةمن  12%
 .دتحقيق األرباح واألداء الجي

معدل ين مؤشر لل واختيارنا ج تطويق البيانات،فقد اعتمدنا مؤشرات األداء المالي كمخرج لنموذ ،وعليه 
من الحصول عليه من كشوفات من  جاء بناء على ما تمكنا على األصول ومعدل دوران األصول العائد

في  األصولغلب الدراسات تعتمد معدل العائد على أ  أن وباعتبار ،قبل إدارة المؤسسات محل الدراسة
مؤشر دوران األصول   نافي حين اعتمد ،المالية وديةالمردمؤشر  مؤشر قريب منألنه المالي  األداءتقييم 

األصول يركز على حقوق  لح بعدما كان مؤشر العائد علىمن حقوق أصحاب المصا اليعكس جزء
 : تيةالمساهمين ويمكن التعبير عن هذين المؤشرين بالمعادالت اآل

 األداء المالي للمؤسسة وتعبر هذه  كمتغير يعبر عن العائد على األصول :معدل العائد على األصول
بغض النظر عن طريقة  النسبة عن نسبة الدخل المتحقق على إجمالي األصول المستثمرة في المؤسسة

ويحسب هذا المعدل على  ،، ويتم من خاللها رصد كفاءة المؤسسة في توليد األرباح من األصولتمويلها
 :1اآلتيالنحو 
 

 كفاءة استخدام المؤسسة ألصولها في تكوين وخلق المبيعات قياس يعد مؤشرا ل :معدل دوران األصول
 :2ويحسب كما يلي

 متوسط إجمالي األصول/المبيعات= معدل دوران األصول
  :المراقبةمتغيرات  .3

االستجابة و  اإلبداعالجودة والكفاءة، )تنافسية مؤشرات الميزة العلى  بحثنا يركز على الرغم من أن
أخرى مؤشرات هناك  أن إاللاللتزام بالمسؤولية االجتماعية،  دفع المؤسساتت باعتبارها (لحاجات العميل

 االعتبار وهيخذ في ؤ وبالتالي فمن الضروري أن ت ،هذه الميزة من األعمال التي يمكن أن تؤثر في
وقد استخدم  في هذا المجال درجة صحة وموثوقية النتائج من  نتحس أنيمكن  تغيرات ذات صلةم

حجم ك :المختلفة متغيرات المراقبة  ،  (Thiétart Et Al., 2003 ; Callan Et Thomas, 2009) الباحثون 
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 .148، ص  2007، الدنمارك، التحليل المالي، األكاديمية العربيةوليد ناجي الحيالي،  - 
2

- Karine Cerrada,  "Comptabilité et analyse des états financiers : principes et  applications", de boeck (Bruxelles : 

Belgique), 1er édition, 2006, p : 193 . 

 متوسط إجمالي األصول/خل بعد الضريبةصافي الد=معدل العائد على األصول
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ومتوسط  شهاراإل على اإلنفاق ،اإلنفاق على البحث والتطوير ،العقارات ،قطاعال والمخاطر، مؤسسةال
الجانب الميداني من الدراسة تم ما يفرضه على  بناءو وفي دراستنا هذه  ،الخ...، ؤسسةمعمر أصول ال

وذلك بعد إجراء  المتغيرات التابعةقياس مدى تأثر في  للتحكمبغية مساعدتنا متغيرات مراقبة اعتماد 
حجم " :هي دامااستخالمراقبة تغيرات م أكثرهذا المجال ووجدنا أن  ن فيو الباحث مراجعة أدبية  لما قام به

أغلب الدراسات أشارت إلى أن  أنحيث ثر على األداء المالي أمن  املما له 2"القطاع"و 1"المؤسسة
( 41)رقم الجدول . المؤسسات الكبيرة تتجه نحو السلوك المسؤول اجتماعيا مقارنة مع المؤسسات الصغيرة

 :يلخص بعض الدراسات التي تم االطالع عليها
 التطبيقية اتفي الدراسالمستخدمة من قبل الباحثين المراقبة يرات متغ (:20)جدول رقم 

 الباحثين متغيرات المراقبة

 ,Taille De Firme Zu Et Song, (2009)3 ; Mcwilliams Et Siegel)) حجم المؤسسة

(2000)4; Mahoneyet Roberts, (2007)5 

 ,Secteur D’activité)  ) Mcwilliams, Et Siegel, (2000);; Zu Et Song قطاع النشاط

(2009), Fu Et Jia (2012) .6  

 .اعتماد على دراسات سابقة باحثةال إعدادمن  :المصدر

دراستنا تتناول مؤشر األداء المالي لقياس مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية في  على اعتبار
كون أن المؤسسات  قطاعال متغير نستثنيو  حجم المؤسسة المؤسسات محل الدراسة فإننا سنعتمد متغير

طرق مختلفة وهي  قبل الباحثين باعتمادمن  الحجم وقد تم قياس. تنشط في نفس القطاع اسةمحل الدر 
على سبيل المثال  ،وغيرها متوسط قيمة التداول، ومجموع األصول، وعدد الموظفين، إجمالي المبيعات

، عامال)12من أقل)قا لعدة فئات وف بدوام كامل لعاملينعدد ا من خاللالمؤسسة  قياس حجميمكن 
 .كبيرةأو متوسطة و أ صغيرة أنهاوبذلك تحدد المؤسسة على  لعام150 من، أكثر عامال )412و22)من
مجموع  السابقة،رقم األعمال السنة أي بحساب  المالية من خالل النتائج مؤسسةحجم ال قياسيمكن كما 

                                                 
1 - Beiner, S., Drobetz W., Schmid M., Zimmermann H., “An Integrated Framework of Corporate Governance and Firm 

Valuation”, European Financial Management, 2006,Vol.12, pp 249- 283. 
2 - Black, B., Jang, H., &. Kim, W., “Does corporate governance affect firm value? Evidence from Koreans Stanford 

Law School”, jam Olin Program in Law and Economics, working paper no. 237. 2003. 
3

 - Zu L., et Song L : "Determinants of Managerial Values on Corporate Social Responsibility Evidence from 

China " , Journal of Business Ethics, 88, 105-117.2009. 
4
 McWilliams A., et Siegel D : "Corporate social responsibility and financial performance: Correlation or 

misspecification? ", Strategic Management Journal, 5, 603-609.2000. 
5
- Mahoney L., et Roberts R. W. : "Corporate Social Performance, Financial Performance and Institutional Ownership 

in Canadian Firms ", Accounting Forum, 31(3), 233-253.2007. 
6
- Fu G., et Jia M. : " On the Reasons for the Vexing CSP-CFP Relationship: Methodology, Control Variables, 

Stakeholder Groups, and Measures ", International Journal of Business and Management, 7(12), 130–137,2012. 
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جم المؤسسة القياس األخير والممثل بمجموع األصول في دراستنا هذه اعتمدنا في قياس ح .الخ...األصول
 : 1حيث يعطى بالمعادلة التالية

 
 
 

 نموذج الدراسة: ثانيا
بين  ةالعالقبيعة ويعكس طالدراسة يتطلب تحقيق أهداف الدراسة بناء نموذج يعتمد تركيب متغيرات 

وهو ما سيتم  توضيحه استنادا  إلى اإلطار التي تكون في صورة كمية أو كيفية ات المشكلة له، و المتغير 
 مستوى  الدراسة وأهدافها تم وضعإشكالية ضوء  علىو  ،النظري للدراسة وانطالقا من الدراسات السابقة

الشكل كما هو موضح في  لتنافسية كمتغير تابعالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات كمتغير مستقل والميزة ا
             :(52)رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  

1
-Amir louizi” les determinants d’une bonne gouvernance et la performance des enterprises francaises: etude 

empirique sur  le context algérien”, these de doctorat sciences  économmique et de gestion , université jean Moulin lyon 3( 

lyon: france) ,2011, p. 124 .  

(مجموع األصول)لوغاريتم = (الحجم) حجم المؤسسة   
Taille De Firme= Log  (Actif Total) 
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 نموذج الدراسة: (29)شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  من إعداد الباحثة: المصدر
محل  لمسؤولية االجتماعية في المؤسساتمن تقييم مستوى تطبيق ا ميدانيةال حيث تنطلق الدراسة
في ذلك،  (DEA) التحليل التطويقي للبيانات أسلوب الخمس األخيرة، وسيتم اعتمادالدراسة وطيلة السنوات 

( المجتمع، العمال، العمالء والبيئةمجال )مجاالت القياس النقدي المسؤولية االجتماعية أين تشكل 
معدل العائد على األصول ومعدل دوران )مدخالت النموذج، في حين تشكل مؤشرات األداء المالي 

مخرجاته، مؤكدين على أننا أخذنا بوجهة النظر القائلة بأن المسؤولية االجتماعية تؤثر إيجابا ( األصول
مستوى تطبيق المتعلقة بــ على األداء المالي للمؤسسات، بذلك يمكننا اختبار الفرضية األولى للدراسة

لى أبعاد الميزة التنافسية يتم بعد ذلك تقييم أثر مستوى المسؤولية االجتماعية ع ،المسؤولية االجتماعية

القياس النقدي لتأثيرات عمليات 
:             المؤسسات محل الدراسة في مجال

 .البيئةو  العمال، العمالء المجتمع،
 
 

 التحليل
التطويقي 
 للبيانات

 .معدل العائد على األصول -
 .معدل دوران األصول -
 

 مستوى المسؤولية االجتماعية

 دراسة التأثير

 االستجابة لحاجات العميل اجلودة داعاإلب الكفاءة
 

 الميزة التنافسية

حجم 
 المؤسسة
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، وفي ظل تباين المؤسسات من حيث (الجودة ودرجة االستجابة لحاجات العميل، اإلبداع الكفاءة،)
مراقبة، ليتم بذلك اإلجابة عن بقية الفرضيات المتعلقة بدراسة  سيتم اعتماد حجم المؤسسة كمتغير حجمها،

 .افسيةالتنالمسؤولية االجتماعية على الميزة أثر مستوى 
 البيانات وتحليل جمعأدوات : المطلب الثالث

بهدف استكمال الدراسة الميدانية تم اعتماد مجموعة أدوات سهلت الحصول على المعلومات، كما 
  .تم اعتماد مجموعة أساليب لتحليل المعلومات بهدف اختبار الفرضيات

 جمع البيانات أدوات: أوال
 للموضوع طبقا تحديدها تم قد الدراسة هذه إجراءمن أجل االستعانة بها  تتم التي األدوات إن

 معالجةالمستعملة في  األدوات نوعل نااختيار  وتوقف .نفيها أو صحتها إثبات المراد والفرضيات هشكاليتا  و 
في  المستخدم للمنهج تبعا وكذلك عليهاالمتحصل  البيانات طبيعة، الموضوع طبيعة على الموضوع
بعيدا عن  الكمية المؤشرات على  يعتمد "مدخال كميا"عتمدنا في موضوع بحثنا فقد ا  ،ليهوع .الدراسة

عينة الدراسة  صول على معلومات كمية تفصيلية عنللح ناجهود نالذا كثف ،(االستمارة)المقاييس اإلدراكية 
 :اآلتيةومعلومات ميدانية عن االلتزامات االجتماعية للمؤسسات المدروسة بإتباع األساليب 

  :ابالتالمق .1
بعض المسؤولين عن مديري الموارد البشرية و بالت مع مديري المؤسسات و اأجريت العديد من المق

كل هذه المقابالت  همتاوقد س ،وكذلك المحاسبين جتماعيةبالمسؤولية االوأخرى  بالبيئة صالح المعنيةالم
وفحصها واالستفادة منها في  عليها بهدف مراجعتها نية الحصولفي تأشير البيانات الالزمة وتسهيل إمكا

إلى غاية  5248نوفمبر محصورة بين  اشهر  51واستغرقت هذه المقابالت مدة  ،الجانب التطبيقي للدراسة
 .5242ديسمبر

 :والوثائق السجالت .2
 ثرفأك أكثر التعرف في تساعده حيث عليها، االطالع عند الباحث تفيد قد والوثائق السجالت إن

 إجراء خالل عليهاالمطلع  الوثائقومن  .إليها بالوصول األخرى  األدوات له تسمح ال قد كثيرة أمور على
 :الدراسة نذكر هذه

 ؛الحسابات الختامية والتقارير التابعة المتعلقة بموضوع البحث 
 ؛والمبيعات اإلنتاجقارير ت 
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 هالقوائم الخاصة باستهالك الطاقة والميا.  
 : البياناتتحليل : ثانيا

 أساليب إحصائية باستخدام يانات ومعالجتها الختبار صحة الفرضيات من عدمها سيتم تحليل الب
 :وفق اآلتيرياضية أخرى و 
  :مقاييس النزعة المركزية .1

 لمقارنة وكذلك البيانات مجموعة لوصفاألنسب ألنها  المركزية النزعة مقاييس تم استخدام
 :ـممثلة ب المختلفة البيانات مجموعات
  لوصف متغيرات الدراسة اييسقمال ههذ تاستعمل :لتكرارات والنسب المئويةوا الحسابيالمتوسط.  
  مستوى  مقاييس التشتت والذي  استخدمناه لمعرفة الفروق في أهمهو واحد من  :االنحراف المعياري

 .تطبيق المسؤولية االجتماعية للمؤسسات محل الدراسة
 : أسلوب تطويق البيانات .2

إليجاد الالمعلمية األسلوب الذي يستخدم البرمجة الرياضية  ذلك هوأسلوب تطويق البيانات 
، والتي تستعمل (DMUs : Decision-Making Units)الكفاءة النسبية لتشكيلة من وحدات اتخاذ القرار 

، ؤسسةمجموعة من المدخالت والمخرجات، وذلك بقسمة مجموع المخرجات على مجموع المدخالت لكل م
ذا حصلت األخرى  ؤسساتمع الموتتم مقارنة هذه النسبة  ما على أفضل نسبة كفاءة فإنها  مؤسسة، وا 

باستعمال  كاملةاألخرى نسبة إلى الحدود ال ؤسسات، وتقاس درجة عدم الكفاءة للم"كفؤة"حدودا "تصبح 
والذي يمثل الكفاءة الكاملة، ( 4)محصورا بين القيمة  ؤسسةالطرق الرياضية، ويكون مؤشر الكفاءة للم

 كفاءة قياس من  يمكن للبيانات التطويقي فالتحليل .1والذي يمثل عدم الكفاءة( 2)المؤشر ذو القيمة وبين 
 .مختارة عينةل  DMUs n القرار اتخاذ وحدات من مجموعة معومقارنتها  DMU0ر القرا اتخاذ وحدة

 اتوحداءة كف تقييم ل ، 4253سنة  Rhodes, Cooper Et Charnes))هما النموذج من قدم هذا أول 
  مجموعة من المدخالتنفس التخدم تس أينالقطاع العام وفي في منظمات غير ربحية اتخاذ القرار 

مدخالت إلى مخرجات لتحويل  ويوفر هذا التقييم التجريبي قدرة وحدة إدارة. نتاج ككلإلفي ا المخرجاتو 
                                                 

  يت على هذا المفهوم، إال أنه يعتمد أيضا كأداة للمقارنة بين رغم أن النموذج قائم أساسا على مفهوم الكفاءة حيث أن برمجته الخطية بن
 .المؤسسات في مجال معين على اعتبار أنه يحتسب من بين أساليب المقارنة المرجعية وهو ما سيتم اعتماده ضمن الدراسة أساسا

مة باستخدام أسلوب التحليل التطويقي للبيانات تحديد االقتصاديات المرجعية في مجال التنمية المستدا"يوسف صوار، عبد الكريم منصوري،   1
(DEA) :46و42إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ، "الملتقى الدولي حول  "دراسة حالة االقتصاديات العربية 

  .5244ديسمبر، جامعة المسيلة، الجزائر
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ختلف األنشطة، المؤسسات توسع استعماله على صعيد مبعدها  ،بينهما العالقة وصف دون الحاجة إلى
ويرى بعض المحللين أن أحد األسباب التي جعلت أسلوب تطويق البيانات يلقى هذا  ،وحتى الدول

االنتشار في السنوات األخيرة، هو كونه فتح إمكانيات استعماله في الحاالت التي قاومت الطرق التقليدية 
دة بين المدخالت والمخرجات المتعددة لتلك الحالة أي لم تقدم لها حال بسبب طبيعة العالقة المعق ؛األخرى 

حيث أن النموذج ال ، 1أو ذلك النشاط، والتي عادة ما تسجل على أنها حالة أو وحدة غير قابلة للقياس
 :تينبطريق النموذجويمكن وصف فعالية  .يشترط توافر مدخالت ومخرجات بنفس الوحدة

 (L’orientation Input )خالتتعظيم المخرجات من خالل مستوى محدد من المد 
  (L’orientation Output )تقليل المدخالت للحفاظ على مستوى معين من المخرجات 

وتعود تسمية هذا األسلوب باسم التحليل التطويقي للبيانات إلى كون الوحدات ذات الكفاءة اإلدارية 
 :يوضح ذلك (82)رقم ل ، والشك2الوحدات اإلدارية غير الكفؤة( تغلف)تكون في المقدمة وتطوق 

 نموذج تطويق البيانات (:30) شكل رقم

 
Source: W. W. Cooper, L. M. Seiford, K. Tone, Introduction To Data Envelopment Analysis And Its 

Uses, Springer Science + Business Media, USA, 2006, p. 9. 

 

                                                 
كفاءة الخدمات الصحية في المستشفيات الجزائرية باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات  قياس"دمحم الجموعي قريشي، الحاج عرابة، _  1

(DEA) : 48: ، ص5245، 44، ع(الجزائر: ورقلة)، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح "1122دراسة تطبيقية لعينة من المستشفيات لسنة ،
41. 
 .س الصفحةيوسف صوار، عبد الكريم منصوري، مرجع سبق ذكره، نف_  2
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وقد تم تمثيلها بيانيا بقسمة  A, B, C, D, E, F, G: عة من وحدات اتخاذ القراريتضمن الشكل مجمو 
، حتى xوالذي يشكل مخرجا في هذه الحالة، على المدخل والمتمثل في  y1,y2كل منتج من منتجاتها 

التي يعاب عليها عدم  D, C, A، وهذا مقارنة بكل من G, F, E, Bتكون بذلك الحدود الكفؤة متمثلة في 
ستغاللها لمدخالت بشكل جيد، وعليه وجب عليها مقارنة وضعها مع أقرب وحدة كفؤة منها لتصحيح ا

 مثال وجب عليها تعديل مخرجاتها أو مدخالتها Aالوضع والقضاء على ما يسمى بفجوة الكفاءة، فالوحدة 
 . كأقرب وحدة منها Eحتى تتوافق والوحدة 

 CRS (Constantو التي تفترض عوائد الحجم الثابتة  البحث،سيتم اعتماد الصيغة النمطية ضمن 

Return To Scale) دون استخدام نموذج ،VRS (Return To Scale Variable ) و هذا لتسهيل عملية
ليس من خالت األقل و المخرجات األكبر، و كمبدأ يجب أن تكون الكفاءة الجيدة تمثل المد .المقارنة

قيم نقدية، عدد أشخاص، )واء في المدخالت أو المخرجات الضروري أن تتطابق وحدات القياس س
 1(.إلخ...أمتار،

والذي يفترض بأن الوحدات المقيمة تعمل في ظل فرضية  CCRو تتم الصياغة الرياضية لنموذج 
 :اآلتيعلى النحو ( CRS)اقتصاديات الحجم الثابتة 

 
Max  =  

s.c;                                                                  

0≤  ≤ 1                      j=1, ..., n                  (1) 

                                               r=1, ..., s   

,                               i=1, ..., m 

 

j  : عدد وحدات اتخاذ القرار(DMU ) التي يتم مقارنتها ببعضها البعض في أسلوب(DEA). 
 .jوحدة اتخاذ القرار رقم :  

                                                 
  يرا يتكون نموذج تطويق البيانات من عدة نماذج، فأوال يقسم على أساس ثبات وتغير الوحدات الكفؤة، فعلى عكس الشكل المدرج والذي يعتبر متغ

 النظر إلى أنه يتمباإلضافة . مختلف الوحدات الكفؤة بالنظر إلى الخط الواصل بين الوحدات الكفؤة، فإن الثابت يمر من نقطة الصفر قاطعا بذلك
لمزيد من . ، وهذا أخذا بعين االعتبار ما سيتم تصحيحه هل هو المدخالت أو المخرجاتاعتبار أنه بتوجه داخلي أو بتوجه خارجيإليه على 

  :االطالع راجع
1

-  W. W. Cooper, L. M. Seiford, Kaoru Tone, Data Envelopment Analysis ,Op. Cit., p. 22. 
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 .(DEA)مؤشر ال للوحدة تحت التقييم بأسلوب :  
 .jلقرار المنتج من قبل وحدة إتخاذ ا قيمة المخرج  :
 .jالمستعمل من قبل وحدة إتخاذ القرار  قيمة المدخل : 
 (.DMU)عدد المخرجات المنتجة من قبل كل وحدة اتخاذ قرار : 
 (.DMU)عدد المدخالت المستعملة من قبل كل وحدة اتخاذ قرار : 

 (.%422)المستوى الكاملليبلغ  للمخرج ( DEA)زن المخصص من قبل المعامل أو الو : 
 (.%422)المستوى الكامل ليبلغ  للمدخل ( DEA)المعامل أو الوزن المخصص من قبل : 
بالنسبة   المستوى  تهدف إلى تعظيم مؤشر( 2)في الصيغة الرياضية تكون دالة الهدف المذكورة و 

 ةالمقيمة مع بقي و تحت قيد أن أي وحدة قرار ذات مجموعة المعامالت  ،لوحدة إتخاذ القرار 
لتحديد مستوى .المستوى الكامل ، التي تعني(%422) وأ4ال تفوق أي وحدة قرار القيمة  الوحدات يجب أن

راسة في مجال المسؤولية االجتماعية، وعليه سيتم تحديد أي هذه المؤسسات مختلف المؤسسات محل الد
حققت فعال مؤشرا جيدا أين تكون المدخالت فعال عظمت المخرجات، حيث تمثل المؤسسات محل 
الدراسة في هذه الحالة وحدات اتخاذ القرار، وتتميز كل وحدة اتخاذ قرار بأبعاد المسؤولية االجتماعية 

مستواها والتي تمثل مدخالت لنموذج تطويق البيانات، في حين تمثل مؤشرات األداء المالي  المطبقة على
 :يوضح ذلك (42)رقم مخرجات للنموذج، والجدول 

 مدخالت ومخرجات نموذج تطويق البيانات: (20) جدول رقم

 المدخالت

 .العمال القياس النقدي لتأثيرات عملية مؤسسة في مجال -
 .العمالء رات عملية مؤسسة في مجالالقياس النقدي لتأثي -
 .المجتمع القياس النقدي لتأثيرات عملية مؤسسة في مجال -
 .البيئة القياس النقدي لتأثيرات عملية مؤسسة في مجال -

 المخرجات
  (ROA)العائد على األصول  -
 (RA) األصولدوران  -

 .من إعداد الباحثة :المصدر

 ج بالنظر إلى الدراسات السابقة، حيث أكدت وجودتم اختيار األداء المالي كمخرج للنموذكما 
 .كما هو موضح في الفصل الثالث النظري في مبحثه األخير عالقة بينهما
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مما يفرض اعتماد قيم موجبة عند استخدام التحليل التطويقي  األوزانيجابية إيالحظ وجود قيد : مالحظة
نفس العدد لكل القيم  إضافةضافة عدد ثابت له مع ، ولمعالجة مشكلة القيم السالبة كان البد من إللبيانات

  SIAD v.3  (Sistema Integrado de Apoio à Decisao) ببرنامجاالستعانة تم  وقد ،مراكز اتخاذ القرار

 . لتقدير مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية  للمؤسسات محل الدراسة
 :) Anova à un Facteur) األحادي التباين تحليل .3

 إليجاد يستخدم ،واستخداما شيوعا وأكثرها اإلحصائية التحليالت أهم بين من التباين تحليل يعتبر
 سنقوم متغيرات، عدة ضمن أو مجاميع لعدة واحد متغير ضمن المتوسطات بين المعنوية الفروق 

باستعماله في اختبار تباين المؤسسات محل الدراسة في تطبيق كل مجال من مجاالت المسؤولية 
 .تماعية المعتمدة في الدراسة باعتباره األنسب للمعالجةاالج

 :( Simple Regression Linear Model) تحليل االنحدار الخطي البسيطنموذج  .0
 تم استخدام نموذج االنحدار هانفي أو هاإثباتجل أ منالمتعلقة باألثر  الختبار فرضيات الدراسة

 المستقلذج االنحدار والتي تعكس تأثير المتغير حيث تحصلنا في كل فرضية على معادلة نمو ، البسيط
، (Innov) اإلبداع :مؤشرات الميزة التنافسية مثل فيوالم في المتغير التابع ( RSE)والذي يرمز له بـ 

 إدخالمع  ،(lC)واالستجابة لحاجات العميل ( Prdty)الممثلة بانتاجية العامل ، الكفاءة (Qual)الجودة 
 :حيث تعطى المعادالت وفق اآلتي(. Taille)بحجم المؤسسات والذي يرمز له بـ  المراقبة الممثل متغير

(+iRSE1+B0=BiPrdty 

  +iRSE1+B0=BiQual 

  +iRSE1+B0=BiInnov 

  +iRSE1+B0=BiCli 

 :أين يمثل
Constant :   بالرمزالمعامل الثابت ويرمز له(0) ، ل وهو القيمة التي  تحققها الميزة التنافسية في ظ

  .المسؤولية االجتماعيةانعدام 
1 : بدرجة المستقل المتغير تغير ما الميزة التنافسية إذا بها تغيرت التي القيمة وهو ميل نموذج االنحدار 

 .بالسلب أوالتغير باإليجاب  هذا يكون  وقد واحدة،

𝜺: يعبر اعشوائي امتغير  يعتبر حيث ،الحقيقي االنحدار خط قيم الميزة التنافسية عن انحراف يقيس والذي 
 .عن حد الخطأ في النموذج
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تحليل التباين  ثبت اختبارأيتم الحكم على فرضيات الدراسة استنادا إلى نتائج اختبار ستودنت إذا ما 
Anova وفي كال الحالتين يتم . صالحية النموذج للدراسة، أو باعتبار كاي تربيع في الحالة العكسية
 . (α =5%)درجة الخطأ اعتماد 

 

 

 .عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية: المبحث الثاني
 رات الدراسة المتكونة من المتغيرلتحليل البيانات اعتمدنا على التحليل الوصفي لكل متغير من متغي

  ،المسؤولية االجتماعية أو مجاالت الممثل بأبعاد ، والمتغير المستقلبالميزة التنافسيةالممثل  الرئيسي
ط بمتغير األداء المالي وعليه رتبفقياسها م  ،ر دراستنا هذه تتناول مستوى تطبيق هذه األخيرةوباعتبا

إحصائية متمثلة باألساس في معايير عن طريق ، ويكون عرضنا وتحليلنا الدراسةسيكون ضمن متغيرات 
 .المدىباإلضافة إلى ، االنحراف المعياري  ،المتوسط الحسابي

 .ل بيانات مؤشرات الميزة التنافسيةعرض وتحلي: ولالمطلب األ 
مستوى تطبيق المسؤولية قياس تأثير  في المستخدمة مؤشرات الميزة التنافسية وتحليل وصف سيتم

، الكفاءة، الجودة :الممثلة بكل منوقد استخدمنا أسس الميزة  ،االجتماعية في المؤسسات محل الدراسة
  .عميلاالستجابة لحاجات الو   اإلبداع

  (نتاجية العاملإ)رض وتحليل بيانات مؤشر الكفاءة ع :أوال
مؤشرا للمناخ هم مصادر رضا األفراد العاملين و تعد نوعية العمل السائدة في المؤسسات أحد أ 

الخاص الذي تتميز به مؤسسة إنتاجية عن غيرها، لذا بات من الضروري أن تعمل على تحسين هذه 
 والتكيف للمتطلبات النمو، االزدهارلجهود المبذولة من حيث النوعية، مما ينعكس بنتائج ملموسة على ا

ستراتيجية في بيئة د البشري ضمن أسبقيات األهداف االالبيئية، فرغم التقدم الحاصل يبقى االهتمام بالمور 
تتميز بدرجة عالية من المنافسة وتسابق مستمر بين المؤسسات في الحصول على أهم وأثمن مورد 

ل البشري يتطلب مراعاة خاصة في االستخدام، وتهيئة ظروف العمل الجيدة، يمكن لعملياتها، فالعام
  .و نوعا المؤسسة من إطالق طاقات هؤالء األفراد تحقيقا لهدف زيادة اإلنتاجية كما

 :إلنتاجية العامل في المؤسسات محل الدراسة اإلحصائي التحليل نتائج (46)رقم  ويظهر الجدول
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 ل الدراسةحفي المؤسسات م (إنتاجية العامل) ض بيانات الكفاءةعر (: 21)جدول رقم 
 القيمة العظمى القيمة الدنيا االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البيان

 7,9630 5,6213 0,4218 6,6774 إنتاجية العامل

 SPSS/VERSION20 برنامج الدراسة باستخدام بيانات تحليل على اعتمادا باحثةال إعداد من :المصدر

 6,6774قيمته  ماالمتوسط بلغت في العامل  إنتاجية نسبة نالحظ أن (46)رقم من خالل الجدول 

، 2,3417بـ ةقدر الم مدىقيمة الو  0,4218المعياري المقدر بـ فيظهره كل من االنحرا ضعيفمع تشتت 
محل  تساالمؤس حيث تعملفي هذا الجانب تجانس المؤسسات محل الدراسة  التشتت إلىضعف ويعزى 
وفق ما يمليه القانون، فهي بذلك تتعادل في كونها تأخذ بإلزامية بعض  ظروف العملتحسين على الدراسة 

في حين تتباين بدرجة بسيطة جدا في بعض ، (الخ...النقل، اإلطعام، الحوافز،)العناصر بقوة القانون 
 .العناصر األخرى غير اإللزامية

 جودةال عرض وتحليل بيانات مؤشر :ثانيا
 الزبائن رضا ولكسب المنافسين لمواجهة الحديثة المؤسسات تستخدمه اتنافسي اسالح تعتبر الجودة

قناعهم األداء  من بين أهم مؤشراتبذلك  لتصبحسوقية  حصة أكبر على وبذلك الحصول بالمنتج المقدم وا 
 من حل الدراسةتطبيق هذا المؤشر في المؤسسات م على التعرف يمكن ،المعتمد من قبل المؤسسات

 :(45)رقم  الجدول في يظهر كما لمختلف النسب، اإلحصائي التحليل نتائج خالل
 الجودة في المؤسسات محل الدراسة بيانات مؤشر نسبةعرض  (:21)جدول رقم 

 القيمة العظمى القيمة الدنيا االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البيان

 100% 90,67% 1,87% 98,68% نسبة الجودة

 SPSS/VERSION20برنامج  الدراسة باستخدام بيانات تحليل على اعتمادا باحثةال إعداد من: المصدر

بتشتت   0,9868أن نسب الجودة بلغت في متوسطها الحسابي  (45)رقم  الجدولخالل من  يالحظ      
. 0,09325دى البالغةوقيمة الم 0,0187وع النسب البالغة مالمعياري لمج تبرزه قيمة االنحراف جدا ضعيف

المجال تتراوح بين حيث عالية  انسب مؤسسات محل الدراسةالالمعدة من قبل  الجودة تعتبر نسب ،وعليه
السوقية لدى  الحصةزيادة السنوية و  المبيعاتارتفاع  بررهيارتفاع معدالت الجودة  إن ،[%99 -%90]

ستهالك الواسع للمشروبات والعصائر في هذا االرتفاع لال في سببويعود ال، أغلب المؤسسات المعنية
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تمر والتنويع باعتماد كل من الجودة، التحسين المس نتاجاإل لمؤسسات في، التحكم الجيد لالسوق الجزائرية
 .عالمة المؤسسةو  اسمالمناسب،  في المنتوج، السعر

 عرض وتحليل بيانات مؤشر اإلبداع :ثالثا
 أهم من أضحى الذي اإلبداع إلى جوهرها في تستند المؤسسات اليوم تشهدها التي إن التغيرات

ور سلوكيات المستهلك الذي يشترط النوعية طفي ظل بروز منافسة نوعية وت بنيتها، وأساس وداتهاهمج
  .واألسعار جعلت من اإلبداع حتمية لمواجهتها

ي المؤسسات محل الدراسة كما هو موضح ف على مستوى  وصف وتحليل مؤشرات اإلبداعسنقوم ب
 :(43)رقم  الجدول

 عرض بيانات مؤشر اإلبداع في المؤسسات محل الدراسة (:21)جدول رقم 
 القيمة العظمى القيمة الدنيا االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البيان

 220,00 66,6774 37,07401 122,8873 اإلبداع

 SPSS/VERSION20خدام برنامج الدراسة باست بيانات تحليل على اعتمادا باحثةال إعداد من :المصدر
لمؤسسات لاإلبداع مؤشر  فيما يخص  (43)رقم  في الجدول ل إليهاصبالنظر إلى النتائج المتو 

وبانحراف معياري  123%ـهو األساسمتوسط الحسابي لمجموع النسب مقارنة بسنة نجد أن المحل الدراسة 
، %552مقدرة بـوالقيمة العظمى ال%  66,66 قدرة بـمالقيمة الدنيا ال تؤكده  يعكس تشتتا معتبرا، 37%يقدر بـ
 . 122,88%بنسبة 5222األساس نةمقارنة بس  في المتوسط هناك تطور في نسب اإلبداع يعني

المبنية لقيمة المنافسة المؤسسات محل الدراسة إلى إدراك اإلبداع مؤشر لنسب العالية في تبرر ا 
بمعنى أن المنتوج المقدم من   السوق أهم محددات اإلبداع من جهة أخرى يمثل الطلب المرتفع فيعليه، 

 أكبر إذاوهذا يعني إمكانية كسب حصة سوقية  ؛قبل المؤسسات محل الدراسة يوجد في سوق غير مشبعة
في المؤسسة عن طريق التطورات التكنولوجية  أيضا يتحدد اإلبداععلى اإلبداع كما  اعتمدت المؤسسات ما

المنافسة في هذا القطاع حالة متقدمة والسيما في المرحلة الحالية في ظل انفتاح  تعرفحيث والمنافسة، 
ما أوجب على المؤسسات الوطنية  ات األجنبية،الستثمار على المنتوجات الخارجية واالسوق الجزائرية 

د أن وتماشيا مع ذلك نج ،وتحقيق والئه ومن ثم الظفر بحصة في السوق  عميلاإلبداع لكسب ثقة الاعتماد 
عملت على تغيير حيث تجهيزات تكنولوجية المؤسسات محل الدراسة اهتمت أكثر بمؤشر اإلبداع باقتناء 
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لتعبئة الكرتونية حفاظا اسلسلة خطوط اإلنتاج بعدما كانت تستخدم التعبئة الزجاجية أصبحت تستخدم 
  .عملية االستعمال من قبل العميلل على البيئة وكذا تسهيال

 االستجابة لحاجات العميلحليل بيانات مؤشر عرض وت: رابعا
المعاصرة تحوالت جذرية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت انعكست  تشهد بيئة األعمال

االستجابة الواسعة و  يصاءإلا بشكل واضح على تحول فلسفات التصنيع واإلنتاج من اإلنتاج الواسع إلى
ألزمت مؤسسات األعمال على إعادة هيكلة أسبقيتها التنافسية  لحاجات العميل، كما أن اشتداد المنافسة

لتحقيق أفضل  توليفة بين أسبقيات الكفاءة من خالل تخفيض التكاليف والفعالية عبر المحافظة على والء 
نتائج االختبار الوصفي لمؤشر  االستجابة لحاجات العميل  (42)رقم يبين الجدول  .العميل وكسب ثقته

 .عدد الشكاوي نسبة بداللة 
 في المؤسسات محل الدراسة الستجابة لحاجات العميلعرض بيانات مؤشر ا (:21)جدول رقم 

 القيمة العظمى القيمة الدنيا االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البيان

 0,82666667 0,01234568 0,15958899 0,12646774 االستجابة لحاجات العميل

 SPSS/VERSION20الدراسة باستخدام برنامج  بيانات تحليل على اعتمادا الباحثة إعداد من :المصدر

مجموع العمالء ضد المؤسسات محل من أن نسبة الشكاوي الموجهة  (42)رقم يتضح من الجدول 
وبانحراف معياري  عميل في السنة 422لكل شكوى  45 أي بمعدل 12%الدراسة قد بلغت في متوسطها 

حيث  5248سنة خالل  صرموكالتي حققتها مؤسسة  القيمة القصوى  داثهساهم في إح16% قدر بـ  كبير
شكوى  45، توزعت هذه الشكاوي بين عميل فقط  52لـ 65 أي ما يعادل   82%بـقدرة نسبة الشكاوي 
شكوى  52شكوى خصت لنقص مادة السكر في المشروب و 82في المشروب،  co2تخص نقص غاز 

 .حول خلل في تحكيم سدادة القنينة
إن االستدالل األولي حول هذا المؤشر في المؤسسات محل الدراسة يؤكد بأن إدارة هذه المؤسسات 

ضعيفة مقارنة بعدد العمالء نسبة الشكاوي الموجهة  ضدها ها حيث أن ئتولي أهمية  لمطالب عمال
 .طبعا صرموكمؤسسة  باستثناء
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في المؤسسات محل  االجتماعيةية مستوى تطبيق المسؤول تبياناعرض وتحليل  :ثانيالمطلب ال
 الدراسة

الدراسة المستقل بعرض جملة المساهمات المالية  بمتغير المتعلقة البياناتسيتضمن هذا المطلب 
 األداء مستويات عرض ثم ،راسة في مجال المسؤولية االجتماعيةالد محلالمقدمة من قبل المؤسسات 

كل  وليس رارالق التخاذ مركز أنها على سنة كلتعتبر  ةراسالد أنمع العلم  قبلها، من المحققة المالي
 .رارق اتخاذ كمركز مؤسسة في حد ذاتها

 مؤشر المسؤولية االجتماعيةعرض وتحليل بيانات  :أوال
المساهمات المالية المقدمة من طرف المؤسسات محل الدراسة والتي تثبت التزامها تمثل 
ولهذا سوف صيل في المبحث األول ضمن منهجية الدراسة، وقد تطرقنا إليها بشيء من التف ،االجتماعي

تحليل مع نقوم بعرض هذه المجاالت بطريقة نوعا ما معمقة وذلك بطرح درجة االلتزام  في كل مجال 
 .وصفي لها

 :مجال المساهمة االجتماعية تجاه المجتمع .2
كل ما يتعلق  العلمية لدعمالمالية للنشاطات المساهمات نجد من ضمن ما شمل هذا المجال 
ومجال المساهمات المالية الموجه  او مهنيأ اكان أكاديميسواء بالطالب والباحث في أي تخصص 
  :يوضح ما توصلت إليه التحليالت (52)رقم والجدول  وغيرها،للجمعيات الصحية والدينية والرياضية 

                                                                                              لمجتمعا راسة في مجالبل مؤسسات محل الدالمقدمة من قمجال المساهمات المالية  (:11)جدول رقم 
 (من رع %)

 القيمة العظمى القيمة الدنيا المعياري  حرافاالن المتوسط الحسابي البيانات

 0,0198 0,0360 0,0000 0,1548 ( CFsc) مساهمات مالية علمية

 0,3216 0,5096 0,0034 2,3462 (CFsr)اهمات مالية للجمعياتمس

 2,3462 0,0049 0,5014 0,3414 المساهمات الماليةمجموع 

 SPSS/VERSION20 برنامج الدراسة باستخدام بيانات معالجة على اعتمادا باحثةال إعداد من :المصدر
سسات محل ؤ الموجهة من قبل الم المالية المساهمات  ةنسب أن( 52)رقم  الجدولخالل  من الحظيُ 

القيم عن وسطها نسبة في  ملحوظتشتت مع 0,3414  المتوسط بلغت فيقد لمجتمع الدراسة نحو ا
 أي أن هناك  2,3413المقدرة بـ وقيمة المدى  0,5014مقدر بـلاالمعياري االنحراف  الحسابي أبرزه أكثر

تقوم بتقديم مبالغ ولو منها  ابعض أنث نجد حيبين هذه المؤسسات في قيمة المساهمات  معتبر تفاوت
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 الذي راألم .من المؤسسات ال تقدم أي مبالغ مثيلتهانجد بينما   تعتبر قليلة مقارنة بحجم رقم أعمالها أنها
 الوفاء المؤسسات علىيتعين  هفإن المواطنة المؤسسة مفهوم من انطالقا التحليل ألنه من نوع إلى يحتاج

 االجتماعية مسؤوليتها تبرز التي األعمال بعض خالل من لكوذ فيه، نشطت الذي جتمعالم نحو بالتزاماتها
 .االجتماعية الرفاهية تحقيق شأنها من التي البرامج ودعم للربح الهادفة غير المؤسسات دعم مثل

يرجع  عدم اهتمام المؤسسات محل الدراسة بهذا المجال إلى أسباب ومعوقات فسر بعضها ممن 
عوامل ذاتية أو ترتبط بالبيئة ها قد تكون نأبطارات بالمؤسسات محل الدراسة من اإلتهم مقابل تتم

نه من دواعي تبني المسؤولية االجتماعية هو تقديم معونات عينية أو نقدية لفئات أيجدون  إذالخارجية 
ن باب معينة من المجتمع وبتكتم من دون اإلشارة لمصدر هذه المعونات وينظرون إلى ذلك العمل م

وفي هذه الحالة تأخذ برامج المسؤولية االجتماعية شكل صدقة أو تبرع أو عون  تحقيق الرضا الذاتي
تكون غير منتظمة وغير مستمرة تأخذ أحيانا  نوعا  من المنه للمؤسسات أو األفراد الذين يقدمون مساعدات 

 .دفة إلى تحقيق التنمية المستدامةاجتماعية دون التوجه بفعالية إلى برامج المسؤولية االجتماعية الها
تدخل  في هذا المجال المقدمة  المساعداتاعتبار  بعض المديرين هوالمبرر الثاني المقدم من قبل 

نه ال يوجد قانون يلزم أخاصة و  هاباإلبالغ عن إذا ما قامت المؤسسة ضمن خانة التهرب الضريبي
في ظل   اتعيشها المؤسستللظروف االقتصادية التي ع رجأُ المبرر الثالث فقد  أما ،بهاالمؤسسات القيام 

من خالل تراجع المداخيل بسبب تضيق األسواق من قبل المؤسسات التي تعمل  شرعيةال المنافسة غياب
 البعضوركز  ،تبيع المنتوج بأثمان متدنيةحيث  ال تراعي قواعد السوق والمنافسة في السوق الموازية والتي

كون هذه حد ذاتها ف فيحد األسباب يعود للصفة القانونية  للمؤسسة أأن على م مقابلته تخر ممن تماآل
المؤسسات هي مؤسسات عائلية فيها عدد كبير من الورثة ونظرا لتضارب المصلحة بين الشركاء لم 

موقع المؤسسة  تساهم في تعزيزتجاه المجتمع مكن المدراء من إقناعهم بأن المسؤولية االجتماعية يت
لمبرر الخامس المقدم من قبل اتمثل  ،ثقل كاهلهات عبارة عن تكاليف  قد تأرباحها وليس في زيادةوتساهم 

من  االجتماعية بمسؤولياته القيام على األعمال قطاع تحفيز في دور الدولةغياب في   بعض المديرين
ن دورها تخلي المؤسسات عفي مبررا مقنعا  والذي يعتبر المحفزة والقواعد الضوابط وضعخالل 

 . االجتماعي وغيرها من األسباب
على نقيض كل هذه التبريرات نجد أن هناك من بين هذه المؤسسات ورغم أن مساهماتها غير 

 الطفولة رعاية منظمات مساعدة :مثل  األخرى  االجتماعية الجوانب ببعض اكافية إال أنها تولي اهتمام
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 تنظيم االجتماعي، الطابع ذات دواتالن في ةالمشارك للمساجد، هبات الخاصة، االحتياجات وذوي 
 شهر مثل فقط، الدينية المناسبات في الخيري  بالعمل تهتم أخرى  ومؤسسات، القدم كرة في مقابالت
   .للمؤسسات المالية للظروف خاضعة إنما دورية، ليست االجتماعية البرامج هذه وكل ،رمضان

 تقديم...والندوات كالملتقيات العلمية للتظاهرات المالي الدعم تقديمقامت ب" NCA" مؤسسةفمثال 
فريقية أول امرأة جزائرية كدعم الرياضية، للتظاهرات المالي الدعم  الشمالي، تقديم القطب إلى تصعد وا 

بوالية أدرار، دعم  "باي يوسف"األثري  التراث، كترميم الموقع وحماية الثقافية للتظاهرات المالي  دعمال
تهلك، تشجيع الممارسات العادلة، المساعدة في الحمالت االجتماعية التي تقوم به جمعيات حماية المس

 .''ناس الخير''الحركات الشبابية كالجمعية الخيرية 
وكذا أجهزة دج  52222-45222توزيع مبالغ مالية تتراوح بين بهي األخرى  "رامي"قامت مؤسسة 
 ."بروبة"و" الحراش"بكل من مقاطعة وريا دون استثناء ي شهادة البكالالطلبة الناجحين فالكمبيوتر على كل 

كل تكاليف طية تغببناء المساجد  ،دعم العائالت المعوزة بكل مستلزمات األكل والملبس ،5221منذ سنة 
إنشاء  ."بروبة"وكذلك بناء مدارس قرآنية ومدرسة ابتدائية وأخرى متوسطة في منطقة  ،البناء والتجهيز

 .ه توظيف كل أبناء المنطقة البطالينمصنع للحافظات تم في
 الموارد البشريةالمساهمات المالية تجاه  مجال  .1

المؤسسة  مل، هذا التوجه يمكن تفسيره بوعيوجه المؤسسات محل الدراسة لتحسين شروط العتهو 
وهو ما يمكن توضيحه  ،بضرورة تحسين الجانب االجتماعي رغبة في تحسين المستوى االقتصادي

 (54)رقم  ي الجدولبالتحليل ف
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 العمالفي مجال  المقدمة من قبل المؤسسات محل الدراسة مجال المساهمات المالية(: 12)جدول رقم 

   (من رع %) 
 القيمة العظمى القيمة الدنيا االنحراف المعياري  يالمتوسط الحساب البيانات

 0,1312 0,1532 0,0000 0,6588 (FOR)  التكوين

 0,5169 1,3447 0,0000 5,6995 (TRT)  العالج

 0,4734 2,1810 0,0041 12,0184 (SI) األمن الصناعي

 1,9073 4,0693 0,0000 13,7952 (TRs)  النقل

 0,3947 0,5176 0,0000 1,6352 (RESTAU) اإلطعام

 0,0607 0,0900 0,0000 0,2557 (LOGTS) السكن

 3,4843 6,1176 0,3368 20,5876 (CF)المساهمات المالية  مجموع

 SPSS/VERSION20 برنامج الدراسة باستخدام بيانات معالجة على اعتمادا باحثةال إعداد من :المصدر

محل الدراسة لهذه الشريحة  من قبل المؤسسات المالية المقدمةالنسب نجد أن  (54)رقم من الجدول 
أكثر  وهذا ما وضحتهالعام   في القيم عن وسطها الحسابيكبير  مع تشتت 3,4843في متوسطها بلغت 
حجم ضح أيضا من خالل و هذا التفاوت بين المؤسسات يت ، 6,1176بـالمقدرة   االنحراف المعياري قيمة 

ذات الصلة  األنشطةتجاه بعض مساهمات مالية ال تقدم  مؤسساتهناك  أنحيث  ،المساهمات المقدمة
غلبها تعتبر أ ولو أنها في  بالعمال الصلة ذات األنشطة لبعضمؤسسات أخرى  تمتثل حين في ،بالعمال

من حيث نسبة المساهمات حيث األولى  المرتبة النقل يحتلو ، مساهمات ضعيفة جدا مقارنة برقم أعمالها
متوسط تبلغ نسبته السكن في مؤخرة الترتيب ب يأتي كقيمة قصوى بينما  1,9073بلغت في متوسطها 

0,0607.  
جاءت  ةنشطغلب األأ حيث أن بهذا المجال  المؤسسات محل الدراسة قلة  اهتمام تعكس هذه النتائج 

األدنى من الحد  والذي يشكل القاعدة األساسية لتحقيق ،في حدود ما يمليه قانون العمل وحماية العامل
أن عدم القيام ببعض مقابلتهم  تمن مديري المؤسسات الذين تمالبعض ويبرر   ،المسؤولية االجتماعية

ومن جهة أخرى أن هناك برامج ال تتطلب  ،المالية من جهة هامصادر عدم كفاية ع إلى يرجالنشاطات 
ال يتطلب موارد بشرية و يتميز ببساطة تركيبته  نوع النشاط في حد ذاتهف ؛مثال والتدريب كالتكوين القيام بها
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 version20 (spss) برنامج الدراسة باستخدام بيانات معالجة على اعتمادا باحثة ال إعداد من: المصدر
 

تؤثر  التي لعناصروتعتبره من ا العنصر امن تهتم بهذهذه المؤسسات بين وعلى العكس نجد من  .ةؤ كف
 .على األداء االقتصادي واألداء الكلي للمؤسسة

 :خدمة العمالءفي مجال مجال  المساهمات المالية  .0
 تركز وأصبحت وأنشطتها، عملياتها في ايأساس فاعال باعتباره ،عميللل المؤسسة رؤية اليوم تطورت

 أهم بين من عميلال رضا أصبح المنافسة شدة ومع، ) تكلفة/منتوج (من بدال (عميل/منتوج (الثنائي على
 مدخال يعتبر عمالئهاالمؤسسات ب فإن اهتمام اإلطار هذا وفي األداء، مؤشرات وأحد المؤسسة أهداف

 الوقت بالجودة وفي الخدمات تقديممع  السوق  ومعايير بقواعد بااللتزام االجتماعية المسؤولية لممارسة
 .غيرها من القواعدو  ،عمالءال وحقوق  مصالح على المحافظة المناسب،

سنعرض وبالتحليل المساهمات المالية المدفوعة من قبل المؤسسات محل الدراسة لخدمة ، وعليه
 :(55)رقم العمالء موضحة في الجدول 

 خدمة للعمالءفي مجال  المقدمة من قبل المؤسسات محل الدراسة مجال المساهمات المالية(:11)جدول رقم 
 (من رع %)

 القيمة العظمى القيمة الدنيا االنحراف المعياري  يالحساب المتوسط تالبيانا
 ISO 0,0235 0,00566 0,0000 0,2588تكلفة الحصول على 

 CQ 1.0011 0,37379 0,0106 0,97929تكلفة الرقابة على جودة المنتج 
 Cc 0,3744 0,3363 0,0106 0,9729المساهمات المالية ∑

 
بخدمة  المرتبطةالتي تقوم بها المؤسسات محل الدراسة و المالية  تإلى العمليا (55)رقم الجدول  يشير
بلغت في متوسطها وقد  ،الرقابة عليها الجودة ومصاريفالحصول على  من تكلفة والممثلة بكل ،العمالء

لمجموع النسب كل من االنحراف المعياري  في قيمة المساهمات يبرزهمتوسط تشتت مع   0,3744
نستخلص أن هناك ضعف في توجه المؤسسات محل الدراسة  أن يمكن، العمومعلى  0,3363 المساوي و 

تكلفة الحصول على جانب للمسؤولية االجتماعية من هذه الناحية خصوصا في  نحو الممارسة الفعلية 
  .22224 يزوغير متحصله على شهادة اإلبأن هناك مؤسسات نجد  حيثالجودة 
كون تكاليف الحصول  يرجع سببه في  22224االيزوعدم تبني بعض هذه المؤسسات مواصفة  إن
في إحدى المؤسسات محل الدراسة  إطار وبحسب تصريحاتمن جهة أخرى  ، من جهةهذا مرتفع  عليها
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تقرير تقديم يلزم المؤسسات حصولها على هذه الشهادة بل يطلب منها  اللقيام بعملية التصدير ا فإن
 .فقط  الجودة ن معهد مراقبة م النوعيةالتحاليل على 

لتبني  يالتوجه الفعل ضعفتتصف بمن األسباب أيضا التي جعلت المؤسسات محل الدراسة 
جمعيات حماية المستهلك والتي قد تضغط على مثل تراجع دور  المسؤولية االجتماعية تجاه العمالء هو

المستهلك الجزائري دى االستهالك الواسع للمنتوج  وقلة الوعي ل وأيضا ،هذه المؤسسات بتطبيق المواصفة
 .على سعر المنتج أكثر منه على جودته ااهتمامهتجدها تركز ينحدر من طبقة متوسطة فأغلبه 
عدم اهتمام المؤسسة بصحة  ال تعنياعية تجاه العمالء غياب الممارسة الفعلية للمسؤولية االجتم إن
حل الدراسة تهتم بعنصر الرقابة م المؤسساتكل جودة بل العكس حيث نجد أن  يوج ذوتقديم منت العميل

الذي أبرزته أكثر قيمة المدى المقدرة من خالل العمليات النقدية  المقدمة من طرفها و على جودة المنتج 
 .بالدرجة األولى لما لهذا المنتوج من أضرار عميل هذا حفاظا على صحة ال 2.26362ـب
 :البيئة في مجال  ات محل الدراسةلمؤسسات المالية لمساهمالمجال  .0

 طبيعة علىتحليل بيانات مساهمات المؤسسات محل الدراسة تجاه البيئة سنتعرف  خالل من
 :(58) رقم الجدول في ذلك يبدو كما البيئي، اإلطار ضمن تمارسها التي األنشطة

 البيئةمحل الدراسة في مجال لمؤسسات المقدمة من قبل االمساهمات المالية (: 10)جدول رقم 
 (من رع %)

 القيمة العظمى القيمة الدنيا االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي لبيانا
 0,1299 0,0000 0,0368 0,0181 المصاريف المتعلقة بتطبيق الئحة بيئة

 0,0111 0,0003 0,0032 0,0038 الحد من التلوث
 4,2304 0,0000 0,1424 0,1667 استهالك المياه

 0,7494 0,0000 1,2399 1,3880 استهالك الكهرباء

 4,3824 0,0035 1,1828 1,5767 المساهمات مجموع

 SPSS/VERSION20 برنامج الدراسة باستخدام بيانات معالجة على اعتمادا باحثةال إعداد من :المصدر

المساهمات المقدمة من قبل المؤسسات محل مجموع نسبة أن  (58)رقم  الجدول من خاللنالحظ 
هناك  أنيظهر  1,1828معياري  وبانحراف 1,5767ـ العام متوسطها في بلغتقد  البيئةتجاه الدراسة 

 . 4,3789%بـالمقدرة المدى تظهره أكثر قيمة  نسبال هذهمجموع  في اكبير  اتشتت
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 مسيري  استخالصا لما تقدم، يمكن أن نستنتج أن البيئة لم تنل حظها من االهتمام من قبل

المسجل لدى  األعمالتتميز بضعف النسبة مقارنة  برقم ة المقدم اتالمساهمف المؤسسات محل الدراسة
االهتمام هذا  نقصإن  ،لمجاالت المسؤولية االجتماعية بالمساهمات األخرى  أيضا مقارنة كل مؤسسة و 

برر  وكما أخرى ، من جهة الوعي بأهمية المحافظة على البيئة من جهة نقص :ألسباب منهايرجع 
عليه ليس و  ابيئي او تلوثأ اال يسبب أضرار ابلتهم  بأن نشاط المؤسسات تمت مقالمدراء الذين من بعض ال

ومنهم  ،من واجباتها األساسية أن ترصد مبالغ لغرض حماية البيئة ما دامت القوانين ال تلزم القيام بذلك
على الغازية والعصائر قوانين تشجع المؤسسات في مجال المشروبات رجع السبب إلى غياب أمن 

ي حماية البيئة بشكل طوعي حيث ال تحصل المؤسسات على أية امتيازات مقابل هذه المساهمة ف
،  أما فيما يخص التشتت الكبير في استهالك الكهرباء والماء لبعض المؤسسات فيرجع السبب اتالمساهم

    :لكذيوضح  (84)رقم والشكل  بيبسي وعلى سبيل المثال مؤسسة  لزيادة خطوط اإلنتاج
 استهالك الماء والطاقة لدى مؤسسة بيبسي للمشروبات الغازية: (02)شكل رقم 

 
 .من معطيات قسم المحاسبة بالمؤسسة :المصدر

بيبسي حيث انتقلت مؤسسة في  نسبي في استهالك كمية الماءيالحظ ارتفاع  (84) رقممن الشكل 
 أربع فوق ي أي ما 5248سنة دج  151,54 393 21 إلى 5242سنة دج  512,00 212 5منقيمة االستهالك 

دج   739,51 203 33 إلى 5242سنة  دج  151,54 393 21بينما انتقل استهالك الكهرباء من  أضعاف
نجد أن هناك من  نمايب 5222جديد عام   إنتاجيإلى  تركيب خط  االرتفاع هذاويرجع سبب  5248سنة 

حيث  كهرباء والماءل ترشيد الها من خالئسين أدالتح المؤسسات من  وجدت في االلتزام البيئي مدخال
 من خالل اقتناء محطة السترداد مياه الشطف بقيمةالماء حماية على " NCA " ةرويبعملت مؤسسة 
، اقتناء مخزن معقم للمياه في حاالت حدوث أي تعطل فني بقيمة استثمار دج 6252222 استثمار تقدر بـ
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قامت المؤسسة كما  ،ماية طبقة األزون وح ،حماية الجو نشاء محطة لتصريف مياهإدج،  54222222
دج  تم   38222222 وقدرت تكلفة  االستثمار بـ R134نوع  إلىR22  بتغيير  المبردات ذات النوع 

بدل من الزيت الثقيل حتى تقلل المؤسسة من تلوث الهواء وكذلك ( Gasoil)زيت قزوال أيضا  استخدام 
ستخدام اهذا كله قامت المؤسسة بجانب  إلى ،دج 4222222من تلوث التربة والمياه  بتكلفة استثمار

 .التي تطبق نظام إدارة الجودة البيئية أساليب فعالة وتكنولوجيا متطورة لمعالجة النفايات
 أغلفة: البيئة على وخطر ا تلويث ا أقل أغلفة لمنتجاتها مؤسسة بيبسي اختارت المسعىنفس  ظل وفي

 بنسبة وأخف خفيفة أ نها كما والتدوير، للرسكلة للترميد، للتحلل، ةقابل أغلفة وهي ،(Tetra Pak)نوع  من
 ،والبيئية االقتصادية الحلول أفضل تقدم فهي وبالتالي مضت،في سنوات  عليه كانت مم ا مقارنة %20
ا إنتاجها تم   عالمي ا فيها موثوق  أغلفة  البعد ذات النظيفة الصناعية والمناهج االختبارات أدق على بناء 

 البيانات كتابة في  تستعمل إذ البيئة على السلبية تأثيراتها حد ألقصى تخفض بطريقة مصم مة بيئيال
 المسترجع الزجاج عضوية وكذلك استعمال مذيبات وبدون  الثقيلة المعادن من خالي حبر الغالف على

 .وتعبئته تعقيمه إلعادة
  :بيانات األداء الماليوتحليل  عرض: ثانيا

ن بيانات معدل دوران األصول ومعدل العائد على األصول كما هو موضح في سيتم عرض كل م
يستخدمان في قياس مستوى تطبيق المسؤولية  المؤشرينمن  باعتبار أن كال لين المواليينالجدو 

 .تتولد بالضرورة عن تطبيق المسؤولية االجتماعيةيفترض أن يمثالن مخرجات  ااالجتماعية  ألنهم
 المالي في المؤسسات محل الدراسة األداءمؤشرات  (:10)جدول رقم 

 القيمة العظمى القيمة الدنيا االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البيان
RA 0,9085 0,3790 0,3303 1,6210 

ROA 0,0487 0 ,0465 0,0303- 1,6210 

 SPSS/VERSION20 برنامج الدراسة باستخدام بيانات تحليل على اعتمادا لباحثةا إعداد من  :المصدر
دينار  2 9085,يولد في المتوسط كأصول  إضافياستثمار دينار  أننالحظ  (51)رقم من الجدول 

 .جزائري دينار   0,3790يعكسه االنحراف المعياري المقدر بـ متوسط مع تشتت   األعمالرقم من جزائري 
 اجزائري ادينار  0,0487ولد كأصول ي إضافياستثمار دينار  مؤشر العائد على األصول فإن فيما يخصو 

  0,0465يعكسه االنحراف المعياري المقدر بـكبير بين المؤسسات  صافية مع مالحظة تشتتكنتيجة 
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ــالمقدرة ب هو وجود مؤسسات محققة لنتائج سالبة تبرزها القيمة الدنيا يالمتوسط الحسابوالسبب في تراجع   ــ
(0,03). 

حول رأيهم عن الدراسة  محل  المؤسسات مدراء لبعض مقابلتنا خالل من استخالصه تم ما إن
 ،عنها نيراض ريغ هم هذه النتائج وبين منبن و من هم راض :ناالنتائج المحققة تب ين لنا أن هناك فئت

ي ف الخارجية اتيالطلبى مستو  تدني :أسباب تعيق عمل المؤسسات من بينهالوجود  مبررين عدم الرضا
 إلىاعية واالقتصادية التي تعاني منها الدول المجاورة مثل تونس وليبيا الظروف السياسية واالجتم ظل 

، المنافسة القوية، (، الفواكه المستعملةالسكر)التحكم في التكاليف، ارتفاع في المادة األولية  جانب عدم 
 .وغيرها من األسباب فاع  الفائدة على القروض البنكيةارت، وغياب سياسية تسويقية واضحة

 .، النتائج والمقترحاتمناقشة الفرضيات: الثالث المبحث
لمؤسسات ة االجتماعية والميزة التنافسية مستوى تطبيق المسؤولي بيناألثر المبحث  هذا يتناول
 النتائج تحليل خالل منوأسس الميزة التنافسية  محل الدراسة لمؤسساتباالغازية والعصائر المشروبات 

 :اآلتية مطالبال ضوء في للدراسة االفتراضي المخطط سريان ىمد من والتحقق الفرضيات واختبار
  .مناقشة فرضيات الدراسة :المطلب األول

   الدراسة في المؤسسات محل جتماعيةاالمستوى تطبيق المسؤولية قياس  :أوال
محل الدراسة والتي تقوم  جل الوقوف على مدى تطبيق المسؤولية االجتماعية في المؤسساتمن أ

مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية في المؤسسات محل الدراسة " :فرضية األولى والتي مفادهاالعليها 
  :سنحاول تقسيم هذا الفرع إلى أربع نقاط أساسية "يعتبر متوسطا في المتوسط

 :مستويات تطبيق المسؤولية االجتماعية .2
ؤولية االجتماعية في تحديد مستويات تطبيق المس للبيانات التطويقي التحليلتم اعتماد  

القياس النقدي لتأثيرات عمليات المؤسسات محل الدراسة في  مثل بالمؤسسات محل الدراسة، حيث
مخرجا له، مرورا بأربع نقاط توسعة  المالي ألداءا ومؤشرات  للنموذجمدخالمجاالت المسؤولية االجتماعية 

بهدف التقليل قدر اإلمكان  ثبات الغلة فرضيةلذي يستند إلى ا( CCR)  نموذجبإتباع هذا و  منا للتحليل
 اإلخراجيتجاه اال على التركيزو  ،من المشاهدات التي يكون فيها مستوى التطبيق مساويا للواحد الصحيح

من قيود اتجاه تبنيها  مؤسساتالذي يفترض أننا نهدف إلى تعظيم األداء المالي في ظل ما يفرض على ال
في قياس مستويات  -كما سبقت اإلشارة إليه–احية الضريبية للمسؤولية االجتماعية خاصة من الن
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كما هو تلخيص النتائج المتحصل عليها  ويمكن  ،الحالية الدراسة غرض يخدم بما المسؤولية االجتماعية
 .(85)رقم  والشكل، (52)ن  الجدول رقم موضح  في كل م

 
        

 
 
 
 
 
 

 SPSS20 و SIAD V3 برنامجي باستخدامالدراسة  بيانات تحليل على اعتمادالباحثة ال إعداد من  :المصدر

 المؤسسات ؤولية االجتماعية فيمستوى تطبيق المس أن (85)رقم مدونة في الجدول ال النتائج تبين
، مقبوالوهو ما يعتبر  %56 ما يقارب المتوسطبلغ في خمس سنوات المدروسة خالل ال راسةالد محل

معدالت أداء مالي تتوافق وأعباء  تحقيق منالمؤسسات في المتوسط  مكنوتعكس هذه النسبة مدى ت
 وهو %55.52يم عن وسطها الحسابي بمعدل المسؤولية االجتماعية التي تحملتها، مع تسجيل انحراف للق

أي مؤسسات تعتبر ضعيفة جدا في تطبيقها ألبعاد المسؤولية  ؛معدل مرتفع يبرز وجود قيم متطرفة
االجتماعية بما ينعكس على األداء المالي لها فهذا الصنف من المؤسسات قد تحمل تكاليف مسؤولية 

قارنة ببقية المؤسسات والتي تكون حققت م بهاالمالي اجتماعية ضخمة جدا لم تحسن من معدالت األداء 
، ففي حين كان اهتمام الصنف مالية عوائدتوازنا بصرفها مبالغ توافقت إلى حد كبير مع ما حقق من 

األول بالمسؤولية االجتماعية عشوائيا، ركز الصنف الثاني على حسن استغالل مزايا المسؤولية 
تظهر أين  (ليل التطويقي للبيانات قائم أساسا على المقارنة المرجعيةيتم التذكير أن التح) االجتماعية

ما يفوق النصف من  أي بمستوى تطبيق كاملتتصف  مشاهدة 82من بين  مشاهدة 46 نتائج أنال
 للبيانات التطويقي التحليل بحسب يفترضوالمشكلة بذلك الحدود المثلى حيث  المؤسسات محل الدراسة 

أي أن المساهمات المقدمة من قبل هذه المؤسسات في مجال  ؛الثابتة الحجم دياتاقتصا خط على تقع أن
استغلت استغالال أمثال انعكس على المسؤولية االجتماعية ورغم ما تنطوي عليها من تكاليف إال أنها 

 مستوى تطبيق المسؤولية البيان
 االجتماعية

 75,7847% الحسابي المتوسط
 77,2072% االنحراف المعياري 

 16,2846% القيمة الدنيا
 100,0000% القيمة العظمى

مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية في : (10)جدول رقم
 المؤسسات محل الدراسة

          مستوى تطبيق المسؤولية : (01)شكل رقم 
 االجتماعية في المؤسسات محل الدراسة
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ك مقارنة ببقية المؤسسات التي تقع تحت خط اقتصاديات الحجم الثابتة مشيرة بذل مؤشرات أدائها المالي
  .إلى ضعف التوافق بين المسؤولية االجتماعية واألداء المالي

  
 :متوسط معدالت مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية لدى مختلف المؤسسات محل الدراسة .1

باعتبار أن مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية هام جدا ضمن دراستنا، فسنحاول تحليله لدى كل 
 (:88) رقم يوضحه الشكل مؤسسة على حدى ولكل سنة وفق ما

 متوسط معدالت مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية  لدى مختلف  (:30)شكل رقم 
 المؤسسات محل الدراسة

 
 SIADV3برنامج  باستخدام باالعتماد على معالجة بيانات الدراسة  باحثةمن إعداد ال:المصدر

وقد  ،تلف المؤسسات محل الدراسةدرجة تطبيق المسؤولية االجتماعية في مخ أعالهيظهر الشكل 
للمجال  الدرجة ضعيف جداأعطيت  إذا ما .حددت مستويات التطبيق لكل سنوات الدراسة على حدى

، درجة [0.99,0,76[، درجة مقبول  [0,51 ,0.75[، درجة متوسط [26, 0, 0.50[درجة ضعيف، [0.25,0[
، وهي بمستوى تطبيق كامل تتصف  سةمن المؤسسات محل الدرا %22أكثر من ، نجد أن   1ـكاملة ل

من المؤسسات  10%نسبته  ما المستوى المقبولضمن  ، وتصنفمرتبة بدرجة تكرارها كوحدة اتخاذ قرار
يعادل  ماالكامل، أما مستوى التطبيق  جهود كبيرة لبلوغبذل  عليها، بحيث ال يتوجب محل الدراسة

مجهودات معتبرة لبلوغ ذه المؤسسات بذل يتطلب من هتوسط حيث مبمستوى تطبيق فتتصف  %13,33
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بالمسؤولية  االلتزامفي من المؤسسات محل الدراسة  16,66%تتأخر الكاملة، و مستوى التطبيق  درجة
التي تنص و  محل االختبار وعليه نرفض الفرضية ،حيث يصعب عليها بلوغ المستوى الكامل االجتماعية
، فمستوى "ضعيففي المؤسسات محل الدراسة  مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية" :على أن

ليندرج بذلك ضمن المجال المقبول  %11التطبيق يعتبر مقبوال عموما في ظل متوسط حسابي يقارب 
]0.99,0,76]. 
 :اآلتي النحو الخمس السنوات رتبت المؤسسات على وفي المتوسط وعلى مدار إجماال

 محل الدراسة في المتوسط ية للمؤسساتاالجتماع ةمعدالت تطبيق المسؤولي(: 03)شكل رقم

 
 SIADV3برنامج  باستخدام معالجة بيانات الدراسة باالعتماد على  ياحثةمن إعداد ال:المصدر

محل الدراسة  المؤسسات المسؤولية االجتماعية لدى  معدالت تطبيق ،(81)رقم  الشكل يوضح
كامل للمسؤولية االجتماعية حيث  بمستوى تطبيقعلى المرتبة األولى  "يبيبس"مؤسسة حيث حصلت 

   مستوى تطبيق جيد قدر في المتوسط بـب "رامي" في المرتبة الثانية مؤسسةها تلي الدرجة الكاملةبلغت 

 قدر بـ مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعيةالمرتبة الثالثة وبمتوسط  "رويبة" مؤسسةبينما احتلت ، 0,96

مؤسسة كل من  ت جاءبينما ، 0,78بمتوسط ى المرتبة الرابعة عل" بوعالمحمود "وتحصلت مؤسسة  0,93
 .0,36، 0,48 وبمتوسط حسابي على الترتيب األخيرتينفي المرتبتين  "مامي"و "صرموك"

ن هذا الضعف في مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية  لدى هو أاالعتبار  خذ  بعينؤ ي ن أكثر ماإ
مصادر المالية حيث نجد أنها مؤسسات صغيرة من الكفاية الالحجم و مرده  "مامي"و" صرموك"مؤسسة 

الحجم ومصادرها المالية قليلة بينما شكلت مثيلتها ذات الحجم الكبير والكفاية من المصادر المالية 
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تطبيق المسؤولية االجتماعية لدى  أنما يمكن تفسيره من هذا كله  ،من مستوى التطبيق المستوى الجيد
بل من قناعة وثقافة مسيري هذه المؤسسات حول مفهوم المسؤولية االجتماعية  االمؤسسات لم يكن نابع

 .كان نتيجة لتوفر المصادر المالية ولمكانة المؤسسة ومركزها في السوق 
 :تباين المؤسسات محل الدراسة فيما يتعلق بمعدالت تطبيق مجاالت المسؤولية االجتماعية .0

القائم على مقارنة متوسطات تطبيق " Anova à 1 facteur"اختبار اعتماد جل معرفة التباين تم أمن 
رقم ، والجدول في الدراسة والمحققة في كل مؤسسةالت المسؤولية االجتماعية المعتمدة اكل مجال من مج

 :لكذيوضح  (56)
 معدالت تطبيق مجاالت المسؤولية االجتماعية للمؤسسات محل الدراسة (:11)جدول رقم 
مجال المسؤولية 

 تماعيةاالج
 

 المؤسسات

 تجاه البيئة تجاه العمالء تجاه العمال تجاه المجتمع
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 1,26 15,26 1,37 8,23 1,83 6,8 0,18 0,69 مامي

 4,39 36,56 1,35 3,99 2,23 15,28 0,22 15,28 كصرمو 

 3,81 6,47 0,37 0,59 44,85 16,39 4,48 16,39 حمود بوعالم

 7,17 2,27 1,26 1,68 0,77 4,22 0,77 0,42 رامي

 3,86 6,42 0,89 0,75 3,06 6,28 0,30 0,62 بيبسي

 0,78 7,13 3,74 0,36 75 ,1 1,24 1,75 1,24 رويبة

 F 6,140 59,257 57,59 42,698إحصائية 

الداللة مستوى 
  sig  اإلحصائية

0,001 0,000 0,000 0,000 

 SPSS 20 . اعتمادا على معالجة بيانات الدراسة باستخدام برنامج باحثةال إعدادمن  :المصدر
وجود تباين في تطبيق مجاالت المسؤولية االجتماعية لدى يالحظ ( 56) رقم من خالل الجدول

والتي لكل مجال من المجاالت  sig اإلحصائيةة الداللمستوى حل الدراسة تعكسه قيمة المؤسسات م
فيما يخص مجال المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع  تصنف مؤسسة  .2.222قل من أ كلها جاءت
  ـب صرموكتليها مباشرة مؤسسة  16,39%ـب ر نسبتهقدتفي المرتبة األولى بمتوسط حسابي  بوعالم حمود

 بالترتيبو في المراتب األخيرة وبمتوسطات حسابية تبلغ  وبيبسي راميوتأتي كل من مؤسسة %15,28
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لدى كل كما يالحظ أيضا اختالف بين السنوات في تطبيق للمسؤولية االجتماعية  ،0,62، 0,69ـ
نه يظهر جليا لدى أغلبهم إال أ ا االختالف بتشتت ضعيف لدى ذن جاء ها  و  المؤسسات محل الدراسة

حجم المساهمات المقدمة في  اتذبذبا ما يعكس  ذوه 1,75تقدر نسبته بانحراف معياري  رويبةسسة مؤ 
 .في الغالب غير دورية ومنتظمة ن تكو والتي 

تليها  8,23 قيمتهبمتوسط حسابي يبلغ  في المرتبة األولى مامي مؤسسةمجال العمالء تصنف في 
في المرتبة  رويبة وتأتي مؤسسة ،3,99 قيمتهحسابي بمتوسط  في المرتبة الثانية صرموك مؤسسةدائما 

مع تشتت كبير بين سنوات التطبيق لدى كل من المؤسسة نفسها ، 0,36 ـاألخيرة بمتوسط حسابي يقدر ب
وفيما يخص مجال  اوأخير .  0,89 ،3,74بـوعلى الترتيب تقدر  قيمتهبانحراف معياري  بيبسيومؤسسة 

ضعيف بين سنوات  توبتشت  36,56 بمتوسط حسابي األولىمرتبة في ال  صرموكتصنف مؤسسة  البيئة
بين السنوات من  س عال  بتجان مامي تليها مؤسسة 4,3 ـنسبة االنحراف المعياري بحيث تقدر  التطبيق 

، لتأتي في المرتبة 1,26 والمقدرة بـبرزه نسبة االنحراف المعياري المساهمات المقدمة وهو ما تحيث نسبة 
  تلغب بمتوسط حسابي راميمؤسسة  وأخيرا ،7,13بـ  قيمتهبمتوسط حسابي تقدر  رويبة سةالثالثة مؤس

قيمة  أكثرمن حيث حجم المساهمات المقدمة تبرزه  مع تشتت كبير بين سنوات الدراسة 2,27 قيمته
 .7,17بـ قدرت قيمته  يذاالنحراف المعيار ال

ن تطبيق مجاالت المسؤولية االجتماعية استخالص نقطتين أساسيتين بشأو  يمكن استنتاج ،وعليه
 وذتحليل التباين واختبار  للبيانات التحليل التطويقيالمؤسسات محل الدراسة من خالل نتائج  لدى 

 :الواحد المعيار
تختلف مؤسسات الدراسة في تركيزها على تطبيق مجاالت المسؤولية االجتماعية خالل  :أوال -

يعكسان  ماكونه مام بالجانب االجتماعي الموجه للعمال وللبيئة االهت فترة الدراسة مع تقاربها في
 .من قبل كل المؤسسات هالحد القانوني الواجب تطبيق

مقارنة بما  ةعتبر كبير تمن قبل بعض المؤسسات برغم أن المساهمات المالية المقدمة  :ثانيا -
ت األداء المالي إال أن تناسب مصاريف المسؤولية االجتماعية مع معدال  تقدمه مثيالتها

من التعبير عن مدى فعالية استغالل هذه المؤسسات لمصاريف المسؤولية من يمكننا المحققة 
ستراتيجية التي تتبعها يتوجب أن تعيدها من وضعها المالي، فمهما كانت اال أجل التحسين

مالي  للهدف األساسي من وجودها وهو االستمرارية التي تقوم أساسا على تحقيق معدالت أداء
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، فمستوى المسؤولية (مع مراعاة أن األداء المالي عرف تطورا ملحوظا في سبل قياسه)جيد 
 . االجتماعية ال يعتبر جيدا بالنظر للمبالغ المالية التي تم صرفها بل لعوائد هذه المبالغ

لمرتبة األولى وهو ما يعكس جاءت في ا بيبسيمؤسسة بالنظر للمؤسسات محل الدراسة نجد أن 
مصاريف المسؤولية االجتماعية مع معدالت األداء المالي المحققة مقارنة ببقية المؤسسات، مما  وافقت

كان في محله فانعكس على األداء المالي مقارنة  مؤسسة يثبت أن توجيه المصاريف من قبل مسيري ال
قية المؤسسات في ، في حين تتابع بللبيانات التحليل التطويقيببقية المؤسسات كمبدأ أساسي في عمل 

في متوسط الخمس سنوات مما يثبت أن صرف مبالغ على المسؤولية  بيبسيترتيبها وتقل عن مؤسسة 
االجتماعية كان عشوائيا غير مدروس كهدف استراتيجي، مع األخذ بعين االعتبار فكرة أن المسؤولية 

  .القصيرالمدى المتوسط والبعيد أفضل من المدى   االجتماعية تظهر نتائجها على
 :األبعاد األكثر تأثيرا على مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية .0

األكثر تأثيرا على مستوى تطبيقها، سيتم اعتماد اختبار مقارنة  لتحديد أبعاد المسؤولية االجتماعية
 :المتوسطات، حيث سيتم تقسيم المشاهدات إلى مجموعتين أساسيتين بناء  على مستوى التطبيق

 ".2"، وتمنح له قيمة 0,5إذا كانت الدرجة أقل من أو يساوي : يق ضعيفمستوى التطب -
 ".4"، وتمنح له قيمة 0,5إذا كانت الدرجة أكبر من : مستوى التطبيق جيد -

 :يلخص أهم النتائج( 55)الجدول رقم 
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ات محل في المؤسس األبعاد المؤثرة على مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية(: 11)الجدول رقم 

 الدراسة
 القرار مستوى الداللة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي مستوى التطبيق األبعاد

  CCالعمالء
1 0,0057 0,0032 

 مرفوض 0,058
2 0,0030 0,0032 

 CEالبيئة
1 0,260 0,0123 

 مقبول 0,003
2 0,0121 0,0095 

 CSالمجتمع
1 0,0356 0,0673 

 مرفوض 0,968
2 0,0346 0,0605 

 CFالعمال
1 0,0034 0,0024 

 مرفوض 0,999
2 0,0034 0,0057 

 SPSS 20 . اعتمادا على معالجة بيانات الدراسة باستخدام برنامج باحثةمن إعداد ال :المصدر
أن البعد الوحيد الذي أحدث الفرق بين مستويات تطبيق المسؤولية ( 55)يتضح من خالل الجدول 

هي مؤسسات لم  0,5لبعد البيئي، حيث أن المؤسسات التي حققت مستوى تطبيق يفوق االجتماعية هو ا
مقارنة بتلك التي حققت مستوى تطبيق اعتبرناه ضعيفا ضمن  في المتوسط تتحمل تكاليفا مرتبطة بالبيئة

ت يعكس عدم تحكم المؤسساهذا االختبار، وهو ما يبرزه التباين في معدالت المتوسطات الحسابية، مما 
المؤسسات في تكاليف البيئة، وهو ما ينطبق على بقية األبعاد تقريبا، حيث أن المؤسسات التي اعتبرناها 

 .جيدة في المتوسط أنفقت أقل مقارنة بتلك التي تعتبر ضعيفة
درجة البالنسبة للمؤسسات التي لم تحقق  دخالتالتحسينات على الم DEAوتقترح نتائج أسلوب 

تطبيق  بيق المسؤولية االجتماعية، ويمكن توضيح الفروق في معدالت مستوى الكاملة في مستوى تط
 :(53)رقم من خالل الجدول مثلى لا المسؤولية االجتماعية غير
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المقدمة في مجال المسؤولية االجتماعية  تحسينات في المساهمات  المالية  (:11)جدول رقم 

 .من قبل المؤسسات محل الدراسة

 العمالء البيئة لعمالا المجتمع المؤسسات

 الفرق  المعدل الفعلي الفرق  المعدل الفعلي الفرق  المعدل الفعلي الفرق  لالمعد الفعلي
 0,424- 0,399 0,823 00 1,526 1,526 0 0,686 0,686 0,416 0,686 0,270 مامي

 0 0,399 0,399 00 3,656 3,656 0 1,528 1,528 1,292 1,528 0,236 صرموك
 0 0.059 0,059 00 0,648 0,648 1,17- 15,22 16,39 15,64 16,39 0,743 بوعالم.ح

 0,036- 0.132 0,168 00 2,274 2,274 0 0,422 0,422 0,11- 0,422 0,534 رامي
 0 0,758 0,758 00 0,642 0,642 0,06- 0,572 0,632 0,604 0,632 0,028 بيبسي
 0 0,036 0,036 00 0,713 0,713 0 1.247 1,247 0,984 1,247 0,263 رويبة

 SIAD V3برنامجاعتمادا على معالجة بيانات الدراسة باستخدام  باحثةمن إعداد ال :المصدر
 ماميعلى مؤسسة نه يجب أالقول يمكن  (53)رقم من خالل  نتائج التعديل الظاهرة في الجدول  

ما بتطويق البيانات  في مجال المجتمع  وحسب ما طلبه نموذجمساهماتها المالية  رفعأن تعمل على 
بلوغ المستوى من أجل  %,150بحوالي  في مجال العمالءأن تخفض و  % ,630يعادل  وفي المتوسط 

من نسبة مساهمتها في مجال الرفع  صرموكعلى مؤسسة بينما يجب  ،األمثل من المسؤولية االجتماعية
نسبته في المتوسط  ما رفعت هي األخرى عليها أن حمود بوعالممؤسسة . 1,29%بما يقدر بـ المجتمع 
في مجال   1,17%نسبته في المتوسط  ماأن تخفض و   من المساهمات في مجال المجتمع  %15,64
أما مؤسسة رامي فعليها ولبلوغ المستوى الكامل من تطبيق المسؤولية االجتماعية  تخفيض من  ،العمال

، على التوالي0,036% ، 0,11%بمقداروفي مجال العمالء  نسبة المساهمات المالية في مجال المجتمع
من نسبة المساهمات وبشيء بسيط يقدر تخفيض اليتطلب منها  بيبسى بينما يظهر على مؤسسة

في  رويبةمؤسسة  رفعوت ،0,604%في مجال العمال وأن ترفع في مساهماتها تجاه المجتمع بــ .0%26 ـب
 .في المتوسط  0,984%مجال المجتمع بـ

غلب المساهمات المالية المطلوب تعديلها هي أ  نج تطويق البيانات فإوحسب نموذ ،إجماال
مساهمات مالية مقدمة من قبل المؤسسات محل الدراسة في مجال المجتمع  لتأتي بعدها المساهمات في 

وتلخص ، البيئةغلب هذه المؤسسات المستوى الجيد في مجال أ بينما حققت  والعمال، مجال العمالء
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بة فكرة ضرورة تخفيض أي تكلفة تتحملها المؤسسة ال يقابلها عائد، فالمؤسسات التي التعديالت المطلو 
فرض عليها التعديل هي مؤسسات لم تحسن استغالل مساهماتها في المسؤولية االجتماعية مما يستلزم 

على مؤسسات أخرى الرفع من إنفاقها في مجال المسؤولية مل على ترشيد إنفاقها، بينما فرض الع
تماعية بالنظر إلى أن أي دينار إضافي مدفوع كمساهمات في إطار المسؤولية االجتماعية يولد االج

ستراتيجية تبرز بشكل أفضل على أن نتائج المسؤولية االجتماعية كابالمقابل عائدا ماليا، يتم التأكيد دوما 
ال  في المدى )الجتماعية تكلفة من وجهة نظر معارضي المسؤولية ا اعتبرتالمدى المتوسط والبعيد، وا 

 (.القصير
محل  الغازية والعصائرلمسؤولية االجتماعية لمؤسسات المشروبات اأثر مستوى تطبيق : ثانيا
 .في ترقية الميزة التنافسيةالدراسة 

 إحصائيةيوجد أثر ايجابي ذو داللة : "نهأعلى  التي تنصسيتم اختبار الفرضية الرئيسة الثانية 
المشروبات الغازية والعصائر محل الدراسة في ترقية لمؤسسات ة االجتماعية المسؤوليلمستوى تطبيق 
وذلك من خالل أربع فرضيات فرعية مرتبطة مباشرة بإشكالية الموضوع على النحو "  الميزة التنافسية

 :التالي
محل الدراسة  المشروبات الغازية والعصائر أثر مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية لمؤسسات .2

 .(إنتاجية العامل)الكفاءة رقية في ت
لمستوى تطبيق  إحصائية إيجابي ذو داللة أثر يوجد" :نهأعلى  األولى لفرضية الفرعيةتنص ا

)  الكفاءةفي ترقية الغازية والعصائر محل الدراسة لمؤسسات المشروبات  المسؤولية االجتماعية
 ." (إنتاجية العامل

وقوة االرتباط بين  لمعرفة درجة التأثيراالنحدار البسيط   ه الفرضية تم استخدام تحليلذالختبار ه
الصيغة الرياضية وفق  إنتاجية العامل كمتغير تابع ومستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية كمتغير مستقل،

 :التالية
Prdtyi=B0+B1RSEi+𝜺 

- Prdty :انتاجية العامل؛ 
- B0 :الباقي الثابت؛ 
- B1 :؛ميل معادلة النموذج 
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- RSE : ؛االجتماعيةتطبيق المسؤولية  مستوى 
 

ا كما أوضحته، وهذا بعد التأكد من صالحية استعمال االختبار من خالل حساب معامل االرتباط      
 .الجدول اآلتينتائج 

من خالل حساب معامل  الكفاءةاختبار صالحية نموذج االنحدار البسيط الخاص ب : (11)جدول رقم
 .االرتباط

 معامل االرتباط
تطبيق  مستوى (

المسؤولية 
 )الكفاءة / االجتماعية

R مستوى الداللةsig  القرار 

 مقبول 0,006 0,494

 SPSSمن إعداد الباحثة اعتماد ا على معالجة تحليل البيانات باستخدام برنامج: المصدر
الدراسة وهو ما  ابن متغير طردية موجبة وجود عالقة ارتباط متوسطة تبرز النتائج المتوصل إليها 

االرتباط هذه بين المتغيرين انعكست نسبة  ،50%الذي قارب  (R de pearson) يوضحه معامل االرتباط
ما يبرزه  د عالقة خطية تجمع المتغيرين وهومباشرة على معطيات تحليل التباين لتبرز بذلك إمكانية وجو 

ما يبين  5%ـبر لمقدوا به المعمول الخطأ مقدار من أقل وهو0,6%الذي بلغ( R)المعاملمستوى داللة 
صالحية االنحدار الخطي البسيط المراد اعتماده في اختبار فرضية الدراسة التي تم صياغة فرضيتيها 

 :العدمية والبديلة كما يلي
 H0 : لمستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية لمؤسسات  إحصائيةال يوجد أثر ايجابي ذو داللة

 .(إنتاجية العامل) الكفاءة  في المشروبات الغازية والعصائر محل الدراسة
 H1 : لمستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية لمؤسسات  إحصائيةيوجد أثر ايجابي ذو داللة

 .(إنتاجية العامل) الكفاءة  فيالمشروبات الغازية والعصائر محل الدراسة 
إلى برنامج بيانات المتغيرات  إدخالهاتين الفرضيتين وتأكيد إحداهما ونفي األخرى تم  الختبار

SPSS   الخاصة بمستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية وحساب معلمات نموذج االنحدارB1  والباقي
 (:52)وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول  B0الثابت 
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ثر مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية الخطي البسيط أل نتائج نموذج االنحدار : (01)جدول رقم

 (إنتاجية العامل)الكفاءةفي ترقية  محل الدراسةلمؤسسات 
 sigمستوى الداللة tقيمة  الخطأ المعياري  ر المعلمةامقد المعلمة

0 6,148 0,189 32,547 0,000 

1 0,6991 0,232 3,006 0,006 
 R2=%24,4 معامل التحديد

 Prdtyi=6,148+0,6991RSEi+𝜺 المعادلة

 spssات برنامج اعتمادا على مخرج باحثةمن إعداد ال: المصدر

نتاجية العامل، يبرز  انطالقا من معادلة االنحدار لكل من مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية وا 
االجتماعية بدرجة واحدة فإن إنتاجية العامل  ةمستوى تطبيق المسؤولي( تحسنا أو تراجعا)أنه كلما تغير 

 موجب ، واألثر فيما بينهما يبقى طرديا1الذي تعبر عنه المعلمة 0,69بمعامل(تحسنا أو تراجعا)تتغير 
 .اإليجابية قيمة هذا المعامل

 من حيث معنوية النموذج من عدمه، يبرز مستوى الداللة وجود أثر دال من الناحية اإلحصائية بلغ

رضية البديلة ، وعليه يتم قبول الف%2وهو أقل من مستوى الداللة المعتمد في الدراسة والمقدر بـ ,6%0
ايجابي ذو داللة إحصائية لمستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية لمؤسسات  أثريوجد : "دهاالتي مفا

 .(إنتاجية العامل) المشروبات الغازية والعصائر محل الدراسة على الكفاءة 
 
محل الدراسة   المشروبات الغازية والعصائر أثر مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية للمؤسسات .1

 تجالمن في ترقية جودة

لمستوى تطبيق المسؤولية إحصائية ايجابي ذو داللة  وجد أثري " :هأنتنص هذه الفرضية على 

لتأكيد هذه و  ،"منتج الفي ترقية جودة لمؤسسات المشروبات الغازية والعصائر محل الدراسة االجتماعية 
إنتاجية العامل رتباط بين لمعرفة درجة التأثير وقوة االاالنحدار البسيط تم استخدام تحليل الفرضية أو نفيها

 :الصيغة الرياضية التاليةوفق  المسؤولية االجتماعية كمتغير مستقل،بيق كمتغير تابع ومستوى تط
+𝜺RSEi1ß+0ßQuali= 

Qual) :الجودة) 
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يلخص نتائج  والعتماد نموذج االنحدار البسيط وجب التأكد من صالحية استعماله، والجدول الموالي
 .Rلك بحساب معامل االرتباط وذ،ختبار الصالحيةا

اختبار صالحية نموذج االنحدار البسيط الخاص بجودة المنتج وفق معامل  : ( 02)جدول رقم .
 .Rاالرتباط 

 معامل االرتباط
 )جودة المنتج / مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية(

 

R مستوى الداللةsig  القرار 

 مرفوض 0,649 0,087

 SP SSحثة اعتماد ا على معالجة تحليل البيانات باستخدام برنامجمن إعداد البا :المصدر

الدراسة وهو ما  ابن متغير موجبة تبرز النتائج المتوصل إليها وجود عالقة ارتباط ضعيفة جدا 
نسبة االرتباط هذه بين المتغيرين انعكست مباشرة على  ،0,9%يوضحه معامل االرتباط الذي قارب 

المتغيرين جود عالقة خطية ذات داللة إحصائية تجمع عدم و برز بذلك إمكانية معطيات تحليل التباين لت
 به المعمول مقدار الخطأ منأكبر  وهو 64,9%الذي بلغ  Rوهو ما يبرزه مستوى داللة معامل االرتباط 

 لذا ،، ما يوضح عدم صالحية االنحدار الخطي البسيط المراد اعتماده في اختبار فرضية5% ـب والمقدر
 ،عالقة بين المتغيرينما إذا كانت هناك أصال وهذا لمعرفة  عبمعامل كاي مر د تم اللجوء إلى استخدام فق

 :وقد تم صياغة الفرضية العدمية والفرضية البديلة لهذا االختبار كما يلي
H0:" المشروبات  لمؤسسات االجتماعية لمستوى تطبيق المسؤولية إحصائيةداللة عالقة ذات وجد تال

 ."جودة المنتجترقية ية والعصائر محل الدراسة مع الغاز 
H1:" لمؤسسات  لمستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية إحصائيةداللة عالقة ذات وجد ت

 ."جودة المنتجترقية الغازية والعصائر محل الدراسة مع المشروبات 
 :الموالي يوضح نتائج اختبار كاي مربع الجدول و 

محل  مؤسسات لمستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية لر كاي مربع لنتائج اختبا: ( 01)جدول رقم
 .ترقية جودة المنتج الدراسة مع

 المالحظة sigمستوى الداللة المحسوبة قيمة كاي تربيع المتغير

 دال إحصائياغير  0,317 418,000 القيمة

 spssاعتمادا على مخرجات برنامج  ةمن إعداد الباحث: المصدر
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كبر أ ووه 0,317 :مستوى الداللة قدر بـأعاله، أن  ختبار وكما يظهر في الجدولتبين نتائج اال

ترفض الفرضية  ، مايدل على عدم وجود عالقة اصال بين المتغيرين وعليه2.22= مقدار الخطأ من
لمؤسسات  لمستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية إحصائيةعالقة ذات  داللة وجد ت" االبديلة التي مفاده

 ."جودة المنتجترقية الغازية والعصائر محل الدراسة مع المشروبات 
حصائية إيجابي ذو داللة إثر أيوجد : "ومنه ترفض الفرضية الفرعية الثانية التي تنص على أنه

سسات المشروبات الغازية والعصائر محل الدراسة في ترقية لمؤ  تطبيق المسؤولية االحتماعية ى لمستو 
 "تججودة المن

محل الدراسة في المشروبات الغازية والعصائر أثر مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية لمؤسسات  .0
 .بداعترقية اإل

والتي الثالثة  الثانية سيتم اختبار الفرضية الفرعية الفرعية الفرضية الختباربنفس الطريقة  المعتمدة 
لمؤسسات المشروبات  المسؤولية االجتماعية لمستوى تطبيقإحصائية إيجابي ذو داللة  وجد أثري":مفادها

 ."اإلبداعفي ترقية  الغازية والعصائر محل الدراسة 
ومستوى تطبيق  صالحية نموذج االنحدار البسيط الخاص باإلبداعاختبار ظهرت نتائج قد أو 

 :ما يليالمسؤولية االجتماعية 
 ق ياإلبداع ومستوى تطباختبار صالحية نموذج االنحدار البسيط الخاص ب : (00)جدول رقم

 .R  المسؤولية االجتماعية من خالل حساب معامل االرتباط
 معامل االرتباط

 (اإلبداع/ مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية(
R مستوى الداللةsig  القرار 

 مرفوض 0,754 0,060

 SP SSامجمن إعداد الباحثة اعتماد ا على معالجة تحليل البيانات باستخدام برن :المصدر  

مستوى تطبيق المسؤولية  وضعيفة جدا بين موجبةعالقة ارتباط  عن وجوديتضح من الجدول أعاله 
نسبة االرتباط هذه بين المتغيرين  ،0,6%ـب درقاالجتماعية واإلبداع وهو ما يوضحه معامل االرتباط الذي 

د عالقة خطية ذات داللة جو عدم و انعكست مباشرة على معطيات تحليل التباين لتبرز بذلك إمكانية 
 منأكبر وهو  75,4%الذي بلغ  Rاالرتباطما يبرزه مستوى داللة معامل  وهو إحصائية تجمع المتغيرين

 ، ما يوضح عدم صالحية االنحدار الخطي البسيط المراد اعتماده،5%ـب والمقدر به المعمول مقدار الخطأ
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وقد  ،عالقة بين المتغيرينما إذا هناك أصال لمعرفة  وهذا عبمعامل كاي مر فقد تم اللجوء إلى استخدام  لذا
 :تم صياغة الفرضية العدمية والفرضية البديلة لهذا االختبار كما يلي

H0:" لمؤسسات المشروبات  االجتماعية المسؤولية لمستوى تطبيق إحصائيةداللة عالقة ذات وجد تال
 ."اإلبداعترقية الدراسة مع الغازية والعصائر محل 

H1: "لمؤسسات  لمستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية إحصائيةداللة عالقة ذات وجد ت
 ."اإلبداعترقية الغازية والعصائر محل الدراسة مع المشروبات 

 مؤسسات لمستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية لنتائج اختبار كاي مربع ل: ( 00)جدول رقم
 .اإلبداع ترقية محل الدراسة مع 

 المالحظة مستوى الداللة المحسوبة ي تربيعقيمة كا المتغير

 دال إحصائياغير  0,686 126,533 القيمة

 spssاعتمادا على مخرجات برنامج  باحثةمن إعداد ال: المصدر  

عالقة أصال بين مستوى تطبيق المسؤولية  توجد تبين نتائج االختبار وكما يظهر في الجدول بأن ال
ؤكده تما وهو  وبين اإلبداع محل الدراسة الجزائريةالغازية والعصائر  المشروباتاالجتماعية في مؤسسات 

 مقدار الخطأوهو أكبر من  (0,686)قدر بـ كانت عند مستوى داللةوالتي ( 126,533)قيمة كاي تربيع
ثالثة البديلة لهذا اإلختبار لترفض بذلك الفرضية الفرعية ال وبذلك ترفض الفرضية 2.22= المحددة بـ 

المسؤولية االجتماعية للمؤسسات تطبيق  مستوى ليوجد أثر ايجابي ذو داللة احصائية " والتى مفادها
 .اإلبداع  ترقية فيمحل الدراسة  الجزائريةالغازية والعصائر المشروبات 

محل الدراسة  المشروبات الغازية والعصائر أثر مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية لمؤسسات .0
 ات العميل االستجابة لحاج  في ترقية

لمستوى تطبيق يجابي ذو داللة إحصائية إ وجد أثري" :الرابعة على أنه لفرضية الفرعيةاتنص 
االستجابة في ترقية  الغازية والعصائر محل الدراسةالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات المشروبات 

 ."لحاجات العميل
نحدار البسيط  لمعرفة درجة التأثير وقوة االرتباط بين االالختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل  

 :الصيغة الرياضية التاليةالمتغيرين وفق 
Cli=B0+B1RSEi+𝜺 
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Cl) :االستجابة لحاجات العميل) 

 من صالحية استخدامها، والجدول الموالي يلخص نتائج اختبار الصالحية والعتماد المعادلة وجب التأكد 
االرتباطل وذلك بتحليل وحساب معام R. 

  نموذج االنحدار البسيط الخاص باالستجابة لحاجات العميلاختبار صالحية  : ( 35 )جدول رقم .
 من خالل حساب معامل االرتباط

 معامل االرتباط
 / مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية(

 (االستجابة لحاجات العميل 

R مستوى الداللةsig  القرار 

 مقبول 0,011 0,460

 SP SSمن إعداد الباحثة اعتماد ا على معالجة تحليل البيانات باستخدام برنامج :المصدر  
الدراسة وهو ما يوضحه معامل  اتبرز النتائج المتوصل إليها وجود عالقة ارتباط متوسطة بن متغير 

اين لتبرز نسبة االرتباط بين المتغيرين انعكست مباشرة على معطيات تحليل التب 46%االرتباط الذي قارب 
الذي بلغ  R بذلك إمكانية وجود عالقة خطية تجمع المتغيرين وهو ما يبرزه مستوى داللة معامل االرتباط

ما يبين صالحية استخدام  االنحدار  5%ـب روالمقد به المعمول من مقدار الخطأ أقل وهو 11, 0 %
 ماده في اختبار فرضية الدراسةالخطي البسيط المراد اعت

 (:82)معادلة االنحدار البسيط الخاصة وفق ما يوضحها الجدول  لك، يمكن اعتمادعلى ذ ابناء
المشروبات الغازية والعصائر  ر مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية لمؤسسات ثأ: ( 36)جدول رقم

 االستجابة لحاجات العميل في ترقيةمحل الدراسة 
  sig الداللةمستوى  tقيمة  الخطأ المعياري  ر المعلمةامقد المعلمة

0 0,866 0,063 13,712 0,000 

1  (0,859) 0,314 (2,739) 0,011 
 R2=%21,1 معامل التحديد

  
 spssاعتمادا على مخرجات برنامج  باحثةمن إعداد ال: المصدر

تبين من نتائج النموذج وكما يظهر في الجدول أعاله  أن درجة االرتباط  بين المتغيرين   
  أن معلمات النموذج هذه كما أظهرت نتائج االختبار R=46%حيث بلغ توسطة مهي المدروسين 

                                                 


 خال متغير الحجم كمتغير مراقبةلقد تم اد
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B0,B1 على التوالي وهي جميعها أكبر من 0,8591و 866, 0دالة إحصائيا اذ بلغت درجات معنويتها  غير
وعليه فإن نموذج االنحدار الذي تشكله هذه المعلمات غير دال إحصائيا  2.22المحدد آنفا بـمقدار الخطأ 

ا يحول دون التنبؤ بحساب أثر مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية في المؤسسات محل الدراسة على م
 .حاجيات العميل

يجابي ذو داللة إحصائية إثر أيوجد  ":الفرعية الرابعة والتي تنص على أنه  وبذلك ترفض الفرضية
 ترقية فيمحل الدراسة  عصائرالغازية والالمشروبات لمؤسسات وى تطبيق المسؤولية االجتماعية مستل

 .االستجابة لحاجات العميل
 نتائج الدراسة: المطلب الثاني

الدور تم التركيز على و  لميزة التنافسية، ترقية ادراسة دور المسؤولية االجتماعية في ت ط رقنا إلى لقد 
وارد البشرية، المالمجتمع، )ذات المصلحة األطرافتجاه تلعبه المسؤولية االجتماعية  أنالذي يمكن 
ذلك و ( ، االستجابة لحاجات العميلالكفاءة، الجودة، اإلبداع)  التنافسيةالميزة  مؤشراتفي ( العمالء، البيئة

الجزائرية من خالل االعتماد على الغازية والعصائر حالة مؤسسات صناعة المشروبات  إلى باإلشارة
من قبل هذه المؤسسات في مجال المسؤولية بعض المعطيات الكمية لحجم المساهمات المالية المقدمة 

الميزة التنافسية ممثلة في نسب مئوية ومعادالت قياس ل مؤشرات ، ومن جهة أخرى االجتماعية من جهة
جملة من النتائج  إلى، وتم التوصل حداثة بعضهامع  رياضية اعتمدت في القياس من قبل باحثين سابقين

 :يلي فيما وردهان
  وصف متغيرات الدراسةتمدة من سالم النتائج :أوال

  بتشتت ضعيف بين المؤسسات محل  6,6774قيمته  العامل في المتوسط ما إنتاجيةبلغت نسبة
تلتزم به المؤسسات  الدراسة، وقد أرجعنا سبب ضعف التباين بين المؤسسات في هذا المجال إلى كون ما

 .تجاه عمالها هو في األساس إلزامي بقوة القانون 
  وهي  نسبة عالية  % 98ة الجودة لدى المؤسسات محل الدراسة في متوسطها الحسابيبلغت نسب

ما يبرز اهتمام هذه المؤسسات بعنصر الجودة كونه يعد سالحا استراتيجيا يضمن لها البقاء في ظل البيئة 
والتي  يعبر التنافسية التي تشهدها، هذه النسبة العالية تفسرها أكثر قيمة الحصة السوقية لهذه المؤسسات 

عنها تواجد أغلب منتجاتها في كل مناطق التراب الوطني تقريبا، كما يعبر االرتفاع في نسبة الجودة عن 

                                                 
1

 تم اخذ القيم بالقيمة المطلقة - 
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اهتمام المؤسسات محل الدراسة بعنصر الرقابة على جودة المنتج من خالل العمليات النقدية المقدمة من 
 .طرفها
  وتبرر النسب العالية في . وهي نسبة عالية 123%ـب األساسمقارنة بسنة  اإلبداعبلغت نسبة تطور
عليه، في ظل انفتاح السوق  المبنيةبادراك المؤسسات محل الدراسة  لقيمة المنافسة  اإلبداعمؤشر 

أوجب على المؤسسات الوطنية اعتماد   ما األجنبيةالجزائرية  على المنتوجات الخارجية واالستثمارات 
ئه ومن ثم الظفر بحصة في السوق وذلك باقتناء تجهيزات تكنولوجية قة العميل وتحقيق والثلكسب  اإلبداع

 .منتوجات مقبولة من حيث الشكل، الحجم والنوع بما يتماشى ومتطلبات مستهلك اليوم إنتاجتستخدم في 
  والمقيمة  بعدد الشكاوي المعالجة     العميلبلغت نسبة استجابة المؤسسات محل الدراسة لحاجات

المؤسسات باالستجابة لحاجات عمالئها، مع تأكيدنا على أن  مما يعكس اهتمام12%في المتوسط 
 الشكاوي المرفوعة كانت من  تجار الجملة بدل المستهلك األخير،

   في مجال المؤسسات محل الدراسة  المساهمات المالية المقدمة من قبلمجموع نسبة بلغت
 ن بين المؤسسات في حجم المساهماتمع تباي ضعيفة جداة بنسفي المتوسط، وهي   0,3414%المجتمع 
لك عموما ذويعود  رنة برقم أعمال كل مؤسسة على حدىمقاا بين ضعيف جدا وتكاد تنعدم وهذ المقدمة

المجتمع بشكل عرضي أي ليس في مجال أن المؤسسات محل الدراسة تمارس المسؤولية االجتماعية  إال
الطابع حيث تتسم نشاطاتها االجتماعية ب وخططها العامةستراتيجيتها اتعتبره ضمن بصفة مستمرة وال 

 نأالغالب ضمن ميزانيات المؤسسات، كما معلن في الوغير  أحياناالملموس  غير المنظم العشوائي غير
 واإلنساني واألخالقي الديني الوازع من وتنطلق  ومتوارثة متجذرة هده النشاطات تجدها  أشكالبعض 

 ومساعدات إعانات كتقديم  مختلفة أشكال وتأخذ عليها القائمين لألشخاص يةالفرد بالمبادرات ترتبطو 
من  المذكورة ه األشكالذوكل ه ،والبطالة والفقر البيئة في كبير تأثير لها ليس التي ونقدية، عينية

أي لم تعد تتناسب  ؛الممارسات االجتماعية  ال ترقى إلى مستوى المسؤولية االجتماعية للمؤسسات اليوم
بعدا مؤسساتيا وال تتبع منهجية واضحة وال  تأخذمعطيات الحالية لدور قطاع األعمال، فهي ال المع 

 تنظمها ضوابط وآليات معينة، وبالتالي تبقى رهينة المزاج الشخصي ألصحاب المؤسسات وأحيانا أخرى 
 .ق إعالمين فيها بريو ، وبعضها تركز على المجاالت التي يكللنفوذ وبناء العالقات والمصالح

 :ويرجع أصحاب هذه المؤسسات السبب األول في كون 
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 فإن وبالتالي منها، المتوقعة المنافع من أكبر تكون  قد األنشطة هذه من المتوقعة التكاليف -
  ؛المؤسسات لهذه المالي األداء على يؤثر ال قد األنشطة هذه في االستثمار

 ؛اجتماعية بنشاطات القيام على المؤسسات هذه لتشجيع وجود حوافزعدم  -
 ؛من وراء العالقة مع المجتمع المحلي المؤسسات بالفائدة التي قد تنجر نقص الوعي لدى هذه -
تواجد هذه المؤسسات في مناطق مخصصة للتصنيع وهي مناطق بعيدة عن التمركز السكاني  -

 . جعلها ال تعطي اهتمام كاف لهذه الشريحة
 المسئولية مفهوم بتبني قليلة تجد قي قيامهان كانت ا  ات و إال أن بعض من هذه المؤسس 

 تنافسي  عمل ولكنه فيه، المتواجدة  تقدمه المؤسسة للمجتمع خيريا عمال كونه من أكثر هو االجتماعية
 .الطويل المدى على المؤسسة أرباح زيادة وبالتالي ،عمالءجذب  زيادة إلى يؤدي
  0,394%في متوسطها العام  ات الماليةحجم المساهمنسبة  بلغت فقد مجال العمال فيما يخص 
قد جاءت و  ،(والعالج السكن، األمن الصناعي، اإلطعامالنقل، )خصت كل من جدا ضعيفة نسبة وهي 

مؤسسات محل الدراسة، حيث تنعدم قيمتها في مجال العمرة متفاوتة فيما بينها لدى كل ه المساهمات ذه
ا ذغلب الممارسات االجتماعية في هأ وتتسم ، ل السكنفي مجاالعام عن المتوسط  وتتضاءل بكثيروالحج 

 على شكل فهوجاء في شكله الخيري أو التطوعي  الدولة وماالمجال بالطابع اإللزامي المفروض من قبل 
 .فر للعاملين من قبل معظم المؤسساتو  التي تُ  يعرف بالخدمات االجتماعية ما إطاربرامج تدخل في 

 البيئةمجال  الدراسة فيمحل للمؤسسات  المالية المقدمةالمساهمات  أن الدراسة نتائج بينت لقد 
أن وما يمكن استنتاجه هو  ، 1,576%ضعيفة أيضا حيث قدرت النسبة في المتوسط بـ بمستوى  كانت

ه المؤسسات ذه من أن بالرغم ذا المجالهبسيط من أرباحها في بجزء ولو تضح ي ال  هذه المؤسسات
تكاليف استخدام أساليب  :مثل جاه البيئةتتحمل تكاليف تُ  أنعليها و اعي، تنتمي إلى القطاع الصن

إنتاجية تقتصد في الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة باإلضافة إلى استعمال آالت أقل تسببا في تل وث 
يرى  كما .وغيرها واستخدام أساليب للتخل ص من مخل فات اإلنتاج والنفايات ،األرض والهواء والماء

 أثر لديها يكون  ال التي التشغيلية التكاليف من يزيد المجال هذا في أن اإلنفاق ب هذه المؤسساتأصحا
عدم اقتناع أصحاب أخرى ومن جهة  ،المالي وتحقق عائد منخفض من جهة األداء في سلبا   تؤثر قد أو

ه ذه دتجلك ذ باإلضافة إلى ،ا المجالالعائد المالي المتوقع إذا ما استثمرت في هذالمؤسسات من 
فهي غير مجبرة على  تلوث بيئي وبالتالي فيخلعلى الطبيعة وال  يؤثرال نشاطها بأنه في المؤسسات 
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 الرقابة آليات قصورمع وجود أيضا خلل متمثل في الجانب،  ذامن هاالجتماعية  بالمسؤولية االلتزام 
وعلى خالف ذلك فان اهتمام  ،يالمدن للمجتمع الفاعل والدور وغياب الحوافز والتقني الفني والدعم

 السلطات وضعتها التي الحكومية الضوابط ضغط تحت جاء يالجانب البيئب المؤسساتهذه  أصحاب
صارمة تنظم التعامل التنفيذية المراسيم القوانين و من ال مجموعة إصدار خالل من الجزائر في العمومية

-21المرسوم التنفيذي رقم : ط االقتصادي مثلمع النفايات الصناعية والتلوث الناتج عن مزاولة النشا

يتضمن تنظيم النفايات، المرسوم  23-21يتضمن تنظيم مكافحة تلوث المياه، المرسوم التنفيذي  552
  .ينظم التلوث الجوي  483-26التنفيذي رقم 

 جودة المنتج و ومراقبة  بقياس تسمح التي المؤشرات على التركيز تم ،العمالء لمجال  بالنسبة
 معينة معايير إلى خاضعة منتجات بإنتاج االهتمام إلى يميلون المؤسسات غلب أ  أننجد حيث النوعية 
 الخاصة العالمية للشهادة المؤسسات بعض امتالك ه وهو ما يفسر   معينة ومواصفات متطلبات حسب
تهتم ت المؤسسا هذه أن يالحظ كما ،صرموكومؤسسة  رويبة ومنهم مؤسسة (ISO9000) المنتوج بجودة

تقديم منتج صحي وسليم يمكنها  من  خالل المستدام من االستهالك وسالمته، المستهلك صحة حمايةب
حجم في كل ما قلناه  ويعكس السوقية الحصة من الرفع  أخرى من جهة ومن جهة  عمالئهاء ضمان وفا

بأن القيمة  نجدوالتي سسات هذه المؤ يخص مراقبة الجودة والنوعية من قبل  االمنفقة  فيمالمبالغ  المالية  
 األخرى المقدمة في المجاالت  بقية المساهمات مقارنة ب لدى كل المؤسسات ال تساوي الصفر الدنيا

منها  اإلنسانعلى صحة هذا المنتوج التي يخلفها إلدراك هذه المؤسسات باألضرار ا ذويرجع ه ،المدروسة
ديم منتوج خال من السكر مخصص لشريحة كل هذه المؤسسات اهتمت بتق أنمرض السكري لذا نجد 

  .(light)ويطلق عليه اسم   المرضى بالسكري 
ن ييهؤالء المعن لدى األولويات ترتيب في تباين هناكيمكن استخالصه في األخير أن  ما

 نأ القول يمكنالمؤسسات من حيث حجم المساهمات المقدمة  في مجال المسؤولية االجتماعية  حيث ب
 حين في المسؤولين لدى األكبر الهاجس هو اجتماعيا أو اقتصاديا كان سواء للمؤسسة الداخلي الشأن
برامج  مجمل وأن  ،ةالحق مراتب التي تخص المجتمع في والخارجية العامة الصبغة ذات القضايا تأتي

 عيةاالجتما المسؤولية مسمى تحت تدخل التي تمارسها المؤسسات محل الدراسة الالمسؤولية االجتماعية 
 الخدماتبرامج ب ما يعرف  تدخل في للعاملينموجهة فمثال النشاطات الوالتطوعي  الخيري  العمل إنما
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 مبادرات على تقتصر فهي وجدت تطوعية الموجهة للمجتمع وانالالخيرية و  األعمال أما ة،االجتماعي
 .معينة ومناسبات بأحداث ترتبط موسمية تكون  وأحيانا تظمةمن غير هامشية

  :فرضيات الدراسةاختبار نتائج : ثانيا
  مقبول بدرجة المسؤولية االجتماعية  محل الدراسة الغازية والعصائرتمارس مؤسسات المشروبات

، وتعكس هذه النسبة  76%بـ في المتوسط  ت وطيلة الخمس سنوامستوى التطبيق قدر حيث  ،بشكل عام
كما نجد  ء المسؤولية االجتماعية التي تحملتها،مدى تقارب في تحقيقها لمعدالت أداء مالي تتوافق وأعبا

هذا التطبيق  تفاوتبو من المؤسسات محل الدراسة قد حققت المستوى الكامل  50%كثر من أنسبته  ما أن
مشاهدة حققت مستوى  16حظت و حيث لمجاالت المسؤولية االجتماعية من مؤسسة إلى أخرى وحسب 

بقية المشاهدات مستوى تطبيق بين المتوسط  مشاهدة في حين سجلت 82أصل تطبيق جيد من 
قد مؤسسات محل الدراسة في اللمسؤولية االجتماعية اتطبيق من  قبولهذا المستوى المإن  ،والضعيف

 االجتماعي الشق ترجمة علىقادرة  تعمل على ترقية الميزة التنافسية و لكنها غير سياساتتباع إليعود 
ومن جهة أخرى يمكن ، من جهة األرض على وممارسته ملموس عواق إلى االقتصادي النشاط نتائج في

وعليه، ترفض  ،لاعفال شكلالبتطبيق المسؤولية االجتماعية  في هذا القطاع  مساهمة عدمإرجاعه إلى 
ماعية لدى المؤسسات محل لية االجتؤو مستوى تطبيق المس" التي مفادها الرئيسة األولىالفرضية 
  ".ضعيفالدراسة 
 إنتاجية)الكفاءة على مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية  تأثيرلنتائج االختبار الل خ يت ضح من 
ويعود  ،محل الدراسةمؤسسات الر بينهما لدى أثوجود عن  االنحدارتحليل   نموذجه أظهر كما (  العامل

مة للعاملين  ذلك إلى  بل الدولة الحد القانوني المفروض من ق إطارلبها جاءت في أغ أن الخدمات المقد 
 ماه الخدمات ذالمؤسسات بأن هه ذأصحاب هاعتبار على الرغم من و والتي تدخل في إطار قانون العمل 

تعزز من الشعور بالرضا لدى في اعتقادهم  ألنهايمكن االستغناء عنها نه ال أإال  تكاليف إضافية هي إال 
حساسهم بالراحة والوالء نتيجة انتمائهم لهذه المؤ  تقبل وبالتالي   تهمسسة، وبالتالي ارتفاع إنتاجيالعاملين وا 

لمستوى تطبيق  ايجابي ذو داللة إحصائية  يوجد تأثير :" نهأ على لتي تنصواالبديلة  الفرعية  لفرضيةا
 "لك دراستنا مع دراسة بذوتوافقت  ،" الكفاءةفي ترقية المسؤولية االجتماعية  للمؤسسات محل الدراسة 

ة يعزز من الميز  أناالهتمام بالعاملين من شأنه  أن في تركيزها على آخرون و  القريوتي قاسم موسى
 .الختالف بين الدراستين في طريقة  التقييم المطبقةالتنافسية للمؤسسة مع اإلشارة 
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  مستوى تطبيق المسؤوليةو نسب الجودة ال توجد عالقة بين  نهأأثبتت الدراسة كذلك على 
 يؤدي ال في مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعيةتحسين  أن أي ،ةاالجتماعية للمؤسسات محل الدراس

بين متغير مستوى تطبيق المسؤولية  عدم وجود عالقة تربطإن  ،زيادة نسبة الجودة إلى بالضرورة
محل الدراسة  المؤسسات معظماهتمام الجودة يرجع إلى  مؤسسات محل الدراسة ومتغيراالجتماعية لل

 تساعدها ألنها أساسي بشكل اإلنتاجي أدائها من ُتحسن التي الجودة اصفاتومو  مقاييس على بالحصول
 .واالجتماعي البيئي البعد ذات بالمواصفات تهتم ال أنها مباشر، غير بشكل التنافسية قدراتها تحسين في

ثبت أحيث (  الجودة)في ركيزة"  راشي طارق ، بن خديجة منصف"وتختلف دراستنا هنا عن دراسة 
 ثر بين أبعاد المسؤولية االجتماعية والجودةأجود و دراستهما 
 مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية ومؤشر  بينعالقة  وجود عدم عن  االختبار نتائج أظهرت

 وجدي:"والتي مفادهاالبديلة ترفض الفرضية الفرعية وبالتالي  .محل الدراسة مؤسساتاللدى  نسبة اإلبداع
 زية والعصائراالغمؤسسات المشروبات مستوى تطبيق المسؤولية لل إحصائيةداللة  وذيجابي إتأثير 

ن مؤسسات راجع ألبين المتغيرين عالقة بأن عدم وجود القول  ويمكن، "ترقية اإلبداعفي  محل الدراسة
تحرص على تحقيق مستويات أداء أفضل في   محل الدراسة  الجزائريةالغازية والعصائر المشروبات 

 ةي أعمالها  مثل متغير التكنولوجيائج مالية إيجابية باعتمادها على متغيرات أخرى  فعملياتها وتحقيق نت
  : وهو ما يفسره كل من 

 تواكب يجعلها لمعظم المؤسسات محل الدراسة بما اإلنتاجية الخطوط على تكنولوجية تغييرات إجراء -
 وذات العمالة قليلة ةجيو تكنولوهي  ر،الغازية والعصائ مجال صناعة المشروبات في التكنولوجي التطور
 .رأسمالية  كثافة

 المستعملة االتكنولوجي ومستوى  درجة في زيادة يعني مما المستهلكة الكهربائية الطاقة كمية -
  .اإلنتاجية والمعدات باآلالت والمتمثلة

  :ن عدم اهتمام المؤسسات بتطبيق المسؤولية االجتماعية  تفسرهإمن جهة أخرى ف
 غلب المؤسسات منأ حيث تعاني لمالية المقدمة للعمال فيما يخص برامج التدريب حجم المبالغ ا -
 على هي بل معينة أهداف ضوء في تحدد لم إذ أنها البشرية التدريبية لموجهة للموارد البرامج قصور
 .الواحدة السنة خالل ومتكررة عشوائية األغلب
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جراء والتطوير البحث معظم المؤسسات ال تهتم بنشاط -  اعتماد إلمكانية المستمرة الدراسات وا 
 المعاهد مع التنسيق ضرورة مع العصائرالغازية و المشروبات  صناعات في جديدة وتقنيات طرائق

التطبيقية وهو ما  العمل مجاالت تطوير في منهم لالستفادة االختصاصية والجهات البحثية والمراكز
وهذا ما يؤثر سلبا على قدرة هذه المؤسسات  ،المجالللمساهمات المالية في هذا المنعدمة تفسره القيمة 

إلطالق مشاريع إبداعية في المستوى المطلوب والذي يرده البعض من رؤساء هذه المؤسسات إلى 
التقنية )المناسبة  التكاليف الباهظة مع غياب دعم الدولة  لتحفيز اإلبداع واالبتكار وتوفير المعلومات

 المؤسسات في واإلبداع لالبتكار داعم كل ما قيل هو غياب نظام وطنيبسط مثال  على أو ( والتجارية
حمد صالح أ "واختلفت دراستنا هنا عن دراسة . يهتم االطالع عل الجزائرية في حدود ما االقتصادية

 .دال  بين المتغيرين أثروجود التي أثبتت و " وآخرون  السكر
 االستجابة لحاجات العميلعلى االجتماعية  مستوى تطبيق المسؤولية تأثيرلنتائج االختبار ثبت أ -

ر بينهما لدى أثوجود عن  عدم  االنحدارتحليل  ه نموذج أظهر كما  في المؤسسات محل الدراسة 
 إلى إن عدم اهتمام المؤسسات بشكل جدي بترقية احتياجات العميل قد يعود ،محل الدراسةمؤسسات ال

بسبب االستهالك  سوق الجزائرية التي تظل غير مشبعة طلب واسع في ال المشكل يلقى  منتوجالأن كون 
تجدها  اغلب الفئات العاملة إلى أن باإلضافةاليومي  الواسع لهذه المادة خاصة من قبل شريحة الشباب 

بحكم ضغط الوقت فتكون بذلك المشروبات عد المسافة بين العمل والبيت أو بتتناول وجبات سريعة بحكم 
، المنتوج في المناسبات واالحتفاالت وغيرهاهذه الوجبة، استخدام هذه المادة ل أساسيوالعصائر كمكل 

متوفر في السوق بأسعار تعتبر مقبولة مقارنة  بمتوسط بدخل الفرد الجزائري وتعتبر منخفضة مقارنة 
 على" :والتي تنصالبديلة لفرضية الفرعية اترفض وبالتالي   ،بسعر الفاكهة لهذا تلجأ معظم األسر القتناه

 زيةاستوى تطبيق المسؤولية للمؤسسات المشروبات الغايجابي ذو داللة إحصائية لم أثر جدو يأنه 
 "االستجابة لحاجات العميلفي ترقية  محل الدراسة
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 لدراسةامقترحات : المطلب الثالث 
شأنها  بعد ما تم التوصل إليه من نتائج الدراسة، سنحاول تقديم  مجموعة من المقترحات التي من

مكن المؤسسات ت   أخرى من جهة و من جهة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات  أن تحسن من مستوى تطبيق
 :، و يمكن تلخيص ذلكمن ترقية ميزتها التنافسية باعتمادها هذا التطبيق

  العدالة  في التعامل وذلك من خالل  اهتمام المؤسسات محل الدراسة  أكثر بعمالئهاضرورة
ن تكون هذه المنتوجات أ، و همتحمل مسؤولية أمان وسالمة منتجاتها عند استعمالها من قبلن تأو  ،معهم

بالمعايير الدولية للجودة معقولة وأخيرا  التزام المؤسسات عند حاجته لها وبأسعار  لعميلمتيسرة ل
 .العميلإسعاد ، وغيرها من األمور التي تساهم في االيزووالحماية البيئية عند تقديمها لمنتجاتها  مثل 

  تقوية الثقة بين المؤسسات وبين أصحاب المصالح الذين يتعاملون معها عن طريق السماح
لهم بعملية صنع القرار وكذلك محاولة تقوية عملية االتصال المستمر بهم ومحاولة جعل خطط إدارة 

 .المؤسسات متوافقة مع توجهاتهم
  قيمة العامل بوصفها أحد أهم مصادر الميزة تنمية وعي إدارة المؤسسات محل الدراسة بأهمية

 .التنافسية وتحسين المركز التنافسي للمؤسسة من خالل تكثيف برامج التدريب والتطوير
  بناء وتحديث قاعدة معلومات عن كافة العمالء والمتعاملين مع المؤسسة لتكون بمثابة األساس

ات العمالء متكامل، إذ أن تكامل لتطوير نظام معلومات متكامل يمهد الطريق نحو نظام عالق
 .تكنولوجيا المعلومات مع إدارة عالقات العمالء عامل النجاح الحرج لالستجابة لحاجات للعمالء

  متواصل التزام أنهاالمسؤولية االجتماعية لدى المؤسسات على نشر ممارسات وثقافة مفهوم 
 نأ يجبوال ، اطوعي عمال ليست فهي ،ريةالخي األعمال حدود يتجاوز جتماعيةالا التنمية في قبلها من
 أال يجبكما ، لمجتمعا المؤسسات تجاه والتزامات واجبات إحدى هي بل عطاءات، نهاأ على تفهم

 تنظيم أو فني حفل أو رياضي فريق دعم في المساهمة أو تبرعات أو صدقات )شكل على تقتصر
 ستراتيجيةاب هادمجمن الضروري  بل اعية،االجتم للمسؤولية األولى األشكال هيو  ،(اجتماعية نشاطات

سياسة التنمية المستدامة أي تشمل بشكل متكامل وشامل البعد  الجزائرية في المؤسسات عمل
لمجمل اجتماعية  قيمة مكن من توليدأي مشروع  تنموي ي إقامةاالجتماعي واالقتصادي والبيئي عند 

  .اليومألعمق وا شملاألو  عماأل المفهوموهو  ،هذه المؤسسات نشاط
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 أنها منظور بمفهوم المسؤولية االجتماعية ومن الشمولي للمنظور العليا اإلدارة إدراك توسيع 
 االجتماعية  للمسؤولية ستراتيجيةا تبنيأي وداخلية  خارجية بيئية بعوامل الرتباطها ممارسة متكاملة

 األهداف تحقيق إلى يؤدي بما هاتنفيذ يمكن بحيثلعامة للمؤسسات ا ستراتيجيةاال مع وتتكامل تتواءم
 .لخدمة المجتمع أرباحها من جزء تخصيص خالل من وذلك

 لزام االجتماعية للمسؤولية تنظيمي إطار وجود ضرورة تقوم بها  تنظيمية المؤسسات بضوابط وا 
 .وغيرهاومواثيق وقوانين  تعليمات خالل من الدولة
 من االنتقال أيل، األعما لقطاع تماعيةاالج المسؤولية نشاطات على المؤسسي الطابع إضفاء 
 العمل إلى تستند فاعلية وأكثر تنظيما   أكثر مرحلة إلى ومؤسسات ألفراد المباشرة الفردية الجهود

 .محددة ميزانيات وتخصيص االجتماعية بالمسؤولية خاصة قانونية كيانات خلقو  المؤسسي
 وزيادة المخصصات المالية الالزمة ، اتمن قبل المؤسس تفعيل األعمال التطوعية الدورية أكثر

 .االجتماعية ةوالكافية لتحقيق األهداف المنشودة من برامج المسؤولي
 قسم مختص بالمسؤولية االجتماعية أي القيام بأنشطة المسؤولية االجتماعية واإلشراف  إنشاء

 .عليها ومراقبة نتائجها
 جودة أعلى  والعاملين من تقديم منتوج ذ ة التي تمكنؤ الحرص وباستمرار على توفير البيئة الكف

 .وغيرها من األمور األخرى التي تفيد العاملين في المؤسسات محل الدراسة  وتقوي من عزيمتهم
 نشر  خالل من تكبدتها التي عن التكاليف باإلفصاح ضرورة إلزام المؤسسات االقتصادية
والبيئي  االقتصادي األداء من كل عن تعبر يالت والمعلومات البيانات على تشتمل المالية بحيث القوائم

 .واالجتماعي
  سسات على ؤ الم لتحفيز العالم، دول من العديد في المتبعة الدعم سياسة استخدامعلى الدولة

المؤسسات  على وعقوبات جزاءات فرض يمكن المقابل وفى ،ولية االجتماعيةؤ ممارسة المس
  .االقتصادية المختلفة لألنشطة السلبية  ممارستها ةنتيجتلتزم بمسؤوليتها ال  التى االقتصادية،
 إدراكا أكثرالمختلفة في نشر الوعي لجعل مسؤولي المؤسسات  اإلعالم وسائل من االستفادة 

 .االجتماعية والفوائد المترتبة عنها المسؤوليةبأهمية تطبيق 
 بموضوع   تعنى يالت البحوث، ومراكز الجامعات قبل من والبحوث، العلمية الدراسات إجراء

 .المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
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  ضمان توفير منتجات سليمة وصديقة للبيئة من خالل االلتزام بمعايير الجودة وحماية البيئة
 .لكسب رضا العميل

  تنمية  وعي إدارة المؤسسات محل الدراسة باإلبداع باعتباره مصدر للميزة التنافسية من خالل
مكانات لألفراد ممن تتوفر فيهم سمات اإلبداع، تشجيع العاملين على إتاحة الفرص، الوقت واإل

نتاج منتوجات مقبولة من حيث الشكل، الحجم والنوع بما  المشاركة الفعالة في حل المشاكل وا 
  .يتماشى وذوق المستهلك
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  :خالصة الفصل

ثالثة مسارات رئيسية في لنا  زأبر ، مؤسساتالبحث في موضوع المسؤولية االجتماعية للإن 
، البحت ومثاله التبرع لجهة خيريةفي مسار التبرعات والعمل الخيري  األولالمسار  أين يتمثل، اإلجمال

أو بيئيا ، ومثاله توفير منتجات صديقة  مسار تحسين كفاءة العمليات لتتضمن بعدا  اجتماعيا   الثاني فيو 
االجتماعية جزءا  و  ويل نموذج العمل لتصبح مواجهة التحديات البيئيةتح يتجسد فيمسارات للبيئة، وثالث ال

 . المؤسسة خدمة جليلة للمجتمع مع االستفادة من نموذج عمل مربحبهذا تقدم ، و المؤسسة ستراتيجيةإمن 
ممارساتها للمسؤولية االجتماعية   أنللمؤسسات محل الدراسة  التطبيقيةدراستنا  أوضحت هوعلي 
كل على  بينما تركز ،المجتمع في االجتماعي الدور ممارسةالمسار الثالث أي  عن واضح لبشك تبتعد و

في هذه المؤسسات هي   تؤديهاالممارسات التي  أنحيث   ،والثاني وبدرجات متفاوتة األولمن المسار 
 بل سة واضحة ومحددة من قبل المؤسسة،سيا ليست مبنية علىخيرية وتطوعية  أعمالالغالب عبارة عن 

التي تقوم بها  ممارساتهذه ال بعض من أنكما  ،وحسب الظروف المالية للمؤسسة بصفة مؤقتة تمارس
 لهذه يكفل الذيالقانوني  األدنىالتزاما لتطبيق الحد والعمال جاءت  خاصة تجاه البيئة هذه المؤسسات 

  .تماعيةاالج المسؤولية منم تجاهه تؤديها أن المؤسسة يتوجب على حقوق  عدة األطراف
عد مرتبط فقط بما تملكه المؤسسات من يترقية الميزة التنافسية لم االهتمام بكما يستخلص أن 

مصادر حقيقية  من  إلىواالجتماعية  البيئيةموارد ومهارات وكفاءات، بل على قدرتها في تحويل القضايا 
داخل المؤسسة من خالل  مساهمتها في تخفيض التكاليف وذلك بترشيد الطاقة  وتعزيز اإلبداعخالل 

 أكثرتشجيع العمال والسماح لهم بالمشاركة في حل المشاكل، أما خارجها فعلى اإلدارة العليا االهتمام 
 أفكاربالعميل من خالل التغذية العكسية أي بمعالجة الشكاوي المرفوعة من قبلهم والتي  ينجم عنها توليد 

حصول المؤسسة على شهادة المطابقة إلحدى   أنكما .  اإلبداعقد تسهم وبشكل كبير في  وطرق 
هو أمر هام لزيادة  فرص التصدير وتحسين الجودة إال أنه  غير كاف،   ISO9000المواصفات القياسية

ذلك ألن  الدول تضع ضمن أولوياتها في االستيراد، الصحة والسالمة وحماية البيئة  وتتطلب تحقق 
 .ختبارات وغيرهاشروط فنية فيما يتعلق بالمواصفات واال
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 :ةــمتخا

 ،المسؤولية االجتماعية في ترقية الميزة التنافسية في المؤسسة دور الدراسة حول إشكالية لقد تجسدت
تناول األول مستوى تطبيق المسؤولية  ،أساسينعنصرين بنيت الدراسة على  اإلشكاليةهذه عن  اإلجابةوبغية 

ميزة المسؤولية االجتماعية على ترقية ال أثراالجتماعية في المؤسسات محل الدراسة بينما اهتم الثاني ب
بالموضوع  لإللمامو  ،االستجابة لحاجات العميل وأخيرا اإلبداعة، الجودة، ءالكفا :التنافسية من خالل مؤشراتها

معتمدًا على الكتب العلمية  اإلطار النظري  األولتضمن القسم قسمين  إلىمن جميع جوانبه تم تقسيم الدراسة 
رياضية الساليب بعض األعلى  عتمادوذلك باالمل القسم الثاني الدراسة الميدانية والدراسات، وأشت

الواحد لتحديد أي أبعاد  تحليل التباين ذو المعيارالتحليل التطويقي للبيانات،  :من بينهاحصايية، اإلو 
ست على  يزركبالت ،والعالقة في دراسة األثر مربعواالنحدار وكاي  ،المسؤولية االجتماعية أكثر أهمية

حمود ، صرموك، ماميمؤسسة  :هير الجزايرية يقطاع المشروبات الغازية والعصاهامة في مؤسسات 
 .(9002-9002)،  للفترى بيبسي ،رامي، رويبة، بوعالم

الميزة التنافسية في فصله األول  يعرضل ،النظرية من الدراسة األولجاء القسم  ، بشي من التفصيل
لترقية الميزة  "بورتر " أسسعلى  أين تم التركيز بعض مداخلها النظرية،وعرض من خالل تحليل عناصرها 

 وترقيةبناء  التي ترغب في غلب المؤسساتأ في نموذج الدراسة كونها تمثل ممارسة فعلية لدى  التنافسية
 .لدراسة يتماشى وبيية األعمال الجزايريةلناء نموذج باستنتاج و ومنه  ،التنافسية ةميز ال

تسليط الضوء على أحد أهم المفاهيم الحديثة في إدارة األعمال وهو مفهوم  تم ،ثانيل الالفصفي 
، وبذلك  المسؤولية االجتماعية  للمؤسسات كمفهوم  حديث يعاني من نقص إن لم نقل غياب قاعدة نظرية

 لية عرض ممارسات المسؤو  إلىوصوال  هذه تقريب وجهات النظرمن خالل  مفهومالحول  الغموض توضيح
 إثر على اإلشارة فتمت البحث، موضوع تخدم التي النقاط مختلف على مباشرة التركيز تمحيث االجتماعية 

في األغلب من عليها  رض الواقع في قياس األداء االجتماعي والمتفق أالمجاالت المطبقة على  لمختلف ذلك
 .مجال المجتمعو جال البيية، ، معمالءمجال الموارد البشرية، مجال ال :وهي أربعة نيقبل الباحث

حيث أن االهتمام الفصل الثالث من الدراسة العالقة بين المسؤولية االجتماعية والميزة التنافسية، تناول 
فبعد أن كان االهتمام بها جزييا بحكم قيود  ،يلقى اهتماما متزايدابمفاهيم االلتزام بالمسؤولية االجتماعية بدأ 

  أصبحت في صميم التفكير االستراتيجي للمؤسسات ومن أولوياتها األساسية ة آنذاك،د والعقالنية السايديرشتال
يعتمد فقط على قدرتها على معرفة  هالم يعد نجاحو  ،اليوم المؤسسة في ظل البيية التنافسية التي تعمل فيها

 ،الجتماعيةا أكفأ السبل لتحويل المدخالت إلى سلع وخدمات بل كذلك على قدرتها على معالجة القضايا
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للمؤسسة والميزة  ةاالجتماعي مسؤوليةحاولنا إدراج الدراسات التي تبين االرتباط المباشر بين ال عليهو 
 .التنافسية

لدراسة التطبيقية، إذ يعرض ويقيم الفصل األول فيه واقع المسؤولية فتم تخصيصه لأما القسم الثاني 
منتهيا بتقديم عام للمؤسسات  ،بات الغازية والعصايردراسة سوق المشرو من خالل االجتماعية في الجزاير 

اختبار فرضيات  ساعدنا على مجالنا الدراسي والذيعرض ل، في حين خصص الفصل الثاني الدراسةمحل 
مع يا تماشو النظري  في الجانبتم عرضه وبناء على ما  ،المعرفي والمنهجي لإلطار ، وذلك بالتطرق الدراسة

مجاالت قياس األداء االجتماعي وهي مؤشرات كمية لقياس المسؤولية  اعتماد تم  ،بيية األعمال الجزايرية
الموارد البشرية، : االجتماعية للمؤسسات، والممثلة بالمساهمات المالية المقدمة من المؤسسات تجاه كل من

يعبران  ينكمؤشر  ومعدل العايد على األصول األصول دوران معدل من كل اعتماد، البيية، المنتج، المجتمع
الدراسة لفترة   المؤسسات محل مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية في حساب تم بعدها  المالي، األداء عن
 بخصايص تمتاز ،معلمية ال رياضية كطريقة للبيانات التطويقي التحليل اعتماد تم حيث سنوات، 5بـ تقدر
  .دى المؤسسات محل الدراسةل مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية تقييم يسهل بما عديدة

من  األخيرفي  توصلت الدراسة، و الدراسة محل المؤسساتمقبولة لدى  تعتبر األخيرة هذه أن ثبت وقد
برامج المسؤولية االجتماعية المطبقة في هذه المؤسسات هي  أناستنتاج مفاده  إلىمتغيرات ل اخالل وصف

ن ردية تفتقر للبنية المؤسسية الهادفةت فغلبها مبادراأ غير منتظمة وغير مستمرة   برامج هذه ف أحيانا وجدت وا 
 لقناعات تعودكما  ،مالي فايض وجود حالةمؤقتة توفرها المؤسسة في  خيرية أعمالفي شكل تظهر  البرامج 
على غرار البرامج  ،المؤسسة استراتيجية في مدمج إداري  قرار شكل في تتخذ الو  (المالك) للمدير شخصية

  .تي جاءت تحت غطاء الحد القانوني المفروض من قبل الدولةالمطبقة وال
الميزة  تأثر مدى وفي نفس الفصل جاءت دراستنا لتبرز الهدف الرييسي للبحث من خالل تحديد

 معادالت على باالعتمادوذلك  التنافسية للمؤسسات محل الدراسة بمستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية،
بين  يجابية المتوقعة العالقة اإلعلى  لم يؤكد  التحليل الذي قمنا بهإذ  ،اي تربيعاختبار ك بسيط ال االنحدار

مقابل لم تظهر الدراسة أية عالقة الفي  لكنالمتغيرين ماعدا  في عنصر الكفاءة  والممثلة بإنتاجية العامل، 
التطبيق العشوايي سر األمر الذي قد يف ؛وبدال من ذلك فقد توصلنا إلى حالة حياد، عكسية بين المتغيرين
ومن جهة أخرى يمكن أن  يكون النقص في  ،من جهة الدراسة محل المؤسسات في للمسؤولية االجتماعية 

لكانت هو السبب فلو كانت العينة كبيرة استخدام عينة صغيرة من المؤسسات   أوالبيانات المعتمدة نوعية 
 . ذلك سيتم البحث فيه مستقبال ولساعدت في الكشف عن األثر، إال أن أكثر دقة النتايج
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ومن خالل األبحاث التجريبية التي تتطلب مقياسا كميا للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات  بشكل عام،
وغير المتجانسة لهذا المفهوم   ،هي تحديد الطبيعة متعددة األبعادالتي واجهتنا برز الصعوبات أفإن أهم و 

 ،عمالأ بيية  كلبعاد المسؤولية االجتماعية بما يتماشى والواقع في وهذا ما يتطلب تقييما ذاتيا في اختيار أ
فرضت علينا األخذ بمؤشرات خصوصية بيية األعمال الجزايرية  وهو بالفعل ما أخذنا به في دراستنا حيث أن
اعية الالزمة لتوفير تقارير اجتم المعلومات أنظمة وذلك لغياب ،قياس لم تستخدم كثيرا في الدراسات التطبيقية

 أخرى مؤسسات الدولة المختصة في هذا المجال ومن جهة  سواء على مستوى المؤسسات أو لدى الهييات أو
 المؤسسات هذه أسواق وتنمية المنافسة للمؤسسات الخاصة على مشجعة غير الجزايرية األعمال بيية تزال ما

 الحوافز غياب البنكية، قروضال على الحصول صعوبة مثل تواجهها، عراقيل لعدة ذلك و ودوليا، محليا
 ،الرسمي غير القطاع من الشريفة غير المنافسة البيروقراطية، التعقيدات الصناعي، العقار مشكل الضريبية،

  .أّن النتايج المتوّصل إليها كانت ضمن األطر الزمنية والمكانية والمتغّيرات واألدوات المستخدمةأي 
المسؤولية االجتماعية  ثر دال بين متغيرأات السابقة في إثبات على العموم اختلفت دراستنا عن الدراس

 .محل الدراسةالعصاير بالنسبة للمؤسسات الجزايرية و للمؤسسات المشروبات الغازية الميزة التنافسية  متغيرو 
 :النظري  البحث نتائج

 :يلي صل إليها فيماالنتايج المتو  يمكن إيجاز
شهدت فترة الثورة الصناعية  حيث  مراحل عبر عدة اعيةاالجتم المسؤولية ومحتوى  مفهوم تطور -
في حد ذاته  ااالهتمام بفكرة المسؤولية االجتماعية، أين كانت المؤسسة في المجتمع الرأسمالي هدف غياب

مرحلة بينما عرفت المجتمع، فهي جاءت لخدمة رجال األعمال وليس لخدمة  وليس وسيلة لتحقيق الهدف
من خالل المطالبة بتدخل الدولة بحد معقول  جتماعيةاالهتمام بالمسؤولية اال هورالكساد العظيم بداية ظ

ية وممهدة بذلك في بناء أرض  إلعادة التوازن االقتصادي معارضة بذلك مبدأ الحرية االقتصادية المطلقة
امي خاصة في ظل تن ،لية االجتماعية للمؤسساتوتحديد عناصر المسؤو  للتوجهات األولى لتأصيل أفكار
صعيد الوجاءت العولمة لتسمح للمسؤولية االجتماعية في أخذ موقعها على  ،أفكار دولة الرفاهية في أوروبا

فقد كانت محورا رييسيا في أعمال القمم وتوج االهتمام بالمسؤولية االجتماعية بمبادرة األمم المتحدة العالمي، 
 .م التضامن العالميإلى إطالق مشروعها العالمي الذي يحمل اس

المؤسسات  على يصعب واقعية حقيقة للمؤسسات أصبحت االجتماعية المسؤولية أن من الرغم على -
 علينالزاما  كان لذلك عليه متفق لدقيق شام لها الفكر اإلداري لم يتمكن من إعطاء تعريف أن إال تجاهلها،
 .سواء حد على الدولية والمنظمات يناألكاديمي طرف من المفهوم لهذا تعريفات جاء من ما استعراض
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كانت  أن فبعد التقليدية، للنظرة مغايرة االقتصادية المؤسسات لمسؤولية الحديثة النظرة أصبحت لقد -
 تجاه مسؤولياتها أداء من أكبر بقدر أرباح المساهمين وتعظيم زيادة في تتجسد األولى المؤسسات مسؤولية

 شامل بتحليل القيام من يمكنها الذي المحاسبى بالعمل تهتم أصبحت حيث فيه، تعمل الذي والمجتمع البيية
 واالجتماعية، والمنافع للتكاليف الماليمة البيانات وتوفير االقتصادية للمؤسسات واالجتماعي البييى للتأثير
 .المجتمع داخل المستفيدين بين المنافع تلك توزيع وكيفية
 النظري الخاص بمحاسبة المسؤولية االجتماعية في طاراإل في الموجودة القصور مظاهر أحد يتمثل -

 .التكاليف قياس عمليات تصاحب عديدة صعوبات
ة، االجتماعي المسؤولية لمفهوم األساسية النظرية المرجعية هي المصلحة أصحاب نظرية تعتبر -

 ؤسسةالم جازبان التأثر أو التأثير همبإمكان األفراد من مجموعة أو فرد كل بأنه المصلحة صاحب ويعرف
 بإرضايهمؤسسة الم بقاء يرتبط الذين وهم األساسيين المصلحة أصحاب هم األول النوع :نوعان همو  ،ألهدافها

 نالذي نيالثانوي المصلحة أصحاب فهم الثاني النوع أما ،الموردون  و عمالءوال العاملون  و األسهم حملة : وهم
 المهنية الجمعيات اإلعالم، غير الحكومية، المنظمات الحكومات،:مثل ؤسسةالم على لمباشرا تأثيرهم يقل

 .وغيرهم
 األخيرة هذه يحفز أن يجب االقتصادية المؤسسات مستوى  المسؤولية االجتماعية على ممارسة إن -
أبعاد  إدماج في ترغب التي االقتصادية  المؤسسة أن ذلك العملية، هذه  في المصالح أصحاب إشراك على

 تحقيق فقط ولكن المساهمين لصالح األرباح تعظيم فقط ليسا أهدافه ضمن تضع أن إدارتها يجب ها في
 .األطراف لكل متناقضة تكون  قد  التي المصالح بين التوازن 
  ضرورة  ،المؤسسات االقتصاديةطرف من  متطلبات االنتقال من التنافس إلى التسابقاقتضت لقد

حت الموارد غير الملموسة مصدرا من مصادر الميزة االستجابة للضغوط االجتماعية والبييية بعد ما أصب
نه يمكن اعتبار أركزت عديد الدراسات على ا وقد التنافسية وأصال استراتيجيا له أهمية بالغة في ترقيته

أن تكون ذات قيمة وغير قابلة للتقليد  النشطتاهالمسؤولية االجتماعية من الموارد غير الملموسة حيث ينبغي 
وقيم المؤسسة وأخالقيات األعمال معة والعالقة مع أصحاب المصالح، ى أبعاد مثل السألنها تنطوي عل

 البد من اعتمادها لما لها منالمسؤولية االجتماعية  ضرورة حتمية للمؤسسة  استراتيجيةبذلك  أضحتو  ،وغيرها
ال تنشأ  المؤسسةتواجه  التيغلب الفرص والتهديدات أ كون  ،بالنفع عليها في المدى البعيديجابية تعود إفوايد 

اجتماعية من عوامل تتعلق بالمنتجات أو األسواق أو التكنولوجيا فقط، بل تنشأ جراء تغيرات سياسية و 
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لذا فإن المؤسسات االقتصادية عادة ما تتبع إستراتجية معينة تعد بمثابة منهج  ،واقتصادية خارج المؤسسة
 .ضايا المسؤولية االجتماعيةاستراتيجي للمشاركة االجتماعية والتعامل مع ق

االجتماعية لدى المؤسسات االقتصادية الجزايرية باستثناء بعض  المسؤولية ببرامج االهتمام يقل -
 مؤسسات القطاع الخاص التي تظل المسؤولية في كثيرا الحال يختلف وال ،سونطراكالمؤسسات الكبرى مثل 

ممارسات المسؤولية  تطوير مجال في الدولة  لدى زةمتمي جهود مع وجود التبلور طور فيها في االجتماعية
 .االجتماعية
 :الميدانيبحث نتائج ال

لية و مستوى تطبيق المسؤ  أن الفرعية األربع إلى على الفرضيات اإلجابةتوصلت الدراسة من خالل 
من  قبولإن هذا المستوى الم االجتماعية  لدى مؤسسات المشروبات الغازية العصاير محل الدراسة هو مقبول

قادرة  أنها غيرأي لهذا المفهوم  إدراكهاعدم رغم تماعية في المؤسسات محل الدراسة تطبيق المسؤولية االج
يمكن تفسيره بالتزام المؤسسات  واقع ملموس إلى االقتصادي النشاط نتايج االجتماعي في الشق ترجمة على

، النقل، تطبيق بعض اللوايح مثل الطب المهنيولية االجتماعية بالحد القانوني المفروض لبعض برامج المسؤ 
 .البييية وغيرها

لدى مؤسسات بين مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية  ثرأوجود عن  االنحدارتحليل ه نموذج أظهر  -
غلب البرامج جاءت ورغم أن أ  ، (العامل إنتاجية) محل الدراسة وبين الكفاءة رالمشروبات الغازية والعصاي

المحرك الرييسي ى جاهدة  لخدمة العامل إذ تعتبره إدارة المؤسسات تسعأن مه القانون إال إطار ما ألز  في
 .ألي نشاط 

االجتماعية  مستوى تطبيق المسؤوليةو نسب الجودة نه ال توجد عالقة بين أأثبتت الدراسة كذلك على  -
 إلى بالضرورة يؤدي ال تحسين  في مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية أن أي ،للمؤسسات محل الدراسة

عدم وجود عالقة تربط بين متغير مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية للمؤسسات إن  ،زيادة نسبة الجودة
 مقاييس على محل الدراسة بالحصول المؤسسات معظماهتمام محل الدراسة ومتغير الجودة يرجع إلى 

 قدراتها تحسين في تساعدها ألنها ي،أساس بشكل أدايها اإلنتاجي من ُتحسن التي الجودة ومواصفات
  .واالجتماعي البييي البعد ذات بالمواصفات تهتم ال أنها مباشر، غير بشكل التنافسية

 مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية ومؤشر نسبة اإلبداع بين األثر لعالقات االختبار نتايج أظهرت -
ترفض الفرضية الفرعية وبالتالي  ،والعصاير الغازية ثر بينهما لدى مؤسسات المشروباتأ عن عدم وجود
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لمؤسسات  االجتماعية لمستوى تطبيق المسؤولية يجابي ذو داللة احصايية إ أثر يوجد" والتي مفادهاالثالثة 
 .في ترقية اإلبداعزية والعصاير غاالالمشروبات 

ر بين مستوى ثأعدم وجود بأشارت نتايج التحليل اإلحصايي باستخدام أسلوب االنحدار البسيط  -
رفض الفرضية ستجابة لحاجات العميل وعليه تم تطبيق المسؤولية االجتماعية للمؤسسات محل الدراسة واال

 .الفرعية الرابعة
 آفاق البحث

ودورها المسؤولية االجتماعية  للمؤسسات إن هذه الدراسة ال تقدم رؤية مطلقة أو نهايية عن موضوع 
في إطار متغيرات مختلفة وبأبعاد مؤسسة، إذ يمكن دراسته من عدة جوانب، و في ترقية الميزة التنافسية في ال

ومؤشرات مختلفة ولفترات زمنية مستقبلية، خاصة وأن النتايج المتوصل إليها تبقى مرهونة بالفترة المدروسة، 
وحدها بأن ولذلك يمكن اقتراح مجموعة من النقاط التي نراها جديرة بأن تكون آفاق بحث جديدة، وهي كفيلة ل

ونظرا لثراء هذا الموضوع وتشعبه نأمل أن تكون هذه الدراسة مدخال لطرح مواضيع  ،تكون موضوعا منفصال
أكثر تخصصا، لذا نقول أن موضوعنا هذا ما هو إال فاتحة ومقدمة لمن يهمه البحث في هذا الموضوع، إذ 

 :يمكن للمهتم في هذا المجال أن يدرس
  إنتاجية غير مماثلة للقطاع المدروس، وباعتماد مؤشرات القياس  مؤسسات مثل هذه الدراسة فيتكرار

 .نفسها أو مؤشرات قياس أخرى 
  بيية غير بيية األعمال إجراء هذه الدراسة في مؤسسات المشروبات الغازية والعصاير لكن في

 .تعمم نأيتين مختلفتين حتى يسهل الخروج بنتايج يمكن يأو إجراء دراسة مقارنة لب الجزايرية
 يرية ولكن بتناول أبعاد  أوسع أو إجراء هذه الدراسة في مؤسسات المشروبات الغازية والعصاير الجزا

كبر من المؤسسات فترة أمجال أوسع  لقياس المسؤولية االجتماعية يشمل حتى المساهمين  وكذا عدد 
قية الميزة التنافسية جل تشخيص أكثر دقة ألثر المسؤولية االجتماعية في تر أذلك من  أطولزمنية 

 .أوسعأشمل و   والخروج بنتايج
 ه الدراسة في مؤسسات نشاطاتها لها تأثير بالغ على البيية والمجتمعذإجراء ه. 
  قياس متعددة التنافسية بمؤشراتحد أسس الميزة أإجراء هذه الدراسة مع التركيز على. 
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 .5002 ، بغداد،العراق، 24اإلدارة واالقتصاد، العدد

 .5002 العراق،، بغداد،42، العدد13االقتصادية واإلدارية، المجلد  :المجلة:في  
،مقال منشور في مجلة "اإلطار المفاهيمي المجاالت الكبرى : تسيير الكفاءات: "كمال منصوري، سماح صولح (6

دارية،  .5010جامعة دمحم خيضر بسكرة، الجزائر،  ابع،العدد الس أبحاث  اقتصادية وا 
قياس كفاءة الخدمات الصحية في المستشفيات الجزائرية باستخدام " :دمحم الجموعي قريشي، الحاج عرابة (2

 :مجلة:في ،5011دراسة تطبيقية لعينة من المستشفيات لسنة : (DEA)أسلوب تحليل مغلف البيانات 
 .5015 الجزائر، ، 11العدد،(الجزائر :ورقلة)الباحث، جامعة قاصدي مرباح 

 و المالية الدراسات :مجلة :في،"المسؤولية االجتماعية للبنوك اإلسالمية": الحنيطيهالل  هناء دمحم  (2
 5015الجزائر،  الرابع، العددجامعة الوادي،  المصرفية،

 بالقوائم ةيجتماعاال ةيالمسؤول عن المحاسبة في اإلفصاح و اسيالق قيتطب مدى" : جربوع محمود وسفي (2
 الخامس المجلد ،(ةياإلنسان الدراسات سلسلة) ةياإلسالم الجامعة مجلة ،"غزة بقطاع الشركات في ةيالمال

 .2007 ريناي األول، العدد عشر،
 :المداخالت في الملتقيات العلمية .3

 المؤسسات مأما المطروحة الجديدة والتحديات المستدامة التنمية: بقة الشريف  العايب، الرحمان عبد (1
، التنمية المستدامة 13في مطبوعات الملتقى العلمي الدوليللجزائر، الراهن للوضع اإلشارة مع االقتصادية

، 1والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسير جامعة سطيف 
 .5002سطيف، الجزائر، ، 5002افريل 2-2ايام
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مطبوعات  :في ،(نموذج مقترح)ضمان جودة المسؤولية المجتمعية للتعليم الجامعي الفلسطيني  :فشادية مخلو  (5
بتاريخ  ، عقد في مدينة نابلس، المسؤولية المجتمعية للجامعات الفلسطينية الملتقى الوطني،

 .فلسطين.56/2/5011
حالة  تطبيقية على العربية : ميةالمسؤولية االجتماعية ودورها في القطاع الخاص في التن: صالح السحيباني (3

 .5002مارس  52-53تقييم واستشراف، بيروت ، : التنمية الدولي الخاصمطبوعات الملتقى : فيالسعودية، 
 .لبنان

مطبوعات الملتقى : مؤشرات قياس التنافسية ووضعيتها في الدول العربية، في: ،علي حدادعميش عائشة  (4
تنافسية  للمؤسسات الصناعية خارج  قطاع  المحروقات في الدول العربية، المنافسة واالستراتيجيات ال، الدولي

نوفمبر  10-2 جامعة الشلف، الشلف،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعلي 
 .5010، الشلف،الجزائر،5010

مطبوعة الملتقى الدولي الرابع : يف األهمية التنافسية للمناولة الصناعية وأثرها على المنافسة،:قلشعبد هللا  (2
كلية  ، ،المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية

الشلف، ،5010نوفمبر  02-02العلوم االقتصادية و علوم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف يومي 
 .5010الجزائر،

الحادي الملتقى الدولي  في مطبوعاتقراءة في األبعاد والدالالت،: ولية االجتماعيةالمسؤ :عصام عبد الشافي (6
الشباب والمسؤولية االجتماعية، جاكرتا  أكتوبر ، عشر للندوة العالمية للشباب اإلسالمي 

 . 5010اندونسيا،.5010
مطبوعات  :في،المستقبل مؤسسات بناء في ودورها للشركات االجتماعية المسؤولية :موسى محمود عمي (2

-52بين، ما الفترة فياربدن -، جامعة جدارمتجددة بيئة في متميزة منظمات ،األول الدولي  العلميالملتقى 
 .5011. ، المملكة األردنية الهاشمية. 5011أكتوبر  52

تصادي مصدر لتحقيق الميزة التنافسية  في ظل المحيط االق: اإلدارة الفعالة للمعرفة  :فـريد  كـورتل وآخرون  (2
، األردنمطبوعات المؤتمر العلمي الخامس، اقتصاد المعرفة،  جامعة الزيتونة األردنية ،: الجديد ، في 

 .5002األردن،.5002أفريل    53/52
: في  ،  les enjeux et les defis d’un developpement durable en algerie:تليالن قايدنوارة  (2

نمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة،  كلية العلوم الت، العلمي الدوليالملتقى امطبوعات 
 .5002سطيف الجزائر، .5002 ابريل 2-2، 1االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة سطيف

 مطبوعة : فيالفلسطيني،  الخاص للقطاع االجتماعية للمسؤولية البيئي البعد :شاهين ياسر (10
 .5002،فلسطين.14/10/5002-13يومي نابلس،/في جامعة النجاح، بيئة الفلسطينيةلا ،الدولي الثانيالملتقى 
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 :األطروحات والرسائل الجامعية .4
 ، اطروحة ستشفائية الجزائريةيم القدرة التنافسية للمنظمات االدور اإلدارة اإلستراتيجية في تدع :بومعرافإلياس  (1

دية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، دكتوراه علوم في العلوم االقتصا :مقدمة لنيل شهادة
5010-5011. 

 ،دراسة تحليلية لعينة من مديري المنظمات: اإلبداع التقني وأثره على الميزة التنافسية :دمحم خليل العبيدير بشا (5
عة المستنصرية،  علوم إدارة األعمال،  كلية اإلدارة واالقتصاد في الجام في ماجستير: رسالة مقدمة لنيل درجة

 .5002العراق، 
في علوم ر يماجيست: مقدمة لنيل درجة المشاكل المحاسبية المعصرة، رسالة : حسين عبد الجليل آل غزوي  (3

 .5010المحاسبة، كلية اإلدارة واالقتصاد، األكاديمية العربية في الدانمارك، 
ته ببناء رأس المال الفكري وأثرها في تحقيق نظام معلومات الموارد البشرية وعالق :خالد دمحم طالل بني حمدان (4

دكتوراه : مقدمة لنيل شهادة  ، أطروحة األردنيةفي شركات صناعة التأمين  استطالعيةدراسة  :الميزة التنافسية
 .بحث لم ينشر .5005فلسفة في علوم إدارة األعمال، كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد، العراق، 

في  دكتوراه :مقدمة لنيل شهادة أطروحة.اإلبداع التقني وبعض العوامل المؤثرة فيه :ارسلوى هاني عبد الجب (2
 .1222 العراق،، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد،األعمالعلوم إدارة 

أثر التسيير االستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على الميزة التنافسية للمؤسسة  : هسماللي يحضي (6
: االقتصادية ، تخصص العلوم في دولة دكتوراه : أطروحة لنيل شهادة، ( مدخل الجودة والمعرفة)اديةاالقتص

 .بحث نشر .5004-5003التسيير،  وعلوم االقتصادية العلوم تسيير، جامعة الجزائر، كلية
التنمية طاهر بوخامرة، المسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق  (2

المستدامة ، حالة سوناطراك، مذكرة الستكمال شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، قسم اقتصاد وتسيير 
 .بحث نشر .5002- 5006البيئة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،

 شركات التسويقية في األهداف تحقيق على وأثرها االجتماعية المسئولية أبعاد: حمد نجيأعاملة محسن  (2
 ،فلسفة دكتوراه درجة منح لمتطلبات مقدمة استكماال الهاشمية، أطروحة األردنية المملكة في الخلوية واتفاله

بحث لم  .5010والمصرفية، األردن،  المالية العلوم جامعة والمصرفية، المالية العلوم تسويق، كلية تخصص
 .ينشر

ية األردنية في ظل االنفتاح االقتصادي، أطروحة األداء التنافسي لشركات األدو : عبد الحكيم عبد هللا النسور (2
 بحث نشر .5002دكتوراه في االقتصاد والتخطيط، جامعة الالذقية، سوريا،  :مقدمة لنيل شهادة 

التحكم في األداء الشامل للمؤسسات االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية :  العايبعبد الرجمان  (10
وم االقتصادية والتجارية وعلوم عل، كلية العلوم في االقتصاد دكتوراه: شهادة أطروحة مقدمة لنيلالمستدامة، 

 .بحث نشر .5011-5010التسيير، جامعة سطيف، الجزائر، 
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، دراسة اعية وانعكاسها على رضا المستهلكاألبعاد التسويقية للمسؤولية االجتم :فؤاد دمحم حسين الحمدي (11
هلكين في عينة من المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائية في تحليلية ألراء عينة من المديرين والمست

دكتوراه فلسفة في إدارة األعمال، الجامعة المستنصرية،  :مقدمة لنيل شهادة  الجمهورية اليمنية، أطروحة
 .5003، اليمن

ية في  عينة الخيار االستراتيجي وأثره في تحقيق الميزة التنافسية، دراسة ميدان:  ماجد دمحم بن لهندي براحمة (15
الماجستير في إدارة :  ، رسالة مقدمة استكماال لمتطلبات نيل درجةلألدويةمن الشركات  اليمنية المصنعة 

 .5006 سلطنة عمان، األعمال، جامعة عدن،
نيل مقدم لبحث إستراتجية تطوير األداء االجتماعي  لمنظمات األعمال، : نجوى متولي حسن كشكوشة  (13

 .5006في إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة األزهر، القاهرة، مصر، ( سفة الفل)دكتوراه : شهادة
: ، بحث مقدم لنيل شهادةاإلبداع التقني وبعض العوامل المؤثرة فيه :السامرائي، سلوى هاني عبد الجبار (14

 .، بحث لم ينشر1222 :العراق، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد،دكتوراه في إدارة األعمال 
 :الدراسات .5
، اإلسراءاألعمال، جامعة  لمنظمات االجتماعية المسئولية نور، محاسبة الناصر عبدو  الساقي مهدي سعدون  (1

 .، بدون سنة النشراألردن
 .5005لصناعة المشروبات الغازية،مصر، الذاتيدليل الرصد  ،لشيشينىاية دشا (2
ة عن التنمية العربية، السنة الثالثة، جوان، التنافسية وتجربة األردن، دوري: معهد التخطيط العربي للكويت (3

5004. 
االتجاهات  :المجتمع على الشركات بتأثير المتعلقة اناتيالب كشف ،والتنمية للتجارة المتحدة األمم مؤتمر (4

 .5004نيويورك، جنيف،  المتحدة، األمم منشورات ،"الراهنة والقضايا
 العالمية، دراسة االقتصادية األزمة ظل في للشركات ةاالجتماعي المسؤولية، أنور الدين عماد دمحم نورا (5

 .5010، مصر، السنوية األبحاث مسابقة المصري  المديرين مركز إلى تطبيقية مقدمه
 الدولية، المركز التجارب بعض:مصر في المال لرأس االجتماعية المسؤولية ،فؤاد ياسمين ، المغربل نهال (6

 .5002 ، مصر،  ديسمبر132عمل للدراسات االقتصادية، ورقة المصري 
 :الجرائد .6
جانفي  54جريدة الشرق األوسط، ،"جدة"ما قدمته بعض الشركات من إسهامات كارثة - آسيا آل الشيخ (1

 11320، العدد 5010
 :المنشورات والقوانين .7

 1990 لسنة  17 عدد الرسمية الجريدة (1
  .1222فبراير 08 بتاريخ ، 6 العدد الرسمية الجريدة (2
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زالتها، ج ر، عدد  15/15/5001المؤرخ في  12-01القانون  (3 مؤرخة 22يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 
 .12/15/5001في 

، المؤرخة 22يتعلق بالتهيئة والتنمية المستدامة لإلقليم،ج ر، عدد  15/15/5001المؤرخ في  50-01قانون  (4
 .12/15/5001في 

، 43ة في إطار التنمية المستدامة،ج ر، عدديتعلق بحماية البيئ 12/02/5003المؤرخ في  10-03قانون  (5
 .50/02/5003مؤرخة في 

يتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار  52/15/5004المؤرخ في  50-04قانون   (6
 .52/15/5004، مؤرخة 24التنمية المستدامة،ج ر، عدد 

 ؛04/02/5002، مؤرخة في 60ددالمتعلق بالمياه،ج ر، ع 04/02/5002المؤرخ في  15-02قانون   (7
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 في المؤسسات محل الدراسة اإلبداعواقع مؤشرات  :(01)ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .قياس مؤشرات اإلبداع في اإلدارات الفندقية فلسطينغسان قاسم الالمي ويسرى دمحم حسين، : من إعداد الباحثة استنادا إلى دراسة: المصدر

 الحصة
 السوقية

(%) 

 تغيير حاالت
 خطوط وتطوير
 األعمال
 الحالية

 (المراتعدد)

 عمليات استخدام
 عمل رق وط

  جديدة
 (عدد المرات )

 تحسين حاالت
 منتوجات ال

 الحالية

 عدد
 المنتوجاتا

  الجديدة

 المؤشرات           
 

 (المؤسسات)السنوات 

 9002 مامي 00 00 00 01 4

 صرموك 00 00 01 01 3,4

 حمود 01 00 02 01 16,47

 رامي 00 00 02 00 23,58

 بيبسي 00 00 02 00 16

 رويبة 00 00 02 01 22,43

 9000 مامي 01 00 01 01 5

 صرموك 00 00 01 01 4

 حمود 05 00 02 00 18

 رامي 06 00 03 01 23,58

 بيبسي 00 00 03 00 17

 رويبة 06 00 02 00 23

 9000 مامي 03 00 02 00 5

 صرموك 01 00 00 00 5

 حمود 02 00 03 00 23

 رامي 00 00 02 00 25

 بيبسي 02 00 01 02 18

 رويبة 02 00 04 02 25

 9009 مامي 02 00 01 00 6

 صرموك 02 00 01 00 5

 حمود 01 00 02 00 23

 رامي 00 00 04 01 25

 بيبسي 00 00 00 00 23

 رويبة 00 00 01 02 27

 9002 مامي 02 00 02 00 6

 صرموك 01 00 01 00 5

 حمود 15 00 03 00 25

 رامي 15 00 02 01 26,5

 بيبسي 00 00 02 00 23

  رويبة 00 00 03 02 27
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 اإلبداعتقييم مؤشرات  ومدى قياسحدود  :(02)ملحق 

 "قياس مؤشرات اإلبداع في اإلدارات الفندقية فلسطينغسان قاسم الالمي ويسرى دمحم حسين، : من إعداد الباحثة استنادا إلى دراسة: المصدر

 المؤشرات وحدة القياس الحدود والمديات درجة التقييم أو القياس
1 
2 
3 
4 
5 

4 – 1 
9 – 5 

14 – 10 
19 – 15 

 فأكثر  20

 منتوجات  جديدة منتوج

1 
2 
3 
4 
5 

8 – 1 
16 – 9 

24 – 17 
32 – 25 

 فأكثر 33

 الحالية المنتوجات  تحسين عدد المرات

1 
2 
3 
4 
5 

3 – 1 
7 – 4 

10 – 8 
13 – 11 

 فأكثر – 14

رق  وط عمليات استخدام عدد العمليات
 جديدة عمل

1 
2 
3 
4 
5 

2 – 1 
4 – 3 
6 – 5 
8 – 7 

 فأكثر  9

 وتطوير تغيير حاالت عدد الحاالت
 الحالية األعمال

1 
2 
3 
4 
5 

% 6 – 1 
% 13 – 7 

% 20 – 14 
% 26 – 21 
%32 – 27 

 السوقية الحصة %
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 في المؤسسات محل الدراسة  اإلبداعدرجة التقييم لمؤشرات   ( :03)ملحق رقم 

 .قياس مؤشرات اإلبداع في اإلدارات الفندقية فلسطينغسان قاسم الالمي ويسرى دمحم حسين، : من إعداد الباحثة استنادا إلى دراسة: المصدر

 

متوسط 
درجة 
 اإلبداع

مجموع 
 الدرجات

 الحصة
 السوقية

 تغيير حاالت
 وتطوير
 األعمال
 الحالية

 استخدام
 وطرق  عمليات
 جديدة عمل

 تحسين
 المنتوجات 
 الحالية

 عدد
المنتجات 
 الجديدة

 المؤشرات           
 

السنوات 
 (المؤسسات)

 9112 مامي 11 11 11 10 01 02 0,4

 صرموك 00 00 01 01 01 03 0,6

 حمود 01 00 01 01 03 06 1,2

 رامي 00 00 01 00 04 05 1

 بيبسي 00 00 01 01 03 05 1

 رويبة 00 00 01 01 04 06 1,2

 9101 مامي 10 11 10 10 01 04 0,8

 صرموك 00 00 01 01 01 03 0,6

 حمود 02 00 01 00 03 06 1,2

 رامي 02 00 02 01 04 09 1,8

 بيبسي 00 00 02 00 03 05 1

 رويبة 02 00 01 00 04 07 1,4

 9100 مامي 10 11 10 11 01 03 0,6

 صرموك 01 00 00 00 01 02 0,4

 حمود 01 00 02 00 04 07 1,4

 رامي 00 00 01 00 04 05 1

 بيبسي 01 00 01 00 03 05 1

 رويبة 01 00 02 01 04 08 2

 9109 مامي 10 11 10 11 01 03 0,6

 صرموك 01 00 00 00 01 03 0,6

 حمود 01 00 01 00 04 06 1,2

 رامي 00 00 02 01 04 07 1,4

 بيبسي 00 00 00 00 04 04 0,8

 رويبة 00 00 01 01 05 07 1,4

 9102 مامي 10 11 10 11 01 03 0,6

 صرموك 01 00 00 00 01 03 0,6

 حمود 04 00 02 00 04 10 2

 رامي 04 00 01 01 05 11 2,2

 بيبسي 00 00 01 00 04 05 1

 رويبة 00 00 02 01 05 08 2
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 مؤشرات األداء المالي (:40)رقم  ملحق 

 .من إعداد الباحثة استنادا إلى معطيات المؤسسات من الكشوف المالية لها: المصدر

 

 

 

 

 

 
R NET ACTIF net CA RA  ROA taille 

mami2009 -24 334 790 1 742 638 923 1 291 724 936 0,741 -0,014 9,24 

mami2010 56 688 676 1 829 379 846 1 419 575 162 0,776 0,031 9,26 

mami2011 127 431 730 1 903 056 303 1 475 799 498 0,775 0,067 9,28 

mami2012 115 178 036 1 965 832 915 1 355 428 055 0,689 0,059 9,29 

mami2013 50 830 412 2 273 428 072 1 186 319 876 0,522 0,022 9,36 

sarmouk09 16 000 980,00 504 782 780,00 359 000 836,06 0,711 0,032 8,70 

sarmouk010 16 232 352,70 501 520 326,00 432 439 968,68 0,862 0,032 8,70 

sarmouk011 16 528 620,30 498 278 780,00 424 682 188,82 0,852 0,033 8,70 

sarmouk012 17 730 820,00 507 285 103,60 500 224 041,96 0,986 0,035 8,71 

sarmouk013 16 498 995,79 509 795 602,90 492 509 107,05 0,966 0,032 8,71 

hamoud09 750 239 552,00 6 130 715 784,00 2 712 553 263 0,442 0,122 9,79 
hamoud010 663 492 389,00 7 201 134 480,00 5 754 276 109 0,799 0,092 9,86 

hamoud011 809 336 945,00 9 060 073 948,00 7 127 154 469 0,787 0,089 9,96 
hamoud012 938 914 359,00 9 587 242 431,00 7 484 017 606 0,781 0,098 9,98 

hamoud013 1 457 871 901,00 11 831 789 399,00 8 145 913 876 0,688 0,123 10,07 

Ramy09 94 019 856,10 940 466 130,50 1 194 987 471,65 1,271 0,100 8,97 

Ramy10 123 879 931,21 1 189 788 328,92 1 919 247 569,29 1,613 0,104 9,08 

Ramy11 182 550 830,00 1 765 766 998,00 2 816 205 278,00 1,595 0,103 9,25 

Ramy12 404 997,00 3 011 104 617,00 4 880 856 998,00 1,621 0,000 9,48 

Ramy13 337 527 711,00 3 150 408 542,00 4 810 494 638,00 1,527 0,107 9,50 

pepsi09 -298 708 671,00 7 566 518 783,00 2 536 954 352 0,335 -0,039 9,88 

pepsi010 -321 251 436,00 8 788 295 441,00 2 903 001 987 0,330 -0,037 9,94 

pepsi011 -273 309 136,00 8 627 785 193,00 3 081 220 277 0,357 -0,032 9,94 

pepsi012 220 563 585,00 8 655 951 678,00 5 779 614 133 0,668 0,025 9,94 

pepsi013 368 320 450,00 8 535 320 610,00 5 841 785 353 0,684 0,043 9,93 

rouiba09 39 134 735,00 2 463 155 555,00 2 267 805 884 0,921 0,016 9,39 

rouiba010 112 105 081,00 2 696 485 504,00 2 883 992 837 1,070 0,042 9,43 
rouiba011 255 634 596,00 2 993 170 250,00 3 998 474 614 1,336 0,085 9,48 

rouiba012 168 602 699,50 4 594 799 545,42 5 669 817 158 1,234 0,037 9,66 

rouiba013 228 869 538,59 4 594 799 545,62 6 032 294 441 1,313 0,050 9,66 
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 مؤشرات المسؤولية االجتماعية (:00) رقم ملحق

 

 
CF CS CE CC eff 

mami2009 8695667,3 11849512 22235143 12566673 0,331113 

mami2010 2055514,4 11989467 19837408 10877283 0,443064 

mami2011 2413309,84 8969191,5 21181279 11002223 0,631893 

mami2012 4131407,97 6733511 20615263 9066455 0,659228 

mami2013 798920 6718605 18451669 11440738 0,381736 

sarmouk09 1542000 6195755,5 15732683,3 1350005,53 0,162846 

sarmouk010 880900 6310248,2 15778078,2 2613651,4 0,226711 

sarmouk011 105000 7120848 14908860,2 1251913,2 1 

sarmouk012 1177500 8043486,1 17728477,6 2270215,11 0,254753 

sarmouk013 1403850 5763711 15737254,9 1325381,78 0,288083 

hamoud09 18730200 547629751 35225455 3383976 0,462475 

hamoud010 135004779 978209243 37384000 2819980 0,649321 

hamoud011 87542520 1030163702 36969922 3397895 0,779897 

hamoud012 5500000 728468530 32440282 3474994 1 

hamoud013 112250000 1677048935 27581431 2255983 1 

Ramy09 2350000 4025018,58 34682940 3214101,83 1 

Ramy10 2050000 9515083,07 55649961,6 6324169,43 0,802617 

Ramy11 2430000 9827929,57 72005829,9 3839611,29 1 

Ramy12 3720000 21149275,56 69520799,4 1935777,21 1 

Ramy13 3271700 23999133,01 76352138,4 3274837,23 1 

pepsi09 1542000 9062170 90000 20105215 1 

pepsi010 880900 23126639 26643263,5 20865966,4 1 

pepsi011 150000 33383194,94 30025001,4 27599385 1 

pepsi012 1177500 23143492,65 36623943,7 41583915,8 1 

pepsi013 1358800 29506698,5 39851138,5 38872825 1 

rouiba09 4792335,98 30401108 18778022,7 241300 1 

rouiba010 8948436,49 43477740 21034857,9 1638750 0,71298 

rouiba011 10118347,5 46576388 28824968,8 903640 1 

rouiba012 18344201,6 60792935 38392864,7 2383630 0,948697 

rouiba013 13351834,5 69324652 36941655,3 3160800 1 

 .من إعداد الباحثة استنادا إلى معطيات المؤسسات من الكشوف المالية لها: المصدر
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 مؤشرات الميزة التنافسية (:00) ملحق رقم   

 

 
qualité innovation prod No de clients N de réclamation 

 
mami2009 0,99694 100 3390354,16 198 10 0,05050505 

mami2010 0,99764 200 3765451,36 181 9 0,04972376 

mami2011 0,95257 150 418128,89 224 12 0,05357143 

mami2012 0,99734 150 3872651,59 197 17 0,08629442 

mami2013 0,98869 150 4162525,88 173 17 0,0982659 

sarmouk09 0,99232 100 1407846,42 32 10 0,3125 

sarmouk010 0,99446 100 1695843,01 40 15 0,375 

sarmouk011 0,99319 66,66 1620924,38 50 13 0,26 

sarmouk012 0,99531 100 1832322,5 69 16 0,23188406 

sarmouk013 0,99584 100 2026786,45 75 62 0,82666667 

hamoud09 0,96714 100 6033264,28 115 5 0,04347826 

hamoud010 0,97056 100 4791485,74 145 5 0,03448276 

hamoud011 0,98668 116,66 10295777,6 162 2 0,01234568 

hamoud012 0,98189 100 6761186,39 180 5 0,02777778 

hamoud013 0,90673 166,66 1385617,02 215 4 0,01860465 

Ramy09 0,978 100 3702988,65 309 16 0,05177994 

Ramy10 0,978 180 3523449,81 381 14 0,03674541 

Ramy11 0,9808 100 8046300,79 649 22 0,03389831 

Ramy12 0,99003 140 13191505,4 902 30 0,03325942 

Ramy13 0,99152 220 12334601,6 752 28 0,03723404 

pepsi09 0,9979 100 4299922,63 105 13 0,12380952 

pepsi010 0,99877 100 4689825,5 92 14 0,15217391 

pepsi011 0,9991 100 4654411,3 100 15 0,15 

pepsi012 0,99928 80 8511950,12 99 12 0,12121212 

pepsi013 0,99998 100 91842429,8 88 13 0,14772727 

rouiba09 0,99796 100 6352397,43 474 28 0,05907173 

rouiba010 0,99796 116,66 6966166,27 469 30 0,06396588 

rouiba011 0,99025 166,66 8598870,14 683 45 0,0658858 

rouiba012 0,9917 116,66 11052275,2 841 80 0,09512485 

rouiba013 0,99414 166,66 11556119,6 709 100 0,14104372 

 .من إعداد الباحثة استنادا إلى معطيات المؤسسات من الكشوف المالية لها: المصدر

 



 

 

 

 

 

 

 

  

                          

 



 الملخص

وقد تحددت مشكلة الدراسة في  ،لمؤسسةفي ادور المسؤولية االجتماعية في ترقية الميزة التنافسية توضيح  إلىلدراسة ا هذه تهدف
هل هناك تأثير لمستوى تطبيق  و ؟ ما مستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية في المؤسسات محل الدراسة "عدد من األسئلة أهمها 

 ؟ مؤشرات الميزة التنافسية ية على ترقيةالمسؤولية االجتماع
الجزء النظري كال من مفهوم المسؤولية االجتماعية، الميزة التنافسية تناول إلى جزء نظري وآخر تطبيقي،  الدراسة تم تقسيم وعليه

ألعمال الجزائرية بالتركيز والعالقة بينهما في فصول ثالثة متفرقة، في حين ركز الجانب التطبيقي على دراسة هذا الدور في ظل بيئة ا
 .(2009-2013)من قطاع المشروبات كقطاع هام ضمن الصناعات الغذائية بدراسة معطياتها للفترة ست مؤسسات مهمة على 

 متغيري الدراسة الميزة التنافسيةكل من المقابلة والكشوف المالية للحصول على البيانات الالزمة والمرتبطة أساسا بتم استخدام 
 كمتغير مستقل والمسؤولية االجتماعية ،(الجودة ، اإلبداع ، الكفاءة ، االستجابة لحاجات العميل)ـمؤشراتها وهي أساس ممثل ب كمتغير
تم اعتماد أساليب رياضية فقد دراسة قياسية  ما أنها، وب(العمال، العمالء، المجتمع، البيئة) مجاالت قياس المسؤولية االجتماعيةممثل ب

حصائية،  تحليل التباين ذو المعيار الواحد لتحديد أي أبعاد المسؤولية االجتماعية أكثر أهمية،  ،التحليل التطويقي للبيانات :بينهامن وا 
 .والعالقة في دراسة األثر مربعواالنحدار وكاي 

في  التنافسيةعلى مؤشرات الميزة للمؤسسات لمستوى تطبيق المسؤولية االجتماعية تأثير يوجد  ال هخلصت النتائج إلى أن
ءت من ال يزال ضعيفا وان وجدت بعض الممارسات فقد جا في عينة الدراسة  أن االلتزام بالمسؤولية االجتماعيةو  المؤسسات محل الدراسة،

 .األهدافو من قبل الدولة  وليس كخيار استراتيجي  واضح المعالم  باب الحد القانوني المفروض
 

Abstract : 
This study aims to clarify the role of the corporate social responsability in improving the 

competitve advantage of the firms. 

The study was divided into two parts. The first part tackled The concept of social responsibility, 

competitive advantage  and the relation between  them In three separate chapters  . While The practical 

part focused on the study of this role in Algerian business environment by studying six important 

institutions of the beverage sector as an important sector of food industry by studying the data of the 

period (2013-2009). 

Interviews and disclosure of enterprise financial form were used as a main tool to obtain the data. 

Competitive advantage as a variable basis, a represented by indicators such as (quality, innovation, 

efficiency, responsiveness to the needs of the client), and social responsibility as an independent variable 

representative of the areas of measuring social responsibility (workers, customers, society and the 

environment). As it is a measuring study mathematical statistical methods have been adopted, including: 

data envelopment analysis, regression analysis and chisquared test have been used. 

The results have shown that there is no effect on the level of application of social responsibility on 

the competitive advantage indicators and the commitment to social responsibility in the study sample is 

still weak, and it has been that some of the practices came from the legal limit imposed by the state not as 

a strategic option and clearly defined goals. 

 
 

 


