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ٔ ضداد اخلطٜ يف ، ٔ أخريا عمٜ ٌعىٛ التٕفٗل  ٛ هلل تعاىل أٔالًاملٍّ ٔ احلىد ٔ الشكس

 ً ل٘ ٖد العُٕ بأضمٕب أٔ بآخس ٔ أخطثي الشكس اجلصٖن ملَ قدّ الطسٖل.

 بالركس:

قبٕلْ اإلشساف عمٜ ِرٓ املركّسٚ األضتاذ الدكتٕز حكٗي ومٗاٌ٘، عمٜ 

 ؛ ومساهمته يف إخراجها يف شكلها النهائي إهتمامه و توجيهاتهٔ
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 الملّخـــص:
إف اؽبدؼ األساسي من معاعبة ىذا اؼبوضوع ىو تقدًن إطار نظرم وبٌدد كيعٌرؼ ـبتلف اؼبفاىيم اؼبتعٌلقة بإدارة 

كضع أبعاد التنمية اؼبستدامة حٌيز الٌتطبيق يف اؼبؤٌسسات االقتصادية، خاصة كأٌف ك أصحاب اؼبصلحة كدكرىم يف تفعيل 
مٌيز بعالقات متداخلة كمعٌقدة، حيث تتعٌدد ىذه العالقات بكوهنا: ىذه االخَتة تعمل اليـو يف ظٌل بيئة تنافسية تت

عالقات اقتصادية تسعى من خالؽبا اؼبؤسسة إُف ربقيق األرباح، اجتماعية تسعى فيها إُف تسيَت عالقات العمل 
فسها اليـو كجها داخلها ككذا مع شركائها، باإلضافة إُف عالقاهتا بالبيئة اليت تنشط فيها. كبالتاِف فاؼبؤٌسسة ذبد ن

لوجو مع أصحاب اؼبصلحة فيها سواء اؼبستفيدين أك اؼبتضررين، كما أنٌو مع اختالؼ ىذه األطراؼ تتعٌدد كتتضارب 
 مطالبهم كتطٌلعاهتم كىذا ما يستدعي من اؼبؤٌسسة ضركرة تسيَت كإدارة العالقة مع ىاتو األطراؼ.

قسنطينة معرفة ـبتلف األنشطة اليت تقـو هبا اؼبؤٌسسة إلدارة كما حاكلنا يف الٌدراسة اؼبيدانية دبؤسسة صيداؿ   
أصحاب اؼبصلحة فيها كمدل تبنيها ألبعاد التنمية اؼبستدامة، من خالؿ االستبيانات اؼبوٌزعة على عدد من أصحاب 

 اؼبصلحة التابعُت ؽبا.
صيداؿ  الٌتشاركية، القيمة اؼبستدامة، التتمية اؼبصلحة، أصحاب إدارة اؼبصلحة، أصحاب :المفتاحية الكلمات
 .قسنطينة

   Résumé :  

     Le travail réalisé dans ce mémoire s’articule autour des travaux sur le 

management des parties prenantes et leurs contributions au développement 

durable, étant donné que l’entreprise active dans un environnement concurrentiel 

caractérisé par des relations interdépendantes et complexes, celles-ci diffèrent du 

fait qu’elles sont économiques à travers lequel l’entreprise cherche à réaliser des 

bénéfices, sociales visant à gérer les relations du travail au sein de l’entreprise et 

avec ses partenaires ainsi qu’au niveau de l’environnement où elle est implantée. 

Par conséquent l’entreprise se trouve aujourd’hui face à face avec ses parties 

prenantes soit du côté des bénéficiaires ou des affectés. 

      Il se trouve qu’avec la multiplicité des parties prenantes; leurs exigences et 

attentes  qui oblige l’entreprise à gérer et administrer la relation avec ses parties 

prenantes d’une manière efficace et intelligente. 

    A travers la diffusion des questionnaires aux diverses parties prenantes de 

l’entreprise SAIDAL Constantine et dans le cadre d’une étude de cas, nous avons 

voulu découvrir et connaître les différentes activités menées par l’entreprise pour 

gérer ses parties prenantes, l’adoption des dimensions du  développement durable 

et ses orientations stratégiques. 

Mots clés : parties prenantes, le management des parties prenantes, le 

développement durable, la valeur participative, SAIDAL Constantine. 
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 مقدمة
ُف ظهػػػػور إ -السػػػػيما يف ظػػػػل العوؼبػػػػة كاؼبعلوماتيػػػػة كاؼبنافسػػػػة الشػػػػديدة-عمػػػػاؿ األ ةت التطػػػػورات اؼبتالحقػػػػة يف بيئػػػػدٌ أ
تعػدد ك اتساع البيئة اليت تعمل فيها اؼبؤسسػات ب؛ لعل أنٌبها تلك اؼبتعلقة عماؿيات كثَتة تواجو ـبتلف منظمات األربدٌ 

كتنػػػوع أصػػػحاب اؼبصػػػلحة فيهػػػا، كيبكػػػن مالحظػػػة ذلػػػك مػػػن خػػػالؿ انتقػػػاؿ التنظػػػَت مػػػن االىتمػػػاـ باؼبسػػػانبُت فقػػػط يف 
األطراؼ أصحاب اؼبصلحة، كجاء ىذا التعدد حسب متطلبات تكيٌػف اؼبؤسسػة مػع بيئتهػا كٌل السابق؛ إُف االىتماـ ب

كمػػا تواجػػو اؼبؤسسػػة أيضػػا رىانػػات أخػػرل متعٌلقػػة باالسػػت داـ الكػػفء  بػػُت مصػػاٌف ـبتلػػف األطػػراؼ.كؿباكلػػة التوفيػػق 
كنتيجػػػة للضػػػػ وطات   ظهػػػػرت للمػػػوارد، اغبفػػػاظ علػػػػى البيئػػػة كمراعػػػاة معػػػػايَت اؼبسػػػؤكلية االجتماعيػػػػة؛ إٌف ىػػػذه الرىانػػػات

داـ اؼبػوارد الناضػبة، كمػن ىنػا ظهػرت اغباجػة لنداءات اؼبتزايدة حوؿ ضباية البيئة كترشػيد اسػت كا اؼبفركضة على اؼبؤسسة
إُف ازبػػػاذ تػػػدابَت إلسػػػقاط أبعػػػاد التنميػػػة اؼبسػػػتدامة كتطبيقهػػػا علػػػى اؼبسػػػتول اعبزئػػػي. كقػػػد أٌدت ؿبػػػاكالت إسػػػقاط أبعػػػاد 

ظهػػرت مػػن خالؽبػػا العديػػد مػػن األفكػػار كاؼبصػػطلحات؛   ،التنميػػة اؼبسػػتدامة يف اؼبؤسسػػة االقتصػػادية إُف نقاشػػات كاسػػعة
كلية االجتماعية أك اجملتمعية، األطػراؼ أصػحاب اؼبصػلحة كمصػطلؤ اؼبؤسسػة اؼبواطنػة، كمػا ظهػرت عػدة أفكػار كاؼبسؤ 

يف ؾبػػاؿ اإلدارة البيئيػػة؛ ىػػذه األفكػػار إمبػػا جػػاءت كمحاكلػػة إلهبػػاد حلػػوؿ تضػػمن مػػن خالؽبػػا اؼبؤسسػػة توليفػػة مثلػػى مػػن 
  "العدالة االجتماعية" ك"احملافظة على البيئة". "الربؤ"،

ثلى من الكفاءة االقتصادية، العدالة االجتماعيػة كالتعػايل البيئػي يف اؼبؤسسػة االقتصػادية اؼبتوليفة الإف ؿباكلة ربقيق 
دعــو " إُف مبػػدأ "دعــو يعمــل دعــو يمــرّ أدت إُف زيػػادة االىتمػػاـ بالبيئػػة الػػيت تعمػػل فيهػػا اؼبؤسسػػة، كاالنتقػػاؿ مػػن مبػػدأ:"

سػببا أيضػان يف توسػيع دائػرة تعامػل اؼبؤسسػة مػع ـبتلػف مكونػات ىػذه البيئػة "، ككانػ  يعمل دعو يمّر إن كان ال يضرّ 
ؿ طػرؼ خخػر يف كاليت أصبح  أكثر تشابكا. كيظهر لنا اآلف من خالؿ ـبتلف الكتابػات عػن التنميػة اؼبسػتدامة إدخػا

يػاؿ اغباليػة تطبيػق نظريػة باعتبار حٌقهم يف تلبية حاجػاهتم، كىنػا كػاف لزامػا علػى األج جياؿ الاٌلحقةىذه الدائرة كىو األ
الػػيت هبػػب علػػى اؼبؤسسػػة  اؼبػػداخلتعػػٌد إدارة أصػػحاب اؼبصػػلحة مػػن أىػػم ك االسػػتدامة القويػػة لعػػدـ اؼبسػػاس هبػػذا اغبػػٌق. 

اسػػػت دامها لتسػػػيَت العالقػػػات يف البيئػػػة اؼبتشػػػابكة مػػػن جهػػػة؛ كتبػػػٌٍت فبارسػػػات ذبعلهػػػا ترتقػػػي إُف مصػػػاؼ االقتصػػػادية 
كجػػود إرادة قويػػة لػػدل اإلدارة للتفاعػػل اإلهبػػا  مػػع ىػػذه اػبطػػوات يف ىػػذا الٌشػػ ف ىػػي كُف كلعػػٌل أ اؼبؤٌسسػػات اؼبواطنػػة،

األطراؼ، فاقتناع اإلدارة العليا للمؤسسة بضركرة ىذا االىتمػاـ يبكٌنهػا مػن نقلػو إُف كحػداهتا؛ كبػذلك وبػدث التجػاكب 
 ىػذه األطػراؼ؛ فبػا يسػتوجب تػوفر قػٌوة اؼبتبادؿ بُت ـبتلف األطراؼ. كمن الطبيعي أف يكوف ىناؾ تعارض بُت مصػاٌف

أصػحاب اؼبصػلحة يرتبطػوف  . كمػا أفٌ سػتدامةلتحقيػق البقػاء كاال هػاالتفاكض من قبل اؼبؤسسة لتحقيػق التػوازف اؼبثػاِف بين
، يبلكوف قوة تفاكض كت ثَت على قراراهتػا إضػافة إُف مػا هاباؼبؤسسة ارتباطا كثيقان، فهم وبققوف امتيازات من خالؿ قباح

 .تهاارسونو من ض وط أك انتقادات ألنشطيب
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 الّدراسةإشكالية  .5
األطراؼ مث معرفة أىداؼ  ىاتومن خالؽبا حصر كتعريف  تتطلب إدارة أصحاب اؼبصلحة اسًتاهبية ىادفة يتمٌ 

كاليت تعد اإلشكالية -كمصاٌف كل طرؼ منها كؿباكلة التوفيق بينها، كرغم صعوبة التوفيق بُت األىداؼ اؼبتضاربة 
إاٌل أٌف اؼبؤسسات اليت توِف اىتماما  -(Edward Freeman) إدوارد فريمانلػ:  لنظرية أصحاب المصلحةاحملورية 

االتصاؿ اؼبباشر  خطوات كبَتة باذباه اؼبواطنة. كما أفٌ  -من دكف شكٌ  -ست طوا بال ا ألصحاب اؼبصلحة لديها
للمؤسسة مع ـبتلف األطراؼ يبكٌنها من صبع اؼبعلومات اليت تساعدىا يف بناء اسًتاتيجيات لتحقيق أىدافها من 
جهة، كربديد النقائص اليت تعاين منها من جهة أخرل. كما أف التعامل مع ىذه األطراؼ سوؼ يؤدم إُف الت ثَت 

. م من جهة أخرل، كمن خالؿ ت ثَت اؼبؤسسة على سلوكاهتم من جهةاهتاؼبتبادؿ من خالؿ استجابة اؼبؤسسة لص وط
ـبتلف اؼبيادين: االقتصادية، االجتماعية كالبيئية، دبعٌت أف الت ثَت اؼبتبادؿ بُت اؼبؤسسة  بٌد أف يشملإف ىذا الت ثَت ال

 .هاأبعاد التنمية اؼبستدامة في سيشملكاألطراؼ أصحاب اؼبصلحة فيها 
 بق فإف مشكلة البحث تتمحور حوؿ السؤاؿ الرئيسي التاِف:بناءن على ما س

وا ودٝ  وطاِىٛ  إدازٚ  أصحاب  املضمحٛ  يف  تفعٗن  أبعاد  التٍىٗٛ  املطتداوٛ  يف  املؤضّطٛ  االقتضادٖٛ  عاوٛ؛ ٔيف 

 وؤضّطٛ صٗداه قطٍطٍٗٛ عمٜ ٔدْ اخلضٕظ؟

 التساؤالت الفرعية .2
اىم يف دراسػػػػة ـبتلػػػػف جوانػػػػب البحػػػػث كاإلؼبػػػػاـ طػػػػرح تسػػػػاةالت فرعيػػػػة تسػػػػيقودنػػػػا الٌسػػػػؤاؿ الرٌئيسػػػػي للٌدراسػػػػة إُف 

 بتفاصيلو، ىذه التساةالت سيتمحور حوؽبا البحث يف جزئيو الٌنظرم كاؼبيداين: 
 ِن ٍِاك دٔز ذٔ داللٛ وعٍٕٖٛ إلدازٚ أصحاب املضمحٛ يف تفعٗن البعد االقتضادٙ يف وؤضطٛ صٗداه قطٍطٍٗٛ؟  .أ 

  ِن ٍِاك دٔز ذٔ داللٛ وعٍٕٖٛ إلدازٚ أصحاب املضمحٛ يف تفعٗن البعد االدتىاعــ٘ يف وؤضطٛ صٗداه قطٍطٍٗٛ؟ .ب 

 ن البعد البٗــــــــ٠٘  يف وؤضطٛ صٗداه قطٍطٍٗٛ؟ِن ٍِاك دٔز ذٔ داللٛ وعٍٕٖٛ إلدازٚ أصحاب املضمحٛ يف تفعٗ .ج 

 :الّدراسةفرضيات  .3
كالػػػيت تعػػػٌد دبثابػػػة إجابػػػات مؤقتػػػة يف ؿباكلػػػة للوصػػػوؿ إُف إجابػػػة عػػػن رئيسػػػية؛ فرضػػػيات  ثػػػالثمػػػن  الٌدراسػػػةنطلػػػق ت

  متطٌلبات الٌدراسة.رئيسية كالتساةالت الفرعية للبحث، كتتفرٌع عن ىذه الفرضيات فرضيات جزئية حسب االشكالية ال
 ؛ٍِاك وطتٕٝ ععٗف إلدازٚ أصحاب املضمحٛ يف وؤضّطٛ صٗداه قطٍطٍٗٛ: األولى الّرئيسية الفرضية

 ثالث فرضيات على الٌنحو الٌتاِف: ةكيتفرٌع عن ىذه الفرضي
 ٍٛٗ؛ٍِاك وطتٕٝ ععٗف إلدازٚ أصحاب املضمحٛ التٍظٗىٗني يف وؤضّطٛ صٗداه قطٍط 

 ؛قطٍطٍٗٛ صٗداه وؤضّطٛ يف االقتضادٖني املضمحٛ أصحاب إلدازٚ ععٗف وطتٕٝ ٍِاك 

 ؛قطٍطٍٗٛ صٗداه وؤضّطٛ يف اجملتىــعٗني املضمحٛ أصحاب إلدازٚ ععٗف وطتٕٝ ٍِاك 

 ؛ٍِاك وطتٕٝ ععٗف ملىازضات أبعاد التٍىٗٛ املطتداوٛ يف وؤضطٛ صٗداه قطٍطٍٗٛ: الفرضية الثانية
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 :ثالث فرضيات ة كذلككيتفرٌع عن ىذه الفرضي
 ؛قطٍطٍٗٛ صٗداه وؤضطٛ يف االقتضادٙ البعد ملىازضات ععٗف وطتٕٝ ٍِاك 

 ؛قطٍطٍٗٛ صٗداه وؤضطٛ يف دتىاع٘اال البعد ملىازضات ععٗف وطتٕٝ ٍِاك 

 ؛قطٍطٍٗٛ صٗداه وؤضطٛيف  لبٗــــــ٠٘ا البعد ملىازضات ععٗف وطتٕٝ ٍِاك 

ٛ : الفرضية الثالثة ٛ وعٍٕٖ ٔ دالل ٚ أصحاب املضمحٛ يف تفعٗن أبعاد التٍىٗٛ املطتداوٛ يف وؤضطٛ صٗداه ٍِاك دٔز ذ إلداز

 قطٍطٍٗٛ؛

 كيتفرٌع عنها كذلك ثالث فرضيات كاآليت:
  أصحاب املضمحٛ التٍظٗىٗني يف تفعٗن أبعاد التٍىٗٛ املطتداوٛ يف وؤضطٛ صٗداه ٚ ٛ إلداز ٛ وعٍٕٖ ٔ دالل ٍِاك دٔز ذ

 قطٍطٍٗٛ؛

 إل ٛ ٛ وعٍٕٖ ٔ دالل ٛ االقتضادٖني يف تفعٗن أبعاد التٍىٗٛ املطتداوٛ يف وؤضطٛ صٗداه ٍِاك دٔز ذ ٚ أصحاب املضمح داز

 قطٍطٍٗٛ؛

  ٍِاك دٔز ذٔ داللٛ وعٍٕٖٛ إلدازٚ أصحاب املضمحٛ اجملتىعٗني يف تفعٗن أبعاد التٍىٗٛ املطتداوٛ يف وؤضطٛ صٗداه

 قطٍطٍٗٛ؛

 الدراسة: أىمية .4
كبُت اؼبؤسسة؛ األمر  ماؼبصلحة يف التفاعل كالٌت ثَت اؼبتبادؿ بينهأصحاب لعبو بع أنبية اؼبوضوع من الدكر الذم يتن

األطراؼ  ىاتوالذم بدكنو لن تتمٌكن اؼبؤسسة من االستمرار يف نشاطها، إضافة إُف األنبية البال ة غبصر كإدارة 
ار كٌل الوظائف اليت تقـو هبا اؼبؤٌسسة كباعتبتطبيق مبادئ التنمية اؼبستدامة فيها، لكتقوية العالقة بينها كبُت اؼبؤسسة 

يف سبيل تطبيق التنمية اؼبستدامة البٌد أف سبٌر عرب كٌل طرؼ من أصحاب اؼبصلحة؛ فإٌف موضوع إدارة أصحاب 
اؼبصلحة يصبؤ موضوعا ال يبكن استثناةه من الوقائع اليومية ؽبا، كعليو فإٌف اؼبوضوع ي خذ أنبٌية كربل من خالؿ 

ككذلك األنبية من حيث االطالع على اؼبتكامل لتبٌٍت اؼبؤٌسسات ؼببادئ كأبعاد التنمية اؼبستدامة.  لعب دكر اؼبدخل
مدل اىتماـ اؼبؤسسة اعبزائرية باالتصاؿ كالتعامل مع أصحاب اؼبصلحة يف سبيل تفعيل أبعاد التنمية اؼبستدامة يف 

 ىذه اؼبؤسسة.
 دوافع اختيار الموضوع: .5

، والعلمػػي، كالفضػػوؿ الش صػػي للبحػػث كالتفصػػيل فيػػ اؼبوضػػوع نطػػرا لتوافقػػو مػػع زبٌصصػػناا علػػى ىػػذ نػػاكقػػع اختيار 
 نػايقينكلكونػو موضػوعا جديػدا، زيػادة علػى  خاصة لنقص األحباث يف ىذا اؼبوضػوع بالػٌذات و كبػاألخٌص العربيػة منهػا ، 

إسػػػقاط أبعػػػاد التنميػػػة اؼبسػػػتدامة كتطبيقهػػػا يف اؼبسػػػتول اعبزئػػػي؛ أم علػػػى  بكونػػػو مػػػدخال مهٌمػػػا مػػػن مػػػداخلالش صػػػي 
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االطٌػػػالع مػػػن خػػػالؿ ىػػػذا  نػػػاأصػػػحاب اؼبصػػػلحة. كمػػػا أرد إلدارةمسػػػتول اؼبؤسسػػػة عػػػن طريػػػق اتٌبػػػاع اسػػػًتاتيجية جيٌػػػدة 
 .فبثٌلة يف مؤسسة صيداؿ البحث على حاؿ ككاقع التعامل مع أصحاب اؼبصلحة يف اؼبؤسسة اعبزائرية

 داف الّدراسة:أى .6
 راسة فيما ي يت:يبكن تل يص األىداؼ اؼبتوٌخاة من الدٌ 

تسػػػليط الضػػػوء علػػػى موضػػػوع أصػػػحاب اؼبصػػػلحة كإثػػػارة االنتبػػػاه إليػػػو باعتبػػػاره مػػػدخل مػػػن مػػػداخل ربقيػػػق التنميػػػة  .أ 
 اؼبستدامة يف اؼبؤسسة؛

 االستدامة؛صحاب اؼبصلحة كتبٌٍت اؼبؤسسة لضوابط ألالكشف عن العالقة بُت اإلدارة اعبٌيدة  .ب 
الوصػػوؿ إُف بنػػاء اسػػًتاتيجية فٌعالػػة إلدارة أصػػحاب اؼبصػػلحة سبٌكػػن اؼبؤسسػػة مػػن تفعيػػل أبعػػاد التنميػػة اؼبسػػتدامة يف  .ج 

 ـبتلف كظائفها كنشاطاهتا كربقيق اؼبواطنة؛
 ؛فبثٌلة بصيداؿ قسنطينة تش يص كاقع إدارة األطراؼ أصحاب اؼبصلحة يف اؼبؤسسة اعبزائرية .د 
 .          اؼببحوثةصحاب اؼبصلحة يف تفعيل أبعاد التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسة ألدارة اعبٌيدة الكشف عن دكر اإل .ه 

 األصول النظرية للدراسة: .7
 Ansoff Igorذبل  فكرة أصحاب اؼبصلحة من قبل حيث يندرج موضوع الدراسة ضمن إطار نظريات النظم، 

 Ansoff Igor ذج الذم كضعو مشل النمو ك "؛ stratégie corporative"كتابويف   التخطيط االستراتيجي يف
، تنٌب  برنار السبعيناتكيف سنوات اجملتمع. اؼبقرضُت ك العمالء، اؼبوردين ك العاملُت،  اؼبسانبُت،ألصحاب اؼبصلحة: 

اغبسباف تايلور بااللبفاض اؼبتوقع يف أنبية اؼبسانبُت، كأٌكد على ضركرة أخذ اؼبنظمات لكل أصحاب اؼبصلحة يف 
أٌف  نظريات الّنظميف أدبيات  Ackoff Russel كأضاؼ، كاجتماعياكوف نشاطات اؼبؤسسات مرحبة ماليا حىت ت

الة، كرأل أٌف الشركات كباعتبارىا نظمان مفتوحة، ىي ظم الفعٌ مشاركة أصحاب اؼبصلحة أمر أساسي يف تصميم النٌ 
اؼبنظمات؛ كبالتاِف ال يبكن اعتبارىا "ككياف ضٌيق" أك ىذه األخَتة تؤثر بدكرىا على  ،جزء من شبكات أكرب

يف  اغبركات االجتماعيةلعب  ظهرت العديد من األحباث ك  المسؤولية االجتماعية للشركات من منظورمستقٌل. ك 
كالدفاع ضباية البيئة ، ، ضباية اؼبستهلكُتمناىضة للحركب، كالسبعينات كالناشطة يف ؾباالت: اغبقوؽ اؼبدنية الستينات

اليت  النظرية التنظيميةنص  اؼبؤسسة االقتصادية يف اجملتمع. ك  دكرإعادة التفكَت يف اؼبرأة دكرا كبَتا يف  عن حقوؽ
على أف ىناؾ عالقة مباشرة إلدارة اؼبطالب  ـ1978يف عاـ  Jeffrey Pfeffer et Richard Salancik  كضعها

، فإٌف Arun Elias et Robert Cavana صباعات اؼبصاٌف. ككفقا لػيف فعالية اؼبنظمة، ال سيما تلك اليت زبص 
النظرية الكالسيكية ألصحاب اؼبصلحة ت خذ جذكرىا من بقاء الشركة، مث سبتد إُف أربعة ؾباالت رئيسية ىي: 

 منظور كمن الت طيط االسًتاتيجي، نظرية النظم، اؼبسؤكلية االجتماعية للشركات كالنظرية التنظيمية. كيف األخَت
ؼبفهـو ألصحاب اؼبصلحة باعتباره أٌكؿ من كضع األفكار يف   Edward Freemanينظر اإلدارة االستراتيجية 

كما   ،نظرية ظبٌي  نظرية أصحاب اؼبصلحة، كقد كضع فريباف مفهوما ي طي مشاكل منظمات األعماؿ اإلسًتاتيجية
يعرب عن اؼبسؤكلية االجتماعية للشركات دبصطلؤ "االستجابة االجتماعية للشركات"، كيؤٌكد على ضركرة التفاعل 

  اؼبتبادؿ بُت اؼبنظمات كأصحاب اؼبصاٌف فيها.
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 الدراسات السابقة: .8
غَت  مشاهبة، دراسات قد مٌت تناكلو يف أنو تبُت البحث فبعد اؼبوضوع، هبذا اؼبتعلقة السابقة الدراسات ىبص فيما

إدارة األطراؼ أصحاب اؼبصلحة يف تفعيل أبعاد  مسانبة مدل يبُِت  تفصيلي بشكل تناكلتوأٌف ىذه الٌدراسات َف ت
 بشكل أصحاب اؼبصلحة موضوع تناكل  الدراسات أغلب ألف كذلك ،يف اؼبؤسسة االقتصادية اؼبستدامة التنمية

 اؼبصادر كأغلب أك موضوع التنمية اؼبستدامة. ،ك اجملتمعية للمؤسسةأ اؼبسؤكلية االجتماعية موضوع أك مستقل،
. كتركزت معظم التحاليل كالشامل اؼبتعمق بالتحليل تتناكلو َف عليها اغبصوؿ نااستطع اليت اؼبوضوع ىذا حوؿ اؼبعاصرة

 الدراسات فيما ي يت:.  كيبكن إهباز ىذه ، كدراسة كاحدة بالٌل ة العربيةجنبيةاألات على دراسات سابقة بالٌل 
 
 

 
 
 

منظمات األعماؿ اعبزائرية ؼبسؤكليتها االجتماعية من خالؿ اإلدارة اعبيدة تتناكؿ ىذه الدراسة إشكالية فبارسة 
للتوظيب   العموميةخالؿ حالة اؼبؤسسة االقتصادية لعالقتها مع أصحاب اؼبصاٌف. كمت فيها دراسة الواقع اعبزائرم من 

 كفنوف الطباعة بوالية برج بوعريريج. 
يف ككاف اؽبدؼ منها الوقوؼ على اؼبستويات اليت تتحلى هبا منظمات األعماؿ اعبزائرية يف ىذا اجملاؿ؛ خصوصا 
ئية ظل ما تفرضو العوؼبة من متطلبات جديدة تقضي بضركرة ربقيق التوافق بُت أىدافها االقتصادية كاؼبتطلبات البي

 كال يتحقق ذلك إال  بكسب ثقة أصحاب اؼبصاٌف.  كاالجتماعية كشرط لضماف بقاءىا
كقد خلص  الدراسة إُف أف العالقة اليت تربمها اؼبؤسسة مع ـبتلف أصحاب اؼبصاٌف غَت متوازنة، كما أف 

ؼبتطلبات اليت تفرضها تالءـ مع اتزاؿ ال تمستويات التحلي باؼبسؤكلية االجتماعية من طرؼ اؼبؤسسة اؼبدركسة ما 
   .اؼبمارسة اعبيدة ؽبذه اؼبسؤكلية

 
 
 
 

كالعوائق اليت تقف أماـ ربويل التنمية اؼبستدامة من أفكار إُف تطبيقات تبحث ىذه الٌدراسة يف اإلشكاليات 
كأفعاؿ، كيست دـ الباحث إدارة أصحاب اؼبصلحة لتحليل كإسقاط فبارسات التنمية اؼبستدامة يف اغبالة اؼبدركسة 

لٌدكر اؽباـ الٌذم يلعبو " بإقبلًتا، كأٌكدت الٌدراسة على اSheffield كاؼبتمثٌلة يف الٌصرؼ الٌصحي اغبضرم دبدينة "
أصحاب اؼبصلحة يف تفعيل فبارسات التنمية اؼبستدامة من خالؿ ىذه اغبالة، كتسٌلط الضوء على قدرهتم يف تسهيل 
أك إعاقة سَت اؼبشركع. كخلص  ىذه الٌدراسة إُف أٌف إدارة أصحاب اؼبصلحة سبٌثل مدخال جديدا لتصميم منهجية 
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بٌد لو من إشراؾ قة بالتنمية اؼبستدامة، كإُف أٌف تنفيذ اؼبشاريع يف إطار ىذه األخَتة الجٌيدة غبٌل اإلشكاليات اؼبتعلٌ 
ت اؼبصلحة منذ تصميم ىذه اؼبشاريع كحىت تنفيذىا كمراقبتها، مع ربديد مهاـ إدارة أصحاب صبيع األطراؼ ذا

 كل من إقبلًتا ككيلز.اؼبصلحة إُف ىيئة معٌينة هبدؼ الًتكيز على أطر ؿبلية معٌينة كىذا ما قبؤ يف  
 
 
 
 
 

تناكل  ىذه الٌدراسة إدارة أصحاب اؼبصلحة يف قطاع حٌساس كىو الصناعات النوكية يف فرنسا، كقام  بالبحث 
يف كيفية إدماج التنمية اؼبستدامة يف اسًتاتيجيات كفبارسات الٌشركات اليت تنشط يف ىذا القطاع؛ كىذا عن طريق 

شامل للبيئة اليت تعمل فيها ىذه الٌشركات. كخلص   البحث يف العالقات اؼبعٌقدة ألصحاب اؼبصلحة كإجراء ربليل
ىذه الٌدراسة إُف عٌدة اسًتاتيجيات يبكن تبٌنيها من ًقبل ىذه الٌشركات ؽبذا اإلدماج كجاء يف مقٌدمتها اسًتاتيجيات 

لبهم دعم أصحاب اؼبصلحة إذا كان  مطالبهم كاحتياجاهتم يف صاٌف اؼبؤٌسسة، اسًتاتيجيات اإلحتواء إذا كان  مطا
تتمٌيز باػبطورة فيما يتعٌلق دبمارسات التنمية اؼبستدامة. كما خلص  الٌدراسة أيضا إُف أٌف ىذا القطاع كرغم تنامي 

 األصوات اؼبناىظة لو إاٌل أٌف فبارسات التنمية اؼبستدامة فيو ال تزاؿ بعيدة عن اؼب موؿ.   
 
 
 
 

اؼبستدامة كالعمل بتقنيات احملاسبة تطرٌق  ىذه الٌدراسة إُف تقييم اؼبؤٌسسات االقتصادية كفقا لتبٌنيها للتنمية 
اػبضراء ككذا اإلفصاح يف إطار التنمية اؼبستدامة؛ ككاف الٌتقييم من خالؿ إدارة ىذه اؼبؤٌسسات ألصحاب اؼبصلحة. 
كطبقا ؽبذا التقييم تبحث الٌدراسة يف اآلليات اعبديدة اليت هبب على اؼبؤسسات تبٌنيها لتحسُت أدائها يف إطار التنمية 

 تدامة.اؼبس
ارسات اؼبؤٌسسات فيما مخلص  ىذه الٌدراسة إُف أٌف إدارة أصحاب اؼبصلحة ىي اغبٌل األمثل كاؼبدخل السليم ؼب

 ىاعلى مدل تسيَت  ةمارسات متوقٌفىذه اؼبيتعلٌّق بالتنمية اؼبستدامة، كيرل الباحثاف أٌف قدرة اؼبؤٌسسات على تسيَت 
يق التقارير الٌثالثية كبطاقة ُف ىذا الٌنهج على أنٌو أفضل بكثَت من تطبعالقات مع أصحاب اؼبصلحة، كما ينظراف إلل
داء اؼبتوازف، كبالتاِف فعلى اؼبؤسسات أف ربٌدد اؼبستفدين كاؼبتضٌررين من نشاطها بدقٌة ككضع نظم القياس اؼبناسبة األ

ع كجهات نظرىم كت ثَتاهتم على ؼبعرفة مدل استجابة أنشطتها لتطٌلعاهتم كرغباهتم كفق منهجية متكاملة لرصد كتتبٌ 
 األداء العاـ للمؤسسات، ككٌل ىذا سباشيا مع اؼبؤسسات الص َتة كاؼبتوٌسطة اغبجم.  

 

 Francesco Perrini  and Antonio Tencati  2006 دراسة:د.

 عنوان الدراسة:
«Sustainability and Stakeholder Management: the Need for New Corporate Performance 

Evaluation and Reporting Systems» 

 

 Mauve Bonnefous 2011دراسة:ج.

 عنوان الدراسة:
«Stakeholder management and sustainability strategies in the French nuclear industry» 
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تطرٌق  ىذه الٌدراسة إُف تقييم هنج إدارة أصحاب اؼبصلحة كدكرىا يف الوصوؿ إُف عاَف مستداـ، كسٌلط  الضوء 
على ىذا النهج يف منٌظمات األعماؿ باعتبار دكرىا اؼبفتاحي يف حٌل اؼبشاكل اإليكولوجية على اؼبستول احملٌلي، 

 التكنولوجيات يف االستثمار موارد است داـ يف الكفاءة زيادةك  التلوثمن  اغبداإلقليمي كالعاؼبي. كيرل الباحثاف أٌف 
 الفاعلة اعبهات ـبتلف مع كاؼبشاركة للبيئة مالءمة أكثرها عبعل كاػبدمات اؼبنتجات ىندسةك  تصميم كإعادة" النظيفة"

؛ كٌل ىذا يبٌر بإدارة ناجحة ألصحاب اؼبصلحة يف االجتماعية التوقعات تلبية يف الشركات أداء لتحسُت االجتماعية
نٌظمات األعماؿ. كخلص  الٌدراسة إُف أٌف هنج أصحاب اؼبصلحة يف منٌظمات األعماؿ كرغم ما شابىوي من الٌنقائص م

 إالٌ أنٌو يعترب الٌتطبيق العملي إلدارة االسًتاتيجيات اؼبستدامة يف ىذه اؼبنٌظمات.

 
 
 
 

تناكل  ىذه الٌدراسة الفرص اليٌت يبكن أف تستفيد منها اؼبؤٌسسات اليت تقـو باإلدارة التشاركية مع أصحاب  
اؼبصلحة يف إطار التسويق األخضر، كما تبحث يف دكر ىذه اؼبشاركة يف ربسُت مؤٌشرات التقارير الٌثالثية اػباٌصة هبا. 

ل من خالؿ تطبيق فبارساتو بالتنسيق مع أصحاب اؼبصلحة، كسع  الٌدراسة إُف فهم التسويق األخضر بشكل أفض
كقٌدم  الٌدراسة العديد من األدلٌة على اكتساب اؼبؤسسات اليت تتبع ىذا النهج ؼبزايا تشاركية. كخلص  الٌدراسة إُف 

اعبٌيد على اؼبؤسسات الوصوؿ إُف توليفة مثلى من التوازف بُت: اإلنساف، الكوكب كالٌربؤ من خالؿ الفهم  وأنٌ 
 لتصٌورات كسلوكات أصحاب اؼبصلحة كانتهاج اسًتاتيجيات خضراء.   

 

 

 

 
أصػػػػحاب إدارة تطرقػػػػ  ىػػػػذه الدراسػػػػة اؼبندرجػػػػة لنيػػػػل شػػػػهادة الدراسػػػػات اؼبت صصػػػػة يف التسػػػػيَت إُف: ربليػػػػل دكر 

. حيػػث قامػ  الباحثػػة بعػرض كربليػػل كساؼبصػلحة يف اسػػًتاتيجية التنميػة اؼبسػػتدامة يف البنػك. دراسػػة حالػة: بنػػك تريػود
عمػػاؿ؛ مثٌ تطرقػػ  إُف مفهػػـو أصػػحاب اؼبصػػلحة يف طػػاع األاؼبسػػتدامة كتطبيقاهتػػا يف قـبتلػػف اؼبفػػاىيم اؼبتعلقػػة بالتنميػػة 

أصػػحاب اؼبصػػلحة" حسػػب إدكارد فريبػػاف. كيف اعبػػزء التطبيقػػي قػػٌدم  ربلػػيال شػػامال يقػػارف بػػُت النطريػػة  شػػرح لػػػ" هنػػج

 Annika KAYROL 2006 :دراسةز.

 عنوان الدراسة:    

«Analyse du rôle des parties prenantes dans la stratégie de développement durable d’une 

banque. "Étude de cas : la Banque Triodos» 

 

 Don Clifton and Azlan Amran  2010 دراسة:ه.

 عنوان الدراسة:
«The Stakeholder Approach: A Sustainability Perspective» 

 

 J. Joseph Cronin, Jr & Jeffery S. Smith & Mark R.Gleim & Edward Ramirez  :دراسةو.

& Jennifer Dawn Martinez   2010 
 عنوان الدراسة:

«Green marketing strategies: an examination of stakeholders and the opportunities 

they present» 
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كاؼبمارسة. خلص  ىذه الدراسة إُف صبلة من النتائج تصف من خالؽبا كيفية إشراؾ أصػحاب اؼبصػلحة يف اؼبمارسػات 
األطػػراؼ ؽبػػا تػػ ثَت أكػػرب علػػى السػػلوؾ اؼبسػػتداـ  مػػن ىاتػػو أمٌّ ربديػػدا سػػتدامة للقطػػاع اؼبصػػريف؛ كمػػا أظهػػرت النتػػائج اؼب

غػػَت أٌف ىػذه الٌدراسػػة َف تتطػٌرؽ إُف إدارة أصػػحاب اؼبصػػلحة كالبحػث يف العالقػػة بيػنهم كبػػُت اؼبؤسسػة بقػػدر مػػا للبنػوؾ. 
ؤسسػػة ؼبمارسػػات التنميػػة اؼبسػػػتدامة، كمػػا زبتلػػف عػػن دراسػػػتنا يف اقتصػػرت علػػى دراسػػة دكرىػػم كمسػػػانبتهم يف تبػػٍت اؼب

   ميداف الٌدراسة.
 ما يمّيز الّدراسة عن الّدراسات الّسابقة

لتتمٌتع ىذه الٌدراسة ب صالة علمية من جهة، كلتكوف ؽبا أسس كأصوؿ نظريػة؛ كػاف علينػا االعتمػاد علػى الٌدراسػات 
عملية تراكمية كػاف علينػا البحػث بػدءن مػن النتػائج الػيت توٌصػل  إليهػا ىاتػو الالٌسابقة حوؿ اؼبوضوع، كنظران لكوف اؼبعرفة 

 الٌدراسة اغبالية عن سابقيها فيما يلي:الٌدراسات، كيبكن تل يص أىٌم ما يبٌيز 

  :راسػػة نػػوع معػػٌُت مػػػن حيػػث تقتصػػر الٌدراسػػات السػػػابقة علػػى داشــتمال الّدراســة علــى كــّل أصـــحاب المصــلحة
   كالًٌتكيز على العاملُت، اؼبسانبُت كاؼبسٌَتين...  أصحاب اؼبصلحة

  :دبعػٌت البحػث يف فبارسػات ىػذه  كلػيس أصػحاب اؼبصػلحة،كون المتغّير المستقّل ىو إدارة أصحاب المصلحة
 .كدكرىا يف إسقاط التنمية اؼبستدامة كتطبيقها اإلدارة كإدارة اسًتاتيجية تعتمد أساسا على أصحاب اؼبصلحة

  :ـــابع ىـــو أبعـــاد التنميـــة المســـتدامة ـــر الّت فلػػػم تقتصػػػر الٌدراسػػػة علػػػى جػػػزء مػػػن فبارسػػػات التنميػػػة اؼبسػػػتدامة  المتغّي
 سؤكلية االجتماعية؛ بل على صبيع أبعاد ككظائف اؼبؤسسة يف إطار التنمية اؼبستدامة.كالتسويق األخضر أك حىٌت اؼب

  :تمػع الػذم مشلتػو حيػث تبحػث يف كاقػع اؼبؤسسػة اعبزائريػة يف قطػاع زبتلف الٌدراسػة جوىريػا يف اجملمجتمع الّدراسة
اب اؼبصػلحة أثنػاء التعامػل معهػم يف كما يعترب تقسيم أصحاألدكية فبٌثال يف ؾبٌمع صيداؿ كبالتحديد صيداؿ قسنطينة.  

 الٌدراسة اؼبيدانية إُف ثالث أقساـ ىو اؼبيزة اليت تنفرد هبا الٌدراسة اغبالية عن الٌدراسات الٌسابقة.

 منهج البحث وأدوات جمع البيانات .9
يلي يف سباشيا مع طبيعة اؼبوضوع كمن أجل الوقوؼ على صبيع تفاصيلو كربليلها أست دمنا اؼبنهج الوصفي التحل

اعبزء النظرم؛ حيث مت صبع اؼبادة العلمية يف اعبانب النظرم اعتمادا على اؼبسؤ اؼبكتيب كاالطالع على ـبتلف 
اؼبراجع من ـبتلف اؼبصادر العربية منها كاألجنبية، مع ربليل ىذه اؼبادة كاػبركج بنتائجها يف ؿباكلة لوضع أسسو 

. كما مت االعتماد على الٌدراسة اؼبيدانية يف اعبزء اؼبيداين انطالقا من صبع اؼبعلومات اعتمادا والٌنظرية كتبسيط مفاىيم
على ـبتلف األدكات كاؼبالحظة، اؼبقابلة، االستمارة باؼبقابلة كالسجالت اإلدارية كالتقارير، كبعد صبع اؼبعلومات مت 

من خالؿ كضع النماذج االحصائية  spssصائي ربليل اؼبعطيات كاالحصائيات باالعتماد على الربنامج االح
 كاست داـ اؼبقاييس اؼبناسبة.

 تقسيم الّدراسة .50
سباشيا مع متطلبات البحث، كيف ؿباكلة لإلؼباـ باؼبوضوع من خالؿ التطرؽ إُف ـبتلف تفاصيلو كجزئياتو،  

قٌسمنا ىذه الٌدراسة إُف ة، ككذلك للوصوؿ إُف نتائج كإجابات عن اإلشكالية الرئيسية للبحث كالتساةالت الفرعي
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النظرم للدراسة، يف  للجانب: األكؿ كالثاين الفالفص ف ٌصصفصوؿ تتناكؿ كل مت َتاتو بالدراسة كالتحليل. ثالث 
 كجاءت تقسيمات الٌدراسة على الٌنحو الٌتاِف: حُت يتعرض الفصل األخَت للجانب اؼبيداين.

 :راسػػة كالتسػػػاةالت الفرعيػػػة، كتوضػػػيؤ أنبيػػة كأىػػػداؼ كأسػػػباب اختيػػػاركمٌت فيهػػػا طػػػرح إشػػػكالية الدٌ المقّدمــة العامـــة 
   ة عنها.كتبيُت ما يبٌيز الدراسة اغبالي اؼبوضوع، باإلضافة إُف عرض الٌدراسات السابقة

 :طػػػػار النظػػػػػرم ألصػػػػحاب اؼبصػػػػلحة كالتنميػػػػة اؼبسػػػػػتدامة؛ مػػػػن خػػػػالؿ تقريػػػػب اؼبفػػػػػاىيم اإلكيتنػػػػاكؿ الفصــــل األول
التصػػنيفات كالتطػػٌرؽ إُف أىػػٌم مػػا جػػاء مػػن أفكػػار يف ؾبػػاؿ إسػػقاط أبعػػاد التنميػػة اؼبسػػتدامة يف كتبسػػيطها كشػػرح ـبتلػػف 

  .اؼبؤسسة االقتصادية
ىػػػػم مسػػػػانبات أصػػػػحاب أكمٌت فيػػػػو التفصػػػػيل يف إدارة أصػػػحاب اؼبصػػػػلحة كفبارسػػػػاهتا، كمػػػػا تنػػػػاكؿ : الفصــــل الثــــاني

 اؼبصلحة يف تبٌٍت اؼبؤسسة ؼببادئ التنمية اؼبستدامة ككذا التقارير اليت تنشرىا اؼبؤسسة يف ىذا اإلطار. 
 :حيث مت اختيػار مؤسسػة صػيداؿ قسػنطينة  ميػع أصػحاب  خصص ىذا الفصل للدراسة اؼبيدانية،الفصل الثالث

ميػػػػة اؼبسػػػػتدامة يف ىػػػػذه نفبارسػػػػات إدارة أصػػػػحاب اؼبصػػػػلحة كالتاؼبصػػػػلحة فيهػػػػا كمجتمػػػػع للدراسػػػػة؛ حاكلنػػػػا فيػػػػو تتبٌػػػػع 
علػى ضػوء النتػائج اؼبتوٌصػل إليهػا،  ة، مثٌ مناقشة فرضػيات الٌدراسػالتحليلاؼبؤسسة، ككذا العالقة بُت اؼبت ٌَتين بالفحص ك 

 .هاكيف األخَت التطٌرؽ إُف نتائج

:راسة ككضع خفاقها.كمٌت فيها تل يص اإلجابات عن تساةالت الدٌ  الخاتمة العاّمة 
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 تمهيد
 أعقاب يف كخاصة اؼباضية، القليلة العقود ف الؿ ،االقتصاديات اؼبعاصرة حبوكمة الشركات يف االىتماـ لقد تعاظم

 نظرية؛ أسس كفق اؼبفهـو ىذا بلورة على فك اؼبفكر  شهدىا العاَف؛ حرص اليت اؼبالية االقتصادية كاألزمات االهنيارات
نظريات العقود. فانطالقا من نظرية الوكالة، نظرية التكاليف كصوال إُف نظرية أصحاب  ظهور إُف أدل ما كىذا

اؼبسٌَتين، اؼبسانبُت ككل أصحاب اؼبصلحة يف اؼبؤسسة.  سلوكيات ر مؤسسية لتنظيم كتوجيوطي صياغة أي  سٌب اؼبصلحة، 
ظهور فبارسات انتهازية من قبل اؼبسَتين أٌدت إُف ك  كجاءت كٌل ىذه الٌنظريات بعد الفصل بُت اؼبلكية كالتسيَت

 فضائؤ مالية أكدت بعديد  اؼبؤسسات االقتصادية. 
خل اؼبؤسسة كخارجها، ككفقا ؼببدأ تعظيم الرٌبؤ كان  كما أٌف الفصل بُت اؼبلكية كالتسيَت أثٌر على العالقات دا

 من فبارسات اؼبؤسسات االقتصادية ال تكبحها إاٌل قوانُت السوؽ، فراح  منٌظمات األعماؿ سبارس انتهاكات كاف
نتائجها عدـ احًتاـ حقوؽ العٌماؿ، عمالة األطفاؿ، هتميل األقليات... كما ظهرت أزمات بيئية ناذبة عن التلوث 

دىور التنوع البيولوجي كاستنزاؼ اؼبوارد الٌناضبة. ىنا زادت الض وط على اؼبؤسسات االقتصادية، كجاءت ـبتلف كت
 ر الٌنظرية ؼبعاعبة ىذه اؼبشاكل؛ فكان  نظريات أخالقيات األعماؿ كاؼبسؤكلية االجتماعية ؼبنٌظمات األعماؿ.طي األي 

قود كىي نظرية أصحاب اؼبصلحة، كاليت كاف ؽبا الدكر الكبَت كٌل ىذه األطر مٌهدت لظهور كاحدة من نظريٌات الع
يف توجيو االىتماـ من الٌنظرة الضٌيقة اليت تيعٌت بعالقات اؼبسَتين باؼبسانبُت، إُف اعتبار اؼبؤسسة كنظاـ مفتوح على 

 األرباح أساس على التقييم يف فقط تنحصر ال بنشاطاهتا القياـ يف اؼبؤسسة فشرعية اؼبصلحة. ذاتصبيع األطراؼ 
 بنتائجها تتعلق أطراؼ عدة قبل من ميقيٌ  أداءىا إف بل للدكلة، كاعبباية للقانوف احًتامها على أك ؼبسانبيها، احملققة

تبٌٍت فبارسات جديدة ظهرت يف فكرو تنموو  إُف اؼبؤسسة تسعى اإلطار ىذا كيف. كالبيئية كاالجتماعية االقتصادية
لألضرار اليت  ل األفكار التنموية اليت سبقتو كنتيجةاؼبستدامة، جاء ىذا الفكر استجابة لفشحديث كىو فكر التنمية 

خٌلفتها اؼبمارسات التقليدية ؼبنٌظمات األعماؿ كخاصة الصناعية منها يف إطار مبادئ النظاـ الرأظباِف القائم على 
ة كعلى اإلنساف. كل ىذا جعل االىتماـ ينصٌب تعظيم األرباح متناسيا ما تلحقو ىذه اؼببادئ كاؼبمارسات على البيئ

على االسًتاتيجيات الكفيلة بتفعيل مبادئ التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسات االقتصادية ككذلك على اؼبمارسات اليت 
تو نتاج كاالستهالؾ اؼبضرٌة حبياة االنساف كاليت يبكن أف ترىن بقاء ىامباط اإلأهبب على ىاتو األخَتة تبٌنيها لت يَت 

كللتعٌرؼ على اعبذكر التارىبية لنظرية أصحاب اؼبصلحة، أسسها كأبعادىا ككذا ـبتلف  اؼبؤسسات من أصلها.
أربع التطٌورات اليت طرأت على اؼبؤسسات االقتصادية بعد ظهور التنمية اؼبستدامة؛ ارت ينا تقسيم ىذا الفصل إُف 

 مباحث على النحو الٌتاِف:

 

 

 

 

 

 املفاهميي ل حصاب املصلحةاملبحث ال ّول:  ال طار 

 املبحث الثاين: هظرية أ حصاب املصلحة أ سسها وأ بؼادها

 املبحث الثالث: ال طار املفاهميي للتمنية املس تدامة
 الاقتصادية املؤسسة املبحث الرابع: التمنية املس تدامة يف
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 المبحث األّول: اإلطار المفاىيمي ألصحاب المصلحة
يف البدء تسيَتىا، لكٌن ىذا االىتماـ َف يتبلور ك ملكية الشركات عد الفصل بُت ببدأ االىتماـ ب صحاب اؼبصلحة 

إُف فبارسات تطٌبق يف شكل إدارم لتنظيم العالقة بُت اؼبؤسسة ككل أصحاب اؼبصلحة فيها، فرغم ظهور بعض 
العالقة إاٌل أٌف ذلك َف يكن كافيا ؼبعاعبة صراع من ىذه  الٌنظريات كنظرية الوكالة كنظرية الٌتكاليف اليت تعاًف جزء

ىذه للعالقة بُت اؼبؤسسة ك عمقا اؼبصاٌف يف بيئة اؼبؤسسة الداخلية كاػبارجية. لذلك، كاف البٌد من رباليل أكثر 
     .الرٌبؤباؼبسائل االجتماعية كالبيئية كت يَت األيديولوجيات القائمة على تعظيم ها كتوسيع االىتماـ في األطراؼ

 المطلب األّول: الجذور التاريخية لمفهوم أصحاب المصلحة 
 Meansك Berleك  1759و Adam smithتعود جذكر مصطلؤ "أصحاب اؼبصلحة" إُف أفكار كٌل من 

يف معهد ستانفورد لألحباث ـ 1963  . أما ظهوره كمفهـو فَتجع الجتماع عاـ1938وBernabd   ككذا 1932و
 تنوع  بعد ذلك نظرة الت صصات إُف ىذا اؼبفهـو عرب تارىبو كيبكن إهبازىا فيما يلي:ك  .اؼبتحدةيف الواليات 

  أصحاب المصلحة من منظور التخطيط االستراتيجي: -5
الصادر يف عاـ " stratégie corporative"يف كتابو Ansoff Igorيف البداية، ذبل  ىذه الفكرة من قبل 

 العمالء، اؼبوردين،العاملُت،  اؼبسانبُت،ألصحاب اؼبصلحة: Ansoff  كضعوحيث مشل النموذج الذم ـ 1965
رغم أنٌو رفضها كنظرية، كىذا ما يظهر يف انتقاداتو ؽبا يف كتابو اؼبذكور يف ىذا اؼبقطع: "إٌف  ،اجملتمعاؼبقرضُت ك 

النظرية تؤكد أف الشركة  أصحاب اؼبصلحة" تساكم بينها. ىذه "نظريةغَت أف ليس  مًتادفة،األىداؼ اؼبسؤكليات ك 
كالعماؿ  يف الشركة: اؼبديرينصحاب اؼبصاٌف أل اؼبطالب اؼبتضاربة البٌد أف تستمد أىدافها من ربقيق التوازف بُت

 يف الت طيط عملية لشرحباست داـ اؼبفهـو  1976سنة  Rothschild قاـكما   .1كاؼبوردين كالبائعُت"اؼبسانبُت ك 
حوؿ  Perlmutter'sك Heenanفكرة أصحاب اؼبصلحة دكرا ؿبوريا يف دراساتلعب  أيضا ك . جنراؿ إلكًتيك

  Davisتنظيم كتطوير الشركات متعددة اعبنسيات، كبعدىا كان  ىناؾ تطبيقات ؿبدكدة ؽبذا اؼبفهـو يف أدبيات  
باستعمالو يف ربليل إسًتاتيجية االفًتاضات كاليت  1979سنة Emshoff ك Mitroff مثٌ  1978سنة  Freemanك

يف صياغة تقنيات التحليل  Dickelك Roweك1982 سنة  Mitroffك  Masonطورىا فيما بعد كل من 
أنبية اؼبسانبُت، كأٌكد على ضركرة أخذ  تايلور بااللبفاض اؼبتوقع يف برنار، تنٌب  السبعيناتكيف  .2االسًتاتيجي

و أم االنتقاؿ ، اؼبصلحة يف اغبسباف حىت تكوف نشاطات اؼبؤسسات مرحبة ماليا كاجتماعيا اؼبنظمات لكل أصحاب
(stakeholders  إُف shareholdersمن 

3
.  

                                                 

 بونركز الباحث إُف تعود اؼبصاٌف ب صحاب االقتصادية اؼبؤسسة عالقة ؾباؿ يف ؿباكلة لل وض أكؿ أف يرل من ىناؾ Penrose  1959 سنة ذلك ككاف 
  .اؼبصاٌف أصحاب نظرية يف اػبوض يف األكائل أحد يعترب إذ

1  R. Edward Freeman, "Strategic management : A stakeholders approach", Cambridge university press, 1984, p33. 

2   ibid, p 35 

3  Annika CAYROL, "Analyse du rôle des parties prenantes dans la stratégie de développement durable d’une banque. 

Étude de cas : la Banque Trio-dos", Travail de Fin d'Étude  pour l’obtention du  Diplôme d'Études Spécialisées en Gestion de 

l'Environnement, Université Libre de Bruxelles, , 2006, p27. 
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  نظرية النظم:أصحاب المصلحة من منظور  -2
أٌف مشاركة أصحاب اؼبصلحة أمر أساسي  Ackoff Russelأضاؼ ، ـ1974يف أدبيات نظرية النظم، كيف عاـ 

و األطراؼ يساعد على التفاعل إلهباد حلوؿ لقضايا اجملتمع. كما يضيف اتتصميم النظم الفعالة، كما أٌف دعم ىيف 
أٌف الشركات كباعتبارىا نظمان مفتوحة، ىي جزء من شبكات أكرب، ىذه األخَتة تؤثر بدكرىا على اؼبنظمات؛ كبالتاِف 

ف السبعينات، قاـ الباحثوف يف نظرية النظم كعلى رأسهم كيف منتص ال يبكن اعتبارىا "ككياف ضٌيق" أك مستقٌل.
Ackoff Russel كC. West Churchman  بإعادة النظر يف ربليل أصحاب اؼبصلحة خخذين يف االعتبار
ير نظرية النظم أنبية بال ة يف تطو  كانطالقا من ذلك، كان  لدراسات ىذين الباحثُت. Ansoff Igorانتقادات 

ؽ لتحليل أصحاب اؼبصلحة من خالؿ يف العلـو االجتماعية، كتطوير طر عن بعض القضايا لتصبؤ أداة للكشف 
، كعليو يكوف من اػبط  ربديد اؼبشاكل ٌت اعتبارىا شبكات كبَتة للتفاعلإعادة تصميم النظم كجعلها "مفتوحة"؛ دبع

فمثال يتم ربليل البفاض عوائد ؛ األطراؼبالًتكيز على اؼبتضررين منها بل البد من أف يكوف التحليل شامال لكل 
 1974 سنة Ackoffأصحاب اؼبصلحة فيها كليس اؼبسانبُت فقط. كقاـ ككٌل األسهم على أنٌو مشكل ىبص اؼبنظمة 

ككاف إدخاؿ أصحاب اؼبصلحة شاريع كاسعة النطاؽ. اؼب يف تصميم ىذه اؼبنهجية عن كيفية است داـبدراسات حالة 
 .  1االختالؼ اعبوىرم عن است داـ ىذا اؼبفهـو يف األدبيات اإلسًتاتيجيةيف ربليل النظم دبثابة 

  المسؤولية االجتماعية للشركات: أصحاب المصلحة من منظور -3
اجتماع ـ من طرؼ يف ىذا السياؽ ظهرت العديد من األحباث اليت اعتمدت على مفهـو أصحاب اؼبصلحة اؼبقدٌ 

، ككضع  ىذه األحباث اػبطوط الرئيسية اليت  RSIو الواليات اؼبتحدةيف معهد ستانفورد لألحباث يف ـ 1963 عاـ
كالسبعينات كالناشطة يف ؾباالت: اغبقوؽ  يف الستينات اغبركات االجتماعيةتربز عمق القضية، كيكفي القوؿ أف 

إعادة التفكَت لعب  دكرا كبَتا يف  ؛اؼبرأة كالدفاع عن حقوؽضباية البيئة ، ، ضباية اؼبستهلكُتغبركبمناىضة ا، اؼبدنية
 John و   Milton Friedmanاؼبؤسسة االقتصادية يف اجملتمع. كمن أبرز الباحثُت يف ىذا اجملاؿ نذكر:  دكريف 

Kenneth Galbraith.  كلعٌل السمة البارزة للبحوث حوؿ اؼبسؤكلية االجتماعية ؼبنظمات األعماؿ أهٌنا تعترب
صلحة غَت التقليديُت كالذين ؽبم عالقات عدائية مع الشركات، فيكوف الًتكيز على إرضاء تطبيقا ؼبفهـو أصحاب اؼب

 .2اؼباٌلؾ بشكل أقٌل من الًتكيز على اعبمهور كاؼبوظٌفُت
 النظرية التنظيمية:أصحاب المصلحة من منظور  -4

 ،اىتماما ؼبفهـو أصحاب اؼبصلحةخالؿ سنوات الستينات كاف اعبزء األكرب من اؼبنظرين للنظرية التنظيمية ال يوِف 
 Eric Rhenmanباستثناء بعض اؼبنظرين الذين حاكلوا فهم عالقة الٌت ثَت اؼبتبادؿ بُت اؼبنظمة كبيئتها. فمثال 

 على تعتمد اليت اعبماعات أك حيث يعرٌفهم على أهٌنم " األفراد ؛يستعمل اؼبصطلؤ صراحة يف دراستو حوؿ الصناعة
 اؼبوظفُت، اؼبالؾ، العمالء دبعٌت: كأىدافها الش صية ككذا من تكوف الشركة تابعة ؽبم؛ أغراضها لتحقيق الشركة

                                                 

1 Annika CAYROL,loc.cit 

2  Edward Freeman, op.cit, p 38 
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1الشركة" يف اؼبصلحة أصحاب اعتبارىا يبكن أخرل ؾبموعات عن كاؼبوردين كالدائنُت، فضال
كيكمن الفرؽ بُت  .

 ، يف كوف األكؿ نظر إُف RSIمعهد ستانفورد لألحباث يف الواليات اؼبتحدةوكتعريف  Eric Rhenmanتعريف 
أصحاب اؼبصلحة بنظرة أضيق؛ حبيث وبصرىم يف األفراد كاعبماعات اليت ؽبا التزامات متبادلة مع الشركة، كليس 

 Richardك Jeffrey Pfeffer  نص  النظرية التنظيمية اليت كضعهاكما أطراؼ داعمة بالضركرة لبقاء الشركة.  

Salancik  يف فعالية اؼبنظمة، ال سيما تلك اليت زبص  إلدارة المطالبعلى أف ىناؾ عالقة مباشرة  ـ1978يف عاـ
، فإٌف النظرية الكالسيكية ألصحاب اؼبصلحة Arun Elias et Robert Cavana صباعات اؼبصاٌف. ككفقا لػ

، نظرية النظم، اؼبسؤكلية ت خذ جذكرىا من بقاء الشركة، مث سبتد إُف أربعة ؾباالت رئيسية ىي: الت طيط االسًتاتيجي
 االجتماعية للشركات كالنظرية التنظيمية.

  اإلدارة اإلسترتيجية: أصحاب المصلحة من منظور -5
ؼبفهـو أصحاب اؼبصلحة باعتباره مفهوما ي طي مشاكل منظمات األعماؿ  Edward Freemanينظر فريباف 

اإلسًتاتيجية، كما يعرب عن اؼبسؤكلية االجتماعية للشركات دبصطلؤ " االستجابة االجتماعية للشركات"، كيؤٌكد على 
اؼبنظمات فٌعالة من ضركرة التفاعل اؼبتبادؿ بُت اؼبنظمات كأصحاب اؼبصاٌف فيها. كيقوؿ يف ىذا الش ف: "حىت تكوف 

الناحية اإلسًتاتيجية البد عليها من التفاعل مع اعبماعات اليت تؤثر عليها، يف حُت إذا أرادت أف تستجيب اجتماعيا 
 .2فيها" الشركةاؼبدل الطويل  البد عليها من التفاعل مع اعبماعات اليت تؤثٌر  يفو كأف تكوف فعالة 

بداية . مدل تارىبو على الت صصات من عدد جاء يف  صلحة"نست لص فبٌا سبق أف مفهـو "أصحاب اؼب
النظم،  نظرية االسًتاتيجي، بظهوره كضركرة  لبقاء اؼبؤسسة كاستمرار نشاطها يف اجتماع ستنفورد، إُف الت طيط

َف يتبلور يف شكلو التنظَتم  لكٌن ىذا اؼبفهـو التنظيم. كنظرية للشركات االجتماعية يف اؼبسؤكلية است دامو إضافة إُف
، "Strategic Management: A Stakeholder Approach"ففي كتابو ،فريبافعلى يد  1984حىت عاـ 

، األسس النظرية لنظرية أصحاب اؼبصلحة كما ىي معركفة اليـو يف أدبيات اإلدارة اإلسًتاتيجية للشركة فريبافكضع 
إطارا ربليليا على ثالثة مستويات: العقالنية، العملية كاؼبعامالتية، كػبص ىذه اؼبستويات فيما يسمى "خارطة  كاقًتح

 كالشكل اؼبواِف يبُت مراحل تطور مفهـو أصحاب اؼبصلحة عَت ـبتلف الت صصات: أصحاب اؼبصلحة".
 : الجذور التاريخية واألصول النظرية لمفهوم أصحاب المصلحة5 رقمالشكل 

 
Source: R. Edward Freeman, "Strategic management : A stakeholders approach", Cambridge university press, 1984, p  32  

                                                 

1  Edward Freeman, op.cit, p 41 

2  Ibid, p 46 
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يف معهد ـ 1963 اجتماع عاـنالحظ من خالؿ ىذا اؼب طط أف مفهـو أصحاب اؼبصلحة كمنذ ظهوره يف 
ستانفورد لألحباث يف الواليات اؼبتحدة، تطٌور يف سياقو النظرم عرب ـبتلف األيطر، كعليو يبكن األخذ برأم كل من 

Arun Elias  ك  Robert Cavanaعليها فريباف يف  مايف رةيتهما لألطر اليت ينتمي إليها اؼبوضوع، كاليت يوافقه
نظريات النظم، اؼبسؤكلية االجتماعية للشركات كنظريات التنظيم، كما  ىذا اؼب طط كما يلي: الت طيط االسًتاتيجي،

.  يضيف فريباف اإلدارة اإلسًتاتيجية كإطار خخر للمفهـو
 المطلب الثاني: مفهوم أصحاب المصلحة

إٌف الوصوؿ إُف تعريف دقيق ألصحاب اؼبصلحة ىو أساس إدارة العالقة بينهم كبُت اؼبؤسسة. حيث أٌف ربديد 
األطراؼ وباإلجابة على السؤاؿ: من ىم أصحاب اؼبصلحة  كمعرفة توقٌعاهتا كتطلعاهتا؛ البد أف يبٌر بتعريف ىذه 

 يقودنا إُف معرفة دكرىم يف توجيو نشاط اؼبؤسسة كالت ثَت عليها.  همكتوضيؤ ماىية ىذه األطراؼ. كما أٌف تعريف

ذلك الش ص الذم يضع أموالو ليعقد رىانا،    كاف يشَت إُفstakeholdersإٌف اصطالح أصحاب اؼبصلحة و 
. لكن يف اؼبعٌت االقتصادم، اختلف 1على أف يسًتد أموالو كفوقها قيمة اؼبراىنة يف حاؿ كسب الرىاف أك اؼبسابقة

، كلعٌل ىذا االختالؼ يرجع إُف تعٌدد الباحثُت يف ىذا اجملاؿ ككثرهتم. لكٌن ؾبمل فهـوىذا اؼبربديد الباحثوف حوؿ 
 اريف سبحورت حوؿ ثالث تعاريف أساسية نوجزىا فيما ي يت:التع
 م5963 عام اجتماع معهد ستانفورد لألبحاث في الواليات المتحدةتعريف  -5

اعبماعات اليت بدكهنا تعريف أصحاب اؼبصلحة على أهٌنم " فيو كمٌت  ،يف ىذا االجتماع، كاف أٌكؿ ظهور للمصطلؤ
الشركة. غَت أٌف ىذا  كقباح لبقاء حيوية تعترب اليت اعبماعات خخر تلك. أك بتعبَت 2"تتوقف اؼبنظمة عن العمل

التعريف مٌت إثراةه من قبل الكثَت من الباحثُت كذلك مثال يف كلمة "اعبماعات" ليصبؤ األفراد كاعبماعات. كما مٌت 
عن العمل بدكنو، أك   إضافة الكياف الطبيعي ؽبذا التعريف من قبل خخرين ليصبؤ: كٌل كياف طبيعي تتوٌقف اؼبؤسسة

 كل كياف طبيعي يعترب حيويان بالنسبة لنشاط اؼبؤسسة.
 م 5984تعريف إدوارد فريمان عام  -2

قٌدـ فريباف تعريفا ألصحاب اؼبصلحة يف كتابو "اإلدارة اإلسًتاتيجية: هنج أصحاب اؼبصلحة"، كجاءت بعد ذلك 
 أك تؤثر أف يبكن اليت األفراد أك ٌرفهم على أهٌنم: "اعبماعاتالتعريفات من الباحثُت الٌذين َف وبيدكا كثَتا عنو. حيث ع

. كيظهر من ىذا التعريف إدخاؿ صفة الت ثَت اؼبتبادؿ بُت أصحاب اؼبصاٌف 3اؼبنظمة" كأىداؼ بإقبازات تت ثٌر
كاؼبؤسسة االقتصادية، إضافة إُف أنٌو يشمل اعبماعات كاألفراد. كل ىذا جعلو يتمٌيز عن التعريف السابق؛ غَت أنٌو ال 

 يشمل الكيانات الطبيعية من األرض، اؼباء كاؽبواء... 

                                                 

1 Joanna Burger Editor, "Stakeholders and Scientists Achieving Implementable Solutions to Energy and Environmental 

Issues", Springer Science+Business Media, LLC 2011, p8 

2 R. Edward Freeman, david L reed, " Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance", 

California Management Review, the regents of the university of California, vol 27 n° 3, 1983, p89  

3 Yvon Pesqueux, "Stakeholders in perspective", Corporate Governance The International Journal of Business in Society, vol. 5 

no. 2, EABIS and EFMD, 2005, p6 
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  Preston  و  Donaldsonتعريف -3
 أك الفعلية األضرار طريق عن ربديدىم كيتم اؼبنظمة؛ يف ضمنية أك صروبة اعقود يبلكوف الذين األفراد "ىم
ُت تنشط"؛ ىكذا جاء تعريف ىاذين الباحثى  َف أـ نشط  سواء اؼبنظمة من اؼبتوقعة أك اجملنبة كالفوائد احملتملة،

جليا أهنما يركزٌاف على صفة العقود سواء كان  صروبة كعقود اؼبسانبُت كالعماؿ أك  يظهراؼبصلحة. حيث  ألصحاب
يو حبدكث عالقة الت ثَت تمٌيز عن سابقى كيضمنية كعقود اجملتمع احملٌلي. كما يرتكز ىذا التعريف عن التعٌرض للم اطر 

 لها كـبتلف كاضعيها يف اعبدكؿ اآليت:التعاريف حسب تسلسـبتلف اؼبتبادؿ دبزاكلة النشاط أك بعدمو. كيبكن توضيؤ 
 : مختلف تعاريف أصحاب المصلحة على مّر تاريخو وُكّتابو5الجدول رقم

 
 من إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر:

1. Andrew L. Friedman and Samantha Miles, "Stakeholders Theory and Practice", Oxford University Press, 2006, p4 

2. Charles Fontaine, Antoine Haarman, Stefan Schmid, "The Stakeholder  Theory", Stakeholder Theory of the MNC, 

December 2006,p6 
3.  R. Edward Freeman, Jeffrey S. Harrison, Andrew C. Wicks, "Managing for Stakeholders Survival, Reputation, and 

Success"University Press New Haven & London, 2007, p48 
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 ألصحاب المصلحة  المقترحالتعريف  -4
اعتمادا على التعاريف السابقة، كبالٌنظر إُف كوف كلٍّ منها يرٌكز على جوانب كي فل أخرل، كيف ؿباكلة لوضع 
تعريف شامل ألصحاب اؼبصلحة يضٌم كل ىاتو األطراؼ دكف استثناء، نقٌدـ التعريف اآليت: صاحب اؼبصلحة يف 

صروبة وأك  عقوداوأك مستقبلي  يبلك  حاليعنوم ، وأك م طبيعيوأك صباعة ، كياف فرد اؼبؤسسة االقتصادية ىو كٌل 
 نشطتسواء  بأىدافهااؼبؤسسة كبوأك غَت مباشرة   مباشرةبصفة  يشاركأك يت ثٌر  أك /وك يؤثٍّرضمنية  مع اؼبؤسسة؛ 

   .لم تنشطأـ 
 المطلب الثالث: مجموعات أصحاب المصلحة

 شيوعا األكثر كالطريقة. ىم من كبُت ربديدتعريف أصحاب اؼبصلحة كتصنيفاهتم  بُت كاضحة عالقة ىناؾ
كندرج أصحاب اؼبصلحة بتصنيفهم إُف . 1الشركة بينهم كبُت نوع العالقة يف النظر ىي اؼبصلحة لتحديد أصحاب

 فئتُت رئيسيتُت حسب نوع العالقة مع اؼبؤسسة من طرؼ فريدماف بشكل موٌسع.
 المصلحة أصحاب من الرئيسية المجموعات -5

الفئة صبيع أصحاب اؼبصلحة الذين ؽبم عالقة فبٌيزة مع الشركة؛ دبعٌت أهٌنا تعترب من األطراؼ اغباظبة يف كتضٌم ىذه 
 من: ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة. كتشمل ىذه الفئة كال

ا من أصحاب اؼبصاٌف كاؼبستفيدين اؼبباشرين من نشاط اؼبؤسسة ة جدن يبثل اؼبسانبوف فئة مهمٌ ن:  المساىمي .أ 
يبلكوف حقوؽ ملكية جزء من أصوؿ اؼبؤسسة ما ىبٌوؽبم من االستفادة من جزء من ىؤالء  فٌ أ حيث ،االقتصادية

يتحملوف ـباطر االستثمار من خالؿ اؼب امرة ب مواؽبم اػباصة كمن جهة أخرل فهم  ،أرباحها على اختالؼ أصنافهم
االستثمار. كيبكن أف يكوف اؼبالك ش صا كاحدا أك ؾبموعة أك شركة مسانبة  اا من ىذا كمناسبن ا ؾبزين متوقعُت عائدن 

 .2أك شركة تضامن أك أم شكل قانوين خخر
اؼبؤسسات االقتصادية بدكف  إف ىذه الشروبة من أصحاب اؼبصاٌف ذات أنبية كبَتة لكلٌ الزبائن أو العمالء:  .ب 

كتسويقها باستمرارية؛ ىذه االستمرارية إمٌبا تتحقق مرتبط بإنتاج سلع أك خدمات  اؼبؤسسة كبقاةىا فوجود؛ استثناء
كخلق  كإقناعهم باستهالؾ ىذه اؼبنتجاتالعمالء كطبيعة التعامل مع  بوجود عمالء يقوموف بشراء منتجات اؼبؤسسة.

 .3األعماؿ ن منظماتمن أعماؿ إدارة التسويق يف أم منظمة م عمل مهمٌ الوالء للعالمة التجارية للمؤسسة 
على  يتوٌقف نشاط أم منظمة من منظمات األعماؿ وخاصة يف الصناعات التحويلية الموّردون والموزعون:  .ج 

 يف رئيسي لسلسلة توريدىا. كيساىم اؼبورٌدكفالٌرؾ احملبناء عالقة كثيقة قائمة على الثقة اؼبتبادلة مع اؼبوردين، ىؤالء ىم 
 اػبدمات من غَتىا أك عليها العملية اإلنتاجية، تعتمد اليت كاألجزاء اػباـ اؼبواد توفَت خالؿ سلسلة التوريد من تنظيم

                                                 

1 Andrew L. Friedman and Samantha Miles, "Stakeholders Theory and Practice", Oxford University Press, 2006, p13 

إشكالية  إدارة العالقة مع أصحاب المصالح كمدخل لممارسة المسؤولية االجتماعية من طرف منظمات " ،العايب عبد الرضبن، بقة الشريف  2
مداخلة يف اؼبلتقى الدكِف الثالث حوؿ:  "،بو عريريجبرج  –األعمال في الجزائر : حالة المؤسسة االقتصادية العمومية للتوظيب وفنون الطباعة 

    .، بتصٌرؼ10، ص2012 فيفرم  15  ك  14 يومي ، جامعة بشار ،االجتماعية كاؼبسؤكلية األعماؿ اتممنظ
  3 .، بتصٌرؼاؼبرجع السابق 
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 فإدارة العالقة مع اؼبوردين تسمؤ كبالتاِف اإلنتاجية؛ أك الفنية عملياهتا يف اليقُت عدـ من يف اغبد للمنظمة تسمؤ اليت
 .1الزبائن جذب على كقدرهتا اؼبنظمة كفاءة على مباشرةتكاليف اؼبواد اػباـ؛ كىذا ما يؤثر إهبابا كبصفة  بت فيض

كما ربتاج اؼبؤسسة عبماعة أخرل من أصحاب اؼبصلحة اغباظبُت كىي صباعة اؼبوٌزعُت؛ حيث يعمل ىؤالء عمل 
 كٌلما كان   ؛اؼبوٌردين لكن يف جهة اؼب رجات. ككٌلما كاف للمؤسسة عالقة جٌيدة مع اؼبوٌزعُت كتنوع يف قنوات التوزيع

 اسًتاتيجياهتا التسويقية ناجحة. 
خلق مصدر العامل كيعترب  ل،من إداريُت كفنيُت كفئات أخر  أك األجراء تشمل ىذه الفئة صبيع العاملُتالعّمال:  .د 

اىا إُف توفَت ظركؼ عمل بل تتعدٌ  ؛ة ال تقتصر على األجر فحسبلو مصلحة مهمٌ  ، حيث أفٌ القيمة يف اؼبؤسسة
فالعماؿ يسانبوف كبشكل إهبا  يف ربسُت نوعية اإلنتاج  التدريب ككذلك نظاـ للحوافز.، كوينالتٌ ك  مالئمة

كاؼبدراء  رينالمسيّ ؛ كما يندرج ضمن ىذا الطرؼ كل 2طرؽ جديدة للعملمنتجات ك كاػبدمات، ككذا ابتكار 
 اؼبصلحة أصحاب من يعتربكهنم فالبعض ؛الكتابات باختالؼ ـبتلفة جراء رغم التعامل معهم بطرؽباعتبارىم أي 

  1891و سنة Aoki طرؼ من لالىتماـ مثَتة نظر كجهة كجاءت ،كمسؤكلياهتا اؼبنظمة إجراءات ذبسيد يف اآلخرين
 .3كاؼبوظفُت اؼبستثمرين بُت مكى كحى  يعتربىم الذمك 
من يقطن أك يعيل حوؿ  نقصد هبم كلٌ  ؛ة من اؼبستفيدينل اجملتمع احمللي شروبة مهمٌ يبثٌ المجتمع المحلي:  .ه 

كتظهر العالقة بُت  .نشاط ىذه الوحداتركف سواء بصفة مباشرة أك غَت مباشرة من ؿبيط كحدات اإلنتاج كيت ثٌ 
مسانبتها  ش ل، إضافةاف من سلع كخدمات كمناصب ا يف توفَتىا الحتياجات السكٌ اؼبؤسسة كؾبتمعها احمللي جلي  

رافق العامة. كيدخل ضمن اجملتمع احمللي ؾبموعة يسميها إدكارد فريباف عن طريق الضرائب يف بناء اؼبنشآت كاؼب
 كاليت ؽبا مطالب خاصة كجب على اؼبؤسسات االقتصادية أخذىا بعُت االعتبار.  باألقليات

 اآلخرون المصلحة أصحاب مجموعات -2
 ؛اؼبؤسسة كربقيق أىدافهاعلى عكس الفئة السابقة، تتشٌكل ىذه الفئة من أفراد أك صباعات غَت حاظبة يف نشاط 

 من: . كتضم ىذه الفئة كال  ىذا الٌنشاطلكٌنهم قد يكونوف عرضة ؼب اطر كأضرار ناذبة عن 
كباعتبارىا  ،ربتوم ىذه اجملموعة على صبيع اؼبؤسسات اليت تنشط يف قطاع الصناعة اػباص باؼبؤسسةن: يالمنافس .أ 

فاشتداد  ،اؼبنافسُت للمؤسسة يت ثٌركف بنشاطها كيؤثٌركف عليها فإف "؛مبوذج بورتر"إحدل القول اػبمس للتنافسية يف 
صر دكرة حياة اؼبنتجات كهبعل اؼبؤسسات توِف اىتماما بال ا لالبتكار كاإلبداع م إُف قً اؼبنافسة يف صناعة ما قد يؤدٌ 

اؼبنتجُت ؼبنتجات  يف نفس القطاع أك اؼبنتج؛ بل حىتينشط ىؤالء الكتساب التنافسية. كما أنٌو ليس بالضركرة أف 
 .4بديلة عن منتج اؼبؤسسة، فػػػ" كٌل مؤسسة تتنافس باؼبعٌت الواسع مع اؼبؤسسات اليت تنتج منتجات بديلة ؼبنتجاهتا"

                                                 

1 Gareth R. Jones, "Organizational Theory, Design, and Change", Sixth Edition, pearson international edition, 2011, p38  

.بتصٌرؼ10مرجع سابق، ص ، العايب عبد الرضبن، بقة الشريف  2  

3 Charles Fontaine, Antoine Haarman, Stefan Schmid, "The Stakeholder Theory", Stakeholder Theory of the MNC, December 

2006, p7  

  إدكارد فريباف يف دائرة أصحاب اؼبصلحة يف كتابويدرجهم "Strategic management : A stakeholders approach"  

4 Michael e. porter, "competitive strategiy techniques for analyzing industries an competitors", the free press, 1985, p23 .    
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ت ثَتىا على  تدخل السلطات اغبكومية كطرؼ من أصحاب اؼبصلحة يف اؼبؤسسة من خالؿ: الحكومات .ب 
كالتشريعات االستثمارية. كما أف اغبكومات تستفيد من اؼبؤسسات اؼبؤسسات بالسياسات التنظيمية كالقوانُت 

 .االقتصادية يف رسم السياسات التش يلية كإعادة توزيع الدخل كربقيق العدالة االجتماعية
يدخل ضمن ىذا الطرؼ حاملو السندات اليت أصدرهتا اؼبؤسسة كمٌت االكتتاب عليها من طرفهم أك الدائنون:  .ج 

غَت أهٌنم ىبتلفوف عن اؼبسانبُت سواء من حيث  ؛ركةكيعترب حاملو السندات من اؼبمٌولُت للشٌ  ،اؼباِفشراةىا من السوؽ 
مة ب ف تدفع ؽبم أصل القرض و قيمة السند  كأقساط لزى ربٌمل اؼب اطر أك من حيث العائد اؼبتحٌصل عليو؛ فاؼبؤسسة مي 

ثاب  . كما أهٌنم ي توف يف اؼبرتبة األكُف من حيث األكلوية يف والعائد  ل أرباحان الفوائد اؼبًتتبة عليو حىت إف َف ربصِ 
ٍين.  اغبصوؿ على مستحقاهتم يف حالة التصفية. كما يدخل ضمن ذلك أيضا صبيع مقٌدمي األمواؿ للمؤسسة  كدى

 قدك  ،مع اؼبؤسسة التحالف عالقاتمن  عالقة أمٌ  كياف لديو كلٌ ىو   جارمتٌ الشريك ال :1نو الشركاء التجاري .د 
العمالء  إلقناع كبَت ا غَت تعاقدم مصٌمم بشكلترتيب قد يكوفمة للطرفُت؛ أك لزً مي  تعاقدية ىذه العالقة تكوف

 .اؼبقاكلوف من الباطن أيضا ، كيندرج ضمن ىذه اعبماعاتكاؼبنافسُت

 باآلثار مستمرمتزايد ك  بشكل معنيا اجملتمع أصبؤ كقد ،كاؽبواء كاؼباء الًتبة من كل هبا كيقصدالبيئة والطبيعة:  .ه 
خثار التدىور  ، كذلك منكاليت تؤثٍّر على صٌحة اإلنساف االقتصادية للمؤسسات اؼب تلفة اؼبمارسات ٌلفهازب اليت البيئية

ئيسي عن ىذا ناعية اؼبسؤكؿ الرٌ كتعترب الشركات الصٌ  ،كاؽبواء كالًتبة كاؼبياه كاغبيوانات البيئي الذم مٌس النباتات
 .2ي باؼبسؤكلية ذباه البيئةعن الربؤ دكف التحلٌ التدىور حبكم حبثها 

تنامى دكر ىذه اعبماعات يف كقتنا اغباِف، فسواء كان  منٌظمات مستقٌلة أك جاءت   المنّظمات غير الحكومية: .و 
كثٌف  ىذه اؼبنٌظمات قد  فإٌف نشاطها لو ت ثَت كبَت على سَت اؼبؤسسة كأىدافها. ك  ؛كممٌثل ألصحاب مصاٌف خخرين

ها بتزايد االىتماـ العاؼبي كتعاِف األصوات اؼبطالبة باغبٌد من فبارسات منٌظمات األعماؿ اؼبضرٌة باإلنساف من أنشطت
كالبيئة. كىبتلف ت ثَت ىذه اؼبنٌظمات من حيث اختالؼ امتالكها لسلطة الت ثَت على أنشطة كأىداؼ اؼبؤسسة، ككذا 

 .يف حاؿ دخوؽبا يف ربالفات بشكل أكربيصبؤ مسموعا شرعية مطالبها كضركرة تلبيتها، إضافة إُف أٌف صوهتا 

علومات لإلفصاح عن اؼبتلعب كسائل اإلعالـ دكرا كبَتا يف الض ط على اؼبؤسسات الجمهور ووسائل اإلعالم:  .ز 
ككذلك  ،ئة للمؤسسات االقتصاديةاؼبمارسات السيٌ  كا للجمهور للمطالبة باغبٌد منكما تعترب ؿبٌر   ،نشاطها اليٌت زبصٌ 

م ربوز عليو بعض شفافية كذلك بتقدًن إيضاحات يف حالة ما إذا الحظوا االست الؿ السيئ للنفوذ الذٌ  ها أكثرجعلً 
اؼبؤسسات مثل اؼبنافسة غَت الشريفة كـبالفة قوانُت العمل كتلويث البيئة. كتعاين كثَتا كربيات اؼبؤسسات االقتصادية 

الرأم العاـ  ؾربرِ ك ف   ؛بعض منها أدل إُف تدىور ظبعتها كصورهتاحيث أف تصرفات الكسائل اإلعالـ؛ عرب العاَف من 
البفاض قيمة أسهمها يف  خثار سلبية من اعبانب اؼباِف بسببى ذلك عل كقد يًتتبىذه الشركات  قاطعة منتجاتؼب

 .اؼبستثمرين البورصة كانسحاب

                                                 

1 Charles Fontaine, Antoine Haarman, Stefan Schmid, loc.cit.  

11 مرجع سابق، ص، العايب عبد الرضبن، بقة الشريف  2
 
. 
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أٌف ىناؾ أطرافا من األجياؿ السابقة يبكن اعتبارىم من أصحاب  يعترب فريدماف األجيال السابقة والالحقة: .ح 
اؼبصلحة؛ كيشَت إُف مؤسسي الشركات الكربل حوؿ العاَف. كما تصاعدت كتَتة اؼبطالبة حبٌق األجياؿ اؼبستقبلية يف 

اليت ترٌكز على تلبية حاجياهتا مع تزايد االىتماـ باؼبسؤكلية االجتماعية ؼبنٌظمات األعماؿ كالتنمية اؼبستدامة؛ ك 
االستدامة القوية من خالؿ ترؾ إرث من ـبزكف رأس اؼباؿ الطبيعي أك الصناعي ؽبذه األجياؿ؛ كإؼباما  ميع ىذه 

 العناصر نقًتح الشكل التاِف الذم يوٌضؤ دائرة أصحاب اؼبصلحة بشكل موٌسع: 
 ةدائرة أصحاب المصلحة الموّسع :2الشكل رقم                            

 
 من إعداد الباحث المصدر:

كنالحظ من خالؿ ىذا العرض أنٌو كمع مركر الوق  توٌسع  دائرة أصحاب اؼبصاٌف، كجاء ىذا التوٌسع نتيجة 
يف أفكار اإلدارة حىٌت  ؾباؿ اقتصاد التنمية أكنظريات العقود أك يف إثراء األفكار يف العديد من اجملاالت؛ سواء يف 

 .النتهاكات البيئية، ككذلك ظهور تطبيقات ؼبفاىيم اؼبسؤكلية االجتماعية للمنٌظماتاالبيئية بعد تنامي 
 المطلب الرابع: أصناف أصحاب المصلحة 

 جاءت كالتاِف: كاليت اهتمتصنيف اختالفهم حوؿ عنو ما نتج اؼبصلحة، تعريف أصحاب اؼبفكركف يف اختلف
 "R.Edward. Freemanإيدوارد فريمان "تصنيف  -5

يقسم إدكارد فريباف أصحاب اؼبصلحة إُف قسمُت يف شرحو للت يَت الذم طرأ على األنظمة كاؼبفاىيم من كجهة 
 : 1يتمٌثل ىذاف القسماف يفك النظر اإلدارية اغبديثة، 

 ؾ، العمالء، اؼبوردكف كاؼبوظٌفوف؛اؼباٌل  : كتشتمل ىذه الفئة على كٌل من:نو أصحاب المصلحة الداخلي .أ 
اؼبدين، صبعيات  اجملتمع : كيضٌم ىذا الصنف كٌل من: اغبكومات، اؼبنافسُت،نو الخارجيأصحاب المصلحة  .ب 

الدفاع عن حقوؽ اؼبستهلكُت، صبعيات ضباية البيئة، صباعات اؼبصاٌف اػباصة وصبعيات حقوؽ اؼبرأة كاألطفاؿ...  
 لض ط.  ككسائل اإلعالـ كغَتىا من صباعات

كيقدـ تصنيفا مشاهبا يعتمد على مبدأ اؼبفهـو  2004ليعود فريباف يف  1984ذكر أٌف ىذا التصنيف كاف يف كيي 
قٌدـ فريباف كخخركف تصنيفا يفرٌقوف فيو بُت أصحاب اؼبصلحة  2007الضٌيق كالواسع ألصحاب اؼبصلحة. كيف

مستداـ مشركط بربط عالقة ك األساسيُت كأصحاب اؼبصلحة الثانويُت، حيث يعتربكف أٌف ربقيق اؼبؤسسة ألداء جٌيد 

                                                 

1 R. Edward Freeman,op.cit, p8-22 
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كطيدة بينها كبُت أصحاب اؼبصلحة األساسيُت، كما أٌف أصحاب اؼبصلحة الثانويُت ؽبم ت ثَت كبَت على عالقة 
 :2007. كالشكل اآليت يبٌُت تصنيف فريباف كخخركف ألصحاب اؼبصلحة سنة 1اؼبؤسسة باألساسيُت

 : تصنيف فريمان وآخرون ألصحاب المصلحة3الشكل رقم

 
 أصحاب اؼبصلحة األساسيُت                                                        الثانويُتأصحاب اؼبصلحة           

Source: R. Edward Freeman, Jeffrey S. Harrison, Andrew C. Wicks, op.cit, p7 
 clarkson) تصنيفووافقو أيضا )  Näsi ك Carrollتصنيف  -2

 تصنيفا ألصحاب اؼبصلحة يفرٌقوف فيو بُت:بنفس تقسيم فريباف تقريبا، قٌدـ ىؤالء اؼبفكركف 
كىم أصحاب اؼبصاٌف الٌذين ؽبم عالقة تعاقدية رظبية مع اؼبؤسسة، كيتمثٌلوف يف:  ن:ياألّولي أصحاب المصلحة .أ 

 ؛2كالعمالء كاؼبوردين كاؼبوظفُت اؼبالؾ
ال يبلكوف ىذه العالقة لكٌنهم فاعلوف يف بيئة اؼبؤسسة كيشتمل ىذا كىم من ن: يأصحاب المصلحة الثانوي .ب 

 اؼبدين كصبعيات ضباية البيئة. اجملتمع الض ط، صباعات اغبكومات، : اؼبنافسُت، اؼبستهلكُت،3الصنف على
 Sebastien POINT و Jacque IGALENSتصنيف  -3

 : 4ثالث أصناؼيعترب ىذا التقسم من أىٌم كأحدث التقسيمات، حيث يفٌرؽ بُت 
اؼبسٌَتكف، العٌماؿ كالنقابات ككٌل الذين يشاركوف يف األداء  اؼبسانبوف، كىم أصحاب المصلحة الّتنظيمّيون: .أ 

 .الٌتنظيمي كنظاـ اغبوكمة يف اؼبؤسسة االقتصادية
اؼبنافسُت، الشركاء كتضٌم ىذه اجملموعة كاٌل من العمالء، اؼبوٌردين كاؼبوٌزعُت، : ونأصحاب المصلحة االقتصادي .ب 

 . الٌتجاريُت كحىت الدائنُت
 ما تكوف غالبا حيث بيئية،أخرل اجتماعية ك فئات إُف  ميبكن تقسيمه نيذٌ الك  أصحاب المصلحة المجتمعيون: .ج 

 .التلوث نسبة بت فيض بيئية مطالب أك للعماؿ، االجتماعية الظركؼ بتحسُت مطالب يف شكل تطلعاهتا
 

                                                 

1 R. Edward Freeman, Jeffrey S. Harrison, Andrew C. Wicks, "Managing for Stakeholders Survival, Reputation, and 

Success", Yale University Press New Haven & London, 2007, p7,8 

2 Salma DAMAK AYADI,   " La théorie des parties prenantes : théorie empirique ou théorie normative ?  " , halshs-00582754, 

version 1 - 4 avril 2011, p3 

3 Salma DAMAK-AYADI et Yvon PESQUEUX, "La théorie des parties prenantes en perspective", journee de developpement 

durable et entreprise, Angers, France,  Mai 2003, p 3,  

4 jacque IGALENS, sébastien POINT, "vers une nouvelle gouvernance des entreprises- l’entreprise face à ces parties 

prenantes", Edition Dunod, 2009, p46, 95, 117 
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 "Samantha Miles  و  Friedmanفريدمان وميل" تصنيف -4
. الشركة مع عالقتهم خالؿ من أصحاب اؼبصلحة يصنفوهنم فيو من ؾبموعات قٌدـ ىذاف الباحثاف مبوذجا ألربع

 فإنو يبكن كميل، لفريدماف ككفقا. خرتشر ؼبارجري " االجتماعي التمايز" نظرية إُف العالقة ىذه كيستند تفسَت
ؾبموعات  كما يبكن أف يكونوا ،1الشركة مصاٌف أك ال تتوافق مع تتوافق سلوكيات يبارسوا ألصحاب اؼبصلحة أف

 على الٌنحو التاِف:       خارجيةو صباعات مكٌملة أك  داخليةوأساسية 
 : تصنيف فريدمان وميل ألصحاب المصلحة2الجدول رقم                 

 مجموعات أساسية مجموعات مكّملة
 سلوكها يتوافق مع مصالح الشركة اؼبسانبوف ، اؼبسٌَتكف، الشركاء اعبمهور، تنظيمات اعبمعيات اؼبشًتكة 

 تضرركف أك اعبنايات العامة،اؼبش اص األ
 منظمات غَت حكومية أخرل

 

النقابات ،  األجراء، السلطات 
 العمومية، العمالء، اؼبوٌردكف
 بعض اؼبنٌظمات غَت اغبكومية

 يتوافق مع مصالح الشركةسلوكها ال 

Source: Annika CAYROL, "Analyse du rôle des parties prenantes dans la stratégie de développement durable d’une 

banque. Étude de cas : la Banque Trio-dos", these d'Études Spécialisées en Gestion de l'Environnement, Université Libre de 

Bruxelles, 2006,  p37 

 وآخرون Ronald mitchell, bradley agle تصنيف -5
 أنبية األكثر اؼبصلحة صاحب معرفة يشَت إُف حيث اؼبصلحة، أصحاب نظرية يف أنبية األكثر التصنيف ىذا يعترب
 األطراؼ ىؤالء اؼبفٌكركف أفكالضركرة اؼبلٌحة. كيرل  الشرعية السلطة، مبوذج اقًتاح مت كؽبذا ؛اؼبؤسسة ؼبدير بالنسبة

 تصور كضع اؼبدراء على ينب ي كبالتاِف،. اؼبذكورة السمات حسب بينها نفٌرؽ ذبعلنا دبميزات اؼبصلحة تتمتع أصحاب
 .ضد أك مع كان  سواء كأعماؽبا الشركة مع عالقتها حوؿ اؼبصلحة أصحاب نٌية يعكس

يرتكز تصنيف ىؤالء  وآخرون: Ronald mitchell, bradley agleصفات أصحاب المصلحة حسب  .أ 
 كىي:بدرجات متفاكتة اؼبفكرين على ثالث صفات أك ظبات يتمٌتع هبا أصحاب اؼبصلحة 

 2السلطة أوال:
جعل اؼبنظمة تقـو ب عماؿ َف تكن تقـو هبا  على قادرا يكوف صاحب اؼبصلحة عندما هبا يتمتع اليت تظهر السلطة

كخخركف على أٌف سلطة أصحاب اؼبصلحة  تقـو بو أك االمتناع عنو. كرٌكز ميتشلمن قبل، أك على ت يَتىا لعمل كان  
من  ىبتلف للض ط الوسائل ىذه إُف الوصوؿ أف كما ،كظيفية أك سياسية، اجتماعية :يبكن فبارستها بثالث أشكاؿ

 .على الشركة كىبتلف أصحاب اؼبصلحة من حيث درجة ملكيتهم ؽبذه السلطةكما  ،كالديبومة الطاقة الوق ، حيث
، فإنٌو يبكن أيضا اكتساهبا عن لكعلى الٌرغم من أٌف السلطة ظبة زبٌص كل طرؼ من أصحاب اؼبصلحة على حد

                                                 

 :هبب عدـ اػبلط بُت اؼبفكرين لتشابو األظباء فهناؾ   jeffrey .s. Frooman   ك Andrew L. Friedman  ك Edward. R. Freeman   

1 Annika CAYROL,op.cit, p36,37    

2  Elodie Brulé et Dimbi RAMONJY, La collaboration :pourquoi et avec quelles parties prenantes ?, p 5,  Document 

accessible en ligne sur:  http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/2354/doc_s5rxZS.pdf?sequence=2  le 07/032012, 15:43  

http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/2354/doc_s5rxZS.pdf?sequence=2
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 ال جزء ىي اليت كاؼبؤسسية االجتماعية بُت أصحاب اؼبصلحة كبُت اعبهات الفاعلة كالشبكات ربالفاتطريق إنشاء 
 سنة "jeffrey.s.Frooman"لػالشركة  يف اؼبصلحة أصحاب نفوذ اسًتاتيجيات دراسة خالؿ منها. كمن يتجزأ

 من أك الشركة مباشرة، سلوؾ على للت ثَت ؽبا اؼبتاحة اؼبوارد است داـ إما أنٌو يبكن ألصحاب اؼبصلحة يظهر ؛1999
 الدخوؿ يف ربالفات المتالؾ السلطة الكافية.  خالؿ

 ثانيا: الشرعية
عل من نشاط أٌم ش ص طبيعي أك معنوم مناسبا أك مرغوبا فيو هبم معمٌ يبكن تعريف الشرعية على أهٌنا ت كيد  

اإلدارة مة جدال يف أدبيات عرف  ىذه السِ ك كيتماشى مع القواعد كالنظم االجتماعية كالقيم كاؼبعتقدات، 
 أٌف الشرعية ال تكوف حاظبة يف امتثاؿ اؼبنظمات "jeffrey.s.Froomanفركماف" اإلسًتاتيجية، ففي حُت يرل

لتطلعات أصحاب اؼبصلحة، فإف أصحاب النظرية اؼبؤسساتية اعبديدة يركف أٌف كٌل الفاعلُت يف حقل مؤسسايت ما 
فإهٌنا ال  اغبياة، قيد مات علىفإنٌو "كلبقاء اؼبنظٌ " Huault" ىول  كعلى حٌد قوؿ ،ىم باحثوف دائما عن الشرعية

 مقبولة معظمها يف تظهر اليٌت  تلك كلكن ؛اللحظة ؽبذه قتصاديةاال للمطالب مالءمة األكثر اؼبمارسات بالضركرة تتبٌت
كما أنٌو كٌلما كاف ؼبطالب كتطٌلعات أصحاب اؼبصلحة صدلن على اؼبستول اجملتمعي كعرٌبكا عنها  .1"اجتماعيا

كعليو فإٌف ىذا االعتبار ال يقتصر على العالقة البسيطة بُت الشركة  ،للشركة؛ كٌلما كان  ؾبربة على النظر فيها
ية كالتشريعية حوؽبم. مٌث إٌف مفهـو الشرعية سٌهل فهم نظرية اتكأصحاب اؼبصلحة فيها؛ بل يتعٌداىا إُف البيئة اؼبؤسس

 .2نطلقمن ىذا اؼب همأصحاب اؼبصلحة كجعلها ترتكز على مبدأ اإلنصاؼ، كما ساىم يف تسهيل تصنيف

 3) الحاالت الطارئة( للمطالب : الضرورة الملّحةثالثا 
كىناؾ  ،بتطلعاهتم الفورم اؼبصلحة على الشركة لالىتماـ أصحاب يلٌؤ هبا اليت رجةعلى الدٌ  ىذه الٌسمةتتوٌقف 

اغبٌساس ، الوق  اؼبناسب من قبل أصحاب اؼبصلحة على الشركة  والوق   يف الض ط: ىذه الٌضركرة معيارين لقياس
 توزيع يف اؼبنظور اإلدارم الذم ينظر للشركة على أهٌنا نقطة ؿبورية، يتمك  كخطورة أنشطة اؼبؤسسة من كجهة نظرىم.

 .اػباص لتصورىم كفقا اؼبديرين جانب من طرؼ كل على  اؼبلحة كاغباجة كالشرعية السلطةو الثالث الصفات ىذه
اؼبنطق من خالؿ الت كيد على حاجة اؼبدراء ؼبعرفة االسًتاتيجيات على ىذا  "jeffrey.s.Frooman"كيؤٌكد فركماف

 اليت يست دمها أصحاب اؼبصلحة للت ثَت على الشركة.
 على اعتمادا وآخرون: Ronald mitchell, bradley agleأصناف أصحاب المصلحة حسب  .ب 

  :4يلي كما ثانوية أقساـ إُف بدكرىا تتفرٌع رئيسية أقساـ ثالث إُفهم ميتشل كخخركف قٌسم ،الٌسابقة السمات
 :قبد التصنيف ىذا كضمن: نو الكامن المصلحة أّوال: أصحاب

                                                 

1 Elodie Brulé et Dimbi RAMONJY, loc.cit 

2 R.A. Phillips, "Stakeholder Theory and Organizational Ethics", San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2003, p 10, 11 

3 Elodie Brulé et Dimbi RAMONJY, op.cit, p 7 

4 idem 
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 نو الساكن المصلحة أصحاب (dormant stakeholder): من تفرض اليت القٌوة إالٌ  سبلك ال الفئة ىذه 
 فقٌوة كبالتاِف. أيضا مٌلحة قٌوة سبلك كال الشرعية، سبلك ال مست دمة، غَت قوهٌتا الشركة؛ على إرادهتا خالؽبا
 معدكمة؛ أك ضعيفة الشركة مع تفاعلها
 اؼبٌلحة الضركرة كال القٌوة سبلك ال لكٌنها الشرعية سبلك اؼبدراء نظر يف الفئة ىذه: نو التقديري المصلحة أصحاب 

 اؼبؤسسة؛ على الض ط قٌوة سبلك ال مهٌمشة فهي كعليو. الشركة على للت ثَت
 لكٌنها الشركة، قبل من فيها الٌنظر يبكن ملٌحة مطالب الفئة ىذه كسبلك: نو بالمطال   المصلحة أصحاب 

 .ربالفات يف تدخل َف إذا اؼبؤسسة على الت ثَت قدرة سبلك ال ؛للقٌوة كالفتقارىا
 :الصنف ىذا ضمن كقبد: نو بالمترق   المصلحة ثانيا: أصحاب

 كالشرعية؛ السلطة: الشركة على اؼبؤثٌرة القول أىم من اثنُت الصنف ىذا يبتلك: نو المهيمن المصلحة أصحاب 
 ملٌحة؛ مطالب تكن َف لو حىت القسم ىذا كتطلعات ؼبطالب أنبية إعطاء اؼبدراء على هبب كعليو،
 تفتقد لكنها كملٌحة مشركعة مطالب دائما يبلك اؼبصلحة أصحاب من النوع ىذا: نو التابع المصلحة أصحاب 

 أىدافها؛ إُف الوصوؿ من سبكٌنها اليت للسلطة
 ملٌحة مطالب يبلك كونو الشركة نشاط على خطرا يشٌكل أف يبكن الصنف ىذا: نو الخطير  المصلحة أصحاب 

 ؛ربقيقها إُف للوصوؿ السلطة است داـ إساءة إمكانية إُف يؤدم قد الذم األمر بالشرعية تتمٌتع ال لكٌنها
 الشرعية السلطة،و  الثالث الصفات يبلك اؼبصلحة أصحاب من الصنف ىذا: نو الحاسم المصلحة ثالثا: أصحاب

كالشكل  .األكؿ اؼبقاـ يف معهم جٌيدة عالقة كإقامة البال ة األنبية إعطائهم من للمدراء بد ال كعليو ، اؼبلٌحة كالضركرة
 التاِف يوٌضؤ ىذه األصناؼ.   

 وآخرون Ronald mitchell, bradley agle:أصناف المصلحة حسب 4الشكل رقم 

 
Source: Johan Carlsson Martin Högsten, "Stakeholders’ Influence on a Company’s CSR Initiatives A Case Study of 

Swedish Textile Companies", Spring 2011, p15 
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 تٌؤثر ذبعلها اليت الصفات كلٌ  أك أحد امتالؾ إمكانية اؼبصلحة ألصحاب أفٌ  القوؿ يبكن الطرح، ىذا خالؿ من
 فيف. األخرل تلو الواحدة تناكبية بصفة أك تدرهبيا امتالكها يبكن الوسائل ىذه أفٌ  كما الشركة، على حتمي بشكل
 من فتكوف الثالث؛ الصفات  مثال Greenpeaceو البيئة ضباية صبعيات سبتلك أف يبكن اػبشب، صناعات ؾباؿ

 حالة يف اػبطَتين اؼبصلحة أصحاب من اؼبعنية الشركات فتعتربىا. اغباظبُت أك اؼبهيمنُت اػبطَتين، اؼبصلحة أصحاب
 يف الوقوؼك أىدافها، إُف الوصوؿ يف ما نوعا عنيفة طرقا اتٌبع  إذا كذلك األشجار، قطع ألعماؿ معارضتها

 كما ،البيئية اعبمعيات تتحٌرؾ َف إف ال ابات ىذه تدمَت يف اؼبلٌحة الضركرة كتتجٌلى ،الوضع حوؿ كبَتة احتجاجات
 أف وبدث كقد. الشركات ىذه على سلطتها من جزءن  تشٌكل اعبمعيات ؽبذه اؼبعلوماتية كاؼبوارد التحرؾ كسائل أفٌ 

 الشركات ذباه للشرعية يفتقدكف هبعلهم ما معزكلوف، أفراد ىم اؼبطالبُت الناشطُت كوف ىامشية اؼبطالب ىذه تكوف
 ضبالت خالؿ من الشرعية تسب كأك األخَتة السنوات يف هتيكل  البيئية اعبمعيات كمطالب تطلعات أفٌ  غَت. اؼبعنية
 اؼبصلحة أصحاب خانة يف يضعها ىذا كل ؛اجملاؿ ىذا يف العلمية البحوث كنتائج اإلعالمية كالت طية التوعية

 كبَتة شرعية اعبمعيات ىذه يكسب البيئية اؼبشاكل حوؿ اليـو النقاش تصاعد فإفٌ  كأخَتان . اؼبهيمنُت أك اؼبسيطرين
. كتطلعاهتا ؼبطالبها اؼبلٌحة الضركرة اؼبنٌظمات ىذه يكسب فبٌا غبمايتها التحرؾ ربٌتم البيئية اؼب اكؼ أفٌ  كما ،اؼبطالبه

 اغبكومية غَت للمنٌظمات اؼبهٍت الت ىيل إُف إضافة االجتماعية، العدالة تطبيق ؿباكالت تعرفها اليت اغبركية أفٌ  نالحظك 
 FSC de مواصفات تطبيق ىو ذلك على دليل كخَت اغباظبُت؛ اؼبصلحة أصحاب من لتكوف السلطة يكسبها

Lapeyre  ض وط بعد جاء كالذم Greenpeace
 1

.      
فبٌا سبق يبكن القوؿ أٌف اإلطار اؼبفاىيمي ألصحاب اؼبصلحة كمنذ ظهور اؼبصطلؤ كاف موضوع نقاش كإثراء 

توٌسع دائرة أصحاب اؼبصلحة كتزايد أنبية أطراؼ َف تكن ؽبا ىذه فكرم، كلعٌل أىم ما نتج عن ىذا النقاش ىو 
األنبية من قبل. باإلضافة إُف ذلك كاف لنظريات النظم دكر كبَت يف توسعة كلف  االنتباه ؽبذه اعبماعات ككان  

أٌف رغم ضع  يف اجملاؿ التنظَتم من قبل ادكارد فريباف نظرية أصحاب اؼبصلحة كاحدة من ىذه النظريات اليت كي 
كٌل ىذا ، مٌث تطٌورت بعد ذلك الدراسات حوؿ اؼبوضوع بشكل ثرٌم.  اليت تعود إُف أعماؿ بونركزجذكرىا التارىبية 

نظر إليها؟ ىل ىي نظرية ما ىي األسس اليت تقـو عليها ىذه النظرية؟ ككيف يي هبعلنا أماـ تساةالت عديدة من بينها: 
 .اؼبواِفنجيب عنها من خالؿ اؼببحث إدارية؟ أـ أخالقية؟ كٌل ىذه األسئلة س

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1 Elodie Brulé et Dimbi RAMONJY, op.cit, p 8 
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 المبحث الثاني: نظرية أصحاب المصلحة: أسسها وأبعادىا
 اغبوكمة العاؼبية؛ أخذت الشركات كربيات مس  اليتك  األزمات العديد من ظهور ، كمعشبانينات القرف اؼباضي يف
 لكل عادلة بطريقة أنشطتها توجيو مسؤكلية لربمٌ  للمؤسسة تضمن اليت اآلليات معرفة يف ل سبثٌ  أخرل أبعادا

 .ثركةال من خلقها سبٌكنهم مع اهبابية عالقات إهباد إُف يؤدم اؼبصلحة، فبا أصحاب
 إُف أٌدل فبا اؼبصلحة، صحابكأ اؼبؤسسة بُت العالقة إُف كاؼبسَتين، اؼبسانبُت بُت العالقة كانتقل االىتماـ من

 يف عرف  ىذه الٌنظرية كما  .Edward Freeman اؼبفكر طريق عن 1984 سنة أصحاب اؼبصلحة نظرية ظهور
 هبا كأبعادىا اؼب تلفة ككذا فبارسات اؼبتعلقة للمفاىيم اؼبتزايدة األنبية مع تزامن  مهمة تطورات التسعينات هناية

 .اإلطار ىذا يف اؼبؤسسة
 المطلب األّول: مبررات وأسس نظرية أصحاب المصلحة

اؼبلكية كالتسيَت يف منٌظمات األعماؿ؛ عرف  ىذه األخَتة مشاكل يف صبيع اؼبستويات:  منذ أف مٌت الفصل بُت
كبرزت أيضا الفجوة بُت اؼبدراء كاؼبالكُت كحىت بُت أصحاب اؼبصلحة؛ فبٌا أدل إُف  .الت طيط، التنفيذ كحىت اؼبراقبة

 .الصراعاتت اليت تدرس ىذه تزايدت النقاشات كتتال  النظرياك  ،تزايد صراع اؼبصاٌف بُت ىذه األطراؼ
 "نظرية أصحاب المصلحة"ذات العالقة مع والّنماذج  "نظريات العقود" -5

تتبعا لزكايا التحليل، كلفهم أكضؤ لنظرية أصحاب اؼبصلحة؛ البد من التطٌرؽ لنظريتُت تبحثاف يف سياؽ مشابو 
د. كيتعلق األمر بنظريتُت نبا نظرية لسياؽ ىذه النظرية كىو سياؽ حوكمة الشركات، أك ما يسمى بنظريات العقو 

 ،الوكالة كنظرية التكاليف. كاؼبالحظ أٌف فصل اؼبلكية عن التسيَت يف اؼبنٌظمات كاف سببا يف نشوء صراع للمصاٌف
 كجاءت كل ىذه النظريات استجابة ؽبذا الوضع.

سنة   Oliver Williamsonو كيليامسوف أكليفر" من (TCT) اؼبعامالت تكلفة أك نظرية نظرية التكاليف: .أ 
و عدـ سباثل اؼبعلومة  بُت اؼبسَتين كاؼبالؾ، ىو ما سيفرض  اؼبعلومات يف التباين فوفقا ؽبذه الٌنظرية فإفٌ  ،ـ1985

. للكفاءة يعٌد معيارا ىذه التكاليف خفض على الشركة تكلفة لتفادم تالعبات اؼبسَتين. كتنص ىذه النظرية على أفٌ 
 .1َف تبحث يف كيفية تقسيم القيمة بُت ـبتلف أصحاب اؼبصلحة غَت أٌف ىذه النظرية

 عن يتنازؿ أك  اؼبوكل أك اؼبالكو الرئيسي العوف يكلف تعاقديا، أين منظورا الوكالة نظرية تقًتح نظرية الوكالة: .ب 
 حينما التعاقد من النوع ىذا نالحظ حيث . الوكيل أك اؼبسَِت و خخر لصاٌف عوف هاكلٌ  أك القرار ازباذسلطة  من جزء
متباعدة.  كالوكيل اؼبوٌكل مصاٌف أف افًتاض ىو الوكالة نظرية يف الزاكية كإٌف حجر .2ؼبسَت اؼبنش ة بتسيَت مساىم يعهد

كما تنٌص على   ،كتنٌص ىذه الٌنظرية على ضركرة ضماف اؼبؤسسة غبقوؽ اؼبسانبُت و اؼبالؾ  من انتهازية اؼبسَتين
كعليو فهذه النظرية تركٌز على حقوؽ اؼبسانبُت فقط كليس أصحاب اؼبصلحة ككل.  ،الفصل بُت التسيَت كالرقابة

                                                 

1 Murielle-Natacha MBOUNA, "Analyser la participation des usagers à la gouvernance du système de santé : une 

perspective de la théorie des parties prenantes", thèse de doctorat en sciences de gestion, l’Université Jean Moulin Lyon3, 

2010, p108. 

  .63ص، 2008، اعبزائر، دار هباء الدين للنشر كالتوزيع، قسنطينة ،""نظريات المنظمة ،عبد اغبميد بن الشيخ اغبسُت 2
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  أٌكدا على أٌف نظرية Peter Wirtz   ك بيًت فَتتز و Gérard Charreauxباإلضافة إُف أٌف جَتارد شاركو
 .1لوساكسونية غَت قابلة للتطبيق خارج الشركات االن (TPA)الوكالة اإلهبابية 

يستند ىذا النموذج على منطق تعظيم أرباح اؼبسانبُت : le modèle Shareholdersنموذج المساىمين أو  .ج 
عترب قيمة الشركة من قيمة منطق السلطة القانونية سائدا يف ىذا النموذج؛ إذ يى  عليوك  ،عتربكف مركز ىذا النموذجالٌذين يي 

الدائنُت وحاملو السندات  الٌذم تسمؤ لو السلطة القانونية اؼبسانبُت. كعليو، فاؼبساىم ىو الطرؼ الوحيد بعد 
الوكالة، باعتبار اؼبسٌَت ككيال للمسانبُت  نظرية أساس على النموذج . كبٍت ىذا2باؼبطالبة حبٌقو يف القيمة اؼبضافة للشركة

 كتحفيز لو stock options)و واؼباٌلؾ  يتقاضى راتبا أك يبتلك جزءن ضئيال من رأس اؼباؿ يف شكل خيارات األسهم
 األسهم.  ضبلة للتصٌرؼ دبا ىبدـ مصاٌف

 نظرية أصحاب المصلحة ومبرراتها -2
 Meckling إليها دعا اليت األسهم ضبلة مصاٌف سيادة على ردا الثمانينات يف اؼبصاٌف أصحاب نظرية كضع 

البيئة. كعليو  ؾباؿ يف سيما كال للشركات االجتماعية اؼبسؤكلية مفهـو جوىر من كازبذت ، 1976و Jensenك
 الواقع . كيف3ىي نظرية من نظريات التنظيم، إدارة األعماؿ كأخالقيات األعماؿ  (TPP)فنظرية أصحاب اؼبصلحة

 أنو من الرغم على خالقي،األ احملتول بعض اإلسًتاتيجية وكخاصة نظريات العقود  لديها اإلدارة نظريات فإٌف كلٌ 
   أخالقية. النظريات ىذه أف كل يعٍت ال لكن ىذا ؛ضمنيا ال صروبا يكوف ما غالبا

، كيرل نظرية أصحاب اؼبصلحةكضع إدكارد فريباف أسس من نموذج المساىمين إلى نموذج أصحاب المصلحة:  .أ 
تنظيمية  قيمة   ىبلق1984ككل و كالذين يبينهم يف كتابو سنة  اؼبصلحة اغبقيقي ألصحاب اإلشراؾ فيها أفٌ 

 اؼبصلحة أصحاب قيمة فإف السياؽ، ىذا يف. اؼبصلحة" أك "القيمة التشاركية" أصحاب قيمة"كيسميها  للمؤسسة،
كبذلك   يف اؼبنظمة. الفاعلة اعبهات بُت الشراكة تعزيز إُف ميؤدٌ  الذم األمر بالنسبة للمنٌظمات، كفاءة معيار ىي

 ؛stakeholdersإُف  shareholdersفالنظرية انتقل  من مبوذج اؼبسانبُت إُف مبوذج أصحاب اؼبصلحة أم من 

4سبهيدا للنظرية 1983كاف فريباف قد كضعو سنة   األخَتىذا 
كقد أدخل  ىذه النظرية على حوكمة الشركات هنجا . 

كما تقًتح تصاميم أخرل   ، جديدا دبا يف ذلك صياغة كمعاعبة مسائل اغبوكمة كاألخذ باالعتبار مصاٌف كل اؼبعنيُت
لى اعبوانب التنظيمية كاؼبؤسساتية لتصبؤ اؼبؤسسات فاعال عؼبنٌظمات األعماؿ ينٌص فيها العمل اعبماعي التشاركي 

اجتماعيا، كما أٌف مبدأ "اؼبؤسسة فاعل تنظيمي"يرتكز على أف التفاعل بُت أصحاب اؼبصلحة كاؼبؤسسة ىبلق حياة 
  .اعبدكؿ التاِفنقًتح  ـبتلف النماذج كأىدافهالتبيُت الفركقات بُت ك اجتماعية كما ىبلق القيمة. 

 
 

                                                 

1 Charles W.L.Hill, Thomas M. Jones,"stakeholder-agency theory", journal of management studies 0022-2380, 1992, p132   

2Murielle-Natacha MBOUNA,op.cit,p117 .    

3 R. Edward Freeman, Robert Phillips, and Andrew C. Wicks, "what stakeholder theory is not ", Business Ethics Quarterly, 

2003, p 480. 

4 Murielle-Natacha MBOUNA,op.cit, p108   
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 العقود  نظرية أصحاب المصلحة ونظريات: 3الجدول رقم

 

 من إعداد الباحث المصدر: 
أصحاب  كجودىو  نظرم تربير تنطوم على أصحاب اؼبصلحة" "نظرية إٌف مربراتمبررات وجود النظرية:  .ب 

:  1994و فريباف الذم يؤسس ؼببدأ إلجابة على السؤاؿبا سمحافىذه النظرية ؼبربرين رئيسيُت ي، كت يت أنبية اؼبصلحة
 : 1، كاعترب فريباف أٌف اإلجابة على ىذا السؤاؿ تقـو على مبدأين أساسيُت نباحقا بالنسبة للمؤسسة؟"ما يهم ك "من 

 أصحاب المصلحة بشرعية أّوال: االعتراف
كالشرعية ىنا ت خذ  ،ىذا الكياف ربليل شرعية على عملية إُف حد كبَت اؼبصلحة صحاب ب االعًتاؼ كيستند
 ،تعمل فيو اجملتمع الذم ثقافة اؼبؤسسة مع  تطلعاتمن لزـك تكييف  السوسيولوجي"""اإلسًتاتيجي" ك مفهومها

كعليو  ،كذلك  أصحاب اؼبصلحةكذلك بتطٌلعات اؼبؤسسة ذباه  ؛دبعٌت أكسع شرعيةال أف نفهم كلكن يبكن أيضا
كما أف ىناؾ العديد من . ألصحاب اؼبصلحة أم ما ؽبم كما عليهم الشرعية لتحديد القواعدءت فالنظرية ىنا جا

بُت لتكامل اؼبطلوب كجهة نظر األخالؽ يف تقرير ىذه الشرعية ككجوب إهباد ا لتربير الفلسفة األخالقيةتقٌر  النظريات
لنظرية  اؼبعيارم" "األساس لتشكٌ  نظرية أسس شباين 2003سنة  خركفكخ فيليبسكقد كضع . اغبقوؽ كالواجبات
 .سنتطٌرؽ إليها الحقا أصحاب اؼبصلحة

 مع أصحاب المصلحة ثانيا: عالقات السلطة
بسبب  أصحاب اؼبصلحة ربر كجود، تاؼبنطق االسًتاتيجي ىي جزء من من مربرات كجود النظرية ىناؾ فئة ثانية

كىنا قبد  بيئتها. اليت تشكلـبتلف اجملموعات االعتماد اؼبتبادؿ بُت الشركة ك كبالتاِف التفاعل ك ، عالقات القوة كجود
أساس نظرم جوىرم ال مفٌر منو لنظرية  ىي  Salancick ،1978 ك Pfefferاؼبوارد لػػو االعتماد على نظريةأٌف 

لتحديد  نظرية ـبتلفة أسس أين يبكن تبياف ىيكليف شكل  ىذه التربيرات من كل يبكن سبثيلك  أصحاب اؼبصلحة.
 .أصحاب اؼبصلحةىيكلة ك 

 
 
 
 

                                                 

1 Samuel Mercier, Jean-Pascal Gond, "la théorie des parties prenantes une synthèse critique de la littérature  " , Cahier du 

FARGO n° 1050502, Mai 2005, p 3, 4 



 املطتداوٛ ٔالتٍىٗٛ    ألصحاب   املضمحٛ  الٍّظسٙ اإلطاز                                        األّٔه الفضن

 

 

20 

 : المبررات النظرية لوجود نظرية أصحاب المصلحة5الشكل رقم

 
Source: Samuel Mercier, Jean-Pascal Gond, "la théorie des parties prenantes une synthèse critique de la littérature", 

Cahier du FARGO n° 1050502, Mai 2005, p4  
 المطلب الثاني: أبعاد نظرية أصحاب المصلحة

 اؼبصلحة، أصحاب كمفاىيم تظهر لنا عٌدة مصطلحات يف موضوع أصحاب اؼبصلحة، الوفَتة األدبيات ضمن 
 مستويات التحليل تعددت الواقع، ففي اؼبصلحة. أصحاب اؼبصلحة كنظرية أصحاب إدارة اؼبصلحة، أصحاب مبوذج

 حقيقية إُف نظرية ضيقة، فمن نظرة إدارية بس اؼبفاىيمي.النهج فبٌا كٌلد بعض اللٌ  التفسَتات اؼبقٌدمة ؽبذا كاختلف 
 يبكن مركرا بنظرية كصفية لوظيفة اؼبؤسسة؛ األخالقي، البعد إضافة أجل من تعيد ىيكلة األىداؼ التنظيمية للشركة

تصنيف أبعاد نظرية أصحاب اؼبصلحة إُف صنفُت: البعد اإلدارم الذم يعتمد على اؼبنهج الوصفي كاؼبنهج التحليلي 
 القياسي، كالبعد األخالقي الذم يعتمد على اؼبنهج اؼبعيارم. 

 البعد اإلداري ) نظرية تجريبية( -5
االت أك التنٌبؤ بالعالقات اغبنظرية أصحاب اؼبصلحة ىي نظرية اإلدارة باؼبعٌت الواسع، فهي ال تكتفي بوصف 

السببية؛ بل تنٌص أيضا على تبٌٍت مواقف كفبارسات فيما يسٌمى بإدارة أصحاب اؼبصلحة. كتناقل النظرية حسب ىذا 
رب اؼبدراء كاؼبسَتين الطرؼ الرئيسي الذم يقـو بالوفاء اؼبنظور عوامل سبكُت اؼبؤسسة من ربقيق أىدافها، حيث تعت

. كعليو فهي نظرية ذبريبية تقٌسم إُف قسمُت رئيسيُت كفق 1بالتزامات اؼبؤسسة ذباه أصحاب اؼبصلحة يف إطار تعاقدم
Preston ك   Donaldsonىذا البعد حسب 

2: 
                                                 

1 Maria BOUNAFOUS-BOUCHER et Yvon PRESQUE, "Decider avec les parties prenantes : approches d’une nouvelle théorie de 

la société civile "  Edition La Decouverte, 2006, p57, 58 

2 Andreas Georg Scherer and Moritz Patzer, "Where is the Theory in Stakeholder Theory? –A Meta-Analysis of the 

Pluralism in Stakeholder Theory", IOU Working Paper No. 123, Institute of Organization and Administrative Science 

University of Zurich, December, 2010, p5 
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كياف من اؼبصاٌف اؼبتباينة تتمحور حوؿ " القيمة   تعترب النظرية أٌف اؼبؤسسة يف شكلها الوصفي،النظرية الوصفية:  .أ 
فإٌف النظرية من الناحية الوصفية ترل أف  Prestonك  Donaldsonكمن كجهة نظر  التشاركية اعبوىرية" لفريباف.

 اعبوىرية، كعليو فهي تست دـ لتقدًن تقرير عن فبارسات الشركات قيمتو منهما كلكل كالتنافس للتعاكف اؼبؤسسة مركز

 :كصف أك أحيانا لشرح ميزات أك سلوكيات معينة مثلك 
 طبيعة الشركة؛ 
  طريقة التفكَت كإدارة اؼبؤسسة من قبل اؼبسَتين؛ 
 اؼبمارسات التنظيمية كطريقة نشر اؼبعلومات؛ 
   مدل الًتكيز على أصحاب اؼبصلحة كاألنبية اؼبعطاة ألصحاب اؼبصلحة كاليت زبتلف من مرحلة إُف أخرل من

 حياة اؼبؤسسة.  مراحل دكرة
يف  الفٌعاؿ الدكر ذلك يف دبا ذبرييب للمطالب، أك تقييمي عمل إطار دبثابة يكوف أف أيضا للنموذج يبكنك 

 .التوقعات اؼبناسبة ألصحاب اؼبصلحة
تضع نظرية أصحاب اؼبصلحة من ىذا اؼبنطلق ىيكلة الستعراض التقارير و اؼبقارنة  بُت فبارسة األداء:  نظرية .ب 

أصحاب اؼبصلحة ك سلوب يف اإلدارة كبُت ربقيق أىداؼ الشركة كربسُت أدائها. ك مركز اىتمامنا ىنا ىو إدارة 
 األداء حيث اإلدارة سوؼ تكوف ناجحة نسبيا من من األسلوب سبارس ىذا اليت الشركات أفٌ  يقوؿ الذم االقًتاح

كيبكن القوؿ أف ىذا الشكل من النظرية يرٌكز على اعبزء األكؿ من تعريف   .اٍف... كاالستقرار، كالرحبية، النموو
 أصحاب اؼبصلحة كىو " ىي اليت تؤثٌر على نشاط كأىداؼ اؼبؤسسة".

نظرية األداء كشكل من أشكاؿ نظرية أصحاب اؼبصلحة، كتتال  بعد ذلك  1995سنة  Jonesكقٌدـ 
ىذه الٌنظرية. ككاف لنتائج ىذه الدراسات حٌصة نسبية يف بركز الدراسات اليت تعامل  بصفة ضمنية أك صروبة مع 

أىٌم ما جاءت بو ىو أهٌنا  لكن كمقًتحاهتا، فرضياهتا تنوع نتيجة الدراسات ىذه نتائج تعددككاف  ، ىذا اؼبنطلق
 :1ىذه األحباث يف ؾبملها تناكل ك  .ذبريب أدىن دكف من ناجؤ تنظيمي كنموذج اؼبصلحة أصحاب إدارةأضاف  
 العالقة بُت ض ط أصحاب اؼبصلحة كصياغة اسًتاتيجيات اؼبؤسسة؛ 
 العالقة بُت األداء االجتماعي كاألداء اؼباِف؛ 

 البعد األخالقي -2
ترتكز األسس األخالقية لنظرية أصحاب اؼبصلحة على عٌدة مبادئ، كلعٌل أنٌبها ىو مبدأ اإلنصاؼ الذم وبوم 

كقبل أف نتطرؽ إُف شكل الكثَت من اؼببادئ األخرل اليت جعل  الٌنظرية تشتمل على أسس أخالقيات األعماؿ. 
نربز باختصار اؼببادئ اليت ية ألصحاب اؼبصلحة، خخر من أشكاؿ النظرية كىو اؼبنظور اؼبعيارم أك النظرية اؼبعيار 

 للتحليل األخالقي يف الٌنظرية. Freeman Edward  اقتبسها

                                                 

1 Simon Goulet, Salah Chahib,i Mathieu Möller, Youssef Fokri, Sébastien Topping, "La gestion des parties intéressées", 

Démarches d’intervention sur les problèmes complexes en SIO – 6028, p10,11, Document accessible en ligne sur: 

http://agora.ulaval.ca/~sigou15/sio-6028/travail/Gestion-des-parties-interessees-finale.doc, Le17/03/2012, 20:30 

http://agora.ulaval.ca/~sigou15/sio-6028/travail/Gestion-des-parties-interessees-finale.doc,%20Le
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تعترب نظرية أصحاب اؼبصلحة كسيلة : 1المبادئ المقتبسة في الجانب األخالقي لنظرية أصحاب المصلحة .أ 
  Evanاعتمد كٌل من ؛صاٌف اآلخرينلتنسيق مصاغبهم. كإلثبات العالقة اإلئتمانية بُت اؼبسَتين كأصحاب اؼب

 مفادىا:  كاليت "kant"على مبادئ كونط   Freemanك
 مع أصحاب اؼبصلحة؛ ائتمانية عالقة لديهم اإلدارة ؾبلس أٌف أعضاء 
  دار اؼبؤسسة سباشيا مع تطٌلعات أصحاب اؼبصلحة؛ كعليو البٌد من االعًتاؼ هبم كمشاركتهم يف ازباذ البٌد أف تي

 .اليت تؤثر على رفاىيتهمالقرارات 
أك  Rawlsباإلضافة إُف اقتباس مبدأ اإلنصاؼ لػػػ  ،كالستكماؿ ىذا التحليل، استند فريباف أيضا إُف نظرية العدالة

كالذم ينٌص على أنٌو البٌد من أف يينظر إُف كل فرد بعُت اؼبساكاة،  "؛أك التجاىل ما يسٌمى مبدأ " حاجز التهميل
كما ينٌص على أف ييعتىمد أصحاب اؼبصلحة بعقالنية من كراء حاجز يعكس مبادئ التعاقد   ،أم أف يعامل بإنصاؼ

كي خذ كل األطراؼ باغبسباف. كٌل ىذه احملاكالت أٌدت إُف نشوء تيار للعدالة االجتماعية كأخالقيات  العادؿ
تكاملة أك اؼبنٌسقة األعماؿ يف نظرية أصحاب اؼبصلحة. إضافة إُف ذلك فإف نظرية العقود االجتماعية اؼب

ترل أٌف اؼبسؤكلُت التنفيذيُت لديهم التزاـ أخالقي باؼبسانبة يف زيادة رفاه اجملتمع؛ كاليت  Dunfeeك  Donaldsonلػػ
يعتمدكف فيها على العقود الضمنية للمؤسسة مع اجملتمع. كيظٌل البحث عن األسس األخالقية لنظرية أصحاب 

  لة عالقة األداء هبذا األساس تبقى معٌلقة. اؼبصلحة كاسعا إضافة إُف أٌف مس
على األسس اؼبعيارية لنظرية  Donaldsonك Prestonيؤكد النظرية المعيارية ألصحاب المصلحة:  .ب 

أصحاب اؼبصلحة؛ حيث يعترباف أٌف ىذا النهج وبوم اتصاال مع مفاىيم أساسية أكثر قبوال من الناحية الفلسفية 
يوفوا هبا  أف كاليت على اؼبدراء اؼبصلحة لنظرية أصحاب األخالقية االلتزامات االجتماعية، كوبددكبعيدة عن العلـو 

كىبتلف ىذا النهج عن النهج الوصفي كونو يضع  .2اؼبصلحة أصحاب ليس ألصحاب األسهم فحسب؛ بل عبميع
قية كفلسفية. كيؤكد تفسَتا لوظائف أصحاب اؼبصلحة كتوجيها أكثر إهبابية لنشاط اؼبؤسسة على أسس أخال

كعليو  فرد؛ عند كل كالعمل التفكَت ألساليب كفقا األساسية كالتصٌورات زبتلف ل ة اغبوار كاؼبفاىيم أف الباحثوف على
ذباه  اؼبعقولة اإلسًتاتيجية اإلجراءات بناء خالؽبا  من يتم فردية البٌد من معرفة ىذه التصورات لوضع تصميمات

األفراد  على أفٌ  تؤكد اليت التفسَت نظرية يف البحث مبوذج مع كثيقة عالقات ؽبا النظرة ىذه أصحاب اؼبصلحة؛
 Fariborzك  Nada Kobeissiكتبعا لػػ .حقائقهم التنظيمية بصفة اجتماعية كرمزية يقوموف ببناء كصيانة

Damanpour  ،فإنو كعند رةية النظرية من الزاكية اؼبعيارية قبد أٌف اؼبؤسسات ملزمة بتبٌٍت مسؤكليتها أماـ اجملتمع
 ىذا كأهٌنا تنٌص على ما يتعٌُت على اؼبؤسسات فعلو أك عدـ فعلو أثناء فبارستها إلدارة أصحاب مصلحتها، كمن

. 3اؼبؤسسة يف احملتملة قوهتم عن النظر ب ض صلحةاؼب أصحاب صبيع مع اغبوار على اغبفاظ اؼبسَتين على اؼبنظور
التعامل مع أصحاب اؼبصلحة على أهٌنم "نتائج" كليس كسائل للوصوؿ إُف بكباختصار فإف ىذا اؼبنظور ييلـز اؼبؤسسة 

                                                 

1 Samuel Mercier, Jean-Pascal Gond, op.cit, p9 

2 Salma DAMAK AYADI, La théorie des parties prenantes : théorie empirique ou théorie normative ?  " , op.cit, p9  

3 Annika CAYROL, op.cit, p30 
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م النظرية كحىت مناىجها أك منظوراهتا كرغم اختالفها؛ إاٌل أهٌنا متداخلة عدى يف األخَت، يبكن القوؿ أٌف بي  ىذه النتائج.
فيما بينها، كما جاءت ىذه التقسيمات إالٌ نتاج عمل الباحثُت يف الت ٌصص، كما أهنا تنطوم كٌلها رب  مظٌلة نظرية 

يف شرح  Donaldsonك Prestonأصحاب اؼبصلحة كما تقٌدـ بو فريباف يف أعمالو األكُف. كعلى الٌرغم من جهود 
 Jean-Pascalك Samuel Mercier مٌث ليثريها بعده  2002ىاتو األسس إاٌل أف فريباف عاد لينتقدىا يف 

Gond كأبعاد الٌنظرية:كالٌذين قٌدما النموذج التاِف لشرح أسس ؛  
: أبعاد نظرية أصحاب المصلحة 4الجدول رقم 

 
Source: Samuel Mercier, Jean-Pascal Gond, op.cit, p8 
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  المطلب الثالث: نماذج أصحاب المصلحة
الفركؽ بُت Donaldson ك Prestonحٌدد ،1يف كاحد من أىم اؼبقاالت ت ثَتا يف نظرية أصحاب اؼبصلحة

اؼبالحظ على النموذجُت ىو سهولة إهباد الفرؽ ك  ،ـبرجات كمبوذج أصحاب اؼبصلحة /الٌنموذج التقليدم للمدخالت
 نس ة من مباذج كضعها إدكارد فريباف. كما أهٌنما كانا  ،يف خلق القيمة داخل اؼبؤسسةبينهما 

 مخرجات  /نموذج المدخالت -5
يوٌضؤ ىذا الٌنموذج كيفية خلق القيمة يف اؼبؤسسة من خالؿ االعتماد على اؼبدخالت، حيث يتم ربويل ىذه 

ت اؼبت تية من اؼبوردين إُف سلع هنائية من قبل الشركة يف عملية التصنيع اليت يشارؾ فيها اؼبوظٌفوف بالعمل اؼبدخال
كاؼبستثمركف برةكس األمواؿ كأصوؿ الشركة، مٌث ت يت عملية تقدًن ىذه السلع يف شكل ـبرجات للعمالء. كاؼبالحظ يف 

فاؼبوردكف ينتظركف مقابال ؾبزيا عن اؼبواد األكلية ؛ عن ذلك ىذا النموذج ىو أف كل طرؼ ينتظر اغبصوؿ على مقابل
اؿ يتحٌصلوف على أجور مقابل عملهم، أك نصف اؼبصٌنعة اليت يقٌدموهنا للشركة يف شكل مدخالت، كالعمٌ 

كاؼبستثمركف يتطٌلعوف إُف عائد جٌيد على استثمار رةكس أمواؽبم كمسانباهتم، كما أٌف العمالء يف ىذا النموذج 
طٌلعوف إُف اغبصوؿ على احتياجاهتم من ـبرجات الشركة اعتمادا على االقتصاد التنافسي التقليدم الذم يعتمد يت

على تنافسية السعر؛ أم خلق القيمة ب قل تكاليف فبكنة. كعلى ضوء كٌل ذلك تعترب اؼبؤسسة دبثابة الصندكؽ 
 .  كالشكل التاِف يوٌضؤ ىيكل ىذا النموذج. 2لعملية خلق القيمة األسود

 مخرجات /: نموذج المدخالت6الشكل رقم                                    

 
Source: Sandrine GHERRA, "Intégration du développement durable dans la stratégie d’entreprise: une explication par la 

théorie des ressources et compétences et l’approche des parties prenantes. Le cas du secteur des produits de grande 

consommation", Thèse doctorat en sciences de gestion, Université de la Méditerranée – Aix Marseille II, Faculté des Sciences 

Économiques et de Gestion, 2010, p82 

اؼبالحظ من خالؿ ىذا الشكل اقتصار النموذج على أربع ؾبموعات فقط من أصحاب اؼبصلحة كىي ما سبٌثل ك 
 ثَت اؼبتبادؿ ألصحاب فاعل كالتٌ كر ككذا التٌ دٌ الل موذج يهمٌ اِف فالنٌ ئيسيُت. كبالتٌ جزءن من أصحاب اؼبصلحة الرٌ 

ا ككذلك اؼبطالبات أك اؼبمارسات اؼبعيقة لعملية التحويل اؼبصلحة اآلخرين يف كيفية خلق القيمة أك الت ثَت على توزيعه
                                                 

 

  بعنواف 1995مقاؿ للمفِكرنٍين صدر سنة: The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications 

 بعض اؼبراجع قبد " الصندكؽ اؼبظلم" كىو اختالؼ يف الًتصبة فقطيف. 

2 Thomas Donaldson and Lee E. Preston, " The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications", Academy 

of Management Review 1995, Vol. 20, No. 1, p 68 
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إذف يهٌمل الٌدكر الفٌعاؿ كالت ثَتم عبميع أصحاب اؼبصلحة ـبرجات  /يف اؼبؤسسة االقتصادية. فنموذج اؼبدخالت
مبوذجا خخر أكثر كاقعية Preston ك  Donaldsonكبناء على ما سبق قٌدـ على نشاط اؼبؤسسة يف ىذه العملية.

 .، لكن قبل ذلك نستعرض مبوذج فريباف للنظرة اإلدارية للمنٌظماتيسٌمى مبوذج أصحاب اؼبصلحة
 R. Edward Freeman  لــــ الّنظرة اإلدارية للمنّظمات نموذج -2

لكٌنو  ،1يف ما يسميو "مبوذج الٌنظرة اإلدارية للمنٌظمات" ابقللنموذج السٌ مبوذجا مشاهبا  1984كضع فريباف سنة 
. كيوٌضؤ النموذج أيضا أٌف توضيؤ العالقة التفاعلية الت ثَتية اؼبتبادلة بُت األطراؼ األربع كاؼبؤسسةحيث ن متلف ـب

 . حسب الٌشكل اؼبواِفكل ىذا التفاعل وبدث يف بيئة اؼبؤسسة 
 : نموذج الّنظرة اإلدارية للمنّظمات7الشكل رقم 

 البيئة                                                    

 
 البيئة                                                   

 Source: R. Edward Freeman, "Strategic management : A stakeholders approach", op.cit, p6  
 

أك من حيث موذج أنٌو أمشل من النموذج السابق سواء من حيث توضيؤ العالقة التبادلية ىذا النٌ  علىكاؼبالحظ 
باإلضافة  ،توسعة دائرة األطراؼ فيو؛ فعلى عكس النموذج السابق يقٌدـ ىذا الٌنموذج طرؼ خخر ىو مسَتك اؼبؤسسة

إُف توضيؤ مكاف ىذه العالقة كىو بيئة اؼبؤسسة كاليت ربوم صبيع أصحاب اؼبصلحة. كعليو فيمكن القوؿ أٌف مبوذج 
 شهم النموذج السابق كلو بطريقة غَت صروبة. فريباف تضٌمن صبيع أصحاب اؼبصلحة الذين نبٌ 

   Donaldson و Prestonنموذج أصحاب المصلحة لــ  -3
ىذه الفئات تعمل من  ؛ىذا النموذج يبثل صبيع الفئات اليت ؽبا مصلحة مشركعة يف اؼبشاركة يف نشاط اؼبؤسسة

كعالكة على  ،أنو ال توجد أكلوية ؽبذه اجملموعات على بعضها البعض الباحثافأجل اغبصوؿ على فوائد، كيشرح  
ذلك فاألسهم بُت مكونات النموذج ليس  يف اذباه كاحد كالنموذج السابق؛ بل يف االذباىُت كبنفس اؼبسافة من 

كعليو فهذا  .2بُت اؼبؤسسة كأصحاب اؼبصلحة فيها ُتاؼبؤسسة و الصندكؽ األسود  لتوضؤ العالقة كالتفاعل اؼبتبادل
 ـبرجات.   /النموذج يتناقض مع اؼبفاىيم التقليدية لنموذج اؼبدخالت

                                                 

1 R. Edward Freeman, "Strategic management : A stakeholders approach",op.cit, p6   

2 Sandrine GHERRA, op.cit, p82 
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 Preston و Donaldson: نموذج أصحاب المصلحة لــــ 8الشكل رقم 

Source: Thomas Donaldson and Lee E. Preston, " The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications", 

Academy of Management Review 1995, Vol. 20, No. 1,  p 68  

يعترب ىذا النموذج أمشل كأكثر عمقا من النموذج السابق؛ كذلك ألخذه باالعتبار لكل ؾبموعات أصحاب 
 ككذلك توضيحو لعالقة الت ثَت اؼبتبادؿ بينهم كبُت اؼبؤسسة.  ،اؼبؤسسة اؼبصلحة يف

لنموذجي شامال منها ما يعترب مبوذج فريباف مبوذجا ف ؛كتناكل  العديد من الدراسات مباذج أصحاب اؼبصلحة
Donaldson كPreston كمثاؿ ىذه األخَتة ىي يعترب أٌف كاٌل من النماذج الثالث لديها نقاط ضعف  اكمنها م

 .العالقات التبادلية غَت متكافئة اليت بٌين  أفٌ  Gjerdrum Pedersen 2011دراسة 

 االنتقادات الموّجهة إلى نظرية أصحاب المصلحةالمطلب الرابع: 
اىتٌم ىؤالء بعدـ كضوح خثار تطبيق الٌنظرية يف اجملاؿ ك سعى العديد من الكٌتاب إُف نقد نظرية أصحاب اؼبصلحة، 

بعض أٌف مناىج النظرية الاإلدارم ككذلك صعوبة إخضاعها للتجريب. ىذا من جهة، كمن جهة أخرل يرم 
 .يف مبوذج موٌحد كمنظوراهتا مبهمة كال يبكن إدماجها مع بعضها البعض

 نظرية أصحاب المصلحة إطار آلثار إدارية محدودة -5
 انصٌب االنتقاد ىنا على كجو القصور يف نظرية أصحاب اؼبصلحة دكف التشكيك يف صٌحة أساساهتا.

يظهر من ربليل مفهـو أصحاب اؼبصلحة أنٌو يفتقد قليال إُف الٌدقة، إضافة مفاىيم نوعا ما غير قابلة للتطبيق:  .أ 
د ىوية أصحاب اؼبصلحة لفريباف و من؟ كما كبالتاِف فالتساةؿ اؼبركزم يف ربدي ؛إُف بعض االختالفات أثناء تطبيقو

ا يف اؼبفهـو بُت بعض اعبماعات كاألفراد كحىت ك خلطن لصبؤ حال  غَت ؾبدو. كذلك، قبد أٌف ىناييهٌم حق ا؟  
تكرارات؛ ففي الواقع يبكن لفرد أف ينتمي إُف عٌدة ؾبموعات من أصحاب اؼبصلحة يف خف كاحد كالعٌماؿ الذين 

كعليو فاعًتاؼ الشركة دبسؤكليتها ذباه  سهم كينتموف إُف اجملتمع كيستهلكوف منتجات الشركة.يبلكوف جزء من األ
كيف إطار العوؼبة يظهر لنا إشكاؿ ربديد ؾبتمع كبيئة  صاحب اؼبصلحة يف ىذه اغبالة سيكوف مزدكجا أك متعٌددا.

كيف األخَت فتحديد التزامات الشركة يف  فكيف يبكن ربديد ىذا اجملتمع؟ كما ىي مسؤكلية اؼبؤسسة ذباىو؟ اؼبؤسسة؛
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النظرية َف يكن بشكل دقيق؛ فقليل ىي األعماؿ التجريبية اليت ربٌدد ىياكل مساعدة للمؤسسة على إدارة عالقتها 
 . 1مع أصحاب اؼبصلحة كدمج ىذه اؽبياكل يف عملية صنع القرار

 من بدال االجتماعية القول تقًتح اؼبصلحةأصحاب  نظرية األكلويات؟ دربدٌ  كيفكيفية تحديد األولويات:  .ب 
 اختلف اؼبنظٌركف تطبق؟ اليت اؼبعايَت ىي ما السياؽ، ىذا يف ؛اؼبتنافسة اؼبصاٌف بُت اؼبوارد توزيع ربديد يف السوؽ قول
 دكنالدسوفيف حُت يرل  ،للمنظمة بالنسبة األنبية من القدر نفس إُف أٌف للجميع ففريباف يشَت اؼبس لة: ىذه حوؿ

أٌما  ،التنظيمي ازباذ القرار ال يتوٌجب أف يكوف ألصحاب اؼبصلحة نفس القدر من األنبية يف عملية كبريستوف أنو
أصحاب اؼبصلحة البٌد أف تتناسب مع حجم استثماراهتم كمسانباهتم يف  مشاركة أف فَتل ، Etzioniإتزيوين و

أٌف اؼبسَتين كيف  Sternbergكيرل  ركة من ىم أقٌل.اؼبؤسسة؛ فمشاركة اؼبسانبُت الكبار ال تكوف بالضركرة كمشا
ضٌل عدـ كضوح كيفيات ربديد األكلويات فقد ينحازكا إُف ت ليب صٌفهم يف اؼبؤسسة. كعليو فحدكد توزيع السلطة 
يف اؼبؤسسة ال تكوف كاضحة خاصة بلجوء بعض أصحاب اؼبصلحة إُف امتالؾ أسهم يف اؼبؤسسة فبٌا هبعلنا نعود إُف 

 .Shareholder Model  2أصحاب األسهم و مبوذج
إٌف ربديد تطٌلعات كمصاٌف ـبتلف األطراؼ ككضع اسًتاتيجيات لالستجابة ؽبا أىداف تنظيمية غير واضحة:  .ج 

فاؼبؤسسة اليت تدير أصحاب اؼبصلحة حسب ما  ؛سيؤثٌر على األىداؼ التنظيمية للمؤسسة كهبعلها غَت كاضحة
 ؛د القيادة فيها أك ضعف التنظيم بسبب خلق لبس يف األىداؼ اؼبرجٌوةدة بتعدٌ تنٌص عليو النظرية ستكوف مهدٌ 

كما أٌف الٌنظرية قد ال   طرؼ،أم ل قد تدفعها حقيقة إُف أاٌل تليٌب احتياجات كبالتاِف فمسؤكلية اؼبؤسسة ذباه الك
ؼبصاٌف غامضة من جهة، يبكنها حل مشاكل صراع اؼبصاٌف داخل اؼبؤسسة كمساعدة اؼبدراء على ذلك؛ فكوف ىذه ا

 Goodpaster. كقد ذكر 3كانطواء منافع طرؼ ما على خسارة خخر من جهة أخرل ذبعل ىذا الفرض مستحيال

أٌف الٌرغبة يف معاعبة العالقات مع أصحاب اؼبصلحة قد تؤٌدم إُف زبفيف األىداؼ التنظيمية يف اؼبؤسسة كالتقليل من 
 .4انكماش نشاطهااؼب اطرة عند اؼبسٌَتين فبا يؤدم إُف 

 5انتقادات ألسس الّنظرية في تهميش المساىمين -2
 نظرية.لكان  ىذه االنتقادات أكثر حٌدة، حيث انصٌب  على األسس اؼبعيارية ل

 أنٌو كيعتقدكف اؼبصلحة أساسا، نظرية من اؼبعيارم اعبانب يرفض بعض الٌنقادالتباس حول طبيعة المسؤولية:  .أ 
التنظيمية. فهنا قبد انٌو من الصعب على اؼبؤسسة اعتبار تطلعات  كاألىداؼ اؼبسؤكليات بُت اػبلط إُف يؤدم

أصحاب اؼبصلحة من غَت اؼبسانبُت ىدفا ؽبا. باإلضافة إُف ذلك فالنظرية التقليدية للنظم ال تعًتؼ بتطلعات 

                                                 

1 Samuel MERCIER, "L’apport de la théorie des parties prenantes au management stratégique : une synthèse de la 

littérature", Xième Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, québec, 13-14-15 juin 2001, p14  

2 idem 

3 ibid, p15 

4Tony Ike Nwanji, Kerry E. Howell, "The Stakeholder Theory in the Modern Global Business Environment", International 

Journal of Applied Institutional Governance Volume 1 Issue 1, 2011, p7  

5 ibid, p16 
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اؼبؤسسة كيظهر ىذا يف تفرقة أصحاب اؼبصاٌف؛ لكٌنها تنٌص على أف تلبية رغباهتم كاحتياجاهتم ىو ىدؼ من أىداؼ 
Ansoff .بُت اؼبسؤكليات كاألىداؼ؛ حيث يؤٌكد على أٌف اؼبسؤكليات ىي التزامات ربٌد من ربقيق الشركة ألىدافها 

يتمٌسك ىنا اؼبنظٌركف بالنموذج التقليدم ألصحاب  العودة إلى الّتأكيد على حقوق ملكية المساىمين: .ب 
األسهم الذم ي خذ يف عُت االعتبار اغبصرم حقوؽ اؼبسانبُت. كيربركف ذلك بالرجوع إُف مفهـو اؼبلكية، كيركف أٌف 
نظرية أصحاب اؼبصلحة ربـر اؼباٌلؾ من حرٌية التصٌرؼ يف فبتلكاهتم كتوزيع الثركة داخل اؼبؤسسة كذبٌردىم من 

اهتم. كاعتربكا أٌف منؤ اغبٌق ألطراؼ أخرل يف االستفادة من نتائج اؼبؤسسة كىي ال تساىم فيها أمرنا ىبلق تشويها صف
ىذا الرأم كاعترب أٌف كٌل ذلك هبعل من اؼبؤسسة أقرب ألف تكوف  Goodpasterبُت خلق القيمة كتوزيعها. ككافق 

   مؤسسة عمومية ال خاٌصة.  
بُت اؼبنٌظمة  للعالقات اؼبتبادلة مبوذج ت سيس يف أسهم  أصحاب اؼبصلحة أٌف نظريةيف األخَت يبكن القوؿ 

 .اإلدارية العلـو ؾباالت ذلك صبيع يف دبا مهٌم للبحوث، مسار كضع إُف ذلك حيث أٌدل ؛كأصحاب اؼبصلحة فيها
يف ىذا اجملاؿ تعًتيها العديد من  ٌف األبعاد كاؼبناىج اؼبقًتحة من ىذه الٌنظرية ال تعدكا عن كوهنا بدايات للتنظَتأك 

ب أيضا أف تستكمل بإضافات هب بل؛ فحسب هبب أف تفهم ىذه النظرية ب بعادىا اؼبعيارية كالتجريبيةالك  ،النقائص
كلعٌل صعوبة إخضاع الٌنظرية للتجريب أىٌم عامل من عوامل تعٌرضها النتقادات ؽبا  ،تضعها يف مسار نظريات الٌنظم

بعض الدراسات حاكل  أٌف كرغم  ،النتقادات ما تزاؿ قائمة حىت اليـو رغم قٌلة حٌدهتا عن السابقىذه ا ؛ما يربرىا
 اختبار ىذه الٌنظرية إالٌ أٌف نوعية نتائجها ال تزاؿ موضع شٌك.

رأينا كيف ظهرت نظرية أصحاب اؼبصلحة ككيف تطٌورت االىتمامات ب صحاب اؼبصلحة يف اؼبؤسسة 
ار ظهرت أفكار تنموية جديدة فيما يسمى الفًتة تقريبا وسنوات الثمانينات  كيف نفس التيٌ االقتصادية، كيف نفس 

افة البعد اإلنساين أك ىو البعد البيئي، ي يت ىذا بعد إضبالتنمية اؼبستدامة لتضيف بعدا خخر من أبعاد التنمية ك 
ا ؾبرد أرقاـ كمؤشرات كمعدؿ مبو الدخل االجتماعي ؼبفاىيم التنمية اليت كان  تقـو على النظر للتنمية على أهنٌ 

الذم ترأستو رئيسة كزراء  1987الوطٍت أك الناتج الداخلي اػباـ. كجاء مصطلؤ التنمية اؼبستدامة يف اجتماع سنة 
 ، مث توال  اؼبؤسبرات اليت اىتم  باؼبوضوع Gro Harlem Brundtlandالنركيج خنذاؾ غركىارَف بران  الند و

كاليت كٌضح  أبرز السبل  21نٌبما قٌمة األرض يف ريو دم جانَتك كاليت سبٌ ض  عنها األجندة بشكل كبَت كلعٌل أ
كربوم التنمية اؼبستدامة يف مبادئها العديد من  اليت تضع التنمية اؼبستدامة موضع التطبيق يف اؼبؤٌسسات االقتصادية.

ها ىو مبدأ اإلنصاؼ، كسنورد يف اؼببحث اؼبواِف التقاطعات أك النقاط اؼبشًتكة مع تيار أصحاب اؼبصلحة لعٌل أنبٌ 
يف  كسبل إسقاط اؼبفاىيم الكٌلية على اؼبستول اعبزئي يف اؼبؤسسات االقتصاديةاإلطار اؼبفاىيمي للتنمية اؼبستدامة 

 .   اؼببحث الٌذم يليو
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 المبحث الثالث: اإلطار المفاىيمي للتنمية المستدامة
كأخالقية، لكٌن ىذه  بيئية ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، عديدة جوانب لو شامال اليـو مفهوما التنمية تعترب

اعبوانب َف تكن لتصل ىذا التعٌدد كالتكامل بسهولة؛ فقد مٌرت األفكار التنموية بعٌدة مراحل سبٌيزت بنقاشات كاسعة 
ِف من خالؿ إعادة الٌنظر يف العديد نتج عنها يف كٌل مرٌة ظهور أفكار جديدة. كاكتس  مفاىيم التنمية طابعها الشمو 

من التجارب التنموية الفاشلة قبل كبعد اغبرب العاؼبية الثانية؛ فاعتماد الٌدكؿ على رفع مؤشراهتا االقتصادية كمعٌدالت 
ي اػباـ أظهر نقائص ىذا الفكر يف ربقيق الرفاه لإلنساف، كنتج عن ذلك إعادة الٌنظر يف ىذه لالنمو كناذبها الداخ

ؤشرات كاالعتماد على العدالة يف توزيع ىذا الناتج. كىذا ما فسؤ اجملاؿ لالىتماـ بالتنمية البشرية كت يَت اؼببادئ اؼب
 التنموية كاعتماد اإلنساف كمصدر كنتيجة لعملية التنمية.

ثٌل  يف تعظيم لكٌن االىتماـ بتحقيق رفاىية اإلنساف كالًتكيز على ربقيق التنمية البشرية أظهر ىو اآلخر عيوبا سب
اؼبنافع كعدـ أخذ الٌت ثَتات السلبية على البيئة كرأس اؼباؿ الطبيعي باغبسباف؛ فبا شٌكل ض وطات على ىذ األخَت 
تسبب  كال تزاؿ يف أزمات بيئية لعٌل أنٌبها الت َتات اؼبناخية كتنامي ثقب طبقة األكزكف كغَتىا من الكوارث اليت 

. كىنا ظهرت الضركرة إُف إدماج البعد البيئي ضمن أبعاد التنمية كإدخاؿ فضلأتسبب فيها البشر حبثا عن حياة 
مبادئ أخرل ربٌقق توليفة مثلى من الكفاءة االقتصادية، العدالة االجتماعية كالتعايل البيئي كربقيق مبدأ اإلنصاؼ 

استدامة اؼبوارد. كنورد يف من خالؿ ترؾ موركث حضارم كرأس ماؿ طبيعي لألجياؿ القادمة كبعث التواصل التنموم ك 
 ىذا اؼببحث ـبتلف اؼبراحل اليت مٌرت هبا األفكار اؼبهتمة بالتنمية اؼبستدامة، ككذا ـبتلف مبادئها كأبعادىا.

 المطلب االّول: الجذور التاريخية للتنمية المستدامة 
لقد تطور مفهـو التنمية بتطور البعد البشرم يف الفكر االقتصادم السائد، حبيث اىتم خالؿ اػبمسينات دبسائل 
الرفاه االجتماعي، لينتقل خالؿ الستينات إُف االىتماـ بالتعليم كالتدريب، مث إُف الًتكيز على زبفيف حدة الفقر 

أننا نالحظ إغفاؿ اعبانب البشرم خالؿ الثمانينيات،  كت مُت اغباجات األساسية للبشر خالؿ السبعينات. غَت
اؽبيكلي لصندكؽ النقد الدكِف. كما ظهر يف ىذه الفًتة كربديدا يف هناية الثمانينات  اإلصالححيث مت الًتكيز على 
 كالٌذم عرؼ إثراءات كتطٌورات نربزىا فيما يلي: فكر التنمية اؼبستدامة

 وتطّورهنشأة المصطلح  -5
ـ كالذم كاف يتكٌوف من 1968هور مصطلؤ التنمية اؼبستدامة يف نادم ركما الذم أنشئ سنة جاءت بوادر ظ

ش صيات تنتمي إُف  ميداف الصناعة كهتتم دبشكل الٌتطور الصناعي كخاصة مشكل الٌنمو. أصدر ىذا الٌنادم تقريرا 
كعلى  ـ2100ظبٌاه "حدكد الٌنمو"؛ ىذا التقرير قاـ بتسليط الضوء على تطٌور سكاف العاَف إُف غاية  ـ1972سنة 

خثار الٌنمو االقتصادم على كوكب األرض نتيجة االست الؿ اجملحف للثركات كالطاقات الطبيعية. كيرل التقرير أٌف 
نفس السنة عيقدت قٌمة األمم اؼبتحدة حوؿ . كيف 1ىناؾ تناقضات بُت التنمية االقتصادية كضباية كوكب األرض

كقد اىتم  ىذه القٌمة  .2اإلنساف كالبيئة كذىب اؼبشاركوف إُف التوصية بوقف الٌنمٌو االقتصادم اؼبضٌر بالبيئة
                                                 

1Yvette Lazzerl, "Le développement durable Du concept à la mesure", L'harmattan, 2008, p13  

2 Alain Jounot,"100 questions pour comprendre et aigre le développement durable", Afnor, 2004, p11  
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ككاف  ،بُت بلداف الشماؿ كاعبنوبك ة االقتصادية كالتنمية البشرية، كالعالقة بُت البيئة كاالقتصاد يباالرتباط بُت التنم
 يف إطار التواصل التنموم. حقةالاٌل ألجياؿ لعاؼبي البٌد من أف يبنؤ  موركثأٌف البيئة الٌقمة كذلك أىٌم ما أكص  بو 

يف تقرير االرباد العاؼبي للمحافظة على البيئة يف تقرير  ـ1980كظهر مصطلؤ التنمية اؼبستدامة ألٌكؿ مرٌة سنة 
 worldكذلك بعدما است دمو ناشطوف يف منٌظمة غَت حكومية تدعى بػػػػػػتيجية العامة للبقاء"، اظٌبي بػػ" االسًت 

wildlife،  ـ كاليت 1987لكٌن أٌكؿ ظهور للمصطلؤ باؼبفهـو اغبديث كاف يف تقرير اللجنة العاؼبية للبيئة كالتنمية سنة
س لفكر الوثيقة ىي اؼبؤسٌ كالذم ظٌبي بتقرير "مستقبلنا اؼبشًتؾ"، كأصبح  ىذه ترأستها رئيسة الوزراء النركهبية 

أمباط اإلنتاج كاالستهالؾ. كما تبحث يف ك التنمية اؼبستدامة حيث تدرس مشاكل: البيئة، الفقر يف البلداف النامية 
. كترجم اؼبصطلؤ إُف الٌل ة العربية بعٌدة تسميات مثل: التنمية القابلة 1إهباد اؼبوارد البديلة لدفع عجلة التنمية يف العاَف

 بإصباع اؼبراجع.. لكن اختَت مصطلؤ التنمية اؼبستدامة 2، القابلة لإلستمرار، اؼبطردة، اؼبتواصلة، البيئية...لإلدامة
ـ عقدت أىٌم قٌمة يف ىذا اجملاؿ كىي قٌمة األرض بريو دم جانَتك كاليت كان  دبثابة نافذة 1992يف سنة 

كأنشئ  أجندة القرف اغبادم كالعشرين كاليت أدؾب  اؼبصطلؤ إُف ـبتلف الٌشعوب. كعقدت يف ىذه القٌمة اتفاقيات 
. كتتال  بعد 3بُت أبعاد التنمية االقتصادية، العدالة االجتماعية كاحملافظة على البيئة لتحديد مفهـو التنمية اؼبستدامة

 بركتوكوؿ ذلك على مدار عشرية التسعينات عٌدة أحداث كتواريخ مهٌمة يف ؾباؿ التنمية اؼبستدامة أنٌبها: اعتماد
ـ، قٌمة اؼبدف أك قٌمة اؼبؤسسات البشرية يف اسطنبوؿ 1995اغبيوية سنة  التكنولوجيا ـباطر من الوقاية بش ف قرطاج
ـ من أجل ديبومة اجتماعية كبيئية، اؼبصادقة على اتفاقية كيوتو بش ف التقليل من التلوث كاالحتباس 1996سنة 

مم اؼبتحدة على قرارات بتبٌٍت أىداؼ األلفية اإلمبائية، مٌث مؤسبر ـ كقٌع  األ2000اغبرارم كالت َتات اؼبناخية. كيف سنة 
ـ حوؿ 2010كوبنهاجن   ، مٌث مؤسبر ـ الذم أٌكد على ضركرة ت يَت أمباط اإلنتاج كاالستهالؾ2002جوىانسربغ سنة 

كالٌذم جاء التقرير   20+ ر ريودبؤسبكالٌذم ظٌبي  2012 ككاف خخر ىذه اؼبؤسبرات يف ريو دهبانَتكالت َتات اؼبناخية. 
الٌنهائي لو بعنواف "اؼبستقبل الٌذم نصبوا إليو"، كأٌكد اؼبشاركوف فيو على مواصلة ؿباربة الفقر كربقيق العدالة 

 .4ستدامةؼبا غَت كاإلنتاج االستهالؾ أمباط كت يَت االجتماعية
 مفهوم التنمية المستدامة -2

 أف بعد أكاخر الثمانينات من القرف اؼباضي يف كاسع نطاؽ على بالقبوؿوبضى " اؼبستدامة التنمية" مصطلؤ بدأ
 اؼبتحدة األمم من بدعوة جاء التقرير ىذا. بركنتالند تقرير باسم أيضا كاؼبعركفة اؼبشًتؾ" "مستقبلنا كثيقة يف ظهر
 إلعادة اؼبلٌحة اغباجة التقريركأظهر ىذا  دبفاىيم كتطبيقات برامج التنمية، يتعلق ما يف" للت يَت شامل برنامج" لتوفَت
كجاء يف ىذه الوثيقة أٌكؿ تعريف  .الناس تطلعات مسؤكلة بطريقة كٌل ىذا لإلستجابة اغبياة؛ يف أساليبنا يف النظر

  للتنمية اؼبستدامة.
                                                 

1 Farid BADDACHE,"le developpement durable", Troisième tirage, eyrolles, 2010, p13 

 مذكرة ،"سوناطراك حالة - المستدامة التنمية تحقيق في االقتصادية المؤسسة لمساىمة مدخل واالجتماعية البيئية المسؤولية" خامرة، الطاىر 2
  .28، ص 2007 ،كرقلة – مرباح قاصدم جامعة االقتصادية، العلـو يف ماجستَت

3 Alain Jounot, op.cit, p12 

 1،2ص، 20+"، الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر ريوالمستقبل الّذي نصبوا إليو" 4
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، أك 1باعتبار التنمية "عملية أك إجراء من أجل: التطوير، النمٌو كالتقٌدـ" تعريف اللجنة العالمية للبيئة والتنمية: .أ 
 ىذه تكوف حبيث الزمن من فًتة عرب كسريعة كمستمرة تراكمية زيادة اغبقيقي الدخل زيادة فيها يتم اليت "العملية
 التلوث من اؼبتجددة اؼبوارد كضباية كاالجتماعية اإلنتاجية اػبدمات توفَت مع السكاف مبو معدؿ من أكرب الزيادة

 ؛ عرٌف  التنمية اؼبستدامة على أهٌنا:2"النضوب من اؼبتجددة غَت اؼبوارد على كاغبفاظ
 .3احتياجاتها" تلبية على المقبلة األجيال بقدرة المساس دون الحاضر احتياجات تلبي التي "التنمية

 :النقاط الرٌئيسية التاليةكرٌكز التقرير على 
 الرفاىية اإلنسانية كاالنتعاش االقتصادم كاحملافظة على البيئة باعتبارىا قضايا مًتابطة؛ربقيق 
.أٌف التنمية اؼبستدامة تتطلب تعاكنا كمشاركة عاؼبية 
تراعى عندما إال إدامتها يبكن ال االحتياجات من األساسي األدىن اغبد تتجاكز اليت اؼبعيشة أٌف مستويات 

 .البعيد اؼبدل على دامةستاإل متطلبات مكاف لك يف االستهالؾ مستويات
ركف إُف اعتبار التنمية كتعددت بعد ذلك التعريفات كاتسع  خاصة بعد مؤسبر ريو دم جانَتك، كذىب اؼبفكٌ 

اؼبستدامة منهجا بديال عن مناىج الرأظبالية، يف حُت ذىب اآلخركف إُف اعتباره ربٌوال من التحٌوالت اليت تطيل عمر 
 الفكر الرأظباِف كتعاًف أزماتو. 

 إتاحة يضمنالذم  اؼبٌتصل التكافؤ بتحقيق هتتم اؼبستدامة التنمية أف الدكِف البنك يرلتعريف البنك الدولي:  .ب 
 الزمن، عرب زيادتو اؼبستمرة أك اإلصباِف اؼباؿ رأس ثبات بضماف كذلك القادمة لألجياؿ اغبالية التنموية الفرص نفس

 عالقاتو ، اإلجتماعي كمهارات معرفةو الفٍت ، كطرؽ معداتو الصناعي اؼباؿ رأس: اإلصباِف اؼباؿ رأس كيتضمن
كيظهر من  .4اؼباؿ ىو رأس اإلستدامة ف ساس التعريف ىذا على كبناء ، مائية موارد غاباتو كالبيئي  كمؤسسات

خالؿ ىذا التعريف انٌو يشَت إُف كاحدة من قضايا التنمية اؼبستدامة اليت أثَتت من ًقبل اؼبفٌكرين كىي قضية اإلستدامة 
 ألجياؿ القادمة.القوية اليت ال تتحقق إالٌ باحملافظة على رأس اؼباؿ بكل أشكالو كتنميتو لًتؾ موركث ل

 حبيث"  التنمية يف اغبق توفَت ضركرة" ب هٌنا اؼبستدامة التنمية اؼبتحدة األمم ىي ة عرٌف تعريف األمم المّتحدة:  .ج 
أقرٌتو  الذم الرابع اؼببدأ كأشار كاؼبستقبل، اغباضر ألجياؿ كالبيئية التنموية متساك من اغباجات كبو على تتحقق
 يبكن كال التنمية عملية من يتجزأ ال جزء البيئة ضباية سبثل أف ينب ي اؼبستدامة التنمية تتحقق  لكي" أنو إُف اؼبنٌظمة
جياؿ اؼبستقبلية، كيربز ىنا إغفاؿ ى اعبانب البيئي كتلبية حاجات األكيرٌكز ىذا التعريف عل .5عنها دبعزؿ التفكَت

 كما يلي:  تعريف على ضوء التعاريف كـبتلف القراءت األخرل إقًتاحاعبوانب االقتصادية للتنمية. كيف األخَت يبكن 

                                                 

1 Tracey Strange Et Anne Bayley, "Le développement durable À la croisée de l’économie, de la société et de 

l’environnement", L’OCDE,2008,p26     

 .230، ص2006 السعودية، اؼبريخ، دار ؿبمود، حامد كؿبمود حسٍت حسن ؿبمود: كمراجعة تعريب ،"االقتصادية التنمية" ،ميشيل تودارك 2
3 Tracey Strange Et Anne Bayley,loc.cit 

: مقارنة المغاربية دراسة االقتصاديات في المستدامة االقتصادي والتنمية النمو على المباشر األجنبي اإلستثمار أثر "تقييم، ؿبمد العيد بيوض 4
 .79، ص2011، جامعة سطيف، التسيَت كعلـو االقتصادية العلـو يف اهر الدكتو  مدرسة إطار يف ماجستَت"، مذكرة المغرب الجزئر، تونس،

  .1ص ، 2000 األكُف، الطبعة مصر، القاىرة، الثقافية، لإلستثمارات الدكلية الدار شاىُت، اءهب ترصبة ،"المستدامة التنمية مبادئ" ،موسشي  دكجالس 5
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يبكننا كضع تعريف للتنمية اؼبستدامة اعتمادا على إجراء ربليل شامل للتنمية المستدامة:  المقترحالتعريف  .د 
عملية  كمتكامل ؼب تلف التعاريف اؼبوضوعة كـبتلف القراءات يف ىذا اجملاؿ على النحو التاِف: "التنمية اؼبستدامة ىي

حضارية متكاملة تقـو على ترشيد است داـ اؼبوارد كإعطاء اغبٌق يف ىذا االست داـ بشكلو متساكو بُت أفراد اجملتمع 
نصفة يف نتائج ىذا االست داـ، كترؾ موركث حضارم لألجياؿ الاٌلحقة لتلبية احتياجاهتا. مع كإشراكهم بصفة مي 

 ر بالبيئة كبدكف خلق تفاكت بُت الدكؿ اؼبتقٌدمة كاؼبت لفة".  مراعات الوصوؿ إُف ىذه النتائج بدكف اإلضرا
 المطلب الثاني: أبعاد التنمية المستدامة

من تعريف التنمية اؼبستدامة يظهر جليا أهٌنا عملية شاملة كمتعددة األبعاد؛ فقد اكتسى البعد االجتماعي كالبيئي 
إضافة إُف ظهور ت ٌَتات جذرية على اؼببادئ االقتصادية دبا يتماشى كتفعيل  ،للتنمية أنبية بال ة يف كقتنا اغباضر

البعدين السابقُت. غَت أٌف ىناؾ أبعادا أخرل للتنمية اؼبستدامة يصٌر عليها العديد من الكٌتاب باعتبارىا مكٌونا 
دافها كمثاؿ ذلك البعد السياسي لألرضية اليت سبارس فيها اؼب ططات التنموية اؼبستدامة ككسائال إلقباح مبادئها كأى

كالبعد التكنولوجي باعتبار أٌف تلبية حاجات األجياؿ القادمة كترؾ موركث  ،يف إشارة إُف اغبكم الراشد أك اغبوكمة
من رأس اؼباؿ الطبيعي كالتكنولوجي يستوجب االىتماـ بإبتكار كتطوير طرؽ ككسائل كحىٌت موارد بديلة عن تلك 

 ىدافها إالٌ أهٌنا متكاملة كمتداخلة.أاإلشارة إُف أٌف كل ىذه أبعاد كرغم اختالؼ الٌناضبة. كما ذبدر 
 البعد االقتصادي للتنمية المستدامة  .1

 أدخل  التنمية اؼبستدامة على اعبانب االقتصادم للتنمية مفهـو الكفاءة االقتصادية؛ كعلى ىذا األساس يتمحور
 اختيار مس لة يطرح إذ كعلى البيئة، على حياة اإلنساف كاؼبستقبلية لالقتصاد الراىنة االنعكاسات حوؿىذا البعد 

 اؼبستدامة التنمية تعمل االقتصادم، ككفقا للبعد .1الطبيعية اؼبوارد توظيف ؾباؿ يف الصناعية التقنيات كربسُت كسبويل
 األساس ىي البيئة باعتبار البعيد، لعلى اؼبد البيئية التوازنات باغبسباف األخذ مع االقتصادية التنمية تطوير على

نربز فيما يلي أىٌم ما . ك 2البشرية، كربقيق العدالة االجتماعية عبميع أصحاب اؼبصلحة كليس للمسانبُت فقط للحياة
  رباكؿ التنمية اؼبستدامة تعديلو فيما ىبٌص ىذا البعد.

اؼبمارسات اليت ربقق أكرب رفاىية من خالؿ االست داـ كاليت تعٌرؼ على أهٌنا ؼ الكفاءة تعرٌ الكفاءة االقتصادية:  .أ 
عية، كالوسائل باؼبوارد اإلنتاجية فتكوف الكفاءة ىى ازر الفإذا عربنا عن النتائج باؼبنتجات  ،3األمثل للموارد اؼبتاحة

عية كاؼبوارد اؼبست دمة ىف إنتاجها. فبا يعٌت أف مفهـو الكفاءة مفهـو نسىب، كيبكن ازر التعظيم النسبة بُت اؼبنتجات ا
ما يعٌت الت صيص  مإُف ربقيق قدر أكرب من الناتج بنفس القدر من اؼبوارد، أيف إطار التنمية اؼبستدامة أف يشَت 

، كما يبكن أف يشَت إُف نفس تاجاألمثل كاالست داـ الكفء للموارد اؼبتاحة للحصوؿ على أقصى قدر فبكن من اإلن
  .كتنطول الكفاءة االقتصادية على كل من الكفاءة الفنية كالكفاءة السعريةالناتج باست داـ أقٌل للموارد. 

                                                 

 ،المغرب" و تونس الجزائر، بين مقارنة المتجددة دراسة الطبيعية استخدام الموارد سياسات إطار في المستدامة الريفية "التنمية، رياض طاليب 1
 .12، ص 2011سطيف، التسيَت، جامعة  كعلـو العلـو االقتصادية يف الدكتوراه مدرسة إطار يف ماجستَت مذكرة

2 Sandrine GHERRA, op.cit, p19  
3 The business dictionary. 
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 كربسُت للمواصفات، اؼبطابقة كىي ،لإلست داـ كالقابلية اؼبالءمة ىي اعبودة: 1جودة المنتجات وسالمتها .ب 
أك  غَت أٌف ىذا اؼبفهـو ىبتلف باختالؼ الٌنظر إليو من ًقبل البائع .العميل إحتياجات بإشباع كاإلسراع األداء،

 لالعتبارات اإلنتاجية.
 أف هبب كاليت اػبدمة، أك جو للمنت دةاحملدٌ  كاؼبعايَت للمواصفات اؼبطابقة اعبودة تعٍت :أّوال: من وجهة نظر المنتوج

 .داخلية جودة ىنا كاعبودة مرة، ؿكٌ أ من العيوب من لوازب
 النهائي اإلست داـ ربقيق على اػبدمة أك جو اؼبنت قدرة أم ؛األفضل األداء اعبودة تعٍت :البائع نظر وجهة منثانيا: 

 .خارجية جودة ىنا كاعبودة العميل، شكاكم البفاض تعٍت كما منها، اؼبطلوب
 أك اؼبطلوبة الظاىرة اإلحتياجات إشباع على اػبدمة أك جو اؼبنت قابلية اعبودة تعٍت: ثالثا: من وجهة نظر العميل

  .خارجية جودة ىنا كاعبودة للمجتمع، بالنسبة البيئة كاحًتاـ للمستهلك، األماف شركط احًتاـ مع منها، احملتملة
احملافظة على زف مثاِف بُت دكرة حياة اؼبنتوج ك كرباكؿ مبادئ التنمية اؼبستدامة يف بعدىا االقتصادم ربقيق توا

العملية االنتاجية؛ أم العمل على توفَت منتجات تكوف مٌدة استعماؽبا طويلة بشكل ال يؤثٌر على رحبية االستثمار 
كما جاءت التنمية  كما رباكؿ الًتكيز على الت فيض من اآلثار السلبية للمنتجات على صحة اإلنساف.  فيها.

 :2تعلقة بالبعد االقتصادم كاليت يبكن إصباؽبا فيما يلياؼبستدامة للت فيف من التفاكت بُت البلداف يف اعبوانب اؼب
 ما أضعاؼ يست لوف الصناعية البلداف سكاف أف نالحظ :الطبيعية الموارد من الفردي االستهالك حصة .ج 

 على الدالة األمثلة كمن العاَف، يف الطبيعية اؼبوارد من الفرد نصيب مستول على النامية قياسنا البلداف سكاف يست دمو
 مرة، 33ػ ب اؽبند يف منو أعلى اؼبتحدة الواليات كالفحم يف كال از النفط عن الناصبة الطاقة استهالؾ أف قبد ذلك
 ؾبتمعنة. النامية البلداف يف منو اؼبتوسط يف بعشر مرات أعلى االقتصادية كالتنمية التعاكف منظمة بلداف يف كىو

 مثل البيولوجي التنوع ددٌ هت اليت اإلستهالؾ أمباط ت يَت تعٍت اؼبستدامة التنمية أف دبا :الطبيعية الموارد تبديد .د 
 مستويات من متواصلة زبفيضات إجراء فيجب ؛باالنقراض اؼبهددة للمنتجات اغبيوانية اؼبتقدمة الدكؿ إستهالؾ

 العملية ىذه يف كالبد. اغبياة أساليب يف جذرم ت يَت إحداث عرب كذلك لطاقةكاالطبيعية  لمواردل دةاؼببدٌ  االستهالؾ
 تجددة.تكثيف البحث كالتطوير يف ؾباؿ الطاقة اؼبك النامية  البلداف إُف البيئية الض وط عدـ تصدير من الت كدمن 

لتقـو  األسواؽ يف كالتحكم اإلقتصادية قدراهتا ال نية الدكؿ تست ل كِفالدٌ  االنفتاح ظل ففي :النامية البلدان تبعية .ه 
وبـر ىاتو  كالذم النامية، البلداف يف ؼبواردا ىذه صادرات يف البفاض إُف يؤدم فبا الطبيعية، اؼبوارد إستهالؾ خبفض
 عيوسٌ  أف ش نو فمن والنامية  الدكؿ ؽبذه ذايت إكتفاء حدث إذا لكن. ىي حباجة ماسة إليها إيرادات من األخَتة
 كالتوسع البشرم اؼباؿ رأس يف ض مة إستثمارات ربقيق كبالتاِف البلداف، بُت فيما النشطة كالتجارة اإلقليمي التعاكف
 .احملسنة التكنولوجيا يف أخذ

                                                 

 24ص ،2007 أطركحة دكتوراه دكلة يف العلـو االقتصادية، جامعة منتورم قسنطينة، "إدارة الجودة الّشاملة"، ،فتيحة حبشي 1

، مداخلة يف اؼبؤسبر العلمي الدكِف: التنمية اؼبستدامة كالكفاءة االست دامية "لتنمية المستدامة مقاربة اقتصادية في اشكالية المفاىيم"ا، مبارؾ بوعشة 2
 7،8، ص2008أفريل  8ك 7للموارد اؼبتاحة، جامعة فرحات عباس، سطيف، أياـ 
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 فنجده بينهما، اؼبوجودة النسبة مراعاة مع كالفقَتة ال نية الدكؿ يف يوجد التفاكت ىذا إف التفاوت في المداخيل: .و 
 ربقيق يف كاؼبسانبة اؼبداخيل يف التفاكت لتقيض كضع  اليت اغبلوؿ بُت كمن. النامية يف الدكؿ كبَت بشكل يرتفع
 :يلي ما اؼبستدامة التنمية
 الشرعية؛ كإكساهبا الرظبية غَت اإلقتصادية القطاعات إُف القركض تقدًن 
 فوائد؛ دكفمن ك  كميسرة بسيطة بقركض كمساعدهتم للفقراء بنوؾ كجود 
 الصحية؛ كالرعاية كالتعليم األراضي على اغبصوؿ فرص ربسُت على العمل 
 من جذب يبٌكنها اجملتمع؛ يف فئات على أساسي بشكل يعتمد كالذم م،اؼبنظ   اإلجتماعي التكافل عملية ربقيق 

 .األىلية اؼبنظمات خالؿ من الص َتة الصناعات
رأس  كعلى اإلقتصادية، اؼبناىج ترشيد إُف اؼبستدامة للتنمية اإلقتصادم البعد أيضا يهدؼ سبق، ما إُف باإلضافة

 ؛ كقيمة النقص يف خصوبة األرض، الثركة السمكية كالثركة اؼبائية." الطبيعية للموارد البيئية احملاسبة"  ت يت فكرة ذلك
 البعد االجتماعي للتنمية المستدامة .2

يركز البعد االجتماعي للتنمية اؼبستدامة على أف اإلنساف يشكل جوىر التنمية كىدفها النهائي من خالؿ االىتماـ 
إرساء أسس ة، مكافحة الفقر كتوفَت اػبدمات االجتماعية عبميع أصحاب اؼبصلحة، باإلضافة إُف بالعدالة االجتماعي

 . كيتضٌمن ىذا البعد ما يلي:1الديبقراطية من خالؿ مشاركة الشعوب يف ازباذ القرار بكل شفافية
أجلهم. ك كفق ىذا  من فقط ال أف تكوف بالناس، هتتم أهنا على للتنمية اعبديد اؼبدخل ىذا يركز إذالتمكين:  .أ 

اؼبنهج يصبؤ صبيع أصحاب اؼبصلحة يشعركف باهٌنم مسؤكلوف يف اؼبؤسسات االقتصادية، كىو ما وبدث توازنا بُت 
 :2نٌبهاأاؼبسؤكليات كالصالحيات. كتتمٌيز بيئة التمكُت بتوٌفر عٌدة عناصر 

 كضوح ال رض كالٌرسالة؛ 
 العمل اعبماعي كاالٌتصاالت الفٌعالة؛ 
 اؼبشاركة، التقدير كالتحفيز؛ 
 .التوازف بُت الصالحيات كاؼبسؤكليات 

 أك األصل اعبنس أك العرؽ عن ظرالنٌ  ب ض اجملتمع، أفراد كل أماـ اؼبتاحة الفرص بتساكم تسمؤ كاليتالعدالة:  .ب 
 كما تعٍت أيضا اإلنصاؼ كتوزيع الثركة بشكل عادؿ على األفراد لوضع قاعدة صحيحة لالستثمار.  .وفاللٌ  أك

 الطبيعية، أكتلويث اؼبوارد استنزاؼ بسبب سواء القادمة، باألجياؿ ضرر إغباؽ بعدـ خاصة كاؼبرتبط :التعويض .ج 
كما يشَت ىذا اؼببدأ إُف ضركرة ربقيق التواصل التنموم   .الالحقة األجياؿ عبئها تتحمل اليت العامة الديوف أك البيئة،

 .3من خالؿ مبدأ من يلٌوث يدفع كإضفاء البعد الزمٍت للتنمية

                                                 

مداخلة يف اؼبؤسبر العلمي الدكِف: التنمية اؼبستدامة  ،"التنمية االنسانية المستدامة: مدخل استرتيجي إلدماج الجزائر في اقتصاد المعرفة"، صباؿ ساؼبي 1
  6ص، 2008أفريل  8ك 7كالكفاءة االست دامية للموارد اؼبتاحة، جامعة سطيف، أياـ 

2 http://www.arab-eng.org: le 25/03/2012, 14 :24 

  6ص، مرجع سابق، صباؿ ساؼبي 3

http://www.arab-eng.org/
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يعرب مصطلؤ أخالقيات األعماؿ عن التزاـ األفراد يف اؼبؤسسة  دبجموعة القيم كاؼبعايَت  :1أخالقيات األعمال .د 
 ب هنا:Decenzo ك  Robbinsفها كال من كما ىو سيئ، حيث عرٌ  اليت يعتمدىا اجملتمع يف التمييز بُت ما ىو جيد

أما حسب منظور األخالؽ اؼبوقفية  ، "ؾبموعة القواعد ك اؼببادئ اليت ربدد ما ىو السلوؾ الصحيؤ كالسلوؾ اػباطئ"
كعلى ىذا فإف أخالقيات األعماؿ تشَت إُف:" ت يَت السلوؾ األخالقي يف حدكد اؼبوقف الواحد كاغبالة الواحدة، 

كإف إتباع األخالؽ اغبسنة يف العمل ىو أمر هبب  األساس فإف الفرد يبكن أف يكوف جيدا يف حالة كسيئا يف أخرل".
أف وبرص عليو كل ش ص يف اؼبؤسسة، لذلك فاؼبسَتكف لن يعتمدكا على مدل التزاـ العاملُت ب خالقيات العمل 

مث القياـ بتحديد ما  بل ىم يف حاجة ألف يلزموىم بذلك كجزء من متطلبات العمل، ؛بناءا على قناعتهم الش صية
إف االلتزاـ باؼببادئ كالسلوؾ األخالقي سواء على الصعيد ك  ىو أخالقي كما ىو غَت أخالقي لكي يلتـز بو اعبميع.

 ؤ اجملتمع، فهي تسمؤ بػ:الفردم يف الوظيفة، أك على مستول اؼبنظمة ككل، يعترب ذا أنبية بال ة ؼب تلف شرائ
 مردكد ماِف من كراء االلتزاـ األخالقي كإف َف يكن على اؼبدل القصَت، كىذا ضد اؼبنظور التقليدم الذم ربقيق 

  ؛يرل تعارضا بُت ربقيق مصاٌف منظمة األعماؿ اؼبتمثلة بالربؤ اؼبادم كبُت االلتزاـ باؼبعايَت األخالقية
  ؛احمللي أك الدكِفتعزيز ظبعة اؼبنظمة على الصعيد  
  ؛إف ذباىل األخالقيات يف العمل يؤدم إُف ردكد فعل سلبية من قبل األطراؼ األخرل واألطراؼ اآلخذة 

  إف حصوؿ اؼبنظمة على شهادات كاعًتافات داخلية كخارجية ربمل يف طياهتا اعًتافا دبضموف أخالقي كاجتماعي
 .يعطي للمنظمة مصداقية عالية

 البعد البيئي والتكنولوجي للتنمية المستدامة  .3
يركز البعد البيئي للتنمية اؼبستدامة على مراعاة اغبدكد البيئية حبيث تكوف لكل نظاـ بيئي حدكد معينة ال يبكن  

ى ذلك سيؤدم إُف تدىور النظاـ البيئي. كعل ذباكزىا من االستهالؾ أك الت ثَت. أما يف حالة ذباكز تلك اغبدكد، فافٌ 
ىذا األساس، هبب كضع اغبدكد أماـ االستهالؾ كالنمو السكاين كالتلوث كأمباط اإلنتاج السيئة كاستنزاؼ اؼبياه كقطع 

 :2ال ابات كاقبراؼ الًتبة. كتدعوا التنمية اؼبستدامة يف بعديها البيئي كالتكنولوجي إُف
 بالبيئة، كثَتا معنية كمؤسسات كزارات يد يف بالت طيط كاؼبتعلقة االقتصادية القرارات ازباذ سلطة إعطاء ضركرة .أ 

 البيئي التدىور من كوبد البيئية اؼبشاكل من يقلل كبالتاِف القرارات ازباذ يف البيئية اؼبؤسسات إشراؾ إُف كىذا يؤدم
 .االقتصادم النمو من استدامة كيزيد

 طبيعية كموارد عاملة كيد ماؿ رأسو اإلنتاج عناصر استبداؿ يف الفنية البيئية السياسات تس َت اؼبمكن من .ب 
 يف اؼبست دمة كالطاقة اؼباء على احملافظة يف سيساعد اغبديثة التكنولوجيا فاست داـ. اتهندر من كاغبد  بيئية كمرافق

 رم كأساليب زراعية تقنيات است داـ تشجيع ذلك يف دبا كحىت يف اؼبمارسات اؼبنزلية، الزراعية كالصناعية اجملاالت

                                                 

مداخلة "، االقتصادية  المؤسسة في االجتماعية المسؤولية ترسيخ أجل منااللتزام بأخالقيات األعمال "، حساـ الٌدين غضباف، الٌدين حامد نور  1
 2، ص2012 فيفرم 15 ك 14، جامعة بشار االجتماعية اؼبسؤكلية ك األعماؿ منظمات :حوؿ الثالث الدكِفيف اؼبلتقى 

مداخلة يف اؼبؤسبر العلمي الدكِف: التنمية اؼبستدامة كالكفاءة االست دامية للموارد اؼبتاحة، جامعة ، "المستدامة وأبعادىا إشكالية التنمية"عمارم عٌمار،  2
  13-11ص، 2008أفريل  8ك 7سطيف، أياـ 
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 التلوث من للتقليل ككذلك احمللية، كالبيئة للًتبة مناسبة ؿباصيل ككذلك زراعة الرم، مياه يف الفاقد من للحد حديثة
 .الصناعي أك ِفنز اؼب اؼبستول على الصلبة كالنفايات اؼبياه العادمة من كل على ذلك أمكن كلما التدكير كإعادة

 أىم من البيئية اؼبعايَت لتصبؤ ، كاؼبستهلك اؼبنتج ثقافة يف اػبضراء كالتنمية األخضر االقتصاد مفهـو إدخاؿ .ج 
 عند البيئي البعد تراعي ال اليت السلعة دخوؿ كمنع األسواؽ، إُف تدخل حىت السلعة يف توافرىا اليت هبب الشركط
 أساس على إنتاجها يقـو اليت السلع أك للبيئة اؼبلوثة السلع مثل الدكلية، كأ احمللية األسواؽ سواء إُف إنتاجها

 عالمة كضع على العاَف بلداف أغلب يف كاؼبزارع اؼبصانع كإرغاـ البيئي، التوازف تؤثر على أك للموارد اعبائر االست الؿ
 اليت كاؼبزارع للمصانع شهادات كمنؤ بيئينا خمنة بطريقة أنتج  أك اؼبنتجات خضراء ىذه أفٌ  توضؤ اتهمنتجا على

 .14000األيزك  شهادة مثل البيئية اعبوانب تراعي
 اؿلمجا ىذا يف العقوبات بفرض اػباصة القانونية بالنصوص ككذلك احملسنة، بالتكنولوجيات باألخذ اإلسراع .د 

 كالبشرية االقتصادية األبعاد بُت التفاعل يوضؤ اءبنٌ  تكنولوجي تعاكف من البد اؽبدؼ ىذا ربقيق كألجل .كتطبيقها
 كأكف  أنظف لتكنولوجيات التطويعب أك باالستحداث سواء -التكنولوجي التعاكف ش ف كمن. كالبيئية كالتكنولوجية
 اإلنتاجية من يزيد أف كالنامية، الصناعية البلداف بُت الفجوة سد إُف يهدؼ الذم – احمللية تناسب االحتياجات

 مزيد دكف وبوؿ فبا ؛كغَتىا كاحمليطات ارنهكاأل كاؼباء اؽبواء ثكتلوٌ  االقتصادية، اؼبوارد من استنزاؼ كيقلل االقتصادية
 .كالتدريب التعليم يفكبَتة  استثمارات إُف أيضا ربتاج فهي اعبهود، ىذه تنجؤ كحىت. نوعية البيئة يف التدىور من

 الطبيعي ال از استعماؿ إدخاؿ خالؿ من التجارم القطاع كيف ِفنز اؼب الصعيد على للطاقة الكفء االست داـ .ه 
 الطاقة. ؾباؿ يف اغبديثة التكنولوجيات نقل كتسهيل كالتجارية؛ اػباصة االست دامات يف نةسٌ احمل واقدكاؼب اؼبسيل

الٌذم  االندماجي اؼبدخلذلك  مداخل كمن .اؼبدرسية كالكتب اؼبناىج مكونات يف البيئية اؼبفاىيم تضمُت ضركرة .و 
 ب كملو دراسية مادة منهاج توجيو أك مناسبة، بيئية بقضايا احملتول ربط خالؿ من أك معلومات بيئية، بإدخاؿ يتم
 االقتصاد ؾباؿ يف زبصصات مستقل. كبالتوازم مع ذلك كجب خلق كمنهج دراسي تدرس حبيث بيئيا، هايتوج

 الت صصات بُت القاسم اؼبشًتؾ ليكوف اؼبطلوبة األنبية كإعطائو العليا كاؼبدارس اعبامعات مستول على البيئي
 الت صصات. ىذه كألداء لبيئةل خدمة اؼب تلفة

 من كثَتنا كيوفر كالتشريعات، القوانُت سن من فاعلية أكثر يكوف فإنو توفر إذا كالذم نفسو للفرد البيئي الوعي .ز 
 كرامة لو ذبلب ؿبددة بسلوكيات البيئة على اغبفاظ على ربث اليت اإلسالمية التعاليم إشاعة ذلك كمن اعبهد كاؼباؿ،

 اآلخرة.  يف كثوابنا كأجرنا يف اغبياة كاحًتامنا
 البعد السياسي للتنمية المستدامة .4

 اغبكم مبادئ ذبسيد خالؿ من اؼبستدامة، التنمية لتحقيق األساسية كالركيزة دبثابة األرضية السياسي البعد يعترب
 القرارات، إزباذ يف كاؼبشاركة كالشفافية الديبقراطية مرتكزات كيضمن يراعي بشكل السياسية اغبياة كإدارة الراشد
 الراشد باغبكم عنو يعرب البعد فهذا .1ةاؼبتالحق ب جيالو للمجتمع كاإلستقاللية السيادة ِفاكتو  قية،اكاؼبصد الثقة كتنامي

                                                 

 مناجم شركة حالة دراسة المستدامة  التنمية لتحقيق اإلقتصادية المؤسسة )اإليزو( في العالمية للمواصفات المتكامل اإلستخدام" ،طارؽ راشي 1
  32، ص 2011التسيَت، جامعة سطيف،  كعلـو العلـو االقتصادية يف الدكتوراه مدرسة إطار يف ماجستَت مذكرة ،"SOMIPHOS بتبسة  الفوسفاط
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كيراعي ىذا البعد تطبيق مبادئ  .األخرل األبعاد كل مستول على ستدامةاال معايَت ذبسيد يف بفعالية يساىم الذم
 التنمية اؼبستدامة دبحاربة الفساد االقتصادم الذم يعترب العامل األساسي يف ضرب االستقرار كالتنمية.

يف األخَت يبكن القوؿ أٌف التنمية اؼبستدامة ىي مزيج متكامل من األبعاد اؼبتداخلة، كما أٌف ربقيق تنمية مستدامة 
؛ دبعٌت أٌف التنمية فيما يسٌمى بالبعد الزماين العمل اؼبتواصل بُت األجياؿ على مراحل كربلكتفعيل أبعادىا يستوجب 

اؼبستدامة ىي مشركع حضارم شامل كمتواصل بُت األجياؿ. كما تكتسي التنمية اؼبستدامة البعد اؼبكاين باىتمامها 
 :    ذج يسٌمى مبوذج تراكم رأس اؼباؿ كالتاِفككٌل ىذا يبكن سبثيلو يف مبو بفوارؽ التنمية بُت دكؿ اعبنوب كالشماؿ. 

 : أبعاد التنمية المستدامة9الشكل رقم

 
Source: Julien NOWACZYK, "L’intégration du développement durable dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement", 

Thèse doctorat en Sciences de Gestion dans L’université Metz Paul Verlaine, 2008, p29 

كلعٌل أىٌم ىذه التحٌديات ىي تطبيق  ؛لكٌن تطبيق أفكار التنمية اؼبستدامة يواجو ربٌديات كبَتة يف كقتنا اغباضر
 الكٌلي إُف اؼبستول اعبزئي؛ دبعٌت تطبيقها يف منٌظمات األعماؿ.ك ىذه األبعاد كنقلها من اؼبستول العاؼبي 

 التنمية المستدامة المطلب الثالث: مبادئ
وم صبلة من اؼببادئ، جاءت ىذه األخَتة يف معظم اؼبؤسبرات اؼبنعقدة يف عملية طموحة ربتعترب التنمية اؼبستدامة 

 :ىذا اجملاؿ، كما دٌعمتها كرٌكزت عليها ـبتلف اؼبقاييس كمقاييس اإليزك كمقاييس أفنور. كمن صبلة ىذه اؼببادئ نذكر
 التنمية المستدامةاإلنسان مصدر وىدف  .1

ا للتنمية يف خف ا كىدفن نساف مصدرن التنمية اؼبستدامة، حيث يعترب اإلية اعبوانب االجتماعية يف يعكس ىذا اؼببدأ أنبٌ 
 على كحريتو كالًتكيز حقوقو رعاية كرامتو، حبفظ اإلنساف من تنطلق الصحيحة التنمية فإف اؼبنطلق، ىذا كاحد. كمن

 ربقيق إُف يف النهاية هتدؼك  اإلنساف من تنطلق التنمية أفٌ  ذلك ؛اإلهبابية مسانبتو درجة كرفعقدراتو،  تنمية نواحي
 من اعبوىرم ب نو اؽبدؼ كتنسى كسيلة، تعتربه أف هبب فال كاحد، خف يف كىدفها كسيلتها فهو اإلنساف، سعادة
 اجملاالت يف اإلنساف كاالستثمار أنبية على تؤكد ف ضح  اغبقيقة ىذه اؼبتقدمة البلداف أدرك  كقد الت يَت. عملية
 جذكره ة الراس ةالوحيد لألمٌ  "اؼبورد :األمريكية إُف أفٌ  اغبكومة برنامج يشَت ىذا كإُف اغبضارية، مكانتو ترفع اليت
 القرف يف كتكسب هبا أف تنافس أمريكا تستطيع اليت الوحيدة كالطريقة شعبها، ىو ثركاهتا لكل النهائي كاؼبصدر حقا
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 اغبقيقية الثركة ىو فاإلنساف يف العاَف، كتدريبا تعليما العاملة القول أفضل لديها يكوف أف ىي كالعشرين، اغبادم
 ي يت ىذا مصداقا للمقولة الشهَتة: " أمرباطوريات اؼبستقبل ىي إمرباطوريات اإلنساف". .1لألمم"

 التمكين والمشاركة .2
 الذات بشكل لتحقيق بالنسبة للحياة كمعٌت ىدؼ بوجود كاإلحساس كالسعادة باالنتماء الشعور يةألنبٌ  نظرا
ال ايات كما كيتفاعلوف، كرباكؿ ربقيق تدرٌج فعلي يف  معا الناس هبا يعمل اليت بالطرؽ اؼبستدامة التنمية هتتم كامل،

 االقتصادية بالعمليات اؼبتعلقة القرارات صنع يف الناس إشراؾ باؼبشاركة كاؼبقصود .ة يف ىـر ماسلوىي فبثٌل
 األقلية كرأم معتمدا األغلبية رأم ليكوف اؼبمكنة اؼبشركعة الوسائل دب تلف... كالسياسية كالثقافية كاالجتماعية

 تلك ذبسيد يف اإلهبابية اؼبسانبة من الناس كسبكُت الشعوب، على الن بوم كاالستبداد ط الفئومالتسلٌ  كمنع ؿبًتما،
 التنمية عناصر من جوىرم كعنصر الةالفعٌ  فاؼبشاركة اؼبتعددة، التنموية للمهاـ تنفيذا تطبيقيال يف اؼبيداف القرارات
 كىي اجملتمع، يف جانبهم من إسهاـ أفضل موايقدٌ  الكاملة، كأف إمكاناهتم قواوبقٌ  ب ف اسللنٌ  تسمؤ ىي اليت البشرية

 .2السياسية كالثقافية ،االجتماعية ،االقتصادية ،األسرية :منها متعددة أشكاؿ كللمشاركة ذاهتا، حد يف أيضا غاية
 اإلنصاف .3

 على تكافؤ يركز حيث أنبية، اؼبكونات أكثر كىو اؼبستدامة، البشرية التنمية تطرحو الذم صورالتٌ  جوىر كىو
 كضع التنمية يف اؼبسانبة فرص تساكم خر؛خ دبعٌت فقط، كاؼب رجات النتائج يف ال كاؼبدخالت، الوسائل يف الفرص

كيتمحور ىذا اؼببدأ حوؿ االىتماـ بالشرائؤ الضعيفة على مستول اجملتمع كما يهتٌم بتحقيق  .شبارىا من كاالستفادة
عدالة يف توزيع الثركات كالنواتج. ينٌص ىذا اؼببدأ أيضا على البعد اؼبكاين اؼبذكور سابقا بتحقيق التبادؿ التجارم 

 .3حقةالزماين بًتؾ موركث تنموم لألجياؿ الاؼبسؤكؿ بُت الشماؿ كاعبنوب ككذلك البعد ال
 الوقاية من المخاطر وحماية البيئة .4

التقنيات  أفضل باست داـ كذلك كالتصحيحية عند اؼبصدر يف حالة كجود أخطار، الوقائية اإلجراءات تنفيذ هبب
 البيئةهبب أف تكوف ضباية كما كقوع األخطار.   ذبنب ضمافل اغبيطة مبدأ كتطبيق .اقتصاديا مقبولة بتكلفة اؼبتوفرة

  .4االقتصادية كالبيئية، االجتماعيةالتنمية صبيع فئات اجملتمع لتحقيق  شاركة كالتزاـكذلك دب ،عملية التنمية جزءا من
 دأ من يلّوث أكثر يدفع أكثرمب .5

 أسعار ربديد كينب ي ينٌص ىذا اؼببدأ على ضركرة ربٌمل تكلفة خفض اإلصدارات كاالنبعاثات من قبل مصًدريها، 
كأفضل  .استهالؾ من أك اإلنتاج مراحل من مرحلة يف اؼبت تية إما التكاليف صبيع األخذ باالعتبار مع كاػبدمات السلع

 ىذا يسمى ، ـ1972 اغبائز على جائزة نوبل سنة) Ronald Cooseدأ كاف من طرؼ مبوذج كضع ؽبذا اؼبب
                                                 

112 ص ، 2006 ،الفجر، اعبزائر دار ،"اإلسالمي االقتصاد في البديل التنموي المنهج، "صاغبي صاٌف 1
 

 

 مؤسسة حالة دراسة ،الجزائر في المستدامة البشرية التنمية أىداف إستراتيجية تحقيق في لالتصاالت الحديثة التكنولوجيات "دور، حريزم فاركؽ 2
  72ص ، 2011التسيَت، جامعة سطيف،  كعلـو االقتصادية العلـو يف الدكتوراه مدرسة إطار يف ماجستَت مذكرة"،  الجزائر اتصاالت

مداخلة يف اؼبؤسبر العلمي  "،2007إلى مؤتمر بالي  5992التنمية الشاملة المستدامة المبادئ والتنفيذ من مؤتمر ريو ديجانيرو"هلل،  عبدا خبابو 3
 7ص، 2008أفريل  8ك 7الدكِف: التنمية اؼبستدامة كالكفاءة االست دامية للموارد اؼبتاحة، جامعة سطيف، أياـ 

4 Yvette LAZZERL, op.cit, p23 
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أك نظاـ حقوؽ اؼبلكية؛ كالذم يتمحور حوؿ ربقيق توليفة مثلى من الٌتلوث الذم يبكن أف  التفاكضبنموذج نموذج ال
يتقٌبلو النظاـ البيئي كاالجتماعي ككذا اؼبنفعة اؼبت تية من إنتاج اؼبؤسسات. دبعٌت أف ىذا النموذج وبٌدد أقٌل تلٌوث يبكن 

ماعات احمللية  عن طريق قٌوة التفاكض من االستفادة من ربٌملو إلنتاج منتوج معٌُت. كيقـو السٌكاف أك فبثلوىم و اعب
. كمٌت التطٌرؽ ؽبذا اؼببدأ يف اتفاقية كيوتو كاليت ألزم  الدكؿ األكثر تلويثا من 1تعويض يقتطع من أرباح ىاتو اؼبؤسسات

اإلمضاء يف االتفاقية كيتعلق دفع مبالغ مالية للحٌد من خثار ىذا التلوث لكن أكرب دكلتُت ملوثتُت يف العاَف امتنعتا عن 
 األمر بكٌل من الواليات اؼبتحدة األمريكية كالصُت.

 التضامن .6
 ذلك يف دبا الدكؿ، بُت يف الفضاءين الزماين كاؼبكاين على حٌد سواء؛ أم التضامن اؼببدأ ىذا عن التعبَت يتمٌ 

"فبالتضامن عرب األجياؿ نضمن حياة  ؛ةاؼباضية، اغبالية كاؼبستقبلي جنوب، كالتضامن عرب األجياؿ/العالقات مشاؿ
م ينٌص على اٌف القرار اعبٌيد ىو الذم أطفالنا كاألجياؿ اليت تليهم تطبيقا ؼببدأ قدًن يف تقاليد ىنود اإليرككوا كالذٌ 

 .2جياؿ الالحقة"د اآلثار إُف اعبيل السابع من األي خذ باغبسباف امتدا
 اإلنتاج واالستهالك المسؤول .7

اؼببدأ هبب كضع اسًتتيجيات كفيلة بتطوير امباط اإلنتاج كاالستهالؾ للحٌد من خثارىا السلبية اجتماعيا كفق ىذا 
فات اؼبلوثة كىدر اؼبوارد كالتبذير على كجو اػبصوص. كيتم كفقا لذلك تبٌٍت سياسات اإلنتاج كبيئيا، كذبٌنب اؼب لٌ 

جهة أخرل نشر الوعي باؼبنتجات اػبضراء ؼبا ؽبا من خثار األنظف كالطرؽ اغبديثة يف تدكير اؼب لفات من جهة، كمن 
 . 3إهبابية على البيئة كاإلنساف على حٌد سواء

 ومؤشرات قياس التنمية المستدامة مستويات االستدامةالمطلب الرابع: 
ىنا يطرح قياس التنمية اؼبستدامة ككضع مؤشرات دقيقة لذلك مشكال حاكؿ كثَت من اؼبفكرين حٌلو، كسنحاكؿ 

كضع ـبتلف اؼبؤشرات اؼبقًتحة من قبل بعض منهم. لكن قبل ذلك نتطٌرؽ إُف مستويات االستدامة ككيفية الٌنظر إُف 
 استهالؾ رأس اؼباؿ ب نواعو الطبيعي، التكنولوجي، البشرم كاؼباِف.

 االستدامة  مستويات  .1
 :4تنقسم مستويات االستدامة إُف مستويُت نبا

أصحاب ىذا التيار أٌف است الؿ اؼبوارد من قبل األجياؿ اغبالية ييرب ر بًتؾ موركث لألجياؿ يرل االستدامة القوية:  .أ 
 كاليت اإلنسانية، النشطات ؾباؿ ضمن اإلقتصادية النشاطات ؾباؿ يقع عندما قوية التنمية إستدامة القادمة، كتكوف

                                                 

1 Daniel Mainguy, "Le problème posé par le théorème de Coase, le droit de l’environnement et l’intérêt général 

Environnemental", Droit et sentiment, rencontres Montpellier Sherbrooke, Ed ; CNRS,2012, p8 

2 Elisabeth Laville, "L’entreprise verte", 3e édition mise à jour et enrichi, édition pearson, France, 2009, p17 

3 YVETTE LAZZERl,loc.cit   

4 Madadi Abdelkader,Abdallah el Hirtsi Hamid,"Les nouveaux fondements philosophiques et idéologiques du discours sur 

le développement et la durabilité", 3ème Colloque internationale sur : la protection de l’environnement et lutte contre la 

pauvreté dans les pays en voie de développement , centre universitaire de khmis-miliana, Algérie, le 03 et 04 mai 2010, P: 3. 
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 كلن بشكل متضائل ستنمو اإلقتصادية النشاطات تلك فإف كبالتاِف . البيئيةواإليكولوجية  الدائرة يف لتقع سبتد بدكرىا
نٌو أكالطاقوية؛ دبعٌت  اؼبادية باؼبوارد ىاسبدٌ  اليت بالطبيعة كبَت بشكل اإلضرار مت ما إذا البعيد مبوىا على اؼبدل يستمر

 اغبفاظ يف تتمثل القوية البد من تساكم اؼبنفعة الكٌلية احملققة من خالؿ است الؿ اؼبوارد بُت األجياؿ. كاإلستدامة
 اؼباؿ رأس أشكاؿ ـبتلف بُت اإلحالؿ تفرض فكرة فهي األصلي، امستواى يف اؼباؿ لرأس اؼب تلفة ناتاؼبكوٌ  على

 لبعضها مكملة تعدٌ  اؼب تلفة اؼباؿ مكونات رأس فإف اإلفًتاض ؽبذا ككفقنا... . تكنولوجيك  ماِف طبيعي، بشرم،و
 األخرل الطاقة ؾباالت تستثمر يف فكأ البد البًتكؿ بيع حصيلة فإف اؼبثاؿ سبيل فعلى بدائل، كليس  البعض

 .الطاقة من مستدًن إنتاج على للحصوؿ كتطويرىا
 عندما ضعيفة اإلستدامة تكوف سابقتها عكس كاف اإليكولوجيوف كراء ىذا الرأم، فعلىتدامة الضعيفة: االس .ب 

 النشاطات دائرة ضمن اإلنسانية النشاطات كؾباؿ اإليكولوجي اغبقل كقوع البيئية أم اؼبوارد حساب على عالتوسٌ  يقع
 تفًتض ذلك، إُف باإلضافة. البعيد اؼبدل على متسارع بشكل األخَتة ستنمو ىذه فإف كبالتاِف اإلقتصادية،
 على تقـو بسيطة فكرة على مبنية فهي اؼباؿ، رأس عناصر بُت ـبتلف اإلحالؿ من درجة للتنمية الضعيفة اإلستدامة

 اؼباؿ رأس أمباط أف إعتبار على اؼباِف، أك التكنولوجي اؼباؿ الزمن برأس مركر مع إستبدالو يبكن الطبيعي اؼباؿ رأس أف
 األنشطة ؼبستويات بالنسبة األقل على البعض لبعضها تعد بدائل  التكنولوجيك  اؼباِف البشرم، اإلجتماعي، الطبيعي،و

كعليو فاالستدامة الضعيفة تفرض استقرارا يف ـبزكف رأس اؼباؿ الطبيعي ما يعٍت أنٌو  .اؼبتاحة كاؼبوارد اغبالية اإلقتصادية
 ال هبوز استهالؾ األجياؿ اغبالية ألكرب من احتياجاهتا.

 قياس التنمية المستدامة .2
مدل كاف البٌد من كضع معايَت كطرؽ كٌمية لقياس كاؼبراحل  نظرا لكوف التنمية اؼبستدامة عملية متعٌددة األبعاد 

إقبازىا، كجاء تعٌدد ىذه اؼبؤشرات تبعا لتعٌدد األبعاد؛ فكاف تطٌور معايَت القياس مصاحبا لتطٌور مفهـو التنمية كفيما 
 .بعد توضيؤ مفاىيم اؼبؤٌشرات يلي نستعرض أىم مؤٌشرات قياس التنمية اؼبستدامة

 بُت ؾبموعة من اختيارىا مت اليت اؼبعطيات، أك البيانات إحدل"  عن عبارة أنو على اؼبؤشر ؼيعرٌ المؤّشر:  مفهوم .أ 
 على أيضا يعرؼ . كما1"سبثلو قيمتها ما كأنبية خصوصيتها، أجل من ة،اؼبهمٌ  اإلحصائية اؼبعلومات أك البيانات من
 كمي مت َت األخَت ىذا فإف للمؤشر، شامل تعريف . كيف2"معينة حالة أك كضعا موجزة يةكمٌ  بصورة تصف أداة" أنو

 :3اؼبؤشر يكوف أف كهبب ما ةقضيٌ  أك ظاىرة عن كيست دـ للتعبَت نسبة، أك معدؿ أك مطلقة بقيمة يتحدد
                                                 

مداخلة يف اؼبؤسبر العلمي الدكِف: ،"اإلطار الّنظري للتنمية الشاملة المستدامة ومؤشرات قياسها"، ريبة ذىبية إيباف، بوباية سهاـ، صحراكم حرفوش 1
 9ص، 2008أفريل  8ك 7التنمية اؼبستدامة كالكفاءة االست دامية للموارد اؼبتاحة، جامعة فرحات عباس، سطيف، أياـ 
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 ؛كما هبب أف يبٌكننا من التننبؤ من خاللو  قياسو منو يراد ما بالفعل يقيس أنو دبعٌت دقيقا 
 ؛دكف ربٌيز أك تضليل بالقياس اؼبعنية اػبالة يف للت َتات استجابتو دبعٌت حساسا 
 ؛من خاللو كسهولة تطبيقو يف اجملاؿ العلمي كاست دامها البيانات صبعيف  النسبية السهولة 
 األجل؛ طويلة البيئية أك االجتماعية أك االقتصادية اجملتمع ةلصحٌ  جوىريا شيئا يعكس أف 

 عن كاضحة صورةإعطاء  دبوجبها يتمٌ  اليت اؼبؤشرات ىي األخَتة ىذه مؤشرات فإف ،اؼبستدامة للتنمية كبالنسبة
 اؼبستدامة التنمية يف إطار اؼبكلفة كؿ كاؼبؤسساتالدٌ  إقباز تقييم يتمٌ  التنمية، كدبوجبها إقباز يف الًتاجع أك التقدـ مدل

 كمقارنتها. تشملها اليت اجملاالت يف
نفسها،  ىداؼ كأبعاد التنميةأتشتٌق مؤشرات قياس التنمية اؼبستدامة من مؤشرات قياس التنمية المستدامة:  .ب 

كلويات  أخرل نظرا الختالؼ األىداؼ كاألكزبتلف ىذه اؼبؤشرات من حيث عددىا كنوعها من فًتة كبيئة إُف
كاػبربات كالبيانات اؼبتاحة. كزبتلف مؤشرات قياس التنمية اؼبستدامة عن اؼبؤشرات التقليدية يف كوف ىذه األخَتة 

ر ىذه اعبوانب مت َتات مستقلة، يف حُت اٌف مؤشرات التنمية تقيس الٌت َت الذم يطرأ على جوانب التنمية باعتبا
 اؼبستدامة تقيس ىذه اعبوانب باعتبارىا مًتابطة كمتكاملة.

 المؤشرات االقتصادية أّوال:
التسويق،... كما يهتٌم  يعكس ىذا الصنف من اؼبؤشرات استدامة السياسات اؼبتبعة يف التوريد، االنتاج،

 الطبيعية. كمن أىٌم ىذه اؼبؤٌشرات ما يلي: بسياسات است الؿ اؼبوارد
  :1كتتجزٌأ ىذه اؼبؤشرات إُف عناصر تعرب عن البنية االقتصادية ىيالبنية االقتصادية:  
 القومي؛ خلالدٌ  معدؿ يف االستثمار كنسبة للفرد، القومي خلالدٌ  ؿمعدٌ  خالؿ من قياسو كيبكن: األداء االقتصادم-
 كاػبدمات؛ السلع بُت ما التجارم باؼبيزاف كيقاس :التجارة-
 نسبةب مقارنة ىذا األخَت ككذلك اإلصباِف، القومي الناتج مقابل ينالدٌ  قيمة طريق عن كتقاس: اؼبالية اغبالة-

 .عليها اغبصوؿ أك تقديبها يتم اليت اػبارجية التنموية اؼبساعدات
 نعيل  الذم العاَف أفٌ  إذ اؼبستدامة، التنمية يف الرٌئيسية االقتصادية القضية ىي ىذه :واإلستهالك اإلنتاج أنماط
 الطبيعية اؼبوارد تستنزؼ كاليت اؼبستدامة غَت اإلنتاج كأمباط الشماؿ دكؿ يف االستهالكية النزعات بسيادة يتميز فيو

 ال األرضية الكرة ؼبوارد الطبيعية القدرة أفٌ  اؼبنشورة البيئة التقارير كلٌ  تشَت حيث. يف اعبنوب أك الشماؿ سواء يف
 كاالستهالؾ للحفاظ اإلنتاج سياسات يف جذرم ت يَت حدكث من البدٌ  كأنو األمباط، ىذه تدعم استمرار أف يبكن
 اإلنتاجية األمباط مؤشرات أىم أٌما .متساكو  كاؼبستقبليُت بشكل اغباليُت العاَف سكاف أماـ متاحة كجعلها اؼبوارد على

 :2فهي اؼبستدامة التنمية يف كاالستهالكية
 الطبيعية؛ اػباـ اؼبواد كل ىنا ةباؼبادٌ  كاؼبقصود اإلنتاج، يف ةاؼبادٌ  است داـ كثافة دبدل كتقاس: اؼبادة استهالؾ -
 السنوم؛ االستهالؾ من اؼبتجددة الطاقة نسبة فرد، لكل اقةللطٌ  السنوم االستهالؾب كتقاس: الطاقة است داـ-
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 ؛ىاتدكير  اؼبشعة كإعادةك  اػبطرةك  ليةنز كاؼب الصناعية النفايات إنتاج يةبكمٌ  كتقاس: النفايات كإدارة إنتاج-
 طائرة، خاصة، سيارةو  اؼبواصالتمن  بنوع مقارنة سنويا فرد كلٌ  قطعهاي اليت باؼبسافة كتقاس: كاؼبواصالت النقل-

  .اٍف...ىوائية، دراجة عامة، مواصالت
 ثانيا: المؤشرات االجتماعية

 :1االجتماعية للتنمية اؼبستدامة أكثر اؼبؤشرات تعقيدا كتركيبا كتتمٌثل يفتعٌد اؼبؤشرات 
  :عند  كمشوؽبا العدالة تطبيق ؼبستويات انعكاس كىي اؼبشًتكة، اغبياة كمستول نوعية سبثلالمساوات االجتماعية

 .اؼبستقبلية كاغبالية لألجياؿ العدالة كربقيق كالعمل، كالتعليم الصحة من فرد لكل الفرص على كاغبصوؿ اؼبوارد توزيع
 : يلي ما خالؿ من االجتماعية اؼبساكاة قياس كيبكن

 الفقر؛ خط رب  يعيشوف الذين السكاف نسبة طريق عن كيقاس: الفقر رمؤشٌ -
 العمل؛ سنٌ  يف كىم العمل عن العاطلُت كافالسٌ  بنسبة كيقاس: البطالة رمؤشٌ -
 جل.الرٌ  أجر ؿدبعدٌ  اؼبرأة أجر ؿمعدٌ  مقارنة خالؿ من قياسو كيبكن: االجتماعي النوع يف اؼبساكاة رمؤشٌ  -
 التنمية أىم مبادئ من دقيقة يةصحٌ  كرعاية صحي كغذاء نظيفة شرب مياه على اغبصوؿ إفٌ : العامة الصحة 

 :الصحة كىي لقياس مؤشرات ةعدٌ  كىناؾ ،ضعيفة الصحية اػبدمات التزاؿ النامية الدكؿ معظم ففي .اؼبستدامة
 لألطفاؿ؛ الصحية باغباالت كتقاس: الت ذية حالة-
 سنوات؛ 5 رب  األطفاؿ كفيات دبعدؿ كتقاس: الوفاة-
 صحية؛ شرب مياه على وبصلوف الذين كافالسٌ  نسبةب كيقاس: اؼبياه الشركب-
 األمراض طعيم ضدٌ التٌ  نسبةبك  ،الصحية اؼبرافق إُف الوصوؿ على القادرين كافالسٌ  نسبةب كتقاس: الصحية الرعاية-

 .اغبمل موانع است داـ نسبةبك  ،األطفاؿ لدل اؼبعدية
 الكثَت حقق  كقد كاإلقتصادم، اإلجتماعي مهاتقدٌ  كمدل ما دكلة يف التعليم مستول بُت ارتباط ىناؾ: لتعليما 
 :فهي عليمالتٌ  مؤشرات ااغبديثة، أمٌ  اؼبعلومات على سكاهنا تدريب كيف عليمالتٌ  يف ملموسا قباحا العاَف دكؿ من
 ابتدائي؛ اػبامس فٌ الصٌ  إُف يصلوف ينالذٌ  األطفاؿ بنسبة كيقاس: التعليم مستول-
 .اجملتمع يف اؼبتعلمُت الكبار بنسبة كيقاس: األمية ؿبو-
 الريفية من اؼبناطق اؽبجرة عملية لكتشكٌ  ،اؼبستدامة التنمية احتياجات أىم من اؼبناسب اؼبسكن رتوفٌ  إفٌ : السكن 
 .ؽبم م كل ال كالذين ديناؼبشرٌ  زيادة أسباب أىم أحد اؼبدف إُف
 األطفاؿ ضد اعبريبة خاصة من اؼبواطنُت كضباية اإلجتماعي باألمن اؼبستدامة التنمية يف األمن كيتعلق: األمن 

 .نسمة ألف 100 لكلٌ  اؼبرتكبة اعبرائم عددب األمن قياس كيتم ،اعبنسي كاالست الؿ اؼب درات كجرائم كاؼبرأة
  يف النمو السكاين معدؿ زاد مافكلٌ  ،اؼبستدامة كالتنمية السكاين النموٌ  بُت عكسية عالقة ىناؾ: السكاننمو 
 .اؼبستدامة التنمية ربقيق فرص كتقليص البيئية اؼبشاكل إُف يؤدم فبا ؛الطبيعية اؼبوارد است الؿ نسبة زادت ما دكلة
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 المؤشرات البيئية: ثالثا
 على البيئية االستدامة قياس كيعتمد البيئة، على االقتصادم النمو ت ثَت مدل قياس اؼبؤشرات ىذه خالؿ من يتمٌ 
 :1دكلة كالذم يشمل 142 لصاٌف اقبازه مت الذم ESIالبيئية  االستدامة دبؤشر يسمى أساسي مؤشر
 لذلك صحة اإلنساف، على مباشر بشكل رتؤثٌ  اؽبواء كنوعية األكزكف كثقب اؼبناخي الت َت إف: الجوي الغالف 

 من الكثَت إقرار كما مت التوصيات، من العديد ككضع  اعبوم ال الؼ دبشاكل 21 األجندة كثيقة اىتم 
 السامة اإلنبعاثات كتقليل اإلحتباس اغبرارم ظاىرة كمقاكمة اؼبناخ غبماية كاإلقليمية الدكلية كاإلتفاقيات اؼبعاىدات
 : اعبوم كىي بال الؼ تتعلق مؤشرات ثالث كىناؾ ال ازية، كاؼبلوثات

 الكربوف؛ أكسيد ثاين انبعاثات ربديد خالؿ من قياسو كيتم: اؼبناخي الت َت-
 لألكزكف؛ اؼبستنزفة اؼبواد استهالؾ خالؿ من قياسو كيتمٌ : األكزكف طبقة ترقق-
 .اؼبناطق اغبضرية يف احمليط اؽبواء يف اؽبواء ملوثات تركيز خالؿ من قياسها بتم ك: اؽبواء نوعية-
 األراضي ، فاست داماتاؼبستدامة بالتنمية الدكؿ التزاـ مدل دربدٌ  األراضي است داـ ككسائل طرؽ إف: األراضي 

 اؼبتعلقة اؼبؤشرات أىم كمن كالتصحر، التلوث من كضبايتها لألرض، الطبيعية اؼبوارد مع التعامل حسن تتطلب
 :ىي األراضي باست دامات

 ؛الكلية باؼبساحة مقارنة اؼبزركعة األراضي دبساحة قياسها كيتم: الزراعة-
 ال ابات؛ قطع كمعدؿ لألرض الكلية باؼبساحة مقارنة ال ابات دبساحة قياسها كيتم: ال ابات-
 الكلية؛ اؼبساحة مع مقارنة بالتصحر اؼبت ثرة األرض نسبة حساب خالؿ من قياسو كيتم: التصحر-
 السكنية. األراضي دبساحة قياسها كيتم: اغبضرنة-
 تواجو كىي الكرة األرضية مساحة من% 70 كاحمليطات البحار لتشكٌ : الساحلية والمناطق والمحيطات البحار 

 :ىي اؼبست دمة اؼبؤشرات كأىم البحر نوعية مياه ثكتلوٌ  البحرم نتاجاإل ًتاجعك البيئية اؼبشاكل من العديد
 الساحلية؛ اؼبناطق يف يعيشوف الذين السكاف بنسبة كتقاس: الساحلية اؼبناطق-
 الرئيسية. التجارية لألنواع السنوم الصيد كزف: األظباؾ مصائد-
 القضايا العاَف، كأصبح  دكؿ تواجو اليت اؼبصاعب أىم من مستدامة بطريقة اؼبائية اؼبوارد إدارة إفٌ : العذبة المياه 

 اؼبياه كأفٌ  خاصة ،السكاين التزايد يف ظل العاَف يف كاإلقتصادية البيئية األكلويات مقدمة يف اؼبياه ككمية بنوعية اػباصة
 اؼبياه. ككمية نوعية :نبا دبؤشرين ذلك كيتم قياس ،كالتلوث لإلستنزاؼ ضكمعرٌ  متجدد غَت مورد العذبة
 اإلنساف الوفاء باحتياجات أجل من تاحملميا كانشاء الربية كالنباتات اغبيوانات ضباية يعٍت كىذا: الحيوي التنوع 

 :نبا مؤشرين رئيسيُت خالؿ من اغبيوم التنوع قياس كيتم الطبيعة، توازف على الت ثَت كدكف
 الكلية؛ باؼبساحة مقارنة احملمية اؼبناطق مساحة نسبة حبساب قياسها كيتم: البيئية األنظمة-
 باإلنقراض. اؼبهددة اغبية الكائنات بنسب قياسها كيتمٌ  :السالالت كاألنواع -
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 معدؿ الطاقة، إستعماؿ اؼباء، استهالؾ يقيس كالذم1الموارد نضوبباإلضافة إُف ذلك يبكن إضافة مؤٌشر 
 استهالؾ كمعدؿ األحفورية الطاقات من الكهرباء إنتاج سعة األرض، معدؿ إنتاجية اغبضرية، اؼبناطق يف الزيادة

 األخشاب كقطع األشجار؛
 رابعا: المؤشرات المؤسسية

اؼبؤٌشرات عن التطورات اؼبؤسسية يف تطبيق كتطوير األنظمة اليت ؽبا عالقة بالتنمية اؼبستدامة ككذلك تعرٌب ىذه 
 :2تطبيق التشريعات يف ىذا اجملاؿ. كمن ىذه اؼبؤشرات نذكر ما يلي

 اػباصة  الدكلية االتفاقيات على صادق  اليت كؿالدٌ  عدد معرفة خاللو من يتم: المبرمة الدولية االتفاقات تنفيذ
 ،يةاؼبناخ الت ٌَتات بش ف اإلطارية االتفاقية على كالتصديق السالمة، بش ف قرطاج بركتوكوؿ على كالتصديق بالبيئة

 .البيولوجي التنوع إُف باإلضافة اإلطارية، االتفاقية عن اؼبنبثق كيوتو كبركتوكوؿ
 فيما  األحباث ىذه كإست الؿ كالتطوير البحث على كؿالدٌ  فاؽاتٌ  مدل معرفة خاللو من يتمٌ : والتطوير البحث
 اػباـ؛ الداخلي الناتج من كالتطوير البحث على اإلنفاؽ نسبة معرفة خالؿ من قياسها كيتمٌ  اؼبستدامة، التنمية ىبدـ
 خالؿ: من قياسها كيتم العلمية للتقنيات األفراد إست داـ مدل عن يعرب كالذم: التقني اإلستخدام 
 ش ص؛ 1000 لكل االنًتن  يكمست دم ش ص، 1000 لكل التلفاز أك الراديو أجهزة عدد-
 ش ص؛ 1000 لكل النقالة اػبلوية اؽبواتف است داـ-
 السكاف؛ ؾبموع إُف االنًتن  بشبكة اؼبشًتكُت نسبة-
 .العلمي البحث على اإلنفاؽ نسبة-

، ككان  صبيع  ك الصة ؼبا سبق، يبكن القوؿ أٌف االىتماـ بالتنمية اؼبستدامة عرؼ تطورا كبَتا منذ نش تو كمفهـو
اؼبؤسبرات كاالتفاقيات يف ىذا اجملاؿ رباكؿ كضع اؼبفهـو حٌيز التطبيق كمسارعة الزمن الجتناب الكوارث البيئية كت يَت 
أمباط اإلنتاج كاالستهالؾ. لكٌن التحديات الكربل للتنمية اؼبستدامة َف تتوٌقف عند حٌد التطبيق بل ذباكزتو إُف 

كاليت ذكرنا بعضا -رات ياس كالتقييم، كلعٌل ذلك أمر طبيعي يف العلـو االنسانية؛ فرغم كضع ـبتلف اؼبؤشٌ مشكل الق
إاٌل أٌف تقييم التنمية اؼبستدامة على أرض الواقع يتطٌلب مزيدا من الٌدقة يف اؼبؤٌشرات. كرأينا يف  -منها فيما سبق

يف تطور عرب الزمن، لكٌن كٌل ما بٌيناه سابقا كاف على اؼببحث السابق كيف نش  مصطلؤ التنمية اؼبستدامة كك
كلة الواحدة، كسن يت يف اؼببحث اؼبواِف لن وص أكثر يف اؼبستول الكٌلي دبعٌت على اؼبستول العاؼبي أك على مستول الدٌ 

قتصادية، ياسات موضع التنفيذ كالتطبيق على اؼبستول اعبزئي أم داخل اؼبؤسسات االكيفية كضع ىذه اؼبفاىيم كالسٌ 
نهج التنموم. كما سنرل أىم الرىانات اليت تواجو اؼبىذا كلنرل أىٌم الوظائف اليت تقـو هبا منٌظمات األعماؿ لتبٌٍت 

 .ككذا ما ذبنيو اؼبؤسسة من اتٌباع ىذا الٌنهج اؼبؤسسات االقتصادية يف سبيل تفعيلها ؼببادئ كأبعاد التنمية اؼبستدامة
 

                                                 

93، مرجع سابق، صؿبمد العيد بيوض   
1  

اؼبرجع نفسو  2  
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 لمستدامة في المؤسسة االقتصاديةالمبحث الرابع: التنمية ا
األفكار كان  تدكر حوؿ مفاىيم اقتصادية كلية، كألجل فهم كإيضاح إمكانية  رأينا يف اؼببحث السابق أف كلٌ 

ف  على رٌ ق يف اؼبؤسسة، كقد عي تطبيق مبادئ التنمية اؼبستدامة استوجب األمر إعطاء تعريف ؽبذا اؼبفهـو يطبٌ 
محترما لنظام القيم  تحسين األداء الشامل، الدائم عبر الوقت والمقاوم للمخاطر،ضمان تنمية عن طريق أهنا"

. غَت أٌف التعريف الشائع 1"ر المستمرالمعروفة، معتمدا على العوامل الداخلية والخارجية في إطار منطقي للتطوّ 
يات وأنشطة لتلبية حاجات ىي اعتماد استراتيج"ىو ما يسمى بالتعريف اؼبؤٌسسايت للتنمية اؼبستدامة كالتاِف: 

 .2"أصحاب المصلحة من جهة وحماية وتعزيز الموارد الطبيعية والبشرية والتي تكون في حاجة إليها مستقبال
 أنبية ذك ،األخالؽ كترسيخ الربؤ ربقيق :متناقضُت يبدكاف ىدفُت بُت التقريب يف االقتصادية اؼبؤسسة دكر كيعترب
 متماسكة، عناصره كل قوم اقتصاد إُف للوصوؿ حتمية ضركرة أصبح  االقتصاد أىٍخلىقىةى  ألف ذلك بال ُت، كصعوبة
كيعترب بعض اؼبفٌكركف أٌف إسقاط التنمية اؼبستدامة داخل اؼبؤٌسسات  .اجملتمع أطرؼ كل سبسٌ  مستدامة كتنمية

اؼبؤٌسسات؛ أم أهٌنم يرىكف أٌف االقتصادية يعتمد كٌلية على ترسيخ  اؼبسؤكلية االجتماعية كتبٌنيها من طرؼ ىاتو 
التنممية اؼبستدامة يف اؼبؤٌسسة االقتصادية يبكن حصرىا يف اؼبسؤكلية االجتماعية ؼبنٌظمات األعماؿ. لذلك أردنا أٌكالن 

 البحث يف ىذا اؼبفهـو كارتباطاتو بالتنمية اؼبستدامة.
 ومفهومها األّول: المسؤولية االجتماعية لمنّظمات األعمال: تفسيرىا المطلب

 ؼبصلحتها اؼبنظمة بنظرة أساسا ارتبط  عديدة كأزمات ؼبشكالت كنتيجة االجتماعية اؼبسؤكلية فكرة نش ت
 ،كبيئي اجتماعي ككعي جديدة ظركؼ ظهور مع باؼبوازاة ىذا فيو، تنشط الذم اجملتمع مصلحة حساب على الذاتية

 .االذباه ؽبذا اؼبؤٌسسات تبٍت كمدل االجتماعي العطاء مفهـو على ؾبملها يف تقـو حديثة كمفاىيم
 الجذور التاريخية لمفهوم المسؤولية االجتماعية لمنّظمات األعمال -5

أف مسؤكلية كل   Sheldonإذ أكضؤ اؼباضيات من القرف داء االجتماعي منذ أكائل العشرينبرزت أنبية األ
 1972منظمة تتحدد من خالؿ أدائها االجتماعي كاؼبنفعة احملققة، كما أكصى اؼبؤسبر اؼبنعقد يف جامعة كاليفورنيا 

" بضركرة إلزاـ كافة اؼبنظمات برعاية اعبوانب االجتماعية للبيئة  المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمالبعنواف " 
كذبدر اإلشارة إُف أف ؾبمع  .عية كالت لي عن التمسك باؼببادئ التقليدية كهدؼ كحيدكاؼبسانبة يف التنمية االجتما

احملاسبُت القانونيُت باقبلًتا أكد على ضركرة تضمُت نتائج األداء االجتماعي يف التقارير اؼبالية، كما طبق نفس 
ليتوسع ىذا اؼبفهـو بصورة اكرب  لزم  اؼبؤسسات باإلفصاح عن درجة االلتزاـ االجتماعُتاإلجراء يف فرنسا إذ أي 

كما تطورت أدكات مفهـو اؼبسؤكلية االجتماعية   .3كيشمل البلداف العربية كذلك بعد بركز مصطلؤ التنمية اؼبستدامة
                                                 

 الدكِفمداخلة يف اؼبلتقى "، المسؤولية االجتماعية ودورىا في تحقيق المركز التنافسي في إطار البعد البيئي للمؤسسة"بوذريع صليحة، منور أكسرير،  1
   7، ص2012 فيفرم 15 ك 14، جامعة بشار االجتماعية اؼبسؤكلية ك األعماؿ منظمات :حوؿ الثالث

 مقياس مبادئ كأسس إدارة أعماؿ التنمية اؼبستدامة، مدرسة الدكتوراه إدارة األعماؿ كالتنمية اؼبستدامة، سطيفرة لألستاذ حسن عثماف، ؿباض 2
2010.2011.  

تباين األىداف المتوخاة من تبني المسؤولية االجتماعية في المنظمات الحكومية ، "طاىر ؿبسن اؼبنصور ال اليب، د.صاٌف مهدم ؿبسن العامرم 3
 .3ص، 2006 األردف،-جامعة الزيتونة كجامعة البًتا، عماف-مداخلة لقسم إدارة األعماؿ"، والخاصة
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إنشاء ؾبموعة استشارية مٌت  2002في سبتمرب فك حد عناصر خطط العمل اإلسًتاتيجية للشركات دبراحل ـبتلفة، 
للمسؤكلية  ISOمكونة من اؼبهتمُت باؼبوضوع الستشارهتم يف تكوين معايَت عاؼبية  ISO/TMBإسًتاتيجية من قبل 

بالبحث يف مدل االستفادة من كضع اؼبعايَت العاؼبية كمدل خلق  2003حيث قام  ىذه اجملموعة يف  ؛االجتماعية
ريرا موسعا تضمن توصيات حيث أطلق  اجملموعة تق 2004امتدت إُف افريل ك  ،قيمة مضافة على الربامج اؼبوجودة

مقًتحا  بإنشاء اؼبعايَت  ISOرفع   2004نظرة عامة عن مبادرات اؼبسؤكلية االجتماعية، كيف أكتوبر  ضشاملة تعر 
 .ضمن معايَت اؼبسؤكلية االجتماعيةاؼبت ISO 26000العاؼبية اعبديدة  

 مفهوم المسؤولية االجتماعية لمنّظمات األعمال -2
 يكتسب كقاطع ؿبدد بشكل للمنظمات، االجتماعية اؼبسؤكلية ؼبفهـو تعريف ربديد يتم َف الراىن، كقتنا حىت
 :ا من طرؼ ـبتلف اؽبيئاتعاريف اؼبقدمة ؽبىم التٌ أكفيما يلي . دكلية أك كطنية قانونية إلزاـ قوة دبوجبو
 للمؤسسات  االجتماعية اؼبسؤكليةيعٌرؼ ىذا اجمللس  :المستدامة التنمية أجل من لألعمال العالمي المجلس

 ربسُت ذاتو الوق  كيف التنمية االقتصادية، يف األخالقي كباؼبسانبة بالسلوؾ اؼبتواصل األعماؿ مؤسسات التزاـ"ب هنا 
  .1"عامة كاجملتمع احمللية اجملتمعات عن فضال كأسرىا العاملة القول حياة نوعية
 على أهنا "السلوؾ  اؼبسؤكلية االجتماعية للمؤسسات كيىعترب :معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية

األخالقي ؼبؤسسة ما ذباه اجملتمع، كتشمل سلوؾ اإلدارة اؼبسؤكؿ يف تعاملها مع األطراؼ اؼبعنية اليت ؽبا مصلحة 
 .2شرعية يف مؤسسة األعماؿ، كليس ؾبرد حاملي األسهم"

 على أهنا "عملية توحيد االعتبارات كاالىتمامات  للمؤسساتاؼبسؤكلية االجتماعية كتعرؼ  :المفوضية األوربية
 .3طوعي" أساس على اؼبصلحة ذكم مع كتفاعلها كعملياهتا أنشطتها مع األعماؿ ؼبنظمات كاالجتماعية البيئية

د اؼبعاَف معًتؼ ال تزاؿ اؼبسؤكلية االجتماعية للمؤسسات ربتاج إُف تعريف موحٌ من ىذه التعاريف نست لص أنٌو 
العريض ألصحاب اغبقوؽ  مهورتعترب " طريقة غبل النزاع احملتمل بُت إدارة اؼبؤسسة كاعب فهيبو لدل كل األطراؼ، 

كبصي ة أخرل، "اؼبسؤكلية االجتماعية للمؤسسات ىي اسًتاتيجيات . 4دبن فيهم اؼبست دمُت كالزبائن كاجملتمع احمللي"
تماعية حضارية تتجاكز الدكاؿ االقتصادية من إنتاج كتوزيع السلع كاػبدمات النادرة، تتبعها مؤسسات ؽبا التزامات اج

 .5باإلضافة إُف توليد مستول مقنع من األرباح غبملة أسهمها"

                                                 

1 Frank Hond & al, "Managing corporate social responsibility in action talking", (Corporate social responsibility series), 

Ashgate Publishing Company, USA, 2007, p: 10. 
 
مداخلة يف اؼبلتقى  ،"لها اإلسالمي االقتصادي الفكر ورؤية للمؤسسات االجتماعية للمسؤولية المفسرة النظريات أىم"، ؿبمد، قماف مصطفى براؽ2

  .4، ص2012 فيفرم 15 ك 14، جامعة بشار االجتماعية كاؼبسؤكلية األعماؿ منظمات :حوؿ الثالث الدكِف

3 Georg Muller-Christ,"Sustainable Management Coping with the Dilemmas of Resource-Oriented Management", Springer, 

London, 2011, p47. 

4 Bird, R., Hall, A.D., Momentè F. and Reggiani F., "What Corporate Social Responsibility Activities are Valued by the 

Market?", Journal of Business Ethics, (2007) 76, p187. 

5 Ronald Paul Hill & al. , "Corporate Social Responsibility and Socially Responsible Investing: A Global Perspective", 

Journal of Business Ethics, 2007, 70:165–174, p166. 
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 أىمية المسؤولية االجتماعية لمنّظمات األعمال  -3
يع أفراد اجملتمع ألىدافها إٌف قياـ الشركات بدكرىا بتبٌٍت اؼبسؤكلية االجتماعية يضمن إُف حد بعيد دعم صب

 : 1ذلك يبكن ذكر الفوائد التاليةإضافةن إُف ك  ،كرسالتها التنموية كاالعًتاؼ بوجودىا
 العماؿ؛ؾبموعة من اؼبوىوبُت من على بقاء اإلب كربفيز ك ذشركة على جالقدرتو  ترفع من 
  ؛اإلرتياحبالشعور ك  الزبائن ىكرض الوظيفى ىتصميم منتجات تسهم ىف ربقيق الرضتساىم يف 
 كجعل اؼبؤسسة أكثر استجابة لبيئتها؛للشركة يةتثقيف اعبمهور اػبارجى حوؿ القيم األساسية كاألخالق ، 
 ؛ساعد اؼبوظفُت على العمل  دية لزيادة اإلنتاج كالًتكيز على اعبودةياحب العمل باؼبسؤلية اإلجتماعية إلتزاـ ص 
  ؛صحاب اؼبصلحة فيهابُت اؼبؤسسة كـبتلف أاإلتصاؿ  اؼبسؤكلية االجتماعية من نسِ ربي 
 العاملُت؛ إدارة ككذلك كاؼبنظمة كالدكلة اجملتمع كخاصة اعبهات عبميع اهبا  مردكد ربقيق 
 اؼب تلفة؛ كالفئات األفراد قبل من باالنتماء شعور كإهباد اجملتمع شرائؤ بُت االجتماعي التكافل زيادة 
 كاؼبنظمات. كاجملموعات األفراد مستول على االجتماعي الوعي مستول زيادة من انطالقا السياسية التنمية ربسُت 

 للمسؤولية االجتماعية Archie Carroll ىرم -4
من قبل اؼبؤسسات وبتل مراتب متقدمة يف ظل ت ثَت ىذه األطراؼ على  لحةتبٍت أىداؼ أصحاب اؼبص إف

ي أىداؼ اؼبؤسسة كمصاغبها اػباصة، لذلك عرض بعض الباحثُت عناصر اؼبسؤكلية االجتماعية يف إطار عاـ ي طٌ 
طبيعة عمل ف بقياسات ـبتلفة كفق اعتبار كي  ىذه األبعاد يبكن أف تي  ف أفٌ كٍ رى كيػى  ،ؾبموعة من األبعاد بشكل عاـ

د حدٌ  كىو من Carrollقبد من بُت ىؤالء الباحثُت  .اؼب تلفُت حةلت ثَت فئات أصحاب اؼبصاؼبؤسسة كنشاطها ك 
ر مصفوفة يبُت ذلك طوٌ ل، مكاػبَت  القانوين ،األخالقي ،أربعة أبعاد للمسؤكلية االجتماعية تتمثل يف البعد االقتصادم

  .ر على كل كاحد من اؼبستفيدينتؤثٌ فيها ىذه األبعاد األربعة ككيف يبكن أف 
 للمسؤولية االجتماعية Carrollىرم : 50الشكل رقم 

، دار كائل 3ط ،"المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال" ،طاىر ؿبسن منصور ال اليب، صاٌف مهدم ؿبسن العامرمالمصدر: 
 83، ص 2010،نشر، عمافلل

 :2أخرل، كيبكن تل يص كٌل ىذا فيما يلي مكونات كعناصركتتفرٌع عن ىاتو األبعاد األربع 
                                                 

 منظمات :حوؿ الثالث الدكِفمداخلة يف اؼبلتقى  ،"-حالة الجزائر –المسؤولية اإلجتماعية للشركات في ظل المتغيرات العالمية "، زايد مراد 1
        .5،6، ص2012 فيفرم 15 ك 14، جامعة بشار االجتماعية كاؼبسؤكلية األعماؿ

 .271ص ،2009،األردف ،عماف ،اليازكرم ، األعمال"وظائف منظمات " ،فريد فهمي زيادة 2
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. كتنقسم كوف اؼبؤسسة ربقق رحبا فإف ىذا يبثل قاعدة أساسية للوفاء باؼبتطلبات األخرل: المسؤولية االقتصادية .أ 
 اؼبسؤكلية االقتصادية إُف عنصرين نبا:

 كعدـ اؼبنافسة قواعد حًتاـاباؼبستهلكُت، ككذلك  اإلضرار كعدـ االحتكار : كاليت تنٌص على منعالعامة المنافسة 
 شرعية؛ غَت بطرؽ باؼبنافسُت األذل إغباؽ
 توفرىا اؼبؤسسة؛ كعليو  أف يبكن اليت كاػبدمات التكنولوجي التقدـ من : اذا البد أف يستفيد اجملتمعالتكنولوجيا

 .كالبيئة معباجملت تلحق اليت األضرار معاعبة يف التكنولوجيا البد ؽبا من است داـ
 يف كحق صحيؤ ىو ما تعكس مرخة ىي القوانُت أف القوانُت، حيث عن طريق احًتاـ :المسؤولية القانونية .ب 

 األساسية. كتنقسم إُف ثالث أقساـ: العمل قواعد كيبثل اجملتمع
 صحيا األطفاؿ أنواعها كالسهر على ضباية اختالؼ على ارةالضٌ  باؼبواد االذٌبار كذلك بعدـ: المستهلك حماية 

 اػبدمة؛ كتعويض االختيار كحرية اؼبعلومات يف اؼبستهلك حبقوؽ كثقافيا كااللتزاـ
 صحيحة،  بطريقة استهالكها بعد اؼبنتجات من كالًتبة، الت لص كاؽبواء اؼبياه ثتلوٌ  كذلك دبنع: حماية البيئة

 الناضبة؛للموارد  التعسفي االست داـ كمنع اإلنتاج كعوادـ ـبلفات معاعبة
 كالعناية...السياسي اؼبعتقد أك اؼبذىب ،الدين، القومية، اعبنس، العرؽ أساس على التمييز دبنع: حماية العاملين 

 كاحًتاـ السنٌ  كما يتوٌجب على اؼبؤسسة منع توظيف ص ار اغبوادث كالتقليل من أخطارىا. كمنع العمل بظركؼ
اعبنسي،  التحرش كمنع بالعمل كخصوصياهتا باؼبرأة إُف العنايةاالجتماعي، إضافة  الضماف كخطط التعاقد قوانُت

 .اؼبعاقُت بعمل كعناية خاصة كاضحة رةية كربديد اؼبهاجرين عمل بقواعد كااللتزاـ
صحيؤ كحق كعادؿ كتتجنب ىو عندما تراعي اؼبؤسسة األخالؽ يف قراراهتا فإهنا تفعل ما : المسؤولية األخالقية .ج 

 ؛ كتتفرٌع اؼبسؤكلية األخالقية إُف قسمُت:اؼب تلفةاإلضرار بالفئات 

 الفرص تكافؤ مبدأ كالتوزيع، كمراعاة كاإلنتاج االستهالؾ يف األخالقية اعبوانب كذلك دبراعاة: المعايير األخالقية 
 اإلنساف؛ التوظيف كاحًتاـ حقوؽ يف
 خالقيةأالال كاؼبمارسات راتاؼب دٌ  كمكافحةكالتقاليد  العادات من خالؿ احًتاـ: االجتماعية والقيم األعراف. 

تصرؼ كمواطن صاٌف يسهم يف تعزيز اؼبوارد يف اجملتمع كربسُت نوعية : كىنا تصبؤ اؼبؤسسة تالمسؤولية الخيرية .د 
. كسبس اؼبسؤكلية اػبَتية عٌدة جوانب أنٌبها نوعية اغبياة، الت ذية، النقل، اػبدمات كالذكؽ العاـ.  فيو اغبياة

 سة االقتصادية في إطار التنمية المستدامةالثاني: وظائف المؤسّ  المطلب
ىبتلف االىتماـ بالتنمية اؼبستدامة على مستول اؼبؤسسة االقتصادية باختالؼ اؽبيكل االقتصادم للبلداف النامية 

كالقوانُت اليت  كاؼبتقٌدمة، ككذلك باختالؼ درجة الوعي اجملتمعي كنضوج فكر االستدامة كالذم يتجٌلى يف التشريعات
ربكم نشاط اؼبؤسسات. كما ىبتلف ىذا االىتماـ من مؤسسة إُف أخرل؛ فنجد مؤسسات قطع  أشواطا كبَتة يف 

 سبيل ربقيق اؼبواطنة اؼبؤسسية يف حُت قبد مؤسسات أخرل تقـو دبمارسات خجولة نوعا ما يف ىذا اجملاؿ.
اؼبؤسسات االقتصادية كخاصة الصناعية يف بعض الٌدكؿ  كقد تطورت اؼبمارسات اؼبتعلقة بالتنمية اؼبستدامة يف

اؼبتقٌدمة؛ كىذا بتطبيق نظرة بعض اإلداريُت الذين يصٌركف على إدراج التنمية اؼبستدامة كإدارة يف اؽبيكل التنظيمي 
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ت للمؤسسات أك على األقٌل كوظيفة من كظائفها. كيظهر ذلك يف حرص اؼبؤسسات االقتصادية على تقدًن اؼبعلوما
ر اؼبسؤكلية االجتماعية، تقارير التنمية اؼبستدامة، يكالتقارير اػباصة باؼبمارسات يف إطار التنمية اؼبستدامة؛ فظهرت تقار 

 ا اؼبؤسسة ككتقييم آلثار نشاطها.التقرير اإلجتماعي...اٍف كت يت ىذه التقارير كمرخة للممارسات اليت تقـو هب
 نتاج األنظف       اإل -5

 ؿبل لتحل اؼباضي القرف الثمانينيات من منصف مع "Cleaner Production" األنظف اإلنتاج فكرة ظهرت
 اؼبنظومة تتضمن ألهنا مشوال، أكثر األنظف اإلنتاج فكرة كتعترب. النفايات عديبة أك من فضة فكرة التكنولوجيات

اؼبثلى لتقليل أك إزالة النفايات اػبطرة بتجنب  نظف الطريقةكيعترب االنتاج األ .1نفسو اؼبنتج إُف كسبتد الصناعية برمتها
،  ىذاىنالك عدة مصطلحات تستعمل لوصف ك دىا من اؼبصدر. تولٌ  تست دـ األمم اؼبتحدة كلمة ففي حُت اؼبفهـو

الواليات اؼبتحدة األمريكية تست دـ عبارة "منع التلوث"، كالياباف ابتكرت مصطلؤ  قبد"اإلنتاج األنظف"، 
 راء"، كالدكؿ األكربية تست دـ كلمة "زبفيض النفايات". غَت أف صبيعها تعرب عن فكرة كاحدة شائعة"اإلنتاجية اػبض

تكاليف إدارة النفايات من  تقليلال منالشركة   نكِ الناذبة عن العملية التحويلة فبا يبكىي زبفيض النفايات اػبطرة  أال
الكفاءة، كما يركز على زبفيض النفايات كاست الؿ اؼبصادر يشجع اإلنتاج األنظف على زيادة ك  ،كت ثَتىا على البيئة

، كىذا يبثل الت يَت األساسي يف خلية تفكَت كتسويقو تعبئة اؼبنتج الٌتكوين كحىت التصميم، :خالؿ عمليات اإلنتاج يف
  PNUDو ةؼ اإلنتاج األنظف  بواسطة الربنامج البيئي لألمم اؼبتحدعرٌ كي الصناعة حوؿ خطط إنتاجها كعملياهتا.

تقليل استهالؾ اؼبوارد الطبيعية،  التطوير اؼبستمر يف العمليات الصناعية كاؼبنتجات كاػبدمات هبدؼ"ب نو  1990سنة 
كيبٌثل الشكل التاِف  .2"تتعرض ؽبا البشرية كالبيئة كمنع تلوث اؽبواء كاؼباء كالًتبة عند اؼبنبع، كذلك لتقليل اؼب اطر اليت

 تقنيات االنتاج األنظف اؼب تلفة عرب مراحل حياة اؼبنتج.
 نظف في المؤسسة الصناعية: اإلنتاج األ55الشكل رقم

 
Source: Stéphane LE POCHAT, "Integration de l’eco-Conception dans les PME", Thèse doctorat, Ecole Nationale Supérieure 

d’Arts et Métiers Centre de Paris, 2005, p29  
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كيظهر من خالؿ الشكل أٌف تقنيات االنتاج األنظف تقـو بتتبع مصادر التلوث للتقليل منو، كالتقليل من العوادـ 
كيف األخَت ترٌكز على اؼب رجات بالتقليل من النفايات  ،نتاجثناء عملية التحويل كاإلكترشيد استهالؾ اؼبوارد أ

 نتاج. كيبكن إصباؿ فوائد تبٌٍت ىذه الوظيفة فيما يلي: عادة إُف دكرة اإلكتدكير كرسكلة اؼبواد القابلة لإل كاؼب ٌلفات
 ؛دمج االىتمامات البيئية يف عمليات التصميم 
  ؽبا؛ نسكابات كاالنبعاث العرضيةمنع اإلك د النفايات اػبطرة تولٌ  زبفيضإزالة  أك 
  ٌ؛، كزبفيض اؼبؤثرات على الصحةللم اطر ض العماؿ كالعامةزبفيض تعر 
 ؛زبفيض التكاليف اؼبتعلقة بإدارة اؼبواد كالنفايات اػبطرة كعملية الت لص منها 
 ؛ترشيد استهالؾ اؼبواد اػباـ كالطاقةك  جو تعزيز الكفاءة كاؼبنع من فقداف اؼبنت 
  اػباـ، مركرا باالست داـ األمثل ج، من مرحلة است الص اؼبواد و ؼبنتازبفيض الت ثَتات البيئية من خالؿ دكرة حياة

 .ؽبا إُف مرحلة إتالفها بشكل هنائي
 التأىيل البيئي للموارد البشرية -2

يتطٌلب تبٌٍت ـبتلف اؼبمارسات البيئية يف اؼبؤسسة تظافر جهود كٌل أصحاب اؼبصلحة فيها، كلعٌل أىم ركيزة يف 
 اؼبوارد إدارة نشطة اؼبضرٌة بالبيئة. كتقـوكعيهم دب اطر األعٌماؿ كرفع درجة ىذا التبٌٍت ىي االىتماـ بالتكوين البيئي لل

 األساسية اإلدارة البشرية اؼبوارد إدارة تعترب سياسات من تكوين كتوعية كربفيز للعاملُت حيث كتطبيق بإعداد البشرية
 صبيع بشؤكف هتتم هيف كبالتاِف .كربفيزىا كتدريبها كترقيتها اؼبؤىلة العاملة اليد جلب عن كاؼبسؤكلة اؼبؤسسة، يف

  .كاحملاسبة كالتطوير البحث ككذلك كتسويق إنتاج من الوظائف صبيع مستول على اؿالعمٌ 
 :1ما يلي ربقيق على عملها خالؿ من البشرية اؼبوارد كظيفة اىتمامات ضمن البيئي العنصر إدراج يبكن كعليو
 اؼبؤسسة؛ مستول على حساسة مناصب يف كتعيينهم كاختيارىم البيئية الت صصات ذكم العاملُت جلب 
 ؛ؼبؤسسةا اسًتاتيجية كضعيف  البيئي اعبانب راعاةدب كتوعيتهم العليا اإلطارات تكوين إُف هتدؼ خطة إعداد 
 األنظف  اإلنتاج نظاـ تبٍت أنبية دبدل كربسيسهم كالتسويق، اإلنتاج فيتيكظ مستول على العاملُت كتدريب تكوين

 الطويل؛ اؼبدل يف اؼبؤسسة ظبعة على االهبا  كأثرنبا األخضر كالتسويق
 اؼبؤسسة ثقافة ضمن مؤكدة بصفة كإدراجها البيئية الثقافة نشر. 

 المحاسبة الخضراء -3
 ظهرت احملاسبة اػبضراء نتيجة لكثرة التجاكزات كاؼبمارسات السلبية على البيئة، كجاءت أنبية ىذا النوع من

 ت ثَتات نشاط اؼبؤسسة على البيئة.احملاسبة من خالؿ اإلفصاح الدقيق عن 
 من البيئية تعٌددت مسميات ىذا النوع من احملاسبة مثل: احملاسبة اػبضراء، احملاسبةتعريف المحاسبة الخضراء:  .أ 

 القياس عملية كتكامل مشوؿ يات فهي تعٍتكاحملاسبة البيئية كاالقتصادية، لكن كأيا  كان  اؼبسمٌ  اؼبستدامة التنمية أجل
 باحتياجات للوفاء اؼبؤسسات سبارسها كاليت البيئة على اليت تؤثر كالربامج لألنشطة كاالقتصادم احملاسيب كاإلفصاح

                                                 

 .109مرجع سابق، ص ،طارؽ راشي 1



 املطتداوٛ ٔالتٍىٗٛ    ألصحاب   املضمحٛ  الٍّظسٙ اإلطاز                                        األّٔه الفضن

 

 

51 

 تكاليف كقياس ربديد"  ب هنا فَتكف البيئية احملاسبة ربديد مفهـو يف خخركف كيتوسع اجملتمع، يف اؼب تلفة األطراؼ
 السلبية البيئية اآلثار زبفيض البيئية اليت هتدؼ إُف اإلدارة صنع قرارات يف اؼبعلومات تلك كاست داـ البيئية األنشطة
 1.يلوث أكثر يدفع أكثر  منو دببدأ عمال كإزالتها البيئية كاألنظمة لألنشطة
 اليت البيئية األضرار عن ةاؼبعربٌ  التكاليف لكافة كتقييم ربديد عملية ىي اػبضراء احملاسبة ب ف القوؿ يبكن كعليو

 مث كمن ستهالكها،ا أك إست دامها عند بالبيئة تضر سلع بإنتاج لقيامها نتيجة أك ا،هب احمليطة للبيئة اؼبؤسسة بهاتسبٌ 
كتكتسي احملاسبة اػبضراء أنبية بال ة من  .اؼبالية ائمو الق يف عنها كاإلفصاح األضرار تلك لقيمة احملاسبية باؼبعاعبة القياـ

 إلعداد ـبتلف التقارير اؼبتعلقة بالتنمية اؼبستدامة.حيث تقدًن اؼبعلومات الضركرية 
 للقضايا اؼبؤسسة كشف عن عبارة ىي اؼبستدامة التنمية تقاريرالتقارير التي تقّدم في إطار التنمية المستدامة:  .ب 

 اإلفصاح من اإلستدامة تقرير كيتكوف اؼبستدامة، للتنمية األساسية الركائز كاليت تعترب كاإلقتصادية كاإلجتماعية البيئية
 توافر الشركة أعماؿ نتائج عن الثالثية التقارير تضمن اإلقتصادية، الناحية فمن .للمؤسسة اؼبتواصل األداء عن

 من النوع ىذا يهتم اإلجتماعية، الناحية من أما أصحاب اؼبصاٌف، لكل اؼبناسب يف الوق  اؼبالية كاؼبعلومات الشفافية
 كاؼبعايَت اؼبمارسات عن معلومات توفَت إُف كما ربتاج الشركات، فيها تعمل اليت للمجتمعات العاـ بالصاٌف التقارير

 ىامة موضوعات عدة جانب إُف اػبَتية، العاملُت كالتربعات بتعيُت اػباصة كاؼبمارسات اؼبهنية كالتنمية األخالقية
 ذلك يف دبا ؛الواسع دبفهومها البيئة على لشركةا أنشطة أثر فتتضمن البيئة على باألثر اؼبتعلقة اؼبعلومات أما .أخرل

كىناؾ أيضا ما يسمى بالتقرير  .2اإلنتاج كمواثيق كمعايَت اإلنتاج ىف اؼبوارد كاست داـ اؼبنتج ب ماف اػباصة البيانات
 أف يبكن كاليت الشركات، غبوكمة اعبديدة اؼبتطلبات إدارية يتم إقبازىا كتكييفها مع أداة اجملتمعي للمؤسسة، كىو

كجاء ىذا التقرير خلفا للتقرير اإلجتماعي، ىذا االخَت أصبؤ جزءن من التقرير  .اؼبمارسات ربسُت اذباه يف تذىب
تقدًن  من االنتقاؿ ؛ حيث مٌت من خاللوكاسعة الٌنطاؽ رةية تقدـ اعبديد اعبيل من اعبديد. كيعترب التقرير اجملتمعي أداة

 بشكل ي خذ يف اغبسباف كل تصورات البشرية اؼبوارد نوعي يبٌر بتطوير ذات تقييم رقمية إُف تقدًن ميزانية ميزانية
 . 3اؼبباشر أحادية داخلية إُف رةية شاملة لعالقة اؼبنٌظمة مع ؿبيطها كما ينتقل من رةية اؼبصلحة، أصحاب

 التسويق األخضر -4
 كذلك التسويقية فبارساهتا يف كاألخالقية االجتماعية دبسؤكلياهتا النظر إُف إعادة األعماؿ منظماتلقد توجه  

 عرؼ التسويق، من جديد بنمط االىتماـ بدأ ىنا كمن ة.التسويقي اسًتاتيجياهتا يف بارزة أنبية البيئي البعد بإعطاء
 .التسويقية األنشطة فبارسة يف البيئية باؼبسؤكلية القوم االلتزاـ حوؿ يتمحور األخضر، بالتسويق

                                                 

 المؤسسات لبعض دراسة المستدامة التنمية ومعايير مبادئ لتجسيد الشركات حوكمة مجال في التدقيق وظيفة دور تطور" فاتؤ غالب، 1
  .127، ص2011سطيف، التسيَت، جامعة  كعلـو العلـو االقتصادية يف الدكتوراه مدرسة إطار يف ماجستَت مذكرة "،الصناعية

 .97، صالسابقاؼبرجع  2

3 Catherine Bodet et Dominique Picard," Le Bilan Sociétal : de la prise en compte des intérêts contradictoires des parties 

prenantes à la responsabilité sociétale", Réseau « Développement durable et territoires fragiles », 2006, P3  Document 

accessible en ligne sur : http://developpementdurable.revues.org/1615, le 17/04/2012, 12:53.   

http://developpementdurable.revues.org/1615
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" عملية  التسويق األخضر على أنٌو  AMAو ؼ اعبمعية التسويقية األمريكيةتعرٌ : األخضرتعريف التسويق  .أ 
 Darymple كيعرٌفو، دراسة النواحي االهبابية كالسلبية لألنشطة التسويقية كأثرىا على تلويث البيئة كاستنفاد الطاقة "

 .1"مدخل إدارم يهدؼ إُف ربقيق اؼبوازنة بُت حاجات الزبائن كمتطلبات البيئة كىدؼ الرحبية" على أنٌو Parsonك
  :2يتمحور التسويق األخضر حوؿ أربع أبعاد رئيسية ىي: أبعاد التسويق األخضر .ب 

 التسويق ضمن النفايات مع التعامل يف التقليدم اؼبفهـو ت َت لقد تقليلها: أو النفايات أّوال: الوصول إلى إلغاء
 منها الت لص كيفية من بدال األدىن أك باغبد نفايات بدكف سلع كإنتاج تصميم على الًتكيز أصبؤ حيث األخضر،

  ا. هب نفعلو هبب ما ال نفايات بدكف سلعا أف ننتج ىو أف اؼبهم أم .اإلنتاجية كفاءةالرفع  خالؿ من
 اإلنتاج حبيث يعتمد البيئي، االلتزاـ ؼبفهـو اإلنتاج تكنولوجيا مواكبة يف يتمثل :جو المنت مفهوم تشكيل إعادةثانيا: 
 نفسها اؼبنتجات تدكير ضركرة عن فضال .منها األدىن اغبد كاستهالؾ بالبيئة، ضارة غَت خاـ مواد على كبَت بشكل

 كإعادهتا تفكيكها يبكن حيث بالنهاية مصنعها  إُف لتعود منها، اؼبعمرة كخاصة است دامها من اؼبستهلك انتهاء بعد
 .للتدكير كقابلة للبيئة صديقة خاـ مواد على فيعتمد الت ليف م لقة أما حلقة أخرل ضمن مرة الصناعة إُف

 كىذا ا.منه قريبا يكوف أك اغبقيقية تكلفتو جو اؼبنت سعر يعكس أف هبب ة:والتكلف السعر بين العالقة وضوحثالثا: 
 دبا السلعة  من عليها وبصل اليت القيمة يوازم أف هبب (اؼبستهلك على اغبقيقية يبثل التكلفة  السلعة سعر أف يعٍت
 .أخضر جو اؼبنت كوف عن الناصبة اؼبضافة القيمة ذلك يف

 قد سوقية فرصة يشكل األخضر التسويق أف اؼبنظمات من العديد أدرك  لقد :مربحا أمرا البيئي التوجو جعلرابعا: 
 السريع، الكسب لتحقيق السوؽ يف تتنافس ماتاؼبنظٌ  معظم إف الواقع، يف ة.مستدام كلردبا تنافسية ميزة اؼبنظمة سبنؤ

 اسًتاتيجيان. تنافسيان  منفذان  يعترب ىذا أف يدرؾ السوؽ يف كاؼبتمعن ،البيئة على السلبية اآلثار عن النظر ب ض
 البحث والتطوير واإلبداع في إطار االستدامة -5

 ر تقـو على مفهـو اؼبوارد الدنيادر اليابانيوف رةية جديدة للهطوٌ  ،اؼبدخل اإلنساينالقائمة على تجربة العلى ضوء 
النفايات، اؼب زكف، اؼبنتجات اؼبعيبة،  العمل على الوصوؿ إُف العدد صفر من:أم  ؛اؼبطلقة أك اؼبفهـو اؼبثاِف

فيما يسمى بنموذج األصفار  بية يف اؼبؤٌسسة،التسليم كحىٌت اؼبعامالت االنسانية السل خجاؿ ،األكراؽ األعطاب،
 شكل تكاليفينعكس يف فبٌا  ؛إزالة كل أشكاؿ اؽبدريقـو ىذا النموذج على ك  . les sept zerosالٌسبع و 

كربقيق ىوامل  ،... كبالتاِف اىتم  ىذه األفكار بالتحكم يف تكاليف اؼبؤسسة من جهة،زبزين، نقل من فضة من
ترشيد استهالؾ الطاقة كاؼبوارد الطبيعية ككذلك  ،طريق إعادة تدكير اؼبنتجات اؼبعيبة عنكذلك  لخر أ جهةربؤ من 

 كما أفٌ  .3كىي تقنية إُف حد ما صديقة للبيئة و"نػػانػػالتقنية "كذلك باستحداث تقنيات جديدة أطلق عليها اسم 
 إنتاج كأساليب منتجات إُف ن من التوصلفهو يبكٌ  فعالية يف ؾباؿ االستدامة، األكثر الوسيلة كبوصفو اإلبداع

                                                 

 .44، ص  2007األردف،  –الطبعة العربية ، عماف  ، "التسويق األخضر" ،تامر البكرم ، اضبد نزار النورم 1
منشورة على الواب:  ، مقالة6ص   التسويق األخضر توجو العالم في القرن الواحد والعشرين"،، "الصمادم سامي 2

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan026426.pdf  ،18/04/2012، 15:10 
 .27، ص2003دار كائل للنشر ك التوزيع، الطبعة األكُف، عماف،  ،"الخصائص و التجارب الحديثة(إدارة االبتكار )المفاىيم و "، قبم عبود قبم  3

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan026426.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan026426.pdf
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 اؼبستدامة، التنمية دببادئ يكوف مقيدا أف ينب ييف نشاطهاكالٌذم  كاالستمرار البقاء على اؼبؤسسة يساعد ما جديدة؛
 :اآلتية العناصر كيشمل اؼبنافسُت من أسرع كبطريقة البيئية الزبائن غباجات استجابة أكثر يكوف أم أف

 عن مستداما يكوف جديد أخضر منتج أك خضراء عملية إُف : كذلك من خالؿ التوصلوالمنتجابتكار العملية  .أ 
 .اؼبكلفة الكهربائية الطاقة أك األحفورم الوقود من بدال اإلنتاجية العملية يف الشمسية مثال الطاقة إدخاؿ طريق

 يف  حصل كما بيئيا؛ ضررا أقل لتكوف اغبالية اؼبنتجات على التحسينات : من خالؿ إجراءالتحسين المستمر .ب 
 إحدل قياـ ذلك لىع ككمثاؿ. كاؼبياه للطاقة أقل الستهالؾ كذلك احملركات على تكنولوجيات أدخل الذم التعديل
 بثالث اإلقالع عند الضوضاء   ػبفض767boeingو ؿبركات ىي ؿبسنة ؿبركات باست داـ اعبوية اػبطوط شركات
 اجملاكرة للمناطق الطائرات ربدثو الذم اإلزعاج من للتقليل كذلك  (boeing747)بنموذج مقارنة كنصف مرات

 اؼبطارات بعض است داـ مثل اآلف حىت أخضر بديل إُف فيها التوصل باإلمكاف يكن َف حاالت قبد كما.للمطارات
 .الطائرات يف التلوث معاعبة يف اؼبلوث ال ليكوؿ مادة

سوؼ يقود  -إدارات خاصة بكل كظيفة أك االىتماـ هبا ضمنيا سواءن بإنشاء-إٌف تبٌٍت اؼبؤسسة ؽبذه الوظائف 
يواطىنة. لكن ترصبة ىذه 

اؼبؤسسة ال ؿبالة إُف ربقيق كتفعيل مبادئ التنمية اؼبستدامة فيها كاالرتقاء هبا إُف مصاؼ اؼب
 يتطٌلب إرادة ككعي كبَت من طرؼ إدارة اؼبؤٌسسة. اؼبفاىيم كالتقنيات على أرض الواقع

 االقتصادية للمؤسسة بالنسبة رابح كرىان المستدامة ثالث: التنميةالمطلب ال
أضح  التنمية اؼبستدامة اليـو مفهوما ال يبكن عزلو عن الواقع االقتصادم سواء على اؼبستول الكٌلي أك على 

اؼبؤسسات لتبٍت ، كقد رأينا يف اؼبطلب السابق ؾبموعة من الوظائف كاؼبمارسات اليت تقـو هبا ىذه اعبزئيستول اؼب
 .  ذلككنوٌضؤ ىنا الفوائد أك اؼبزايا اليت يبكن للمؤسسة االقتصادية اكتساهبا من جرٌاء  ستدامة فيها.الفكرة التنموية اؼب

 التنمية المستدامة لتحسين األداء في المؤسسة -5
كباعتبار أهٌنا سبٌس كٌل -ارسات إٌف تبٌٍت اؼبمارسات اؼبتعلقة بالتنمية اؼبستدامة من ش نو أف وبٌسن أداءىا؛ فهذه اؼبم

على صبيع األصعدة  -خاصة على اؼبدل البعيد –ستٌؤدم ال ؿبالة إُف ظهور نتائج جٌيدة  -جوانب ككظائف اؼبؤسسة
كبالتاِف الوصوؿ إُف أداء متمٌيز ؽبا. كتكمن أنبية انتهاج ىذه اؼبمارسات أكثر يف اعبانب االجتماعي كالبيئي من 

كربقيق اؼبواطنة، كبذلك تكوف اؼبؤسسة يف كضع مريؤ من خالؿ  ؤسسة ذباه أصحاب اؼبصلحةصورة اؼب خالؿ ربسُت
االىتماـ برأس اؼباؿ االجتماعي الذم يتكوف من السمعة ككالء العمالء... ككٌل ىذا سينعكس بالضركرة على 

باإلضافة إُف ما سبق، سبٌكن . 1اعبوانب االقتصادية من خالؿ ربقيق األرباح كربقيق البقاء كاالستمرارية للمؤسسة
االبتكارات اعبديدة لت يَت الوسائل كالطرؽ االنتاجية عبعلها تتالءـ مع تطٌلعات أصحاب اؼبصلحة كمع البيئة، كل 

 ت َتات اليت ربدث فيها.يئة الكٌلية للمؤسسة كالتنٌبؤ بالكاالحتكاؾ بالب معهمىذا ال يتٌم إال من خالؿ اغبوار 
 لّتحّكم في التكاليفالتنمية المستدامة ل -2

للمعدات  اعبيدة بالصيانة ذلك كيكوف. تكاليفها يف تتحكم اليت ىي البيئية الفعالية تطبق اليت اؼبؤسسة إف
من  التقليل إُف يؤدم فبا الطاقة يف باالقتصاد أيضا كوفكي ،اإلنتاجية العملية أثناء تنجم قد اليت اػبسائر كبتحليل

                                                 

1 Pour une entreprise "Durable",  Deuxième partie, angatsha juillet 2008, p8 
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اؼب اطر. كما  ضدٌ  الت مُت عن الناصبة اؼبصاريف مراجعة خالؿ من تكوف لم اطرل اعبيدة اإلدارة مٌث إف .االستهالؾ
أف  انهبإمكا اؼبستدامة للتنمية منهجية يف تن رط اليت فاؼبؤسسة ؛البيئي اعبانب يتعدل التكاليف يف محكٌ التٌ  أفٌ 

  .1اؼبستمر التحسُت عملية على باالعتماد العمل حوادث دبحاربة ذلك كيكوف االجتماعية التكاليف يف تتحكم
  الحوار مع أصحاب المصلحةالتنمية المستدامة ب -3

 من التقصَت من نوع فهناؾ؛ الكايف االىتماـ االتصاؿ لعمليات تعطي ال انهأ اؼبؤسسات على يالحظ ما أىم إف
 فبارسة إفة. ك ؼبؤسسا ال َت بو ىبص الذم االىتماـ مدل على تتعرؼ أف يبكنها ال بذلكك  ،ؿالمجا ىذا يف جانبها
 األطراؼ إشراؾب مطالبة بذلك فهي ؛إلعالـاك  التحاكر على ىاوبفزٌ  أف هبب اؼبؤسسات مستول على اؼبستدامة التنمية
 مصلحة باؼبؤسسة تربطها اليت كاعبهات األش اص كل ىم األطراؼ ةالءبه اؼبقصودك  ،ةالعملي ىذه يف اؼبصلحة ذات
 ذلك كوفيك  االتصاؿ يفا جديد اأسلوب اؼبؤسسة منتنتظر  األطراؼ اتوى إف ؛رمباش غَت أك مباشر بشكل كاف سواء

 تعلن حبيث ذلك من تستفيد أف للمؤسسة يبكنك  )الشفافية (كدكف تكاليف عناء دكف اؼبعلومات على باغبصوؿ
 .2كاحد خف يف كالثقة الشراكة بذلك فتحقق مصلحتهم ىبدـ نشاطها أف للجميع

 مفاتيح جاذبية منتجات المؤّسسة ومالءمتها بيئياجودة المنتجات  -4
إٌف فبارسات االنتاج األنظف يف اؼبؤسسة االقتصادية هبعل منتجاهتا متمٌيزة عن منتجات غَتىا من اؼبؤسسات، 
 كيتوٌقف ىذا التمٌيز على درجة الوعي كمبٌو اغبٌس البيئي لدل اؼبسٌَتين كالعٌماؿ من جهة، كاؼبستهلكُت كاجملتمع بصفة
عامة من جهة أخرل. كاؼبالحظ اليـو أٌف البلداف اليت خاض  أشواطا نسبية يف تبٌٍت فبارسات التنمية اؼبستدامة يف 

ئة كعلى صٌحة اإلنساف، كىو ماجعل الصناعة يمؤسساهتا كؾبتمعاهتا؛ سرعاف ما تنامى الوعي فيها باؼب اطر على الب
وازم مع تطٌور كاٌتساع سوؽ اؼبنتجات اػبضراء كاليت يٌتجو إليها اػبضراء يف تطٌور مستمر هبذه البلداف كذلك بالت

، كما أٌف اؼبؤٌسسة اػبضراء يف ظٌل اجملتمعات الواعية 3أغلب اؼبستهلكُت متحٌملُت بذلك الٌتكلفة الزائدة لصناعتها
 تداكؿ الكبَت ألسهمها.تكوف مقصدا لالستثمار اؼبسؤكؿ؛ كىذا ما يوٌفر ؽبا التمويل الاٌلـز الستثماراهتا من خالؿ ال

 رأس المال االجتماعيالتنمية المستدامة ل -5
كىو  ،أىم أصناؼ رأس اؼباؿ يف العصر اغبديث كأكثرىا غموضا على اإلطالؽمن رأس اؼباؿ االجتماعي  يعد  

األش اص كال يف الواقع اؼبادم  لدلألنو ال يوجد لدل اؼبؤسسة االقتصادية ىبتلف عن الصور األخرل لرأس اؼباؿ 
يف تراكم ىذا الصنف من رأس اؼباؿ مفتاحان لنمط جديد من التنمية  كييعد  ، كإمبا يف العالقات االجتماعية بُت األفراد

األنبية القصول لرأس اؼباؿ  كإفٌ  .4ىي األكثر إنسانية كاستدامة يف نفس الوق اؼبؤسسات االقتصادية؛ ىذه التنمية 
ب، كىو ما يهيئ البيئة الصاغبة كاؼبركٌ  تنبع من كونو أحد العناصر اؼبكونة لدالة اإلنتاج دبفهومها اعبديد االجتماعي
  .أفراد اجملتمعاؼبؤسسة ك كعلى صعيد خخر يعزز رأس اؼباؿ االجتماعي الثقة بُت  ،مستداـ إقتصادمو  لتحقيق مبوو 

                                                 

المؤسسات االقتصادية مع اإلشارة إلى الوضع الراىن التنمية المستدامة والتحّديات الجديدة المطروحة امام "، عبد الٌرضبن العايب، الشريف بقة  1
 11، 10ص، 2008أفريل  8ك 7مداخلة يف اؼبؤسبر العلمي الدكِف: التنمية اؼبستدامة كالكفاءة االست دامية للموارد اؼبتاحة، جامعة سطيف، أياـ  ،"للجزائر

اؼبرجع نفسو  2  

3 Pour une entreprise "Durable", op.cit, p 9,10 

4 idem 
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 خالصة الفصل 
اؼبصلحة ككذلك اإلطار اؼبفاىيمي للتنمية اؼبستدامة كتتٌبع كيفية تطبيق بعد التطٌرؽ إُف اإلطار الفاىيمي ألصحاب 

  ىذه األخَتة على مستول اؼبؤسسات االقتصادية؛ يبكننا است الص ما يلي:
 "كان  البداية بظهوره  . مدل تارىبو على الت صصات من كضع  أسسو يف العديد أف مفهـو "أصحاب اؼبصلحة

 النظم، إضافة إُف نظرية االسًتاتيجي، ار نشاطها يف اجتماع ستنفورد، إُف الت طيطكضركرة  لبقاء اؼبؤسسة كاستمر 
َف يتبلور يف شكلو الٌنظرم اغبديث  لكٌن ىذا اؼبفهـو التنظيم. كنظرية للشركات االجتماعية يف اؼبسؤكلية است دامو
 كىو صاحب نظرية أصحاب اؼبصلحة؛ Edward Freemanعلى يد  1984حىت عاـ 

   البٌد على اؼبؤسسة من ربديد أصحاب اؼبصلحة فيها بشكل دقيق كمعرفة دائرهتم؛ ىذه الدائرة اليت عرف  توٌسعا
، كلعٌل إدخاؿ األجياؿ اؼبستقبلية يف ىذه الدائرة ىو من أرقى ما كصل إليو اؼبنظٌركف يف ىذا  على مٌر تاريخ اؼبفهـو

 ,Ronald mitchellعا كبَتا لكن يبكن األخذ بتصنيف اجملاؿ. كما أٌف تصنيفات ىذه األطراؼ عرف  تنوٌ 

bradley agle خَت ىو ؼبلٌحة. غَت أٌف تصنيف فريباف األكخخركف القائم على صفات الشرعية، السلطة كالضركرة ا
 يُت، يف حُت قبد ىذه القوةاسساألقرب إُف الواقع حبكم القدرة الكبَتة على الت ثَت يف اؼبؤسسة من قبل األطراؼ األ

 بشكل أقٌل عند الثانويُت؛
   أبعاد إدارية تبحث يف كيفية خلق قيمة تشاركية بُت اؼبصاٌف ك أٌف نظرية أصحاب اؼبصلحة مٌت كضعها على أسس

 اؼبتضاربة كأخرل أخالقية تقـو على مبدأ اإلنصاؼ، غَت أٌف ىذه األبعاد متداخلة كمتكاملة فيما بينها. 
   كضع  نظرية أصحاب اؼبصلحة مبوذجا جٌيدا يشرح العالقات كالت ثَتات اؼبتبادلة بُت اؼبؤسسة االقتصادية

كأصحاب اؼبصلحة بشكل موٌسع كمتكامل؛ غَت أف ىذه النظرية كك َتىا من النظريات عرف  نقائص كانتقادات 
 اعها للتجريب. لعٌل أنٌبها ىو صعوبة التفرقة فيها بُت اؼبسؤكليات ككذلك صعوبة إخض

   أٌف ىناؾ الكثَت من التقاطعات بُت مبادئ نظرية أصحاب اؼبصلحة كمبادئ التنمية اؼبستدامة؛ ىذه األخَتة اليت
صادم. كما يبكن القوؿ أهٌنا اغبٌل اؼبثاِف ؼب تلف تأصبح  فبارساهتا كتطبيقاهتا ضركرة ال يبكن عزؽبا عن الواقع االق

ية كالبيئية على اؼبستويُت الكٌلي كاعبزئي نتيجة اشتماؿ أبعادىا على الكفاءة االجتماع ،اؼبشاكل االقتصادية
االقتصادية كالعدالة كاإلنصاؼ االجتماعي كالبيئي؛ إضافة إُف البعد الزمٍت الذم يرٌكز على ضركرة ترؾ موركث 

الشماؿ كاعبنوب، ككٌل ىذا لألجياؿ الالحقة كالبعد اؼبكاين الذم يضمن اؼبساكاة كالعدالة يف التعامالت بُت دكؿ 
 يف إطار الًتكيز كذلك على هتيئة اعبٌو السياسي اؼبالئم للتنمية.

   أٌف ىناؾ كظائف كفبارسات ـبتلفة هبب على اؼبؤسسة مراعاهتا لتبٌٍت اؼبسار التنموم اؼبستداـ كاؼبشاركة يف تطبيقو
كمن ش هنا أف تعود باؼبنفعة  ،مصاؼ اؼبواطنة على اؼبستول اعبزئي؛ فبارسات ذبعل اؼبؤسسة االقتصادية ترتقي إُف

عليها من خالؿ تعزيز رأس ماؽبا االجتماعي كربسُت صورهتا كؿبافظتها على البيئة باعتبار أٌف التنمية اؼبستدامة على  
خاصة -ىذا اؼبستول تعٍت العمل على تلبية احتياجات أصحاب اؼبصاٌف كالذم سينعكس يف صورة كفاءة اقتصادية 

 كأداء أكثر فعالية يضمن ؽبا بقاءىا. -ؼبدل البعيدعلى ا
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التطٌرؽ إُف كٌل من اإلطار اؼبفاىيمي ألصحاب اؼبصلحة كالتنمية اؼبستدامة يف ىذا الفصل، ن يت يف الفصل  كبعد
الثاين إُف البحث يف صبلة اؼبمارسات اليت ت خذ باغبسباف تطلعات كخراء أصحاب اؼبصلحة يف إطار إدارة أصحاب 

تتعٌدد اآلراء ك لحة كالتعامل معهم، كدراسة مدل مسانبتها يف تبٌٍت الٌنهج اعبديد للتنمية يف إطار االستدامة. اؼبص
كاؼبصطلحات بُت اؼبنظٌرين كاؼبفٌكرين، فمنهم من يصطلؤ عليها "إدارة العالقة مع أصحاب اؼبصلحة" كمنهم من 

الشائع كالذم يتبٌناه فريباف كخخركف ىو مصطلؤ "إدارة غَت أٌف اؼبصطلؤ  ،يصطلؤ عليها " حوكمة أصحاب اؼبصلحة"
 "، يف إشارة إُف كيفية تسيَت كربليل تطٌلعاهتم كمطالبهم Stakeholders Managementأصحاب اؼبصلحة و

مي كإدارة عالقة الت ثَت اؼبتبادؿ بُت اؼبنٌظمة كىاتو األطراؼ. كيصٌر ىذا التٌيار على إدماجها كإدارة ضمن اؽبيكل التنظي
  للشركات باعتبار األنبية القصول للممارسات اؼبتعلقة هبا يف بقاء اؼبؤسسة كاليت ت يت من أنبية أصحاب اؼبصلحة.



 

 

 

 :الّثانيالفصل 

إدارة أصحاب املصلحة 

ستدامة  ي  أبعاد التننية امل لتفعيل 

املؤسسة  االقتصادية 
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 تمهيد
يف  تتقاطع مفاىيم أصحاب اؼبصلحة تقاطعات كثَتة مع اؼبفاىيم كاؼببادئ اؼبتعٌلقة بالتنمية اؼبستدامة، ككما رأينا

الفصل األٌكؿ فإٌف أىٌم ىذه التقاطعات تكمن يف تبٌٍت كليهما ؼببدأ اإلنصاؼ؛ كمبادئ العدالة االجتماعية، إضافة إُف  
كوف التنمية اؼبستدامة يف األصل كيف تطبيقها على اؼبستول اعبزئي ترتكز على تلبية احتياجات أصحاب اؼبصلحة. 

نظرية أصحاب اؼبصلحة كأدبياهتا ىي توسيع دائرة أصحاب اؼبصلحة  كلعٌل أىٌم ت ثَتات التنمية اؼبستدامة على
كإدخاؿ مبادئ التضامن كاؼبشاركة. لكن كبعد أف رأينا ـبتلف الت يَتات اليت طرأت على الوظائف التقليدية 

اب للمؤسسات االقتصادية لتبٌٍت التنمية اؼبستدامة، كباعتبار أٌف ىذه الوظائف يشارؾ فيها بالضركرة كٌل أصح
اؼبصلحة كٌل بطريقتو؛ فال بٌد من كجود تقاطعات أخرل بُت اجملالُت، خاصة كأنٌنا رأينا أٌف للتنمية اؼبستدامة 
اسًتاتيجيات البد أف زبٌطط كتنٌفذ كتراقب، كربتاج ىذه اإلسًتاتيجيات يف ـبتلف اؼبراحل إُف من يصي ها؛ كىنا قبد 

كىنا قبد أصحاب اؼبصلحة االقتصاديُت، كأخَتا مراقبتها؛ كىنا قبد  أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت، كإُف من ينٌفذىا؛
 أصحاب اؼبصلحة اجملتمعيوف.

كلعٌل أىٌم تساةؿ يطرح لتحديد اجملاؿ الٌدقيق ؽبذه التقاطعات ىو كيف يبكن تفعيل مسانبات أصحاب اؼبصلحة 
قودنا يف اإلجابة إليو إُف البحث يف ؾباؿ لتطبيق فبارسات التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسة االقتصادية؟ ىذا السؤاؿ ي

خخر كىو إدارة أصحاب اؼبصلحة أك تسيَت العالقة مع أصحاب اؼبصلحة. كتتعٌدد التسميات باختالؼ اؼبنظٌرين لكٌن 
األنسب كالشائع ىو اؼبصطلؤ األٌكؿ كالذم يتبٌناه فريباف كخخركف. كمن ش ف البحث يف ىذا اجملاؿ أف يربز لنا أىٌم 

ات اليت يبكن أف يقٌدمها أصحاب اؼبصلحة للتنمية اؼبستدامة، ككذا كيفية تسيَت دكرىم يف ـبتلف كظائفها يف اؼبسانب
اؼبؤسسة، ككيفية نشر ثقافتها ضمن اإلطار اؼبوٌسع ؽبم. كؼبعاعبة ىذه الٌنقاط كأخرل ارت ينا تقسيم ىذا الفصل إُف 

  أربع مباحث كالتاِف:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دارة أ حص  اب املصلحة املبحث ال ّول: ا 

املبحث الثّاين: مساهامت أ حصاب املصلحة مضن التمنية املس تدامة يف املؤسسة 

 الاقتصادية

دارة أ حصاب املصلحة مضن وظائف التمنية املس تدامة  املبحث الثّالث: ا 

دارة أ حصاب املصلحة   املبحث الّرابع:  تقارير التمنية املس تدامة وا 
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 أصحاب المصلحةإدارة : األّول المبحث 
"إٌف إدارة أصحاب اؼبصلحة ىي مفتاح بناء كقيادة شركات كبَتة كناجحة"؛ ىكذا عرٌب إدكارد فريباف عن أنبية 
إدارة أصحاب اؼبصلحة يف اؼبؤسسات االقتصادية، كلالطالع بشكل مفٌصل على فبارسات ىذه اإلدارة كأنشطتها 

ة أصحاب اؼبصلحة كمرتكزاهتا يف اؼبؤسسة االقتصادية؛ ارت ينا تسليط كؿباكلة البحث يف كيفية تطبيق مبادئ نظري
 الضوء على مفهـو إدارة أصحاب اؼبصلحة كأىٌم مراحلها يف اؼبؤسسة.

 المطلب األّول: مفهوم إدارة أصحاب المصلحة
العالقات اؼبتشابكة يعٌرؼ فريباف كخخركف إدارة أصحاب اؼبصلحة على أهٌنا: صبيع اؼبمارسات اليت تعمل على فهم 

بُت اؼبؤسسة كأصحاب اؼبصلحة كربليل التفاعالت الناذبة عنها ػبلق القيمة كازٌباذ القرارات االسًتاتيجية تبعا ؽبذا 
. كيرل فريباف بضركرة إدراج ىذه اؼبمارسات رب  سقف إدارة مستقلة يف اؼبؤسسات االقتصادية أك على 1التحليل

 األقٌل فبارستها بشكل ضمٍت. 
كسيلة لفهم النظاـ االجتماعي للمؤسسة من خالؿ ربديد  اعلى أهنٌ كذلك   أصحاب اؼبصلحة كتعٌرؼ إدارة

 ذات األنشطة . كما تعٍت مراقبة2الفاعلُت الرئيسيُت أك أصحاب اؼبصلحة كتقييم مصاٌف كل منها يف سياؽ معُت
كمعرفة  اؼبصلحة، أصحاب مع العالقات كإدارة تسجيل للمست دمُت اجملتمعية للمؤسسة، كتتيؤ بالعالقات الصلة

 قبل كحلها اؼبشاكل استباؽ إُف كهتدؼ أك التهديد الذم تتعٌرض لو اؼبؤسسة من ًقبىل ىاتو األطراؼ، الدعم مستول
كتست دـ يف ىذا التحليل أدكات ـبتلفة لتحديد ككصف أصحاب اؼبصلحة كفقا  .على سَت أنشطتها تؤثر أف

 .3ػبصائصهم، صلتهم كمصاغبهم
كيبكن كضع تعريف إلدارة أصحاب اؼبصلحة انطالقا فبا سبق كاعتمادا على ـبتلف األفكار اؼبستوحاة من اؼبراجع 
يف ىذا اجملاؿ كالتاِف: إدارة أصحاب اؼبصلحة ىي ؾبموعة من اؼبمارسات اؽبادفة إُف إدراج كتفعيل كمشاركة كٌل 

لكي تلقى ىاتو القرارات كاألنشطة الٌدعم كالقبوؿ من أصحاب اؼبصلحة يف قرارات كأنشطة اؼبؤسسة االقتصادية 
طرفهم، كتشتمل ىذه اؼبمارسات على: ربديد أصحاب اؼبصلحة، إنشاء حوار بٌناء كمعرفة تطلعاهتم، معرفة أكلويات 
التعامل معهم كإنشاء ؾباؿ للتفاكض ككضع خارطة أصحاب اؼبصلحة كاتباع االسًتاتيجيات الالزمة لكٌل خانة منها 

تنفيذىا كمتابعتها كالعمل على ربسُت نتائجها باستمرار؛ كذلك يف إطار جٌو من اغبوار كالشفافية كاإلفصاح. أم  مع
بعبارة أخرل فإدارة أصحاب اؼبصلحة ىي إدارة اسًتاتيجية ترتكز أساسا على أصحاب اؼبصلحة كتعمل على ربقيق 

 أكرب قدر فبكن من التوازف بُت اؼبصاٌف اؼبتضاربة.
ربديد  تنطلق منكاليت التعٌرؼ على فبارساهتا كجب  اكإقباح نتائجه ز رباليل إدارة أصحاب اؼبصلحةاكإلقب

وضع خارطة أصحاب اؼبصلحة مركرا ب ،أكلويات التعامل معها ككذا مكاحتياجاهت ممعرفة تطٌلعاهتك أصحاب اؼبصلحة 

                                                 

1 R. Edward Freeman, Jeffrey S. Harrison, Andrew C. Wicks, op. cit, p3, 4 

2 Adriana Herrera et Maria Guglielma da Passano, "Gestion alternative des conflits fonciers", organisation des nations unies 

pour l’alimentation et l’agriculture, rome, 2007, p52 

3 http://www.boreal-is.com/fr/Logiciel-Gestion-Parties-Prenantes.php  le 21/05/2012, 15:25 

http://www.boreal-is.com/fr/Logiciel-Gestion-Parties-Prenantes.php
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يف إطار عاـ كىو بناء اغبوار مع أصحاب اؼبصاٌف مثٌ  ، ككٌل ىذا يتمٌ رطةاكاالسًتاتيجيات اليت هبب تبنيها تبعا ؽبذه اػب
 تقدًن نتائج إدارة أصحاب اؼبصلحة كنشرىا يف التقارير.

 : تحديد أصحاب المصلحةالثّانيالمطلب 
يعٌد ربديد أصحاب اؼبصلحة اػبطوة األكُف يف ربليلهم، كتيعٌت ىذه اػبطوة بتجميع كٌل األش اص كاعبماعات 

اؼبؤسسة. كما يبكن القوؿ أٌف تصنيفات  على اليت يبكن أف تؤثر بشكل مباشر أك غَت مباشركالكيانات مات كاؼبنظٌ 
أصحاب اؼبصلحة سواء اجملموعات الرئيسية أك الفرعية تساعد يف القياـ هبذه اػبطوة وييذكىر أٌف بعض األطراؼ 

ذه اػبطوة تعترب كقاعدة لعملية التحليل أصحاب اؼبصلحة تكوف ؿبددة سلفا على أساس اؼبتطلبات التنظيمية . كى
فيما بعد، ككٌلما كاف التحديد دقيقا كلما كاف التحليل أعمق ل ايات كأىداؼ ىاتو األطراؼ، درجة الضرر الذم 

 يبكن أف يلحق هبم ككذلك مدل ت ثَتىم على نشاط اؼبؤسسة.
هبب أف تتجٌنب اؼبؤسسة  ؛لطرؽمن ا ىناؾ أساليب ـبتلفة لتحديد أصحاب اؼبصلحة، لكن كباست داـ أمٍّ 

ل است داـ الوقوع يف خط  نسياف أك هتميل طرؼ من أصحاب اؼبصلحة كبذؿ كل اعبهود لذلك. كما يبكن أف يقلٌ 
 مزيج من ىذه الطرؽ من األخطاء احملتملة. كفيما يلي أىٌم الطرؽ اؼبتبعة لتحديد أصحاب اؼبصلحة:

 العصف الّذىني .1
على أنٌو تقنية تقـو من خالؽبا ؾبموعة من  (Brainstorming)الذىٍت  عٌرؼ عصف األفكار أك العصفيي 

خالؽبا طرح عدد من األفكار حوؿ مشكلة  الباحثُت أك اؼبدراء التنفيذيُت أك اؼبهتمُت باالبتكار بعقد جلسات؛ يتمٌ 
العناف لل ياؿ كخلق أفكار  حيث ييرح ب ب م فكرة مهما كان  غريبة، كذلك سعيان لفكٌ  ؛ما ب سلوب حر كمشجع

م تشهده تكنولوجيا اؼبعلومات، أصبح  اللقاءات اإللكًتكنية كاالجتماعات عن طور الذٌ مع التٌ ك  .1جديدة كإبداعية
 عد مبطا شائعان يف العصف الٌذىٍت. كمن األسباب اليت تقوم فرص قباح ىذه التقنية نذكر:بي 
 مرأل اعبميع؛عرض األفكار على ك  ربديد غرض اعبلسة بدقٌة 
 .تشجيع األعضاء على تطوير كربط أفكار بعضهم البعض كذبنب التقييم أك النقد 

اذ خطوة ربديد أصحاب اؼبصلحة. من خالؿ ىذه العملية يتم دة الزبٌ كيعٌد أسلوب العصف الذىٍت مقاربة جيٌ 
، تؤثٌر فيها كتت ثٌر  اؼبؤسسةتشارؾ ب م شكل من األشكاؿ يف التعرؼ على أظباء األفراد أك اؼبنظمات اليت يبكن أف

 .2باؼبشاكل أك اؼبكاسب الناصبة عن نشاطها
استراتيجية موريس الندي ) .2

Maurice Landryفي تحديد أصحاب المصلحة ) 
 :3طريقتُت يف ربديد أصحاب اؼبصلحة تتمثالف يف Maurice Landryحٌدد 

                                                 

1 Arthur B.VanGundy, "Getting to Innovation", American Management Association, New York, 2007,  P 174,185. 

2 Simon Goulet, Salah Chahib,i Mathieu Möller, Youssef Fokri, Sébastien Topping, "La gestion des parties intéressées", 

Démarches d’intervention sur les problèmes complexes en SIO – 6028, p15,16, Document accessible en ligne sur: 

http://agora.ulaval.ca/~sigou15/sio-6028/travail/Gestion-des-parties-interessees-finale.doc,   le 17/03/2012, 20:30  
 Directeur développement de projets chez AECOM Tecsult canada. (AECOM est un fournisseur mondial de services techniques 

professionnels et de gestion-conseil dans le transport, l’environnement, l’énergie, l’eau et les services gouvernementaux). 
3 idem 

http://agora.ulaval.ca/~sigou15/sio-6028/travail/Gestion-des-parties-interessees-finale.doc
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 أصحاب اؼبصلحة يف اؼبؤسسة عن طريق طرح األسئلة التالية كاإلجابة عنها:  انتقاء: كيتٌم ىنا االنتقاء ةطريق .أ 
  ظهر علنا مصلحة يف اؼبؤسسة؟من الذم يي 
 من الذم يت ثر بشكل أك بآخر من مشكلة ما من خالؿ موقعو يف اؼبؤسسة؟ 
 من الٌذم لو دراية باألش اص كاعبماعات اؼبهتٌمة باؼبؤسسة؟ 
 اعبوانب اؼبتضررة من ىذه اؼبشكلة؟ من ىم رٌكاد اآلراء حوؿ ـبتلف 
 من ىم األطراؼ اؼبعركفُت باىتمامهم هبذا النوع من اؼبشاكل؟ 

اليت يبكن أف تدفع طرفا من األطراؼ اُف  لطريقة ربديد األسبابايتم يف ىذه تحديد األسباب:  ةطريق .ب 
 :االلتفاؼ حوؿ أٌم حدث يف اؼبؤسسة ألنٌو

 يؤثر على صحتو أك رفاىو االقتصادم؛ 
 يفرض ت يَتا يف قيمتو أك مبط حياتو؛ 
 قد يكوف دبثابة كرقة مساكمة، أك يتحوؿ إُف عذر لنشاطات أخرل؛ 
 فرصة.لو يوفر ك  أمر ذك أنبية حيوية بالنسبة لو 

 فػىهيمباست داـ ىذه األسئلة، كبإجراء حبث شامل يتٌم تبيُت صبيع األطراؼ ذات الصلة باؼبؤسسة. كمع ذلك، 
 .ليسوا فقط الذين يشاركوف مباشرة يف اؼبؤسسة؛ بل قد يكونوا من ؾبموعات أخرل مثل كسائل اإلعالـ كاغبكومة

  طريقة قائمة أصحاب المصلحة .3
ي فيها اؼبنٌظمات اليت لدل اؼبؤٌسسة راعتك  ،اؼبؤسسة قائمة ألصحاب اؼبصلحة عن طريق ربديد نتائج نشاطها تضع

كاعبدكؿ . 1تش يلية ذباىها كاألطراؼ اليت تؤثٌر يف أداء اؼبؤٌسسة أك تتضٌرر من نشاطها مسؤكلية قانونية أك مالية أك
 التاِف يوٌضؤ مثاال عن كيفية إنشاء قائمة أصحاب اؼبصلحة:   

 : مثال عن كيفية تحديد قائمة أصحاب المصلحة5الجدول رقم
 أصحاب المصلحة بخصائصهم نتائج نشاط المؤسسة

 اغبكومة، الشركاء،...  االلتزاـ القانوين
 اؼبستثمركف، حاملو السندات،... االلتزاـ اؼباِف

 العٌماؿ، اؼبسٌَتكف... االلتزاـ التش يلي
 اجملتمع، اعبمعيات،...  أضرار ناذبة عن نشاط اؼبؤسسة

 السلطات احمللية، اؼبنافسوف، كسائل اإلعالـ... ت ثَتات على أداء اؼبؤسسة
 من إعداد الباحث المصدر:

ييظهر لنا اعبدكؿ أنٌو يبكن ربديد أصحاب اؼبصلحة عن طريق تتبع ما ينتج عن نشاط اؼبؤسسة من التزامات 
حصر األطراؼ اؼبستفيدة أك اؼبتضررة منها، كبذلك يتٌم التحديد من ن كِ سبي كأضرار أك فوائد. فكل نتيجة ؽبذا النشاط 

                                                 

1 Samson Bélair, "Ouvrir la porte à vos parties prenantes : la clé du développement durable, Une approche stratégique du 

dialogue entre entreprises et parties prenantes", Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. et ses sociétés affiliées. 09-1732, 2010, p 3.  
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أف يتم كضع ىذه القائمة انطالقا من مقابالت منٌظمة كرظبية تطرح من  يبكن كما الصحيؤ لكٌل ىاتو األطراؼ.
  .1خالؽبا أسئلة مرجعية على ـبتلف األطراؼ لتحديد صلتها باؼبؤسسة

 تطلعات أصحاب المصلحة تحديد : لثالمطلب الثا
تطلعات كل بعد ربديد أصحاب اؼبصلحة يف اؼبؤسسة بشكل دقيق، يكوف على القائمُت فيها ربديد احتياجات ك 

كيكوف ذلك بطرح صبلة من األسئلة كاإلجابة عنها. كالسؤاؿ الرئيسي ىنا ىو: ماذا ينتظر   ؛طرؼ من ىاتو األطراؼ
 ؟ les attentesو فًتض باؼبؤسسة أف تفعل ؼبواجهة ىذه التطلعاتكل طرؼ من اؼبؤسسة؟ كماذا يي 

، كاؽبدؼ من ىذه اػبطوة ىو معرفة كربديد اىتمامات لديتٌم ربديد احتياجات أصحاب اؼبصلحة كلٌّ على حً 
صبيع األطراؼ كذلك يف ؿباكلة للوصوؿ إُف حالة: رابؤ _ رابؤ، كىذا شرط ضركرم للوصوؿ إُف نتائج جٌيدة من 
خالؿ التحليل. كتتمٌثل تطلعات أصحاب اؼبصلحة يف كٌل ما هبعلهم سعداء، فإف َف تتمكن اؼبؤسسة من ذلك 

 .عدـ اإلضرار دبصاغبهمعلى األقٌل على  فعليها أف ربرص
 نيالرئيسي لحةتطلعات أصحاب المص .1

؛ كذلك لنفٌرؽ بُت تطلعات ـبتلف أصحاب اؼبصلحة ةاألخَت ألصحاب اؼبصلح "فريباف كخخركف"نتبع ىنا تقسيم 
تطٌلعات نفس اجملموعات يف مؤسستُت ـبتلفتُت أك حىت درجة الضركرة أك السلطة  أف زبتلفيبكن ك كاحتياجاهتم. 

 فيها، كعليو فلكٌل مؤسسة ربليل خاص هبا بالنسبة ألصحاب اؼبصلحة.
يتطٌلع اؼبساىم يف مؤسسة ما إُف تعظيم قيمة السهم كربقيق أقصى ربؤ فبكن كضباية أصوؿ اؼبنظمة. : المساىمونأ. 

زية؛ أم يف اؼبؤسسة كيسعوف إُف أف تكوف ىذه العوائد ؾبي م ق اغبصوؿ على عوائد على استثماراهتكيبلك اؼبسانبوف ح
ر. كما يبلك اؼبساىم حٌق اغبصوؿ على معلومات كافية عن أداء اؼبنظمة. تعظيم الكفاية اغبٌدية لرأس اؼباؿ اؼبستثمى 

من نفس الصنف  كإشراكهم يف القرارات اؽبامة  كي يت التعامل العادؿ مع اؼبسانبُت كمن دكف أم سبييز وإذا كانوا
 .2للمنظمة ضمن اؼبطالب األساسية ؽبم أيضا

تتعٌدد تطلعات العمالء ذباه اؼبؤسسة، كقد زبتلف ىذه التطلعات قليال باختالؼ نظرة : الزبائن أو العمالءب.
أك إهباد حلوؿ ؼبشاكل  اؼبستهلكُت إُف ىدفهم من شراء اؼبنتجات. لكن كسواء كاف اؽبدؼ ىو ربقيق منافع

 :4فإف احتياجاهتم  ذبتمع حوؿ عٌدة نقاط أنٌبها ؛3العمالء
 اغبصوؿ على منتجات خمنة ،تفي بال رض كب سعار كنوعية مناسبة؛ 
  ج كاست داماتو؛اغبصوؿ على إرشادات كاضحة بش ف اؼبنتى 
 التزاـ اؼبنظمات خبدمات ما بعد البيع؛ 

                                                 

1 James Mayers,"Analyse du pouvoir des parties prenantes", internationale institue for environment and development, mars 

2005, p10 
2
مداخلة يف اؼبلتقى الدكِف الثالث حوؿ:  المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين في إطار أخالقيات األعمال"" ،عيشوش خَتة، كرزا  عبد اللطيف 

    ، بتصٌرؼ.10، ص2012فيفرم   15ك  14يومي  ، جامعة بٌشار،االجتماعيةمنظمات االعماؿ كاؼبسؤكلية 

  70ص، 2003، الطبعة العربية األكُف، مكتبة العبيكاف، السعودية، كليد شحادةتعريب  "،الهوية والصورة واألداء: تكوين سمعة الشركة"،غراىاـ داكلينغ 3

   ، بتصٌرؼ10، مرجع سبق ذكره، صعيشوش خَتة، كرزا  عبد اللطيف 
4
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 اؼبستمر للمنتجات؛التزاـ اؼبنٌظمات بالتطوير كالتحسُت  
 .التزاـ اؼبنظمات ب خالقيات األعماؿ كعدـ خرؽ قواعد العمل بكثرة االحتكار 
عترب يعترب العٌماؿ اغبلقة األىم يف نشاط اؼبؤسسة باعتبارىم مصدر خلق القيمة فيها. كما يي : العّمال والمسّيرونج.

 وكتطٌلعات ول بُت العٌماؿ كاؼبالؾ. كلكٌل منهم احتياجاتاؼبسَتكف اؼبتصٌرؼ الرئيسي يف لوح قيادة اؼبؤسسة كحلقة الوص
 : 1نذكر منها ما يليكاليت يف اؼبؤسسة 

 احًتاـ قوانُت العمل كاغبقوؽ النقابية؛ 
 ضماف حق العامل كاؼبسٌَت يف التدريب كالتكوين اؼبستمر؛ 
 اؼبشاركة يف ازباذ القرارات بالنسبة للعٌماؿ؛ 
  إصدار مدكنة لسلوؾ كأخالقيات اؼبهنة؛ك  كاألمن من حوادث العملربقيق األمن كالرضا الوظيفيُت 
  منؤ مكافآت كحوافز لألفراد العاملُت كاؼبسَتين كفق مبدأ الكفاءة كاعبدارة العاملُت. ىذه اغبوافز قد تكوف يف

 أك حقوؽ أك صكوؾ األسهم.  شكل توزيعات من األرباح السنوية
 ػػامتالؾ السلطة كاؽبيبة فيما يسمى بػػػػprestige  le.بالنسبة للمسَتين 
 يبكن أيضا سبثيل تطٌلعات العاملُت كاؼبسٌَتين يف اؼبؤسسة من خالؿ ىـر االحتياجات ؼباسلو على الشكل التاِف:ك 

 : ىرم الحاجات اإلنسانية لماسلو52الشكل رقم

 
 96، ص2001، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، "محاضرات في اقتصاد المؤسسة"العر  دطبوش،  المصدر:

تربط بُت اؼبوردين كاؼبؤسسة عالقة التوريد كسلسلتها، حيث ربصل اؼبؤسسة على مدخالت : الموردون والموزّعوند.
العملية اإلنتاجية من خالؿ سالسل التوريد اليت تربطها دب تلف مورديها. كتتلٌ ص تطلعات اؼبوردين يف اؼبؤسسة يف 

كانتظاـ التموين يف اؼبؤسسة، انتظاـ تسليم اؼبواد األكلية كاستالـ قيمتها كزيادة درجة اعتماد اؼبؤسسة عليها. استمرارية 
أما فيما ىبٌص اؼبوٌزعُت فإهنم ي ملوف دائما يف قباح اسًتاتيجيات اؼبؤسسة التسويقية الستمرار نشاطهم، كيعملوف على 

 ا من خالؿ تسويق منتجات اؼبؤسسة.تعظيم أرباحهم أك اؽبوامل اليت وبصلوف عليه

                                                 

  مرجع سابق، بتصٌرؼ ،غراىاـ داكلينغ 1 
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يعترب اجملتمع احمللي بالنسبة ؼبنظمات األعماؿ شروبة مهمة؛ إذ يتطلع إُف ذبسيد متانة : المجتمع المحليه.
العالقات معها كتعزيزىا، األمر الذم يتطلب منها مضاعفة نشاطاهتا ذباىو من خالؿ بذؿ اؼبزيد من أجل رفاىية 

سانبة يف دعم البنية التحتية، اؼبسانبة يف اغبد من مشكلة البطالة، احًتاـ العادات كالتقاليد، اجملتمع، كاليت تشمل :اؼب
دعم مؤسسات اجملتمع اؼبدين، تقدًن العوف لذكم االحتياجات اػباصة، الدعم اؼبتواصل للمراكز الصحية كالعلمية 

لي كاليت قام  هبا اؽبيئة الفرنسية للتحقيقات . كيف دراسة استقصائية لتطلعات اجملتمع احمل1كرعاية األعماؿ اػبَتية
بتبٌٍت اؼبؤسسة ألنشطة تدعم الشباب  من اؼببحوثُت %94كان  ردكد   2000سنة   (SOFRESاالستبيانية 

2بتبٌٍت القضايا اإلنسانية %90كاألنظمة البيئية، ك
. 

 تطلعات أصحاب المصلحة الثانويين .2
 ؾبموعات زبتلف تطلعاهتا يف اؼبؤسسة على النحو التاِف: ىنا تندرج 

ترتبط اؼبؤسسة مع منافسيها باعتبارىم مكٌونا أساسيا للبيئة اليت تعمل فيها، كللمنافسُت كذلك : المنافسونأ.
 فاؼبنافسوف ؛طر القانونية لنشاط اؼبنٌظماتتطلعات يف اؼبؤسسة تتمحور يف معظمها حوؿ أخالقيات األعماؿ كاألي 

ي ملوف يف جٌو للمنافسة العادلة كالكاملة مع اؼبؤسسة دكف أٌم شكل من أشكاؿ االحتكار، كما تكوف أنشطة 
اؼبؤسسة ضمن متطلبات الت طيط االسًتاتيجي ؽبم؛ فطبيعة منتجات اؼبؤسسة، نوعيتها، أسعارىا ككذا سياساهتا 

 التسويقية ىي مرتكزات للتحليل البيئي يف اؼبؤسسات اؼبنافسة.
 إٌف نشاط اؼبؤسسة يف إقليم ما يعترب من خليات رسم السياسات على اؼبستول: الحكومة )السلطات المحلية(.ب

ربقيق العدالة االجتماعية كالكفاءة االقتصادية ككذا احملافظة على  سبٌكن من الدكلة اسًتاتيجيات ًٍت بٍ الكلي للٌدكلة، كتػى 
حيث تقـو اغبكومات بوضع  ؛ينها كبُت اؼبؤسسات االقتصاديةللعالقة ب سسالبيئة؛ كٌل ىذا انطالقا من كضع أ

إنشاء اؼبشاريع العامة كتوفَت اػبدمات  عليو يفربديد نظاـ اعبباية الذم تعتمد ك القانونية لعمل اؼبؤسسات  األسس
 لتوفَت مناصب الش ل كاغبٌد من مشكل البطالة. اؼبؤسساتدبنؤ التسهيالت إلنشاء  الٌدكلةللمواطنُت. كما تقـو 

ترتكز مطالب الدائنُت يف اؼبؤسسة على شرعيتهم كأكلويتهم يف اسًتداد أمواؽبم كالفوائد اؼبًتتبة عنها يف : الدائنونج.
 خجاؽبا احملٌددة، فتوزيع األرباح على اؼبسانبُت يف الشركة ال يكوف إال بعد استيفاء حقوؽ الدائنُت. 

تتشكل صباعات الض ط من اؼبنٌظمات غَت اغبكومية ك كسائل اإلعالـ كاعبمهور عامة، : عات الضغطجماد.
كتتمحور مطالب ىذه اعبماعات ذباه اؼبؤسسة يف ضباية البيئة، ضباية اؼبستهلكُت أك العٌماؿ أك غَتىم من أصحاب 

الرفع من ك ؤسسة ككذا تقارير التنمية اؼبستدامة اؼبصلحة، تقدًن اؼبعلومات الكافية كالتقارير االجتماعية حوؿ نشاط اؼب
 درجة الوعي حوؿ أخطار اؼبنتجات اؼبعٌدلة جينيا.

تعترب تلبية احتياجات األجياؿ اؼبستقبلية من أىم ركائز التنمية اؼبستدامة، كرغم صعوبة : األجيال المستقبليةه.
حتياجات األجياؿ اغبالية على األقل. فتوفَت مستول ربديد ىذه االحتياجات كقياسها إاٌل أنو يبكن القوؿ أهٌنا نفس ا

                                                 

 ، بتصٌرؼ9، مرجع سبق ذكره، صعيشوش خَتة، كرزا  عبد اللطيف 
1
  

2 Alain Chauveau, Jean-Jacques Rosé, "L’entreprise responsable, Développement durable, Responsabilité sociale de 

l’entreprise et Éthique", éditions d’Organisation,paris, 2003, p192    
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كينوب عن األجياؿ اؼبستقبلية  ،رفاه لألجياؿ الالحقة يعادؿ نظَته بالنسبة لألجياؿ اغباضرة ىو مطلب مشركع ؽبم
ن تل يص  كيبك يف اؼبطالبة هبذه االحتياجات كٌل اؼبنٌظمات اغبكومية كغَت اغبكومية يف اجملاؿ ككذا اؼبنٌظمات العاؼبية.

 كٌل ما سبق يف اعبدكؿ التاِف:
 : تطلعات ومساىمات أصحاب المصلحة في المؤسسة6الجدول رقم

 مساىمة أصحاب المصلحة في خلق القيمة تطلعات واحتياجات أصحاب المصلحة أصحاب المصلحة
 رأس اؼباؿ، التقليل من خطر الديوف توزيعات األرباح كالرفع من قيمة السهم المساىمون

 تنمية رأس اؼباؿ البشرم، االبتكار، التعاكف اؼبداخيل، األمن الوظيفي كالتكوين العّمال
 الوالء، ربسُت السمعة، تواتر الشراء النوعية، اػبدمات، السالمة كاألسعار العمالء

 الكفاءة يف تسيَت اؼبنٌظمة األجور، الًتقية، اؽبيبة كالسلطة المسيرون
 الكفاءة، انتظاـ مواعيد التسليم مستقرة كمستدامةعالقة توريد  الموردون

 الشرعية كالًتخيص بالعمل اؼبسانبة يف رفاه اجملتمع، اغبد من التلوث البيئة والمنظمات غير الحكومية
 الًتخيص كاالعتماد، الدعم بسياسات االقتصاد الكلي  احًتاـ القوانُت، التش يل، اعبباية الحكومة والسلطة القانونية
 الشرعية كالًتخيص بالعمل احًتاـ القيم، الشفافية، الرفاه الجمهور و وسائل اإلعالم

 من إعداد الباحث المصدر:
 : أولويات التعامل مع أصحاب المصلحةالّرابعالمطلب 

إٌف إدارة أصحاب اؼبصلحة تقتضي اإلؼباـ ب كلويات التعامل معهم، كيقودنا اغبديث ىنا إُف التساةؿ التاِف: من 
 ىم أصحاب اؼبصلحة األكثر أنبية يف اؼبؤسسة؟ أك بتعبَت خخر من ىي األطراؼ األكثر ت ثَتا كت ثٌرا بنشاط اؼبؤسسة؟

 : 1كلإلجابة على ىذا التساةؿ البٌد على اؼبؤسسة من تقييم ما يلي
  سلطة ككضع أصحاب اؼبصلحة وسياسيا كاجتماعيا كاقتصاديا ؛ 
  اؼبصلحة؛درجة التنظيم من قبل أصحاب 
 درجة السيطرة على اؼبوارد اإلسًتاتيجية؛ 
 رظبي أك غَت رظبي وعلى سبيل اؼبثاؿ، على اؼبستول اغبكومي أك األعراؼ كالتقاليد ؛  :مصدر صنع القرار 
 كأنبيتهم يف قباح اؼبشركع. عالقات السلطة مع أصحاب اؼبصلحة اآلخرين 

 ىذه السلطة يبكن فبارستها ؛صاحب اؼبصلحة يف اؼبؤسسةكنالحظ أٌف الت ثَت يرجع إُف السلطة اليت يبلكها 
بشكل مباشر على عملية صنع القرار كبالتاِف تسهيل أك إعاقة تنفيذ اؼبشاريع. كقد طرح النقاش حوؿ أنبية أصحاب 

 اؼبصلحة كاإلجابة على التساةؿ السابق؛ فكان  معظم األفكار تًتٌكز حوؿ مبوذجُت أساسيُت نبا:
 الكبيرنموذج التصميم  .1

يف دراسة  Isabelle Kernك ,Sybille Sachs Edwin Rühliيف كاحدة من اؼبقابالت اليت أجراىا  
، كاف "Sustainable Success with Stakeholders The Untapped Potential" نشركىا يف كتاهبم

                                                 

1 Agence de la santé et des service sociaux de la montérégie,  "l’analyse des parties prenantes", centre de documentation 

bulletin de ville visage formation, p1,2 
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أحد اؼبدراء حوؿ أكلوية ـبتلف أصحاب اؼبصلحة، بتساةلو عما وبٌفزه لاللتحاؽ باؼبكتب كل صباح قائال: "ىل  ردٌ 
 التحق بالعمل يف الشركة عبعل موظفيها سعداء؟ بالت كيد ال. كبن لسنا صبعية خَتية، أك صبعية إلرضاء العمالء؟

أجد نفسي مضطرا للوقوؼ يف صٌف اؼبسانبُت نظرا ألهنم مصدر  ًتجم إُف أرقاـ. يف النهاية،فالرضا ال يكفي إذا َف يي 
 .1ل ـباطر الشركة"كقبل كل شيء، ال بد ِف من السعي كبو ربقيق مصاغبهم، ألهنم عرضة لتحمٌ  ماؿ الشركة.

ففي نظر اؼبدراء فاؼبساىم هبب أف يكوف صاحب اؼبصلحة  ؛مع الرأم السابق اؼبداراء اؼبستجوبُت صبيع رةل اذٌبه ك 
نموذج التصميم ما يسٌمى بػ" الطٌرحيتبٌٌت ىذا ك الشركة ربصل على رأس اؼباؿ من مسانبيها. باعتبار أٌف  ألكثر أنبيةا

مع  رؼ ىذا التوجو تطٌورا تارىبيا يف القرف العشرينكعى  ،"، ىذا األخَت يرٌكز على العالقة بُت اؼبالك كاإلدارةكبيرال
الفجوة بُت اؼبلكية  كالذم أٌدل إُف مشاكل حقيقية مع مركر الوق  على أساساالنفصاؿ اؼبتزايد للملكية عن اإلدارة 

كيرل أصحاب ىذا الٌنموذج أٌف ىناؾ مثلثا   ،كاإلدارة كتنامي اؼبصاٌف اؼبتعارضة، كىنا ظهرت شعارات حوكمة الشركات
فيها؛ إاٌل أهنا يف النهاية ربرص كالسيكيا بُت اؼبوظفُت كاؼبسانبُت كالزبائن، كرغم أف الشركة تراعي رضا زبائنها كموظ

كبيٍت ىذا النموذج على أساس فرضيتُت أساسيتُت نبا على ربقيق توقعات اؼبسانبُت.
2: 

: فمن كجهة نظر اقتصادية أّن المساىمين ىم الطرف األساسي في تحمل مخاطر االستثمار في الشركة  .أ 
عرضة ؼب اطر االستثمار، كيبكن أيضا تنظيم كترتيب أصحاب اؼبصاٌف  أكثر األطراؼضيقة، يبكن اعتبار اؼبسانبُت 

اآلخرين عن طريق العقود اليت تربطهم بالشركة كاليت تعترب عقودا كاملة؛ ىذا يعٍت أنو يبكن تعويض ىذه األطراؼ 
ال يبكن  وأصحاب اؼبصاٌف اآلخركف  بطرؽ ـبتلفة، كىذا ب ٌض الٌنظر عن كوف الشركة راحبة أـ خاسرة؛ كىو ما

 حدكثو بالنسبة للمسانبُت؛
يعٌد رأس اؼباؿ عنصران حاظبان لنجاح إسًتاتيجية الشركة من اؼبنظور  :رأس المال كمورد استراتيجي للشركة .ب 

االقتصادم، كما أنٌو القاعدة اليت يقـو عليها كل نشاط من أنشطتها. لذلك، تعتمد اػبطوط العريضة كاؼببادئ 
 لى توقعات كمصاٌف أصحاب األسهم؛التوجيهية لنشاط الشركة ع

ؼبصلحة ينتقدكف ىذا النموذج، كيركف أٌف اؼبثلث السابق و مثلث اؼبوظفُت لكن أغلب الكتاب يف ؾباؿ أصحاب ا
العاَف األن لوسكسوين؛ فاألن لوسكسونيوف يبيلوف كثَتا إُف اؼبسانبُت، يف حُت  خارجكاؼبسانبُت كالزبائن   يفقد معناه 

 .أكثر تركيزا على العمالء كاؼبوظفُت ىمأف غَت 

 كنموذج مناقض لنموذج التصميم الكبير  نموذج أصحاب المصلحة .2
أصحاب اؼبصلحة، كعلى النقيض من النموذج السابق، فإٌف ربٌمل اؼب اطر ليس حكرا على  منظور هنجمن 

باؼبؤسسة. ىذا اؼبنظور يسمؤ لنا  اؼبسانبُت بل يتعٌداه إُف أطراؼ أخرل، ككل طرؼ لو موارد إسًتاتيجية ذات صلة
 :3يف التاِفنقد ىذا اؼبنظور للنموذج السابق  كمنأكثر بفهم موضوعي لألنبية النسبية ألصحاب اؼبصلحة. كي

                                                 

1 Sybille Sachs Edwin Rühli and Isabelle Kern,  " Sustainable Success with Stakeholders The Untapped Potential", europian 

academy of  business in society, 2009, p25 

2 ibid, p27,28 

3 ibid, p29 



 إدازٚ أصحاب املضمحٛ لتفعٗن أبعاد التٍىٗٛ املطتداوٛ يف املؤضطٛ االقتضادٖٛ              الجّاٌ٘     الفضن

 

 
67 

: إٌف استثمارات الشركة ال تقـو لمخاطر محددة نتيجة استثمارات الشركة ونجميع أصحاب المصلحة معّرض  .أ 
األخرل أيضا تساىم يف ىذه االستثمارات كبالتاِف فهي عرضة ؼب اطرىا. فقط على اؼبسانبُت؛ كلكن اعبماعات 

فهناؾ اؼبوردكف اؼبصنعوف ؼبنتجات موٌجهة لزبوف كاحد كىو ىذه الشركة؛ كىنا ف طر إفالس الشركة يهٌدد ىؤالء 
لى العاملُت اؼبوٌردين، ككذلك، تكوف الشركة يف موقف صعب بتعسر كضعية موٌرديها. إٌف نفس ىذه اغبالة تنطبق ع

  ن.كعلى صبيع أصحاب اؼبصلحة اآلخري
: فرأس اؼباؿ كحده ال مواردا للشركة من الناحية اإلستراتيجيةاألخرى المعرفة، الخبرة والعالقات تعتبر ىي  .ب 

األعماؿ اليـو ىناؾ موارد ـبتلفة يف اؼبقدمة؛ كقد أظهرت  عاَفيعترب حاظبا بالنسبة لنجاح إسًتاتيجية الشركة. فقي 
؛ ىي من الناحية اإلسًتاتيجية أكثر أنبية من اغبصوؿ على  التجارب كالتحقيقات أف تنافسية اؼبعرفة يف أسواؽ اليـو

ائها على رأس اؼباؿ، كذلك من أجل ربقيق ميزة تنافسية ربمي اؼبؤسسة من اؼبنافسُت يف ؾباؿ األعماؿ، كمن أجل بق
قيد اغبياة. كعليو فليس من اؼبست رب رةية الشركات الص َتة كككاالت اإلعالف كالشركات االستشارية تنظم إُف 
ؾبموعة شركاء ؽبم خربة كمعرفة جٌيدة يف قطاع األعماؿ، ككذا سعيهم إلقامة عالقات يف شكل شبكات مهنية مع 

فمثل  ؛من الناحية اإلسًتاتيجية كليس على استثمار رةكس أمواؽبمىؤالء الشركاء الٌذين يعتمدكف على جودة اؼبنتجات 
  .ىذه الشركات تعتمد يف اؼبقاـ األكؿ على مصادر اؼبعرفة

يف األخَت يبكن القوؿ ب ٌف الطرح الثاين و مبوذج أصحاب اؼبصلحة  ىو األقرب إُف الواقع، باعتباره ي خذ صبيع 
ٌف أنبية أصحاب اؼبصلحة يف اؼبؤسسة متفاكتة كمن الصعب الوصوؿ إُف األطراؼ باغبسباف. لكن يبكن القوؿ أيضا أ

مبوذج موٌحد يف صبيع اؼبؤسسات؛ دبعٌت أٌف أنبية طرؼ من أصحاب اؼبصلحة زبتلف من مؤسسة إُف أخرل كذلك 
ة من حسب نوع نشاطها كنوع أصحاب اؼبصلحة فيها. فقياسا على اؼبثاؿ السابق فإٌف اؼبؤسسة اليت ؽبا شروبة معين

الزبائن و قد تكوف مؤسسة ذات الزبوف الواحد مثال  يتوٌجب عليها يف ربليل أصحاب اؼبصلحة أف تعطي أنبية بال ة 
 إدارةللزبائن كاألمر ينطبق على صبيع أصحاب اؼبصلحة اآلخرين. كجرت العادة يف اؼبؤسسات االقتصادية اليت تطبق 

لهم يف شكل ىرمي تكوف يف أعاله اعبماعات اليت تت ثٌر مصاغبها أصحاب اؼبصلحة؛ أف تقـو بتقدير أنبيتهم كسبثي
بشكل كبَت بنشاط اؼبؤسسة إضافة إُف ت ثَتىا الكبَت كاؼبباشر على ىذا النشاط. كما يبكن أيضا االعتماد على 

اؼبصلحة رطة أصحاب اكعلى ىذا األساس يتم أيضا تصميم خالنموذج الثالثي ؼبيتشل كخخركف يف ربديد األكلويات. 
 يف اؼبطلب اؼبواِف.  اسنوٌضحه كاليت ريطةاؼبعرفة اسًتاتيجيات التعامل مع كل طرؼ حسب موقعو من اػب

 : خارطة أصحاب المصلحةالخامسالمطلب 
تحليل البعد القياـ بتحديد أصحاب اؼبصلحة، تطلعاهتم كأنبية كٌل منهم داخل اؼبؤسسة، ت يت اػبطوة الثالثة يف 

خالؽبا تصميم خارطة أصحاب اؼبصلحة كاليت سبكننا من ربديد أكلويات إدارة أصحاب اؼبصلحة كاليت يتٌم 
 كالوضعيات اؼب تلفة اليت تت ذىا ىذه األطراؼ، كمن مثٌ ربديد االسًتاتيجيات اليت تتماشى مع كل مربٌع يف اػبارطة.
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 كيفية إنشاء الخارطة  .1
قة من عملية ربليل أصحاب اؼبصلحة، يبكن إعطاء األفكار من خالؿ االعتماد على اػبطوات الثالث الساب

األكُف من إجراءات إنشاء خارطة أك مصفوفة أصحاب اؼبصلحة يف شكل مصفوفة ذات بعدين؛ حيث يشٌكل البعد 
ننا اػبارطة من ربديد تطلعات كسلطة كل ؾبموعة ذات . كسبكٌ 1األكؿ ت ثَت أصحاب اؼبصلحة كالبعد الثاين أنبيتهم

كبذالك الفهم الدقيق لت ثَتات األطراؼ ذات اؼبصلحة كترتيب األكلويات. كتكوف مستويات  ؛على اؼبؤسسة حقٌ 
 ىذين البعدين يف اػبانات األربع مت َتة حسب الشكل التاِف:

 : خارطة أصحاب المصلحة53الشكل رقم 

 
Source: Peter YUEN,"the Stakeholders Model", Group Report Managing SARS Outbreaks, Current Issues in Health Services 

Management (MM566), 3 May 2004, p6 

؛ يٌتضؤ من خالؿ اػبارطة أنٌو يتٌم إنشاةىا تبعا لدرجة ت ثَت أك سلطة أصحاب اؼبصلحة كأنبيتهم يف اؼبؤسسة

 :2دبا يليحيث يتم كضع كل طرؼ يف اػبانة اؼبناسبة لو كتتمٌيز كٌل منها 
  اجملموعةA األطراؼ يف ىذه اجملموعة ليس لديها أنبية كاىتمامات كبَتة أك مباشرة يف اؼبؤسسة، زيادة على :

 افتقادىا للسلطة كالت ثَت على نشاطها؛
  اجملموعةB يتمٌيز أصحاب اؼبصلحة يف ىذه اػبانة ب نبية كاىتمامات كبَتة يف اؼبؤسسة؛ غَت أهٌنم ال يبلكوف :

 لى نشاط اؼبؤسسة؛  السلطة للٌت ثَت ع
  اجملموعةCلدل ىذه األطراؼ سلطة قوية على اؼبؤسسة لكٌنها ذات أنبٌية ضعيفة؛ : 
  اجملموعةD.ىذه األطراؼ ىي األطراؼ األساسية اليت سبتلك قٌوة ت ثَت كأنبية كبَتة يف اؼبؤسسة :  

 استراتيجيات التعامل مع أصحاب المصلحة وفق خارطتهم .2
يستوجب على اؼبؤسسة ربديد ـبتلف  ،اؼبصلحة كربديد األطراؼ يف كٌل خانة بعد إنشاء خارطة أصحاب

يتطٌلب األمر ىنا معرفة ـبتلف االسًتاتيجيات اليت يتوٌجب على ك االسًتاتيجيات يف التعامل كإدارة العالقة معها. 
 :3اؼبؤسسة تبنيها للتعامل مع ـبتلف خانات اػبارطة كاليت نلٌ صها فيما يلي

                                                 

1 Bronwen Golder, WWF-US and Meg Gawler, ARTEMIS Services, "Stakeholder Analysis", Foundations of Success, 2005, p5  

2 John M. Bryson and all, "what to do when stakeholders matter: StakeholdeIrd identification and Analysis Techniques", 

Public Management Review Vol. 6 Issue 1, 2004, p31 

3 Ibid, p6,7 
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  اجملموعةA:  ال تتطلب ىذه اجملموعة ؾبهودات كبَتة لتلبية حاجاهتا كلكنها تبقي مصدرا ىاما لدعم اسًتاتيجيات
  بتطوير نفوذ كمصاٌف ىذه Dاألطرؼ األساسية وكاليت تشكل اجملموعة  ىاؼبؤسسة. فيمكن للمؤسسة الت ثَت عل

  األطراؼ يف اؼبؤسسة كاغبصوؿ على دعم عدد كايف منها؛
  اجملموعةBىرة بدقة كيتعُت علأف تكوف حاجات ىذه اجملموعة واعبماعات احمللية، الرأم العاـ ...  مقدٌ  : هبب 

 ىتقدًن الدعم اؽباـ يف حالة ضركرة الت ثَت عل ىاؼبسَتين اإلعالـ اؼبستمر كالكايف ألطراؼ ىذه اجملموعة لقدرهتم عل
 عن طريق التكتالت كالتحالف معهم؛ D تطلعات اجملموعة

  اجملموعةC العالقة مع ىذه األطراؼ صعبة الت طيط، فقد يتحولوف إُف اجملموعة إال أفٌ سلميتهم : بالرغم من D 
كتعترب القضايا اؼبتعلقة هبذه  ،يف حالة سوء تقدير مصاغبهم؛ كخاصة عند الت لي غَت اؼبدركس عن إسًتاتيجية معينة

 كيندرج يف ىذه اجملموعة غالبا اؼبسانبوف؛  كإرضاةىم يقود إُف ربكيم اؼبصاٌف.، اجملموعة من أصعب القضايا
  اجملموعةD ٌفعل األطراؼ األساسية و : مهما كاف اإلطار السياسي فردles acteurs clés هبب أف وبظى  

سُت يف اؼبؤسسة باالىتماـ األساسي للمؤسسة يف مرحلة كضع كتقييم اإلسًتاتيجية واؼبسانبُت األساسيُت، اؼبؤسٌ 
 الوصية بالنسبة للمؤسسة العمومية... .العائلية، اإلدارة 
اسًتاتيجيات إلدارة  عٌدةRUAIRI Brugha  ك Zsuzsa Varvasovskyكٌل من كذلك  ىذا كحٌدد  

  أصحاب اؼبصلحة حسب كضعياهتم اؼب تلفة يف اػبارطة حسب اعبدكؿ التاِف:

 : استراتيجيات إدارة أصحاب المصلحة تبعا لوضعياتهم في الخارطة7الجدول رقم
 اإلسترتيجية              
 المراقبة والحذر الدفاع التعاون المشاركة المجموعات

 فرص ضائعة فرص ضائعة فرص ضائعة توافق أمثل Dاجملموعة 
 Cاجملموعة 

 فرص ضائعة توافق أمثل هتديدات
 فرص ضائعة
 هتديدات

 هتديدات توافق أمثل هتديدات هتديدات Bاجملموعة 
 توافق أمثل ىدر للموارد ىدر للموارد للمواردىدر  Aاجملموعة 
 توافق أمثل بُت موقف التش يص كاإلسًتاتيجية؛            

 توافق دكف اؼبستول األمثل فبا يؤدم إُف فرص ضائعة يف كسب الت ييد؛         
  توافق دكف اؼبستول األمثل فبا يستوجب االىتماـ ب صحاب اؼبصلحة غَت الفاعلُت؛         

 توافق دكف اؼبستول األمثل يضع اؼبشركع / اؼبنظمة يف خطر.          
Source: Zsuzsa Varvasovsky and RUAIRI Brugha, Health policy and planning", oxford university press, 2000, p344     

اسًتاتيجيات رئيسية للتعامل مع الوضعيات األربع ألصحاب اؼبصلحة يف اػبارطة، كتنتج  أربعيقًتح ىذا اعبدكؿ 
 عن ىذه االسًتاتيجيات كالوضعيات أربع حاالت فبثٌلة باأللواف اؼب تلفة كما ىو مبٌُت أعاله. 
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ىي إسًتاتيجية اؼبشاركة نظرا   Dتعامل مع أصحاب اؼبصلحة الفاعلُت واجملموعة فنجد أٌف أمثل إسًتاتيجية لل
ألنبيتهم البالعة يف اؼبؤسسة كت ثَتىم الكبَت على نشاطها. يف حُت أٌف إتباع كاحدة من االسًتاتيجيات الثالث 

 لومصدرا ؽبا ستكوف كان  ىذه األطراؼ    األخرل و التعاكف، الدفاع أك اؼبراقبة كاغبذر  سيجعل اؼبؤسسة هتدر فرصا
 Cيف حُت أٌف أمثل إسًتاتيجية توافقا مع أصحاب اؼبصلحة يف اجملموعة  اتبع  اؼبؤسسة إسًتاتيجية أفضل ذباىهم.

ىي إسًتاتيجية التعاكف كىذا بتبادؿ كجهات الٌنظر كؿباكلة إرضائها. ىذا كإتباع اؼبؤسسة إلسًتاتيجية اؼبشاركة مع ىذه 
. Dاؼ ذبعلها تواجو خطر كسب ىذه األخَتة ألنبية من خالؿ زيادة مطالبها فبا هبعلها تنتقل إُف اػبانة األطر 

ع فرصا بًتكيز قواىا على الوقوؼ يف كجهها، كما أٌف فاع ذباه ىذه اجملموعة ذبعل اؼبؤسسة تضيٌ ككذلك فإسًتاتيجية الدٌ 
من جهة أخرل ذبد اؼبؤسسة نفسها مضطرٌة إُف  ا ضائعة ؽبا.ا على اؼبؤسسة أك فرصن إسًتاتيجية اغبذر قد تشٌكل خطرن 

كإتباع إسًتاتيجية أخرل غَت الدفاع يكوف دبثابة هتديد  ،B الدفاع عن ظبعتها كصورهتا ذباه األطراؼ يف اجملموعة
فا ؽبجمات من للمؤسسة فاؼبشاركة كالتعاكف قد تكشف أكراؽ اؼبؤسسة أماـ اؼبنافسُت، كاؼبراقبة كاغبذر قد هبعالهنا ىد

يف األخَت قبد أٌف إسًتاتيجية اؼبراقبة كاغبذر حالٌ أمثال للتعامل مع أصحاب اؼبصلحة غَت الفاعلُت  ـبتلف قول بيئتها.
كذلك لتوٌقع انتقاؽبم إُف أم ؾبموعة أخرل مستقبال. كعلى اؼبؤسسة أف ال تقع يف خط  الًتكيز على ىذه الفئة بإتباع 

 هتدر مواردىا كإمكانياهتا باعتبار أٌف ىذه األطراؼ ذات أنبية كت ثَت ضعيفُت. إسًتاتيجية أخرل ذبعلها 
 المطلب السادس: الحوار مع أصحاب المصلحة 

على عكس اػبطوات السابقة تبدأ عملية إنشاء اغبوار مع أصحاب اؼبصلحة بعد االنتهاء من اؼبراحل كاػبطوات 
أىٌم مدخل للحوار البٌناء معهم، كربتوم ىذه العملية أيضا على السابقة كتعٌد خطوة ربديد أصحاب اؼبصلحة ىي 

 :1إجرءات كفبارسات نذكرىا فيما يلي
 اإلفصاح عن المعلومات .1

 اؼبعنية األطراؼ من اؼبعلومات إُف يعرٌب عن اؼبمارسات اليت ذبعل من الوصوؿ رظبي اإلفصاح ىو مصطلؤ
 أصحاب قبل اؼبؤسسة لصاٌف من مفهومة بطريقة اؼبعلومات كتوفَت كاؼبتضررة سهال كيف متناكؿ كٌل ىذه األطراؼ.

األكُف يف خطوات اغبوار معهم؛ فال يبكن إجراء تفاكض مع أطراؼ َف تفهم خثار نشاط اؼبؤسسة  اػبطوة ىو اؼبصلحة
صحاب ذباه أ اؼبمارسات عليها كال تدرم أىي مستفيدة أـ متضٌررة كال حجم ىذه الفوائد كاألضرار. كلعٌل أفضل

اؼبصلحة ىي تلك اليت تتمٌيز بقدر أكرب من الشفافية، ىذه األخَتة ىي مفتاح زيادة ثقة اعبمهور يف اؼبؤسسة كتعزيز 
التفاىم مع كٌل األطراؼ، كتستلـز عملية اإلفصاح قدرا كبَتا من الٌدقة كنشر اؼبعلومات يف الوق  اؼبناسب وكق  

كاؼبنافع الناذبة  اؼب اطر ٌكلية أك حىت اغبلوؿ اؼبقًتحة، كهبب أيضا قياسمبٌكر ؛ كذلك لالستفادة من ردكد الفعل األ
 عن النشاط كتوضيحها مع اؼبعلومات اؼبقٌدمة لتفادم اؼبعارضات الكبَتة كزعزة الثٌقة يف اؼبؤسسة.

 
 

                                                 
1
 "Dialogue avec les Parties Prenantes: Le Manuel des bonnes pratiques pour les entreprises réalisant des affaires sur les marchés en 

développement", International Finance Corporation, 2007, p13, 27, 33, 63, 69, 79,99 
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 التشاور مع أصحاب المصلحة .2
 أصحاب مع كالتشاكر. فيها اؼبصاغبة كأصحاب أك اؼبشركع الشركة بُت ىي عملية ذات اذباىُت التشاكر عملية
 اليت فالشركات الوق ؛ مركر للمؤسسة مع البٌناءة اػبارجية العالقات ىو مدخل من مداخل دعم اغبقيقة يف اؼبصلحة

 ينمو اليت تلك ىي البعيد؛ اؼبدل على اسًتاتيجي شرع  يف كق  مبٌكر يف الٌنظر إُف عملية التشاكر على أهٌنا هنج
بيئية كاجتماعية كبَتة على احملادثة؛  خثار ؽبا اليت تماعي بشكل كبَت. كلن يقتصر التشاكر يف اؼبشاريعرأس ماؽبا االج

من اؼبشاكرات لتوليد حلوؿ كفرص لت فيض ىذه اآلثار، كيبكن است داـ عٌدة أساليب  بل يستلـز األمر سلسلة
العصف الٌذىٍت كاالجتماعات الصورية للتشاكر مع أصحاب اؼبصلحة فيما يتعٌلق هبذه اؼبشاريع كنذكر منها 

 فضال تصميمات أخرل للمشركع أك اؼبنتوج تكوف أقٌل ضررنا، تصور ؽبؤالء اؼبشاركُت كاؼبقابالت كاالتصاالت، كيبكن
 للتعاكف أساسا يكوف أف للتشاكر أيضا فيمكن كىكذا التعويضات؛ كتدابَت هبا اؼبرتبطة كاآلثار كالفرص اؼب اطرة عن

كتشمل عملية التشاكر أكلويات منها ضركرة األخذ بعُت اإلعتبار للسكاف األصليُت أك  اؼبستقبل. يف كالشراكات
 األقليات، كما هبب إدراج قضايا العدالة بُت الرجاؿ كالنساء يف ىذه اؼبشاكرات.

 التفاوض مع أصحاب المصلحة .3
تحقيق حوار ارتباطا كبَتا ك كسيلتاف ىامتاف لمرتبطتُت  هماكلكنتاف ـبتلف عمليتاف تعترب عمليتا التفاكض ك التشاكر

تبادؿ  مع نيةألصحاب اؼبصلحة بينما سبيل اؼبشاكرات إُف أف تكوف أكثر استيعابا ف. مع أصحاب اؼبصلحة مثمر
أك يف  اؼبسائل اؼبتفاكض فيهافاؽ على إُف اتٌ فيو التوصل يتٌم من اؼبرجؤ أف  قبد أٌف التفاكض ؛اآلراء كاؼبعلومات

؛ كذلك الثقة كاؼبصداقية التفاكض إقامة تسبق عمليةمن اؼبهم أف ك . منها أك أف اليتٌم التفاىم كٌليا ددةمسائل ؿب
لق حوار مع أصحاب اؼبصلحة فقط عندما زبلشركات اليت ا ألفٌ  لتسهيل ىذه األخَتة كفرض قٌوة يف اؼبفاكضات،

؛ كبالتاِف اػباصةا صاغبهؼب ؛ يينظر إليها على أهٌنا تعملمعمن اجملت دعماأك عندما تريد  ربتاج ىذا اغبوار لتلبية أىدافها
 كما أٌف عدـ القياـ باؼبشاكرات قد هبعل أصحاب اؼبصاٌف ينظركف إُف اؼبؤسسة  .سوؼ تفقد ثقة أصحاب مصلحتها

كالشراكة  اؼبفاكضات أٌما يبكن أف يعود عليهم بفوائد أك أضرار، ؿبدكدة غَت موارد مع ش صي غَت كيانا باعتبارىا
للطرفُت، ككذا الوصوؿ إُف توليفة  مقبولة الوصوؿ إُف نتائج فتعترب مفاتيؤ اؼبصلحة أصحاب مع العالقات كنوعية

 كإلقباح التفاكض مع أصحاب اؼبصلحة البد من توفَت عٌدة شركط منها: .مثلى من اؼبوازنة بُت اؼبصاٌف اؼبتضاربة
 تنجؤ إالٌ يف ظركؼ مناسبة؛اختيار الوق  اؼبناسب للتفاكض فاؼبفاكضات ال  
 ؛  التفاكض حبسن نٌية كرغبة حقيقية يف بناء اغبلوؿ كالتوصل اُف اتفاؽو مرضو
 على أساس "رابؤ_رابؤ"؛ بالًتاضي اختيار طريقة كمبط للتفاكض كفقا لقواعد االتفاقات 
 تسيير ومعالجة الشكاوى .4

ضركرة ال مفٌر منها للمؤسسة  تكوف الشكاكلكالبيئية السلبية  االجتماعية اآلثار ذات بالنسبة للمشاريع
 ىذه مثل السطؤ على تطفو عندما  إُف رٌدىا يينظر كيف أكو هبا الشركة ذبيب اليت كقد تكوف الطريقة. االقتصادية
ؼبعاعبة قضايا  خلية إنشاء كينب ي. أداء اؼبؤسسة على كبَتة انعكاسات ؽبا يكوف أف كما يبكن مهٌمة، غَت الشكاكل
الشركة كفقا لعالج من قبل ب أف تنش  عليها؛ ىذه اآللية هب اؼبًتتبة كاآلثار اؼب اطر مستول الستيعاب الشكاكل
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 اجملتمعات مع جيد حوار عملية إنشاء خالؿ فمن الواقع، كاستمرارية النشاط. كيف بادئ سالمة العملكفقا ؼبموسع ك 
منها إُف  اغبد أك اؼبظاَف ظهور منع كٌل ذلك على يساعد أف اؼبمكن فمن منتظم، اؼبعلومات بشكل كتوفَت احمللية

 من كجهة نظر إدارة اؼب اطرف. كلذلك، اؼبستول الذم يبٌكن اؼبؤسسة من االستمرار يف نشاطها دكف ت ثَتات كبَتة
 شكل استثمارا جيدا.خلية معاعبة كتسيَت الشكاكل؛ يصص يف البداية لتطوير ىبوق  كاعبهد الذم فال من اؼبصدر

 أصحاب المصلحة في عملية الرقابةإدماج  .5
التكفي عملية إدماج أصحاب اؼبصلحة يف عمليات الت طيط االسًتاتيجي أك تنفيذىا؛ بل هبب على اؼبؤسسة 
االقتصادية اليت تريد إقباح اغبوار أف تشركهم يف عمليات اؼبراقبة للسَت على التنفيذ الصحيؤ لالسًتاتيجيات؛ كعليو 

 اؼبتضررين منإشراؾ اؼبستفيدين أك ىي تعزيز الشفافية ك م اؼبشاكل مع أصحاب اؼبصلحة فالطريقة الوحيدة لتفاد
باإلضافة إُف  –رصد كتنفيذ تدابَت تعويضية أك غَتىا من الربامج االجتماعية كالبيئية. كيبكن ؽبذه اؼبشاركة  اؼبشركع يف

أصحاب اؼبصلحة على رفع درجة كعيهم أف تشٌجع  -كمية اؼبعلومات اليت يتم نشرىا يف صبيع مراحل العملية
 باؼبسؤكلية يف ما يتعلق بالقضايا البيئة، كذلك بشعورىم باغبصوؿ على السلطة يف ربقيق ىذه القضايا.

 تقارير أصحاب المصلحة .6
 مع اغبوار على ينطبق نفسو فاؼببدأ مهنية؛ أك ش صية كان  سواء للعالقات باعتبار أٌف اؼبتابعة أمر مهٌم بالنسبة

 اليت مقًتحاهتم ىي ما يعرفوا أف اؼبصلحة أف تنتهي اؼبشاكرات كاؼبفاكضات يوٌد أصحاب فبمجرد اؼبصلحة، حابأص
 إُف تقارير تقدًن إُف كباإلضافة خثارىا. كزبفيف األضرار اليت ازٌبذت لتعويض التدابَت ىي كما االعتبار، يف أخذىا مت

 تستهدؼ التقارير من أخرل أنواع ىناؾ التشاكر؛ عملية من كجزء األخرل اؼبعنية كاعبهات اؼبتضررة الفئات
 اؼبعلومات اؼبصلحة ألصحاب كتقارير التنمية اؼبستدامة مثال كاليت توفر اؼبصلحة أصحاب من ـبتلفة ؾبموعات

 منربا توٌفر أف ىذه التقارير كفبارسات اغبوكمة يف اؼبؤسسة. كما كاالقتصادية االجتماعية الكافية عن اؼبمارسات البيئية،
ربديد األطراؼ اليت مٌت التشاكر  بنشر اعبوانب اؼبتعٌلقة هبذا اغبوار: أصحاب اؼبصلحة مع اغبوار عملية عن لإلبالغ
 اؼبوضوعات اليت مٌت التفاكض عليها ككذا النتائج اؼبتوٌصل إليها.  معها،

 إدارة المهام .7
 اإلدارة نظاـ يف اؼبصلحة أصحاب مع اغبوار راج أنشطةتتوٌجو اؼبمارسات اعبٌيدة يف اؼبؤسسات االقتصادية كبو إد

األساسية كما يصٌر  أنشطتها منهجي يف بشكل على اإلدارة أف تدؾبو أنو يعٍت ىذا عمليا؛ للشركة كالبيئية االجتماعية
 إقامة على ذلك فريباف. كلتحقيق ذلك هبب على اؼبدراء ربديد النقاط اغبرجة يف أنشطة اؼبؤسسة كاليت ربتاج إُف

. للشركة األساسية اؼبهاـ يف إدماجها يبكن ككيف هبذه اإلجراءات من سيقـو كربديد اؼبصلحة، أصحاب مع حوار
اغبوار. كالٌشكل التاِف ىبتصر  أثناء النظر كجهات من عدد كدمج لتوفَت طريقة أفضل ىي ما ربديد على ينطوم كىذا

 عملية إدارة اغبوار مع أصحاب اؼبصاٌف.
 
 
 



 إدازٚ أصحاب املضمحٛ لتفعٗن أبعاد التٍىٗٛ املطتداوٛ يف املؤضطٛ االقتضادٖٛ              الجّاٌ٘     الفضن

 

 
73 

 ع أصحاب المصلحةم: ركائز الحوار المتمّيز 54الشكل 

 
Source: " Dialogue avec les Parties Prenantes: Le Manuel des bonnes pratiques pour les entreprises réalisant des affaires 

sur les marchés en développement", International Finance Corporation, 2007, p12 
كك الصة ؼبا سبق يبكن القوؿ أٌف ربديد أصحاب اؼبصلحة يعترب كنقطة البدء يف ت سيس اغبوار اؼبتمٌيز ألصحاب 
اؼبصلحة، كما يعترب ىذا األخَت دبثابة اإلطار العاـ الٌذم ترتكز عليو كٌل فبارسات إدارة أصحاب اؼبصلحة؛ فبدءن 

ت األخرل، كدبا أٌف اؼبؤسسة ىي ؿبٌل لتصادـ كتضارب بتحديد أصحاب اؼبصلحة يكوف اغبوار مفتاح كٌل اػبطوا
اؼبصاٌف فالقوؿ بتحقيق أكرب إشباع عبميع األطراؼ يف خف كاحد ىو قوؿ خاطئ؛ فمن اؼبستحيل أف يتٌم ذلك؛ لكن 
يبكن ربقيق أكرب مستول للموازنة بُت ىذه اؼبصاٌف، كبالنتيجة فاؼبؤسسات اليت تؤسس غبوار متمٌيز ىي تلك 

اليت سبتلك يف الٌنهاية قٌوة تفاكض تؤٌىلها ألف تصل إُف توليفة مثلى من ىذا التوازف كىذا ىو جوىر الٌدكر  اؼبؤسسات
 اؼبنوط بإدارة أصحاب اؼبصلحة.     
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 المبحث الثاني: مساىمات أصحاب المصلحة ضمن التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية 
 jacque IGALENS رأينا يف الفصل األٌكؿ أىٌم تصنيفات أصحاب اؼبصلحة، كذكرنا من بينها تصنيف 

sébastien POINTك
،  يف ىذا اؼببحث نقـو بالبحث يف مسانبات ىؤالء يف فبارسات التنمية اؼبستدامة يف

التصنيف اؼبذكور كالتاِف: اؼبؤسسة االقتصادية، كذلك كفقا لكٌل ؾبموعة من ؾبموعات أصحاب اؼبصلحة حسب 
 .ُت كأصحاب اؼبصلحة اجملتمعيُت، أصحاب اؼبصلحة االقتصاديُتأصحاب اؼبصلحة التنظيمي

 المطلب األّول: مساىمة أصحاب المصلحة الّتنظيميين ضمن التنمية المستدامة
اؼبسانبُت أك العماؿ أك إٌف إدارة أصحاب اؼبصلحة الٌتنظيميُت يبدك موضوعا تقليديا؛ ذلك لكوف العالقة مع 

اؼبسَتين ىي عالقة إلزامية يف اؼبؤسسات االقتصادية، فقانوف الشركات، قانوف العمل كحىت قانوف اإلدارة التشاركية  
كان  موضوعات تدريس لعلـو االقتصاد، القانوف كاإلدارة على حٌد سواء. كتعترب اؼبشاكل اؼبعاصرة اليت عان  

ؿ ىي ما دفع إُف ت يَت الٌنظرة التقليدية ألصحاب اؼبصلحة الٌتنظيميُت؛ فكاف االىتماـ كتعاين منها منٌظمات األعما
بااللتزامات الناذبة عن التطلعات اعبديدة ؽباتو اجملموعات سواء كان  مقٌننة أك متبٌناة من طرؼ فبثٌليهم. كتتدرٌج 

 اؿ كالنقابات.مستويات التعامل مع ىذه الفئات كالتاِف: اؼبسانبوف، اؼبسٌَتكف، العمٌ 
 تدرّج مستويات إدارة أصحاب المصلحة التنظيميين :55الشكل رقم

 
Source: jacque IGALENS, sébastien POINT, "vers une nouvelle gouvernance des entreprises- l’entreprise face à ces parties 

prenantes", Edition Dunod, 2009, p46 

االنتقادات اؼبوٌجهة إُف اإلدارة التقليدية ألصحاب اؼبصلحة التنظيميُت ىي عدـ إيالء االىتماـ إُف كلعٌل من أىٌم 
 اؼبسانبُت الص ار، ككذلك اؼبسانبُت كاؼبسَتين الذين يتبٌنوف االستثمار اؼبسؤكؿ.

 المساىمون  .5
كنػتج عػن ىػذا الفصػل ت ػٌَتات رئيسػية لعػٌل كاف الفصل بُت اؼبلكية كاإلدارة يف منٌظمات األعماؿ أىٌم ربٌوؿ رأظبػاِفٍّ، 

 أنبها ىو ما طرأ على سلوؾ اؼبسانبُت ذباه اؼبؤسسة، ككذلك على سلوؾ اؼبسَتين.
ىناؾ ت َتين التغّيرات التي طرأت على سلوك المساىمين والمسّيرين بعد الفصل بين الملكية والتسيير:  .أ 

 :1رئيسيُت نبا

                                                 
   من الفصل األٌكؿ 12أنظر الصفحة  

1 jacque IGALENS, sébastien POINT,op.cit , p 47 
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 عن بعد؛ كبالتاِف فقد أصبؤ يينظر إليهم على أهٌنم صباعة مثلها مثل اعبماعات أصبؤ اؼبسانبوف يراقبوف إدارة الشركة
أصحاب اؼبصلحة األخرل اليت هبب على اؼبؤسسة الوفاء بالتزاماهتا ذباىها، كعليو فباعتبار اؼبسانبُت ذكم حقوؽ 

 فهذا ال يعٍت أهٌنم ىم الطرؼ الوحيد الذم لو اغبقوؽ يف الشركة؛
اؼبسٌَتين اؼبالكُت سبيل إُف القسوة كالعنف أك األنانية يف السابق؛ أصبح  اآلف ىذه الفئة  بعد أف كان  تصرٌفات

   أكثر سعيا للحصوؿ على مكانة يف اجملتمع كربسُت صورهتا كرفع قيمتها يف سوؽ اؼبسٌَتين.
ارنة دبثيلتها عند تعٌد تطٌلعات اؼبسانبُت اليـو من أكثر التطٌلعات تعقيدا مقالتطّلعات الجديدة للمساىمين:  .ب 

أصحاب اؼبصلحة اآلخرين، كلعٌل ذلك يرجع إُف كصفهم اليـو بكوهنم كياف غَت متبلور كأحيانا سريع الزكاؿ. ففي 
كإُف الشركات أصبؤ عامال  عصرنا ىذا ال كجود ؼبساىم دائم يف مؤسسة اقتصادية، فمجيء كذىاب مساىم من

صلحة. كما أٌف التعامل مع اؼبسانبُت اليـو أصبؤ عن طريق كسطاء خخر هبب أخذه يف اغبسباف يف إدارة أصحاب اؼب
ىم يف ال الب فبثليهم من احملللُت كالوسطاء اؼباليُت؛ دبعٌت أٌف ىذه العالقة أصبح  سبٌر عرب قنوات ـبتلفة فبا هبعلها 

ل مطلبا رئيسيا يف العالقة صعبة التسيَت كغَت مستدامة. إضافة إُف ذلك، ت يت مس لة العائد على االستثمار كاليت تشكٌ 
فتسيَته أك إدارة عالقة مع اؼبسانبُت  -كباعتبار الت ٌَت الٌدائم للمسانبُت-بُت اؼبؤسسة كمسانبيها؛ لكن ىذا اؼبطلب 

سنة، لكٌن  100رابؤ بُت اؼبؤسسة كزبائن ؼبٌدة قد تفوؽ -يف إطاره تكوف صعبة، ألنٌو مثال يبكن تسيَت عالقة رابؤ
سنة اليـو أصبؤ شيئا صعبا جدان. إٌف التنوٌع الكبَت الٌذم يبٌيز  100امتالؾ مؤسسة و غَت عائلية  ؼبساىم ألكثر من 

فئة اؼبسانبُت هبعل تطٌلعاهتم غَت متجانسة أيضا، بل زبتلف اختالفا كثَتا من مساىم آلخر: فمنهم من يتطٌلع إُف 
يق حق التصوي  اؼبزدكج، كمنهم من يتطٌلع إُف عائد أفضل كضمانات على السلطة على قرارات اؼبؤسسة عن طر 

 ذلك، كمنهم من يتطٌلع إُف الت ثَت على قرارات اؼبسٌَتين عن طريق امتالؾ اؼبعلومات يف نفس كق  كصوؽبا للمسَتين. 
ركة، األمر الذم هبعل تسيَت كبالنسبة لص ار اؼبسانبُت فما يبٌيزىم عن كبار اؼبسانبُت ىو سلطة ازٌباذ القرار يف الش

الشركات غالبا على حساب مصاٌف فئة ص ار اؼبسانبُت، ىذا األمر أبرز ضركرة الت سيس ؼبفهـو اؼبصلحة 
االجتماعية، كالذم يتٌم من خاللو تقييم األصوؿ بدقٌة كإشراؾ ص ار اؼبسانبُت يف ازباذ القرار. بينما كمن كجهة نظر 

يد أمٌّ من األىداؼ ستعمل اؼبؤسسة على ربقيقها فإٌف ص ار اؼبسانبُت ال يتمٌتعوف ربديد االىداؼ كتعريفها كربد
حبماية قانونية من ىذا اعبانب، ككٌل ما وبٌق ؽبم التطٌلع إليو ىو اؼبعلومات اؼبسبقة كالٌتقارير اؼبقٌدمة اليت سبٌكنو من 

 يٌتفقوف مع ىدؼ معٌُت للشركة ال يسعهم إالٌ بيع تقييم ربٌقق األىداؼ من عدمو. كبالٌتاِف فص ار اؼبسانبُت الٌذين ال
 مكانا ؽبم يف عملية إعادة التوزيع باالعًتاض على سوء است داـ ُتأصوؽبم. على عكس ذلك هبد ص ار اؼبسانب

االغلبية، خرؽ اؼبصلحة العاٌمة أك خركقات للمسؤكلية اؼبدنية كاعبنائية، يف ىذه اغباالت، ىم يستمٌدكف قٌوة الت ثَت 
 .  1على قرارات اؼبؤسسة من دعم اجملتمع اؼبدين

 تتوٌفر صبيع أف اؼبهمٌ  من اؼبالية األسواؽ يف أعماؿ على للحصوؿإدارة المساىمين في إطار التنمية المستدامة:  .ج 
 .استثناء كىنا فاؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبمارسات يف إطار التنمية اؼبستدامة ليس  اؼبالية، اؼبعلومات معاعبة يف الركابط

  
                                                 

1
 jacque IGALENS, sébastien POINT,op.cit ,p49 



 إدازٚ أصحاب املضمحٛ لتفعٗن أبعاد التٍىٗٛ املطتداوٛ يف املؤضطٛ االقتضادٖٛ              الجّاٌ٘     الفضن

 

 
76 

 أّوال: مستويات جمع المعلومات التي يعتمد عليها المساىمون المسؤولون اجتماعيا
 :1يبكن ربديد مستويات إنتاج اؼبعلومات كاآليت

  مع أف من بد ال ي  ذبي ىذه  صنف اؼبؤسسات اػبضراء، يف تيدرج أف إُف تطمؤ اليت الشركة قبل من اؼبعلومات كهتي
 كالذم يتطٌلب ربٌرؾ عدة إدارات؛ اؼبستدامة التنمية العملية تسبق كضع تقرير

 اؼبراجعة لعملية زبضع كعبعلها أكثر مصداقية البٌد أف كالبيئية، االجتماعية اؼبعلومات نوعية البٌد من التحقق من 
 اغبساباٌت؛ كالت كيد، كىو الدكر الذم غالبا ما يقـو بو مراجعو

  التصنيف اؼبعتمدة كاؼبستقلة؛ للتوٌصل إُف مالحظات كنتائج سبنؤ أك تباع تعاًف ىذه اؼبعلومات من ًقبل مؤسسات
 للمحٌللُت اؼبت ٌصصُت؛

 .ينتج احملٌللوف اؼبت ٌصصوف رباليل سبنؤ للمسَتين الزباذ القرارات االستثمارية الصائبة  
ؼبؤسسات االقتصادية إٌف منبع ىذه السلسلة من اؼبعلومات واؼبستول األٌكؿ كالثاين  يؤثٌر بشكل مباشر على ا

اؼبهيمنة، يف حُت اؼبستويُت الثالث كالرابع يعمالف على تكريس كزف اؼبسانبُت باؼبفهـو اعبديد أم اؼبسانبُت اؼبسؤكلُت 
اجتماعيا يف اؼبؤسسة. فالتقارير اؼبعٌدة من طرؼ ككاالت التصنيف كالتنقيط هبب أف تعكس التطٌلعات كأف تكوف 

مية اؼبستدامة يف الوسط اؼباِف ككسط اؼبسانبُت. كلبناء صناديق استثمار تتبٌٌت التنمية مصٌممة لتفعيل أبعاد التن
 :2اؼبستدامة كجب على اؼبسانبُت الض ط على اؼبسَتين الزٌباذ التدابَت الالزمة لذلك كاليت من بينها

 ذلك؛ إُف كما البيولوجي نوعاإلنساف كالت حقوؽ اؼبتجددة، الطاقة اؼبياه، ؿبٌددة لكٌل من: اؼبناخ، إنشاء صناديق 
 و المقارنة مع األحسنbenchmarking أم االقًتاب من اؼبؤسسات اليت ؽبا أفضل التصنيفات من قبل : 

 ككاالت التنقيط، كهبب على اؼبسانبُت أيضا اعبمع بُت األكراؽ اؼبالية األحسن تصنيفا يف إطار التنمية اؼبستدامة؛
 حملافظ اؼبؤسسات اليت تعمل يف ؾباؿ االنشطة اليت تتعارض مع القيم الدينية أك اؼبضرٌة بالبيئة؛ اتباع سياسة مناوئة 
 للممارسات اؼبسؤكلة اجتماعيا بتفعيل اغبوار اؼبباشر كفبارسة حٌق التصوي ؛ سياسات ملزمة اتباع 
 جتماعية كالبيئية كاغبوكمة تتضٌمن معايَت اختيار أكثر فعالية من ناحية اؼبسؤكلية اال سياسات داعمة اتباع

 السليمة، كت صيص جزء من األرباح ؼبساعدة اؼبنٌظمات غَت اغبكومية الناشطة يف ىذا اجملاؿ؛
 :   Innovestو   Vigeoمثال وكالة التنقيط

Vigeo  كInnovest  ٌكاألكرك .  الفرنسي االجتماعي ككالتُت للتصنيف نبا أىمVigeo يف الشركات تقٌيم 
 كمورديها، عمالئها مع الشركة عالقة حوكمة الشركات، البيئة، االجتماعي، االلتزاـ البشرية، اؼبوارد ؾباالت: س ٌ 

عٌدت نتائج كاف  Vigeoأفرزت  2008كيف دراسة لتقارير ؾبموعة من اؼبؤسسات الفرنسية سنة  .اإلنساف كحقوؽ
 :3أنبها

                                                 

1
 
jacque IGALENS, sébastien POINT,op.cit , p62 

2 ibid, p63 

3
 
Ibid, p63, 64 
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  حيث أٌكدت الدراسة على اٌف تطٌلعات اؼبسانبُت اؼبسؤكلُت اجتماعيا كان  تصٌب  :في جانب الموارد البشرية
 .كاؼبهارات العمل فرص يف التحسُت اؼبستمر للعالقات االجتماعية داخل اؼبؤسسة االقتصادية، كتنمية

  اؼبناطق يف ماعيةاالجت بالتنمية الشركة تلتـز أف فاؼبساىم اؼبسؤكؿ اجتماعيا يتوقع االجتماعي: االلتزام حيث من 
  .عاـ بشكل على اجملتمع كخدماهتا منتجاهتا ت ثَت االعتبار بعُت ت خذ كأف فيها، تعمل اليت
  :أظهرت الوكالة نتائج جٌيدة حوؿ تطٌلعات اؼبسانبُت يف ىذا اجملاؿ كاليت تتمٌثل يف: من حيث االلتزام تجاه البيئة

 البيولوجي، تقدًن التنوع هتٌدد اليت كاؼب اطر التلٌوث كمستويات اؼب اطر يف البيئية، النظر لالسًتاتيجية تعريف
 اآلثار على النفايات، السيطرة إدارة كربسُت ، مراقبة...  اٍف الطاقة، اؼبياه،و كخدمات خضراء، مراقبة منتجات
 اؼبنتجات.  من كالت لص الست داـ اؼبصاحبة اآلثار على ، السيطرة النقل كسائل ذلك يف دباو للتوزيع اؼبصاحبة

 :تالحظ من حيث حوكمة الشركات Vigeo مراجعة كعمليات اؼبراقبة خليات ككفاءة تطٌلعات يف توازف القول 
  . خاصة ص ار اؼبسانبُتو األسهم اغبسابات، مراجعة مداخيل اؼبسَتين كمعاعبة قضايا ضبلة

  :اؼبنتجات، تقدًن  اؼبعايَت التالية: سالمةقٌدرت ىذه العالقة من خالؿ من حيث العالقة مع الموّردين والعمالء
 من التوريد، الوقاية سلسلة يف كاالجتماعية البيئية القضايا اؼبوردين، إدماج مع اؼبستداـ التعاكف لعمالء،ل اؼبعلومات

 .للمنافسة اؼبناىضة كاؼبمارسات الفساد
 اؼبستثمر اؼبسؤكؿ كفقا لػػ اإلنسان: حقوق مجال فيVigeo  منٌظمة حٌددهتا اليت األساسية اؼببادئحٌساس ذباه 

 للدفاع نقابات تشكيل يف منؤ اغبرٌية للعاملُت القسرم كالتمييز، ككذا األطفاؿ، العمل عمل حظرو الدكلية العمل
 .كسبثيلهم  عنهم
 البيئة، رأسفتقـو بتقييم رأس اؼباؿ غَت اؼبادم للمؤسسات االقتصادية باست داـ أربع معايَت ىي:  Innovestأٌما 

 مع كالعالقات احمللية اجملتمعات فقط تشمل ال األخَتة البشرم، اغبوكمة السليمة كأصحاب اؼبصلحة. ىذه اؼباؿ
 كاألمن القيمة سلسلة أيضا كلكن اؼبدين؛ كاجملتمع كاعبمعيات اغبكومية غَت اؼبنظمات مع كالعالقات اغبكومة

كاعبدكؿ الٌتاِف يبٌُت نتائج الٌدراسة فيما ىبٌص عرض االستثمارات اؼبسؤكلة اجتماعيا يف فرنسا  .اؼبستدامة كاؼبنتجات
 كـبتلف السياسات اليت تتبعها.  2008سنة 
 Innovest 2008و   Vigeo : نتائج عرض االستثمارات الفرنسية المسؤولة اجتماعيا حسب دراسة8لجدول رقما

source: jacque IGALENS, sébastien POINT, op.cit, p65 

رأس اؼباؿ  نوع السياسة
 دباليُت األكرك

عدد 
 مالحظات الصناديق

 مؤسسات أحرزت أحسن النتائج  84 8841 سياسة االقًتاب من األفضل

 سياسة إنشاء الصناديق
4225 13 

مؤسسات قٌدم  مقًتحات كحلوال يف إطار التنمية اؼبستدامة 
 و خاصة يف اعبانب البيئي 

 / 27 2071 السياسة اؼبناكئة

 / 40 4725 السياسة اؼبلزمة

 مؤسسات ؽبا مدخرات است دمتها يف سبويل مشاريع تضامنية 4 363 السياسة الداعمة 

 / 7 78 سياسة االستثمار يف الصناديق
 / 175 125443 اجملموع
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كاؼبالحظ من اعبدكؿ أٌف الفئة الكربل من اؼبؤسسات الفرنسية اليت تتبٌٌت االستثمار اؼبسؤكؿ ىي من اؼبؤسسات 
 VIgeo  كىي الفئة اليت أحرزت أحسن النتائج من طرؼ benchmarkingاليت تتبع سياسة اؼبقارنة مع األحسن و

اؼبؤسسات اليت تتبع سياسات ملزمة. لكن كعلى قٌلتها كان  اؼبؤسسات اليت تتبع سياسة مٌث ت يت  Innovestو  
إنشاء الصناديق ملفتة لإلنتباه نظرا لكوهنا قٌدم  حلوال ؼبسائل التنمية اؼبستدامة، كما اٌف  اؼبؤسسات اليت اتٌبع  

 أعماؿ تضامنية. السياسات الٌداعمة كاف ؽبا رأس ماؿ معترب بعد أف استعمل  مٌدخراهتا يف
هبا زبلق لنا العاَف الذم نعل فيو"، "الطريقة اليت نستثمر ثانيا: محاور االستثمار المسؤول من ق بل المساىمين 

 مف لديهك ؼبستثمر فااؼببدأ  كبالفعل ككما يوٌضحو، Amy Dominiىي مقولة لرائد االستثمار اؼبسؤكؿ اجتماعيا 
اآلثار االجتماعية كالبيئية األخذ بعُت االعتبار  كعليو فمن كاجبهمالقدرة على تشكيل العاَف الذم نعيل فيو، 

 :1كيبكن من ىذا اؼببدأ شرح احملاكر اليت يًتٌكز عليها االستثمار اؼبسؤكؿ كالتاِف .الستثماراهتم
أم العمل على ، ؿبفظة األكراؽ اؼبالية لكٌل مساىممن /كيعٍت تضمُت أك استثناء أسهما يف :االختيار المحور األّول:

للمعايَت الرحبية، كما يعٍت  -طبعا–باإلضافة  األخالقيةك االجتماعية كالبيئية اقتناء أسهم الشركات اليت تراعي اؼبعايَت 
على أسهم االمتناع عن االستثمار يف أسهم الشركات اليت ال تراعي ىاتو اؼبعايَت. كٌل ىذا سيؤدم إُف نقص الطلب 

الشركات اليت ال هتتم دبمارسات التنمية اؼبستدامة فبا هبعلها مضطرٌة لتبنيها، دبعٌت أٌف اؼبسانبُت ىنا يفرضوف ض وطا 
  سوقية على الشركات غَت اؼبسؤكلة اجتماعيا كبيئيا. 

، فية مع االستدامةضٌد اؼبمارسات اؼبتنااست داـ حقوؽ التصوي  ىنا يقـو اؼبسانبوف ب المحور الثاني: التصويت:
 .ة" يف عيوهنميكتقدًن قرارات للت ثَت على سلوؾ الشركات، كجعلها أكثر "مسؤكل

يقـو اؼبسانبوف بالعمل على كضع برنامج استثمارم بالتنسيق مع  المحور الثالث: التوّجو نحو االستدامة:
رصة كاليت تنشط يف ؾباالت تساعد على يف البو لالستثمار يف اؼبشاريع أك الشركات غَت اؼبدرجة اؼبؤسسات اؼبالية 

  .اؼبستدامة التنمية احملليةك  مثل: الطاقة اؼبتجددة، الزراعة العضويةترسيخ التنمية اؼبستدامة 
ك الصة لكٌل ما سبق، يبكن القوؿ أٌف الفصل بُت اؼبلكية كاإلدارة كاف مصدرنا ؼبشاكل إدارة اؼبؤسسات 

يبلكوف الشركات أصبحوا طرفا من أصحاب اؼبصلحة فيها، كأصبحوا ؿبميُت من  االقتصادية؛ فاؼبسانبوف الٌذين كانوا
طرؼ القانوف من التصرٌفات االنتهازية للمدراء. كباعتبار أٌف أغلب اؼبسانبُت ينظركف ؼبنٌظمات األعماؿ على أهٌنا كياف 

رىم يف تفعيل أبعاد التنمية اؼبستدامة قانوين يدٌر األمواؿ بدال من كوهنا كيانا اقتصاديا إلنتاج السلع كاػبدمات، فدك 
فيها يبكن تل يصو يف الض ط على اإلدارة لتبٌٍت فبارسات االستدامة. ىنا البٌد من الوصوؿ إُف إجابة على السؤاؿ 

دارة الٌتاِف: كيف نفٌرؽ بُت الٌنظرة القانونية الرأظبالية كبُت الٌنظرة االقتصادية اإلدارية يف اؼبؤسسات بشكل يبٌكننا من إ
الشركة من منظور االنفتاح على كٌل أصحاب اؼبصلحة فيها؟ كاعبواب على ىذا السؤاؿ يفًتض ربليال لدكر اؼبسٌَتين 

 يف إدارة أصحاب اؼبصلحة كحوكمة الشركة عامةن.
 

                                                 

1 Michel CAPRON, Françoise QUAIREL- LANOIZELEE, "Mythes Et Realites De L’entreprise Responsable", Edition : La 

Découverte, Paris, 2004, p11 
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 المسّيرون .2

ار يف ىذا ىبتلف اؼبفٌكركف حوؿ كضع اؼبسٌَتين يف صٌف اؼبوظٌفُت باعتبارىم يتقاضوف أجوران، لكٌن أىٌم األفك
اجملاؿ ىي تلك اليت تعترب اؼبسَتين كحكم بُت اؼبالؾ كالعٌماؿ. كلقد أصبؤ سوؽ اؼبدراء كاؼبسَتين اليـو من أىم 
األسواؽ يف العاَف، فالشركات اليت سبلك مسَتين متميزين ىي الشركات األقول يف العاَف، كلعٌل أىم تطٌور يبكن 

ن أصحاب اؼبصلحة يف اؼبؤسسات االقتصادية ىو االرتفاع اؼبلحوظ يف مالحظتو من خالؿ االىتماـ هباتو الفئة م
األجور كاؼبنؤ اليت يتقاضاىا ىؤالء لتحسُت خدائهم كتوجيو جهودىم لتحقيق مصاٌف اؼباٌلؾ. لكن كباعتبار أٌف ربسُت 

نؤ كاؼبكافآت تبعا خداء اؼبسَتين لتحقيق األىداؼ االقتصادية يبكن التحكم فيو نسبيا عن طريق قول السوؽ و أم اؼب
للعرض كالطلب على اؼبسَتين األكفاء ؛ فإنٌو كعلى عكس ذلك، فتوجيو اىتمامهم إُف القيم االجتماعية، األخالقية 
كالبيئية ال ربكمو قول العرض كالطلب، لذلك البد من كسائل كتدابَت إلشراؾ كمسانبة ىاتو الفئة يف تفعيل التنمية 

 صادية.   اؼبستدامة يف اؼبؤسسات االقت
وٌجو تإف ض وط أصحاب اؼبصاٌف اآلخرين و خاصة الدكلة، اؼبسانبُت كاؼبنٌظمات غَت اغبكومية  يبكن أف 

اؼبسَتين يف اؼبؤسسات االقتصادية ىم راظبوا اػبطط االستثمارية فيها  أفٌ  كباعتبار ،فبارسات اإلدارة كبو االستدامة
فيمكنهم اؼبسانبة يف نشر ثقافة التنمية اؼبستدامة كاؼبسؤكلية االجتماعية يف ىاتو اؼبؤسسات. كيبكن تل يص أىم ما 

 فيما يلي:يف ىذا اجملاؿ يبكن فعلو من طرؼ ىؤالء 
أىم خطوات اإلدارة االسًتاتيجية فيمكن إزٌباذه كمدخل لت يَت أمباط باعتبار الت طيط ىو في مجال التخطيط:  .أ 

 : 1اإلنتاج كالتسيَت يف اؼبنظمة كبو تفعيل التنمية اؼبستدامة. كيبكن تل يص دكر اؼبسَتين يف ىذا اؼبدخل كاآليت
  تنمية اؼبستدامة كإدارة كضع الت يَتات الالزمة على اؽبيكل الٌتنظيمي للمنٌظمة بإدراج إدارة خاصة لل للمسَتينيبكن

 ؛ألصحاب اؼبصلحة، كما يبكن تضمينها يف الوظائف على األقلٌ 
  اؼبسَتكف اليـو مطالبوف بتضمُت رةل كأىداؼ التنمية اؼبستدامة يف رسالة اؼبنٌظمة، كالتحٌرؾ كبو هنج يدمج أكثر

  ؛تبٍت مبادئ االستدامةف كثر رأس اؼباؿ االجتماعي كالطبيعي يف اسًتاتيجياهتا باعتبارىا أىم عوامل 
  إهباد طرؽ إلنشاء تكامل بُت األىداؼ االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية، ىذا التكامل سيحٌسن من ظبعة كصورة

  ؛اؼبؤسسة كيعٌزز كجودىا
 إدماج األبعاد اإلنسانية كالبيئية يف ـبططات اؼبنٌظمة كسبديد خجاؿ الت طيط بالتطٌلع إُف األجياؿ اؼبستقبلية، ىذا 

من جهة كمن جهة أخرل االىتماـ بتكريس اغبوار كالتشاكر مع أصحاب اؼبصلحة لوضع اسًتتيجيات مقبولة 
كتراعي تطٌلعات كٌل األطراؼ كي تلقى اؼبساندة الالزمة، ككمثاؿ على ىذا اإلشراؾ إقداـ ؾبالس إدارة بعض 

لية كاؼبنٌظمات غَت اغبكومية ككٌل اؼبؤسسات على ترؾ كرسي فارغ أثناء االجتماعات يبٌثل األجياؿ اؼبستقب
 ؛األطراؼ اليت ليس ؽبا فبثٌلُت يف اجمللس

  .توحيد الرةل حوؿ قضايا التنمية اؼبستدامة يف اؼبنٌظمة بالتنسيق مع كٌل اؼبدراء التنفيذيُت كاؼبسؤكلُت فيها 

                                                 

1 Michel CAPRON, Françoise QUAIREL- LANOIZELEE, op.cit, p15, 16, 17 
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ى الت طيط بل هبب ال يتوقف دكر اؼبسَتين يف منٌظمات األعماؿ علفي مجال صياغة وتنفيذ االستراتيجية:  .ب 
 :1كضع اسًتاتيجيات كفيلة بتبٌٍت النهج التنموم اؼبستداـ، لذلك سنوٌضؤ النقاط اليت ترتكز عليها ىاتو اػبطوة كالتاِف

   ،صياغة اسًتاتيجيات تعمل على ربقيق األىداؼ االقتصادية كت صيل األىداؼ االجتماعية كاحملافظة على البيئة
 ؛راء على اؼبنتجات كاألساليب التنظيمية كالتسيَتيةأم إضفاء رمزية اؼبؤسسة اػبض

  تنسيق اعبهود مع صبيع اؼبدراء التنفيذيُت لتكريس ثقافة االستدامة يف اؼبؤسسة كالعمل على رفع اغبس التوعوم
 ؛للعماؿ كصبيع أصحاب اؼبصلحة

   تنفيذ اسًتاتيجيات تقـو على مبدأ رابؤ ػػػػػػ رابؤ،أم ربقيق أرباح تشاركية مع أصحاب اؼبصلحة كٌل حسب
 ؛مفهومو و توزيعات للمسانبُت، أجور للعماؿ، حقوؽ للدائنُت، فبارسات أخالقية كاجتماعية كبيئية ذباه البيئة 

 نشاط اؼبنٌظمة إلدماج التنمية اؼبستدامة يف  تنفيذ اسًتتيجيات تدريب كربفيز للعماؿ كصبيع القائمُت على
فبارساهتا، كتفعيل دكر التصاميم اإليكولوجية يف األنشطة األٌكلية. إضافة إُف توجيو صبيع الوسائل كالطرؽ لذلك  

 كمعايَت اإليزك، معايَت السالمة اؼبهنية كالبيئية، دليل اؼبساءلة،...إٍف.
إٌف اغبصوؿ على نتائج جٌيدة يف اتباع اسًتاتيجيات طويلة والتحسين المستمر:  اإلفصاحفي مجال الرقابة،  .ج 

اؼبدل تساعد على تبٌٍت النهج اؼبستداـ يف اؼبنٌظمة يستلـز متابعة التنفيذ اعبٌيد ؽبذه االسًتاتيجات كالتنٌبؤ باألخطاء 
ع مركر الوق  كاكتساب اػبربات كتصحيحها، ليس ىذا فحسب؛ بل هبب العمل على ربسُت األداء يف ىذا اجملاؿ م

كالتجارب. كما هبب على اؼبسَتين توفَت مناخ اغبوكمة السليمة كإضفاء الشفافية على أنشطة اؼبنٌظمة يف ىذا اجملاؿ. 
 :2كمن بُت أىٌم األدكار اليت يلعبها اؼبسٌَتكف ىنا ىي

  ؛تقييم اآلثار االقتصادية، االجتماعية كالبيئية لنتائج أنشطة اؼبنٌظمة 
 العمل على ربسُت اؼبمارسات اؼبتعلقة بالتنمية اؼبستدامة كؿباكلة الوصوؿ إُف مؤشرات قريبة من اؼبؤسسات الرائدة؛ 
 إنشاء كتقدًن تقارير التنمية اؼبستدامة، تقارير أصحاب اؼبصلحة كالتقارير اجملتمعية بشكل دقيق. 
 العّمال والنقابات  .3

وا يشػػػعركف أٌف بوسػػػعهم أف يقػػػٌدموا شػػػيئا وبػػػدث الفػػػارؽ يف اجملتمػػػع، كألهٌنػػػم " سبكنٌػػػا مػػػن الٌنجػػػاح ألٌف عٌمالنػػػا أصػػػبح
ذبػػاكزكا النظػػرة الضػػيقة الػػيت يهتمػػوف فيهػػا بت فػػيض سػػاعات العمػػل إُف نظػػرة يػػركف فيهػػا أٌف خدمػػة اجملتمػػع شػػيء نبيػػل". 

نبيػة أكمن ىذا القػوؿ يتبػٌُت لنػا ، Canadien Pacifiqueىذا ما قالو مدير شركة النقل كالسكك اغبديدية الكندية 
 مفتػاح ىػو اؼبسػتدامة التنميػة فبارسات تبٍت على اؼبوظفُت الدكر الذم يلعبو العٌماؿ يف جعل اؼبؤسسة مسؤكلة، فتشجيع

 بشػػكل مفيػػدة تكػػوف أف يبكػػن الػػيت البسػػيطة اؼبمارسػػات بعػػض كىنػػاؾ. الرٌيػػادة يف ىػػذا اجملػػاؿ يف اؼبؤسسػػات الػػيت ترغػػب
ب، الت ىيػػل، التحفيػػز كالتحسػػيس؛ ففػػي اؼبؤسسػة اؼبػػذكورة مٌت زبفػػيض اسػػتهالؾ اؼبػػاء اؼبعبػػ  يف الزجػػاج التػػدري مثػػل خػاص

. ىػػػذا باإلضػػػافة إُف ربػػػط أثػػػر اؼبمارسػػػات اؼبسػػػؤكلة 3بتوعيػػػة كربسػػػيس اؼبػػػوظٌفُت بصػػػعوبة تػػػدكير اؼبػػػواد الزجاجيػػػة التالفػػػة
ائز التحفيزيػػة يف مؤسبراهتػػا السػػنوية. كيكمػػن مفتػػاح للعٌمػػاؿ برضػػاىم الػػوظيفي، كعملػػ  اؼبؤسسػػة كػػذلك علػػى توزيػػع اعبػػو 

                                                 

1 Michel CAPRON, Françoise QUAIREL- LANOIZELEE, op.cit, p19 

2 ibid, p20 

3 www.cpr.ca/fr/, consulté le 14 juin 2012, 13:22 

http://www.cpr.ca/fr/
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تفعيل دكر العٌماؿ يف اؼبمارسات اؼبتعٌلقة بالتنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسات االقتصػادية دبحاكلػة إضػفاء البعػد االجتمػاعي 
كػػن للرضػػى كالبيئػي كإدراج االىتمامػػات األخالقيػػة يف اىتمامػات العٌمػػاؿ كنقابػػاهتم عػوض اىتمػػامهم فقػػط بػاألجور؛ كيب

 الوظيفي أف يكوف مدخال أساسيا لذلك. 
إٌف القدرة على التحٌوؿ، التكٌيف، االبتكار كالتعٌلم أصبح  مفاتيحا مهمة لنجاح منٌظمات األعمػاؿ، كباعتبػار أٌف  
 كػػٌل ىاتػػو القػػرارات تسػػتند علػػى اؼبػػوارد البشػػرية؛ فػػيمكن القػػوؿ أٌف العٌمػػاؿ ليسػػوا كبػػاقي أصػػحاب اؼبصػػلحة يف اؼبؤسسػػة
االقتصادية، فسلوؾ العٌماؿ لو ت ثَت جوىرم على فبارسات التنمية اؼبسػتدامة يف منٌظمػات األعمػاؿ. ىػذا الطػرح يقودنػا 
إُف التساةؿ عٌما إذا كاف اؼبوٌظف أك العامل هبد بعض اؼبزايا يف التزاـ اؼبؤسسة دبمارسات التنميػة اؼبسػتدامة؟ كمػن جهػة 

اب اؼبصػلحة يف اؼبؤسسػة االقتصػادية فػال ينب ػي أف يػتٌم التػزاـ اؼبؤسسػة اجتماعيػا ن أىػٌم أصػحأخػرل كباعتبػار العٌمػاؿ ًمػ
 .1كبيئيا على حساهبم

ؿ كالنقابػات تػؤٌدم اإٌف خلق جٌو تشاركي داخل اؼبؤسسة بتحٌمل اؼبسؤكليات االجتماعية كالبيئية هبعل مػن فئػة العٌمػ
 اطنة. كيبكن إهباز أىٌم اؼبمارسات يف اآليت:دكرىا الفاعل يف تفعيل التنمية اؼبستدامة كجعل اؼبؤسسة مو 

: عند نشر ثقافة العمل اؼبسؤكؿ داخل اؼبؤسسات االقتصادية تنفيذ االستراتيجيات المتعّلقة بالتنمية المستدامة  . أ
كرسم االسًتاتيجيات الكفيلة بذلك؛ يبقى العنصر اعبوىرم ىو تنفيذ ىذه االسًتاتيجيات من طرؼ العٌماؿ كالذين 

يوٌفر ؽبم التدريب كالت ىيل كالتوعية الالزمة لذلك. كيشارؾ العٌماؿ يف تنفيذ ىاتو االسًتاتيجيات كتقدًن هبب أف 
أفضل الطرؽ لتحسُت نتائجها مع الًتكيز على أنبية االبتكار كاإلبداع بالنسبة للعٌماؿ اؼبت صصُت يف البحث 

 إٍف2كاحملاسبة اػبضراء... كالتطوير للوصوؿ إُف أرقى مستويات اإلنتاج األنظف كالتسويق

 العمل يف الشركات من إٌف جيشا متزايدا من العٌماؿ اؼبتطٌوعُت اؼبعينُت" :(Le bénévolatالعمل التطّوعي ) . ب
إهنم يقوموف حبمالت تنظيف  مؤسساهتم، شعار ربمل قمصانا اؼبتحدة يرتدكف الواليات يف احمللية صبيع اجملتمعات يف

 للفقراء مساكن احملتاجُت، صبع التربعات لبناء على كتوزيعها ال ذائية اؼبواد صبع اؼبؤسسات،لألحياء القريبة من مقٌر 
؛ ىكذا عرٌب " صعوبات يف التعلم يواجهوف الذين األطفاؿ إُف القراءة الرياضية للمعاقُت كتعليم اؼبنافسات كتنسيق

Betty B. Stallings ؼبؤسسات االقتصادية يف الواليات اؼبٌتحدة اؼبستشار اؼبت ٌصص يف العمل التطٌوعي لعٌماؿ ا
. إٌف مثل ىذه اؼبمارسات تسَت باؼبؤسسات االقتصادية خبطى ثابتة كبو اؼبواطنة، كحىٌت كإف كان  التربٌعات 3األمريكية
   4ىي الشكل ال الب يف العمل التطٌوعي فإٌف ىناؾ أشكاؿ أخرل ىي: النقدية

  :العٌماؿ يف اؼبنٌظمات اإلنسانية كيشاركوف يف الفعاليات كالنشاطات اػبَتية كىنا يتجٌند االنخراط في الجمعيات
 ؛من جهة أخرل باسم مؤسستهم إلعطائها ظبعة حسنة من جهة كباظبهم اػباص لنشر ىذه الثقافة يف اجملتمع

 ( العطل التضامنيةle congé solidaire:)  يتٌم منؤ اؼبوظٌفُت كقتا خاصا من طرؼ أرباب العمل يقوموف فيو
 ب عماؿ ذات الصلة بالتنمية اؼبستدامة؛

                                                 

1 jacque IGALENS, sébastien POINT, op.cit, p 80, 81 
 .110ص ، 2004 مارس ،بَتكت،  49 ؾبلة عاَف العمل، العدد "،المسؤولية االجتماعية للمؤسسات " ،عبد اهلل صادؽ دحالف 2

3 Alain Chauveau, Jean-Jacques Rosé, op.cit, p197  

4 jacque IGALENS, sébastien POINT, op.cit, p 84, 85 
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 ( برامج الرعايةle mécénat :) كىي برامج خاصة منٌسقة يف شكل صبعيات متعٌلقة دبمارسات اؼبسؤكلية
 ؽبا. االجتماعية ؼبنٌظمات األعماؿ، تقـو اؼبؤسسات دبنؤ اؼبوظٌفُت كقتا خاصا 

  :كىو صندكؽ ىبٌصص لو مكاف يف اؼبؤسسة ليتٌم استقباؿ أفكار العاملُت فيها، كعليو يستطيع صندوق األفكار
العامل إيصاؿ أفكاره إُف أعلى مستويات اإلدارة عن طريق ىذا الصندكؽ، فيمكن أف ال يكوف اؼبسؤكلوف على دراية 

ل العٌماؿ؛ لذلك، ف فكار العٌماؿ تكوف دائما من حكم كاٌطالع بتفاصيل أنشطة اؼبؤسسة بتلك الدرجة اليت لد
 التجارب كاؼبمارسة كتكوف غالبا جٌيدة كناجحة.

إٌف مثل ىذه اؼبمارسات من ش هنا أف تضع اؼبؤسسة االقتصادية يف خانة اؼبؤسسات اؼبواطنة؛ فهي من جهة تعمل 
بالرضى عن النفس كالتدرٌج هبم إُف أعلى ىـر على ربسُت صورة اؼبؤسسة كظبعتها؛ كما من ش هنا أف تشعر العاملُت 

خالؼ  10يوما للرعاية يشارؾ فيو  Lucent Technologiesماسلو. ففي الواليات اؼبتحدة األمريكية تنٌظم شركة 
دكلة أخرل. يف حُت تقـو شركة  17كالية أمريكية ك 25موٌظف مزاكؿ أك متقاعد يف أنشطة لفائدة اجملتمع يف 

Hewlett-Packard  بتنفيذ برنامج يسمؤ ؼبزظٌفيها بتعليم أطفاؿ اؼبدارس االبتدائية من خالؿ رسائل الربيد
أعطى حركية العمل  ىو أٌكؿ من "Axaرئيس ؾبٌمع الت مينات " Claude Bébéarاإللكًتكين. يف فرنسا، كاف 

كالذم  (l’Institut du Mécénat de Solidarité)التطٌوعي للمؤسسات االقتصادية بإنشائو ؼبعهد الرعاية كالتضامن 
كىي صبعية تشمل موظٌفي " Axa Atout Coeur"يضٌم مئات الشركات الفرنسية، كأنش  أيضا صبعية ربمل إسم 

 30، كضٌم  أكثر من الذين يريدكف اإللبراط يف أعماؿ ميدانية كجوارية إنسانية لفائدة الصاٌف العاـ "Axaؾبٌمع "
بلد. كيالحظ أيضا أنو فبٌا ساعد على  40ألف موٌظف قاموا بتجسيد أكثر من ألف مشركع للرعاية كالتضامن يف 

قباح ىذه اعبمعيات ىو التنسيق اؼبشًتؾ بُت الشبكات األكربية يف ىذا اجملاؿ لتبادؿ اػبربات، كأىم ىاتو الشبكات 
"Cecile Network"ىي

1
. 

صلحة التنظيميُت لدكره يف ترسيخ كتفعيل التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسة إٌف ت دية كٌل طرؼ من أصحاب اؼب
االقتصادية لن يعطي نتائجو إاٌل إذا كاف يف شكل تشاركي متناسق؛ فحمل االىتماـ بقضايا التنمية اؼبستدامة ؿبمل 

النقاشات بشكل شٌفاؼ خاصة اعبٌد من ًقبل: اؼبسانبُت، اؼبسٌَتين كالعٌماؿ لن تكوف لو فائدة إذا َف يتٌم طرح ىاتو 
يف اجتماعات ؾبلس اإلدارة كالذم البٌد أف يستوعب فبثٌلي كٌل فئة لتحضى قراراتو بالقبوؿ كاؼبساندة. لكن كحىت كإف 
مٌت ىذا التكامل كالتنسيق بُت فئات أصحاب اؼبصلحة التنظيمٌيُت؛ فهذا ال يكفي إلدارة كتسيَت أصحاب اؼبصلحة 

ستدامة يف اؼبؤسسة، لذلك هبب االىتماـ بالفئتُت اؼبتبقيتُت كنبا: أصحاب اؼبصلحة بشكل يفٌعل التنمية اؼب
 االقتصاديُت كأصحاب اؼبصلحة اجملتمعيُت.

 المطلب الثاني: إدارة أصحاب المصلحة االقتصاديين ضمن التنمية المستدامة 
إحدانبا مصدر مدخالت اؼبؤسسة كاألخرل ارت ينا ىنا الًتكيز على ؾبموعتُت فقط كنبا ؾبموعتاف أساسيتاف سبثل 

 مصٌب ؼب رجاهتا كنبا: اؼبستهلكوف كاؼبوٌردكف.

                                                 

1 Alain Chauveau, Jean-Jacques Rosé,  loc.cit 
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 المستهلكون  .1
إذا كان  الطريقة اليت نستثمر هبا زبلق لنا العاَف الذم نعيل فيو؛ فإٌف أمباط استهالكنا ستحافظ عليو أك 

 ىي الت يَتات اليت هبب القياـ هبا؟ فماغَت داعمة لالستدامة  كاالستهالؾ اإلنتاج أمباط كان  ستحٌطمو، كإذا
 تقديراتومن سٌكاف األرض  مليار 8.5 باحتياجات منصفة كالسؤاؿ اعبوىرم ىنا ىو كيف يبكن الوفاء بطريقة

 من كثَت على كتنطوم معقدة ىذه اؼبس لة اؼبستقبل؟ أجياؿ احتياجات لتلبية العاَف إمكانية على اغبفاظ مع  2050
 يوجد حاليا اتٌفاؽ حوؿ أىداؼ أك كسائل تنفيذ عبعل االستهالؾ أكثر كفاءة.الت ٌمالت، حيث ال 

 االنتماء احتياجات اغبماية، احتياجات احتياجات فسيولوجية،: االحتياجات لتلبية صبلة من تستهلك كبن
 على الطلب يليب فاإلنتاج كفقا ؽبذا اؼبنظور. كحىت عاؼبية بكوهنا قليلة، ؿبدكدة كتتمٌيز ىذه االحتياجات. كالتميز
 تنص نظرية اعبزئي، االقتصاد يف .الوصوؿ إُف الرفاه كبالتاِف احتياجات اؼبستهلكُت تليب اليت االستهالكية السلع
االختيار كاالستهالؾ، كعلى أٌف إشباع اؼبستهلك يتزايد بتزايد الكميات اؼبستهلكة  على حرٌيتو يف اؼبستهلك سلوؾ

كىذا اؼببدأ يصٌؤ يف ما بُت األفراد كما بُت األمم على حٌد سواء، كغالبا ما ينظر  ،كاليت تتوٌقف على مقدار الٌدخل
 من ىبتلف فتعريفو إُف االستهالؾ على أنٌو كسيلة للرفاه الفردم كاعبماعي، كيعٌد الرٌفاه من اؼبفاىيم النسبية كاؼبعٌقدة؛

. كيبكن حصر ت ثَت 1كالسعادة كالرضى كاالزدىار الصحة مفاىيم على ينطوم ما عادة كلكنو خخر، إُف قاموس
 :2اؼبستهلكُت كالزبائن على تبٍت التنمية اؼبستدامة من قبل اؼبؤسسات االقتصادية يف ؿباكر أنٌبها

 يف دبا فحسب بيئية نظر اؼبستداـ أك اؼبسؤكؿ من كجهة االستهالؾ مس لة يف ينظر ما غالبااالستهالك المستدام:   .أ 
 األبعاد االقتصادية أيضا بل كيشمل يتعايل مع البيئة، استهالؾ على يقتصر أنٌو الاؼبوارد، رغم  ذلك استهالؾ

 احًتاـ ال ذائي، األمن ، للموارد توزيع كاستهالؾ منصف إُف كالوصوؿ الفقر، مكافحةو اؼبستدامة للتنمية االجتماعية
 أىداؼ ربديد فإف كلذلك... .  ة،العادل عدالة األجور كالتجارة االنتاج، خطوط يف العماؿ كحقوؽ اإلنساف حقوؽ

 .تعقيدا أكثر يصبؤ اؼبستداـ االستهالؾ
كقيٌدم  تعاريف ـبتلفة ؽبذا االستهالؾ باختالؼ تسميتو؛ فقد ظهر ىذا اؼبصطلؤ يف اػبطابات باسم 

ـ. ككاف التعريف يرٌكز على اعبوانب البيئية دبا يف ذلك إدارة اؼبوارد 1992"االستهالؾ الداعم" يف قٌمة ريو دهبانَتك 
ـ جاءت بركنتلند دبصطلؤ "االستهالؾ اؼبقبوؿ بيئيا" كالذم عرٌفتو على أنٌو 1994كمبدأ األجياؿ اؼبستقبلية. سنة 
 على كيساعد يةاألساس لالحتياجات كاؼبنتجات تلبية اػبدمات من االستفادة مع ذلك االستهالؾ الٌذم يتوافق

 يف كالتلوث النفايات كالكميات من السامة، كالتقليل من اؼبواد اؽبدر للموارد الطبيعية كمية من بالتقليل ربسُت اغبياة
كما جاء برنامج األمم   .بشكل يبٌكن األجياؿ اؼبستقبلية من تلبية حاجاهتا جو اؼبنت أك حياة اػبدمة مراحل صبيع

 (AFNOR)دبصلؤ "االستهالؾ اؼبستداـ" كالذم تبٌنتو كذلك اؼبنٌظمة الفرنسية للتقييس  (PNUE)اؼبتحدة للبيئة 

                                                 

1 Catherine Rousseau et autres,  " consommation durable: Quel rôle pour le consommateur ?", Synthèse des recherches 

menées dans le cluster consommation durable du PADD II, Centre de Recherche et d’Information des Organisations de 

Consommateurs – CRIOC, la Politique scientifique fédérale, 2007, p6 

2 ibid, p8 
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حيث عٌرؼ على أنٌو "اسًتاتيجية تتمحور حوؿ العمل على ت يَت است داـ اؼبوارد الطبيعية كاالقتصادية بطريقة تليب 
 اؿ لألجياؿ اؼبستقبلية". االحتياجات كترفع مستول نوعية اغبياة للجميع، كما تعمل على ذبديد رأس اؼب

فبٌا سبق يبكن القوؿ أٌف االستهالؾ اؼبستداـ ىو مبط مسؤكؿ من أمباط االستهالؾ اليت هبب التحٌلي هبا من أجل 
اغبفاظ على اؼبوارد الطبيعية. لكن اغبفاظ على اؼبوارد الطبيعية كاحملافظة على حقوؽ األجياؿ اؼبستقبلية ال يقتصر على 

فبفرض أٌف صبيع اؼبسستهلكُت ربٌلوا بالرشادة يف استهالؾ اؼبوارد فيبقى سلوؾ اؼبؤسسات اؼبستهلكُت فقط، 
االقتصادية خاصة منو متعٌددة اعبنسيات؛ ىنا يبكن أيضا للمستهلكُت وباعتبارىم زبائن ؽبذه اؼبؤسسات  أف يفرضوا 

 ض وطا سوقية لتوجيو ىاتو اؼبؤسسات كبو االنتاج اؼبسؤكؿ.
السوؽ، تكتسي ىذه الفقرة أنبيتها من إمكانية الت ثَت على  الفقرة الرئيسية يف ىو اؼبستهلك :االختيار السليم .ب 

حركية السوؽ عن طريق االختيار كاؼبفاضلة بُت السلع كاػبدمات، ف ذكاؽ اؼبستهلكُت كاختياراهتم فيما يرتبط بالسلع 
ات اؼبشاركُت يف السوؽ على تبٌٍت فبارسات االستدامة اؼبعنية بالتنمية اؼبستدامة و السلع اػبضراء  ت ٌذم كتشٌجع قرار 

كي يت  السوؽ يف يف ـبتلف كظائفها، ككٌلما ارتفع الطٌلب على ىاتو السلع كٌلما أعطى ذلك إشارة صروبة للمشاركُت
 اؼبنتجُت قرارات يف اإلشارات ىاتو تؤثر أف يبكن العامة، ىكذا كالسلطات فو كاؼبوزع منتجو السلع األكؿ اؼبقاـ يف

كفيما ىبٌص السلطات فإٌف ىاتو اإلشارات  مالءمة، أكثر منتجات كتسويق استدامة أكثر إنتاج على كتشجعهم
 كاف عالكة على ما سبق فإنٌو إذا .كاالستهالؾ اإلنتاج أمباط لت يَت أكثر تشارؾ اليت العامة السياسات ذبعلها تدعم

 على ذلك اؼبًتتبة فإٌف اآلثار اؼبستدامة، يف ؾباؿ التنمية اػبيارات من اؼبزيد يتبٌنوف اؼبستهلكُت من العديد
 .ستكوف معتربة كاالقتصادية كاالجتماعية البيئية يف اآلثار السلبية كالت فيضات

 للنفايات االنتقائي اعبمع يف باؼبشاركة يقـو اؼبستهلكوفالممارسة الفعلية أو الّضغط لتبّني التنمية المستدامة:  .ج 
كما يبلك اؼبستهلكوف كسائل ض ط مهٌمة يف ىذا اجملاؿ كالشكاكل كالدعاكل . التدكير أك ت دامهااس إلعادة

  اػبدمات. أك/ك اؼبنتجات بُت اؼبوازنة اؼبقاطعة، القضائية،
 الموّردون .2

ب سلوب أخالقٌي يدعم ربقيق  همتعتمد اؼبؤسسة يف توفَت مدخالهتا على موٌرديها، فعندما تتعامل اؼبؤسسة مع
التنمية اؼبستدامة فيها فإٌف اؼبوٌردين يفٌضلوف استمرار عالقتهم مع ىذه اؼبؤسسة، يف ىذه اغبالة تكوف العالقة بُت 
اؼبؤسسة كموٌرديها طويلة األجل كمبنية على الثٌقة كاالحًتاـ كاؼبصاٌف اؼبشًتكة، كىذا يتيؤ للمؤسسة أف تطلب من 

ر أسعار أقٌل كجودة أفضل؛ بل كتستطيع أف تطلب منهم تعديل أسلوب عملهم أك التكنولوجيا اليت اؼبوٌردين تقدي
. كذلك، تقـو اؼبؤسسات اليت قطع  أشواطا كبَتة يف تبٍت فبارسات التنمية 1يست دموهنا للوصوؿ إُف اعبودة اؼبطلوبة

اؼبستدامة بالض ط على اؼبوٌردين كالعمل معهم يدا بيد لتطوير منتجاهتم لضماف جودهتا من حيث جعلها أقٌل تلويثا 
ؼبتحٌصل عليها فيما ىبٌص دبعٌت تتبع التلوث من اؼبصدر، كخلق سلسلة توريد خضراء نظيفة. كيبكن أف تؤدم النتائج ا

                                                 

، http://iefpedia.com/arab/?p=19505 "، مقالة متوفرة على الواب:المسؤولية االجتماعية ميزة استراتيجية خالقة للقيمة، "بابا عبد القادر، كىيبة مقٌدـ 1 

 .17:29، على 2012.07.25. تاريخ االطالع: 13ص
 

http://iefpedia.com/arab/?p=19505
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فبارسات التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسات االقتصادية إُف زيادة الشعور باالنتماء لدل اؼبوردين كاالرتباط القوم عن 
طريق سلسلة التوريد. كارتباطا بالتنمية اؼبستدامة يعترب التوريد أك التموين مفتاح التجارة العادلة كاليت تقـو على التعامل 

وردين األكثر فقرا كاست داـ التجارة يف ربسُت ظركؼ معيشتهم كتفعيل اآلثار االهبابية لإلنتاج. كيبكن تل يص مع اؼب
 :1أىٌم ركائز التجارة العادلة يف النقاط التالية

 ربقيق مبدأ التضامن من خالؿ التعامل مع اؼبنتجُت الص ار كاؼبنتجُت األكثر فقرا؛ 
  ،ككضع عقود الضمانات مع اؼبوردين على أساس الٌسعر، اعبودة كالتلوث؛رفض كٌل أشكاؿ الٌرؽ كالس رة 
 كاغبماية كالصحة كالتدريب حيث من سيما األخذ بعُت االعتبار احتياجات اؼبوردين كاحتياجات أسرىم، كال 

 االقتصادية؛ الفعاليات على عادؿ عائد االجتماعية؛ كذلك عن طريق ضماف سعر يوفر
 ب للممونُت الذين ال يبلكوف رأس اؼباؿ العامل الكايف لتسيَت العملية التموينية؛ دفع تسبيقات على اغبسا 
 الًتكيز على العالقات التجارية اؼبستدامة مع اؼبوردين الذين وبًتموف اآلجاؿ؛ 
 العمل مراحل من مرحلة كل يف اؼبعلومات تبادؿ يتطلب الذم األمر الشركاء، ـبتلف عمل يف الشفافية ضماف 

 كاؽبوامل... كاألسعار كالتوزيع اإلنتاج كعمليات العقود، كمدة كاألجور
 .مراقبة كضماف السَت اغبسن ؽبذه اؼببادئ يف كٌل أطوار سلسلة التوريد 

طبعا،  . اؼبستدامة بالتنمية الصلة ذات اؼبمارسات تطور مع كبَت إدارة اؼبوردين تزايدت إُف حد إٌف اغباجة إُف
 ، لكن باذباه العمالءو كسوؽ اؼبصب  باذباه اؼبوردينو اؼبنبع على سلوكيات سوؽتطورات يف السابق  ىناؾ كان 
 االحتباس كظاىرة اؼبوارد، كاستنزاؼ والكربوف، التجارة ؾباالت يف اؼبستدامة التنمية اؼبهمة من قضايا القضايا بعض

ال هبب . اؼبراحل صبيع يف ركُتاؼبشا صبيع العمل اؼبشًتؾ من األساسية   تتطلب العمل كحقوؽ كالتلوث، اغبرارم،
االقتصادية؛ لذلك هبب توفَت  القطاعات بعض على تقتصر أك الٌنظر إُف ىاتو القضايا على أهٌنا اعتبارات ؿبلية

 حبصر ىاتو القضايا كاالىتماـ هبا بطريقة مشًتكة. تسمؤ اليت التحكم اؼبعلومات ككسائل شبكات
 المجتمعيين ضمن التنمية المستدامةالمطلب الثالث: إدارة أصحاب المصلحة 

تعترب اؼبؤسسة االقتصادية اليـو دبثابة فرد من أفراد ىذا اجملتمع، كعليو فإٌف سلوكها يؤثٌر ال ؿبالة يف اجملتمع، كلعٌل 
حُت قاؿ أٌف " كٌل ما ىو جٌيد  1955اؼبدير العاـ لشركة جينَتاؿ موتورز سنة  Charlie Wilsonىذا ما أٌكده 

 . what is good for GM is good for americaبالنسبة عبينَتاؿ موتورز ىو بالضركرة جٌيد ألمريكا" و 
كيبكن القوؿ أٌف العديد من اإلقبازات والرعاية، األعماؿ اػبَتية كاؼبسؤكلية االجتماعية للمؤسسات  كان  نتيجة 

هناؾ كعليو ف ؛عاملُت، كلعٌل ىاتو اإلقبازات يبكن اعتبارىا كإضافات قٌيمة للرأظباليةاؿ ؾبتمعي كتعبئة للضحراؾ كن
 فكرتُت أساسيتُت يبكن استنتاجهما من عالقة اؼبؤسسة دبجتمعها كنبا:

 أٌف ما ىو مفيد بالنسبة للمؤسسة ىو مفيد جملتمعها؛ 
 .أٌف مسٌَتم منٌظمات األعماؿ قادرين على حٌل مشاكل اجملتمع ككٌل 

                                                 

1 jacque IGALENS, sébastien POINT, op.cit, p108, 110 
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لتحليل ىاتُت الفكرتُت جٌيدا كتوضيؤ العالقة بُت منٌظمات االعماؿ كاجملتمع سنوٌضؤ أىم مسانبات اجملتمع 
اؼبدين يف تبٌٍت اؼبؤسسات االقتصادية للتنمية اؼبستدامة من خالؿ ؾبموعتُت رئيسيتُت كذلك نبا: اؼبنٌظمات غَت 

 اغبكومية كاغبكومات.
 les ONG)المنّظمات غير الحكومية ) .1

 كأهٌنا غَت ىادفة للربؤ، أهٌنا غَت: أساسُت بعنصرين سبيزىا على اغبكومية غَت للمنظمات اؼبقٌدمة التعريفات أصبع 
. تطوعية تقـو على إدارة خدمات كإمبا الرحبية إُف هتدؼ ال خدمات تقدًن على ينطوم اؼبعٌت ىذا أف أم. حكومية

 اؼب تلف الثالث القطاع تعترب بذلك كىي ـبتلفة، أدكار ؽبا اليت اؼبنظمات من ـبتلف مبط إُف اؼبفهـو ىذا يشَت كهبذا
 اص.و كاػب الدكلة قطاعي عن

 تعزيز يف رئيسيا دكرا اغبكومية غَت اؼبنظمات لعب من المفاوضات الحكومية إلى المؤسسات االقتصادية:  .أ 
أساسي يف اؼبفاكضات ما بُت اغبكومات  الدكِف، حيث ذبٌندت ىذه اؼبنٌظمات بشكل اؼبستول على اؼبستدامة التنمية

 كالقضاء األرضية األل اـ على عاؼبي حظر فرض إُف اػبطرة النفايات تنظيم كمعاعبة من كما نتج عنها من قرارات: بدءن 
 كالعمليات اغبكومات على طاقاهتا ترٌكز ال لكن ىاتو اؼبنظمات اليـو .العبودية كالس رة كعمالة األطفاؿ على

 غَت اؼبنظمات بدأت التنظيمية؛ كاألنشطة العامة الوظائف من عدد عن الدكلة تراجع كمع الدكلية فقط؛ بل اغبكومية
كقد عرف  اؼبنٌظمات غَت اغبكومية تطٌورا كبَتا سواء من حيث  القوية. بتوجيو نشاطها صوب الشركات اغبكومية

 ككان  كنفوذىا، ؼبواردىا كفقا بكاملها دكؿ مع تتنافس أف اليـو يبكن منها عددىا، حجمها أك ت ثَتىا، فكثَت
اغبكومية خاصة فيما  غَت من اؼبنظمات الناشطُت لض وط اغبساسية غاية يف اعبنسيات متعددة التجارية العالمات

حوؿ  الضيقة نظرهتا عن الشركات من زبٌل  كثَت ؽبذه الض وط، كاستجابة .اإلنساف كحقوؽ ىبٌص اؼبسائل البيئية
للعمل من أجل  فقط كال يسعى أكسع يقـو على اؼبشاركة، نطاؽ كبدأت تتبٌٌت هنجنا على سانبُت،اؼب حقوؽ قيمة

اؼبطالبات اليـو   من ككثَت .القيمة كتقسيمها بشكل منصف ىذه زيادة كيفية ينصٌب حوؿ كلكن األسهم، زيادة قيمة
ازٌباذ القرار يف  عملية يف اؼبستدامة التنمية مسائل تدمج جديدة إدارية ىياكل كذلك رباكؿ الوصوؿ إُف تصميم

اغبكومية؛ فهذه اؼبنٌظمات إذف ال  غَت اؼبنظمات إُف االذباىات ىذه يف ظهور الفضل اؼبؤسسات االقتصادية، كيرجع
تعترب طرؼ من أصحاب اؼبصلحة فحسب، بل كذلك ىي فبٌثل عن بعض األطراؼ اليت ال يبكنها اؼبطالبة حبقوقها، 

  .  1اؼبستقبليةكمثاؿ ذلك األجياؿ 
 السنوات يف كبَت بشكل اؼبستدامة تزايد االىتماـ بالتنميةالحكومية والتنمية المستدامة: غير المنّظمات  .ب 

 اؼبوظفُت كنقابات كاؼبستهلكُت اإلنساف حقوؽ صبعيات البيئية، اغبكومية غَت اؼبنظمات من السيما األخَتة،
 يف اعتقاؿ عملية أكؿ كراء األمريكية اؼبتحدة الواليات يف بيئية حكومية منظمة كان  اؼبثاؿ: سبيل على كاؼبقيمُت؛

 أيضا كان  االلكًتكنيات، ؾباؿ كيف. ال ابات بإزالة الصلة ذات اؼبشاريع يف االستثمار عن باؼبسؤكلية اؼبصريف القطاع
ِية عن" آبل"شركة  نبه  البيئية اغبكومية غَت اؼبنظمات إحدل  الذم كاػبطر منتجاهتا صناعة يف اؼبستعملة اؼبواد ظبي
 من اؼبقاكلُت" عمل ظركؼ من مرارا العمالية النقابات حٌذرت أيضا، كالتشييد البناء قطاع كيف. العمالء على تشكلو

                                                 

1 http://www.iisd.org/business/ngo/roles.aspx, consulté le 27/07/2012 à 17:39 

http://www.iisd.org/business/ngo/roles.aspx
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 كمض ات الكهرباء، خطوط من القرب ت ثَتات حوؿ اؼبقيمُت صبعيات ض وط كأخَتا،. النامية البلداف يف" الباطن
 مع Nike شركة  حالة فنذكر يف اؼبنٌظمات غَت اغبكومية؛ قويا طرفا أيضا الفرد اؼبواطن يكوف كقد. كاؽبوائيات الوقود،
 مكثفة إعالمية بت طية كحضي  كبَتا، جدال أثارت كاليت ،1998 عاـ يف Mark Kasky بسيط أمريكي مواطن
 قام   Mark Kasky  قبل من السعي من سنوات طبس الباطن؛ فبعد من للمقاكلة بالنسبة العمل ظركؼ حوؿ

 كاعبامعات الشركات ذبمع أمَتكية منظمة كىي اؼبنصف، العمل لرابطة دكالر مليوف1.5 بدفع Nikeشركة 
 كربسُت العمل أكضاع تقييم على العمل يف مهمتها تتمثل اليت اغبكومية غَت كاؼبنظمات االستهالكية كاعبمعيات
 .1ؼبتابعتها كشجاعة الشركات دب اطر كعيا اغبالة ىذه أثارت كقد أعضائها، من اؼبقاكلُت بُت فيما اؼبمارسات

 2010 مارس 17 بدأ يـو شيء كل(: Greenpeace VS Nestléمنّظمة السالم األخضر وشركة نستليو ) .ج 

  توٌضؤ فيها اػبركقات اليت تقـو هبا الشركة Greenpeaceو األخضر السالـ منظمة قبل من دكلية ضبلة إطالؽ مع
 يف الن يل زي  تستعمل كان  اجملموعة اندكنيسيا، يف ال ابات كاليت تتمٌثل يف إزالة  Nestléاعبنسيات ومتعددة 
 الن يل من مزارع ي يت ما غالبا الزي  ىذا لكن. "Kitkat" الشوكوالتة قطع ذلك يف دبا اؼبنتجات، من العديد صناعة

كارثية من إصدار   ؽبذه العملية البيئية ككان  اآلثار االستوائية، ال ابات من اؽبكتارات خالؼ تدمَت عن فبٌا أسفر
 .كاغبيوانية النباتية األنواع انقراض ،co2 من كبَتة كميات

 الشوكوالتة كمن أجل لف  انتباه الرأم العاـ قام  اؼبنظمة بإصدار فيديو يظهر من خاللو أحد مستهلكي قطع
"Kitkat الفيديو على أهنا أحد أصابع صنف من أصناؼ القردة اؼبهددة باالنقراض " ي كل قطعة منها كاليت تظهر يف

بسبب إزالة ال ابات كاليت تعيل يف ال ابات األندكنيسية، كيظهر الفيديو الدماء تسيل على لوح مفاتيؤ كمبيوتر 
من  الفعل ردكدكتباين   اإلنًتن  بشكل سريع، شبكة على اؼبستهلك دكف أف يعَتىا اىتماما. كانتشر ىذا الفيديو

 صفحة أف حُت يف ،Nestlé جملموعة التنفيذم الرئيس عند لالحتجاج اإللكًتكين الربيد رسائل من اآلالؼ إرساؿ
بتعاليق اؼبستهلكُت ال اضبُت، كما قاـ عدد كبَت من األعضاء بت يَت صورىم على  قصف  اجملموعة على الفايسبوؾ

دبعٌت  "killer"" بكلمة Kitkatؼبنتوج الشكوالتة كقد غَتت كلمة "شبكات التواصل االجتماعي ليضعوا صورا 
كعلى الفور كاستجابة ؽبذه  2010مليوف مشاىد مابُت مارس كمام  1.5القاتل. كقد فاؽ عدد مشاىدم الفيديو 

ال  " باعتبارىاsin marsالض وطات، قام  اجملموعة بإصدار بياف تعلن فيو كقف شراء زي  الٌن يل يف ؾبموعتها "
  Nestléكباعتبارىا كذلك اؼبسؤكلة عن إزالة ال ابات. لكن  Nestléتشارؾ يف هنج التنمية اؼبستدامة اؼبتبع من طرؼ 

تعامل  بعد ذلك بطريقة خاطئة مع القضية؛ حيث كعوض االبتعاد عن األضواء قام  دبنع تداكؿ الفيديو على 
 .2ستهلكُتاألنًتني ، كما قام  بوضع ردكد جافة على تعليقات اؼب

نٌفذت قبل ذلك العديد من اإلجراءات يف سياستها للتنمية اؼبستدامة، حيث يف مطلع سنة  قدNestlé ككان  
كبدأ تسويقها  "Kitkatمن نوع" "Chocolat Equitableأعلن  عن اؼبركر إُف إنتاج شكوالتة عادلة " 2010

                                                 

1 Alice Audouin, Anne Courtois, Agnès Rambaud-Paquin, "La Communication Responsable, La communication face au développement 

durable ", Eyrolle Edition d’Organisation, 2009, p97, 98 

2 http://www.marketingdurable.net/quand-greenpeace-sattaque-a-nestle, consulté le 28/07/2012 à 17:10 
 
 

http://www.marketingdurable.net/quand-greenpeace-sattaque-a-nestle
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 Greenpeace يف اؼبملكة اؼبٌتحدة. لكن كبًتكيز الشركة على الشكوالتة تناس  مكٌوناهتا من زي  الٌن يل، ككان  

قد راسل  اؼبؤسسة حوؿ ىذه اؼبكٌونات لكٌنها َف تتلٌقى رٌدا؛ ردٌبا كاف ذلك لصعوبة ت يَت سلسلة التوريد لشركة 
المات اؼبوثوؽ هبا، كما أثٌرت على العالمات اؼبشاهبة ؽبا " من أضعف العKitkatحبجمها. ىذه اغبالة جعل  من "

" اؼبكتوب عليها Kitkatيف التسمية. كلعٌل ذلك منطقي فمن غَت اؼبعقوؿ أف يقبل اؼبستهلك الذم يشًتم قطعة "
ٌددة كيظهر لنا من ىذه القضية أف ثاين أكرب شركة متع !"بيو" وأم منتوج أخضر  أٌف مكٌوناهتا تسبب إزالة ال ابات

اعبنسيات يف العاَف تعٌرض  لض وط كبَتة من قبل منٌظمة غَت حكومية، ككان  سببا يف إيقاؼ خٌط من خطوط 
إنتاجها. كعليو فال يكفي للمؤسسات االقتصادية أف تبادر إُف فبارسات تتعٌلق بالتنمية اؼبستدامة؛ بل البد ؽبا من 

غَت اغبكومية كاليت تزايد نفوذىا بشكل ملف ، فالشفافية، إقامة حوار مع أصحاب اؼبصلحة كمن بينها اؼبنٌظمات 
 اغبوار كااللتزاـ ىي قيم جديدة البٌد أف ربًتمها العالمات التجارية اليـو لتحسُت صورهتا كتنمية رأس ماؽبا.  

 الّدولة .3
 من عامل كاف من الضركرم كجود طرؼ حكم بُت قٌلة االست داـ اليت تنتج بطالة تعٍت دبفهومها الواسع تعطيل

كاالست داـ اؼبفرط ؽبذه العوامل يف   التكنولوجيا التنظيم، اؼباؿ، رأس البشرم، العامل الطبيعي، العاملو اإلنتاج عوامل
 العديد يف اعبارية النقاشات فقد كشف  التحكيم اؼبؤسسات االقتصادية؛ ىذا الطرؼ يتمٌثل يف الٌدكلة. كخبصوص

 أك الوزارات ـبتلف بُت سواء احمللي، اؼبستول على اؼبصاٌف يف تضارب كجود نع البيئة قضايا ـبتلف حوؿ الدكؿ من
 أجساـ" على احملتوية اؼبنتوجات بتسويق الًتخيص فإف اؼبثاؿ سبيل فعلى كاػباص، العاـ أك بُت القطاع اؼبصاٌف بُت

اؼبواطنُت. كيبكن للحكومات أف تقـو  غالبية مينؤ دكف األخذ برأم قد األكركبية، الدكؿ ـبتلف يف ،"كراثيا معدلة
 بدكرين أساسيُت يف تفعيل أبعاد التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسات االقتصادية كنبا:

ف تتوُف السلطة التشريعية أُف إأدل ي؛ ما كاالجتماع متطور القانوف البيئى مع التطور االقتصادلقد الّتشريع:  .أ 
ال لبة ؼبصلحة البيئة على اؼبصاٌف الفردية القائمة على فكرة اؼبنفعة اؼبقابلة مهمة اؼبوازنة بُت اؼبصاٌف اؼبتضاربة عبعل 

كجاءت ىذه الضركرة بعد ض وط كبَتة من اؼبنٌظمات غَت اغبكومية كللعٌل أنٌبها برنامج األمم اؼبٌتحدة للبيئة  ،للعائد
اليت تعترب أساس اجملتمع العادؿ  كالذم يرل رئيسو أٌف "لكٌل مٌنا كاجب إعادة االعتبار كاحًتاـ دكلة القانوف

كاؼبستداـ... ال يبكن أف تتحٌقق التنمية اؼبستدامة إاٌل إذا ربطنا القانوف، االقتصاد كعالقاتنا مع األرض من جهة كبُت 
. كيبكن إصباؿ أىٌم اؼبسائل اليت البٌد أف ي خذىا اؼبشٌرعوف 1قيمنا كتطبيقها على الصعيد الٌدكِف احملٌلي كاعبزئي"

  :2غبسباف لتفعيل التنمية اؼبستدامة يف التاِفبا
  ٌ؛ترسيخ معايَت اعبودة ىف القوانُت كالتشريعات العامةك  ساتَت كاػبطط الكربل للدكلةتضمُت اؼبسائل البيئية ىف الد 

  ؛ترسيخ اؼببادئ البيئية كاالقتصادية ىف القوانُت، من باب اعبزاء الرادع كاغبافز اؼبشجع 

   ؛الدكلية ىف القوانُت كاألجهزة الوطنيةتضمُت اؼبعايَت 

                                                 

تفعيل القانون من أجل التنمية  "ماتستوجبو الحكمة"اإللتزام، سلطة القانون، والحكامة الجّيدة  زالكي،دكنالد كانيارك، إيفا كركزيكوفا،" 1
  15ص ،INECE، للفصل األٌكؿ ، ترصبة ؿبٌمد رضى دردر"المستدامة

 اؼبرجع نفسو 2
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  ؛السالب يكمعيار لضبط إقامة اؼبشاريع ذات األثر البيئ  يتضمُت صي ة تقوًن األثر البيئ 

  إدخاؿ مبدأ التنسيق ك ساس لإلدارة البيئية اؼبؤسسية. 

ات االقتصادية ال تكفي القوانُت كالتشريعات اؼبساعدة على تفعيل التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسالتحفيز:  .ب 
كحدىا؛ بل البٌد من ؿبٌفزات لتطبيقها، كت يت الٌرسـو اليت تطٌبقها الٌدكلة على اؼبؤسسات من ضمن أىٌم الوسائل اليت 
تست دمها اغبكومات ربفيزا كردعان، كأىٌم ىذه الرسـو ىي رسـو اإلصدار أك الٌرسـو على التلٌوث أك الٌرسـو البيئية. 

ثابة ربفيزات نظرا لإلعفاءات اليت سبنحها الٌدكلة للمؤسسات األكثر تبٌنيا ؼبمارسات حيث تعترب ىذه الرسـو دب
 :1االستدامة كاؼبؤسسات األقٌل تلويثا. كىناؾ ربفيظات أخرل مالية كعينية نشرح كالٌ منها فيما يلي

أك جزئية من الضرائب  من أجل تشجيع االستثمار اؼبسؤكؿ، سبنؤ الٌدكلة إعفاءات كليةأوال: التحفيزات الجبائية: 
كالرسـو شبو اعببائية اؼب تلفة كاإلعفاء الكلي للمؤسسات اليت تتبٌت فبارسات التنمية اؼبستدامة من الضريبة على 

 األرباح الصناعية كالتجارية، كاؽبدؼ من ذلك ىو زيادة التوعية هبذه اؼبمارسات كالدفع باؼبؤسسات إُف تبنيها.
تشمل الت فيضات من حجم الفوائد اليت يدفعها اؼبستثمركف اؼبسؤكلوف اجتماعيا على و ثانيا: االمتيازات المالية:

 القركض اليت سبنحها ؽبم البنوؾ العمومية.
كتشمل ىذه االمتيارزات األسبقية يف اغبصوؿ على األراضي إلقامة اؼبصانع كالوحدات ثالثا: االمتيازات العينية: 

تجهيزات كاؼبواد األكلية كذلك عن طريق ال رفة الوطنية للتجارة، كىذا دائما اإلنتاجية ككذا تسهيالت التموين بال
 لالستثمارات اليت تتبٌٌت اؼبسائل البيئية كاالجتماعية يف أنشطتها. 

نست لص فبٌا سبق أٌف فكر التنمية اؼبستدامة أثٌر على تطٌلعات كأدكار أصحاب اؼبصلحة كما أثٌر على دائرهتم 
، كما اٌتضؤ لنا أٌف تبٌٍت التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسة االقتصادية لن يكوف إالٌ -ا يف الفصل األٌكؿكما رأين-بتوسيعها 

بإشراؾ أصحاب خاصة األساسيُت منهم كالذين ذكرنا أغلبهم يف ىذا اؼببحث. كنستنتج أيضا أٌف ىذا التبٌٍت لن يتٌم 
ؤاؿ الذم يتبادر إُف األذىاف ىو كيف يتٌم تفعيل أدكار إاٌل يف حالة التنسيق كاالتصاؿ بُت ىذه األطراؼ. لكن الس

أصحاب اؼبصلحة ضمن كظائف التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسة االقتصادية؟ دبعٌت كيف تتٌم إدارة ىذه األطراؼ 
 كتوجيهها ضمن الوظائف اؼبذكورة؟ كىذا ما سنجيب عليو يف اؼببحث اؼبواِف. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، مداخلة يف اؼبلتقى الٌدكِف حوؿ: "الجزائر في البطالة من للحد كإستراتيجية االستثمار في الخاص القطاع لدور االعتبار ردد،"عما عجا  1
  6،7ص،  2011/  11/  16 – 15 ،اؼبستدامة، جامعة اؼبسيلة، اعبزائر التنمية كربقيق البطالة علي القضاء يف  اغبكومة إسًتاتيجية
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 المبحث الثالث: استراتيجيات إدارة أصحاب المصلحة ضمن وظائف التنمية المستدامة  
يف الفصل األٌكؿ، كبعد التطٌرؽ إُف إدارة أصحاب  بعد أف رأينا كظائف التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسة االقتصادية

كما يبكن أف  ة اؼبستدامةاؼبصلحة كمسانبات كٌل طرؼ من أصحاب اؼبصلحة يف توجيو اؼبؤسسة كبو تبٍت التنمي
فيما سبق من ىذا الفصل؛ ن يت يف ىذا اؼببحث إُف ال وص أكثر  يقٌدمو كٌل طرؼ من ىاتو األطراؼ يف ىذا اجملاؿ

يف اؼبؤسسة االقتصادية لدراسة اسًتاتيجيات إدارة أصحاب اؼبصلحة ضمن الوظائف اعبديدة للمؤسسة يف ظٌل 
صميما متطٌلبات التنمية اؼبستدامة كضوابطها. كقد ارت ينا أف ندرس ىذه الوظائف بًتتيب دكرة حياة اؼبنتج من كونو ت

 إُف نتائج الٌدكرة مركرا بالعملية االنتاجية.  
 التصميم الصديق للبيئةالمطلب األّول: 

باعتبار أنٌو أٌكؿ خطوة يف حياة اؼبنتج أردنا أف نبحث يف فبارسات إدارة أصحاب اؼبصلحة ضمن نوع جديد من 
 التصاميم كىو التصميم اإليكولوجي أك التصميم الصديق للبيئة.

 (Ecodesign)ميم الصديق للبيئة تعريف التص .1
، يبكن تعريف التصميم الصديق للبيئة ب نو إدماج للقيود البيئية يف تصميم 14062يزك إكفقا للمعايَت الدكلية 
شامال  اـ تصنيففضال عن اؼبنتجات اػبدمية، كيقدِ  ج"و "اؼبنتػػػػػد اؼبقصود بوبدٌ  14062يزك إكتطوير اؼبنتجات، كمعيار 

ج و مج النظامي للجوانب البيئية يف عملية تصميم اؼبنتالتصميم الصديق للبيئة إُف الدٌ كما يشَت   .1للفئات اؼب تلفة
من البداية حىت النهاية إُف جانب العديد من اعبوانب اؼب تلفة األخرل مثل تطوير  لوهبدؼ تقليل األثر البيئي العاـ 

من خالؿ ك و. اعبودة كاؼبواد اػباـ كالتصميم كاإلنتاج كاالست داـ كالت لص منايا قضك  هأسعار كربديد ج كذبديده و اؼبنت
  Ecodesignو ربديد الشركط اؼب تلفة اليت ت طي نشاط التصميم البيئي، فاف مصطلؤ التصميم الصديق للبيئة

اغبد من األثر البيئي  هتدؼ إُفنظر إليو على أنو عملية أك إسًتاتيجية يمكن أف يي فيبدك غامضا يف الواقع، لذلك 
؛ أم بتعبَت خخر استيعاب وأثناء كبعد مرحلة تصميمك ج طواؿ دكرة حياتو من خالؿ اعتماد تدابَت كقائية قبل و للمنت

 العملية اإلنتاجية للعوامل البيئية.
 إدارة أصحاب المصلحة إلنجاز الّتصاميم الصديقة للبيئة .2

ء تصميم اؼبنتجات يساعد اؼبؤسسة االقتصادية على معرفة كربديد إٌف إنشاء حوار مبٌكر مع أصحاب اؼبصلحة أثنا
كما أٌف ربديد القضايا . الٌدعم الٌذم يبكن اف يتلٌقاه اؼبنتوج، أك مظاىر اؼبعارضة اليت يبكن أف تقف يف كجهو

جملتمع  كاالىتمامات البيئية إلصحاب اؼبصلحة كتضمينها عند التصميم يبٌكن من قبوؿ اؼبنتجات بشكل أفضل يف ا
كأثناء تصميم اؼبنتجات تعمل  .2ككٌل كليس عند اؼبستهلكُت فقط، كما يعطيو فرص أكرب للبقاء كيبٌدد يف فًتة حياتو

اؼبؤسسة على التحديد اؼبسبق ألصحاب اؼبصلحة احملتملُت يف كٌل منتوج، كإجراء مشاكرات انتقائية كىادفة مع كٌل 
اؼب اطر كالفرص اؼبتاحة أماـ اؼبؤسسة؛ كتكمن أنبٌية إنشاء مثل ىذه اغبوارات مع ك األطراؼ لتٌتضؤ االسًتاتيجيات 

                                                 

1 Stéphane LE POCHAT, "Integration De L’eco-Conception Dans Les Pme", thèse doctorat, Ecole Nationale Supérieure 

d’Arts et Métiers Centre de Paris, 2005, p29 

2 "Dialogue avec les Parties Prenantes : Le Manuel des bonnes pratiques pour les entreprises réalisant des affaires sur les 

marchés en développement", op.cit, p122  
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أصحاب اؼبصلحة أثناء التصميم البيئي للمنتجات يف إمكانية سَت عملية التفاكض بطريقة سلسة أثناء ىذه الفًتة 
ؼبؤسسة، فبمشورة عكس لو مٌت األمر بعيدا عن علمهم مٌث حدث  معارضات فهنا لن يكوف األمر سهال على ا

األطراؼ الفاعلُت يف تصميم اؼبنتجات ستنٌمي اإلحساس بالوالء للعالمة الٌتجارية؛ ذلك ألٌف اؼبستهلكُت مثال 
يتمٌلكهم إحساس ب ٌف ىذه العالمات ملك ؽبم نظرا ؼبشاركتهم يف تصميمها. كما أٌف إشراؾ اؼبسانبُت وخاصة 

ازباذ القرار فيما ىبٌص الٌتصميم البيئي سيوٌفر الدعم الكايف كالتمويل الالـز اؼبسانبُت اؼبسؤكلُت اجتماعيا  يف عمليات 
على اؼبؤسسة أيضا أف تٌتصل دبمونيها كموٌرديها لتوفَت ك إلنتاجو، كما ينطبق على اؼبسانبُت ينطبق على صبيع اؼبمولُت. 

حاب اؼبصلحة ضمن عملية التصميم البيئي اؼبوارد الالزمة للمنتوج اؼبصٌمم بيئيا. كيبكن سبثيل اسًتتيجيات إدارة أص
 من خالؿ الشكل التاِف:

 إدارة أصحاب المصلحة ضمن التصميم البيئي للمنتجات: 56الشكل رقم                

 
 : من إعداد الباحثالمصدر

تقدًن مرحلة على إٌف ىذه العمليات رغم أهٌنا تتم على مراحل إاٌل أهنا قد تكوف أحيانا متداخلة، كما أنٌو يبكن 
أخرل أك االست ناء عن مرحلة حسب ال رض؛ حيث يبكن أف تبدأ العملية مثال بالتفاكض مباشرة إذا كاف اؼبنتوج 

 يلقى معارضة كبَتة من البدأ.
 التصميم البيئيو  ( في إدارة أصحاب المصلحةLG Electronicsتجربة شركة أل جي ) .3

 LG Electronics، ربظى 1994ؿ شركة يف كوريا تعلن شعار "من أجل بيئة أنقى" يف عاـ من خالؿ كوهنا أكٌ 
ىذا ماجعلها ربتٌل مكانة مرموقة يف سوؽ اإللكًتكنيات  يادة البيئية على مدار عقد من الزماف.بسجل حافل من الرٌ 

بتحليل أصحاب اؼبصلحة ؼبنتجاهتا اؼبصٌممة  LG Electronicsكربٌسن من صورهتا لدل أصحاب اؼبصلحة. تقـو 
كإنشاء اغبوار مع كٌل األطراؼ على مدار صبيع مراحل التصميم مع مصٌممُت كعٌماؿ كخرباء كمستهلكُت كموٌردين 
ناىيك عن توفَت التمويل الاٌلـز ؽبذه اؼبراحل كزبٌصيص جزء من األرباح غَت اؼبوٌزعة للتصاميم اليت تراعي األثر البيئي 

من خبَت يف  LG Electronicsج، تطلب و كبعد استكماؿ كل مرحلة فردية من مراحل تطوير اؼبنتمنتجات. لل
ج للمرحلة التالية من التطوير. كما يتم إجراء تقييم و القطاع ذم الصلة إجراء فحص كحل أية مشاكل قبل انتقاؿ اؼبنت

، كما يوحي بالتصميم اتمن ذلك اؼبالءمة البيئية للمنتجج يف كل مرحلة لتقييم األثر البيئي لو. كيضو دكرة حياة اؼبنتل
كبعد استكماؿ مراحل التصميم بالتزامن مع عمل اؼبشاكرات كالتحاليل مع  ج ككظائفو.و الذم سيعزز من جودة اؼبنت

اعتمادا على إسًتاتيجيات أساسية للتصميم الصديق للبيئة  بوضع ستة LG Electronicsأصحاب اؼبصلحة تقـو 
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تعزيز كفاءة است داـ ، استبداؿ اؼبواد اػبطرة احتياجات أصحاب اؼبصلحة؛ كتتمٌثل ىذه االسًتاتيجيات يف:تلبية 
كالشكل اؼبواِف يشرح ىذه  .1، زبفيض االنبعاثات، زبفيض اؼبوارد كإعادة تدكيرىا كربسُت الرعاية البيئيةالطاقة

 االسًتاتيجيات.
  LG Electronics لـــــإستراتيجيات التصميم الصديق للبيئة : 57الشكل رقم

 
  products/index.jsp-lg/sustainability/environment/green-http://www.lg.com/eg_ar/about:المصدر

است داـ اؼبواد  LG Electronics سبنعمن خالؿ تطبيق مفهـو التصميم الصديق للبيئة على كل منتجاهتا، 
ر اػبطرة اليت تضر  سم اإلنساف. كما ربافظ الشركة على اؼبوارد الطبيعية من خالؿ تقليل استهالؾ الطاقة كتوفٌ 

لك ىو إدارهتا لعالقة جٌيدة مع أصحاب اؼبصلحة كاألىٌم من كٌل ذ منتجات صديقة للبيئة قابلة إلعادة التدكير.
  بالتزامن مع تصاميمها فبٌا يساعد بشكل كبَت على إقباح ىاتو التصاميم.

 المطلب الثاني: اإلنتاج األنظف
تعترب كظيفة اإلنتاج األنظف أىٌم كظيفة من كظائف التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسة االقتصادية، كما أٌف 

أصحاب اؼبصلحة ضمن ىذه الوظيفة ىي من أىٌم االسًتاتيجيات؛ ذلك ألهنا كظيفة تشمل اسًتاتيجيات إدارة 
العديد من اؼبراحل كاؼبمارسات اليت تساىم يف تقدًن منتجات خضراء للسوؽ االستهالكي، كما أٌف ىذه اؼبراحل 

 يشارؾ فيها جٌل إف َف نقل كٌل أصحاب اؼبصلحة.
 الّلحد" إلى فلسفة " من المهد إلى المهد"االنتقال من فلسفة "من المهد إلى  .1

كان  تقنيات اإلنتاج األنظف أك اإلنتاج الصديق للبيئة تقـو على اغبٌد من التلوث كتتبعو من اؼبنبع إُف اؼبصٌب، 
أم من كونو موادا أٌكلية أك باألحرل من كونو تصميما إُف تلفو كاالست ناء عنو يف شكل نفايات يتٌم تدكيرىا؛ لكن 

مهندس أمريكي  كنبا على التواِف  Michael Braungart ك  William McDonough  قٌدـ 2002سنة كيف 
يف كتاب  ، قٌدما فلسفة صناعية جديدة تسٌمى فلسفة "من اؼبهد إُف الٌلحد" كيقًتحاهناككيميائي أؼباين

 ـبٌلفات تكوف حبيث نواذبها كإدارة التصنيع أمباط تطوير ىذه الفلسفة على ". كتعتمد Cradle to cradleبعنواف"
                                                 

1 http://www.lg.com/eg_ar/about-lg/sustainability/environment/green-products/index.jsp, consulté le 01/08/2012, a 18:00  
 

http://www.lg.com/eg_ar/about-lg/sustainability/environment/green-products/index.jsp
http://www.lg.com/eg_ar/about-lg/sustainability/environment/green-products/index.jsp
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 كالسماد كالنبات للًتبة كم ذية التحٌلل سهلة كيميائية ميرٌكبات زبليق عرب كذلك للبيئة، مفيدة الصناعية العملية
. البيئة مع الصناعة فيها تتكامل كصناعية كؾبمعات سكانية مدف تصميم يف ذكية خطط لتبٍت إضافة. الكيميائي

 سكاف كبن علينا عائدة اآلثار ألف.. بعيدان  ما بشيء نلقي حينما "بعيد" يوجد ال أنٌو حبقيقة للوعي كيدعوا الكاتباف
 .1يل يو لن ألنو.. إقبازا ليس الضررر من الت فيف أف ندرؾ كأف النهاية، يف الكوكب ىذا

التوٌجو "من اؼبهد إُف  التوٌجو من "من اؼبهد إُف الٌلحد" إُف يف تصبٌ  اليت كاآلليات باؼبقًتحات حافالن  كاف الكتاب
 است راج عملية لكنٌ  الًتبة؛ كتسميد لت صيب يست دـ اؼبعدين الفوسفات فإف اغبصر، ال اؼبثاؿ سبيل على. اؼبهد"

 البحار يف تيلقى اليت الصحي الصرؼ مياه فإف اؼبقابل الٌطرؼ كعلى بالبيئة، مضرة عملية ىي ؿباجره من الفوسفات
 تدكير يتم أف اغبالة ىذه يف اؼبنطقي كالتصرؼ الفوسفات؛ هبذا جدان  غنية البشرية الٌصحة كهتٌدد اؼبائية البيئة لتلوث
 .2تلويث كال تكسَت بدكف الفوسفات ؿباجر تبقى فيما منها العضوية العناصر كل الست الص الصحي الصرؼ مياه

 ؽبا اغباجة انتهاء عند تتحلل حبيث كمالبسنا أثاثنا كمواد كأكياسنا سوائلنا عبوات تصميم يبكننا النمط نفس على
 ال البيئة أفٌ  ىو حاليان  اؼبٌتبع األسلوب كبُت البيئية الفلسفة ىذه بُت األساسي الٌفرؽ إف. بسهولة تدكيرىا إعادة تتم أك

رب ال كالقوانُت األنظمة أفٌ  كما الكربل، الصناعية الكيانات عند نبٌان  تشٌكل  ىذه سلك على الكيانات ىذه ذبي
 كالت يَت األحباث من الدكالرات ماليُت سيكلفها ذلك ألف عملها أمباط ت يَت زبشى الكربل فالشركات االذٌباىات،

 خسرتو ما أضعاؼ كسب   BPك M3 قبيل من لشركات كاقعية قصصان  ىناؾ أف اؼبدىشة اغبقيقة لكن اإلدارم؛
 .3إنتاجية خضراء سياسات تبٌٍت  مقابل يف ككفرت مليارات

 إدارة أصحاب المصلحة ضمن اإلنتاج األنظف .2
 كمرحلة اإلنتاج كالطبيعية، البيئة البيولوجي، التنوع يف مصلحة اؼبصلحة أصحاب كؾبموعات احمللية للمجتمعات

مٌث إٌف حجم ىذه الض وط  اؼبرحلة اليت تتعٌرض فيها اؼبؤٌسسات ألكرب قدر من الض وط من أصحاب اؼبصلحة، ىي
 غَت اؼبتجٌددة. الطبيعية كاؼبوارد األرض الناذبة عن نشاطو من فقداف كاآلثار السلبية اؼبشركع كحجم طبيعةيت ٌَت بت ٌَت 

كتصاحب عملية اإلنتاج األنظف يف اؼبؤسسات اليت تتبٌٍت التنمية اؼبستدامة عٌدة اسًتاتيجيات ضمن إدارة 
رة أك غَت مباشرة يف اإلنتاج أك يت ثٌركف أصحاب اؼبصلحة؛ ذلك ألٌف كٌل أصحاب اؼبصلحة يشاركوف بصفة مباش

فإٌف " التلٌوث ىو نتيجة لفشل التصميم، كسبل اغبٌد من التلٌوث  William McDonoughبنتائجو. كفقا لػػػػ
. يف ىذا اإلطار تقـو اؼبؤسسة بتحديد أصحاب اؼبصلحة للمنتجات 4كالتبذير ىي كسائل لزيادة الكفاءة اإلنتاجية"

الصديقة؛ ذلك عن طريق إنشاء قنوات تواصل مع اؼبوٌردين كاؼبصٌممُت لتزكيدىا باؼبكٌونات سهلة التحٌلل كالتدكير 
يفة؛ يف ىذا الصدد لعٌدة مرٌات كاليت تدخل يف تصنيع اؼبنتجات من نوع "من اؼبهد إُف اؼبهد" ككذا مصادر الطاقة الٌنظ

                                                 

  10،ص 2009أكتوبر-سبتمرب ،58 اجمللد ،5 العدد القافلة، ؾبلة، "بيئية جديدة-المهد: نحو فلسفة صناعيةمن المهد.. إلى "، أشرؼ إحساف فقيو 1

2 By William McDonough & Michael Braungart,"Cradle to cradle: Remaking the way we make things", North Point Press, 

2002, p73 

مرجع سابق. ،أشرؼ إحساف فقيو  
 3  

4 Tara J. Radin," Stakeholders and Sustainability: An Argument for Responsible Corporate Discision-Making", William & 

Mary Environmental Law and Policy Review, Volume 31 | Issue 2 Article 4, 2007, p403  
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تنشئ اؼبؤسسة فرؽ عمل من خرباء كمصٌممُت يتكٌفلوف بإقباح اغبوار مع اؼبوٌردين كاختيار اؼبوٌردين "األكف " من 
" من خالؿ انتظاـ عمليات التوريد كخجاؽبا احملٌددة. على  خالؿ معاعبتهم للمواد كتتبع مصادر التلٌوث، ك"األدـك

لتموؿ الالـز لعملية اإلنتاج األنظف عن طريق ذبنيد أمواؿ اؼبسانبُت كاؼبمٌولُت من صعيد خخر تقـو اؼبؤسسة بضماف ا
نوع اؼبستثمرين اؼبسؤكلُت اجتماعيا كزبصيص جزء من األرباح لألحباث كاإلبداعات اػبضراء، ىذا ما يضمن سَت 

ضمن خططهم االسًتاتيجية إجراء العملية كاستمرارىا عن طريق التحسُت اؼبستمٌر. كقبل بدء اإلنتاج يدرج اؼبسٌَتكف 
حوار توعوم كإدراج فبثٌلي أصحاب اؼبصلحة يف اعبمعية العامة كاالستماع إليهم، كأىٌم ما جاء يف ىذا السياؽ ىو 
فكرة ترؾ ثالث كراسي فارغة أثناء اجتماعات ؾبلس اإلدارة: الكرسي األٌكؿ يبٌثل األجياؿ اؼبستقبلية، الثاين لألنواع 

. كعلى اؼبسٌَتين أيضا كضع برامج تكوينية للعٌماؿ كاػبرباء إلقباح 1نقراض كالثالث للٌناس األكثر فقرااؼبهٌددة باإل
العملية كمراجعة كالوقوؼ على مدل تقٌبل الفكرة من طرفهم، ىذا سيساعد على تقدًن منتجات ذات جودة عالية. 

يئات اؼبهتٌمة بالبيئة لنشر ىذه األفكار كزيادة كتقـو اؼبؤسسة أيضا بربط عالقات مع اؼبنٌظمات غَت اغبكومية كاؽب
الوعي هبا، كما زبٌصص دكرات كملتقيات كمعارض للتسويق األخضر كالٌذم ال تستهدؼ من خاللو الوصوؿ إُف 
أكرب قدر من اؼبستهلكُت فحسب؛ بل تستهدؼ أيضا الوصوؿ إُف أكرب قدر من التوعية باؼبنتجات اػبضراء الصديقة 

ستهالؾ مسؤكؿ بالت ثَت على سلوكات اؼبستهلكُت كحىٌت أذكاقهم. يبقى يف األخَت على اؼبؤسسة أف للبيئة كخلق ا
تضع اسًتاتيجيات للعمل مع الشركاء االقتصاديُت خاٌصة اؼبؤسسات اليت تعمل يف ؾباؿ تدكير النفايات كذلك 

ثيل فلسفة من اؼبهد إُف اؼبهد كإدارة لتدعيمها كتبادؿ اػبربات يف ؾباؿ إعادة استهالؾ اؼبواد األكلية. كيبكن سب
 أصحاب اؼبصلحة ضمنها من خالؿ الٌشكل اآليت:

 : إدارة أصحاب المصلحة ضمن اإلنتاج األنظف وفلسفة من المهد إلى المهد58لشكل رقما

 
 من إعداد الباحث المصدر:

                                                 

1 Elisabeth laville, op.cit, p25 
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اؼبسؤكلُت اجتماعيا لتفعيل ىذه  كيبكن مالحظة الٌدكر الكبَت الٌذم يبكن أف يلعبو اؼبسانبوف من نوع اؼبسانبُت
الفلسفة كتعميمها يف صبيع اؼبؤسسات االقتصادية كذلك عن طريق تفضيل أسهم اؼبؤسسات اليت تنتهج أكثر ىذه 
التقنيات فبٌا يشٌجعها أكثر على تطوير منتجات كطرؽ إنتاج منتجات صديقة للبيئة. كما أٌف انتشار الوعي كثقافة 

من اكتساب ميزة تنافسية للشركات اليت تعمل على إنتاجها. كفيما يلي مثاؿ عن شركة اؼبنتجات اػبضراء يبٌكن 
 فيليبس اليت تنتهج ىذه التقنيات يف صناعة اإللكًتكنيك.

 في إدارة أصحاب المصلحة ضمن اإلنتاج األنظف  philipsو تجربة شركة فيليبس .3
لصناعة اإللكًتكنيك اسًتاتيجياهتا  philipsشركة رب  شعار " ؾبٌرد ت يَت مصباح سوؼ ي ٌَت لنا العاَف" بدأت 

 يف خضراء حلوال لتبٌٍت التنمية اؼبستدامة يف أنشطتها. كأحرزت ىذه الشركة على نتائج جٌيدة بذلك فهي اليـو تقٌدـ
تنتج الشركة حيث  ؛اؼبنزلية ككذا أجهزة التس ُت كاؼبربٌدات التلفاز للطاقة، أجهزة اؼبوٌفرة اإلضاءة اؼبنزؿ: من أكباء صبيع

"مصابيؤ خضراء" لإلستعماؿ يف اؼبكاتب، احملالت التجارية، الشوارع كاؼبنازؿ، توٌفر ىذه اؼبصابيؤ طاقة تصل إُف 
 فبا ىي عليو اؼبصابيؤ األخرل.  مرات 8فًتة استعماؽبا إُف أطوؿ من  خالؼ اؼبصابيؤ األخرل كتصل 80%

 من ؿبٌددة ؾباالت يف مالحظاهتم على للحصوؿ نشاطاهتا صبيع اؼبصلحة عرب أصحاب إلشراؾ philipsتسعى 
أعماؽبا؛ فهي ربرص على إدماج فبارسات التنمية اؼبستدامة يف ؿبافظها االستثمارية كالتفاكض مع اؼبسانبُت ػبلق مناخ 

كربرص على  مالئم لالستثمار اؼبسؤكؿ، كما تعمل على تطوير عالقاهتا مع موٌرديها كفرض منطقها يف التفاكض معهم
إُف العمل التشاركي على أنٌو عامل حاسم يف قباح  philipsاالست داـ السليم كالرشيد للطاقة يف مصانعها. كتنظر 

كعافيتهم من خالؿ إجراء حبوث لتطوير  الٌناس صحة سياساهتا كتقدًن ما تسميو " اغبٌس كالبساطة" للحفاض على
حرزت تقٌدما ملحوظا يف ابتكارات أجهزة استشعار الضوء كاإلضاءة مصابيؤ ذات ت ثَت إهبا  على اؼبزاج، كما أ

تدكير اؼب ٌلفات  الضوء األخضر للبدء يف برنامج إعادة 2010اػبلفية. كيف ؾباؿ تدكير النفايات أعط  الشركة سنة 
، كذلك عن طريق 2015كاػبطرة كالذم يبتٌد إُف  احملظورة اؼبواد من كاغبد اؼبياه كاغبد منها كترشيد أكثر الستهالؾ

كصناعة  التدكير إلعادة التفكيك كسهولة كالت ليف التعبئة يف ؾباالت عديدة مثل البسيطة صبلة من االبتكارات
 يفphilips كتشارؾ  إنتاج البطاريات لديها. من %20 أصبح  سبٌثل نسبة اليت للشحن القابلة البطاريات

 ؾبلس ذلك: يف دبا اغبكومية ذات الصلة بالتنمية اؼبستدامةاؼبنظمات غَت  يف كعضو عملها بفرؽ االجتماعات
، مشركع سلسلة EICC)الصناعات اإللكًتكنية اؼبواًطنة  ، ربالف(WBCSD)اؼبستدامة  للتنمية العاؼبي األعماؿ

فدرالية اعبمعيات الوطنية   ،CECEDاؼبنزلية و اؼبعدات ؼبصنعي األكركبية اللجنة التوريد كالكشف عن الكربوف،
تنسيقية الٌلجاف األكربية لصناعة أجهزة  ، CELMAولصانعي اؼبصابيؤ الكهربائية كمكوناهتا يف اإلرباد األكر  

إرٌباد  ،(ELC)اؼبصابيؤ األكركبية ارٌباد شركات الرقمية، مشركع أكركبا ،(COCIR)األشعة الطٌبية كالٌرعاية الصحية 
ؾبلس رٌكاد البيئة كتكنولوجيا  ،(NEMA)اعبمعية الوطنية للصناعات الكهربائية ،(ERT)الصناعيُت األكركبيُت

  AHAMو اؼبنزلية مصنعي األجهزة رابطة ،(CEA)صبعية اؼبستهلكُت لإللكًتكنيات ،(ELC ITIC)اإلعالـ 
 أصحاب مشركعالعمل على  بدأت ،2011عاـ كيف (HPRC).كؾبلس الٌرعاية الصٌحية كتدكير اؼبواد البالستيكية

 اغبكومية كشركات غَت اؼبنظمات من كذلك بالتنسيق مع عدد ،(IDH)اؼبستدامة  التجارة دببادرة اؼبتعددين اؼبصلحة
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 تشارؾ ذلك، على الصُت. كعالكة يف االلكًتكنيات صناعة يف العمل ظركؼ ربسُت على الربنامج كيركز اإللكًتكنيك،
اإلرباد  ،GoodElectronics، MakeITfairمنٌظمة  ذلك يف دبا اغبكومية، غَت اؼبنظمات من عدد الشركة مع

 Greenpeaceكمنظمة  الدكلية العفو كالبيئية كمنظمة العامة للشؤكف الصيٍت كاؼبعهد (FNV)العٌماِف األؼباين
1

. 
 : التجارة العادلةثالثالمطلب ال

اؼبؤسسة االقتصادية كالٌدعامة األساسية اليت تيبٌت عليها إدارة  تعٌد التجارة العادلة ريكننا من أركاف التنمية اؼبستدامة يف
أصحاب اؼبصلحة؛ ذلك كوهنا الوسيلة اليت بواسطتها زبرج منتجاهتا اػبضراء إُف اجملتمع كتبٌت عليها صورة اؼبؤسسة 

ىرم يف طبيعتها كظبعتها. كلعٌل أىٌم ما جاءت بو فلسفة التنمية اؼبستدامة من إضافات للتجارة ىو الت يَت اعبو 
 باالنتقاؿ من مفهـو الٌتجارة اغبرٌة إُف الٌتجارة العادلة تطبيقا ؼببدأ "دعو يعمل دعو يبٌر إف كاف ال يضٌر".

 االنتقال من الّتجارة الحّرة إلى الّتجارة العادلة وإدارة أصحاب المصلحة ضمنها .1
"إذا استطعنا التوٌقف عن التفكَت يف الفقراء على أهٌنم عبء كبدأنا باالعًتاؼ هبم كاعتبارىم ك صحاب مصلحة 

C.K. Prahaladككفئة خاٌلقة للقيمة؛ فيمكننا أف نبٍت عاؼبا مليئا بالفرص" ىكذا عرٌب 
  على ضركرة تبٌٍت التجارة

لنامية. كهبذا فإٌف مفهـو الٌتجارة اغبرٌة الذم يقـو على أٌف ال العادلة كالعمل على ربسُت ظركؼ الفقراء يف الٌدكؿ ا
شيء وبكم فبارسات التجارة سول قول السوؽ من خالؿ العرض كالطٌلب؛ أيدخل عليو مفهـو أخالقي جديد تكوف 

أحيانا الٌتجارة فيو كسيلة لتحسُت اؼبستول اؼبعيشي للمجتمع زيادة على قول العرض كالطلب اليت ييساء است دامها 
شراكة ذبارية مبنية على الشفافية كاغبوار  إُف "faire-trade "  يف التجارة اغبرٌة. كيشَت مصطلؤ الٌتجارة العادلة

. 2كالفقراء خاٌصة يف دكؿ اعبنوب كاالحًتاـ دبا يساىم يف التنمية اؼبستدامة كت مُت حقوؽ اؼبنتجُت كالعٌماؿ اؼبهٌمشُت
لطبقة الفقَتة أكثر لسات االقتصادية على توفَت الٌسلع كاػبدمات كيز اؼبؤسٌ ر ضركرة تعلى  C.K. Prahaladكيؤٌكد 

كيز على الطبقة الفقَتة يف من الطبقة العليا كالوسطى، كيؤٌكد على أٌف ىناؾ كٌما ىائال من الفرص لزيادة األرباح بالًت 
؛ ذلك بتحديد تطٌلعات ن كالبيع ألفقر اؼبستهلكُتإطار التجارة العادلة كالتنمية اؼبستدامة بالتعامل مع ص ار اؼبوٌردي

ىذه الفئة كؿباكلة سٌد احتياجاهتا، كأكيد أٌف احتياجات ىذه الفئة ستكوف يف سلع كخدمات غَت معٌقدة كما ىو 
اغباؿ بالنسبة للفئات األخرل؛ بل تكوف عادة احتياجات بسيطة، كعليو فلن ربتاج الشركات الستثمارات رأظبالية  

ىت تعاًف اغباجات األساسية ؽبذه الفئة؛ لكن كجب توفَت ىذه االحتياجات دبا يتناسب مع دخل الفئة كبَتة ح
 األكثر فقرا، كىذا ما يبكن ربقيقو عن طريق كيفرات اغبجم. من ش ف الٌتجارة العادلة إذف أف تكوف ؿبرٌكا للجولة

سات االقتصادية على إشباع حاجات الفئة الفقَتة بتحديد كاالزدىار؛ ذلك ألٌف تركيز اؼبؤسٌ  العاؼبية التجارة من اؼبقبلة
تطٌلعاهتا كأذكاقها كقدرهتا الشرائية كمن شبٌة كضع اسًتاتيجيات لتصميم كإنتاج ما يناسبها من سلع كخدمات من ش نو 

                                                 

1 http://www.annualreport2011.philips.com/content_ar-2011/en/sustainability_statements.aspx#section4, consulté le:02/08/2012 
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http://www.ju.edu.jo/Resources/EconomicObservatory/Research%20Output%20Files/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20(2).pdf
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من نتائج  أف يسٌهل نفاذ ىذه اؼبؤسسات إُف سوؽ عاؼبي يزيد عدد أفراده عن أربع مليارات فقَت يف العاَف، مٌث إفٌ 
 .  1ذلك على اجملتمع ىو رفع مستول الفئات احملركمة كبالٌتاِف رفع الٌض ط على أنظمة الٌرعاية االجتماعية كالصٌحية

 (  Grameen Bankتجربة إدارة أصجاب المصلحة ضمن الّتجارة العادلة في مصرف "غرامين بنك") .2
( Grameen Bank")رامُت غ بنك " إهنا ذبربةىي كاحدة من أعظم التجارب اؼبصرفية اليت خاضها العاَف، 

بدأ أعمالو يف قرية جوبرا يف بن الديل، كخالؿ ، ك *محمد يونسمن طرؼ الربكفيسور  1976 ٌسس سنة ت الٌذم
كما أدخل العديد من السمات اعبديدة يف منهجيتو ؼبواجهة   ،من اػبربات اكثَت البنك  أكثر من ثالثُت عاما اكتسب 

 األزمات، كاستفاد من فرص جديدة بالعمل بإل اء أك تعديل اؼبمارسات غَت الضركرية. 
قبل كحق من حقوؽ قام  فلسفة البنك على أٌف االئتماف هبب أف يي  ونظامو: Grameen Bankفلسفة  .أ 

الش ص الذم ال يبلك شيئا لو األكلوية يف اغبصوؿ على قرض. فمنهجية  اإلنساف، كمن مث تبٍت نظاـ على أساس أفٌ 
على الدافعية اليت يبلكها، فالبنك يعتقد أف كل البشر دبن  اغرامُت ال تت سس على تقييم اؼبلكية اؼبادية للفرد، كإمب

 است الؽبا بتمويلها.ر البنك ىي فرص هبب ظفيهم األكثر فقرا موىوبوف بدافعية ال حدكد ؽبا، ىذه اؼبواىب يف ن
متناىية الص ر لعمل مشركعات ص َتة يكتسبوف منها كيسددكهنا على  االفقراء قركض البنك نؤيبكعلى ىذا األساس 

كما يعطي األكلوية للنساء   ،األساس لعملية التنمية كالٌذم يعتربه ،التوظيف الذايت للفقراءما وبرص على أقساط، ك
ك. البنك، كيعمل على ربسُت أكضاعهن يف أسرىن بإعطائهن القدرة على التملٌ من مقًتضي  %96يت يشكلن الاٌل 

 :2كتنٌوع  قركض البنك لشروبة الفقراء على الٌنحو الٌتاِف
 الفردم؛ االستثمار أغراض صبيع يف كيست دـ البنك، زبائن كل عليو كوبصل العاـ، القرض -
 اؼبوظبية؛ الزراعات دعم منو كال رض اؼبوظبي، القرض-
 .اإلسكاف كذلك قركض كىناؾ عنو، قانونيا اؼبسؤكلة كىي اؼبرأة، طريق عن األسرة عليو كربصل األسرة، قرض -

ما يسمى بالقرض األساسي مث قرض اإلسكاف مث قرض  يف منؤ رامُت يتمثل ل النظاـ العموميباختصار فإٌف ك 
د إلخراجو من أزمتو فيما يسمى و بالقرض اؼبرف  ؛ مث يتبع نظاـ جدي.. ي .التعليم العاِف ، فإذا تعثر اؼبقًتض يف السداد

؛ مث استبداؿ صندكؽ اجملموعة، فصندكؽ إيداع اؼبعاش؛ مث إدخارات أخرل "صنيعة الزبوف" تدعى خدمة ائتمانية
ر . كبذلك، فالبنك يطٌبق جوىر مبادئ التجارة العادلة؛ حيث قاـ البنك على مليوف دكال 60وكصل ؾبموعها إُف 

ؿبٌمد يونس الذم رأل من خالؽبا أٌف شروبة الفقراء يف بن الديل شروبة كبَتة، لديها مهارات كينقصها رأس  ربليالت
اؼباؿ. كيبكن إهباز أىٌم األعماؿ اليت يقـو هبا ىذا البنك يف إطار إدارة أصحاب اؼبصلحة ضمن الٌتجارة العادلة يف 

  :3الٌنقاط الٌتالية

                                                 

1 Tara J. Radin, op.cit, p402    
، كحاصل Grameen Bank رامُتغبنك ، كمؤسس بن الديل"شيتاجونج" إحدل اعبامعات الكربل يف  جامعةالسابق يف  االقتصادؿبمد يونس أستاذ  الربكفيسور *

 .2006عاـ  جائزة نوبل للسالـعلى 
40-17، ص2007ناشركف، بَتكت، لبناف،   /، الدار العربية للعلـو"تجربة بنك الفقراء"، ؾبدم سعيد 2
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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الذم يعترب من اؼبطالب األساسية للتنمية، كخباصة يف بلد مثل بن الديل الذم ك  :تحسين حالة المسكنأّوال: 
فيعطي البنك للفقراء ثالثة مستويات من قركض اإلسكاف  البامبو. يعيل أغلب سكاف الريف بو يف أكواخ مبنية من

ىا حدٌ زبتلف حسب عدد سنوات العضوية يف البنك، كتسدد قركض اإلسكاف يف أقساط أسبوعية خالؿ مدة 
 ض م بربنامج القياـ غرامُت بنك قرر 1998 عاـ فيضاف أعنف بن الديل كاجه  كعندما األقصى عشر سنوات.

 كعمل الكوارث، حالة يف للرعاية برناؾبا البنك أقاـ للدخل، كما مدرٌة ؼبشاريع جديدة قركض بتوزيع الت ىيل إلعادة
 جديدة أمواؿ رةكس كذلك بإعطائهم متعثرين، كانوا األعضاء من %38 أفٌ  باعتبار اؼباؿ بناء رأس إعادة على

 .القديبة القركض على الفوائد كذبميد
كمن أجل ربقيق  ،عرب ربسُت اغبالة الصحية لألسرة كزراعة اػبضراكات :تحسين الوضع الصحي للمجتمعثانيا: 

األىداؼ الصحية القومية، فقد أنشئ  تسعة مراكز صحية تابعة لبنك غرامُت لتتعامل مع اؼبشاكل الصحية 
 . هاللمقًتضُت كأسرىم يف تلك اؼبناطق، كما يبكن ل َت أعضاء البنك يف تلك اؼبناطق أف يتلقوا العالج في

 ؛كإتاحة الفرصة للحراؾ االجتماعي، اىتم البنك بتحسُت التعليمة اجملتمع ضحداث هنإل :المدخل التعليميثالثا: 
الب الفقراء كاؼبتفوقُت على مواصلة تعليمهم العاِف على أمل كذلك عرب برامج قركض التعليم العاِف كمساعدة الطٌ 

  إنشاء جيل من الفقراء اؼبتعلمُت تعليما عاليا هبعلهم قادرين على اػبركج من دائرة الفقر.
 للجميع التعليم مبادرة إطار يف اليونسكو مع بالتعاكف البنك عالقاتو مع اؼبنٌظمات غَت اغبكومية أسسكيف 

 كربسُت ؽبن االجتماعي كالدمج األميات الفقَتات للنساء اؼبستمر التعليم تستهدؼ اليت" للتعليم غرامُت مؤسسة"
 اجملتمع تنمية أجل من التعليم نشر إُف تسعى أهنا على اؼبؤسسة رةية نص  كقد .األمية ؿبو خالؿ من حياهتن يةنوع

 كنشر الدراسية، اؼبنؤ يف احملتاجُت الطالب سبويل ضماف خالؿ من األطفاؿ حياة مستويات كربسُت عاـ، بوجو
 الفضائيات مثل كمالئمة حديثة تقنيات كتركيج كالتدريب، للتعليم التسهيالت كتوفَت كثيف، بشكل التعليم

دكلة بآسيا كالباسيفيك  34منظمة يف  113دعم  غرامُت ترس  من خالؿ اؼباكبُت أكثر من  كما  .كاإلنًتن 
 174مليوف دكالر، كاليت أقرض  بدكرىا 16كأفريقيا كأمَتكا الالتينية كأكركبا، كقد أقرض  تلك اؼبنظمات ما ؾبموعو 

أف تلك اؼبنظمات قد است دم  القركض  كىذا مؤشر على مليوف دكالر من أمواؿ اؼباكبُت يف األغلب إُف اؼبقًتضُت.
اليت كفرىا ؽبا غرامُت ترس  كرافعة، كقد كصل ؾبموع من كصل  إليهم تلك اؼبنظمات اآلف إُف كبو مليوف عضو، 

من األرباح كحوافز، كيشرؼ  %10يحصل اؼبوظفوف يف الفرع علىأٌما عن إدارة العٌماؿ ف منهم من النساء. 99%
، كما يشارؾ البنك عٌمالو يف صياغة توٌجهاتو كأنظمتو قة يقع غالبا يف مدينة ص َتةفركع مكتب منط 10على كل 

 سنة بالبنك كموظف عامل ألف 12 صياغتو يف شارؾ للبنك جديد نظاـ كىو الٌرسم" كلعٌل أنٌبها نظاـ "لوحة
 .ديوهنم بتسديد الفقراء قياـ يف ، كالٌذم يقـو على مبدأ الثقة2000

ـ كقد قدٌ قرية،  ألف 71 من أكثر يف ش ص ماليُت سبعة مع اليـو البنك يتعامل: والعالميةاآلفاق المحلية  .ب 
 بُت الثالث سنوات خالؿك  ،%99مليوف قرض، ككصل  نسبة تسديد القركض إُف  11البنك منذ ت سيسو كبو 

 مليوف 678 إُف دكالر مليوف 361من تقريبا الضعف دبقدار البنك ارتفع  قيمة أصوؿ 2005ك 2002 عامي
 فرع، 1735 ككصل عدد فركعو إُف ،5580000اؼبقًتضُت من البنك بػػػػػ تزايد عدد ،2005 عاـ من كاعتبارنا .دكالر
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كوف بثبات إُف كقد أثبت  الدراسات أف مقًتضي غرامُت يتحٌر  ،%21.22اؼبسانبُت  حقوؽ كبل   نسبة العائد على
 مرة أكؿ ككان  اإلسالمية، للعمارة خاف اآلغا جائزة على حصل أف للبنك سبق . كقد%5بنسبة  خارج دائرة الفقر

 ذاتو الوق  يف ربقق كاليت االقتصادية، كالظركؼ للبيئة اؼبالئمة" الفقراء عمارة" أمباط من لنمط اعبائزة فيها تعطى
كما ناؿ البنك جائزة نوبل للٌسالـ لعاـ اجملتمع.   يف الفقَتة الفئات ؽبذه اؼبسكن حالة ربسُت يف األماـ إُف خطوة

؛ ؿبٌمد يونس الذم التنمية االقتصادية كاالجتماعية يف خلقؿبمد يونس بسبب جهودنبا مؤٌسسو مناصفة مع  2006
 . 1"سيأتي على العالم يوم يذىب فيو الناس الى المتاحف ليتعرفوا على ماىية الفقرمن أشهر أقوالو: "

 المطلب الّرابع: التسويق األخضر 
 التفكَت أيضا تكامل يعٍت بل اؼبنظمة، عن حسنة صورة بناء إُف هتدؼ ؾبرد أنشطة ليس األخضر إٌف التسويق

لكٌن كٌل سياسات التسويق األخضر البٌد أف تتٌم  .باؼبنظمة اػباصة كالسياسات كاإلجراءات االسًتاتيجيات مع البيئي
 دبشاركة عٌدة فئات من أصحاب اؼبصلحة كبالتاِف فالبٌد من االتصاؿ الدائم معها إلقباح ىذه السياسات.

 إدارة أصحاب المصلحة ضمن التسويق األخضر .1
الوظائف األخرل، كلعٌل جاءت فلسفة التنمية اؼبستدامة بعناصر جديدة للتسويق ش نو يف ذلك ش ف الٌتجارة ك 

أىٌم ما يبكن ذكره ىنا إضافة إُف سياسات اؼبنتوج، التوزيع، الًتكيج كالتسعَت ىو عناصر خارجية عن اؼبؤسسة تتالقى 
فيها أكثر ف كثر مع أصحاب اؼبصلحة. كلعٌل كذلك ما جعل التسويق ينتهج هنج التنمية اؼبستدامة ىو توٌسع دائرة 

 احتياجات أجياؿ اؼبستقبل اغباضر، يف البيئة اليـو هبعل اؼبؤسسة كجها لوجو أماـ ضبايةأصحاب اؼبصلحة فالتسويق 
أفضل مثل: اغبٌد من  العمليات، كعليو كاف من الضركرم جعل التسويق وبتكم إُف ضوابط ككفاءة الطاقة كأماـ تطوير

... كيبكن إهباز أىٌم فبارسات إدارة أصحاب 2بيئيا اآلمنة اؼبنتجات كالتحلل، للتدكير القابلة كالت ليف التعبئة التلوث،
 اؼبصلحة ضمن التسويق األخضر يف العناصر التالية:

 :3اآليت من الشركة ت ٌكد العنصر ىذا كيعٍت(: Paying Customers) المستهلكين مكافأة .أ 
 كالبيئة؟ على اؼبوارد باغبفاظ متوٌجها فيو اؼبستهلك يكوف الذم اؼبدم ىو ما 
 البيئة؟ بالقضايا اؼبستهلك معرفة درجة ىي ما 
 اؼبنتجات؟ ىذه ىي فما" نعم" اإلجابة كان  كإذا ؟"خضراء" منتجات يف بالفعل اؼبستهلك يرغب ىل 

إٌف اإلجابة على ىذه األسئلة ماىي إاٌل خطوات إدارة أصحاب اؼبصلحة اؼبتعٌلقة بالعمالء أك اؼبستهلكُت، كعليو 
 إٌف حبوثكجب توضيحها بدٌقة لتحديد االسًتاتيجيات اليت البدٌ على اؼبؤسسة اتباعها يف ؾباؿ التسويق األخضر. مٌث 

 اؼبنتجات شراء ىبتاركف الذين اؼبستهلكُت أك ،"اػبضر ستهلكُتاؼب" دراسة على األكؿ اؼبقاـ يف ركزت قد التسويق
كالديبوغرافية،  االجتماعية االنطباعات، اػبصائص فرصة؛ كعليو فإٌف: الثٌقافة، الدكافع، ؽبم تتاح عندما للبيئة الصديقة

                                                 

210، مرجع سابق، صؾبدم سعيد  1  

2 Rashad Yazdanifard, Igbazua Erdoo Mercy, "The impact of Green Marketing on Customer satisfaction and 

Environmental safety", International Conference on Computer Communication and Management Proc .of CSIT vol.5 IACSIT 

Press, Singapore, 2011, p2, 3 

  3 243-241ص، مرجع سابق، النورمأضبد نزار  البكرم، ثامر 
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 اليـو يركف اؼبؤلفُت من . كثَت1كخاصة الوعي البيئي ىي كٌلها عوامل تؤثٍّر يف تفضيل اؼبستهلكُت للمنتجات اػبضراء
 البيئي لديهم؛ الوعي ىو نتيجة لتنامي الٌذم يظهره العمالء البيئية بالقضايا يتعلق فيما اؼبشاركة من العاِف اؼبستول أف

 ؽبا اليت الشركات فإف ذلك، على كبناء اؼبستهلك، موقف يف كالوعي البيئيُت للمعرفة الكبَت الت ثَت الدراسات كأظهرت
. 2العمالء رضى كاؼبنتج؛ ستجد سهولة يف كسب كاإلعالف كالت ليف، التعبئة عملية يف" اػبضراء "اؼبنتجاتذبربة يف 

 : 3أخرل اكما تتضٌمن إدارة أصحاب اؼبصلحة ضمن التسويق األخضر أطراف
بو  يتصٌرؼ الذم اؼبدم ذلك على الٌتعٌرؼ العنصر ىذا يشمل: و(Providers)باحتياجاتها  المنظمة إمداد .ب 

 األدكات اؼبعدات، الطاقة، األكلية، اؼبواد اؼبنظمة من احتياجات لكافة توريدىم يف البيئي بااللتزاـ اؼبنظمة موردك
 اؼبًتتبة النفايات من الت لص اإلنتاجية كطرؽ عملياهتم منتجاهتم، حيث من كذلك كغَتىا من اػبدمات، اؼبكتبية

 ؼبوقعهم كذلك اعبديدة؛ ىاما لألفكار مصدرا كاؼبوزعوف الوسطاء يعترب األحياف من كثَت كيف .اإلنتاجية عملياهتم على
 ىذا يف دبساعدة اؼبنش ة اؼبوردكف كيقـو. كمشاكلهم باحتياجاهتم كإؼبامهم من اؼبستهلكُت كقرهبم السوؽ يف اؼبتميز
 .اعبديدةاػبضراء  اؼبنتجات لتصميم كالطرؽ الالزمة كاؼبواد باألفكار إمدادىا طريق عن اجملاؿ

 من مباشر بشكل منظمات األعماؿ قباح يف يؤثٌر اجملتمع يف العاـ اعبمهور كاف إذا(: Politiciansالحكومة ) .ج 
 .على اغبكومة ت ثَته خالؿ من مباشر غَت بشكل اؼبنظمات يف يؤثر يبكن أف أيضان  فإنو ؽبم، الشرائي السلوؾ خالؿ
 يؤثر مثلما كأعماؽبا اؼبنظمة يف مؤثرين يصبحوف قد عاِف بالبيئة التزاـ لديهم الذين السياسيُت اؼبرشحُت فإف ىنا كمن

 .كالبيئة اؼبوارد على باغبفاظ اؼبلتزموف أيضان اؼبستهلكوف
الٌتعرؼ  حيث من اعبماعات هبذه الشركة اىتماـ من البد ىنا(: Pressure Groups) الضغط جماعات .د 

 يف الىتمامهم ؿبال تكوف أف يبكن اليت اعبديدة القضايا ىي كما عليها، يرٌكزكف اليت البيئة القضايا ماىية على
اؼبستقبل؟ كما البٌد عليها من تنظيم الدكرات كاؼبلتقيات كاؼبعارض بالتنسيق مع اؼبنٌظمات غَت اغبكومية اليت تنشط يف 

 اجملاؿ كذلك ألخذ الٌدعم الكايف من ىذه اؼبنٌظمات كربسُت صورهتا ذباىهم.
 أم إُف اؼبنٌظمة ترتبط ىل ىنا أىٌم سؤاؿ يطرحو مسؤكلو إدارة أصحاب اؼبصلحة ىو:: (Partners) الشركاء .ه 

 العاـ؟ الرأم صورهتا أماـ يف بيئيان  الشركات أداء ىذه يؤثر أف كىل يبكن شراكو؛ بعالقة أخرم منظمة
 تجربة تويوتا في إدارة أصحاب المصلحة ضمن التسويق األخضر                                     .2

اؼبؤسسة األكُف يف سوؽ السيارات بالياباف كخسيا، كأيضا العالمة األكثر مبيعات يف الواليات  Toyotaتعترب 
توجد ضمن أحسن عشرة مؤسسات من  Toyotaاؼبتحدة األمريكية، كالعالمة اليابانية رقم كاحد يف أكربا، كؾبموعة 

، كما أهٌنا صٌنف  لعامُت يف العاَف سبٌيزافهي تعترب منتج السيارات األكثر  -fortune–  مؤسسة حسب ؾبلة 500و

                                                 

1 J. Joseph Cronin, Jr & Jeffery S. Smith & Mark R. Gleim & Edward Ramirez & Jennifer Dawn Martinez, " Green marketing 

strategies: an examination of stakeholders and the opportunities they present", Academy of Marketing Science, springer, 

2010 , p10, 13 

2 Rashad Yazdanifard, Igbazua Erdoo Mercy, op.cit, p3 

    142، مرجع سابق، صالنورمأضبد نزار ، البكرم ثامر  3
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 5.8رة تتجاكز بإنتاج كبيع أصناؼ مؤثِ  Toyotaتقـو  .1ك فضل مؤسسة خضراء يف العاَف  2012ك 2011متتاليُت 
  26  مصنعا يف و45داخل الياباف فهي سبلك و Toyotaظر عن مصانع النٌ  مليوف سيارة يف طبس قارات. ك ب ضٌ 

  .Toyota- lexus – daihatsuدكلة، كتنتج عالمات: 
السوؽ، كعليو فقد رٌكزت على  يف للبقاء قابلة تكوف أف كضماف اغبقيقية االبتكارات تطويرعمل  تويوتا على 

التسويق األخضر بدءن بسياسة اؼبنتوج. أرادت تويوتا أف تليٌب تطٌلعات عمالئها عن طريق ربليلها اسًتاتيجيات 
فوجدت أٌف شروبة كبَتة من ىؤالء ؽبم حساسية كبَتة للقضايا البيئية؛ فارتكزت تويوتا على ىذه القاعدة من العمالء 

مع بُت مصدرين للطاقة: البنزين كالكهرباء، كأدخل  اسًتاتيجيات لتسويق منتجات ىي عبارة عن سيارات ىجينة ذب
، كما تراعي فيها الشكل اعبٌذاب مع سهولة االست داـ. بدأت 2كتستهلك كقودا أقٌل بكثَت من السيارات العادية

 اختيار يف 2004للعاـ  للبيئة الصديقة السيارة اليت حصل  على لقب Toyota Priusتويوتا بسيارة بَتكس 
 :3الرئيسية النجاح عوامل عدة تويوتا حددت األؼباف. كقد اػبرباء من ؾبموعة
 ؛ كالتطوير للبحث مستقرة ـبصصة ميزانية زبصيص 
 الشركة؛ إدارات صبيع يف كتنفيذىا البيئية، اإلدارة تقودىا اسًتاتيجية كضع  
  اؼبصلحة؛ أصحاب مع مستمر حوار على اغبفاظ  
  كالتواجد على اؼبستول احملٌلي والًتكيج . اعبمهور لذكؽ كتكييفو كفقا فبيز عرض توفَت 
تدكيرىا، كما تقـو بعٌدة  إعادة مت مواد من مصنعة منتجات كاست داـ اؼبوردين لتوريد قـو تويوتا بتشجيعت

 : 4مبادرات باؼبشاركة مع اؼبنٌظمات غَت اغبكومية كمع أطراؼ أخرل مثل
 كعيٌزز  2000 عاـ منذ بدأ كالذم للربؤ اؽبادفة غَت اؼبنظمات تنفذىا اليت البيئية األنشطة لدعم اؼبنؤ برنامج

 ؛2009 عاـ منذ ىذه اؼبنظمات مع باالشًتاؾ البيئية التنمية برامج تقدـ كاليت بالياباف اؼبستدامة التنمية دبؤسسة
  مت التعاقد مع اؼبنظمات غَت اغبكومية البيئية يف أنشطة  2007مبادرة استعادة ال ابات اؼبمطرة والفلبُت : منذ عاـ

 غرس األشجار يف مقاطعة كاجاياف بالفلبُت؛
  مبادرة القيادة البيئية: بالتعاكف مع ؾبموعة من الدكؿ األكركبية، حيث تعترب العوامل الرئيسية لتحسُت كفاءة

  استهالؾ الوقود كتكنولوجيا اؼبركبات ىي تطوير مهارات القيادة؛
  مبادرةTogether Green  لتمويل مشاريع احملافظة على البيئة؛ 2008بالواليات اؼبتحدة منذ عاـ 
 2005 عاـ منذ كالبال ُت لألطفاؿ بيئية تعليمية برامج بعملفيو  تقـو مذٌ كال الياباف برنامج لألجياؿ اؼبستقبلية يف. 

                                                 

1 http://www.marketingdurable.net/les-best-global-green-brands-2012, consulté le 05/08/2012 à 18:08 

 الدكِف اؼبلتقى: إُف مقدمة "، مداخلةللبيئة الصديقة المنتجات إنتاج نحو TOYOTA تويوتا شركة توجو وأفاق واقع" ،نورم منَت، عبلط إبراىيم 2
 8، ص2012 فيفرم 15-14: يومي االجتماعية، جامعة بشار،  اؼبسؤكلية ك األعماؿ بعنواف منظمات الثالث

3 http://www.marketingdurable.net/innover-grace-au-developpement-durable-l%e2%80%99exemple-de-toyota, consulté le 05/08/2012 à 

18:30 

 مقدمة مداخلة "،-العالمية الشركات بعض تجارب عرض – التنمية في ودورىا للشركات االجتماعية المسؤولية"، بن داكدية كىيبةرابؤ ،  عرابة 4
 17، 16، ص2012 فيفرم 15-14: يومي االجتماعية، جامعة بشار،  اؼبسؤكلية ك األعماؿ بعنواف منظمات الثالث الدكِف اؼبلتقى: إُف

http://www.marketingdurable.net/les-best-global-green-brands-2012
http://www.marketingdurable.net/innover-grace-au-developpement-durable-l%e2%80%99exemple-de-toyota
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 كعلى كيفية إدماجها يف السيارات الذكية، الشبكات نيظم االبتكار يف اؼبنتوج حيث تعمل على كتستمٌر تويوتا يف
 على كربرص. pile à combustibleاػبلوم  كما تقـو حاليا بتطوير سيارات تشت ل بالوقود  .كاؽبجينة الكهربائية

 تصٌمم أهٌنا كما. اؽبجينة بالتقنية تويوتا طرازات من طراز كل تزكيد إُف ـ2030 عاـ حبلوؿ هتدؼ إسًتاتيجية كضع
 يف اؼبلوثة ال ازات ضخ عن فعوضان  الصعيد ىذا على كنموذج إضايف 2057 للعاـ" ميشا بيوموبايل" جديد طراز

 .1الطبيعة" إُف التوازف إعادة" عملية يف كوقود بعينها ال ازات تلك تست دـ السيارة ىذه فإف اؽبواء،
 المطلب الخامس: المحاسبة الخضراء، اإلفصاح والشفافية

  Sustainability Accounting اؼبستدامة احملاسبة حبوث على بالًتكيز اؼبصلحة أصحاب من بدأ عدد كبَت
 االجتماعية اعبوانب كذلك كإمبا فحسب الشاملة كاالقتصادية البيئية العوامل ال هتدؼ إُف تضمُت اليت كتطبيقاهتا
 إُف باإلضافة احملاسيب كالتدقيق التقرير عملية اؼبستدامة. كتتضمن احملاسبة اػبضراء عادة للبيئة كاألساسية الضركرية
 إلدارة اإلسًتاتيجي كالت طيط اؼبنافع كتقييم الكلية التكلفة عن كاحملاسبة اغبياة دكرة تكلفة عمليات على احتوائها

 ىذا للبيئة، كالفيزيائية اؼبالية للجوانب كاضحا البيئة سبييزا للمحاسبة اؼبتحدة األمم عمل ؾبموعة . تضمن تعريف2البيئة
 تعرؼ البيئة احملاسبة فاف اجملموعة كدبوجب دكلة، 30 سبثل اليت اجملموعة ألعضاء دكِف باتفاؽ إليو التوصل مت التعريف

  الداخلية: القرارات الزباذ اؼبعلومات من نوعُت كاست داـ كربليل كذبميع ربديد ب هنا
 تتضٌمن نفايات؛ اليت كاؼبواد كاؼباء الطاقة ككجهة كتدفقات است داـ حوؿ الفيزيائية اؼبعلومات 
 كاإليرادات كزبفيضها البيئية بالكلفة اؼبتعلقة اؼبالية اؼبعلومات  . 

 إذ الكفاءة، عدـ إُف سيؤدم االجتماعية كاالىتمامات البيئة نباؿإ أف إُف يبيل احملاسبة ؼبفهـو اؼبعاصر االذباه إفٌ 
 اػبارجية باعبوانب اؼبتعلقة االعتبارات أخذ مع الطويل األجل يف قيمها تعظيم طريق عن يتم اؼبوارد است داـ أف

اؼبنظمة. كتعترب احملاسبة اػبضراء أك احملاسبة البيئية كسيلة تعبَت عن نشاطات اؼبؤسسة كخثار ىذه  لنشاط اؼبرافقة
صلحة كسيلة النشاطات على كٌل أصحاب اؼبصلحة، كعليو كجب أف تٌت ذ ىذه الوظيفة من إدارة أصحاب اؼب

لتعريف األطراؼ اؼبتضٌررة أك اؼبستفيدة من نتائج نشاط اؼبؤسسة. بعد تعريفهم البٌد أف يتٌم ربديد كقياس ىذه اآلثار 
كمن شبٌة ازباذ اإلجراءات الاٌلزمة سواء بالعمل على زيادة استفادة األطراؼ اؼبستفيدة أك على زبفيض أضرار 

اؼبصلحة الذم البٌد من أخذه بعُت االعتبار ىو اغبكومة كاؼبصاٌف اعببائية،  اؼبتضررين. كلعٌل أىٌم طرؼ من أصحاب
فباعتبار أٌف البيئة كالطبيعة كاؽبواء كاؼباء ىي عناصر ال زبضع لقوانُت العرض كالطٌلب؛ كاف على اغبكومات أف تضع 

عملية ربويلية أك إنتاجية ست ٌلف ال قوانُت لتشجيع ضبايتها كردعية كعقابية للمؤسسات اليت ال تلٌوثها. كدبا أٌف أٌم 
ؿبالة عوادـ كتلٌوث؛ تقـو السلطات بفرض ضريبة على قدر التلٌوث الناتج تطبيقا ألىٌم مبدأ من مبادئ التنمية 

Ronald Caoseاؼبستدامة كىو مبدأ "من يلٌوث أكثر يدفع أكثر" ككذا مبدأ التعويض لػػ
،  ىذا األخَت جاء بنموذج

نظاـ حقوؽ اؼبلكية كنظاـ مرافق  Caoseيشرح فيو اآلثار السلبية لنشاط اؼبؤسسات االقتصادية على اجملتمع. كاقًتح 
                                                 

 11مرجع سابق، ص ،نورم منَت، عبلط إبراىيم 1

 كؾبتمع االعماؿ أخالقيات بعنواف:" السادس السنوم الدكِف العلمي اؼبؤسبر اُف مقدـ حبث "،المستدامة البيئة عن المحاسبة،" الصفار رضا ىادم 2
 8، ص2006 أفريل 17 – 19  االدارية بتاريخ كالعلـو االقتصاد كلية االردنية، الزيتونة ، جامعة" اؼبعرفة


 Ronald Coase était professeur émérite à l'Université de Chicago Law School et d'un prix Nobel d'économie  1972  
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لعملية التفاكض، حيث يرل أٌف السٌكاف، البيئة كالطبيعة ؽبم اغبٌق يف طلب تعويض عن التلٌوث الناتج عن نشاط 
إُف است الؿ اؼبوارد بكفاءة كعلى اغبكومة أف تتدٌخل يف الرٌقابة مع  Caoseتفاكض حسب . كيؤٌدم نظاـ ال1اؼبلٌوثُت

 كما يلي:  ىذا الٌنظاـ بوضعو يف مبوذج رياضي Caoseاغبفاظ على استمرار العملية االنتاجية، كقد كٌضؤ 
                         Ronald Caose: نموذج التفاوض حسب حقوق الملكية لـــــــ59لشكل رقما

    
2010.2011ؿباضرة لألستاذ الدكتور بقة الشريف، مدرسة الدكتوراه إدارة األعماؿ كالتنمية اؼبستدامة، جامعة سطيف، : المصدر  

، يف حُت أٌف الرٌبؤ اغبٌدم الذم Dm (M)حيث أٌف اػبسارة اغبٌدية اليت يتحٌملها السٌكاف والتلٌوث  ىي 
ىي  cىي الربؤ الذم يتحٌصل عليو اؼبنتج بعد التعويض يف حُت أٌف  aك ،Bm (M)يتحٌصل عليو اؼبنتجوف ىو 

كنقطة اإلنطالؽ ىي .  b اعبزء الذم تضٌحي بو اؼبؤسسة يف إطار التفاكض، بينما قيمة التعويض تكوف ىي اؼبثٌلث
فالفكرة األساسية ىي أٌف أٌم زيادة خفيفة يف اإلنتاج والتلٌوث  ذبلب  ؛اكم للصفرأم االنتاج مس M=0حُت يكوف 

2للسكافb منفعة للمؤسسة االقتصادية تتطٌلب كضع نظاـ تعويض دبقدار
لكٌن ىذا الٌنموذج يف حساب تكاليف . 

على أٌف التكلفة اغبٌدية  الٌتلٌوث استوجب حضورا بارزا للٌدكلة، كقد مٌت إثراةه بنموذج رسم اإلصدار كالٌذم ينصٌ 
 للتلٌوث هبب أف تتساكل مع رسم اإلصدار كىو الٌرسم الذم البد أف تدفعو اؼبؤسسة االقتصادية على الٌنحو الٌتاِف:

                               : نموذج رسم اإلصدار وتكلفة التلّوث20الشكل رقم

 
 نفس اؼبصدر الٌسابق   : المصدر                  
ىي قيمة الٌرسم على اإلصدار فإٌف اغبكومة إذا أمكنها ربديد منحنيي اػبسارة اغبٌدية من التلٌوث  uفباعتبار أٌف 

كالرٌبؤ اغبٌدم اؼبتحٌصل عليو؛ فإهٌنا ستحٌدد قيمة الرسم بشكل دقيق. إٌف قيمة ىذا الٌرسم ال بٌد أف تساكم الٌتكلفة 
ؼبؤسسات اؼبسؤكلة اجتماعيا كاليت تتبٌٌت التنمية اؼبستدامة اغبٌدية للتلٌوث عند كٌل منتج. كي يت دكر اإلفصاح عند ا

                                                 

1 R. H. Coase, "The Problem of Social Cost", Journal of Law and Economics, Vol. 3. (Oct., 1960), p5 

2 Daniel Mainguy, "Le problème posé par le théorème de Coase, le droit de l’environnement et l’intérêt général 

Environnemental", Droit et sentiment, rencontres Montpellier Sherbrooke, Ed ; CNRS,2012, p8,9 
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ليحٌل مشاكل التحديد الٌدقيق للمنحنيُت. حيث يفًتض باؼبؤسسات االقتصادية أف تتحٌرل الشفافية يف اؼبعلومات 
ت ألصحاب اػباصة بنشاطها كنتائجو إذا أرادت أف تتبع مسار اؼبواطنة، كعليو ال بٌد من اإلفصاح على ىاتو اؼبعلوما

اؼبصلحة. كتنتج احملاسبة البيئية أىٌم الوسائل اليت يتٌم اغبكم من خالؽبا على مدل تبٌٍت اؼبؤسسة االقتصادية ؼبمارسات 
  التنمية اؼبستدامة كتفعيل أبعادىا؛ ىذه الوسائل ىي تقارير التنمية اؼبستدامة اليت سنتطٌرؽ إليها يف اؼببحث اؼبواِف. 

ا أف نقوؿ أٌف تفعيل أبعاد التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسة االقتصادية البٌد أف يبٌر دبمارسات ك الصة ؼبا سبق يبكنن
إلدارة أصحاب اؼبصلحة ضمن كٌل كظائف اؼبؤسسة يف ىذا اجملاؿ. كعليو كجب على اؼبؤسسة أف تضع اسًتاتيجياهتا 

ؼبصلحة يف العملية ستجعلها سهلة التطبيق. بدقٌة لتفعيل أدكار أصحاب اؼبصلحة يف عملية التبٌٍت، فمشاركة أصحاب ا
 كيبكن أف نلٌ ص إدارة أصحاب اؼبصلحة ضمن الوظائف اليت ذكرناىا ككظائف أخرل يف الٌشكل الٌتاِف: 

 : إدارة أصحاب المصلحة ضمن المؤسسة الخضراء25الشكل رقم

 
: من إعداد الباحث اعتمادا على ماسبقالمصدر  

اعتمادا على الشكل، يبكن كضع اسًتاتيجيات إلدارة أصحاب اؼبصلحة كإدماج ىذه االسًتاتيجيات يف 
االسًتاتيجية الكربل للمؤسسة، كعليو فممارسات إدارة أصحاب اؼبصلحة تسَت يف نفس خطوط الوظائف 

ية، كتشمل كظيفة اؼبؤسساتية؛ فحسب الشكل فإٌف إدارة أصحاب اؼبصلحة تشمل الوظائف التنظيمية كالتسيَت 
التمويل بإدارة اؼبسانبُت ككذا كظيفة االتصاؿ بُت ـبتلف اؼبستويات اإلدارية ككحدات اإلنتاج كصوال إُف كظيفة 
التصميم. كما قبد إدارة أصحاب اؼبصلحة ضمن كظائف اإلنتاج، التسويق، احملاسبة، التكوين... كعلى امتداد ىذه 

ل مع أصحاب اؼبصلحة يف كل موقع، لذلك كجب على اؼبؤسسة ربديد الوظائف تتنوٌع اسًتاتيجيات التعام
االسًتاتيجية اؼبناسبة لكٌل موقع كلكٌل صاحب مصلحة؛ كيبكن ذلك عن طريق خارطة أصحاب اؼبصلحة مٌث إنشاء 

ستدامة اغبوار مع ىذه األطراؼ كما رأينا يف اؼببحث األٌكؿ من ىذا الفصل. كبعد أف رأينا يف خخر كظائف التنمية اؼب
اليت تعٌرضنا ؽبا كىي احملاسبة اػبضراء كيف أٌف التدقيق كاإلفصاح كالشفافية ىي مفاتيؤ العالقة اعبٌيدة بُت اؼبؤسسة 
كأصحاب اؼبصلحة فيها، كما أهٌنا مؤٌشرات عن تبٌٍت اؼبؤسسة للتنمية اؼبستدامة، كبعد أف رأينا أٌف تقارير إدارة 

 ىذه اإلدارة كىي أىٌم ـبرجات اؼبمارسات فيها؛ ن يت يف اؼببحث اؼبواِف أصحاب اؼبصلحة ىي لوحة القيادة يف
 للبحث يف ىذه التقارير أكثر كتوضيؤ أىٌم ما ربتويو ككيفية إعدادىا. 
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 المبحث الّرابع: تقارير التنمية المستدامة وإدارة أصحاب المصلحة
اؼب رجات، كبعد أف حبثنا يف  /اؼبدخالتباتباعنا لنموذج أصحاب اؼبصلحة الٌذم ىو مبوذج أمشل من مبوذج 

مدخالت ىذا الٌنموذج كعمليتو اإلنتاجية؛ ن يت يف ىذا اؼببحث إُف البحث يف ـبرجات إدارة أصحاب اؼبصلحة كفق 
ىذا النموذج، ىذه اؼب رجات ال نقصد هبا منتجات اؼبؤسسة كإمٌبا نقصد هبا تقدًن نتائج فبارسات ربليل كإدارة 

ىذا الٌنموذج يبدأ بالبحث عن اؼبعلومات وحوؿ أصحاب اؼبصلحة كربديدىم  فإٌف أصحاب اؼبصلحة. كدبا أٌف 
 ـبرجاتو أيضا ىي عبارة عن معلومات تعرٌب عن نتائج التحليل كالتفاكض حوؿ اؼبصاٌف اؼبتضاربة. 

 طلب األّول: التقرير المجتمعيالم
وار مع أصحاب اؼبصلحة كإدارة العالقة معهم كن يت ىنا يعٌد التقرير اجملتمعي من التقارير اؼبهٌمة اليت تيعٌت بنتائج اغب

 إُف تعريفو كربديد كيفية إعداده يف اؼبؤسسات االقتصادية ككذا ؿباكلة حصر ؿبتوياتو.
 تعريف التقرير المجتمعي .1

االقتصادية ييعر ؼ التقرير اجملتمعي يف القاموس البيئي على أنٌو: خطوة طوعية أك قانونية تقـو هبا اؼبؤسسات 
لإلدارة جاءت  أداة كما يعٌرؼ على أنٌو. 1لتوضيؤ اآلثار البيئية كاالجتماعية لنشاطها على أصحاب اؼبصلحة فيها

كييعٌد ىذا . فبارساهتا ربسُت اذٌباه يف يسَت باؼبؤٌسسات أف يبكن كدبا الشركات، غبوكمة اعبديدة اؼبتطلبات مع تكٌيفا
نطاقا ألصحاب اؼبصلحة عن اآلثار البيئية كاالجتماعية ألنشطة  أكسع رةية تقٌدـ اعبديد اعبيل من التقرير دبثابة أداة

الرقمية الكٌمية إُف اؼبيزانيات النوعية كاليت انتقل  اؼبيزانية من االنتقاؿ: اؼبؤسسة؛ كمن أمثلة مظاىر الرةية اعبديدة ىي
عات أصحاب اؼبصلحة، إضافة إُف االنتقاؿ من رةية إُف دراسات متقاطعة مع تطلٌ  إعدادىا من إدارة اؼبوارد البشرية

 . كيكتسي التقرير أنبٌيتو من كونو:2داخلية حبتة إُف هنج تشاركي يف إطار شبكات من العالقات بُت اؼبؤسسة كاجملتمع
 األداء االجتماعي كمواطنة الٌشركة؛ لتعبئة أصحاب اؼبصلحة كلقياس أداة 
 كاالقتصادية؛ جوانبها اؼبالية فقط كليس ؾبملها يف عرضها يتم اليت األعماؿ يف الشفافية لتعزيز أداة 
  قيمتها زيادة كبالتاِف للشركات، كالبيئية كاؼبدنية االجتماعية الكفاءة لتحسُت الالزمة اإلجراءات الزباذ أداة. 
 محتويات التقرير المجتمعي وكيفية إنشائو  .2

فيها إشراؾ أصحاب اؼبصلحة كاالستعانة هبم يف اإلجابة على يتٌم إنشاء الٌتقرير اجملتمعي كفق خطوات يتٌم 
 استبياف؛ ىذه اإلجابة تكوف ىي ؿبتول الٌتقرير فيما بعد. كسنقـو ىنا بشرح ىذه اػبطوات مثٌ عرض ؿبتول التقرير.

بعٌدة  يقع على عاتق اؼبسٌَتين يف اؼبؤسسة إنشاء التقرير اجملتمعي الٌذم يبرٌ خطوات إنشاء التقرير المجتمعي:  .أ 
 :3خطوات نذكرىا فيما يلي

                                                 

1 http://www.dictionnaire-environnement.com/rapport_societal_ID2627.html, consulté le 09/08/2012 à 18:12 

2 Catherine Bodet et Dominique Picard, "Le Bilan Sociétal : de la prise en compte des intérêts contradictoires des parties 

prenantes à la responsabilité sociétale", Réseau « Développement durable et territoires fragiles », 2011, p10, Document 

accessible en ligne sur : http://developpementdurable.revues.org/1615, le 17/04/2012,  à 12:53. 

3 idem 

http://www.dictionnaire-environnement.com/rapport_societal_ID2627.html
http://developpementdurable.revues.org/1615
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حيث يبدأ اؼبدراء التنفيذيوف بتحديد قيمة األصوؿ غَت اؼبادية للمؤسسة أّوال: تقييم األصول وتجميع الوثائق: 
خخذين بعُت االعتبار ظبعتها كصورهتا لدل كٌل أصحاب اؼبصلحة فيما يسٌمى برأس اؼباؿ االجتماعي، كما يتٌم ذبميع 

لدل صبيع اؼبصاٌف من التقارير اجملتمعية السابقة، التقارير السنوية، تقارير االتصاؿ الٌداخلي  الوثائق الضركرية
 كاحملادثات. كتقـو على ىذه اػبطوة عبنة توجيهية من اؼبدراء التنفيذيُت.

 ىذه اػبطوة يتٌم خالؽبا ما يلي:ثانيا: إدارة أصحاب المصلحة ووضع الّتقرير: 
 جملاؿ اؽبيكلي للمؤسسة كتوضيع فركعها ككحداهتا كربديد ؾباؽبا اعب رايف كامتدادىا : دبا فيو اتحديد المجال

كالتعٌرؼ على أصحاب اؼبصلحة فيها؛ ىؤالء يتٌم ربديدىم بدقٌة كتصنيفهم حسب اؼبعايَت اليت تطرٌقنا إليها يف 
 اؼببحث األٌكؿ. كيتٌم ىنا أيضا كضع اإلستبانات ليتٌم توزيعها بعد ذلك. 

 أصحاب اؼبصلحةكاختيار عٌينة مدركسة من  االستبانات يتٌم تدقيق ىناالستبيان وتوزيعو وتحليل بياناتو: تدقيق ا 
 لتكوف النتائج دقيقة؛ مثٌ يتٌم اسًتجاع االستبيانات لتقـو إدارة أصحاب اؼبصلحة بتحليل األجوبة.

  :ىنا يتٌم كضع التقرير بعد است الص نقاط القٌوة كمعرفة اؼبعارضات إنشاء مقابالت مع أصحاب المصلحة
 كإنشاء نظاـ الٌتعويض. 

ىي خخر مرحلة من مراحل إنشاء التقرير؛ فال ينتهي العمل  ثالثا: نشر التقرير وتحديد خطّة العمل على ضوئو:
يجيات للعمل كفقها على تدارؾ النقائص عند كتابة التقرير بل يتعٌداه إُف االفصاح عنو بنشره ككذلك ربديد االسًتات

 كاالرتكاز على نقاط قٌوة اؼبؤسسة اليت حٌددىا. كالشكل اؼبواِف يبٌُت ىذه اؼبراحل.
: خطوات إنشاء التقريرر المجتمعي22الّشكل رقم

Source: Catherine Bodet et Dominique Picard, ,"Le Bilan Sociétal : de la prise en compte des intérêts contradictoires des 

parties prenantes à la responsabilité sociétale", Réseau « Développement durable et territoires fragiles », 2011,  p10 
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: إٌف ؿبتول الٌتقرير اجملتمعي ما ىو إال إجابات أصحاب اؼبصلحة فيما ىبٌص محتوى التقرير المجتمعي .ب 
 االجتماعية اؼبسؤكلية تقيس ىذه األبعاد كتقٌيم معيارو  15مع  الثالثاؼبؤسسة عن طريق تقاطعات لألبعاد 

 كتقدًن اؼبسانبات فيها، اؼبصلحة أصحاب نظر كجهات االعتبار يف ت خذ اؼبؤسسة أف ىي ىنا لللمؤٌسسات. كالفكرة
اؼبصداقية كالشفافية من جهة أخرل. كاعبدكؿ اؼبواِف يبٌُت ىذا التقاطع  كزيادة ناحية، من اؼبساءلة من أكرب قدر كبو

 لتقرير ؾبتمعي. ابالتفصيل يف مبوذج 
 : محتوى التقرير المجتمعي9الجدول رقم

 األبعاد المعيار  

 ؛كاؼبعٌدات اؼبتاحة كدرجة ش لها من طرؼ اؼبوارد البشريةالعالقة بُت اإلمكانيات  الّنشاط 5

 ؛قدرة اؼبؤسسة على تكريس اؼبشاكرة كتعزير نظاـ اغبوكمة اعبٌيدة المواطنة والمشاركة الداخلية 2

3 
أمباط سلوؾ اؼبؤسسة مع البيئة كالطبيعة، كأمباط السلوؾ مع الشركاء االقتصاديُت  المواطنة الخارجية

 ؛للعمل يف مصلحة مشًتكة اػبارجيُت

 ؛القدرة على اؼبنافسة كالتكٌيف مع تطورات السوؽ المنافسة 4

 ؛القدرة على اغبفاظ على عالقات إهبابية بُت األش اص سهولة العمل 5

 ؛القدرة على االبتكار كتطوير أفكار جديدة اإلبداع 6

7 
بُت النتائج احملٌصلة كالوسائل أك اؼبوارد اؼبست دمة  العالقة بُت النتائج كاألىداؼ، العالقة الفعالية والكفاءة

 ؛لذلك

8 
القابلية لالستخدام وتطوير 

 المهارات
القدرة على تطوير اؼبهارات الفردية كاعبماعية وتعلم تنظيم كت ىيل ...  كتوفَت إمكانية 

 ؛عمل لكل موظف

 ؛تقع على عاتق اؼبنظمةالقدرة على احًتاـ القيم كااللتزامات اليت  أخالقيات األعمال 9

 ؛يتعرض ؽبا األش اص، اؼبمتلكات، البيئة الطبيعيةيبكن أف القدرة على منع اؼب اطر اليت  مبدأ الوقاية والحذر 50

 ؛القدرة على تلبية توقعات اؼبستهلك ك / أك اؼبوظفُت يف عملهم الرضى 55

 ؛كمستهلكُتدرجة تعٌرض األش اص لألخطار من موظٌفُت  الصّحة والسالمة 52

 ؛القدرة على تقدًن خدمة أك منتج تلبية ؼبن وبتاجها المنفعة االجتماعية التشاركية 53

14 
قدرة اؼبؤسسة على اؼبساعدة كاالندماج يف اؼبصلحة العامة كعلى دعم األعماؿ  التضامن

 ؛االجتماعية كاالنسانية

 ل.التحمٌ قدرة اؼبنظمة على ضماف طوؿ العمر كقوة  االستمرارية 55

Source: Catherine Bodet et Dominique Picard, op.cit, p10 
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كعليو  الشركة؛ يف للتحسُت ؾباؿ ربديد ىو االجتماعية اآلثار تقييم من ال رض فإف العملي، النهج إُف استنادا
الشركة  يف كالشركاء الفاعلة األطراؼ كـبتلف اؼبديرين اليت سبِكن اغبكم أدكات من فالتقرير اجملتمعي يبكن اعتباره ك داة

 .االجتماعية اؼبسؤكلية ثقافة كنشر الكتساب عاـ كبشكل كفاءهتا، كزيادة لنشاطها، اإلصباِف الت ثَت من قياس
كيٌتضؤ من الشكل أٌف الٌتقرير وبتوم تقاطعات لركائز أساسية يف أبعاد التنمية اؼبستدامة كالبعد االقتصادم 

معايَت كفيلة باالفصاح اعبٌيد عن مدل تطبيق فبارسات االستدامة يف ىذين البعدين؛  كاالجتماعي كالتكنولوجي، مع
غَت أنو يهمل بشكل كبَت البعد البيئي كفبارسات اؼبؤسسة يف ىذا اإلطار. كما أٌف ىناؾ حدكدا يبكن أف تؤثٌر يف 

ا، صدؽ اإلجابات من طرؼ مصداقية الٌتقرير كىي: نقص التدقيق اػبارجي للوثائق كاؼبعطيات اليت يبٌت عليه
أصحاب اؼبصلحة ككذا مدل سبثيل العٌينة اؼب تارة لكٌل ىؤالء، كسبٌثل ىذه النقائص ربٌديات حقيقية إلدارة أصحاب 
اؼبصلحة من أجل إهباد اغبلوؿ الاٌلزمة. كلعٌل ىذا ما أٌدم إُف الٌتفكَت اعبٌدم يف تقارير أخرل أكثر تعبَتا كإفصاحا 

 ة اؼبستدامة يف اؼبؤسسات االقتصادية. عن فبارسات التنمي
 المطلب الثاني: تقارير التنمية المستدامة

بعد الزخم الٌنظرم الٌذم حضي بو مفهـو التنمية اؼبستدامة على اؼبستول الٌدكِف كاحملٌلي كان  أماـ الٌدعاة ؽبذا 
الفكر ربٌديات حملاكلة كضعو حٌيز التطبيق، كلعٌل أنٌبها ىو اسًتاتيجيات التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسات االقتصادية 

فيذ، اؼبراقبة كاإلفصاح، كنظرا للنقائص اليت عرفها التقرير اجملتمعي مٌت ككيفية كضع ىذا اؼبفهـو يف الت طيط، التن
 التفكَت يف تقارير أخرل أكثر تعبَتا كإفصاحا على اؼبعلومات كتقديبها ألصحاب اؼبصلحة. 

 من التقارير المجتمعية إلى تقارير التنمية المستدامة .1
 تقرير بنشر التزاـ لديها اليت الكربل الفرنسية الشركات من بدءن  لطاؼبا نشرت الشركات العاؼبية تقاريرا غَت مالية،

يف  سيما ال فقد بدأ يف بداية التسعينات من القرف اؼباضي، البيئية، التقارير أٌما تقدًن .1970 منذ ؾبتمعي سنوم
 الصحة"بػ التقرير ىذا ظبي ما كغالبا... .  كاألدكية كالطاقة الكيميائية اؼبوادو اؼبلوثة الشركات الكربل ذات األنشطة

 الصحة: ؾباالت ثالثة من يت لف ألنو نظرا ،HSE "(Health, Safety, Environment"(: "كالبيئة كالسالمة
ككان  الشركات األن لوسكسونية تعٌد كتنشر تقارير ؾبتمعية تشرح فيها سياسات اؼبشاركة اعبماعية  .كالبيئة كالسالمة
اعبمع  كبدايات ، أعماؿ الٌرعاية كدعمها للتنمية احملٌلية...ةك عماؽبا اػبَتي (Community Involvmentلديها و

 Elisabethبُت عناصر التنمية اؼبستدامة يف تقرير كان  يف بدايات التسعينات، فكما أشارت إليزابث الفيل و

Laville  مديرة ككالة مواطنة اؼبؤسسات وUtopiesر تسٌمى "الٌتدقيق   فقد كان  شركات يف أقبلًتا تنشر تقاري
صفحات من  10االجتماعي" ككان  تدعى يف الو.ـ.أ "التقييم اإلجتماعي" كالٌذم أدرج  فيو اعبوانب البيئية يف 

. مٌث تبٌن  معظم اؼبؤسسات االقتصادية "Ben & Jerry's" اؼبدقق االجتماعي يف شركة" Paul Hawken" قبل 
؛ كجدت ككالة االتصاؿ 2002ىذا الٌنوع من التقارير؛ ففي دراسة مقارنة للتقارير السنوية للمجٌمعات األكربية سنة 

   أٌف كٌل ىذه اجملٌمعات تقريبا توٌجه  إُف تضمُت أبعاد التنمية اؼبستدامةEcocom / Publicisاؼباِف كاؼبؤسسايت و
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. اليـو تعترب تقارير التنمية اؼبستدامة من اختصاص الشركات 1تقاريرىا ككان  اجملٌمعات اؽبولندية ىي األحسن ترتيبايف 
 الرٌائدة كالقائدة، كتلـز اللوائؤ القانونية اعبديدة كل اؼبؤٌسسات اؼبدرجة يف البورصات إلعداد كنشر ىذه التقارير.

  (The Triple Bottom Line)الّتقرير الّثالثي .2
بنشر  1997كان  البداية سنة 

John Elkington لكتاب بعنواف: 
"Cannibal Witli Forks : the Triple Bottom Line  of 21st Century Business" كالٌذم

فإٌف ؿباكالت إدماج  Elkingtonشرح فيو كيفية تطبيق مبادئ التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسة االقتصادية، فحسب 
اعبديدة للمسؤكلية البيئية كاالجتماعية يف قياس األداء اؼباِف باءت بالفشل؛ ألهٌنا ركزت كاقتصرت على األفكار 

 . 2اعبوانب االقتصادية أكثر حىٌت لو كان  ىذه اعبوانب خضراء
ٌتقرير الثالثي على أنٌو الإُف  Elkingtonينظر (: Triple Bottom Line: TBLّتقرير الّثالثي )تعريف ال .أ 

: جوانبكسيلة لقياس الكفاءة كالٌنجاح االقتصادم، اعبودة البيئية كالعدالة االجتماعية. كيعرٌب عنو كوسيلة سبٌس 
. كيينظر إليو "the three Ps(3ps): people, planet and profitsاإلنساف، الكوكب كالرٌبؤ فيما يسٌمى بػػ"

تقـو فيو ىذه األخَتة بتقدًن اؼبعلومات الكافية كالٌدقيقة  ،ُت اجملتمع كمنٌظمات األعماؿأيضا على أنٌو اتٌفاؽ ضمٍت ب
 ثالثة على يشتمل الٌذم احملاسيب كيعٌرؼ كذلك على أنٌو اإلطار. 3حوؿ خثار نشاطها فيما يتعٌلق بقضايا االستدامة

 البيئية التدابَت يشمل حيث التقليدية، اإلفصاح أطر عن ىبتلف كىذا كاؼباِف، كالبيئي االجتماعي: األداء من أبعاد
 التعريف TBLالتعاريف األكاديبية كذلك للػػػػ كمن. لقياسها كالطرؽ اؼبناسبة الوسائل كجود يصعب اليت كاالجتماعية

 يف اؼبؤسسة أنشطة ت ثَت قياس خالؿ من االستدامة جوىر ىو كسيلة لتجسيد Andrew Savitz: "TBLلػػػػػ العاـ
 . 4"كالبيئي كالبشرم االجتماعي اؼباؿ كرأس اؼبسانبُت كأصوؿ الرحبية من كال ذلك يف دبا...  العاَف

؛ فإذا كان  األرباح ال تقاس بنفس الوحدات كالوسائل TBL :(3ps)إٌف جوانب الػػػػكيفية إنشاء التقرير:  .ب 
كعليو  الصٌحة اإليكولوجية؟ أك كماذا عن البيئيةتقاس بالٌدكالر فما ىي الوحدات اليت تقيس رأس اؼباؿ االجتماعي؟ 

كقد اجتهد بعض اؼبدٌققُت لتنقيد و ربويل  .من أكرب ربٌديات الٌتقرير كاحدة ىي للقياس مشًتكة كحدة على فالعثور
يات إُف قيمة نقدية كٌمية  كتكميم اعبوانب االجتماعية كالبيئية رغم صعوبة ذلك، لكن ىذه الطريقة ؽبا كثَت من السلب

                                                 

1 Alain Chauveau, Jean-Jacques Rosé, op.cit, p206, 207 

  ؼبصطلؤ الل وية الًتصبة إف  Bottom Line  اقتصادية كًتصبة الثالثية التقارير عبارة تتبٌت العربية بالل ة التسيَت مراجع أغلب أف غَت اؼبيزانية، يف األخَت اػبط تعٍت 
 .The Triple Bottom Lineلعبارة 

 

*  
John Elkington ككاتب يف ؾباؿ اؼبسؤكلية االجتماعية للشركات كالتنمية اؼبستدامة كمؤٌسس مشارؾ يف شركة ىو مفكر Volans  االسًتالية، كعضو يف مشركع

 .1987 ةخدمة البيانات البيئية كاالستدامة الذم انطلق سن

2 Thibault Asselot, "le debat sur la « triple bottom line »",Observatoire Du Management Alternatif, cahier de recherche, HEC, 

paris, 13 mai 2011, p14, 15   

3 Timothy F. Slaper, Ph.D, Tanya J. Hall "The Triple Bottom Line: What Is It and How Does It Work?", Indiana University 

Kelley School of Business, Indiana Business Research Center, Indiana Business Review, Spring 2011, p4   

4 Aimee Jackson, Katherine Boswell, PhD, CIA, Dorothy Davis, DBA, CPA, "Sustainability and Triple Bottom Line 

Reporting – What is it all about?", International Journal of Business, Humanities and Technology Vol. 1 No. 3; 2011, p2 
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ىي طريقة فهرسة أك تصنيف  TBLلصعوبة تقييم ىذه اعبوانب. كاعتربت أكثر الطرؽ اؼبقًتحة أنبية يف قياس أبعاد الػػػ
 الوسائل.ما يناسب كالٌ منها من اؼبكونات اؼبتجانسة ؽبذه اعبوانب كقياسها باست داـ 

 من كل منها تت لف اليت للتدابَت عاؼبيا مقبوؿ معيار يوجد ال أنو كما ،TBL غبساب عاؼبية قياس طريقة توجد ال
 العاـ اإلطار بتكييف للمست دـ يسمؤ ألنو لقوة التقرير مصدرا اعتبار ذلك كيبكن ،TBLللػ الثالث الفئات

 يفو االستثمار سياسات أك  تلفة،اؼب كاؼبشاريع ، الرحبية غَت اؼبنظمات أك الشركاتو الكيانات ـبتلف الحتياجات
اؼبؤسسات  كعليو فكل .البلد أك اؼبنطقة اؼبدينة،و اؼب تلفة اعب رافية اغبدكد أك ، التعليمية الربامج أك التحتية البنية

 فيقيس مثال نفسها، الشركط يف البيئية كاالجتماعية االستدامة قياس يبكنها كوميةاغب أك الوكاالت احمللية االقتصادية،
 حيث من قباح النقل احملٌلي العمومي كيقيس ؤسسات الصناعية،الرسكلة يف اؼب إُف تذىب اليت الصلبة النفايات كمية

 كيبكن السهم؛ على تقيس أرباحها بالعائد اغبافالت شركة أف حُت يف الركاب، اؼبساحة اليت ت طيها حافالت نقل
 بناء مثل خثار مشركع معٌُت  قياس على قادر TBLفالػػػػػػ ذلك، إُف باإلضافة .االختالفات ىذه استيعاب TBLللػػ

 أف ينطبق TBLللػػػ كما يبكن ص َتة، مدينة مثل ج رافيا ضيق نطاؽ على أك كاسعة، ج رافية حدكد حديقة عرب
 .1الوطٍت الصعيد على الطاقة سياسة أك الدكلة مستول على التحتية البنية مشاريع على أيضا

 تقرير المحتوى أّوال: 
 :2التاليةكفق اؼبقاييس  TBLيتٌم عرض ؿبتول تقرير الػػ

I.  :اؼبستعملة يف الػ االقتصادية اؼبقاييس تكوف أف هببالمقاييس االقتصاديةTBL  تعرٌب بشكل نقدم عن اؼبت ٌَتات
 العمل كمن أمثلة كفرص األعماؿ كمناخ كعوامل اإلنفاؽ أكالضرائب، االقتصادية للمؤسسة كالرٌبؤ، الٌتكاليف أك
 .10ىذه اؼبقاييس ما ىو موٌضؤ يف اعبدكؿ رقم

II.  احملتملة الت ثَتات كتعكس الطبيعية نظرة دقيقة على اؼبوارد البيئية تعطينا اؼبت َتات أف : ينب يبيئيةالالمقاييس 
 الصلبة كالنفايات الطبيعية كاؼبوارد الطاقة كاستهالؾ كاؼباء، اؽبواء جودة ىذه اؼبوارد تتضمن. البقاء على قدرهتا على

 .10كمن أمثلة ىذه اؼبقاييس كذلك ما ىو موٌضؤ يف اعبدكؿ رقم. النبايت األراضي كال طاء كاست دامات كالسامة
III. :قياسات  تشمل أف كيبكن للمجتمع، االجتماعية األبعاد إُف تشَت االجتماعية اؼبت َتات المقاييس االجتماعية

 اؼبذكورة كاألمثلة. االجتماعي اؼباؿ كرأس اغبياة نوعية الرفاه، الصحة، االجتماعية، اؼبوارد إُف الوصوؿ التعليم، من
 ىي عٌينة بسيطة من اؼبقاييس االجتماعية.          10 يف اعبدكؿ رقم

 
 
 
 
 

                                                 

1 Timothy F. Slaper, Ph.D, Tanya J. Hall, loc.cit 

2 ibid, p5 
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 (Triple Bottom Line: TBL ): محتوى تقرير 50الجدول رقم    

 الٍكطٛ أٔ التضٍٗف الفّسضٛ املكاٖٗظ األبعاد 

 البعد االقتضادٙ

 الش صي؛ الٌدخل•
 الناقصة؛ العمالة تكلفة •
 مبٌو اإلنتاج؛ •
 اؼبؤسسة؛ حجم•
 الوظيفي؛ النمو• 
 القطاع؛ حسب العمالة توزيع •
 قطاع. كل يف للفركع اؼبئوية النسبة •

  

 البعد الب٠ٗ٘

 الكربي ؛ أكسيد ثاين تركيز• 
 النيًتكجُت؛ أكاسيد تركيز •
 األكلوية الكربل؛ ذات اؼبلوثات •
 ال ذائية؛ اؼبواد يف اإلفراط •
 الكهرباء؛ استهالؾ •
 األحفورم؛ الوقود استهالؾ •
 الصلبة؛ النفايات إدارة •
 اػبطرة؛ النفايات إدارة •
 ال طاءالنبايت./  األراضي است داـ يف الت َت •

  

البعد 

 االدتىاع٘

 البطالة؛ معدؿ• 
 النسائية؛ كمعدؿ اؼبشاركة العمل قوة •
 األسرة؛ دخل متوسط •
 النسيب؛ الفقر •
نسبة اغباصلُت على شهادة  مع للسكاف اؼبئوية النسبة•
   الثانوية؛ اؼبرحلة بعد ما
 متوٌسط عدد مرٌات السفر للفرد؛ •
 الواحد؛ للفرد العنيفة معٌدؿ اعبرائم •
 اؼبتوقع. العمر متوسط •

  

Source: Timothy F. Slaper, Ph.D, Tanya J. Hall, "The Triple Bottom Line: What Is It and How Does It Work?", Indiana 

University Kelley School of Business, Indiana Business Research Center, Indiana Business Review, Spring 2011, p5  
تعترب اؼبقاييس اؼبعركضة يف اعبدكؿ عبارة عن عٌينة فقط من اؼبقاييس الكٌلية يف كٌل بعد، كتتٌم فهرسة أكتصنيف 

ه اؼبقاييس إُف مقاييس تعرٌب عن جوانب متجانسة مثال: تصنيف مبٌو االنتاج كالنمٌو الوظيفي رب  فهرسة كاحدة يف ىذ
البعد االقتصادم ك تصنيف استهالؾ الكهرباء كاستهالؾ الوقود األحفورم رب  ؾبموعة كاحدة كىكذا... مٌث تعطى 

ت لًتجيؤ النقاط باعتبار األنبٌية النسبية لبعض اعبوانب نقاط لكٌل ؾبموعة متجانسة، كما يبكن أف نستعمل معامال
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على أخرل. كباعتبار أٌف اؼبقاييس كطرؽ القياس غَت موٌحدة، حيث أٌف لكٌل مؤسسة كلكٌل تنظيم طرقو ككسائلو 
ر يف فإٌف ذلك هبعل من الصعب استعماؿ ىذا التقري -كاليت يعتربىا البعض نقطة قٌوة بالنسبة ؽبذا التقرير-اػباصة 

 ، جاء تقريرالٌثالثياؼبقارنة بُت عٌدة مؤسسات. كتداركا ؽبذه النقائص اليت ظهرت على التقرير اجملتمعي كالٌتقرير 
Global reporting initiative  كالٌذم يعرٌب بشكل أمشل كأكثر دقٌة على اؼبعلومات اؼبتعلقة دبمارسات التنمية

  إنشائو اليت تعترب أكثر دٌقة. ةىبتلف عنو يف طريقاؼبستدامة يف اؼبؤسسات االقتصادية، ككذلك 
 ( Global reporting initiative) لإلفصاح العالمية المبادرةتقرير  .3

 كنشر خلق مهمتها دكلية منٌظمة كتسٌمى أيضا اؼببادرة العاؼبية لإلبالغ  ىي GRIو لإلفصاح العاؼبية اؼببادرة
 التحالف" وCERES" قبل من 1997 سنة كأطلق  ىذه اؼببادرة. كاالجتماعية البيئية التقارير لنشر توجيهية مبادئ

الرئيسي  كيتمٌثل ىدفها "،PNUDE" مع برنامج األمم اؼبٌتحدة اإلمبائي شراكة يف  بيئيا مسؤكلة اقتصادات أجل من
 يف ذلك تعادؿ للمراجعة كإمكانية للمقارنة كقابلية الٌدقة من لديها مستول"ليصبؤ  االجتماعية التقارير نوعية يف رفع
 التوجيهية اؼببادئ كهتدؼ ؛اؼبشًتكة األساسية اؼبؤشرات العاؼبية من سلسلة GRI كضع  كقد. 1" اؼبالية التقارير

 ألنشطتها، كاالجتماعية البيئية كالت ثَتات لألبعاد االقتصادية، تقارير لنشر الشركات قبل من طواعية الست دامها
 بيئية مؤٌشرات اقتصادية، فئات، ثالث إُف كنوعية حسب كوهنا كمية اؼبؤشرات ىذه كتصٌنف. كخدماهتا منتجاهتا

  .االجتماعية كمؤشرات للجوانب
دبراحل  GRI سبٌر عملية إنشاء تقرير: Global reporting initiative خطوات إنشاء ونشر تقرير .أ 

الٌلجاف اؼبكٌلفة بإعداده؛ كصوال إُف نشره كمعاعبة ردكد األفعاؿ ة كربديد ييمظكخطوات بدءن من ترتيب األمور التن
 :2. كتتمٌثل ىذه اؼبراحل يفاؼبتعٌلقة بو

يتٌم يف ىذه اؼبرحلة ترتيب األمور التنظيمية للتقرير ككضع منهجية للعمل على إعداده ككذا أّوال: المرحلة الترتيبية: 
 الية بالًتتيب:تقدير حجمو كي يت ضمن ىذه اؼبرحلة العناصر الت

I. كفريق لتحليل الداخلية، اؼبعلومات صبع عن عملية اؼبسؤكؿ الفريق تعيُت مع يبدأ ما : كعادةتعيين فرق العمل 
 إُف تقاريرىا الفرؽ تقٌدـ ىذه .كالتنسيق كفرؽ للكتابة  األىداؼو االسًتاتيجية كفريق للتوصيات األداء، قضايا
 اإلدارات ـبتلف من فبثلُت توجيهية تضم كيرأس الرئيس التنفيذم أيضا عبنةاإلدارية.  كاللجنة التنفيذم الرئيس
 كاألىداؼ. كيبكن كالتوصيات التحاليل صحة من تتحقق أف ش هنا من ىذه الٌلجنة للمؤسسة، التابعة كالفركع

 :طريق عن االقتضاء، عند اؼبنظومة ىذه استكماؿ
 ؛ اػبارجيُت اؼبصلحة أصحاب مع كالتشاكر كالتحليل للمحتول،و استشاريُت -
 كالتنفيذ؛ البيانية الرسـو لتصميم ككالة  -
 ؛ البيانات صحة من كالتحقق الدمج لعمليةو اػبارجية أك الداخلية اغبسابات مدقٌقي -

                                                 

1 jacque IGALENS, sébastien POINT, op.cit, p143 

2 Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprise, "comment élaborer un rapport de developpement durable", 

syntheses des réunions du groupe de travail ORSE-EPE avec la participation de Utopies, 2002, p8-23  
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 . كالتحليل القضايا صحة من للتحققو اػبارجيُت اؼبصلحة أصحاب من عبنة -
II. إدارهتا يف ربقيق  قبل من كيف مشاركة التقارير، لتقدًن هنجها يف احملرز التقٌدـ على : اعتماداتحديد منهجية للعمل

  أىداؼ ىذا التقرير تتجو اؼبؤسسة كبو :
إنشاء ميزانية تعكس سياسات، أداء كأىداؼ اؼبؤسسة، كيكوف دكر ىذه اؼبيزانيات ىنا ىو اإلعالـ كاإلفصاح عن  -

 ؛Danonىذا الٌنهج ىو شركة  األداء كاألىداؼ االجتماعية للمؤسسات، كلعٌل أىم مثاؿ يف تبٌٍت 
الت طيط كالٌتنظيم داخل اؼبؤسسة كضركرة إدراج قضايا  يف التفكَت إعادة أك تعزيز إُف انتهاج اسًتاتيجية هتدؼ -

 من كاؽبدؼ .جديدة ىياكل كتطوير أىداؼ ربديد اعبديدة، القضايا مع اؼبستدامة يف ىذه الوظائف بالتكامل التنمية
 اسًتاتيجية يف اؼبستدامة التنمية دمج ىو -العملية يف لإلدارة أكرب مشاركة يتطلب التعريف حبكم كالذم- النهج ىذا

 .Shell, Novo, Interface, Lafarge: النهج ىذا تتبع اليت الشركات بُت كفهمها جٌيدا. كمن األعماؿ
ىو  اؼبصلحة أصحاب مع الٌتشاكر أفٌ  أساس على البٌد أف يبٌت الٌتقريرثانيا:مرحلة التشاور مع أصحاب المصلحة: 

 : إعداده كعليو البٌد من من جزءه أساسي
I. :ربٌدد األٌكؿ أٌف اؼبؤسسة ىي اليت: فيو منظوراف يتقاطع االستدامة فتقرير اغبوار ذك مصداقية، يكوف أف المصداقية 

اؼبصلحة ىم من يبدكف كتضع أىدافها لذلك، كالثٌاين أٌف أصحاب  ذايت بتقييم االجتماعية مسؤكليتها تعتربه ما
 تطٌلعاهتم ذباه اؼبؤسسة كرأيهم يف أدائها.

II. :التحسُت عملية لت ذية اؼبصلحة أصحاب صبيع مع كمشاكرات التقرير كجهات نظر يتضمن أف المشاورات 
 ب صحاب ىو الٌدراية الٌتامة للمؤسسة االستدامة تقرير لوضع كعليو فمن اػبطوات األكُف. اؼبستمٌر يف اؼبؤسسة

 :الٌتقارير فيمكن توضيحها يف النقاط التالية إعداد عملية كفيما يتعٌلق ب ىداؼ ىذا الٌتشاكر يف .اؼبصاٌف
 ؛ GRIوأصحاب اؼبصلحة فيما يتعٌلق بػػػػ قبل من الكافية اؼبعلومات معرفة -
 النشاط؛ يف الرئيسية ألداء اؼبؤسسة كللقضايا خارجية تصٌورات ربديد  -
 . عبعلو أكثر مصداقيةو التقرير يف االستشهادات ككذلك إدراجللتعاكف  جديدة فرص فتؤ -

 نعتربه ما تعاًف ال تقريرا 50 فإٌف أحسن قليلة، استثناءات عدا "فيما :ثالثا: مرحلة تحديد تحّديات وآثار الّنشاط
 غبركة اؼبتسارع كالنمو النفط، بشركات اؼبرتبط األحفورم الوقود على العاَف كاعتماد: بالنشاط اؼبرتبطة الرئيسية اآلثار
 كقطع التعدين اؼبرتبط بشركات اإليكولوجية للنظم اؼبستمر كالتدىور اؼبطارات، أك الطَتاف اؼبرتبط بشركات اعبوم النقل

لربنامج ( Global Reporters - UNEP/ SustainAbility)ىذا مقطع من تقرير مراسلوف  "األشجار...
كرغم التحٌسن اؼبعترب إاٌل أف ربديد خثار النشاط على البيئة كعلى اجملتمع ال يزاؿ . 2000األمم اؼبٌتحدة للبيئة سنة 

 ضعيفا. كعليو تستلـز ىذه اؼبرحلة ما يلي:
I.  :األخَت ألٌف ىذا الفهم ىو مفتاح إعداد التقرير، كباعتبار ىذاالفهم الّدقيق لقضايا وتحديات آثار النشاط 

 لقضايا اآلثار االقتصادية كفهمها الشركة مبو ىو اؼبساعدة على اؼبتتالية اريرالتق فإٌف دكر اؼبستمر؛ للتحسُت كسيلة
يف نشاطات  اؼبستدامة اغبقيقي لقضايا التنمية كما أٌف ىذا الفهم ىو اإلدراج. كالبيئية لنشاطها كاالجتماعية

  .التقارير ؼبصداقية كىو ما يؤٌسس اؼبؤسسة
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II.  :ثالث كسائل رئيسية لفهم ىذه القضايا كىييبكن ربديد وسائل فهم قضايا أثر النشاط : 
 مستدامة من غَت كأمباط معينة كسائط إُف تشَت اليت 1992 عاـ ريو قمة مؤسبر من 21 : األجندةاألداة األولى

 الصحية اؼب اطر من كاغبد اؼبستدامة، العيل سبل على للحصوؿ للفقراء للٌسماح كاغباجة كاالستهالؾ، اإلنتاج
 .ذلك إُف كما التلٌوث، عن الناصبة

 االنبعاثات أك البشرية اؼبوارد بإدارة اؼبتعلقة للمسائل بالنسبة كخاصة ) التقارير السابقة(: GRI :األداة الثانية 
  .كغَتىا النيًتكجُت أكسيد ،C02و باإلنتاج اؼبتصلة الرئيسية

ؾبلس األعماؿ ( WBCSD) نشرىاي اليت  األظبن ، النقل كالطاقة،...اٍفوالقطاعية  الدراسات :الثالثة األداة 
 كغَتىا ، اٍف الت مُت، السياحة كاؼبياه،... لقطاعات: التمويل،و للبيئة اؼبتحدة كبرنامج األمم ،العاؼبي للتنمية اؼبستدامة

  . كاالستشاريُت،... البنوؾ،و اؼبت صصة اؼبؤسسات من
III. اإلجابة عليها بدقٌة كي يتٌم الفهم الٌصحيؤ ؽبذه ىي أسئلة البٌد من القضايا:  لتحديد األساسية األسئلة

  القضايا، كتتمٌثل فيما يلي:
 الكربل اؼبتعٌلقة بقطاع الصناعة للمؤسسة؟ اؼبشاكل ىي ما  
 السلبية لألنشطة يف اؼبؤسسة؟ اآلثار عن اؼبسؤكؿ ىو من 
 الصلة كأصحاب اؼبصلحة؟ ذات اعبماىَت على الشركة ت ثَت ىو ما 
 اغبساسة؟ القضايا مع التعامل ككيف يتمٌ  ؼباذا 

يتم يف ىذه اػبطوة ربديد اؼبؤشرات اليت تستعمل لإلفصاح  رابعا: مرحلة اإلفصاح عن مؤّشرات األداء واألىداف:
ككذا لقياس األىداؼ؛ كعليو البٌد من اختيار مؤشرات دقيقة للتعبَت عن خداء اؼبؤسسة كخثار نشاطها. كلتكوف 

 يب للشركط التالية:اؼبؤشرات دقيقة هبب أف تستج
 اغبسباف يف ال ت خذ كاآلثار السلبية للنشاط ألهٌنا أحيانا لالنبعاثات العاؼبية ذبنب االست داـ الٌدائم للمؤشرات 

 اؼبنٌظمات أف تدرؾ اؼبؤسسات أف فيجب ، قطاعية... /ؿبلية/  عاؼبية اؼبشكلة: حجمو األداء يف االختالفات
 ؛العاؼبية، كعليها أف تطٌور مؤٌشراهتا بنفسها اؼبؤٌشرات توفَت على قادرة غَت اغباالت من كثَت ىي يف الٌدكلية
 ؛اؼباِف األداء إُف الرٌئيسية كتصل تستجيب للقضايا  سلبية أك إهبابيةو أف تكوف مؤٌشرات 
 .ذبنب هتميل القضايا االقتصادية كالًتكيز على اعبوانب البيئية كاالجتماعية يف اؼبؤٌشرات 

اختيار اؼبؤٌشرات فيمكن ربديد اؼبشاكل كالقضايا كاألىداؼ مٌث كضع اؼبؤٌشرات تبعا لذلك، كيبكن ىنا أٌما عن 
استعماؿ اؼببادئ التوجيهية كوسيلة مساعدة، كما يبكن ربديد اؼببادئ التوجيهية كتكييف اؼبؤشرات تبعا ؽبا كإشراؾ 

تزاؿ اؼبؤسسات تًتٌدد يف توضيؤ طموحاهتا يف شكل   أصحاب اؼبصلحة يف كضعها. أٌما بالٌنسبة لتحديد األىداؼ فال
 طموحا أكثر تكوف أف هبب أىداؼ اؼبؤسسة جٌيدة كصاغبة، كٌمي خوفا من الفشل يف ربقيقها مستقبال. كلتكوف

 : كالٌتاِف الشركة يف عملي تقدـ تعرٌب عن أف كهبب كاؼبعتاد . العمل ذبٌنب اسًتاتيجيةو التوقعات من
 ؛ معايَت كضع يكوف قد اؽبدؼو القصَتاؼبدل  على -
  . اغبسابات،...اٍف معدؿ مراجعة ،C02 انبعاثات من اغبد: أىداؼ تش يليةو اؼبدل اؼبتوسط على -
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   " .أكثر فبٌا ت خذه اؼبؤسسة منها للبيئة اؼبزيد جلب" طموحات: ىي األىداؼو اؼبدل الطويل على -
اغبسابات؛ حيث  الضوء على مراقب GRIلػػػػػ اعبديدة التوجيهية اؼببادئتسٌلط خامسا: مرحلة تدقيق ونشر التقرير: 

توصي باختيار مراقب حسابات تتوٌفر فيو شركط الكفاءة كاالستقاللية، كما توصي ب ف يكوف فٌبن ليس لديهم 
اؼبدقق مشكل أك تضارب مصاٌف ليتمٌكن من إسباـ التكامل مع كجهة نظر أصحاب اؼبصلحة الذين يبثٌلوف دكر 

األفعاؿ البٌد من تكييف ؿبتول التقرير مع كسائل اإلعالـ كنشر نس ة  ردكد كصبع التقرير اػبارجي يف التقرير. كلتوزيع
فإنٌو  ـبتصرة أك كضع نسخ ص َتة اغبجم يف اؼبواقع الرظبية سهلة التحميل. كباعتبار أٌف التقرير ينشر للجمهور

 الرئيسيُت اؼبصلحة كأصحاب احملللُت كحىت اغبكومية، غَت كاؼبنظمات من اعبمهور كاؼبؤىلُت سيستهدؼ اػبرباء
؛ كعليو فالبٌد من استقباؿ ردكد األفعاؿ اؼبتعلقة بكل طرؼ، كاالستفادة منها بتنظيم  كاؼبوردين كالعمالء اؼبسانبُتو

  اػباص باؼبؤسسة. اؼبصلحة، أك استقباؽبا يف الربيد االلكًتكين مع أصحاب موضوعية اجتماعات أك جلسات علنية
 GRIمحتوى تقرير  .ب 

 :1على النقاط األساسية التالية GRIالعاؼبية البٌد أف وبتوم تقرير  اإلفصاح ؼببادرة التوجيهية اؼببادئ إطار يف
 للشركة،..اٍف ؛ بالنسبة اؼبستدامة التنمية اؼبستقبلية، األىداؼ ؿبتويات التقرير،وللشركة بػػػػػػػ التنفيذم الرئيس التزاـ 
 ؛ األساسية لألنشطة كاؼبنتجات كالبيئية باآلثار االجتماعية اؼبتعلقةو الرئيسية األداء مؤشرات  
 اؼباِف أدائها التطورات اليت مٌرت هبا، حظورىا دكليا، خدماهتا، أك منتجاهتا أعماؽبا،و معلومات الٌشركة ملف 

  التقرير كغَتىا ؛ ي طيو كاجملاؿ الٌذم
 اؼبواثيق، كقيم البعثات بياناتو كالبيئية االجتماعية األىداؼ لتحقيق هبا اؼبعموؿ اإلدارية كالنظم السياسات كصف 

 كالشهادات ؛ التسيَت كالتنظيم قواعد
 ؛ اؼبشاكرات ىذه كنتائج اؼبصلحة، للتشاكر مع أصحاب اؼبست دمة األساليبو اؼبصلحة أصحاب مع العالقات  
 اؼبستدامة؛ للتنمية الثالثة للمحاكر التش يلي كاؼبكافآت ، كاألداء العقوباتو للمنظمة العاـ األداء  
 اؼببذكلة اعبهود ككصف اػبدمات، االجتماعية كالبيئية للمنتجات أك اآلثار قياسو اػبدمات أك اؼبنتجات أداء 

  اآلثار ؛ ىذه لتحسُت
 آلثار نشاطهم على التنمية اؼبستدامة كدؾبها تدرهبيا.كيفية إدراؾ اؼبؤسسات و اؼبستدامة التنمية اسًتاتيجية مراجعة  

كقد قٌدم  اؼببادرة العاؼبية لإلفصاح يف مبادئها التوجيهية اؼبؤشرات اؼبستعملة يف إعداد التقرير بصفة عامة، كىي 
 يات التقرير.تقاطعات لألبعاد الٌثالثة مع اعبوانب اليت هبب معاعبتها من خالؿ التقرير. كاعبدكؿ التاِف يبٌثل ؿبتو 

 
 
 
 

                                                 

1 voir: Elisabeth laville, op.cit,93 et  la G4 Exposure Draft, Open for Comment 25 June – 25 September, 2012, p5-8  
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 GRI : محتويات تقرير55الجدول رقم

 الُمعالجة الجوانب التصنيفات األبعاد

 البعد
  االقتصادي

 األداء االقتصادم 
 اآلثار االقتصادية غَت اؼبباشرة 

 فبارسات التموين 
 يف األسواؽ ورضاغب 

  البيئي البعد

 اؼبواد 
  اؼبنتجات كاػبدمات 
 التنوع البيولوجي 
 فبارسات عامةك  النقل 

 االنبعاثات كالنفايات السائلة كالصلبة 
 اؼبياهك  الطاقة 
 االمتثاؿ كاحًتاـ التشريعات 
 اؼبعاعبةك  الفحص كالتقييم 

 البعد
 االجتماعي

 العمل ظركؼ
  تدريب كالتعليم، الالتش يل  
 كالسالمة اؼبهنية الصحة 
  التنوع كتكافؤ الفرص 

 إدارة العالقات / العمل 
  األجور بُت الرجاؿ كالنساءاؼبساكاة يف  
  اؼبعاعبة ك الفحص كالتقييم 

 اإلنساف حقوؽ

  االستثمار 
  اغبرية النقابية كالتفاكض اعبماعي 
  كالعمل اعبربم الس رة 
  حقوؽ السكاف األصليُت 

 التمييز عدـ  
 عمالة األطفاؿ 
 اؼبمارسات األمنية  
 اؼبعاعبةك  الفحص كالتقييم 

 اجملتمع
   على اجملتمعات احملليةتداعيات األنشطة 
  الض وط السياسية العامة 
  االمتثاؿ كاحًتاـ التشريعات 

 الفساد  
 السلوكات اؼبناىضة للمنافسة  
 اؼبعاعبةك  الفحص كالتقييم 

 خصوصية العمالءك صحة كسالمة    العالمة مسؤكلية
  تالتسويق كاالتصاال 

 تعلقة باؼبنتجات كاػبدماتاؼبعلومات اؼب  
 التشريعات االمتثاؿ كاحًتاـ 

  http://www.gri.org:على اؼبوقع ة، منشور   GRIمن مبوذج تقرير G4 مسوٌدة النس ة الرابعة : المصدر

كتقـو اؼببادرة بتحسُت كتطوير اؼببادئ التوجيهية كمباذج الٌتقرير بشكل دكرم كٌلما اقتضى األمر كذلك باقًتاحها 
من طرؼ اػبرباء ككضع اؼبسوٌدة يف اؼبوقع الرظبي كإثرائها عن طريق تعليقات كإضافات من اػبرباء كاألكادميُت 

من مبوذج التقرير، كيتم حاليا تطوير النس ة  3Gاد النس ة الثالثة كاؽبيئات كحىٌت اعبمهور اؼبهتٌم بذلك. فقد مٌت إعد
 25جواف إُف  25كالتصوي  عليها كإثرائها و يذكر أٌف مٌدة اإلثراء كالتعليق برؾب  كمرحلة ثانية من  G4الرابعة 
تعرٌب بشكل أكثر من أحدث كأفضل التقارير يف ميداف التنمية اؼبستدامة كاليت  GRI كيعترب تقرير.  2012سبتمرب 

 دقٌة عن فبارسات اؼبؤسسات االقتصادية يف ىذا اجملاؿ.
 المطلب الثّالث: تقرير أصحاب المصلحة 

لعٌل اؼبت ٌمل للتقارير اليت تنشرىا اؼبؤسسات االقتصادية يف إطار التنمية اؼبستدامة يدرؾ أٌف كل ىذه التقارير تعتمد 
اؼبؤسسات االقتصادية يف إعدادىا كنشرىا على كٌل أصحاب اؼبصلحة؛ فنتائج اؼبشاكرات كاغبوار الذم تقـو بو 

التقارير كجوىرىا، كرغم أٌف اؼبؤسسات االقتصادية اليـو تعٌد اؼبؤسسات مع أصحاب مصلحتها ىي يف الواقع ؿبتول 

http://www.gri.org/
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كتنشر كٌل ىذه الٌتقارير أساسا لفائدة أصحاب اؼبصلحة؛ إاٌل أٌف ىناؾ تقريرا خخر تنشره العديد من اؼبؤسسات اليـو 
  ؛ كىو تقرير يرٌكز على جوانب عامة منStakeholders Reportكىو ما يسٌمى بتقرير أصحاب اؼبصلحة و

 اؼبؤسسة كما يهتٌم بلمحة عن فبارسات التنمية اؼبستدامة.
 المعايير الّدولية التي يعتمد عليها اإلفصاح عن تقرير أصحاب المصلحة .1

زاد االىتماـ يف السنوات األخَتة باؼبعايَت الٌدكلية لإلفصاح يف منٌظمات األعماؿ فبٌا جعل الٌتفكَت يف أف تشمل 
اؼبصلحة كالتزامات اؼبؤسسات ذباىهم. كعليو فعلى اؼبؤسسات االقتصادية العمل ىذه اؼبعايَت احتياجات أصحاب 

 باغبٌد األدىن ؽبذه اؼبعايَت إلعداد تقرير أصحاب اؼبصلحة، كمن بُت ىذه اؼبعايَت ما يلي:
كالذم ينٌص على اؼبساءلة كالعمل يف إطار مفتوح : AA1000معايير االلتزام تجاه أصحاب المصلحة  .أ 

 .1ذلك األكفياء للعالمة يف دبا اؼبصلحة أصحاب مشاركة التصاميم، التنفيذ، االتصاؿ كالٌتقييم كضماف لتحسُت جودة
كىو مؤٌشر يشمل سلسلة من اؼبعايَت اليت تستعمل ؼبقارنة أثر االستثمار اؼبسؤكؿ اجتماعيا : FTSE4مؤشر  .ب 

لألمم  SA 8000خاصة يف قطاعات: الٌنفط، التعدين كالشركات اليت تنتمي ؼبنٌظمة العمل الٌدكلية ككذا ميثاؽ 
 :2علىاؼبٌتحدة كالٌذم ىو كاحد من اؼبعايَت اؼبهٌمة يف ىذا اؼبؤٌشر كاليت تنٌص 

  الت ديبية؛  القسرم كاؼبمارسات األطفاؿ كالعمل عمل حظر 
 اعبماعي؛ كالتفاكض النقابية احًتاـ الشركط األساسية للٌصحة كالٌسالمة كاغبرٌية 
   األساسية؛ االحتياجات لتلبية لألجور األدىن أكقات العمل كاغبد ربديد 
  ذلك؛ إُف كما الِدين، أك اعبنس أك بُت األش اص بسبب العرؽ التمييز عدـ 
 اؼبعيار تطبيق كمراقبة رصد. 

كالٌذم كما رأينا ىو توليفة من اؼبؤٌشرات االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية اليت تقيس خثار نشاط : GRI تقرير .ج 
 .هو أداة مهٌمة من األدكات اؼبستعملة يف إعداد تقرير أصحاب اؼبصلحةفاؼبؤسسة على ىذه اعبوانب. كعليو 

 : كتتعٌلق بتشجيع إجراء اؼبشاكرات OCDEو التوجيهية لمنّظمة التعاون االقتصادي والتنمية المبادئ .د 
من  كغَتىم للموظ فُت اؼبادية بالقضايا اؼبتعٌلقة اؼبعلومات كالكشف عن كالعاملُت، العمل أصحاب بُت كالتعاكف
 مباشرة  اؼبت ثرة احمللية اجملتمعات مع كالتشاكراؼبناسب  الوق  كيف الكايف كالتشجيع على اإلتصاؿ اؼبصلحة؛ أصحاب

 .3كاليت هتٌددىا سياسات اؼبؤسسة كنشاطاهتا كالسالمة بالبيئة، الصحة
كىو معيار طوعي كثالث معيار من سلسلة اؼبعايَت اليت جاءت هبا اؼبنٌظمة العاؼبية للمساءلة  :SA 1000معيار .ه 

  .4اؼبؤسسات اؼبهتٌمة بعالقاهتا مع موٌرديها كموٌزعيها ، كىو موٌجو أساسا إُف SAIاالجتماعية و

                                                 

1 "AA1000 STAKEHOLDER ENGAGEMENT STANDARD 2011", ACCOUNTABILITY, P7,  disponible sur: 

http://www.accountability.org/images/content/3/6/362/AA1000SES%202010%20PRINT.PDF, consulté le 14/08/2012 à 18:02  

2 Elisabeth laville, op.cit, P97 

3 www.oecd.org, consulté le 14/08/2012 à 18:06 

4 www.sa-intl.org, consulté le 14/08/2012 à 18:09 

http://www.accountability.org/images/content/3/6/362/AA1000SES%202010%20PRINT.PDF
http://www.oecd.org/
http://www.sa-intl.org/
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 اؼبعًتؼ اإلنساف حقوؽ ضباية كاحًتاـ دعم على اؼبوِقعة الشركات حيث تلتـز المتحدة: لألمم العالمي الميثاق .و 
  .1ؿباًكلة عدـ الضلوع يف انتهاكات يف ىذا اجملاؿ دكليا هبذه االتفاقيات هبا

وداك جونس  Dow Jones Sustainability Indexكما أٌف ىناؾ من الشركات من تعتمد على مؤٌشر 
لالستدامة  خاصة يف الو.ـ.أ، أين يعرض ىذا اؼبؤٌشر معايَت اإلفصاح كإشراؾ أصحاب اؼبصلحة كاغبوكمة اعبٌيدة 

 .2كاؼبمارسات البيئية كاالجتماعية للشركات اؼبدرجة فيو
 المصلحة محتوى تقرير أصحاب .2

ال يوجد مبوذج معٌُت ألىٌم ؿبتويات تقرير أصحاب اؼبصلحة؛ حيث زبتلف منهجية التقرير من مؤٌسسة إُف 
 أخرل. غَت أٌف ىناؾ عناصر مشًتكة بُت التقارير اليت اطٌلعنا عليها لبعض اؼبؤسسات:

معلومات شاملة  ، حيث يشتمل التقرير على British American Topaco, WorkSafeNB, Camelotو 
عن اؼبؤسسة، اؼبيزانية، التزامات اؼبؤسسة ذباه أصحاب اؼبصلحة كفبارسات اؼبؤسسة فيما يتعٌلق بالتنمية اؼبستدامة 

 :معهم كيف األخَت ركابط كعناكين لتسهيل االتصاؿ باؼبؤسسة. كن يت لتفصيلها فيما يلي
تبدأ ىذه اؼبعلومات بكلمة ؼبدير اؼبؤسسة ىي دبثابة رسالة لتسويق ظبعة جٌيدة  معلومات شاملة عن المؤسسة: .أ 

للمؤسسة، مٌث ي يت عرض لوح قيادة اؼبؤسسة من خالؿ الٌتعريف  ميع اؼبدراء الٌتنفيذيُت فيها ككفاءاهتم كعرض 
ىدافها بدقٌة. كما يتٌم التعريف السلوكات الٌتنظيمية كاإلدارية للمؤسسة، رسالتها، رةيتها، غايتها كالٌشرح اعبٌيد أل

 بنشاط اؼبؤسسة بشكل مفٌصل كتعيُت حدكد اؼبؤسسة اعب رافية كاؼبدل الذم يبكن أف تصلو ت ثَتات نشاطها.
حيث يتٌم عرض احملفظة االستثمارية للمؤسسة بشكل مفٌصل مع إظهار األسهم اؼبملوكة للمؤسسة  الميزانية: .ب 

ذا نتائج ىذه االستثمارات بدقٌة ككيفية توزيعها على ـبتلف اؼبشاركُت يف إنتاج يف استثمارات مسؤكلة اجتماعيا، كك
القيمة داخل اؼبؤسسة، كهبب أف توٌضؤ ىذه اؼبيزانية تفصيال كشرحا ألداء اؼبؤسسة من خالؿ نسبة ربقيق األىداؼ 

 كأثر ىذه النسبة على أصحاب اؼبصلحة.
خالؿ ىذا القسم ربديد مسؤكلية اؼبؤسسة ذباه  : كيتٌم التزامات المؤسسة تجاه أصحاب المصلحة .ج 

أصحاب اؼبصلحة فيها بدقٌة، كما هبب أف يتٌم تفصيل كٌل طرؼ على ًحدل. كعليو البٌد من ربديد أصحاب  كل ٌ
اؼبصلحة يف اؼبؤسسة كىنا يربز لنا دكر إدارة أصحاب اؼبصلحة يف اؼبؤسسة لتزكيد معٌدم التقرير باؼبعلومات الكافية.  

ربديد مدل التزاـ اؼبؤسسة لكٌل طرؼ باإلفصاح عن الفوائد اليت هبنيها أصحاب اؼبصلحة اؼبستفيدين ككذا كما هبب 
األضرار اليت سبٌس اؼبتضٌررين. كيوٌضؤ يف التقرير الطٌرؽ اليت اتبعتها اؼبؤسسة للحوار مع أصحاب اؼبصلحة كأىٌم ما مٌت 

 وذجا عن ىذا القسم من التقرير.إقبازه بالنسبة لكٌل طرؼ. كيبٌُت اعبدكؿ التاِف مب
 
 

                                                 

1 www.unglobalcompact.org, consulté le 14/08/2012 à 18:20 

2 www.sustainability-indexes.com, consulté le 14/08/2012 à 18:20  
  ؿبتويات الٌتقرير مستوحاة من العناصر اؼبشًتكة لتقارير الٌشركات وBritish American Topaco, WorkSafe NB, Camelot  

http://www.unglobalcompact.org/
http://www.sustainability-indexes.com/
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 2010 لسنة Camelot: نموذج عن التزامات المؤسسة تجاه اصحاب المصلحة: تقرير شركة 52الجدول رقم
 استجابة المؤسسة تطّلعات أصحاب المصلحة طرق التشاور إلتزامات المؤسسة أصحاب المصلحة

 العّمال

كبن حباجة إُف أش اص مهرة يف  
 .كل اؼبستويات

ىدفنا ىو خلق ثقافة عالية حيث 
ف بقيمتهم فيزيدىم و يشعر اؼبوظف

 .ذلك  إبداعا كربفيزا

 ؛استطالع الرأم 
 ؛منتدل اؼبوظٌفُت 
 ؛االتصاؿ الٌداخلي 
 ؛العصف الذىٍت للمدراء 
 االجتماعات الفردية. 

  الت يَت التنظيمي دبا يف ذلك بيع
 ؛كالتحوؿ صصاغب
  ٌحة، الرفاه كاؼبعنويات اؼبرتفعةالص. 

لقد أدرجنا خراء اؼبوظفُت يف ـبتلف 
 :الت يَتات على أعمالنا، دبا يف ذلك

  برنامج إعادة اؽبيكلة كتطوير نظم
 ؛اإلدارة كتقييم األداء

   فُت ككضع تقدًن حوافز للموظ
 .خطط اؼبكافآة

 المستهلكون

كبن نسعى جاىدين لتقدًن 
مبتكرة يف الوق  الذم  منتجات

على  ربافظربمي اؼبستهلكُت ك 
 .ثقتهم

 ؛االستطالعات 
 ؛التعاليق عرب كسائل 
  االتصاؿ. 

االنتاج سالمة كنزاىة عمليات 
 كالبيع.

يثقوف يف  اؼبستهلكُتمن ا 73%
 العالمة.

ود منافع ككج التجارةكضوح قواعد 
 كبَتة يف اؼبنتجات.

نقـو بتقدًن دليل للمستهلك نشرح 
 فيو كيفيات االستهالؾ كاالستعماؿ.

يف اؼبتاجر كتوفَت   موثوقية اػبدمات
 .عمخدمات الدٌ 

  ٌعم الدٌ ك دريب تقٌدـ اؼبتاجر الت
 ؛لضماف اعبودة العالية اؼبستمرٌ 

  من اؼبكاؼبات %94تعاملنا مع. 

 خدمات ما بعد البيع.
تصميم خدمات بعدية للمستهلكُت 
يف اؼبنازؿ كاستقباؿ شكاكيهم  من 

 طرؼ اؼبكتب االعالمي.

اغبماية من التالعبات كاستقباؿ  .اؼبستهلكضباية 
 .العديد من الشكاكم كمعاعبتها

 الجمهور

كبن نريد ربقيق أقصى عائد من 
أجل الصاٌف العاـ لكسب ثقة 

اعبمهور كنتمسك دبسؤكلياتنا يف 
 .توضباي

 اؼبسوحات كاؼبقابالت. 
 

 اؼبسؤكلية االجتماعية كاألخالقية
 .كربقيق الرفاه

 

  الناس من  300أجرينا  مقابلة
 ؛يف كل شهر

  زيادة إهبابية عموما كبو عالمتنا
 قارنة بػػم٪ 55 تصل إُف التجارية

 العاـ اؼباضي.٪ 52

 لالبتكار اؼبنتدل االجتماعي 
 

القياـ ب عماؿ خَتية دبشاركة  .الشركط اغبسنة للتعايل
 .صبعيات كمنٌظمات

 التوعية كإجراء البحوث ضبالت  .اؼبسؤكلية االجتماعية .حبوث اؼبستهلك
 .الالزمة لذلك

 المصالح جماعات
 العامة

  

 يف موثوقُت نكوف أف نريد كبن
 االستثمار معايَت ب على لتزامناا

 اؼبسؤكؿ.

  الندكات السنوية مع
 صباعات اؼبصاٌف العامة؛

 .االجتماعات الفردية 

التحسُت اؼبستمر يف االستثمار 
 اؼبسؤكؿ.

العامة اعبمعيات  أعضاء شجعنا لقد
 بتمويل أنشطتهم  كترأسنا ؾبموعات

 العمل .

الحكومة، الخزينة 
 العمومية

 كفاءتنا يف موثوقُت نكوف أف نريد
 بطريقة االجتماعية، كأف نتعامل 

مسؤكلة مع التشريعات كأف 
 نريد أنٌنا نستفيد من دعمها. كما

 لتحقيق اغبكومة مع نعمل أف
كربقيق  الفرص من قدر أقصى
 متزايدة.عوائد 

 صبيع اؼبنتظم مع االتصاؿ 
 الربؼبانية؛ األحزاب

  حضور اجتماعات عباف
 التسيَت؛

 حضور ملتقيات األحزاب؛ 
 .االجتماعات الفردية 

 كعاء ضرييب منتظم؛ 
 التش يل؛ 
 احًتاـ التشريعات؛ 
 توفَت شركط مالئمة لالستثمار؛ 
  اؼبسؤكلية االجتماعية كاألخالقية

 لالستثمارات.

 م أفضلعملنا على تنظي
 من األمواؿ اؼبزيد ألنشطتنا كتوليد

 ضبلة كاصلنا. العاـ الصاٌف أجل من
 العائدات االٌدخار من خالؿ زيادة

 كاغبفاظ اعبيدة كتوظيفها يف القضايا
 التنافسية. القدرة على
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 استجابة المؤسسة تطّلعات أصحاب المصلحة طرق التشاور إلتزامات المؤسسة أصحاب المصلحة

 اإلعالم

 اؼبعلومات تقدًن نعمل على
بالٌدقة  اؼبناسب، الوق  يف

 االعالـ، كسائل الكافية إُف
 إُف كنسعى
 الثقة. على مبنية عالقة تطوير

 البيانات الصحفية؛ 
 اؼبراسالت الفردية؛ 
  اؼبؤسبرات الصحفية

 كأحداث الٌدعاية.

 اؼببادرات التجارية؛ 
 التصريؤ باؼبيزانيات؛ 
 .األرباح كالدعاية 

نقـو بتش يل ضبالت الدعاية يف 
صبيع اؼبناطق دبشاركة كسائل 

ككبن نعمل مع كسائل االعالـ 
العالمة التجارية  اإلعالـ إلبراز

  للشركة

 الموردين والموزّعين
 
 

 يف العمل إُف هندؼ كبن
مٌتسقة كمسؤكلة مع  شراكة

 اؼبوردين
 شراكة يف العمل إُف كهندؼ

تضمن  التجزئة ذبار مع
 جٌيدا ؼبنتجاتنا.تسويقا 

  استطالعات العالقات
 مع اؼبوٌردين؛

  استعراض سَت سلوؾ
 اؼبوٌردين؛

 االجتماعات الفردية؛ 
 .منتدل ذبار التجزئة 

  الٌتجارة العادلة؛ كالتسديد
 اؼبنتظم كاالستقرار اؼباِف

 سالمة اؼبوٌرد كاؼبوزٌع؛ 
 أقصى لتحقيق الدعم تقدًن 

 اؼببيعات.  من قدر

 االعتماد عادةإ تلقينا العاـ، ىذا
 للشراء تشارترد معهد من

الشراء  سياسة يف للتميز كالتوريد
 .كاإلجراءات كاؼبمارسات

 المجتمعات
 المحلية

 
 الخيرية الجمعيات

 والطوعية

يف  االستثمار نريد كبن
 كدعم قيمنا، لتجسيد ؾبتمعنا

 أىداؼ أعمالنا كبناء
 اؼبناطق مع مثمرة عالقات

 .فيها نعمل اليت

 االستطالعات؛ 
  اعبماعات اؼبرٌكزة
  ؛Focus groupsو
  االجتماعات مع

اؼبنٌظمات كاعبمعيات 
 اػبَتية.

األثر التسانبي كالتشاركي يف 
 اجملتمع.

ضاعفنا من مشاركاتنا احمللية 
 كأنشطتنا خالؿ ىذا العاـ.

 المساىمين

 يف للمساىم نريد كبن
كأف  هبا يف ر أف مؤسستنا

العاِف يستفيد من اؼبستول 
 فإننا اؼبقابل للمساءلة؛ يف

 مرضو  عائد توفَت إُف هندؼ
 .على االستثمار

 اجمللس اجتماعات 
 العادية؛

 استطالعنا  تنفذ َف
يف  للمسانبُت

 بسبب 2009/2010
 البيع. عملية

 كربسُت أداء تقليل اؼب اطر 
 الشركة؛

 .عوائد ؾبزية 

أفضل أداءن  2009كاف عاـ 
كمبيعات من كل السنوات 

 السابقة؛
كافق اؼبسانبوف ببيع جزء من 

حصصهم لبعض اؼبعٌلمُت 
 اؼبتقاعدين.

 متوفٌر على الرابط: 2010 لسنة Camelot: تقرير أصحاب اؼبصلحة لػشركة المصدر

http://www.camelotgroup.co.uk/stakeholderreport2010/assets/d/CSR2010FulReport.pdf 

كيف األخَت وبوم التقرير كصالت كعناكين اؼبؤسسة كأىٌم أرقامها لتسهيل االٌتصاؿ هبا من طرؼ أصحاب 
 اؼبصلحة، كتقدًن الشكاكم، التعليقات أك كجهات الٌنظر. كيتٌم استقباؿ الرسائل من قبل اؼبكتب اؼبكٌلف باإلعالـ. 

إعدادىا كؿبتوياهتا على كجهات نظر أصحاب ك الصة ؼبا سبق يبكن القوؿ أٌف كٌل ىذه التقارير ترتكز يف 
اؼبصلحة، ككٌلما كان  مسانبتهم يف إعداد ىذه التقارير أكرب كٌلما أعطى ذلك مصداقية أكرب ؽبذه التقارير. ىذه 
 التقارير اليت تعترب اليـو كمرخة للمؤسسة فيما يتعلٌّق بالتنمية اؼبستدامة. كيبكن القوؿ أيضا أٌف االنتقاؿ من اإلفصاح
اؼبتعٌلق باألداء االقتصادم إُف اإلفصاح اؼبتعٌلق باعبوانب االجتماعية كالبيئية خطوة كربل يف قبوؿ التنمية اؼبستدامة من 
قبل اؼبؤسسات االقتصادية، لكن ككما رأينا يف اؼببحث الثٌاين من ىذا الفصل؛ يبقى دكر الٌدكلة جوىريا يف تطبيق 

زات ككذا فرض كإجبار اؼبؤسسات على إشراؾ أصحاب اؼبصاٌف يف إعداد التشريعات كالسهر على مراقبة التجاك 
 التقارير باإلضافة إُف إشراكهم يف صبيع الوظائف.

 

http://www.camelotgroup.co.uk/stakeholderreport2010/assets/d/CSR2010FulReport.pdf
http://www.camelotgroup.co.uk/stakeholderreport2010/assets/d/CSR2010FulReport.pdf
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 خالصة الفصل 
بعد التطرٌّؽ إُف إدارة أصحاب كفبارساهتا كاسًتاتيجياهتا اؼب تلفة ضمن إطار التنمية اؼبستدامة كتوضيؤ أدكار 

اجملاؿ كعرض ؿبتويات ككيفيات إعداد تقارير التنمية اؼبستدامة كتقرير أصحاب أصحاب اؼبصلحة كمسانباهتم يف 
 اؼبصلحة يبكننا است الص النتائج التالية:

   أٌف إدارة أصحاب اؼبصلحة تيعٌت بكيفية التوفيق كالتوازف بُت اؼبصاٌف اؼبتضاربة بُت أصحاب اؼبصلحة يف اؼبؤسسة
صى توازف مطلوب بُت ىذه اؼبصاٌف نظرا الستحالة إشباع رغبات االقتصادية، كأهٌنا مفتاح الوصوؿ إُف أق

كتطٌلعات كل األطراؼ يف خف كاحد. ككجدنا أٌف فبارسات إدارة أصحاب اؼبصلحة ت خذ من عملية ربديدىم 
نقطة البداية مٌث تتواُف اػبطوات فيها ضمن إطار كجٌو من اغبوار اؼبؤٌسس لعالقة مستدامة مع كٌل األطراؼ، ىذه 

 عالقة اليت البٌد أف تفٌعل من أدكارىم ضمن التنمية اؼبستدامة يف نظاـ متكامل.ال
   أٌف لكٌل طرؼ من أصحاب اؼبصلحة دكر فٌعاؿ يف تكريس فبارسات التنمية اؼبستدامة داخل اؼبؤسسة االقتصادية

يتعٌلق ب كلويات التعامل مع كتطبيقها على اؼبستول اعبزئي كنشر ثقافتها يف اجملتمع، كما أنٌو ككما ىو األمر فيما 
أصحاب اؼبصلحة؛ ىناؾ أيضا أطراؼ ذات أكلوية يف ىذه اؼبسانبة بكوهنا مفاتيؤ نشاط اؼبؤسسة كما ىو األمر 
بالنسبة للمسانبُت، اؼبسٌَتين خاصة كالعماؿ، غَت أٌف ذلك ال ينقص من دكر األطراؼ األخرل كوف التطٌورات 

 ىـر األكلوية داخل اؼبؤسسة ًلما رأينا من الٌدكر اؼبتزايد للمنٌظمات غَت اغبكومية.اغباصلة توٌسع كت ٌَت شيئا فشيئا 
  أٌف كظائف التنمية اؼبستدامة داخل اؼبؤسسة االقتصادية وكاليت ذكرنا بعضها يف الفصل األٌكؿ  زبتلف عن

اؿ االجتماعي يف الوظائف التقليدية كوهنا ترقى باؼبؤسسة إُف صٌف اؼبؤسسات اؼبواطنة، كما تضع رأس اؼب
أكلوياهتا، ككنتجية ؽبذا الًتكيز رأينا الدكر الٌذم تلعبو إدارة أصحاب اؼبصلحة يف تفعيل أبعاد التنمية اؼبستدامة 
داخل اؼبؤسسة االقتصادية من خالؿ كٌل كظيفة من الوظائف. كعلى الٌرغم من أٌف لكٌل كظيفة طرؼ مفتاحي من 

لالستثمار اؼبسؤكؿ كالتمكُت للعٌماؿ كاؼبستهلكُت بالنسبة لالستهالؾ  أصحاب اؼبصلحة واؼبسانبُت بالنسبة
اؼبسؤكؿ...إٍف  فإٌف قباح ىذه االسًتاتيجيات يتطٌلب العمل يف إطار تشاركي كتشاكرم تكٌرس فيو إدارة أصحاب 

ة أصحاب اؼبصلحة أىٌم مبدأ من مبادئ التنمية اؼبستدامة كىو اإلنصاؼ. كما نستنتج اٌف اسًتاتيجيات إدار 
اؼبصلحة ضمن إطار التنمية اؼبستدامة تنٌفذ توازيا مع الوظائف اإلدارية للمؤسسة االقتصادية فبٌا يبٌكن من إدراجها  
كإدارة مستقٌلة أك ضمنية داخل اؼبؤسسة ما هبعلنا ننتقل شيئا فشيئا إُف مبط جديد من اإلدارة االسًتاتيجية 

 ؼبستدامة اعتمادا على إدارة اصحاب اؼبصلحة.ؼبنٌظمات األعماؿ تفٌعل أبعاد التنمية ا
  أٌف إدارة أصحاب اؼبصلحة تتطٌلب الكثَت من الشفافية كاإلفصاح إلقباح اسًتاتيجياهتا ضمن التنمية اؼبستدامة؛

ىذا النجاح الٌذم رأينا أنٌو ال يكتمل إاٌل بنشر نتائج فبارسات اإلدارة كحوارىا مع ـبتلف األطراؼ يف شكل 
غم تعٌدد التقارير كاختالفها إاٌل أنٌنا كجدنا أٌف العنصر اعبوىرم كالفٌعاؿ فيها ىو أصحاب اؼبصلحة تقارير. كر 

أنفسهم، كرأينا أٌف مصداقية التقارير تتوٌقف على عملية إعدادىا كمستول إشراؾ أصحاب اؼبصلحة يف تكوين 
جة للنقائص اليت أظهرىا التقرير اجملتمعي، كما أٌف ؿبتواىا. كرأينا أٌف االذباه كبو تقارير التنمية اؼبستدامة كاف نتي
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ىذه التقارير يف ربسُت مستمر كٌلما اقتض  اغباجة سباشيا مع التوٌسعات اغباصلة على دائرة أصحاب اؼبصلحة 
 اليت كاف فكر التنمية اؼبستدامة سببا ىاما فيها.    ك 

إلطار اؼبفاىيمي لكٌل من أصحاب اؼبصلحة، إدارة كبعد إسباـ الٌدراسة الٌنظرية اليت حاكلنا فيها البحث يف ا
أصحاب اؼبصلحة كالتنمية اؼبستدامة، ككذا توضيؤ أدكار كٌل طرؼ من أصحاب اؼبصلحة كإدارهتم يف تفعيل أبعاد 
التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤٌسسات االقتصادية بشكل عاـ؛ ن يت يف اعبانب التطبيقي لدراستنا لنحاكؿ تتٌبع ىذه اؼبفاىيم 
كاألدكار عن قرب؛ كقد كقع اختيارنا على قطاع ناشئ يف الٌصناعة يف اعبزائر كىو قطاع صناعة األدكية كبالٌتحديد 
ؾبٌمع صيداؿ باعتباره اؼبؤٌسسة األكُف يف ىذا القطاع يف اعبزائر، كلتش يص كاقع إدارة أصحاب اؼبصلحة كالتنمية 

صيداؿ قسنطينة باعتبارىا تصٌنع أدكية ضركرية سبٌس هبا شروبة ىاٌمة اؼبستدامة يف ىذا اجملٌمع عن قرب اخًتنا مؤٌسسة 
من العمالء كاؼبستهلكُت كىي شروبة مرضى السٌكرم كاألمراض اليت ربتاج إُف أدكية سائلة. كسنحاكؿ التطٌرؽ إُف كٌل 

قع اعبزائرم فبٌثال يف اؼبؤٌسسة احملاكر اليت رأيناىا يف اعبزء الٌنظرم يف عملية إسقاط للمفاىيم كاالسًتاتيجيات على الوا
 اؼبذكورة.

 
  



 

 

 

 الفصل الّثالث:

 الدراسة امليدانية ملؤّسسة 

صيدال قسنطينة 
 

 

 

 



 الدزاضٛ  املٗداٌٗٛ   ملؤضّطٛ  صٗداه  قطٍطٍٗٛ                                                                               الجّالح     الفضن

 

 
124 

تمهيد
ما رأينا من مفاىيم حوؿ أصحاب اؼبصلحة كنظريتهم كـبتلف تعريفاهتم كتصنيفاهتم كما كصل إليو اؼبفٌكركف  بعد

يف الفصل األٌكؿ،  كٌلي كاعبزئييف ىذا اؼبوضوع، كبعد الٌتفصيل يف اإلطار النظرم للٌتنمية اؼبستدامة على اؼبستويُت ال
كبعد دراسة ـبتلف جوانب إدارة أصحاب اؼبصلحة كمسانبات أصحاب اؼبصلحة بكٌل فئاهتم يف التنمية اؼبستدامة، 
ككذا مسانبات إدارة أصحاب اؼبصلحة يف ظٌل كظائف التنمية اؼبستدامة؛ ارت ينا أف نقف على ـبتلف ىذه اؼبفاىيم 

اؼبؤٌسسة االقتصادية، كقد كقع اختيارنا على قطاع صناعة األدكية يف اعبزائر كربديدا ؾبٌمع صيداؿ كإسقاطاهتا يف كاقع 
 فبٌثال دبؤٌسسة صيداؿ قسنطينة.

كللوقوؼ أكثر على جزئيات الدراسة اؼبيدانية كلتحقيق أىدافها است دمنا عٌدة أدكات كاف أنٌبها االستبياف اؼبوزٌع 
اؼبصلحة يف ؽبذه اؼبؤٌسسة. غَت أنٌو كللت ٌكد من كجود فبارسات مت ٌَتم الٌدراسة يف  عبمع البيانات من فئات أصحاب

ىذه اؼبؤٌسسة َف نرٌكز فقط على نتائج االستبياف؛ بل كاف علينا االستعانة بالعديد من اؼبقابالت كالتنقالت للوقوؼ 
 على كاقع إدارة أصحاب اؼبصلحة كالتنمية اؼبستدامة يف اؼبؤٌسسة. 

لتعٌدد أدكات الٌدراسة كاف علينا كضع منهجية مناسبة لعرض كربليل البيانات؛ حيث مٌت تتٌبع البيانات  كنظرا
حسب أدكات الٌدراسة كتقسيمها إُف جزئُت رئيسيُت نبا: بيانات اؼبقابلة كاؼبالحظة، كبيانات االستبياف. لكن قبل  

ٌمق يف الدراسة على مستول صيداؿ قسنطينة كأصحاب كٌل ىذا أردنا الوقوؼ على كاقع ؾبٌمع صيداؿ عامة مٌث التع
 اؼبصلحة فيها. كعليو كاف تقسيم ىذه الٌدراسة على الٌنحو الٌتاِف:

 
 املبحث ال ّول: تقدمي مجمّع صيدال  لصناػة ال دوية

 املبحث الثّاين: مهنجية ادّلراسة وحتليل بياانت املالحظة واملقابةل

دارة  أ حصاب املصلحة مضن وظائف التمنية املس تدامة يف املبحث الثّالث: واقع ا 

 بياانت الاس تبيان(حتليل صيدال قس نطينة )

 املبحث الّرابع: هتاجئ وتوصيات ادّلراسة
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  لصناعة األدوية المبحث األّول: تقديم مجّمع صيدال
 ت ميميعٌد قطاع صناعة األدكية يف اعبزائر من القطاعات اؽباٌمة، كقد احتكرت الٌدكلة النشاط يف ىذا القطاع منذ 

اؼب ابر الفرنسية اليت كان  تنشط خنذاؾ كحىت هناية الٌثمانينات، غَت أنٌو كبعد اذباه اعبزائر كبو اقتصاد الٌسوؽ 
؛ بدأ ىذا القطاع يف الٌنمٌو كظهرت مؤٌسسات خاصة ؿبٌلية كأجنبية كتشجيع القطاع اػباص كاستقاللية اؼبؤٌسسات

عددا معتربا من كحىٌت ـبتلطة بعقود شراكة. كتعٌد صناعة األدكية يف قسنطينة دبثابة القطاع األكثر ركاجا حيث ربصي 
 كاألنسولُت.    ت يت على رأسها مؤٌسسة صيداؿ اليت تت ٌصص يف إنتاج األدكية الٌسائلةك  ات كاؼب ابر،ؤٌسساؼب

 : لمحة تاريخية وتعريف المجّمعّولالمطلب األ
يعترب ؾبٌمع صيداؿ اليـو قطبا صناعيا ىاٌما يف ؾباؿ صناعة الٌدكاء يف اعبزائر، لكن ىذا اجملٌمع مٌر بعٌدة مراحل 

 اؼبراحل كبعض اعبوانب اؼبتعٌلقة باجملٌمع سنقـو بالتفصيل فيها فيما يلي. هسانب  يف تكوينو؛ ىذ
 لمحة تاريخية عن نشأة وتطّور مجّمع صيدال .1

 صيدليةال إنشاءك  ToremdeكMerell ك Labaz الفرنسية اؼب ابر ت ميم متٌ أين  ـ؛1969 كان  البداية سنة
 اؼبستحضرات كتسويق كاستَتاد تصنيعل الدكلة احتكار كيدعميؤٌكد  رئاسي مرسـو دبوجب  PCAو اعبزائرية اؼبركزية

ـ،  1971ككجزء من نشاطها اإلنتاجي أنش ت الصيدلية كحدة اغبرٌاش سنة  .البشرم ست داـذات اال الصيدالنية
ن  تكوٌ  بعد ذلك،. Pharmalك Bioticعلى التواِف: كحدة  1975ك 1971كما أيدمج معها على مرحلتُت 

ككان  فبتلكات ، 1982أفريل  24اؼبؤرخ يف  82/16  دبوجب القانوف ENPPلإلنتاج الصيدالين واؼبؤسسة الوطنية 
 للشركةاليت كان  تنتمي إُف ىذه اؼبؤسسة تت ٌلف من كحدات اإلنتاج بالعاصمة ككحدة اؼبضادات اغبيوية باؼبدية 

ـ وكاف ربويلها الٌرظبي سنة 1986 كمٌت البدء يف ربويلها منذ سنة   خنذاؾSNICو الكيماكية للصناعات الوطنية
 كطبقا ،العمومية الصحة كزارة كصاية رب  نشاطها سبارس اؼبؤسسة الوطنية لإلنتاج الصيدالين كان ك  . 1988
كيف سنة  .كالبًتككيماكية الكيماكية كالصناعات الطاقة كزارة كصايةإُف  اؼبؤسسة نقل مت، 84/151 رقم للمرسـو
 ظل كيف. "saidal" رمز رب  الصيدالنية للمواد الوطنية اؼبؤسسة ىتسمٌ  أصبح ك  اؼبؤسسة تسمية  لدِ عي  1985

 ئ نشأي  ؛الثمانينات يف اعبزائر اعتمدهتا اليتكيف إطار اإلصالحات االقتصادية  االقتصادية اؼبؤسسات استقاللية
كمؤٌسسة كطنية مستقٌلة يف التسيَت؛ كمٌت اختيارىا من بُت اؼبؤسسات األكُف  ـ1989 فيفرم شهر يف صيداؿ مؤٌسسة

 كما للشركة، األساسي القانوف على ت يَتات دخل أي  1993 سنة كيفللحصوؿ على طابع الشركات ذات األسهم. 
 القابضة العمومية للشركةـ 1996سنة  بالكامل فبلوؾ الشركة ماؿ رأس ككاف ؽبا، تابعة أخرل فركع  ئنشأي 
 عاجملمٌ  عنو نتج الذمك  ؛اؽبيكلة إعادة ـبطط  صيداؿو ركةالشٌ   تبنٌ  1997 سنة. كيف "صيدلة كيماء  "Holdingو

 ،كالبيوتك اغبيوية اؼبضادات فرماؿ،و كىي فركع ثالثة من اجملٌمع تكوفيك  ،1998 فيفرم 02 يف" صيداؿ" الصناعي
 أصبح  أهنا كما اؼبنقولة، للقيم اعبزائر بورصة يف متعامل صيداؿ أصبح  1998 سنة من الثالث الثالثي هناية كيف

 فيفرم 15 من ابتداء. ك األدكية صناعة ؾباؿ يف رائدة كمؤسسة لربكزىا نظرا الوطٍت السوؽ يف ةىامٌ  دبكانة ربضى
 ربصل  بل ىنا تتوقف كَف ،للبيع سهم مليوف 2 بطرح جديدة ثقافة لًتسيخ تسعى صيداؿ مؤسسة أصبح  1999
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2004 سنة كذلك 2000 مرجع 9001 إيزك شهادة على
عن طريق زيادة اؼبشاريع  نشاطاتوكبفضل توسيع  .1

توجاتو الصيدالنية نع صيداؿ أف ي طي دب تلف ماستطاع ؾبمٌ  ؛االستثمارية كإدخاؿ تكنولوجيات إنتاجية جديدة
اتفاقيات مع أنش  ك  ،كأخرل عربية مثل العراؽ كالسعودية ،كما اقتحم السوؽ اؼب ربية كتونس،  من السوؽ احمللية 40%

 %59 إُف Somedialزاد اجملٌمع من حٌصتو يف شركة  2009. كيف سنة إيطاليا كالدامبارؾ ،دكؿ أكركبية مثل فرنسا

 إُف %38.75 من Taphcoمن حٌصتو يف شركة  2010كاحدا من فركعو، كما زاد اجملٌمع سنة ىذه األخَتة لتصبؤ 

2 من شركة %20 كحصل على ،44.51%
Iberal.  يص اؼبراحل اليت مٌرت هبا نش ة ؾبٌمع صيداؿ  كعليو يبكن تل

 يف الٌشكل الٌتاِف:
 : مراحل نشأة مجّمع صيدال23مالشكل رق

 
 من إعداد الباحثالمصدر:  

 التعريف بمجّمع صيدال وبأىّم مهامو .2
 الباقية كاغبصة لدكلةفبلوكة ل ىذه القيمة من %80 جزائرم؛ دينار مليار 2.5 بنحو أسهم ذات شركة ىي صيداؿ

كبتنظيمها يف .كاألفراد اؼبؤسسات من للمستثمرين اؼبالية األكراؽ سوؽ خالؿ من 1999 عاـ يف  مٌت بيعها %20و
 .كالبيطرم البشرم لالست داـ الدكائية اؼبنتجات كتسويق كانتاج تطوير صيداؿ إُف هتدؼشكل ؾبٌمع صناعي؛ 

 ربقيق يف بالتاِف كاؼبسانبة اعبنيسة األدكية إنتاج يف الرائدة مكانتها تعزيزيف  صيداؿ عمٌ جمل االسًتاتيجي دؼكيتمٌثل اؽب
 كتسويق إنتاجك  تطوير يف لمجٌمعل الرئيسية اؼبهمة تتمثلك  .3العامة السلطات ىاتنفذٌ  اليت الوطنية الدكائية السياسة

 :4للمجٌمع فيما يلي األساسية اؼبهاـ إصباؿ كيبكن. كالبيطرم البشرم لإلستطباب اؼبوجهة الصيدالنية اؼبواد
 الدكاء؛ لصناعة  صصةاؼب وادكاؼباغبيوية  للمضادات الفعاؿ األساس إنتاج 
 الوطنية السوؽ لت طية الوطٍت الًتاب كامل عرب عاجملمٌ  ؼبنتجات كالتسويق التوزيع التجارية، باؼبهاـ أكثر االىتماـ 

 الدكلية؛ األسواؽ الخًتاؽ كالسعي
 اعبنيسة األدكية كتطوير التطبيقية بالبحوث القياـك  الدكاء كتركيب ربليل كمراقبة اعبودة ت مُت. 
 

                                                 

  1 معلومات من خلية التكوين على مستول صيداؿ قسنطينة

 consulté le 09/09/2012 à 16:45, http://www.saidalgroup.dz/historique.asp 2 

3 idem 
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 الهيكل التنظيمي للمجّمع المطلب الثّاني: 
 يف كاؼبستمرة التطورات الراىنة مع كالتجاكب صيداؿ ؾبمع فيو ينشط الذم التنافسي احمليط مع فالتكيٌ  أجل من
كٌل مرحلة من مراحل حياتو، ن يت فيما يلي  مع يتناسب تنظيمي ـبطط ككضع اؽبيكلة بإعادة اجملمع قاـ الدكاء، سوؽ

 إُف عرض أحدث ىيكل تنظيمي جملٌمع صيداؿ دب تلف فركعو كما يوٌضحو الٌشكل اؼبواِف.
 الهيكل التنظيمي العام لمجّمع صيدال: 24الشكل رقم

 
Source: http://www.saidalgroup.dz/organisation.asp, consulté le 13/09/2012 à 14:57  

ابة للنمو اؼبتزايد عرؼ اؽبيكل الٌتنظيمي للمجٌمع منذ إنشائو عٌدة ت ٌَتات تكٌيفا مع اؼبتطلبات اإلدارية ككذا استج
لفركعو كامتالؾ أغلبية يف حصص مؤسسات أخرل أضيف  بالتاِف إُف الفركع السابقة. كما نالحظ الفصل الواضؤ 
للمهاـ باعتبار أٌف الفركع تقـو بعمليات اإلنتاج كيتكٌلف مركز البحث كالٌتطوير بالتحسُت اؼبستمر كالبحث يف 

ية كالتنظيم، كما تقـو الوحدات الٌتجارية  ميع الوظائف التوزيعية كالتسويقية ؾباالت تطوير اؼبنتجات، الطرؽ اإلنتاج
للمنتجات، كتقـو اإلدارات األخرل دبهاـ التنظيم  كتسيَت األصوؿ كاحملفظة اؼبالية ككذا إدارة نظم اؼبعلومات كاؼبوارد 

ىياكلو اػباصة غَت أنٌنا رٌكزنا على  كحدات كمديريات كٌل منها لو ،يتكٌوف ؾبٌمع صيداؿ من عٌدة فركعالبشرية. ك 
 اؽبيكل التنظيمي العاـ للمجٌمع كَف نتفٌصل كثَتا يف ىذه الوحدات.

يف  11يقع اؼبقر االجتماعي للمؤسسة األـٌ على الطريق الوالئي رقم  :La Société Mèreالمؤسسة األّم  .5
 .1ت يت منها القرارات التوجيهية عبميع كالوحدات يضٌم مقٌر اإلدارة العامة كاليتالدار البيضاء باعبزائر العاصمة، ك 

 2المديريات  .2
 يعترب كما اؼبركزيُت، اءاؼبدر  إُف القرارات كتوجيو عاجملمٌ  تسيَت على األكؿ اؼبسؤكؿ كىو: العام المدير الرئيس .أ 

 كيتوٌُف األمُت العاـ مهٌمة التنسيق كتسيَت اجملٌمع باعتباره الٌرجل الثٌاين بعده.  .كخارجيا داخليا صيداؿ عجملمٌ  اؼبمثل
 النشاطات، ـبتلف على كتوزيعها األمواؿ تسيَت بعملية كتقـو: المالية واالستراتيجية المحفظة تسيير مديرية .ب 

  .اؼبالية فظةاحمل بتسيَت كذلك كتقـو كاؼبوظفُت، اؿالعمٌ  حسابات دفع ككذا

                                                 

كثيقة تعريفية للمجٌمع مقٌدمة من طرؼ إدارة فرع قسنطينة   1  

 اؼبرجع نفسو 2
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 من توظيف كت طَت كتكوين...إٍف  البشرية اؼبوارد تسيَت تتوُف اليت كىي: البشرية الموارد مديرية .ج 
كتعٌت ىذه اؼبديرية بتحديد فبتلكات اجملٌمع كتسيَتىا كإدارهتا، كما يقع مديرية تسيير األصول والممتلكات:  .د 

 ت اليت يبلك اجملٌمع أسهما فيها.كضع اسًتاتيجيات التوٌسع أك االنسحاب من الفركع كالشركا على عاتقها
: هتتٌم ىذه اؼبديرية ب نظمة اؼبعلومات كاالٌتصاؿ كتكنولوجياهتا، كتسعى لوضع أنظمة تتكٌيف مديرية الّنظم .ه 

 كمتطٌلبات التوريد،اإلنتاج كالتسويق.
كيتمٌثل الدكر األساسي ؽبذه الشعبة يف الوظائف التسويقية عاٌمة كتوزيع اؼبنتجات عرب كامل  الشعبة الّتجارية: .و 

 الًٌتاب الوطٍت كحىت التصدير. كيقع اؼبقٌر الرٌئيسي ؽبذه الٌشعبة باغبرٌاش و طريق برٌاقي  كتنقسم إُف ثالث كحدات:
 ؛ كسط البالد كيقع مقٌرىا باحملٌمدية بالعاصمة: كهتتم بتسويق كتوزيع منتجات اجملٌمع يفالوحدة التجارية للوسط 
  :كتقـو بتوزيع كتسويق اؼبنتجات يف شرؽ البالد كتقع يف اؼبنطقة الٌصناعية بباتنة؛الوحدة الّتجارية للّشرق 
  :الكائن مقٌرىا بالسانية يف كىراف كتقـو بتوزيع كتسويق اؼبنتجات ب رب البالد.الوحدة الّتجارية بالغرب 
 ّمعفروع المج .3

 اغبيوية اؼبضادات رماؿ،افوكاف يتكٌوف من ثالث فركع أساسية ىي:   1997بعد إكتماؿ إنشاء اجملٌمع سنة 
 رفع اجملٌمع حٌصتو إُف األغلبية  -ككما ذكرنا أعاله-، لكن  Pharmal, Antibiotical, Bioticو أم  كالبيوتك
 اجملٌمع. ىذه الفركع سنتفٌصل فيها فيما يلي.يف أسهم مؤسسة صوميدياؿ؛ لتصبؤ رابع فرع من فركع (%59)

 على ىربيل، كاد يف الصناعية اؼبنطقة مقٌر ىذا الفرع ىو :1بالمدية Antibioticalفرع المضادات الحيوية  .أ 
اغبيوية  اؼبضادات صناعةب يتعلق الوطٍت فيما مصنع على الصعيد أكرب كىو اؼبدية، مدينة من ال رب إُف كم 10 بعد

. 2011 سنة %30، كما وبتل اؼبرتبة األكُف عربيا كإفريقيا بعد ربقيق نسبة مبٌو قدرىا جمليوف د  950برأس ماؿ قدره 
عامل، كيت ٌصص الفرع يف إنتاج اؼبضادات اغبيوية بدءن باغبصوؿ على اؼباٌدة الفٌعالة إُف تقديبها  1060يعمل بالفرع 

 األكُف الصنع، ةتامٌ  منتجات شكل يف اغبيوية اؼبضادات إلنتاج كرشتُت على اؼبركب يف شكل جرعات تامة، كوبتوم
 وبتوم كما ، non Pénicilliniquesو بينيسيلينية غَت كالثانية ، Pénicilliniquesوبينيسيلينية  منتجات
 750 تبلغ إنتاج بطاقة ،3ـ1200عن طريق الٌت ٌمر إُف   VRACو  اػبليطة األكلية اؼبواد إلنتاج كرشة على اؼبركب

 لت زين النظامية الشركط حسب ؾبهزة كـبازف 100 صنف من مةمعقٌ  كرشات 04 يضم كما األكلية، اؼبواد من طن
 ـبرب كذلك كيضم ، مطبعةو كالت ليف التعبئة مواد بإنتاج خاصة النهائي، ككرشة كاؼبنتوج التعليب األكلية كلواـز اؼبواد
 الصيدالنية األشكاؿ ـبتلف على السنة يف بيع مليوف كحدة 60 الوحدة ىذه إنتاج طاقة كتبلغ. لألدكية النوعية ؼبراقبة
 . اؼبراىم من %15 األشربة، من %5 ،األشكاؿ اعبافة من %30 اغبقن، من %50: يلي كما

، البيضاء بالدار الرئيسي امقٌرى دج، مليوف  800فارماؿ ىي شركة ذات أسهم برأس ماؿ قدره: فرع فارمال .ب 
 على تومكرب عامل، 881 كبو لش ٌ كت ،1998منذ إعادة ىيكلتو يف  صيداؿ عجملمٌ  اإلنتاجية الفركع أىم من عتربكت

 :2كىي فرعية مصانع كثالثة النوعية ؼبراقبة ـبرب
                                                 

1 www.saidalgroup.dz/present-antibiotical.asp, consulté le 13/09/2012 à 15:07 

2 www.saidalgroup.dz/present-pharmal.asp, consulté le 13/09/2012 à 22:23 
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http://www.saidalgroup.dz/present-pharmal.asp
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  :فارماؿ، كتعود نش تو إُف لىو أقدـ مصنع ك  ،قع يف اؼبنطقة الصناعية يف اعبزائر العاصمةيمصنع الّدار البيضاء
كاقتصر اإلنتاج فيو خنذاؾ على القليل من اؼبنتجات الصيدالنية كاألدكية، حاليا  LABAZت ميم اؼب رب الفرنسي 

ينتج ىذا اؼبصنع العديد من األدكية دب تلف األشكاؿ: حبوب، ؿباليل سائلة، اؼبستحضرات ال سولة، احملاليل اليت 
 .األشكاؿ لكل بيع كحدة مليوف 40 اإلنتاجية قدرتو كتفوؽ، تؤخذ عن طريق الفم كاؼبراىم

 :اؼببحث الثٌاينكىو الوحدة ؿبٌل البحث، كسن يت إُف تفصيلها يف  مصنع قسنطينة. 
  :كيت ٌصص يف صناعة األدكية اعبافة: حبوب ككبسوالت. 1997حٌوؿ ىذا اؼبصنع إُف فارماؿ سنة مصنع عّنابة 

 مليوف كحدة بيع. 08كيتكٌوف من كرشة لألدكية اعبافة بطاقة إنتج تصل إُف 
. صناعي ؾبمع إُف كربويلها صيداؿ ىيكلة إعادة عن الناذبة الثالثة الفركع أحد" بيوتيك" فرع يعترب فرع بيوتيك: .ج 

 كأنواعا أشكاالىذا الفرع  ينتجك  ."اغبراش" باحملمدية االجتماعي مقره دج، مليوف 250 ػػػب الفرع ىذا رأظباؿ كيقدر
 الزجاجية، القنينات اؼبض وطات، اغبقن، األسناف، معجوف اؼبسحوقات، اؼبكثفة، احملاليل: كىي األدكية من ـبتلفة

 :1ىي لإلنتاج مصانع أربع من كيتكوف.بةاؼبعلٌ  كاألقراص  Siropsو اؼبشركبات
 األشربة،  ىي: كرشة كرشات أربعة على 1971 سنة مارس يف دشن الذم اؼبصنع ىذا يتوفرالحراش:  مصنع

 بيع، كحدة مليوف 20 الورشات ىذه إنتاج طاقة كتبلغ .اؼبراىم كاؼبلبسات ك كرشة األقراص احملاليل، كرشة كرشة
 .كالوثائقي التقٍت كالتسيَت الفيزيوكيميائية ليلاحبالتٌ  فاعبودة مكلٌ  ؼبراقبة ـبرب على أيضا يتوفر كما
 الوطٍت اؼبستول على الوحيد كىو بيع كحدة مليوف 20 اؼبصنع ىذا إنتاج طاقة تفوؽقسنطينة:  جسر مصنع 

يف  ـبتصة إنتاج كرشات طبسة على اؼبصنع كيتوفر. جدا حديثة بتكنولوجية اؼبكثفة احملاليل يف إنتاج اؼب تص
 احملاليل األمبوالت، كرشة كاؼبلبسات، كرشة األقراص التحميالت، كرشة كرشة :كىي اعبالونيسية، األنواع صناعة
 مكلف اعبودة ؼبراقبة ـبرب على أيضا اؼبصنع يتوفر كما قاركرات. شكل على أخرلأكياس ك  شكل على اؼبكثفة

، كخصائص الفيزيوكيميائية كاؼبيكركبيولوجية بالتحاليل  .كالوثائقي التقٍت التسيَت جانب إُف السمـو
 كيتكوف . 3ـ3120 مساحة على كيًتبع بشرشاؿ، بالح كاد الصناعية باؼبنطقة شرشاؿ مصنع يقعشرشال:  مصنع

 كوبتوم. اؼبكثفة احملاليل كاألكياس، كرشة كالكبسوالت األقراص األشربة، كرشة كرشة :ىي إنتاج كرشات ثالثة من
 .السمـو كاؼبيكركبيولوجية كخصائص الفيزيوكيميائية حاليلبالتٌ  فمكلٌ  اعبودة ـبرب على اؼبصنع
 و  التحاميل إنتاج يف اؼبصنع ىذا صيت صٌ  باتنة: مصنعLes Suppositoires . 

 1997صوميدياؿ ىي مؤسسة لصناعة اؼبستحضرات الصيدالنية ت ٌسس  سنة : Somedial وميديالصفرع  .د 
 . كتعترب FINALEPاألكركبية للتمويل اؼبشًتؾ و -عن طريق عقد شراكة بُت ؾبٌمع صيداؿ كاؼبؤسسة اعبزائرية

FINALEP  كذلك مؤسسة ذات أسهم أنشئ  دبوجب عقد شراكة بُت بنك التنمية احمللية وBDL كبنك القرض  
  كالبنك األكرك  CCCE  من الطرؼ اعبزائرم، كالصندكؽ اؼبركزم للشراكة االقتصادية وCPAالشعيب اعبزائرم و

كعليو فقد أصبح   %59 إُف Somedialزاد اجملٌمع من حٌصتو يف شركة   من اعبانب األكر . ك BEIلالستثمار و

                                                 

1 www.saidalgroup.dz/present-biotic.asp, consulté le 14/09/2012 à 11:00 

http://www.saidalgroup.dz/present-biotic.asp
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صوميدياؿ فرع خخر من فركع اجملٌمع؛ كبالتاِف ارتفع عدد الفركع إُف أربع. كيقع مقٌر الفرع يف اؼبنطقة الٌصناعية كاد 
السٌمار قرب اؼبطار الٌدكِف ىوارم بومدين، كوبتوم على ـبربين: األٌكؿ للفيزيوكيميائيات كالثٌاين للميكركبيولوجيات 

 ،األكركبية اؼبعايَت معموؿ هبا حسب حديثة كمعدات مرافقعلى  Somedialربتوم  ؛اإلنتاجكحدات  حيث منك 
  موٌزعة على الوحدات اإلنتاجية الٌتالية: كحدة مليوف 18 اإلنتاجية هبذه الٌشركة إُف طاقةال كتصل
 ـبتربات مع شراكة يف اؽبرمونية لمنتجاتل ربديدا ـبصصة كحدة Bayer Schering Pharma .الوحدة ىذه 

  ماليُت كحدةسنويا؛ 4كصل  طاقة إنتاجها إُف 
 ؛سنةكحدة لل ماليُت 6 إنتاجية بطاقة  الفم طريق عنيل للتناكؿ لاكاحمل العصائرو السوائل مصنع 
 1ماليُت كحدة للسنة 8 قدرىا إنتاجية بطاقة  كأقراص كبسوالتو اعبافة ألشكاؿا إنتاج كحدة. 
كسبثٌل  اؼبهٌمة من طرؼ الصيدلية اؼبركزية اعبزائرية،  1975أنشئ ىذا اؼبركز سنة : 2مركز البحث والتطوير .4

الرئيسية للمركز خنذاؾ يف تطوير طرؽ كأشكاؿ اؼبراىم كاألقراص، كالقياـ بدراسات جدكل لألدكية اؼبصٌنعة عن طريق 
ؼبنتجات كالتقنيات الصيدالنية. كللمركز الًتاخيص. كيهتٌم اؼبركز خصوصا بكٌل مالو عالقة بالبحث كالتطوير يف ؾباؿ ا

للعمل بالتوازم مع كحدة البحث يف التقنيات  1999مهاـ كأنشطة أخرل خاصة بعد إعادة بعثو كتطويره سنة 
 الصيدالنية، ىذه اؼبهاـ تتمٌثل أساسا يف:

  ؾباالت العلـو كضع السياسات العاٌمة كتطوير ؿباكر البحث لتتناسب مع االسًتاتيجيات الكربل للمجٌمع يف
 الطٌبية كخاصة االبتكارات الصيدالنية؛

 اؼبشاركة يف كضع سياسات تطوير منتجات اجملٌمع عن طريق كضع تصاميم مرحبة لألدكية اعبنيسة؛ 
  تقدًن اؼبساعدة كالتنسيق مع كحدات اإلنتاج بتوفَت الوسائل اؼبادية كالتقنية كتعبئة اؼبوارد البشرية كتقييمها كسبكينها

 يقظة تكنولوجية لصاٌف اجملٌمع؛ لضماف
  صبع كربليل كتكوين رأس ماؿ من اؼبعلومات العلمية كالتقنية يف كٌل ؾباالت االنتاج للوحدات كمهامها؛ ىذا ما

 يضمن حفظ كتوزيع اؼبعلومات كتسهيل الرٌقابة؛
 تعزيز كتطوير كنشر األعماؿ العلمية كالتقنية كنتائج البحوث؛ 
 كدراسات سبٌكن من إنشاء شراكات كربالفات مرحبة مع شركاء اسًتاتيجيُت. القياـ ببحوث استشرافية 

مليار دج يرٌكز على الٌدخوؿ يف  16كتعمل صيداؿ اآلف على ربقيق اسًتاتيجية توٌسع يبلغ حجم االستثمار فيها 
كقد ناؿ فرع فارماؿ صناعة أدكية جديدة كمضاٌدات السرطاف، كتطوير كتوسعة مصانع اجملٌمع كرفع طاقتها اإلنتاجية؛ 

كبالتحديد كحدة قسنطينة اغبٌصة األكرب من ىذه االستثمارات باعتبار الت طيط لرفع طاقة مصنع األنسولُت بكٌل 
أشكالو، ككذا بناء مركز بيوتكنولوجي إلنتاج لقاحات التهاب الكبد الفَتكسي يف نفس اؼبنطقة. كبذكر ىذه الوحدة 

أكثر يف تارىبها كنشاطها كؿباكلة تسليط الٌضوء على فبارسات إدارة أصحاب  سن يت يف اؼببحث اؼبواِف للتفصيل
 اؼبصلحة كتبٍت التنمية اؼبستدامة فيها. 

                                                 

1 http://www.somedial.com/ , consulté le 09/09/2012 à 16:45 

 كثيقة تعريفية للمجٌمع مقٌدمة من طرؼ إدارة فرع قسنطينة 2

http://www.somedial.com/fr/
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 وتحليل بيانات المالحظة والمقابلة : منهجية الّدراسةنيالمبحث الثا
للوصوؿ إُف نتائج دقيقة يف البحث كب ية التقٌرب أكثر من ميداف الٌدراسة؛ َف يقتصر أسلوبنا يف صبع اؼبعلومات 

مٌث التقٌرب من اؼبؤٌسسة ؿبٌل الٌدراسة إلجراء  معٌينةعلى االستبياف اؼبوزٌع فقط، فقد كاف علينا أٌكال كضع منهجية 
ن كجود فبارسات ؼبت ٌَتم الٌدراسة أٌكال، مٌث ؿباكلة قياس مستول ىذه لقاءات كمالحظات تفيدنا يف البحث كالت ٌكد م

اؼبمارسات عن طريق االستبياف كعليو فقد قٌسم  البيانات اليت مٌت معاعبتها إُف نوعُت أٌكؽبا خاص باؼبالحظة 
 قابلة، كالثٌاين خاص باإلستبياف، كيف ىذا اؼببحث سنرٌكز على الٌنوع األٌكؿ.كاؼب

 ل: مجتمع الّدراسة، مجاالتها وأدوات جمع البياناتالمطلب األوّ 
اعتمادا على الٌدراسات الٌسابقة كما توٌصلنا إليو يف اعبزء الٌنظرم من البحث؛ أردنا التقٌرب أكثر من ميداف تطبيق 

ر يف اؼبؤٌسسة االقتصادية، ككقع اختيارنا على قطاع حٌساس كىو قطاع صناعة األدكية يف اعبزائ ىذه اؼبفاىيم
 كبالتحديد مؤٌسسة صيداؿ قسنطينة.

 مجتمع الّدراسة ومبّررات اختيار صيدال قسنطينة .1
، كباعتبار صيداؿ قسنطينة كاحدة من كحدات االقتصادية ةباعتبار الٌدراسة تشمل أصحاب اؼبصلحة يف اؼبؤٌسس

أنٌو كنظرا لكوف أصحاب ؾبٌمع صيداؿ؛ فإٌف ؾبتمع الٌدراسة مشل أصحاب اؼبصلحة يف مؤسسة صيداؿ قسنطينة. غَت 
 -كىي فئات زبٌص اجملٌمع ككٌل كليس صيداؿ قسنطينة فقط -اؼبصلحة يشملوف فئات اؼبسٌَتين كاؼبسانبُت كاؼبوٌزعُت

فإٌف الٌدراسة مشل  جزءن مشًتكا بُت اجملٌمع كالوحدة من ىذه الفئات. كقد كقع اختيارنا على ىذه اؼبؤٌسسة العتبارات 
 عديدة أنٌبها:

  قطاع األدكية يف اعبزائر قطاع ناشئ كحٌساس كنظرا لكوف ؾبٌمع صيداؿ رائدا يف ىذه الٌصناعة يف اعبزائر؛كوف 
  :كوف مؤٌسسة صيداؿ قسنطينة من أىٌم كحدات ؾبٌمع صيداؿ باعتبارىا تنتج نوعُت ىامُت من األدكية نبا

 كبَتة من اؼبرضى اؼبتزايد عددىم يف اعبزائر؛  األدكية الٌسائلة كاألنسولُت، كباعتبار ىذا األخَت يوٌجو إُف شروبة
  كجود بعض الٌسهولة يف إهباد اؼبعلومات كاإلحصائيات اؼبتعٌلقة باؼبؤٌسسة نطرا لكوف ؾبٌمع صيداؿ من بُت

 اؼبؤٌسسات اؼبعتمدة يف بورصة اعبزائر؛
 هتا كأصحاب اؼبصلحة فيها.قرب اؼبسافة من صيداؿ قسنطينة فبا سٌهل التنٌقل إليها كالوقوؼ على ىياكلها ككحدا 
 عّينة الّدراسة .2

، كنظرا لكوف ؾبتمع اشتماؿ الٌدراسة على كٌل أصحاب اؼبصلحة يف مؤٌسسة صيداؿ قسنطينةلصعوبة  نظرا 
الٌدراسة غَت ؿبدكد وفإذا ما نظرنا مثال إُف بعض فئات أصحاب اؼبصلحة كىي: اؼبستهلكوف، األجياؿ اؼبستقبلية 

أٌف عددىم كبَت جٌدا ، كبعد استشارة أساتذة مت ٌصصُت؛ ارت ينا اختيار عٌينة طبقية لبتار فيها كحىٌت اؼبوٌزعوف، قبد 
من كٌل فئة من فئات أصحاب اؼبصلحة عددا معٌينا حسب معايَت: الٌسلطة، الشرعية كالضركرة اؼبلٌحة كما رأينا يف 

اؼبعتمد يف الٌدراسة من كٌل فئة من ؛ دبعٌت أٌف العدد كخخركف Ronald Mitchell, Bradley Agleتصنيف 
كقد سٌب  الٌدراسة بتقسيم ىذه العٌينة  90الفئات ىبتلف حسب ىذه اؼبعايَت، ككاف اغبجم اإلصباِف لعٌينة الٌدراسة ىو

ذكور بالتفصيل يف الفصل كاؼب Jacque IGALENS, Sébastien POINTإُف ثالث أقساـ حسب تقسيم 
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يميوف واؼبسانبوف، العٌم ؿ كاؼبسٌَتكف  بثالثُت مفردة، أصحاب اؼبصلحة االقتصاديوف : أصحاب اؼبصلحة الٌتنظالثٌاين
والعمالء، اؼبوٌردكف كاؼبوٌزعوف  بثالثُت مفردة، أصحاب اؼبصلحة اجملتمعيوف واغبكومة، اؼبنٌظمات غَت اغبكومية، 

 سة بالٌتفصيل:اإلعالـ كاعبمهور  بثالثُت مفردة كذلك. كاعبدكؿ الٌتاِف يشرح عٌينة الٌدرا
 : عّينة الّدراسة53الجدول رقم

 أصحاب المصلحة الّتنظيميين

 عماؿ اجملٌمع وإطارات، التنفيذ كالتحٌكم  ك اؼبؤٌسسة كعدد من مسٌَتم اجملٌمعمسَتٌ  الٌدكلة فبثٌلة يف مديرية الٌصحة كمديرية الٌصناعة
5 11 14 

 أصحاب المصلحة االقتصاديّون

 الوكالة التجارية للٌشرؽ كبعض ذبار اعبملة نورديسك فبثٌلُت عن شركة نوفو عدد من الصيدليات كاؼبستهلكُت النهائيُت
24 2 4 

 أصحاب المصلحة المجتمعّيون

كصبعية مرضى  تُتحقوقيتُت صبعي مديرية البيئة كفبثٌلُت عن الوالية
 الٌسكرم

القريبُت  اؼبواطنُتمن  ية كعدداإلذاعة احمللٌ 
 من الٌشركة

5 3 22 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
 مجاالت الّدراسة وحدودىا  .3

مكانيا مؤٌسسة صيداؿ قسنطينة لصناع األدكية، غَت أنٌو كنظرا الرتباط الٌدراسة ب صحاب اؼبصلحة مشل  الٌدراسة 
كباعتبار جزء كبَت منهم ال ينتمي للمؤٌسسة فقد تقرٌبنا من ـبتلف ىذه الفئات خارج اؼبؤٌسسة سواءن على مستول 

 .اجملٌمع ككٌل أك خارجو
رم كاؼببٌينة يف مبوذج الٌدراسة؛ كرباكؿ ظدبمارساهتا اؼبذكورة يف اعبزء النٌ  كتتطٌرؽ الٌدراسة إُف إدارة أصحاب اؼبصلحة

قياس الٌدكر الذم تلعبو ىذه اإلدارة يف تفعيل أبعاد التنمية اؼبستدامة يف مؤٌسسة صيداؿ قسنطينة؛ ىاتو األبعاد اليت 
اجملاؿ الٌزماين فقد انطلق  الٌدراسة يف فقط. أٌما فيما ىبٌص  االجتماعي والبيئي، البعد االقتصاديرٌكزنا فيها على 

 . مربكانته  يف بداية شهر ديس 2012األسبوع األٌكؿ من شهر سبتمرب 
 أدوات جمع البيانات .4

لنتمٌكن من الوصوؿ إُف نتائج دقيقة يف الٌدراسة قمنا باست داـ عٌدة أدكات تساعدنا يف ذلك، كاختلف  ىذه 
 بُت: األدكات حسب اغباجة



 الدزاضٛ  املٗداٌٗٛ   ملؤضّطٛ  صٗداه  قطٍطٍٗٛ                                                                               الجّالح     الفضن

 

 
133 

 املتغّٗس التّابع

 أبعاد التٍىٗٛ املطتداوٛ

 البعد االقتضادٙ

 البعد االدتىاع٘

 البعد الب٠ٗ٘

 

كاليت سبثٌل  يف صبع بيانات كمعلومات عن طريق الٌتحاكر مع مسؤكلُت يف اؼبؤٌسسة كعن طريق ـبتلف : المقابلة .أ 
 الوثائق اؼبقٌدمة. كما كان  لنا بعض اؼبقابالت مع أصحاب اؼبصلحة من خارج اؼبؤٌسسة.

 بعض ككان  عن طريق التقٌرب من ـبتلف ىياكل ككحدات ككرش اإلنتاج داخل اؼبؤٌسسة كحىٌت المالحظة:  .ب 
 مؤٌسسات التوزيع اؼبرتبطة هبا يف شكل تسويق صناعي.

 كقد مٌت االستعانة باألداتُت السابقتُت بشكل كبَت يف الت ٌكد من كجود فبارسات ؼبت ٌَتات الٌدراسة داخل اؼبؤٌسسة
 كؿباكلة الوصوؿ إُف نتائج أٌكلية يف ىذا اإلطار لتكوف نتائج االستبياف أكثر دقٌة.

لتوضيؤ مدل مسانبة اؼبت ٌَت اؼبستقٌل يف اؼبت ٌَت الٌتابع، إضافة إُف مٌت است داـ االستبياف  قابلة:االستبيان بالم .ج 
است دامو أيضا يف قياس مدل كجود فبارسات للمت ٌَتين يف اؼبؤٌسسة، كقد قمنا  مع اؼبعلومات عن طريق االستبياف 

مفهـو أصحاب باؼبقابلة لتكوف اإلجابات موضوعية، كسب  االستعانة هبذه األداة لشرح بعض اؼبفردات لكوف 
 اؼبصلحة يتمٌيز ببعض ال موض كالتشابك. 

 المطلب الثّاني: نموذج الّدراسة: متغّيراتو ومقاييسو
انطالقا من الٌدراسة الٌنظرية كاعتمادا على الٌدراسات الٌسابقة للموضوع، كبعد استشارة أساتذة مت ٌصصُت؛ سبكنٌا 

األٌكؿ مستقٌل وإدارة أصحاب اؼبصلحة  كالثٌاين تابع والتنمية  :من كضع مبوذج للٌدراسة كالذم وبتوم على مت ٌَتين
  .اؼبستدامة ب بعادىا 

 الٌشكل اؼبواِف يوٌضؤ مبوذج الٌدراسة دب تلف مت ٌَتاتو.نموذج الّدراسة:  .1
 : نموذج الّدراسة25الّشكل رقم

   
 
    
 

                        
  
 
 
 
 
 
   
 

 من إعداد الباحث المصدر:

 املتغّٗس املطتكنّ

 إدازٚ  أصحاب  املضمحٛ

 عُٕٗاجملتى االقتضادُٖٕ التٍظٗىُٕٗ

 املضمحٛ  حتدٖد أصحاب

 تطمّعات أصحاب  املضمحٛ

 ٔ التفأض أٔلٕٖات   التعاون

 وع أصحاب  املضمحٛ ٔاالضرتاتٗذٗات احلٕاز
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 متغّيرات الّنموذج )التعريفات اإلجرائية( .2
 يبكن شرح مت ٌَتات النموذج كاليت أكضحناىا يف الشكل الٌسابق كما يلي:

كىو إدارة أصحاب اؼبصلحة كاليت يبكن تعريفها باختصار كما يف اعبزء الٌنظرم على أهٌنا إدارة  المتغّير المستقّل:  .أ 
كينقسم ىذا اؼبت ٌَت حسب فئات أصحاب اؼبصلحة إُف: إدارة  أساسا على أصحاب اؼبصلحة. ترتكزاسًتاتيجية 

أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت، إدارة أصحاب اؼبصلحة االقتصاديُت كإدارة أصحاب اؼبصلحة اجملتمعيُت. ككما رأينا يف 
سات، لذلك كاف علينا أف قبٌزء ىذا اؼبت ٌَت اعبزء الٌنظرم؛ فإٌف إدارة أصحاب اؼبصلحة تعتمد على ؾبموعة من اؼبمار 

 إُف مت ٌَتات فرعية كالتاِف:
   :كمعرفتهم  كنقصد بو حصر األطراؼ اليت تؤثٌر أك تت ثٌر ب ىداؼ اؼبؤٌسسة كنشاطهاتحديد أصحاب المصلحة

 معرفة جٌيدة دكف إغفاؿ أمٌّ منهم باست داـ الطرؽ العلمية اليت شرحناىا يف اعبزء الٌنظرم.
 :كنعٍت بو معرفة احتياجات كتطٌلعات كل طرؼ من األطراؼ ذات اؼبصلحة يف  تطّلعات أصحاب المصلحة

 اؼبؤٌسسة، ككذا الوعي بتناقض ىذه التطٌلعات.
 :كنعٍت هبا ترتيب أصحاب اؼبصلحة حسب أنبٌيتهم كت ثَتىم يف اؼبؤٌسسة كالتعامل  أولويات الّتعامل والتفاوض

ما نعٍت بالتفاكض ؿباكلة إهباد صي ة للموازنة اؼبثالية بُت تطٌلعات ىذه األطراؼ نظرا معهم حسب ىذا الًٌتتيب، ك
 الستحالة تعظيم منافعهم يف نفس الوق .

  كىو الٌلبنة األساسية يف إدارة أصحاب اؼبصلحة كنعٍت بو  مع أصحاب المصلحة:واالستراتيجيات الحوار
كنعٍت هبا كٌل االسًتاتيجيات  عن اؼبعلومات ألصحاب اؼبصلحة.التشاكر كاؼبشاركة كمعاعبة الٌشكاكل كاإلفصاح 

 عايَت الٌسلطة، الشرعية كالضركرة اؼبلٌحة.ؼب تبعاخطورهتم هم حسب اليت تضعها اؼبؤٌسسة للتعامل مع
 : دبا انٌنا بصدد دراسة مدل مسانبة إدارة أصحاب اؼبصلحة يف تفعيل أبعاد التنمية اؼبستدامة كافالمتغّير الّتابع .ب 

 علينا التفصيل يف ىذه األبعاد كاليٌت رٌكزنا فيها على األبعاد الكالسيكية للتنمية اؼبستدامة كما يلي:
 كىو متعٌلق باعبوانب االقتصادية مثل: الكفاءة االقتصادية كالطاقوية، اعبودة كالنوعية، كنظاـ البعد االقتصادي :

 األسعار.
 تياجات اجملتمع، العدالة االجتماعية كالتمكُت، كما يتضٌمن أخالقيات كاؼبتعٌلق  وانب تلبية اح :البعد االجتماعي

 األعماؿ كاؼبشاركة.
 كاؼبتعٌلق باعبوانب البيئية كاغبٌد من التلٌوث كتسيَت كمعاعبة الٌنفايات كبرامج التوعية كالٌتكوين البيئي.  :البعد البيئي 

 االحصائية المستخدمة تطوير أداة القياس )االستبيان( والمقاييس: لثالمطلب الثا
 عبمع البيانات الالزمة حوؿ مت ٌَتم الٌدراسة قمنا بتطوير استبياف كان  ؿبتوياتو كمراحل تطويره كاآليت:

 محتويات االستبيان .1
قمنا بشرح مصطلؤ أصحاب اؼبصلحة ككٌل اؼبصطلحات اليت بدت غامضة نوعا ما عند إجراء االستبياف باؼبقابلة 

العٌينة اؼببحوثة كالت كيد على أٌف كٌل مبحوث ىو كاحد من أصحاب اؼبصلحة. كاحتول مع كٌل فرد من أفراد 
 : جزئُت عبارة مقٌسمة إُف 36االستبياف الٌنهائي على 
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كجاء تقسيمو حسب احملاكر كاؼبت ٌَتات الفرعية للمت ٌَت اؼبستقٌل اليت شرحناىا فيما سبق، كىو وبتوم  :الجزء األّول  .أ 
  عبارة تقيس مدل فبارسة اؼبؤٌسسة اؼببحوثة إلدارة أصحاب اؼبصلحة. 13على 

عبارة تقيس فبارسات اؼبؤٌسسة اؼببحوثة فيما ىبٌص أبعاد التنمية اؼبستدامة 23: كالذم وبتوم على الجزء الثّاني .ب 
 عبارات.  8عبارات كالبعد البيئي بػػ 8عبارات، البعد االجتماعي بػػػ 7الثالثة: البعد االقتصادم بػػػػ

 تطوير االستبيانمراحل  .2
مراجعة األدبيات كالدراسات السابقة كاػباصة عتماد على اعبزء الٌنظرم للدراسة ك قمنا باال: األولىالمرحلة   .أ 

كما اعتمدنا  ،حيث مت ربديد ؾبموعة من اؼبت َتات اليت عب ت إليها ىذه الدراسات ؛بشكل ؿبٌدد بالٌدراسات اؼبيدانية
بشكل كبَت على ؿبتويات تقارير التنمية اؼبستدامة كأصحاب اؼبصلحة كخاصة تقرير اؼببادرة العاؼبية لإلفصاح كمباذج 

قياس كاعتمادا على النتائج اليت مت التوصل إليها؛ مت تطوير أداة القياس اليت هتدؼ إُف تقارير أصحاب اؼبصلحة. 
 .سؤاال 34، كاحتوت  تفعيل أبعاد التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤٌسسة اؼببحوثةمدل مسانبة إدارة أصحاب اؼبصلحة يف

ؾبموعة من عماؿ ك إدارة األجراء ؾبموعة من اؼبقابالت الش صية مع اؼبت صصُت يف ؾباؿ إ: مت الثّانيةالمرحلة  .ب 
 امعة  ؽبيئة التدريسيةموعة من أعضاء اؾبك  األستاذ اؼبشرؼ حيث مت عرض االستبانة على مسٌَتم اؼبؤٌسسة اؼببحوثة،

بعض التعديالت كاغبذؼ لبعض العبارات كتعويض عبارات ب خرل أسفرت ىذه اؼبقابالت عن ك ، سطيف كباتنة
ككذلك تقسيم االستبياف إُف ثالث أقساـ موٌجهة إُف كٌل طرؼ حسب عالقتو باؼبؤٌسسة وأصحاب اؼبصلحة 

بعض من اؼببحوثُت ال يتقن الٌل ة العربية قمنا بًتصبة االستبياف  كنظرا لكوف التنظيميُت، االقتصاديُت كاجملتمعيُت .
 عبارة يف كٌل منها. 36كمٌت ربكيمو كذلك. كيف األخَت حصلنا على ثالث استبيانات بػػػ بالٌل ة الفرنسيية

 مقياس االستبيان  .3
نظرا لكونو اؼبقياس األكثر تعبَتا عن خراء اؼببحوثُت كاألكثر سهولة من   likertقمنا باختيار مقياس ليكرت و

حيث الفهم، كما أنٌو يعرٌب بدقٌة عن درجة موافقة اؼببحوث عن العبارات اؼبقٌدمة. كوبتوم على طبس إجابات مرتٌبة 
 كالتاِف:  5إُف  1من 

 موافق سباماغَت  غَت موافق موافق إُف حٌد ما موافق موافق سباما اإلجابات

 1 2 3 4 5 الّدرجات

 صدق األداة وثباتها .4
 االستبانة عرض مت اؼببدأ ىذا كعلى لقياسها، كضع  اليت اؼبت َتات قياس على االستبانة قدرة األداة بصدؽ يقصد

 كاإلعالـ اآلِفاؼبنهجية ك ،  جامعات أساتذةو اؼبيدانية اؼبتعٌلقة بإدارة األعماؿ الدراسات يف اؼبت صصُت من عدد على
منها؛ ىذا ك طوة أكُف مٌث قمنا  لالستفادة العالقة ذات الدراسات بعض كاستعراض كافة اؼبت َتات كفحص ؼبراجعة

                                                 


الدٌكتور ساعد بن فرحات وجامعة سطيف : االستشارة يف عٌينة الفرنسية، األستاذ الدٌكتور بركش زين الٌدينوجامعة سطيف : ربكيم االستبياف اؼبًتجم إُف  
وجامعة رمضاف لونانسة األستاذ ،  ة العربيةلٌ الدٌكتور بلمهدم وجامعة سطيف : ربكيم االستبياف بال، استبيانات  3الٌدراسة كعدد االستبيانات الاٌلزمة و

   ربكيم االستبياف كاالستشارة يف كضع اؼبت ٌَتات كاحملاكر.  :باتنة
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فردان من أصحاب اؼبصلحة موٌزعُت بالتساكم  15باختبار الصدؽ عن طريق توزيع االستبياف على عٌينة ص َتة قٌدرت بػػػ
ظيميُت، االقتصاديُت كاجملتمعيُت، كمٌت اسًتجاعها كتفريغ بياناهتا مٌث توزيعها على أفراد  بُت أصحاب اؼبصلحة التن 5و

 يـو ككان  النتائج كالتاِف: 15نفس العٌينة بعد فًتة زمنية قٌدرت بػػػ
 أداة جمع البياناتثبات : اختبار 54الجدول رقم

 
0,723 

0,000    

15 

1 

 

15 

 ط بَتسوفمعامل االرتبا
 مستول الٌداللة                                         
 العدد                                          

1 

 

15 

0,723 

0,000    

15 

 معامل االرتباط بَتسوف                      
 مستول الٌداللة                                           

 العدد                                       
 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

( t = 1+t - يـو15) t+1ك tكنالحظ من معامالت االرتباط أٌف ىناؾ عالقة موجبة كقوية بُت النتائج يف الفًتتُت 

ات.كعليو فاالستبياف لو قدرة جٌيدة على قياس   اؼبت َتٍّ
 لتحديد  Cronbach's Alphaو ألفا كركنباخ مقياس نااست دمفقد الٌنهائي فقد استعملنا  ثباتاليف  أما
 تكوف فإهنا كبالتاِف  %60و عن ألفا كركنباخ قيمة زادت إذا كمالئمان  جيدان  اؼبقياس ىذا يعدٌ  حيث ثباتال درجة
 لالستبيانات الٌثالث كالتاِف:ككان  معامالت الثٌبات بالنسبة  .مقبولة

 : معامالت ثبات االستبيانات55الجدول رقم
 

 0,91 0,93 0,93 معامل الثّبات

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 
 .0,6تدٌؿ اؼبعامالت على كجود مستول جٌيد لثبات االستيانات نظرا لكوهنا تفوؽ اؼبعٌدؿ األدىن كىو 

 توزيع االستبيان إجراءات  .5
كالت ٌكد من صدقو كثباتو قمنا بتوزيعو توزيعا طبقيا حسب اؼبعايَت اليت سبق  بعد إعداد االستبياف يف شكلو الٌنهائي

 ، كقمنا بإجراءات توزيعو على الشكل التاِف:من أصحاب اؼبصلحة 90ذكرىا على عٌينة الٌدراسة كاؼبتكٌونة من 
ه الفئة سٌهل  علينا القياـ كىي الفئة اليت ؼبسنا فيها فهما جٌيدا لعبارات االستبياف كؿبتوياتو؛ ىذالفئة األولى:   .أ 

 بالٌدراسة نظرا لقصر فًتة اإلجابة. ككان  اإلجابات دبعٌيتنا نظرا الست دامنا لالستبياف باؼبقابلة يف كٌل اؼبفردات.
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: كاليت ؼبسنا لديها غموضا يف مصطلؤ أصحاب اؼبصلحة فقمنا بشرحو كتوضيؤ أٌف كٌل مبحوث الفئة الثّانية .ب 
 ككان  الفًتة طويلة نسبيا باؼبقارنة مع الفئة األكُف.ىو كاحد من ىذه األطراؼ، 

ة كنظرا العتمادنا على االستبيانات باؼبقابلة فقد حرصنا على أف تكوف اإلجابات كاملة كموضوعية رغم طوؿ فًت 
 التوزيع كاليٌت بل   قرابة الٌشهر كنصف؛ كعليو فقد مٌت اسًتجاع كٌل االستبانات ككان  صاغبة للتحليل.

 األساليب والمقاييس االحصائية المستخدمة .6
لعرض كربليل بيانات االستبياف قمنا باست داـ مقاييس إحصػائية حسػب متطٌلبػات الٌدراسػة، كل ػرض ربليلهػا بدقٌػة 

بػالٌنظر إُف مبػوذج الٌدراسػة كلكػوف ف ."SPSS 20"تواغبزمػة اإلحصػائية للعلػـو االجتماعيػة يف نسػ اسػت دمنا برنػامج 
مقػاييس النزعػة  :ىػيتطٌلبتهػا الٌدراسػة اؼبقػاييس الػيت  نسػبالٌتابع فػإٌف أ اؼبت ٌَت ىذه األخَتة تدرس دكر اؼبت ٌَت اؼبستقٌل يف 

أىػػٌم ىػػذه اؼبقػػاييس ىػػي مبػػاذج  ، ككانػػ تبػػاطر اؼبركزيػػة فبثٌلػػة يف اؼبتوٌسػػط اغبسػػا  كاالكبػػراؼ اؼبعيػػارم، ككػػذا معػػامالت اال
 كمعامالت االكبدار لقياس الٌداللة االحصائية لدكر إدارة أصحاب اؼبصلحة يف تفعيل أبعاد التنمية اؼبستدامة. 

ناه لقياس مدل داللة إجابات اؼببحوثُت على مستول فبارسات إدارة أصحاب : كاستعملالمتوّسط الحسابي  .أ 
اؼبصلحة يف اؼبؤسسة اؼببحوثة ككذا فبارسات ألبعاد التنمية اؼبستدامة فيها، كنظرا لكوف مقياس االستبياف ىو مقياس 

نظرا لكوهنا  3كاؼبقٌدر بػػػ  اػبماسي؛ فإٌف اؼبتوٌسطات الٌدالة ىي تلك اليت تفوؽ اؼبتوٌسط الفرضي likertليكرت و
 الدرجة احملايدة يف اؼبقياس كبالتاِف فما يفوقها فهو إٌما موافق أك موافق سباما.

: كىو كاحد من أىٌم مقاييس التشٌت  كالذم است دمناه ؼبعرفة الفركؽ يف إجابات االنحراف المعياري .ب 
 اؼببحوثُت حوؿ عبارات االستبياف.

عرفة درجة ارتباط ؿباكر إدارة أصحاب اؼبصلحة ب بعاد التنمية اؼبستدامة ككذا : كاست دمناه ؼبمعامل االرتباط .ج 
 ارتباط اؼبت ٌَتات الفرعية التابعة باؼبت ٌَتات الفرعية اؼبستقٌلة.

كىي أىٌم اؼبقاييس اليت اعتمدنا عليها، حيث تعرٌب عن كجود الٌداللة االحصائية  :معادالت ونماذج االنحدار .د 
لدكر إدارة أصحاب اؼبصلحة يف تفعيل أبعاد التنمية اؼبستدامة، كما أٌف االكبدار التدرهبي يبٌُت لنا بدٌقة أم  من 

 اؼبت ٌَتات الفرعية اؼبستقٌلة يؤثٌر أكثر يف اؼبت ٌَت التابع.
كاست دمناه لقياس مدل مسانبة اؼبت ٌَت التابع يف اؼبت ٌَت اؼبستقٌل؛ كيبٌُت لنا النسبة اليت يؤثٌر هبا  :ديدمعامل الّتح .ه 

اؼبت ٌَت اؼبستقٌل على اؼبت ٌَت التابع حيث كٌلما كان  ىذه الٌنسبة كبَتة كٌلما كان  اؼبسانبة أكرب، كتعزل النسبة اؼبتبقٌية 
 ا لل ط  العشوائي، كما ساعدنا يف قياس القدرة التفسَتية للنماذج.ؼبت ٌَتات أخرل خارج الٌدراسة ككذ

المطلب الّرابع: الّتعريف بميدان الّدراسة 
 أنبٌية الٌدراسة اؼبيدانية يف ىذه اؼبؤٌسسة من حيث كوهنا كاحدة من بُت أىٌم الوحدات يف ؾبٌمع صيداؿ، ت يت

الفصل، ككذلك لوجود صبيع فئات أصحاب اؼبصلحة اليت درسناىا يف  كلالعتبارات اليت كٌضحناىا يف بداية ىذا
اعبانب النظرم، كلكوهنا تستهدؼ دبنتجاهتا شروبة ىي األكرب بُت اؼبرضى يف اعبزائر؛ كعليو فالٌشركط األٌكلية لنجاح 

خفاقها؛ مٌث نرٌكز على إدارة  الٌدراسة متوٌفرة. كسنقـو يف البدء بتقدًن ىذه اؼبؤٌسسة كالتعريف هبياكلها ككحداهتا كتوضيؤ
 أصحاب اؼبصلحة كالتنمية اؼبستدامة فيها.           
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 تاريج المؤّسسة وىياكلها الّرئيسية  .5
مٌث حٌول  إُف فارماؿ بعد تصفية الشركة األكُف كفيما يلي تقدًن  Encopharm كان  ىذه اؼبؤٌسسة تابعة لشركة

 ؼبؤسسة صيداؿ قسنطينة.
 :1وتعريفهاتاريخ الوحدة  .أ 

 بإنتاج األنواع الٌسائلة من: تقـو كىي بقسنطينة، الصناعية باؼبنطقة كتقع ،1986 سنة الوحدة ىذه ت ٌسس 
 حػوؿ اؽبامػة البيانػات بعػض يلػي كفيما األنسولُت، بإنتاج كما تقـو إٍف،...كمساحيق ؿباليل شراب، اؼبراىم، األقراص،
طاقتػة اإلنتاجيػة  ،1997.12.31بتػاريخ  Encopharmىذا اؼبصنع حيٌوؿ إُف فرع فارماؿ بعد تصػفية شػركة : الوحدة
 :كرشتُت إنتاجيتُتك  ـبرب ؼبراقبة النوعية ، كوبتوم علىعامل 276كيشٌ ل  مليوف كحدة بيع سنويا 05ػػتقدر بػ

 .كاحملاليل األشربة من السائلة األشكاؿ إنتاج يف ت صصتك  الورشة األولى:
 من عدد يش لو متطور صناعي بعتاد ةؾبهز  يكى ،البشرم بكٌل أشكالو األنسولُت إنتاج كتت ٌصص يف :لثّانيةالورشة ا

 :ىي األنسولُت من أصناؼ ثالثة اؼبصنع ىذا ينتج. عامال 70كالٌذين يبلغ عددىم  اؼبؤىلُت اؿالعمٌ 
 إنتاج بطاقة حقنك  قاركرات شكل على قاعدم /أساسي كاألنسولُت ،25 مزيج اؼبركب األنسولُت السريع، األنسولُت

 .سنويا بيع كحدة مليوف 3.5 تبلغ
تتكٌوف كحدة صيداؿ قسنطينة من ؾبموعة من اؽبياكل كاؼبديريات كاؼبصاٌف نربزىا يف الهيكل الّتنظيمي للوحدة:  .ب 

    الٌشكل اؼبواِف.
قسنطينة: الهيكل التنظيمي لوحدة صيدال 26الّشكل رقم 

 
 كثيقة تبٌُت اؽبيكل التنظيمي لوحدة صيداؿ قسنطينة مقٌدمة من طرؼ مدير مصلحة التكوينالمصدر: 

 :2يظهر الٌشكل السابق أٌف كحدة صيداؿ قسنطينة تتكٌوف فبٌا يلي

                                                 

 كثيقة تعريفية للمجٌمع مقٌدمة من طرؼ إدارة فرع قسنطينة 1
 

 ةالتكوين على مستول صيداؿ قسنطين مصلحة سؤكؿمقابلة مع م  2
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 :مركزية كىو اؼبسؤكؿ األٌكؿ على الوحدة كمصدر عبميع قراراهتا، كيعمل اؼبدير رب  كصاية إدارة مدير المؤّسسة
 .وعند غياب ب عماؿ اؼبدير نائب اؼبدير لفرع فارماؿ ككذا اؼبدير العاـ للمجٌمع. كيقـو

:كتقـو ىذه اؼبصلحة على ذبميع اؼبعلومات اؼبتعلقة بالنشاط من نفقات، إيرادات،  مساعد التحاليل والشمولية
  ـبزكف كميزانيات. كما تقـو بالعمل بالتكامل مع مصلحة الرقابة على التسيَت.

 :كتقـو ىذه اؼبصلحة بالعمل مع اؼبصلحة السابقة باإلضافة إُف مراقبة السَت اغبسن مساعد الّرقابة على التسيير
 َت الوحدة؛ كذلك من خالؿ ربليل نتائج النشاط كمقارنتها مع األىداؼ، كما تقـو بتصحيؤ األخطاء كتوقٌعها.لتسي
 :تشرؼ ىذه اؼبصلحة على كٌل عتاد اإلعالـ اآلِف يف اؼبؤسسة من شراء كصيانة. مساعد اإلعالم اآللي والّتنظيم 
:كالت ٌكد من قابلية بدء العمل هبا. يقـو ىذا الفريق بقياس مدل جاىزيٌة اآلالت مساعد القياس 
 :ىذا اؼبدير يكوف عادة بصفة مؤقٌتة، كيظهر ىذا اؼبنصب عند دخوؿ خٌط إنتاجي جديد أك مدير المشروع

 منتوجات جديدة. كيعمل ىذا اؼبدير على توفَت الوسائل كاؼبناخ اؼبناسب إلنتاج ىذه اؼبنتجات.
 :راقبة خطوط اإلنتاج منذ عملية التموين إُف خركجو يف شكل تعمل ىذه اؼبصلحة على منظام إدارة الجودة

 منتجات تامة، كما تعمل على التحسُت اؼبستمر للمنتجات كالطرؽ اؼبست دمة.
 :هتتٌم ىذه اؼبصلحة بتوفَت اؼبناخ اآلمن لسَت اؼبؤسسة عن طريق عدد معترب من األعواف.  مصلحة األمن والبيئة

 َت النشاط على البيئة كمعاعبة النفايات كتقدًن التقارير البيئية لإلدارة العليا.كما هتتٌم باعبوانب البيئية كت ث
 :هتتٌم ىذه اؼبديرية بتسيَت ـبرب مراقبة اعبودة كالنوعية كالذم تتم فيو: التحاليل الفيزيولوجية، مديرية المخبر

 البيولوجية كالتوكسيكية.
 :التموين، تسيَت اؼب زكف كالبيع كالتوزيع. كتضٌم ىذه اؼبديرية: تقـو ىذه اؼبديرية بكٌل أعماؿالمديرية التجارية 

 .لشرائها برنامج كضع ك اؼبواد من اإلحتياجات ربديد مهٌمتها: المشتريات مصلحة -
 .مالئمة ظركؼ يف كزبزينها اؼبواد كمية مراقبة مهٌمتها: التخزين مصلحة -
 :تقارير اآللة، كما تقـو باقًتاحات لشراء خالت جديدة. تقـو ىذه اؼبديرية بصيانة اآلالت كتقدًنمديرية الصيانة 
 :تعمل ىذه اؼبديرية على تسيَت عمل كمنتجات الوحدة كتقدًن التحاليل التقنية اعتمادا على المديرية التقنية

 تقارير كٌل اؼبصاٌف كاؼبديريات األخرل و اؼب رب، نظاـ إدارة اعبودة،.. .
على طخبطوط االنتاج كصبيع عمليات التصنيع؛ كوبتوم كٌل خ : هتتم ىذه اؼبديريةمديرية اإلنتاج:  

 كفيها قسم يهتٌم بالتصنيع كقسم يهتٌم بالتعبئة كالت ليف.دائرة اإلنتاج:  -
 كهتتم دبراقبة عمليات كطرؽ اإلنتاج كتقدًن تقارير العامل كاآللة.دائرة المراقبة:  -
 ة كاؼبلصقات اؼبرفقة باألدكية.كهتتٌم بإعداد الوصفات الطبيدائرة الوصفات الطّبية:  -
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 :تعمل ىذه اؼبديرية على استقطاب كتدريب ككضع خارطة األجور للموارد البشرية مديرية الموارد البشرية
للمؤسسة، كتنقسم إُف أربع أقساـ ىي: قسم تسيَت كإدارة العاملُت، قسم القضايا االجتماعية، قسم األجور كاغبوافز 

 كقسم التكوين كالتدريب.
 :هتتٌم ىذه اؼبديرية بالتسيَت اؼباِف كاحملاسيب للمؤسسة. كتضٌم اؼبصاٌف الٌتالية: مصلحةمديرية المالية والمحاسبة 

 كاؼبمتلكات. العامة احملاسبة مصلحةك  اؼب زكف ؿباسبة مصلحة ،اؼبالية تسيَت
 :إٍف...حالتكهتتم بتسيَت مصاريف النقل كاإلطعاـ كالصيانة كالرٌ مصلحة الوسائل العامة 
 أصحاب المصلحة في صيدال قسنطينة .2

؛ قبد أف ؼبؤسسة ك يت ثٌر بنشاط اؼبؤسسة كأىدافهاأهٌنم كل فرد أك صباعة يؤثٌر أبتعريفهم يف اعبزء الٌنظرم على 
، تشًتؾ يف جزء منها مع الفركع األخرل لصيداؿ باعتبار أهٌنا أصحاب اؼبصلحةمن فئات  عٌدة سنطينةصيداؿ ق

 ٌمع، كما تنفرد  زء خخر خاص هبا كحدىا. كسن يت للتفصيل يف ىذه الفئات فيما يلي:تنتمي لنفس اجمل
تعترب الٌدكلة اؼبساىم األكرب يف مؤسسة صيداؿ قسنطينة حيث كباعتبارىا كحدة من كحدات اجملٌمع المساىمون:  .أ 

أٌف ىناؾ مسانبُت خخرين من مؤٌسسات كأفراد بعد أف مٌت  فهي تشًتؾ معو يف ىذا الطرؼ من أصحاب اؼبصلحة، غَت
  .1999بيع أسهم اجملٌمع سنة 

يقـو على تسيَت صيداؿ قسنطينة ؾبموعة من اإلطارات يرأسها مدير اؼبؤسسة السٌيد كرًن ظبراين.  المسّيرون:  .ب 
 تشًتؾ يف جزء مع اجملٌمع.كما أنٌو كباعتبار الوحدة مرتبطة يف تسيَتىا باجملٌمع فإٌف ىذه الفئة أيضا 

عامل موٌزعُت على كرشيت االنتاج كاإلدارة كاؼب رب كباقي اؼبصاٌف،  276يعمل بصيداؿ قسنطينة  العّمال والنقابة: .ج 
 كيتكٌوف ىذا العدد من ثالث أصناؼ حسب اعبدكؿ الٌتاِف:

 : تقسيم عّمال صيدال قسنطينة حسب أصنافهم56الجدول رقم 
 العدد األصناف
 147 اإلطارات

 111 عٌماؿ التحٌكم

 18 عٌماؿ التٌنفيذ

 : كثيقة تعريفية للمجٌمع مقٌدمة من طرؼ إدارة فرع قسنطينةالمصدر  
كيعترب عٌماؿ اػبطوط االنتاجية من أكف  العٌماؿ باعتبار حساسية النشاط كارتباطو حبياة اؼبرضى، كما أٌف كرشة 
األنسولُت تشٌ ل عٌماؿ مت ٌصصُت كعلى مستول عاؿ من الكفاءة. كلعٌماؿ صيداؿ قسنطينة نقابة خاصة غبمايتهم 

 كاؼبطالبة بتحسُت ظركؼ عملهم كالدفاع عن حقوقهم.    
كحىت  ذٌبار اعبملة كالتجزئة كالصيدليات ككذا اؼب ابر كاؼبؤسسات االستشفائية يشٌكللمستهلكون والعمالء: ا .د 

كيتمٌثل مستهلكو منتجات صيداؿ قسنطينة يف  ،بعض شركات صناعة كتوزيع األدكية يف الوطن أىٌم عمالء اؼبؤسسة
 يوف مريض يف اعبزائر.مستهلكي األدكية السائلة كمرضى الٌسكرم الٌذين فاؽ عددىم مل
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 Novoحيث علمنا أٌف شركة علومات خبصوص اؼبوٌردين بعض اؼبمٌت اغبصوؿ على الموّردون والموزّعون:  .ه 

Nordisk أٌما عن موٌزعي اؼبؤسسة فيتمثٌلوف باػبصوص يف الوكالة . ىي من أىّم موّردي مؤسسة صيدال قسنطينة
 ,Setif Medic...إضافة إُف بعض مؤٌسسات صناعة األدكية كتوزيعها والٌتجارية للٌشرؽ كالواقعة يف مدينة باتنة، 

Zed Pharme, Ghmed,  .كنوع من التسويق الٌصناعي   
باعتبارىا تنشط يف اجملاؿ اعب رايف للجزائر فمؤسسة صيداؿ قسنطينة البٌد أف ت خذ التشريعات اعبزائرية  الحكومة: .و 

اعبماعات احمللية، بعُت االعتبار كتقـو باالستشارات القانونية كالتنسيق مع السلطات الوالئية لوالية قسنطينة ككذا 
 .فالٌدكلة ىنا تعترب صاحب مصلحة مزدكج لبية يف أسهمو؛كبكوف صيداؿ قسنطينة فرع من ؾبٌمع سبلك الٌدكلة األغ

غم أٌف ىناؾ الكثَت من اؼبؤسسات كاؼب ابر اػباٌصة فر  ،يعترب قطاع صناعة الٌدكاء يف اعبزائر ؿبيطا أزرقاالمنافسون:  .ز 
إلنتاج الوطٍت يف ؛ إاٌل أٌف اؼبنافسة يف ىذا القطاع ضعيفة باعتبار أٌف امثال لصناعة األدكية كاليت تعمل يف قسنطينة

نسبيت ت طية األنسولُت من طرؼ صيداؿ قسنطينة كنوفونورديسك بتيزم كٌزك على التواِف يف  %2ك  %4وعجز كبَت 
، كما أٌف ؾبٌمع صيداؿ عموما يعترب رائدا يف ىذا اجملاؿ. لكن بالٌنظر إُف كمية استَتاد األدكية من السوؽ الوطنية 

زايد رغم االستثمارات الوطنية يف ؾباؿ صناعة األدكية؛ كىو ما هبعل مؤسسة صيداؿ اػبارج قبد أٌف ىذه الكمية يف ت
    أماـ مشاكل تنافسية مستقبال.

رغم إحصائنا لعدد كبَت من اعبمعيات كاؼبنٌظمات غَت اغبكومية  :المنّظمات غير الحكومية والمجتمع المدني .ح 
ك مناىظة لصيداؿ قسنطينة، كما أٌف أيف اعبزائر كيف قسنطينة على كجو اػبصوص؛ إاٌل أٌف أنشطتها َف تكن معادية 

عند ظهور  ٌف العالقة هبذه الفئة تنش أاؼبؤسسة أكٌدكا لنا على عدـ كجود عالقة مع ىذه اؼبنٌظمات. غَت  مسؤكِف
 خطوط إنتاج جديدة أك إعداد دراسات ت ثَت الٌنشاط؛ كاليت تنشر تقاريرىا يف اعبرائد الوطنية.

 أىٌم شريك ذبارم للمؤٌسسة حيث كبعد إبراـ عقد Novo Nordisk تعترب اآلف شركةالشركاء الّتجاريون:  .ط 

ىبرج  إلنتاج أنسولُت 2053 د ابتداءن منالشراكة لصناعة األنسولُت كزيادة حجم اإلنتاج سيبدأ العمل هبذا العق
 اعبزائر. بعالمة نوفونورديسك

 المطلب الخامس: ممارسات إدارة أصحاب المصلحة في صيدال قسنطينة
بعد الٌتحديد العاـ لفئات أصحاب اؼبصاٌف يف صيداؿ قسنطينة؛ ارت ينا البحث يف فبارسات إدارة أصحاب 

بُت ـبتلف مديرياهتا كمصاغبها كاغبديث مع اؼبسٌَتين كالعٌماؿ، ككذا إجراء حوار ، كبالتنٌقل اؼبصلحة يف ىذه اؼبؤسسة
 يف احمليط اػبارجي ؽبا مع أصحاب اؼبصلحة اجملتمعيُت؛ كان  لنا اؼبالحظات الٌتالية:

 في مجال تحديد أصحاب المصلحة وترتيب أولويات التعامل معهم .5
يتٌم ربديدىم بطريقة خلية ضمنية؛ كما أهٌنا ال  غَت أنٌو يؤ،بشكل صر ال سبارس اؼبؤسسة ربديد أصحاب مصلحتها 

توِف االىتماـ الكبَت ألصحاب اؼبصلحة اجملتمعيُت باعتبارىم ال يؤثٌركف على نشاط اؼبؤسسة كأىدافها، كىذا لضعف 
فة يف تقسيم ىيكلة اؼبواطنُت يف اعبمعيات كاؼبنٌظمات غَت اغبكومية كافتقار اؼبنٌظمات اؼبوجودة للسلطة وأىٌم ص

Ronald Mitchell, Bradley Agle الاٌلزمة لذلك خاصة كأٌف صيداؿ قسنطينة تنتمي لقطاع كخخركف  
حٌساس كجملٌمع سبتلك الٌدكلة األغلبية من أسهمو. لكن كمع ذلك، كجدنا بعض اؼبمارسات اليت ؽبا عالقة بتحديد 
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يف ربديد  (Maurice Landry) موريس الندمة أصحاب اؼبصلحة؛ فبارسات تشبو إُف حدٍّ ما بعض جوانب طريق
كعند إدخاؿ منتوج جديد أك إنشاء خٌط إنتاجي جديد أك حىٌت بناء كرشة جديدة تقـو  أصحاب اؼبصلحة؛ حيث

"، ىذه الٌدراسة تتطٌرؽ عبميع التفاصيل اليت Etude de l’impacteاؼبؤسسة بدراسة تقنية تسٌمى "دراسة األثر 
صبيع النواحي: االقتصادية، االجتماعية كالبيئية، كتقـو اؼبؤسسة بإصدار إعالف عن اؼبشركع يف زبٌص اؼبشركع كمن 

 " عند موريس الندم.اعبرائد كتنتظر ردكد أفعاؿ أك معارضات من قبل اعبمهور، كىذا ما يشبو "طريقة االنتقاء
 في مجال تطّلعات أصحاب المصلحة واستراتيجيات التعامل معهم .2

شيئا بديهيا كال يتٌم البحث فيو، كىذا ما الحظناه خاصة  تطٌلعات أصحاب اؼبصلحة يف صيداؿ قسنطينةعترب تي 
بًتكيز اؼبسؤكلُت على أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت أك الرئيسيُت كاؼبسٌَتين كالعٌماؿ، ككذلك الًتكيز على اعبوانب 

لعٌماؿ كتوفَت جٌو مالئم للعمل كاالبتكار. كما أنٌو ال يتٌم اؼبادية كاألجور كالٌركاتب كإنباؿ اعبوانب اؼبعنوية من رضى ا
رسم اسًتاتيجيات كاضحة ذباه أصحاب اؼبصلحة دبا فيهم التنظيميُت. كنعزك ذلك إُف البيئة غَت التنافسية يف قطاع 

  من رأظباؽبا للٌدكلة.األدكية يف اعبزائر ككذا الطابع العاـ الذم تتمٌيز بو اؼبؤسسة باعتبارىا مؤسسة فبلوكة يف جزء كبَت
        مع أصحاب المصلحةفي مجال الحوار  .3

يبكن القوؿ أٌف صيداؿ قسنطينة سبارس حوارا مع أصحاب اؼبصلحة، لكن ىذا اغبوار ىبتلف يف مضمونو كيف 
لة اؼبساىم الطريقة اليت يبارس هبا مع األطراؼ كالفئات اؼب تلفة؛ فنجد أهٌنا يف حوار دائم مع اغبكومة باعتبار الٌدك 

األكرب فيها، كنظرا لكوف اؼبؤسسة كاحدة من أدكات تطبيق سياسات الٌدكلة؛ فاغبكومة على اطالع دائم بنشاط 
اؼبؤسسة، كتستقبل اؼبؤسسة خراء كأكامر قيادة اجملٌمع فيما ىبٌص العملية االنتاجية ككٌل. كما تقـو اؼبؤسسة باالتصاؿ 

دىا باإلحصائيات الاٌلزمة حوؿ اؼببيعات. أٌما فيما ىبٌص اغبوار مع العٌماؿ فيجرم الدائم مع الوكالة التجارية اليت تزكٌ 
بوساطة النقابة اليت تدخل دائما يف مفاكضات مع اإلدارة حوؿ شؤكف العٌماؿ؛ كيكوف اؼبدير ىنا يف إص اء دائم 

؛  غَت أٌف القطاع الٌذم تعمل فيوالشكاكل فاؼبؤٌسسة ت خذىا  ٌدية نظرا غبساسية النش االهتم. كفيما ىبٌص تسيَت 
الشيء اؼبالحظ ىو ال ياب شبو الٌتاـ للمشاركة كالتشاكر بُت مستويات التسيَت كالتنفيذ كانعداـ االفصاح يف اؼبؤسسة 

  الٌذم كاف عائقا لنا يف الٌدراسة. 
 المطلب الّسادس: ممارسات صيدال قسنطينة المتعّلقة بالتنمية المستدامة 

مر الوقوؼ على فبارسات التنمية اؼبستدامة داخل ؛ تطٌلب مٌنا األنا كاػبوض يف صبيع مت ٌَتاتوالستكماؿ حبث
 مؤسسة صيداؿ قسنطينة، ككان  نتائج مقابالتنا كتنقالتنا بُت ـبتلف الدكائر كاؼبصاٌف ملٌ صة على الٌنحو التاِف:

 في المجال االقتصادي  .5
 :ةالٌتالي يف الٌنقاطيبكننا تل يص أىٌم اؼبالحظات فيما ىبص اعبوانب االقتصادية يف اؼبؤٌسسة 

صل إُف ييتوٌقع  أنٌو يتساىم اؼبؤسٌسة بشكل جٌيد يف الناتج الوطٍت كزبفيض المساىمة في الناتج الوطني:  .أ 
  .ليوفاؼب وافاق نالٌسكرم يف اعبزائر كالٌذيثقل كاىل الٌدكلة بتزايد مرضى ت يتالنصف من تكلفة استَتاد األنسولُت كال

                                                 

60أنظر الفصل الثٌاين ص 
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خاصة بعد عملية توسيعها كاليت بدأت بعد إبراـ  اؼبباشر تساىم اؼبؤٌسسة يف التش يل: شغيلالمساىمة في التّ  .ب 
 ، كما تساىم يف التش يل غَت اؼبباشر يف خطوط التوزيع كالصيدليات.العقد مع الشريك الدمباركي نوفونورديسك

: بالتنٌقل بُت ـبتلف ىياكل اؼبؤٌسسة الحظنا االىتماـ الكبَت  ودة منتجات اؼبؤٌسسة، فمن جودة المنتجات .ج 
نظاـ إدارة اعبودة إُف ـبرب مراقبة النوعية مٌث اؼبديرية التقنية اليت ذبمع كتعٌد صبيع تقارير اعبودة؛ رأينا فبارسات جٌيدة يف 

جات اؼبؤسسة ىي عبارة عن أدكية. كلعٌل ذلك ما تيرجم يف كق  ىذا اجملاؿ الٌذم ي خذ أنبية خاصة باعتبار أٌف منت
كاؼبتعٌلقة باعبودة كالنوعية، كما أٌف اؼبؤٌسسة ربٌضر  2000 نس ة 9001  باغبصوؿ على شهادة اإليزك 2006سابق و

 اؼبست دمة كاألجهزة التحليل كطرؽ طاقمكاؼبتعٌلقة بكفاءة  كاؼبوٌجهة أساسا إُف اؼب تربات 17025لشهادة اإليزك 
. ككٌل ىذا يؤٌكد سَت اؼبؤٌسسة كبو ترسيخ ثقافة كغَتىاكاالتصاؿ بالزٌبائن  التقارير كإصدار التحاليل جودة ضبط كطرؽ

 .الكفاءة االقتصادية
 في المجال االجتماعي .2

 اِف:التٌ  فيما يتعٌلق باعبوانب االجتماعية كقفنا على بعض اؼبمارسات اإلهبابية كدٌكننا بعض النقائص على الٌشكل
؛ كبذلك تعمل اؼبؤسسة يف قطاع يتعٌلق حبياة اؼبرضى من ناحية العدالة االجتماعية وتلبية احتياجات المجتمع: .أ 

فهي تساىم يف التقليل من ندرة األدكية الاٌلزمة لشفائهم كخاصة مرضى الٌسكرم اؼبتزايد عددىم بشكل كبَت يف 
اعبزائر، كرغم أٌف نسبة تليبة االحتياجات من األدكية ال تزاؿ ضعيفة؛ إاٌل أٌف اؼبؤسسة كيف إطار االستثمارات اؼبوٌجهة 

لتتعدل نسبة  2014اكؿ تلبية جزء أكرب من ىذه االحتياجات يف خفاؽ يف سبيل توسعتها كرفع حجم إنتاجها رب
داخل اؼبؤسسة، حيث أٌف نسبة معتربة من العاملُت  على أٌف ىناؾ سبكُت جٌيد للمرأةكقفنا  كما(. حالٌيا 4%) 25%

 كالتكوين. يف اؼبؤٌسسة من العنصر الٌنسوم. كتعمل اؼبؤٌسسة بنظاـ أجور يتوافق مع اػبربة، اؼبؤٌىل العلمي
توِف صيداؿ قسنطينة أنبٌية بال ة للعٌماؿ فيها؛ حيث تشٌ ل عٌماال أكٌفاء يف صبيع اؼبستويات:  تمكين العّمال: .ب 

اإلنتاج، التسيَت أك األعواف. كيف استقطاب اليد العاملة يتٌم اإلعالف على اؼبناصب اؼبتوٌفرة على اؼبستول الٌداخلي؛ 
اؼبؤٌسسة أٌكال كذلك العتبارات اػبربة كاؼبؤٌىالت أك حىٌت الًٌتقية، كيف مرحلة أخرل يتٌم دبعٌت إعالـ العاملُت داخل 

اإلعالف يف اعبرائد الوطنية ككسائل اإلعالـ اؼب تلفة. كيستفيد عٌماؿ اؼبؤسسة من تكوين كتدريب دكرم تشرؼ عليو 
 ألنواع الٌتالية:مصلحة التكوين داخل اؼبؤسسة، كينقسم التكوين يف صيداؿ قسنطينة إُف ا

  :كيتٌم داخل اؼبؤٌسسة بوسائلها كإطاراهتا، كيكوف إٌما من نوع خاص بالعٌماؿ القدامى، أك يف شكل تكوين داخلي
 مرافقة للمستقدمُت اعبدد.

  :كيكوف بت طَت خارجي يف اعبامعة مثال كتكوف فًتتو عادة ـبتصرة ضمن إطار ملتقيات كؿباضرات تكوين خارجي
 تقييم يف شكل امتحانات. كيكوف أيضا يف اؼب رب الوطٍت ؼبراقبة الٌنوعية يف شكل نظرم كتطبيقي.تنتهي بعملية 

  :كيكوف بإرساؿ ؾبموعات تقنية خارج البلد لتدريبها كتكوينها خاصة إذا ما تعٌلق االمر تكوين خارج البلد
 باقتناء خالت إنتاج جديدة.

؛ حيث يتٌم توزيع نسبة من األجراء المساىمينأٌما يف ؾباؿ األجور كالتحفيزات فتعمل اؼبؤسسة بنظاـ يشبو نظاـ 
 .%2 كٌل سنة بػػIEPنتيجة الٌدكرة اإلهبابية على العٌماؿ يف هناية كٌل سنة، كما يتٌم رفع منحة اػبربة و
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عمليات ازباذ القرار داخل اؼبؤٌسسة، كحىت نقص مشاركة غَت أٌف الٌشيء اؼبالحظ ىو نقص اؼبشاركة للعماؿ يف 
 أكرب مسٌَتيها باعتبار أٌف أغلب القرارات ت يت من قيادة اجملٌمع؛ كىذا ما يفقد اؼبؤٌسسة الكثَت من استقالليتها.

 بيعية.تشارؾ اؼبؤٌسسة يف األعماؿ اػبَتية كالتضامنية داخل كخارج الوطن خاٌصة يف الكوارث الطٌ  العمل الخيري: .ج 
 في المجال البيئي .3

مصلحة البيئة يف صيداؿ قسنطينة كالٌذم حٌدثنا عن أىٌم اؼبمارسات فيما يتعٌلق  مدير قمنا دبقابلةيف ىذا اجملاؿ
ر ىو أٌف اؼبؤسسة ت خذ الت ثَتات البيئية لنشاطها م خذ اعبٌد؛ باعبوانب البيئية. كلعٌل أٌكؿ ما يبكن قولو يف ىذا اإلطا

كذلك بدليل إنشائها ؼبصلحة خاصة بالبيئة كمصلحة مستقٌلة ؽبا ىياكلها ككحداهتا. كيبكن تل يص أىٌم اؼبمارسات 
 : 1البيئية للمؤسسة فيما يلي

تقـو مصلحة البيئة بتقدًن مقًتحات حوؿ تصاميم بيئية مناسبة ؼبنتجات  جات:تفي مجال التصميم البيئي للمن  .أ 
اؼبؤسسة، كتكوف ىذه االقًتاحات عموما حوؿ الٌت ليف كالتعبئة باست داـ علب كمكونات الت ليف سهلة التحٌلل؛ 

 ،ؿبٌددة ئيةكيمياكذلك لصعوبة إدخاؿ تصاميم بيئية على مكٌونات اؼبنتوج نظرا لكوهنا دقيقة كتعٌد حسب كصفات  
 خذىا باغبسباف بعد كىي يف إطار الٌدراسة.ألكن مدير اؼبصلحة أخربنا أٌف ىذه التصاميم َف يتٌم 

ليلو تتٌبع مصادر التلوث كؿباكلة تقببعض اؼبمارسات يف ؾباؿ تقـو مصلحة البيئة  في مجال االنتاج األنظف: .ب 
كقف من خالؽبا على اؼبصادر الكربل  2006نية سنة بدراسة تقنية ميدا البيئة مصلحةمن اؼبنبع، كىنا قاـ مدير 

 ص  الٌدراسة إُف أٌف ىناؾ مصدرين أساسيُت للتلٌوث نبا:للتلوث يف اؼبؤسسة؛ حيث خل
 ؛ حيث يتٌم ربليل اؼباء اؼبت يت من اؼبياه اؼبست دمة يف صناعة األدكيةكمعاعبة ىو كحدة ربليل  :المصدر الّرئيسي

كجعلو مناسبا لإلنتاج؛ أم أٌف اعبزء الصاٌف لالستعماؿ يوٌجو إُف العملية االنتاجية اغبنفيات كنزع كٌل الشوائب 
بورشتيها واألدكية السائلة كاألنسولُت  كاعبزء اؼبست ٍت عنو يتكوف من مياه ملوثة تشٌكل اؼبصدر الرٌئيسي للتلوث 

 يف اؼبؤسسة. كالٌشكل الٌتاِف يبُت ذلك.
 ئيسي في صيدال قسنطينة: مصدر التلّوث الرّ 27الّشكل رقم 

 
 من إعداد الباحث اعتمادا على مقابلة مع مدير مصلحة البيئة يف صيداؿ قسنطينةالمصدر: 

                                                 

 مقابلة مع مدير مصلحة البيئة يف صيداؿ قسنطينة  1
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  :ج دكاء معٌُت إُف خخر البد من مرحلة نتاج؛ حيث كعند االنتقاؿ من إنتا خالت اإلمنظٌفات كىو المصدر الثّاني
ىذه اؼبنظٌفات؛ مضافا إليها ـبٌلفات األدكية كالشوائب  فاصلة يتٌم فيها تنظيف مكٌثف كشامل آلالت اإلنتاج،

 اؼبلتصقة باآلالت تكٌوف مياه ملٌوثة.
 تقـو مصلحة البيئة بدراسات تقنية للم ٌلفات الصناعية يف اؼبؤسسة، في مجال تسيير ومعالجة النفايات: .ج 

 معها على الٌنحو الٌتاِف:كتنقسم ىذه اؼب ٌلفات إُف ثالث أنواع: غازية، صلبة كسائلة. كيتٌم الٌتعامل 
 :َف تتمٌكن الٌدراسات التقنية من قياس اإلصدارات من ال ازات اؼبلِوثة اليت زبٌلفها العملية  الّنفايات الغازية

اإلنتاجية كذلك لصعوبة القياس نظرا النعداـ الوسائل، غَت أنٌنا الحظنا أٌف كٌل اآلالت اإلنتاجية للمؤٌسسة حديثة 
 فاؼبشكل ييطرح حبٌدة أقٌل.الٌصنع كبالتاِف 

  :بتٌم التحٌكم يف الٌنفايات الصلبة بشكل جٌيد؛ حيث ربتوم اؼبؤٌسسة على منطقة خاصة تسٌمى الّنفايات الصلبة
كيتٌم صبع كتصنيف اؼب ٌلفات حسب اؼبواد اؼبكٌونة ؽبا إُف: علب ككبسوالت، مواد . منطقة اؼبواد اؼبوٌجهة للرسكلة

بعد ذلك، تقـو اؼبؤٌسسة ببيع ىذه اؼب ٌلفات ؼبؤٌسسة معتمدة من طرؼ كزارة البيئة  كيميائية،...إٍفكرقية، مرٌكبات  
 ؛ ىذه اؼبؤٌسسة تقـو بنقل ىذه اؼبواد إُف مركز الٌرسكلةECFERALكىي مؤٌسسة   هابلكربضى بالًتخيص من قً 

 ؼ إُف اإليرادات اؼبالية للمؤٌسسة.. كيذكر أٌف عائدات بيع ىذه اؼبواد تضااػباص هبا يف مصنع "سي مصطفى"
  :تقـو صيداؿ قسنطينة بقياس اؼب ٌلفات من الٌسوائل الناذبة عن العملية اإلنتاجية كعن نشاط الّنفايات السائلة

اؼبؤٌسسة عموما كٌل ثالثة أشهر حسب التعليمات الوزارية؛ ىذا بعد أف كان  ىذه التعليمات تفرض قياسها 
 السوائل كربليلها تبعا للمعايَت الٌتالية: كيتٌم قياس ىذه شهريٌا.

- PH : ؛ 7,5ك  5,2كىي درجة ضبوضة كملوحة السوائل كتفرض التعليمات أف تًتاكح ىذه النسبة بُت  
 السوائل كاليت البٌد أف تكوف متناسبة مع درجة اغبرارة الفصلية للمياه؛ كىي درجة حرارةدرجة الحرارة:  -
- DCO : األكسجُت الاٌلزمة يف السوائل لبقاء البكتَتيا كالكائنات الدقيقة فيو حٌية؛كىو معيار يقيس كٌمية 
- DBO5 : ؛ـاأيٌ  5كىو نفس اؼبعيار الٌسابق لكٌنو يقيس النسبة من األكسجُت يف  
- La conductivité : الشحنات الكهربائية يف السوائل كاليت البٌد أف تكوف معتدلة؛درجة اؼبوًصلية أم يقيس ك  
- MES : كٌلما قٌل  سهولة جرياهنا؛  اكبَت   كافكٌلما  فكىو معيار يقيس كمية اؼبواد الٌصلبة اؼبوجودة بالسوائل؛ 
- Ox dessous: .كيقيس األكسجُت اؼبوجود يف احملاليل قبل معاعبتها كىو شبيو دبعايَت األكسجُت السابقة 

يتٌم على مستول اؼبؤٌسسة أٌما اؼبعايَت األخرل  كدرجة اغبرارة  PHكيذكر أٌف القياس حسب اؼبعيار األٌكؿ كالثٌاين و
فيصعب القياس حسبها، لذلك قٌدـ مدير مصلحة البيئة تقريرا إُف اإلدارة العليا لصيداؿ قسنطينة إلنشاء كحدة 
معاعبة أخرل تقـو بالقياس حسب ىذه اؼبعايَت. كيتٌم الت ٌلص بعد ذلك من ىذه الٌسوائل عن طريق الٌصرؼ 

ما ساعد اؼبؤٌسسة يف االطمئناف من ناحية النسبة اؼبلٌوثة اليت تتسٌرب إُف الٌصرؼ كاليت ردٌبا ال تتوافق الٌصحي، كلعٌل 
 تطهَت اؼبياه على مستول كادم الٌرماؿ يف منطقة حاٌمة بوزيٌاف. ليف اؼبعايَت اليت يصعب قياسها ىو كجود كحدة 
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اؼبتعٌلقة باعبوانب البيئية  14001ككنتيجة لكٌل ىذه اؼبمارسات تساءلنا عن عدـ امتالؾ اؼبؤٌسسة لشهادة اإليزك 
ليجيبنا مدير مصلحة  !نظرا لكوف اؼبؤسسة ؽبا كٌل اؼبؤٌىالت لذلك؛ باعتبار أهٌنا سبارس كٌل متطٌلبات ىذه الشهادة

 ات لكٌن اجملٌمع أعطى األكلوية يف ذلك لفرع أنتيبوتيكاؿ يف اؼبدية.البيئة ب نٌو يتٌم دراسة اؼبوضوع منذ عٌدة سنو 
 صيدال قسنطينةآفاق المطلب الخامس: 

مٌت عقد شراكة بُت ؾبٌمع  ؛شهر من اؼبفاكضات 18باع اسًتاتيجية التوٌسع اليت ينتهجها ؾبٌمع صيداؿ كبعد باتٌ 
 قسنطينة دبصنع أنواعها  ميع االنسولُت مادة لصناعة  Novo Nordiskوصيداؿ كـبابر نوفونورديسك الدمباركية 

 اؼبدير الرئيس اعبزائرم اعبانب عن العقد ىذا على عككقٌ  .2012/04/21يف  أكرك مليوف 15 بقيمة للمجمع التابع
 بوؿ جوف باعبزائر للم ابر العاـ اؼبدير الرئيس نوفونورديسك ـبابر جانب كعن درقاكم، بومدين صيداؿ جملمع العاـ

كيهدؼ العقد إُف ررفع نسبة ت طية اؼبصنع لالحتياجات الوطنية من  .الصناعةك  الصحة كزيرم حبضوركذلك  دهبي،
و يذكر أٌف مصنع قسنطينة يوٌفر حاليا نسبة ال تتعٌدل  2014يف خفاؽ  %25األنسولُت  ميع أشكالو لتتعدل نسبة 

نسبة ت طية مصنع نوفونورديسك اؼبتواجد يف تيزم كٌزك ال  من احتياجات السوؽ اعبزائرية من األنسولُت، كما أفٌ  4%
من ىذه اؼبادة . كقد الحظنا أثناء قيامنا بالٌدراسة اؼبيدانية على مستول فرع قسنطينة زيارات متتالية  %2تتعٌدل 

 10من  ؼبسؤكِف ـبابر نوفونورديسك للفرع قصد إكماؿ الرتوشات األخَتة لبدء تنفيذ العقد، كقد مٌت إرساؿ فرقة
أيٌاـ، كما علمنا أٌف تسويق منتجات اؼبصنع كفقا ؽبذا العقد  5تقنيُت إُف اؼبؤسسة األـٌ بالدمبارؾ للقياـ بتكوين يدـك 

 . كقد الحظنا كذلك بدأ Novo Nordisk-Algerieكستحمل اؼبنتجات عالمة و 2013سيشرع فيو بدءن من 
كالٌذم علمنا من مسؤكؿ يف صيداؿ  -اليت أعلن إفالسها-األش اؿ يف مقٌر شركة توزيع األدكية باعبملة "أنديباد" 

قسنطينة أنٌو سيحٌوؿ إُف اؼبؤٌسسة كسيست ٌل يف صناعة السوائل كربٌوؿ كرشة السوائل القديبة يف صيداؿ قسنطينة إُف 
يف  كوبية-جزائرية شراكة اتفاؽ كجود عنمدير ؾبٌمع صيداؿ  أعلن اللقاحات، إنتاج إطار كيف كرشة ثانية لألنسولُت.

 كبلوغ الفَتكسي، الكبد اللتهاب اؼبضاد اللقاح إلنتاج قسنطينةب بيوتكنولوجي مركز إنشاء إُف باإلضافة ،ىذا الٌش ف
  .1كاؼبراىقُت لألطفاؿ موجهة كحدة مليوف 10
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واقع إدارة أصحاب المصلحة ضمن التنمية المستدامة في صيدال قسنطينة المبحث الثّالث: 
 بيانات االستبيان(تحيليل )

بعد أف قمنا بتحليل بيانات اؼبالحظة كاؼبقابلة يف مؤٌسسة صيداؿ قسنطينة، كبعد توضيؤ أىٌم مراحل تطويره 
 كتوزيعو؛ ن يت يف ىذا اؼببحث إُف ربليل بيانات االستبيانات اؼبوٌزعة. 

احملاكر نظرا لكوهنا تقيس نفس  -ال يف مضموهنا-كباعتبار أنٌنا كٌزعنا ثالث استبيانات زبتلف يف شكلها 
كاؼبت ٌَتات، فعبارات ىذه االستبيانات كرغم اختالفها فهي تؤٌدم نفس الدكر دائما كىو قياس مستول مت ٌَتم 
الٌدراسة كمدل مسانبة اؼبت ٌَت اؼبستقٌل كىو إدارة أصحاب اؼبصلحة والتنظيميُت، االقتصاديُت كاجملتمعيُت  يف اؼبت ٌَت 

كسنقٌسم التحاليل إُف ثالث أقساـ حسب  واالقتصادم، االجتماعي كالبيئي .التابع كىو أبعاد التنمية اؼبستدامة 
 أنواع االستبيانات؛ كيف األخَت نقـو بتحليل بيانات االستبيانات ؾبتمعة والبيانات الكٌلية . 

كسنبدأ ىذه التحاليل يف كٌل قسم بعرض بيانات إدارة أصحاب اؼبصلحة حسب نوع االستبياف وأصحاب 
نظيميُت، االقتصاديُت كاجملتمعيُت ، مٌث بيانات األبعاد الثالثة للتنمية اؼبستدامة، مث العالقة بُت اؼبت ٌَتين من اؼبصلحة الت

 خالؿ معامالت االرتباط كمباذج االكبدار بعد اختبار صالحيتها.
 المطلب األّول: عرض وتحليل بيانات استبيان أصحاب المصلحة الّتنظيميين

ؼبوالية بالتحليل كالقياس مستويات إدارة أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت كأبعاد التنمية سنستعرض يف اعبداكؿ ا
، مٌث عالقة االرتباط بُت اؼبت ٌَتات كمدل مسانبة اؼبستقٌلة منها يف التابعة. كنبدأ اؼبستدامة يف مؤسسة صيداؿ قسنطينة

 ببيانات إدارة أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت.
 أصحاب المصلحة الّتنطيميينعرض وتحليل بيانات إدارة  .1

بعد اسًتجاع االستبيانات من ىذه الفئة قمنا بتحليل بياناهتا بدءن بإدارة أصحاب اؼبصلحة؛ من خالؿ ؿباكلة 
مقاييس النزعة اؼبركزية من متوسطات حسابية كاكبرافات معيارية.  ا، كلقياس ىذا اؼبستول است دمناقياس مستواى

كوف اؼبقياس   3كنظرا الست دامنا مقياس ليكرت يف االستبياف فإٌف اؼبتوٌسطات الٌدالة ىي تلك اليت تفوؽ القيمة 
 ىي القيمة احملايدة يف اؼبقياس. 3؛ ما يعٍت أف القيمة 5كينتهي بالقيمة  1طباسي يبدأ من القيمة 

 ككان  النتائج اػباصة هبذا اعبزء فبثٌلة يف اعبدكؿ اؼبواِف:
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 : بيانات إدارة أصحاب المصلحة التنظيميين57الجدول رقم

 حتدٖد أصحاب املضمحٛ
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىّمية 
 النسبية

مستوى 
 الّداللة

 قومٌ  1 920, 4,10 فيها؛الٌتنظيميُت تعرؼ اؼبؤٌسسة جٌيدا أصحاب اؼبصلحة 
من اؼبستفيدين كاؼبتضٌررين التٌنظيميُت تقـو اؼبؤٌسسة بتحديد أصحاب اؼبصلحة 

 متوٌسط 2 0,96 3,80 لدل إنشاء مشركع جديد؛

 متوٌسط 3 1,08 3,37 فيها؛ الٌتنظيميُتتست دـ اؼبؤسسة طرقا علمية لتحديد أصحاب اؼبصلحة 
 متوٌسط 1 0,69 3,86 المجموع

 تطمّعات ٔاحتٗادات أصحاب املضمحٛ
 متوٌسط 1 1,11 3,70 التٌنظيميُت؛أصحاب اؼبصلحة تعرؼ اؼبؤٌسسة جٌيدا احتياجات كتطٌلعات 

أصحاب اؼبصلحة ت خذ اؼبؤسسة بعُت االعتبار تضارب اؼبصاٌف لدل 
 متوٌسط 2 1,00 3,40 فيها؛التٌنظيميُت 

 متوٌسط 2 0,89 3,55 المجموع

 ٔأٔلٕٖات التعاون وع  أصحاب املضمحٛالتفأض  
ت خذ اؼبؤٌسسة بعُت االعتبار الٌتنظيميُت عند التعامل مع أصحاب اؼبصلحة 

 متوٌسط 1 1,09 3,80 ترتيبهم حسب درجة الٌت ثَت ك الٌت ثٌر بنشاطها؛

تسعى اؼبؤٌسسة إُف إحداث أقصى توازف فبكن بُت اؼبصاٌف اؼبتضاربة 
 متوٌسط 3 1,08 3,16  فيها؛ التٌنظيميُتصحاب اؼبصلحة أل

 متوٌسط 2 1,09 3,36 سبلك اؼبؤٌسسة قٌوة كبَتة يف التفاكض للت ثَت على مطالب أصحاب اؼبصلحة؛
 متوٌسط 3 0,92 3,44 المجموع

 احلٕاز ٔاالضرتاتٗذٗات وع  أصحاب املضمحٛ

 متوٌسط 1 1,13 3,44 أىٌم القضايا؛حوؿ الٌتنظيميُت أصحاب اؼبصلحة تقـو اؼبؤٌسسة بالتشاكر مع 

 متوٌسط 2 1,05 3,16 يف عملية الرٌقابة؛ التٌنظيميُت أصحاب اؼبصلحة تقـو اؼبؤٌسسة بإشراؾ 

 متوٌسط 3 1,25 3,13  ٌدية؛التٌنظيميُت أصحاب اؼبصلحة ت خذ اؼبؤسسة شكاكل 
صحاب ألتقـو اؼبؤٌسسة باإلفصاح عن صبيع اؼبعلومات اؼبتعٌلقة بنشاطها 

 متوٌسط 4 1,05 3,00 فيها؛التٌنظيميُت اؼبصلحة 

التٌنظيميُت أصحاب اؼبصلحة تضع اؼبؤسسة اسًتاتيجيات كاضحة للتعامل مع 
 متوٌسط 1 1,27 3,44 حسب درجة خطورهتم على نشاطها.

 متوٌسط 4 0,76 3,23 المجموع
 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 
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يظهر اعبدكؿ من خالؿ إجابات اؼببحوثُت من أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت مستول متوٌسط وقريب من القوٌم  
 3فيما يتعٌلق  ميع ؿباكر إدارة أصحاب اؼبصلحة؛ حيث فاؽ ىذا اؼبتوٌسط قيمة اؼبتوٌسط الفرضي كالٌذم يبلغ 

يف صبيع ىاتو احملاكر. كسجلنا أكرب اؼبتوسطات يف ؿبور  وباعتبار أٌف اؼبقياس اؼبعتمد ىو مقياس ليكرت اػبماسي 
كىو مستول قريب من القوٌم، يف حُت كان  اؼبتوٌسطات األخرل تًتاكح بُت  3,86ربديد أصحاب اؼبصلحة بقيمة 

، كأٌكدت النتائج اؼبسٌجلة يف االكبرافات اؼبعيارية أٌف ىناؾ فركؽ ضعيفة يف إجابات اؼببحوثُت من 3,55ك  3,23
صحاب اؼبصلحة التنظيميُت؛ دبعٌت أٌف إجاباهتم تتفق يف ؾبملها. كعليو يبكن القوؿ أٌف ىناؾ مستول متوٌسط إلدارة أ

 أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت يف صيداؿ قسنطينة.
 بيانات أبعاد التنمية المستدامة وتحليلعرض  .2

 الثالثة انطالقا من بيانات االستبياف كاآليت:باست داـ نفس اؼبقاييس كنفس الٌداللة قمنا بقياس مستويات األبعاد 
 ِف:انقـو بتحليل البيانات انطالقا من اعبدكؿ التٌ محاور البعد االقتصادي:  .أ 

 : بيانات البعد االقتصادي في استبيان أصحاب المصلحة الّتنظيميين58الجدول رقم
المتوّسط  البعد االقتضادٙ

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

األىّمية 
 النسبية

مستوى 
 العبازٚ احملٕز الّداللة

 الكفاٞٚ

 متوٌسط 4 1,04 3,46 زية باست داـ أقٌل للموارد؛تعمل اؼبؤٌسسة على ربقيق أرباح ؾبي 
تعمل اؼبؤٌسسة على زبفيض اؽبدر يف اؼبوارد اؼبست دمة بطرؽ 

 متوٌسط 3 1,04 3,50 علمية؛

 متوٌسط 5 1,19 3,23 ىناؾ ترشيد الستهالؾ الطٌاقة يف اؼبؤٌسسة؛

 اجلٕدٚ
 قومٌ  1 0,77 4,23 تراعي اؼبؤٌسسة شركط اعبودة الٌشاملة يف منتجاهتا؛

 قومٌ  1 0,89 4,23 تعمل اؼبؤٌسسة على التحسُت اؼبستمر ؼبنتجاهتا؛

 األضعاز
 متوٌسط 2 0,95 3,90 تعمل اؼبؤٌسسة بنظاـ تسعَت يف متناكؿ اؼبرضى.

 متوٌسط 6 1,37 3,10 اؼبنتجات األجنبية تتناسب أسعار اؼبؤٌسسة مع أسعار
 متوٌسط 1 0,59 3,67 المجموع

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

بقيمة تفوؽ  3,67يبٌُت جدكؿ بيانات البعد االقتصادم مستول متوٌسط يف متوٌسطو اغبسا  العاـ كالٌذم يبلغ 
  اليت تبحث يف شركط 4,23القيمة ساىم يف رفعها متوٌسط إجابات العبارة الثالثة كالرٌابعة واؼبتوٌسط الفرضي؛ ىذه 

ككٌلها كان   3,10ك  3,90اعبودة كالتحسُت اؼبستمٌر يف اؼبؤسسة اؼببحوثة، كما تراكح  اؼبتوٌسطات األخرل ما بُت 
كبالٌنظر كذلك إُف االكبرافات اؼبعيارية قبد أهٌنا عرف  مستويات متوٌسطة تًتاكح بُت أكرب من اؼبتوٌسط الفرضي. 

يو علما يعٍت أٌف ىناؾ فركؽ ذات مستول متوٌسط يف إجابات اؼببحوثُت حوؿ البعد االقتصادم. ك  1,37ك 0,77
 ارسات البعد االقتصادم يف صيداؿ قسنطينة.مفهناؾ مستول متوٌسط بالنسبة ؼب
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 :اعبدكؿ الٌتاِف يبٌُت بيانات ىذا احملورلبعد االجتماعي: محاور ا .ب 
 : بيانات البعد االجتماعي في استبيان أصحاب المصلحة الّتنظيميين59الجدول رقم

المتوّسط  البعد االدتىاع٘
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىّمية 
 النسبية

مستوى 
 العبازٚ احملٕز الّداللة

 العدالٛ
 ضعيف 6 1,20 2,30 توزيع األجور يف اؼبؤٌسسة؛ىناؾ عدالة يف 

 متوٌسط 3 1,62 3,03 اليوجد سبييز يف اؼبؤسسة حسب اعبنس؛ 
 ضعيف 5 1,27 2,60 تسعى اؼبؤٌسسة إُف زيادة فرص التش يل؛ 

التىكني 

 ٔالتحفٗص

تعترب الربامج التكوينية اليت تربؾبها اؼبؤسسة كافية لتمكُت 
 ضعيف 4 1,24 2,63 العٌماؿ؛

تقٌدـ اؼبؤٌسسة حوافز كافية لتشجيع العٌماؿ على تقدًن 
 ضعيف 7 1,43 2,23 األفضل؛

 ضعيف 8 1,17 2,16 ت خذ اؼبؤسسة بآراء العٌماؿ يف كل جوانب الٌنشاط؛

تمبٗٛ 

احتٗادات 

 اجملتىع

تعمل اؼبؤٌسسة على تلبية احتياجات اجملتمع من الٌدكاء 
 متوٌسط 1 88, 0 3,66 باستمرارية؛

 تقـو اؼبؤٌسسة ب عماؿ خَتية تضامنية لفائدة اجملتمع.
 متوٌسط 2 1,32 3,20

 ضعيف 3 0,92 2,72 المجموع

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

كىي قيمة أقٌل من  2,72 مستول ضعيفا دبتوٌسط حسا  عاـ بلغ يوٌضؤ اعبدكؿ اؼبتعٌلق ببيانات البعد االجتماعي
اؼبتوٌسط الفرضي؛ ىذه القيمة تعكس الٌضعف الذم عرفتو قيم العبارات األكُف، الثالثة، الرابعة، اػبامسة كالسادسة 
كاليت تبحث يف العدالة يف توزيع األجور، فرص الٌش ل، الربامج التكوينية كاغبوافز كاؼبشاركة على التواِف. كرغم تسجيل 

العبارات األخرل كاليت جاءت يف مقٌدمتها تلبية حاجات اجملتمع من الٌدكاء؛ إاٌل أٌف اؼبتوٌسط مستويات متوٌسطة يف 
العاـ ت ثٌر بالقيم الضعيفة. كما أٌف االكبرافات اؼبعيارية كان  مرتفعة نسبيا عن االكبرافات اؼبسٌجلة يف بيانات البعد 

عيف ؼبمارسات البعد االجتماعي يف اؼبؤسسة االقتصادم. كعليو فبيانات اعبدكؿ تدٌؿ على كجود مستول ض
 اؼببحوثة.
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 يوٌضؤ اعبدكؿ التاِف بيانات ىذا احملور بالنسبة لفئة أصحاب اؼبصلحة التنظيميُتمحاور البعد البيئي:  .ج 
 : بيانات البعد البيئي في استبيان أصحاب المصلحة الّتنظيميين20الجدول رقم

المتوّسط  البعد الب٠ٗ٘
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىّمية 
 النسبية

مستوى 
 العبازٚ احملٕز الّداللة

االلتصاً 

 املعاٖري 

 قومٌ  1 0,86 4,06 تلتـز اؼبؤٌسسة بالتشريعات اغبكومية غبماية البيئة؛
 قومٌ  2 0,94 4,00 عايَت اؼبتعٌلقة بالبيئة؛اؼبتلتـز اؼبؤٌسسة ب

احلدّ وَ 

 التمّٕخ

خاصة لألنشطة ذات الٌت ثَت السليب على تضع اؼبؤسسة برامج 
 متوٌسط 4 1,19 3,46 البيئة؛

 متوٌسط 6 1,28 3,00 تقـو اؼبؤٌسسة بالبحث كالتطوير يف ؾباؿ ضباية البيئة؛
 متوٌسط 5 1,42 3,33 الٌنفايات ؛ معاعبةللمؤٌسسة برامج لتحسُت طرؽ 

 متوٌسط 3 1,04 3,56 اؼبصدر؛تعمل اؼبؤٌسسة على اغبٌد من التلٌوث بتتٌبعو من 

 التٕعٗٛ

 ضعيف 8 1,25 2,56 تقـو اؼبؤٌسسة بالتكوين البيئي لألفراد؛
تعمل اؼبؤٌسسة على التوعية باؼب اطر البيئية للممارسات 

 ضعيف 7 1,32 2,63 اؼبضرٌة هبا.

 متوٌسط 2 0,86 3,32 المجموع
 SPSS 20من إعداد الباحث اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة المصدر: 

أظهرت بيانات البعد البيئي مستويات متوٌسطة يف أغلب العبارات، كجاء يف مقٌدمتها االلتزاـ بالتشريعات 
كس ىذا اغبكومية فيما ىبٌص اعبوانب البيئية، كلعٌل ذلك يرجع إُف امتالؾ الٌدكلة لألغلبية يف أسهم اؼبؤٌسسة، كانع

بقيمة تفوؽ اؼبتوٌسط الفرضي، كاكبراؼ معيارم ذك مستول ضعيف ما  3,32اؼبستول على اؼبتوٌسط العاـ الٌذم بلغ 
يعٍت أنٌو ال توجد فركقات كبَتة يف إجابات اؼببحوثُت فيما ىبٌص اعبوانب البيئية يف اؼبؤٌسسة؛ كعليو نستنتج أٌف ىناؾ 

  يف مؤسسة صيداؿ قسنطينة من كجهة نظر أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت.مستول متوٌسط ؼبمارسات البعد البيئي 
 العالقة بين إدارة أصحاب المصلحة التنظيميين وأبعاد التنمية المستدامة .3

التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسة؛ كاف أبعاد نظرا لكوف الٌدراسة تبحث يف دكر إدارة أصحاب اؼبصلحة يف إسقاط 
 ككان  النتائج كاالتاِف:ككذا معامالت االكبدار اػباصة بالنموذج علينا دراسة عالقة االرتباط بُت مت َتم الدراسة 

 معامالت االرتباط: .أ 
 يبكن توضيؤ نتائج ربليل االرتباط من خالؿ اعبدكؿ التاِف:
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 إدارة أصحاب المصلحة التنظيميين وأبعاد التنمية المستدامة: معامالت االرتباط بين 25الجدول رقم
 إدارة أصحاب المصلحة التنظيميين                                  

 أبعاد التمية المستدامة                             
 القرار مستوى الّداللة معامل االرتباط بيرسون

 داؿٌ  0,000 0,75 البعد االقتصادم
 داؿٌ  0,000 0,65 االجتماعي البعد

 داؿٌ  0,004 0,51 البعد البيئي
 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

 يبٌُت اعبدكؿ ارتباطا موجبا كقويٌا بُت إدارة أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت كبعد التنمية اؼبستدامة االقتصادم بقيمة
على التواِف، ككٌل ىذه اؼبعامالت   0,51ك  0,65كارتباطا متوٌسطا بالنسبة للبعد االجتماعي كالبيئي بقيمة  0,75

 .0,05كان  دالة إحصائيا عند مستول خط  
 نموذج ومعامالت االنحدار إلدارة أصحاب المصلحة التنظيميين وأبعاد التنمية المستدامة .ب 

ات اليت تطرأ على اؼبت ٌَت التابع كاليت تعزل إُف اؼبت ٌَت يف تفسَت الت َتٌ است دمنا مباذج االكبدار للتعٌمق أكثر 
  ، كػٌبصنا كٌل ىذه النتائج يف اعبداكؿ اؼبوالية، لكن قبل ذلك كاف علينا الت كد من صالحية تطبيق النموذج.اؼبستقلٌ 

ذج من خالؿ التحٌقق من ابيق الٌنمبعد الت ٌكد من صالحية تطأّوالّ: التأّكد من صالحية نماذج اإلنحدار الخّطي: 
الٌشركط الٌنظرية الٌضركرية؛ قمنا بالتحٌقق من الشركط اإلحصائية كاليت ػٌبصناىا يف جداكؿ اختبار فيشر للمعنوية 

 الكٌلية مثٌ االنتقاؿ إُف شركط ذبانس كاعتداؿ البواقي.
I.  )المعنوية الكّلية للنماذج: اختبار )ف(F- Test) 

 :على التواِف فيكوف جدكؿ اختباروؼ  " "، "إج"، "إؽ"تصادم، االجتماعي كالبيئي بالٌرموز نرمز لألبعاد االق
 أصحاب المصلحة التنظيميين ذجانماختبار فيشر للمعنوية الكّلية ل :22الجدول رقم

متوّسط مجموع  المحسوبة(   Fقيمة ) الّداللة
 المربّعات

درجات 
 الحّرية

مصدر التباين  مجموع المربّعات
 ذج انمالفي 

 إؽ إج    إؽ إج   إؽ إج   إؽ إج  

0,00 0,00 0,00 9,82 20,70 37,99 5,66 

0,57 

10,55 

0,50 

5,88 

0,15 

1 

28 

29 

5,66 

16,13 

21,79 

10,55 

14,26 

24,81 

5,88 

4,33 

10,21 

 االنحدار
 الخطأ

 المجموع

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

كىذا تبٌينو  احملسوبة أقٌل من قيمها اعبدكلية بالنسبة لكٌل األبعاد، (F)بالٌنظر إُف اعبدكؿ نالحظ أٌف صبيع قيم 
كىذا يعٍت أٌف  ،0,05مستويات داللة بل   كٌلها القيمة صفر كىي قيم دالٌة عند مستول اػبط  اؼبسموح بو كاؼبقٌدر بػػػ
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كعليو فهناؾ معنوية كٌلية يف الٌنماذج ىنالك معامال على األقٌل من بُت معامالت معادلة االكبدار ىبتلف عن الٌصفر، 
    الشركط األخرل قبل أف نتفٌحص اؼبعنوية اعبزئية.ما هبعلنا ننتقل إُف 

II. اعتدالية التوزيع االحتمالي للبواقي Normality Test 
، الٌذم Normality Test التوزيع االحتماِف للبواقيللت ٌكد من اعتداؿ التوزيع ككونو توزيعا طبيعيا است دمنا 

تنٌص فرضيتاه على أنٌو إذا كان  االحتماالت اػباصة بالبواقي غَت دالة عند مستول اػبط  اؼبسموح بو فاحتماالت 
 باالعتماد على الٌرموز السابقة بالٌنسبة لألبعاد كاآليت:البواقي تتبع التوزيع الطبيعي كالعكس بالعكس. ككان  النتائج 

 أصحاب المصلحة التنظيميين ذجانمل االحتمالي للبواقي: اختبار التوزيع 23الجدول رقم
 

 البيان
 الّداللة درجات الحّرية إحصاء االختبار

 بي  إج إق بي  إج إق بي إج إق
 0,20 0,18 0,20 30 30 30 0,13 0,13 0,10 سميرنوف-اختبار كلومجروف

 0,17 0,20 0,73 30 30 30 0,95 0,95 0,93 شابيرو-اختبار ويلك

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

اؼبسموح بو يف صبيع مباذج األبعاد بالنسبة للبواقي كعليو فهي غَت احتماالت أكرب من اػبط   حيث يظهر اعبدكؿ
 0,05كمستول معنوية مقٌدر بػػػ 30التوزيع الطبيعي عند درجة حرٌية  دالٌة، كمنو نقبل الفرض القائل ب ٌف البواقي تتبع

 كاليت نوٌضحها كما يلي. يف النماذج ىو األشكاؿ البيانية للتوزيعات التوزيع االحتماِف للبواقيكما يؤٌكد اعتدالية 
 أصحاب المصلحة التنظيميين ذجانمل :  اعتدالية التوزيع االحتمالي للبواقي28الّشكل رقم

 
 البعد البيئي            البعد االجتماعي                                           البعد االقتصادي                   

 SPSS 20ـبرجات التحليل بواسطة المصدر: 

يؤٌكد الشكل ما جاء يف اختبار اعتداؿ التوزيع حيث يظهر أٌف قيم النماذج تتوزٌع بشكل منتظم حوؿ اؼبستقيم يف 
 صبيع األبعاد.

III. :)تجانس البواقي )ثبات تباين األخطاء 
 الشكل البياين التاِف:حٌقق من ىذا الٌشرط من خالؿ يبكن التٌ 
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 أصحاب المصلحة التنظيميين ذجانمل : ثبات تباين األخطاء29الّشكل رقم

 
 البعد البيئي                     البعد االجتماعي                               البعد االقتصادي                    
 SPSS 20ـبرجات التحليل بواسطة المصدر: 

؛ حيث تتوزٌع البواقي بشكل عشوائٌي على ذباىية للمت ٌَت التابعالٌشكل انتشار البواقي اؼبعيارية مع القيم االيفحص 
جانيب اؼبستقيم الٌذم يبٌثل القيمة صفر أم أنٌو يفصل بُت القيم اؼبوجبة كالسالبة، حيث ال يبكننا رصد مبوذج معٌُت أك 

  تباين البواقي متوٌفر يف الٌنماذج.  شكل منتظم ؽبذا االنتشار كعليو فشرط ثبات 
نظرا الستيفاء النموذج كٌل ثانيا: نماذج االنحدار: إدارة أصحاب المصلحة التنظيميين وأبعاد التنمية المستدامة: 

الشركط للتطبيق فقد است دمنا معامالت مباذج االكبدار للحكم على كجود دكر إلدارة أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت 
 ، ككذا تتٌبع اؼبعنوية اعبزئية للنماذج.بعاد الثالثة للتنمية اؼبستدامةيف تفعيل األ

 : نماذج االنحدار إلدارة أصحاب المصلحة التنظيميين24الّشكل رقم

المتغّير 
 التابع

 معامل
 النموذج التحديد

 المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية
 tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 
معامالت  الداللة

 المعادلة
الخطأ غير 

 Betaمعامل  المعياري

البعد 
 0,56 االقتصادي

 0,002 3,402  0,388 1,319 اعبزء الثاب 

 0,000 6,164 0,759 0,109 0,675 اؼبت ٌَت اؼبستقلٌ 

البعد 
 0,40 االجتماعي

 0,560 0,590-  0,703 0,415- اعبزء الثاب 

 0,000 4,551 0,652 0,199 0,904 اؼبت ٌَت اؼبستقلٌ 

 0,23 البعد البيئي
 0,181 1,371  0,748 1,025 اعبزء الثاب 

 0,004 3,135 0,510 0,211 0,662 اؼبت ٌَت اؼبستقلٌ 

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

أقٌل من قيمتها اعبدكلية بالنسبة لألبعاد  احملسوبة  tو كان  نتائج مباذج االكبدار إهبابية؛ حيث كان  قيمة
دبعٌت أٌف اؼبعنوية اعبزئية للنماذج تعزل  0,05 كىي قيم دالة عند مستول معنوية 3,135ك 4,551 ،6,164الثالث: 

إُف اؼبت ٌَت اؼبستقٌل كىو إدارة أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت ماعدا يف البعد االقتصادم أين توجد داللة كذلك للجزء 
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باست داـ معامالت التحديد اؼبعٌدلة كىي أقٌل من مستول اػبط . ك  0,002الثاب  يف النموذج بقيمة احتماؿ قدره 
كىي على التواِف نسب تفسَت  23%ك 40%  ،56% أظهرت النتائج قدرة تفسَتية دبا نسبتو -لكوهنا أكثر دٌقة–

من 40% الن ٌَتات اليت ربدث يف فبارسات البعد االقتصادم كمن  56% اؼبت َت اؼبستقٌل للمت ٌَت التابع؛ دبعٌت أفٌ 
من الت ٌَتات اليت ربدث يف فبارسات البعد البيئي؛ تعزل  23%الت ٌَتات اليت ربدث يف فبارسات البعد االجتماعي، ك

 ٌَتات: كجاءت معادالت مستقيم االكبدار على الٌشكل التاِف: حيث نرمز للمت إلدارة أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت.
كنرمز إلدارة  ،على التواِف Dimenvك Dimeco، Dimsocالبعد االقتصادم، اإلجتماعي كالبيئي بالٌرموز:

                                                    .MP أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت بالٌرمز
Dimeco = 0,675 MP+1,319 

Dimsoc = 0,904 MP-0,415 

Dimenvir = 0,662 MP+1,025 

يف النماذج على كجود دكر إلدارة أصحاب اؼبصلحة الرٌئيسيُت يف  معنويةكك الصة يبكن القوؿ أٌف ىناؾ داللة 
كمبٌر اآلف إُف بيانات أصحاب اؼبصلحة االقتصاديُت الٌذين  تفعيل أبعاد التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤٌسسة اؼببحوثة.

 ين.يتكٌونوف من: العمالء، اؼبوٌزعُت كاؼبوٌرد
 المطلب الثّاني: عرض وتحليل بيانات استبيان أصحاب المصلحة االقتصاديين

بنفس اؼبنهجية اؼبٌتبعة يف ربليل االستبياف األٌكؿ اػباص ب صحاب اؼبصلحة التنظيميُت؛ نقـو بتحليل كتتبٌع بيانات 
صيداؿ قسنطينة من جهة نظر استبياف ىذه الفئة، كنبدأ ببيانات إدارة أصحاب اؼبصلحة لقياس مستواىا يف مؤسسة 

 الفئة اؼببحوثة من ىؤالء.
 االقتصاديين عرض وتحليل بيانات إدارة أصحاب المصلحة .1

سنست دـ كذلك مقاييس النزعة اؼبركزية كنفس اؼبتوٌسط الفرضي للتعبَت عن ضعف أك قٌوة مستول إدارة أصحاب 
سة صيداؿ قسنطينة. كاعبدكؿ التاِف يوٌضؤ ىذه البيانات اؼبصلحة اؼبتكٌونُت من اؼبوٌردين، العمالء كاؼبوٌزعُت يف مؤس

 بالتفصيل:
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 االقتصاديين : بيانات إدارة أصحاب المصلحة25الجدول رقم

 حتدٖد أصحاب املضمحٛ
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىّمية 
 النسبية

مستوى 
 الّداللة

 متوٌسط 1 970, 3113 فيها؛تعرؼ اؼبؤٌسسة جٌيدا أٌنٍت من أصحاب اؼبصلحة 
إنشاء لدل  تقـو اؼبؤٌسسة بتحديد أصحاب اؼبصلحة من اؼبستفيدين كاؼبتضٌررين

 ضعيف 2 0,93 2,86 ؛مشركع جديد

 ضعيف 3 1,06 2,80 تست دـ اؼبؤٌسسة طرقا علمية لتحديد أصحاب اؼبصلحة فيها؛ 
 ضعيف 1 0,70 2,93 المجموع

 املضمحٛتطمّعات ٔاحتٗادات أصحاب 
 ضعيف 1 0,97 2176 تعرؼ اؼبؤٌسسة جٌيدا ما أنتظره منها؛

 ضعيف 2 0,86 2,46 ت خذ اؼبؤسسة بعُت االعتبار تضارب اؼبصاٌف لدل أصحاب اؼبصلحة فيها؛
 ضعيف 2 0,78 2,61 المجموع

 التفأض ٔأٔلٕٖات التعاون وع  أصحاب املضمحٛ 
اؼبؤٌسسة بعُت االعتبار ترتيبهم حسب عند التعامل مع أصحاب اؼبصلحة ت خذ 

 1 1,04 2193 درجة الٌت ثَت ك الٌت ثٌر بنشاطها؛
 ضعيف

تسعى اؼبؤٌسسة إُف إحداث أقصى توازف فبكن بُت اؼبصاٌف اؼبتضاربة ألصحاب 
 3 0,90 2126  اؼبصلحة فيها؛

 ضعيف

 ضعيف 2 1,10 2143 اؼبصلحة؛سبلك اؼبؤٌسسة قٌوة كبَتة يف التفاكض للت ثَت على مطالب أصحاب 
 ضعيف 3 0,84 2,54 المجموع

 احلٕاز ٔاالضرتاتٗذٗات وع  أصحاب املضمحٛ
 ضعيف 2 1,07 2,53 تقـو اؼبؤٌسسة بالتشاكر معي حوؿ أىٌم القضايا؛

 ضعيف 4 0,93 2,23 تقـو اؼبؤٌسسة بإشراكي يف عملية الرٌقابة؛ 

 ضعيف 3 0,99 2,36  ٌدية؛ت خذ اؼبؤسسة الشكاكل اؼبقٌدمة من طريف 

 ضعيف 5 0,94 2,06 يبكنٍت الوصوؿ إُف صبيع اؼبعلومات اؼبتعٌلقة بنشاط اؼبؤٌسسة بسهولة؛

تضع اؼبؤسسة اسًتاتيجيات كاضحة للتعامل مع أصحاب اؼبصلحة حسب درجة 
 1 1,15 2,63 خطورهتم على نشاطها.

 ضعيف

 ضعيف 4 0,64 2136 المجموع

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثالباحمن إعداد المصدر: 

 تبياف إدارة أصحاب اؼبصلحة االقتصاديُت كاليت بلغ متوٌسطها قيمة أكرب منسفيما عدا العبارة األكُف من ا
كان  متوٌسطات العبارات األخرل ضعيفة بقيم أقٌل من اؼبتوٌسط الفرضي كالذم   ؛3113الفرضي حيث بل   اؼبتوٌسط
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اغبسابية العاٌمة  يف كٌل احملاكر كىو ما أثٌر على اؼبتوٌسطات 2193 ك 2,06كتراكح  ىذه اؼبتوٌسطات بُت  ،3يبلغ 
بالنسبة حملور  2,54 حملورالتطٌلعات، بالنسبة 2,61 بالنسبة حملور ربديد أصحاب اؼبصلحة، 2,93 للمحاكر كاليت بل  

بالنسبة للحوار؛ كعليو فهي تظهر مستول ضعيفا إلدارة أصحاب اؼبصلحة االقتصاديُت يف اؼبؤٌسسة  2136التفاكض ك
 ، إضافة إُف ذلك فهناؾ إصباع على ىذا اؼبستول لدل اؼببحوثُت من خالؿ ضعف قيم االكبرافات اؼبعيارية.اؼببحوثة

 عرض وتحليل بيانات أبعاد التنمية المستدامة .2
زبتلف أسئلة االسبياف بالنسبة للفئة السابقة عنها يف ىذه الفئة، كلعٌل أىٌم االختالفات تكمن يف البعد 
االجتماعي كالبعد البيئي؛ نظرا لالختالؼ يف تصٌورات ىذه الفئة للعالقات مع اؼبؤسسة عن تصٌورات الفئة السابقة، 

 مارسات البيئية.مرةيتها للككذا 
 على الٌنحو اؼبوٌضؤ يف اعبدكؿ اؼبواِف:جاءت ىذه البيانات  عد االقتصادي:عرض وتحليل بيانات الب .أ 

 بيانات البعد االقتصادي في استبيان أصحاب المصلحة االقتصاديين :26الجدول رقم
المتوّسط  البعد االقتضادٙ

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

األىّمية 
 النسبية

مستوى 
 العبازٚ احملٕز الّداللة

 الكفاٞٚ

 ضعيف 4 1,10 2,56 تعمل اؼبؤٌسسة على ربقيق أرباح ؾبزية باست داـ أقٌل للموارد؛

تعمل اؼبؤٌسسة على زبفيض اؽبدر يف اؼبوارد اؼبست دمة بطرؽ 
 ضعيف 3 0,97 2,53 علمية؛

 ضعيف 5 1,02 2,33 ىناؾ ترشيد الستهالؾ الطٌاقة يف اؼبؤٌسسة؛

 اجلٕدٚ
 متوٌسط 1 0,87 3,30 الٌشاملة يف منتجاهتا؛تراعي اؼبؤٌسسة شركط اعبودة 

 متوٌسط 1 0,83 3,30 تعمل اؼبؤٌسسة على التحسُت اؼبستمر ؼبنتجاهتا؛

 األضعاز
 ضعيف 2 1,01 2,93 تعمل اؼبؤٌسسة بنظاـ تسعَت يف متناكؿ اؼبرضى.

 ضعيف 6 1,20 2,30 تتناسب أسعار اؼبؤٌسسة مع أسعار اؼبنتجات األجنبية

 ضعيف 1 0,55 2,75 المجموع
 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

يرل أصحاب اؼبصلحة االقتصاديوف اؼببحوثوف أٌف ىناؾ مستول ضعيفا يف فبارسات البعد االقتصادم يف مؤٌسسة 
؛ ىذا بالٌنظر إُف اؼبتوٌسطات الضعيفة اليت كشف  عنها نتائج االستبياف يف ىذا اعبانب، حيث قبد صيداؿ قسنطينة

أنٌو كباستثناء شركط اعبودة كالتحسُت اؼبستمٌر الٌذين عرفا مستول متوٌسط لكوف قيمتيهما تفوؽ اؼبتوٌسط الفرضي؛ 
ىو ما أثٌر على اؼبتوٌسط العاـ ؽبذا ك  2,93 ك 2,30فإٌف العبارات األخرل كان  متوٌسطاهتا ضعيفة كتراكح  ما بُت 

كعليو فهناؾ مستول ضعيف يف فبارسات البعد االقتصادم يف نظر اؼببحوثُت من  2,75البعد كالٌذم بلغ قيمة ضعيفة 
   كبإصباع تقريبا نظرا لقيم اإلكبرافات اؼبعيارية كذلك. ؛أصحاب اؼبصلحة االقتصاديُت
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 اعبدكؿ اؼبواِف يوٌضؤ ىذه البيانات بالٌتفصيل:عرض وتحليل بيانات البعد االجتماعي:  .ب 
 بيانات البعد االجتماعي في استبيان أصحاب المصلحة االقتصاديين :27الجدول رقم

المتوّسط  البعد االدتىاع٘
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىّمية 
 النسبية

مستوى 
 العبازٚ احملٕز الّداللة

 العدالٛ

ىناؾ عدالة يف عمليات البيع والٌشراء  لدل اؼبؤٌسسة مع 
 6 0,88 1,63 عمالئها و موٌرديها ؛

 ضعيف

 ضعيف 3 1,37 2,33 ال توجد ؿباباة لعميل و موٌرد  على حساب خخر يف اؼبؤٌسسة؛ 
 ضعيف 5 1,14 1,83 تسعى اؼبؤٌسسة إُف زيادة فرص الٌتش يل؛ 

أخالقٗات 

األعىاه 

 ٔاملشازكٛ

 ضعيف 4 0,97 1,86 تتمٌيز عمليات البيع و الشراء  لدل اؼبؤٌسسة بالٌنزاىة؛ 
كافية لتحقيق مبيعات ومشًتيات  أكرب  تقٌدـ اؼبؤٌسسة حوافز 

 7 1,22 1,76 من خالؿ تقدًن منتجات وطلبيات  باستمرارية؛
 ضعيف

 ضعيف 8 0,81 1,56 ت خذ اؼبؤسسة بآراء عمالئها وموٌرديها  يف جوانب نشاطها؛ 

تمبٗٛ 

 االحتٗادات 

تعمل اؼبؤٌسسة على تلبية احتياجات اجملتمع من الٌدكاء  
 1 95, 0 2,70 باستمرارية؛

 ضعيف

 ضعيف 2 1,06 2,36 تقـو اؼبؤٌسسة ب عماؿ خَتية تضامنية لفائدة اجملتمع. 
 ضعيف 3 0,75 2,00 المجموع

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

التعامل مع العمالء كاؼبوٌردين على أهٌنم ؾبموعة متجانسة، مٌت است داـ استبيانُت ال ىبتلفاف إاٌل يف الكلمات اليت ب
. كقد مٌت صبع النتائج كربليلها على يوٌجو للموٌردينحيث أٌف ما بُت قوسُت يف البعدين االجتماعي كالبيئي؛ بُت قوسُت 

أهٌنا ؾبموعة كاحدة، كييظهر اعبدكؿ ضعفا كٌليا يف جوانب العدالة كأخالقيات األعماؿ ككذا تلبية حاجيات اجملتمع 
سبة ك ضعف قيمة مسٌجلة بالن 1,56بالنسبة للمبحوثُت، كىذا ما تؤٌكده اؼبتوٌسطات اغبسابية اليت تراكح  ما بُت 

، ىذه اؼبستويات انعكس  يف متوٌسط لعبارة عدالة عمليات البيع كالٌشراء بالنسبة 2,70و لعبارة توفَت مناصب الٌش ل
كىو ما يعرٌب عن مستول ضعيف ؼبمارسات البعد االجتماعي يف نظر أصحاب اؼبصلحة  2,00عاـ ضعيف بلغ قيمة 

 االقتصاديُت يف مؤسسة صيداؿ قسنطينة. 
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 كؿ اآليت:نربز ىذه البيانات يف اعبدعرض وتحليل بيانات البعد البيئي:  .ج 
 : بيانات البعد البيئي في استبيان أصحاب المصلحة االقتصاديين28الجدول رقم

المتوّسط  البعد الب٠ٗ٘
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىّمية 
 النسبية

مستوى 
 العبازٚ احملٕز الّداللة

االلتصاً 

 املعاٖري 

 متوٌسط 1 0,92 3,10 تلتـز اؼبؤٌسسة بالتشريعات اغبكومية غبماية البيئة؛
 متوٌسط 2 0,95 3,10 تلتـز اؼبؤٌسسة دبعايَت السالمة اؼبتعٌلقة بالبيئة؛

احلدّ وَ 

 التمّٕخ

ىناؾ نتائج ملموسة للربامج اليت تضعها اؼبؤسسة فيما ىبٌص 
 ضعيف 4 1,07 2,53 السليب على البيئة؛األنشطة ذات الٌت ثَت 

 ضعيف 6 1,10 2,13 ىناؾ تطٌور مستمٌر يف تعامل اؼبؤٌسسة مع القضايا البيئية؛
ىناؾ نتائج ملموسة للربامج اليت تضعها اؼبؤسسة فيما ىبٌص 

 ضعيف 5 1,27 2,56 ربسُت طرؽ تسيَت الٌنفايات؛

منتجات صديقة تعمل اؼبؤٌسسة على اغبٌد من التلٌوث بتسويق 
 ضعيف 3 0,95 2,66 للبيئة وتوريد مواد نظيفة ؛

 الٕعٗٛ

 ضعيف 8 1,04 1,86 ىناؾ تكوين بيئي لألفراد داخل اؼبؤٌسسة؛
تعمل اؼبؤٌسسة على التوعية باؼب اطر البيئية للممارسات 

 ضعيف 7 1,11 1,93 اؼبضرٌة هبا.

 ضعيف 2 0,78 2148 المجموع
 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

جاءت نتائج البعد البيئي مشاهبة لنتائج البعد االجتماعي فباستثناء مراعاة اؼبؤٌسسة للتشريعات اغبكومية كاليت 
 2,66كقيمة دنيا ك 1,86 عرف  العبارات األخرل ضعفا يف متوٌسطاهتا تراكح بُت ،3,10بل   مستول متوٌسط بػػػ

يف اؼبمارسات البيئية يف  ادبعٌت أٌف ىناؾ ضعف 2148 ما أنتج متوٌسطا عاما ضعيفا للبعد البيئي بلغ ولكقيمة قص
اب اؼبصلحة االقتصاديُت، ىذا كتفاكت  مستويات ىذا الضعف بُت ـبتلف حاؼبؤٌسسة اؼببحوثة من جهة نظر أص

 اؼببحوثُت كىو ما تظهره االكبرافات اؼبعيارية.

 أصحاب المصلحة االقتصاديين وأبعاد التنمية المستدامةالعالقة بين إدارة  .3
 قة بينها.البعد عرض كربليل نتائج مت ٌَتم الٌدراسة بالنسبة الستبياف ىذه الفئة نقـو فيما يلي بتحليل الع

يف الختبار العالقة بُت إدارة أصحاب اؼبصلحة االقتصاديُت كفبارسات أبعاد التنمية اؼبستدامة  معامالت االرتباط: .1
 كاعبدكؿ اؼبواِف يبٌُت ىذا الٌتحليل: اؼبؤٌسسة ؿبٌل الدراسة نقـو بتحليل معامالت االرتباط عند مستول الثٌقة اؼبعتمد.
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 معامالت االرتباط بين أدارة أصحاب المصلحة االقتصاديين وأبعاد التنمية المستدامة :29الجدول رقم
 إدارة أصحاب المصلحة االقتصاديين                          

 القرار مستوى الّداللة معامل االرتباط بيرسون أبعاد التمية المستدامة                             

 داؿٌ  0,000 0,71 البعد االقتصادم

 داؿٌ  0,000 0,64 البعد االجتماعي

 داؿٌ  0,005 0,49 البعد البيئي
 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

َف زبتلف معامالت االرتباط بالنسبة إلدارة أصحاب اؼبصلحة االقتصاديُت كأبعاد التنمية اؼبستدامة كثَتا عنها 
بالنسبة ألصحاب اؼبصلحة التنظيميُت، حيث عرٌبت عن ارتباط موجب كقوٌم بالنسبة للبعد االقتصادم كارتباط 

   .0,49 بة للبعد االجتماعي، غَت أهٌنا أظهرت ضعفا يف ىذه العالقة مع البعد البيئي حيث بلغ اؼبعاملمتوٌسط بالنس
 نموذج ومعامالت االنحدار إلدارة أصحاب المصلحة االقتصاديين وأبعاد التنمية المستدامة .2

التنظيميُت، كعليو البٌد أٌكال من نٌتبع نفس اػبطوات اليت قمنا هبا يف النماذج السابقة بالنسبة إلصحاب اؼبصلحة 
 الت ٌكد من صالحية تطبيق الٌنموذج.

 البٌد من تفٌحص اؼبعنوية الكٌلية للنموذج مثٌ تتٌبع اؼبعنوية اعبزئية.أّوالّ: التأّكد من صالحية نموذج اإلنحدار الخّطي: 
I. )المعنوية الكّلية للنموذج: اختبار )ف(F- Test): 

على  " "، "إج"، "إؽ" :االقتصادم، االجتماعي كالبيئيالتنمية اؼبستدامة بعاد بالٌنسبة  أل زو مرٌ نٌتبع نفس ال
  :التواِف فيكوف جدكؿ اختبار وؼ  كالتاِف

 اختبار فيشر للمعنوية الكّلية بالنسبة لنماذج أصحاب المصلحة االقتصاديين: 30الجدول رقم

 المحسوبة(   Fقيمة ) الّداللة
متوّسط مجموع 

 المربّعات
درجات 
مصدر التباين في  مجموع المربّعات الحّرية

 ذجانمال
 إؽ إج    إؽ إج   إؽ إج   إؽ إج  

0,00 0,00 0,00 9,29 19,84 28,97 4,47 

0,48 

6,85 

0,34 

4,54 

0,15 

1 

28 

29 

4,47 

13,47 

17,94 

6,85 

9,67 

16,52 

4154 

4139 

8,93 

 االنحدار
 الخطأ

 المجموع

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

احملسوبة عند درجات اغبرٌية اؼبوٌضحة يف اعبدكؿ أقٌل من قيمها اعبدكلية، كباعتبار كذلك أٌف ( F) دبا أٌف قيم
    بل   قيم صفرية كىي أقٌل من اػبط  اؼبسموح بو يف الٌدراسة؛ فهناؾ معنوية كٌلية للنموذج.مستويات اؼبعنوية 

II.اعتدالية التوزيع االحتمالي للبواقي Normality Test 
 باالعتماد على الٌرموز السابقة بالٌنسبة لألبعاد يكوف جدكؿ اعتدالية التوزيع كاآليت:
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 نماذج أصحاب المصلحة االقتصاديين: اعتدالية التوزيع في 35الجدول رقم
 

 البيان
 الّداللة درجات الحّرية إحصاء االختبار

 بي  إج إق بي  إج إق بي إج إق
 0,20 0,20 0,10 30 30 30 0,20 0,08 0,14 سميرنوف-اختبار كلومجروف

 0,08 0,54 0,12 30 30 30 0,93 0,97 0,90 شابيرو-اختبار ويلك

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

 30عند درجات حرٌية تقٌدر بػػػ 0,05اؼبسموح بو كاؼبقٌدر بػػكيوٌضؤ اعبدكؿ احتماالت أكرب من مستول اػبط  
  ىذا الٌشرط يؤٌكده الٌشكل الٌتاِف: كعليو فالبواقي تتبع التوزيع الطبيعي كالشرط الثاين من شركط تطبيق النماذج متوٌفر.

 : اعتدالية التوزيع )نماذج أصحاب المصلحة االقتصاديين(30الّشكل رقم

 
 البعد البيئي                    البعد االجتماعي                                 البعد االقتصادي                 

 SPSS 20ـبرجات التحليل بواسطة المصدر: 

تظهر صبيع األشكاؿ أٌف القيم تتوزٌع بشكل منتظم يبكن سبييزه بوضوح حوؿ اؼبستقيم كعليو فهي تؤٌكد ما توٌصلنا 
 خالؿ الطريقة اغبسابية.إليو من 

III. :)تجانس البواقي )ثبات تباين األخطاء 
 للتحٌقق من ىذا الٌشرط است دمنا األشكاؿ البيانية التالية كاليت توٌضؤ تباين البواقي:

 ثبات تباين األخطاء )نماذج أصحاب المصلحة االقتصاديين( :35الّشكل رقم

 
 البعد البيئي                   البعد االجتماعي                           البعد االقتصادي                        

 SPSS 20ـبرجات التحليل بواسطة المصدر: 
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تتوزٌع قيم البواقي يف األشكاؿ البيانية بشكل عشوائي كغَت منتظم حوؿ اؼبستقيم الٌذم يفصل بُت القيم اؼبوجبة 
 كوبٌقق الشرط الثٌالث من شركط تطبيق النماذج.كالٌسالبة كعليو فتباين ىذه األخطاء ثاب  

بعد التحٌقق من شركط ثانيا: نماذج االنحدار إلدارة أصحاب المصلحة االقتصاديين وأبعاد التنمية المستدامة: 
 صالحية تطبيق مباذج اإلكبدار نقـو بتتٌبع اؼبعنوية اعبزئية ؽبذه النماذج عن طريق اعبدكؿ الٌتاِف:

 ذج االنحدار إلدارة أصحاب المصلحة االقتصاديين وأبعاد التنمية المستدامة: نما32الجدول رقم

المتغّير 
 التابع

 معامل
 التحديد

 النموذج
 tقيمة  المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية

المحسو 
 بة

مستوى 
معامالت  الداللة

 المعادلة
الخطأ غير 

 Betaمعامل  المعياري

البعد 
 0,49 االقتصادي

 0,007 2,917  0,337 0,982 اعبزء الثاب 

 0,000 5,383 0,713 0,128 0,687 اؼبت ٌَت اؼبستقلٌ 

البعد 
 0,39 االجتماعي

 0,743 0,332-  0,500 0,166- اعبزء الثاب 

 0,000 4,454 0,644 0,189 0,844 اؼبت ٌَت اؼبستقلٌ 

 0,24 البعد البيئي
 0,225 1,240  0,590 0,731 اعبزء الثاب 

 0,005 3,048 0,499 0,224 0,681 اؼبت ٌَت اؼبستقلٌ 

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

 كقيم 0,05بالٌنظر إُف مستويات الٌداللة اػباٌصة باؼبت ٌَتات اؼبستقٌلة قبد أهٌنا كٌلها دالة عند مستول معنوية يقٌدر بػػ
كبالٌتاِف فاؼبعنوية اعبزئية للنماذج تعزل إُف اؼبت ٌَتات اؼبستقٌلة ورغم أنٌو يف البعد  اعبدكلية ااحملسوبة أقٌل من قيمه  tو

من  %49يظهر من معامالت التحديد اؼبعٌدلة أٌف االقتصادم توجد داللة كذلك يف اعبزء الثاب  من اؼبعادلة ، ك 
دم تعزل إُف إدارة العالقة مع أصحاب اؼبصلحة االقتصاديُت، كما تعزل ؽبذه الت ٌَتات اليت تطرأ على البعد االقتصا

يف البعد البيئي. كعليو فهناؾ قدرة تفسَتية  %24من الت ٌَتات اليت تطرأ على البعد االجتماعي ك %39األخَتة أيضا 
 Dimeco=0,687MP+0,982للنماذج. كجاءت معادالت مستقيمات اإلكبدار على النحو اآليت:              

Dimsoc=0,844MP-0,166  

Dimenvir=0,681MP+0,731 

  كمنو فهناؾ داللة معنوية على كجود دكر إلدارة أصحاب اؼبصلحة االقتصاديُت يف تفعيل أبعاد التنمية اؼبستدامة.
 المطلب الثّالث: عرض وتحليل بيانات استبيان أصحاب المصلحة المجتمعيين

استكماال لتحليل بيانات االستبياف كإلضفاء مصداقية على نتائج الٌدراسة كاف علينا األخذ بعُت االعتبار لفئة 
 أصحاب اؼبصلحة اجملتمعيُت يف كٌل جوانب التنمية اؼبستدامة كإدارة أصحاب اؼبصلحة يف اؼبؤسسة ؿبٌل الٌدراسة. 

 عرض وتحليل بيانات إدارة أصحاب المصلحة المجتمعيين .أ 
نست دـ كذلك مقاييس الٌنزعة اؼبركزية باحتساب متوٌسطات العبارات كاغبكم عليها من خالؿ اؼبتوٌسط فرضي 

 كاعبدكؿ التاِف يبٌُت بيانات إدارة أصحاب اؼبصلحة اجملتمعيُت.. 3كاؼبتمٌثل يف القيمة اغبيادية كاليت تبلغ 
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 المجتمعيين : بيانات إدارة أصحاب المصلحة33الجدول رقم

 حتدٖد أصحاب املضمحٛ
المتوّسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىّمية 
 النسبية

مستوى 
 الّداللة

 ضعيف 1 840, 2,20 تعرؼ اؼبؤٌسسة جٌيدا أٌنٍت من أصحاب اؼبصلحة فيها؛
لدل  تقـو اؼبؤٌسسة بتحديد أصحاب اؼبصلحة من اؼبستفيدين كاؼبتضٌررين

 ضعيف 2 76 ,0 1,96 ؛إنشاء مشركع جديد

 ضعيف 2 0,80 1,96 تست دـ اؼبؤٌسسة طرقا علمية لتحديد أصحاب اؼبصلحة فيها؛ 
 ضعيف 1 0,55  2,04 المجموع

 تطمّعات ٔاحتٗادات أصحاب املضمحٛ
 ضعيف 1 0,81 1,86 تعرؼ اؼبؤٌسسة جٌيدا ما أنتظره منها؛

 ضعيف 2 0,67 1,60 ت خذ اؼبؤسسة بعُت االعتبار تضارب اؼبصاٌف لدل أصحاب اؼبصلحة فيها؛
 ضعيف 3 65 ,0 1,73 المجموع

 التفأض ٔأٔلٕٖات التعاون وع  أصحاب املضمحٛ 
عند التعامل مع أصحاب اؼبصلحة ت خذ اؼبؤٌسسة بعُت االعتبار ترتيبهم 

 1 2,82 2,06 حسب درجة الٌت ثَت ك الٌت ثٌر بنشاطها؛
 ضعيف

اؼبصاٌف اؼبتضاربة تسعى اؼبؤٌسسة إُف إحداث أقصى توازف فبكن بُت 
 3 0,62 1,50  ألصحاب اؼبصلحة فيها؛

 ضعيف

 ضعيف 2 0,84 1,66 سبلك اؼبؤٌسسة قٌوة كبَتة يف التفاكض للت ثَت على مطالب أصحاب اؼبصلحة؛
 ضعيف 2 0,61 1,74 المجموع

 احلٕاز ٔاالضرتاتٗذٗات وع  أصحاب املضمحٛ
 ضعيف 2 0,82 1,73 تقـو اؼبؤٌسسة بالتشاكر معي حوؿ أىٌم القضايا؛

 ضعيف 4 0,57 1,53 تقـو اؼبؤٌسسة بإشراكي يف عملية الرٌقابة؛ 

 ضعيف 3 0,57 1,56 ت خذ اؼبؤسسة الشكاكل اؼبقٌدمة من طريف  ٌدية؛

 ضعيف 3 0,77 1,56 يبكنٍت الوصوؿ إُف صبيع اؼبعلومات اؼبتعٌلقة بنشاط اؼبؤٌسسة بسهولة؛

للتعامل مع أصحاب اؼبصلحة حسب  تضع اؼبؤسسة اسًتاتيجيات كاضحة
 1 0,91 1,83 درجة خطورهتم على نشاطها.

 ضعيف

 ضعيف 4 0,45 1,61 المجموع

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 
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باؼبقارنة مع نتائج ؿباكر إدارة أصحاب اؼبصلحة قبد أٌف إدارة أصحاب اؼبصلحة اجملتمعيُت سٌجل  أضعف 
كىي أقٌل من اؼبتوٌسط  2,04ك 1,61فإذا ما تفٌحصنا اؼبتوٌسطات اغبسابية العامة للمحاكر قبدىا تًتاح بُتالنتائج، 

سواءن دبقارنتو مع مستول  صيداؿ قسنطينة ضعيف  يفُتالفرضي؛ كعليو فمستول إدارة أصحاب اؼبصلحة اجملتمعي
الفئتُت السابقتُت أك مقارنة باؼبتوٌسط الفرضي. كما أٌف االكبرافات اؼبعيارية تعرٌب على إصباع كبَت على ىذا اؼبستول من 

يث األنبية ًقبل اؼببحوثُت. لكن ذبدر اإلشارة إُف أٌف ؿبور ربديد أصحاب اؼبصلحة وبتٌل اؼبراتب األكُف دائما من ح
 النسبية سواء يف ىذه الفئة أك يف الفئتُت السابقتُت.

 عرض وتحليل بيانات أبعاد التنمية المستدامة .ب 
اجملتمعيُت، كنبدأىا بالبعد  ةكنوٌضؤ ىنا بيانات ىذه األبعاد حسب إجابات اؼببحوثُت من أصحاب اؼبصلح

 االقتصادم.
 اِف يوٌضؤ ىذه البيانات:اعبدكؿ اؼبو : البعد االقتصاديعرض وتحليل بيانات  .أ 

 : بيانات البعد االقتصادي في استبيان أصحاب المصلحة المجتمعيين34الجدول رقم

المتوّسط  البعد االقتضادٙ
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىّمية 
 النسبية

مستوى 
 العبازٚ احملٕز الّداللة

 الكفاٞٚ

 ضعيف 3 0,85 1,76 أقٌل للموارد؛تعمل اؼبؤٌسسة على ربقيق أرباح ؾبزية باست داـ 

تعمل اؼبؤٌسسة على زبفيض اؽبدر يف اؼبوارد اؼبست دمة بطرؽ 
 ضعيف 4 0,69 1,73 علمية؛

 ضعيف 6 0,72 1,60 ىناؾ ترشيد الستهالؾ الطٌاقة يف اؼبؤٌسسة؛

 اجلٕدٚ
 ضعيف 1 0,80 2,33 تراعي اؼبؤٌسسة شركط اعبودة الٌشاملة يف منتجاهتا؛

 ضعيف 1 0,75 2,33 اؼبؤٌسسة على التحسُت اؼبستمر ؼبنتجاهتا؛تعمل 

 األضعاز
 ضعيف 2 0,85 2,03 تعمل اؼبؤٌسسة بنظاـ تسعَت يف متناكؿ اؼبرضى.

 ضعيف 5 0,84 1,66 تتناسب أسعار اؼبؤٌسسة مع أسعار اؼبنتجات األجنبية

 ضعيف 3 0,40 1,92 المجموع

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

َف تكن نتائج فبارسات البعد االقتصادم أحسن حاال من نتائج إدارة أصحاب اؼبصلحة، حيث سٌجلنا نتائج ىي 
؛ فإذا ما الحظنا اؼبتوٌسطات اغبسابية؛ قبد أهٌنا تقٌل عن اؼبتوٌسط الفرضي، ىذه األضعف مقارنة بالفئتُت السابقتُت

جٌدا ؼبمارسات ىذا البعد يف  اما يعٍت أٌف ىناؾ مستول ضعيف 1,92تقٌل بكثَت فقد بلغ اؼبتوٌسط العاـ قيمة اؼبرٌة 
. ىذا كقد بل   االكبرافات مستويات ضعيفة ما يعٍت اؼبؤسسة اؼببحوثة من كجهة نظر أصحاب اؼبصلحة اجملتمعيُت

  إصباع حوؿ ىذا اؼبستول لديهم. أنٌو ال توجد فركؽ كثَتة يف إجابات اؼببحوثُت أم أٌف ىناؾ
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 كنربزىا يف اعبدكؿ التاِف:عرض وتحليل بيانات البعد االجتماعي:  .ب 
 : بيانات البعد االجتماعي في استبيان أصحاب المصلحة المجتمعيين35الجدول رقم

المتوّسط  البعد االدتىاع٘
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىّمية 
 النسبية

مستوى 
 العبازٚ احملٕز الّداللة

 العدالٛ

 ضعيف 6 0,99 1,80 ىناؾ عدالة يف توزيع نتائج الٌنشاط بالنسبة للمؤٌسسة؛
 ضعيف 3 1,38 2,34 ال توجد ؿباباة عند كجود فرص للتش يل يف اؼبؤٌسسة؛ 

تراعي اؼبؤٌسسة شركط الكفاءة ال غَت عند استقطاب اليد 
 5 1,16 1,86 العاملة؛ 

 ضعيف

 أخالقٗات

األعىاه 

 ٔاملشازكٛ

 ضعيف 4 1,03 1,96 تتمٌيز أنشطة اؼبؤٌسسة بالٌنزاىة؛ 
ربرص اؼبؤٌسسة على سالمة اؼبستهلكُت بتوفَت اؼبعلومات  

 7 1,20 1,73 الكافية عن منتجاهتا؛
 ضعيف

تقـو اؼبؤٌسسة بالعمل التشاركي وصبعيات ضباية اؼبستهلك  
 8 0,85 1,63 مع اجملتمع يف جوانب نشاطها؛

 ضعيف

تمبٗٛ 

 حتٗادات اال

تعمل اؼبؤٌسسة على تلبية احتياجات اجملتمع من الٌدكاء  
 1 0,94 2,73 باستمرارية؛

 ضعيف

 ضعيف 2 1,10 2,40 تقـو اؼبؤٌسسة ب عماؿ خَتية تضامنية لفائدة اجملتمع. 
 ضعيف 2 0,72 2,01 المجموع

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

يف فبارسات البعد االجتماعي من كجهة نظر اؼببحوثُت من أصحاب اؼبصلحة  اأظهر االستبياف مستول ضعيف
كىي قيمة تقٌل عن اؼبتوٌسط الفرضي ككان  االكبرافات اؼبعيارية تدٌؿ  2,01 ؛ حيث بلغ متوٌسطو العاـ قيمةُتاجملتمعي

، كباعتبار فبارسات ىذا األخَت تعتمد بشكل كبَت اختالفات يف مستول اؼببحوثُت فيما يتعٌلق هبذا البعدعلى كجود 
على تسيَت العالقات اإلجتماعية مع أصحاب اؼبصلحة وخاٌصة اجملتمعيُت  فضعف مستواه يدٌؿ على أٌف اؼبؤسسة ال 

  هتتم بالشكل الاٌلـز ؽبذه العالقات.   
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  كنورد ىذه البيانات يف اعبدكؿ اؼبواِف:بيانات البعد البيئي:  عرض وتحليل .ج 
 : بيانات البعد االجتماعي في استبيان أصحاب المصلحة المجتمعيين36الجدول رقم

المتوّسط  البعد الب٠ٗ٘
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىّمية 
 النسبية

مستوى 
 العبازٚ احملٕز الّداللة

االلتصاً 

  املعاٖري

 متوٌسط 1 0,93 3,13 تلتـز اؼبؤٌسسة بالتشريعات اغبكومية غبماية البيئة؛
 متوٌسط 1 0,93 3,13 تلتـز اؼبؤٌسسة دبعايَت السالمة اؼبتعٌلقة بالبيئة؛

احلدّ وَ 

 التمّٕخ

ىناؾ نتائج ملموسة للربامج اليت تضعها اؼبؤسسة فيما ىبٌص 
 ضعيف 4 1,07 2,56 األنشطة ذات الٌت ثَت السليب على البيئة؛

 ضعيف 3 1,24 2,63 ىناؾ تطٌور مستمٌر يف تعامل اؼبؤٌسسة مع القضايا البيئية؛
ىناؾ نتائج ملموسة للربامج اليت تضعها اؼبؤسسة فيما ىبٌص 

 ضعيف 3 1,24 2,63 ربسُت طرؽ تسيَت الٌنفايات؛

تعمل اؼبؤٌسسة على اغبٌد من التلٌوث بتسويق منتجات صديقة 
 ضعيف 2 1,09 2,96 وتوريد مواد نظيفة ؛ للبيئة

 الٕعٗٛ

 ضعيف 6 1,15 2,03 ىناؾ تكوين بيئي لألفراد داخل اؼبؤٌسسة؛
تعمل اؼبؤٌسسة على التوعية باؼب اطر البيئية للممارسات اؼبضرٌة 

 ضعيف 5 1,35 2,36 هبا.

 ضعيف 1 0,78 2,50 المجموع
 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

مػػن خػػالؿ تتبٌػػع نتػػائج البعػػد البيئػػي يف اسػػتبيانات الفئػػات الػػثالث مػػن أصػػحاب اؼبصػػلحة قبػػد أٌف عبػػارات االلتػػزاـ 
عرؼ متوٌسطات ال ب س هبا، فقد بل   ىػذه اؼبتوٌسػطات يف اعبػدكؿ أعػاله قيمػة متوٌسػطة أكػرب مػن تباؼبعايَت التشريعية 

كىػػي  2,50 كثػػَتا علػػى اؼبتوسػػط العػػاـ كالػػٌذم بلػػغف متوٌسػػطات العبػػارات األخػػرل أثٍّػػر  ٌسػػط الفرضػػي؛ غػػَت أٌف ضػػعاؼبتو 
قيمػة أقػٌل مػن اؼبتوسػط الفرضػي، كعليػػو فمسػتول فبارسػات البعػد البيئػي يف اؼبؤسسػػة مػن كجهػة نظػر أصػحاب اؼبصػػلحة 

  اجملتمعيوف ضعيف.
 المجتمعيين وأبعاد التنمية المستدامةالعالقة بين إدارة أصحاب المصلحة  .4

لدراسة العالقة بُت مت ٌَتم الٌدراسة كذلك يف استبياف ىذه الفئة كاف علينا اختبارىا دبعامالت االرتباط كمباذج 
 االكبدار.

باست داـ معامالت االرتباط عند مستول الٌداللة اؼبعموؿ بو يف الٌدراسة كان  النتائج   معامالت االرتباط: .أ 
 كالٌتاِف:
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 : معامالت االرتباط في استبيان أصحاب المصلحة المجتمعيين37الجدول رقم
 مجتمعيينإدارة أصحاب المصلحة ال                              

                  أبعاد التمية المستدامة            
 القرار مستوى الّداللة معامل االرتباط بيرسون

 داؿٌ  0,000 0,66 البعد االقتصادم

 داؿٌ  0,000 0,61 البعد االجتماعي

 داؿٌ  0,004 0,51 البعد البيئي
 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

 .كجود عالقة متوٌسطة موجبة بُت مت ٌَت الدراسة اؼبستقٌل كأبعاد التنمية اؼبستدامةأبرزت نتائج معامالت االرتباط 
 نماذج ومعامالت االنحدار إلدارة أصحاب المصلحة المجتمعيين وأبعاد التنمية المستدامة .ب 

 لتتٌبع اؼبعنوية اعبزئية يف النماذج نتبع نفس اػبطوات اليت اتبعناىا يف مباذج الفئتُت السابقتُت.
للت ٌكد من صالحية تطبيق الٌنموذج نتبع نفس اػبطوات كما أّوالّ: التأّكد من صالحية نموذج اإلنحدار الخّطي: 

  يف مباذج الفئات السابقة.
I. )المعنوية الكّلية للنموذج: اختبار )ف(F- Test): 

فيكوف جدكؿ اختبار  التنمية اؼبستدامة يف اعبدكؿ بنفس رموز جداكؿ اؼبعنوية الكٌلية للفئتُت السابقتُت، بعادنرمز أل
 :  وؼ  كالتاِف

 اختبار فيشر للمعنوية الكّلية لنماذج أصحاب المصلحة المجتمعيين :38الجدول رقم

 
 المحسوبة(   Fقيمة ) الّداللة

متوّسط مجموع 
 المربّعات

درجات 
مصدر التباين  مجموع المربّعات الحّرية

ذج افي نم
 إؽ إج    إؽ إج   إؽ إج   إؽ إج   االنحدار

0,00 0,00 0,00 10,14 17,04 22,42 4,78 

0,71 

5,83 

0,21 

2,15 

0,96 

1 

28 

29 

4,73 

13,19 

17,98 

5,83 

9,59 

15,42 

2,15 

2,69 

4,84 

 االنحدار
 الخطأ

 المجموع

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

أقٌل من قيمها اعبدكلية دبستول داللة أقٌل من  احملسوبة    Fوكان  قيم   ؛عند درجات اغبرٌية اؼببٌينة يف اعبدكؿ
 ؛ كعليو فهناؾ معنوية كٌلية يف النماذج ما يسمؤ لنا بتطبيقها.مستول اػبط  اؼبعتمد يف الٌدراسة

II.اعتدالية التوزيع االحتمالي للبواقي Normality Test 
 كاآليت:باالعتماد على نفس الٌرموز بالٌنسبة لألبعاد يكوف جدكؿ اعتدالية التوزيع  
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 في نماذج أصحاب المصلحة المجتمعيين اعتدالية التوزيع االحتمالي للبواقي: 39الجدول رقم

 
 البيان

 الّداللة درجات الحّرية إحصاء االختبار
 بي  إج إق بي  إج إق بي إج إق

 0,20 0,20 0,20 30 30 30 0,09 0,09 0,07 سميرنوف-اختبار كلومجروف

 0,61 0,25 0,92 30 30 30 0,97 0,95 0,98 شابيرو-اختبار ويلك

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

لفرض اكعليو فهي غَت دالة ما يعٍت أنٌنا نقبل  ؛يف الٌدراسة اػبط مستول يوٌضؤ اعبدكؿ مستويات داللة أكرب من 
  .األشكاؿ البيانية للتوزيعاتالقائل باعتدالية توزيع البواقي يف الٌنماذج. كللت ٌكد من ذلك نستعرض 

 : اعتدالية توزيع البواقي في نماذج أصحاب المصلحة المجتمعيين32الّشكل رقم

   
 البعد البيئي                    البعد االجتماعي                             البعد االقتصادي                  

 SPSS 20ـبرجات التحليل بواسطة المصدر: 

 تبع التوزيع الطبيعي باعتبارىا تتوزٌع بكل منتظم حوؿ مستقيم االكبدار. تقيم التؤٌكد األشكاؿ البيانية على أٌف 
III. :)تجانس البواقي )ثبات تباين األخطاء 

 للتحٌقق من ثبات تباين البواقي نتفٌحص األشكاؿ البيانية اليت زبترب ذبانس ىذا التباين فيما يلي:
 : ثبات تباين األخطاء في نماذج أصحاب المصلحة المجتمعيين33الّشكل رقم

 

 البعد البيئي                   البعد االجتماعي                              البعد االقتصادي                      
 SPSS 20ـبرجات التحليل بواسطة المصدر: 
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أظهرت األشكاؿ البيانية توزيعا غَت منتظم لقيم البواقي حوؿ اؼبستقيم الٌذم يفصل بُت القيم اؼبوجبة كالسالبة يف 
 متجانس. والتباين ما يعٍت أنٌ 

بعد توٌفر الشركط يف ثانيا: نماذج االنحدار: إدارة أصحاب المصلحة المجتمعيين وأبعاد التنمية المستدامة: 
 النماذج نقـو بتتٌبع اؼبعنوية اعبزئية ؽبا كفق اعبدكؿ التاِف:

 ن وأبعاد التنمية المستدامةيإدارة أصحاب المصلحة المجتمعي: المعنوية الجزئية لنماذج 40الجدول رقم

متغّير ال
 التابع

 معامل
 النموذج التحديد

 tقيمة  المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية
المحسو 

 بة

مستوى 
معامالت  الداللة

 المعادلة
الخطأ غير 

 Betaمعامل  المعياري

البعد 
 0,42 االقتصادي

 0,010 2,750  0,261 0,718 اعبزء الثاب 

 0,000 4,736 0,667 0,145 0,685 اؼبت ٌَت اؼبستقلٌ 

البعد 
 0,35 االجتماعي

 0,863 0,174  0,493 0,085 اعبزء الثاب 

 0,000 4,129 0,615 0,273 1,127 اؼبت ٌَت اؼبستقلٌ 

 0,24 البعد البيئي
 0,218 1,260  0,578 0,728 اعبزء الثاب 

 0,004 3,185 0,516 0,320 1,020 اؼبت ٌَت اؼبستقلٌ 

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثالباحمن إعداد المصدر: 

يظهر اعبدكؿ أنٌو ال توجد معنوية يف اعبزء الثاب  يف معادالت االكبدار لكٌل األبعاد من خالؿ ربقيقها 
كان  دالة   اؼبستقلٌ . كما أٌف احتماالت اؼبت ٌَت 0,05الحتماالت أكرب من اػبط  اؼبسموح بو يف الدراسة كاؼبقٌدر بػػ
كبالٌرجوع   احملسوبة اليت كان  أقٌل من قيمو اعبدكلية. tبقيم صفرية أقٌل من معنوية الٌدراسة كما يؤٌكد ذلك ىو قيم و

إُف معامالت االكبدار اؼبتعٌلقة بنماذج أصحاب اؼبصلحة اجملتمعيُت قبد أهٌنا أضعف منها يف الفئتُت السابقتُت؛ حيث 
للت ٌَتات اليت تطرأ على البعد االقتصادم، االجتماعي  %24ك %35، %42ؼبستقٌل لنسب سٌجلنا تفسَتا للمت ٌَت ا

كجاءت كالبيئي على التواِف، لكن رغم ذلك فهناؾ قدرة تفسَتية للنماذج دبعٌت أٌف ىذا الٌشرط متوٌفر يف النماذج. 
 Dimeco=0,685MP+0,718                                            معادالت اإلكبدار على الشكل التاِف:

Dimsoc=1,127 MP+0,085 

Dimenvir=1,020 MP+0,728 

إلدارة أصحاب اؼبصلحة اجملتمعُت يف تفعيل أبعاد التنمية اؼبستدامة  كعليو فهناؾ دكر ذك داللة معنوية على كجود دكر
 يف صيداؿ قسنطينة.

 قة مع أصحاب المصلحة ككل(المطلب الّرابع: عرض وتحليل البيانات الكّلية )إدارة العال
بعد عرض كربليل بيانات كٌل استبياف من استبيانات أصحاب اؼبصلحة حسب الفئات كلٌّ على حدل، ن يت ىنا 

 لتحليلها ؾبتمعة؛ أم ربليل بيانات االستبياف الكٌلي لعينة الٌدراسة ؾبتمعة. 
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 عرض وتحليل البيانات الكلية إلدارة أصحاب المصلحة .1
من بيانات  السابق يف ربليل بيانات أصحاب اؼبصلحة تبعا للفئات الثالث؛ نكمل ربليلنا ابتداءن حسب الًتتيب 

 إدارة أصحاب اؼبصلحة كاليت نوٌضحها يف ىذا اعبدكؿ:
 : البيانات الكّلية إدارة أصحاب المصلحة45الجدول رقم

 الّداللةمستوى  األىمية النسبية االنحراف المعياري المتوّسط الحسابي احملٕز

 ضعيف 1 0,63 2,95 حتدٖد أصحاب املضمحٛ

 ضعيف 2 0,76 2,63 تطمّعات أصحاب املضمحٛ

 ضعيف 3 0,78 2,57 التفأض ٔأٔلٕٖات التعاون

 ضعيف 4 0,60 2,40 احلٕاز ٔاالضرتاتٗذٗات

 ضعيف  0,53 2,60 إدازٚ أصحاب املضمحٛ

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

يلٌ ص ىذا اعبدكؿ نتائج إدارة أصحاب اؼبصلحة بفئاهتا الثالث ؾبتمعة يف مت ٌَت كٌلي مستقل، كاؼبالحظ أٌف 
ىناؾ مستول ضعيف ؼبمارسات ىذه اإلدارة يف صيداؿ قسنطينة؛ كالٌذم تبٌينو متوٌسطات احملاكر كاليت بل   قيما أقٌل 

ما يعكس اؼبستول الضعيف إلدارة  2,60 توٌسط الفرضي، ككٌل ىذه القيم انعكس  يف متوٌسط عاـ بلغمن اؼب
 أصحاب اؼبصلحة يف اؼبؤسسة اؼببحوثة. 

 عرض وتحليل البيانات الكلية ألبعاد التنمية المستدامة .2
 يف االستبياف الكٌلي كان  نتائج األبعاد الثالثة حسب ما ىو موٌضؤ يف اعبدكؿ كالتاِف: 

 أبعاد التنمية المستدامة في االستبيان الكّلي : بيانات42الجدول رقم

 مستوى الّداللة األىمية النسبية االنحراف المعياري المتوّسط الحسابي األبعاد

 ضعيف 1 0,50 2,78 البعد االقتصادم
 ضعيف 2 0,79 2,27 البعد االجتماعي

 ضعيف 1 0,80 2,78 البعد البيئي
 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

أظهرت النتائج الكٌلية ألبعاد التنمية اؼبستدامة اعتمادا على كٌل االستبيانات اػباصة بالفئات الثالث ؾبتمعة 
مستويات ضعيفة يف فبارسات أبعاد التنمية اؼبستدامة، حيث بل   اؼبتوٌسطات اغبسابية قيما أقٌل من اؼبتوٌسط 

فبارسات البعد االجتماعي الذم بلغ متوٌسطو اؼبستول  كسٌجل  أضعف اؼبستويات يف ،3الفرضي الذم يبلغ القيمة 
 .2,78بينما بلغ البعداف اؼبتبقياف قيمة متساكية بػػ 2,27األضعف بقيمة 

 العالقة بين إدارة أصحاب المصلحة وأبعاد التنمية المستدامة في االستبيان الكّلي .3
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 االكبدار  كان  النتائج كما يلي:باست داـ نفس اؼبعامالت ومعامالت االرتباط كمباذج كمعامالت 
 جاءت معامالت االرتباط على النحو التاِف: معامالت االرتباط: .أ 

 : معامالت االرتباط في االستبيان الكّلي43الجدول رقم

 إدارة أصحاب المصلحة                 
 مستوى الّداللة معامل االرتباط أبعاد التنمية المستدامة

 0,000 0,72 البعد االقتصادم

 0,000 0,65 البعد االجتماعي

 0,000 0,51 البعد البيئي

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

يظهر جدكؿ معامالت االرتباط كجود عالقة ارتباط قويٌة بُت إدارة أصحاب اؼبصلحة كالبعد االقتصادم يف 
 0,65كعالقة ارتباط متوٌسط يف كٌل من البعد االجتماعي كالبيئي بقيمة  0,72اؼبؤٌسسة اؼببحوثة دبعامل ارتباط يبلغ 

 .0,05تول خط  على التواِف ككٌل ىذه اؼبعامالت كان  دالة عند مس 0,51ك
 نماذج ومعامالت االنحدار الكّلية إلدارة أصحاب المصلحة وأبعاد التنمية المستدامة .ب 

 كنبدأ أيضا باختبار صالحية النموذج قبل تطبيقو كما يلي:
  كالتاِف: باختبار اؼبعنوم الكٌلية ءن بد نٌتبع نفس اػبطوات الختبار صالحية الٌنموذجذج: اشروط صالحية النمأّوال: 

I. )المعنوية الكّلية للنموذج: اختبار )ف(F- Test): 
باتباع نفس خطوات اختبار صالحية النماذج كاف علينا أيضا اختبار اؼبعنوية الكٌلية لنماذج االكبدار الكٌلية، 

  كباتباع نفس الٌرموز حصلنا على اعبدكؿ التاِف:

 للنماذج فيشر للمعنوية الكّلية : اختبار 44الجدول رقم

مصدر  مجموع المربّعات الحّرية متوّسط مجموع المربّعات المحسوبة(   Fقيمة ) الّداللة
 التباين 

 إؽ إج    إؽ إج   إؽ إج   إؽ إج  

0,00 0,00 0,00 43,29 53161 374,07 23,52 

0,54 

25113

0,46 

56135

0,15 

 

1 

88 

89 

23,52 

47,80 

71,32 

25113

41126 

66139 

56135

13,25 

69,61 

 االنحدار
 الخطأ

 المجموع

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

كعليو  0,05قبد أهٌنا أقٌل من قيمها اعبدكلية كىي قيم دالة عند مستول معنوية يبلغ  احملسوبة (F)بالنظر إُف قيم 
 فهناؾ معنوية كٌلية للنماذج ما يعٍت أٌف ىذا الٌشرط ؿبٌقق.
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II.اعتدالية التوزيع االحتمالي للبواقي Normality Test 
  توزيع كاآليت:باالعتماد على الٌرموز السابقة بالٌنسبة لألبعاد يكوف جدكؿ اعتدالية ال

 للبواقيالكّلي اعتدالية التوزيع االحتمالي  :45الجدول رقم

 
 البيان

 الّداللة درجات الحّرية إحصاء االختبار
 بي  إج إق بي  إج إق بي إج إق

 0,08 0,09 0,09 90 90 90 0,11 0,09 0,08 سميرنوف-اختبار كلومجروف

 0,09 0,07 0,06 90 90 90 0,97 0,97 0,95 شابيرو-اختبار ويلك

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثباحمن إعداد الالمصدر: 

تفوؽ مستول اػبط  اؼبسموح بو يف الٌدراسة كعليو نقبل الفرض كٌل احتماالت األبعاد كان  غَت دالة لكوهنا 
 القائل باعتدالية التوزيع االحتماِف كنت ٌكد من ذلك عن طريق األشكاؿ البيانية التالية.

 في النماذج الكّلية التوزيع االحتمالي للبواقي: اعتدالية 34الّشكل رقم

 

 البعد البيئي            البعد االجتماعي                         البعد االقتصادي                       
 SPSS 20ـبرجات التحليل بواسطة المصدر: 

 يظهر من خالؿ األشكاؿ أٌف القيم تتوزٌع بانتظاـ حوؿ مستقيم اإلكبدار كىذا ما يؤٌكد النتائج اؼبتوٌصل إليها. 
III. :)تجانس البواقي )ثبات تباين األخطاء 

 األشكاؿ البيانية كما قمنا يف الفئات السابقة لبترب ثبات البواقي من خالؿ الشكل التاِف:باست داـ 
 تجانس البواقي في النماذج الكّلية :35الّشكل رقم

 

 البعد البيئي                      البعد االجتماعي                    البعد االقتصادي                        
 SPSS 20ـبرجات التحليل بواسطة المصدر: 
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تبٌُت األشكاؿ أٌف البواقي تتوزٌع توزيعا عشوائيا على جانيب اؼبستقيم كبالتاِف نقبل الفرض القائل بتجانس تباين 
 األخطاء يف الٌنماذج.

 ثانيا: نماذج االنحدارالكّلية: إدارة أصحاب المصلحة وأبعاد التنمية المستدامة
صالحية النماذج مبٌر إُف تطبيقو كؿباكلة تتٌبع اؼبعنوية اعبزئية لو ككذا قدرتو التفسَتية. كاعبدكؿ اؼبواِف بعد اختبار 

 يوٌضؤ ذلك:
 : إدارة أصحاب المصلحة وأبعاد التنمية المستدامةالكّليةذج االنحدار انم :46الجدول رقم

المتغّير 
 التابع

 معامل
 النموذج التحديد

 المعامالت المعيارية المعياريةالمعامالت غير 
 tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 
معامالت  الداللة

 المعادلة
الخطأ غير 

 المعياري
 Betaمعامل 

البعد 
 0,50 االقتصادي

 0,005 3,029  0,329 0,996 اعبزء الثاب 

 0,000 5,538 0,723 0,124 0,685 اؼبت ٌَت اؼبستقلٌ 

البعد 
 0,40 االجتماعي

 0,677 0,420-  0,564 0,237- الثاب اعبزء 

 0,000 4,537 0,615 0,212 0,963 اؼبت ٌَت اؼبستقلٌ 

 0,24 البعد البيئي
 0,251 0,251  0,646 0,756 اعبزء الثاب 

 0,003 3,203 0,518 0,243 0,778 اؼبت ٌَت اؼبستقلٌ 

 SPSS 20اعتمادا على ـبرجات التحليل بواسطة  ثمن إعداد الباحالمصدر: 

  احملسوبة قيما tيوٌضؤ اعبدكؿ أٌف ىناؾ داللة معنوية فيما ىبٌص اؼبت ٌَت اؼبستقٌل يف صبيع النماذج حيث بل   و
أقٌل من تلك اعبدكلية دبستويات داللة أقٌل من مستول اػبط  كعليو فالٌداللة اؼبعنوية اعبزئية يف النماذج تعزل للمت ٌَت 

من  50%؛ قبد اٌف  Adjusted R squareو التحديد كاليت است دمنا اؼبعٌدلة منهااؼبستقٌل، كبالٌنظر إُف معامالت 
يف البعد البيئي تعزل للمت ٌَت اؼبستقٌل  24%يف البعد االجتماعي ك 40%الت ٌَتات اليت ربدث يف البعد االقتصادم، 

عن نطاؽ الٌدراسة دبا فيها اػبط   كالذم يبٌثل إدارة أصحاب اؼبصلحة، أٌما النسبة اؼبتبٌقية فتعزل ؼبت ٌَتات خارجة
 العشوائي؛ كبالتاِف فهناؾ داللة معنوية جزئية كقدرة تفسَتية للنماذج. كجاءت معادالت االكبدار على النحو التاِف:

Dimeco=0,685MP+0,996 

Dimsoc=0,963MP-0,237 

Dimenvir=0,778MP+0,756 

 المطلب الخامس: اختبار الفرضيات
بعد كٌل ما قمنا بو من رباليل لبيانات الٌدراسة باست داـ ـبتلف األدكات نقـو األف دبناقشة نتائج الٌدراسة على 

 ضوء الفرضيات اليت كضعناىا يف بداية دراستنا ىاتو. 
 مناقشة النتائج على ضوء الفرضية الّرئيسية األولى .1

ضعيف إلدارة أصحاب اؼبصلحة يف مؤٌسسة صيداؿ كان  الفرضية األكُف على الٌنحو الٌتاِف: "ىناؾ مستول 
 ىذه الفرضية احتوت على ثالث فرضيات فرعية نناقل فيما يلي كالٌ منها على حدل:قسنطينة". 
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إلدارة أصحاب  ا: كاليت مفادىا أٌف "ىناؾ مستول ضعيفمناقشة النتائج على ضوء الفرضية الفرعية األولى .أ 
اؼبصلحة التنظيميُت يف مؤٌسسة صيداؿ قسنطينة"، كطبقا للنتائج اؼبتوٌصل إليها فإٌف متوٌسطات إجابات اؼببحوثُت من 

كإذا ما احتسبنا اؼبتوٌسط العاـ لبيانات إدارة  3,86ك 3,23ىذه الفئة كان  ذات مستول متوٌسط كتًتاكح ما بُت 
كىي كٌلها متوٌسطات أكرب من اؼبتوٌسط الفرضي،  3,52على متوٌسط يقٌدر بػػػػأصحاب اؼبصلحة التنظيميُت سنحصل 

كعليو فهناؾ مستول متوٌسط إلدارة أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت. كإذا ما سبعٌنا اعبدكؿ اػباص هبذه البيانات قبد أٌف 
ؼبستول الذم بل و اؼبتوٌسط ؿبور ربديد أصحاب اؼبصلحة ىو احملور األكرب من حيث اؼبتوٌسطات اغبسابية كعليو فا

العاـ ؽبذا اعبزء يعزل بدرجة معتربة ؽبذا احملور، كما أٌف احملاكر األخرل عرف  مستويات متوٌسطة أيضا. كفبٌا سبق فإنٌنا 
نرفض الفرضية الفرعية األكُف كنستبدؽبا دبا يلي: "ىناؾ مستول متوٌسط إلدارة أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت يف 

 سنطينة". مؤٌسسة صيداؿ ق
إلدارة  اىذه الفرضية مفادىا أٌف "ىناؾ مستول ضعيف :مناقشة النتائج على ضوء الفرضية الفرعية الثّانية .ب 

أصحاب اؼبصلحة االقتصاديُت يف مؤٌسسة صيداؿ قسنطينة". كتشَت النتائج اؼبتحٌصل عليها يف بيانات ىذه الفئة أٌف 
كاف يف ؿبور ربديد أصحاب اؼبصلحة، كإذا ما احتسبنا اؼبتوٌسط ك  2,93ىنالك متوٌسطات ضعيفة؛ بلغ أكربىا قيمة 

كىي قيمة أقٌل من اؼبتوٌسط الفرضي كالٌذم  2,61العاـ إلدارة أصحاب اؼبصلحة االقتصاديُت فإننا كبصل على قيمة 
ل إدارة باعتبار أف اؼبقياس اؼبعتمد ىو مقياس ليكرت اػبماسي. كعليو فالٌنتائج تشَت إُف ضعف يف مستو  3يبلغ 

 أصحاب اؼبصلحة االقتصاديُت يف اؼبؤسسة اؼببحوثة كتوافق الفرضية الفرعية الثانية كبالتاِف فإنٌنا نقبلها.
إلدارة  ا: تشَت ىذه الفرضية إُف أٌف "ىناؾ مستول ضعيفمناقشة النتائج على ضوء الفرضية الفرعية الثّالثة .ج 

أصحاب اؼبصلحة اجملتمعيُت يف مؤسسة صيداؿ قسنطينة"، كمن خالؿ النتائج اػباصة هبذه الفئة يف ؿباكر إدارة 
أصحاب اؼبصلحة قبد أٌف صبيع متوٌسطات ىاتو احملاكر كان  ضعيفة، زيادة على كوهنا األضعف مقارنة بنتائج الفئتُت 

-فاألكُف سٌجل  يف ؿبور اغبوار كاالسًتاتيجيات، كالثٌانية  ،2,04ك 1,61الٌسابقتُت؛ حيث تراكح  متوٌسطاهتا بُت
سيٌجل  يف ؿبور ربديد أصحاب اؼبصلحة، ىذا األخَت يالحظ أٌف متوٌسطو وبتٌل اؼبراتب األكُف  -كىي القيمة األكرب

ٌصل إليها يف بيانات يف صبيع فئات أصحاب اؼبصلحة والتنظيميوف، االقتصاديوف كاجملتمعيوف ؛ ما يؤٌكد النتائج اؼبتوٌ 
كىي  1,78اؼبالحظة. كإذا ما قمنا حبساب اؼبتوٌسط العاـ إلدارة أصحاب اؼبصلحة اجملتمعيُت كبصل على القيمة: 

القيمة األضعف مقارنة بقيم الفئتُت السابقتُت كمقارنة أيضا باؼبتوٌسط الفرضي؛ كعليو فمستول إدارة أصحاب 
 بحوثة ضعيف كىو ما يؤٌكد الفرضية الفرعية الثٌالثة.  اؼبصلحة اجملتمعيُت يف اؼبؤسسة اؼب

: بالعودة إُف نتائج الٌدراسة اؼبتعٌلقة بإدارة أصحاب اؼبصلحة خالصة المناقشة بالنسبة للفرضية الّرئيسية األولى .د 
 2,95ك 2,40يف االستبياف الكٌلي قبد أٌف اؼبتوٌسطات الكٌلية للمحاكر كان  أقٌل من اؼبتوٌسط الفرضي كتراكح  بُت 

ىذه األخَتة س ٌجل  يف ؿبور ربديد أصحاب اؼبصلحة، كعليو فمستول إدارة أصحاب اؼبصلحة يف مؤٌسسة صيداؿ 
 قسنطينة ضعيف كىو ما يؤٌكد الفرضية الرٌئيسية األكُف.
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 مناقشة النتائج على ضوء الفرضية الّرئيسية الثّانية .2
بعاد التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسة اؼببحوثة ككاف مفادىا أٌف جاءت ىذه الفرضية للتعبَت عن مستول فبارسات أ

ؼبمارسات أبعاد التنمية اؼبستدامة يف مؤسسة صيداؿ قسنطينة". ىذه الفرضية قادتنا إُف ثالث  ا"ىناؾ مستول ضعيف
 فرضيات فرعية نناقشها فيما يلي:

ؼبمارسات  افرضية أٌف "ىناؾ مستول ضعيفكاف مفاد ىذه المناقشة النتائج على ضوء الفرضية الفرعية األولى:  .أ 
كبالٌنظر إُف نتائج االستبياف الكٌلية قبد أٌف متوٌسطات ىذا البعد  البعد االقتصادم يف مؤسسة صيداؿ قسنطينة"،

 ، كمستول ضعيف يف استبياف أصحاب 3,67يف استبياف أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت و مستول متوٌسط بل  
 ، ككاف اؼبتوٌسط العاـ ؽبذا البعد يف االستبياف الكٌلي 1,92ك 2,75كاجملتمعيُت على التواِف واؼبصلحة االقتصاديُت 

 ما يدٌؿ على مستول ضعيف ؼبمارسات ىذا البعد يف اؼبؤسسة؛ كبالٌتاِف فإننا نقبل الفرضية الفرعية األكُف. 2,78
ؼبمارسات  اة إُف كجود "مستول ضعيفتشَت ىذه الفرضيمناقشة النتائج على ضوء الفرضية الفرعية الثانية:  .ب 

البعد االجتماعي يف اؼبؤسسة ؿبٌل الٌدراسة"، كإذا ما تفٌحصنا نتائج ىذه البعد قبد أٌف متوٌسطاتو كان  ضعيفة 
كىي قيمة  2,27كجاء اؼبتوٌسط العاـ ؽبذا البعد يف االستبياف الكٌلي ضعيفا أيضا بقيمة  2,72ك 2,00كتراكح  بُت 
ط الفرضي كعليو فهناؾ مستول ضعيف ؼبمارسات البعد االجتماعي يف مؤسسة صيداؿ قسنطينة كىو أقٌل من اؼبتوسٌ 

 ما يؤٌكد الفرضية الفرعية الثٌانية.
ؼبمارسات  اكان  ىذه الفرضية كالتاِف:"ىناؾ مستول ضعيفمناقشة النتائج على ضوء الفرضية الفرعية الثالثة:  .ج 

، كتشَت النتائج إُف ضعف يف متوٌسطات ىذا البعد يف االستبيانُت اػباصُت البعد البيئي يف مؤسسة صيداؿ قسنطينة"
بفئيت أصحاب اؼبصلحة االقتصاديُت كاالجتماعيُت، كعلى مستول متوٌسط يف استبياف أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت، 

يف االستبياف ، كانعكس  يف متوٌسط عاـ ؽبذا البعد 2,50ك 2,48، 3,32ىذه اؼبتوٌسطات بل   القيم التالية: 
؛ كعليو فإنٌنا ارسات ىذا البعد يف اؼبؤسسة ؿبٌل الٌدراسةد مستول ضعيف ؼبكىو ما يدٌؿ على كجو  2,78الكٌلي بلغ 

 نقبل الفرضية الفرعية الثالثة.
كشف  بالٌنظر إُف النتائج اليت توٌصلنا إليها يف بيانات اؼبالحظة كاليت  خالصة مناقشة الفرضية الّرئيسية الثّانية:  .د 

عن كجود فبارسات فعلية ألبعاد التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسة ؿبٌل الٌدراسة من جهة كبالٌنظر إُف نتائج االستبياف 
الكٌلي كالٌذم يقٌيم مستول ىذه اؼبمارسات؛ فإنٌنا نستنتج أٌف ىناؾ فبارسات ألبعاد التنمية اؼبستدامة يف مؤسسة 

  كبالتاِف فإننا نقبل الفرضية الرٌئيسية الثٌانية.صيداؿ قسنطينة؛ غَت أٌف مستواىا ضعيف، 
 مناقشة النتائج على ضوء الفرضية الّرئيسية الثّالثة .3

إلدارة أصحاب اؼبصلحة يف تفعيل أبعاد  معنويةجاءت ىذه الفرضية على الٌنحو الٌتاِف: "ىناؾ دكر ذك داللة 
 :لتاِفكانناقشها  كتفٌرع  ىذه الفرضية إُف ثالث فرضيات  التنمية اؼبستدامة يف مؤٌسسة صيداؿ قسنطينة".

إلدارة أصحاب  اكاليت جاءت على الٌنحو التاِف: "ىناؾ دكر مناقشة النتائج على ضوء الفرضية الفرعية األولى:  .أ 
اإلكبدار ، كبالعودة إُف نتائج مباذج اؼبصلحة التنظيميُت يف تفعيل أبعاد التنمية اؼبستدامة يف مؤسسة صيداؿ قسنطينة"

اػباصة باستبياف أصحاب اؼبصلحة الٌتنظيميُت قبد أٌف ىذا األخَت استوىف صبيع شركط التطبيق من خالؿ كجود 
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معنوية كٌلية فيها، اعتداؿ توزيع البواقي كذبانسو، كمن خالؿ اختبار اؼبعنوية اعبزئية تبٌُت أٌف ىذه اؼبعنوية تعزل إُف 
ل   قيما أقٌل من مستول اػبط  اؼبسموح بو يف الٌدراسة يف مباذج األبعاد الٌثالث، اؼبت ٌَت اؼبستقٌل دبستويات داللة ب

يف األبعاد: االقتصادم، االجتماعي كالبيئي على التواِف؛ كعليو فهناؾ  23%ك 40% ، 56%كبقدرة تفسَتية بل   
اؼبستدامة يف اؼبؤسسة اؼببحوثة كىو دكر ذك داللة معنوية  إلدارة أصحاب اؼبصلحة الٌتنظيميُت يف تفعيل أبعاد التنمية 

 ما يؤٌكد الفرضية الفرعية األكُف.
إلدارة معنوية ذك داللة  ادكر  كاليت مفادىا أٌف:"ىناؾمناقشة النتائج على ضوء الفرضية الفرعية الثّانية:  .ب 

نتائج  خالؿكمن  أصحاب اؼبصلحة االقتصاديُت يف تفعيل أبعاد التنمية اؼبستدامة يف مؤٌسسة صيداؿ قسنطينة".
ربليل اإلكبدار اؼبتعٌلقة باستبياف ىذه الفئة كاستيفائو صبيع الٌشركط كذلك، كتتٌبع اؼبعنوية اعبزئية؛ اٌتضؤ أٌف ىناؾ داللة 

  احملسوبة كاليت كان  أقٌل من قيمها اعبدكلية عند مستويات داللة أقٌل من معٌدؿ اػبط  tإحصائية بالٌنظر إُف قيم و
، كبالتاِف فاؼبعنوية اعبزئية يف النماذج تعزل للمت ٌَت اؼبستقٌل بنسب التحديد اؼبشار 95%الثٌقة ىو باعتبار أٌف ؾباؿ 

، كتعزل النسب اؼبتبٌقية ؼبت ٌَتات أخرل خارج نطاؽ الدراسة دبا فيها اػبط  24%ك 39%، 49%إليها كاليت كان : 
اؼبصلحة االقتصاديُت يف تفعيل أبعاد التنمية اؼبستدامة  العشوائي. كبالتاِف فهناؾ دكر ذك داللة معنوية إلدارة أصحاب

 يف اؼبؤسسة ؿبٌل الٌدراسة، كعليو فإننا نقبل الفرضية الفرعية الثٌانية.
 معنويةذك داللة  اكان  ىذه الفرضية كالتاِف:" ىناؾ دكر   مناقشة النتائج على ضوء الفرضية الفرعية الثّالثة: .ج 

كبالٌنظر كذلك إُف  يف تفعيل أبعاد التنمية اؼبستدامة يف مؤٌسسة صيداؿ قسنطينة". تمعيُتإلدارة أصحاب اؼبصلحة اجمل
مباذج ربليل اإلكبدار اػباصة باستبياف ىذه الفئة كبعد احتبار صالحيتها، اتضؤ أٌف ىناؾ معنوية كٌلية فيها كمٌت التعٌمق 

ل اػبط  اؼبسموح بو للمت َت اؼبستقٌل يف صبيع يف معنويتها اعبزئية اليت أسفرت على احتماالت دالة معنويا عند مستو 
 %35، %42سٌجلنا تفسَتا للمت ٌَت اؼبستقٌل لنسب مباذج األبعاد الثالث، كفيما يتعٌلق بالقدرة التفسَتية؛ فقد 

للت ٌَتات اليت تطرأ على البعد االقتصادم، االجتماعي كالبيئي على التواِف، كمن ىنا نستنتج أٌف ىناؾ دكر  %24ك
داللة معنوية ؽبذا اؼبت ٌَت يف تفعيل أبعد التنمية اؼبستدامة يف مؤسسة صيداؿ قسنطينة، كىو ما يؤٌكد الفرضية ذك 

 الفرعية الثٌالثة.
من خالؿ ربليل نتائج مباذج اإلكبدار يف بيانات االستبياف الكٌلي خالصة مناقشة الفرضية الّرئيسية الثّالثة:  .د 

أيضا؛ كجدنا اٌف ىناؾ معنوية جزئية يف النماذج تعزل للمت ٌَت اؼبستقٌل كىو إدارة  كالٌذم مٌت اختبار صالحية تطبيقو
يف  0,003ك 0,000 ،0,000أصحاب اؼبصلحة، ىذه اؼبعنوية بل   قيم احتماؿ اؼبت ٌَت اؼبستقٌل فيها القيم الٌتالية: 

  احملسوبة كان  أقٌل من قيمها اعبدكلية عند ىذه tكقيم و مباذج األبعاد: االقتصادم، االجتماعي كالبئي بالًتتيب،
كعليو فإننا نقبل الفرضية  على الًتتيب، 24%ك %40، %50االحتماالت، كجاءت القدرة التفسَتية دبعامالت: 

 الرٌئيسية الثالثة القائلة ب ٌف ىناؾ دكر ذك داللة معنوية إلدارة أصحاب اؼبصلحة يف تفعيل أبعاد التنمية اؼبستدامة يف
 مؤسسة صيداؿ قسنطينة.

 
 



 الدزاضٛ  املٗداٌٗٛ   ملؤضّطٛ  صٗداه  قطٍطٍٗٛ                                                                               الجّالح     الفضن

 

 
177 

 المبحث الّرابع: نتائج وتوصيات الّدراسة
بعد التطٌرؽ إُف ـبتلف األطر اؼبفاىيمية كالٌنظرية يف اعبزء الٌنظرم، كبعد القياـ بالٌدراسة اؼبيدانية كعرض ربليل 

نعرضها يف ىذا اؼببحث، كنقًتح البيانات كمناقشة فرضيات الٌدراسة يف اعبزء اؼبيداين؛ خلص  الٌدراسة إُف عٌدة نتائج 
 على ضوئها ؾبموعة من الٌتوصيات على الٌنحو اؼبواِف.

 المطلب األّول: نتائج الّدراسة النظرية
 خلص  الٌدراسة يف جزئها الٌنظرم إُف صبلة من النتائج نوردىا على الٌنحو الٌتاِف:

 "الٌنظم، التنظيم، اؼبسؤكلية االجتماعية أخذ جذكره كأصولو الٌنظرية من نظريات  أف مفهـو "أصحاب اؼبصلحة
 ؼبنٌظمات األعماؿ كاإلدارة االسًتاتيجية، ليتبلور بعدىا يف شكل نظرم فيما يسٌمى بنظرية أصحاب اؼبصلحة.

  اؼبؤسسة كأصحاب اؼبصلحة، تشاركية بُت القيمة البعاد إدارية تبحث يف خلق ؽبا أأٌف نظرية أصحاب اؼبصلحة
 األبعاد متداخلة كمتكاملة فيما بينها. كتعترب ىذه تقـو على مبدأ اإلنصاؼ، اليت خالقية إضافة إُف أبعادىا األ

   صعوبة التفرقة فيها بُت اؼبسؤكليات ككذلك صعوبة النتقادات عديدة أنٌبها نظرية أصحاب اؼبصلحة تعٌرض
ثَتات اؼبتبادلة بُت اؼبؤسسة العالقات كالت  يوٌضؤ سَتمبوذجا جٌيدا لكٌنها رغم ذلك قٌدم   ؛إخضاعها للتجريب

 .كأصحاب اؼبصلحة فيها بشكل موٌسع كمتكامل
  األفكار اليت جاءت هبا نظرية أصحاب اؼبصلحة كاليت مٌت إثراةىا بشكل كبَت من قبل اؼبفٌكرين؛ تتوافق إُف حٌد  أٌف

ى أخالقيات األعماؿ كبَت مع مبادئ كأبعاد التنمية اؼبستدامة، لعٌل أىٌم أسباب ذلك ىو تركيز كٌل منهما عل
كمشاركة صبيع أصحاب اؼبصلحة يف خلق التنمية اليت يىعترب كٌل منهما كذلك أٌف اإلنساف ىو اؼبصدر الرٌئيسي فيها 

 كىو اؼبستفيد األٌكؿ منها. 
  قليل اؼبؤٌسسات االقتصادية اليـو مطالبة بشكل أكرب من السابق بت يَت أمباط االستهالؾ كاإلنتاج للمسانبة يف التأٌف

من اآلثار السلبية اليت زبٌلفها، كلذلك عليها تبٌٍت أساليب كاسًتاتيجيات ت ٌَت هبا سلوكاهتا كأمباط نشاطها تبعا 
، لتحقيق الكفاءة االقتصادية، العدالة االجتماعية كالتعايل البيئي باعتبارىا اغبلقة األىٌم يف الواقع االقتصادم اليـو

 كأمباط نشاطها هبعلها تتمٌتع  اذبية داخل بيئتها.كما أٌف ت يَت اؼبؤسسة لسلوكها 
  هتدؼ إُف ربقيق التوازف بُت اؼبصاٌف اؼبتضاربة بُت ـبتلف األطراؼ باعتبار استحالة أٌف إدارة أصحاب اؼبصلحة

كما أٌف فبارسات إدارة أصحاب اؼبصلحة هتدؼ أساسا إُف كضع  ربقيق اإلشباع لكٌل األطراؼ يف نفس الوق ،
 .االسًتاتيجيات الكفيلة بذلك نظرا لكوهنا مبوذجا عبمع اؼبعلومات كربليلها كالتحٌرؾ اؼبرحلي تبعا لنتائجها

   ىناؾ أطراؼ مفتاحية من خالؿ مسانباهتا يف السَت باؼبؤسسة كبو تبيٍت اسًتاتيجيات خضراء كتطبيقها على أٌف
خرل كوف كضع االسًتاتيجيات كتطبيقها تطبيقا صحيحا اؼبدل البعيد، غَت أٌف ذلك ال يينقص من دكر األطراؼ األ

 يستوجب تكاتف صبيع أصحاب اؼبصلحة كالعمل بالقيمة التشاركية اليت يلٌؤ عليها اؼبفٌكركف كعلى رأسهم فريباف. 
  إدماج اسًتاتيجيات إدارة أصحاب اؼبصلحة  ضمن الوظائف  التنظيمية، التنفيذية، التمويلية كحىت يف عمليات أٌف

  .اؼبستدامةرٌقابة يسٌهل على اؼبؤٌسسة كضع كتنفيذ االسًتاتيجيات اليت تضعها يف الطريق الصحيؤ لنهج التنمية ال
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  تنفيذ االسًتاتيجيات اليت تسمؤ للمؤسسة بتبٍت فبارسات التنمية اؼبستدامة ال يعطي نتائجو إاٌل إذا مٌت القياـ أٌف
سبٌكن ىاتو األطراؼ من اغبصوؿ على اؼبعلومات بشكل سهل، باسًتاتيجيات موازية يف إدارة أصحاب اؼبصلحة 

دبعٌت أٌف إشراؾ أصحاب اؼبصلحة يف الرٌقابة على اسًتاتيجيات التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسة هبعلها تنف ذ بدقٌة؛ 
 كىذا ما يتوٌفر من خالؿ نشر التقارير اؼبتعٌلقة بالتنمية اؼبستدامة كأصحاب اؼبصلحة.

 :نتائج الّدراسة الميدانيةالمطلب الثّاني
بعد عرض البيانات اؼبتعٌلقة باؼبؤسسة ؿبٌل الٌدراسة باست داـ العديد من الوسائل من اؼبالحظة، اؼبقابلة كاالستبياف 

 باؼبقابلة خلصنا إُف:
  أٌف ىناؾ فبارسات ضمنية إلدارة أصحاب اؼبصلحة يف مؤسسة صيداؿ قسنطينة، دبعٌت أهٌنا غَت مدركسة بدليل

ف مستوياهتا خاصة فيما يتعٌلقه باالفصاح كاؼبشاركة كباألخص يف عالقاهتا مع أصحاب اؼبصلحة اجملتمعيُت، ضع
كنعزك ذلك إُف كوف اؼبؤسسة تنشط يف قطاع تقٌل فيو اؼبنافسة، ىذا من جهة كمن جهة أخرل ضعف يف الض وط 

 ظاـ لتسيَت كإدارة العالقات معهم.من طرؼ أصحاب اؼبصلحة كاليت من اؼبمكن أف تدفع اؼبؤسسة إُف كضع ن
  أٌف ىناؾ فبارسات ألبعاد التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسة ؿبٌل الٌدراسة، لكٌن مستواىا كاف ضعيفا أيضا، كنعزك ذلك

إُف كوف اؼبؤٌسسة ال تقـو هبذه اؼبمارسات بشكل طوعي بل بشكل هبعلها ربافظ على ظبعتها كوهنا مؤٌسسة 
 كبَت من رأظباؽبا؛ ما يعٍت أٌف ثقافة التنمية اؼبستدامة م ٌيبة إُف حٌد بعيد فيها.فبلوكة للدكلة يف جزء  

  أٌف ىناؾ دكر ذك داللة معنوية إلدارة أصحاب اؼبصلحة الٌتنظيميُت يف تفعيل أبعاد التنمية اؼبستدامة يف صيداؿ
يرظبوف اػبطط االسًتاتيجية للمؤسسة، قسنطينة، كنعزك ذلك لكوف ىذه الفئة تتشٌكل أساسا من اؼبسٌَتين الٌذين 

كالعٌماؿ الٌذين ينٌفذكهنا بتمويل من اؼبسانبُت كاؼبمثٌلُت أساسا يف الٌدكلة؛ دبعٌت أٌف سبب ىذه الٌداللة ىو سبٌتع ىذه 
 الفئة  ميع صفات: الٌشرعية، السلطة كالٌضركرة اؼبلٌحة ؼبطالبهم.

 ؼبصلحة االقتصاديُت يف تفعيل أبعاد التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسة أٌف ىناؾ دكر ذك داللة معنوية إلدارة أصحاب ا
اؼببحوثة؛ كنعزك ذلك إُف كوف اؼبؤسسة كمع ضعف مستول إدارهتا للعالقة مع ىذه الفئة، إالٌ أهٌنا ربرص كثَتا على 

ياة ظبعتها كاليت ترتبط من جهة بسمعة اؼبساىم، كمن جهة أخرل بكوهنا تعمل يف قطاع حٌساس مرتبط حب
 اؼبرضى.
  أٌف ىناؾ دكر ذك داللة معنوية إلدارة أصحاب اؼبصلحة اجملتمعيُت يف تفعيل أبعاد التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسة

مليوف  1ؿبٌل الٌدراسة، كنعزك ىذا الٌدكر إُف كوف اؼبؤسسة تعمل يف قطاع إنساين يرتبط نشاطو حبياة أكثر من 
 رغم نقص فعالية صباعات الٌض ط على اؼبؤٌسسة كضعف سلطتهم عليها. مريض يف اعبزائر

 المطلب الثّالث: التوصيات
 بناءن على النتائج اؼبتوٌصل إليها يف جزئيها الٌنظرم كالٌتطبيقي نوصي دبا يلي:

 ىذا اجملاؿ،   ضركرة إيالء االىتماـ أكثر ؼبوضوع إدارة أصحاب اؼبصلحة من الٌناحية األكاديبية كتطوير األحباث يف
 كوف ىذه األحباث تٌتسم باحملدكدية يف عددىا كنقص الٌدقة يف نتائجها يف اعبزائر؛
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  ضركرة ربط عالقات بُت اعبامعة كاؼبؤٌسسات االقتصادية لتطوير البحث يف ىذا اجملاؿ كالتعريف بإدارة أصحاب
 اؼبصلحة كمدخل مهٌم من مداخل تبٌٍت التنمية اؼبستدامة فيها؛

 ع أسس إلدارة أصحاب اؼبصلحة يف مؤسسة صيداؿ قسنطينة كعلى مستول اجملٌمع ككٌل باعتبار ضركرة كض
اتساع دائرة أصحاب اؼبصلحة فيو، كرفع مستول تسيَت العالقات بشكل يسمؤ خبلق قيمة تشاركية ذبعل من 

 كمرحبة اقتصاديا؛ منتجات اجملٌمع واؼبؤسسة ؿبٌل الدراسة باػبصوص  ربضى بالقبوؿ اجتماعيا، مالئمة بيئيا
  ضركرة تطبيق اؼبعايَت االقتصادية، االجتماعية كالبيئية تطبيقا يرفع من مستول أداء اؼبؤسسة كاجملٌمع ككٌل لألبعاد

 الٌثالثة كاألخذ بالتكنولوجيات احملٌسنة كاالستفادة من ذبارب الشريك اعبديد للمؤٌسسة يف ىذا اجملاؿ؛
 ة يف كٌل كحدات اؼبؤسسة كاجملٌمع ككٌل، ألنٌو كانطالقا من ذلك ستعٌمم ىذه ضركرة نشر ثقافة التنمية اؼبستدام

 الثٌقافة يف كٌل القطاع؛ أم ضركرة االستفادة من اؼبركز الرٌيادم للمؤٌسسة كاجملٌمع يف نشر ىذه الثٌقافة؛
 ٌل الٌدراسة اعتمادا على ضركرة االىتماـ أكثر بوضع االسًتاتيجيات ذات العالقة بالتنمية اؼبستدامة يف اؼبؤٌسسة ؿب

ربط العالقات كإدارهتا مع كٌل أصناؼ أصحاب اؼبصلحة كتفادم اقتصار ىذه الٌركابط مع أصحاب اؼبصلحة 
 التنظيميُت فقط أك األساسيُت.

  ضركرة ىيكلة اجملتمع اؼبدين كاعبمعيات اغبقوقية كاؼبنٌظمات غَت اغبكومية يف اعبزائر لتقـو بدكرىا الضاغط بشكل
 جٌيد على اؼبؤسسات االقتصادية؛ خاصة فيما يتعٌلق باعبوانب االجتماعية كالبيئية. 
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 ةـــــــــمالخات
بعد أف تناكلنا موضػوع دكر إدارة أصػحاب اؼبصػلحة يف تفعيػل أبعػاد التنميػة اؼبسػتدامة  زئيػو الٌنظػرم كاؼبيػداين؛ تبػٌُت 

قػػػات التشػػاريكية مػػػع أصػػحاب اؼبصػػػلحة مػػن ًقبىػػل اؼبؤسسػػػة يشػػٌكل مػػػدخال مهٌمػػا مػػػن مػػداخل تبٌنيهػػػا لنػػا أٌف ربػػط العال
ؼبمارسػػات التنميػػة اؼبسػػتدامة ككضػػع اسػػًتاتيجيات خضػػراء، كاٌتضػػؤ أٌف قػػدرة اؼبؤٌسسػػة علػػى ربقيػػق التػػوازف األمثػػل بػػػُت 

 تعػػٌد جػػوىر اىتمػػاـ التنميػػة اؼبسػػتدامة، كمػػا اؼبصػػاٌف اؼبتضػػاربة ؽباتػػو األطػػراؼ ىػػو مفتػػاح ربقيقهػػا ؼببػػادئ اإلنصػػاؼ الػػيت
تبػػػٌُت لنػػػا أٌف ىنػػػاؾ أطرافػػػا مفتاحيػػػة مػػػن أصػػػحاب اؼبصػػػلحة يبكػػػن أف ترتكػػػز اؼبؤسسػػػة علػػػى خلػػػق حػػػوار ىػػػادؼ معهػػػا 
لتجسػػػيد مبػػػادئ التنميػػػة اؼبسػػػتدامة؛ غػػػَت أٌف ذبسػػػيد اسػػػًتاتيجيات خضػػػراء كتنفيػػػذىا يتطلٌػػػب توسػػػيع دائػػػرة ىػػػذا اغبػػػوار 

 يو دبثابة اؼبواطن الٌرشيد.لتكوف اؼبؤسسة ف
اطٌلعنػػػا مػػػن خػػػالؿ الٌدراسػػػة اؼبيدانيػػػة علػػػى مسػػػتول مؤٌسسػػػة صػػػيداؿ قسػػػنطينة أٌف ىنػػػاؾ فبارسػػػات إلدارة أصػػػحاب 

ضعيفة كَف ترقى إُف اؼبستول اؼبتوٌسػط إالٌ يف بعػض إجابػات  مارساتاؼبصلحة كألبعاد التنمية اؼبستدامة؛ غَت أٌف ىذه اؼب
أصػػحاب اؼبصػػلحة الٌتنظيميػػُت، كمػػا اٌتضػػؤ لنػػا أٌف ىنػػاؾ عالقػػة ارتبػػاط بػػُت إدارة أصػػحاب اؼبصػػلحة دب تلػػف أصػػنافهم 

ؼبسػػتدامة يف كفبارسػػات أبعػػاد التنميػػة اؼبسػػتدامة، كأٌف ىنػػاؾ دكر كبػػَت إلدارة أصػػحاب اؼبصػػلحة يف تفعيػػل أبعػػاد التنميػػة ا
مؤٌسسة صيداؿ قسنطينة، ككان  الداللة اؼبعنوية تشمل صبيع األبعاد يف صبيع االستبيانات اػباٌصة ب صػحاب اؼبصػلحة 

 التنظيميُت، االقتصاديُت كاجملتمعيُت. 
يف كعليو فما يبكن استنتاجو ىػو أٌف إدارة أصػحاب اؼبصػلحة تسػاىم بشػكل كبػَت يف تفعيػل أبعػاد التنميػة اؼبسػتدامة 

اؼبؤٌسسات االقتصادية بشكل عاـ، كيف مؤٌسسة صيداؿ قسنطينة بشكل خاص، كأهٌنا مدخل ىاـ مػن مػداخل إسػقاط 
 كتطبيق التنمية اؼبستدامة على اؼبستول اعبزئي.

كانطالقػػا مػػن كػػوف ىػػذه الٌدراسػػة مٌسػػ  بعػػض اعبوانػػب يف موضػػوع اإلدارة االسػػًتاتيجية كالتنميػػة اؼبسػػتدامة بشػػكل 
 العتماد عليها كاست راج مواضيع أخرل يبكن الًتكيز عليها يف إعداد حبوث أخرل كنذكر من ذلك:عاـ فيمكن ا

 دكر القيمة التشاركية مع العمالء يف ربقيق االستهالؾ اؼبسؤكؿ؛ 
 أثر نشاط صباعات الٌض ط على األداء البيئي يف اؼبؤٌسسات االقتصادية؛ 
 ق فبارسات التنمية اؼبستدامة؛دكر ككاالت الٌتنقيط لألسواؽ اؼبالية يف تطبي 
  .أثر نشر تقارير التنمية اؼبستدامة يف ربقيق اؼبيزة التنافسية يف اؼبؤسسات االقتصادية 
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 المتجددة دراسة الطبيعية استخدام الموارد سياسات إطار في المستدامة الريفية "التنميةرياض،  طاليب .17
 كعلـو العلـو االقتصادية يف الدكتوراه مدرسة إطار يف ماجستَت ، مذكرةالمغرب" و تونس الجزائر، بين مقارنة

 2011التسيَت، جامعة سطيف، 

 - اؼبستدامة التنمية ربقيق يف االقتصادية اؼبؤسسة ؼبسانبة مدخل كاالجتماعية البيئية اؼبسؤكلية" خامرة، الطاىر .18
 2007 كرقلة، – مرباح قاصدم جامعة االقتصادية، العلـو يف ماجستَت مذكرة ،"سوناطراؾ حالة

 التنمية ومعايير مبادئ لتجسيد الشركات حوكمة مجال في التدقيق وظيفة دور تطور" فاتؤ غالب، .19
 العلـو االقتصادية يف الدكتوراه مدرسة إطار يف ماجستَت مذكرة"، الصناعية المؤسسات لبعض دراسة المستدامة

 2011التسيَت، جامعة سطيف،  كعلـو

 البشرية التنمية أىداف إستراتيجية تحقيق في لالتصاالت الحديثة التكنولوجيات "دورحريزم،  فاركؽ .20
 الدكتوراه مدرسة إطار يف ماجستَت "، مذكرة – الجزائر اتصاالت مؤسسة حالة دراسة -الجزائر في المستدامة

 2011التسيَت، جامعة سطيف،  كعلـو العلـو االقتصادية يف

 مع دراسة تطبيقية في وحدة فرمال إلنتاج األدوية بقسنطينة"،–"إدارة الجودة الّشاملة  فتيحة حبشي، .21

 2007 أطركحة دكتوراه دكلة يف العلـو االقتصادية، جامعة منتورم قسنطينة،

 في المستدامة االقتصادي والتنمية النمو على المباشر األجنبي اإلستثمار أثر "تقييمؿبمد العيد بيوض،  .22
 يف الدكتوراه مدرسة إطار يف "، مذكرة ماجستَتالمغرب الجزئر، تونس،: مقارنة المغاربية دراسة االقتصاديات

 2011التسيَت، جامعة سطيف،  االقتصادية كعلـو العلـو

 المجاّلت والمقاالت المنشورة .ج 
 ،5 العدد القافلة، ، ؾبلة"بيئية جديدة-من المهد.. إلى المهد: نحو فلسفة صناعية"أشرؼ إحساف فقيو،  .23

 2009أكتوبر-سبتمرب ،58 اجمللد

"، مقالة متوفرة على المسؤولية االجتماعية ميزة استراتيجية خالقة للقيمةبابا عبد القادر، كىيبة مقٌدـ، " .24
 http://iefpedia.com/arab/?p=19505 :الواب

مقالة منشورة على الواب:  التسويق األخضر توجو العالم في القرن الواحد والعشرين"،، "الصمادم سامي .25
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan026426.pdf 

صد "، اؼبر عدالة الّنظام التجاري الدولي المعاصر والفرص المتاحة أمام الّدول الّناميةطالب عوض، " .26
 tp://www.ju.edu.joht ، مقاؿ منشور على الواب:8االقتصادم، اعبامعة األردنية، ص

http://iefpedia.com/arab/?p=19505
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan026426.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan026426.pdf
http://www.ju.edu.jo/Resources/EconomicObservatory/Research%20Output%20Files/%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20(2).pdf
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 مارس ،، بَتكت 49 ؾبلة عاَف العمل، العدد "،المسؤولية االجتماعية للمؤسسات " ،عبد اهلل صادؽ دحالف .27

2004 

 العربية اؼبوسوعة "،)وتطبيقية نظرية مقاربات(المستدامة  التنمية استراتيجيات" ظبَت مصطفى، ؿبمد .28
 العلميةالملتقيات  .د 

 الفكر ورؤية للمؤسسات االجتماعية للمسؤولية المفسرة النظريات أىمؿبمد، قماف مصطفى، " براؽ .29
االجتماعية،  كاؼبسؤكلية األعماؿ منظمات :الثالث حوؿ مداخلة يف اؼبلتقى الدكِف "،لها اإلسالمي االقتصادي

  2012 فيفرم 15 ك 14جامعة بشار 

المسؤولية االجتماعية ودورىا في تحقيق المركز التنافسي في إطار البعد بوذريع صليحة، منور أكسرير، " .30
االجتماعية، جامعة بشار  اؼبسؤكلية ك األعماؿ منظمات :الثالث حوؿ "، مداخلة يف اؼبلتقى الدكِفالبيئي للمؤسسة

   7، ص2012 فيفرم 15 ك 14

مداخلة  "،إلدماج الجزائر في اقتصاد المعرفةالتنمية االنسانية المستدامة: مدخل استرتيجي صباؿ ساؼبي، " .31
أفريل  8ك 7يف اؼبؤسبر العلمي الدكِف: التنمية اؼبستدامة كالكفاءة االست دامية للموارد اؼبتاحة، جامعة سطيف، أياـ 

2008  

 االجتماعية المسؤولية ترسيخ أجل االلتزام بأخالقيات األعمال منحامد نور الٌدين، حساـ الٌدين غضباف، " .32
االجتماعية،  اؼبسؤكلية ك األعماؿ منظمات :الثالث حوؿ "، مداخلة يف اؼبلتقى الدكِفاالقتصادية  المؤسسة في

 2، ص2012 فيفرم 15 ك 14جامعة بشار 

اإلطار الّنظري للتنمية الشاملة المستدامة ومؤشرات ريبة، " ذىبية إيباف، بوباية سهاـ، صحراكم حرفوش .33
مداخلة يف اؼبؤسبر العلمي الدكِف: التنمية اؼبستدامة كالكفاءة االست دامية للموارد اؼبتاحة، جامعة فرحات "،قياسها

 2008أفريل  8ك 7عباس، سطيف، أياـ 

إلى مؤتمر بالي  5992التنمية الشاملة المستدامة المبادئ والتنفيذ من مؤتمر ريو ديجانيروهلل، " عبدا خبابو .34
مداخلة يف اؼبؤسبر العلمي الدكِف: التنمية اؼبستدامة كالكفاءة االست دامية للموارد اؼبتاحة، جامعة سطيف،  "،2007
 2008أفريل  8ك 7أياـ 

مداخلة يف  "،-حالة الجزائر –المسؤولية اإلجتماعية للشركات في ظل المتغيرات العالمية ، "زايد مراد .35
  2012 فيفرم 15 ك 14االجتماعية، جامعة بشار  كاؼبسؤكلية األعماؿ منظمات :الثالث حوؿ اؼبلتقى الدكِف

تباين األىداف المتوخاة من تبني المسؤولية طاىر ؿبسن اؼبنصور ال اليب، د.صاٌف مهدم ؿبسن العامرم، " .36
جامعة الزيتونة كجامعة البًتا، -"، مداخلة لقسم إدارة األعماؿاالجتماعية في المنظمات الحكومية والخاصة

 2006 األردف،-مافع

التنمية المستدامة والتحّديات الجديدة المطروحة امام المؤسسات العايب عبد الٌرضبن ، الشريف بقة، " .37
مداخلة يف اؼبؤسبر العلمي الدكِف: التنمية اؼبستدامة كالكفاءة  "،االقتصادية مع اإلشارة إلى الوضع الراىن للجزائر

 2008أفريل  8ك 7طيف، أياـ االست دامية للموارد اؼبتاحة، جامعة س
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إشكالية  إدارة العالقة مع أصحاب المصالح كمدخل لممارسة " ،العايب عبد الرضبن، بقة الشريف .38
المسؤولية االجتماعية من طرف منظمات األعمال في الجزائر : حالة المؤسسة االقتصادية العمومية للتوظيب 

 كاؼبسؤكلية األعماؿ مداخلة يف اؼبلتقى الدكِف الثالث حوؿ: منظمات "،برج بو عريريج –وفنون الطباعة 
   2012 فيفرم  15  ك  14 االجتماعية، جامعة بشار ، يومي

"، الجزائر في البطالة من للحد كإستراتيجية االستثمار في الخاص القطاع لدور االعتبار ردد،"عما عجا  .39
اؼبستدامة، جامعة  التنمية كربقيق البطالة علي القضاء يف  اغبكومة مداخلة يف اؼبلتقى الٌدكِف حوؿ: إسًتاتيجية

 2011/  11/  16 – 15 ،اؼبسيلة، اعبزائر

 بعض تجارب عرض – التنمية في ودورىا للشركات االجتماعية المسؤولية، "بن داكدية كىيبةرابؤ،  عرابة .40
االجتماعية،  اؼبسؤكلية ك األعماؿ بعنواف منظمات الثالث الدكِف اؼبلتقى: إُف مقدمة مداخلة "،-العالمية الشركات

  2012 فيفرم 15-14: يومي جامعة بشار، 

"، مداخلة يف اؼبؤسبر العلمي الدكِف: التنمية اؼبستدامة إشكالية التنمية المستدامة وأبعادىاعمارم عٌمار، " .41
  2008أفريل  8ك 7كالكفاءة االست دامية للموارد اؼبتاحة، جامعة سطيف، أياـ 

 المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين في إطار أخالقيات األعمال"" عيشوش خَتة، كرزا  عبد اللطيف، .42

 2012فيفرم   15ك    14مداخلة يف اؼبلتقى الدكِف الثالث حوؿ: منظمات االعماؿ كاؼبسؤكلية االجتماعية يومي 

 واآلفاق الواقع بين الليبرالي النظام ورىانات المستدامة التنميةبوركبة،" كاتية الرزاؽ، عبد فوزم .43
مداخلة يف اؼبؤسبر العلمي الدكِف: التنمية اؼبستدامة كالكفاءة االست دامية للموارد اؼبتاحة، جامعة  "،المستقبلية

 6 ، ص2008أفريل  8ك 7فرحات عباس، سطيف، أياـ 

، مداخلة يف اؼبؤسبر العلمي الدكِف: ""التنمية المستدامة مقاربة اقتصادية في اشكالية المفاىيممبارؾ بوعشة،  .44
 2008أفريل  8ك 7التنمية اؼبستدامة كالكفاءة االست دامية للموارد اؼبتاحة، جامعة فرحات عباس، سطيف، أياـ 

 الصديقة المنتجات إنتاج نحو TOYOTA تويوتا شركة توجو وأفاق واقع" نورم منَت، عبلط إبراىيم، .45
 االجتماعية، جامعة بشار،  اؼبسؤكلية ك األعماؿ بعنواف منظمات الثالث الدكِف اؼبلتقى: إُف مقدمة "، مداخلةللبيئة
 2012 فيفرم 15-14: يومي

 السادس السنوم الدكِف العلمي اؼبؤسبر اُف مقدـ "، حبثالمستدامة البيئة عن المحاسبةالصفار،"  رضا ىادم .46
 17 – 19  االدارية بتاريخ كالعلـو االقتصاد كلية االردنية، الزيتونة ، جامعة"اؼبعرفة كؾبتمع االعماؿ أخالقيات بعنواف:"
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 المحاضرات والوثائق .ه 
ؿباضرة لألستاذ الدكتور بقة الشريف، مدرسة الدكتوراه إدارة األعماؿ كالتنمية اؼبستدامة، جامعة سطيف،  .47

2010.2011 
ؿباضرة لألستاذ حسن عثماف، مقياس مبادئ كأسس إدارة أعماؿ التنمية اؼبستدامة، مدرسة الدكتوراه إدارة  .48

 2010.2011األعماؿ كالتنمية اؼبستدامة، سطيف 
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 إدازٚ  أصحاب  املضمحٛ

غَت 
موافق 
 سباما

غَت 
 موافق

موافق إُف 
 حٌد معٌُت 

  
 موافق

موافق 
 السّقي احملأز العبازٚ سباما

 تعرؼ اؼبؤٌسسة جٌيدا صبيع أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت فيها؛     

حتدٖد أصحاب 

 املضمحٛ

1 

     
تقـو اؼبؤٌسسة بتحديد أصحاب اؼبصلحة  التنظيميُت  من 

 2 ؛إنشاء مشركع جديداؼبستفيدين كاؼبتضٌررين لدل 

     
تست دـ اؼبؤسسة طرقا علمية لتحديد أصحاب اؼبصلحة  

 3 التنظيميُت فيها؛ 

     
تعرؼ اؼبؤٌسسة جٌيدا احتياجات أصحاب اؼبصلحة  التنظيميُت 

أصحاب تطمّعات  فيها؛

 املضمحٛ
 

4 

     
ت خذ اؼبؤسسة بعُت االعتبار تضارب اؼبصاٌف لدل أصحاب 

 5 اؼبصلحة  التنظيميُت فيها؛

     
عند التعامل مع أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت  ت خذ اؼبؤٌسسة 

 بعُت االعتبار ترتيبهم حسب درجة الٌت ثَت كالٌت ثٌر بنشاطها؛
التفأض ٔأٔلٕٖات   

 التعاون

6 

     
تسعى اؼبؤٌسسة إُف إحداث أقصى توازف فبكن بُت اؼبصاٌف 

 7 اؼبتضاربة ألصحاب اؼبصلحة  التنظيميُت فيها؛ 

     
سبلك اؼبؤٌسسة قٌوة كبَتة يف التفاكض للت ثَت على مطالب 

 8 أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت؛

     
تقـو اؼبؤٌسسة بالتشاكر مع أصحاب اؼبصلحة  التنظيميُت فيها 

 أىٌم القضايا؛ حوؿ

 احلٕاز 

 ٔاالضرتاتٗذٗات

9 

     
تقـو اؼبؤٌسسة بإشراؾ أصحاب اؼبصلحة  التنظيميُت  يف عملية 

 10 الرٌقابة؛ 

 11 ت خذ اؼبؤسسة شكاكل أصحاب اؼبصلحة  التنظيميُت   ٌدية؛     

     
تقـو اؼبؤٌسسة باإلفصاح عن صبيع اؼبعلومات اؼبتعٌلقة بنشاطها 

 12 اؼبصلحة  التنظيميُت فيها؛ألصحاب 

     
تضع اؼبؤسسة اسًتاتيجيات كاضحة للتعامل مع أصحاب 

 13 اؼبصلحة  التنظيميُت حسب درجة خطورهتم على نشاطها.
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 أبعاد التٍىٗٛ املطتداوٛ

 البعد االقتضادٙ

غَت موافق  
 سباما

غَت 
 موافق

موافق إُف  
موافق  موافق حٌد ما

 السّقي احملأز العبازٚ سباما

 تعمل اؼبؤٌسسة على ربقيق أرباح ؾبزية باست داـ أقٌل للموارد؛     
الكفاٞٚ 

 االقتضادٖٛ 

14 

تعمل اؼبؤٌسسة على زبفيض اؽبدر يف اؼبوارد اؼبست دمة بطرؽ      
 15 علمية؛

 16 ىناؾ ترشيد الستهالؾ الطٌاقة يف اؼبؤٌسسة؛     

 منتجاهتا؛تراعي اؼبؤٌسسة شركط اعبودة الٌشاملة يف      
 اجلٕدٚ

17 

 18 تعمل اؼبؤٌسسة على التحسُت اؼبستمر ؼبنتجاهتا؛     

 تعمل اؼبؤٌسسة بنظاـ تسعَت يف متناكؿ اؼبرضى؛     
 األضعاز

19 

 20 تتناسب أسعار منتجات اؼبؤٌسسة مع أسعار اؼبنتجات األجنبية.     

 البعد االدتىاع٘

غَت موافق  
 سباما

 غَت  
 موافق  

موافق إُف   
موافق  حٌد ما  موافق   

 لعبازٚا سباما 
 السّقي احملأز

 ىناؾ عدالة يف توزيع األجور بُت العٌماؿ يف اؼبؤٌسسة؛     
 العدالٛ

21 

 22 اليوجد سبييز يف اؼبؤسسة حسب اعبنس؛      

 23 تسعى اؼبؤٌسسة إُف زيادة فرص التش يل؛      

 تعترب الربامج التكوينية اليت تربؾبها اؼبؤسسة كافية لتمكُت العٌماؿ؛      
التىكني    

 ٔالتحفٗص

24 

 25 تقٌدـ اؼبؤٌسسة حوافز كافية لتشجيع العٌماؿ على تقدًن األفضل؛      

 26 ت خذ اؼبؤسسة بآراء العٌماؿ يف كل جوانب الٌنشاط؛      

تعمل اؼبؤٌسسة على تلبية احتياجات اجملتمع من الٌدكاء       
احتٗادات  باستمرارية؛

 اجملتىع

27 

 28 تقـو اؼبؤٌسسة ب عماؿ خَتية تضامنية لفائدة اجملتمع.      
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 البعد الب٠ٗ٘

غَت 
موافق 
 سباما

غَت  
 موافق

ـ  موافق إُف 
 حٌد ما

موافق    موافق
 سباما

 العبارة
 السّقي احملأز

 29 االلتصاً  باملعاٖري تلتـز اؼبؤٌسسة بالتعليمات اغبكومية غبماية البيئة؛     

 30 تلتـز اؼبؤٌسسة دبعايَت اإليزك اؼبتعٌلقة بالبيئة؛     

تضع اؼبؤسسة برامج خاصة لألنشطة ذات الٌت ثَت السليب على      
 البيئة؛

 31 احلدّ وَ  التمّٕخ

 

 32 بالبحث كالتطوير يف ؾباؿ ضباية البيئة؛تقـو اؼبؤٌسسة      

 33 للمؤٌسسة برامج لتحسُت طرؽ تسيَت الٌنفايات كتدكيرىا؛     

 34 تعمل اؼبؤٌسسة على اغبٌد من التلٌوث بتتٌبعو من اؼبصدر؛     

 35 التٕعٗٛ تقـو اؼبؤٌسسة بالتكوين البيئي لألفراد؛     

باؼب اطر البيئية للممارسات اؼبضرٌة تعمل اؼبؤٌسسة على التوعية      
 36 هبا.
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 5/3         

 إدازٚ  أصحاب  املضمحٛ

غَت 
موافق 
 سباما

غَت 
 موافق

موافق إُف 
موافق   حٌد معٌُت   السّقي احملأز العبازٚ سباماموافق  

 تعرؼ اؼبؤٌسسة جٌيدا أٌنٍت من أصحاب اؼبصلحة فيها؛     

حتدٖد أصحاب 

 املضمحٛ

1 

     
تقـو اؼبؤٌسسة بتحديد أصحاب اؼبصلحة من اؼبستفيدين 

 2 ؛إنشاء مشركع جديدلدل  كاؼبتضٌررين

     
تست دـ اؼبؤٌسسة طرقا علمية لتحديد أصحاب اؼبصلحة 

 3 فيها؛ 

تطمّعات أصحاب  ما أنتظره منها؛ تعرؼ اؼبؤٌسسة جٌيدا     

 املضمحٛ
 

4 

     
ت خذ اؼبؤسسة بعُت االعتبار تضارب اؼبصاٌف لدل 

 5 أصحاب اؼبصلحة فيها؛

     
عند التعامل مع أصحاب اؼبصلحة ت خذ اؼبؤٌسسة بعُت 

 االعتبار ترتيبهم حسب درجة الٌت ثَت ك الٌت ثٌر بنشاطها؛
التفأض ٔأٔلٕٖات   

 التعاون

6 

     
تسعى اؼبؤٌسسة إُف إحداث أقصى توازف فبكن بُت 

 7 اؼبصاٌف اؼبتضاربة ألصحاب اؼبصلحة فيها؛ 

     
سبلك اؼبؤٌسسة قٌوة كبَتة يف التفاكض للت ثَت على مطالب 

 8 أصحاب اؼبصلحة؛

 تقـو اؼبؤٌسسة بالتشاكر معي حوؿ أىٌم القضايا؛     

 احلٕاز 

9 

 10 تقـو اؼبؤٌسسة بإشراكي يف عملية الرٌقابة؛      

 11 ت خذ اؼبؤسسة الشكاكل اؼبقٌدمة من طريف  ٌدية؛     

     
يبكنٍت الوصوؿ إُف صبيع اؼبعلومات اؼبتعٌلقة بنشاط 

 12 اؼبؤٌسسة بسهولة؛

     
تضع اؼبؤسسة اسًتاتيجيات كاضحة للتعامل مع أصحاب 

 13 االضرتاتٗذٗات على نشاطها.اؼبصلحة حسب درجة خطورهتم 
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 أبعاد التٍىٗٛ املطتداوٛ

 البعد االقتضادٙ

غَت  
موافق 
 سباما

غَت 
 موافق

موافق إُف  
 حٌد ما

موافق  موافق
 السّقي احملأز العبازٚ سباما

 تعمل اؼبؤٌسسة على ربقيق أرباح ؾبزية باست داـ أقٌل للموارد؛     
 الكفاٞٚ االقتضادٖٛ 

14 

 15 تعمل اؼبؤٌسسة على زبفيض اؽبدر يف اؼبوارد اؼبست دمة بطرؽ علمية؛     

 16 ىناؾ ترشيد الستهالؾ الطٌاقة يف اؼبؤٌسسة؛     

 تراعي اؼبؤٌسسة شركط اعبودة الٌشاملة يف منتجاهتا؛     
 اجلٕدٚ

17 

 18 ؼبنتجاهتا كطرؽ انتاجها؛تعمل اؼبؤٌسسة على التحسُت اؼبستمر      

 تعمل اؼبؤٌسسة بنظاـ تسعَت يف متناكؿ اؼبرضى؛     
 األضعاز

19 

 20 تتناسب أسعار منتجات اؼبؤٌسسة مع األسعار العاؼبية.     

 البعد االدتىاع٘

غَت  
موافق 
 سباما

 غَت  
 موافق  

موافق إُف   
موافق  حٌد ما  موافق   

 لعبازٚا سباما 
 السّقي احملأز

    ىناؾ عدالة يف عمليات البيع والٌشراء  لدل اؼبؤٌسسة مع عمالئها      
 و موٌرديها ؛

 العدالٛ

21 

 22 ال توجد ؿباباة لعميل و موٌرد  على حساب خخر يف اؼبؤٌسسة؛      

 23 تسعى اؼبؤٌسسة إُف زيادة فرص الٌتش يل؛      

 تتمٌيز عمليات البيع و الشراء  لدل اؼبؤٌسسة بالٌنزاىة؛      
أخالقٗات 

األعىاه 

 ٔاملشازكٛ

24 

كافية لتحقيق مبيعات ومشًتيات  أكرب من  تقٌدـ اؼبؤٌسسة حوافز      
 25 خالؿ تقدًن منتجات وطلبيات  باستمرارية؛

 26 ت خذ اؼبؤسسة بآراء عمالئها وموٌرديها  يف جوانب نشاطها؛      

احتٗادات  تعمل اؼبؤٌسسة على تلبية احتياجات اجملتمع من الٌدكاء باستمرارية؛      

 اجملتىع

27 

 28 تقـو اؼبؤٌسسة ب عماؿ خَتية تضامنية لفائدة اجملتمع.      
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 البعد الب٠ٗ٘

 غَت
موافق 
 سباما

غَت  
 موافق

ـ  موافق إُف 
موافق    موافق حٌد ما

 العبارة سباما
 السّقي احملأز

 29 االلتصاً  باملعاٖري تلتـز اؼبؤٌسسة بالتشريعات اغبكومية غبماية البيئة؛     

 30 تلتـز اؼبؤٌسسة دبعايَت السالمة اؼبتعٌلقة بالبيئة؛     

للربامج اليت تضعها اؼبؤسسة فيما ىبٌص ىناؾ نتائج ملموسة      
 األنشطة ذات الٌت ثَت السليب على البيئة؛

 31 احلدّ وَ  التمّٕخ

 

 32 ىناؾ تطٌور مستمٌر يف تعامل اؼبؤٌسسة مع القضايا البيئية؛     

ىناؾ نتائج ملموسة للربامج اليت تضعها اؼبؤسسة فيما ىبٌص      
 33 ربسُت طرؽ تسيَت الٌنفايات؛

تعمل اؼبؤٌسسة على اغبٌد من التلٌوث بتسويق منتجات صديقة      
 34 للبيئة وتوريد مواد نظيفة ؛

 35 التٕعٗٛ ىناؾ تكوين بيئي لألفراد داخل اؼبؤٌسسة؛     

تعمل اؼبؤٌسسة على التوعية باؼب اطر البيئية للممارسات اؼبضرٌة      
 36 هبا.
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 إدازٚ  أصحاب  املضمحٛ

غَت 
موافق 
 سباما

غَت 
 موافق

موافق إُف 
موافق   حٌد معٌُت   السّقي احملأز العبازٚ سباماموافق  

 تعرؼ اؼبؤٌسسة جٌيدا أٌنٍت أصحاب اؼبصلحة فيها؛     

حتدٖد أصحاب 

 املضمحٛ

1 

     
تقـو اؼبؤٌسسة بتحديد أصحاب اؼبصلحة من اؼبستفيدين 

 2 ؛إنشاء مشركع جديدكاؼبتضٌررين لدل 

     
أعتقد أٌف اؼبؤسسة تست دـ طرقا علمية لتحديد أصحاب 

 3 اؼبصلحة فيها؛ 

 تعرؼ اؼبؤٌسسة جٌيدا ما أنتظره منها؛     
 تطمّعات أصحاب املضمحٛ

 

4 

     
االعتبار تضارب اؼبصاٌف لدل ت خذ اؼبؤسسة بعُت 
 5 أصحاب اؼبصلحة فيها؛

     
عند التعامل مع أصحاب اؼبصلحة ت خذ اؼبؤٌسسة بعُت 

 االعتبار ترتيبهم حسب درجة الٌت ثَت ك الٌت ثٌر بنشاطها؛
التفأض ٔأٔلٕٖات   

 التعاون

6 

     
تسعى اؼبؤٌسسة إُف إحداث أقصى توازف فبكن بُت 

 7 اؼبصاٌف اؼبتضاربة ألصحاب اؼبصلحة فيها؛ 

     
سبلك اؼبؤٌسسة قٌوة كبَتة يف التفاكض للت ثَت على مطالب 

 8 أصحاب اؼبصلحة؛

 تقـو اؼبؤٌسسة بالتشاكر معي حوؿ أىٌم القضايا؛     

 احلٕاز 

9 

 10 تقـو اؼبؤٌسسة بإشراكي يف عملية الرٌقابة؛      

 11 ت خذ اؼبؤسسة الشكاكل اؼبقٌدمة من طريف  ٌدية؛     

     
يبكنٍت الوصوؿ إُف صبيع اؼبعلومات اؼبتعٌلقة بنشاط 

 12 اؼبؤٌسسة بسهولة؛

     
تضع اؼبؤسسة اسًتاتيجيات كاضحة للتعامل مع أصحاب 

 13 االضرتاتٗذٗات على نشاطها.اؼبصلحة حسب درجة خطورهتم 
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 أبعاد التٍىٗٛ املطتداوٛ

 البعد االقتضادٙ

غَت موافق  
 سباما

غَت 
 موافق

موافق إُف  
موافق  موافق حٌد ما

 السّقي احملأز العبازٚ سباما

 تعمل اؼبؤٌسسة على ربقيق أرباح ؾبزية باست داـ أقٌل للموارد؛     
الكفاٞٚ 

 االقتضادٖٛ 

14 

تعمل اؼبؤٌسسة على زبفيض اؽبدر يف اؼبوارد اؼبست دمة بطرؽ      
 15 علمية؛

 16 ىناؾ ترشيد الستهالؾ الطٌاقة يف اؼبؤٌسسة؛     

 تراعي اؼبؤٌسسة شركط اعبودة الشاملة يف منتجاهتا؛     
 اجلٕدٚ

17 

 18 ؼبنتجاهتا؛تعمل اؼبؤٌسسة على التحسُت اؼبستمر      

 تعمل اؼبؤٌسسة بنظاـ تسعَت يف متناكؿ اؼبرضى؛     
 األضعاز

19 

 20 تتناسب أسعار منتجات اؼبؤٌسسة مع أسعار اؼبنتجات األجنبية.     

 البعد االدتىاع٘

غَت موافق  
 سباما

 غَت  
 موافق  

موافق إُف   
موافق  حٌد ما  موافق   

 لعبازٚا سباما 
 السّقي احملأز

 ىناؾ عدالة يف توزيع نتائج الٌنشاط بالنسبة للمؤٌسسة؛     
 العدالٛ

21 

 22 ال توجد ؿباباة عند كجود فرص للتش يل يف اؼبؤٌسسة؛      

 23 تراعي اؼبؤٌسسة شركط الكفاءة ال غَت عند استقطاب اليد العاملة؛      

 تتمٌيز أنشطة اؼبؤٌسسة بالٌنزاىة؛      
أخالقٗات 

األعىاه 

 ٔاملشازكٛ

24 

ربرص اؼبؤٌسسة على سالمة اؼبستهلكُت بتوفَت اؼبعلومات الكافية       
 25 عن منتجاهتا؛

تقـو اؼبؤٌسسة بالعمل التشاركي وصبعيات ضباية اؼبستهلك  مع      
 26 اجملتمع يف جوانب نشاطها؛

تعمل اؼبؤٌسسة على تلبية احتياجات اجملتمع من الٌدكاء       
احتٗادات  باستمرارية؛

 اجملتىع

27 

 28 تقـو اؼبؤٌسسة ب عماؿ خَتية تضامنية لفائدة اجملتمع.      



 

 

204 

2/3 

 2/3 

 

 

 البعد الب٠ٗ٘

غَت 
موافق 
 سباما

غَت  
 موافق

ـ  موافق إُف 
 موافق حٌد ما

موافق   
 العبارة سباما

 السّقي احملأز

 29 االلتصاً  باملعاٖري تلتـز اؼبؤٌسسة بالتشريعات اغبكومية غبماية البيئة؛     

 30 تلتـز اؼبؤٌسسة دبعايَت السالمة اؼبتعٌلقة بالبيئة؛     

ىناؾ نتائج ملموسة للربامج اليت تضعها اؼبؤسسة فيما ىبٌص      
 األنشطة ذات الٌت ثَت السليب على البيئة؛

 31 التمّٕخ احلدّ وَ 

 

 32 ىناؾ تطٌور مستمٌر يف تعامل اؼبؤٌسسة مع القضايا البيئية؛     

ىناؾ نتائج ملموسة للربامج اليت تضعها اؼبؤسسة فيما ىبٌص      
 33 ربسُت طرؽ تسيَت الٌنفايات كتدكيرىا؛

تعمل اؼبؤٌسسة على اغبٌد من التلٌوث بتسويق منتجات صديقة      
 34 للبيئة؛

 35 التٕعٗٛ ىناؾ تكوين بيئي لألفراد داخل اؼبؤٌسسة؛     

تعمل اؼبؤٌسسة على التوعية باؼب اطر البيئية للممارسات اؼبضرٌة      
 36 هبا.
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 فهرس الجداول                                                    
 

 

 الرٌقم عنوان الجدول الصفحة

 1 ـبتلف تعاريف أصحاب اؼبصلحة على مٌر تارىبو ككتٌابو 7

 2 تصنيف فريدماف كميل ألصحاب اؼبصلحة  13

 3 نظرية أصحاب اؼبصلحة كنظريات العقود 19

 4 أبعاد نظرية أصحاب اؼبصلحة 23

 5 مثاؿ عن كيفية ربديد قائمة  أصحاب اؼبصلحة  61

 6 كمسانبات أصحاب اؼبصلحة يف اؼبؤٌسسةتطٌلعات  65

 7 اسًتاتيجيات إدارة أصحاب اؼبصلحة تبعا لوضعياهتم يف اػبارطة 69

 Innovest 2008 8و   Vigeo نتائج عرض االستثمارات الفرنسية اؼبسؤكلة اجتماعيا حسب دراسة 77

 9 ؿبتول الٌتقرير اجملتمعي 107

 Triple Bottom Line: TBL   10 و ؿبتول تقرير 111

 GRI 11 ؿبتويات تقرير 116

 12 2010 لسنة Camelot مبوذج عن التزامات اؼبؤسسة ذباه اصحاب اؼبصلحة: تقرير شركة 119

 13 عٌينة الٌدراسة 132

 14 اختبار صدؽ أداة صبع البيانات 136

 15 معامالت ثبات االستبيانات 136
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 17 بيانات إدارة أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت 148

 18 بيانات البعد االقتصادم يف استبياف أصحاب اؼبصلحة التٌنظيميُت 149

 19 بيانات البعد االجتماعي يف استبياف أصحاب اؼبصلحة التٌنظيميُت 150

 20 بيانات البعد البيئي يف استبياف أصحاب اؼبصلحة التٌنظيميُت 151

 21 معامالت االرتباط بُت إدارة أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت كأبعاد التنمية اؼبستدامة 152

 22 اختبار فيشر للمعنوية الكلٌية لنماذج أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت 152

 23 اختبار التوزيع االحتماِف للبواقي لنماذج أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت 153

 24 أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت مباذج االكبدار إلدارة 154

 25 االقتصاديُت بيانات إدارة أصحاب اؼبصلحة 156

 26 بيانات البعد االقتصادم يف استبياف أصحاب اؼبصلحة االقتصاديُت 157

 27 بيانات البعد االجتماعي يف استبياف أصحاب اؼبصلحة االقتصاديُت 158

 28 اؼبصلحة االقتصاديُتبيانات البعد البيئي يف استبياف أصحاب  159

 29 معامالت االرتباط بُت أدارة أصحاب اؼبصلحة االقتصاديُت كأبعاد التنمية اؼبستدامة 160

 30 اختبار فيشر للمعنوية الكلٌية بالنسبة لنماذج أصحاب اؼبصلحة االقتصاديُت 160

 31 االقتصاديُتاختبار التوزيع االحتماِف للبواقي لنماذج أصحاب اؼبصلحة  161
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 3 تصنيف فريباف كخخركف ألصحاب اؼبصلحة 12

 4 كخخركف Ronald mitchell, bradley agle اؼبصلحة حسب أصناؼ 15

 5 اؼبربرات النظرية لوجود نظرية أصحاب اؼبصلحة 20

 6 ـبرجات /مبوذج اؼبدخالت 24

 7 مبوذج الٌنظرة اإلدارية للمنٌظمات 25

 Preston 8 ك Donaldson مبوذج أصحاب اؼبصلحة لػػػػ 26

 9 أبعاد التنمية اؼبستدامة 37

 10 للمسؤكلية االجتماعية Carrollىـر  47

 11 اإلنتاج األنظف يف اؼبؤسسة الصناعية 49

 12 ىـر اغباجات اإلنسانية ؼباسلو 63

 13 خارطة أصحاب اؼبصلحة 68

 14 ركائز اغبوار اؼبتمٌيز نع أصحاب اؼبصلحة 73

 15 تدرٌج مستويات إدارة أصحاب اؼبصلحة التنظيميُت 74

 32 مباذج االكبدار إلدارة أصحاب اؼبصلحة االقتصاديُت 162

 33 اجملتمعيوف بيانات إدارة أصحاب اؼبصلحة 163

 34 بيانات البعد االقتصادم يف استبياف أصحاب اؼبصلحة اجملتمعيُت 164
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 37 معامالت االرتباط بُت أدارة أصحاب اؼبصلحة اجملتمعيُت كأبعاد التنمية اؼبستدامة 167
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 16 اؼبصلحة ضمن التصميم البيئي للمنتجاتإدارة أصحاب  91
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