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 شكر وتقدير

 احلمد هلل العلي القدير على إعانته وتوفيقه يل على إمتام هذا العمل.

أتقدم جبزيل الشكر وخالص العرفان إىل أستاذي الفاضل الدكتور "خبابة عبد هللا" 
على توجيهاته، وإرشاداته،  ،على تفضله بقبول االشراف على هذا البحث

كلمة وحرفا حرفا، أسأل هللا أن جيزيه خري ونصائحه القيمة، ومتابعته معي كلمة  
 اجلزاء.

ى تفضلهم أعضاء جلنة املناقشة علالسادة األفاضل والشكر موصول كذلك إىل 
 .بقبول مناقشة هذا العمل

لكافة أساتذيت خالل مسرييت العلمية وكل اجلزيل كما ال أنسى أن أتوجه ابلشكر 
 مرشد ومعني. من قدم يل يد العون واملساعدة فكانوا يل خري 
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 احلبيب...تغمده هللا بواسع رمحته. إىل روح والدي

 عليها لباس الصحة والعافية.والديت الغالية...أسأل هللا أن يتم إىل 

 من زرعت يف نفسي حب العلم واملعرفة.إىل عميت العزيزة...

 كل أحبيت............  إيل

 

 أهدي مثرة جهدي املتواضع

 

 الباحثة 

 

 

 إهداء

 بواسع رمحته تغمده هللاإىل والدي احلبيب 

 هللا  حفظها إىل والديت الغالية

 إىل عميت العزيزة

 كل أحبيت....  إىل
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 املقدةة العاةة 
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  متهيد: 

يف ظل التحوالت اجلذرية اليت شهدها العامل يف اآلونة األخرية جيري التوجه واالنتقال يف عامل االقتصاد من        
املادية والطبيعية إىل اقتصاد يقوم على مصادر معرفية ومعلوماتية. وهو يعد التحول الثالث  اقتصاد قائم على املوراد

اقتصاد جديد، اقتصاد خيتلف يف كثري من من نوعه فبعد الثورة الصناعية أتيت الثورة املعرفية واملعلوماتية لتلوح أبمهية 
استخدام املعرفة ابعتبارها ركيزة أساسية من ركائز ذ يقوم على مبدأ إنتاج ونشر و إ ،مساته عن االقتصاد التقليدي

الدفع بعجلة النمو وخلق الثروة على العكس من االقتصاد املبين على االنتاج الذي تلعب فيه املعرفة دورا أقل. 
فاملعرفة هي األصل اجلديد وهي أحدث عوامل االنتاج الذي يعرتف به كمورد أساسي إلنشاء الثروة بل واألكثر 

 من بني عوامل االنتاج التقليدية األخرى كالعمل ورأس املال واملواد األولية. أمهية 
ثروة األمم مل تعد تقاس مبا متتلكه من موارد مالية وطبيعية بل مبا متلكه من موارد بشرية قادرة على خلق إن 

ا يمم  بتطور وتوليد وإنتاج أكرب قدر من املعارف وطاقات كفء تتفنن يف تشغيل وتوظيف تلك املعارف مب
وتقدم اقتصادايت الدول وبناء اجملتمعات واالرتقاء هبا. فعملية االنتقال إىل االقتصاد املبين على املعرفة تتطلب 
أتهيال من نوع خاص للكوادر البشرية لكي تكون قادرة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده 

 العامل فتكون أكثر فاعلية وإنتاجية.
إن االستثمار يف الرأس املال الفكري أييت يف مقدمة القضااي اليت تعىن هبا اجملتمعات على اختالف أنظمتها        

حيث أصب  أكثر املوجودات قيمة يف ظل ما  ،وتتزايد أمهية هذا املورد يف ظل االقتصاد املعريف وممتوايت منوها
هتها ومواكبتها إال تلك الرؤوس املبدعة واملبتكرة والكفاءات تتقاذفه العوملة من التحدايت اليت ال يرقى إىل مواج

فهو يعد املورد األهم جلميع الدول واألداة الرئيمية لتحقيق التنمية املمتدامة لكونه احملّرك األساسي لباقي  ،املوهوبة
علة تمعى لتغيري عناصرها والعنصر القادر على اإلبداع يف عملية التنمية الذي يمم  خبلق بيئة عمل منتجة وفا

 األمناط االستهالكية واإلنتاجية غري املمتدامة والتماس ممارات جديدة تمتجيب ملتطلبات التنمية املمتدامة.

والتغريات اهلائلة اليت أفرزهتا العوملة كانت هلا انعكاساهتا ليس على املمتوى  وال شك أن التطورات املتمارعة
الدويل فحمب بل على املمتوى املؤسمايت كذلك، ذلك أن سعي املنظمات لبناء التميز املؤسمي واهتمامها 

ىل وجود إجملتمعات املطلق بتحقيق الرحبية أدى اىل تزايد الفضائ  األخالقية واتماع دائرة الفماد فباتت حاجة ا
 معايري وأخالقيات عمل أكثر رقيا مطلبا رئيميا للمجتمعات املتقدمة واملتخلفة على حد سواء.
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 ب
 

 : االشكالية الرئيسية .1

يف ظل ما تفرضه التنمية املمتدامة من حتدايت وما يشهده عامل األعمال من ممارسات ال أخالقية ال متت        
تبايل مبا تلحقه من آاثر سلبية على البيئة وإمكانية تنمية وتمييس كفاءات ومهارات  ابلصلة ابلقيم االجتماعية وال

 التايل: ييف التماؤل الرئيم قادرة على مواجهة هذه التحدايت تندرج إشكالية موضوع البحث

يف تعايا التدمية  املسامهة شرةة ليدد اا  ازجاائر إىل أي مدى ميكن ألخلقة رأس املال الفكري يف
 املستدامة؟

  عن هذه اإلشكالية جمموعة من التماؤالت: تفرعوت
 ؟شركة ليند غاز اجلزائر أبخلقة رأس املال الفكريوالتزام إهتمام  ممتوىما  .1
 لتنمية املمتدامة؟ابإهتمام شركة ليند غاز اجلزائر  ما ممتوى  .2
غاز اجلزائر يف تعزيز البعد االقتصادي ما مدى ممامهة أخلقة رأس املال الفكري يف شركة ليند  .3

 للتنمية املمتدامة؟
ما مدى ممامهة أخلقة رأس املال الفكري يف شركة ليند غاز اجلزائر يف تعزيز البعد االجتماعي  .4

 للتنمية املمتدامة؟
ما مدى ممامهة أخلقة رأس املال الفكري يف شركة ليند غاز اجلزائر يف تعزيز البعد البيئي للتنمية  .5

 متدامة؟امل
 : فرضياتلا .2

 : حناول اختبار الفرضيات اآلتية ملعاجلة إشكالية البحث
 فرضية الرئيسية: ال

 تعترب أخلقة رأس املال الفكري يف شرةة ليدد اا  ازجاائر خيارا اسرتاتيجيا يساهم يف تعايا التدمية املستدامة.
 الفرضية الرئيمية جمموعة من الفرضيات الفرعية التالية: ويتفرع عن 

 ؛متوسطخلقة رأس املال الفكري أب رشركة ليند غاز اجلزائممتوى اهتمام والتزام : الفرضية الفرعية األوىل .1
 ؛متوسطلتنمية املمتدامة اجلزائر ابشركة ليند غاز ممتوى اهتمام  الفرضية الفرعية الثانية: .2
البعد  يف شركة ليند غاز اجلزائر يف تعزيزتماهم أخلقة رأس املال الفكري  الثالثة:الفرضية الفرعية  .3

 .االقتصادي للتنمية املمتدامة
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يف شركة ليند غاز اجلزائر يف تعزيز البعد تماهم أخلقة رأس املال الفكري  ة الرابعة:الفرضية الفرعي .4
 االجتماعي للتنمية املمتدامة.

يف شركة ليند غاز اجلزائر يف تعزيز البعد البيئي تماهم أخلقة رأس املال الفكري  الفرضية الفرعية اخلامسة: .5
 للتنمية املمتدامة.

 أهداف الدراسة .3
 :معى من خالل هذا البحث إىل ما يلين

أخالقيات األعمال والتنمية تغريات الدراسة واملتمثلة يف عرض وتقدمي االطار النظري واألديب مل .1
حاطة مبختلف املفاهيم اليت تتعلق برأس املال الفكري والتعريج على املمتدامة، فضال على اال

 مكوانته وخصائصه  النظرية.  
هبدف س املال الفكري خلقة رأأب ممتوى اهتمام والتزام شركة ليند غاز اجلزائرالوقوف على واقع  .2

  ؛دامةتبيني مدى أمهيتها يف حتقيق وتعزيز التنمية املمت
خلقة أتثرها أبهبدف تبيني مدى  شركة ليند غاز اجلزائريف  املمتدامة التنميةالوقوف على واقع  .3

  ؛س املال الفكريرأ
رأس مال الفكري يف شركة ليند غاز اجلزائر يف تعزيز التنمية الأخلقة معرفة مدى ممامهة  .4

 ؛ من خالل:املمتدامة
 تنمية املمتدامة.معرفة مدى ممامهة أخلقة رأس املال الفكري يف تعزيز البعد االقتصادي لل -أ

 معرفة مدى ممامهة أخلقة رأس املال الفكري يف تعزيز البعد االجتماعي للتنمية املمتدامة. -ب
 معرفة مدى ممامهة أخلقة رأس املال الفكري يف تعزيز البعد البيئي للتنمية املمتدامة. -ج 

ميكن تعميمها حماولة الوصول من خالل هذه الدراسة إىل بعض النتائج والتوصيات اليت  .5
 واالستفادة منها الحقا، واليت من شأهنا أن تكون بوابة أمام دراسات أخرى عن املوضوع.

 أمهــية الدراسة  .4
 :يف أمهيتها كمنت

اليت تناولت الربط بني املتغريات  -على حد علم وإطالع الباحثة-إحدى أوىل احملاوالت كوهنا  .1
 فيد الباحثني. واليت ستمهم يف إثراء املادة العلمية اليت ت



 املقدمة العامة
 

 ث
 

ميتلك كل من رأس املال الفكري وأخالقيات األعمال من األمهية ما جيعله يف مقدمة املوضوعات  .2
اليت تشغل اهتمام الباحثني واملفكرين األكادمييني، ذلك ابعتبار أن رأس املال الفكري موردا ال 

دة يف بيئة ينضب، ومصدرا خالقا ومبدعا يهدف ابلدرجة األساس لتحقيق التميز والراي
 إىلا تمعى منظمات األعمال من خالله األعمال. كما تعد أخالقيات األعمال توجها معاصر 

كي حتظى بقبول اجملتمع وتواجه خمتلف التحدايت اليت تفرضها عليها بيئة لتصحي  سلوكها 
 األعمال. 

وأمهيتها يف حتقيق وتعزيز القيمة وامليزة التنافمية املمتدامة الناجتة عن أخلقة رأس املال الفكري  .3
التنمية املمتدامة، ذلك أن حتقيق التنمية املمتدامة املنشودة لن يـتأتى إال عن طريق املوارد 
البشرية الكفء املنتجة والفعالة القادرة على االبداع واالبتكار واليت تتمتع ابألخص بروح املبادرة 

 وااللتزام ابملمؤولية.
هذه الدراسة واليت تبني مدى أمهية أخلقة رأس املال الفكري يف  إمكانية االستفادة من نتائج .4

 حتقيق وتعزيز التنمية املمتدامة.

 تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:حدود الدراسة:  .5
 دراسة مدى ممامهة أخلقة رأس املال الفكري يف تعزيز التنمية املمتدامة.ضوضضوعية: املدود احل .أ

 املديرية العامة لشركة ليند غاز اجلزائر.مشلت الدراسة على كانية: املدود احل .ب
 متثلت يف كافة اطارات املديرية العامة لشركة ليند غاز اجلزائر. احلدود البشرية: .ت
إىل غاية هناية شهر سبتمرب  2014لقد امتدت الدراسة من أواخر شهر جوان امانية: الدود احل .ث

 من نفس المنة.
 املدهج املتبع واملستخدم يف الدراسة .6

 جمموعة من املناهج: هذه الدراسة على إعتمدان يف 
قيات األعمال ابلرأس املال الفكري، أخال املتعلق النظري األساسسرد التحليلي يف املنهج الوصفي  .أ

 .خمتلف العالقات املوجودة بني متغريات الدارسة، وحتليل والتنمية املمتدامة
شركة أخلقة الرأس املال الفكري يف  مدى ممامهةملعرفة يف اجلانب التطبيقي  منهج الدراسة امليدانية .ب

 تعزيز التنمية املمتدامة. ليند غاز اجلزائر يف 
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 الدراسات السابقة:  .7
لغرض استكمال اجلانب النظري للدراسة وهبدف ترصني منوذج الدراسة وفرضياهتا، البد للباحث من 

خرون الذين سبقوه من جهد علمي وما قدمه الباحثون اآلال دراسته وما استشراف اجلهود المابقة للباحثني يف جم
 .تناولوه من متغريات ميكن للباحث االستفادة منها يف دراسته

 
دراسة حالة شرةة اخلطضوط ازجضوية -راسة بعدضوان: أخالقيات األعمال وأتثريها على رضا الابضوند .1

، مذةرة مقدمة ضمن متطلبات نيل درجة املاجستري يف علضوم التسيري، نسيمة خيذر، -ازجاائرية
 جامعة بضومرداس.، 2010-2011

والرضا لدى الزبون وزايدة أرابح  إبراز أمهية أخالقيات األعمال يف خلق الثقةهدفت هذه الدراسة إىل 
 وكان من أبرز النتائج املتوصل إليها ما يلي:املؤسمة. 
 إن توفر سلوك األخالقيات يف املوظفني جيعلهم يفضلون املصلحة العامة على املصلحة الشخصية. .1
إن توفر سلوك األخالقيات يف املوظفني يوطد جمور الثقة بني املؤسمة والعمال وخمتلف أصحاب  .2

 املصاحل وخاصة الزابئن.
توصي الدراسة بضرورة رفع ممتوى الوعي أبمهية أخالقيات األعمال واملمؤولية االجتماعية وتعزيز ثقافة و 

 التوجه حنو الزبون والبحث عن جمال لتطوير اسرتاتيجية أكثر فعالية ابلزبون.
 ، بعنوان: Abreu, J.L. and M.H.Badiiدراسة  .2

el for human resource managementProposal of ethical mod 

International Journal of good conscience, march-september, 2006 

دارة إة، كما اقرتحت منوذجا ألخالقيات قامت هذه الدراسة بعرض خمتلف نظرايت ادارة املوارد البشري
ىل أن جناح املنظمة يتوقف ويعتمد بشكل أساسي على التفكري اجليد، إد البشرية توصل من خالله الباحث املوار 

 القيم والعدالة. 
                                            ، بعنوان:Milliat-Anne Sachetدراسة  .3

Développer l’éthique des salariés par des pratiques de GRH socialement 

, -conférence de l’AGRH esupérieur du commerce, 16, Institut responsable

Dauhine, Paris, 15 et 16 Septembre 2005. 

األخالقيات  وإرساءىل بيان الدور الرئيمي الذي تضطلع به ادارة املوارد البشرية يف تطوير إهدفت الدراسة 
رتباطا وثيقا ابملمتوى األخالقي يف مكان العمل، حيث افرتض الباحث أن املمتوى األخالقي للعمال يرتبط ا
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فميكون احتمال انتهاك العمال للمبادئ  هذه األخرية االحرتام للعاملني مل تويل فإذااملوارد البشرية،  إلدارة
 ىل جمموعة من النتائج كان أمهها:إوخلصت الدراسة  .األخالقية أعلى بكثري
 ت ذات الطبيعة الشخصية )الفردية( تعد القرارات األخالقية نتيجة لتفاعل نوعني من املتغريا

 والظرفية.
 لق العامل هناك نوعني من العوامل التنظيمية اليت ميكن أن تؤثر على أخالق العاملني، حيث يتع

 للمنظمة، أما الثاين فيتعلق حبجم الرمسية اليت تغطي العالقات بني العمال. األول ابهليكل الرمسي 
 لوك األخالقي على ممتواها أن تدمج البعد األخالقي يف على املنظمة اليت ترغب يف تعزيز الم

 جممل أعماهلا االدارية، كما عليها أن تنتهج نظاما تميرياي مبين ابألساس على احرتام الفرد.
 ، بعنوان: Yu-Shan Chen Kدراسة  .4

The Positive Effect of Green Intellectual Capital on Competitive Advantages of 

Firms, Journal of Business Ethics, 2008. 

هدفت هذه الدراسة إىل التعريف مبفهوم رأس املال الفكري األخضر واستنباط العالقة اإلجيابية بني رأس        
حيث أظهرت النتائج التجريبية هلذه الدراسة أن هناك ثالثة أنواع ، ضر واملزااي التنافمية للشركاتاملال الفكري األخ

خضر، رأس املال ل األخضر واليت تتمثل يف: رأس املال البشري األخضر، رأس املال اهليكلي األمن رأس املا
واليت هلا آاثرا إجيابية على املزااي التنافمية للشركات. وتفيد الدراسة أن رأس املال العالئقي ، العالئقي األخضر

األخضر هو األكثر شيوعا من بني األنواع الثالث للرأس املال الفكري األخضر. وقد خلصت الدراسة يف األخري، 
كري األخضر ال ميكن أن يليب سوى إىل أن استثمار الشركات للعديد من املوارد واجلهود يف رأس املال الف

أيضا الشركات من احلصول على ميكن اجتاهات األنظمة البيئية الدولية الصارمة والوعي البيئي للممتهلكني، ولكن 
 ميزة تنافمية. 

 ، بعنوان:  Paul L. Schumannدراسة .5
A moral principles framework for human resource management ethics,Human 

Management Resouce Review,2001, College of Business , Minnesota State 

University, Mankato, USA. 

وهو يؤكد على يرى الباحث من خالل دراسته أن حتليل القضااي األخالقية يف املوارد البشرية شرعية وهامة. 
للحكم على منوذجا كما قدم عاملية.والبحث عن مبادئ أخالقية ضرورة رفض النظرية النمبية األخالقية 

أخالقيات ادارة املوارد البشرية يتكون من مخمة مبادئ قيمية تكميلية مت تطويرها ودراستها من طرف جمموعة من 
الفالسفة واملتمثلة يف: أخالقيات املنفعة، أخالقيات احلقوق، أخالقيات التوزيع العادل، أخالقيات الرعاية، 
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مد تطبيق النموذج األخالقي من خالل حتليل أخالقيات خداع املوظفني حول الطبيعة وأخالقيات الفضيلة. جي
 اخلطرة للمواد الكيميائية يف مكان العمل، وأخالقيات التمييز يف التوظيف. 

          ، بعنوان:Michelle Greenwood and Helen De Cieriدراسة  .6
  , Human Resource Management Stakeholder Theory and The Ethics Of

Working paper, Monash University Business and Economics, July 2005. 
  ىل خمتلف االنشغاالت حول ممألة أخالقيات العاملني كموارد بشرية ميكن اعالمهاإتطرقت هذه الدراسة 

حيث اقرتحت الدراسة أن نظرية األطراف ذات املصلحة  ،وتنميتها من خالل نظرية األطراف ذات املصلحة
 عامل متعددة االجتاهات.-تماهم وبشكل قوي يف فهم الطبيعة األخالقية للعالقة منظمة

 ، بعنوان:Narayan Gopalkrishnan and Hurriyet Babaca دراسة .7
Human Resource Dvelopemnt: Ethics and Justice needs for  sustainable 

development, Intitutional Issues Involving Ethics and Justice-vol-II, University 

of The Sunshine Coast, Australia. 

كما قامت اليت تتزايد أمهيتها يف االقتصاد املعومل،   خالقياتحول األ تثري الدراسة جمموعة من التماؤالت
توصلت الدراسة إىل جمموعة من البدائل املمتقبلية و ة املوارد البشرية. يف إطار تنميالدراسة بتقييم دور األخالقيات 

 الطاقة االجتماعية والبناء اجملتمعي اإلنمانواالسرتاتيجيات املتنامية ذات الصلة حبقوق 
 بعنوان:  ،Aude Guignardدراسة  .8

de la  évolution, évaluation des entreprises et intérets  L’investissement éthique
2005.-, 2004démarche 

وحتليل ممارساته احلالية لتوسيع االطار  تعريف مبفهوم االستثمار األخالقيهدفت هذه الدراسة إىل ال
ابعتباره أداة فعالة لتوجيه الشركات حنو الملوك األكثر ممؤولية، واملمامهة يف التنمية  ،املفاهيمي املتعلق به

كما   أبخالقيات األعمال. ها إزاء  التزامهاقحتق اجملتمعية األكثر استدامة، فضال عن الفوائد اليت ميكن للشركة أن
خلصت  ، واألداء البيئي. ويف األخريتناولت الدراسة العالقة بني الملوك وخلق القيمة املمتدامة للممامهني

شكالية موضوع الدراسة واملتمثلة يف فعالية االستثمار األخالقي كأداة حتفيزية للشركات إاإلجابة على ىل إالدراسة 
 ز.أخالقي متمي من أجل تبين سلوك
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 :الدراسة هيكل .8
إىل ثالث  لدراسةا قممتروحة وإثبات الفرضيات؛ ملعاجلة هذا املوضوع، ولإلجابة عن اإلشكالية املط       

 فصول أساسية: فصلني نظريني وفصل تطبيقي. 

رأس املال الفكري، أخالقيات األعمال ة واملتمثلة يف التأصيل النظري ملتغريات الدراسسنتناول يف الفصل األول 
يت ميكن من خالهلا أخلقة رأس املال والتنمية املمتدامة. يف حني سنتطرق يف الفصل الثاين ملختلف املقارابت ال

مة أببعادها الثالث )البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، والبعد التنمية املمتدامتطلبات الفكري وفقا ملا تقتضيه 
أما يف الفصل الثالث فمنخصصه للدراسة امليدانية، حيث مت التطرق يف املبحث األول منه للمنهجية . البيئي(

بتحديد جمتمع الدراسة، عينتها واملصادر املمتخدمة جلمع البياانت واملعلومات وكيفية املتبعة يف الدراسة بدءا 
ساليب املعاجلة اإلحصائية اليت مت االعتماد إعدادها، ابإلضافة إىل إجراءات التأكد من صدق األداة وثباهتا، وأ

الفرضيات من خالل عرض النتائج النهائية  اليت تشخص واقع الظاهرة قيد  واختبارعليها يف حتليل البياانت 
 الدراسة. 

 

  



 

 الفصل األول

 النظري ألخلقة رأس املال الفكريالتأصيل 
 والتنمية املستدامة
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 متهيد:

احلديثة، ابألخص بعد األزمات املالية املواضيع  املستدامة من أهميعترب موضوع األخالق والتنمية        
وال إىل حد كبري عما نعانيه ؤ ترب النقص يف اجلانب األخالقي مسيعوااليكولوجية اليت يشهدها العامل. حيث 

وال نكون مبالغني إذا قلنا أن كثريا من مشكالت جمتمعنا الراهنة هي مشكالت أخالقية  اليوم من مشكالت،
منا هي مجيعا تعرب عن أزمة أخالقية وعن قصور إ، واالستغاللال والتسيب والفساد يف صميمها، فمظاهر اإلمه

  1يف النمو األخالقي.

ويف ظل التوجه حنو االقتصاد املعريف الذي يندرج حتت فلسفة تثمني املعرفة ميكن االستفادة من رأس        
املال الفكري كمدخل يتصف ابملرونة وله القدرة على التكيف واإلبداع والذي يفرتض أن يقود إىل تطوير 

 وإجياد مناذج ومناهج عمل تؤدي إىل حتسني األداء يف املنظمات. 

انطالقا مما سبق، سنحاول من خالل هذا الفصل عرض املفاهيم األساسية املتعلقة مبوضوع البحث وفق        
 املباحث التالية: 

 االطار املفاهيمي لرأس املال الفكري املبحث األول:
 أساسيات حول أخالقيات األعمال املبحث الثاين:

 املستدامة: املفهوم واألبعاد التنمية املبحث الثالث:                             
        

        

         
          
           

 
 

                                                           
  ، دراسة مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول التفكري األخالقي وعالقته ابملسؤولية االجتماعية وبعض املتغريات لدى طلبة اجلامعة اإلسالميةميسون حممد عبد القادر، 1 

 .4، ص: 9002على درجة املاجستري، غزة، 
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 االطار املفاهيمي لرأس املال الفكرياملبحث األول: 
 منها أن اقتصادايت معاصرا تنتهجه العديد من منظمات األعمال إدراكا إدارايتعد إدارة املعرفة مدخال 

ما متلكه من موارد مالية مل يعد يعتمد ويتوقف على  هاومتيز  هاجناحأن و  ،اليوم هي اقتصادايت معرفة حبتة
ات بل على ما متتلكه وتدخره من أصول معرفية وموارد بشرية كفء وفعالة قادرة على مواكبة التغري  ومادية

مرنة تعمل على إعادة هيكلة وتنظيم أنشطة املنظمة مبا يتماشى وتلك التغريات  ،والتكيف مع املتطلبات البيئية
وخالقة تسعى من خالل إبداعاهتا وابتكاراهتا إىل إنشاء القيمة  ،يب للمتطلبات واملستجدات البيئيةويستج

ظر إليه كرأس والذي ين .برأس املال الفكريوهو ما يتجسد فيما ابت يعرف  وخلق امليزة التنافسية املستدامة
وأصال ال يقل أمهية عن ابقي أصول املنظمة األخرى ال بل  ه مثل رأس املال التقليدي املاديمال جديد مثل

هو يف الفكر اإلداري املعاصر رؤية إسرتاتيجية ملنظمات األعمال اليت تبتغي التميز املستدام الذي ف ويتعداها.
 النمو واالستمرارية. و  البقاءيكفل هلا 

 رأس املال الفكري ب األول: مفهوماملطل
اليت لقيت عناية كبرية يف األدبيات املتعلقة به كما  ةاإلداريأحدث املفاهيم يعترب رأس املال الفكري من 

هتمام إال مع مطلع القرن ولكنه كمفهوم مل يلق اال .ظهر يف عقد التسعينات من القرن املاضيونوعا، حيث 
بعد أن كانت  ،وحتقيق النجاح ى املنافسةحيث أصبح ينظر إليه بوصفه ممثال حقيقيا لقدرة املنظمة عل احلايل

ت وقد تطور استخدام هذا املفهوم ليمثل القدرا ،التاريخنظمة قبل هذا للم قيقيةاحلاملصادر الطبيعية متثل الثروة 
 ة من قبل املنظمات املنافسة. واليت ال ميكن تقليدها بسهول العقلية اليت متتلكها املنظمات

 أوال: تعريف رأس املال الفكري        
: رأس املال واليت نذكر منها متباينةقد تتضمن رؤى تسميات كثرية  ال الفكريقد عرف رأس املل

املال  رأسويعد . 1رأس املال القيادياملعريف، رأس املال  ،جتماعياالموس، رأس املال البشري، رأس املال لالملا
  .هو املسمى املعتمد يف هذا البحث الفكري

طرحت األدبيات اليت تناولت املوضوع العديد من التعاريف  مفهوم رأس املال الفكري يدويف إطار حتد
 دمن أفرامن "أشكال املعرفة الفريدة اليت ميتلكها املميزون  شكل. منها ما أشارت إليه على أنه ضامني تختلفةومب

تظهر حيث فة صرحية تزيد من قيمة املؤسسة. يستطيعون يف ظروف معينة أن حيولوها إىل معر  واليت الشركات
تنقل إبمكاهنا أن اليت املؤسسة وهيكلها الداخلي واخلارجي أو عالقتها مع بيئتها و  هذه املعرفة يف قدرات أفراد

                                                           
 .51، ص: 9002القاهرة، ، دار الفجر للنشر والتوزيع، -الرأمسعرفية بديال-إدارة املعرفةحسين عبد الرمحان الشيمى، 1 
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ما عربت  هاومن1"نافسة.املؤسسات والشركات من مستوايت متواضعة أو عادية إىل مستوايت متقدمة يف امل
عنه على أنه "املعرفة، اخلربة، املقدرة العقلية للعاملني فضال عن موارد املعرفة املخزنة يف قواعد بياانت املنظمة، 

  2".األنظمة، العمليات، الثقافة والفلسفة
يشمل املعرفة بكل أنواعها "أي أن رأس رأس املال الفكري من خالل هذا الطرح على أن  الباحثان تفقي       

املال الفكري يتمثل برأس املال الصريح والضمين. الصريح هو كل املعرفة الصرحية اليت يتم استخدامها والتعبري 
عنها بشكل كمي ورمسي كما يف الواثئق، قواعد البياانت، الربجميات، والروتينيات التنظيمية وقواعد العمل. يف 

ل الضمين يتمثل يف املعرفة الضمنية الذاتية وغري الرمسية واملعرب عنها ابلطرق النوعية واحلدسية حني أن رأس املا
وإمجاال ميكن القول أن 3غرب القابلة للنقل والتعلم ويتم التوصل إليها ابالستعالم واحلوار واإلستيطان املعريف."

 هو إنتاج معريف وكيان معنوي غري ملموس.رأس املال الفكري 
نظر إليه على أنه ي إذ كة من رأس املال الفكريالقيمة املدر أخرى على تعاريف جاء الرتكيز يف  كما

األفكار اليت تتجسد يف األفراد  "القيمة الناجتة عنوكذلك هو 4"املعرفة اليت ميكن حتويلها إىل أرابح."
رأس املال الفكري يف   T. Stewartحدد ويف نفس السياق  5والزابئن/األطراف ذات املصلحة." العملياتو 

 املعرفة الفكرية، املعلومات، امللكية الفكرية -كتابه: رأس املال الفكري: الثروة اجلديدة للمنظمات أبنه "املادة
بقوله أن "الثروة   Ayn Randويؤكد على ذلك  6واخلربة اليت توضع قيد االستخدام من أجل خلق الثروة."

 7هي منتوج قدرة الفرد على التفكري."

                                                           

  .962-962:، ص9001، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مدخل اسرتاتيجي لتخطيط وتنمية املوارد البشريةراوية حسن، 1 
2 Al-Ali, Nermien, Comprehensive Intellectual Capital Management :Step-by-step, John Wiley & Sons, 
Inc, New Jersy, 2003, p:6. 

 .591-596، ص: 9050، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة الالملموسات: إدارة ما اليقاسجنم عبود جنم، 3

4Ronald J. Baker, Mind over Matter:Why Intellectual Capital Is The Chief Source Of Wealth, John 
Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2008, p  : 104.  
5 Jay Chatzkel, Intellectual Capital, Capstone Publishing, United Kingdom, 2002, p: 6. 
6Dr Nick Bontis, Assessing Knowledge Assets : A Review of the Models Used to Measure Intellectual 
Capital, Michaeal G.DeGroote School of Business, McMaster University, Canada, 11 october 2011, p :2. 
7 Dr Lindsay Moore, Lesley Craig, Esq, Intellectual Capital in Enterprise Success: Strategy Revisited, John 
Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New jersey, Canada, 2008, p: 5. 
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ليت تتجاوز قيمتها تلك املوجودات الفكرية ا" :فعرف رأس املال الفكري على أنه Edvinsson أما        
بشري ميثل مصدر  هذه املوجودات من نوعني وتتكون اليت تظهر يف امليزانية العموميةاألخرى  تقيمة املوجودا

             1."وهيكلي ميثل اجلزء املساند للبشري كنظم املعلومات وقنوات السوق وعالقات الزابئن والتجديداالبتكار 
وهو تعريف يتفق مع التعريف الذي قدمته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حيث عرفت رأس املال        
ورأس املال  التنظيمي )اهليكلي( رأس املال فئتني من األصول غري امللموسة هيل أبنه "القيمة االقتصاديةي الفكر 

 .2البشري"
أن رأس املال الفكري يتكون من العاملني الذين ميثلون النجوم الالمعة والعقول  Kelleyيرى يف حني 

حني أن رأس املال يف على األفراد فقط ابلرتكيز الباحث  اكتفىوهنا  .يصعب إجياد بديل عنهم املدبرة الذين
 . 3أكثر من ذلك مثل براءات االخرتاع والعالمات التجارية والدراية الفنية وغريهاالفكري يشمل على 

 اتلعديد من التعريفا وردتالكفاءات املتميزة وضمن هذه الرؤية اليت جاء فيها الرتكيز على األفراد و 
البشرية عالية التميز  ل اجلوانب الفكرية للعقولكلرأس املال الفكري. فهناك من نظر إليه على أنه "يعكس  

األكثر أتثريا وفعالية حنو النمو والتقدم والتميز العايل من  هياجلوانب غري امللموسة يف املنظمة. و  ثلواليت مت
املنظمة على منافسيها  قدرة متفردة تتفوق هبا"وهناك من عّده  4"اجلوانب أو األصول األخرى امللموسة.

 تتحقق من تكامل مهارات تختلفة وتسهم يف زايدة القيمة املقدمة للمشرتين وهي مصدر من مصادر امليزة
  5".ةالتنافسي

ىل األصول الفكرية واملعرفية، واليت تندرج ضمن مكوانت التعاريف السابقة قد أشارت إ ابلرغم من أن
ألصول العالئقية املتمثلة يف عالقة املنظمة ابألطراف ذات املصلحة، وهو رأس  املال الفكري إال أهنا جتاهلت ا

ما يعرف برأس املال الزبوين أو العالئقي الذي يعد أحد مكوانت رأس املال الفكري وهو ال يقل أمهية عن 
 املكوانت األخرى.

                                                           
 .6:، ص9002، دار صفاء للنشر، عمان، األردن، إدارة املعرفة: إدارة معرفة الزبونطالب، عالء فرحان 1 

2Kevin J.O’Sullivan, Strategic Intellectual Capital Management in Multinational Organizations: 
Sustainability and Successful Implications, Busines Science Reference, New York, 2010, p: 78. 

 .29-25، ص: 9050، دار اجلليس الزمان، عمان، األردن، إدارة املعرفة: بني النظرية والتطبيقحممد تركي البطانية، د. زايد حممد املشاقبة، 3 
 .934، ص: 9002مطبعة العشري، القاهرة، ، إدارة املوارد الفكرية واملعرفية يف منظمات األعمال املعاصرةحممد، جاد الرب سيد 4 

، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 311، سلسلة حبوث ودراسات رقم رأس املال الفكري: طرق قياسه وأساليب احملافظة عليهاملفرجي عادل حرحوش، صاحل أمحد علي، 5 
 .51 -56، ص: 9003القاهرة، 
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 ، حيث املال املادي ورأس املال البشري وإذا أردان حتديد مفهوم رأس املال الفكري جيب متييزه عن رأس
ل ميثبينما  كالعقارات والتجهيزات واملخزوانتيتمثل رأس املال املادي يف املوارد اليت تظهر يف ميزانية املنظمة  

ومن هنا فإن رأس املال  .عنصر البشري يف املنظمةلرأس املال البشري املهارات واإلبداعات واخلربات املرتاكمة ل
 1.شمل رأس املال البشري وخيتلف عن رأس املال املاديالفكري ي

الذي وضع حدودا فاصلة  Aprilميكن أن نستعني بوجهة نظر الباحث ، إضافة إىل ما تقدم أعاله
ارد اليت تظهر يف فقد أشار إىل أن املوارد املادية تشمل كل تلك املو  ملعرفية الفكريةبني املوارد املادية واملوارد ا

يف حني أن املوارد  .يزات واملكائن والربجميات وغريهامنها على سبيل املثال العقارات والتجه ظمةنميزانية امل
ءات االخرتاع للعمليات والتصاميم ااملعرفية تتمثل يف ثقافة املنظمة واملعرفة التكنولوجية والعالمات التجارية وبر 

 2.وكذلك التعليم املرتاكم واخلربة يت يتقامسها العاملون يف املنظمةواملعارف العلمية ال

مفهوم رأس  ه عنفقد حنى الباحثني منحى تختلف يف حماولتهم لتمييز  بشريا فيما خيص رأس املال الأمّ 
جزء من رأس املال البشري للمنظمة يتمثل بنخبة من العاملني "ملال الفكري حيث يشري إليه البعض على أنه ا

 متكنهممن املوارد البشرية املوجودة حيث  املعرفية والتنظيمية دون غريهم لكون جمموعة من القدراتتالذين مي
 املنظمة من توسيع نيمتكمبا يسهم يف ديدة أو تطوير األفكار القدمية جالقدرات من إنتاج أفكار هذه املعرفة و 

ال و  املناسبةعلى اقتناص الفرص من خالله قادرة تكون حصتها السوقية وتعظيم نقاط قوهتا وجتعلها يف موقع 
يشرتط توافر شهادة أكادميية ملن يتصف  دون غريه كما اليف مستوى إداري معني رأس املال الفكري يرتكز 

 3."به
ا جتدر اإلشارة إىل أن اطالق عبارة رأس املال البشري من دون حتديد اجرائي هلا يعين مجيع العاملني مك       

دراسات ختتص  ومهاراهتم وخرباهتم وقيمهم وهذه التسمية ال تالئميف املنظمة بغض النظر عن مستوى معارفهم 
برأس املال الفكري إذ ليس لكل العاملني القدرة على إنتاج أفكار ترقى إىل مستوى إضافة قيمة أو حتقيق ميزة 

 4تنافسية للمنظمة.

                                                           

جملة الدراسات االقتصادية، مركز البصرية  ،26-13، العدد العاشر: مدخل لتحقيق التنمية االقتصادية يف الدول العربيةاالستثمار يف رأس املال الفكري انصر مراد، 1 
 . 11، ص: 9002 للبحوث واالستشارات واخلدمات التعليمية، اجلزائر،

 .912ص: ، 9002والتوزيع، عمان، األردن الطبعة األوىل ، دار صفاء للنشر اجتاهات معاصرة يف إدارة املعرفةالزايدات،  حممودمد عواد حم 2 
 .502، ص: 9002، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األوىل، عمان، األردن، عوملة إدارة املوارد البشرية:نظرة إسرتاتيجيةعبد العزيز بدر النداوي،  3 

 .926، ص: 9002، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة رأس املال الفكري يف منظمات األعمالسعد علي العنزي، د. أمحد صاحل علي، 4 
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إذ الفكري أحد عناصر رأس املال هو رأس املال البشري  للتأكيد على أن البعض اآلخرتوجه يلذا 
"القدرة على وهو رأس املال البشري هي: جمموع ثالث عناصررأس املال الفكري أبنه  Sveibyيعرف 

مللموسة"؛ رأس املال اهليكلي التصرف يف جمموعة تختلفة من احلاالت خللق كل من األصول امللموسة وغري ا
اإلدارية" ورأس املال العالئقي "كالعالقات مع الكمبيوتر والنظم املفاهيم ومناذج  ،االخرتاعبراءات "ويتمثل يف 

 1العمالء واملوردين."

هذا وعلى الرغم من  ،ليت ينظر من خالهلا هلذا املفهوما الزاوية ريف جنم عن اختالفاالتعتباين ن إ
 اشرتكت ومتحورت يف عناصر تعترب أساسية لتحديد مفهوم رأس املال الفكري: قد التعاريف هذه  إال أنالتباين 
 وهو يتسم ابلطابع املعنوي غري امللموس. لمنظمةلكري جزءا من رأس املال اإلمجايل ميثل رأس املال الف -
يشمل رأس املال الفكري خنبة من العاملني الكفء ذوي اخلربات واملهارات والقدرات املعرفية اخلالقة  -

 واملتميزة.
د وحتويلها إىل معارف صرحية واليت يعمل رأس املال الفكري على استخراج املعارف الضمنية لألفرا -

 .هر يف النهاية يف شكل قيمةتظ
من خالل إنتاج أفكار جديدة أو تطوير األفكار  كري ابلتكيف مع التغريات البيئيةيلتزم رأس املال الف -

 القدمية.
ال يتحدد رأس املال الفكري يف مستوى إداري معني وإمنا قد يتواجد يف مجيع وتختلف املستوايت  -

 ظيمية.التن
 خللق القيمة وحتقيق امليزة التنافسية املستدامة. رئيسيا يعترب رأس املال الفكري حمددا  -

وتنظر هذه الدراسة إىل رأس املال الفكري ،أتسيسا على ما تقدم من مفاهيم وتعاريف وبتحليل الرؤى    
ربات خن أفراد كفء وفعالة ذوي ما متتلكه املنظمة م منظومة متكاملة تتمثل يف جمموع سالفة الذكر، على أنه:

التكيف والتفاعل االجيايب مع تختلف التغريات واألطراف مبنظور هارات، وموارد معرفية وتنظيمية قادرة على مو 
 .املستدامة لق القيمة وحتقيق امليزة التنافسيةاسرتاتيجي كفيل خب

                                                           
1Bogdan Vasile Ileanu, Ovidiu Emil Tanasoiu, Factors Of The Earning Functions and Their Influence on 
The Intellectual Capital of an Organization, Journal of Applied Quantitative Methods, Vol. 3, No. 4, 
Winter 2008, p: 367. 
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 رأس املال الفكريتطور اثنيا:  
البشرية على يد االقتصاديني يف القرن السابع عشر حيث أكد يف  تعود بداايت االهتمام ابلقابليات

طرح موضوع قيمة العاملني .كما على فكرة اختالف نوعية العمالة William Pettyهذا الصدد االقتصادي 
value of workers 1.يف حساب الثروة ابلطريقة االحصائية وهو ما عرف الحقا برأس املال البشري  

يف كتابه ثروة  5116عام  Adam Smithالبحوث والدراسات يف هذا االجتاه حيث أشار  استمرتو        
وفقا ملا يبذل  رجات وطالب أبن حتدد األجورنتاجية وجودة املخ مهارات العاملني يف العملية اإلىل أتثريإاألمم 

 2.دائهم ملهماهتمأبة يف من وقت وجهد وكلفة لكسب املهارات املطلو 
االستثمار يف البشر بقوله إن أمثن أمهية على  5220عام  Alfred Marshallكما أكد االقتصادي        

ر يف غريه من ضروب رأس املال هو ما يستثمر يف البشر وذلك ألن رأس املال البشري يتميز بسمة ال تتواف
يتحدد  عنويه املوأن عمر  منحىن خرباته ومهاراته اجتاهنفس نتاجيته تتصاعد بإهي أن منحىن و  رؤوس األموال

 املتناقصة.  ملنفعةعىن ذلك أنه ال خيضع لقانون اوم بتوقف عمره الزمين إالولن يندثر ، مع تغريات العصر
ليشهد ظهور األساس الفعلي لنظرية رأس املال البشري املعاصرة على يد االقتصادي  5206وجاء عام 

Irving Fisher .3عندما أدخل رأس املال البشري يف مفهوم رأس املال العام 
عتباره فئة من رأس اببنظرية رأس املال البشري  Schultz & Mineerوعند هناية اخلمسينات توسع 

:"رغم أنّه كان من املعروف أن األفراد Schultzويف ذلك يقول  املال مستقلة عن رأس املال التقليدي.
ف مفيدة إال أنّه مل يكن من املعروف أن هذه املهارات واملعارف شكل من أشكال يكتسبون مهارات ومعار 

 Schultzوأضاف 4رأس املال وأن هذا الشكل من رأس املال هو يف جزء هام منه نتاج عملية استثمار تخطط"
دي يف تلك "أن رأس املال البشري هذا قد منا يف اجملتمعات الغربية مبعدل أسرع بكثري من رأس املال التقلي

إىل"أن فكرته األساسية عن رأس املال البشري قادته إىل فكرة االستثمار يف رأس  Schultzالدول"وانتهى 
 5.املال البشري مبعىن االستثمار يف تعليمهم ويف صحتهم ويف تدريبهم ويف تنمية مهاراهتم التنظيمية واإلدارية"

                                                           
مقارنة بني اجلزائر وماليزاي، مذكرة دراسة -سياسات االستثمار يف رأس املال الفكري ملواجهة حتدايت العوملة االقتصادية يف الدول النامية بن عواق شرف الدين أمني،1 

 .592، ص: 9059-9055جامعة فرحات عباس، حلصول على شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، مقدمة الستكمال متطلبات ا
لالقتصاديني املصريني، اجلمعية املصرية لالقتصاد السياسي  99املؤمتر العلمي ، تكوين رأس املال البشري: التنمية البشرية يف مصرإميان حممد فؤاد، مداخلة بعنوان: 2 

 05، ص: 9000والتشريع، القاهرة، واإلحصاء 
 .512، ص: ذكره بقلعنزي، د. أمحد علي صاحل، مرجع ساسعد علي 3 
 .14، ص: 9002، صيف 42، حبوث اقتصادية عربية، العدد الوضع النسيب-القياس-رأس املال البشري يف مصر: املفهومأشرف العريب،  4 
 .14نفسه، ص:  املرجع 5 
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يف أواخر اخلمسينات وأوائل  Gary Backerوالشك أن اإلسهامات الرائدة لالقتصادي املعروف 
قد سامهت إىل حد بعيد يف انتشار فكرة االستثمار يف رأس املال البشري "حيث  من القرن املاضيالستينات 

التدريب العام الذي يزيد من اإلنتاجية احلدية للفرد يف  املؤسسة املدربة وغريها من املؤسسات  Backerفرق 
املتخصص فهو الذي يرفع من إنتاجية الفرد ابملؤسسة اليت وفرت له ذلك التدريب يب إذا عمل هبا. أما التدر 

 .1مقارنة بعمله يف مؤسسة أخرى لعدم تناسبه مع طبيعة ومتطلبات العمل فيها"
وضرورة دراسته  ىل أمهية املورد البشريإكون قد شدت هذه احلقبة االنتباه ت تقدممن خالل كل ما 

موضوع رأس املال البشري نقطة األساس واملؤشر  وبذلك يعتربأس املال املادي. امال مكمال لر بوصفه ع
  Ulrish & Queen & Alومما يؤيد ذلك نتائج دراسات  .ي لدراسة موضوع رأس املال الفكرياملنطق

 ىل أن رأس املال الفكري يعد بعدا جديدا يف حتليل رأس املال البشري.إواليت تشري 
ودور املوجودات  أمهية دمييون ورجال األعمالأدرك األكا مثانينات القرن العشرينمبكرة من يف مرحلة و 

باين وجود ت Hiroyukiالحظ  5220. ففي عام الشركة ومنوها وزايدة عوائدها بقاءحتقيق  غري امللموسة يف
 ليت تعدااملوجودات غري امللموسة إىل اختالف سبب هذا التباين حيث أرجع  يف أداء الشركات الياابنية
متعددة هي األخرى وتعود بفوائد  بلة لالستخدام املتعدد واملتزامنألهنا قا الشركاتاألساس يف حتقيق عوائد 

 ومتزامنة.
بداايت تسعينات القرن العشرين االنطالقة الفعلية للجهود البحثية املكثفة حول موضوع كما شهدت 

 Ralphعندما أطلق  5220أوهلا عام  .ث حوادثثاليف جلهود تلك اتتويج  إذ متثل ،رأس املال الفكري

Stayer  مدير شركةJohnSonvill  كما أكد أن رأس ألول مرة مصطلح رأس املال الفكريو  لألطعمة.
لى غأهم مكوانت الثروة القومية وأ واعتربه بيعية والنقد واملوجودات الثابتةقد حل حمل املصادر الطاملال الفكري 

 مقالة بعنوان القوة الذهنية 5225عام  Stewartواثنيها عندما نشر  ،موجودات الشركات
"BrainPower" واثلثهما ويف نفس السنة أين مت تعيني أول مدير يف العامل لرأس املال الفكري من قبل ،

 .Leif Edvinsonالسويدية خلدمات التأمني واملالية وهو السيد   Skandiaشركة 
على ضرورة عقد اجتماع  Edvinson, Retrosh & Sullivanاتفق كل من  5224عام ويف 

الشركات ملمثلي الشركات الفاعلة يف استخراج القيمة من موجوداهتا غري امللموسة للكشف عن منظور تلك 

                                                           
، جامعة 9003/9004،  أطروحة دكتوراه، أثر التسيري اإلسرتاتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةمساليل حيضيه، 1 

 .554ص: كلية العلوم االقتصادية والتسيري، غري منشورة، اجلزائر،  
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هذا  5221وكيفية إدارته وعلى هذا األساس عقد يف كانون الثاين من عام  ملفهوم رأس املال الفكري
من جمموع الشركات وعرف  %61عشر شركة أي  ثنيتااين شركات من أصل ليه مثإوانضمت  االجتماع

ويرمز " Intellectual Capital Management" "دارة رأس املال الفكريإ"االجتماع املذكور ب 
لى تعريف مصطلح حيث تضمن جدول األعمال عدد من املسائل أمهها االتفاق ع (ICM) ب له اختصارا

  املؤمتر مبجموعة من التوصيات وطرائق استخراج القيمة منه. وخرج عناصره األساسيةرأس املال الفكري وحتديد 
  .كانت إحداها ضرورة تبين رأس املال الفكري كمرتكز للتقارير السنوية للمنظمات احلديثة

ميكن استعراض جياد نظرية لرأس املال الفكري إابلدرجة األساس على  الذكر السابقةاجلهود  قد ركزتل
 1:يلي فيما اتهأدل

 ؛مة املوجودات امللموسة بعدة مراتإن قيمة رأس املال الفكري كموجود غري ملموس يتجاوز قي -
 ؛اليت تتولد منها النتائج املاليةيعد رأس املال الفكري املادة األم  -
 ؛اشركة والقيمة السوقية هلليتمثل املقياس املايل لرأس املال الفكري يف الفرق بني القيمة الدفرتية ل -
 ؛سرتاتيجيإعد رأس املال الفكري أداة حتليل ي -
 ؛نتاجية املنظماتإتراكم رأس املال الفكري يزيد من إن  -

 وحددت مبادئ النظرية مبا أييت: 
بل حركي متجدد، ألنه ميثل قوة فاعلة  ،مفهوم رأس املال الفكري غري اثبتحركية املفهوم: إن  -

 التكيف مع متغريات البيئة.
 تكشف نتاجات رأس املال الفكري من خالل األداء امليداين يف الواقع. األداء الواقعي: -
 واإلبداعألداء ابااللتزام العايل يف  الدور اجلوهري لرأس املال الفكرييكمن احلقيقي:  لتزاماال -

 والتجديد.
ل مستمر وال جيوز وحدة واحدة متكاملة ذات تفاعكتكامل املقومات: يعامل رأس املال الفكري   -

 مجايل.ال تعطي صورة واضحة عن األداء اإلألهنا  ىل مكوانته األساسيةإ هجتزئت
 من رأس املال الفكري يف مراحل وعمليات تختلفة يف الوقت نفسه. ستفادةاالالفائدة املتعددة: ميكن  -
 .تمد على القياس والتقومي املستمرالتقومي والقياس: توليد القيمة للمنظمة وتعظيمها يع -

                                                           
 .566-561، ص: ذكره بقالعنزي، أمحد علي صاحل، مرجع س الدينسعد  1 
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يف ضوء توجه االقتصاد العاملي حنو اقتصاد املعرفة كمورد استثماري وسلعة اسرتاتيجية ومصدر للدخل و        
بوصفه رأس مال على قيمة القدرات الفكرية للفرد، تنامى االهتمام والرتكيز القومي وجمال للقوى العاملة، 

 للمعرفة. فكري منتجا

بثورة املعرفة فقد أسهمت عدة حتوالت وعوامل إىل بروز  مبا أن حركة رأس املال الفكري حركة ترتبط       
الذي فرض على املنظمات اإلبداع األمر حركة رأس املال الفكري ومن أمهها: عوملة االقتصاد وحركة رأس املال 

والتكيف من خالل االعتماد على القدرات الفكرية املتنوعة لديها وكذلك ازدايد أمهية القيم املرتبطة ابملعرفة 
القدرات  ألمهيةاملتزايد  واإلدراك اإلنتاجلتخصصية وبروز الدور الذي تقوم به املعرفة كعامل متميز من عوامل ا

  1.الفكرية والعقلية واملعرفية اليت ميتلكها العاملون يف متكني املنظمات من حتقيق ميزهتا التنافسية املتواصلة

كما أن هناك من يرجع تنامي االهتمام ابألصول الالملموسة بشكل عام ومفهوم رأس املال الفكري        
 Resource-Based)بشكل خاص إىل عوامل أخرى أتيت يف مقدمتها ظهور النظرية املعتمدة على املوارد 

view Theory)  والنظرية املعتمدة على املعرفة(Knowledge-Based view Theory)  وما جاءت
به كلتا النظريتني من طرح جوهري لعدة مفاهيم كالكفاءات احملورية والقدرات املتميزة ويف نفس السياق مت طرح 
مفهوم الكفاءات التنظيمية الذي يؤكد على "أمهية موارد املنظمة وقدراهتا ودورها يف اختيار وتطبيق وتطوير 

من مهارات وعمليات وتكنولوجيا ومعرفة والعالقات بني  إسرتاتيجياهتا، كما يتضمن مجيع موجودات املنظمة
 هبذا تكون هذه املفاهيم قد شكلت أرضية لنشأة وتبلور مفهوم رأس املال الفكري. . 2األفراد واجلماعات"

ميكن القول أن التوجه حنو رأس املال الفكري ما هو إال نتاج عقود من املسامهات الفردية واجلماعية        
قال قاعدة الثروة من األرض يف احلقبة الزراعية )رأس املال الطبيعي( إىل اآللة يف احلقبة الصناعية وحمطة انت

 )رأس املال املادي( إىل املعرفة واألفكار يف احلقبة احلالية )رأس املال الفكري(.

 

 

                                                           
كلية االقتصاد ، جملة النهضة، اجمللد الثالث عشر، العدد األول،  أس املال الفكري يف منظمات األعمال: منوذج مقرتح للقياس والتطبيقمستوايت ر فاطمة علي الراببعة، 1 

 .2، ص: 9059يناير والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
، دراسة مقدمة استكماال "دراسة حالة"رأس املال الفكري ودوره يف حتقيق امليزة التنافسية لشركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية جوال مصطفى علي رجب شعبان، 2 

 .12، ص: 9055ملتطلبات احلصول على شهادة املاجستري يف إدارة األعمال، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
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 املطلب الثاين: خصائص وأمهية رأس املال الفكري
 أوال: خصائص رأس املال الفكري       
 1من اخلصائص التالية:ميتاز رأس املال الفكري جبملة        

 تتمثل يف اآليت: التنظيمية:اخلصائص 
  ؛وبنسب متفاوتةاالسرتاتيجية املستوايت  على كلرأس املال الفكري يتوزع  .5
  ؛اهليكل التنظيمي املرنضمن رأس املال الفكري يعمل  .9
  الرمسية؛م استخديبتعد رأس املال الفكري عن ا .3
 .وكبري إىل الالمركزية يف اإلدارة بشكل واضحرأس املال الفكري مييل  .4

 : ما أييتتتمثل في املهنية:اخلصائص 
 ؛رتاكمةلعالية واملتنوعة واخلربة املز رأس املال الفكري ابملهارة اتميي .5
اإلثرائي  التعليم املنظمي والتدريبغري أن الضرورة تكمن يف الرتكيز على  الشهادة األكادمييةال تشرتط  .9

 ؛الفعال
 :ما يليفي تتمثل السلوكية والشخصية:اخلصائص 

 ؛مييل رأس املال الفكري إىل املخاطرة بدرجة كبرية .5
 ؛التأكدعدم يتعامل رأس املال الفكري مع موضوعات تتسم ب  .9
 ؛إىل املبادرة وتقدمي األفكار واملقرتحات البناءةيل رأس املال الفكري مي .3
، قدرة على حسم القرارات دون تردديف:ال ةتمثلاملرأس املال الفكري ببعض السمات الشخصية  يتسم  .4

 مستوايت ذكاء عالية ومثابرة حادة يف العمل وثقة عالية ابلنفس.

يف تشكيلة وحزمة رؤوس األموال من  اجديد انوع عتمادهصائص رأس املال الفكري ابولفهم طبيعة وخ
حتليل مقارن يوضح طبيعة عرض كان البد من ،جهة وموردا من املوارد غري امللموسة من جهة أخرى

 ا جاء به اجلدول املوايل:ماالختالف بني كل من رأس املال الفكري ورأس املال املادي وهذا 

 
                                                           

-للعلوم االقتصادية والقانونية دمشقجامعة ، جملة أثر رأس املال الفكري يف اإلبداع يف املصارف األردنية )دراسة ميدانية( حممود علي الروسان، حممود حممد العجلوين،1 
 .42-41، ص: 9050-العدد الثاين -96اجمللد 
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 ال املادي(:مقارنة بني رأس املال الفكري ورأس امل10اجلدول رقم )
 "املادي" رأس املال التقليدي رأس املال الفكري البعد

 مادي ملموس أثريي غري ملموس التكويين
يالوظيف  يعرب عن أحداث يعرب عن عمليات 

 ذو تكلفة ذو قيمة احملتوى
 نقدية غري مالية الطبيعة
 وقتية مستمرة الدميومة

 ينقص ويستهلك يزيد ابالستعمال االستعمال
 يرتبط بسلسة القيمة يرتبط بشبكات القيمة تشكيالت القيمة
 كمي نوعي النوعي/ الكمي

أبو ظيب اإلمارات  اإلسرتاتيجية،، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث نظم إدارة املعرفة ورأس املال الفكري العريبسعد غالب ايسني، املصدر: 
 .65: ، ص9001 العربية املتحدة،

ل التقليدي مادي وملموس وهذا ما جيعله سهل التحديد والقياس والتقييم بينما يالحظ أن رأس املا
ميكن تفسري ذلك . و صعبة يتسم رأس املال الفكري أبنه أثريي غري ملموس مما جيعل مهمة قياسه وتقييمه

وهذا  الفكري هلا قيمة مفتوحة النهاية بينما جند أن أصول رأس املالول املادية صلألنتاجي اإلعمر الة يحدودمب
 من ستخالصهااوالوظيفي قيمتها ليست خطية ميكن ألهنا ابألساس التكويين ما يزيد من صعوبة مهمة قياسها 

فضال عن كون أصول  لشبكة معقدة من القيمة وحتوالهتاوإمنا هي يف واقع األمر نتاج مبتكر  مدخالهتا املباشرة
 1.منية يف املعارف واملهارات املخفية لألفراد واجلماعاتاملعرفة نفسها مدجمة وض

املادي ورأس املال الفكري تعاظم مزااي رأس املال املال يتضح من خالل اجلدول املقارن بني رأس كما 
تكشف هذه املقارنة أن عوامل  كمااملتناقصة يف رأس املال املادي. الفكري يف عوائده املتزايدة مقابل العوائد

 .Aإنشاء القيمة وخلق امليزة التنافسية تتأتى بشكل أساسي من رأس املال الفكري. وهذا ما حاول 
Carnegie  بقوله "ميكنك أن تسلبنا مصانعنا، جتارتنا، طرق مواصالتنا، ونقودان، لكن أترك أن يشري إليه

املادايت بل يف . وهو بذلك يؤكد أن  الثروة ال تكمن يف 2تنظيمنا فقط وسنعيدها أبنفسنا يف أربع سنوات"
 .رأس املال الفكري

                                                           
 .65:، ص9001تيجية، أبو ظيب اإلمارات العربية املتحدة،، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتانظم إدارة املعرفة ورأس املال الفكري العريبسعد غالب ايسني، 1 
 .590 :، صذكره بقع سمرججنم عبود جنم، 2 
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 اثنيا: أمهية رأس املال الفكري       

يعد ضرورة  واالهتمام به ية،تربز أمهية رأس املال الفكري يف كونه ميثل مصدرا لتحقيق الرحبية والتنافس       
 . وميكن اجيازها فيما يلي: حتمية فرضتها طبيعة التحدايت والتطورات التكنولوجية والضغوط التنافسية

إذ ذكرت  لعقول واأللباب يف القرآن الكرميمن أمهية موقع أصحاب ا بتداءاتنطلق أمهية رأس املال الفكري  -
ن الكرمي من جمموع سور القرآ %32سبة أي بن سورة كرمية 43آية موزعة على  65 هااتن الكلمتان يف

أصحاب  هيىل أمهية الدور الذي يؤدإتشري اليت سورة وهي نسبة ليست ابلقليلة و  554والبالغ عددها 
 1وحجم املسؤولية امللقاة عليهم إزاء الدين والدنيا. العقول واأللباب

أمهية رأس املال الفكري من كونه أكثر املوجودات قيمة يف القرن احلادي والعشرين يف ظل  ىأتتكما ت -
دخال التعديالت اجلوهرية على كل إألنه ميثل قوى علمية قادرة على  اقتصاد يطلق عليه االقتصاد املعريف

  2شيء يف أعمال منظماهتم فضال عن ابتكاراهتم املتالحقة.
وذلك من خالل توافر العقول املتميزة  ساسا مهما يف بناء منظمات الذكيةأيعترب رأس املال الفكري  -

ألن تلك  حل توسيع مساحة التميز ملنظماهتمبذكائها وقدرهتا على استثمار ابقي املوارد وتسخريها لصا
  3وهذا هو رأس املال الفكري. ابلية التكيف مع الظروف املتغريةالعقول هلا ق

على املعرفة أصبح رأس املال الفكري موردا اسرتاتيجيا وسالحا تنافسيا يشكل قوة يف ظل االقتصاد القائم  -
  فاعلة هلذا االقتصاد واملصدر الرئيس للثروة واالزدهار.

تسهم يف فريدة ميثل رأس املال الفكري ميزة تنافسية أساسية للمنظمات نظرا ملا يقدمه من تطورات نوعية  -
التحدي األكرب أمام لذا يتمثل وابلتايل حتقيق معدالت أرابح متنامية رفع األداء الكلي هلذه املنظمات 

يف احملافظة على هذه األصول املعرفية والفكرية وتنميتها وتوظيفها مبا حيقق ميزة تنافسية  املنظمات
  4للمنظمة.

نظم إدارية تتالءم  ابلنظر إىل األمهية اليت توىل لرأس املال الفكري البد على منظمات األعمال من تطوير       
إذ  عليه. وخصوصيته كمورد من املوارد الالملموسة ورسم إسرتاتيجيات تكفل حسن استقطابه وتنميته واحملافظة

                                                           
 .90أمحد علي صاحل، مرجع سبق ذكره، ص:  عادل حرحوش املفرجي،1 
 .90املرجع نفسه، ص: 2 
 .513سعد علي العنزي، أمحد علي صاحل، مرجع سبق ذكره، ص: 3 
، جملة دورية نصف سنوية تنمية رأس املال الفكري يف فاعلية نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف شركات الصناعات الغذائية يف جدة، أثر الغنمخالد حممد عبد العزيز أبو 4 

 .2ص: ، 9059،جامعة امللك عبد العزيز، اململكة العربية السعودية، نوفمرب -العدد التاسع -اجمللد اخلامس-تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاد
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يف هذا االجتاه إىل أن التسيري الفعال لرأس املال الفكري يعد حمددا أساسيا ألداء وجناعة  Youndtيشري "
  1املنظمة."

 مكوانت رأس املال الفكري  املطلب الثالث:
وقد تعددت  .بتحديد مكوانت رأس املال الفكري تعكس مراجعة األدبيات تباين الرؤى فيما يتعلق

 حول حتديد داللة املفهوم. الختالف وجهات النظر تبعا التصنيفات 
الباحثون واملختصون من أجل حتديد وتصنيف  قدم اجلدول التايل تختلف احملاوالت اليت قام هباي

 2مكوانت رأس املال الفكري:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، امللتقى الدويل اخلامس حول: رأس املال الفكري يف منظمات األعمال رأس املال الفكري ودوره يف دعم امليزة التنافسية ملنظمات األعمالحريري بوشعور، صليحة فالق، 1 

  .50، ص: 9055ديسمرب  54-53العربية يف ظل االقتصادايت احلديثة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي 
دراسة حتليلية آلراء عينة من رؤساء األقسام -رأس املال الفكري وأثره يف إدارة أداء العاملنيانهدة إمساعيل عبد هللا احلمداين، علي أكرم عبد هللا علي، 2 

 .2، ص:9050، كلية إلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، 39جملد  22، جملة تنمية الرافدين، العدد -العلمية يف جامعة املوصل
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 (:تصنيف مكوانت رأس املال الفكري10دول رقم )اجل
 املكوانت 
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Brooking (1996) 
               

Edvinsson & 

Malon (1997) 
               

Roos (1997) 
                   

Stewart (1997) 
              

Sveiby (1997) 
              

Bontis (1998) 
              

Ulrish 

 (1998) 
              

Sullivan (2000) 
              

 9 5 5 5 5 5 9 5 1 1 2 اجملموع
% 500 21 69 59 91 59 59 59 59 59 91 

دراسة حتليلية آلراء عينة من -رأس املال الفكري وأثره يف إدارة أداء العاملنياملصدر: انهدة إمساعيل عبد هللا احلمداين، علي أكرم عبد هللا علي، 
 .2، ص:9050لسنة  39جملد  22، تنمية الرافدين، العدد -رؤساء األقسام العلمية يف جامعة املوصل

ين هي يالحظ من خالل اجلدول أعاله أن رأس املال البشري ورأس املال اهليكلي ورأس املال الزبو 
يف تعريفه لرأس املال  Sveibyوهي نفسها العناصر اليت أشار إليها ، النسبالعناصر احلائزة على أعلى 

  واستخداما واملعتمدة يف الدراسة احلالية.األكثر شيوعا وهي بذلك تعترب املكوانت  الفكري

 وميكن عرض مكوانت رأس املال الفكري بشكل أكثر تفصيال يف اجلدول التايل:
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 رأس املال الفكري (:مكوانت10اجلدول رقم )
 مكوانت رأس املال الفكري

 رأس املال الزبوين رأس املال التنظيمي رأس املال البشري
 الدراية الفنية  -
 التعليم -
 التأهيل املهين -
 املعرفة واملقدرات يف العمل -
 التقييمات املهنية  -
 تقييمات القياس النفسي -
 القدرة على االبتكار -
 القدرة على التغيري  -

 امللكية الفكريةأوال: 
 الرباءات -
 حقوق املؤلف -
 حقوق التصميم -
 األسرار التجارية  -
 العالمات التجارية  -
 عالمات اخلدمة  -

 اثنيا: أصول البنية التحتية
 الفلسفة اإلدارية  -
 ثقافة الشركة  -
 العمليات اإلدارية  -
 أنظمة املعلومات -
 األنظمة الشبكية -
 العالقات املالية -

 العالمات -
 حجم الزابئن -
 الزبونوالء  -
 قائمة الزابئن من الشركات  -
 العقود املفضلة  -
 الطلبيات غري املنجزة  -
 قنوات التوزيع  -
 شراكات األعمال -
 إتفاقيات الرتاخيص -
 إتفاقيات اإلمتياز -

 .531ص:  ،9050، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة الالملموسات: إدارة ما ال يقاسجنم عبود جنم، املصدر: 

 أوال: رأس املال البشري       
أول من شرح هذا املفهوم، ليعين به جمموع املعارف   A. Marshallيعترب االقتصادي االجنليزي

  1واخلربات والقدرات البشرية اليت متلكها املنظمة.
رأس املال البشري يف املنظمة إىل املعارف واملهارات واخلربات املرتاكمة عند  ينسبف Ashtonأما 

العاملني الذين هلم القدرة على خلق مهارات قيادية وحل املشاكل واختاذ القرارات الرشيدة والتعامل مع 
لى اخلربة وعليه فهو يعكس فاعلية املنظمة يف إدارة مواردها امللموسة وغري امللموسة للحصول ع ،املخاطر

  2والثقافة واملعرفة الالزمة لتحقيق امليزة التنافسية وخلق القيمة.

                                                           
 .544: ، ص9050، مركز الكتاب األكادميي، الطبعة األوىل، عمان، تنمية املوراد البشرية يف ظل العوملة وجمتمع املعلوماتبوحنيه قوي، 1 

 .10: ص، مرجع سبق ذكره، مصطفى علي رجب شعبان2 
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كما يعرف رأس املال البشري على أنه الثروة األساسية وعنصر اإلنتاج الرئيسي واألهم فهو جمموع األفراد        
خيتلف هؤالء األفراد فيما بينهم من حيث تكوينهم  حيث .واجلماعات اليت تكون املنظمة يف وقت معني

  1وخرباهتم وسلوكهم واجتاهاهتم وطموحهم كما خيتلفون يف وظائفهم ومستوايهتم اإلدارية ويف مساراهتم الوظيفية.
وجتدر االشارة إىل أن الطبيعة املتباينة للموارد والكفاءات البشرية الناجتة عن اختالف مستوايهتم 

وبقدر ما متتلك املنظمة من أفراد ذوي قدرات ومهارات  ،وقدراهتم جتعل من مسامهتهم يف خلق القيمة متباينة
 2عالية بقدر ما يكون رصيدها من رأس املال البشري متميزا وقيما.

كما يعرف رأس املال البشري أبنه "عبارة عن مزيج من عناصر املعرفة املتعلقة ابملهارات وتراكم اخلربة        
واإلبداع واالبتكار ومقدرة األفراد على أداء مهامهم. ويعترب رأس املال البشري غري قابل للملكية من قبل 

يار الكامل ابلعودة يف اليوم التايل إىل املنظمة وامتالكه "."وذلك لكونه تخرّيا يف البقاء أو املغادرة وله اخل3املنشأة
ال يكون إاّل بعميلة حتويل املعرفة الضمنية لرأس املال البشري إىل رأس مال هيكلي بعد أن ختّزن هذه املعرفة يف 

 4".أنظمة قواعد بياانت وبرجميات وبراءات اخرتاع وابتكارات
 :رأس املال اهليكلياثنيا       

البنية التحتية الضرورية وهو ميثل رئيسي الثاين لرأس املال الفكري، رأس املال اهليكلي املكون اليعترب 
 5.لرأس املال البشري من أجل القيام ابملهام املتوقعة منه

كما يعرب عن اجلدارة اجلوهرية للمنظمة، ومعرفتها الصرحية اليت يتم االحتفاظ هبا داخل هياكل وأنظمة        
وهي كل ما نعرفه ونستطيع التعبري عنه وميكن أن يقال أو يكتب أو ينقل ليتحول وفق قواعد معينة  املنظمة،

إىل رأس املال  M.W. McEloryيشري يف هذا الصدد و  6إىل بياانت وتدابري وأساليب عمل وبرجميات...إخل.
يبقى يف الشركة عندما يرتك األفراد شركتهم  هو ماي و اهليكلي أبنه كل األشياء اليت تدعم رأس املال البشر 

  7ويذهبون إىل بيوهتم.

                                                           
 .24: ص، 9050مكتبة جمتمع العريب للنشر والتوزيع، الطبعة العربية األوىل، عمان، األردن،  ،لتفكري االسرتاتيجي يف عامل متغرياغسان داود العمري وآخرون، 1 
، امللتقى الدويل حول التنمية البشرية، جامعة األمهية االسرتاتيجية للموارد البشرية والكفاءات ودورها يف حتقيق امليزة التنافسيةمداخلة بعنوان:مساليل حيضيه وباليل أمحد، 2

  .516 :، ص9004مارس  02/50، أايم -ورقلة–مرابح قاصدي 
 .42: ، صنفسهاملرجع 3 

،  9002خريف -/ صيف44-43حبوث اقتصادية عربية، العددان  التشخيص أم التصميم؟،م الكفاءات:التقييم من خالل نظرية رأس املال البشري ومفهو هاشم فوزي، 4
 .31-36كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة، ص: 

 .31، ص: نفسهاملرجع 5 
 .61ص: املرجع السابق، سعد غالب ايسني، إدارة املعرفة، 6 
 .536ص: مرجع سابق، ، جنم عبود جنم7 
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إىل مفهوم رأس املال اهليكلي أبنه جمموعة االسرتاتيجيات واهلياكل والنظم   Granthamويشري
واإلجراءات اليت مبوجبها تتمكن املنظمة من انتاج وتسليم املنتجات إىل الزابئن فضال عن كونه يعزز من قدرة 

 1لالستجابة للمتغريات احلاصلة يف البيئة. الشركة
فريى أن رأس املال اهليكلي يتكون من العمليات االدارية وأنظمة املعلومات واهليكل   Rooseأما

 .التنظيمي وامللكية الفكرية وأي أصول غري ملموسة أخرى متتلكها الشركة وال تظهر يف ميزانيتها العمومية
كان رأس املال املادي هو الذي يصنع الوجود املادي للشركة وقيمتها الدفرتية يف القيود احملاسبية،   إذاو 

ا يف صنع مكانة ومسعة فإن رأس املال الفكري هو الذي يصنع القيمة السوقية يف السوق وهو األكثر أتثري 
هبا يف هياكل وأنظمة وإجراءات  تفاظحاالمعرفتها الصرحية اليت يتم رأس املال اهليكلي  صنعييف حني الشركة. 

إذ . عندما تطفئ فيها األضواء يف آخر يوم العملبقى يف الشركة تفهو ميثل كل القيم اليت . ةالشركوسياسات 
ا نفس اآلالت، مناضد العمل، معند وجود مصنعني لديه:ذلك ابلقول Huseman & Goodmanيشرح 

ويف النتائج يكون أحد املصنعني أكثر جناحا من اآلخر  ،املديرون وكل العناصر الضرورية لألعمال السكرتريات،
 2فإن هذا مرده لرأس املال اهليكلي.

 / العالئقياثلثا: رأس املال الزبوين       
يتمثل يف جممل العالقات اليت تقيمها املنظمة مع الزابئن من خالل زايدة رضا الزبون ووالئه ومدى 
االحتفاظ به عن طريق االهتمام مبقرتحاته واالستماع إىل الشكاوي املقدمة من قبله وإجياد احللول الناجعة هلا 

 ومشاركته يف عمليات صنع القرار.
من الزابئن الراضني ذوي الوالء، املوردين املعول عليهم، واملصادر القيمة املشتقة وبعبارة أخرى هو 

 3اخلارجية األخرى اليت تقدم قيمة مضافة للشركة جراء عالقاهتا املتميزة هبا.
ولقد اجته البعض إىل توسيع مفهوم رأس املال الزبوين واعتباره أمشل من ذلك. وهو كمفهوم ال يقتصر 

إىل تعريفه  Mazlanفقط ولكن بكل األطراف ذات املصلحة حيث يذهب على عالقات املنظمة ابلزابئن 
على أنه "يشمل مجيع العالقات اليت تربط املنظمة أبصحاب املصاحل لديها مثل املوردين واجلهات احلكومية 

  4".واملستثمرين والزابئن وقنوات التوزيع والتحالفات االسرتاتيجية اليت تقيمها املنظمة

                                                           
 .62، ص: مصطفى علي رجب شعبان، مرجع سابق 1 

 .531ص: مرجع سابق، جنم عبود جنم، 2 
 .546: صاملرجع نفسه، 3

 .10رجب شعبان، مرجع سابق، ص: علي مصطفى 4 
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 ،واألطراف ذات املصلحة بصفة عامة املتبادلة بني الشركة وزابئنها بصفة خاصةيف ظل العالقة و 
قواعد العالقة التقليدية ذات االجتاه الواحد من الشركة إىل الزبون قد حلت حملها العالقات أن  وأتكيدا على

متبادلة يف ظل ذات االجتاهني من الشركة إىل الزبون ومن الزبون إىل الشركة مع احملافظة على صالت 
فان الزبون ذي الوالء ميثل أصال آخر من أصول الشركة وجزء مما متتاز به الشركة من  االتصاالت الشبكية

خرية نه يف السنوات األأحيث يؤكد ثومك وهايل 1.حقوق ملكية الزبون ضمن حقوق ملكية الشركة األخرى
 2لقيمة.ا ءكثر مشاركة يف انشامن القرن املاضي كان الزابئن هم األ

إن جوهر رأس املال الزبوين يتمثل يف العالقات املتميزة مع الزابئن مبا خيلق منط الزابئن ذوي الوالء وهم 
 تربيعد الوالء مقياسا لدرجة معاودة الشراء من عالمة معينة من قبل الزبون. ويعإذ الزابئن األكثر رحبية للشركة. 

 F. F. Reicheld سميته ابقتصادايت الوالء وإمكانية التعبري عن الوالء بطريقة  أول من أشار إىل ما ميكن ت
ميكن أن تؤدي إىل زايدة  %1حيث أن زايدة والء الزبون بنسبة  ة من خالل ما يسمى بتأثري الوالءكمي

إقامة عالقات اجيابية و فالعمل املعريف هو العملية اجلوهرية يف اجتذاب الزابئن 3.(%20-90األرابح بنسبة )
ستدامة عالقتهم وتفاعلهم مع األطراف ذات املصلحة تكون فيها الثقة يف أعلى مستوايهتا مما يسمح ابمع 

 الشركة.
خالصة ملا سبق، ميكن القول أن رأس املال البشري هو األساس يف تكوين رأس املال اهليكلي ورأس 

 الفكري.املال الزبوين. وبتفاعله مع ابقي رؤوس األموال تتولد منظومة رأس املال 

 املطلب الرابع: آليات بناء رأس املال الفكري 
 4رأس املال الفكري تتمثل يف:بناء الرئيسية لاآلليات على أن يتفق كثري من الباحثني 

عن يعكس هذا البعد اجلهود اليت تبذهلا املنظمة يف البحث والتقصي  استقطاب رأس املال الفكري: .5
حاب اخلربات صأواستقطاب املناخ املالئم جلذب إىل هتيئة ابإلضافة  .العاليةد ذوي القدرات واملهارات األفرا

تعرف عملية حيث  5والكفاءات من خالل توفري احتياجاهتم االقتصادية واالجتماعية مبا يليب رغباهتم.

                                                           
 .302، ص: 9004، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة املعرفة: املفاهيم واالسرتاتيجيات والعملياتم عبود جنم،  جن1 
 .302، ص: هاملرجع نفس2 
 .514ص: مرجع سابق، جنم عبود جنم، إدارة الالملموسات، 3 
، املؤمتر العلمي األول لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بني نظام معلومات املوارد البشرية ورأس املال الفكري حتليل معطيات العالقة االرتباطيةخالد حممد طالل بين محدان، 4

 .59، ص: 9003عمان، حول" اقتصاد األعمال يف ظل عامل متغري"، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة العلوم التطبيقية األهلية، 
 50لغنم، مرجع سابق، ص: خالد حممد عبد العزيز أبو ا5 
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جمموعة من األنشطة الساعية جلذب األفراد املؤهلني للعمل يف املنظمة هبدف إشباع رغبات "االستقطاب أبهنا 
 1"الطرفني.
ن السرية الذاتية ال تقدم أستقطاب واالختيار والتعيني حيث ىل مراجعة طرقها يف االإالشركات حباجة ف       

ما حتتاجه الشركة يف ظل بيئة تنافسية ن أدرات واخلصائص الشخصية يف مقابل عن اجلدارات والق ال القليلإ
فراد الذين يتميزون ابلقدرات اخلالقة وطرق التفكري ابلفرص والتهديدات هو منط من األ سريعة التغري حافلة

وهذا ما ال يكتب يف  ،ىل فرصإل املشكالت وحتويل هذه املشكالت احليوية واالستجابة غري التقليدية يف ح
   2الشخصي.السرية الذاتية أو املوجز 

ميثل هذا البعد السياسات واملمارسات اليت تتخذها املنظمة يف تكوين  صناعة رأس املال الفكري: .9
رات التدريبية رأس مال فكري خاص هبا، من خالل إتباع عدد من اإلجراءات املنهجية مثل الربامج والدو 

ا يساعد على خلق نسيج معريف خاص القات االجتماعية بني أفراد التنظيم مبوبرامج تنمية العوالتكوينية 
  3ابملنظمة يكون مبثابة ميزة تنافسية للمنظمة دون غريها.

مع الكفاءات،  كعصف األفكارمن خالل استخدام آليات   ويتم ذلك: تنشيط رأس املال الفكري .0
امتالك املعرفة ألن . وإشراكهم يف عمليات صنع القرار وتشجيع اجلماعات احلماسية واالهتمام آبراء العاملني

، يف املنظمات غري كاف لتكون ميزة تنافسية ذات طابع اسرتاتيجي قادر على النمو والتأقلم مع التغريات البيئية
ما مل يتم تفعيل هذه املعرفة ووضعها موضع تنفيذي ذو طابع مرن قادر على احلفاظ على التدفق السلس 

تماشى مع املستجدات والتغريات يف بيئة العمل الداخلية للمعرفة بني املستوايت التنظيمية املختلفة مبا ي
أن رأس املال الفكري الذي ال جيد طريقة للتوظيف واملمارسة هو  Stewartيرى يف هذا السياق و  4واخلارجية.

من اخلربات واملهارات واملعلومات املتوفرة لدى األفراد تكون  فكثري .مبثابة رأس مال فكري عدمي الفائدة وهدر
لذلك جيب على املنظمات شحذ هذه . ري متاحة ملتخذي القرارغعلى شكل معرفة ذهنية غري مادية و 

فالنجاح حليف أولئك الذين يديرون  .القدرات الذهنية للعاملني ومنحهم مكاان للمشاركة أبفكارهم وإبداعاهتم

                                                           

 ،-ينحالة دراسية بنك اإلسكان للتجارة والتمويل األرد-دور تطبيق معايري االستقطاب والتعيني يف حتقيق امليزة التنافسية أمحد عريقات، انصر جردات، حممود العتييب،  1 
 .15، ص: جامعة الزرقاء، األردن 9050،-العدد الثاين -اجمللد العاشر-جملة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية

 .61ص: مرجع سابق، دارة الالملموسات، إجنم عبود جنم،  2 
 .55-50خالد حممد عبد العزيز أبو الغنم، مرجع سابق، ص:  3 
 .55، ص: نفسه رجعامل 4 
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وحتسني تكاليف الإىل ختفيض ستؤدي حتما األصول املعرفية حبكمة وعقالنية ألن إدارة  كمةرأمساهلم حب
  1.رحبيةوزايدة ال ية اإلنتاج

ىل جممل السياسات واإلجراءات اإلدارية اليت إيشري هذا البعد : احملافظة على رأس املال الفكري .4
وذلك ضمن عدد من  ،تتخذها املنظمة بغية احلفاظ على تخزوهنا املعريف من املهارات واخلربات واملعارف

وتنمية العالقات  ،من أبرزها التدريب والتحفيز املادي واملعنوي والتعلم التنظيميالوسائل األساليب و 
 ظيم. االجتماعية بني أفراد التن

يعكس هذا البعد الوسائل واألساليب اليت تتبناها املنظمة لتنمية وتطوير ما متتلكه  االهتمام ابلزابئن: .1
وتفعيل نظام معلومات لتقدمي خدمة الزبون ومنح  متطلبات الزابئنتوثيق من رأس مال العالقات، من خالل 

أن ال يقتصر هذا البعد على االهتمام بعالقة  كما جيبمزااي إضافية له والسعي لالحتفاظ ابلزابئن القدماء.
املنظمة إزاء الزابئن فقط بل جبميع األطراف ذات التأثري والتأثر أبعمال املنظمة ابعتبار هذه األخرية نظاما 
مفتوحا. فالبد من أن تكون هلا رؤية اجيابية حول بناء وتطوير العالقات االجتماعية داخل وخارج املنظمة مبا 

عرف برأس املال االجتماعي نتاج العالقات والتفاعالت االجيابية بني أفراد املنظمة واجملتمع. حيث أنه ينمي ما ي
ميكن أن يزيد من قدرة املنظمة على االبتكار وااللتزام واملرونة والتكيف. وابلتايل فهو يؤثر على كفاءة أداء 

نضباط األخالقي فيها. ألن القدرات  املنظمة وقيمتها السوقية من جهة، ومن جهة أخرى على درجة اال
اإلبداعية واملهارات اإلدارية هي يف ظل التطورات احلاصلة يف بيئة أعمال اليوم غري كافية لضمان جناح وبقاء 

 املنظمات ما مل تكن ضمن أطر أخالقية وقيمية.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .2، ص: نفسهاملرجع  1 
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 أساسيات حول أخالقيات األعمالاملبحث الثاين: 
ذات الصلة ابملوضوع مرورا  حاتبعض املصطل التطرق إىلأخالقيات األعمال معاجلة موضوع  تقتضي       

وإلقاء الضوء على مفهوم أخالقيات األعمال والنظر يف مث التطرق ومن بتعريف األخالق يف اللغة واالصطالح 
 األصل واملرجع التارخيي هلذا الفكر.

 مفهوم أخالقيات األعمال املطلب األول: 
 تعريف أخالقيات األعمالأوال:        
جنليزية للغة اإلاب «Ethics»ابللغة الفرنسية أو   «L’éthique» أو يعود أصل مصطلح األخالقيات       

أما   2بشري"."التفكري الذي يوجه السلوك ال » Ethos «صطلح مب حيث كان يعىن، 1إىل اإلغريق القدماء
ومصطلح األخالق ال  3معىن اخلري والشر.يعىن به العلم الذي يوضح ف La morale»  «مصطلح األخالق 

 يعين ابلضرورة األخالق احلسنة بل حيتمل السيئة منها كذلك.
وجتدر االشارة إىل أن هناك اختالف بل صعوبة يف حتديد داللة املفهومني إذ ينظر البعض إىل األخالق        

األخالقيات على أهنا تطبيق هلذه املبادئ والقيم والعكس صحيح عند على أهنا جمموعة من املبادئ والقيم وإىل 
وهناك من 5كما يوجد البعض من رجال األعمال من يعترب أن للمصطلحني نفس املدلول.  4البعض اآلخر.

 6يرى أن األخالقيات تشمل األخالق.
"واألصل يف األخالق أهنا  7والعادة". بدءا تعرف القراءات اللغوية األخالق على أهنا: "السجية والطبع       

فهي "صفة مستقرة يف النفس فطرية أو مكتسبة  8كامنة يف النفس، وال يعرف بوجودها إال بظهور آاثرها".

                                                           
1Luc De Brobandere, Anne Mikolojccok, La valeur des idées : de la créativité à la stratégie en entreprise, 
DUNOD, Paris, 2007, p : 284. 
2 J. Ballet,  F. De Bry, L’entreprise et l’éthique, Collection économie, Editions du Seuil, Paris, 2001, p :  
3 Patrick Barthel, l’éthique porté par le courant du développement durable, Association Internationale de 
Management Stratégique, Université de Metz, 2005, p: 2. 
4 Jean Moussé, Ethique des Affaires : Liberté, Responsabilité, Edition DUNOD, Paris, 2001, p : 1. 
5 Samauel Mercier, L’éthique dans les entreprises, Edition de la découverte et Syros, Paris, 1999, p : 4. 
6 Jean François Claud, L’éthique au service du management, Edition Liaisons, France, 1998, p : 52. 

 .91، ص: 9050قسم العلوم اإلدارية، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض،  ،األخالق والقيادة، ةالطراونأمحد حتسني 7 

، اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة، سلسلة دعوة احلق، إدارة الثقافة والنشر، مكة املكرمة، أخالقيات العمل: ضرورة تنموية ومصلحة شرعيةسعيد بن انصر الغامدي، 8 
 .59ص: ، 9050
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فاألخالق هي صورة اإلنسان الباطنة املعلن عنها يف تصرفات قد  1ذات آاثر يف السلوك حممودة أو مذمومة".
 تتصف ابحملمودة أو املذمومة.

يف حني متثل األخالق يف املعىن االصطالحي"جمموعة القيم واملعايري اليت يعتمدها أفراد اجملتمع يف التمييز        
وهي يف مضموهنا تعرب عن "التحلي  2بني ما هو جيد وما هو سيء وبني ما هو صواب وما هو خاطئ."

ة لألخالق ال خيتلف عما جاءت به واملالحظ أن ما ورد من معاين اصطالحي 3ابلطيب والتخلي عن القبيح."
املعاين اللغوية وهي مفاهيم تدور يف جمملها حول صفة قد تكون حسنة أو قبيحة، تظهر يف سلوك الفرد إزاء 

 موقف معني. 
جمموعة من أما أخالقيات األعمال فتشري إىل السلوك اإلداري للمنظمة حيث يعرفها البعض أبهنا "       

". لكن أي نوع من املبادئ تلك الواجب تطبيقها وما هي 4قها يف القرارات التجاريةاملبادئ اليت جيب تطبي
 وهي أسئلة ال ميكن هلذا التعريف االجابة عنها.  ،اآلاثر املرتتبة عن هذه املبادئ

للسلوك املطلوب ألفراد املهنة الواحدة واليت  ااملبادئ واملعايري اليت تعد مرجعيعرفها آخرون على أهنا "       
 5"يعتمد عليها اجملتمع يف تقييم أدائهم إجااب أو سلبا.

كل ما يتعلق ابلعدالة واملساواة يف توقعات اجملتمع على أهنا  أخالقيات األعمال  وهناك من حيدد       
 6بيئة احمللية والدولية.واملنافسة النزيهة واملسؤولية االجتماعية والتصرفات السليمة يف ال

فإن أخالقيات األعمال هي الدراسة والتحليل املنهجي للعمليات  P. W. Van Valock حسبو        
اليت يتم من خالهلا تطوير القرار اإلداري حبيث يعد هذا  القرار خيارا أخالقيا آخذا يف االعتبار ما هو صحيح 

   7وجيد للفرد واجملموعات واملنظمة.
م يقيتلعلم الذي يعاجل االختيارات العقالنية على أساس الفينظر إليها على أهنا "ا P.F.Durckerأما        

  8"بني الوسائل املؤدية إىل األهداف.
                                                           

، 9002دراسة اقتصادية اسالمية حتليلية مقارنة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  :النشاط االقتصادي االسالمي وأثر القيم واألخالق فيهحممود عبد الكرمي أرشيد، 1 
 .1ص: 

 .302، ص: 9055، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، القيادة اإلدارية يف القرن الواحد والعشرينم عبود جنم، جن2 
 .90، ص: 9002لنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، ، دار املسرية لأخالقيات العملبالل خلف السكارنة، 3 

4Mollie Painter-Morland, Business Ethics as Practice: ethics as the everyday business of business, Cambridge 
University Press, New York, The United States of America, 2008, p: 9 

 .95، ص: جع سابقأخالقيات العمل، مر  بالل خلف السكارنة،5 
 .434، ص: 9002، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، وإسرتاتيجيإدارة األعمال الدولية: منظور سلوكي زكراي مطلك الدوري، أمحد علي صاحل، 6
 .531ص: ،9001، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، جتماعية وأخالقيات األعمالالاملسؤولية اصاحل مهدي حمسن العامري، طاهر حمسن منصور الغاليب، 7

 .350ص: مرجع سابق، جنم عبود جنم، القيادة اإلدارية يف القرن الواحد والعشرين، 8 
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إىل تطبيق السنن األخالقية كما يوجد من يعرب عنها على أهنا مسار توجيهي ملنظمات األعمال يهدف        
األعمال، ويعود أصل هذه الفكرة إىل التعاليم السماوية اليت حترم السرقة السائدة يف اجملتمع على معامالت 

فأخالق األعمال هي حماولة التوفيق بني  .واالختالس واالحتيال وإهدار األموال واملمارسات غري األخالقية
  1الواجبات والسنن األخالقية وبني جمرايت األنشطة االقتصادية واملالية.

املنظمة مبمارسة أعماهلا وفقا لألطر  التزامعلى ما سبق، ميكن القول أن أخالقيات األعمال هي  استنادا       
 األخالقية واملعايري واملبادئ اجملتمعية. 

 اثنيا: املرجع التارخيي ألخالقيات األعمال       
ومعرفة هذا الفكر وأصول ستوجب العودة إىل اتريخ تإن الرؤية املستقبلية لتبين مدخل أخلقة املنظمات        

الزوااي اليت كان ينظر من خالها إىل موضوع أخالقيات األعمال، حملاولة االستفادة من اختالف وجهات النظر 
حول طبيعة املبادئ واملعايري األخالقية والقيمية الواجب اعتمادها والسائدة آنذاك، واليت ميكن الرجوع إليها 

 ديد املبادئ األخالقية اليت جيب أن تسري وفقها منظمات األعمال. واعتبارها مرجعا يستند عليه يف حت
منذ أكثر من أربعة آالف سنة يف وادي تعترب مدونة محورايب أقدم مدونة أعمال قانونية، وجدت        
مادة اشتملت  929التاريخ البشري. فقد تضمنت  أحد املعامل البارزة يف G. Sartonحسب وهي  .الرافدين

ادات وقواعد للتجار وواجبات املهنيني كالبنائني واألطباء والعقوابت املرتبة على عدم قيامهم هبذه على إرش
 2جبات بشكل صحيح.االو 

هذا واعتربت اليوانن األعمال التجارية ضرورية ولكنها كانت غري مرغوبة ومكروهة حيث وضعوا الصناع        
عكس رؤية أهل اليوانن حيث الطبقة العليا فيها هي احلكام تليها واحلرفيني يف مرتبة أدىن. ومجهورية أفالطون ت

طبقة احملاربني وأخريا طبقة الصناع واحلرفيني وضمن هذه الطبقة العبيد. وكان الرومان مثل اليوانن فقد حتملوا 
  3حتت ضغط الضرورة النشاطات التجارية إال أهنم أعطوا من ميارسها مركزا اجتماعيا متدينا.

أما من جهة أقصى الشرق، فتمتد جذور الفكر األخالقي إىل كونفوشيوس الذي كان واحدا من        
حكماء الصني القدمية وأكثر الفالسفة احتفاءا ابألخالق، و"متتد آراء كونفشيوس يف األخالق إىل ثالث 

محله على سلوك القيم، اثلثا نواح: أوال بيان األصل اخللقي الذي تقوم عليه الفضائل، اثنيا إصالح اجملتمع و 

                                                           
سلسلة دعوة احلق، إدارة الثقافة والنشر، مكة املكرمة،  ، اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة،أخالقيات العمل: ضرورة تنموية ومصلحة شرعيةسعيد بن انصر الغامدي، 1 

 .32-31، ص: 9050
 .49، ص: 9006، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، أخالقيات االدارة ومسؤولية األعمال يف شركات األعمالجنم عبود جنم، 2 

  3 املرجع نفسه، ص: 43.
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وقد وضع قواعدا لإلدارة العامة وربط بني السياسة  1وأخريا إصالح نظام احلكم وتقييده ابلفضيلة واخللق."
واعترب أن الغاية السليمة من السياسة هي إصالح األخالق. إذ يرى أن القادة واحلكام يؤثرون يف  واألخالق

وانينهم، ويعتقد يقينا أن العامة يسريون على أخالق حكامهم، فإذا كان الناس أبخالقهم أكثر مما يؤثرون بق
حكامهم صاحلني، صلحوا، وإن كانوا معوجني، فسدوا. ويف ذلك يقول أن احلاكم إذا شغف ابآلداب الفاضلة 

. "وإن كان 2ال جيرتئ أحد من الرعية على إهانة غريه، وإذا شغف ابلصدق ال جيرتئ أحد على الكذب"
لرئيس مستقيما أطاعه املرءوسني من غري أن أيمرهم، وإن كان غري مستقيم مل يطيعوه ولو أمرهم". سلوك ا

"والرعية إذا قدهتا ابألحكام الصارمة والعقوابت الزاجرة فستحاول التخلص منها وهي غري مستحية من 
هي صاحلة". وهذا كله "لن تخالفتها، وإذا قدهتا ابلفضائل، وأصلحتها ابآلداب تستحيي من ارتكاب اجلرائم، و 

، يتحقق إال إذا أعلي الصاحلون وأبعد الطاحلون". و"لو تداولت أيدي الصاحلني شؤون الدولة ملدة قرن واحد
 احلاكم عن عقوبة اإلعدام".  لتهذب الظاملون مجيعا، والستغناء

كل أساسي على عنصر وال يزال أتثري أفكار كونفشيوس على الصني احلديثة ذلك ألن فكره يقوم بش       
املالئمة. فالسلوكيات اليت تتسم ابلفضيلة هي املمارسات اليت تكون مالئمة ومتوافقة مع ما يقره اجملتمع، 
والواقع أن هذه املثل بطابعها العملي شكلت منوذجا للمواطن الصيين إىل الطريق الصحيح يف السلوك 

  3.والوظيفة
ن فلسفة األخالق قد ابتدعتها احلضارة اليواننية وأنه مل تكن هذا ويكاد جيمع الغربيون على أ       

للحضارات الشرقية السابقة أو الالحقة إال نظرات تختلفة تختلطة ابلعقائد الدينية واألغراض احلياتية العملية. إال 
 هم أنه جيب التنويه إىل "حقيقة هامة وهي أن املفكرين الشرقيني من مصر وفارس واهلند والصني وفلسطني

الذين فجروا الينابيع اليت هبط منها الوحي على الفالسفة اليواننيني ومن جاءوا بعدهم، ومن املستحيل أن 
نفهم حكمة أفالطون، وسبينوزا، وشوبنهاور، وكانت، وجيمس...اخل من غري أن نقف على فضل حكمة 

  4".الشرق
األخالقي، فيقول توملني: إن ما يهمنا يف  أما ابلنسبة جلهود املصريني وأسبقيتهم يف جمال الفكر       

املصريني كوهنم أول أانس، بل أول شعب يناقش تلك املشاكل األخالقية، مشاكل اخلري والشر، مطبقة على 
                                                           

 .42 ، ص:5220، -القاهرة-، مكتبة الزهراء-بريوت–دراسة مقارنة، دار اجليل : الفكر األخالقيحممد عبد هللا الشرقاوي، 1 
 .11-14: صاملرجع نفسه، 2 
 .42، ص: 9001، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، أخالقيات اإلدارة يف عامل متغريم عبود جنم، جن3 

 .31-36، ص:ابقمرجع س، عبد هللا الشرقاوي4 
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احلياة ذاهتا، ومشاكل الصواب واخلطأ، مطبقة على السلوك البشري، تلك املشاكل اليت هي بعينها مثار 
إن كانت هناك أية حماولة مماثلة حنو التفلسف املنطقي املتماسك قبل تلك  اهتمامنا اليوم...وإننا ال نظن

احملاولة اليت قام هبا احلكماء املصريني.كما كشف عن هذه احلقيقة عامل املصرايت بريستيد يف كتابه فجر 
وظهور النظام اخللقي عند قدماء مصر هي التوازن بني الواقع  ،الضمري يف فصل عنون ابلسلوك واملسؤولية

اخللقي، والقوة املادية يف حياة املصريني، فمع أن املصريني قد انلوا السيطرة على عامل املادة وحتقيق القوة أعظم 
  1يم مرعية.قسط، فإن الفضائل اخللقية الرفيعة كانت ذائعة يف هذا اجملتمع، والوازع اخللقي كان موفورا، والق

أما اليهود فكانوا أكثر تقبال لألعمال التجارية وكان إقراض األموال بفائدة مقبوال وغري حمضور كما كان        
مجع الثروة واكتنازها سلوكا يهوداي مألوفا. يف حني كانت املسيحية على خالف ذلك حيث انهضت الكنيسة 

تها من خالل قواعد وحدود مشددة واعتربت إقراض يف العصور الوسطى األعمال والنشاط التجاري وحكم
 األموال بفائدة خطيئة دينية ومجع الثروة سلوكا وفعال يتعارض مع تعاليم املسيح.

كما ظهرت حركة االصالح الديين يف املسيحية يف أورواب أين بدأ اجملتمع يعطي قيمة عالية للرتشيد يف        
ساسية ملا يشار إليه ابألخالق الربوتستانتية. وبعد حركة االصالح اإلنفاق واحلماس يف العمل وهي عناصر أ

حل امللوك واألمراء حمل الكنيسة فساهم هؤالء يف اجياد الروح التجارية جلمع الثروة من خالل نشاط األعمال 
 والتجارة لدعم الدولة.

شرعي يف قول احلديث الشريف أما اإلسالم فقد رتب األخالق يف درجة عالية وهو ما يقطع به السند ال       
، وهو حديث ال مرد لداللته فهو قاطع ابلصلة بني الشريعة اإلسالمية 2"إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق"

واألخالق جاعال وحدة الغاية بينهما أمرا بينا وجليا، وكون هذه الصلة أمرا مقطوعا به هو ختصيص هللا 
 .3﴾إنك لعلى خلق عظيم﴿له يف قوله:سبحانه وتعاىل نبيه الكرمي بوصف ال نظري 

رجال ال تلهيهم جتارة وال ﴿وربط الدين اإلسالمي بني التجارة وواجبات املؤمن إذ يقول هللا يف كتابه:        
. ويف احلديث الشريف: "التاجر الصدوق حيشر مع الشهداء والصديقني"، كما ربط بني 4﴾بيع عن ذكر هللا

اي أيها الذين آمنوا ال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل إال أن تكون جتارة عن تراض ﴿املال واحلق يف قوله تعاىل: 

                                                           
 .31ص:  املرجع نفسه،1
 .(913، 504/5البخارى )األدب املفرد صحيح  ،حديث شريف2 

 .04سورة القلم، اآلية القرآن الكرمي، 3 
 .31 سورة النور، اآليةالقرآن الكرمي، 4 
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. فاألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، الصدق، اإلستقامة، األمانة، الوفاء ابلعهود، إعطاء احلقوق 1﴾منكم
 والتقوى وغريها، كلها مسات االنسان املسلم وجتسيدها مطلوب يف كل ميادين احلياة.

  F.W. Taylorوالبد من االشارة إىل رواد اإلدارة الذين كانوا يعملون من خالل العلم الذي دعا إليه        

واليت   ،إىل معاجلة فنية وهندسية للممارسات واآلاثر البغيضة اليت كانت تشيع يف األعمال الصناعية علم اإلدارة
ملنظمات األعمال كمفهوم حيمل بعدا أخالقيا ضمنيا اجملتمعية ببا يف ظهور ما يعرف ابملسؤولية كانت س

 2وتوجه حنو محاية مصاحل اجملتمع والبيئة وجعل منظمات األعمال تستجيب لذلك كرها أو طوعا.

 املطلب الثاين: نظرايت ومداخل أخالقيات األعمال
 ألعمالنظرايت أخالقيات اأوال:        
أن نظرايت األخالقيات تشكل األساس لتفسري وفهم تختلف اجلوانب األخالقية يف التصرف  الشك       

إىل وجود أربع  R.M.Fulmerاإلنساين. وقد طورت نظرايت عديدة يف هذا اجملال، ويف هذا السياق يشري 
 3نظرايت أخالقية هي:

ما هو أخالقي أو غري حتديد ن أن األخالق تشتق من التجربة اإلنسانية وأتعترب  النظرية التجريبية: .5
، وهذا ما ال يتحقق إال ابلتجربة أوال وأن ما حيدد على ذلك من خالل االتفاق العاميتم أخالقي 

 ويقاس من عوامل هذه التجربة حيقق الوصول إىل ذلك االتفاق اثنيا.
وأن هذه  ،سيءد ما هو جيد وما هو يدى أن العقل ميتلك القدرة على حتتقوم عل النظرية العقالنية: .9

ن حل املشكالت األخالقية ميكن أن . وابلتايل فإالتحدايت املنطقية هي أكثر استقالال عن التجربة
 يتم عن طريق ما هو عقالين وأن التأثريات الذاتية أو الشخصية هي اليت حتد من حتقيق ذلك.

منا مبا ميتلك األفراد وإ ،ترى أن األخالق ال تشتق ابلضرورة من التجربة أو املنطق نظرية احلدس: .3
بشكل فطري وتلقائي من حدس كقدرة ذاتية على التمييز ملا هو صحيح عما هو خاطئ. وأن سوء 

 التصرف األخالقي يعود إىل البيئة السيئة، الرتبية الناقصة وغري السليمة، وعوامل التنشئة غري املالئمة.
نسان ابملبادئ اإلنسان، وأن هللا خيرب اإلطأ أعلى من ترى أن حتديد الصواب أو اخل نظرية الوحي: .4

 األداين السماوية.هتتم به اليت تساعده على حتديد ما هو صحيح وما هو خطأ، وهذا ما 
                                                           

  .92اآلية  ،سورة النساءالقرآن الكرمي، 1

 .41ص:  جنم عبود جنم، أخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال يف الشركات، مرجع سبق ذكره،2 

 .356-553ص: مرجع سبق ذكره، ، القيادة اإلدارية يف القرن الواحد والعشرينجنم عبود جنم، 3 
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البد من التأكيد على أن املنظور املتباين الذي تقدمه كل نظرية يف التعبري عن احلقيقة األخالقية خيلق        
يار األخالقي املالئم مما يوجد احلاجة إىل ضرورة تكامل هذه النظرايت يف أحياان صعوابت إضافية يف حتديد اخل

املواقف تختلف أخالقي يف والتحديد ملا هو أخالقي وما هو غري رؤية متكاملة تساهم يف زايدة الوضوح 
 وحاالت املصاحل املتضاربة.

 وتسود قطاع األعمال يف الغرب ثالث نظرايت أخالقية هي:       
هي تقوم على مذهب املنفعة القائل أبن حتقيق أعظم اخلري والنفع ألكرب عدد من  النفعية:النظرية  .5

 ،وأن األفعال واخلطط جيب أن تقيم نتائجها" ،اإلنسايناألفراد جيب أن يكون هو اهلدف للسلوك 
هلذا  1ما يكون من ضرر وأدىن تكلفة." ينتج منافع أكرب للمجتمع وأقلمبا وعلى األفراد أن تتصرف 

فإن الشركة جيب أن تكون هلا أهداف تنظيمية واسعة تشمل منافع األطراف املتعددة وأن حتقق 
 ربح أكرب، استهالك أقل للموارد وتلوث أقل  للبيئة. :الكفاءة ابملدلول الواسع هلا

جيب أن ، تقوم هذه النظرية على أساس أن لألفراد حقوقا يتمتعون هبا نظرية احلقوق والواجبات: .9
احلقوق نوعان حقوق أخالقية وهي تلك احلقوق  وهذه2.رتم وتؤخذ بعني االعتبار يف مجيع القراراتحت

املضمونة لكل فرد بوصفه كائنا بشراي بغض النظر عن اجملتمع الذي يوجد فيه ومن أمثلة هذه 
خالل القانون هي اليت متنح الفرد من فقوق القانونية أما احل، حق العيش، وحق امللكية..اخل :احلقوق

ن واحدة من أكثر السمات ذه النظرية فإهل ووفقا 3حق الفرد يف احلصول على حمامي للدفاع عنه. مثل
فحق العيش للفرد يوجد  مع الواجبات،احلرجة يف احلقوق هي أهنا جيب أن توجد يف عالقة تكاملية 

لآلخرين مبمارسة حريتهم ابلرتابط مع حق اآلخرين يف العيش، وحق احلرية للفرد يتكامل ابلسماح 
 أيضا.

ملنافع واألعباء على األفراد واجلماعات بشكل يع اتوز تقوم هذه النظرية على ضرورة  نظرية العدالة: .3
عادل وهذه هي العدالة التوزيعية، وأن تعايش األفراد على تعاوهنم وتنافسهم البد أن يتم وفق قواعد 

وأن كاسري هذه القواعد يتعرضون للعقوابت وهذه العدالة اجلزائية. ويف كسر هذه القواعد  ،وقوانني

                                                           
1 Thomas L. Wheelen, J. David Hunger, Strategic Management and Business Policy: Toward Global 
Sustainability, Pearson Education, New Jersey, 2012, p: 85. 
2 Idem. 

 .351 ص:مرجع سبق ذكره،  القيادة اإلدارية يف القرن الواحد والعشرين،جنم عبود جنم، 3 
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ميكن أن تنجم أضرارا وضحااي البد من تعويضهم مبا يتناسب مع تلك األضرار وهذه العدالة 
  1.التعويضية

 2 مها:ويف إطار تصنيف نظرايت أخالقيات األعمال، هناك من يشتمل تصنيفه على نظريتني       

تقوم على ما ميكن تسميته ابملطلق األخالقي أي ما ينبغي أن يكون أخالقيا.  املثالية األخالقية: .5
فهي تنطلق من املثل العليا اليت جيب على الشركات واملديرين االلتزام هبا بغض النظر عما إذا كان هذا 

النظرية يف مطلقها األخالقي تقف على طرف نقيض من حتقيق  سيؤدي إىل الربح أم عدمه. وهذه
غري أن هذه النظرية ميكن أن تصلح ، املنظمة ألهداف والسبب يف وجودها أال وهو الرحبية

 للمؤسسات االجتماعية واجلمعيات اخلريية ولكن ليس للمؤسسات اهلادفة للربح.
عية النسبية، أي ما هو كائن فعال بوصفه جتربة تقوم على ما ميكن تسميته ابلواق النظرية التجريبية:  .9

ختتلف عن أي معيار قابل  ختضع للدارسة والتقدير والقياس. وابلتايل فإن أخالقيات األعمال ال
القياس يف آاثره السلبية واالجيابية. فالقرار األخالقي والالأخالقي كالمها ميكن أن خيضع للنظر و 

الرشيدة، ألن املوقف األخالقي ميكن أن يعود بعائد مادي أكرب العائد وللمبادالت -لتحليل التكلفة
 من تكلفته أحياان، ويف أحيان أخرى يكون املوقف الالأخالقي هو صاحب العائد األكرب.

 مداخل أخالقيات األعمال اثنيا:        
 3تصنف مداخل أخالقيات األعمال إىل ثالث مداخل أساسية أييت عرضها فيما يلي:

تقوم على أساس أن املدير أو املوظف اجليد من انحية التزامه مدخل السمات األخالقية:  .5
أبخالقيات األعمال ميتلك خصائص ومسات عالية متيزه عن غريه، وابلتايل فإن جذور التصرف 
األخالقي يكمن يف شخصية هؤالء املديرين الذين هلم القدرة على االعرتاف مبجال وطبيعة مشاكل 

يعترب و يات، فهم نقاط القوة والضعف يف غرس مبادئ أخالقيات األعمال داخل املنظمة. األخالق
 هذا املدخل أن املديرين أو املوظفني أخالقيني يف تصرفاهتم ابلفطرة.

                                                           
1 Thomas L. Wheelen, J. David Hunger, Strategic Management and Business Policy: Toward Global 
Sustainability, Opcit, p: 85. 

 .60-12مرجع سبق ذكره، ص:  جنم عبود جنم، أخالقيات األعمال يف عامل متغري،2 

 .352-351رين، مرجع سابق، ص: شة اإلدارية يف القرن الواحد والعجنم عبود جنم، القياد3 
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إن الغاية األساسية من هذا املدخل هو التوصل إىل جمموعة من املعايري مدخل املعايري األخالقية:  .9
تستجيب ملا حيرتمه اجملتمع بقدر ما ترتقي ابملستوى األخالقي للعمل اإلداري.  األخالقية اليت بقدر ما

فهذا املدخل يشجع املنظمات على صياغة املعايري والقيم األخالقية اخلاصة هبا. وقد سبق لكل من 
Rue & Byars  حتديد مخسة من هذه املعايري هي: االمتثال للقانون، األمانة، العدالة، اجلرأة

 ة، وأخريا االهتمام ابألنشطة املؤثرة على اآلخرين جلعلها انفعة قدر اإلمكان.الوظيفي
والزال هذا املدخل يتطور على أساس املزيد من التخصص حيث أخذت كل مهنة تصنع هلا جمموعة 

وجدت أخالقيات  من القواعد والقيم األخالقية التوجيهية ألعضائها وتصنع هلا مدونة خاصة هبا. وهكذا
العالقات العامة، أخالقيات احملاسبة، أخالقيات التسويق، أخالقيات السياحة، والتطور يبقى مفتوح 

 نساين.ليشمل جماالت أخرى للنشاط اإل
يبحث هذا املدخل عن املبدأ الرمسي الذي يساعد على حتقيق مدخل االلتزام ابملبدأ الرمسي:  .3

االعتدال والتوازن بني طريف املصلحة يف كل قرار، فأساس هذا املدخل هو أن هناك حدين من 
يتمثل احلد األول ابألاننية أي حتقيق أقصى املصاحل الشخصية. واحلد الثاين هو االيثار أو  املصاحل.

نافع االجتماعية وفق مبدأ أقصى سعادة ألكرب عدد. وألن كال احلدين الغريية أي حتقيق أقصى امل
ثنني عند نقطة التوازن بينهما وميكن املبدأ الرمسي هو حتقيق مصلحة االفإن  ،ميثالن حالة التطرف

حتقيق ذلك من خالل االلتزام واالمتثال للواجبات اليت حيددها القانون واملدونة األخالقية اليت تقرها 
 ة. املنظم

ابلرغم من متيز هذه املداخل إال أهنا متكاملة فيما بينها، فإذا كان مدخل السمات يؤدي إىل اختيار        
املديرين ذوي السمات األخالقية وجتنب املديرين الفاسدين، فإن مدخل املعايري األخالقية ميكن املديرين ذوي 

ووضعها يف مدونة أخالقية لتكون مرشدا للعاملني ملا هو السمات األخالقية من حتديد القيم واملعايري املشرتكة 
جيد أو سيئ من التصرفات يف املنظمة. يف حني يساعد مدخل املبدأ الرمسي يف حتقيق التوازن يف املصاحل 

 ومعاجلة املواقف املتعارضة وفق أولوايت ومبادئ تدعم السلوك األخالقي يف املنظمة.
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 األعمال واملشاكل األخالقية املطلب الثالث: مصادر أخالقيات
 أوال: مصادر أخالقيات األعمال       

فراغ حيث تقف عدة مدفوع، فهو ال أييت من و وهادف صائص السلوك اإلنساين أنه مسبب من أهم خ
 نظمةوتوظيفها بشكل سليم لصاحل امل ا فإن التعرف على مصادر السلوك ودراستها وحتليلهالذ ،وراءهعوامل 

 أمر يف غاية األمهية. 
لظواهر املرتبطة هبذا يفيد يف التنبؤ اب نظمةالسلوك لدى األفراد يف امل إضافة إىل أن التعرف على مصادر       

 .نظماتل الذي يكون يف صاحل املمن مث السيطرة عليها أو التكيف معها ابلشكاجلانب، و 

 1فيما أييت:إمجاال ميكن حتديد مصادر أخالقيات األعمال و        

وتنبع هذه من تقوى هللا وتخاقته يف أي عمل، وما يغرسه الوازع الديين من أخالق  املصدر الديين: .5
فجميع الدايانت ء بشكل عام، تعامله مع األشيانسان يف تنعكس على اإلوفضائل سلوكية حسنة 

ة أي أن مجيعها حتث على السماوية أتمر اإلنسان ابلتقوى وطاعة هللا واالستقامة وحسن املعامل
كر. وهذا األخالق احلسنة واالنصياع ألوامر هللا واجتناب نواهيه، واألمر ابملعروف والنهي عن املن

يضرها، وأن  د املعرفة وأخالقهم يف العمل املعريف الذي خيدم البشرية والجيب أن ينعكس على أفرا
ة مرات وأن ال يعملوا فوق طاقتهم حيث راء التجارب العلمية وإعادهتا عديتحلوا ابلصرب على إج

 يسبب ذلك أضرارا  ألجسادهم وعقوهلم اليت ميكن أن تنعكس سلبا على أداءهم جتاه املعرفة.
حيث حتتوي على جمموعة من القيم والعادات والتقاليد واألعراف اليت : البيئة اإلجتماعية والقيم .9

نون يف ضبط السلوك الفردي جتاه العديد من اكتسبت قوة القانون ويف بعض األحيان تفوق قوة القا
القضااي، وهي ابلتايل تعد من أهم مصادر األخالقيات املؤثرة يف السلوك، وتلعب دورا مهما لدى 
أفراد املعرفة من حيث االستقامة وااللتزام ابلقواعد األخالقية اجملتمعية اليت تنص على عدم التسبب 

 كال.أبية أضرار للمجتمع أبي شكل من األش
تعترب من أهم الضوابط اليت حتكم سري العمل يف أي وظيفة حيث تبني درجات  التشريعات القانونية: .3

 .ورادعا للسلوكيات غري املقبولة واملنحرفة ومسؤوليات كل عمل
لتنظيم العالقة بني أساسا  لعلماء ورجال الفكرميكن أن تكون أحباث ا آراء العلماء والفالسفة: .4

قيات التعامل ومحاية املستهلك ومنع الغش وحتديد املواصفات الالزم توافرها أصحاب املهن وأخال
                                                           

 . 915-962، ص: 9001، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة املعرفة: املمارسات واملفاهيمابراهيم اخللوف امللكاوي، 1 
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بسلعة معينة لتكون أكثر أماان وال تضر البشرية، وما أدل على ذلك جبائزة نوبل للسالم بعد أن 
اخرتع البارود حيث عرف أن هذا االخرتاع ضار جدا ابلبشرية فخصص جائزة مقابل كل عمل خيدم 

 د البشرية ليكفر عن ذنبه.السالم وإسعا
حتدد ما جيب عبارة عن وثيقة تصدرها املنظمة تتضمن جمموعة من املبادئ وهي  املدوانت األخالقية: .1

 أن يفعله العامل وما جيب أن ال يفعله.
تعترب اخلربة مصدرا مهما يف تكوين سلوك الفرد  : حيثاخلربة املرتاكمة والضمري اإلنساين الصاحل .6

 1أبخالقيات معينة اجتاه اإلشكاالت والقضااي املطروحة.العامل ومتتعه 
تشكل الثقافة التنظيمية أهم القوى املكونة لألخالقيات يف منظمات األعمال،  النسيج الثقايف للمنظمة: .1

 فصياغة اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة يبىن أساسا على ثقافة املنظمة. 
 اثنيا: تصنيف املشاكل األخالقية       
إن املوقف األخالقي ينجم عن الرؤية اخلاصة ابألهداف املرغوب حتقيقها من قبل املنظمة واجلهد        

أو مع اختالف أهداف األفراد عن أهداف  ،املبذول من األفراد والذي قد ال ينسجم مع متطلبات املنظمة
واليت ميكن ادراجها يف أربعة وهذا ما يتسبب يف تكوين املشاكل األخالقية  املنظمة وعن أهداف اجملتمع.

 2عناصر هي:
ار بني الفرد يف موقف يتوجب عليه االختي حتصل حالة تضارب املصاحل إذا كانتضارب املصاحل:  .5

تقدمي مصلحته الشخصية على مصلحة املنظمة. لذا جيب تنمية مناخ تنظيمي يستطيع األفراد فيه 
 .الفصل بني مصاحلهم الشخصية ومتطلبات العمل

تشري العدالة إىل أن يكون الفرد منصفا وغري متحيز، يف حني أن النزاهة تعين  العدالة والنزاهة: .9
املصداقية واالستقامة واألهلية للثقة. إن العدالة والنزاهة يفرتض أن تكوان صفتني متالزمتني ملتخذي 

ابملنظمة من خالل القرارات. وينبغي على رجال األعمال عدم احلاق الضرر ابألطراف ذات العالقة 
 املخادعة والتحريف وتضليلهم مبعلومات خاطئة. فالثقة عامل مهم وحمرك أساسي لألعمال.

                                                           
 .63أخالقيات العمل، مرجع سبق ذكره، ص:  بالل خلف السكارنة،1 

 .563-565صاحل مهدي حمسن العامري، مرجع سبق ذكره، ص: طاهر حمسن منصور الغاليب، 2 
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تربز اإلشكالية األخالقية يف طبيعة االعالانت اليت تقوم هبا املنظمة حول سالمة املنتج  االتصاالت: .3
وهذا يؤدي إىل حتطيم  وظروف العمل والتلوث، إذ ميكن للمنظمة أن تقدم معلومات كاذبة ومضللة

 ثقة الزبون ابملنظمة وتوجهه حنو املنظمات املنافسة.
وتتعلق بسلوك العاملني اجتاه األطراف ذات العالقة ابملنظمة، حيث أن العاملني  العالقات املنظمية: .4

املتمتعني حبس أخالقي حياولون احملافظة على املصداقية يف عالقاهتم وااللتزام بواجباهتم وحتمل 
ؤولياهتم وجتنب الضغط على اآلخرين بطريقة تؤدي إىل دفعهم لسلوك غري أخالقي. وهذا يعترب مس

 عمال الأخالقيا.

وأن طبيعة  إمجاال ميكن القول أن القضااي املذكورة آنفا  متثل أهم ما يثار بشأن السلوك األخالقي،  
 املشكلة األخالقية ختتلف ابختالف طبيعة األعمال  اليت متارسها املنظمة والقطاع الذي تنشط فيه.

 أمهية ومتطلبات أخلقة منظمات األعمال :املطلب الرابع
 أخلقة منظمات األعمالأمهية أوال:        
إن االلتزام ابملبادئ واملعايري األخالقية سواء على صعيد الفرد يف الوظيفة أو اجلماعات أو منظمات        

ملختلف األطراف وتفعيلها جيب أن يكون يف أعلى قائمة االهتمامات االدارية األعمال يعترب ذا أمهية ابلغة 
 ألعمال. تدريبا وأتهيال وتوظيفا، إذا كان هناك حبث عن التميز واجلودة يف ا

تعتمد املنظمة يف جناحها وبقائها ومنوها واستمراريتها اعتمادا   الصورة الذهنية االجيابية والسمعة اجليدة: .5
وتستند مسعة أي منظمة على أخالقياهتا ومدى  هنية ومسعتها، وقدرهتا التنافسية،كبريا على صورهتا الذ

وتؤكد الدراسات امليدانية على حاالت عديدة  1.إدراك اجملتمع وأصحاب املصاحل هلذه األخالقيات
من املنظمات على أنه كثريا ما يؤدي افتقار املنظمات إىل األسس األخالقية يف قراراهتا ذات العالقة 
ابجملتمع إىل منو ظاهرة العداء البيئي وفقدان السمعة اجليدة وعدم رغبة املستهلكني يف التعامل معها. 

ابملعايري واألطر األخالقية واختبار املالئم منها وااللتزام هبا تبعا الختالف  لذا فمن الضروري االهتمام
 أهداف ووجهات نظر أصحاب املصاحل املتعاملني مع املنظمة. 

                                                           
االسكندرية، امعية، ، الدار اجل: منهج اسرتاتيجي سلوكي لبقاء املنظمات واستقرارها ومنوهاأخالقيات وقيم العمل يف املنظمات املعاصرةمصطفى حممود أبو بكر، 1 

 .530، ص: 9050
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يرتتب على دوام احلرص واالهتمام ابملعايري  االلتزام أبعباء املسؤولية القانونية واملساءلة اجملتمعية: .9
نية ملزمة، إذ تفرض عقوابت على املنظمات بسبب انتهاكها للقانون، واألطر األخالقية قواعد قانو 

وال خيفى ملا هلذه العقوابت من أتثريات سلبية على مسعة املنظمة ومعنوايت العاملني فيها، فاحلوداث 
اليت ارتبطت ابستخدام لعب األطفال كالتسمم وأثر األلوان الصناعية واملواد املستخدمة يف حفظ 

عبئتها على صحة املستهلك كانت سببا إىل إصدار عديد من القوانني والقرارات حلماية األغذية أو ت
ويضاف إىل ذلك االهتمام حبماية البيئة نتيجة لزايدة األضرار اليت تلحقها من األدخنة  1.املستهلك

ووزارات واملخلفات الصناعية واستنزاف ملوارد الطبيعة وما مت أتسيسه من هيئات دولية ومجاعات حملية 
هتتم ابلقضااي البيئية، متارس ضغوطا كبرية على املنظمات حلثها على ضرورة التزامها مبسؤوليتها اجتاه 

 اكها يف محايتها واحملافظة عليها.البيئة وإشر 
فمن املؤكد أن االلتزام أبخالقيات وقيم العمل، وأن  أتثري االلتزام ابملعايري األخالقية على رحبية املنظمة: .3

ف يف حدود التشريعات والقوانني يساهم يف حتسني األداء، وال شك أن املخالفة وعدم االلتزام التصر 
ابلضوابط اليت حتددها التشريعات القانونية يرتتب عليها آاثرا سلبية على مسعة املنظمة فإهنا أيضا من 

ة واملدنية املرفوعة ضد الناحية املالية تشكل أثرا سلبيا أيضا على التكاليف، إذ تؤدي القضااي اجلنائي
 املنشآت الصناعية إىل ارتفاع اإلنتاج. 

إن االلتزام ابملعايري  أتثري أخالقيات وقيم العمل على استخدام املوارد واإلمكانيات يف املنظمة: .4
األخالقية يف استخدام املوارد واالمكانيات سيضمن للمنظمة االستخدام الكفء والرشيد مما يتيح 

 لتكاليف، حتسني االنتاجية وجتنب اهدار املوارد.امكانية تقليل ا
يقرتن  (54000وآيزو  2000إن احلصول على شهادات عاملية وامتيازات عمل خاصة )مثل آيزو  .1

ابلتزام املنظمة ابلعديد من املعايري األخالقية يف إطار اإلنتاج والتوزيع واالستهالك واالستخدام 
واالعرتاف ابخلصوصيات والعمل الصادق والثقة املتبادلة ودقة وصحة املعلومة. بعبارة أخرى، فإن 

حتمل يف طياهتا اعرتافا مبضمون الشهادة الدولية اباللتزام ابملعايري الفنية يف إنتاج السلع واخلدمات 
 2.أخالقي واجتماعي مهم أظهرته منظمة األعمال

                                                           
 .953ص: املرجع نفسه، 1 

 .532ص: مرجع سبق ذكره، ، جتماعية وأخالقيات األعمالاملسؤولية االهر حمسن منصور الغاليب، د. صاحل مهدي حمسن العامري، طا2 
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خنلص مما سبق، إىل أن االهتمام وااللتزام ابملعايري األخالقية يعترب أمرا ضروراي عند اختاذ أي قرار سواء        
رد البشرية بصفة خاصة لكوهنا تعلق األمر ابجلوانب املالية أو العمليات االنتاجية والتسويقية أو قضااي املوا

العنصر املسؤول واحملدد الرئيسي جلودة وكفاءة األنظمة اإلدارية، ولكون املنظمة جزء  من النظام االجتماعي ال 
 ميكن عزل العناصر االقتصادية لقرارات املنظمات بكافة أشكاهلا عن آاثرها اجملتمعية.

 منظمات األعمالاثنيا: متطلبات أخلقة        
أخلقة املنظمات مجلة من العوامل اليت جيب أخذها بعني االعتبار يف ممارستها ألعماهلا تستدعي        

وأنشطتها واليت يتعذر االملام جبميعها نظرا لتعدد اجملاالت اليت تنشط فيها منظمات األعمال وأخذا خبصوصية  
 1ية:كل جمال، ورغم ذلك ميكن تعميمها والتعبري عنها يف النقاط التال

ضرورة حتديد وصياغة أهداف املنظمة ورسالتها وغاايهتا يف ظل إطار أخالقي قيمي حيقق التوازن  .5
واملوضوعية هلذه األهداف والرسالة والغاايت لكل من املنظمة واألطراف ذات العالقة يف بيئة وجمتمع 

 املنظمة؛
تمع املنظمة البد أن يتم وفق أطر ضرورة أن تدرك املنظمة وأعضاؤها أن التعامل والتنسيق مع بيئة وجم .9

 أخالقية قيمية تتسق والبناء الثقايف لبيئة وجمتمع املنظمة؛
أمهية بناء وتعميق اإلحساس ابملسؤولية اجملتمعية لدى املنظمة، لتدرك مسؤوليتها يف تدعيم حركة  .3

ت التنمية أم التطوير والتحديث وخطط التنمية يف جمتمع وبيئة املنظمة، سواء ابالستجابة ملتطلبا
 املبادأة لتدعيم وتفعيل ذلك؛

جبانب االعتبارات الفنية واالقتصادية، يفرتض أن تلتزم منظمات األعمال أبسس ومعايري أخالقية  .4
وقيمية عند اختاذ قراراهتا لتحديد مواصفات املنتج وتسعريه عند وضع نظم السداد ويف ابرام العقود مع 

 ات والتفاعل بني األطراف ذوي العالقة يف بيئة وجمتمع املنظمة؛عمالئها، وغريها من جماالت العالق
ابإلضافة إىل األصول املهنية يف أداء أنشطة ومهام املنظمة ويف ممارسة وظائف اإلدارة، يفرتض أن تتم  .1

أنشطة البحث والتطوير واإلنتاج والتسويق والبيع والشراء والتخزين والعالقات العامة وخدمة العمالء، 
من أنشطة املنظمة وفق أسس ومعايري أخالقية حمددة، هذا جبانب أن تتم ممارسة وظائف  وغريها

                                                           
 .32-31مصطفى حممود أبو بكر، أخالقيات وقيم العمل يف املنظمات املعاصرة، مرجع سابق، ص: 1 
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التخطيط والتنظيم والتوجيه واإلشراف واملتابعة والرقابة والتقييم والتصحيح أيضا وفق إطار أخالقي 
 حيقق للمنظمة ثقة وأتييد األطراف ذوي العالقة داخل وخارج املنظمة؛

منظمات األعمال مع ما قد تواجه من فرص وقيود وهتديدات يف البيئة يفرتض أن يكون تعامل  .6
 واجملتمع الذي تتعامل معه، وفق إطار أخالقي يساهم يف تنمية موارد اجملتمع وحل مشكالته؛

مع أمهية املهارات الفنية والقدرات االبداعية االدارية والقيادية ملؤسسي منظمات األعمال ومديريها،  .1
كفي مبفرده لنجاح منظمات األعمال، وإمنا يكون ذلك مرهوان مبا لديهم من أسس إال أن هذا ال ي

 ومعايري أخالقية ومبدى تفعيلها داخل وخارج املنظمة؛
يتطلب حصول املنظمة على ثقة ودعم األطراف ذات العالقة هبا يف البيئة واجملتمع أي التأييد والقبول  .2

  األطراف ذات العالقة هبا.اجملتمعي التوفيق بني مصاحل املنظمة ومصاحل
أن تكون منظمات األعمال مستخدمة ومستهلكة فقط  -اجتماعيا وبيئيا–ليس من املقبول أخالقيا  .2

ملوارد وإمكانيات اجملتمع والبيئة دون أن يكون عليها التزام مقابل ذلك، ويفرتض أن يكون هلا دورا يف 
الل جهود وتكلفة مراكز البحث والدراسات تنمية هذه املوارد واإلمكانيات واحلفاظ عليها من خ

 واإلسهام إببداعات وابتكارات تفيد املنظمة واجملتمع والبيئة؛
يطلق مصطلح العمالء على كل من يتعامل مع منظمات األعمال، وحيث أن العمالء هم املصدر  .50

مة قصارى احلقيقي لوجود املنظمة وبقائها، يكون من األسس واملعايري األخالقية أن تبذل املنظ
جهدها للتعرف على احتياجات عمالئها وتوقعاهتم وأن تتأكد من رضاهم عن أدائها ومنتجاهتا 

 وخدماهتا عمال مببدأ أن العمالء شركاء وأن العميل هو من يدير املنظمة.

وجيب اإلشارة إىل أن معايري أخالقيات األعمال تتحدد جماالهتا وتتعدد صياغتها وتتباين مقومات 
 مع اختالف العناصر التالية: تفعيلها
 طبيعة نشاط املنظمة؛ -
 املنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها املنظمة؛ -
 فئات العمالء أو األطراف ذات املصلحة؛ -
 الشكل القانوين للمنظمة؛ -
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 التنمية املستدامة: املفهوم واألبعاداملبحث الثالث: 

لقد تطور مفهوم التنمية يف الفكر التنموي فانتقل من تنمية اقتصادية حبتة إىل بشرية إىل مستدامة. كان        
ذلك نتيجة فشل خطط تنموية رمست ملدى قصري،"بنيت أساسا على مفاهيم تركز على اجلانب االقتصادي يف 

 1السياسية لقضية التنمية."املقام األول مهملة بذلك اجلوانب األخرى االجتماعية والبيئية و 

إن تركيز التصور التنموي على القضااي االقتصادية الصرفة كانت له آاثر انعكست سلبا على األمناط        
املعيشية واالستهالكية واإلنتاجية وحىت املؤسسية أحدث بذلك أزمات خانقة ومتنوعة فكانت األزمة 

ا غري أن العديد من الدول ال تزال تتخبط فيها وال تزال تعاين االجتماعية واليت رغم السعي احلثيث الحتوائه
الفقر املدقع، تدهور املستوى الصحي وتدين املستوايت املعيشية، اجلهل واألمية، البطالة وعدم تكافؤ الفرص، 

ب وسوء توزيع الثروات، مصحوبة أبزمة بيئية وليدة اعتداءات املنهج الصناعي وما خلفه من مشاكل بيئية )ثق
طبقة األوزون، األمطار احلمضية، االحتباس احلراري، التلوث البيئي بشىت أنواعه، استنزاف املوارد الطبيعية، 

نتيجة حتمية للفساد املستشري يف جل القطاعات  أزمة مالية كانت رافقتهما وفقدان التنوع البيولوجي....اخل(،
 واألنظمة واحنطاط املستوى األخالقي والتخلي عن املبادئ والقيم. 

وأمام هذه احلقائق اليت ذكرت كان البد من اجياد منوذج تنموي بديل عن النموذج الصناعي الرأمسايل أو        
وعالقته مع البيئة تصحيحا للتطاوالت اليت مارستها  على األقل أسلوب إلصالح أخطاء وتعثرات هذا النموذج

عليها تختلف الدول اقتصادايت وجمتمعات. ومن هنا كانت التنمية املستدامة مسارا تنمواي جديدا يهدف 
    ابلدرجة األساس إىل محاية املنظومة البيئية  وحتقيق الكفاءة االقتصادية وضمان العدالة االجتماعية. 

ماهية التنمية املستدامة، تعريفها، خصائصها، أهدافها ومناقشة   هذا املبحث استعراضسنحاول يف       
وأبعادها، لنخلص إىل تكوين نظرة متكاملة للتنمية املستدامة من زاوية إسالمية عن طريق ربطها ابلبعد 

 األخالقي الغائب يف العديد من أدبيات التنمية.

 

 

                                                           
دار الفجر للنشر والتوزيع،  ،واملؤسساتدراسة للمفاهيم واألهداف واألولوايت وحتليل لألركان والسياسات  :اإلسالمياملنهج التنموي البديل يف االقتصاد صاحل صاحلي، 1 

 .20، ص: 9006القاهرة، 
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 امة املطلب األول: مفهوم التنمية املستد
 التنمية املستدامة مفهومأوال: تبلور        

مفهوم لعقود عديدة خلت من القرن املاضي كان االقتصاديون وتخططو التنمية يعرفون التنمية على أهنا        
ممثلة يف الزايدة السنوية يف الناتج الوطين االمجايل إذ أيخذ معدل منو نصيب الفرد من  مرادف للنمو االقتصادي

الدخل أو الناتج احمللي اإلمجايل كمؤشر للتنمية على أن يكون معدل الزايدة أكرب من معدل زايدة النمو 
 السكاين.

انمية ومتقدمة على تبين هذا  غري أن هذه النظرة للتنمية مل تكتمل حيث عكفت معظم الدول إمجاال       
املفهوم، ذلك أن الكثري من الدول استطاعت أن حتقق هدف النمو االقتصادي مبعدالت عالية نسبيا يف 
الناتج القومي ورغم هذا مل تستطع أن ترتقي مبستوايت معيشة شعوهبا حيث عكست األرقام يف العديد من 

ايت الصحة والتعليم واستمرارا ملشكالت البطالة والفقر الدول، النامية على وجه اخلصوص تدهورا يف مستو 
وسوء توزيع الدخل هذا من جهة، ومن جهة أخرى "استطاعت بلداان أخرى مل تشهد سوى معدالت متوسطة 

     1"يف منو الدخل أن حتقق تقدما ال أبس به يف عدد من اجملاالت املتصلة إبشباع احلاجات األساسية.
ي دفع الكثري من االقتصاديني إىل انتقاد املدخل التقليدي للتنمية وقيام صناع السياسة وهو األمر الذ       

التنموية خبلع الرتكيز على فكرة النمو االقتصادي والتوجه حنو مفهوم جديد للتنمية "كعملية تخططة هتدف إىل 
. فالتنمية أمشل وأعم من النمو فهي تغيري البنيان اهليكلي للمجتمع مبختلف أبعاده لتوفري احلياة الكرمية ألفراده

وتبني بذلك و"بشكل واضح أبن التنمية  2تعين النمو زائدا التغيري، وهي يف مضموهنا حمتوى اجتماعي أيضا"
ليست جمرد منو اقتصادي حبت، بل هي حدث اترخيي حضاري يصيب تختلف اجلوانب االقتصادية 

  3".واالجتماعية والثقافية والسياسية يف اجملتمع
هبذا تطور مفهوم التنمية لريتبط ويهتم ابلقضااي االجتماعية واليت تشمل على تفشي ظاهرة الفقر املدقع،        

البطالة املتصاعدة، عدم املساواة يف توزيع الدخول، وبشكل عام تدين مستوايت املعيشة. ومهد لظهور اجتاه 
أو الفكر  من القرن العشرينوالستينات فكري تنموي جديد يعيد النظر يف سياسات "فكر اخلمسينات 

ويؤكد على ضرورة  4."التنموي الكالسيكي الذي عاجل قضية التنمية على أهنا قضية اقتصادية يف املقام األول

                                                           
 .591والتوزيع، عمان، األردن، ص: : نظرايت وسياسات وموضوعات، دار وائل للنشر التنمية االقتصاديةمدحت القريشي، 1 

 .591، ص: نفسه رجعامل2 
 .22صاحل صاحلي، مرجع سابق، ص:  3 
 22، ص: نفسهرجع امل4 
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التنمية الشاملة اليت "تذهب بشموليتها وعمقها إىل حتقيق كيان جديد برتكيباته وعالقاته االقتصادية 
سية، يتمتع أفراده حبضارة ديناميكية متواصلة اجلد والعمل، متتابعة التطور واالجتماعية والفكرية والسيا

والتجديد، مستمرة االبتكار واإلبداع، خييم على أفراده الرضا والقبول، ويعمهم الرخاء والعدالة االجتماعية 
 1."واالقتصادية

كان الذي  التنمية البشرية ابإلضافة إىل ذلك استحدث خالل عقدي الثمانينات والتسعينات مفهوم        
للتنمية  5220لربانمج األمم املتحدة دورا رايداي يف تبنيه وتروجيه كمفهوم، من خالل تقاريره اليت صدرت عام 

البشرية. ويقوم هذا املفهوم على أن البشر هم الثروة احلقيقية لألمم وأن التنمية البشرية هي عملية توسيع 
حتدد التقارير هذه اخليارات يف أهنا تتمثل يف احلق يف عيش حياة صحية حيث  2اخليارات املتاحة للناس.

وطويلة، احلصول على املوارد الضرورية لتوفري مستوى املعيشة املطلوب، إضافة إىل احلصول على املعارف 
وحتسني املستوى التعليمي وإكساب األفراد القدرة والفرصة على توظيف تلك املعارف يف الواقع املعاش، 

 ياسيا واقتصاداي واجتماعيا أي املشاركة يف صنع القرار.           س
ابلرغم ما بذل من جهود تنموية وحماوالت يف االملام والشمول والنهوض بكافة اجلوانب وجتنب الرتكيز        

بيئية يف على جانب وهتميش آخر غري أنه مت اإلغفال عن األخذ بعني االعتبار القدرة االستيعابية للمنظومة ال
السياسات اإلمنائية املسطرة، "فأخذت وترية استغالل املوارد البيئية تزداد بصورة مذهلة خالل القرون حىت 

 .3بلغت ذروهتا يف القرن العشرين، فأفسدت قدرهتا على التجدد التلقائي، وأخلت بتوازهنا الطبيعي"
إن تدهور املنظومة البيئية وما يعانيه العامل اليوم من مشاكل بيئية قد سبق ذكر بعضها آنفا تؤكد على        

 فشل وإخفاق املناهج التنموية التقليدية وخطورة قيام واستمرار املنظومة التنموية على هكذا مناهج. كما تؤكد 
زامية التوجه حنو منط مستحدث من التنمية تكون فيه على ضرورة تغيري األمناط االستهالكية واإلنتاجية وإل

  .4البيئية كجزء من املعطيات اليت يتم بناءا عليها تصميم السياسات التنموية لتحقيق التنمية" "االعتبارات

وهو ما يفسر احلاجة املاسة واملستعجلة للتفكري يف والبحث عن منوذج تنموي بديل والكشف عن        
ديدة للحركة التنموية. وعلى إثر ذلك تنامى االهتمام والوعي لدى الدول، اهليئات، ضوابط توجيهية ج

                                                           
 .29ص: املرجع نفسه، 1 

 .511-516ص:  ،9002، املكتب اجلامعي احلديث، أسوان، القاهرة، التنمية االجتماعية وحقوق اإلنسانعبد املوجود إبراهيم ابوزيد،  احلسن أبو2 
 .2-2، ص: 5222عامل املعرفة، الكويت، ، مستقبلنا املشرتكاللجنة العاملية للبيئة والتنمية،  3 
املتاحة، اجلزء ، حبوث وأوراق عمل امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد إشكالية التنمية املستدامة وأبعادهاعماري عمار، مداخلة بعنوان: 4 

  .32،  ص: 9002أفريل  01/02األول، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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املؤسسات واألفراد بقضااي التنمية، البيئة واجملتمع مما جعل الدراسات والتقارير واملؤمترات تتواىل كدعوات 
ة املستدامة كمشروع للمجتمع الدويل من أجل البحث يف تغيري النمط التنموي إىل أن مت طرح مفهوم التنمي

تنموي عاملي، يضع االستدامة على رأس األولوايت، ال يكتفي بتلبية احتياجات احلاضر فقط بل ابحتياجات 
املستقبل كذلك، يستهدف النهوض جبميع اجلوانب )االقتصادي، االجتماعي، السياسي والبيئي( بشكل 

 متوازن وعلى مجيع األصعدة )الدويل، اإلقليمي واحمللي(.

الذي نظمته اللجنة العاملية للبيئة والتنمية  Brundtlandوقد مت تبين املصطلح بشكل رمسي يف تقرير        
والذي مت فيه صياغة أول تعريف للتنمية املستدامة التابعة لألمم املتحدة والصادر بعنوان "مستقبلنا املشرتك" 

ساس بقدرة األجيال املستقبلية على تلبية على أهنا: "ضرورة إشباع حاجات األفراد يف احلاضر دون امل
. حيث جاء يف التقرير التأكيد على أن هناك حاجة إىل طريق جديد للتنمية يستدمي فيه التقدم 1احتياجاهتا"

 2البشري، ليس فقط لبضع سنوات، أو ضمن حدود معينة، بل للعامل أبسره، وصوال إىل املستقبل البعيد.
 تعريف التنمية املستدامة اثنيا:       
، متثلت للولوج يف مفهوم التنمية املستدامة، حاول بعض الباحثني حتليل وتقسيم هذه العبارة إىل كلمتني       

حيث عرفت على أهنا:"إحداث تغريات يف مجيع جماالت احلياة االقتصادية األوىل يف مصطلح التنمية 
تطلعات الشعوب"، أما الكلمة الثانية فكانت املستدامة يف مستوى  والسياسية...لتكونواالجتماعية والثقافية 

ويعود مصطلح االستدامة إىل العلم اإليكولوجي  3اليت تعين االستمرارية والتواصل دائما حاضرا ومستقبال.
حيث استخدمت االستدامة للتعبري عن تشكل وتطور النظم الديناميكية اليت تكون عرضة )نتيجة ديناميكيتها( 

 4ىل تغريات هيكلية تؤدي إىل حدوث تغري يف خصائصها وعناصرها وعالقات هذه العناصر ببعضها البعض.إ
أما يف املفهوم التنموي فقد استخدم مصطلح االستدامة للتعبري عن طبيعة العالقة بني علم االقتصاد والعلم 

احلقيقية ذات القدرة على االستقرار االيكولوجي. ويف هذا االجتاه عرفت التنمية املستدامة أبهنا "التنمية 
واالستمرار والتواصل من منظور استخدامها للموارد الطبيعية، واليت ميكن أن حتدث من خالل إسرتاتيجية 
تتخذ التوازن البيئي كمحور ضابط هلا، ذلك التوازن الذي ميكن أن يتحقق من خالل اإلطار االجتماعي 

                                                           
1The World Commission on Environmental Development, “Our Common Futur”, Oxford, Oxford 
University Press, 1987, p: 4. 
2 Idem. 

 .314، ص: 9002مؤسسة شباب اجلامعية، االسكندرية،  ،الوقائع االقتصاديةعبد هللا خبابة، رابح بوقرة،  3 
 .39، ص: 9001توزيع، عمان، األردن، ، دار ضفاء للنشر والالتنمية املستدامة: فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسهاماجدة أمحد أبو زنط، عثمان غنيم حممد، 4 
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فراد من خالل النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت البيئي والذي يهدف إىل رفع معيشة األ
حتافظ على تكامل االطار البيئي من خالل استخدام األساليب العلمية والعملية اليت تنظم استخدام املوارد 

  1البيئية وتعمل على تنميتها يف نفس الوقت.
كما تعرف التنمية املستدامة على أهنا "حلوال منطقية لضمان استمرارية العيش من جيل إىل آخر، إذ        

تتطلب أن يعمل ابلتناسب مع الزايدة السكانية، وأن يستند إىل منطق التوزيع العادل، وحتسني نوعية احلياة، 
وارد الطبيعية والبيئية. وهبذه الصيغة وذلك ابلتوازي مع عملية التطوير والنمو االقتصادي، دون اإلضرار ابمل

تكون التنمية موجهة لفائدة اجملتمع مع األخذ بعني االعتبار حاجات وحقوق األجيال القادمة، وهذا ما 
 2يعطيها طابع االستدامة.

مستمرة ومتواصلة هدفها وغايتها اإلنسان تؤكد على التوازن بني وهناك من ينظر إليها على أهنا عملية        
البيئة أببعادها االقتصادية واالجتماعية والسياسية مبا يسهم يف تنمية املوارد الطبيعية ومتكني وتنمية املوارد 
البشرية وإحداث حتوالت يف القاعدة الصناعية والتقنية على أساس علمي تخطط وفق اسرتاتيجية حمددة لتلبية 

 3معية مع االبقاء على اخلصوصية احلضارية.احتياجات احلاضر واملستقبل على أساس من املشاركة اجملت

يتضح مما سبق أن التنمية املستدامة هي عملية تغيري شاملة يف إطار منوذج تنموي حيقق االستدامة        
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والبيئية اليت تضمن الكفاءة اإلستخدامية للموارد وتزايد املقدرة 

لبية االحتياجات احلالية واملستقبلية وما يرتتب عن ذلك من تغريات جوهرية يف السلوك اإلجنازية يف ت
االستهالكي واألساليب االنتاجية والتكنولوجيات املرتبطة هبا، ونظم توزيع الثروة والدخل على املستوى اجملايل 

العامة الوطنية واإلقليمية والدولية والقطاعي والزماين بشكل يؤدي إىل استمرار وتطور احلياة اجملتمعية، اخلاصة و 
اليت تتضمن االستدامة االقتصادية والبيئية والسياسية وما يتعلق هبا من استقالل وسيادة واستمرارية ملكوانهتا 

 4يف اطار مبادئ احلكم الراشد.

                                                           
 .959، ص: 9002، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، العوملةالتنمية االجتماعية من احلداثة إىل ، طلعت مصطفى السروجي1 
، امللتقى الدويل حول: مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي جامعة قاملة يومي التنمية املستدامة يف املنهج االسالميصليحة عيشي، مداخلة بعنوان: 2 

 .536، ص: 9059ديسمرب  03-04
-992، ص: 9059، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، : معاجلة حملية ودولية وعاملية لقضااي التنميةاالجتاهات احلديثة يف التنمية الشاملةاطي علي، ماهر أبو املع3 

930. 
حبوث وأوراق عمل امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة  ،الشاملة املستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البرتولية يف اجلزائرصاحل صاحلي، مداخلة بعنوان: التنمية 4

 .210ص:  ،9002أفريل  01/02والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، اجلزء األول، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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تدامة وآلية منهج تنموي بديل شامل يقوم على مبدأ االسإمجاال ميكن القول أن التنمية املستدامة هي        
 التوازن بني االقتصاد، البيئة واجملتمع لتحقيق الفعالية االقتصادية والعدالة االجتماعية واحلماية البيئية.

 املطلب الثاين: أهداف ومبادئ التنمية املستدامة
 أوال: األهداف       
األهداف اليت ميكن تلخيصها  تسعى التنمية املستدامة من خالل آلياهتا وحمتواها إىل حتقيق جمموعة من       

 1فيما يلي:
ويتم ذلك من خالل ختطيط وتنفيذ سياسات تنموية كفيلة حتقيق نوعية حياة أفضل للسكان:  .5

بتحسني تختلف اجلوانب احلياتية االقتصادية واالجتماعية والنفسية والروحية مع الرتكيز على اجلانب 
 ميقراطية.النوعي للنمو وليس الكمي مبا يضمن العدالة والد

ابلرتكيز على العالقة بني نشاطات السكان والبيئة والتعامل مع النظم الطبيعية  إحرتام البيئة الطبيعية: .9
وحمتواها على أهنا أساس حياة اإلنسان. فالتنمية تستوعب العالقة احلساسة بني البيئة الطبيعية والبيئة 

 امل وانسجام.املبنية، وتعمل على تطوير هذه العالقة لتصبح عالقة تك
من خالل تنمية إحساسهم ابملسؤولية جتاهها، تعزيز وعي السكان ابملشكالت البيئية القائمة:  .3

وحثهم على املشاركة الفاعلة يف إجياد حلول مناسبة هلا من خالل مشاركتهم يف إعداد وتنفيذ ومتابعة 
 وتقييم برامج ومشاريع التنمية املستدامة.

"حسب ما حيقق األهداف املرحلية لعملية التغيري حتقيق استغالل واستخدام عقالين للموارد:  .4
املنشودة، األمر الذي يتطلب معرفة حجم هذه الثروات ومقاديرها، وطبيعتها من حيث التجدد 

ضبط اهلامة اليت ت والنفاذ حىت تستخدم املوارد غري املتجددة بصورة تراعي القيود األساسية والشروط
 ومن متطلبات االستخدام الرشيد ملوارد اجملتمع وثرواته:2."عملية تنميتها

 السيطرة التامة على الثروات واملوارد؛ -
 ختصيصها حسب أولوايت التنمية؛ -
 رفع نسبة االستغالل للثروات العاطلة غري املستخدمة؛ -
 توزيع منافعها على مجيع أفراد اجملتمع ومراعاة حقوق األجيال الالحقة. -

                                                           
 .30-92مرجع سابق، ص: ماجدة أمحد أبو زنط،  م حممد،نيعثمان غ1 

 .539-535ص: مرجع سابق، صاحل صاحلي، 2 
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حتاول التنمية املستدمية توظيف التكنولوجيا احلديثة مبا ربط التكنولوجيا احلديثة أبهداف اجملتمع:  .1
خيدم أهداف اجملتمع من خالل توعية السكان أبمهية التقنيات املختلفة يف اجملال التنموي، وكيفية 

ملنشودة، دون أن ينجم استخدام املتاح واجلديد منها يف حتسني نوعية حياة اجملتمع وحتقيق أهدافه ا
عن ذلك تخاطر وآاثر بيئية سلبية، أو على األقل أن تكون هذه املخاطر واآلاثر مسيطرا عليها مبعىن 
وجود حلول مناسبة هلا. وهذا يستدعي "التحول إىل مرحلة انطالق عملية التنمية التقنية بصورة 

ة، واستيعاب التقدم املذهل على الصعيد تضمن تطوير التقنيات احمللية وتثمني القدرات الذاتية من جه
العاملي عن طريق نقل وتوطني التقنيات اليت تتناسب مع ظروف وأوضاع واحتياجات اجملتمع وحماولة 
التحكم فيها وتطويعها، وإعادة انتاجها وتنويعها، وتطويرها مما يؤدي إىل تنمية منط تكنولوجي جديد 

نية تنشأ وفقا لظروف بيئية اجتماعية واقتصادية وسياسية، مرتبط ابحتياجات اجملتمع، وذلك أن التق
لتحقيق احتياجات جمتمع هذه البيئة، ومن مث فهي بتغري احتياجات اجملتمع وقدراته. إن جتديد 
مكوانت العملية التقنية كفيل إبحداث نقلة تقنية حضارية حتدث آاثرا جوهرية تفّعل عملية التغيري 

 .1الشاملة"
هذا اهلدف يتطلب صياغة  إن حتقيق"إحداث تغيري مستمر ومناسب يف حاجات وأولوايت اجملتمع:  .6

اسرتاتيجية كاملة تعيد النظر يف  ترتيب سلم احلاجات األساسية املطلوب االنطالق يف إنتاجها أو 
ت اجملتمع بطريقة تالئم إمكانيا 2أتمينها أوال، وأهم الفروع واألنشطة املطلوب تطويرها وحتفيزها"

وتسمح بتحقيق التوازن الذي بواسطته ميكن تفعيل التنمية االقتصادية، والسيطرة على مجيع 
 املشكالت البيئية ووضع احللول املناسبة هلا.  

 :املستدامة من خالل الشكل املوايلوميكن توضيح أهداف التنمية        
 
 
 
 
 

                                                           
 .563-560صاحل صاحلي، املنهج التنموي البديل، ص: 1 
 .545ص: املرجع نفسه، 2 
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 (: أهداف التنمية املستدامة10الشكل رقم)

_ الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، الطبعة األوىل، القاهرة  مبادئ التنمية املستدامةاملصدر : ف . دوجالس موسشيت، ترمجة هباء شاهني _ 
 . 19، ص : 9000مصر، 

 ادئاثنيا: املب       
لقد أفرزت العالقة القائمة بني التنمية من جهة والبيئة من جهة أخرى مجلة من املبادئ اليت يقوم عليها        

  1مفهوم التنمية املستدامة، واليت تتمثل فيما يلي:
 استخدام أسلوب النظم يف إعداد وتنفيذ خطط التنمية املستدمية: .0

مة، وذلك من منطلق أن البيئة اعداد وتنفيذ خطط التنمية املستدإل شرطا أساسياالنظم يعترب أسلوب        
اإلنسانية ألي جمتمع بشقيها الطبيعي والبشري ما هي إال نظام فرعي صغري من النظام الكوين ككل، وأن أي 
تغيري يطرأ على حمتوى وعناصر أي نظام فرعي مهما كان حجمه ينعكس ويؤثر بشكل مباشر يف عناصر 

م الفرعية األخرى، وابلتايل على النظام الكلي لألرض. لذلك تعمل التنمية املستدمية من خالل وحمتوايت النظ
هذا األسلوب على ضمان حتقيق توازن النظم الفرعية برتبها وأحجامها املختلفة، وبشكل يفضي يف النهاية إىل 

 ضمان توازن بيئة األرض عامة.

                                                           
 .533-539، ص: 9050، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، مدخل إىل علم التنميةمجال حالوة، 1 

أهداف التنمية املستدامة 

:  األهداف االجتماعية
التمكني   -
املشاركة -

احلراك االجتماعي -
التماسك االجتماعي -

اهلوية الثقافية -
التطوير املؤسسي -

:األهداف االيكولوجية
وحدة النظام االيكولوجي-
قدرة حتمل النظام البيئي -

التنوع البيولوجي    -
القضااي العاملية -

:  األهداف االقتصادية
النمو-
املساواة -
الكفاءة -
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يف إعداد وتنفيذ خطط التنمية املستدمية هو أسلوب متكامل ن استخدام أسلوب النظم أوميكن القول        
يهدف للمحافظة على حياة اجملتمعات من خالل االهتمام جبميع جوانبها االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

 ودون أن يتقدم أي جانب على حساب اجلوانب األخرى أو يؤثر فيها بشكل سليب.
 املشاركة الشعبية: .0

التنمية املستدمية عبارة عن ميثاق يقر مبشاركة مجيع اجلهات ذات العالقة يف اختاذ قرارات مجاعية من        
يف جمال ختطيط التنمية املستدمية ووضع السياسات وتنفيذها، فالتنمية املستدمية تبدأ يف  خالل احلوار، خصوصا

ل مناسب من أشكال الالمركزية اليت توفري شكبشكل فاعل  ذلك ويتطلب حتقيقاملستوى املكاين احمللي، 
عداد وتنفيذ ومتابعة إبشكل عام من املشاركة يف خطوات  متكن اهليئات الرمسية والشعبية واألهلية والسكان

 خططها. 
تكمن  -ولعل األسباب اليت جعلت من التنمية املستدامة من املستوى املكاين احمللي فاإلقليمي فالوطين       

 م للحكومات احمللية واجملالس البلدية اليت ختدم حاجات وأولوايت اجملتمع احمللي وتعمل علىيف الدور املتعاظ
احملافظة على البيئة من التلوث وترشيد االستهالك واحملافظة على املوارد، وتوعية الشعب، واملساواة بني 

عية احلياة، والتخلص من املواطنني، واستخدام التكنولوجيا، وتشجيع البحث العلمي والتطوير، وحتسني نو 
النفاايت خللق بيئة نظيفة ابإلضافة إىل حتسني اخلدمات واملرافق الصحية والتعليمية واإلسكان واالعتماد على 

 املوارد املتجددة  وتطويرها وحتسينها ابستمرار.
 وكالمها البيئة محاية يف واحلق التنمية يف احلق مها أساسيني أمرين حتقيق على املستدامة التنمية تعتمدكما        

 الكرمية احلياة يف اإلنسان حقوق لتدعيم أساسيا مطلبا ابتت البيئة محاية أن فيقينا اإلنسان، حقوق منحقوق 
 بصفة وضعها مت رئيسة عناصر املستدامة وللتنمية ة.التنمي يف احلق خالل من أتىتت اليت اجليدة ابلصحة والتمتع
 تتضمن للتنمية املوضوعية والعناصر، 56 واملبدأ 8 إىل 3 من املبادئ يف جانريو دي ريو إعالن ضمن أساسية

 1:اآليت
 ؛الطبيعية للموارد املتواصل االستخدام -
 ؛االقتصادية التنمية مع البيئية احلياة اندماج -
 ؛التنمية يف احلق -
 ؛القادمة واألجيال احلايل اجليل بني للموارد العادل التوزيع -

                                                           
1Alain Jounot, 100 questions pour comprendre et agir le développement durable, AFNOR 
publications, France, 2004, P: 4. 
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 وفقا ملبدأ امللوث/ الدافع التلوث بنفقات التلوث يف املتسبب حتميل -

عقيدة بيئية شاملة تقوم على بلورة مع هناية القرن العشرين  عمل البنك العاملي لإلنشاء والتعمريوقد        
 1على عشر مبادئ ميكن إجيازها يف النقاط التالية:

 حتديد األولوايت بعناية؛. 5
 االستفادة من كل دوالر؛. 9
 حتقيق الربح لكل األطراف؛ اغتنام فرص. 3
 استخدام أدوات السوق حيثما يكون ذلك ممكنا؛. 4
 االقتصاد يف استخدام القدرات اإلدارية والتنظيمية؛. 1
 العمل مع القطاع اخلاص؛. 6
 اإلشراك الكامل للمواطنني؛. 1
 توظيف الشراكة اليت حتقق جناحا؛. 2
 الكفاءة والفعالية؛ املبين على حتسني األداء اإلداري. 2

 . إدماج البعد البيئي من البداية.50

 أبعاد التنمية املستدامة املطلب الثالث: 
رئيسية واليت مبراعاهتا تتحقق االنطالقة الفعلية أبعاد  إن معظم الدراسات واألحباث تؤكد على ثالثة       

  2لعملية التنمية الشاملة واملستدامة املنشودة:
 الكفاءة االقتصادية؛النمو و بعد اقتصادي يهدف إىل حتقيق  -
 ، ذلك أن التنمية ال هتدف إىل رفع الناتج القومي فقط ولكن لتلبية االحتياجاتبعد اجتماعي -

ابإلضافة إىل الشفافية وضمان  يهدف إىل حتقيق العدالة واملساواة االجتماعيةاالنسانية أيضا. وهو 
 ة صنع القرار، التعليم، التكوين، وتعزيز ثقافة اجملتمع؛مشاركة كل األطراف يف عملي

                                                           
، حبوث -0112إىل مؤمتر ابيل  0990املبادئ والتنفيذ من مؤمتر ريو دي جانريو  -التنمية الشاملة املستدامةخبابة عبد هللا، مداخلة بعنوان: لالستيزاد أكثر إقرأ: 1 

-19ص:  ،9002أفريل  01/02ت عباس، سطيف، للموارد املتاحة، اجلزء األول، جامعة فرحاوأوراق عمل امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة اإلستخدامية 
13. 

2Mahi Tabet-Aoul, Développement et environnement au Maghreb : contraintes et enjeux, Université 
Laval, Institut Québécois des hautes études internationales, Canada, Juillet 2010, p : 8-9. 
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واملوارد البيئية  البيئةلتنمية أن تستدمي من دون محاية وحتسني وتثمني ل، ذلك ألنه ال ميكن وبعد بيئي  -
 .على األمد البعيد

االقتصادية والعدالة يف ميكن القول أبن مفهوم التنمية املستدامة يقرتح التوفيق بني محاية البيئة والكفاءة        
 وما بني األجيال مبا يشجع على تنمية مستدامة لألنشطة االنسانية.

وجتدر االشارة إىل أن هذه األبعاد مرتابطة ومتداخلة ومتكاملة وال جيوز التعامل معها مبعزل عن بعضها        
   1البعض، ألهنا مجيعا تكرس مبادئ وأساليب حتقيق التنمية املستدامة.

 (: أبعاد التنمية املستدامة10الشكل رقم )

 
Source : Mathieu Baudin, Le développement durable : nouvelle idéologie du XXIe 

siécle ?, L’Harmattan, Paris, 2009,  p : 16. 

 البعد االقتصادي:  .0
يف النظام االقتصادي والقيام من خالل إعادة النظر يركز هذا البعد على ترشيد املناهج االقتصادية        

ابإلصالحات الضرورية واملالئمة الستدامة التنمية هبدف حتقيق الرفع من املستوايت املعيشية. ويركز كذلك 
على ايقاف تبديد املوارد الطبيعية سواء من خالل إجراء ختفيضات متواصلة يف مستوايت االستهالك املبددة 

ءة أو إحداث تغيري جذري يف أسلوب احلياة بتغيري أمناط االستهالك للطاقة وذلك عرب حتسني مستوى الكفا
 اليت هتدد التنوع البيولوجي ونضوب املوارد الطبيعية.

                                                           
، جملة دراسات العلوم االدارية، جملة علمية حمكمة تصدر عن عمادة البحث التنمية املستدامة من منظور الثقافة العربية االسالميةماجدة أبو زنط، عثمان حممد غنيم،  1 

 .93، ص: 9002، اجلامعة األردنية، عمان، األردن، ، جانفي5، العدد36العلمي، اجمللد 

البعد 
االقتصادي 

البعد 
البيئي 

البعد 
االجتماعي
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كما يتضمن البعد االقتصادي أيضا العمل على تقليص تبعية البلدان النامية للبلدان املتقدمة مع تكريس       
تفاوت يف الدخول الستمر يف مستوايت املعيشة مبا يضمن عدم  املنيموارد اجملتمعات الفقرية ألغراض التحس

والتخفيف من عبء الفقر وجعل فرص احلصول على املوارد واملنتجات واخلدمات فيما بني األفراد داخل 
 اجملتمع أقرب إىل املساواة.

 البعد االجتماعي:  .0
هذا البعد أن أتخذ التنمية املستدامة يف اعتبارها سعادة االنسان بتحسني نوعية حياته وتوفري  ويتضمن       

فرص العمل وسيادة قيم العدل واملساواة بني السكان مع الرتكيز بصفة عامة على اجلماعات احملرومة أو 
البشري واالستثمار يف  املهمشة، يضاف إىل ذلك ضرورة االهتمام بتوجيه اجلهود لالستثمار يف رأس املال

الصحة والتعليم والتغذية، وزايدة معارف ومهارات البشر ملساعدهتم على حتسني أدائهم يف العمل واإلنتاج كما 
يتضمن هذا البعد العمل على حتقيق تقدم كبري يف سبيل تثبيت منو السكان حىت ال حيد التزايد من جهود 

ن إبنشاء مدن جديدة والنهوض ابلتنمية الريفية النشطة إلبطاء حركة التنمية، ابإلضافة لالهتمام بتوزيع السكا
 اهلجرة إىل املدن، واعتماد تكنولوجيات تؤدي إىل التقليص إىل احلد األدىن من اآلاثر البيئية للتحضر.

 البعد البيئي:  .0
تنمية ابلبيئة، من خالل للتنمية املستدامة أمهية كبرية، ألنه جاء ملعاجلة عالقة ال يكتسي البعد البيئي       

وضع األساسيات اليت تقوم عليها واحلدود اليت جيب أن ال تتعداها. فهذا البعد يهتم ابلدرجة األساس ابحلفاظ 
على املوارد الطبيعية واالستخدام األمثل هلا على أساس مستدام، وتوقع ما قد حيدث للنظم االيكولوجية من 

  1جراء التنمية لالحتياط والوقاية.

 وهناك من الباحثني واالقتصاديني من يضيف إىل هذه األبعاد الثالث أبعاد أخرى:       

ذلك أن التنمية السياسية جزء ال يتجزأ من عملية التنمية الشاملة، ملا للنظام  البعد السياسي: .4
جلهود السياسي من دور اسرتاتيجي حموري يف عملية التغيري املنشودة، فجانبا كبريا من اإلخفاق يف ا

ويهتم هذا البعد  2.التنموية يعود إىل تدهور كفاءة وأداء األنظمة السياسية اليت قادت عملية التغيري
بتحقيق التنمية السياسية املستدامة اليت جتسد مبادئ احلكم الراشد وإدارة احلياة السياسية، إدارة 

                                                           
 .92. راشي طارق، ص54، ص: 5223، ديسمرب 04، جملة التمويل والتنمية، العدد النهج االيكولوجي للتنمية املستدامةريز،  كولون1 
 .541مرجع سابق، ص: املنهج التنموي البديل، صاحل صاحلي، 2 
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واملصداقية وتوايل السيادة واالستقاللية للمجتمع تضمن الشفافية واملشاركة يف اختاذ القرار وتنامي الثقة 
أما أمهيته فتكمن يف جتسيده الفعال ملعايري االستدامة على مستوى البعد  1.أبجياله املتالحقة

 االقتصادي، االجتماعي والثقايف والبيئي.  
نولوجيات أو ما يعرف "ابلبعد اإلداري والتقين"، والذي يهتم ابلتحول إىل تك البعد التكنولوجي: .5

أنظف وأكفأ تنقل اجملتمع إىل مرحلة التوفري يف استخدام املوارد والطاقة، هبدف إنتاج حد أدىن من 
امللواثت والغازات، وتبين معايري حتد من تدفق النفاايت إبعادة تدويرها والتخلص من األخرى بطرائق 

 2سليمة بيئيا، مما يساعد على اتزان النظم البيئية.

 3حتقيق االستدامة التكنولوجية من خالل األخذ ابالعتبارات التالية:وميكن        
 استخدام تكنولوجيا أنظف؛ -
 احلد من انبعاث الغازات؛ -
 إجياد وسائل بديلة أو طاقة بديلة للمحروقات مثل: الطاقة الشمسية؛ -
 احليلولة دون تدهور طبقة األوزون. -

 أمهية الرصيد األخالقي يف حتقيق التنمية املستدامة املطلب الرابع:

واليت تعزى  اليت شهدها العامل أخريابعد األزمات أبمهية ابلغة خصوصا موضوع األخالق والتنمية  حيظى       
حسب الكثري من املفكرين واملنظرين االقتصاديني واالجتماعيني والساسة إىل غياب وجتاهل البعد األخالقي يف 

 طات والسياسات التنموية.املخط

إعادة النظر يف السياسات التنموية املرسومة أخذا ابالعتبار العوامل غري لذا تتوجه التيارات الفكرية حنو        
ومنها عامل الدين الذي حبفظه تتحقق عدة اجيابيات كاملشاركة االجيابية يف العملية  ،املادية يف العملية التنموية
اليت حترك اجلهد االنساين الستغالل خريات الكون واستخدام موارده األخالقية التنموية ابنتشار القيم 

 استخداما رشيدا. 
 

                                                           
 .219ص: مرجع سابق،  ،التنمية الشاملة املستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البرتولية يف اجلزائرصاحل صاحلي، 1 
  .36، ص: 9006، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، إدارة البيئة والتنمية املستدامة يف ظل العوملة املعاصرةقاسم خالد مصطفى، 2 

، امللتقى الوطين األول حول آفاق املستدمية يف الوسط الصناعي بني إلزامية التشريعات البيئية وااللتزام املؤسسيعاشور مزريق، قدور بن انفلة، مداخلة بعنوان: التنمية 3 
 .6، ص: 9050التنمية املستدامة يف اجلزائر ومتطلبات التأهيل البيئي للمؤسسة االقتصادية، جامعة قاملة، 
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 أوال: التنمية املستدامة مبنظور إسالمي       
 الم التنمية املستدامة مبقوماهتا وأسسها منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام، وأمر هبا قبل سلقد عرف اإل       

ابلوحي اإلهلي وعقيدة املسلم لذلك  ترتبطيف اإلسالم والتنمية  .أن يعرفها العامل يف سبعينات القرن العشرين
تركت )النبوي، كما قال رسول هللا تظل مصونة من اخلطأ والزلل، حموطة بضماانت من الوحي الرابين واهلدي 

 1(.كتاب هللا وسنيت  أبدا،فيكم ما إن متسكتم به، لن تضلوا بعدي 
، يتبع تطبيق شريعة "تغري هيكلي يف املناخ االقتصادي واالجتماعيهي التنمية من وجهة نظر إسالمية و        

ة والكسب احلالل أبفضل الطرق سالم والتمسك بعقيدته، ويعبئ الطاقات البشرية للتوسع يف العمار اإل
  2املمكنة، يف إطار التوازن بني األهداف املادية وغري املادية."

وجاء يرد يف الكتاب والسنة، لكن كثريا ما تناول القرآن الكرمي النشاط االقتصادي،  مل لفظ التنميةإن        
ورغم أن  .ستهالكواالكسب واإلنتاج أن يكون السلوك االقتصادي رشيدا يف جمال الالتأكيد فيه على ضرورة 

القرآن الكرمي مل يستخدم مصطلح التنمية وال حىت النمو، غري أن هنالك العديد من املصطلحات الدالة على 
التمكني. هذا ويعترب كل من و مفهومي النمو والتنمية واليت منها: اإلعمار، السعي يف األرض، احلياة الطيبة 

 من أصدق املصطلحات تعبريا عن التنمية يف اإلسالم.و)التمكن أو التمكني(  (التعمري وأالعمارة )مصطلح 
أما عن مصطلح العمارة، فاهلل تعاىل أودع هذه األرض، وطلب من اإلنسان عمارهتا والتمتع خبرياهتا، يف        

     .3﴾فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم األرض ذلوال﴿قوله تعاىل: 
 .         4﴾ولقد مكناكم يف األرض وجعلنا لكم فيها معايش﴿وأما عن مصطلح التمكني، فيقول هللا تعاىل:        
فاإلسالم يعمل على متكني اإلنسان من إشباع حاجاته املشروعة لكي حييا حياة كرمية طيبة فيقوم        

 و أمته وحنو البشرية مجعاء.حنباته حنو ربه وحنو نفسه وحنو أسرته و بواج
وقد هيأ هللا سبحانه وتعاىل هذه األرض لإلنسان ليمارس فيها واجب االستخالف فيقول جل وعال:        

هو أنشأكم من ﴿ واستعمره فيها أي طلب إليه عمارهتا كما قال هللا تعاىل: 5﴾إين جاعل يف األرض خليفة﴿

                                                           
 .514، ص: 9055، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، دايت الواقع من منظور إسالميالتنمية املستدمية يف ظل حتعبد العزيز قاسم حمارب،  1 
، امللتقى الدويل حول: مقومات التنمية دور البعد األخالقي يف تعزيز مقومات التنمية املستدامة من منظور إسالميعنرت بوتيارة، مداخلة بعنوان:  ،بضياف عبد املالك2 

 .941، ص: 9059ديسمرب  04-03اإلسالمي، جامعة قاملة يومي املستدامة يف االقتصاد 
 .51سورة امللك، اآلية القرآن الكرمي، 3 
 .50القرآن الكرمي، سورة األعراف، اآلية 4 
 .31-34سورة التوبة، اآلية القرآن الكرمي، 5 
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وجعل فيها من املوارد ما يضمن لإلنسان حياة كرمية وسخرها له لينتفع هبا  .1﴾رض واستعمركم فيهااأل
أمل تروا أن هللا سخر لكم ما يف السموات وما يف األرض ﴿ ابلكيفية اليت شرعها هللا، ويف ذلك يقول عز وجل:

 . 2﴾وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وابطنة
يف األرض ليس استخالفا مطلقا، بل بينت الشريعة اإلسالمية أصوله  واالستخالف االهلي لإلنسان       

وحددت قواعده وأوضحت كل ما يتعلق بتعامل اإلنسان مع الكون. فمثلما دعت النصوص إىل وجوب 
االستفادة من املوارد اليت سخرها هللا لإلنسان مثلما جاءت النصوص القرآنية أبحكام لضبط وترشيد استهالك 

واحلرص على االنتفاع منها على أن ال يكون هناك استخدام جائر للموارد املتاحة أو أن يتم بطريقة  هذه املوارد
وكلوا واشربوا ﴿غري واعية حبيث ترتتب عليه أضرارا هتدد حياة اإلنسان ووجوده بشكل أو آبخر. فيقول تعاىل: 

تدال يف اإلنفاق، إذ يقول سبحانه . كما جاء التأكيد على ضرورة االع3﴾وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني
ويقول جل جالله:  4﴾وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حمسورا﴿وتعاىل: 

. ذلك ألن كل جماوزة للحد يف التعامل مع ما خلقه هللا من موارد يعد إخالال مببدأ 5﴾قل أمر ريب ابلقسط﴿
لذا تربز ضرورة احملافظة على املوارد من التلف واهلالك أو التلوث أو االستخدام اجلائر هلا مما  التوازن البيئي،

ويقول  6﴾كلوا من طيبات ما رزقناكم وال تطغوا﴿ يعترب نوعا من الفساد يف األرض. ويف ذلك يقول هللا تعاىل:
. فقد جاء النهي يف القرآن 7﴾اوال تبخسوا الناس أشياءهم وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحه﴿ سبحانه:

وإذا توىل سعى يف ﴿الكرمي واضحا عن الفساد يف األرض وهو يشمل كل صور اإلفساد، يقول جل وعال: 
 .8﴾األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل وهللا ال حيب الفساد

حيمي االستخدام  واحلرص على محاية حقوق األجيال القادمة وعدم احلاق الضرر مبوارد البيئة مبا       
املستقبلي هلا من الضرر أمر أهتم به اإلسالم، حيث جتلى االهتمام هبا يف كثري من املمارسات عرب التاريخ 
اإلسالمي، كان من أوضحها ما فعله عمر بن اخلطاب يف أرض السواد ابعتبارها أرضا مفتوحة عنوة، فقد كان 

ف مبن أييت من املسلمني، فيجد األرض بعلوجها قد من حججه الرئيسية يف وجه من طالب بتقسيمها: فكي

                                                           
 .90القرآن الكرمي، سورة البقرة، اآلية 1  
 .90القرآن الكرمي، سورة لقمان، اآلية 2 
 .35سورة األعراف، اآلية القرآن الكرمي، 3 
 .92ية اآل ،سورة اإلسراءالقرآن الكرمي، 4 
 .40سورة األعراف، اآلية الكرمي، القرآن  5 
 .25، اآلية القرآن الكرمي، سورة طه6 

 .21سورة األعراف، اآلية ، القرآن الكرمي7 
 .901ية اآلالبقرة، القرآن الكرمي، سورة 8 
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حامسا يف  1﴾والذين جاءوا من بعده﴿اقتسمت؟ وورثت عن اآلابء وحيزت؟ وكان االستدالل بقوله تعاىل: 
ترجيحه ما ذهب إليه عمر بن اخلطاب من ضرورة وقفها وعدم تقسيمها وحتقيق املصاحل العامة لألجيال 

 2احلاضرة والقادمة.
إن هذه النظرة األخالقية ألمناط التعامل مع هذا الكون ومكوانته املتعددة تصون هذا التعامل من        

اإلفراط وحتميه من أن يكون سببا لإلضرار ابآلخرين واإلخالل ابلتوازن الطبيعي الذي حيقق خري اإلنسان 
بيئة، متناغما معها، بعيدا عن وتقدم حياته واستقرارها على هذه األرض، على أن يظل سلوكه صديقا لل

 اإلضرار والفساد. 
ونظرة اإلسالم األكثر مشوال للتنمية املستدامة توجب أال تتم هذه التنمية مبعزل عن الضوابط الدينية        

واألخالقية، ألن هذه الضوابط هي اليت حتول دون أية جتاوزات تفقد التنمية املستدامة مربرات استمراريتها. ويف 
قت نفسه فإن النظرة  اإلسالمية للتنمية املستدامة تعىن ابجلوانب املادية، جنبا إىل جنب مع النواحي الروحية الو 

   3واخللقية.
وجيب التأكيد أن التنمية املستدامة مبحتواها ومبادئها وأبعادها املتكاملة ما هي إال وإن اختلفت        

املسميات إال دعوة دولية إلحياء وتطبيق جانب من تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف وتفعيل وترسيخ ملا جاءت 
 به احلضارة والثقافة اإلسالمية من مبادئ ومعايري أخالقية.

 نيا: أمهية الرصيد األخالقي يف حتقيق التنمية املستدامةاث       

إن األخالق وما حتتويه من قيم فاضلة ومبادئ سامية ال تكون أساسا للتقدم الروحي فحسب بل إهنا        
وإذا كانت األمم يف املرحلة البدائية تتفاضل ابلقوة البدنية ويف املرحلة ضرورة حتمية للرقي والتحضر البشري. 

  4ديثة تتفاضل ابلعلم والتقنية فإن األمم يف املرحلة املتحضرة تتفاضل مبكارم األخالق.احل

وقد عرب املفكر الفرنسي جارودي عن أمهية القيم األخالقية قائال أبن احلضارة ال تطور إال هالك        
 5درجة أعلى من القيم املادية.اإلنسانية وفنائها وال سبيل إىل اخلروج من ذلك إال ابلتمسك ابلقيم الروحية يف 

                                                           
 .50سورة احلشر، اآلية الكرمي، القرآن 1 
 .33، ص: 9050، مؤسسة آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي، عمان، األردن، يف اإلسالمالبيئة عبد السالم العبادي، 2 

مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف  ملتقى دويل حول، التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية من املنظور االسالميمداخلة بعنوان: فضيلة عاقلي، نعيمة حيياوي، 3 
 .56:ص، 9059ديسمرب  04-03االقتصاد االسالمي، جامعة قاملة، يومي 

 .91، ص: 5221، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، األسس النظرية للسلوك األخالقيأبو بكر ابراهيم التلوع، 4 

 .93ص: ، نفسهاملرجع 5 
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وقد أكد اإلسالم على أن بقاء األمم وازدهار حضارهتا واستدامة منعتها إمنا يكفل هلا إذا ضمنت        
العناية ابألخالق، فإذا سقطت األخالق سقطت الدولة معها ويف ذلك يقول ابن تيمية: "إن هللا يقيم الدولة 

 .1لدولة الظاملة وإن كانت مسلمة"العادلة وإن كانت كافرة وال يقيم ا
وكان قد توصل ماكس فيرب من خالل دراسته للعالقة بني األفكار واألخالق الدينية من انحية،        

واالجتاهات حنو النشاط والتنظيم االقتصادي من انحية أخرى، أن التمسك ابلدين واألخالق يعد من أهم 
  2أسباب تقدم اجملتمعات.

ينظر إىل األخالق على أهنا قيم معيارية وسلوكات مثالية ال دخل هلا يف النشاط االقتصادي  لقد كان       
بعد عشرات السنني من الشرود يف و لكن  .بل إهنا وضعت يف قائمة املؤثرات السلبية على النواحي االقتصادية

نواحي األخالقية عند وضع املناهج ظل هذه الفلسفة املادية يف العامل املتقدم بدأت الدعوة إىل إعادة االعتبار لل
االقتصادية ودراسة األنشطة االقتصادية والقوانني اليت حتكمها تبعا لتطور النتائج السلبية لعدم االهتمام 
ابجلوانب الروحية واألخالقية من أزمات مالية وفضائح أخالقية أدت ابهنيار كربايت الشركات ومست 

  3يف الوالايت املتحدة خري مثال على ذلك. Enronواهنيار شركة  9002اقتصادايت دول كربى ولعل أزمة 
فصدق العالمة مالك رمحه هللا إذ يقول:"إن املعارك االقتصادية عندما تدور رحاها فهي تدور حول قطب القيم 

وحلها ال ميكن أن يكون إال ابلتفكري املتأين وابلنظر إىل خصوصيات أوضاع كل جمتمع من  األخالقية".
معتقداته وأخالقه وثقافته وموروثه احلضاري والقيم اجلماعية السائدة وأوضاعه املادية والثروات املتاحة إىل آخره 

عادلة االجتماعية حيث استخلص وهذا ما يصطلح عليه املفكر مالك بن نيب ابمل. 4من املعطيات االقتصادية
هذه الرؤية من التجربة التنموية اليت خاضتها دولة إندونيسيا عند جلوءها لعامل االقتصاد األملاين شاخت لكي 

أما  يضع هلا خطة تنميتها االقتصادية والذي فشل يف ذلك رغم أن الدولة ثرية مبواردها الطبيعية والبشرية.
ل قد أمهل الرصيد األخالقي الذي مييز االنتماء احلضاري إلندونيسيا فلم سبب الفشل فيعزى إىل أن الرج

يؤخذ يف احلسبان مكوانت املعادلة االجتماعية املتوفرة يف هذه املنطقة، بينما جنحت خطته ألنه أصال ينتمي 
  5للمعادلة االجتماعية الغربية اليت أتلف االنتماء احلضاري ألملانيا.

                                                           
 .99ص: مرجع سابق، ميسون حممد عبد القادر، 1 
 . 42، ص: 9002، مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية، بشراي-إداراي-سياسيا-اقتصاداي-ثقافيا-التنمية اجتماعيارشوان،  حسني عبد الرمحان2 
 .932-932ص: املنهج التنموي البديل، مرجع سابق، صاحلي، صاحل 3 
، امللتقى الدويل حول: االقتصاد اإلسالمي الواقع أمهية املصفاة األخالقية الشعبية يف مناهج علم االقتصاد احلديثجلطي غامن، مداخلة بعنوان: منصور عبد هللا، بن 4 

 .55ص:، 9055فيفري  94-93أايم واألفاق ورهاانت املستقبل، املركز اجلامعي بغرداية، 

 .2، ص: نفسهرجع امل 5 
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وضع خططه على الشروط اليت يقدمها الشعب األملاين مباشرة وبطريقة آلية أثناء  فال شك أن شاخت       
مرحلة التطبيق، مث ال شك يف أنه طبق هذه الشروط آليا يف التجربة اإلندونيسية، أي أنه وضع تخططه على 

ططها يف تقدير معادلته الشخصية، بوصفه فردا من اجملتمع األملاين، فتعثرت التجربة اإلندونيسية بسبب خطأ تخ
املعطيات البشرية يف اجملال االقتصادي، ألن ذهنه حيمل هلذه املعطيات صورة واحدة تطبق يف أي جتربة جتري 

  1داخل أملانيا أو خارجها.
 بينما الواقع اإلنساين ال يفسر على أساس معادلة واحدة بل حسب معادلتني:       
حبيث يستطيع هذا كل ما يستطيع  ،معادلة بيولوجية تسوي بني اإلنسان وأخيه اإلنسان يف كل مكان .أ

 بعض األفراد عن اآلخرين.فيه اآلخر، إال فيما فضل 
ومعادلة اجتماعية ختتلف من جمتمع إىل آخر ويف جمتمع واحد ختتلف من عصر إىل آخر حسب    .ب

 أبخالق الواجب اليت تشكل أحد أساسيات املعادلة االجتماعية. االختالف يف درجة التخلف والتقيد
فأما املعادلة األوىل فهي موهوبة من هللا الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقومي وميزه على العاملني        

 كافة.  ابلتكرمي، فهي منحة من هللا إىل البشر
مع أخالقه وعقائده إىل كافة أفراده، كقاسم مشرتك  أما املعادلة الثانية فهي هبة من اجملتمع يف تفاعالته       

يطبع سلوكهم وتصرفاهتم، وحيدد درجة فعاليتهم أمام املشكالت حتديدا مييزهم عن أفراد جمتمع آخر أو عن 
جيل آخر من جمتمعهم، إذا كان الفاصل الزمين كافيا لطبع اجملتمع أبسلوب آخر يتفق مع معادلة اجتماعية 

ع أن نعترب هذه الفعالية مقياسا لقدرة الفرد حسب بيئته على اهليمنة على متطلبات أخرى. حبيث نستطي
 التنمية لبلوغ األهداف املنشودة.

إن تخطط شاخت قد فشل يف أندونيسيا مع توفر كل الشروط الفنية واملادية ألنه فقد شرطا ضمنيا وهو        
وهو ما يفقد عملية  ،فى ابلدراسة الكمية واملادية فقطدراسة احمليط األخالقي والعقائدي والسوسيولوجي واكت

 التنمية يف بعدها االنساين وما يتعلق هبا من جانب معنوي.
ويف املقابل توجد جتربة ماليزاي كنموذج تنموي معاصر ومثال حيتذى به، جيمع بني احلداثة واإلسالم، إذ        

 5221يني الدوليني، كما جتاوزت األزمة املالية لسنة استطاعت حتقيق معدالت منو أهبرت اخلرباء االقتصاد
بنجاح كبري. ويؤكد املسؤولون هناك على أمهية القيم احلركية اجملتمعية بصفة عامة واألداء االقتصادي بصفة 

 :فصال كامال حتت عنوان 9090خاصة، وال عجب أن ختصيص اخلطة التنموية لسنة 
                                                           

 .25، ص: 5221، -دمشق-، دار الفكر-بريوت-دار املفكر املعاصر ،املسلم يف عامل االقتصادمالك بن نيب، 1 
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Including Moral and Ethical values in Business  ال ميكن فصل االقتصاد عن القيم
األخالقية. ويؤكد على ذلك قائد التجربة املاليزية يف كتابه صوت آسيا أن اإلسالم إطار مرجعي عام للتنمية، 
وأن احللول الواجبة لبلوغ منوذج تنموي انجح ال جيب أن تتعارض مع املقاصد العامة لإلسالم، كما ينبغي هلا 

عطيات الواقع العاملي واإلسالمي وأول تلك احللول هو استيعاب التكنولوجيا الغربية احلديثة أن تتالءم مع م
  1وتطويرها يف إطار االحتفاظ ابلقيم الثقافية واخلصوصية احلضارية.

وهذا يؤكد أن السياسات واإلجراءات االقتصادية والسياسية واالجتماعية ال ميكن أن تصاغ وتنفذ مبنأى        
عن املبادئ والقيم األخالقية يف حركة التنمية، فالقيم األخالقية واخلصوصية الثقافية للمجتمع هلا أتثري أقوى 

 على حركة التنمية.

ن االقتصاديني الذين يدرسون الظواهر االقتصادية مبعزل عن الظواهر فمن اخلطأ ما يرتكبه كثري م       
اجملتمعية واألخالقية والثقافية، ألن ما حتتاجه البشرية على الصعيد االقتصادي هو تكريس القيم األخالقية لدى 

وحتث الفرد  األفراد واملؤسسات من خالل منظومات أخالقية تغري النظرة للقضااي االقتصادية يف مجيع تفاصيلها
على التصرف الصحيح طبقا لقيم أخالقية حمددة مسبقا، إذ يتعني أن تعزز هذه القيم السلوك االقتصادي على 

لثروة ملتكافئ لمجيع املستوايت وتنشر العدالة االجتماعية والتكافل والتضامن االنساين من خالل التوزيع ا
حل، واهلدر والتبذير للثروات والتضليل املتعمد املنتشر يف والفرص، واحلد من االستهالك املفرط والفساد املستف

األسواق املالية، وعدم االلتزام ابملسؤولية واستغالل النفوذ واإلمهال وغري ذلك من السلوكيات الالأخالقية اليت 
 2أصبحت تضرب احلياة االقتصادية يف مجيع صورها.

 التحليل االقتصادي يتطلب إجياد آليات جتسد تطبيق إن إدماج العنصر األخالقي كأحد املتغريات يف        
األخالق ميدانيا يف التعامالت االقتصادية، وهذا من شأنه أن يرفع من نسبة األداء االقتصادي، وحيسن آليات 
إنتاج وتوزيع الثروة وخيفف من حدة االختالالت االجتماعية، وحياصر ظاهرة الفقر واجملاعة، ويستأصل كل 

 3ة االقتصادية، وتتحول العقالنية االقتصادية إىل سلوك اقتصادي مأخلق.أنواع اجلرمي
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وألن السلوك األخالقي يرفض االستخدام اجلائر للموارد واستنزافها كما يرفض إابدة احليواانت وإتالف        
الغاابت وتلويث احمليط البيئي. فال غرابة أن يصبح البعد األخالقي أحد املطالب ذو األسبقية يف التحقيق، 

لتنمية املستدامة كالتوزيع العادل للثروات، واالستغالل وإدماج االعتبارات القيمية يف مجيع ما ترنو إليه لتحقيقه ا
 1العقالين للموارد، وتكافؤ الفرص، واحملافظة على املوارد البيئية وتثمينها.

 (: البعد األخالقي مرتكز أساسي للتنمية املستدامة10الشكل رقم )
 

 
 :اعتمادا على املصدر: من إعداد الطالبة   

 , ? : nouvelle idéologie du XXIe siécle Le développement durableMathieu Baudin, 

L’Harmattan, Paris, 2009,  p : 16. 
 

                                                           
 مقال متوفر على املوقع:   .6صجامعة تلمسان، اجلوانب األخالقية يف التنمية املستدامة، بن منصور عبد هللا، 1 

tlemcen.dz/pdfmecas/benmansour.pdf-http://fseg.univle 11/05/2014, 10h20.  ,  
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 البعد األخالقي
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عملية حتقيق التنمية وضمان استدامتها تتطلب إعادة هيكلة اخلطط  انطالقا مما سبق ميكن القول أن       
ية ذلك أن جناح التنمية املستدامة لن يتأتى إال عن طريق دمج واالسرتاتيجيات وفقا لألطر واملعايري األخالق

البعد األخالقي يف اخلطط التنموية وأخذه كمرتكز أساسي تقوم عليه كافة أبعاد التنمية. وقبل أن تكون هناك 
تغيريات على مستوى اخلطط والسياسات واالسرتاتيجيات هي أوال وقبل كل شيء تغيريات على مستوى 

 خالقية فإن مآهلا التعثر والفشل.وك والقيم وأي تنمية تتجاوز أو تتصادم مع القيم واملعايري األالفكر والسل
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 خالصة الفصل:

حيث تناولنا  تختلف املفاهيم األساسية املتعلقة مبوضوع البحث،استعراض من خالل هذا الفصل حاولنا        
يف املبحث األول مفهوم رأس املال الفكري وإظهار أمهية هذا املورد كونه ميثل أصال اسرتاتيجيا للمنظمات اليت 

 تسعى لتحقيق التميز النوعي واالبداعي واالبتكار املستمر. 

اليت جتماعية والذاتية منظومة من القيم االأما يف املبحث الثاين فتطرقنا ألخالقيات األعمال واليت تعترب        
هي حتكم التصرفات الفردية واملؤسساتية يف تختلف الظروف واملواقف وحتدد السلوكيات اجليدة وغري اجليدة، و 

  والتعليمات وقواعد السلوك واملعايري املهنية. تنعكس يف القوانني

يف حني خصصنا املبحث الثالث ملوضوع التنمية املستدامة وفيه مت التطرق ملفهوم وأبعاد التنمية        
 املستدامة، كما تضمن طرح تصور فكري ملدى أمهية الرصيد األخالقي يف حتقيق وتعزيز التنمية املستدامة.

تلك النظرة الشمولية املتكاملة اليت هتدف وخلصنا إىل أن عملية حتقيق التنمية املستدامة ال تتوقف على        
إىل املوازنة بني املطالب االقتصادية واالجتماعية والبيئية بل تتطلب إجياد أرضية وآليات لتفعيل البعد األخالقي 

 الذي يعد مؤشرا هاما ورقما أساسيا يف معادلة التنمية. 
     

       
 

     
        

 
 

        
 

        



 

 الفصل الثاين

لبات مداخل أخلقة رأس املال الفكري يف ظل متط
 التنمية املستدامة
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 : متهيد

رتشيد على املستوى الفردي واملؤسسايت سعيا لإىل تفعيل البعد األخالقي أخلقة رأس املال الفكري رمي ت       
ت ابجملتمع عموما اإلنتاجية واالستهالكية وتصحيح اإلختالالت واألضرار واالنتهاكات اليت أحلقالسلوكية، األمناط 

ذلك جديدة،  ة ووظائف منظمات األعمال وتبين مداخل إداريةهيكلة أنشط إعادة من خالل والبيئة خصوصا،
يت تحدايت الالمواجهة عجزت عن أن النظم واألساليب التقليدية مل تعد قادرة على التعامل مع التطورات احلديثة و 

 .تعيق حتقيق التنمية املستدامة

األعمال تساعد منظمات  إسرتاتيجيةرؤية قاعدة لبناء تشكل أن خلقة رأس املال الفكري ميكن ألوهبذا        
مبا  األداءحتسني وتطوير على  زيز التنمية املستدامة هذا من جانب، ومن جانب آخرحتقيق وتععلى املسامهة يف 

 مة. واكتساب امليزة التنافسية املستدايضمن الكفاءة والفعالية، ومصدرا خللق 

عمل على أخلقة تاليت التطرق إىل أهم املقارابت احلديثة من خالل هذا الفصل حاول نسانطالقا مما سبق،        
من جهة  وسائل متكيفة ومتسارعة تستجيب ملقتضيات حتقيق التنمية املستدامة إجيادلفكري من جهة و ارأس املال 

 أخرى وفق املباحث التالية: 

 أخلقة رأس املال الفكري يف إطار وظائف املنظمة املبحث األول:
 لقة رأس املال الفكري لتحقيق البعد االقتصاديأخ املبحث الثاين:

 أخلقة رأس املال الفكري لتحقيق البعد االجتماعي املبحث الثالث: 
 أخلقة رأس املال الفكري لتحقيق البعد البيئي املبحث الرابع:                       
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 أخلقة رأس املال الفكري يف إطار وظائف املنظمةاملبحث األول: 

إن أخلقة رأس املال الفكري تقتضي أن متارس كافة الوظائف واألنشطة يف ظل أطر من األخالقيات        
 والقيم، واليت تتجسد آبليات وصيغ عمل ملختلف أنشطة املنظمة ويف مجيع املستوايت.

 الفكري يف إطار وظيفيت االنتاج والتسويق أخلقة رأس املال املطلب األول: 

 يفة االنتاجأوال: وظ       
أي منظمة ومهما كانت طبيعتها هو إنتاج سلعة أو خدمة إرضاءا وتلبية حلاجات ورغبات وجود  إن سبب       

املستهلك. وهو األمر الذي ميكن املنظمة من بناء عالقات وجسور من الثقة مع الزابئن وخمتلف األطراف ذات 
دائرة مغلقة تعمل ضمن إجراءات فنية تكنولوجية منعزلة عن الظواهر السلوكية اليت  املصلحة. فلم تعد ادارة االنتاج

جتسد العالقة مع األطراف األخرى بل أصبحت دائرة الوصل اليت متر من خالهلا كثري من أوجه العالقة مع فئات 
لك الدولة بقراراهتا اجملتمع املختلفة من مدافعني عن حقوق املستهلك ومجعيات محاية البيئة من التلوث وكذ

املختلفة خاصة يف جمال استخدام املوارد واختيار مواقع الوحدات االنتاجية واملخازن وكذلك القوانني املتعلقة جبودة 
لذا فعلى هذه االدارة أن تعتمد جمموعة 1املنتج ومواصفاته وإصاابت العمل بسبب التكنولوجيا املستخدمة وغريها.

   خمتلف أوجه عملها وقراراهتا.من املرتكزات األخالقية يف
إن عملية تصميم املنتج وتطويره تتضمن مراعاة احلدود املشرتكة ما بني  تصميم املنتج أو اخلدمة: .أ

مستوى مها رفع مستوى الفاعلية الوظيفية للمنتج ورفع  املستهلك واملنتج وذلك بغية حتقيق هدفني رئيسني
حيث يفرتض أن يراعى يف عملية اختاذ قرار تصميم املنتج العديد  2صحة وسالمة ورضا ذلك املستهلك.

من اجلوانب منها طبيعة املواد األولية وأسلوب استخدامها وصالحيتها وأتثريها موضعيا وبيئيا ودراسة أثر 
املنتج يف صورته النهائية على سالمة املستهلكني خاصة إذا كانوا أطفاال أو مرضى أو كبارا يف السن أو 

 3 واعيني يف اجملتمع.غري
يفرتض أن أيخذ بعني االعتبار العديد من اجلوانب يف تصميم موقع العمل وأوهلا  تصميم مواقع اإلنتاج: .ب

سالمة العاملني وسهولة حركتهم وحركة معدات العمل ومبا يعطي انطباعا اجيابيا ابحرتام املنظمة والتزامها 

                                                           
 .232 طاهر حمسن منصور الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامري، املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال، مرجع سبق ذكره، ص:1 
 .05، ص: 2007-01-29، جامعة املوصل، العراق، 29، العدد 88جملة تنمية الرافدين، اجمللد ، أخالقيات اجلودة: أخالقيات املقارنة املرجعية منوذجا ميسر إبراهيم أمحد،2
 ،2011-2010مد بوقرة بومرداس، ، مذكرة ماجستري، جامعة أحم-دراسة حالة شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية -أخالقيات األعمال وأتثريها على رضا الزبونسيمة خيدر، ن3 

  .27ص: 
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إىل أن بيئة العمل هلا أثر نفسي كبري على العاملني فال نتوقع أن  مبسؤوليتها األخالقية. والبد من االشارة
تكون املنتجات بنوعية ممتازة من كافة النواحي إذا كان العاملون يعانون من عدم نظافة مكان العمل 
بسبب التصميم الرديء لتصريف خملفات االنتاج يف املصنع أو عدم التهوية والضوضاء العالية يف املكاتب 

كما جتدر االشارة كذلك إىل أن اختيار مواقع العمل جيب أن يكون يف مناطق انئية بعيدة عن   1ية.االدار 
 املدن والسكان ملا قد يتسبب فيه النشاط االنتاجي من أثر سليب على البيئة واجملتمع.

لبية على إن التكنولوجيا املستخدمة يف االنتاج هلا أتثريات جانبية وستكنولوجيا العمليات املستخدمة:  .ت
العديد من جوانب احلياة اليومية. لذلك فان املنظمة املستندة يف قراراهتا إىل سلوك أخالقي قومي جيب أن 
تعاجل هذه اجلوانب واليت خنص منها إشكالية التخلص من خملفات االنتاج وتقليل الضوضاء اليت حتدثها 

طاقة وترشيد االستخدام وكذلك سالمة املكائن وتلوث اهلواء واالنبعاث احلراري وكفاءة استخدام ال
   2العاملني واهليئات االدارية يف املنظمة.

إن تصميم الوظيفة جيب أن أيخذ بعني االعتبار تقليل االجهاد يف موقع العمل  تصميم الوظائف: .ث
 واحلفاظ على سالمة البصر واجلهاز النفسي والعصيب للعاملني. فتوفري معدات السالمة املهنية أمر حيوي

للحفاظ على حياة العاملني لذا جيب أن يشري احملتوى الوظيفي إىل املعدات الضرورية الجناز العمل 
 3.مثل:القفازات والنظارات والقبعات واملالبس الواقية واألحذية وغريها من املستلزمات

أن تكرس مسؤوليتها وسلوكها األخالقي ابجتاه خمتلف  ميكن لوظيفة االنتاج ختطيط ورقابة اإلنتاج: .ج
األطراف ذات املصلحة من خالل الفلسفة التخطيطية وآليات الرقابة املعتمدة واليت تسمح هلا بتعزيز 

ويتأتى ذلك مبراعاة طبيعة ونوع املواد األولية واملواد املعادة 4قدرهتا ورغبتها يف التطور والتحسني املستمر.
يعة االجهاد الذي يتعرض له العاملون يف موقع العمل وعدد ساعات العمل وفرتات الراحة للتصنيع وطب

وتفضيالته وفق آليات للعاملني.كما جيب أن تتوافق خطط االنتاج وآليات الرقابة مع أولوايت املستهلك 
 املنافسة السائدة.

رؤية أخالقية من خالل التعامل ميكن أن جتسد ختطيط ورقابة املخزون ختطيط ورقابة املخزون والشراء:  .ح
الصحيح  والنزاهة يف العالقة مع اجملهزين والتخلص من املخلفات وسالمة املستودعات والعاملني فيها 
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والدفع للمجهزين حسب العقود واالتفاقات وعدم التالعب ابألسعار واستغالل الفرص غري الطبيعية يف 
لسمعة احلسنة للمنظمة مع األطراف ذات املصلحة حالة األزمات والكوارث وهو ما يعطي الصورة وا

 1خاصة واجملتمع عموما.
إن الصيانة ليست موضوعا فنيا تتحمل املنظمة من خالله تكاليف إضافية بل الصيانة وجتنب اإلخفاق:  .خ

هي التزام أخالقي وجمتمعي. فاحلرص على تدنية التكاليف بتقليل عمليات الصيانة قد جيلب مشاكل بل  
وقد يتطلب األمر إضافة إىل عمليات الصيانة 2ياان ملنظمات األعمال والبيئة اليت تنشط فيها.كوارث أح

أن تتابع منظمات األعمال إشكالية حدوث اخفاق داخلي أو خارجي لعملياهتا اإلنتاجية وما حتدثه من 
تهلك. ومثال آاثر بيئية أو اجتماعية أو نفسية على العاملني أو ما قد يتسبب فيه من ضرر على املس

 ذلك حوادث تسرب الغاز واألخبرة السامة اليت تؤثر على االنسان والبيئة واحمليط. 

 اثنيا: وظيفة التسويق       
تتجسد املسؤولية األخالقية للتسويق يف خمتلف آليات التسويق واألنشطة الفرعية له واليت تشمل جممل        

املنظمة يف تقدمي ما يرغب به املستهلك وانسجاما مع القيم املشرتكة بينها واليت تصب  االلتزامات اليت تتعهد هبا
 يف النهاية يف حتقيق الرفاهية للمجتمع واستمرار عمل املنظمة وما حتققه من عوائد مرحبة.  

 االعتبار يف وميكن أن تنعكس أخالقيات الوظيفة التسويقية يف جمموعة من املعايري اليت جيب أخذها بعني       
  3عملية تصميم املزيج التسويقي، واليت نوجز أمهها يف النقاط التالية:

 .أن تكون سياسة التسعري اليت تتبعها املنظمة عادلة ومعقولة -
 قوانني املنافسة الشريفة واحرتام آليات السوق. سياسة التسعري أن ال خترق  -
 على ترشيد التكلفة كمدخل لتقدمي سعر تنافسي.  أن حترص يف سياستها التسعريية -
 أن تراعى اخلصائص الثقافية واالجتماعية واالقتصادية للمستهلك عند وضع سياسة التسعري. -
 أن توفر التعبئة والتغليف متطلبات احلماية واحملافظة على املنتج ومتطلبات األمن والسالمة للمستهلك. -
 مع أساسيات الذوق العام وأعراف وتقاليد وثقافة وقيم اجملتمع.أن تتوافق خصائص التعبئة والتغليف  -
أن تتضمن العبوات واألغلفة البياانت واملعلومات الالزمة للتبيني واإلرشاد والتوجيه والتحذير واملساعدة  -

 للمستهلك.
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مع خصائص أن تتوافق اخلصائص الفنية ملواد وأنواع التعبئة والتغليف مع اخلصائص الفنية للمنتج األصلي و  -
 املستهلك.

 جتنب االفراط واملبالغة والتضليل.الصدق واملوضوعية يف االعالن و  -
 أن تكون سياسة االعالن والرتويج توعوية تساعد على ترشيد القرار الشرائي والسلوك االستهالكي. -

التسويقي من خالل دراسة سلوك املستهلك وطرق  كما ميكن أن يتجسد السلوك األخالقي يف االطار       
وذلك إبعطائه حق األمان بتوفري منتجات آمنة عند االستخدام واحلق يف احلصول على كافة املعلومات  محايته

املتعلقة ابلسلعة أو اخلدمة وحق اختيار املنتج الذي يعتقد أنه يرضي ويليب رغباته وحق مساع رأي املستهلك وأخذه 
  1تبار خاصة إذا ما تعلق األمر ابلشكاوي.بعني االع

 املوارد البشرية واملاليةوظيفيت أخلقة رأس املال الفكري يف إطار املطلب الثاين:  

 : وظيفة املوارد البشريةأوال       
دورا فعاال يف عصر أصبح التغيري فيه أمرا حتميا تلعب املوارد البشرية يف منظمات األعمال احلديثة        

ومستمرا. لذا فعلى منظمات األعمال أن تعريها جل اهتماماهتا ابعتبارها احملدد الرئيس للسلوك األخالقي السائد 
 داخل املنظمة.

ق جيسد السلوك األخالقي يف عملية استقطاب املوارد البشرية عن طري تعبئة واستقطاب املوارد البشرية: .أ
االلتزام بعملية البحث الصحيحة وأتمني حقوق املتقدمني املرشحني والتقيد ابلصدق يف االعالن 
واملوثوقية يف االجراءات واألساليب املعتمدة يف عمليات التعبئة واالستقطاب وأن تتسم هذه االجراءات 

جب عدم سحب كما يتو   2ابلشفافية والنزاهة والعدالة وتقبل االعرتاض يف حالة حصول خروقات.
العاملني من املنظمات املنافسة بطرق غري مشروعة والتعامل بنزاهة مع مكاتب التوظيف كمنافذ اجتماعية 

  وإنسانية حلل مشكلة البطالة.
ميكن تعزيز البعد األخالقي من خالل االبتعاد عن التحيز  املقابلة واالختبار واالختيار والتوظيف: .ب

املرتشحني والعمل على توفري الوقت الكايف لغرض كشف اجلوانب وإاتحة فرص متساوية جلميع 
وأن تكون جلان االختيار متخصصة ومراعية للموضوعية وأن ال  3الشخصية للمتقدم وكفاءته ومهاراته.

                                                           

 .2ص: مرجع سبق ذكره، خدير،  نسيمة 1 
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يدخل فيها من هو غري مؤهل. وأن تتم عملية االختيار والتعيني على أساس نتائج االختبارات 
ية والشفافية. كما جيب أن تراعى االعتبارات القانونية وسياسات التوظيف واملقابالت، وتتسم ابلعالن

وهكذا تكون عملية االختيار والتعيني منسجمة يف اجراءاهتا  1وإجراءاته وقوانينه السائدة يف البلد.
 وجمسدة للعدالة واملصداقية والكفاءة ما ينعكس اجيااب على صورة ومسعة املنظمة.

رتض أن تنظر املنظمة إىل أنشطة التدريب بكوهنا أنشطة مهمة تعزز من قدراهتا يف التدريب والتطوير: .1
على املدى البعيد وأهنا متثل استثمارا يف األصول املعرفية اليت أصبحت أساس امليزات التنافسية لألعمال 

لى إىل عملية التدريب والتطوير عيفرتض النظر كما جيب العمل على ختفيضها ابستمرار.وليست كلفة 
أهنا حق من حقوق العاملني وال ميكن استبعاد أي عامل منها ألي سبب كان كاجلنس والعرق واللون 

وأن تكون عملية التدريب والتطوير يف إطار تعزز من خالله روح املسؤولية لدى  2.والدين والقومية وغريها
ني وأهداف ني مصلحة العاملمما يعزز وخيلق االنسجام ب العاملني ويؤكد فيه على املمارسات األخالقية

 3ملنظمة.ا
يفرتض أن تتسم األجور واملكافآت ابلعدالة واملساواة وأن تكون قادرة على حتفيز  واملكافآت:األجور  .ت

ذلك أن عدم املساواة والتحيز وانعدام الشفافية يف نظام  جنذاهبم للعمل واإلبداع فيه،العاملني وزايدة ا
املكافآت واألجور سينعكس سلبا على خمتلف أوجه العمل ابملنظمة ويشل قدرة رأس ماهلا الفكري على 

 التطور واإلبداع.
يفرتض أن تكون إجراءات تقييم األداء ضمن اطار رمسي ومبعايري دقيقة تتسم بقدرهتا على  تقييم األداء: .ث

كي يف خمتلف األعمال اليت ينجزها العاملون، إذ يفرتض أن يدمج البعد جتسيد اجلانب املوضوعي والسلو 
العمل على كما جيب االبتعاد عن التحيز يف التقييم و   4األخالقي كمعيار لتقييم أداء وكفاءة العاملني.

استخدام خمتلف أساليب تقييم األداء التقليدية منها واحلديثة مع االطالع الدائم على ما يستجد يف هذا 
يف اجملال  اجملال وخاصة األساليب املطورة لقياس االجناز الذي يتصف ابإلبداع الفكري والرايدي للعاملني 

 5والذي ال تظهر نتائجه إال على املدى البعيد.األخالقي 
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 اثنيا: وظيفة املالية       
أمهية كبرية يف االقتصادايت واألعمال حيث أهنا تتعامل مع املوارد املالية  الوظيفة املالية واحملاسبية ذاتتعترب        

لذا يفرتض ابحملاسب  وكيفية توفريها واستثمارها بطرق كفؤة وفعالة لغرض حتسني الوضع التنافسي للمنظمات.
  1يكون موضوعيا وغري متحيز ألي جهة وال يقوم بتغيري احلقائق أو خيضع لضغوط اآلخرين. املايل واإلداري أن

كما جيب عليه أن يتحمل مسؤولياته كاملة بنزاهة وعدالة وشفافية ومبواصفات مهنية فنية وسلوكية مبنية على الثقة 
زوير واالحنرافات واملخالفات يف واملسؤولية أمام الرأي العام واملسؤوليات املهنية وهي اكتشاف األخطاء والت

 2الكشوفات املالية وتقدمي تقارير موضوعية وصادقة تعطي صورة حقيقية صحيحة وعادلة للموقف املايل للمنظمة.

 الفكري يف إطار وظيفيت البحث والتطوير ونظم املعلوماتأخلقة رأس املال املطلب الثالث: 

    أوال: وظيفة البحث والتطوير       
فان هلذا النشاط آاثر جانبية قد تكون سلبية  البحث والتطوير ذو فوائد ومردود مايل عايلإذا كان نشاط        

جيب على منظمة األعمال أن تتحملها وتعاجل آاثرها. إذ جيب أن توجه أنشطة البحث والتطوير خلدمة البشرية 
وأن ال يكون خمتصرا على جوانب ضيقة وحمددة بشكل عام واجملتمع الذي تعمل فيه املنظمة على وجه اخلصوص 

 ختدم بشكل أانين اجلوانب املادية والرحبية يف منظمة األعمال. 

أما ابلنسبة للباحث يف جمال البحث والتطوير فيجب عليه االلتزام ابلنزاهة واألمانة والصدق وأن يكون        
 متوافقة مع رغباته وآراءه وميوالته الشخصية.كما جيب حمايدا وغري متحيز إال للحقيقة حىت ولو كانت النتائج غري

  3أن يسخر جهوده لعمل اخلري وأن ال يكون أداة إلحلاق الضرر ابلناس والبيئة من خالل حبوثه العلمية.

  ة نظم املعلوماتوظيفاثنيا:        
املعريف والتطور التقين السريع أدى إىل ضرورة إعادة النظر ابملعايري األخالقية وحتديثها ابستمرار  إن االنتاج       

لتتالءم مع املستجدات وحتافظ على السرية والدقة يف املعلومات، حيث أن العديد من منظمات األعمال تعاين 
  4لومات لديها.من عملية اخرتاق أسرارها ومعرفتها من قبل موظفي احلاسوب ونظم املع
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وبشكل عام ميكن أن متثل نظم املعلومات مدخال تعزز من خالله منظمات األعمال مسؤوليتها وسلوكها        
األخالقي خاصة إذا ما تسمت هذه النظم ابلشفافية يف تعاملها مع خمتلف أصحاب املصاحل وأن تتجسد هذه 

لومة الكاملة بصدق يف التوقيت املناسب وابنتشار واسع الشفافية خبصائص سلوكية متكاملة تقدم من خالهلا املع
وأبقل ما ميكن من السرية واحلجب ومبا يتيح للجميع سهولة الوصول إليها دون عناء كبري وبتكاليف معقولة 

علما أن هذه اخلصائص أصبحت ممكنة  1وبتنوع كبري يف أساليب تقدميها وابنتظام يف خمتلف الظروف واحلاالت.
خالل وجود موقع املنظمة على شبكة اإلنرتنيت تعزز من خالله عالقتها ابجملتمع وتعطي صورة صادقة  التقدمي من

عن نفسها. وإذا كانت شبكة اإلنرتنيت قد وفرت مزااي كبرية لألعمال ولألفراد واحلكومات من خالل تطبيقات  
يف نفس الوقت أاثرت العديد من التحدايت  كثرية أمهها احلكومة االلكرتونية واألعمال والتجارة االلكرتونية فإهنا

واإلشكاالت غري املسبوقة واليت يفرتض اجياد الصيغ املناسبة للتعامل معها والتقليل من آاثرها السلبية كعدم توفر 
ة احلماية الالزمة للعمليات والصفقات اليت تتم عرب االنرتنيت ومسألة الدفع والتوقيع االلكرتوين ومحاية األرقام السري

لبطاقات الدفع، كل هذا ميكن أن خيلق عدم الثقة اليت تنعكس يف اخنفاض التعامل عرب هذه الشبكة. ولعل أخطر 
اخلروقات اليت ميكن أن حتدث عرب هذه الشبكة هو انتحال الشخصيات سواء انتحال شخصية الفرد أو موقع 

لبطاقات االئتمان وتزوير حمتوايت الربيد املنظمة االلكرتوين واليت يدخل يف اطارها استخدامات غري مشروعة 
االلكرتوين أو قد تتم عملية ابتزاز للحكومات واملنظمات من قبل العصاابت االجرامية والقيام بعمليات السرقة 

 والتجسس على اآلخرين.  

 : أخلقة رأس املال الفكري يف إطار الوظائف االداريةاملطلب الرابع

 رأس املال الفكري يف إطار وظيفة التخطيط  أخلقة أوال:       
القيم واألخالق مرتكزات أساسية للعملية التخطيطية. كما جيب أن تدرج ضمن االجتاه  جيب أن تكون       

االسرتاتيجي للمنظمة، تغطي رؤية املنظمة ورسالتها وأهدافها االسرتاتيجية. فال بد أن تنعكس قيم االدارة العليا 
قات بني خمتلف أصحاب املصاحل ورؤيتها لدور املنظمة يف اجملتمع يف مجيع اخلطط اليت تتبناها ومنظورها للعال

  2منظمات األعمال.

 أخلقة رأس املال الفكري يف إطار وظيفة التنظيماثنيا:        

                                                           
 .301 ص:كره، مرجع سبق ذ أخالقيات األعمال، جتماعية و املسؤولية اال ،صاحل مهدي حمسن العامري ،طاهر حمسن منصور الغاليب 1 

 .031ص: كره، مرجع سبق ذ أخالقيات األعمال، جتماعية و املسؤولية اال ،صاحل مهدي حمسن العامري ،طاهر حمسن منصور الغاليب2 
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ظيمية من جيب أن تكون املنظمة نظاما مفتوحا على اجملتمع ويف إطار هذا النظام تتفاعل العناصر التن       
هياكل ومهام وعمليات مع ابقي العناصر األخرى من األفراد والتكنولوجيا والثقافة لكي أتخذ أهداف املنظمة 

كما ميكن أن يربز الدور األخالقي   1صيغة مقبولة من خمتلف فئات أصحاب املصاحل داخل وخارج املنظمة.
تتسم ابلطابع األخالقي تشجع العاملني ابختالف  للسلوك التنظيمي يف تقوية الوالء للمنظمة، فالقرارات اليت

 مستوايهتم االدارية على زايدة الوالء للمنظمة األمر الذي ينعكس اجيااب على األداء الكلي هلا.

 أخلقة رأس املال الفكري يف إطار وظيفة التوجيهاثلثا:        
  2وهي: يف إطار وظيفة التوجيه هناك العديد من السلوكيات األخالقية اليت تدخل       

حيث متثل فيه القيادة قدوة أخالقية للعاملني ومنوذجا لكل ما يدعم مسعة املنظمة وصورهتا الذهنية القيادة:  .1
وهي متثل حمركا قواي لتعزيز األخالقيات يف األعمال من خالل ما  3لدى أصحاب املصاحل واجملتمع عامة.

تقدمه من منوذج وقدوة أخالقية ورؤية رايدية وما تقدمه كذلك من مبادرات لدعم املسؤولية األخالقية 
يقدم هذا النمط القيادي  وكل ما يدعم الثقة يف قطاع األعمال يف اجملتمع الذي تعمل فيه. كما أن 

اان عاليا ورضا قواي ما يؤدي إىل استقرار العاملني ووالئهم ومن مث زايدة انتاجيتهم وحتسني للعاملني أم
 جودة أدائهم.

التحفيز: من الضروري أن تدرك املنظمة الدور الفعال الذي يلعبه نظام األجور يف إطار عملية التحفيز  .2
السلوك األخالقي من خالل حتقيق  خاصة إذا متيز هذا النظام ابلتجديد والديناميكية. وميكن أن يتجسد

الدميقراطية والعدالة يف سياسات األجور والرواتب وإزالة الغموض والتداخل بني عناصر نظام األجور مبا 
جيعل منه نظاما منسجما مع مناخ املنظمة وفلسفتها االدارية، اليت تقدر العاملني وتعترب رأس املال البشري 

 هو العنصر الفعال يف األداء.

 أخلقة رأس املال الفكري يف إطار وظيفة الرقابةرابعا:        
إن عملية الرقابة تتسم ابلشمول لكوهنا تغطي خمتلف األنشطة من جانب ومن جانب آخر فهي تطال        

خمتلف عمليات النظام من مدخالت إىل عمليات حتويل مث إىل خمرجات. كذلك فهي تغطي خمتلف املستوايت 
ابتداءا ابلرقابة االسرتاتيجية مرورا ابلرقابة اهليكلية فرقابة العمليات مث رقابة املالية وهي بذلك حتدد الفجوة االدارية 

                                                           
 .313ص:  ،املرجع نفسه 1 
 .321-317املرجع نفسه، ص:  2 
 .308جنم عبود جنم، القيادة االدارية يف القرن الواحد والعشرين، مرجع سبق ذكره، ص:  3 
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بني ما مت التخطيط له وما مت تنفيذه وابلتايل تصحيح االحنرافات. كما جيب مراعاة العديد من اجلوانب يف النظام 
اآلخر ابجلانب السلوكي والذايت للعاملني واليت يفرتض أن تكون  الرقايب قد يرتبط بعضها ابجلانب الفين والبعض

 1دقيقة وصادقة وعادلة لكي ال هتدر حقوق العاملني أو املنظمة.

 ي يف إطار االدارة االسرتاتيجيةأخلقة رأس املال الفكر خامسا:        
ئما ابجتاه منظمة جتسد جيب أن يكون التوجه االسرتاتيجي للمنظمة توجها سليما وصادقا يصب دا       

املمارسة األخالقية والسلوكيات املنضبطة وأن أتخذ االدارة العليا للمنظمات بنظر االعتبار استمرارية هذا التصور 
مهما كانت الظروف واألحوال ومهما تغريت القيادات وهذا ال ميكن أن يتأتى إال من خالل وضع هذا التصور 

 2م به اجلميع وكأنه دستور أخالقي مكتوب أو عريف.ضمن إطار مؤسسي معروف وواضح يلتز 
 دي للتنمية املستدامةال الفكري لتحقيق البعد االقتصاأخلقة رأس املاملبحث الثاين: 

املداخل ذات األبعاد األخالقية اليت ميكن من خالهلا حتقيق وتعزيز البعد اول يف هذا املبحث خمتلف نسنت       
 االقتصادي للتنمية املستدامة.  

 املطلب األول: مدخل إدارة اجلودة الشاملة   
دارة حتديد مفهوم اجلودة اليت يرجع أصلها إىل الكلمة الالتينية ل العديد من املفكرين يف جمال اإللقد حاو        

Qualitas قدميا الدقة واإلتقان يف  اواليت تعين طبيعة الشخص أو الشيء ودرجة الصالبة. والذي كان يقصد هب
 3صناعة اآلاثر واملعابد والقصور والسدود...إخل.

أما حديثا وبعد ظهور اإلنتاج الكبري والثورة الصناعية وازدايد املنافسة وتطور اإلدارة فقد أصبح مفهوم        
جمموع الصفات املميزة ملنتج أو خدمة معينة تؤدي إىل تلبية احتياجات " ا. إذ تعرف على أهنابواسعا ومتشع اجلودة

 4"العمالء واملستهلكني من حيث تصنيعه وتصميمه أو قدرته على األداء وذلك أبقل تكلفة ممكنة.
من الرتكيز على أن اجلودة تعين الفحص والسيطرة على املواصفات  لقد تطور مفهوم اجلودة اترخييا ابتداءا       

واليت كانت أساسيات اجلودة حىت هناايت القرن العشرين تقريبا. أما اليوم فإن اجلودة تعين جودة املنتج واخلدمة  

                                                           
 .37نسيمة خيدر، مرجع سبق ذكره، ص: 1 

 .329كره، ص: مرجع سبق ذ أخالقيات األعمال، جتماعية و املسؤولية اال ،صاحل مهدي حمسن العامري ،طاهر حمسن منصور الغاليب 2 
 .152، ص: مرجع سبق ذكرهبوحنيه قوي،  3 

 .152نفسه، ص:  ع املرج 4 
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ؤثر على املنتج كما يدركها الزبون وتعين أيضا جودة العمليات ابإلضافة إىل جودة األمور املتعلقة ابلبيئة اليت ت
            1.وتتأثر به بصفة خاصة ونشاط األعمال عامة

 ماهية إدارة اجلودة الشاملة: أوال       
أبهنا "فلسفة إدارية تشمل كافة نشاطات املنظمة اليت إدارة اجلودة الشاملة معهد املقاييس الربيطاين  عرفي       

عن  العميل واجملتمع وحتقيق أهداف املنظمة أبكفأ الطرق وأقلها تكلفةحتقيق احتياجات وتوقعات يتم من خالهلا 
 2طريق االستخدام األمثل لطاقات مجيع العاملني بدافع مستمر للتطوير."

 
األفراد واألساليب والسياسات واألجهزة، لتحقيق  املتمثلة يف التتفاعل املدخكما يشار إليها على أهنا         

 3جودة عالية للمخرجات.

فلسفة إدارية حديثة أتخذ شكل هنج أو نظام إداري شامل، قائم على أساس إحداث وبصفة عامة هي        
حبيث تشمل هذه التغريات الفكر، السلوك، القيم، املعتقدات  ،نظمةبية جذرية لكل شيء داخل املتغيريات إجيا

ل حتسني وتطوير كل العمل واألداء، وذلك من أج التنظيمية، املفاهيم اإلدارية، منط القيادة اإلدارية، نظم إجراءات
وأبقل تكلفة هبدف حتقيق أعلى درجة من  (سلع وخدمات)للوصول إىل أعلى جودة يف خمرجاهتا  نظمةمكوانت امل

 4الرضا لدى زابئنها عن طريق إشباع حاجاهتم ورغباهتم وفق ما يتوقعونه.

 اثنيا: أمهية اجلودة الشاملة       
أمهية اجلودة الشاملة  تتأتى من كوهنا منهجا شامال للتغيري أبعد من كونه نظاما يتبع أساليب مدونة إن        

وهذا املنهج يراد له تغيري سلوكيات األفراد جتاه مفهوم  .بشكل إجراءات وقرارات واجبة االلتزام من قبل أي منظمة
حبيث تؤلف اجلودة احملصلة النهائية  طتها ككل متكاملمبعىن أن املنظمة ابتت تنظر إىل أنش .تطبيقهاجلودة ومن مث 

كما أن أمهيته ال تنعكس على حتسني العالقات املتبادلة بفئة اجملهزين ،ون الزابئن الداخليني واخلارجينيجملهود وتعا

                                                           
 .21ص: ، 2010، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اجلودة الشاملةتطبيقات يف إدارة عبد الستار حممد علي، 1  
 .105، ص:2008، جامعة البرتاء، األردن، 01، العدد12، جملة البصائر، اجمللد تشخيص واقع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املستشفيات األردنيةفاحل عبد القادر احلوري، 2 
 .23ص:، املرجع نفسه 3 
 .36، ص: 2009، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1ج، إدارة اجلودة الشاملة  الفلسفة ومداخل العمل، سلمان زيدان 4 



 الفصل الثاين: مداخل أخلقة رأس املال الفكري يف ظل متطلبات التنمية املستدامة
 

70 
 

خر واملنتجني فحسب وإمنا على حتسني الروح املعنوية بني العاملني وتنمية روح الفريق الواحد واإلحساس ابلف
   1واالعتزاز حينما تتحسن مسعة املنظمة.

 2وميكن تلخيص أمهية إدارة اجلودة الشاملة مبا أييت:       
كوهنا موضوعا يستحوذ على اهتمام خمتلف املستوايت االدارية يف املنظمات الصناعية يف الدول املتقدمة  -

ا تضمن املنظمة من خالله حصة والنامية على حد سواء وذلك ألمهية اجلودة ابعتبارها سالحا تنافسي
 سوقية أكرب.

بوصفها أداة لتحسني رحبية الشركة عن طريق ختفيض تكاليف العمليات االدارية والتشغيلية وأبسعار   -
 تنافسية وجودة عالية ومن مث زايدة قدرة الشركة على املنافسة.

ألهنا وسيلة لزايدة الفاعلية التنظيمية من خالل العمل اجلماعي وكفاءة االتصاالت وحتقيق نوع من الوالء   -
 للمنظمة.

لسعيها لتحقيق رضا الزابئن عن طريق الرتكيز على حاجاهتم ورغباهتم وأذواقهم وحتدد دور كل فرد من   -
 .ين والتوزيع وخدمات ما بعد البيعلتخز مرحلة حبوث السوق مرورا مبرحلة التصميم واإلنتاج والنقل وا

 اثلثا: مبادئ اجلودة الشاملة       
  3رؤى الباحثني يف حتديد مبادئ اجلودة الشاملة، غري أهنم اتفقوا على مبادئ أساسية متثلت مبا أييت:تتباين         
خطة شاملة تعتمد رؤية ورسالة وأهداف سيمكن من صياغة  إن وضع التخطيط االسرتاتيجي: .1

االسرتاتيجية، ومن مث يسهل وضع السياسات والربامج يف ضوء حتليل معمق للبيئة الداخلية واخلارجية 
ابعتماد نقاط القوة والضعف يف البيئة الداخلية والفرص واملخاطر يف البيئة اخلارجية لغرض وضع اخلطط 

 ي يوفر قابلية دعم امليزة التنافسية للمنظمة.الشاملة ابلشكل الذ
القرارات املتعلقة ابجلودة تعترب من القرارات اإلسرتاجتية، لذا فإن التزام اإلدارة العليا يف إن االسناد والدعم:  .2

دعم، تنشيط وتطوير حركة القائمني عليها تعد من املهام األساسية اليت تؤدي بال أدىن شك لنجاح 

                                                           
 .37، ص: املرجع نفسه 1 
 .67، ص: هذكر ق برجع سمد علي صاحل، عادل حرحوش املفرجي، أمح 2 
ى ، دراسة مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول عليف ظل الثقافة التنظيمية السائدة يف البنوك العاملة يف قطاع غزةواقع تطبيق أبعاد إدارة اجلودة الشاملة منال طه بركات،  3 

 .43-42، ص: 2007درجة املاجستري يف إدارة األعمال، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
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ف، ويتبني التزام اإلدارة العليا من خالل تعزيز ثقافة اجلودة، دعم وتطوير أداء العاملني، النظام املستهد
  1وتوفري رؤاي اسرتاتيجية واضحة املعامل للمنظمة وأهدفها.

وهنا ال تقتصر كلمة الزبون على ، يعترب الزبون هو املوجه يف إدارة اجلودة الشاملةالرتكيز على الزبون:  .3
فقط، بل متتد إىل الزبون الداخلي الذي يساعد يف حتديد جودة األفراد والعمليات وبيئة الزبون اخلارجي 

العمل، ويشكل اهتمام اإلدارة العليا ابلزبون الداخلي بوصفه الفرد الذي يعتمد على خمرجات العاملني يف 
م ابلزبون األقسام األخرى يف املنظمة ضرورة من ضرورايت عمل اجلودة الشاملة، ألن عدم االهتما

الداخلي وإغفال اإلدارة العليا له وعدم وصول التغذية العكسية له عن العمليات ونتائج األعمال اليت 
 يقوم هبا ستشكل عوائق كبرية تقف أمام جناح اسرتاتيجية اجلودة الشاملة.

تكن عملية ما مل  ال ميكن أن حتقق املنظمة أهدافها يف جمال إدارة اجلودة الشاملة التحسني املستمر: .4
حيث يشمل التحسني املستمر كال من التحسني اإلضايف، والتحسني املعريف اإلبداعي التحسني مستمرة، 

 اجلديد بوصفه جزء من العمليات اليومية وجلميع وحدات العمل يف املنظمة.
وظيفته مبا  ينظر إىل التدريب والتطوير املستمر على أنه وسيلة لتنمية األفراد كل ضمن التدريب والتطوير: .5

حيقق اإلجناز األمثل، حيث حيتل التدريب أمهية متميزة ألنه سلسلة من األنشطة املنظمة املصممة لتعزيز 
معرفة األفراد مبا يتصل بوظائفهم ومهاراهتم األمر الذي يساهم يف حتفيزهم وتشجيعهم على االبداع 

 وق يف أداء وظائفهم.واالبتكار وتدعيم مهاراهتم التقنية وخرباهتم التخصصية والتف
تعتمد املشاركة على استغالل الطاقات الفكرية لدى العاملني والسيما حيث  املشاركة وتفويض الصالحية: .6

تلك القريبة من مشكالت العمل أو منحهم الصوت احلقيقي يف صنع القرارات اليت هتتم بتحسني العمل 
 2داخل أقسامهم اخلاصة.

ميثل مبدأ اختاذ القرارات على أساس احلقائق أحد املكوانت اليت اختاذ القرارات على أساس احلقائق:  .7
ترتكز عليها إدارة اجلودة الشاملة، ويتطلب تطبيقه االعتماد على التقنيات واملوارد وهتيئة القنوات الالزمة 

صل لالستفادة منها يف حتقيق لتمكني األفراد وإيصال ما ميتلكونه من معلومات إىل حيث جيب أن ت
 اجلودة. 

                                                           
 .77، ص: 2005كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، معة اجلزائر،  ، مذكرة ماجستري، جادور اجلودة يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسةالعيهار فلة،  1 

، 80جملة االدارة واالقتصاد، العدد، التكامل بني إدارة اجلودة الشاملة وأسلوب التكاليف على أساس األنشطةعباس نوار كحيط املوسوي، فاطمة صاحل مهدي الغرابن،  2 
 .16، ص: 2010اجلامعة املستنصرية، العراق، 
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 إدارة اجلودة الشاملة كإسرتاتيجية أخالقية رابعا:        
ال ميكن بلوغها ما مل يتوفر رأس مال اليت تعترب امليزة التنافسية املستدامة أحد مرتكزات إدارة اجلودة الشاملة        

         األفكار اجلديدة أو تطوير األفكار القدمية وإخراجها جبودة عالية. فكري له القدرة على انتاج
يف قدرة رأس املال الفكري على سرعة فهم تتجسد العالقة بني رأس املال الفكري وإدارة اجلودة الشاملة  إن       
يعد العنصر اجلوهري . فهو ملا ميتلكه من قدرات فكرية وتنظيمية عالية جلودة الشاملة ومستلزمات تطبيقهاأبعاد ا

فة إدارة اجلودة الشاملة ابعتبار أن هدفها الرئيس هو إحداث تغيري فكري وسلوكي يف املنظمة وأن سللتطبيق ف
 إحداث التغيري الفكري والسلوكي املنوه عنه ال ينهض به إال خنبة من ذوي القدرات االبتكارية واإلبداعية اخلالقة.

إىل اعتبار اجلودة الشاملة األسلوب األمثل الذي يشجع السلوكيات اجليدة من طرف  Crosbyيذهب        
العاملني، إذ يساهم يف تنمية املوارد البشرية والكفاءات بصفة مستمرة مبا يؤدي إىل تفجري قدراهتا واستغالل 

دم ويطبق أدوات فهو يستخ 1مواهبها بكفاءة وفاعلية كما يساعد على منع إختالالت األداء يف املنظمة.
وأساليب فعالة تعمل على إحداث تغيري يف توجهات العاملني واكتشاف قدراهتم كما تتوقف جناعة هذا النظام 

 على املشاركة الفعالة جلميع العاملني وبشكل مستمر. 
هرها ويالحظ يف السنوات األخرية اتساع نطاق البحث يف موضوع إدارة اجلودة الشاملة  اليت هي يف جو        

دعوة لاللتزام األخالقي داخليا وخارجيا وهذه الدعوة لاللتزام تتجسد يف إشاعة مفاهيم العمل املثابر والتحسني 
 املستمر والسلوك املنضبط وهذه حبد ذاهتا ثقافة تنظيمية فرعية من النظام القيمي والثقايف للمنظمة.

أبمهية اجلودة والتزامهم األخالقي جتاه السلوكيات  حيث يشري البعد الداخلي للجودة إىل وعي العاملني       
واآلليات التنظيمية املؤدية هلا حبيث يؤدي هذا إىل تنمية الوالء لدى العاملني وتعزيز املشاركة اإلجيابية يف القرارات 

يتجسد  والعمل واندماج أكرب بني اإلدارة والعاملني من جانب واملنظمة من جانب آخر. أما البعد اخلارجي فإنه
 2يف تقدمي منتجات أمينة، سهلة االستخدام، متعددة الفائدة، وهلا القدرة على إشباع حاجات الزبون املتجددة.

 والشكل التايل يوضح أن اجلودة عامل لتنمية السلوك والوعي األخالقي لدى العاملني.
 
 
 
 

                                                           
 

 .823ص: مرجع سبق ذكره، ، أخالقيات األعمالجتماعية و املسؤولية اال ،صاحل مهدي حمسن العامري ،طاهر حمسن منصور الغاليب 2 
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 والسلوك األخالقي(: اجلودة وارتباطها ابلوعي 04الشكل رقم )

 
 

 إدارة اجلودة الشاملة 
 
 
 
 
 

 .239املصدر: طاهر حمسن منصور الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامري، املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال، مرجع سابق، ص: 

من القيادات   %80تشري اجلمعية األمريكية للسيطرة النوعية إىل أن أكثر من  على ما سبقأتكيدا و       
أشارت بنفس النسبة ما واألخالقيات وهي نفس الدراسات اليت  ودةأدركت أبن هناك عالقة بني اجلاإلدارية قد 

 1واإلنتاجية. ودةبني اجل
متطلبات الزابئن قاعدة ميكن االنطالق منها لتحديد األبعاد املالئمة لباحثني أن الرتكيز على ويرى بعض ا       

لتكون مقياسا ملدخل اجلودة الشاملة وطريقا حنو التنافسية وأن املنظمات اليت تبنت إسرتاتيجية تنافسية عليها أن 
الزابئن  تستنبط أبعاد اجلودة الشاملة من خالل إدراك واع ألخالقيات األعمال اخلاصة لتحقيق متطلبات

 وتوقعاهتم. 
ضمن تصور متكامل يساعد يف جديدة تطوير آليات حباجة إىل  حت منظمات األعمالوبذلك أصب       

  ودةاجلتكوين عالقة مستدمية مع الزابئن مبنية على أساس الثقة واملسؤولية وااللتزام ميكن من خالله مناقشة 
 كإسرتاتيجية أخالقية.   

ذات الصبغة األخالقية والرؤية الشاملة ترى يف اجلودة جمموعة من األبعاد املتداخلة واليت يتطلب إن املنظمة        
 2األمر الوفاء ابلتزاماهتا مجيعا وهي:

                                                           
 .18لتجسيد احلوكمة العاملية، مرجع سبق ذكره، ص:  كآليةعبد هللا بن منصور، غامل جلطي، أخلقة الفكر االقتصادي   1 
 .241-240أخالقيات األعمال، مرجع سابق، ص: جتماعية و املسؤولية اال ،صاحل مهدي حمسن العامري ،طاهر حمسن منصور الغاليب 2 

 املوارد البشرية

االلتزام 
ة واملسؤولي  

الوعي 
 الثقايف

 الوعي 
ي التنظيم
  

الوعي 
 األخالقي
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وهو عنصر ميثل السمة األساسية املطلوبة يف املنتج، ويف ضوئه يتم إجراء املقارنة بني املنافسني، األداء:   -
 القتناء السلعة.ويركن إليه املستهلك كخاصية 

املظهرية: تعطي املظهرية جاذبية إضافية للمنتج، وعليه جيب االهتمام ابلشكل اخلارجي وفقا ملا يرضي   -
 ويليب حاجة ورغبة الزبون.

املعولية: وهي أداء املنتج لوظيفته خالل فرتة زمنية حمددة بدون توقف وهو متطلب أساسي يبحث عنه   -
 املستهلك.

اللتزام ابملواصفات التصميمية واألدائية والشكلية املستهدفة من خالل العمليات االنتاجية املطابقة: وتعين ا  -
 للمنتج كوحدة واحدة وفرعياته اجلزئية.

املتانة: وتشري إىل حتمل املنتج للظروف احمليطة به واملؤثرة عليه وقدرته على االستمرار ابألداء وعدم التوقف   -
 ط أو عند حتريكه من مكان إىل آخر.عند تعرضه إىل سوء استخدام بسي

القابلية للصيانة: استعداد املنتج إلجراء الصيانة عليه بسرعة وكفاءة وبتكاليف معقولة وأن يكون سهل   -
 التفكيك والرتكيب.

 الكلفة: أن تكون كلفة االنتاج معقولة األمر الذي يساعد يف تقدمي املنتج للمستهلك بسعر معقول.  -
األمان عند االستخدام: جيب على املنظمات أن تتحمل مسؤوليتها األخالقية أوال والقانونية اثنيا عن   -

 سالمة منتجاهتا حبيث ال حتدث ضررا ال ابملستهلك وال ابلبيئة.

يوضح كوهنا معايري ترتبط ابلتأكيد ابجلوانب األخالقية والسلوكية وتعطي إن االمعان ابلنظر هلذه األبعاد        
 منهجا مسؤوال جتاه خمتلف األطراف ذات املصلحة.

أما الدور الفعال الذي تلعبه إسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف حتقيق وتعزيز البعد االقتصادي للتنمية املستدامة        
دامة لكافة األطراف ذات املصلحة، تزامنا مع عقلنة وترشيد إستغالل فيظهر من خالل خلق قيمة مضافة مست

 1املوارد، واألداء املتميز ملواردها البشرية.

                                                           
، مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة دور إسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصاديةشيلي إهلام، 1 

 .94، ص: 2013/2014، 1عباس سيطف فرحات
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حيث تعرف القيمة االقتصادية أبهنا الربح أو اخلسارة الذي يتبقى بعد طرح مثن كلفة مجيع أنواع رأس املال        
لك النتيجة االقتصادية اليت حققتها املنظمة بعد دفع جمموع املستعمل، كما تعرف أيضا على أهنا عبارة عن ت

 1األعباء على األموال املستثمرة )أموال خاصة وديون(، وتعطى ابلعالقة التالية:
EVA=NOPAT-(CI*WACC) 

:CI  األموال املستثمرة يف الفرتةt 
:WACC التكلفة املتوسطة املرجحة لرأس املال خالل الفرتةt  

:NOPAT ستغالل بعد الضريبة وقبل املصاريف املالية، ويطلق عليها صايف الربح االستغاليل بعد نتيجة اال
 الضريبة.
وعليه، فان حساب القيمة املضافة، يعد مقياسا لقدرة االدارة املالية على خلق قيمة إضافية للمنظمة،        

 الل فرتة مالية واحدة أو من فرتة إىل أخرى.     وبعبارة أخرى تعترب القيمة االقتصادية املضافة مؤشرا لقياس األداء خ
وإمجاال ميكن القول أن خلق القيمة االقتصادية املضافة يف إطار اجلودة الشاملة ميكن أن يتحقق عن طريق        

ختفيض التكاليف وتقليل املخاطر وحتقيق الرضا املستدام للزابئن من خالل االستجابة ملتطلباهتم ورغباهتم إضافة 
 ثر فعالية وكفاءة يف األداء.     إىل االهتمام ابملورد البشري وتنميته للوصول إىل مستوى أك

         أمهيتها-خصائصها-: ماهيتهااحلوكمةاملطلب الثاين:     

وافر جمموعة من الشروط يتطلب ت يف دفع عملية التنمية االقتصاديةبدورها الفعال املنظمات إن قيام        
ابإلضافة إىل حسن توزيع األرابح وهذا  األعمالبيئة منها الشفافية والقابلية للمحاسبة وتعزيز الثقة يف  األساسية

وحىت  يم ومراقبة أداء األفراد واملنظماتأهم املعايري املعتمدة لتقي أحد املفهوم الذي أصبح ،وكمةاحلهو جوهر 
 احلكومات.

 ماهية حوكمة الشركاتأوال:        
 Corporateاألدبيات وتباينت أراء الباحثني يف التوصل إىل مرادف ملصطلح  إختلفت       

Governance   ابللغة العربية وقد اتفق الباحثني واخلرباء اللغويني على اقرتاح مصطلح حوكمة الشركات يف
 حماولة نشر وترسيخ املفهوم يف األدبيات.

                                                           
، امللتقى الدويل حول: أداء وفعالية املنظمة يف ظل التنمية مؤشر القيمة االقتصادية املضافة يف تقييم األداء املايل للمؤسسة استخداممداخلة بعنوان: مفتاح صاحل، رزقي حممد، 1 

 .04، ص: 2009نوفمرب  11-10املستدامة، جامعة املسيلة، يومي
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: "النظام الذي يتم أنه إىل IFCمؤسسة التمويل الدولية حيث يشري مفهوم حوكمة الشركات حسب        
 . 1من خالله إدارة الشركات والتحكم يف أعماهلا"

لعالقات بني ل"جمموعة املبادئ املنظمة  OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  مبنظور ووه       
اختاذ  وإجراءاتالقائمني على إدارة الشركة وجملس اإلدارة ومحلة األسهم وغريهم من أصحاب املصاحل ورسم قواعد 

  2".القرارات وهيكل األهداف وآليات التنفيذ والرقابة على األداء
اجليد ومؤشرات حول وجود أساليب رقابية متنع  نظام شامل يتضمن مقاييس أداء االدارةمبثابة  فهي تعترب       

على أنشطتها وابلتايل ضمان  ارجية من التأثري بصفة سلبيةاخل ذات العالقة ابملنشأة الداخلية أوأي من األطراف 
أمثل استخدام للموارد املتاحة مبا خيدم مصاحل مجيع األطراف بطريقة عادلة حتقق األثر االجيايب للمنشأة لصاحل 

 3مجتمع ككل.لا ولمالكه
كما تعرف على أهنا اآللية اليت مبوجبها يتم حتفيز مجيع األفراد العاملني يف الشركة أاي كانت مواقعهم فيها        

ومن  املضافة ورؤيتها يف تعظيم قيمتهاعلى جعل سلوكياهتم وممارساهتم الفعلية تتناغم مع إسرتاتيجية الشركة اهلادفة 
والتوازن بني مصاحل االدارة التنفيذية من جهة، ومصاحل األطراف األخرى مبن فيها املالك من مث حتقيق مبدأ العدالة 

 4جهة أخرى.

اآلليات اليت تضمن رسم التوجه االسرتاتيجي من جمموعة وإمجاال ميكن القول أن احلوكمة ما هي إال        
متطلباهتا واالستعداد ملواجهة متغريات بيئتها اخلارجية للمنظمة، للسيطرة على متغريات بيئتها الداخلية، وتلبية 

والتكيف معها، ضمن منظور أخالقي، وبتوافر مقدرات إدارية حمرتفة، لتحقيق مطالب أصحاب املصاحل كافة، 
  5ودميومة بقاء املنظمة، ومبنأى عن تسلط ألي فرد.

 

 

                                                           
1 http://www.applied-corporate-governance.com/definition-of-corporate-governance.html, le 15-03-2014, 
21hr45. 
2 Ibid. 

، جامعة فرحات عباس، 12جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد  ،حوكمة الشركات يف ممارسة أساليب احملاسبة اإلبداعيةدور تطبيق سيد عبد الرمحن عباس بله،  3
 .55، ص: 2012سطيف، ، 

، امللتقى الدويل حول ة االقتصادية الراهنةإشكالية حوكمة الشركات وإلزامية احرتام أخالقيات األعمال يف ظل األزمابلرقي تيجاين، عبد الرمحان العايب، مداخلة بعنوان:  4
 .4، ص: 2009نوفمرب 19-18احلوكمة وأخالقيات األعمال يف املؤسسات، جامعة ابجي خمتار، عنابة، يومي 

 .365، ص: 2009، دار اليازوري للنشر، عمان، األردن، إدارة التمكني واقتصادايت الثقةزكراي مطلك الدوري، أمحد علي صاحل،  5

http://www.applied-corporate-governance.com/definition-of-corporate-governance.html
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 خصائص احلوكمةاثنيا:        
املفهوم بسلوكيات األطراف ذات العالقة مبنظمة األعمال، وابلتايل هناك جمموعة من اخلصائص اليت  يرتبط       

 1جيب توافرها يف هذه السلوكيات حىت يتحقق الغرض من وراء تطبيق مثل هكذا نظم:
 االنضباط: إتباع السلوك األخالقي املناسب والصحيح. -
 الشفافية: تقدمي صورة حقيقة لكل ما حيدث. -
 االستقاللية: ال توجد أتثريات غري الزمة نتيجة ضغوط. -
 التنفيذية. واإلدارةدارة مكان تقييم وتقدير أعمال جملس اإلاملساءلة: إ -
 املسؤولية: املسؤولية أمام مجيع األطراف ذوي املصلحة يف املنشأة. -
 العدالة: جيب احرتام حقوق خمتلف اجملموعات أصحاب املصلحة يف املنشأة. -
 املسؤولية االجتماعية: النظر إىل الشركة كمواطن جيد. -

مفهوم احلوكمة ميثل نظاما واسعا لتطبيق آليات وإجراءات حمدودة ومعروفة حتكم عمل يتضح مما سبق أن        
اهة املنظمات، ويف إطار هذه االجراءات يتم الرتكيز على تعزيز الثقة بني خمتلف الفئات وتبين مفاهيم الشفافية والنز 

 2والعدالة واملساءلة والرقابة واملوضوعية لتحقيق األهداف البعيدة املدى.

  اثلثا: أمهية احلوكمة       
إن األحداث املتسارعة اليت شهدهتا بيئة األعمال وأسواق املال الناشئة واملتقدمة أظهرت بوضوح أمهية        

أمهية استثنائية يف االقتصادايت الناشئة نظرا لضعف النظام القانوين  حوكمة منظمات األعمال. وتكتسب احلوكمة
الذي ميكن من تنفيذ العقود وحل املنازعات بطريقة فعالة. كما أن ضعف املعلومات وهشاشة آليات الرقابة تؤدي 

  3لتالية:إىل تدهور األداء وانعدام الثقة وانتشار الفساد. وميكن إجياز أمهية مدخل احلوكمة يف النقاط ا
تعد احلوكمة ايديولوجية تنشر أتثريها املتبادل على العديد من اجملاالت االقتصادية، االجتماعية،  -

السياسية، القانونية، واإلدارية. فمن الناحية االقتصادية تعمل احلوكمة على تعظيم قيمة الشركة وتدعيم 
عاملية للتوسع والنمو وجيعلها قادرة على تنافسيتها ابألسواق، مبا ميكنها من جذب مصادر متويل حملية و 

جتنب االنزالق يف مشاكل مالية وحماسبية. أما من ة وحتقيق استقرار أسواق املال و خلق فرص عمل جديد

                                                           
 .23: ، ص2005جلامعية، االسكندرية، ، الدار اتطبيقات احلوكمة يف املصارف(-التجارب-املبادئ-)املفاهيم حوكمة الشركاتطارق عبد العال،  1 
 .535، ص:2007، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ، اإلدارة اإلسرتاتيجية منظور منهجي متكاملطاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد إدريس 2
 .461-460، ص: 2008، دار اليازوري للنشر والتوزيع، قراءات يف الفكر اإلداري املعاصرطاهر حمسن منصور الغاليب، نعمة عباس اخلفاجي،  3 
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الناحية االجتماعية فتأيت من كون أن الشركات تؤثر وتتأثر ابحلياة العامة، إذ أن أداءها ميكن أن يؤثر يف 
ومن مث جيب أن تسأل الشركات عن التزامها يف االطار األمشل  املعيشةوظائف والدخول ومستوايت ال

لرفاهية اجملتمع وتقدمه. ويربز أتثري احلوكمة على البعد السياسي من خالل معاونة االدارة احلكومية يف 
وحاجاهتم بشكل مناسب، السيما يف جمال ختفيف  واطنني يف االستجابة ملتطلباهتمحتقيق طموحات امل

فقر وتعزيز حقوق االنسان وإرساء قواعد العدل. أما األنظمة القانونية فتعد صمام األمان الرئيس حدة ال
 الضامن حلاكمية جديدة للشركات من خالل توفري معايري االفصاح، الشفافية والنزاهة.

 لية عاكسةمتثل احلوكمة منظومة معايري وممارسات معاصرة الستثمار املوارد املتاحة للمنظمات بكفاءة وفعا -
دارة تتجاوب مع متطلبات أصحاب املصاحل وتستعمل حالة تقدم االدارة وتطويرها من إدارة تقليدية إىل إ

 اآلليات  املناسبة لتحقيق األهداف املرجوة من املنظمة ومشاريعها بشفافية.
ة االشراف بشكل تؤثر يف تطوير عمليات التدقيق واملراجعة املالية واإلسرتاتيجية، فمن خالل تنفيذ وظيف -

فعال، بوجود التوجه االسرتاتيجي القوي، تتأكد فاعلية الرقابة والتدقيق االسرتاتيجي واملايل عن طريق 
 تقليل التناقض بني ما هو كائن وما ينبغي أن يكون يف مصاحل األطراف كافة.

صحاب املصاحل، عن تقلل من حاالت الصراع كافة يف املنظمة وتزيد من حاالت االندماج والتفاعل بني أ -
طريق زايدة فاعلية االفصاح واملساءلة والرقابة والتحفيز، بشكل يسهم يف استثمار رأس املال الفكري 
املتاح، وزايدة مساحة االبداع اليت تفضي إىل حتقيق امليزة التنافسية املستدامة ألن رأس املال الفكري 

جاهتا احلالية أو قيام املنظمة ابلقضاء على منتىل يؤدي إالذي ميتلك القدرة على خلق اهلجوم املضاد 
 تطويرها أو إضافة منتجات جديدة. 

إن اتباع املبادئ السليمة للحوكمة يؤدي إىل خلق االحتياطات الالزمة ضد الفساد وسوء االدارة  -
 وتشجيع الشفافية يف منظمات األعمال ومكافحتها ومقاومتها لإلصالح.

دارة األخالقية يف أجندة األعمال فحسب بل هلا مضامني مهمة يف حتسني إن احلوكمة ال تعين إرساء اال -
واالستثمار  أهنا تشجع على االبداعكما األداء التشغيلي والقيمة السوقية من خالل محاية حقوق امللكية،  

بعيد األمد يف رأس املال البشري واملادي وكذلك خلق امللكية الفكرية من خالل حتفيز األداء وتوليد 
       1العوائد العالية والرحبية.

                                                           
، الغري الشركات ضرورة إسرتاتيجية ملنظمات األلفية اجلديدة/دراسة حتليلية يف عدد منظمات صناعة خدمات التأمني العامة حوكمةعبد السالم إبراهيم، فاضل عباس كرمي، 1

 .8ص: العراق، للعلوم االقتصادية واالدارية، جامعة الكوفة، 
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انطالقا مما سبق، ميكن القول أن احلوكمة هي مبادرة اسرتاتيجية جديدة هتدف إىل املوازنة بني األهداف        
جتماعية والقانونية واألخالقية ملنظمات األعمال هبدف حتقيق االستعمال الكفء للموارد عرب االقتصادية واال

أفضل العمليات واملمارسات السليمة لإلدارة الرشيدة لضمان حقوق أصحاب املصاحل والتحري عن تنفيذ مجيع 
واحملاسبية السليمة وفقا ملعايري  العالقات التعاقدية اليت تربط بينهم من خالل توظيف األدوات التخطيطية واملالية

 االفصاح والشفافية، وهو ما يعترب املضمون واجلوهر الذي تقوم عليه التنمية املستدامة.

 معايري احلوكمةاملطلب الثالث: االلتزام مببادئ و 
منها  لقد حرصت العديد من املنظمات الدولية على دراسة وحتليل معايري ومبادئ حمددة لتطبيق احلوكمة       

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وبنك التسوايت الدولية واختلفت بذلك املعايري اليت حتكم أداء منظمات 
األعمال ابختالف مصادرها ووجهات نظر واضعيها. وفيما يلي ايضاح خمتصر جملموعة من مناذج معايري ومبادئ 

 تابعة التطبيق اجليد للحوكمة: حوكمة الشركات اليت طورهتا املؤسسات العاملية املهتمة مب
يتم تطبيق احلوكمة وفق مخسة معايري توصلت إليها منظمة  معايري منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: .1

، وتتمثل 2004ديال هلا يف عام ، علما أبهنا قد أصدرت تع1999التعاون االقتصادي والتنمية يف عام 
  1:يف

الشركات: جيب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات كال من تعزيز  ضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة -
 يغ بوضوح تقسيممتناسقا مع أحكام القانون، وأن يصشفافية األسواق وكفاءهتا، كما جيب أن يكون 

 ستشرافية والتنظيمية والتنفيذية املختلفة.املسؤوليات فيما بني السلطات اإل
دارة، واحلصول على العائد األسهم، واختيار جملس اإلل ملكية حفظ حقوق مجيع املسامهني: وتشمل نق -

 يف األرابح، ومراجعة القوائم املالية، وحق املسامهني يف املشاركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامة.
املساواة بني محلة األسهم داخل كل فئة، وحقهم يف الدفاع  تساوية بني مجيع املسامهني: وتعيناملعاملة امل -

ساسية، وكذلك محايتهم من أي اجلمعية العامة على القرارات األ القانونية، والتصويت يف عن حقوقهم
عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيه، أو من االجتار يف املعلومات الداخلية، وكذلك حقهم يف 

 دارة أو املديرين التنفيذيني.كافة املعامالت مع أعضاء جملس اإلاالطالع على  

                                                           
1 OECD (Organisation for economic co-operation and development), Principles of corporate governance, 
France, 2004, p:18. 



 الفصل الثاين: مداخل أخلقة رأس املال الفكري يف ظل متطلبات التنمية املستدامة
 

80 
 

دارة ابلشركة: وتشمل احرتام حقوقهم القانونية، يف أساليب ممارسة سلطات اإل صاحلدور أصحاب امل -
والتعويض عن أي انتهاك لتلك احلقوق، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة يف الرقابة على الشركة، 
وحصوهلم على املعلومات املطلوبة. ويقصد أبصحاب املصاحل البنوك والعاملني ومحلة السندات واملوردين 

 عمالء.وال
االفصاح والشفافية: ويتناول االفصاح عن املعلومات اهلامة ودور مراقب احلساابت، واإلفصاح عن ملكية  -

فصاح ة واملديرين التنفيذيني. ويتم اإلدار املتعلق أبعضاء جملس اإل النسبة العظمى من األسهم، واإلفصاح
املصاحل يف الوقت املناسب ودون  عن كل تلك املعلومات بطريقة عادلة بني مجيع املسامهني وأصحاب

 أتخري.
دارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه مسؤوليات جملس اإلدارة: وتشمل هيكل جملس اإل -

 دارة التنفيذية.ساسية، ودوره يف اإلشراف على اإلاأل
 

إرشادات خاصة ابحلوكمة يف  1999وضعت جلنة ابزل عام معايري جلنة ابزل للرقابة املصرفية العاملية:  .2
 1املؤسسات املصرفية واملالية، وهي تركز على النقاط التالية:

قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغريها من املعايري للتصرفات اجليدة والنظم اليت يتحقق  -
 ابستخدامها تطبيق هذه املعايري.

 واليت مبوجبها ميكن قياس جناحها الكلي ومسامهة األفراد يف ذلك. جيدااسرتاتيجية للشركة معدة  -
التوزيع السليم للمسؤوليات ومراكز اختاذ القرار متضمنا تسلسال وظيفيا للموافقات املطلوبة من األفراد  -

 للمجلس.
 وضع آلية للتعاون الفعال بني جملس اإلدارة ومدققي احلساابت واإلدارة العليا. -
ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي واخلارجي وإدارة مستقلة للمخاطر عن توافر نظام  -

 خطوط العمل مع مراعاة تناسب السلطات مع املسؤوليات.
مبا يف ذلك عالقات العمل مع  اليت يتصاعد فيها تضارب املصاحل مراقبة خاصة ملراكز املخاطر يف املواقع -

 أو متخذي القرارات الرئيسية يف املؤسسة. ملسامهني واإلدارة العليارتبطني ابملصرف وكبار ااملقرتضني امل

                                                           
، ملتقى وطين حول حوكمة الشركات كآلية حنو تفعيل دور احلوكمة املؤسسية يف ضبط إدارة األرابح يف البنوك التجارية اجلزائريةهواري معراج، حديدي آدم، مداخلة بعنوان:  1 

 .10-09، ص: 2012ماي  07-06، يومي -بسكرة-للحد من الفساد املايل واإلداري، جامعة حممد خيضر
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فني ل بطريقة سليمة وأيضا ابلنسبة للمديرين أو املوظاحلوافز املالية واإلدارية لإلدارة العليا اليت حتقق العم -
 سواء كانت يف شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى.

 ىل اخلارج.تدفق املعلومات بشكل مناسب داخليا أو إ -
 2003وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل يف عام معايري مؤسسة التمويل الدولية:  .3

سواء كانت مالية أو غري مالية  قواعد ومعايري عامة تراها أساسية لدعم احلوكمة يف املؤسسات على تنوعها
 1وذلك على مستوايت أربعة كالتايل:

 اجليداملمارسات املقبولة للحكم  -
 خطوات اضافية لضمان احلكم اجليد اجلديد -
 اسهامات أساسية لتحسني احلكم اجليد حمليا -
 ةالقياد -

  2إن االلتزام بتطبيق املبادئ واملعايري السابقة للحوكمة من شأنه حتقيق مجلة من الفوائد نذكر أمهها فيما يلي:  

 من متويل من أسواق املال. أداء أكثر شفافية مبا جيعل املنظمات قادرة على حصد ما تشاء -
 العقلنة يف إستخدام وسائل اإلنتاج وتدين التكاليف خاصة يف حالة املستقبل غري األكيد. -
تسيري إسرتاتيجي أكثر فعالية وصرامة يف إعداد اخليارات وكذا تقدير وتقييم تلقائي لآلاثر املرتتبة عن تلك  -

 اخليارات.
 الوسائل والطرق.حماربة الفساد املايل واإلداري مبختلف  -
 تزويد املنظمة بطرق تسيري أكثر فعالية. -
وضع األنظمة الكفيلة بتجنب أو تقليل الغش وتضارب املصاحل والتصرفات غري املقبولة ماداي وإداراي  -

 وأخالقيا.
 وضع أنظمة رقابة على إدارة الشركة وأعضاء جملس إدارهتا. -
ليات فيما بني حيدد توزيع كل من احلقوق واملسؤو وضع أنظمة يتم مبوجبها إدارة الشركة وفقا هليكل  -

 املشاركني )جملس االدارة واملسامهني(.
                                                           

، 2012ديسمرب  17-15، املؤمتر العلمي الدويل حول عوملة اإلدارة يف عصر املعرفة،  جامعة اجلنان، طرابلس، حمددات احلوكمة ومعايريهاحممد ايسني غادر، مداخلة بعنوان:  1 
 .21ص: 

، ملتقى دويل حول: احلوكمة وأخالقيات األعمال يف املؤسسات، جامعة ابجي خمتار، كآلية فعالة للقضاء على الفساد االقتصادي  احلوكمةعبد هللا خبابة، مداخلة بعنوان:  2 
 .5، ص: 2009نوفمرب  19-18عنابة، أايم 
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 وضع القواعد واإلجراءات املتعلقة بسري العمل داخل الشركة واليت تتضمن حتقيق أهداف احلوكمة. -

 امليزة التنافسية األخالقيةاملطلب الرابع: 

داخل وفيما بني املنظمات ميكن أن يشكل مدخال لتحقيق إن أتثري أخالقيات األعمال يف بناء التنافسية        
الكفاءة والفاعلية يف األداء، إذ يقوم هذا النوع من التنافسية على القيم اليت حيملها رأس املال البشري واليت تتضمن 

مج اليت تنتهجها املنظمة واليت تشكل رأس املال اهليكلي، الصفات واملعارف األخالقية، املبادئ والسياسات والربا
إىل العالقة اليت تقيمها املنظمة مع خمتلف األطراف ذات املصلحة، كل هذه العوامل تعترب مصادر من إضافة 

 مصادر امليزة التنافسية وستسهم بال شك يف دميومة أعمال املنظمة وبقائها. 

 أوال: املنظمة األخالقية       
توجهت جهود الباحثني يف هذا اجملال حنو حتديد ما مييز املنظمة األخالقيةة عةن نقيضةها مةن املنظمةات، فقةد        

أشار البعض إىل أن املنظمةة األخالقيةة هةي املنظمةة ذات االسةتقامة األخالقيةة العاليةة والةيت متتلةك خصةائص متميةزة 
  1تتمثل يف اآليت:

 . االستقامة حنو اجلهات اخلارجيةن برؤية واضحة ع املنظمة احتفاظ .1
 . قبل اإلدارة العليا مبرور الوقت إقرار وتنفيذ تلك الرؤية من .2
 .هابقا لرؤية االستقامة فيحتديد أنظمة املكافأة يف املنظمة ط .3
 . طبقا للرؤية االسرتاتيجية فيها يتم حتديد السياسات واملمارسات يف املنظمة .4
 . أبعاد أخالقيةذات ية دار إقرارات ثقافة اختاذ تسود املنظمة  .5
الكل يف املنظمة يتوقع أن ميارس عمله يف إطار الصراع فيما بني األفراد الناشئ عةن اخةتالف القةيم الةيت حيملهةا  .6

 . شاركونامل

، مةةا مييزهةةا عةةن غريهةةا مةةن املنظمةةات يتضةةح ممةةا سةةبق أن املنظمةةات األخالقيةةة هلةةا مةةن السةةمات واخلصةةائص       
ألهنةةا تركةةز يف ذلةةك علةةى ضةةمان األبعةةاد  عةةاله ميكةةن أن توصةةف أبهنةةا أخالقيةةةصةةائص احملةةددة أفاملنظمةةات ذات اخل

 واملبادئ األخالقية يف خمتلف جوانبها.

                                                           
لية املعاصرة، جملة الغري للعلوم االقتصادية مقرتح للمنظمات احمل: منوذج إسالمي أخالقيات األعمال يف حتقيق امليزة التنافسيةأتثري ميادة حياوي مهدي، رزاق خمور داود،  1 

 .05 ص:، 2011جامعة الكوفة، العراق، ، 21، العدد 07اجمللدواالدارية، 



 الفصل الثاين: مداخل أخلقة رأس املال الفكري يف ظل متطلبات التنمية املستدامة
 

83 
 

ة فاعلةة وسةيل ميكن أن يعد Managementيف كتابه  Daftوهنا جيد الباحث أن الوصف الذي طرحه 
ملنظمةةةات األخالقيةةةة ألهنةةةا تركةةةز يف ذلةةةك علةةةى ، لتصةةةبح املنظمةةةة بعةةةدها يف مصةةةاف اإلحةةةداث عمليةةةة التحةةةول تلةةةك

 :يتضح يف الشكل اآليتكما   ،1األخالقية يف خمتلف جوانب بنائهاضمان األبعاد واملبادئ 

 األعمدة الثالثة إلقامة املنظمة األخالقية: (05الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرجع سابق، : منوذج إسالمي مقرتح للمنظمات احمللية املعاصرة، أتثري أخالقيات األعمال يف حتقيق امليزة التنافسيةميادة حياوي مهدي، رزاق خمور داود، املصدر: 
       .05ص: 

  2:أساسية لبناء املنظمات األخالقيةمقومات  الثيتضح من الشكل أعاله أن هنالك ث       

 األخالقيات الفردية :أوال       
هنةةةا جتةةةب ميثةةةل املةةةدراء الفئةةةة الرئيسةةةة مةةةن األفةةةراد املكةةةونني لألسةةةاس األول مةةةن أسةةةس املنظمةةةة األخالقيةةةة، و        

السةةمات يف قةةراراهتم وسةةلوكياهتم،  تلةةكواالسةةتقامة وأن تةةنعكس  األفةةراد ابلصةةدقاإلشةةارة إىل أمهيةةة أن يتسةةم هةةؤالء 
وذلةةك لثقةةة بقيةةة األفةةراد مةةن داخةةل وخةةارج املنظمةةة ابملةةدراء كةةوهنم أداة لتنفيةةذ املعةةايري األخالقيةةة، واملعاملةةة الصةةادقة، 

املنظميةةة الةةيت تشةةجع ويرتتةةب علةةيهم حتديةةد طةةرق تركيةةز االنتبةةاه علةةى القةةيم األخالقيةةة داخةةل املنظمةةة، وإجيةةاد البيئةةة 

                                                           

 .05، ص: املرجع نفسه 1 
األردن،  ذكاء األعمال واقتصاد املعرفة، جامعة الزيتونة األردنية،، املؤمتر العلمي السنوي احلادي عشر حول: ذكاء األعمال من خالل الرتكيز على البعد األخالقيايسني شاهني،  2 

 .423-420، ص: 2012أفريل 23-26

 املنظمة األخالقية

ميةاألنظمة واهلياكل املنظ القيادة  تأخالقيا   

 

 

 

دات األفراأخالقي  

  االستقامة 
 الصدق 
  ملهم الثقة 
 املعاملة الصادقة 
  املعاملة العادلة 
 مستتتتتتتتتتتتو  عتتتتتتتتتتتال 

 للتطوير األخالقي

  منذجة الدور 
 دعم القيم 

األخالقية     
   يبلتتتتخ األخالقيتتتتات

 والقيم
  يكتتتتتتتتتتاف  الستتتتتتتتتتلوك

 األخالقي 
  يعاقب السلوك غتري

 األخالقي

  املنظمية الثقافة 
 الرموز األخالقية 
 االلتزام األخالقي 
   رؤستتتتتتتتتاء املكاتتتتتتتتتتب

 األخالقية 
 آليات اإلبالغ 
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، وألجل ذلك يتوجب على املدراء أن يعملوا على إجياد منةاخ العمةل عم السلوك األخالقي لكل العاملنيدوترشد وت
  .الئم ليمارس فيه اآلخرون أعماهلماألخالقي امل

إىل أن سعي املنظمة إىل هتيئة املناخ األخالقي املالئم يةتم مةن خةالل ثةالث  يف حني يبني كال من هل وجونز
 خطوات هي: 

 . يهااإلدارة العليا استخدام موقعها القيادي لتجسيد البعد األخالقي ضمن القيم اليت يركزون علجيب على  .1
 . لقيم األخالقية يف رسالة املنظمةكما جيب عليهم متثيل ا .2
، إذ يتعةةةني علةةيهم أن ينفةةذوا عمليةةةات شةةرة القةةةيم األخالقيةةة بصةةورة عمليةةةجيةةب علةةةيهم تفعيةةل ومبااثلثةةا وأخةةريا  .3

كما يتوجةةب علةةى املةةدراء أن خةةالل االلتةةزام ابلقةةيم األخالقيةةة. ل وتوزيةةع احلةةوافز واملكافةةآت مةةنالتعيةةني والفصةة
يكونةةةون قةةةادرين علةةةى التفكةةةري بةةةوعي اتم يف التةةةداعيات األخالقيةةةة لقةةةراراهتم املتخةةةذة يف املنظمةةةة كسةةةبيل لبنةةةاء 

 املنظمة األخالقية. 

 القرار يف هديإطار ذلك يتوجب عليهم االسرتشاد ابلنموذج ذو اخلطوات األربعة لعملية صنع  ويف       
 املوايل:األخالقية واملوضح يف الشكل  املضامني

 منوذج اختاذ القرارات األخالقية: (06)رقم كل الش
 

 

 
 
 

117 :، ص(2001ض، اململكة العربية السعودية، )ار املريخ للنشر، الراي، دل( اإلدارة االسرتاتيجية: مدخل متكام1998ل، شارلز وجون ، جاريث، )هر: داملص  

 أخالقيات القيادة: اثنيا       
أفةةرزت دراسةةة السياسةةات واملمارسةةات األخالقيةةة يف العديةةد مةةن املنظمةةات الناجحةةة حقيقةةة أن الةةدور الةةذي        

أي أن للقةةيم واملبةةادئ األخالقيةةة الةةيت يتبناهةةا القائةةد هلةةا ، املنظمةةات يف جمةةال حتديةةدها حيةةوايميارسةةه القةةادة يف هةةذه 
تعطةي مؤشةرا مباشةرا للةنهج والةنمط االداري القيةادي وقع وأثر خاص، وهي ترتبط ارتباطا مباشرا بسلوكه القيادي، و 

 الخطوة )1(

تقييييييق القيييي ا   يييي  

وجهيييييييييي  ال  يييييييييي  

األخالقييي  ومييلق  ليي  

بلحدميييييد اليلييييي   م  

بيييييييييييي لق ا   يييييييييييي  

اليش  كون وهي  تيق  

انلهييي ي  مييي   قيييو  

 ميللكوه 

 الخطوة )2(

 
تقييييييق القيييي ا   يييي  

وجهيييييييييي  ال  يييييييييي  

األخالقيييي  ب ات ييي   

 يييييييييييي  الي يييييييييييي    

 األخالقي  

 الخطوة )3(

 
وضيي  هييدال  خالقيي  

وتكييييييييوم     يييييييي  

  خالقي   

 الخطوة )4(

 
إ ا ة العيييييييي   ييييييي  

  طليييييييك ال يييييييلوي 

 األخالق   
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مبةا لةديهم  فالقةادة 1أن هلةا أتثةري مباشةر علةى أداء األفةراد. Jordan & Mandelالةذي يتبعةه القائةد، كمةا يةرى 
مةةن أتثةةري فةةإهنم يقومةةون بةةدور رئيسةةي يف إرسةةاء املنةةاخ األخالقةةي داخةةل املنظمةةة عةةن طريةةق التعبةةري بوضةةوح عةةن القةةيم 

 2التنظيمية اليت ينبغي أن يعتنقها العاملني، ونشر هذه القيم يف كل أحناء املنظمة.
يعتمةةده املةةدراء يف  أن يكةةون طريقةةا فةةاعالمةةة املكافةةأة ومراجعةةة األداء بشةةكل فاعةةل ميكةةن وإن اسةةتخدام أنظ       

 ، وأن مكافةةأة السةةلوك األخالقةةي ومعاقبةةة السةةلوكيات املناقضةةةأثةةر األخالقيةةات يف منظمةةة األعمةةالاالسةةتدالل علةةى 
 من املكوانت احلامسة لبناء القادة األخالقيون يف منظمات األعمال.  ويف مستوايت املنظمة مجيعها يعد

 األنظمة واهلياكل املنظمية : اثلثا       
وتشةةةةكل هةةةةذه اجملموعةةةةة مةةةةن املقومةةةةات الةةةةركن الثالةةةةث ضةةةةمن جمموعةةةةة األدوات الةةةةيت يسةةةةتخدمها املةةةةدراء يف        

ة، وتتضةةمن هةةذه املنظمةةات لتشةةكيل القةةيم وتعزيةةز السةةلوكيات األخالقيةةة والتحةةول ابملنظمةةة لتصةةبح منظمةةة أخالقيةة
 3:اجملموعة ما أييت

تكةةوين أو بنةةاء املنظمةةة توصةةف الثقافةةة املنظميةةة أبهنةةا مةةن القةةوى األساسةةية املسةةامهة يف  :الثقافتتة املنظميتتة .1
 : إليها من خالل ثالثة اجتاهات هي ، ويف هذا الصدد يشاراألخالقية
: وهةةو االجتةةاه الةةذي يركةةز علةةى الثقافةةة عةةرب األبعةةاد الفكريةةة غةةري امللموسةةة هلةةا كةةالقيم واملعتقةةدات آ.  جتتوهر الثقافتتة

 . ملشرتكة اليت تربط أعضاء املنظمةرتاضات والفلسفة واأليديولوجيا والتوقعات واملواقف اواالف
: وهو االجتاه الذي يركز علةى الثقافةة مةن خةالل مظاهرهةا مثةل الرمةوز والطقةوس وأمنةاط السةلوك ب. مظاهر الثقافة

 واألبنية واهلياكل واألنظمة أو مظاهر السلوك. 
وحتةةول املنظمةةة إىل : ويتمثةةل التةةأثري األساسةةي للنسةةيج الثقةةايف يف صةةياغة أخالقيةةات األعمةةال جتتت. النستتيج الثقتتايف
، وهنةةةةةا أييت دور اإلدارة العليةةةةةا لتعزيةةةةةز التصةةةةةرف األخالقةةةةةي مةةةةةن خةةةةةالل ممارسةةةةةتها للتصةةةةةرفات منظمةةةةةة أخالقيةةةةةة

 . على املستوايت األدىن يف املنظمةالصحيحة ومبا ينعكس 
، ابجلوانةةب األخالقيةةة واالجتماعيةةة ات أساسةةية تعكةةس قةةيم املنظمةةة املتعلقةةةوهةةي عبةةار : الرمتتوز األخالقيتتة .2

 : وز األخالقية إىل أن تكون بشكلنيومتيل تلك الرم

                                                           
كة لمامل، املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية: حنو أداء متميز يف القطاع احلكومي، جامعة امللك فيصل، اإلدارة ابلقيم وحتقيق التوافق القيمي يف املنظماتمشاعل بنت ذايب العتييب،  1 

 .9-8، ص: 2099نوفمرب  3-1العربية السعودية، 
، جامعة 21، العدد 07، جملة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية، اجمللد األخالقي للقيادة وااللتزام التنظيميالعالقة بني السلوك جواد حمسن راضي، عبد هللا كاظم حسن، 2 

 .09 ، ص:2011الكوفة، العراق، 
 .15 ص: مرجع سابق،مهدي، رزاق خمور داود،  ميادة حياوي 3
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م اختيةةار الثقافةةة الكليةةة للمنظمةةة، ومةةن شةةأن ويصةةمم هةةذا النةةوع ليةةت: آ.  الرمتتوز األخالقيتتة املستتتندة إد املبتتادئ
سةةةؤوليات املنظمةةةة وجةةةودة منتجاهتةةةا، اللغةةةة العامةةةة واخلاصةةةة مبف ابلقةةةيم األساسةةةية ومتضةةةمنات ذلةةةك أن يعةةةر 

  .والتعامل مع عامليها
دة يف املواقةةةف األخالقيةةةةة وهةةةةي الةةةيت حتةةةدد اإلجةةةةراءات املعتمةةة: ب. الرمتتتوز األخالقيتتتة املستتتتتندة إد السياستتتات

مةةةةات، والفةةةةرص ة، والتقيةةةةد ابلقةةةةوانني، وامةةةةتالك املعلو ، وتتضةةةةمن تلةةةةك املواقةةةةف املمارسةةةةات التسةةةةويقياحملةةةةددة
 . املتساوية

، والةةةربامج الةةةيت تتعهةةةد املنظمةةةة تتمثةةةل ابألنظمةةةة املختلفةةةة، واملواقةةةف أو االفرتاضةةةاتو: هلياكتتتل األخالقيتتتةا .3
فقةةةرات التنظيميةةةة املتمثلةةةة . وتتضةةةمن هةةةذه اهلياكةةةل جمموعةةةة مةةةن التطبيةةةق السةةةلوك األخالقةةةي مةةةن خالهلةةةاب

 : ابآليت
، ومةن يةني بةتفحص األخالقيةات يف املنظمةةجمموعة مةن مةدراء األقسةام املعن: وهي عبارة عن آ.  اللجان األخالقية

املوضةةةةوعات  املهةةةةام الرئيسةةةةة هلةةةةذه اللجةةةةان أهنةةةةا تقةةةةوم بتحديةةةةد األحكةةةةام املالئمةةةةة للتسةةةةاؤالت الةةةةيت تثةةةةار حةةةةول
اسةةةبة ة ومسةةةؤولية اجلهةةةة احمل، كمةةةا تقةةةوم هةةةذه اللجةةةان بتقةةةدير مسةةةؤولية املخالفةةةات املرتكبةةةاألخالقيةةةة يف املنظمةةةة

السةةةيما للمنظمةةةات الةةةيت ترغةةةب إبجةةةراء التعةةةديل الفةةةوري لسةةةلوكيات  عنهةةةا، ويعةةةد وجةةةود هةةةذه اللجةةةان ضةةةروراي
 األفراد فيها. 

ئف األساسةية هلةذه سسةة السةلوك األخالقةي يف املنظمةة، وتشةمل الوظةاؤ وهتدف هذه اللجان إىل ما يعةرف مب
  1:اللجان ما أييت

 . املوضوعات األخالقيةغراض مناقشة تنظيم اللقاءات أل .1
 . على املعايري األخالقية اجتاوز  اليت تشهد االتتعامل مع احلال .2
 . أفراد املنظمةإبالغ الرموز األخالقية لكل فرد من  .3
 . ملة للرموز األخالقية يف املنظمةأتشري االنتهاكات احملت .4
 . األخالقية موضع التنفيذالرموز  وضع .5
 . االنتهاكات األخالقية احلاصلةبة مكافأة السلوك األخالقي ومعاق .6
 . مراجعة وحتديث الرموز األخالقية .7
 . ه إىل اإلدارة العلياكتابة التقرير عن توصيات اللجنة وتقدمي .8

ويتمثةةةل بتخصةةةيص مكاتةةةب أخالقيةةةة يف إطةةةار اهليكةةةل التنظيمةةةي ومسةةةتوايته وختصةةةيص   :ب. املكاتتتتب األخالقيتتتة
خص مهمة هةذه املكاتةب يف التأكةد مةن مةدى تكامةل املعةايري ، وتتلر تعمل بوقت كامل يف هذه املكاتبكواد

ويةةةرأس املكتةةةب رئةةةيس مكتةةةب األخةةةالق ليتةةةابع عمليةةةات الفحةةةص . ليةةةات املنظمةةةة املختلفةةةةاألخالقيةةةة مةةةع عم

                                                           
 .17 عبد هللا بن منصور، غامل جلطي، مرجع سابق، ص:1 
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إقامةة معةايري االتصةاالت  واإلشراف على األبعاد األخالقية وحاالت اإلذعان للقوانني والتعليمات واليت تتضمن
تقةةدمي النصةةح لةةإلدارة  املشةةكالت ومةةن مث ء التةةدريبات األخالقيةةة الةةيت تتعامةةل مةةع التوقعةةات أو، وإجةةراالشةةفافة

 .ت األخالقية عند اختاذ القراراتالعليا يف آلية التعامل مع املشكال
: إذ تسةةةةةاعد بةةةةةرامج التةةةةةدريب األخالقةةةةةي القويةةةةةة واملتماسةةةةةكة العةةةةةاملني يف التعامةةةةةل مةةةةةع جتتتتتت. التتتتتتدريب األخالقتتتتتي

بح عمليةةةةة ولكةةةةي تصةةةة. األخالقيةةةةة يف سةةةةلوكياهتم اليوميةةةةة ألخالقيةةةةة وترمجةةةةة القةةةةيم املعلنةةةةة يف الرمةةةةوزالتسةةةاؤالت ا
 تياجةةةات التدريبيةةةة األخالقيةةةة بشةةةكل، ال بةةةد مةةةن التأكيةةةد علةةةى ضةةةرورة حتديةةةد االحالتةةةدريب األخالقةةةي مفيةةةدة

مةةةع التأكيةةةد علةةةى ضةةةرورة تطةةةوير  يةةةتالءم ويةةةرتبط ابملضةةةامني احملليةةةة يف البلةةةد الةةةذي يةةةتم فيةةةه التةةةدريب األخالقةةةي
، ويتطلةةةب الوصةةةول إىل فاعليةةةة الةةةربامج للمنظمةةةة عالتةةةابالةةةربامج التدريبيةةةة بشةةةكل يتناسةةةب مةةةع البلةةةد أو اإلقلةةةيم 

 1واملتخصصني يف اجملال.التدريبية األخالقية االستعانة ابخلرباء 

ن كةةل املمارسةةات غةةري القانونيةةة : وهةةي الوسةةيلة الةةيت ميكةةن مةةن خالهلةةا محةةل األفةةراد لإلفصةةاح عةةآليتتات اإلبتتالغ .د
وغري األخالقية وغةري املنطقيةة يف تصةرفاهتم وسةلوكياهتم. ويف إطةار اعتمةاد آليةات اإلبةالغ يتوجةب علةى املنظمةة 
حتديد األفراد الذين يكشفون اجلوانب غري القانونية اخلطرة واألنشطة غري األخالقيةة وتقةوم إبخضةاعهم آلليةات 

اخلارجيةةة ارير اإلبةةالغ لتحديةةد األعمةةال والتصةةرفات اخلاطئةةة وعرضةةها أمةةام اجلهةةات اإلبةةالغ الةةيت ينةةتج عنهةةا تقةة
. ومبوجب ذلك جلأت العديد من املنظمات إىل إنشاء برامج مبتكرة موثوق هبةا لتشةجع ومنها الوكاالت املهتمة

يةةةة ضةةةد قائوتةةةدعم عمليةةةات اإلبةةةالغ داخةةةل املنظمةةةة لتكةةةون املنظمةةةة بةةةذلك قةةةد سةةةعت إىل حتديةةةد العوامةةةل الو 
  2.التصرفات غري األخالقية

 اثنيا: امليزة التنافسية        
تلةةةةك املسةةةةتعملة مةةةةن قبةةةةل  لطةةةةرق جديةةةةدة أكثةةةةر فاعليةةةةة مةةةةن املنظمةةةةة مبجةةةةرد اكتشةةةةافتنشةةةةأ امليةةةةزة التنافسةةةةية 

، أي مبعةةةةىن إحةةةةداث عمليةةةةة إبةةةةداع مبفهومهةةةةا ظمةةةةة جتسةةةةيد هةةةةذا االكتشةةةةاف ميةةةةدانيا، ويكةةةةون مبقةةةةدور املناملنافسةةةةني
  3الواسع.

أن امليزة التنافسية تنشأ من القيمة اليت استطاعت منظمة ما أن ختلقهةا لزابئنهةا حبيةث ميكةن  Porterويرى 
أن أتخةةذ شةةكل أسةةعار أقةةل ابلنسةةبة ألسةةعار املنافسةةني ومبنةةافع متسةةاوية، أو بتقةةدمي منةةافع متفةةردة يف املنةةتج تعةةوض 

 4بشكل واع الزايدة السعرية املفروضة.

                                                           
 . 20ص: مرجع سابق،ميادة حياوي مهدي، رزاق خمور داود،  1 

 .15ايسر شاهني، مرجع سابق، ص:  2 
  .16، ص: 2002وتطويرها، مذكرة ماجستري، فرع علوم التسيري، جامعة اجلزائر، : مصدرها، تنميتها امليزة التنافسية يف الشركة االقتصاديةعمار بوشناف،  3 

4 Michael Porter, L’avantage concurrentiel, Dunod, Paris, 2000, p :08. 
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لةةزابئن تزيةةد أبهنةةا املهةةارة أو التقنيةةة أو املةةورد املتميةةز الةةذي يتةةيح للمنظمةةة إنتةةاج قةةيم ومنةةافع لتعةةرف أيضةةا كمةةا       
، ويؤكةد متيزهةا واختالفهةةا عةن املنافسةني مةن وجهةة نظةةر الةزابئن الةذين يتقبلةون هةذا االخةةتالف عمةا يقدمةه املنافسةني

 1تتفوق على ما يقدمه املنافسون اآلخرون.والتميز حيث حيقق هلم املزيد من املنافع والقيم اليت 

كذلك تعرف امليزة التنافسية أبهنا قدرة املنظمة على صياغة وتطبيق االسرتاتيجيات اليت جتعلها يف مركةز أفضةل        
ابلنسةةبة للمنظمةةات األخةةرى والعاملةةة يف نفةةس النشةةاط والةةيت تتحقةةق مةةن االسةةتغالل األفضةةل لإلمكانيةةات واملةةوارد 

اءات واملعرفة وغريها اليت تتمتةع هبةا املنظمةة والةيت متكنهةا مةن الفنية، املادية، التنيظيمية، ابإلضافة إىل القدرات والكف
  2تصميم وتطبيق إسرتاتيجيتها التنافسية.

، ممةةا قةةد الف املنظمةةة ومتيزهةةا عةةن منافسةةيها، يتضةةح أن امليةةزة التنافسةةية متثةةل نقطةةة اخةةتومةةن املفةةاهيم أعةةاله
ل خفض األسعار أو احلصول علةى حصةة سةوقية يؤهلها إىل حتقيق مزااي عديدة منها احلصول على األرابح من خال

 . مان أو السمعة أو الشهرة وغريهاأكرب أو من خالل دميومة عملية البيع للزابئن ملواصفات قد يؤمن هبا الزبون كاأل
 اثلثا: امليزة التنافسية األخالقية

افسةةةية للمنظمةةةة ضةةةمن إطةةةار تعةةةرف االسةةةرتاتيجية التنافسةةةية علةةةى أهنةةةا االسةةةرتاتيجية الةةةيت هتةةةتم خبلةةةق امليةةةزة التن
وقطةةةاع األعمةةةال الةةةذي تعمةةةل فيةةةه، وتشةةةمل أربعةةةة عوامةةةل أساسةةةية وهةةةي: نقةةةاط القةةةوة والضةةةعف، القةةةيم الشخصةةةية 
للمدراء، الفرص والتهديدات، التوقعات االجتماعية، إذن ميكن القةول أن أخالقيةات األعمةال قةد تشةكل اسةرتاجتية 

 3يم الشخصية للمدراء والتوقعات االجتماعية كأساس هلا.تنافسية مبا أن هذه األخرية تعتمد على الق

وتبةين على إمكانية املنظمةات بنةاء املةزااي التنافسةية مةن خةالل اختيةار  Pitts & Leiويف هذا الصدد يؤكد 
مةن املتمثلة يف السعي احلثيث من قبل املنظمة لرتمجة أخالقياهتا و اسرتاتيجية تنافسية تضمن حتقيق املعايري األخالقية 

  4:عاد األخالقية التنافسية للمنظمةوفيما أييت توضيح موجز لألبنتجاهتا، خالل م
أرابحهةةا يف إطةةار األسةةس  قيةةقظمةةات األعمةةال املرحبةةة صةةعوبة حتتواجةةه من :ستتتحقةاحلاجتتات امل .1

األخالقيةةة، ورمبةةا حيكةةم أغلةةب املةةدراء علةةى أعمةةاهلم أبهنةةا تتضةةمن أعمةةاال غةةري مشةةروعة ومراهنةةات غةةري قانونيةةة وغةةري 
مشةةروعة، يف حةةني قةةد يصةةف بعةةض املةةدراء أعمةةاهلم أبهنةةا نتيجةةة منطقيةةة ملقةةدار اجلةةدارة أو االسةةتحقاق أو الكفةةاءة 

                                                           
 .104، ص: 2001، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجيةعلي السلمي،  1 
 .14-13، ص: 2006، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، االسكندرية، املوارد البشرية: مدخل لتحقيق امليزة التنافسيةوبكر مصطفى حممود، أب 2 
 . 70، ص: 2010، -تلمسان-، مذكرة ماجسيرت، جامعة أبو بكر بلقايداملسؤولية االجتماعية ميزة اسرتاتيجيةمسان كرومية،  3 
 .14-13 ص:مرجع سبق ذكره، ر داود، مهدي، رزاق خمو  ميادة حياوي 4 
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ذه االختالفةات تصةبح اإلدارة غةري قةادرة علةى التمييةز الةدقيق فيمةا بةني حاجةات الذي تتمتع به املنظمة، وبسةبب هة
أخالقةي، وهنةا ال بةد أن تسةتثري  حدث فشل يف حتقيقها بشةكلأخالقي، وتلك اليت  إشباعها بشكل ابئن اليت متالز 

سةةتحقة لتكةةون يف املادلةةة للةةزابئن وإشةةباع حاجةةاهتم اإلدارة حالةةة إرضةةاء الضةةمري اجلمةةاعي لغةةرض حتقيةةق املعاملةةة الع
 مصاف املنظمات املتنافسة أخالقيا. 

تجهيةةز الةةزابئن مبنتجةةات آمنةةة، إذ أن املنظمةةات الةةيت تفشةةل يف بومتثةةل االلتةةزام  :املنتجتتات انمنتتة .2
بسلسةةلة مةةن النتةةائج السةةلبية املتابعةةة، ومثةةال ذلةةك املنظمةةات العاملةةة يف الصةةناعات  حتقيةةق هةةذا البعةةد سةةتواجه عةةادة

 الدوائية. 

تزويةةةةد الةةةةزابئن مبعلومةةةةات وفةةةةرية حةةةةول بلتةةةةزام االإذ يرتتةةةةب علةةةةى املنظمةةةةات  ة:املعلومتتتتات التتتتوفري  .3
منتجاهتا، ويكون هذا الشرط مضةموان بشةكل قةانوين يف بعةض الصةناعات، ال سةيما يف املنظمةات املصةنعة لألغذيةة 

لتكةون مبثابةة دليةل تعريفةي للزبةون.  املعلبة واليت يفرض القانون عليها توفري قائمة مطولة من املعلومةات علةى الغةالف
عليةةةه فةةةإن االلتةةةزام إبعةةةالم أو إخبةةةار الةةةزابئن ابملنتجةةةات ليسةةةت نقطةةةة النهايةةةة يف مضةةةمون املتطلبةةةات أو الشةةةروط و 

القانونية، إذ عندما جيهل املستهلك أبن هذا املنةتج ميكةن أن يعرضةه لةألذى، يتوجةب علةى املنظمةة تنفيةذ املتطلبةات 
 أبعةةةد مةةةن ذلةةةك، إذ إن الفشةةةل يف إعةةةالم أو إخبةةةار املسةةةتهلك بشةةةكل اتم ميكةةةن أن يقةةةود إىل القانونيةةةة وتعمةةةل إىل

 حتقيق واحدة من الزالت األخالقية اليت ميكن أن تقود إىل حتقيق األذى بسمعة املنظمة وحيملها نفقات عالية.

اء اسةةةرتاتيجياهتا التنافسةةةية يف ، يتوجةةةب علةةةى املنظمةةةات يف امليةةةدان التنافسةةةي أن تقةةةوم ببنةةةومبوجةةةب مةةةا تقةةةدم        
بةةني أهةةم املةةزااي التنافسةةية املكتسةةبة جةةراء االلتةةزام ، ومةةن السةةوقيف  هةةاقيةةة لتضةةمن بقاءإطةةار األبعةةاد واملعةةايري األخال

 1األخالقي جتاه خمتلف األطراف ذات املصلحة مايلي:

 جتاه املوردين: عالقة طويلة األجل مبنية على الثقة واملصاحل املشرتكة. -
 جتاه العاملني: جذب كفاءات سوق العمالة، زايدة االنتاجية، وتنمية ثقافة تنظيمية اجيابية. -
 جتاه املسامهني: حتسني صورة املنظمة وزايدة شهرهتا وابلتايل جذب املستثمرين. -
جتةةاه العمةةالء: كسةةب والء العمةةالء وجةةذب مسةةتهلكني جةةدد، وابلتةةايل زايدة أرابح املنظمةةة وتةةدعيم القةةدرة  -

 نافسية.الت
 جتاه املنافسني: إمكانية التعاون مع املنافسني.  -

                                                           
 .52-51مرجع سابق، ص: بن انمة فاطمة الزهراء، العشاشي اتبت أول وسيلة،  1 
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 جتاه اجملتمع: حتقيق التقارب بني املنظمة واجلمهور، وحتسني مسعة املنظمة. -
 

 أخلقة رأس املال الفكري لتحقيق البعد االجتماعياملبحث الثالث: 

 املطلب األول: مدخل متكني العاملني
يات االدارية احلديثة اليت تعتمدها املنظمات املعاصرة للتعاطي مع العديد يعترب التمكني من االسرتاتيج       

والفرص والتحدايت البيئية واليت تساهم يف زايدة الفاعلية التنظيمية وتعزيز ودعم السلوكيات االجيابية للعاملني 
وابلتايل حتقيق مرونة وجعلهم أكثر إنتاجية ودافعية من خالل منحهم السلطة واملسؤولية يف عملية صنع القرار 

 عالية يف جمال االستجابة لطلبات الزابئن وحتسني جودة اخلدمات واملنتجات وتدعيم املوقف التنافسي للمنظمة.
 أوال: مفهوم متكني العاملني       
بتقدمي ، وذلك 1تعين كلمة التمكني لغة التقوية أو التعزيز، والتمكني هو دعم البنية التحتية يف املنظمة       

املصادر الفنية وتعزيز االستقاللية واملسؤولية الذاتية والرتكيز على العاملني يف املنظمة، ومنحهم القوة واملعلومات 
، والرتكيز على واملكافآت واملعرفة ومحايتهم يف حاالت السلوك الطارئ وغري املتوقع خالل خدمة املستهلك

 علون معه.العاملني الذين يتعاملون مع املستهلك ويتفا

كما يعرف على أنه البيئة اليت ميتلك فيها األفراد العاملني القابلية، الثقة وااللتزام لتحمل مسؤوليات حتسني        
العمليات واملبادرة ابخلطوات الضرورية للوفاء حباجات الزبون ضمن حدود واضحة املعامل بقصد حتقيق القيم 

   2واألهداف التنظيمية.

إليه على أنه مدخل لنقل القوة املستندة إىل املعلومة أو إصدار القرارات من املستوايت االدارية كما يشار        
العليا إىل املستوايت االدارية الدنيا بعد التأكد من امتالكهم لكافة القدرات واإلمكانيات اليت تؤهلهم للتعاطي 

ية بقصد تعظيم املنفعة ألصحاب املصاحل )الزابئن، الكفء والفاعل مع موارد املنظمة وإمكانياهتا ومقدراهتا اجلوهر 
 3املالكني، العاملني، اجملتمع(.

 متكني العاملني اثنيا: أمهية       

                                                           
، جملة دمشق للعلوم االقتصادية -دراسة ميدانية على الفنادق ذات التصنيف اخلمس جنوم يف حمافظة دمشق وريفها- أثر املناخ التنظيمي يف متكني العاملنيتيسري زاهر،  1 

 .9، ص: 2012جامعة دمشق، ، -العدد الثاين -28اجمللد -والقانونية

 .21، ص: 2013، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، إدارة التمكني واإلندماج إحسان دهش جالب، كمال كاظم طاهر احلسيين، 2 
 .68ص: ، 2011، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، التغيريإدارة السلوك التنظيمي يف عصر جالب إحسان دهش،  3 
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التمكني استجابة حتمية لتحقيق متطلبات اجلودة الشاملة اليت تركز عليها املنظمات يف تقدمي منتجات  ميثل -
ذات جودة عالية واملرونة الالزمة لتلبية طلبات الزابئن، فضال عن سرعة االستجابة إىل جانب الكلف 

 املنخفضة وتوافر اخليارات املتعددة.
وتطوير مهارات وقدرات ومعارف األفراد العاملني يف املنظمة يساعد  يعد التمكني إسرتاتيجية فاعلة لتنمية -

 املنظمات من حتقيق مستوايت عالية من األداء.
التمكني من خالل االلتزام، ويتضمن متكني العاملني من خالل التزامهم بتحقيق أهداف املنظمة  -

 1وتشجيعهم على حتمل مسؤوليات أكرب عن أدائهم.
ة اندماج العاملني ورفع دافعيتهم وحتسني والئهم األمر الذي يساعد يف زايدة الفاعلية يسهم التمكني يف زايد -

 التنظيمية والتنافسية.
ميثل التمكني اسرتاتيجية فاعلة لتخفيض الضغط التنظيمي لدى األفراد العاملني، وتعزيز الشعور ابالنتماء  -

 للمنظمة وحتقيق الرضا الوظيفي.

 اسرتاتيجية التمكني أبعاد اثلثا:        
  2يشري بعض الباحيثن إىل وجود األبعاد اآلتية للتمكني وهي:       

)املغزى(: ويتضمن االنسجام بني الفهم الشخصي للقيم، االعتقادات وتوقعات الدور، وهذا  املعىن .أ
الفهم يسند إىل املعايري والنماذج اليت ميتلكها الفرد ومدى مطابقتها حلاجته اخلاصة املرتبطة ابلعمل. 

 ويشري املعىن إىل أن يهتم الفرد املمكن بعمله ويؤمن أبن ما يقوم به مهما. 
املقدرة )اجلدارة(: وتشري املقدرة إىل الفهم الشخصي للقدرة على أداء املهام املعطاة لألفراد العاملني  .ب

وتستند على كفاءة الدور، أي ثقة األفراد املمكنني بقدرهتم على اجناز األعمال املناطة هبم أبحسن 
 وجه وامتالكهم للقابليات اليت متكنهم من مواجهة التحدايت اجلديدة.

رير الذات )االستقاللية(: وتشري إىل االستقاللية واملسؤولية الشخصية وحرية التصرف للفرد العامل تق .ت
إزاء النشاطات اليت يتضمنها العمل الذي يقوم به. وتعرب االستقاللية عن شعور الفرد حبرية يف 

ديل املناسب لتنفيذ االختيار عندما يرتبط األمر ابالجناز وعمل األشياء فيصبح له احلق يف اختيار الب
 العمل.

                                                           
، جملة الغري للعلوم االقتصادية -دراسة تطبيقية يف معمل السجاد اليدوي يف احللة-، متكني العاملني وأثره يف إدارة األزمة التسويقيةأزهار نعمة أبو غنيم، رحاب حسني جواد 1 

 .05، ص: 2012، جامعة الكوفة، العراق، -22العدد -8اجمللد -واالدارية

 .42، ص:مرجع سبق ذكره، إدارة التمكني واإلندماج إحسان دهش جالب، كمال كاظم طاهر احلسيين، 2 
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األثر: ويشري إىل إدراك الفرد املمكن ملقدار التأثري الذي ميكن أن ميارسه على النتائج التنظيمية  .ث
وحميط العمل، فاألثر يشري إىل الدرجة اليت يستطيع من خالهلا األفراد العاملني التأثري على 

 اإلسرتاتيجية واإلدارة والنتائج التنظيمية للعمل.
 رابعا: عناصر اسرتاتيجية التمكني       

يشري بعض الباحثني إىل عناصر التمكني ومدى ترابط هذه العناصر فيما بينها بشكل متفاعل لتحقيق أكرب        
 1التأثريات االجيابية لتطوير العمل ابملنظمة.

للحصول على املعلومات : تعين أن أي فرد وبغض النظر عن عنوانه الوظيفي يكون خموال املشاركة الصرحية -
  التنظيمية األمر الذي ميكن األفراد من اختاذ القرارات الصحيحة والفعالة عند تنفيذهم ملهامهم.

 ، كما حيدد األهداف واألدوار التعاونية.هيكل يوضح جماميع العمل واألفراد ضمن إدارة ذاتية -
 .إحالل فرق العمل بدال من التسلسل اهلرمي والسلطة -

 : مدخل االلتزام ابملسؤولية االجتماعية ثاينملطلب الا
لقد أصبحت املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال من املبادئ التنموية اهلامة اليت يدعو إليها الكثري من        

 .واالداري منظري الفكر االقتصادي
االلتزام بتحقيق العديد من توجب على املنظمات  هريةفمنذ اخلمسينات خضع مفهوم األعمال لتغريات جو        

وتوفري فرص عمل  ستخدام األمثل للموارد الطبيعيةاألهداف االجتماعية ويف مقدمتها احملافظة على البيئة واال
 . ألفراد اجملتمع والسعي حنو تلبية احتياجات املستهلك متساوية

تقومي أداء املنظمات يتعدى األداء املايل واالقتصادي إىل بيان مقدار ما سامهت به تلك بذلك أصبح و        
املنظمات يف نطاق االهتمام ابلنشاط االجتماعي، لذا بدأ التفكري بضرورة أن تكون أتثريات املنظمة متسقة 

 ومتناغمة مع أهداف ورغبات اجملتمع ككل.
 ة أوال: تعريف املسؤولية االجتماعي       

املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال على أهنا "التزام أصحاب النشاطات التجارية  البنك الدويلعرف ي       
ابملسامهة يف التنمية املستدامة من خالل العمل مع موظفيهم وعائالهتم ابجملتمع احمللي لتحسني مستوى معيشة 

  1."الناس أبسلوب خيدم التجارة والتنمية يف آن واحد

                                                           
جملة سبها، اجمللد احلادي عشر، العدد : دراسة ميدانية على الشركة العامة لإللكرتونيات، أثر اسرتاتيجية متكني العاملني يف تنمية رأس املال الفكريعبد السالم مسعود هندر،  1 

 .51، ص: 2012األول، جامعة طرابلس،  
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كل طاقات على أهنا عبارة عن "جتنيد   املرصد الفرنسي للمسؤولية االجتماعية للشركاتكما عرفها        
جيايب إىل جانب كل الفاعلني العموميني يف التنمية املستدامة من خالل إدماج األبعاد إاملؤسسة للمسامهة بشكل 

     ".2ة وأهداف التنمية املستدامةاالقتصادية واالجتماعية والبيئية يف أنشطتهم حىت تصبح متوائم
 األعمال منظمات قبل من املستمر االلتزام" أهنا علىفيعرفها املستدامة  للتنمية العاملي األعمال جملسأما        

 العاملة للقوى املعيشية الظروف نوعية حتسني على والعمل االقتصادية حتقيق التنمية يف واملسامهة أخالقيا ابلتصرف
 3."احمللي واجملتمع ككل واجملتمع وعائالهتم،

الشركات واملؤسسات لدمج  الطريقة اليت جيب أن تعمل هباإليها على أهنا  الحتاد األوريباويشري        
االهتمامات والقضااي االجتماعية والبيئية واالقتصادية يف صنع القرار واسرتاتيجيات وسياسات وقيم وثقافة الشركة 
والعمليات واألنشطة داخل الشركة وبشفافية وحماسبة ليتم تطبيق أحسن املمارسات.كما تعمل على تطبيق 

ة مبكافحة الفساد والرشوة، وتلتزم ابحلفاظ على الصحة والسالمة ومحاية البيئة القوانني والتعليمات اليت هلا عالق
يركز االحتاد األوريب على أن فكرة املسؤولية االجتماعية هي مفهوم تطوعي ال كما   4وحقوق اإلنسان والعمال.

  5.يستلزم سن القوانني أو وضع قواعد حمددة تلتزم املنظمات لقيام مبسؤوليتها جتاه اجملتمع
على أهنا:" التزام املنظمة للعمل يف حميط (CBSR)  املنظمة الكندية للمسؤولية االجتماعيةوتنظر إليها        

مستدام اقتصاداي وبيئيا، واإلقرار بكافة منافع أصحاب املصاحل، حيث يتكون أصحاب املصاحل من: املستثمرين، 
   6واجملتمع ككل."العمالء، شركاء األعمال، اجلماعات احمللية، البيئة 

أبهنا: " متثيل لتوقعات اجملتمع ملبادرات املنظمات يف جمال املسؤولية اليت تتحملها اجتاه  Strierويرى        
اجملتمع ومبا يتجاوز احلد األدىن من اإلذعان للقانون وبصورة ال تضر بقيام املؤسسة بوظائفها األساسية على 

 7احلصول على عائد مناسب من استثماراهتا."

                                                                                                                                                                                     
 .162بالل خلف السكارنة، مرجع سابق، ص:  1 
، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، املستدامة التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتدايت التنميةالعايب عبد الرمحان،  2

 .49، ص: 2010/2011، -سطيف-جامعة فرحات عباس
3 Ivana Rodic, Responsabilité sociale des entreprises-le développement d’un cadre Européen, mémoire 
de fin d’études, Institut Européen de l’université de Genève, 2007, p :13. 

 .50مرجع سابق، ص:  العايب عبد الرمحان، التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتدايت التنمية املستدامة، 4 
 .30، املعهد العريب للتخطيط، الكويت،  ص: 1020فرباير شباط -، جملة جسر التنمية، العدد التسعوناملسؤولية االجتماعية للشركاتحسني األسرج،  5 

6 Ivana Rodic, opcit, p :13. 
 .03مرجع سابق، ص:  حسني األعرج، 7 
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وجب ية االجتماعية على أهنا التزام يإذ عرف املسؤولCarroll ر مشوال ما جاء به وقد جاء التعريف األكث       
على قطاع األعمال القيام به اجتاه اجملتمع وأن من شأن هذا االلتزام أن يعمل على تعظيم اآلاثر االجيابية لنشاطات 

إىل أن  Holmesوقد أشار  1.املنظمة على اجملتمع وختفيض اآلاثر السلبية لتلك النشاطات إىل أكرب قدر ممكن
التزام املنظمة جتاه اجملتمع يكون عن طريق املسامهة مبجموعة كبرية من األنشطة االجتماعية مثل حماربة الفقر 

 وحتسني اخلدمة ومكافحة التلوث وخلق فرص العمل وحل مشكالت االسكان واملواصالت وغريها.
 أمهية املسؤولية االجتماعيةاثنيا:        

 2تكمن أمهية تبين منظمات األعمال للمسؤولية االجتماعية  من خالل مسامهتها يف:       
 ابالنتماء من قبل األفراد وخمتلف الفئات. وإجياد زايدة التكافل االجتماعي بني شرائح اجملتمع -
 حتقيق االستقرار االجتماعي نتيجة توفري العدالة االجتماعية وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص. -
حتسني التنمية السياسية انطالقا من زايدة التثقيف ابلوعي االجتماعي على مستوى األفراد واجملموعات  -

 واملنظمات.
مبستحقاهتا من الضرائب والرسوم واملسامهة يف القضاء  املسامهة يف حتمل التكاليف االجتماعية ورفد الدولة -

 على البطالة والتطور التكنولوجي.

 كما حيقق االلتزام ابملسؤولية االجتماعية العديد من املزااي ملنظمات األعمال ميكن إجيازها يف النقاط التالية:        

حتسني صورة املنظمة يف اجملتمع وترسيخ املظهر االجيايب لدى أصحاب املصاحل كالعمالء والعاملني وأفراد  -
 اجملتمع بصفة عامة.

يف منظمة األعمال وتؤدي إىل إشاعة التعاون والرتابط بني خمتلف  تضفي حتسينا على مناخ العمل السائد -
 األطراف.

تتجسد أمهيتها من خالل املردود املتحقق ابلنسبة للمنظمة إضافة إىل تطوير مستوى األداء والقبول  -
    االجتماعي.

 أبعاد املسؤولية االجتماعيةاثلثا:        

                                                           
: دراسة ميدانية )تطبيقية( على فنادق ذات فئات مخس جنوم يف األردن، مشروع قياس التكاليف االجتماعية ومد  مسامهتها بتحقيق الرفاهية االجتماعيةاايد حممد عودة،  1 

: ، ص2008واالدارية، قسم احملاسبة، حبث استكماال ملتطلبات احلصول على شهادة ماجستري احملاسبة مسار الشامل، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، كلية العلوم املالية 
44. 

 53، ص: مرجع سابقصاحل مهدي حمسن العامري، الغاليب، طاهر حمسن منصور  2 
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حديد أبعاد املسؤولية ني واألكادمييني إىل حماوالت حثيثة وجادة لتلقد سعى العديد من الكتاب والباحث        
 .A. Bونعرض فيما يلي تصنيف  تلك األبعاد من وجهات نظر خمتلفة. حيث تناول كل واحد منهم االجتماعية
Carroll  ابعتباره أول من حاول إعطاء مفهوم شامل ومتكامل للمسؤولية االجتماعية للشركات وأول من وضع

أربع مستوايت للمسؤولية االجتماعية هي: املسؤولية االقتصادية،  Carrollحيث متيز هرمية  األسس النظرية هلا.
 ايل:املو الشكل  ، وميكن توضيح ذلك من خالل1القانونية، األخالقية واخلريية
 ( للمسؤولية االجتماعيةCARROLL: هرم ) ) 07(الشكل رقم        

 
Source: André Sobczak, Nicolas Minvielle, Responsabilité globale:Manager le développement durable et la 
responsabilité sociale des entreprises, Vuibert, Avril 2011, Paris, p :17.  

 
 أن هناك أربع مستوايت للمسؤولية االجتماعية:  Carrollيتضح جليا من قراءة وحتليل هرم 

الكفاءة االقتصادية، إذ يتوجب على املنظمة إنتاج سلع وخدمات تسمح هلا بتحقيق املستوى  .1
 الرحبي املطلوب والدميومة للمنظمة. 

 ملزمة ابحرتام القوانني والتشريعات اليت تعمل يف ظلها.  املسؤولية القانوينة: فهي .2

                                                           
1 André Sobczak, Nicolas Minvielle, Responsabilité globale:Manager le développement durable et la 
responsabilité sociale des entreprises, Vuibert, Paris, Avril 2011, p :17. 

  ة:ياملسؤولية اخلري 
 التصرف كمواطن صاحل 

 اجملتمع وحتسني نوعية احلياة يف املسامهة

و صحيح وحق عمل ما ها بيف قراراهت يألخالقللبعد ااملنظمة مراعاة  املسؤولية األخالقية: 
اإلضرار.جتنب وعادل و   

أ يف اجملتمع ومتثل االمتثال للقوانني، ألّن القوانني هي مرآة تعكس ما هو صحيح أو خطاملسؤولية القانونية:  
 قواعد العمل األساسية.

.، هذا ميثل قاعدة أساسية للوفاء ابملتطلبات األخرىربحالق يحتقاملسؤولية االقتصادية:    
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عليها االلتزام مبسؤوليتها األخالقية اجتاه اجملتمع مبفهومه العام: قية: يتوجب املسؤولية األخال .3
 .أطرافا ذات مصلحة، وبيئة

 واألنشطة اخلريية الطوعية. ليةفضال عن ضرورة دعمها ومسامهتها يف املشاريع التنموية احمل .4

يوضح أهم النقاط والعناصر اليت يستهدفها كل بعد  Carroll.A. Bوفيما يلي تفصيل ملا جاء به هرم 
  من أبعاد املسؤولية االجتماعية.
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 (: أبعاد املسؤولية االجتماعية04اجلدول رقم )
 العناصر الفرعية العناصر الرئيسية البعد

 
 
 
 قتصادياال
 

 ابملستهلكنيمنع االحتكار وعدم اإلضرار  - املنافسة العادلة -    
 .احرتام قواعد املنافسة وعدم إحلاق األذى ابملنافسني -

 التكنولوجيا -
 

 .من التقدم التكنولوجي اجملتمعاستفادة  -
جملتمع اب استخدام التكنولوجيا يف معاجلة األضرار اليت تلحق -

 .والبيئة

 
 
 
 
 
 
 

 القانوين
 

 قوانني محاية املستهلك -
 

 الضارةمحاية املستهلك من املواد  -
 محاية األطفال صحيا وثقافيا  -
 عدم االجتار ابملواد الضارة على اختالف أنواعها -

 محاية البيئة -
 

 منع التلوث بشىت أنواعه -
 صيانة املوارد وتنميتها  -
 منع االستخدام التعسفي للموارد-
 التخلص من املنتجات بعد استهالكها -

 السالمة والعدالة -
 

 إصاابت العمل تقليل -
 حتسني ظروف العمل ومنع عمل املسنني وصغار السن  -
 اجلنس أو الدينالعرق أو منع التمييز على أساس   -
 توظيف املعوقني  -
 التقاعد والضمان االجتماعي -
 عمل املرأة وظروفها اخلاصة -

 

 األخالقي
املعايري األخالقية والقيم  -

 االجتماعية

 

 الفرص يف التوظيف ؤمبدأ تكاف مراعاة -

 مراعاة حقوق اإلنسان -
 يف االستهالك احرتام العادات والتقاليد ومراعاة اجلوانب األخالقية -

 نوعية احلياة - ياخلري 

 
 نوعية املنتجات واخلدمات املقدمة -

 املسامهة يف تقدمي احلاجات األساسية للمجتمع -
دار وائل للنشر ، األعمال واجملتمع :األعمال وأخالقيات االجتماعية املسؤولية العامري، حمسن مهدي وصاحل الغاليب منصور حمسن طاهراملصدر:  

 .8ص: ، 2005، والتوزيع، األردن
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 (26000: االلتزام مبعايري املواصفة القياسية للمسؤولية االجتماعية )إيزو الثالث املطلب
هذه املواصفة من خالل استخدام أراء العديد من األطراف املعنية ابإلضافة إىل خرباء من أكثر لقد مت إعداد 

جمموعات  06منظمة إقليمية منخرطة يف أوجه خمتلفة من املسؤولية اجملتمعية ومن بني هؤالء اخلرباء  40دولة و 80من 
العمال، املنظمات غري احلكومية، مؤسسات خمتلفة من األطراف املعنية بذلك )املستهلكون، احلكومة، الصناعة، 

 اخلدمات والدعم والبحث(.  
أداة ضبط وتوجيه ملنظمات األعمال اليت تسعى لتبين رؤية حضارية لالرتقاء مبسؤوليتها  ISO 26000تعترب 

 االجتماعية واملسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة.
 ISO2600عية أوال: تعريف املواصفة القياسية للمسؤولية االجتما

إىل توفري االرشاد والتوجيه حول املسؤولية االجتماعية ولقد مت إصدارها  26000اإليزو  مواصفةهتدف          
 .2010ومل يتم تطبيقها إىل غاية شهر سبتمرب من سنة  2008بشكل رمسي شهر ديسمرب من سنة 

مواصفة عاملية تقدم اإلرشادات العامة للمبادئ األساسية : "أبهنا 26000ميكن تعريف مواصفة االيزو 
للمسؤولية االجتماعية واملواضيع والقضااي املرتبطة هبا، كما أهنا تتطرق للوسائل اليت متكن املنظمات من إدخال 

 . "واملمارسات والعمليات هبا مفهوم املسؤولية االجتماعية ضمن إطار االسرتاجتيات واآلليات
 ISO26000املواصفة القياسية للمسؤولية االجتماعية   أهدافاثنيا: 

  1إىل مايلي:  26000ISOهتدف مواصفة 
 مساعدة املنظمة يف تناول مسؤوليتها االجتماعية .1
 يلي: تقدمي التوجيه العملي املتعلق مبا .2
 تفعيل املسؤولية االجتماعية  -
 التعرف على األطراف املعنية واالشرتاك معها -
 التقارير واإلدعاءات بشأن املسؤولية االجتماعيةتعزيز مصداقية  -
 التأكيد على نتائج األداء وتطويره .3
 زايدة رضا وثقة العمالء .4
 ترويج للمصطلحات املشرتكة يف جمال املسؤولية االجتماعية .5
التماشي مع الواثئق واملعاهدات واالتفاقيات إىل جانب مواصفات اإليزو األخرى القائمة ابلفعل وعدم  .6

 معها. التعارض

                                                           
 .118عبد الرمحان،  التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتدايت التنمية املستدامة، مرجع سابق، ص:  العايب 1 
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 ISO 26000اثلثا:مبادئ املواصفة القياسية للمسؤولية االجتماعية 
  1على جمموعة من املبادئ وهي:  26000ISOتقوم مواصفة       

. كما ينبغي على املنظمة أن تستجيب للمساءلة عن أتثرياهتا على اجملتمع والبيئة مبدأ القابلية للمساءلة: .1
ينبغي عليها تبعا هلذا املبدأ أن توافق على الفحص والتدقيق املالئمني وأن توافق أيضا على مسؤوليتها يف 
التجاوب مع هذا الفحص والتدقيق. كما تفرض هذه املسؤولية التزاما على اإلدارة لتكون قابلة للمساءلة 

ة أن تكون قابلة للمساءلة من قبل خبصوص االهتمامات الكربى للمنظمة كما تفرض أيضا على املنظم
 وانني.فيما يتعلق ابلقواعد والقالسلطات القانونية 

ينبغي أن تتحلى املنظمة ابلشفافية يف قراراهتا وأنشطتها اليت تؤثر على اجملتمع والبيئة. وأن  مبدأ الشفافية: .2
وأنشطتها اليت تكون مسؤولة تفحص على حنو واضح ودقيق واتم وبدرجة معقولة ووافية عن سياستها وقراراهتا 

جيب أن تكون هذه املعلومات متاحة كما عنها مبا يف ذلك التأثريات املعروفة واحملتملة على البيئة واجملتمع،
ومفهومة وميكن الوصول إليها مباشرة من قبل األشخاص املتأثرين أو احملتمل أتثرهم بشكل جوهري من قبل 

علومات يف الوقت املناسب وأن تكون معلومات فعلية وأن تتاح على حنو املنظمة. كما ينبغي أن تقدم هذه امل
واضح وموضوعي وذلك لتمكني األطراف املعنية من تقييم أتثري قرارات وأنشطة املنظمة بدقة على مصاحلهم 

التجارية  ويثقة الصلة. وال تتطلب الشفافية إاتحة تلك املعلومات اليت تعد إاتحتها خرقا لاللتزامات القانونية أو
 أو األمنية. وميكن للمنظمة أن تتحلى ابلشفافية من خالل ما يلي: 

 هدف وطبيعة ومكان ممارسة نشاط املنظمة. -
السلوك الذي تتخذ وتطبق وتراجع من خالله قراراهتا مبا يف ذلك حتديد األدورا واملسؤوليات واملساءالت  -

 .والسلطات فيما يتعلق ابلوظائف املختلفة داخل املنظمة
 املواصفات واملعايري اليت تقيم املنظمة على أساسها أداءها املتعلق ابملسؤولية اجملتمعية. -
 أدائها بشأن القضااي اهلامة ذات الصلة ابملسؤولية اجملتمعية. -
 مصدر مورادها املالية. -
 التأثريات املعروفة واحملتملة لقراراهتا وأنشطتها على أطرافها املعنية واجملتمع والبيئة. -
 ديد األطراف املعنية واملعايري واإلجراءات املستخدمة لتحديدهم واختيارهم وإشراكهم.حت -

                                                           
 .14-10، ص: 2010جنيف، ، ISO، األمانة املركزية 26000دليل إرشادي حول املسؤولية اجملتمعية، املواصفة القياسية الدولية إيزو  1 
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ينبغي أن يبىن سلوك املنظمة على أخالقيات األمانة والعدل والتكامل وذلك فيما  مبدأ السلوك األخالقي: .3
غي على املنظمة أن تعمل بشكل يتعلق ابألفراد واجملتمع والبيئة وااللتزام بتناول مصاحل األطراف املعنية. كما ينب

  1فعال على تعزيز السلوك األخالقي من خالل:
 وضع وحتديد قيمها ومبادئها اجلوهرية. -
 وضع هيكل يساعد على تعزيز السلوك األخالقي داخل املنظمة ويف تفاعلها مع اآلخرين. -
حتديد وتبين وتطبيق معايري السلوك األخالقي اليت تتالءم مع غرضها وأنشطتها على حنو يتالئم مع املبادئ  -

 املوضحة يف هذه املواصفة الدولية.
 تشجيع وتعزيز مراعاة السلوك األخالقي اخلاص هبا. -
تعاقدين واملدرين ملا هلذه حتديد معايري السلوك األخالقي املتوقعة من هيكلها التنظيمي وموظفيها ومورديها وامل -

 األطراف من أتثري كبري على قيم وثقافة وإسرتاتيجية املنظمة.
  .منع حدوث أي تضارب أو تسوية يف املصاحل من شأنه إحداث سلوك غري أخالقي -
 إنشاء آليات رقابية ملراقبة وتطبيق السلوك األخالقي. -
فات اخلاصة ابلسلوك األخالقي لتفادي اخلوف إنشاء آليات لتسهيل عملية تقدمي التقارير حول املخال -

 واالنتقام.
أن حترتم وتضع يف اعتبارها وتتجاوب مع مصاحل أطرافها جيب على املنظمة  إحرتام مصاحل األطراف املعنية: .4

  2املعنية من خالل مايلي:
 أن حتدد أطرافها املعنية. -
تكون على دراية مبصاحل واهتمامات أطرافها املعنية وأن حترتم هذه املصاحل وأن تتجاوب مع اهتماماهتم  أن -

 املعلنة. 
 أن تعرتف ابحلقوق القانونية واملصاحل الشرعية ألطرافها املعنية. -
ملستدامة أن تضع يف االعتبار العالقة بني مصاحل األطراف املعنية والتوقعات األكرب للمجتمع والتنمية ا -

 ابإلضافة إىل طبيعة عالقة األطراف املعنية ابملنظمة.
أن تضع يف اعتبارها الرؤى اخلاصة ابألطراف املعنية اليت قد تتأثر بقرار ما، حىت ولو مل يكن هلم دورا رمسيا يف  -

 حوكمة املنظمة أو مل يكونوا على دراية مبصلحتهم يف قرارات وأنشطة املنظمة. 

                                                           
 .116:  لرمحان، التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتدايت التنمية املستدامة، مرجع سابق، صالعايب عبد ا1 
، مذكرة ماجسيرت،  -عني الكبريةSANIAKدراسة حالة مؤسسة -برانمج التأهيل الوظائفي املستدام لرتقية وظيفة االستدامة يف املؤسسة االقتصادية اجلزائريةمرمي قطوش، 2 

 .76، ص:2010-2009، 01كلية العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف
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حيث يقصد بسيادة القانون هيمنته أي ال حيق ألي فرد أو منظمة أن يكون فوق  ون:إحرتام سلطة القان .5
القانون الذي ختضع له احلكومة أيضا. ويف سياق املسوؤلية اجملتمعية، فإن احرتام سيادة القانون يعين أن تنصاع 

تراجع مدى إذعاهنا بشكل  املنظمة لكافة القوانني والقواعد املطبقة سواء كانت حملية أو دولية. كما عليها أن
 1دوري ابلقوانني وااللتزامات املطبقة.

ينبغي أن حترتم املعايري الدولية للسلوك مع االلتزام مببدأ سيادة القانون. وفيما  إحرتام املعايري الدولية للسلوك: .6
القانون الداخلي أو تطبيقه يتعارض بشكل كبري مع املعايري الدولية للسلوك،  يتعلق ابلبلدان اليت يكون هبا

ينبغي على املنظمة أن تبذل قصارى جهدها الحرتام هذه املعايري على أقصى حنو ممكن. ويف حاالت تعارض 
كون له عواقب القانون أو تطبيقه مع املعايري الدولية للسلوك ويف حالة ما إذا كان عدم إتباع هذه املعايري سي

وخيمة فإنه ينبغي على املنظمة كلما أمكن مراجعة طبيعة نشاطها وعالقاهتا داخل هذا النطاق القانوين. 
وينبغي على املنظمة أن تضع يف اعتبارها الفرص والقنوات الشرعية اهلادفة إىل التأثري على املنظمات واهليئات 

 2بيقه.لعالج أي تعارض مثل هذا مع القانون الداخلي وتط
جيب أن تنفذ املنظمة السياسات واملمارسات اليت من شأهنا احرتام احلقوق  مبدأ احرتام حقوق االنسان: .7

املوجودة يف اإلعالن العاملي حلقوق االنسان. وينبغي أن حترتك حقوق االسنان وأن تعرتف أبمهية هذه احلقوق 
 وعموميتها، كما ينبغي على املنظمة القيام مبا يلي: 

 م وتعزيز احلقوق املوضوعة يف امليثاق الدويل حلقوق االنسان.احرتا -
القبول هبذه احلقوق تعد عاملية وعامة وتعد جزاءا ال يتجزأ من احلقوق املطبقة يف كافة الدول والثقافات  -

 واملواقف.
مل أن حتذو خطوات حنو العمل على احرتام حقوق االنسان يف البالد اليت ال حتمي حقوق االنسان وأن تع -

 أيضا على االبتعاد عن االستفادة من هذه املواقف.
 أن تلتزم ابحرتام املعايري الدولية للسلوك إذا كان القانون الوطين أو تطبيقه ال يوفر محاية كافية حلقوق االنسان. -

توفر إطار عمل ميكن استغالله يف االضطالع  ISO 26000ويتبني من خالل ما تقدم أن مواصفة    
 االجتماعية يف حدود تعيني األطراف ذات املصلحة والعمل معهم لتحقيق ذلك.ابملسؤولية 

 

                                                           
 .711:  العايب عبد الرمحان، التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتدايت التنمية املستدامة، مرجع سابق، ص1 

 .77 ص: ،مرجع سابقمرمي قطوش، 2 
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 أخلقة رأس املال الفكري لتحقيق البعد البيئي: رابعملبحث الا
وأن أدرك قطةةاع األعمةةال يف السةةنوات األخةةرية أن أمنةةاط اإلنتةةاج واالسةةتهالك الراهنةةة ليسةةت مسةةتدامة، لقةةد    

ابألخةةص بعةةد تفةةاقم داريةةة احلاليةةة غةةري قةةادرة علةةى أداء دور رئيسةةي يف ارسةةاء األمنةةاط املسةةتدمية للتنميةةة، األنظمةةة اإل
 املشكالت البيئية الذي تسبب فيها وبشكل كبري النشاط االنتاجي. 

دارية ختتلف اختالفا جذراي عن األمنةاط احلاليةة، لةيس فقةط مةن إاملستدمي يتطلب نظما األخضر ن االقتصاد إ  
الناحيةةةةة االنتاجيةةةةة والتقنيةةةةة، بةةةةل مةةةةن حيةةةةث املبةةةةادئ التحفيزيةةةةة، واهلياكةةةةل التنظيميةةةةة داخةةةةل وفيمةةةةا بةةةةني املنظمةةةةات، 

  والعالقات مع اجملتمع بشكل عام. 

لتقليديةةةة وتبةةةين نظةةةم إداريةةةة حديثةةةة التخلةةةي عةةةن نظمهةةةا اإلداريةةةة ااألعمةةةال البةةةد ملنظمةةةات ويف هةةةذا السةةةياق    
مةةةن خةةالل دجمهةةةا للبعةةد البيئةةةي للتنميةةة املسةةةتدامة يف اسةةةرتاتيجياهتا وذلةةةك التصةةدي لتحةةةدي االسةةتدامة متكنهةةا مةةةن 

  .وخمططاهتا بعيدة املدى

 املطلب األول: مدخل االلتزام ابملسؤولية البيئية
عمال كما يف املدخل الربح هو من طبيعة األإذا كانت األعمال تعمل من أجل أقصى األرابح ألن        

ن األخالقيات هي اختبار ملا هو أخالقي بغض النظر إن كان ينسجم مع معايري األعمال أم ال، فإن أالتقليدي و 
املسؤولية البيئية هي إعادة التوازن يف عالقة األعمال ابلبيئة من خالل التأكيد على حمدودية املوارد وكون السلع 

ات تكلفة شأهنا شأن عوامل االنتاج األخرى كالعمل ورأس املال، وابلتايل فهي تكلفة داخلية على من البيئية ذ
يف حني تكون األخالقيات هي اخلطوة الالحقة األبعد يف اعتبار  أو يفسدها أو يلوثها إن يتحملها يستخدمها

 التلوث عمال غري مسؤول وغري أخالقي.
تتجاوز مسؤولية األعمال الضيقة بكثري وتتجاوز املسؤولية البيئية يف احلدود امللزمة إن املسؤولية األخالقية         

ألن ما هو أخالقي هو احلالة املثالية الذاتية يف توخي املنافع وجتنب  ،كات األعمال من أجل محاية البيئةقانوان لشر 
سها هي يف أغلب احلاالت خارج الضرر حبدود تتجاوز حدود القانون وقواعد اللعبة ما دامت األخالقيات نف

  1.قواعد لعبة األعمال
إزاء ذلك ميكن ترتيب تدرج مسؤولية األعمال ابتداءا ابملسؤولية األوىل املمثلة ابلربح وصنع النقود مرورا و        

واإلعادات ابملسؤولية البيئية لألعمال يف ضرائب ورسوم التلوث واالجتاهات واملمارسات البيئية يف خفض التلوث 

                                                           
 .390، ص: 2012، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، املسؤولية البيئية يف منظمات األعمال احلديثة جنم عبود جنم،1 
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اخلمس )إعادة التصليح، التكييف، االستخدام، التدوير، التصنيع( وختضري الشركة داخليا وخارجيا، وانتهاءا 
ابملسؤولية األخالقية لألعمال واملتمثلة يف  هذا اجملال ابلتنمية املستدامة لتجديد البيئة مبا خيدم األجيال احلالية 

ية بيئيا، املبادرات الطوعية خلدمة البيئة االجتماعية والطبيعية، وأن تكون الشركة والقادمة، املبادرة ابالبتكارات الود
داعية بيئية بكل ما يعنيه ذلك من التزام أبخالقيات محاية البيئة يف التصميم والتكنولوجيا والعمليات واملنتجات 

 .األخالقية والتسويق واالستثمار...اخل. والشكل املوايل يوضح هذا التدرج يف املسؤولية
 

 ةة واألخالقييالتدرج يف مسؤولية األعمال البيئ :(08الشكل رقم )
 مسؤولية األعمال               املسؤولية البيئية         املسؤولية األخالقية              

               1       2        3       4      5        6    7              8             9 
 للقانون         االلتزام ابملبادئ  متثالااللتزام بقواعد اللعبة      اال         

 
 

 البيئة                                                                                              األعمال
 أوال   أوال                                                                                               

 مبادرات بيئية طوعية     التلوث نتاج طبيعي   خفض التلوث                  
 
 حلول بيئية أخالقية       حلول بيئية مالئمةمشكالت بيئية                      

 األخالقية ة املسؤوليتنامي اجتاه 
 .392ص: ، 2012، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، املسؤولية البيئية يف منظمات األعمال احلديثة، املصدر: جنم عبود جنم

إن املسؤولية البيئية اليت جتسد األخالقيات البيئية حتاول أن جتد قدرا واقعيا من التوازن ما بني األعمال         
لكي تستمر بكفاءة وبني مطالب البيئة لكي تتجدد وتظل آمنة ونظيفة. فاحلركة البيئية مثال ليست ضد 

 د التضليل فيه لصاحل االفراط يف الشراء.ض وإمناوليست ضد االعالن  االستهالك ولكنها ضد االفراط فيه

 

  معاجملت  البيئة
ألعمالا  
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 1إن املسؤولية األخالقية ختطو إىل ما هو أبعد بيئيا من خالل ما أييت:       
تغليب األهداف طويلة األمد يف التنمية املستدامة مبراعاة حاجات وتطلعات األجيال القادمة على  .1

 اآلين السريع.األهداف قصرية األمد لألعمال يف سعيها من أجل الربح 
املبادرة الطوعية كاختبار أخالقي وليس كاضطرار مفروض ابلقانون أو استجابة ملا تقوم به الشركات  .2

 املنافسة.
الداعية البيئية، هذا ما ميكن التعبري عنه ابملبادئ األخالقية اليت تتم املناداة هبا يف كل مكون من مكوانت  .3

من جماالت البيئة اخلارجية.  فمثال هناك املدونة األخالقية اليت قد تشتمل البيئة الداخلية يف الشركة ويف كل جمال 
نظيفة، مبادئ أخالقية لتصميم املنتجات، املبادئ األخالقية تكنولوجيا آمنة و من أجل  املبادئ األخالقية على

 التوجيهية للزبون، املبادئ األخالقية لإلعالن.
وتطبيقات جديدة يف  معايريها واحدة حىت وإن كانت جتد هلا مفاهيمإن أخالقيات األعمال يف مبادئها و        

فهي تقوم على توخي الصواب ال ألنه ذو منفعة أو ربح، حيقق املصلحة املباشرة واآلنية وإمنا ألنه  جمال البيئة
عد من صواب مطلوب لذاته. وأهنا ال تعمل من أجل الصواب ألنه جينب املسؤولية القانونية وإمنا هي تذهب أب

 القانون يف حتقيق ما هو أفضل وأمشل وأطول مدى زمين من حيث التأثري. 
واجلدول املوايل ميثل مقارنة بني ثالث مناذج للمسؤولية حيث يقوم النموذج االقتصادي التقليدي على الرؤية        

متثل األخالقيات الصرفة وامليل الضيقة واآلنية لألعمال مهمال بذلك البعد البيئي، يف حني أن األخالقية املثالية 
الواضح والقوي للبيئة على حساب األعمال. ويف الوسط بني هذين اخليارين املتباعدين أتيت املسؤولية األخالقية 
البيئية لتقدم بديال متوازان بني االثنني يف حماولة جلعل األعمال أكثر حتمال للمسؤولية يف محاية البيئة كما جتعل 

 .فهما لظروف ومربرات جدوى األعمالقية البيئية أكثر تاملطالب األخال
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .393ص:، ، مرجع سابقاملسؤولية البيئية يف منظمات األعمال احلديثةجنم عبود جنم،  1 



 الفصل الثاين: مداخل أخلقة رأس املال الفكري يف ظل متطلبات التنمية املستدامة
 

105 
 

 : املقارنة بني مستوايت املسؤولية(05اجلدول رقم )

 .396ص: مرجع سبق ذكره، ، يف منظمات األعمال احلديثةاملسؤولية البيئية املصدر: جنم عبود جنم، 
 

   األخالقي وااللتزام البيئي يف الشكل املوايل: االلتزامويف نفس السياق ميكن أن نقدم مصفوفة العالقة بني        
 : العالقة بني االلتزام األخالقي وااللتزام البيئي(09الشكل رقم )

   
   

 .396ص: مرجع سبق ذكره،  املسؤولية البيئية يف منظمات األعمال احلديثة، املصدر: جنم عبود جنم،

ة تشري إىل جمموعة من القواعد أو املبادئ السلوكية اليت حتكم على السلوك االنساين يخالقيات البيئاألإن        
ت تتجه حنو فرض حيال البيئة أببعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية الطبيعية. وإذا كانت األخالقيا

اللوائح القانونية أخالقية 
أيضا

حماية البيئة واجب

البيئة فوق : التعبير
األخالقيات ألنها 
ضرورية للبقاء

المبدأ األخالقي مطلوب 
لذاته 

عيةأخالقيات البيئة الطبي

البيئة مفهوم : التعبير
أخالقي

هل لألخالقيات عائد؟

االلزام البيئي يمكن أن 
يكفي 

هناك دائما : التعبير
مبررات لتأكيد الجدوى

أولوية األخالقيات 
كواجب

حماية البيئة لها عائد

األخالقيات : التعبير
بيئية أيضا

 النموذج التقليدي لألعمال 
 )أقصى الربح(

 املسؤولية األخالقية البيئية لألعمال
 )املوازنة(

 

 املثالية األخالقية
 )الصواب مطلوب لذاته(

 البيئة أوال الربح املالئم والطويل األمد الربح اآلين أوال اهلدف 
 وقائية وقائية -عالجية إستغاللية الرؤية 
 أخالقي صرف أخالقي -مادي مادي صرف املعيار 

 البيئة البيئة-السوق السوق جمال االهتمام 
 االستدامة محاية البيئة الحمدودة-جمانية البيئة 
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االشرتاطات البيئية ضمن كل خطط األعمال واألنشطة البيئية، فان ذلك ميكن أن يظهر من خالل اجلوانب 
 1الثالثة التالية:

ن الفرد يف الشركة ميكن أن يكون مبادرا بيئيا ويف هذه احلالة يكون قد ساهم إ العالقة بني الفرد والشركة: .1
يف ختضري الشركة، كما ميكن أن يكون منفذا جيدا ألهداف ومستهدفات الشركة ابخلربة واجلهد واحلماسة من 

ن للبيئة ليس ألية أجل اجناح سياستها البيئية، أو يكون ال مباليا وسلبيا ويف هذه احلالة فنه قد يكون أداة معاد
معايري الكفاءة املعتادة عليها تشجع على أن يكون كذلك. ومن جهة أخرى فان على  وإمناالشركة تريد ذلك 

الشركة مسؤولية توعية األفراد أبهدافها ومستهدفات ومتابعة األفراد من أجل تنفيذها، فالذين يبادرون وحيققون 
 وافز املالئمة والذين يكون أداؤهم البيئي غري مالئم تتم مساءلتهم.على احل وااالجنازات البيئية جيب أن حيصل

وألن موضوع  تعامالهتا البيئية مع الشركات على الشركة تقدمي أفضل ما لديها يف الشركة: -عالقة الشركة .2
للشركات األخرى  لديهاالعالقة هي البيئة فان الشركات اليت لديها التزام بيئي عايل تقوم إباتحة املعرفة واخلربة اليت 

عين االكتناز ياخلطرة والضارة للبيئة. وامليزة التنافسية اخلضراء ال جيب أن تفهم ابملعىن الضيق الذي  يف القضااي
املعريف واألسرار التجارية، وإمنا بصيغة التحسينات األفضل واالبتكار األسبق من أجل حتسني األداء أو االجناز 

 البيئي مقارنة ابملنافسني.
على الشركات تبين مدونة األخالقيات البيئية اليت تتضمن جمموعة املبادئ  ونة األخالقيات البيئية:مد .3

واملعايري األخالقية اليت ترشد سلوك الشركة يف التعامل مع البيئة ومطالبها ولوائحها. إن املدونة األخالقيات البيئية 
 األطراف املعنية يف البيئة. هي أحد أركان إقامة مسعة الشركة ابلعالقة مع اجلمهور و 

ة ميكن أن تساعد الشركات يف حتقيق منافع عديدة على صعيد األعمال وعلى يخالقيات البيئاألإن جتسيد        
 2صعيد البيئة، وهذا ما ميكن توضيحه:

على الفرص اليت ابتت  اعتماداإن األخالقيات البيئية ميكن أن تعمل على تبين حتقيق امليزة التنافسية للشركة  .1
البيئة توفرها للشركات من أجل تقدمي حلوال بيئية للمشكالت البيئية اليت أصبحت الكثري من الشركات ملزمة 
حبلها قانوان أو هي تقع حتت أتثري رأي عام أصبح أكثر تفهما للحاجات البيئية وأكثر استعدادا الختاذ مواقف 

 يئية.ضد الشركات اليت ختل مبسؤولياهتا الب

                                                           
 .397ص: مرجع سابق، املسؤولية البيئية يف منظمات األعمال احلديثة، جنم عبود جنم ،  1 
 .399-398ص: املرجع نفسه،  2 
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والشك أن السمعة متثل  ز مسعة الشركة يف السوق واجملتمعإن أخالقيات البيئية ميكن أن تعمل على تعزي .2
 أحد األصول املهمة يف الشركات. وهذه السمعة أصبحت مهمة يف تعامل الشركات األخرى معها.

مل على البقاء هبا واملشاركة إن األخالقيات البيئية ميكن أن تساهم يف جعل األفراد أكثر فخرا بشركتهم والع .3
 الفعالة يف حتسني األداء وتنفيذ براجمها.

األخالقيات البيئية متكن من كسب النشطاء البيئني واهليئات البيئية إىل جانب الشركة هبذا القدر أو ذاك مبا  .4
 جينبها شد الضغوط اليت ابتت متارسها هذه اهليئات حلمل الشركة على اختاذ ما يلزم بيئيا.

 املطلب الثاين: مدخل االدارة البيئية
االهتمةةام ابلبيئةةة مةةن طةةرف منظمةةات األعمةةال ملةةا هلةةذا البعةةد مةةن أمهيةةة ضةةمن أبعةةاد التنميةةة املسةةتدامة. أييت        

البيئيةة الةيت تعمةل علةى حتسةني األداء البيئةي طبقةا ملةا  اإلدارة وكانت أهم أدوات حتقيق هذا الدمج هي إقامة منظومةة
      .14000ISO يف إطار املواصفة (ISO) تتطلبه املنظومة العاملية للمواصفات القياسية

 مفهوم االدارة البيئيةأوال:        
االدارة البيئيةةة الةةيت هةةي ليةةه ئيةةة، هتةةدف ابحملصةةلة إىل مةةا هتةةدف إيتةةداول املختصةةون عةةدة تعةةاريف لةةإلدارة البي       
عبةةارة عةةن اجلهةةود املنظمةةة الةةيت تقةةوم هبةةا املنظمةةة لالقةةرتاب مةةن حتقيةةق األغةةراض البيئيةةة بوصةةفها جةةزءا أساسةةيا مةةن "

سياسةةاهتا، كمةةا أهنةةا تعةةىن ابلتعةةديالت املطلوبةةة يف نظةةم املنشةةآت واملنظمةةات املختلفةةة، حبيةةث يكةةون االهتمةةام ابلبيئةةة 
، ويبةةةدو ذلةةةك جليةةةا يف اهليكةةةل الةةةوظيفي للمنشةةةآت مةةةن حيةةةث املسةةةؤوليات واملهةةةام وتنفيةةةذ جمةةةاال مةةةؤثرا وفعةةةاال فيهةةةا

 1."وخفض آاثرها البيئية أو منعها متاما البيئية، هبدف حتسني أداء املنظمةاخلطط واملراجعة للخطط 
يلتةةزم مةن خاللةةه مجيةةع األفةةراد حتقيةةق أهةةداف املؤسسةةة حلمايةةة  أهنةةا تنظةةيم يف اطةةار املنظمةةةعلةةى وتعةرف أيضةةا        
 2البيئة.

علةى أهنةا االجةراءات ووسةائل الرقابةة احملليةة أو االقليميةة أو املوضةوعة  William. R. Mangumويعرفها        
ئمةةةة مةةةن هةةةذه مةةةن أجةةةل محايةةةة البيئةةةة، وهةةةي تتضةةةمن االسةةةتخدام العقةةةالين للمةةةوارد الطبيعيةةةة املتاحةةةة واالسةةةتفادة الدا

 3املوارد.

                                                           
 .35، ص: 2009، العدد الثاين، 25، جملة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد نظام االدارة البيئية ودورها يف التنمية املستدامةمطانيوس خمول، عدانن غامن،  1 

2 Michel Janquieres , Le manuel du management environnemental, Edition SPA, Paris, 2001, p :28. 
، امللتقى الدويل الرابع حول: املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية االدارة البيئية كمدخل لتحقيق تنافسية املؤسسة الصناعيةفاتح جماهدي، شراف براهيمي، مداخلة بعنوان:  3 

 .03، ص: 2009نوفمرب  10-09للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،  يومي 
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يف حةةني عرفتهةةا منظمةةة األمةةم املتحةةدة أبهنةةا وضةةع اخلطةةط والسياسةةات البيئيةةة مةةن أجةةل رصةةد وتقيةةيم اآلاثر        
البيئية للمشروع الصناعي على أن تتضمن مجيع املراحل اإلنتاجية، بداء من احلصول علةى املةواد األوليةة، وصةوال إىل 

يةةة املتعلقةةة بةةه. وتقةةوم أيضةةا علةةى تنفيةةذ أكةةفء لإلجةةراءات الرقابيةةة، مةةع األخةةذ بعةةني املنةةتج النهةةائي واجلوانةةب البيئ
االعتبار جانب التكاليف واألثر البيئةي هلةذه اإلجةراءات أيضةا، إضةافة إىل كيفيةة اسةتخدام املةوارد، البةد مةن توضةيح 

 1األدوات والطرق املتبعة ملنع التلوث ولالستخدام الرشيد.
  2هام االدارة البيئية عموما يف العناصر التالية:وميكن إمجال م       

مراجعةةةة األوضةةةاع البيئيةةةة احلاليةةةة واإلشةةةراف علةةةى تنفيةةةذ اإلجةةةراءات التصةةةحيحية اجلديةةةدة ملعاجلةةةة واحلةةةد مةةةن  -
 مصادر التلوث يف الوحدات اإلنتاجية وحتقيق االلتزام ابلقوانني واللوائح البيئية.

تنفيذ اإلجراءات الوقائيةة يف إطةار خطةة شةاملة لإلنتةاج األنظةف وإدخةال ضةوابط جديةدة للحةد مةن التلةوث  -
إبجةةةراءات قليلةةةة أو عدميةةةة التكلفةةةة داخةةةل املنظمةةةة، وكةةةذلك تشةةةجيع اسةةةتخدام املةةةواد غةةةري املسةةةببة للتلةةةوث 

 وإدخال تعديالت على املعدات وعلى تصميم املنتوج للحد من انبعاث امللواثت.
 ايدة الوعي البيئي لدى العمال وتقدمي حوافز لتشجيع املبادرات الطوعية ملكافحة التلوث.ز  -
 اثنيا: أمهية االدارة البيئية        
 الفوائد املتوخاة من تبين منظمات األعمال لإلدارة البيئية يف جمموعة من النقاط املوجزة يف اآليت: تتمثل       

 األعمال، وبلوغ مستوى عال من اجلودة والفعالية؛حتسني األداء البيئي ملنظمات  -
 تدعيم عملية محاية البيئة، واملسامهة يف استدامة عمل النظم البيئية؛ -
 دعم ورفع التنافسية يف وما بني منظمات األعمال، وإاتحة فرصة دخول أسواق جديدة حملية ودولية؛ -
 االنتاج األنظف وابلتايل املسامهة يف خلق اقتصاد مستدمي؛تلبية احتياجات العصر احلالية واالستجابة ملتطلبات  -
 االلتزام ابلتشريعات واللوائح القانونية، مما يسمح بتعزيز الثقة والتعاون مع الصاحل العام؛  -
 حتسني صورة ومسعة املنظمة، وضمان القبول اجملتمعي؛ -
  عمليات صنع القرار.ا يفيحتفيز ابقي املنظمات على إعطاء االدارة البيئية بعدا اسرتاتيج -

 مرتكزات إدارة اجلودة البيئيةاثلثا:        
  1تتمثل مرتكزات ومبادئ إدارة اجلودة البيئية يف العناصر التالية:       

                                                           
، ديسمرب -بسكرة-، جامعة حممد خيضر04، جملة أحباث اقتصادية وادارية، العدد صناعيةاالدارة البيئية وآليات تفعليها يف املؤسسة الموسى بعد الناصر، رمحان آمال،  1 

 .04، ص: 2008
 .234، ص: 2005، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، اإلدارة البيئية املتكاملةسامية سعد جالل،  2 
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ابجلوانب البيئية أكثر أمهية لكونه ميثل حجر األساس لتشييد نظام  يعد التزام االدارة التزام اإلدارة: .1
 اإلدارة البيئية جيسد السياسة واألهداف البيئية للمنظمة ويهيئ التنظيم الالزم لتحقيق ذلك.

: إن العميل أو ابألحرى الزبون ابلنسبة إلدارة اجلودة البيئية الشاملة ال الرتكيز على العميل وإرضاؤه .2
فهومه التقليدي وإمنا توسع ليشمل أولئك األشخاص أو اهليئات ذات العالقة ابملنظمة الذين يستخدم مب

يؤثرون ويتأثرون بعملها ونشاطها والذين يطلق عليهم األطراف ذات املصلحة. فالبنوك واملؤسسات 
كما أن   التمويلية على سبيل املثال تضع يف شروط اقراضها للمؤسسات ضرورة دمج  االعتبارات البيئية

 املستهلك النهائي يبحث عن املنتجات الصديقة للبيئة مهما كان سعرها.
تعد مشاركة العاملني وبعض األطراف األخرى اخلارجية عامال رئيسيا يف  العمل اجلماعي داخل املنظمة: .3

ية من املسامهة يف تنفيذ إجراءات ومتطلبات حتقيق األهداف البيئية املرسومة وااللتزام بتطبيقات الوقا
 التلوث ومحاية البيئة..

إن أساس السياسة البيئية للمنظمة هو التحسني املستمر هلا، حيث يشمل كل  التحسني املستمر: .4
األنشطة املعتمدة يف املنظمة لتحقق التميز يف أدائها البيئي من خالل الكفاءة والفاعلية يف التعامل مع 

 القضااي البيئية املرتبطة ابملنظمة.
  ISO 14000 لبيئيةاالدارة ا رابعا: مواصفة       
من بني أهم األدوات اليت ميكن أن تعتمدها منظمات األعمال لاللتزام  14000ISOعترب مواصفة ت       

يزو نظام عرف املنظمة العاملية للتقييس اإلت منظمة. حيث، إذ تعمل على حتسني األداء البيئي للالبيئيةمبسؤوليتها 
خطيط البيئية على أنه جزء من النظام االداري الشامل الذي يتضمن اهليكل التنظيمي ونشاطات الت االدارة

جراءات والعمليات واملوارد املتعلقة بتطوير السياسة البيئية وتطبيقها ومراجعتها واملسؤوليات واملمارسات واإل
  2واحلفاظ عليها.

جمموعة متطلبات هتتم بتكوين نظام إدارة بيئية ميكن تطبيقه يف مجيع أنواع وأحجام  كما يشار إليها على أهنا       
أساسا إىل تدعيم عملية محاية البيئة ومنع التلوث أو توازنه وهي هتدف  .املنظمات ويتكيف مع خمتلف الظروف

                                                                                                                                                                                     
، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نظم إدارة اجلودة يف املنظمات االنتاجية واخلدميةيوسف حجيم الطائي، حممد عاصي العجيلي، ليث علي احلكيم،  1 

 .375،377، ص: 2009

 . 122، ص: 2007، دار املسرية، عمان، األردن، ISO14000 -نظم ومتطلبات وتطبيقات-إدارة البيئةجنم العزاوي، عبد هللا حكمت النقار، 2 
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املواصفة لبات مع احلاجات االقتصادية واالجتماعية إضافة إىل تسهيل عملية التطبيق من خالل مجع متط
        يف أي وقت.مراجعتها وحتديدها بشكل متزامن يسهل 

أبهنةا مواصةفات موثقةة تسةتدعي مةن املنظمةة املسةامهة يف احلفةاظ  14000ISO ةكما تعرف سلسلة مواصف       
على استخدام املواد األولية وإنتةاج ومعاجلةة وتصةريف الفضةالت اخلطةرية، وتسةتهدف السلسةلة حتقيةق مجلةة أهةداف 

 1أمهها:
 مساعدة املنظمات على إقامة نظام داخلي لإلدارة البيئية يضمن حسن التعامل مع القضااي البيئية. -
 ساعدة املنظمات على وضع األهداف والسياسات اخلاصة هبا يف جمال البيئة.م -
التةةزام املنظمةةات ابإلعةةالن عةةن سياسةةتها البيئيةةة وبشةةروط السةةالمة البيئيةةة أمةةام السةةلطات الرمسيةةة والةةزابئن والةةرأي  -

 العام.
 المة البيئية.تشجيع املنظمات يف سعيها للحصول على شهادات املطابقة من اجلهات املختصة بشأن الس -
  

دف إىل زايدة االهتمامةةةات البيئيةةةة يف كافةةةة جوانةةةب العمليةةةة االداريةةةة يف منظمةةةات األعمةةةال، وهةةةي كنظةةةام هتةةة       
مشةددا علةةى أمهيةة حتمةةل كةةل فةرد يف املنظمةةة املسةؤولية صةةوب البيئةةة واجملتمةع عةةن طريةق تةةوفري إطةةار عمةل تكةةون فيةةه 

الرئيسةةية لعمليةةة اختةةاذ القةةرارات. كمةةا يرمةةي هةةذا النظةةام إىل مسةةاعدة املنظمةةة يف  األهةةداف البيئيةةة إحةةدى املةةدخالت
علةى الةرغم مةن أن و  نني وإدارة املخاطر البيئية.اجناز عملياهتا يف ضوء األهداف احملددة، مبا يف ذلك التوافق مع القوا

تطبيةق متطلبةةات نظةةام اإلدارة البيئيةةة لةةيس إلزاميةةا عنةةد التعامةةل مةةع القضةةااي البيئيةةة نظةةرا للطوعيةةة يف تبةةين وتنفيةةذ هةةذا 
النظام، إال أن القوانني البيئية والضغوط التنافسية مارست دورا كبريا ومؤثرا يف توجه منظمات األعمةال صةوب ذلةك 

 النظام. 

لى ما تقدم ميكن وصف نظام اإلدارة البيئية أبنه جمموعة عناصر مرتابطة تشكل نظاما إداراي وأتسيسا ع       
ق فرعيا يبغي إدارة التأثريات البيئية الناجتة عن أنشطة املنظمة بصرف النظر عن حجم ونوع ذلك النشاط عن طري

وضمان التوافق مع القوانني البيئية وحتسني واحملافظة على السياسة البيئية  توفري إطار عمل تكاملي للتطوير والتنفيذ
  األداء البيئي.

                                                           
دراسةة حالةة يف الشةركة العامةة لصةناعة البطةارايت - ISO 14001تقومي مستتو  تنفيتذ متطلبتات نظتام اإلدارة البيئيتة:عبد اهلادي آل فيحان، سوزان عبد الغين البيايت،  د. ايثار 1

 .114، ص: 2008، جامعة، 70، جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد -1معمل اببل
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 : مدخل االبتكار األخضر لثاملطلب الثا
االبتكار فيما يتعلق ابلتنمية املستدامة ابالهتمام التام ابنعكاسات الصناعة على  تتميز أهداف اسرتاجتية       

احمليط واملتمثلة يف ارتفاع درجة احلرارة والتغري املناخي وضغوط اجياد موارد بديلة وتوفري منتجات وخدمات أقل 
 تلويثا واستنزافا للموارد. 

موضوع جدل كبري يف سنوات سابقة واليت عرفت إن هذه االنشغاالت ليست جديدة، فقد شكلت        
حدوث كوارث صناعية مضرة للبيئة وللمستهلكني والعناصر احليوية يف الطبيعة، لكن حلول تلك املشاكل مل تكن 
قابلة للتجسيد دون عمليات ابتكارية، مسحت مبعاجلة املشاكل املستعجلة كما فتحت تلك العمليات آفاق حنو 

عضالت األخرى، وابلتايل فقد تضمنت رزانمة االبتكار احلالية فيما يتعلق ابالستدامة القضاء على ابقي امل
مقسمة حول تشكيلة واسعة من املنتجات  ،لالبتكارحتدايت ترتكز عموما حول حتديد امكانيات معتربة 

 1واخلدمات، واليت ختص:
ة، نفاايت قابلة لالهالك منتجات جديدة وخدمات أكثر استدامة مثل: خالاي الوقود، الطاقة الشمسي -

 البيولوجي، عناصر عضوية، أنظمة ذات أثر سليب أقل على البيئة.
عمليات جديدة أو أكثر استدامة مثل: عملية حتويل ابستهالك أقل للطاقة، عمليات استخراج أبثر سليب  -

 .ل املاديةبدال من استخدام الوسائأقل، معاجلة الصفقات والعالقات بواسطة التعامالت االلكرتونية 
أسواق جديدة مرتكزة حول االنشغاالت البيئية مثل: مواد ومنتجات غذائية بيئية، خشب مرخص من قبل  -

 مديرايت أو منظمات خاصة حبماية الثروة الغابية واملائية، السياحة البيولوجية.
 مناذج تسويقية جديدة موجهة لتأطري املنتجات أو اخلدمات وتراعي عامل االستدامة.  -

واالبتكار األخضر يقع ضمن هذا التصور بوصفه الوسيلة األكثر فاعلية للتوصل إىل مفاهيم وأساليب        
ومنتجات جديدة تكون أوال أكثر استجابة للزابئن وبطريقة أسرع من املنافسني ومبا يزيد من القيمة احلقيقة 

 للمنتجات اخلضراء لقاء ما يدفعه الزابئن. 
 :إىل قع ضمن املفهوم الواسع الذي يتعلق ابالخرتاق عن طريق التوصلواالبتكار ي        
  عملية خضراء جديدة أو منتج أخضر جديد يكون مستداما مثل إدخال اخلالاي الشمسية لالستفادة من

طاقة الشمس املستدامة، أو أن يكون كفوءا بيئيا مقارنة ابلقدمي كما يف صناعة الزهور األملانية حيث طورت هذه 

                                                           
، أوراق عمل املؤمتر العلمي الدويل حول كبديل اسرتاتيجي حيقق التنمية املستدامة يف قطاع احملروقات: عرض حالة مؤسسة سوانطراك  االبتكارالطيب داودي، سالف رحال،  1 

  .726، ص: 2008أفريل  07/08التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة سطيف، اجلزائر، أايم 
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صناعة زراعة الزهور يف املياه والصوف الصخري وليس يف الرتبة من أجل خفض املواد املبيدة للحشرات ال
 واألعشاب واألمسدة واستجابة للوائح املقيدة اآلخذة ابلتزايد حول احلد من استخدام وإطالق  املواد الكيماوية.

  التعديل الذي أدخل على تكنولوجيات التحسينات على املنتجات احلالية لتكون أقل ضررا بيئيا كما يف
 احملركات إلنتاج حمركات صغرى تكون أكثر مالئمة لالستخدامات احملدودة وأقل تلواث واستهالكا للطاقة.

الكسب أي -أن االبتكار األخضر ميكن أن يقدم أدلة كثرية على كونه يعمل وفق مدخل الكسب والشك       
 & Porterأنه بقدر ما حيقق التحسني يف األداء الكلي للشركة فإنه حيسن األداء البيئي أيضا. وهذا ما حاول 

Linde :1إبرازه يف حديثهما عن االبتكار الودي بيئيا. والذي ميكن أن يؤدي إىل 
خفض تكاليف احلد أو إزالة التلوث الذي يلغى أو حيول إىل شيء ما ذا قيمة. وهذا ما ظهر يف  .1

التكنولوجيات اجلديدة الالحربية املطورة من قبل إحدى الشركات اليت مسحت ابالستخدام الكثيف للورق 
 .القابل للتدوير

 وارد.إنه يتجه حنو األسباب املتجذرة للتلوث من خالل حتسني انتاجية امل .2

 وإىل جانب ما تقدم فانه من املمكن حتديد اجملاالت األساسية لالبتكار األخضر كاآليت:
حيث أن االبتكار يف حاليت االخرتاق والتحسني يساهم يف إدخال منتجات جديدة أو  املنتج األخضر: -

حتسني املنتجات احلالية لتكون أقل ضررا وأكثر مالئمة للبيئة. ومثال ذلك الورق اخلايل من الكلور 
 والقابل للتدوير.

يات جديدة تكون حيث أن االبتكار األخضر يساهم يف تطوير تكنولوجيات أو عمل العملية اخلضراء: -
أقل ضررا ومالئمة للبيئة. كما يف استخدام التكنولوجيات النظيفة أو تلك اليت تتطلب طاقة وموادا أولية 

 أقل.
الذي يساهم يف إدخال املفاهيم اجلديدة وتطبيقاهتا اليت تعمل على حتسني البيئة  االبتكار التنظيمي: -

 أداؤها البيئي. الداخلية ومن مث أداء الشركة الكلي مبا يف ذلك 

ومع أن االبتكار األخضر قد قدم أدلة كثرية عن فاعلية استجابة رأس املال الفكري للمطالب البيئية، فان        
حىت اآلن. فاخلطوط اجلوية اليت تسعى هلا هناك حاالت مل يكن ابإلمكان التوصل إىل البديل االبتكاري األخضر 

الستخدام احلد األدىن من املواد الكيماوية لتنظيف الطائرات إستطاعت بريطانيا مثال استخدام املاء املضغوط بدال 
                                                           

 .459ص: مرجع سابق، ، املسؤولية البيئية يف منظمات األعمال احلديثة، جنم عبود جنم 1 
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من اثين كلوريد امليثاق ومزيج الفينول. وإن بعض املطارات تستخدم البواتسيوم عدمي التلوث لتنظيف املدرجات 
 لج، ويف املقابل الزالت تستخدم الغليكول امللوث يف معاجلة عدم التجمد يف الطائرات.من الصقيع والث

إن االبتكار األخضر يظل هو املصدر املتجدد للميزة التنافسية يف الشركات القائدة، وملجأ البد منه        
 ومستقبال.  متجددا قواي من أجل تكنولوجيا وعمليات ومنتجات خضراء جديدة وحمسنة حاضرا اومصدر 

 : مدخل التسويق األخضر رابعاملطلب ال
التسويق األخضر امتداد فلسفي للفكر التسويقي املتجدد واملتفاعل مع املستجدات االجتماعية يعترب        

بكل متغرياهتا من شروط ومسببات تستوجب التوقف عندها والتفاعل معها بنمط  والسلوكية، وما تفرضه البيئة
 .مع مصاحل اجملتمع أساسا وحمققا ألهداف التسويق اليت تعتمد هذا املنهج أيضاجديد  يتوافق 

نتيجة لتعرض املمارسات التسويقية جلملة من االنتقادات متركزت وميكن القول أن التسويق األخضر جاء ك       
االشهارية، وكذا حول فكرة سوء استخدام اآلليات التسويقية،كتضليل املستهلك من خالل الدعاية، واحلمالت 

منهج لرتشيد السلوك التسويقي ولغرس فهو ، واجملتمع املنتجات اليت يطرحها يف السوق واليت قد تلحق ضررا ابلبيئة
 كذلك األخالقية بصفة مستدمية يف النشاط اإلداري التسويقي.ملسؤولية االجتماعية والبيئية،  وتعزيز روح ا

 وال: تعريف التسويق األخضرأ       
مدخل إداري مبدع يهدف إىل حتقيق املوازنة ما بني حاجات الزابئن يعرف التسويق األخضر على أنه        

  1ومتطلبات البيئة وهدف الرحبية.
يتكون من مجيع األنشطة املصممة لتوليد وتسهيل عمليات التبادل هبدف تلبية   Polonskyويشري        

 2مع جتنب أن ال يكون هلا أدىن أثر ضار على البيئة الطبيعية. االحتياجات والرغبات االنسانية
هود اليت تبذهلا املنظمة اجلأن التسويق األخضر يتمثل إمجاال يف  Pride & Ferrell  ويرى كل من       

 3لتخطيط، ترويج وتسعري وتوزيع املنتجات غري الضارة بيئيا.
عملية دراسة اجلوانب االجيابية والسلبية لألنشطة التسويقية فتنظر إليه على أنه مجعية التسويق األمريكية أما        

 وأثرها على التلوث واستنفاذ املوارد الطاقوية وغري الطاقوية.

                                                           
 .49، ص: 2012، اثراء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، إسرتاتيجيات التسويق األخضر: تطبيقات، حاالت دراسية، دراسات سابقةاثمر البكري،  1 

2P.B. Singh, Dr Kamal K. Pandey, Green Marketing :Policies and Practices for Sustainable development, 
Integral Review- A Journal of Management, Volume5, June-2012 , p: 22. 
3 Pavan Mishra, Payal Sharma, Green Marketing in India : Emerging Opportunities and Challenges, Journal 
of Engineering, Science and Management Education/Vol.3,  2010, p: 9. 
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ويف نظرة أكثر مشوال، يشار إىل التسويق على أنه "مدخل نظمي متكامل يهدف إىل التأثري يف تفضيالت        
و التوجه إىل منتجات غري ضارة ابلبيئة وتعديل عاداهتم االستهالكية مبا ينسجم مع ذلك الزابئن بصورة تدفعهم حن

والعمل على تقدمي مزيج تسويقي متكامل قائم على أساس االبداع بشكل يرضي هذا التوجه حبيث يكون احملصلة 
 1كة."النهائية احلفاظ على البيئة، محاية املستهلكني وارضائهم وحتقيق هدف الرحبية للشر 

 وهذا املفهوم يركز على جمموعة من املبادئ األساسية واليت من أبرزها:       
  التسويق األخضر كمدخل نظمي، قائم على أساس تعديل استخدام املوارد الطبيعية واملواد األولية مبا

القائمة أساسا لتتطابق مع األهداف األساسية للتسويق  ينسجم مع املتطلبات البيئية وتعديل العمليات االنتاجية
األخضر تقليل التلف ابالنتاج وخفض مستوايت التلوث إىل أدىن درجة ممكنة وتقدمي خمرجات )منتجات هنائية( 
ال تضر ابلبيئة عند استخدامها، فضال عن إمكانية االستفادة من خملفاهتا من خالل إعادة مجعها معاجلتها 

 وتصنيفها.
  التأثري يف تفضيالت الزابئن، أي توعية الزبون أبمهية التسويق األخضر ومبدى فائدة تلك املنتجات

ابلنسبة له وللبيئة وله حق القرار واالختيار. فالزبون قد جيهل ماهية العملية االنتاجية الالزمة لتقدمي منتج ما، 
 ومدى ضررها للبيئة.

 التسويق األخضر يتطلب تعديل املزيج التسويقي بكافة عناصره  تقدمي املزيج التسويقي املالئم: إن مدخل
)املنتج، السعر، التوزيع، الرتويج( لذلك جيب أن يتم تصميم املزيج التسويقي بشكل مناسب ومتطابق مع أهداف 

 هذا املدخل.
 بني محاية البيئة واملستهلكني وإرضاء الزابئن وحتقيق هدف الرحبية، وهي الغاايت واألهداف  حتقيق املوزانة

األساسية ملدخل السويق األخضر، والشركة اليت تسطيع حتقيق مثل هكذا موازنة هي الشركة اليت تضمن استدامة 
 أعماهلا.

كيزها على القيام ابألنشطة التسويقية من الواضح أن كل هذه التعاريف تنسجم مع بعضها البعض يف تر        
ضمن التزام بيئي قوي وتوجه حنو تقدمي سلع صديقة للبيئة، والتأثري يف سلوكيات املستهليكني وعاداهتم 

  االستهالكية مبا ينسجم مع هذا التوجه، ومبا ال يتعارض مع األهداف الرحبية للمنظمة.

                                                           
 .52اثمر البكري، إسرتاتيجيات التسويق األخضر، مرجع سابق، ص:  1
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هو إال فلسفة رشيدة ملفهوم التسويق التقليدي،  ماق األخضر وكخالصة ملا تقدم ميكن القول أن التسوي       
ويعترب كأداة تسهم يف حتقيق وتعزيز مبادئ التنمية املستدامة على مستوى منظمات األعمال، ذلك ألنه يسعى 
لتحقيق املوازنة بني: حتقيق الربح ملنظمة األعمال، اشباع رغبات وحاجات املستهلك بصفة خاصة واجملتمع بصفة 

 امة وكذلك محاية البيئة.ع

 التسويق األخضر أمهيةاثنيا:        
  1تكمن أمهية التسويق األخضر يف النقاط التالية:  
من املتوقع أن ينتج منهج التسويق األخضر آفاق جديدة وحصص سوقية مغرية  إرضاء حاجات املالكني: -

أمام املنظمة، مما يتيح هلا اجملال لتجنب املنافسة التقليدية، وابلتايل حتقيق ميزهتا التنافسية، وهذا الوضع 
تلبية التنافسي سيساعدها على حتقيق مكاسب وأرابح أعلى، فضال عن اكتساب مسعة جيدة يف اجملتمع و 

 حاجات املالكني.
على تقدمي منتجات صديقة للبيئة يدفع  حتقيق األمان يف تقدمي املنتجات وإدارة العمليات: إن الرتكيز -

املنظمة لرفع كفاءهتا اإلنتاجية، مما خيفض من مستوايت التلف والتلوث البيئي الناجم عن نشاطها 
د تفضي إىل دفع تعويضات للمتضررين، وإاثرة اإلنتاجي، فضال عن جتنب املالحقات القانونية، اليت ق

 مجعيات البيئة ومحاية املستهلك.
يساعد االلتزام البيئي للمنظمة على كسب التأييد االجتماعي هلا و على   :القبول االجتماعي للمنظمة -

 توطيد عالقاهتا مع عمالئها احلاليني وكسب عمالء جدد مستقبال. 
اخلضراء للمالحقات القانونية، وأتييد اجملتمع هلا يضمن للمنظمة  جتنب املنظمة دميومة األنشطة: إن -

    البقاء واالستمرار بل والتميز يف سوق األعمال.

وعليه ميكن القول أن التسويق األخضر يتمحور حول التزام منظمات األعمال ابلتعامل ابلسلع الصديقة 
للبيئة والقيام ابألنشطة التسويقية يف إطار االلتزام القوي ابملسؤولية البيئية وضمن ضوابط حمددة للمحافظة على 

 البيئة الطبيعية وعدم إحلاق الضرر هبا.

                                                           
، امللتقى الدويل الثاين حول: األداء املتميز للمنظمات التسويق األخضر: بني األداء التسويقي واألداء البيئي للمؤسسات االقتصاديةمسرية صاحلي، مداخلة بعنوان:  1 

 .413-412، ص: 2011نوفمرب  23-22الطبعة الثانية: منو املؤسسات واالقتصادايت بني حتقيق األداء البيئي، املنعقد جبامعة ورقلة يومي  واحلكومات،
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سبق ميكن النظر إىل التسويق على أنه ترمجة أخالقية ملتطلبات املسؤولية االجتماعية والبيئية  أتسيسا على ما       
 للتسويق.

 اثلثا: املزيج التسويقي       
إن عناصر املزيج التسويقي األخضر هي ذاهتا العناصر التقليدية )املنتج، السعر، التوزيع، الرتويج( ، إال أن        

 .ب صياغة هذه العناصر وإدارهتااالختالف هو يف أسلو 
وهو تقدمي املنتجات اخلضراء للعمالء مع ضرورة متابعة هذه املنتجات خالل مراحل دورة املنتج األخضر:  -

حياهتا لضمان استخدامها ضمن التوجه البيئي. أي أن املنتج األخضر هو تلك السلع واملنتجات اليت 
 .احملتوايت واألغلفة أو كالمهاتتصف ابلكثري من الصحة البيئية يف 

اضافة سعرية بسبب التكاليف االضافية اخلاصة جبعل املنتج  السعر األخضر: حتمل املنتجات اخلضراء -
صاحلا من الناحية البيئية، ألن املنتجات اخلضراء عادة ما تتطلب جهودا وتكاليف كبرية يف جمال البحث 

مبا ينسجم مع هدف االستخدام الكفؤ للطاقة وتقليل التلف والتطوير. والتعديل يف األساليب االنتاجية 
 1.يةوالضياع يف استعمال املوارد األول

التوزيع األخضر: يتمثل يف استخدام منافذ توزيع تتعامل ابملنتجات اخلضراء ومالئمة للمستهلكني من  -
إضافية تتمثل يف  حيث سهولة الوصول إليها. كما أتخذ قنوات التوزيع من منظور التسويق األخضر صفة

إمكانية إسرتجاع خملفات املنتج بعد االستهالك وإعادة إدخاهلا يف العملية االنتاجية من أجل اعادة 
 تدويرها أو إعادة استعماهلا.

الرتويج األخضر: ويشمل كافة األنشطة الرتوجيية ضمن التوجه البيئي مع الرتكيز على الناحية االرشادية  -
عالانت وامللصقات البيئية واملعلومات االرشادية خبصوص االستخدام اآلمن للمستهلكني من خالل اإل

للمنتجات اخلضراء. فالرتويج األخضر حيمل يف طياته عدة أشكال مثل االعالن األخضر واملتثمل يف 
االعالن الذي تتبناه املنظمة لنقل توجهها البيئي من خالل رسالتها االعالنية إىل مجهورها املستهدف، 

ز على ترويج قيم وثقافة االستهالك األخضر كما يراعي اخلصوصية الدينية والثقافية للمجتمع. وفيما ويرك
خيص امللصقات البيئية فهي نوع من العالمات املستعملة لتقدمي ضماانت للزبون أبن املنتجات احلاملة 

  2.لتلك العالمة تتطابق مع املعايري البيئية

                                                           

 .89، ص: 2007دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، التسويق األخضرأمحد نزار النوري، اثمر البكري،  1 
 .91ص: مرجع سابق، البكري، التسويق األخضر،  اثمر 2 
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كن القول أن االختالفات األساسية بني املزيج التقليدي واملزيج التسويقي األخضر، وبناءا على ما تقدم مي       
ترتكز يف اهلدف املنشود منه، إذ أن املزيج التسويقي األخضر يعد ذو هدف واسع وأمشل كونه يعمل على حتقيق 

 .أهداف بيئية واجتماعية ابإلضافة إىل اهلدف التقليدي املتمثل ابلنمو وزايدة املبيعات

 رابعا: سلسلة القيمة اخلضراء       
منوذجه الذي ميثل  Michael Porterعندما طرح  1985يرجع مصطلح سلسة القيمة إىل عام        

الطريق الذي ختتطه املنظمة يف تعاملها مع الزبون وحتقيق رضاه، عرب األنشطة اليت تعتمدها لدعم منتجاهتا يف 
السوق. وهي تعبري بذات الوقت عن حتليل البيئة الداخلية التسويقية ملنظمة األعمال واليت تتضمن أنشطة متعددة 

 .1حتقيق قيمة مضافة للزبون يوضحها الشكل املوايل واهلادفة إىل
وبعيدا عن شرح مضامني هذه السلسلة واليت نشري إىل كوهنا متكونة من جمموعتني من األنشطة الرئيسية        

والداعمة وهتدفان إىل حتقيق عمل مشرتك ومتكامل ابجتاه حتقيق هامش لقيمة مضافة من جممل األعمال املتحققة 
 ستهدف. ابجتاه الزبون، واليت تنصب حنو تقدمي املنتج وإيصاله إىل السوق امل

إن سلسلة القيمة تسمى بشكل مرادف أيضا بسلسلة التجهيز واليت يعرب عنها بكافة الوحدات التنظيمية        
اليت تؤدي وتدعم األنشطة املتعلقة بتقدمي املواد األولية وحتويلها إىل مكوانت أو منتجات اتمة الصنع وتقدميها إىل 

على أهنا كافة األنشطة املرتبطة بتدفق ومناقلة السلع واملواد األولية إىل الزابئن. وعليه ميكن تعريف سلسلة القيمة 
 2املستهلك أو املستخدم النهائي ابإلضافة إىل تدفق املعلومات ما بني األدىن واألعلى ضمن السلسلة.

ضراء، أما على مستوى التسويق األخضر فان سلسلة القيمة تعتمد بشكل جوهري يف القناة التسويقية اخل       
لكوهنا تنصب حنو ايصال املنتج األخضر بشكله وخصائصه املطلوبة إىل الزبون املستهدف وعلى وفق االعتبارات 
البيئية. وعلى ضوء ذلك فقد عرفت سلسلة القيمة اخلضراء على أهنا: "الطريق املعتمد يف حتقيق االبداع ابإلدارة 

  Narasimhan & Carterكما عرفاها   3بارات البيئية".والشراء يف منظمات األعمال ومبا يتوافق مع االعت
على أهنا "األنشطة اليت تتضمن ختفيض االستهالك للمواد وإعادة التدوير وإعادة االستخدام ومبا حيقق االستدامة 

ويشري هذين التعريفني إىل توصيف لشبكة من اجملهزون واملوزعون واملستهلكون وتضم أيضا اجراءات 4للمواد".
                                                           

 .445ص:  ،إسرتاتيجيات التسويق األخضر، مرجع سابقاثمر البكري، 1 

 .446املرجع نفسه، ص: 2 
 .446ص: ، املرجع نفسه 3 
 .446نفسه، ص:  املرجع 4 
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يب النقل املعتمدة ما بني اجملهزون وابجتاه الزابئن وأخذ بعني االعتبار التأثريات اليت حتدثها على البيئة يف كل وأسال
 أنشطتها املتعلقة ابملخزون، النقل، االستعمال، التخلص من النفاايت...اخل.

 تنصب على إحداث أتثريا إن اهلدف من ختضري سلسلة القيمة هو الرتويج لنماذج األعمال والتقنيات اليت       
 أقل سلبيا على البيئة الطبيعية ويف كافة مراحل حلقة القيمة. 

وعليه فان حلقة القيمة ميكن شطرها إىل نصفني: األول يتمثل يف حترك املواد األولية لتكون منتج يتم عرضة        
للبيع، وينتهي ابستهالكه أو استخدامه وليبدأ النصف الثاين من حلقة القيمة وهو يف كيفية اسرتداد تلك املواد 

تحققة يف هذه السلسلة أو احللقة هو يف ما ميكن حتقيقه العادة معاجلتها لتكون مادة جديدة. وعليه فان القيمة امل
ة، واليت تقوم يف اجناز عمل مبدع لتحويل الشيء )املواد والسلع( إىل لمن اضافة يف كل خطوة من خطوات السلس

 ويل النفاايت إىل مواد جديدة.  شيء أخر ذا قيمة أخرى، وكما يف حت
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 خالصة الفصل: 

يف هذا الفصل إىل خمتلف املداخل واملقارابت اليت ميكن من خالهلا أخلقة رأس املال الفكري وفقا ملا  لقد تطرقنا        
 يلي:  تقتضيه التنمية املستدامة خلصنا إىل ما

أخلقة رأس املال الفكري يف منظمات األعمال تتطلب إعادة النظر يف األساليب والنظم اإلدارية املعتمدة  أن -
 وحتديد املبادئ واملعايري األخالقية اليت جيب أن يسري وفقها منهج األعمال.

  سوق األعمال.أخلقة رأس املال الفكري ميزة تنافسية مستدامة تكفل ملنظمات األعمال التميز والبقاء يفتعترب  -
تعد املسؤولية االجتماعية والبيئية من بني أهم املداخل اليت ميكن اعتمادها ألخلقة رأس املال الفكري وفقا ملا  -

 تقتضيه متطلبات التنمية املستدامة.
إن االنتقال من والتحول من النموذج الواحد )االقتصادي البحت( واملعيار الواحد )تعظيم الربح( إىل النموذج  -

البيئي( ال ميكن أن جيسد ما مل يكن وفق رؤية اسرتاتيجية تقوم -االجتماعي -املتوازن )االقتصادي -ملتعددا
 على املبادئ واملعايري األخالقية.

ن التنمية املستدامة كمنهج عمل جيسد قيما جديدة ال ميكن أن يفعل دون رؤية معرفية متجددة ومرنة هلا قدرة إ -
طور والتغيري. وهكذا فان رأس املال الفكري ميكن أن يوفر القاعدة األساسية التكيف مع بيئة سريعة الت

 لتحقيق وتعزيز التنمية املستدامة من خالل جمموعة من اآلليات إلدارته يدخل يف إطارها البعد األخالقي.
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 متهيد: 

بعد التطرق يف الفصلني السابقني إىل األسس النظرية املتعلقة مبتغريات الدراسة، وطرح خمتلف املقارابت         
رأس املال الفكري يف ظل متطلبات التنمية املستدامة، أييت هذا الفصل  اليت ميكن االستفادة منها كمحاولة ألخلقة

أبخلقة رأس املال الفكري وابلتنمية املستدامة  التطبيقي كمحاولة ملعرفة مدى إهتمام والتزام شركة ليند غاز اجلزائر
 مية املستدامة. وكيف ميكن ألخلقة رأس املال الفكري يف شركة ليند غاز اجلزائر أن تساهم يف تعزيز التن

هذا الفصل عرضا شامال إلجراءات الدراسة امليدانية اليت قامت هبا الباحثة لتحقيق أهداف  تناولسي        
الدراسة، حيث يتضمن منهجية الدراسة وجمتمعها، وعينتها، واملصادر املستخدمة جلمع البياانت واملعلومات 

دق األداة وثباهتا، وأساليب املعاجلة اإلحصائية اليت مت االعتماد وكيفية إعدادها وتطويرها وإجراءات التأكد من ص
عليها يف حتليل البياانت واختبار الفرضيات للوصول للنتائج اليت تشخص واقع الظاهرة قيد الدراسة. وذلك من 

 خالل املباحث التالية: 

 منهجية الدراسة املبحث األول:
 عرض وحتليل البياانت املبحث الثاين:      
 إختبار ومناقشة الفرضيات املبحث الثالث:           
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 منهجية الدراسةاملبحث األول: 

إذ يتضمن منهجية الدراسة  ة،يتناول هذا املبحث وصفا للمنهجية املستخدمة يف إجراء هذه الدراس       
كما يتضمن الطرق املتعبة يف مجع البياانت   وجمتمعها وعينتها، وكذلك أداة مجع البياانت ومدى ثباهتا وصدقها،

 حتليل البياانت اليت مت احلصول عليها.املعتمد عليها يف عملية واألساليب اإلحصائية 

 جمتمع وعينة الدراسةاملطلب األول: 

 أوال: جمتمع الدراسة       
تعترب شركة ليند غاز اجلزائر أحد أهم املؤسسات الكربى اليت تنشط يف االقتصاد الوطين، واليت تعمل على        

 تدعيمه مبختلف الغازات الصناعية والطبية. 
يف عهد االستعمار  Air liquideيعترب أول دخول إلنتاج الغازات الصناعية إىل اجلزائر على يد شركة        

حيث كانت تضم هذه الشركة ثالثة مصانع، مصنع يف مدينة ورقلة، 1على وجه التحديد. 0691الفرنسي يف سنة 
مصنع يف مدينة اجلزائر، ومصنع يف مدينة وهران. وبقيت هذه املصانع الثالث متارس نشاطها يف إنتاج الغازات 

للحديد والصلب ، أين مت أتميم مصانع هذه الشركة من طرف الشركة الوطنية 0691الصناعية إىل غاية سنة 
SNS  واليت كانت آنذاك حتت وصاية وزارة الصناعة والطاقة وكان ذلك ضمن التحوالت اليت شهدها االقتصاد

املعتمد من طرف السلطات اجلزائرية آنذاك، ومتت عملية  2الوطين يف بداية السبعينات، يف إطار التوجه االشرتاكي
بسهولة من طرف الشركة الوطنية للحديد والصلب وذلك  Air liquideالتأميم عن طريق شراء مصانع شركة 

 يف أتميم أهم نشاط اقتصادي يف الدولة، وهو قطاع احملروقات. 0690ألن السلطات اجلزائرية جنحت سنة 

تسري نشاط إنتاج الغازات الصناعية بشكل احتكاري حتت وصاية  SNSوبقيت شركة احلديد والصلب        
مث حتولت الشركة إىل وصاية وزارة الصناعات الثقيلة من  0691إىل غاية  0691وزارة الصناعة والطاقة من سنة 

 3حيث كانت عملية التسيري تتم وفق التسيري االشرتاكي للمؤسسات. 0611إىل غاية سنة  0696سنة 

                                                           
1Manuel assurence qualité, p : 01. 
2 Manuel assurence qualité, p : 02. 
3 M. E. Benissad, Economie du développement de l’Algérie, OPU, Alger,  1986,  p : 131. 
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كمحاولة إلصالح املؤسسة   3891ضى عملية إعادة اهليكلة اليت قامت هبا السلطات اجلزائرية سنة ومبقت       
اجلزائرية اليت كانت تتخبط يف مشاكل كبرية جدا نتيجة للمركزية يف التسيري قسمت الشركة الوطنية للحديد 

 إىل تسع مؤسسات مستقلة ماليا وتنظيميا:  0611جانفي  10املؤرخ يف  11/11والصلب مبقتضى املرسوم رقم
 املؤسسة الوطنية لرتويج منتجات احلديد والصلب .3
 املؤسسة الوطنية لدراسة مشاريع احلديد والصلب والعدانة .2
 املؤسسة الوطنية الجناز أشغال احلدادة والعدانة .1
 املؤسسة الوطنية لتحويل املنتجات الطويلة  .4
 املؤسسة الوطنية للرزم املعدنية  .5
 املؤسسة الوطنية للغازات الصناعية  .6
 املؤسسة الوطنية لالسرتجاع بوسط البلد .7

حتت وصاية وزارة الطاقة والصناعات  (ENGI)وهكذا نشأت املؤسسة الوطنية للغازات الصناعية        
 الكيمياوية والبرتوكمياوية.

من رأمساهلا لصاحل اجملموعة  %66تنازلت املؤسسة اجلزائرية للغازات الصناعية عن  11/19/1119ويف        
بشرط التدخل يف أي قرار يضر مبصلحة العمال، أو املصاحل  %14العاملية األملانية ليند للغازات وبقيت حتتفظ ب

 .  Linde Gaz Algérieتغيري هيكل الوحدات وفقا ملتطلبات الشراكة، وأصبحت حتت اسم  الوطنية، حيث مت
امهة برأمسال قدره دج، وهي متواجدة يف مجيع أحناء الوطن من خالل شبكة هي تندرج حتت شركة املس       

 .وحدات: اجلزائر، عنابة، قسنطينة، رغاية، وهران، البويرة، سيدي بلعباس، أرزيو، سكيكدة 10تتكون من 
 وورقلة. 
تضمن شركة ليند غاز اجلزائر إنتاج وتوزيع خمتلف الغازات الصناعية والطبية واليت تعترب ذات أمهية         

لالقتصاد الوطين، فهي تستخدم يف قطاع احملروقات والصناعات البرتولية والصناعات البرتوكيمياوية، كما تستخدم 
ت املستخدمة للخدمات الصحية.كما تزود يف قطاع الصحة حيث تزود املستشفيات ابألكسجني وغريه من الغازا

قطاع التعليم، معاهده وجامعاته ابلغازات الصناعية الالزمة للتعليم والبحث العلمي، إضافة إىل القطاع الفالحي 
 والصناعات الغذائية.
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وسيتم تطبيق ويتمثل جمتمع الدراسة يف كافة االداريني العاملني ابملديرية العامة لشركة ليند غاز اجلزائر،        
 موضوع الدراسة على هذه الشركة ابعتبارها شركة أجنبية فاعلة يف جمال التنمية املستدامة.  

 اثنيا: عينة الدراسة        
 يف شركةالعليا واملتوسطة العاملني يف املستوايت االدارية مجيع االطارات واملسؤولني  الدراسة من عينة لفتأت       

الدراسة وذلك  عينةعلى مجيع أفراد  ةانستبحيث مت توزيع اإل ( إطار،51) ليند غاز اجلزائر والبالغ عددهم
ستبانة، أي أن نسبة ( إ45)ابستخدام طريقة احلصر الشامل جلمع البياانت الالزمة للبحث. وقد مت اسرتداد 

ها أو يتلعدم صالحنظرا استباانت  (81) عمليت التدقيق والفرز مت استبعاد. وبعد %94.88 االسرتداد بلغت
، %78.24أي أن بلغت نسبة االستجابة ( مفردة 42) عدم اكتمال تعبئتها، وبذلك استقرت العينة على

 ( جمموع االستباانت املوزعة واملسرتدة والصاحلة للتحليل اإلحصائي.86ويوضح اجلدول رقم )
 املوزعة واملسرتدة والصاحلة للتحليل اانتجمموع االستبيبني : ( 60اجلدول )

 النسبة املئوية العدد 

 %388 51 االستباانت املوزعة 

 % 94.88 45 االستباانت املسرتدة

 %78.24 42 االستباانت الصاحلة للتحليل 
 املصدر: من إعداد الباحثة.

 املطلب الثاين: أسلوب الدراسة 

 أوال: منهج الدراسة       
إبتباع املنهج الوصفي يف عرض البياانت، واملنهج  التحليلي يف حتليل نتائج الدراسة اليت  الباحثة لقد قامت       

هدفت إىل معرفة مدى مسامهة أخلقة رأس املال الفكري يف شركة ليند غاز اجلزائر يف تعزيز مبادئ التنمية 
 املستدامة.
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 جماالت الدراسةاثنيا:        
 2834مشلت الدراسة شركة ليند غاز اجلزائر مكانيا، أما زمانيا فقد امتدت الدراسة من أواخر شهر جوان        

إىل هناية شهر سبتمرب من نفس السنة، وذلك لصعوبة الوصول إىل كافة االطارات نظرا لتنقلها الدائم بني خمتلف 
 جه. الوحدات اخلاصة ابلشركة واملتواجدة يف خمتلف أحناء الوطن وخار 

  مصادر مجع البياانتاثلثا:        
 مت االعتماد يف هذه الدراسة يف عملية مجع البياانت على املصادر التالية:        
املصادر األولية: وهي البياانت اليت مت احلصول عليها من خالل االستبانة اليت مت اعتمادها كأداة رئيسية  .أ

الغرض، وقد غطت كافة اجلوانب اليت تناوهلا االطار النظري هلذه الدراسة، واليت صممت خصيصا هلذا 
والتساؤالت والفرضيات اليت استندت عليها الدراسة احلالية، حيث مت توزيع االستباانت على عينة من 

 االطارات العاملة يف شركة ليند غاز اجلزائر من خالل الباحثة شخصيا.
ل عليها من املصادر املكتبية لوضع االطار النظري هلذه املصادر الثانوية: وهي البياانت اليت مت احلصو  .ب

الدراسة واليت مشلت على الكتب واملراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدورايت واملقاالت والتقارير، 
 وكذلك األحباث والدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة والبحث واإلطالع يف مواقع االنرتنيت.

 وبعض املسؤولني العاملني يف شركة ليند غاز اجلزائر. حيث متت مقابلة مدير املوارد البشرية املقابلة:  .ت

 املطلب الثالث: أداة الدراسة 

ستبانة اليت مت اعدادها من قبل الباحثة مستعينة آبراء املشرفني، وأراء بعض متثلت أداة الدراسة يف اإل       
  املختصني يف اجملال.

واليت عينة الدراسة فراد ألالشخصية  ة من قسمني رئيسني متثل القسم األول ابلبياانتتكونت اإلستبانحيث        
يف حني متثل القسم الثاين من اإلستبانة  .، اخلربة(املستوى الوظيفيالتعليمي،  اجلنس، العمر، املستوىيف )متثلت 

وتكون  ملال الفكري يف تعزيز التنمية املستدامة.مبقياس الدراسة الذي يهدف إىل دراسة مدى مسامهة أخلقة رأس ا
 هذا القسم من حمورين رئيسني على النحو اآليت: 

احملور األول املتعلق ابملتغري املستقل)أخلقة رأس املال الفكري(: وجاء هذا احملور لقياس مستوى التزام شركة  -
  ( عبارة.18ليند غاز اجلزائر أبخلقة رأس املال الفكري، وتكون من )
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احملور الثاين املتعلق ابملتغري التابع)التنمية املستدامة(: وجاء هذا احملور ملعرفة وقياس مستوى التزام الشركة  -
 ( عبارة مقسمة على ثالث أبعاد وهي: 22بتحقيق أبعاد التنمية املستدامة، حيث تكون من عبارة )

 عبارات.( 86من ) البعد االقتصادي ويتكون .3
 عبارات.( 87من ) ويتكونالبعد االجتماعي  .2
 عبارات.( 88) ويتكون من البعد البيئي  .1

م، ويعرف مبقياس ليكرت، ويف هذه 3812صممت استبانة الدراسة تبعا للمقياس الذي وضعه العامل عام و        
الدراسة مت اعتماد املقياس اخلماسي الذي يعطي مخسة اجاابت لكل عبارة من عبارات االستبانة، حيث تعرض 

ارات االستبانة على املبحوثني ومقابل كل فقرة مخس اجاابت حتدد مستوى موافقتهم عليها، وتعطى فيه عب
 : التايل االجاابت أوزاان رقمية متثل درجة االجابة على الفقرة، كما هو موضح ابجلدول

 ( : يبني مقياس أداة الدراسة60اجلدول رقم )

 غري موافق متاما موافقغري  ال أدري موافق موافق متاما اإلجاابت

 3 2 1 4 5 الدرجات
 ابالعتماد على سلم ليكارت. املصدر: من إعداد الباحثة

 املطلب الرابع: صدق وثبات أداة الدراسة 
 أوال: الصدق الظاهري لألداة        

بعد تصميمها وتطويرها وفقا ملا  ،وهي االستبانة لتحقق من الصدق األويل ألداة الدراسةقامت الباحثة اب
عرضها على جمموعة من احملكمني واملتخصصني يف اجملال للحكم على  وذلك من خاللتقتضيه متغريات الدراسة، 

مدى صالحيتها كأداة جلمع البياانت، ومت إجراء التعديالت املقرتحة من قبل احملكمني واألساتذة املختصني قبل 
( املرفق يبني منوذج االستبانة كما مت توزيعه على 83ند غاز اجلزائر، وامللحق رقم )توزيعها على إطارات شركة لي

 املبحوثني.
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 اثنيا: صدق االتساق الداخلي وثبات األداة        
ختبار أن االستبانة تقيس العوامل املراد قياسها، والتثبت من صدقها، قامت الباحثة اب التأكد من من أجل       

ابستخدام معامل كرونباخ ألفا.             االتساق الداخلي ملعرفة مدى االعتمادية على أداة مجع البياانت 
وذلك ألن اختبار كرونباخ ألفا يعتمد على اتساق أداء الفرد من عبارة إىل أخرى، وهو يشري إىل قوة االرتباط 

معامل  إضافة إىل ذلك فان معامل كرونباخ ألفا يعطي تقديرا للثبات. حيث بلغ والتماسك بني عبارات الدراسة،
تدل على قدرة األداة على ( وهي نسبة مقبولة وذات اعتمادية عالية 0.95حسب اختبار كرونباخ ألفا )الثبات 

 الدراسة متغريات ( معامالت الثبات جلميع 89، ويوضح اجلدول رقم )حتقيق أغراض الدراسة
 (: يبني معامالت ثبات االستبانة الكلية60ل رقم)اجلدو 

 االستبانة الكلية اجلزء اخلاص ابلتنمية املستدامة اجلزء اخلاص أبخلقة رأس املال الفكري 

 8.85 8.81 8.82 معامل الثبات
 spss 19ابالعتماد على خمرجات التحليل بواسطة من إعداد الباحثة املصدر: 

( أن معامالت الثبات جلميع متغريات الدراسة مقبولة، وهي أكرب من 89من اجلدول رقم) يالحظ       
( وهي نسبة ثبات عالية جدا ميكن االعتماد 8.85( حيث بلغ معامل الثبات لكافة فقرات االستبانة )8.78)

 عليها يف الدراسة امليدانية.  

 املطلب اخلامس: أساليب املعاجلة االحصائية املستخدمة
 أساليب حتليل البياانت أوال:        

يف عملية التحليل واختبار الفرضيات واستخدام الوسائل  spssمت االعتماد على برانمج احلزمة االحصائية        
 االحصائية التالية: 

عينة الدراسة حول أفراد االحصاء الوصفي: متثل الوسط احلسايب واالحنراف املعياري، وذلك لوصف أراء  .3
متغريات الدراسة ولتحديد أمهية العبارات الواردة يف االستبانة، وكذلك االحنراف املعياري لبيان مدى 

 تشتت االجاابت عن قيم وسطها احلسايب.
اختبار كرونباخ ألفا: وذلك لقياس اتساق جماالت أداة الدراسة املستخدمة يف قياس املتغريات اليت  .2

 اسة.اشتملت عليها الدر 
 املتغري املستقل ابملتغري التابع  رتباط: ملعرفة درجة ارتباط متغريات الظاهرة،معامل اال .1
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تعرب عن وجود معادالت ومناذج االحندار: وهي من أهم املقاييس اليت اعتمد عليها يف الدراسة، حيث  .4
 دامة.ملدى مسامهة أخلقة رأس املال الفكري يف تعزيز التنمية املستالداللة االحصائية 

معامل التحديد: واستخدم لقياس مدى مسامهة املتغري املستقل يف املتغري التابع، ويبني لنا النسبة اليت يؤثر  .5
 هبا املتغري املستقل على املتغري التابع حيث كلما كانت هذه النسبة كبرية كلما كانت املسامهة أكرب،

 وتعزى النسبة املتبقية ملتغريات أخرى خارج الدراسة وكذا للخطأ العشوائي. 
 أثر املتغريات املسقلة على املتغري التابع.لقياس (: ANOVAحتليل التباين األحادي ) .6

 حتديد األمهية النسبية اثنيا:        
مت تقسيم األمهية النسبية للمتوسطات احلسابية املتعلقة إبجاابت فقرات أداة الدراسة إىل ثالث مستوايت،        

  3.11= 4/1= 3/1-5حيث حيتسب طول الفئة  كما يلي: طول الفئة= 
 (: يبني حتديد األمهية النسبية60اجلدول رقم )

 األمهية النسبية احلد األعلى احلد األدىن

 منخفضة 2.11 3

 متوسطة 1.67 2.14

 مرتفعة 5 1.69
 من إعداد الباحثةاملصدر: 
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 وصف أفراد العينة ومتغريات الدراسةاملبحث الثاين: 

وايت التزام أفراد العينة عينة الدراسة، وعرض مستفراد سيتم يف هذا املبحث وصف املتغريات الشخصية أل        
 املتغري املستقل واملتغري التابع يف الشركة حمل الدراسة، وصوال إىل اختبار الفرضيات.أببعاد 

 املطلب األول: النتائج املتعلقة بوصف خصائص عينة الدراسة 
 أوال: توزيع عينة الدراسة وفق متغري اجلنس       
من عينة الدراسة  %48.5 وأنمن عينة الدراسة من الذكور،  %58.5 أن( 38رقم ) اجلدولمن بني تي       

 وهذا يدل على أن معظم أفراد عينة الدراسة هم من الذكور. من اإلانث.
 توزيع عينة الدراسة حسب متغري اجلنس(: يبني 06)رقم اجلدول

 النسبة املئوية التكرار اجلنس 

 %58.5 25 ذكر

  %48.5 37 أنثى

 %388 42 اجملموع
 spss 19ابالعتماد على خمرجات التحليل بواسطة من إعداد الباحثة املصدر: 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغري العمراثنيا:        
، سنة فأكثر 48 من عينة الدراسة تراوحت أعمارهم من %48.5أن ( 33)يبني اجلدول رقم        

ن عينة الدراسة تراوحت م %23.4، وسنة 15إىل  18من عينة الدراسة تراوحت أعمارهم من  %26.28و
. ويتضح من خالل النسب املذكورة سنة 48إىل  15تراوحت أعمارهم من  %33.8سنة و18أقل من أعمارهم 

على الفئة اليت ترتواح أعمارها من ، وهذا يدل على أن الشركة تعتمد سنة فأكثر48أن معظم أفراد العينة من الفئة 
 ملستوايت العليا واملتوسطة. لشغل الوظائف االدارية يف اسنة فأكثر  18
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 عمرتوزيع عينة الدراسة حسب متغري اليبني  (: 00اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار الفئات العمرية

 %23.4 88 سنة18أقل من 

 % 26.28 33 سنة 15إىل  18 من 

 %33.8 85 سنة  48إىل 15من 

 %48.5 37 سنة فأكثر 48

 %388 42 اجملموع
 spss 19ابالعتماد على خمرجات التحليل بواسطة من إعداد الباحثة  املصدر:

 توزيع عينة الدراسة حسب متغري املؤهل العلمياثلثا:        
من عينة  %23.4، وهو جامعي من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي %79.6أن  (32) يبني اجلدول رقم       

. وهذا يبني أن مؤهله العلمي متوسط أو إبتدائيوال يوجد من أفراد العينة من ، اثنويالدراسة مؤهلهم العلمي 
جودة أفراد عينة الدراسة مما ، وهو يعترب مؤشر هام جدا يدل على الشهادة اجلامعيةمجيع أفراد العينة هم من محلة 

 يؤدي إىل مصداقية أفضل.
 متغري املؤهل العلمي توزيع عينة الدراسة حسب(: يبني 01)دول رقم اجل

 النسبة املئوية التكرار املؤهل العلمي

 %23.4 88 اثنوي

 %79.6 11 جامعي

 %388 42 اجملموع
 spss 19ابالعتماد على خمرجات التحليل بواسطة من إعداد الباحثة املصدر: 

 اخلربة توزيع متغري الدراسة حسب متغري رابعا:        
 %.13أن ، و أقل من مخس سنواتعينة الدراسة بلغت خربهتم من % 36.7أن  (31)يبني اجلدول رقم        

 38من  من عينة الدراسة بلغت خربهتم %23.4أن ، و سنوات 38إىل  5 عينة الدراسة بلغت خربهتم منمن 
. وهذا يدل على أن أفراد العينة سنة فأكثر 35من عينة الدراسة بلغت خربهتم من  %.13وأن  سنة، 35إىل 
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توفر عنصر اخلربة واإلملام حيث  جيد إىل حد ما يدل، وهذا مؤشر مناسبة يف جمال وظيفتهم احلالية ون خربةميتلك
 إجيااب. مما قد ينعكس على نتائج الدراسة ل بطريقة صحيحة لدى أفراد العينةابملعارف واملهارات الالزمة ألداء العم

 متغري اخلربة توزيع عينة الدراسة حسب(:يبني 01)دول رقم اجل

 النسبة املئوية التكرار اخلربة

 % 36.6 87 سنوات5أقل من 

 %13.8 31 سنوات38- 5من 

 %23.4 88 سنوات 35إىل  38من

 %13.8 31 فأكثر ةسن35

 %388 42 اجملموع
 spss 19ابالعتماد على خمرجات التحليل بواسطة من إعداد الباحثة املصدر: 

 ملسمى الوظيفيالدراسة حسب متغري اتوزيع عينة خامسا:        
من عينة  %19.3، وموظفالدراسة املسمى الوظيفي هلم  من عينة %63.8أن  رقم( 34)يبني اجلدول        

  .النسب مع اهليكل التنظيمي للشركةتنسجم هذه مسؤول حيث الدراسة املسمى الوظيفي هلم 
 املسمى الوظيفيتوزيع عينة الدراسة حسب متغري (: 01)دول رقم اجل

 النسبة املئوية التكرار املسمى الوظيفي

 %19.3 36 مسؤول

 %63.8 26 موظف

 %388 42 اجملموع
 spss 19ابالعتماد على خمرجات التحليل بواسطة من إعداد الباحثة املصدر: 

وأخريا وبعد التمعن يف النتائج املتعلقة ابجلزء األول من أداة الدراسة واخلاص ابلعوامل الدميغرافية لعينة        
الدراسة ميكن القول أبن تلك النتائج يف جمملها توفر مؤشرا ميكن االعتماد عليه بشأن أهلية أفراد العينة املبحوثة  

 مادها كأساس الستخالص النتائج املستهدفة من هذه الدراسة.لإلجابة على أسئلة اإلستبانة وابلتايل ميكن اعت
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 املطلب الثاين: النتائج املتعلقة بتصورات املبحوثني ألخلقة رأس املال الفكري 
 خلقة رأس املال الفكري من وجهة نظر املبحوثني،أبشركة ليند غاز اجلزائر  للتعرف على مدى اهتمام والتزام       

مقياس أخلقة رأس املال الفكري وجاءت النتائج   واالحنرافات املعيارية لكل عبارات مت حساب املتوسطات احلسابية
 (: 35كما يوضحها اجلدول رقم )

 (: يبني مستوى االلتزام واالهتمام أبخلقة رأس املال الفكري يف الشركة املبحوثة01اجلدول رقم )
رقم 

 العبارة
املتوسط  العبارات 

 سايباحل
االحنراف 

 املعياري
األمهية 
 النسبية 

 الداللة

 مرتفع 7 8.71 4.84 توخي الدقة واإلتقان عند القيام ابألعمال. 83
 مرتفع 6 8.69 4.34 التحلي ابلنزاهة والشفافية عند القيام ابألعمال. 82
 مرتفع 4 8.67 4.38 االلتزام ابالستقامة وعدم التحيز عند القيام ابألعمال. 81
 مرتفع 4 8.98 4.38 االلتزام ابلعدل واملساواة عند القيام ابألعمال. 84
تفادي الوقوع يف تضارب املصاحل )املصاحل الشخصية ومصاحل  85

 الشركة(.
 مرتفع 6 8.97 4.34

ابملبادئ واآلراء الشخصية عند االلتزام ابملعايري املهنية وليس  86
 أداء األعمال.

 مرتفع 33 8.79 1.87

التصرف وفقا ملا متليه املعايري األخالقية واملبادئ احملددة من قبل  87
 الشركة.

 مرتفع 9 8.74 4.81

 مرتفع 33 8.96 1.87 تركز الشركة على املبادئ األخالقية. 89
الشركة بتقييم العاملني على أساس األخالقيات إىل جانب  تلتزم 88

 الكفاءة يف األداء.
 مرتفع 37 3.21 1.68

 متوسط 39 8.88 1.66 لدينا عاملني مت استبعادهم من الشركة ألسباب أخالقية. 38
تتضمن قواعد العاملني نصوص تتميز الشركة مبدونة أخالقية  33

 حمددة بشأن ما يعترب سلوكا مقبوال أو غري مقبول.
 مرتفع 3 8.61 4.42

 مرتفع 5 8.92 4.36 تساهم الشركة يف توعية احلس ابملسؤولية لدى العاملني. 32
 مرتفع 34 8.86 1.99 تقوم الشركة بدورات تدريبية يف جمال أخالقيات وقيم العمل. 31
تقوم الشركة بدراسات وحبوث عن األخالقيات يف اإلدارة  34

 والعمل. 
 مرتفع 36 8.85 1.7
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يوجد يف الشركة جلنة أخالقيات تتابع التزام العاملني ابملدونة  35
 وقيم الشركة. األخالقية

 متوسط 23 3.87 1.15

هتتم الشركة ابملبادرات ذات الطابع األخالقي اليت تعزز السلوك  36
 األخالقي للعاملني.

 متوسط 28 3.84 1.45

متيل الشركة إىل التكتم على الفضائح األخالقية حفاظا على  37
 مسعتها.

 متوسط 38 3.35 1.52

 مرتفع 8 8.88 4.82 للسلوك األخالقي للعاملني. قيادة الشركة هي احملفز والضمانة 39
 مرتفع 35 3.83 1.98 تعترب األخالقيات جوهر ثقافة الشركة. 38
يتوافر ابلشركة نظام جيد للرقابة والتدقيق الداخلي ومراقبة  28

 الغش.
 مرتفع 31 3.87 1.88

 مرتفع 8 8.79 4.82 تقوم الشركة بدراسة حاجات ورغبات العمالء. 23
أتخذ الشركة بعني االعتبار وجهة نظر العمالء ومقرتحاهتم   22

 لتحسني منتجاهتا وخدماهتا.
 مرتفع 33 8.79 1.87

 مرتفع 38 8.71 4.88 حترص الشركة على متابعة شكاوي العمالء. 21
 مرتفع 1 8.75 4.23 حترص الشركة على االستجابة ملطالب العمالء بسرعة وكفاءة. 24
 مرتفع 5 8.59 4.36 حترص الشركة على كسب والء الزبون.  25
تلتزم الشركة ابحرتام القوانني املتعلقة حبماية املستهلك واجملتمع   26

 ككل. 
 مرتفع 2 8.51 4.21

هتتم الشركة برضا املستهلك ورفاهية اجملتمع بقدر اهتمامها  27
 ابألرابح.

 مرتفع 6 8.68 4.34

 مرتفع 4 8.58 4.38 املسؤولية عن املخاطر الناشئة عن نشاطها.تتحمل الشركة  29
هتتم الشركة ابإلفصاح عن املخاطر املمكن حدوثها عند  28

 استعمال املنتج.
 مرتفع 32 8.76 1.85

يتم استخدام قنوات متعددة لإلفصاح عن معلومات واضحة  18
 ودقيقة حول املنتج.

 مرتفع 5 8.72 4.36

 مرتفع 8.49 1.88 الفكريأخلقة رأس املال 
 spss 19ابالعتماد على خمرجات التحليل بواسطة من إعداد الباحثة املصدر: 
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شركة ليند هتمام والتزام امبدى  ةتعلقامل إىل إجاابت أفراد عينة الدراسة عن العبارات( 35اجلدول رقم )يشري         
نت أن إجاابت أفراد عينة الدراسة كا معطيات اجلدول يتبنيلنظر إىل وابري. أبخلقة رأس املال الفك غاز اجلزائر

(، وجاءت 8.49) وابحنراف معياري( 1.88العام ) بلغت قيمة املتوسط احلسايب مجيعها مرتفعة ومتقاربة، فقد
( 1.88( وهو أعلى من املتوسط العام البالغ )4.42مبتوسط حسايب بلغ )( 33يف املرتبة األوىل العبارة رقم )

( على درجة متوسطة 37، 36، 35، 38(. فيما حصلت كل من العبارات رقم )8.61ف معياري بلغ )واحنرا
( واحنرافات معيارية قدرت 1.52، 1.45، 1.15، 1.66من األمهية ومبتوسطات حسابية متتالية بلغت )

 (.3.35، 3.84، 3.87، 8.88ب)

املال الفكري، تبني أن مستوى التزام شركة ليند غاز بناءا على إجاابت أفراد عينة الدراسة حول أخلقة رأس        
 اجلزائر أبخلقة رأس املال الفكري كان مرتفعا وكما هو موضح سابقا.

   للتنمية املستدامة: النتائج املتعلقة بتصورات املبحوثنياملطلب الثالث
من وجهة نظر املبحوثني، مت حساب  ابلتنمية املستدامةشركة ليند غاز اجلزائر  للتعرف على مدى اهتمام       

 التنمية املستدامة أببعادها الثالث مقياس  واالحنرافات املعيارية لكل عبارات املتوسطات احلسابية
 لنتائج كما يلي:وجاءت ا)البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد البيئي(، 
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 لبعد االقتصاديالنتائج املتعلقة ابأوال:        
 يف الشركة املبحوثة لبعد االقتصادي للتنمية املستدامةاالهتمام اب مستوى (:00اجلدول رقم )

 
رقم 

 العبارة 

 
 البعد االقتصادي 

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

األمهية 
 النسبية 

 الداللة

حترص الشركة على تقدمي منتجات وخدمات أبقل تكلفة  83
 ممكنة.

 متوسط 6 3.37 1.58

حترص الشركة على االستخدام العقالين والرشيد للموارد  82
 )ماء، طاقة...اخل(.

 مرتفع 4 8.71 1.99

تتخذ الشركة القرارات املالية واإلدارية بشفافية وآليات  81
 يعرفها اجلميع.

 مرتفع 5 3.81 1.76

تسعى الشركة ملكافحة الفساد بقوة ألنه يضر بسمعة  84
 الشركة.

 مرتفع 2 8.65 4.3

واضحة آلليات  متتلك االدارة العليا رؤية اسرتاتيجية 85
 التطبيق اجليد للحوكمة.

 مرتفع 3 8.98 4.38

تلتزم الشركة بتطبيق معايري املواصفة العاملية للجودة الشاملة  86
8888 .ISO  

 مرتفع 1 8.79 4.82

 مرتفع 8.55 1.82 البعد االقتصادي  
 spss 19ابالعتماد على خمرجات التحليل بواسطة من إعداد الباحثة املصدر: 

إىل إجاابت أفراد عينة الدراسة عن العبارات املتعلقة ابلبعد االقتصادي للتنمية (  36يشري اجلدول رقم )       
(، وجاءت يف املراتب 8.55(، )1.82املستدامة، فقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب العام واالحنراف املعياري )

( واحنرافات 4.82، 4.3، 4.38( مبتوسطات حسابية بلغت )86، 84، 85ألوىل العبارات رقم )الثالث ا
( على املرتبة السادسة واألخرية 83(، فيما حصلت العبارة رقم )8.79، 8.65، 8.98معيارية قدرت ب)

 (. 3.37( واحنراف معياري قدر ب)1.58مبتوسط حسايب بلغ )
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نة الدراسة حول العبارات املتعلقة ابلبعد االقتصادي للتنمية املستدامة، تبني أن بناءا على إجاابت أفراد عي       
مستوى اهتمام شركة ليند غاز اجلزائر بتعزيز البعد االقتصادي  للتنمية املستدامة كان مرتفعا وكما هو موضح 

 سابقا.

 لبعد االتتماعيالنتائج املتعلقة اباثنيا:        

 يف الشركة املبحوثة لبعد االتتماعي للتنمية املستدامةاالهتمام اب مستوىيبني (:00اجلدول رقم ) 
 

رقم 
 العبارة 

 
 البعد االتتماعي 

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

األمهية 
 النسبية 

 الداللة

 مرتفع 6 3.87 1.68 تعمل الشركة على تلبية احتياجات وتطلعات اجملتمع. 87
 متوسط 7 3.32 1.48 تقوم الشركة إبشراك العاملني يف عمليات صنع القرار. 89
 مرتفع 5 3.81 1.98 تقوم الشركة بتشجيع روح االبداع واملبادرة لدى العاملني. 88
تسعى الشركة إىل حتقيق رضا العاملني ألنه مفتاح حتسني  38

 إنتاجيتهم.
 مرتفع 2 8.82 1.82

املوازنة بني أهداف الشركة ومصاحل حترص الشركة على  33
 األطراف ذات املصلحة.

 مرتفع 4 8.89 1.91

    الصحية واملهنية للعاملني  تلتزم الشركة بنظام السالمة 32
39888ISO  

 مرتفع 3 8.62 1.85

 تلتزم الشركة مبسؤوليتها االجتماعية من خالل تطبيق نظام  31
26888 ISO 

 مرتفع 1 8.88 1.88

 مرتفع 8.78 1.78 االجتماعي البعد
 spss 19ابالعتماد على خمرجات التحليل بواسطة من إعداد الباحثة املصدر:  

إىل إجاابت أفراد عينة الدراسة عن العبارات املتعلقة ابلبعد االجتماعي للتنمية (  37يشري اجلدول رقم )       
فقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب العام واالحنراف املعياري  املستدامة، واليت جاءت كلها مرتفعة ومتقاربة،

( واحنراف معياري 1.85( مبتوسط حسايب بلغ )86(، وجاءت يف املرتبة األوىل العبارة رقم )8.78(، )1.78)
( مبتوسطات حسابية بلغت 31( و)38(، تلتها يف املرتبة الثانية والثالثة كل من العبارة رقم )8.62قدر ب)
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( على مستوى 89(، فيما حصلت العبارة رقم )8.88، 8.82( واحنرافات معيارية قدرت ب)1.88، 1.82)
 (. 3.32( واحنراف معياري قدر ب)1.48متوسط واحتلت بذلك املرتبة السابعة واألخرية مبتوسط حسايب بلغ  )

اعي للتنمية املستدامة، تبني أن بناءا على إجاابت أفراد عينة الدراسة حول العبارات املتعلقة ابلبعد االجتم       
مستوى اهتمام شركة ليند غاز اجلزائر بتعزيز البعد االجتماعي للتنمية املستدامة كان مرتفعا وكما هو موضح 

 سابقا.
 النتائج املتعلقة ابلبعد البيئياثلثا:        

 يف الشركة املبحوثة لبعد البيئي للتنمية املستدامةاالهتمام اب يبني مستوى(:00اجلدول رقم )
رقم 

 العبارة 
 

 البعد البيئي 
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

األمهية 
 النسبية 

 الداللة

 مرتفع 3 8.77 4.87 .على البيئة حترص الشركة بدراسة أثر نشاطها 34

 مرتفع 4 8.98 1.82 إدارة اقتصادية عند استخدامها  للمواردالشركة نتهج ت 35
تسعى الشركة للحد من االنبعااثت النامجة عن نشاطها  36

 االنتاجي بقدر االمكان.
 مرتفع 5 8.86 1.99

حترص الشركة على تقليص الفضالت النامجة عن نشاطها  37
 قدر االمكان.

 مرتفع 1 8.94 1.87

 متوسط 9 8.96 1.54 تقوم الشركة إبعادة تدوير النفاايت. 39
 متوسط 6 8.76 1.63 تنتهج الشركة سياسة التصميم األخضر ملنتجاهتا  38
28 
 

تقوم الشركة بتطوير منتجات طبيعية، أي منتجات 
 وخدمات غري مضرة ابلبيئة.

 متوسط 7 8.78 1.58

 مرتفع 2 8.68 4.88 تقوم الشركة مببادارت طوعية يف جمال محاية البيئة.  23
 مرتفع 34888ISO  1.87 8.74 1  االدارة البيئيةتلتزم الشركة بتطبيق نظام  22

 مرتفع 8.58 1.94 البعد البيئي
 spss 19ابالعتماد على خمرجات التحليل بواسطة من إعداد الباحثة املصدر: 

إىل إجاابت أفراد عينة الدراسة عن العبارات املتعلقة ابلبعد البيئي للتنمية  (39يشري اجلدول رقم )       
واليت جاءت جمملها مرتفعة ومتقاربة، فقد بلغت قيمة املتوسط احلسايب العام واالحنراف املعياري  املستدامة،

( واحنراف معياري 4.87( مبتوسط حسايب بلغ )83(، وجاءت يف املرتبة األوىل العبارة رقم )8.58(، )1.94)
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( واحنراف معياري قدر 4.88لغ )( مبتوسط حسايب ب23(، تلتها يف املرتبة الثانية العبارة رقم )8.77قدر ب)
( واحنرافات 1.87( يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ )37،22(، وجاءت كل من العبارة رقم )8.68ب)

( على مستوى متوسط 28، 38، 39(، فيما حصلت كل من العبارات رقم )8.74، 8.94معيارية قدرت ب)
( واحنرافات معيارية قدرت 1.58، 1.63، 1.54ت )واحتلت بذلك املراتب األخرية مبتوسطات حسابية بلغ

 (. 8.78، 8.76، 8.96ب)

بناءا على إجاابت أفراد عينة الدراسة حول العبارات املتعلقة ابلبعد البيئي للتنمية املستدامة، تبني أن        
 وكما هو موضح سابقا.مستوى اهتمام شركة ليند غاز اجلزائر بتعزيز البعد البيئي للتنمية املستدامة كان مرتفعا 

 رابعا: النتائج املتعلقة ابلتنمية املستدامة       

 يف الشركة املبحوثة لتنمية املستدامةاالهتمام اب (: يبني مستوى00اجلدول رقم )
 الداللة اإلحنراف املعياري املتوسط احلسايب املتغري 

 مرتفع 8.56 1.94 التنمية املستدامة
 spss 19ابالعتماد على خمرجات التحليل بواسطة من إعداد الباحثة املصدر: 

إجاابت أفراد عينة الدراسة عن العبارات املتعلقة ابلتنمية املستدامة. فقد بلغت  ( إىل38)يشري اجلدول رقم           
اري العام  ( وهي قيمة تفوق قيمة املتوسط الفرضي، فيما قدر االحنراف املعي1.94قيمة املتوسط العام )

 (، ما يعين أن هناك فروق ضعيفة يف إجاابت املبحوثني. 8.56ب)

 وعليه ميكن القول أن هناك مستوى مرتفع الهتمام شركة ليند غاز اجلزائر ابلتنمية املستدامة.        
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 املبحث الثالث: إختبار ومناقشة الفرضيات

 : اختبار الفرضياتولاملطلب األ
بيان مدى مسامهة أخلقة مالت االرتباط ومناذج االحندار لعرض وحتليل بياانت معاب هذا املطلبيف  نقومس       

 رأس املال الفكري يف تعزيز التنمية املستدامة.
 :معامالت االرتباط .أ

واملتغري التابع )التنمية  لقد قمنا حبساب معامالت االرتباط بني املتغري املستقل )أخلقة رأس املال الفكري(       
املستدامة( بفروعه )البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد البيئي( وجاءت النتائج كما هي موضحة يف 

 : (28رقم ) اجلدول
 (: معامالت االرتباط بني متغريات الدراسة16اجلدول رقم )

 )أخلقة رأس املال الفكري وأبعاد التنمية املستدامة( 

 القرار مستوى الداللة معامل االرتباط بريسون املستقل املتغري

 دال 8.888 8.779** البعد االقتصادي

 دال 8.888 8.759** البعد االتتماعي

 دال 8.888 8.675** البعد البيئي
 (6.60)**( يوتد إرتباط عن مستوى الداللة )

 spss 19ابالعتماد على خمرجات التحليل بواسطة من إعداد الباحثة املصدر: 

رتباطا موجبا وقواي نوعا ما يف العالقة بني إمن خالل إجاابت املبحوثني أن هناك ( 28رقم )يظهر اجلدول        
 8.675**، 8.759**، 8.779** أخلقة رأس املال الفكري وأبعاد التنمية املستدامة بقيم بلغت على التوايل:

 .8.83داللة عند مستوى 
  : مناذج االحندار .ب
االرتباط بني أخلقة رأس املال الفكري والتنمية املستدامة منر إىل دراسة وحتليل بعد عرض وحتليل نتائج        

مناذج احندار املتغري املستقل على املتغري التابع من خالل النماذج اليت سنوردها يف اجلداول اآلتية، لكن قبل ذلك 
 روط تطبيق هذه النماذج قصد التأكد من صالحيتها.جيب أن خنترب ش
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 أوال: إختبار صالحية تطبيق النماذج       
ميكن التأكد من هذا الشرط من خالل توضيح شكل التوزيع  شرط اتباع القيم للتوزيع الطبيعي: .أ

 االحتمايل لقيم الدراسة.
 

 التوزيع املتبع من قبل القيم االحصائية يف النموذج  (:06الشكل رقم )

 
 spss 19خمرجات التحليل بواسطة املصدر: 

  
( أن هناك متاثل بني طريف املستقيم الشاقويل الذي يفصل القيم املوجبة والسالبة 38يظهر الشكل رقم )

وعليه ميكن القول أن التوزيع املتبع من قبل القيم االحتمالية هو التوزيع الطبيعي، وابلتايل  وأيخذ شكل هرمي،
 ميكننا االنتقال من حتقق الشروط االحصائية األخرى. 

 
  شرط اعتدالية توزيع البواقي:  .ب
تنص شابريو، حيث -مسرينوف واختبار ويلك-فختبار كلوجمرو ا الختبار اعتدالية توزيع البواقي نعتمد على       

مبعىن أنه يكون هناك اعتدال يف قيمها إذا وفقط إذا كانت  ،تتبع التوزيع الطبيعيجيب أن النظرية على أن البواقي 
قيم إحصاء االختبارات أكرب من قيمها احملسوبة أي أن مستوى الداللة هلذه القيم يكون أكرب من مستوى اخلطأ 

 املسموح به يف الدراسة.
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 شابريو-(: اختبار مسرينوف واختبار ويلك10قم )اجلدول ر 

 الداللة درتات احلرية إحصاء االختبار البيان

 6.166* 11 6.601 مسرينوف-اختبار كلوجمروف

 6.100 11 6.000 شابريو-اختبار ويلك
 spss 19ابالعتماد على خمرجات التحليل بواسطة من إعداد الباحثة املصدر: 

هناك داللة أكرب من جمال الثقة املعتمد يف أن  ( حسب نتائج االختبار23اجلدول رقم )من خالل ظهر وي       
، وهو ما يؤكد أن هناك إعتدالية يف توزيع البواقي، وميكن التأكد من ذلك عن طريق 42الدراسة عند درجة حرية 

 الشكل البياين التايل:

 اعتدالية توزيع البواقي يف منوذج االحندار (:00الشكل رقم )

 

 

 
 
 
 
 

 spss 19املصدر: خمرجات التحليل بواسطة 

يف توزيع البواقي حيث أهنا تتجمع ابنتظام حول مستقيم االحندار  األشكال السابقة أن هناك إعتدال تؤكد       
 وعليه ميكن املرور للتحقق من توفر ابقي الشروط األخرى.

 شرط تباين البواقي:  .ت
التأكد من ثبات تباين األخطاء يف النموذج وذلك انطالقا من تباين يتطلب تطبيق منوذج االحندار إن        

 البواقي يف الشكل املوايل: 
 

   

يئي   البعد الب         د االتتماعي                االقتصادي                             البع البعد                     
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 (: ثبات تباين األخطاء يف منوذج االحندار01الشكل رقم )

 
 spss 19املصدر: خمرجات التحليل بواسطة          

أن البواقي تتوزع بشكل عشوائي على املستقيم الذي يفصل بني القيم املوجبة ( 32رقم )يظهر الشكل        
  .وعليه ميكننا تطبيق النموذج ،والقيم السالبة، وهذا يدل على أنه هناك جتانس يف تباينها

 

 اثنيا: تطبيق النموذج        

ننتقل إىل عرض وحتليل النتائج املتعلقة ابملعنوية اجلزئية  بعد التحقق من استيفاء النموذج جلميع الشروط        
 ألبعاد التنمية املستدامة. T-Testابستخدام اختبار ستيودنت أو ما يعرف ب 

 منوذج احندار أخلقة رأس املال الفكري على البعد االقتصادي للتنمية املستدامة:  .أ
 (: 22)هو موضح يف اجلدول رقم وجاءت نتائج هذا االحندار كما 
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(: منوذج ومعامالت االحندار ألخلقة رأس املال الفكري والبعد االقتصادي للتنمية 11اجلدول رقم )
 املستدامة

معامالت  النموذج املتغري التابع
 املعادلة 

اخلطأ غري 
 املعياري

 معامل
Beta  

  t قيمة
 احملسوبة 

مستوى 
 الداللة 

البعد 
 االقتصادي 

اجلزء 
 الثابت

1.000 1.011  6.000 6.110 

اجلزء 
 املستقل

6.000 6.611 6.000 0.010 6.666 

 spss 19خمرجات التحليل بواسطة املصدر: 

احملسوبة ابلنسبة هلذا  tأنه ال توجد داللة معنوية يف اجلزء الثابت للمعادلة حيث بلغت قيمة  يظهر اجلدول
  tيف سجلت داللة معنوية فيما خيص املتغري املستقل حيث بلغت قيمة  اجلزء قيمة أكرب من جمال الثقة املعتمد،

وعليه فالداللة املعنوية  ،7.929احملسوبة قيمة أقل من تلك اجلدولية مبستوى داللة أقل من مستوى اخلطأ بقيمة 
اجلزئية يف منوذج تعزيز البعد االقتصادي للتنمية املستدامة تعزى للمتغري املستقل وهو أخلقة رأس املال الفكري، 

 مبعىن أنه هناك داللة معنوية جزئية للنموذج. 
 منوذج احندار أخلقة رأس املال الفكري على البعد االتتماعي للتنمية املستدامة:  .ب

 (: 21هو موضح يف اجلدول رقم )نتائج هذا االحندار كما  وجاءت
(: منوذج ومعامالت االحندار ألخلقة رأس املال الفكري والبعد االتتماعي للتنمية 11اجلدول رقم )

 املستدامة

اخلطأ غري  معامالت املعادلة  النموذج املتغري التابع
 املعياري

 معامل
Beta  

  t قيمة
 احملسوبة 

مستوى 
 الداللة 

البعد 
 االتتماعي

 6.101 0.601-  1.110 1.111- اجلزء الثابت

اجلزء 
 املستقل

6.110 6.611 6.010 0.110 6.666 

 spss 19خمرجات التحليل بواسطة املصدر: 
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احملسوبة ابلنسبة هلذا  tأنه ال توجد داللة معنوية يف اجلزء الثابت للمعادلة حيث بلغت قيمة  يظهر اجلدول
اجلزء قيمة أكرب من جمال الثقة املعتمد، يف حني سجلت داللة معنوية فيما خيص املتغري املستقل حيث بلغت قيمة 

t   وعليه ميكن القول 7.153احملسوبة قيمة أقل من تلك اجلدولية مبستوى داللة أقل من مستوى اخلطأ بقيمة ،
 منوذج تعزيز البعد االجتماعي للتنمية املستدامة تعزى للمتغري املستقل وهو أخلقة أن هناك داللة املعنوية اجلزئية يف

 رأس املال الفكري. 
 
 منوذج احندار أخلقة رأس املال الفكري على البعد البيئي للتنمية املستدامة:  .ت

 (: 24وجاءت نتائج هذا االحندار كما هو موضح يف اجلدول رقم )

 منوذج ومعامالت االحندار ألخلقة رأس املال الفكري البعد البيئي للتنمية املستدامة (:11اجلدول رقم )

املتغري 
 التابع

معامالت  النموذج
 املعادلة 

اخلطأ غري 
 املعياري

 معامل
Beta  

  t قيمة
 احملسوبة 

مستوى 
 الداللة 

البعد 
 البيئي 

 6.110 6.001  1.011 1.601 اجلزء الثابت

اجلزء 
 املستقل

6.110 6.611 6.001 1.001 6.666 

 spss 19خمرجات التحليل بواسطة املصدر: 
احملسوبة ابلنسبة هلذا  tأنه ال توجد داللة معنوية يف اجلزء الثابت للمعادلة حيث بلغت قيمة  يظهر اجلدول

يف حني سجلت داللة معنوية فيما خيص املتغري املستقل حيث بلغت قيمة  اجلزء قيمة أكرب من جمال الثقة املعتمد،
t   وعليه فالداللة 5.782احملسوبة قيمة أقل من تلك اجلدولية مبستوى داللة أقل من مستوى اخلطأ بقيمة ،

 رأس املال الفكري.املعنوية اجلزئية يف منوذج تعزيز البعد البيئي للتنمية املستدامة تعزى للمتغري املستقل وهو أخلقة 
 منوذج احندار أخلقة رأس املال الفكري على التنمية املستدامة:  .ث

 (: 25هو موضح يف اجلدول رقم )وجاءت نتائج هذا االحندار كما 
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 (: منوذج ومعامالت االحندار ألخلقة رأس املال الفكري والتنمية املستدامة11اجلدول رقم )

معامالت  النموذج املتغري التابع
 املعادلة 

اخلطأ غري 
 املعياري

 معامل
Beta  

  t قيمة
 احملسوبة 

مستوى 
 الداللة 

التنمية 
 املستدامة

 6.000 6.101  0.101 1.060 اجلزء الثابت

اجلزء 
 املستقل

6.001 6.600 6.060 0.011 6.666 

 spss 19خمرجات التحليل بواسطة املصدر: 
احملسوبة ابلنسبة هلذا  tأنه ال توجد داللة معنوية يف اجلزء الثابت للمعادلة حيث بلغت قيمة  يظهر اجلدول

اجلزء قيمة أكرب من جمال الثقة املعتمد، يف حني سجلت داللة معنوية فيما خيص املتغري املستقل حيث بلغت قيمة 
t  وعليه فالداللة 9.614خلطأ بقيمة احملسوبة قيمة أقل من تلك اجلدولية مبستوى داللة أقل من مستوى ا ،

 املعنوية اجلزئية يف منوذج تعزيز التنمية املستدامة تعزى للمتغري املستقل وهو أخلقة رأس املال الفكري. 
االحندار الكلي بعد استيفاء شروط تطبيقه أن هناك داللة معنوية يف اجلزء املستقل من  لأظهرت نتائج حتلي

 كما يلي:  DDواملتغري التابع ب ECIمعادلة االحندار واليت ميكن توضيحها بعد الرمز للمتغري املستقل ب
ECI+2.607DD= 0.685  

احملسوبة واليت بلغت القيمة وهي قيمة أقل من قيمتها اجلدولية وذلك عند مستوى  (tويظهر من قيمة )        
داللة صفري أقل من اخلطأ املسموح به يف الدراسة. وعليه ميكن القول أن هناك مسامهة ذات داللة معنوية ألخلقة 

 رأس املال الفكري يف شركة ليند غاز اجلزائر يف تعزيز التنمية املستدامة.
 

 اثلثا: القدرة التفسريية للنماذج       
مالت القياس القدرة التفسريية للنماذج وكذا مدى مسامهة املتغري املستقل يف املتغري التابع استخدمنا مع       

 التحديد املعدلة، وجاءت النتائج كما هي موضحة يف اجلدول املوايل:
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 (: القدرة التفسريية للنماذج10اجلدول رقم )
 معامل التحديد التابعاملتغري 

 6.000 البعد االقتصادي 
 6.010 البعد االتتماعي
 6.001 البعد البيئي 

 6.060 التنمية املستدامة
   spss 19خمرجات التحليل بواسطة املصدر: 

 

يظهر من اجلدول أعاله أن هناك قدرة تفسريية لنماذج االحندار املتعلقة أبخلقة رأس املال الفكري والتنمية        
املستدامة، حيث بلغت معامالت التحديد املعدلة قيما معتربة كان أكربها هو معامل التحديد يف النموذج الكلي 

رأ على املتغري التابع )التنمية املستدامة( تعزى اليت تط التغريات  من   %98.7أي  8.987والذي قدر ب
للمتغري املستقل )أخلقة رأس املال الفكري(، وتعزى النسبة املتبقية للخطأ العشوائي. كما يظهر أيضا أن 

من التغريات اليت حتدث يف: تعزيز البعد االقتصادي، تعزيز البعد االجتماعي،  67.5%، 75.9%،  ،77.9%
 تعزيز البعد البيئي على التوايل تعزى للمتغري املستقل املتمثل يف أخلقة رأس املال الفكري. 

 : مناقشة الفرضياتثايناملطلب ال

 مناقشة الفرضية الفرعية األوىل:  .0
 اجلزائر أبخلقة رأس املال الفكري."م شركة ليند غاز "هناك مستوى متوسط الهتمام والتزا

حيث  مرتفعذات مستوى أظهرت نتائج التحليل املتوصل إليها أن متوسطات إجاابت املبحوثني كانت         
 1.67، وبلغ املتوسط العام مستوى أكرب من املتوسط الفرضي والذي يبلغ القيمة 1.68و 4.42تراوحت بني 

املقياس املستخدم يف الدراسة، كما أن أكرب القيم املسجلة كانت يف متيز الشركة مبدونة أخالقية حتدد السلوك  يف
املقبول وغري املقبول، وبلغت املرتتبة األخرية العبارة املتعلقة ابهتمام الشركة ابملبادرات ذات الطابع األخالقي 

وهي قيمة أكرب  1.88ياانت املتعلقة ابملتغري املستقل بقيمة . وجاء املتوسط العام للب1.45مبتوسط حسايب بلغ 
من املتسوط الفرضي، وعليه فهناك مستوى مرتفع الهتمام والتزام شركة ليند غاز اجلزائر أبخلقة رأس املال الفكري 
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هتمام " هناك مستوى مرتفع الحسب إجاابت املبحوثني، ومنه فإننا نرفض الفرضية الفرعية األوىل ونستبدهلا ب:
 ".والتزام شركة ليند غاز اجلزائر أبخلقة رأس املال الفكري

 مناقشة الفرضية الفرعية الثانية:  .1
 .""هناك مستوى متوسط الهتمام شركة ليند غاز اجلزائر ابلتنمية املستدامة

)البعد لقد سجلنا متوسطات أكرب من املتوسط الفرضي يف كل بعد من أبعاد التنمية املستدامة         
(، وقد سجلنا 1.94، 1.78، 1.82)واليت بلغت على التوايل االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد البيئي( 

أكرب املتوسطات يف العبارات: اخلامسة يف البعد االقتصادي، السادسة يف البعد االجتماعي واألوىل يف البعد 
وهي قيمة أكرب من املتوسط الفرضي، وعليه فإننا  1.94البيئي. يف حني بلغ املتوسط العام للتنمية املستدامة 

ناك مستوى مرتفع الهتمام شركة ليند غاز اجلزائر ابلتنمية "هنرفض الفرعية الفرعية الثانية ونستبدهلا ب: 
 ."املستدامة

 ة: مناقشة الفرضية الفرعية الثالث .1
"تساهم أخلقة رأس املال الفكري يف شركة ليند غاز اجلزائر يف تعزيز البعد االقتصادي للتنمية 

 ."املستدامة
من خالل حتليل مناذج ومعامالت االحندار بعد استيفاءها لشروط تطبيقها، تبني أن هناك داللة معنوية يف 

ي للتنمية املستدامة يف الشركة حمل الدراسة، منوذج احندار أخلقة رأس املال الفكري على تعزيز البعد االقتصاد
احملسوبة قيمة أكرب من قيمتها اجلدولية ومبستوى داللة أقل من اخلطأ املسموح به يف الدراسة.   tحيث بلغت قيمة 

من التغريات اليت حتدث  %77.9وابلنظر إىل معامالت التحديد تبني أن هناك قدرة تفسريية للنموذج ابعتبار أن 
وعليه فهناك مسامهة ألخلقة  ز  البعد االقتصادي للتنمية املستدامة تعزى إىل أخلقة رأس املال الفكري،يف تعزي

صحة وهو ما يؤكد رأس املال الفكري يف شركة ليند غاز اجلزائر يف تعزيز البعد االقتصادي للتنمية املستدامة، 
 الفرضية الفرعية الثالثة.

 : مناقشة الفرضية الفرعية الرابعة .1
للتنمية  االتتماعي تساهم أخلقة رأس املال الفكري يف شركة ليند غاز اجلزائر يف تعزيز البعد"

 ".املستدامة
أن هناك داللة معنوية يف منوذج  لقد بينت نتائج حتليل االحندار اخلاص ابلبعد االجتماعي للتنمية املستدامة

ي للتنمية املستدامة يف الشركة حمل الدراسة، حيث جتماعاحندار أخلقة رأس املال الفكري على تعزيز البعد اال
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سموح به يف الدراسة. وقد احملسوبة قيمة أكرب من قيمتها اجلدولية ومبستوى داللة أقل من اخلطأ امل  tبلغت قيمة 
من التغريات اليت حتدث يف تعزيز   %75.9أن هناك قدرة تفسريية للنموذج ابعتبار أن دلت معامالت التحديد 

وعليه فهناك مسامهة ألخلقة رأس املال  ي للتنمية املستدامة تعزى إىل أخلقة رأس املال الفكري،جتماعالبعد اال
 الفرضية الفرعية وابلتايل نقبل ي للتنمية املستدامة، تتماعالفكري يف شركة ليند غاز اجلزائر يف تعزيز البعد اال

 .الرابعة
 : شة الفرضية الفرعية اخلامسةمناق .1

 ".للتنمية املستدامة البيئي تساهم أخلقة رأس املال الفكري يف شركة ليند غاز اجلزائر يف تعزيز البعد"
املال أن هناك داللة معنوية يف منوذج احندار أخلقة رأس هلذا البعد حتليل مناذج ومعامالت االحندار أظهرت 

احملسوبة قيمة أكرب من   t، حيث بلغت قيمة املستدامة يف الشركة املبحوثة للتنمية الفكري على تعزيز البعد البيئي
هناك قدرة سموح به يف الدراسة. كما بينت معامالت التحديد قيمتها اجلدولية ومبستوى داللة أقل من اخلطأ امل

للتنمية املستدامة تعزى إىل  ات اليت حتدث يف تعزيز  البعد البيئيمن التغري  %67.5تفسريية للنموذج ابعتبار أن
د غاز اجلزائر يف تعزيز وعليه فهناك مسامهة ألخلقة رأس املال الفكري يف شركة لين أخلقة رأس املال الفكري،

 .وعليه فإننا نقبل هذه الفرضيةللتنمية املستدامة،  البعد البيئي
 مناقشة الفرضية الرئيسية:  .0

رأس املال الفكري( واملتغري التابع )التنمية املستدامة(، وبعد  بعد حتليل مستوايت املتغري املستقل )أخلقة
حتليل االرتباط بني املتغريين، وبعد التأكد من الشروط النظرية واالحصائية لتطبيق النماذج، وتتبع املعنوية اجلزئية 

ر يف تعزيز التنمية هلا، تبني أن هناك دور ذو داللة معنوية ألخلقة رأس املال الفكري يف شركة ليند غاز اجلزائ
احملسوبة يف النموذج الكلي أكرب من تلك اجلدولية، ومبستوى داللة أقل من   tاملستدامة انطالقا من كون قيمة 

اخلطأ املسموح به يف الدراسة، وجاءت نتائج معامل التحديد لتؤكد على ذلك ابعتبار أهنا أشارت إىل أن 
التابع )التنمية املستدامة( تعزى للمتغري املستقل )أخلقة رأس املال من التغريات اليت تطرأ على املتغري  98.7%

الفكري(، وتعزى النسبة املتبقية ملتغريات أخرى خارج نطاق الدراسة مبا فيها اخلطأ العشوائي، وعليه ميكن قبول 
جيا يساهم يف تعزيز تعترب أخلقة رأس املال الفكري يف شركة ليند غاز اجلزائر خيارا اسرتاتي "الفرضية الرئيسية: 
 ."التنمية املستدامة
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 : خالصة الفصل

معرفة مدى مسامهة أخلقة رأس املال الفكري يف تعزيز التنمية  فصلال امن خالل هذ اولناح لقد        
يدانية على شركة ليند غاز اجلزائر واليت تعترب من أهم الشركات الرائدة يف م ةدراسة، من خالل إجراء املستدام
حيث صممت هلذا الغرض استبانة وزعت على إطارات الشركة املبحوثة، ومتت معاجلة البياانت املتحصل  القطاع،

الختبار فرضيات الدراسة وذلك ابالعتماد على بعض األساليب االحصائية كالتكرارات  SPSSعليها بربانمج 
ت االرتباط ومعادلة االحندار، حيث مت رفض والنسب املئوية، املتوسطات احلسابية، االحنرافات املعيارية، معامال

 الفرضية الفرعية األوىل والثانية، وقبول كل من الفرضية الفرعية الثالثة، الرابعة، اخلامسة والرئيسية.
          
                     

    



 

 

ة العامة اخلامت  



 اخلامتة العامة
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دراستنا ملوضوع مدى مسامهة أخلقة رأس املال الفكري يف تعزيز التنمية املستدامة وإسقاطها على شركة إن        
 ليند غاز اجلزائر أعطت مجلة من النتائج نذكر منها: 

إن إدماج البعد األخالقي يف اخلطط والسياسات سواء على املستوى املؤسسايت أو الدويل ضرورة ملحة  .1
 التنمية املستدامة وإدراك مقاصدها.لتحقيق 

تتطلب أخلقة رأس املال الفكري إعادة هيكلة وتسييس أنشطة ووظائف املنظمة وفق األطر واملعايري  .2
 األخالقية. 

تعترب كل من اجلودة الشاملة واحلوكمة مداخل ألخلقة رأس املال الفكري تساهم يف تعزيز البعد االقتصادي  .3
 للتنمية املستدامة. 

 14222يزو ومواصفة اآل 20222وتبين مواصفة اآليزو يشكل االلتزام ابملسؤولية االجتماعية والبيئية  .4
مداخل ألخلقة رأس املال الفكري يف منظمات األعمال من شأهنا املسامهة يف تعزيز البعد االجتماعي 

 والبيئي للتنمية املستدامة.
غاز اجلزائر أبخلقة رأس املال الفكري والتنمية أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى إهتمام شركة ليند  .5

املستدامة مرتفع، وميكن أن نعزو هذه النتيجة إىل خصائص عينة أفراد الدراسة من جهة، ومن جهة 
 أخرى إىل خصائص ومميزات الشركة املبحوثة.

مية املستدامة بينت الدراسة أن أخلقة رأس املال الفكري يف شركة ليند غاز اجلزائر تساهم يف تعزيز التن .0
أببعادها الثالث )البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد البيئي(، ونعزو هذه النتيجة إىل مشولية الرؤية 

 منظمات األعمال. أداءاألخالقية وما يرتتب عنها من آاثر اجيابية تنعكس على 

 الفرضياتاختبار 
الفرضيات اليت انطلقت صدق ق سوف نتطرق إىل مدى حتق صل إليها،بعد استعراضنا أهم النتائج املتو 

 .منها الدراسة
الفرضية الفرعية األوىل: "مستوى اهتمام والتزام شركة ليند غاز اجلزائر أبخلقة رأس املال الفكري 

مل حتقق هذه الفرضية، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى اهتمام والتزام شركة ليند غاز اجلزائر  متوسط."
 أبخلقة رأس املال الفكري مرتفع. 
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مل حتقق  الفرضية الفرعية الثانية: "مستوى اهتمام شركة ليند غاز اجلزائر ابلتنمية املستدامة متوسط."
هذه الفرضية، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى اهتمام والتزام شركة ليند غاز اجلزائر ابلتنمية املستدامة 

 مرتفع.
يف تعزيز البعد  ثالثة: "تساهم أخلقة رأس املال الفكري يف شركة ليند غاز اجلزائرالفرضية الفرعية ال 

من التغريات  %7... حتققت هذه الفرضية، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن االقتصادي للتنمية املستدامة."
 . اليت حتدث يف تعزيز البعد االقتصادي تعزى إىل أخلقة رأس املال الفكري

الرابعة: "تساهم أخلقة رأس املال الفكري يف شركة ليند غاز اجلزائر يف تعزيز البعد الفرضية الفرعية 
من التغريات  %5.7.حتققت هذه الفرضية، حيث أكدت نتائج الدراسة أن  االجتماعي للتنمية املستدامة."

 .تعزى إىل أخلقة رأس املال الفكري يت حتدث يف تعزيز البعد االجتماعيال
اخلامسة: "تساهم أخلقة رأس املال الفكري يف شركة ليند غاز اجلزائر يف تعزيز البعد الفرضية الفرعية 

يت من التغريات ال 5..0%حتققت هذه الفرضية، حيث بينت نتائج الدراسة أن  البيئي للتنمية املستدامة."
 .تعزى إىل أخلقة رأس املال الفكري حتدث يف تعزيز البعد البيئي

سابقة املتوصل إليها، يتبني أن أخلقة رأس املال الفكري يف شركة ليند غاز اجلزائر وأتكيدا على النتائج ال
إذ أن  يساهم يف تعزيز التنمية املستدامة، أببعادها الثالث: االقتصادي، االجتماعي والبيئي. ااسرتاتيجي اخيار يعد 
وبذلك مت أتكيد  من التغريات اليت حتدث يف تعزيز التنمية املستدامة تعزى إىل أخلقة رأس املال الفكري. ..%72

"تعترب أخلقة رأس املال الفكري يف شركة ليند غاز اجلزائر خيارا اسراتيجيا الفرضية الرئيسية هلذه الدراسة 
 " .يساهم يف تعزيز التنمية املستدامة

 
 االقرتاحات: 

واختبار مدى حتقق الفرضيات، ميكن تقدمي مجلة من النتائج اليت توصلت إليها الدراسة يف ضوء 
اليت ميكن االستفادة منها يف الدراسات والبحوث العلمية أو على مستوى رسم وصياغة  االقرتاحات

اليت حتتاج إىل نقلة اسرتاتيجية نوعية يف  ،االسرتاتيجيات يف منظمات األعمال اجلزائرية على وجه اخلصوص
 اليت ميكن تقدميها نذكر مايلي: ومن أهم االقرتاحات  ،تسيريها لرأس ماهلا الفكري وتفعيلها للبعد األخالقي
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تشكيل جلنة أخالقية أو قسم خاص يف املديرية العامة خيتص بتحديد املعايري األخالقية والتعريف هبا  .1
طبيقها العملي ومدى االلتزام هبا وبرتسيخها وتطويرها وتعزيزها من خالل إعداد برامج وأمهيتها، مث مراقبة ت

 .تدريبية
لقد استهدفت الدراسة شركة ليند غاز اجلزائر ميداان إلجراء الدراسة، األمر الذي يشجع على إجراء  .2

مدى اهتمام  دراسة مستقبلية مثيلة لكن على العديد من الشركات أو يف قطاعات أخرى، هبدف تقييم
 الشركات األخرى أبخلقة رأمساهلا الفكري ومسامهتها يف حتقيق وتعزيز التنمية املستدامة.

دعوة الباحثني للبحث يف سبل تفعيل البعد األخالقي، وحماولة إجياد مقارابت وآليات ألخلقة رأس املال  .3
 الفكري حىت يكون عنصرا فعاال يف عملية التنمية املستدامة.  

 آفاق الدراسة: 
 : مثل الدراسة اجملال أمام أحباث مستقبليةتفتح هذه        

 منوذج مقرتح ألخلقة رأس املال البشري  .1
 اجلودة الشاملة وأخالقيات األعمال  .2
 احلوكمة وأخالقيات األعمال  .3
 ية االجتماعية وأخالقيات األعمالاملسؤول .4

 

 مد هللاحبمت 
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احلصول على شهادة ماجستري احملاسبة مسار الشامل، جامعة الشرق األوس، للدراسات العليا، كلية 

 .2008الية واالدارية، قسم احملاسبة، العلوم امل
دراسة حالة شركة اخلطوط اجلوية  -أخالقيات األعمال وأتثريها على رضا الزبونخدير نسيمة،  .2

 .2011-2010، مذكرة ماجستري، جامعة أحممد بوقرة بومرداس، -اجلزائرية
، دور إسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصاديةشيلي إهلام،  .3

، 1مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سيطف
2013/2014. 

مذكرة ماجستري، : مصدرها، تنميتها وتطويرها، امليزة التنافسية يف الشركة االقتصاديةعمار بوشناف،  .4
 .2002فرع علوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

كلية   ، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر،دور اجلودة يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسةالعيهار فلة،  .5
 .2005 العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،
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-جامعة أبو بكر بلقايد ، مذكرة ماجسيرت،املسؤولية االجتماعية ميزة اسرتاتيجيةسان كرومية، م .6
 .2010، -تلمسان

رأس املال الفكري ودوره يف حتقيق امليزة التنافسية لشركة االتصاالت مصطفى علي رجب شعبان،  .7
، دراسة مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول على شهادة اخللوية الفلسطينية جوال "دراسة حالة"

 .2011زة، املاجستري يف إدارة األعمال، اجلامعة اإلسالمية، غ
واقع تطبيق أبعاد إدارة اجلودة الشاملة يف ظل الثقافة التنظيمية السائدة يف البنوك منال طه بركات،  .8

، دراسة مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف إدارة العاملة يف قطاع غزة
 .2007اجلامعة اإلسالمية، غزة،  األعمال،

التفكري األخالقي وعالقته ابملسؤولية االجتماعية وبعض املتغريات لدى ميسون حممد عبد القادر،  .9
  2009.على درجة املاجستري، غزة، مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول، دراسة طلبة اجلامعة اإلسالمية

برانمج التأهيل الوظائفي املستدام لرتقية وظيفة االستدامة يف املؤسسة االقتصادية مرمي قطوش،  .10
، مذكرة ماجسيرت، كلية العلوم االقتصادية، -عني الكبريةSANIAKدراسة حالة مؤسسة -اجلزائرية

 .2010-2009، 01جامعة فرحات عباس سطيف
 اجملالت والدورايت .3

معايري االستقطاب والتعيني يف حتقيق امليزة  دور تطبيق أمحد عريقات، انصر جردات، حممود العتييب،   .1
، جملة الزرقاء للبحوث والدراسات -حالة دراسية بنك اإلسكان للتجارة والتمويل األردين-التنافسية 
 .2010، ، جامعة الزرقاء، األردن-العدد الثاين -اجمللد العاشر-اإلنسانية

، حبوث اقتصادية عربية، الوضع النسيب-القياس-املال البشري يف مصر: املفهومرأس أشرف العريب،  .2
 .2008/ صيف 49العدد 

تقومي مستوى تنفيذ متطلبات نظام اإلدارة ايثار عبد اهلادي آل فيحان، سوزان عبد الغين البيايت،  .3
، جملة اإلدارة -1دراسة حالة يف الشركة العامة لصناعة البطارايت معمل اببل- ISO 14001:البيئية

 .2008، جامعة، 70واالقتصاد، العدد 
دراسة ميدانية على الفنادق ذات التصنيف اخلمس - متكني العاملنيأثر املناخ التنظيمي يف تيسري زاهر،  .4

، -العدد الثاين -28اجمللد -، جملة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية-جنوم يف حمافظة دمشق وريفها
 .2012جامعة دمشق، 
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، التنظيميالعالقة بني السلوك األخالقي للقيادة وااللتزام جواد حمسن راضي، عبد هللا كاظم حسن،  .5
 .2011، جامعة الكوفة، العراق، 21، العدد 07جملة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية، اجمللد 

، جملة جسر التنمية، العدد التسعون، املعهد العريب املسؤولية االجتماعية للشركاتحسني األسرج،  .6
 .2010شباط  -للتخطي،، الكويت، فرباير

رأس املال الفكري يف فاعلية نظم املعلومات اإلسرتاتيجية  أثر تنمية ،خالد حممد عبد العزيز أبو الغنم .7
-، جملة دورية نصف سنوية تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاديف شركات الصناعات الغذائية يف جدة

 .2012،جامعة امللك عبد العزيز، اململكة العربية السعودية، نوفمرب -العدد التاسع -اجمللد اخلامس
، األمانة املركزية 26000دليل إرشادي حول املسؤولية اجملتمعية، املواصفة القياسية الدولية إيزو  .8

ISO ، ،2010جنيف. 
جملة  ،دور تطبيق حوكمة الشركات يف ممارسة أساليب احملاسبة اإلبداعيةسيد عبد الرمحن عباس بله،  .9

 .2012عباس، سطيف، ، جامعة فرحات 12العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد 
التكامل بني إدارة اجلودة الشاملة وأسلوب عباس نوار كحي، املوسوي، فاطمة صاحل مهدي الغرابن،  .10

 ، اجلامعة املستنصرية، العراق،80العدد ،واالقتصادجملة االدارة ، التكاليف على أساس األنشطة
2010. 

الشركات ضرورة إسرتاتيجية ملنظمات األلفية  حوكمةعبد السالم إبراهيم، فاضل عباس كرمي،  .11
الغري للعلوم االقتصادية جملة ، اجلديدة/دراسة حتليلية يف عدد منظمات صناعة خدمات التأمني العامة

 .2008، العراق، جامعة الكوفة، 10، العدد02اجمللد واالدارية، 
: منوذج مقرتح للقياس مستوايت رأس املال الفكري يف منظمات األعمالفاطمة علي الراببعة،  .12

كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة ، جملة النهضة، اجمللد الثالث عشر، العدد األول،  والتطبيق
 .2012 القاهرة، 

، جملة تشخيص واقع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املستشفيات األردنيةفاحل عبد القادر احلوري،  .13
 .2008البرتاء، األردن، ، جامعة 01، العدد12البصائر، اجمللد 

، جملة التنمية املستدامة من منظور الثقافة العربية االسالميةماجدة أبو زن،، عثمان حممد غنيم،  .14
، 1، العدد36دراسات العلوم االدارية، جملة علمية حمكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي، اجمللد 

 .2009اجلامعة األردنية، عمان، األردن، ، جانفي
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أثر رأس املال الفكري يف اإلبداع يف املصارف األردنية حممود حممد العجلوين، الروسان،  حممود علي .15
 .2010-العدد الثاين -26اجمللد -دمشق للعلوم االقتصادية والقانونيةجامعة ، جملة )دراسة ميدانية(

جملة دمشق للعلوم  ،نظام االدارة البيئية ودورها يف التنمية املستدامةمطانيوس خمول، عدانن غامن،  .16
 .2009، العدد الثاين، 25االقتصادية والقانونية، اجمللد 

، جملة أحباث االدارة البيئية وآليات تفعليها يف املؤسسة الصناعيةموسى بعد الناصر، رمحان آمال،  .17
 .2008، ديسمرب -بسكرة-، جامعة حممد خيضر04اقتصادية وادارية، العدد 

: منوذج أتثري أخالقيات األعمال يف حتقيق امليزة التنافسيةداود،  ميادة حياوي مهدي، رزاق خمور .18
، 21، العدد 07اجمللدإسالمي مقرتح للمنظمات احللية املعاصرة، جملة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية، 

 .2011جامعة الكوفة، العراق، 
، االستثمار يف رأس املال الفكري مدخل لتحقيق التنمية االقتصادية يف الدول العربيةانصر مراد،  .19

جملة الدراسات االقتصادية، مركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات  ،86-73العدد العاشر: 
 .2008 التعليمية، اجلزائر،

ال الفكري وأثره يف إدارة أداء رأس املانهدة إمساعيل عبد هللا احلمداين، علي أكرم عبد هللا علي،  .20
، جملة تنمية -دراسة حتليلية آلراء عينة من رؤساء األقسام العلمية يف جامعة املوصل-العاملني

 .2010العراق، ، كلية إلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، 32جملد  98الرافدين، العدد 
الكفاءات: التشخيص أم التقييم من خالل نظرية رأس املال البشري ومفهوم هاشم فوزي،  .21

خريف، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة -/ صيف44-43حبوث اقتصادية عربية، العددان  التصميم؟،
 .2008العراق، ، الكوفة

 املؤمترات .4
الشركات وإلزامية احرتام  إشكالية حوكمةعبد الرمحان العايب، مداخلة بعنوان: ابلرقي تيجاين،     .1

، امللتقى الدويل حول احلوكمة وأخالقيات أخالقيات األعمال يف ظل األزمة االقتصادية الراهنة
 .2009نوفمرب 19-18األعمال يف املؤسسات، جامعة ابجي خمتار، عنابة، يومي 

ألعمال يف إطار إدارة املسؤولية االجتماعية وأخالقيات ابلعابد جناة، بلعيد حياة، مداخلة بعنوان:     .2
، ملتقى دويل حول منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية، جامعة بشار، يومي االنتاج والعمليات

 .2012فيفري  14-15
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أمهية املصفاة األخالقية الشعبية يف مناهج علم جلطي غامن، مداخلة بعنوان: ن منصور عبد هللا، ب    .3
حول: االقتصاد اإلسالمي الواقع واألفاق ورهاانت املستقبل، املركز ، امللتقى الدويل االقتصاد احلديث

 .2011فيفري  24-23اجلامعي بغرداية، أايم 
، النموذج التنموي املاليزي: املنطلقات، الواقع والتحدايت املستقبليةبوريب خدجية، مداخلة بعنوان:    .4

-03قتصاد االسالمي، جامعة قاملة يومي امللتقى الدويل حول: مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف اال
  .2012ديسمرب  04

دور البعد األخالقي يف تعزيز مقومات التنمية عنرت بوتيارة، مداخلة بعنوان: ضياف عبد املالك، و ب    .5
، امللتقى الدويل حول: مقومات التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي، املستدامة من منظور إسالمي

 .2012ديسمرب  04-03يومي  جامعة قاملة
 ،رأس املال الفكري ودوره يف دعم امليزة التنافسية ملنظمات األعمالحريري بوشعور، صليحة فالق،  .6

امللتقى الدويل اخلامس حول: رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصادايت 
 .2011رب ديسم 14-13يومي حسيبة بن بوعلي، الشلف،  احلديثة، جامعة

حتليل معطيات العالقة االرتباطية بني نظام معلومات املوارد البشرية خالد حممد طالل بين محدان،  .7
، املؤمتر العلمي األول لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية حول" اقتصاد األعمال يف ظل ورأس املال الفكري

 .2003التطبيقية األهلية، عمان، عامل متغري"، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة العلوم 
املبادئ والتنفيذ من مؤمتر ريو دي  -التنمية الشاملة املستدامةخبابة عبد هللا، مداخلة بعنوان:   .8

، حبوث وأوراق عمل امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة -2007إىل مؤمتر ابيل  1992جانريو 
 ،أفريل 07/08األول، جامعة فرحات عباس، سطيف، والكفاءة اإلستخدامية للموارد املتاحة، اجلزء 

2008. 
األمهية االسرتاتيجية للموارد البشرية والكفاءات ودورها مساليل حيضيه وباليل أمحد، مداخلة بعنوان:  .9

مارس  09/10، امللتقى الدويل حول التنمية البشرية، جامعة ورقلة، أايم يف حتقيق امليزة التنافسية
2004. 

التسويق األخضر: بني األداء التسويقي واألداء البيئي للمؤسسات صاحلي، مداخلة بعنوان: مسرية    .10
، امللتقى الدويل الثاين حول: األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، الطبعة الثانية: منو االقتصادية

 .2011وفمرب ن 23-22املؤسسات واالقتصادايت بني حتقيق األداء البيئي، املنعقد جبامعة ورقلة يومي 
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التنمية الشاملة املستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البرتولية يف صاحل صاحلي، مداخلة بعنوان:  .11
، حبوث وأوراق عمل امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، اجلزائر

 .2008 أفريل 07/08اجلزء األول، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
، امللتقى الدويل حول: مقومات التنمية املستدامة يف املنهج االسالميصليحة عيشي، مداخلة بعنوان:  .12

 .2012ديسمرب  04-03حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي جامعة قاملة يومي 
 قطاع االبتكار كبديل اسرتاتيجي حيقق التنمية املستدامة يفالطيب داودي، سالف رحال،     .13

، أوراق عمل املؤمتر العلمي الدويل حول التنمية املستدامة احملروقات: عرض حالة مؤسسة سوانطراك
 .2008أفريل 07/08والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة سطيف، اجلزائر، أايم 

بني إلزامية   املستدمية يف الوسط الصناعي عاشور مزريق، قدور بن انفلة، مداخلة بعنوان: التنمية  .14
، امللتقى الوطين األول حول آفاق التنمية املستدامة يف اجلزائر التشريعات البيئية وااللتزام املؤسسي

 .2010 ومتطلبات التأهيل البيئي للمؤسسة االقتصادية، جامعة قاملة، 
ملتقى دويل  ،احلوكمة كآلية فعالة للقضاء على الفساد االقتصاديعبد هللا خبابة، مداخلة بعنوان:  .15

نوفمرب  19-18حول: احلوكمة وأخالقيات األعمال يف املؤسسات، جامعة ابجي خمتار، عنابة، أايم 
2009. 

، حبوث وأوراق عمل امللتقى الدويل إشكالية التنمية املستدامة وأبعادهاعماري عمار، مداخلة بعنوان:  .16
ة، اجلزء األول، جامعة فرحات عباس، حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاح

 .2008أفريل  07/08سطيف، 
إشكالية العالقة بني األخالق واالقتصاد يف ظل األزمة املالية خالد راغب أمحد اخلطيب، كمال رزيق،     .17

، املؤمتر العلمي الدويل السابع حول تداعيات األزمة االقتصادية العاملية على منظمات األعمال العاملية
 .2009نوفمرب 11-10اآلفاق"، جامعة الزرقاء اخلاصة، األردن، يومي -الفرص-ايت"التحد

، املؤمتر العلمي الدويل حول عوملة اإلدارة حمددات احلوكمة ومعايريهاحممد ايسني غادر، مداخلة بعنوان:    .18
 .2012ديسمرب  17-15يف عصر املعرفة،  جامعة اجلنان، طرابلس، 

، املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارة ابلقيم وحتقيق التوافق القيمي يف املنظماتمشاعل بنت ذايب العتييب،    .19
 3-1كة العربية السعودية، لماإلدارية: حنو أداء متميز يف القطاع احلكومي، جامعة امللك فيصل، امل

 .2099نوفمرب 
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التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية من املنظور فضيلة عاقلي، مداخلة بعنوان: نعيمة حيياوي،     .20
، ملتقى دويل حول مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد االسالمي، جامعة قاملة، االسالمي

 .2012ديسمرب  04-03يومي 
ح حنو تفعيل دور احلوكمة املؤسسية يف ضبط إدارة األرابمداخلة بعنوان: هواري معراج، حديدي آدم،    .21
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 (10امللحق رقم )

 قائمة أمساء حمكمني اإلستبانة

 اجلامعة اسم احملكم
 املسيلة خبابة عبد هللا

 10فرحات عباس سطيف بن فرحات ساعد
 10فرحات عباس سطيف بركان يوسف
 10فرحات عباس سطيف  يعلى فاروق

 أحممد بوقرة بومرداس  بن نعمون رشيد
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 (20امللحق رقم )
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي

 –01سطيف –جامعـة فرحات عباس 

 
 كليـة العلـوم االقتصادية وعلوم التسيري

 مدرسة الدكتوراه: إدارة األعمال والتنمية املستدامة
 
 

 أخي الكرمي/ أخيت الكرمية
 ورمحة هللا تعاىل وبركاته .....وبعدالسالم عليكم 

       

ودورها يف تعزيز  شركة ليند غاز اجلزائرس املال الفكري يف هتدف هذه الدراسة إىل تشخيص واقع أخلقة رأ        
وذلك استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف إدارة األعمال والتنمية املستدامة يف  التنمية املستدامة،

 . 10-سطيف–إطار مدرسة الدكتوراه جبامعة فرحات عباس

ولن  نااهتمام كون موضعيمن آراء أو بياانت س به ل ما تدلونوأود أن أحيط سيادتكم علما أبن ك        
 العلمي فقط. تستخدم إال ألغراض البحث

 يان،االستبا هذ ءلوأنتهز هذه الفرصة ألعرب لكم عن شكري وتقديري لتخصيصكم جزء من وقتكم مل       
 يف اخلانة اليت تعرب عن مدى موافقتكم عليها. (x)ووضع عالمة 

 ولكم جزيل الشكر 
                                                                                              

      الباحثة        
 عمارة منال
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 .أمام االجابة املختارة (x)وضع إشارة  يرجى: اجلزء األول
 :  اجلنس .1

 أنثى                          ذكر             
                                                         

     : السن .0
                          سنة 

 
  : املستوى التعليمي .3

  
 جامعي اثنوي متوسط ابتدائي بدون مستوى

     
 

 (ا)أذكره:  الوظيفة .4
................................................................. 

  اخلربة: .5
                         سنة

                 
    
 
 
 

  
 
 
 

  

  



 

169 
 

 املتغري املستقل )أخلقة رأس املال الفكري(: ثايناجلزء ال
 .يف املربع الذي يوافق خياركم (x)يرجى وضع إشارة 

 
 ؟مدى تتوفر هذه املعايري يف شركتكم إىل أي

فق 
موا

 

وافق
م

 
 متاما

ايد
حم

 

غري 
وافق

م
 

غري 
متاما

فق 
موا

 

       .ألعمالاب توخي الدقة واإلتقان عند القيام  .0
      .عند القيام ابألعمال ابلنزاهة والشفافيةالتحلي  .2
      الستقامة وعدم التحيز عند القيام ابألعمال.االلتزام اب .3
      لعدل واملساواة عند القيام ابألعمال.االلتزام اب .4
تفادي الوقوع يف تضارب املصاحل )املصاحل الشخصية ومصاحل  .5

 .الشركة(
     

عند أداء  ابملبادئ واآلراء الشخصيةااللتزام ابملعايري املهنية وليس  .6
 األعمال.

     

التصرف وفقا ملا متليه املعايري األخالقية واملبادئ احملددة من قبل  .7
 الشركة.

     

      .األخالقية تركز الشركة على املبادئ .8
جانب  الشركة بتقييم العاملني على أساس األخالقيات إىل تلتزم .9

 .الكفاءة يف األداء
     

      بعادهم من الشركة ألسباب أخالقيةستامت  لدينا عاملني .01
تتضمن قواعد العاملني نصوص تتميز الشركة مبدونة أخالقية  .00

 .حمددة بشأن ما يعترب سلوكا مقبوال أو غري مقبول
     

      .تساهم الشركة يف توعية احلس ابملسؤولية لدى العاملني .02
      .تقوم الشركة بدورات تدريبية يف جمال أخالقيات وقيم العمل .03
تقوم الشركة بدراسات وحبوث عن األخالقيات يف اإلدارة  .04

  .والعمل
     

ملدونة الشركة جلنة أخالقيات تتابع التزام العاملني ابيوجد يف  .05
 .وقيم الشركة األخالقية

     

ابملبادرات ذات الطابع األخالقي اليت تعزز السلوك  هتتم الشركة .06
 .األخالقي للعاملني
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متيل الشركة إىل التكتم على الفضائح األخالقية حفاظا على  .07
 .مسعتها

     

      .قيادة الشركة هي احملفز والضمانة للسلوك األخالقي للعاملني .08
      تعترب األخالقيات جوهر ثقافة الشركة. .09
نظام جيد للرقابة والتدقيق الداخلي ومراقبة  شركةابليتوافر  .21

 .الغش
     

      .تقوم الشركة بدراسة حاجات ورغبات العمالء .20
العمالء ومقرتحاهتم وجهة نظر الشركة بعني االعتبار خذ أت  .22

 .لتحسني منتجاهتا وخدماهتا
     

      .حترص الشركة على متابعة شكاوي العمالء .23
      .االستجابة ملطالب العمالء بسرعة وكفاءةحترص الشركة على  .24
       .حترص الشركة على كسب والء الزبون .25
ماية املستهلك واتجمتمع  حرتام القوانني املتعلقة حبتلتزم الشركة اب .26

  .ككل
     

بقدر اهتمامها برضا املستهلك ورفاهية اتجمتمع هتتم الشركة  .27
 .ألرابحاب

     

      .عن املخاطر الناشئة عن نشاطهاتتحمل الشركة املسؤولية  .28
هتتم الشركة ابإلفصاح عن املخاطر املمكن حدوثها عند  .29

 .استعمال املنتج
     

يتم استخدام قنوات متعددة لإلفصاح عن معلومات واضحة  .31
 .ودقيقة حول املنتج
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  (التنمية املستدامةاملتغري التابع ): اجلزء الثالث 
 ؟مدى تتوفر هذه املعايري يف شركتكم إىل أي الرقم

وافق
م

 

وافق
م

 
 متاما

ايد
حم

وافق 
ري م

غ
 

غري 
وافق

م
 

اما 
مت

 
 متاما

 البعد االقتصادي
الشركة على تقدمي منتجات وخدمات أبقل تكلفة  حترص .0

 .ممكنة
     

)ماء، حترص الشركة على االستخدام العقالين والرشيد للموارد  .2
 طاقة...اخل(.

     

تتخذ الشركة القرارات املالية واإلدارية بشفافية وآليات يعرفها  .3
 .اجلميع

     

      .ملكافحة الفساد بقوة ألنه يضر بسمعة الشركةالشركة سعى ت .4
واضحة آلليات التطبيق  متتلك االدارة العليا رؤية اسرتاتيجية .5

 .اجليد للحوكمة
     

املواصفة العاملية للجودة الشاملة تلتزم الشركة بتطبيق معايري  .6
9111 .ISO  

     

 البعد االجتماعي
      .اتجمتمع تلبية احتياجات وتطلعاتتعمل الشركة على  .7
      .تقوم الشركة إبشراك العاملني يف عمليات صنع القرار .8
      .تقوم الشركة بتشجيع روح االبداع واملبادرة لدى العاملني .9

إىل حتقيق رضا العاملني ألنه مفتاح حتسني الشركة سعى ت .01
 .هميتإنتاج

     

حترص الشركة على املوازنة بني أهداف الشركة ومصاحل  .00
 .األطراف ذات املصلحة

     

       الصحية واملهنية للعاملني  تلتزم الشركة بنظام السالمة .02
 08111ISO 

     

   تلتزم الشركة مبسؤوليتها االجتماعية من خالل تطبيق نظام   .03
26111 ISO 

     

 البعد البيئي
      .تقوم الشركة بدراسة أثر أنشطتها على البيئة 04.
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      تلتزم الشركة بتحسني كفاءة استخدام الطاقة.  .05
تسعى الشركة للحد من االنبعااثت النامجة عن نشاطها  .06

 بقدر االمكان.تاجي االن
     

07.       
حترص الشركة على تقليص الفضالت النامجة عن نشاطها  .08

 .قدر االمكان
     

      .تقوم الشركة إبعادة تدوير النفاايت .09
21.       
20.       
       .تقوم الشركة مببادارت طوعية يف جمال محاية البيئة .22
       04111ISO  نظام االدارة البيئيةتلتزم الشركة بتطبيق  .23
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 (30امللحق رقم )
République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

Université de Farhat Abbes de Sétif -01- 

 

 
Faculté des sciences économiques, de gestion, et sciences commerciales. 

Ecole Doctorale : Management et Développement durable 

 

 

  

 

Bonjour, Madame, Monsieur ; 

 

       Dans le cadre de la réalisation d’un travail de recherche en vue de 

l’obtention du diplôme de magister en management et développement durable, 

intitulé « l’éthique du capital intellectuel : choix stratégique pour renforcer 

le développement durable », nous avons élaboré ce questionnaire pour faire un 

diagnostique, voir l’état réel de Linde Gas Algérie en matière d’éthique et de 

développement durable, tout en mettant en relief l’impact de l’éthique sur 

l’application des principes du développement durable. 

               Nous vous serons reconnaissants de bien vouloir prendre quelques 

minutes pour remplir le questionnaire.  

Remarque :Toutes les informations recueillies dans ce questionnaire seront 

traitées de façon confidentielle et uniquement pour la recherche. 

       Nous vous remercierons par avance pour votre précieuse collaboration et 

vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos salutations les plus sincères. 

                                                                                 

 

                                                                                        Amara Manel 
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Veuillez cocher la case qui reflète l'étendue de votre approbation. 

Partie 01 : Informations Générales 

Q1. Sexe 

Homme                                                     Femme 

Q2. Quel est votre âge ?   

                                  Ans  

Q3. Quel est votre niveau d’études ?  

Pas de scolarisation  

Primaire  

Moyen  

Secondaire 

Universitaire  

Q4. Quel est votre titre d’emploi (ou poste occupé)?  

…………………………………………………………………………………. 

Q5. Quelle est votre expérience professionnelle ?  

                                  Ans            

                               Mois 
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Partie 02 : l’éthique du capital intellectuel 

 

 

Dans quelle mesure ces normes sont-elles appliquées au niveau 

de votre entreprise ? 

D
’a

cc
o
rd

 

T
o
u
t 

à 
fa

it
 

d
’a

cc
o

rd
 

N
e 

sa
it

 p
as

  

P
as

 d
’a

cc
o

rd
 

P
as

 
d
u
 

to
u
t 

d
’a

cc
o

rd
 

1 La précision et la perfection dans l’exécution du travail.      

2 Agir  honnêtement et avec transparence dans l’exécution du 

travail. 

     

3  faire preuve d’impartialité dans l’exécution du travail.      

4 Agir avec justice et équité dans l’exécution du travail.      

5 éviter tout conflit d’intérêts (intérêt personnel et intérêt de 

l’entreprise). 

     

6 Respect des normes professionnels et abstraction des 

principes personnels. 

     

7 Agir selon les normes éthiques et de discipline applicables au 

niveau de l’entreprise.  

     

8 L’entreprise se concentre sur les principes éthiques.      

9 Evaluation des employeurs suivant leur éthique et leurs 

compétences. 

     

10 Exclusion des employeurs pour des raisons d’éthiques.      

11 L’entreprise est dotée d’un code d’éthique qui définit les 

normes de conduite professionnelle attendues de tous les 

employeurs. 

     

12 L’entreprise initie les employeurs  à l'esprit de responsabilité.      

13 L’entreprise offre des formations sur l'éthique et les valeurs 

de travail. 

     

14 l'entreprise fait des études et des recherches sur les questions 

éthiques. 

     

15 Existence au sein de l’entreprise d’une commission d'éthique 

chargée  du suivi de l'engagement des employeurs au code et 

valeurs éthiques de l'entreprise. 

     

16 L’entreprise s’intéresse au caractère moral des initiatives qui 

favorisent la conduite éthique pour ses employeurs. 

     

17 L’entreprise doit dissimuler ses scandales afin de préserver 

une  bonne réputation. 

     

18 La direction de l’entreprise est le catalyseur et la garantie de 

conduite éthique pour les employeurs. 

     

19 L’éthique au cœur de la culture de l’entreprise.      

20 L’entreprise dispose d'un bon système de contrôle et d'audit 

interne et de contrôle de la fraude. 

     

21 L’entreprise étudie les besoins et désirs des clients.      

22 L’entreprise prend en considération le point de vue et 

suggestions de ses clients pour améliorer ses produits et 

services. 

     

23 L’entreprise tient à assurer le suivi des plaintes des clients.      

24 L’entreprise tient à répondre aux demandes des clients      
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rapidement et efficacement. 

25 L’entreprise tient à fidéliser la clientèle.      

26 L’entreprise s'engage à  respecter les lois relatives à la 

protection des consommateurs et la société dans son 

ensemble. 

     

27 L’entreprise veille à la satisfaction des clients et le bien-être 

de la société au même titre que son profit. 

     

28 L’entreprise est responsable des risques dus à son activité.      

29 L’entreprise signale les risques pouvant survenir lors de 

l’utilisation du produit. 

     

30 L’entreprise utilise plusieurs canaux de communication tel 

que les dépliants, les autocollants, web site..etc,  pour  tout 

renseignement clair et précis sur le produit. 
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Partie 03 : Le développement durable 

 

 

Dans quelle mesure ces normes sont-elles appliquées au niveau 

de votre entreprise ? 

D
’a

cc
o
rd

 

T
o
u
t 

à 
fa

it
 

d
’a

cc
o

rd
 

N
e 

sa
it

 p
as

  

P
as

 d
’a

cc
o

rd
 

P
as

 
d
u
 

to
u
t 

d
’a

cc
o

rd
 

L’aspect économique 

01 L’entreprise tient à fournir des produits et des services au plus 

bas coût possible. 

     

02 L’entreprise tient à rationaliser sa consommation en 

ressources (eau, énergie…etc)  

     

03 Les décisions financières et administratives sont prises de 

façon transparente et communiquée aux intéressés. 

     

04 L'entreprise lutte contre la corruption avec vigueur, car elle 

nuit à la réputation de l'entreprise. 

     

05 L’entreprise a une vision stratégique et des mécanismes 

d'application claires pour la bonne gouvernance. 

     

06 L’entreprise s'engage à appliquer la norme du management de 

la qualité ISO9000. 

     

L’aspect social 

  

07 L’entreprise répond aux besoins et aspirations de la 

communauté. 

     

08 L’entreprise implique ses employeurs dans les processus de 

prise de décision. 

     

09 L’entreprise encourage l'esprit de créativité et d'initiative chez 

les employeurs. 

     

10 L'entreprise opte pour la satisfaction de ses employés, clé de 

l'amélioration.  

     

11 L’entreprise tient à l'équilibre entre les objectifs de l'entreprise 

et les intérêts des parties prenantes. 

     

12 L’entreprise s’engage dans le système de santé et de sécurité 

des employeurs, la norme ISO 1800. 

     

13 L’entreprise s'engage à la responsabilité sociale à travers le 

système d'application de la norme ISO 26000. 

     

L’aspect environnemental    

14 L’entreprise étudie l'impact de son activité sur 

l'environnement. 

     

15 L’entreprise s’engage dans une démarche d’amélioration de 

l’efficacité énergétique. 

     

16 L’entreprise s’engage dans une logique de gestion économe 

des ressources (matières première, eau).  

     

17 L'entreprise tient à réduire ses émissions engendrées par son 

activité autant que possible. 

     

18 L’entreprise s’engage dans un processus de recyclage des 

déchets. 

     

19 L’entreprise tient à réduire les déchets résultant de son activité      
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autant que possible. 

20 L’entreprise s’engage dans une logique d’éco conception des 

produits. 

     

21 L’entreprise développe  des écoproduits, c'est-à-dire des biens 

ou des services davantage respectueux de l’environnement. 

     

22 L’entreprise s’engage volontairement  dans la protection de 

l'environnement. 

     

23 L’entreprise s'engage à appliquer la norme du système de 

management environnemental ISO 14000. 

     

 

Je vous remercie d’avoir répondu à ce questionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملخص الدراسة 
 

 أخلقة رأس املال الفكري يف منظمات األعمال خيار إسرتاتيجي لتعزيز التنمية املستدامة
""دراسة حالة شركة ليند غاز اجلزائر  

سعت هذه الدراسة إىل إظهار مدى مسامهة أخلقة رأس املال الفكري يف شركة ليند غاز اجلزائر يف تعزيز        
املستدامة، وقد حددت التنمية املستدامة بثالث أبعاد متثلت يف )البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد التنمية 

( 35البيئي(، ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطوير إستبانة لغرض مجع البياانت من أفراد العينة واليت بلغ عددها )
( لتحليل بياانت اإلستبانة، اعتمادا على SPSSجتماعية )مفردة، ومت إستخدام برانمج الرزمة اإلحصائية للعلوم اال

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومناذج االحندار وغريها، وقد توصلت الدراسة إىل أن أخلقة رأس املال 
 الفكري يف شركة ليند غاز اجلزائر تعترب خيارا اسرتاتيجيا لتعزيز التنمية املستدامة.

 .أخلقة، رأس املال الفكري، أخلقة رأس املال الفكري، التنمية املستدامة، شركة ليند غاز اجلزائر :الكلمات املفتاحية
 

Résumé 

 

L’éthique du capital intellectuel choix stratégique pour promouvoir le 

développement durable 

Etude du cas Linde gas Algérie 

 

       Cette étude vise à diagnostiquer, voir l’état réel de Linde Gas Algérie en 

matière d’éthique du capital intellectuel et de développement durable, tout en 

mettant en relief l’impact de l’éthique sur la promotion du développement durable. 

Et pour atteindre les objectifs de cette étude, nous avons élaboré un questionnaire 

qui a pour but la collecte des données de l’échantillon compté de (53) cadres 

employés, et nous avons utilisé le statistique package for social sciences (spss) 

afin d’analyser les données, selon les moyennes et les écarts types et les modèles 

de régression...etc. l’étude a conclu que l’éthique du capital intellectuel au niveau 

de Linde gas Algérie est estimé comme choix stratégique pour promouvoir le 

développement durable. 

Mots clés : L’éthique du capital intellectuel, l’éthique, capital intellectuel, le 

développement durable, Linde gas Algérie. 
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