
 
 
 
 

 
 

 
 المسؤولية البيئية ومدى فعاليتيا في تحسين سموك المؤسسة اتجاه التحديات البيئية التي تواجييا

- دراسة حالة مؤسسة سونمغاز وحدة مستغانم ومؤسسة الجزائرية لممياه وحدة مستغانم -
 المتعمقة الجوانب إغفال القصير أو البعيد المدى عمى سواء المؤسسة مصمحة في اليوم يعد لم: صممخ

 استمرارية لضمان ضروريا أمرا البيئية اإلدارة نظم تبني أصبح إذ المختمفة، البيئية والموارد البيئة بحماية
 أن كما فيو، تتواجد الذي المحيط في اتوصور عمى الحفاظ وكذا أدائيا االقتصادي وتحسين المؤسسة
 .البيئة من ىي إنتاجيا عناصر معظم أن ذلك لممؤسسة، االقتصادية المصمحة في ىو البيئة عمى الحفاظ

 نظم وكفاءة فعالية لتحسين فعالة نظم تبني المؤسسات عمى لزاما أصبح الضرورة ىذه تنامي ظل فيو
 خالليا من يتحقق أن يمكن التي الفعالة األداة البيئية ىي المسؤولية و اإلدارة لمواجية التحديات البيئة،

 .الغرض ىذا
 . المسؤولية البيئية، السموك البيئي لممؤسسة، التحديات البيئة، المؤسسة الجزائرية:الكممات المفتاحية

Summary: Today, It becomes very important for any enterprise to give the importance to 
the achievement of its environmental objectives whether long-term or short-term and to the 
protection of  environment, for this the adoption of environmental management systems has 
become necessary to ensure the continuity of enterprise and improve its economical 
performance, as well as to the maintain of its image in its environment. Also, the maintain of 
environment maximizes the economic interest of the enterprise which utilizes the factors of 
production derived from the environment.  
      In light of the growing of this necessity, it has become imperative for the enterprises to 
adopt effective systems to improve the effectiveness and efficiency of management systems 
to meet the challenges of the environment, and the environmental responsibility becomes an 
effective tool that helps the enterprises to achieve this purpose. 
Keywords: Environmental Responsibility, Environmental Behavior of Enterprise, 
Environmental Challenges, Algerian Enterprise, Sustainable Development.  
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 النظم تواجو التي التحديات أكبر أحد والحفاظ عمى الموارد الطبيعية البيئية المسؤولية أصبحت لقد    
 زيادة في يساىم ما بقدر االقتصادي النشاط حجم ارتفاع أن بحيث والمؤسسات، والدول االقتصادية
 النظام وعناصر مكونات واختالل البيئي التموث في مباشر بشكل يساىم بالمقابل فإنو التنمية، معدالت
 .البيئي

 االقتصادية المؤسسات واستمرار بقاء   وبالنسبة لمجزائر، يعتبر الكثير من الباحثين في االقتصاد أن 
من التحديات البيئية التي أصبحت تمثل أكبر عائق  بالوقاية مرتبط مدخل إلى بتحوليا مرىون الجزائرية

 مدى التزاميا بمسؤوليتيا البيئية ودرجة حفاظيا عمى البيئة، دراسة عمى تعمل حيث أنو البد أن ليا،
 الطاقة والموارد من قدر أقل تستيمك منيا تجعل وأنظف، تكنولوجيات أكفأ استخدام إلى اىتماميا وتركز
 تدفق من الحد إلى تؤدي معينة معايير تستخدم كما البد أن والمموثات، الغازات من حد أدنى وتنتج

تساىم بشكل كبير في الحد من  التكنولوجية التطورات أو التحوالت وىذه لمتدوير، قابمة النفايات وتجعميا
.  المشكالت البيئية

ما ىو أثر التزام المؤسسة االقتصادية الجزائرية بالمسؤولية البيئية : ومنو يمكن طرح اإلشكالية التالية
عمى تحسين سموكيا اتجاه التحديات البيئية التي تواجييا؟ 

األسئمة الفرعية 
ىل تمتزم المؤسسات الجزائرية بمسؤوليتيا البيئية؟ - 1
ما مدى فاعمية سموك المؤسسات الجزائرية تجاه التحديات البيئية التي تواجييا؟ - 2
ىل يؤدي التزام المؤسسات الجزائرية بمسؤوليتيا البيئية إلى تحسين سموكيا البيئي؟ - 3

فرضيات الدراسة 
؛ تمتزم المؤسسات الجزائرية بمسؤوليتيا البيئية- 1
سموك المؤسسات الجزائرية تجاه التحديات البيئية التي تواجييا فاعل؛ - 2
. التزام المؤسسات الجزائرية بمسؤوليتيا البيئية يساىم في تحسين سموكيا البيئي- 3

كتسي ىذه الدراسة أىمية كبيرة من خالل محاولة إظيار فعالية المسؤولية البيئية في :أىمية الدراسة
تحسين سموك المؤسسة اتجاه التحديات البيئية التي تواجييا، وذلك من خالل عرض أىم مفاىيم وعناصر 

براز أىم محددات وتحديات السموك البيئي لممؤسسة، ومدى تؤثره وتفاعمو بالتنمية  المسؤولية البيئية، وا 
 .المستدامة بصفة عامة والتنمية البيئية بصفة خاصة

بالنظر إلى طبيعة موضوع الدراسة ولمتمكن من اختبار الفرضيات واإلجابة عمى : المنيج المستخدم
األسئمة المطروحة، تم االعتماد عمى المنيجين الوصفي والتحميمي في ىذه الدراسة وذلك لتناسبيما مع 

 .معطيات الدراسة
تم تقسيم الدراسة إلى ثالث محاور، في المحور األول تطرقنا أوال إلى مفيوم المسؤولية : ىيكل الدراسة

البيئية ودوافع تبنييا من طرف المؤسسة، وأبرزنا في المحور الثاني محددات وتحديات السموك البيئي 



لممؤسسة، في حين يتمثل المحور الثالث في دراسة ميدانية لوحدتين ىامتين لمؤسستين جزائريتين 
 .عموميتين

المسؤولية البيئية ودوافع تبينيا من طرف المؤسسة : المحور األول
 يجب وليذااإلنسان  فييا يعيش التي والثقافية واالجتماعية الطبيعية النظم من مجموعة البيئة  تشكل   

عمييم تتمثل في المحافظة عمى البيئة وتحمل  الممقاة الواجبات أىم بأن أفراد أصحاب المؤسسات توعية
 .مسؤولياتيم اتجاىيا

تعريف المسؤولية البيئية  : أوال
 الحفاظ مع االقتصادية، التنمية في بالمساىمة المؤسسة التزام أنيا عمى:"لممؤسسة البيئية تعرف المسؤولية

 لجميع الحياة جودة تحسين بيدف عام بشكل والمجتمع المحمي والمجتمع العمال مع والعمل البيئة عمى
 .1"األطراف ىذه

 من المستدامة التنمية في المساىمة االقتصادية النشاطات أصحاب أنيا التزام عمى :"الدولي البنك وعرفيا
 ويخدم االقتصاد يخدم كأسموب السكان معيشة مستوى تحسين بيدف المحمي المجتمع مع العمل خالل
 داخمية بمبادرة يكون أن يجب الخاص القطاع بو يقوم الذي التنموي الدور أن واحد،كما آن في التنمية
 .2"المؤسسة في القرار صناع داخل من ذاتية دفع وقوة

 التوفيق خالل من المستديمة التنمية تحقيق في المؤسسة مساىمة ىي البيئية المسؤولية:" وتعرف أيضا
 ومع منيا المتعاممون ينتظره ما مراعاة خالل من وذلك واالجتماعية، البيئية االقتصادية، األىداف بين

 3."لممساىمين القيمة تعظيم
 الشخصية المشاركة     ومن خالل التعريف السابقة نستنتج أن المسؤولية البيئية تتمثل في تعزيز

 التموث، لمكافحة الطوعية المبادرات لتشجيع الحوافز وتقديم العمال لدى البيئي الوعي والجماعية، وزيادة 
 بشكل الستعماليا وتكنولوجية ىيكمية بتحسينات القيام طريق عن االقتصادية النتائج تحسين في والبحث

 .أفضل بشكل باألشياء القيام مقابل أقل
دوافع تبني المسؤولية البيئية لممؤسسة : ثانيا

  4:لتبني المسؤولية البيئية نذكر من بينياالداخمية والخارجية ىناك العديد من الدوافع 
:  األسباب الداخمية لتبني المسؤولية البيئية. 1

: نذكر منيا األتي
تحقيق مزايا تسويقية وفرات مالية لمنظمة االعمال من خالل تنفيذىا لمبرامج البيئية، كما يسيم في - 

. تقميل التكاليف من خالل اعادة تدوير تمك المخمفات بعد ان تم معالجتيا بطريقة سميمة بيئيا
تقميل كمية المخمفات الصناعية، وبالتالي الحد من مظاىر التموث البيئي اليادفة إلى حمايى االنسان - 

. وموارده، ودخل المجتمع ومكان العمل



حماية االنظمة البيئية واستخدام اكفأ لمموارد الطبيعية من المياه واالرض والطاقة والمساىمة في عمل - 
. التنمية المستدامة ليا عبر االجيال القادمة

تبني منظمة االعمال المسؤولية البيئية يساىم في زيادة التعاون مع السمطات التشريعية والرقابية، مما -  
يسيل عممية حل المشكالت البيئية الخاصة بالمنظمة، والتخمص من تمك المخمفات مما يترك االثر 

. العميق لتحسين الصورة العامة في مجتمعيا، وبالتالي تحقيق الدعم والتاكيد من وجودىا
تحسين االداء من الناحية البيئية ودفع العاممين لمتعرف عمى متطمبات البيئية وتحسين قدرتيم عمى رفع - 

. مستوى االداء البيئي وتحفيز المنظمات الصناعية االخرى
الدافع الخارجية لتبني المسؤولية البيئية  . 2

: نذكر منيا االتي
تتمثل في حماية منظمات االعمال من التعرض لممخمفات القانونية نتيجة لعدم : المتطمبات الحكومية- 

. االلتزام بتطبيق التعميمات الصادرة عن الجيات الحكومية
لقد انتشر الوعي البيئي لدى العديد من المستيمكين مع الزمن، واصبح المستيمك يبحث : المستيمكين- 

مما اسيم بظيور العديد من . عن المنتجات االكثر امانا عمى صحتو واقل خطرا عمى البيئة المحيطة بو
المفاىيم التسويقية الحديثة التي تسعى لحماية االنسان وموارده من خطر التموث ومنيا المنتجات 

. الخضراء
حيث ان الضغوطات المتزايدة من جانب تمك الفئة عمى ادارة منظمة االعمال : المساىمين والمقرضين- 

دفعيا لتقديم المعمومات الواضحة عمى االداء المالي او البيئي نتيجة لقناعتيم بان الممارسات البيئية قد 
. يترتب عمييا غرامات مالية تصل في بعض التشريعات الى حد اغالق تمك المنظمة

يطمب الكثير من المتعاقدين من ادارة المنظمة ان يكون منتجيا الذي تم تصنيعو طبقا : المتعاقدين- 
لمواصفات بيئية معينة، وان تكون مدخالت اإلنتاج من مصادر حديثة بيئيا مما يمكنيا من التأكد من 

. سالمة اإلجراءات الخاصة بعمميات االنتاج
القيات االدارة والمسؤولية البيئية خا: ثالثا

     إذا كانت االعمال تعمل من اجل اقصى االرباح الن الربح ىو طبيعة االعمال كما في المدخل 
التقميدي، وان اخالقيات االدارة ىي اختيار ماىو اخالقي بغض النظر ان كان ينسجم مع معايير االعمال 

اذا كانت االعمال تعمل من اجل بيئة ال محدودة : ام ال، فان المقابمة التي يمكن ان نضعيا مع البيئة ىي
الموارد وسمع بيئية مجانية وتكاليف بيئية خارجية يتحميا المجتمع او الطبيعة، فان المسؤولية البيئية ىي 
اعادة التوازن في عالقة االعمال بالبيئة من خالل التاكيد عمى محدودية الموارد وكون السمع البيئية ذات 

تكمفة شانيا شأن عوامل االنتاج االخرى كالعمل وراس المال، وبالتالي فيي تكمفة داخمية عمى من 
في حين تكون احالقيات االدارة ىي الخطوة الالحقة االبعد . يستخدميا او يفسدىا او يموثيا ان يتحمميا

: في اعتبار التموث عمال غير مسؤول وغير اخالقي في الحاالت االتية



 .ولم تقم بذلك (او حماية الموترد البيئية )ان تكون لدى شركات االعمال قدرة عمى تجنب التموث -
ولم تجاول  (او حماية الموارد البيئية)ان تكون لدى ىذه الشركات امكانية محتممة لتجنب التموث  -

 .القيام بذلك
خفض التموث ولم يبذل  (عن طريق االستثمار او االبتكار)ان تكون بامكان شركات االعمال  -

 .الجيد المطموب من اجل ذلك
ان تكون لدى الشركات العمال فرصة لتجنب التموث او خفضو وال تقوم بذلك الن التموث لدييا  -

 .ضمن الحدود المسموحة قانونا
كما في )ان تتجنب شركات االعمال التموث في بمد او اقميم معين لوجود لوائح وتشريعات بيئية -

وال تتجنب التموث في بمدان او اقاليم اخرى لعدم وجود مثل ىذه الموائح  (الدول المتقدمة
 .(كما في الدول النامية)والتشريعات 

ان ال تعمل شركة االعمال عمى بمورة اتجاه جدي وفعال من اجل تحسين ادئيا البيئي رغم ادراكيا  -
بامكانية تحقيق ذلك، اال انيا ال تريد ان تكون ىي المبادر في ىذا المجال او النيا تدرك ان 

 5.ارباحيا االنية سوف تتاثر سمبا بذلك
سموك المؤسسة اتجاه التحديات البيئية التي تواجييا : المحور الثاني

     إن سموك المؤسسة ىو عامل ميم إذ يساىم بصفة كبيرة في مواجية التحديات البيئية التي تواجو 
المؤسسة من خالل منحيا مجموعة من الطرق السميمة التي تعمل عمى توجييا لوضع الخطط المناسبة 

. لمعمل
محددات سموك المؤسسة اتجاه البيئة : أوال

: تتأثر المؤسسة بمجموعة من العوامل التي تحدد سموكيا اتجاىا بيئتيا ونذكر من بينيا التالي
 تشمل ىذه االدوات مجمل االنشطة التدخمية لييئات حكومية في اليات السوق :األدوات التنظيمية- 1

بيدف معالجة الخمل السوقي المتمثل في غياب اسواق السمع البيئية وتاثيرات الخارجية، وىنالك ثالث 
  6:اساليب من التنظيم ىي

ويتمثل في التحديد المباشر لمستوى المموثات المسموح بو : التنظيم باستخدام االوامر والتحكم -
لالنشطة االقتصادية مثل تحديد الحدود العميا لالنبعاثات او لمستويات تركيز المموث البيئة 

 المسموح بيا من كل مصدر؛
ويتمثل في التحديد المباشر لممستويات الدنيا لمتقنيات التي يجب : التنظيم المبني عمى التكنولوجيا -

استخداميا في االنشطة االقتصادية المرتبطة بالتموث ويكثر استخدام ىذا النوع من التنظيم في 
 الدول المتقدمة؛



وتصحيح القوة السوقية لالخذ في االعتبار اثار التموث الناجم : التنظيم المبني عمى اليات السوق -
عن االنشطة االقتصادية، وىو النوع الذي تدعمو وتشجعو النظرية االقتصادية كانجح االساليب 

 لمكافحة التموث؛
وىي تشمل جل التنظيمات البيئية التي تصدر بشكل قوانين أو مراسيم بمختمف أنواعيا، ويعتبر 

 7.االلتزام بالتنظيم البيئي المحرك األساسي ألي تقدم في مجال البيئة
من جانب آخر، ىذا التنظيم البيئي لن يكون فعاال إذا كانت قدرة السمطات العمومية عمى الرقابة ضعيفة، 
كما أن المعايير التي يضعيا التنظيم تدفع المؤسسة نحو إنتاج سموك ممتثل، يمتزم فقط بمستوى األىداف 

. 8البيئية التي تحدده ىذه المعايير دون أن تقوم بأي جيد إضافي
ىناك نوعان من أدوات التحفيز االقتصادي نتجا عن اختالف المقاربتين المتين : األدوات االقتصادية- 2

 .اعتمدىما كل من اإلقتصاديين بيفو وكواز
 فمسفة ىذه األدوات تستند إلى مبدأ المموث الدافع والذي يقضي :(A.C.PIGOU) مقاربة بيقو 2-1

بضرورة دفع المموث لتكاليف إزالة األضرار التي تسبب فييا، وتقوم السمطات العمومية بتحديد مستوى ىذه 
 .األدوات وتتدخل باستعماليا في تعديل أسعار وتكاليف األعوان االقتصاديين

    وعموما، يتم فرض اإلتاوات في مجال جمع ومعالجة النفايات، أما الرسوم فيي تستعمل لمحاربة 
التموث، يمكن أن تفرض مباشرة عمى المخمفات، أو تفرض عمى المنتجات المتأتية من استعمال أساليب 

إنتاج مموثة، واستعمال اإلعانات من طرف الحكومة يتم بحيطة وحذر شديدين بالنظر إلى إمكانية 
مكانية تحويميا عن الوجية األصمية ليا . التعسف في منحيا وا 

 يستند ىذا النوع من األدوات االقتصادية إلى إنشاء حقوق ممكية عمى السمع البيئية، :  مقاربة كواز2-2
نشاء أسواق التداول ىذه السمع، ىذا التداول يحدد ليا سعرا، قيمة وينظم  أي خصخصة موارد الطبيعة، وا 

يؤدي . ومن أمثمة ذلك لدينا حقوق رخص التموث والحصص الفردية لمصيد القابمة لمتداول. استغالليا
إنشاء مثل ىذه األسواق من تحويل اآلثار الخارجية لممؤسسة إلى سمعة جديدة وىي الحق في التمويث 

إن السمطة العمومية تقوم بتحديد معيار جماعي  .والذي يمكن تداولو بين مختمف األعوان االقتصاديين
شامل لكن توزيع األعباء عمى مختمف األطراف المعنية يتم من خالل السوق الذي يتم فيو تداول حقوق 

 9.التمويث، وقواعد التوزيع األولي لحقوق التمويث ىي من اختصاص السمطة العمومية
المقاربات الطوعية - 3

   ىي الجيل الثالث من أدوات السياسة البيئية، وىي عبارة عن مبادرات من طرف المؤسسات في مجال 
حماية البيئة فيي تسمح لممؤسسة بإظيار أدائيا البيئي الفعال، كما تشجع التنظيم الذاتي لمقطاعات 

ىذا النوع من األدوات يثمن التفاوض والتفاىم بين القطاعات االقتصادية من جية والسمطات . االقتصادية
 10:يمكننا أن نميز أربعة مقاربات طوعية ىي. العمومية من جية أخرى



ىي عبارة عن دفاتر تعدىا السمطات العمومية والتي يمكن لممؤسسات أن : األنظمة الطوعية العمومية- 
تنخرط فييا بشكل طوعي وفردي مقابل االستفادة من الوصيف البيئي؛ 

ىي عقود تبرم بين السمطات العمومية وقطاع صناعي معين : االتفاقيات البيئية المتفاوض عمييا- 
 .تتضمن األىداف البيئية الواجب تحقيقيا والجدول الزمني لذلك

التحديات البيئية التي تواجو المؤسسة : ثانيا
: ىناك تحديات بيئية خارجية وداخمية نذكر من بينيا

التحديات الخارجية - 1
 11:تتمثل في مجمل التغيرات والتحوالت التي تحدث في الخارج من بينيا

تحرير المبادالت التجارية عمى نطاق واسع وذلك من خالل رفع القيود عن التجارة الخارجية، من  -
 خالل اتفاقيات الجات ووريثتيا المنظمة العالمية لمتجارة؛

الخوصصة وتعاظم دور القطاع الخاص فقد سجل ىذا القطاع تسارعا ممحوظا في زيادة أىميتو  -
واسترجاع مكانتو عبر العالم وتكرس ذلك مع تسارع عمميات الخوصصة التي أصبحت شأنا 

 عالميا؛
تزايد دور التكتالت االقتصادية نظرا لما توفره من مزايا وفرص تنافسية، فقد تزايد االتجاه إلى  -

تكوين التكتالت االقتصادية العمالقة بين مجموعة من الدول التي يتوافر فييا عدد من المقومات 
 المتجانسة اقتصاديا؛

انتشار الشركات متعددة الجنسيات التي تشكل مظيرا بارزا في األسواق الدولية خاصة في البمدان  -
 النامية والتي أصبحت تييمن عمى أسواقيا بفعل نفوذىا االقتصادي والمالي؛

بروز التجارة االلكترونية التي ىي عبارة عن شكل من أشكال التعامل التجاري الذي يتم فيو  -
 .تفاعل أطرافو لمتبادل االلكتروني بدال من االتصال الجغرافي المباشر

التحديات الداخمية - 2
 12:واجيت المنظمة عدة تحديات داخمية تتمثمت فيما يمي

تزايد دور النقابات واتحادات العمال، الذي اصبح يشكل ضغط قوي عمى المنظمات، اذ اثر  -
 بشكل كبير عمى سير أعماليا واستراتيجياتيا؛

انتقال المنافسة من األسواق المحمية إلى األسواق العالمية، مما ألزم منظمات األعمال بضرورة  -
 االىتمام بالمتغيرات العالمية، مثل تحقيق الجودة لضمان البقاء؛

 أىمية العمل اإلداري وترسيخ متطمبات اإلدارة االلكترونية وتطوير طرق العمل اإلداري؛ -
تزايد أىمية الشفافية في العمل اإلداري، وىي الوضوح في القوانين واإلجراءات والسماح لممعمومات  -

 بالتدفق الحر و االبتعاد عن الغموض والتعتيم عمى المشكالت؛



أىمية استقطاب الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية، وتمك المتمدرسة في عالم المعموماتية  -
. واالتصاالت التكنولوجية والمتحكمة في أساليب العمل اإلداري الحديث

 البيئية التحديات تجاه االقتصادية المؤسسات فعل ردود: ثالثا
 ىناك بل المؤسسات، لتقييم الوحيد المعيار ىي اعتبارىا يمكن ال العاممة، اليد وتوظيف الثروة    خمق
 المؤسسات عمق في. أشكالو بجميع بالتموث المرتبطة المخاطر تسيير مثل ذلك إلى إضافة أخرى معايير
 من ويمكن البيئية، الجوانب الحسبان في تأخذ التي اإلستراتيجية تقود التي ىي عديدة، وضعيات نجد

 النحو عمى ىي البيئية، الرىانات مختمف تجاه المؤسسة فعل ردود من أنواع ثالث بين نميز أن ىذا خالل
 :التالي

 المستدامة، التنمية بأىمية يقين عمى ىي التي المؤسسات :(التام الوعي ذات) الطوعية المؤسسات- 1 
 إلى باإلضافة التنمية، ليذه الثالثة األبعاد من كبيرة أجزاء وبوضوح الحسبان في يأخذ الصنف ىذا

 نابع البيئية، الرىانات لمختمف التصدي بضرورة المؤسسات ىذه ووعي المصمحة، ذات األطراف توقعات
 ىذه وتقوم استمرارىا، عمى خطر ليا تشكل التي الرىانات تمك بخطورة واعتقادىم مسئولييا، وعي من

 .13التنمية ىذه أبعاد بمختمف المرتبطة الداخمية البرامج بتنمية المؤسسات
يقوم ىذا النوع من المؤسساتعمى احتالام البيئية والتشريعات الخاصة : لمتشريع الموافقة المؤسسات- 2 

 االىتمام ىذا لكن البيئية لمجوانب اىتمام حيث تولي بيا، وذلك من خالل مراعاتيا عند انتاجيا لمنتجاتيا،
 ىذا. والتنظيمات القوانين مختمف عمييا مارستو الذي الضغط نتيجة جاء إنما البيئي، وعييا من نابع غير

 اإلجراءات ينتظر إنما مبادرة، بأية يقوم ال أنو إال البيئية لمرىانات فيمو رغم المؤسسات، من الصنف
  .14والتنظيمات القوانين ليذه اإلجبارية

 لمثل الوحيد فاالنشغال المؤسسات، من الكبرى الفئة يمثل الصنف  ىذا:األدنى الحد في المؤسسات- 3
 لمبيئة، وتيمل القيود اىتمام أي تولي ال المساىمين، التي أرباح تعظيم المؤسسات ىو من النوع ىذا

 المؤسسات االعتبار، وتعتقد بعين تأخذىا وال ديمومتيا عمى خطر والتي تشكل البيئي، بالبعد المرتبطة
 األدنى الحد تطبيق الفئة ىذه تستطيع المالية، اإلمكانيات تنقصيا البيئة أن الصنف ىذا إلى تنتمي التي
 .15البيئيةا بالجوانب المرتبطة التنظيمية واإلجراءات القوانين من فقط

سياميا في تحسين السموك اتجاه التحديات : المحور الثالث دراسة ميدانية حول المسؤولية البيئية وا 
 وحدة مستغانم البيئية في مؤسسة سونمغاز وحدة مستغانم ومؤسسة الجزائرية لممياه 

سيتم إبراز المنيجية واإلجراءات المتبعة في إنجاز الدراسة، إضافة إلى تحميل بيانات الدراسة واختبار 
. الفرضيات

منيجية الدراسة الميدانية واألدوات المستخدمة : أوال
يتكون مجتمع الدراسة من موظفي وحدتين من مؤسستين عموميتين، وىما : مجتمع وعينة الدراسة- 1

 وحدة مستغانم، إلبراز (ADE) وحدة مستغانم، ومؤسسة الجزائرية لممياه (Sonelgaz)مؤسسة سونمغاز 



مدى التزاميما بمسؤوليتيما البيئية وأثر ذلك عمى تحسين سموكيما اتجاه التحديات البيئية التي تواجييما، 
 استمارة صالحة لمتحميل أي 24 استمارة عمى موظفي وحدة المؤسسة األولى، واسترجعت 30وتم توزيع 

 استمارة عمى وحدة المؤسسة الثانية، 30من االستمارات الموزعة، كما تم توزيع % 80,00ما يعادل نسبة 
من االستمارات الموزعة، وبيذا يكون % 50,00 استمارة صالحة لمتحميل أي ما يساوي 15واسترجع منيا 

 استمارة أي ما يقدر 39 استمارة تم استرجاع منيا 60العدد اإلجمالي لالستمارات الموزعة ىو 
.   فردا30من االستمارات الموزعة،  وىو عدد مقبول إحصائيا نظرا ألن حجم العينة يتجاوز % 65,00ب
تم بناء االستبانة لمعالجة متغيري الدراسة، حيث خصص حيز لممعمومات الشخصية : أداة الدراسة- 2

الجنس، العمر، المستوى الدراسي، المؤسسة، عدد سنوات العمل في المؤسسة، )ألفراد العينة ومشاريعيم 
. (الفئة الوظيفية

 فقرات، ومحور 5 فقرات مقسمة عمى محورين، محور المسؤولية البيئية يحتوي 10واحتوت االستبانة عمى 
.  فقرات5سموك المؤسسة اتجاه التحديات البيئية ويشمل بدوره 

 كأداة لمدراسة وتحميل (Likert Scale)كما أنو تجدر اإلشارة أننا اعتمدنا مقياس ليكرت الخماسي 
: االستبيان مع منح الدرجات التالية

.   5: ؛ موافق تماما4: ؛ موافق3: ؛ محايد2: ؛ غير موافق1: غير موافق إطالقا- 
تم تحميل البيانات ومعالجتيا بواسطة البرنامج : األدوات اإلحصائية المستخدمة في تحميل البيانات- 3

-، وقد تم قياس االعتمادية لمتأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل معامل ألفا(STATA)اإلحصائي 
التكرارات، المتوسط الحسابي، )كرونباخ، كما تم تحميل الفقرات من خالل مقاييس اإلحصاء الوصفي 

. (اإلنحراف المعياري
-One Sample T)كما أن الفقرات تم التأكد من تحققيا وترتيبيا وفقا الختبار ستيودنت لمعينة الواحدة 

test) األحادي االتجاه، إضافة إلى استخدامو الختبار الفرضيات، إضافة إلى استخدام أسموب تحميل 
 لتحميل تباين أجوبة أفراد العينة وفقا لبعض خصائص أفراد (One Way ANOVA)التباين األحادي 
. العينة ومشاريعيم

وىو األكثر استعماال في الدراسات االقتصادية واالجتماعية، % 5أما بالنسبة لمستوى الداللة المعتمد فيو 
ال فإننا H0أي أننا نقبل الفرضية الصفرية   إذا كان مستوى الداللة المحسوب يفوق ىذا المستوى، وا 

.  إذا كان مستوى الداللة أقل من ىذا المستوى وىو ما يعني وجود داللةH0نرفض 
تحميل بيانات ونتائج االستبيان : ثانيا

تم اختبار درجة وصدق فقرات كل محور من محاور : تحميل ثبات وصدق فقرات االستبيان -1
: كرونباخ، والنتائج مبينة في الجدول التالي-االستبيان من خالل اختبار ألفا

 
 



( ألفا كرونباخ)قيم ثبات وصدق االستبيان : (01)الجدول رقم 
 معامل الصدق معامل الثبات عدد الفقرات المحور

 %69.86 %48.81 5 تبني أسس المسؤولية االجتماعية في المؤسسة

 %81.56 %66.52 5 إسيام المؤسسة في تحقيق التنمية المستدامة

 %82.44 %67.97 10 المحاور السابقة معا

 STATAنتائج االستبيان باالعتماد عمى : المصدر
 بالنسبة لالستبيان بجميع محاوره نظرا أنو يفوق النسبة المقبولة مقبوليتضح أن معامل ألفا كرونباخ 

بالنسبة إلجمالي المحاور، رغم ضعف ىذا المعامل بالنسبة لفقرات المحور األول نسبيا حيث أنو % 60
، وىذا مؤشر عمى الثبات النسبي لفقرات ومحاور االستبيان ككل، كما أنو يتميز بمعامل %50أقل من 
ما يدل عمى صدق مختمف بياناتو، % 82عال يتجاوز  (الجذر التربيعي لمعامل ألفا كرونباخ)صدق 

  .81,56 و 69,86إضافة إلى أن معامل الصدق بالنسبة لممحورين جيد وىو يساوي عمى التوالي 
 موظف في الوحدتين، وأظيرت خصائص 39تم تحميل إجابات : تحميل خصائص عينة الدراسة- 2

: بياناتيم الشخصية والوظيفية النتائج اآلتية
، وىو مؤشر %20.51من المستجوبين ذكور، في حين تشكل نسبة اإلناث % 79.49: عامل الجنس- 

عمى ضعف تواجد وتمثيل العنصر النسائي في العديد من وحدات المؤسسات الكبيرة، بالتوازي مع ضعف 
تواجدىا ومشاركتيا في الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لضعف المقاوالتية النسوية في 

الجزائر؛ 
 40 و31تتراوح أعمارىم بين % 33.33 سنة، 30 و21تتراوح أعمارىم بين % 23.08: عامل السن- 

وىي .  سنة60 و51تتراوح أعمارىم بين % 7.69 سنة، و50 و41تتراوح أعمارىم بين % 35.90سنة، 
نسب تؤكد أن أغمب موظفي المؤسسات الجزائرية من الطبقة الشبابية من خريجي الجامعات، مع تواجد 

قوي نسبيا لمكيول، وىو ما قد يعطييا ميزة تنافسية مصدرىا الموارد البشرية بتكامل عنصري الشباب 
والخبرة؛  (التجديد)

ذوو مستوى % 82.05مستواىم دون الجامعي، في حين أن % 17.95: عامل المستوى الدراسي- 
جامعي، وىي نسب تؤكد توجو خريجي الجامعات إلى القطاع االقتصادي، وتفضيميم العمل في مناصب 
إدارية وتقنية في المؤسسات االقتصادية، ما يوفر ليذه المؤسسات رأسمال فكري ىام يمكن االعتماد عميو 

في تحقيق التحسين المستمر المؤدي إلى تحقيق ميزة تنافسية ىامة؛ 
من المستجوبين موظفون في وحدة مستغانم لمؤسسة سونمغاز، في حين أن % 61.54: المؤسسة- 

منيم موظفون في وحدة مستغانم لمؤسسة الجزائرية لممياه، وىو ما يظير تفاوت نسبي بين % 38.46
العينتين لصالح مؤسسة سونمغاز، التي كان موظفوىا أكثر تفاعال وتجاوبا مع االستبانة؛ 



% 28.21 سنوات، 5لم تتجاوز عدد سنوات عمميم % 28.21: عدد سنوات العمل في المؤسسة- 
عدد % 7.69 سنة، 15 إلى 11من % 10.26 سنوات، 10 إلى 6تتراوح عدد سنوات عمميم من 

 30 إلى 26من % 12.82 سنة، 25 إلى 21من % 12.82 سنة، 20 إلى 16سنوات عمميم من 
سنة، وىو ما يؤكد أن أغمب الموظفين في الوحدتين من الشباب خريجي الجامعات ومعاىد التكوين الذين 

 سنوات؛  10ال تتجاوز سنوات عمميم 
حرصا عمى تمثيل الفئات الوظيفية الثالث، تم استجواب موظفين ينتمون إلى كل فئة، : الفئة الوظيفية- 

مع إعطاء األولوية لإلطارات بما أنيم األكثر إلماما بمتغيري البحث، ثم أعوان التحكم، ومن ثم أعوان 
، في حين أن نسبة المستجوبين % 53.85وتمثل نسبة المستجوبين من اإلطارات في الوحدتين . التنفيذ

، أما نسبة المستجوبين من أعوان التنفيذ في الوحدتين %30.77من أعوان التحكم في الوحدتين تساوي 
%. 15.38ىي 
: سيتم تحميل نتائج األجوبة عن فقرات كل محور من محاور االستبيان: تحميل فقرات محاور الدراسة- 3
يتمثل المحور األول في االلتزام بالمسؤولية البيئية في المؤسسة، : تحميل فقرات المحور األول- 3-1

 : فقرات مبينة في الجدول التالي5وىو يشمل 
استعراض فقرات المحور األول : (02)الجدول رقم 

 عبارة الفقرة رقم الفقرة

تمتزم المؤسسة بالحفاظ عمى البيئة وتتعاون مع المجتمع المحمي والمنظمات البيئية لتحسين جودة الحياة لمختمف  01
 .األطراف ذات المصمحة 

02 
شراكيم في تفعيل التزاميا بمسؤوليتيا  تعمل المؤسسة عمى نشر الوعي البيئي في وسط إطاراتيا وموظفييا وا 

 .البيئية

03 
تساىم المؤسسة بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة من خالل التوفيق بين أىدافيا االقتصادية، 

 .االجتماعية، والبيئية
 .تعمل المؤسسة عمى تقميل اآلثار السمبية عمى البيئة الناتجة من نشاطيا كالنفايات والمخمفات الضارة 04
 .تتبنى المؤسسة أنظمة إلدارة البيئة تتيح ليا االستخدام الجيد لمواردىا االقتصادية بأقل أثار سمبية عمى البيئة 05

 االستبيان المعد من طرف الباحثين: المصدر
: باستخدام األدوات اإلحصائية تم تحميل فقرات المحور األول، والجدول التالي يوضح نتائج ىذا التحميل

 
 
 
 
 
 



 تحميل فقرات المحور األول: (03)الجدول رقم 

المتوسط  رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

قيمة اختبار 
T 

مستوى 
 الرتبة القرار الداللة

 04 العبارة غير محققة 0.084 1.404 محايد 1.14 3.26 01

 03 العبارة محققة 0.038 1.821 محايد 1.06 3.31 02

 05 العبارة غير محققة 0.256 0.662 محايد 0.97 3.10 03

 01 العبارة محققة 0.000 4.150 موافق 1.16 3.77 04

 02 العبارة محققة 0.012 2.343 موافق 1.09 3.41 05

المحور 
 األول

 0.000 3.720 محايد 0.62 3.37
تمتزم المؤسستان المدروستان 
بمسؤوليتيما البيئية بشكل 

 نسبي

 STATAنتائج االستبيان باالعتماد عمى : المصدر
يبين الجدول السابق أن المؤسستين المدروستين تمكنتا من تفعيل مسؤوليتيما البيئية وااللتزام بيا بشكل 

نسبي، وىذا راجع أساسا إلى  تقميميما لآلثار السمبية لنشاطيما عمى البيئة، حيث أنيما توليان أىمية كبيرة 
لمحفاظ عمى البيئة، وتزويد المستيمك الجزائري بالغاز والكيرباء والماء دون اإلضرار بالبيئة المحيطة بو، 

إضافة أنيما تتبنيان أنظمة إلدارة البيئة من شأنيا تحسين األداء البيئي لممؤسستين، وضمان تحقيق 
أىدافيما البيئية وبصفة خاصة الحفاظ عمى الموارد الطبيعية التي تزخر بيا الجزائر، خاصة أن الماء 

أصبح موردا نادرا، والكيرباء والغاز موارد طاقوية حيوية، كما أنيما تعمالن عمى نشر الوعي البيئي بين 
شراكيم في تفعيل التزاميما بمسؤوليتيما البيئية   .إطاراتيما وموظفييما وا 

يتمثل المحور الثاني في سموك المؤسسة اتجاه التحديات البيئية : تحميل فقرات المحور الثاني- 3-2
:  فقرات مبينة في الجدول التالي5التي تواجييا، وىو يشمل 

استعراض فقرات المحور الثاني : (04)الجدول رقم 
 عبارة الفقرة رقم الفقرة

. تعتمد المؤسسة طرق وأساليب تكنولوجية حديثة في عمميتيا اإلنتاجية تساعد عمى الحفاظ عمى البيئة 01
 .تمتزم المؤسسة بمختمف القوانين والتشريعات الوطنية والدولية لمحفاظ عمى البيئة 02
 .تتبنى المؤسسة في نظاميا الداخمي بنود تنظيمية توجو سموكيا البيئي وتزيد من الوعي البيئي لموظفييا 03
 .تستيمك المؤسسة الموارد الطبيعية األولية بشكل منظم ومدروس وال يؤثر سمبا عمى البيئة المحيطة 04

تحاكي المؤسسة النماذج الناجحة لممؤسسات العالمية الرائدة في مجال الحفاظ عمى البيئة وتحسين السموك  05
 .البيئي



. االستبيان المعد من طرف الباحثين: المصدر
: باستخدام األدوات اإلحصائية قمنا بتحميل فقرات المحور الثاني، والجدول التالي يوضح نتائج ىذا التحميل

تحميل فقرات المحور الثاني : (05)الجدول رقم 

المتوسط  رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

قيمة اختبار 
T 

مستوى 
 الرتبة القرار الداللة

 01 العبارة محققة 0.012 2.364 محايد 1.02 3.38 01

 02 العبارة محققة 0.012 2.343 موافق 1.09 3.41 02

 03 العبارة غير محققة 0.450 0.126 محايد 1.27 3.02 03

 04 العبارة غير محققة 0.723 -0.597 محايد 1.34 2.87 04

 05 العبارة غير محققة 0.869 -1.138 محايد 1.27 2.77 05

المحور 
 0.234 0.733 محايد 0.79 3.09 الثاني

سموك المؤسستين المدروستين 
تجاه التحديات البيئية غير فاعل 

 وبحاجة لتحسين

 STATAنتائج االستبيان باالعتماد عمى : المصدر
يوضح الجدول السابق أن سموك المؤسستين تجاه التحديات البيئية التي تواجييما غير فاعل وبحاجة 

لتحسين، حيث أنو رغم سموكيما اإلنتاجي الفاعل من خالل تطبيق طرق وأساليب تكنولوجية حديثة تساعد 
في الحفاظ عمى البيئة، وسموكيما القانوني الجيد والممتزم بمختمف قوانين حماية البيئة الوطنية والدولية، 
ومحاولة ترسيخيما أسس المؤسسة المواطنة، إال أن سموكيما التنظيمي في ما يخص التحديات البيئية 
قاصر ولم يبمغ المستوى المطموب، حيث أنيما ال تتبنيان بنود تنظيمية أو حتى تعميمات داخمية توجو 
السموك البيئي ألفرادىما وتزيد من وعييم، وىو خمل ممحوظ في سموك المؤسستين تجاه بيئتيما، إضافة 

إلى عشوائية سموكيما االستيالكي، خاصة أنيما مؤسستين تنشطان في مجال حيوي يتعمق بالطاقة 
والموارد المائية، وىو ما يشير إلى عدم االىتمام بالحفاظ عمى ىذه الموارد اليامة، وغياب استراتيجيات 
مسطرة من طرف المؤسستين لترشيد استيالك الكيرباء والغاز والماء، ما يفسر أنيما في وضع احتكاري 
  .ولد إىمال العديد من الجوانب البيئية واالجتماعية، وأضعف من إسيام المؤسستين في التنمية المستدامة

اختبار فرضيات الدراسة : ثالثا
يتضح أن الفرضية األولى محققة نسبيا في  (03)من الجدول رقم : اختبار الفرضية األولى- 1

المؤسستين محل الدراسة، حيث أنيما تمتزمان بمسؤوليتيما البيئية بشكل نسبي، وىو نتيجة حرصيما عمى 
ترسيخ صورة المؤسسة المواطنة؛ 



يتضح أن الفرضية الثانية غير محققة في المؤسستين  (05)من الجدول رقم : اختبار الفرضية الثانية- 2
محل الدراسة، حيث أن سموكيما تجاه التحديات البيئية التي تواجييما غير فاعل، وبالتالي ىما مطالبتان 
بتحسينو من خالل ترشيد سموكيما االستيالكي والتنظيمي وتبني نماذج فاعمة إلدارة البيئة والتعامل مع 

 مختمف تحدياتيا؛
الختبار صحة الفرضية الثالثة البد من قياس مدى ارتباط االلتزام بالمسؤولية : اختبار الفرضية الثالثة- 3

، والتي يوضحيا (المتغير التابع)بتحسين سموك المؤسسة تجاه التحديات البيئية  (المتغير المستقل)البيئية 
 :الجدول التالي

تحميل ارتباط المتغيرين : (06)الجدول رقم 
 القرار مستوى الداللة (متغير مستقل)األول  المتغير

 توجد داللة ارتباط ضعيف موجب 0.025 %35.79 (متغير تابع)الثاني 

 STATAنتائج االستبيان باالعتماد عمى : المصدر
يتضح من الجدول السابق أن ىناك ارتباط دال إحصائيا رغم ضعفو، وبالتالي فإنو يوجد عالقة بين 

االلتزام بالمسؤولية البيئية وتحسين السموك البيئي لممؤسسة وطبيعة ىذه العالقة موجبة ضعيفة، وىو ما 
يدل عمى وجود عوامل أخرى أكثر تأثير عمى تحسين السموك البيئي لممؤسسة، وبالتالي فإن الفرضية 
الثالثة صحيحة نسبيا، حيث أن التزام المؤسستين محل الدراسة بمسؤوليتيما البيئية يساعد في تحسين 

. سموكيما تجاه التحديات البيئية التي تواجييما
 الصةخ

 بالجوانب المرتبطة الواضحة األىداف من مجموعة تسطر االقتصادية المؤسسة في البيئية      السياسة
فالسموك البيئي  األىداف، ىذه تحقيق األخيرة ىذه المؤسسة، وىو ما يفرض عمى ىذه ألنشطة البيئية

 . يعتبر أحد أىم العوامل التي تساىم في محافظة عمى البيئة االقتصادية لممؤسسة
 المؤسسات مما دفع تحفيزا، أكثر االقتصادية واألدوات  إلزاميةأكثر البيئية التشريعات  وبالتالي أصبحت 

جديد يتميز بالمسؤولية البيئية، واالىتمام بكل ما يؤثر عمى البيئة ويموثيا،  سموك اعتماد إلى المموثة
 الوعي وزيادة ظيور إلى أدى لمبيئة الميددة األخطار حجم أن والعمل عمى تخفيضو وتقميصو وتقميمو، كما

 دفبو المؤسسة عمى المصمحة ذات األطراف تمارسيا ضغوطات إلى تحول والذي العام الرأي لدى البيئي
  .تياإدار نظام في البيئي البعد إدماج

: ومن خالل ىذا البحث تم الخروج بعدة نتائج، أىميا
سياميا في التنمية  - السموك البيئي لممؤسسة محدد ىام لتحقيق أىدافيا البيئية واالجتماعية وا 

 المستدامة؛
 االلتزام بالمسؤولية البيئية شرط أساسي لاللتزام بالمسؤولية االجتماعية؛ -



التنمية البيئية بعد أساسي من أبعاد التنمية المستدامة ال يقل أىمية عن التنمية االقتصادية  -
 والتنمية االجتماعية؛

 يتفاوت مستوى التزام المؤسسات الجزائرية بالمسؤولية البيئية من ضعيف إلى متوسط؛ -
 سموك المؤسسات الجزائرية تجاه التحديات البيئية التي تواجييا غير فاعل وبحاجة لتحسين؛ -
 قصور وضعف التشريعات الخاصة بحماية البيئة في الجزائر؛ -
تركيز المؤسسات الجزائرية عمى التنمية االقتصادية عمى حساب باقي أبعاد التنمية المستدامة من  -

 بعد بيئي وبعد اجتماعي؛
 .التزام المؤسسات الجزائرية بمسؤوليتيا البيئية من شأنو تحسين سموكيا البيئي -

: انطالقا من النتائج السابقة، يمكن تقديم التوصيات التالية
بناء نماذج لممسؤولية البيئية في المؤسسات الجزائرية تتيح ليا االلتزام الفاعل بيا وتحسين سموكيا  -

 البيئي، مع محاكاة النماذج والتجارب الناجحة لممؤسسات الرائدة في ىذا المجال؛
ترسيخ الوعي البيئي في وسط إطارات وموظفي المؤسسات الجزائرية لضمان مشاركتيم الفعالة في  -

 تحسين السموك البيئي لمؤسساتيم؛
تعزيز التشريعات الخاصة بحماية البيئة في الجزائر، وتخصيص بنود تنظيمية تتعمق بالحفاظ  -

 عمى البيئة في النظام الداخمي لممؤسسات الجزائرية؛
ترشيد السموك االستيالكي لممؤسسات الجزائرية بما يضمن حماية الموارد الطبيعية التي تزخر بيا  -

. الجزائر خاصة النادر منيا
اليوامش والمراجع 
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