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 : متهيد .1

كانت املنافسة يف األسواق   فقدمياتغريات كبرية،   بيئة األعمال الدولية يف القرن العشرينتشهد 
النشاط. حملية و املتوسطة   ، يف حني ظلت املؤسسات الصغريةفقط الكبرية املؤسسات حصرا علىالدولية 

األسواق اليت كانت ضمن بنود االتفاقيات  عننتيجة  إزالة احلواجز احلكومية  اجلذريالتغري  قد حصلو 
 على سبيل املثال ال احلصر منها  نذكر ،مع املنظمات الدولية االتفاقياتضمن بنود  أو الدول بنيالثنائية 

منظمة التجارة العاملية اليت مبدأها ختفيض القيود أمام السلع و اخلدمات بني دول العامل، و تسهيل 
التقدم التكنولوجي يف جمال التصنيع  و و  ،جهةعمليات حركة  املنتجات بني خمتلف  األسواق الدولية من 

العمالء و املوردين  و الوصول إىل من  املؤسسات  أصغر نيمن جهة أخرى، متك االتصاالتالنقل و 
مازالت تعرف بعض  سواق الدولية األ يف  أن عملية التوسع و الدخولإال  .املوظفني يف مجيع أحناء العامل

ركائز  ذاتبناء مؤسسة  أساساملركز  التنموي  للمؤسسة يعترب   أنعروف اليوم أنه من املحيث ،العقبات
سواق نشاط املؤسسة يف السوق احمللي قبل الدخول لأل الستمرار األولاحملدد  اليوم صبحكما أنه قد أ،  قوية

 .بين على مبادئ التنمية املستدامةمستدام منو م ذات ؤسسةمخلق  هوالدولية 

  متفجرة تغريات  ،هذا التغري  دخول  املؤسسات عصرا جديدا من التحوالت اجلذرية عنيرتتب 
    الصلبة األصول فلم تعدالدول املضيفة ،  أسواقيف  األعمالخالقية لرجال املمارسات أ و مرتكزة على 

الالملموسة  األصول عكسالدولية، على  األسواقلدخول أساسيا  شرطاو العوائد امللموسة من االستثمار 
العوامل املهمة اليت  األسواق اليت أصبحت أحدهذه  إىل ا املؤسسةو املعرفة اليت تنقله االبتكاراتمثل 

جانب ما تتميز به هذه املؤسسات من  إىل االستثمارهذا النوع من  استقطاب علىتشجع هذه الدول 
لكن  من إجيابيات،املؤسسات  متلكهاو املعرفة اليت  االبتكاراتذه هل ملا و هذا نظرا ،األخالقيةممارساهتا 

 . خملفات مضرة ابلصاحل العامو ابملقابل هلا  اأيض

عن مثيالهتا من املؤسسات  يف تنفيذ  أخالقية أكثرملؤسسات سرتاتيجيات اليت جتعل ااال أهملعل من 
يف مبادئ املسؤولية  يتجسد ، و حتقيق منو مستدام للمؤسسة ابجملتمع احمللي اإلضرارمشاريعها دون 

ن هناك دول تقوم إفتح أسواقها للمستثمر األجنيب ف إىلالدول تسعى  أننه يف حني أ، نظرا  االجتماعية
 أولوايتبرز كأ  تعتمد املسؤولية االجتماعيةاليت الصني  اخلالق ، فمثال جند بغلق أسواقها أمام املستثمر غري 
السوق ابملنتجات  إغراقالدول الناشئة من عمليات محاية مؤسسات جل أالسياسة االقتصادية و هذا من 

 . األجنبية
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ية االجتماعية يف املؤسسات ليست ظاهرة عابرة  بل هي املسؤول أنلذلك ابت من الواضح اليوم 
كل القطاعات   إىلو توسع تطبيقه   ،جديدة ذا أبعاد، الدولية لألسواق  و أساسياتوجها اسرتاتيجيا جديدا 

املسؤولية  أصبحت فقد من ذلك األكثراالقتصادايت و السياسات االقتصادية يف معظم بلدان العامل، و 
عائد  ذات أهنامن  أكثرعبء ك  ينظر إليهامل تعد  ألهنالدى الكثري من املؤسسات  هتماما حمطاالجتماعية  

و  سرتاتيجيةاالجمرد نشاط خريي بل امتدت لتشمل كل العمليات و النشاطات  أهنا أو على املؤسسة، 
 .الدولية  األعمالمؤخرا بيئة  أفرزتهناسب هذا التحول اليت تل هتيئها

 سواها   دوناللوجيستية   األعمال  أولوايتموضوع املسؤولية االجتماعية ضمن  أصبحو ابلتايل 
يف احلسبان عند وضع اخلطط و اختاذ القرارات  أخذها األعمال على رجال  و، من فروع املؤسسة 

 سرتاتيجيةابناء و   ، الدولية األسواق إىلللتوجه  أداةاللوجيستية و خاصة اللوجيستيك الدويل ، ابعتبارها 
 سرتاتيجيةامتثل  قوة   أصبحت أهنا، مبا  الداخلية و اخلارجية الستغالل الفرص و التغلب على التهديدات

 .الدولية األسواقمن نقاط الضعف اليت كانت تعرف هبا املؤسسات يف  للحد

  الدراسة: إشكالية .2

التنظيمية  املخاطر و العقبات املتمثل يف التغري ةبرزت مشكلة الدراسة من خالل مالحظة الباحث
تلك  منها ،، و خاصة مؤسسات الدول الناميةالدولية أصبحت تعرتض املؤسسات للدخول لألسواق اليت

 ملعاجلةاليت تناوهلا الباحثني  األحباثو   الدراساتأما و  الدولية.الساحة ابختفائها من  اليت ابتت تعرف
ية االجتماعية كانت تتجلى معظمها يف قياس مدى اهتمام املؤسسة بذوي املصاحل لموضوع املسؤو 

أن تضيفها هلذه مكاسب اليت ميكن لل هم ، الزابئن ، من خالل عرض األسهمابملؤسسة من موردين ، محلة 
 درست إن، و قد حتصل عليها وراء هذا االهتماماملكاسب اليت  على دراسة  الفئة مع الرتكيز يف دراستهم ،

متيازات لال إمهاهلممع  على ما حتققه على املستوى احمللي، تركز أساسا  سرتاتيجيةاالتبين هذه  وراءالفائدة 
 مدى املبنية على املسؤولية االجتماعية على  املستوى الدويل و  سرتاتيجيةاالتضيفها هذه  أناليت ميكن 

 .دور الدولة من ذلك إخفاءو الدولية  ألسواقاحتكم  أصبحتالدولية اليت  املؤسساتتطلبات مل حتقيقها
الربط بني ما حيتاجه السوق الدولية و ما تقدمه املسؤولية  ةالباحث ت حاولعلى ضوء ما تقدم  منه و 

 الرئيسية التالية :  اإلشكاليةلنا توضحه و هذا ما  ،االجتماعية للمؤسسات

سرتاتيجية للدخول اما األنشطة  اليت متسها املسؤولية االجتماعية لكي حتقق للمؤسسة ميزة  "
 ؟"لألسواق الدولية
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جيدر بنا طرح ،  اإلشكاليةو لتكون بداية سليمة حلل هذه الرئيسية  اإلشكاليةلتوضيح معامل 
 : و هي كالتايل  التساؤالت الفرعية املساعدة

جوانب جتسيد التنمية  أهم  هي ماو  لتحقيق منو مستدام ابملؤسسة ؟املتبعة االسرتاتيجيات  أهمما  .1
 املستدامة يف املؤسسات؟

 قضاايها ؟ أهمما مفهوم املسؤولية االجتماعية وما هي  .2

 ما هو جمال تطبيق املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات ؟  .3

 جيستيك ؟ماذا يقصد ابللوجستيك ؟ ما هي االعتبارات وراء االهتمام ابللو  .4

 ؟الدولية للمؤسسات  األهدافمتسه املسؤولية االجتماعية لتحقيق  الذيهل اللوجيستيك هو النشاط  .5

 فيما تتجسد  تطبيق  املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة  على وظيفة األعمال اللوجيستية ؟  .6

 نظر املبحوثني؟من وجهة تطبيق املسؤولية االجتماعية  أبمهيةاملؤسسات املصدرة  إدراكما مدى  .7

للدخول  سرتاتيجيةاوحتقيقها مليزة  داللة إحصائية بني تطبيق املسؤولية االجتماعيةذات هل توجد عالقة  .8
 الدولية ؟  لألسواق

 فرضيات الدراسة: .3

 متثلت يف : ثالث فرضيات رئيسية تنطلق الدراسة يف معاجلة املشكلة من خالل 

 التنمية املستدامة . أببعاداملسؤولية االجتماعية هي التزام املؤسسة :  األوىلالفرضية 

بني تطبيق (  عند مستوى معنوي )  إحصائيةتوجد عالقة ذو داللة الرئيسية الثانية :الفرضية 
 الدولية .  لألسواقاملسؤولية االجتماعية و الدخول 

 الفرضيات الفرعية:

  إحصائيةتوجد عالقة ذو داللة ( عند مستوى معنوي ())  بني تطبيق املسؤولية االجتماعية و
 .الدولية و حتقيق الكفاءة لألسواقالدخول 

  عند مستوى معنوي  إحصائيةتوجد عالقة ذو داللة( ())  بني تطبيق املسؤولية االجتماعية و
 .تكلفة أبقلالدولية و حتقيق اجلودة للمنتجات  لألسواقالدخول 

بني  (() )عند مستوى معنوي  إحصائيةتوجد عالقة ذو داللة  :لثالثةاالرئيسية الفرضية 
الدولية.  لألسواقو الدخول   اللوجيستيك املسؤولتطبيق 

 مهية الدراسة :أ .4
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  للمؤسسةتطبيق املسؤولية االجتماعية  أسلوبتسلط الضوء على  أهنا يفالدراسة  أمهيةتكمن 
الذي  ،مستدام  ختلق عملمن أهنا  .أمهيتهااليت برهن على و  املؤسسة أعمالكنهج لتجسيد االستدامة يف 

قدرة  كثراأل هيو  "ن كيي موناب"املتحدة  األمم أمنيسرتاتيجيات احلديثة اليت حث عليها اال أهمحد أيعد 
 األكثراللوجيستية هي  األعمالحتقيقها على مستوى  سرتاتيجيةا أن ت الباحثةو اعترب  . ذلك على حتقيق

 األعمال أنهنت الدراسة ر و ب ، تعود ابلفائدة املزدوجة ألهنا األخرى األنشطةفعالية عن غريها من 
 األجنع األسلوباملصاحل و يف نفس الوقت تعد  أصحابعلى البيئة و على  أتثريا األكثراللوجيستية هي 

 حتقيق الكفاءةعليهم  و  التأثريسيم العمل و دراسة طلبيات الزابئن و الذي ميكن من ختصيص و تق
أن نقاط القوة اليت على املؤسسة  يندرج ضمن أهماالبتكار للمؤسسة و تعظيم مكاسبها، و كل هذا و 

 الدولية . األسواقتتميز هبا يف  تعمل عليها و

و جوهرين من جهة املسؤولية  ضرورينيبني عنصرين فعالني و  لربطها أمهيةو تزداد الدراسة 
 ،اللمؤسسات و متطلباهت اإلمنائية األهدافلتحقيق  ياتاالسرتاتيج أهماالجتماعية للمؤسسات اليت تعد 

من جهة أخرى ، مث من حيث محاية املستهلك و البيئة  ا اليوم يف العامل املسؤولعنه ال غىن أصبحواليت 
مقارنة مبا املستهلك مسؤوال  أصبحلمؤسسات يف وقت ضرورة حتمية ل أصبحتالدولية اليت  األسواق
منه و  .مسعة املؤسسة أيضاالدولية ليس فقط قانون العرض و الطلب بل  األسواقما حيدد  أصبحو سبق، 

إىل خارجها، فاملسؤولية اخلارجية تتمثل  املؤسسةاملسؤولية االجتماعية هي كل  متكامل  ميتد من داخل 
كالت اليت يعاين منها اجملتمع و اليت تعد مجيعها مبثابة مؤثرات سلبية على مدخالت ابحلاالت املرتبطة ابملش

و      العاملني ابألفرادالداخلية فإهنا ترتبط  املسؤوليةاملؤسسة حنو حتقيق األهداف االجتماعية، أما 
وقد ترتب على ما  واستخدام املوارد مبا حيقق األداء املطلوب عرب التصميم املناسب لذلك العمل. رفاهيتهم

الدخول إىل أي سوق أجنيب تطمح إليه بدون  من خالهلا سبق اكتساب املؤسسات ميزة تنافسية تستطيع
 سرتاتيجية متكاملة متس مجيع اجملاالت .ا تتبع  ألهنا أي صعوابت أو خماوف من الطرف األجنيب 

حني تعترب بعض  أنه يف هو  ،أمهية أكثرالعتبار املوضوع املدروس  ابألساس و ما دفعنا 
التوفيق بني االهتمام ابجلانب البيئي و االجتماعي و حتقيق ميزة تنافسية للدخول لألسواق  أناملؤسسات  

من  نظرياهتامثلها مثل املؤسسة فإما أن تصبح  ا،أمر تعجيزي و مستحيل  يصعب اجلمع بينهم الدولية
، أو تبحث عن اجملتمع مع عدم حتقيق أي ربح التمشك املؤسسات اخلريية هتتم ابألمور البيئية و

ثبات عدم صحة ذلك يف هذه أننا قد حاولنا إمصلحتها اخلاصة بغض النظر عن مصاحل اآلخرين، إال 
متكني املؤسسات على سرتاتيجية مسؤولة اجتماعيا وقادرة ا بتبينبني التوجهني يسهل التوفيق  ، إذالدراسة
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ستدامة األعمال اللوجيستية اليت تعترب النقطة اليت تليب كل احتياجات الوصول إىل األسواق الدولية ابمن 
 .أهنا اجملال الذي تنشط فيه املؤسسةاملستهلك كما أن هلا عالقة ابلبيئة مبا 

 الدراسة : أهداف .5

 كن توضيحها فيما يلي:مياليت  األهدافحتقيق مجلة من  إىل ةتسعى الدراس

الذي حيول ممارسة  والوقوف على مفهوم املسؤولية االجتماعية و تطورها كفلسفة و كممارسة ،  .1
 ؛اق تطبيقهر طو  او فوائده أبعادهافهم من خالل  االبتكار حنوابلتغري  املهتمني 

و املهتمني  للمسؤولني إرشاديةدراسة  الكفيلة بتطبيق املسؤولية االجتماعية لتكون اآللياتعرض  .2
 ؛احلديثة اإلداريةابلقضااي 

 ؛املؤسساتتعرتض  أصبحتالدولية اليت  األسواقالتوجه حنو  إشكاالتعرض خمتلف عوائق و  .3

مبنية على مبادئ املسؤولية االجتماعية من خالل الوقوف امليداين  سرتاتيجيةاالوقوف على مدى تبين  .4
 ؛دى مراعاهتا من قبل املؤسسات املصدرةعل م

 األسواقعلى مبادئ املسؤولية االجتماعية و التوجه  حنو   مبنية سرتاتيجيةاالعالقة بني تطبيق  قياس .5
    ؛الدولية للمؤسسات املصدرة اجلزائرية

 الدراسة:موضوع  اختيار أسباب .6

 املوضوع منلدراسة هذا  و شغفنا كنت وراء اهتمامنا  الدوافع اليتو  األهدافهناك جمموعة من 
 أمهها:

و لكن من   املقدمة لنيل شهادة الدكتوراه من جهة األحباثاخرتت هذا املوضوع كبحث منهجي لتوفية  -
الباحثني و  اهتمامجبملة من  حتضىاليت  اإلدارية األحداثيب بعيدا عن   ينأىهو حبث ال  أخرىجهة 
مؤخرا  أصبحت الوقائع االقتصادية  احلديثة اليتمن  ، وهو موضوع منطلقذلكل ميويل الشخصي  أيضا

ضمن  اوهذ، و دور القطاع اخلاص من ذلك اإلمنائية األهدافحتقيق  أساسهاهتتم  ابلتنمية املستدامة، اليت 
 حتكم سري االقتصاد العاملي. اليت املؤسسات  أهم املتحدة اليت هي من األممتوجيهات منظمة 

دفع ما  هذا ، و املسؤولية االجتماعية على املستوى الدويل أمهيةو الدراسات اليت تتناول  األحباثغياب  -
و             عدم سعي الباحثني العرب لدراسة هذا املوضوع نظرا  الختيار هذا املوضوع أكثر ةالباحث

 و حىت امليداين.  األكادميي، مما يعرف تناقص على املستوى األجانباقتصاره فقط على الباحثني 
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 لألسواقتكتسبها املؤسسات  للدخول  أنالدائمة اليت جيب  سرتاتيجيةاالائل البحث عن البد ضرورة -
املستدامة،  سرتاتيجيةاالالدولية و كذا البحث عن نقاط القوة اليت تكتسبها املؤسسة من جراء تطبيق هذه 

 .فقط املستوى احمللي أمهيتها على اقتصار  و عدم على املستوى الدويل  أبمهيتهاو ضرورة الوعي 

 حدود الدراسة :  .7

 تتمثل حدود الدراسة فيما يلي :

 احلدود املوضوعية :  -

 حت بصأ الذي و  تدامساملدراسة تطبيق املسؤولية االجتماعية، و الدور الذي تلعبه يف حتقيق النمو  -
 تتميز به املؤسسات احلديثة. 

يف  أداءهاات يف حتسني ستعلبه املسؤولية االجتماعية للمؤس الذي على الدور الدويل  ركزت الدراسة  -
 .متخطية بذلك الدور احمللي  متطلبات حتقيق ميزة تنافسية إلكساهباالدولية و  األسواق

  . 2012/2015: مت اجناز البحث خالل السنة اجلامعية احلدود الزمنية -

 : املؤسسات املصدرة اجلزائرية . احلدود املكانية -

  من املؤسسات املصدرة اجلزائرية .  إطارات: تتمثل يف جمموعة  احلدود البشرية -

 

 الدراسات السابقة : .8
جند العديد من الدراسات اليت تناولت إذ متغريات الدراسة اليت تناوهلا املوضوع ليست جبديدة،  إن

اليت بدورها  الدولية لألسواقللدخول مواضيع هلا عالقة ابملسؤولية االجتماعية، وكذا اسرتاتيجيات الدول 
و القيمة اليت ختلقها على مستوى  موضوع املسؤولية االجتماعية أن إالمتيزت بوفرة الدراسات يف معاجلتها 

ن كانت إو خاصة يف البحوث العربية، ف   و البحث  من الدراسة ابلقدر الكايف  حيظ الدولية مل األسواق
املتغريات  أبحد عالقته أوحد اجلوانب التسويقية أسة درابفتكون هناك مواضيع تتعلق ابملسؤولية االجتماعية 

 املوجودة يف السوق.
على االعتماد عليها كدراسات  ةجرب الباحثأ،حد املتغريات املوجودةأ علىقصور معاجلة املوضوع ف

 : نعرض البعض منها فيما يليساليت و اليت هلا عالقة  ابملسؤولية االجتماعية، تلك سابقة و خاصة 
الذين لعلم االقتصاد  األوائل املفكرينالنظرايت دراسات سابقة من اعتماد على  أوالالبد من الرتكيز  (1

 إذ املوضوع املدروس، وخاصة أولئك الذين تناولت أحباثهم  علم االقتصاد وجهةيف تغيري  وضعوا بصمتهم
، حيث حاول  "يغري حياتك أنكيف يستطيع ادم مسيت   "حول    "RUSS Roberts" دراسة جند 

"RUSS Roberts    نظرية استند  أهمو   لسميث أهم النظرايت األخالقيةمن خالل دراسته الرتكيز على



 مقدمـة عامــة 

 ز
 

واملغزى من ، متفرجا حياداي يراقبك "  نأو ك  عن احلكمة و الفضيلة ، و تصرف  أحبثعليها هي : " 
 مسيثساسي يف نظرية احلكم األ وهو   و اجملتمع األفرادهذه النظرية الرتكيز على كيفية التفاعل بني 

به  أبركب طويل بدبذلك  حلق  و قدهو الفضيلة،  األكربمسيث  اهتمام أن أضاف، حيث األخالقية
واقع ملموس جمسد يف االقتصاد  إىل قابلة للتحول ريو ليست فكرة مطلقة غ   تتجزأسقراط ، فالفضيلة ال 

املالية العاملية اليت   األزمةعادت يف دائرة الضوء يف علم االقتصاد و السبب هو  األخالق أنو خاصة 
يف القطاع املايل و اليت ترتب  األخالقيةو السلوكيات غري  غري القانونية األنشطةكشفت عن الكثري من 

بشعور  األخالقعلى ، و منه يرتبط الرتكيز األفرادتداعيات كارثية ابلنسبة  لالقتصاد العاملي  و حياة  عنها 
 االقتصاد احلديث.  إزاءعميق بعدم الرضا 

قدمها حتت عنوان  و اليت ، (2003)أطروحة دكتوراه من إعداد فؤاد حممد حسني احلمدي  (2
، و اليت تناول  على رضا املستهلك ااألبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات و انعكاساهت

ستنتاج  أن التزام املؤسسات ابملسؤولية إىل افيها عينة من املستهلك اليمين  ، حيث انتهت دراسته 
االجتماعية  قليل يف كل أبعادها ، حيث أن الدور التسويقي لتلك املنظمات ينتهي عند إمتام عملية البيع 

نه أ، إال 333مازالت حمصورة يف املفهوم البيعي املؤسسات  و يقتصر عل  بيع ما مت إنتاجه ، و إن  تلك 
 .  املؤسساتأمهل دراسة األسباب اليت كانت وراء قلة إلزام ابملسؤولية االجتماعية يف 

 واملسؤولية املستدامة التنمية بني "االرتباط حول PIAUNicolas   (2004)  دراسة  (3
أطروحة دكتوراه، حاول اجلنسيات" متعددة للشركات واألخالقية العملية املسائل: للشركات االجتماعية

 واملسؤولية املستدامة التنمية مفهومي  بني االختالفات حتليل إىل الباحث التطرق من خالل هذه الدراسة 
اقرتح  البداية، يف. املفهومني و توضيح النقاط املشرتكة اليت قد تكون موجودة بنيللمؤسسات  االجتماعية

 يف املفهوم هذا فهم صعوبة على الضوء لتسليط أخالقي، منظور قضااي التنمية املستدامة يف الباحث صياغة
 أمت حبثه بتحليل مث. العقالنية معيار إىل استنادا الكالسيكي، االقتصاد من واملعنوي النظري اإلطار

 األسواق دور أمهية على التقارير تقدمي خالل من األعمال وبيئة اجلنسيات املتعددة املؤسسات تعقيدات
 وعلى. التعقيد هذا تواجه اليت املصلحة أصحاب نظرية وحدود ،املؤسسات هلذه التوجيهية املبادئ يف املالية
من خالل  اجلنسيات والتعقيدات اليت متيز الشركات متعددة التنمية املستدامة قضااي فهم استنتج أنهذا 

 يعين والتقارب، واآلاثر املفهوم من و التنمية املستدامة  للمؤسسات االجتماعية املسؤولية إبراز العالقة بني
 أداء بني الرابطة  التطبيقية  فإن الناحية الصدد، هذا يف. و التنمية املستدامة  التجارية املمارسات بني

 كوسيلة  باحث ابلنظر إىل املسؤولية االجتماعية مسح لل االقتصادي واألداء للشركات االجتماعية املسؤولية
 االجتماعية املؤشرات و قد عزز هذه النقطة من خالل إنشاء. للشركات الصناعي النموذج لتعزيز

 ألصحاب التجارية األعمال لنموذج أفضل بشرح مما يسمح  الشركات، على للسيطرة واستخدامها

http://www.theses.fr/092108660
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 احلقيقية الصعوبة أن فرضية بصياغة المسؤولية االجتماعية  تثمني منطق قد جتاوز و أخريا،. املصلحة
 الذي يتعارض األعمال أداء قياس معايري استخدام على تنطوي واليت للمسامهني القيمة تعظيم يف تكمن

التنمية املستدامة . و يف هذه الدراسة قد أمهل الباحث األنشطة اليت قد تعزز الرتابط بني مفهوم  مع
االجتماعية و التنمية املستدامة  و اقتصر دراسته على االهتمام أبصحاب املصلحة  من املسامهني املسؤولية 

. 

البيئية و االجتماعية مدخل  ةاملسؤوليرسالة ماجستري من إعداد الطاهر خامرة الذي درس  (4
نتاج أن كانت نتيجة دراسته است  الذي، و ملسامهة املؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامة 
اثر ابلغة على البيئة توجب عليها آمن  عنها نتيجة املخلفات اليت تفرزها املؤسسات االقتصادية و ما ينجم 

، إال أن دراسة الطاهر إىل التنمية املستدامة  الوصول  مما يؤدي بنا االهتمام ابجلانب البيئي و االجتماعي 
االجتماعي فضال عن حتقيق التنمية  نبو اجلا ابلبيئة املؤسسة  اهتمامخامرة قد أمهلت اجلانب الرحبي من 

  أقصى ربح.حتقيق دف اليت وجدت من أجله و هو اهل املستدامة ألن هدف أي مؤسسة حتقيق

 للمسؤولية سرتاتيجيةاال اإلدارة"حول  FLORIANE Bouyoud  (2010)دراسة  (5
حيث حاول الباحث من خالل دراسته ، يف العلوم االقتصادية أطروحة دكتوراه  "للشركات االجتماعية

 أنه الواقعو . املعنية واملنظمات للشركات التنفيذية اإلدارة مثلها مثل  للشركات االجتماعية املسؤولية اعتبار 
 اجلوانب فقط تتعلق ال الفكرة هذه ألن للشركات االجتماعية املسؤولية مفهوم توضيح الضروري من

 هذا تطبيق يتم أن و شيء، كل  وقبل أوال. الشركات على فقط ينطبق ال وأنه للمؤسسات، االجتماعية
و هذا ما . سرتاتيجيةاال اهلندسةتتم تنفيذ   ذلك بو  سرتاتيجيةاال اإلدارة وممارسة القرارات يف املفهوم

 ثالثة على تقييمها سيتم اليت املنظمات أو للشركات العام األداء على يف هناية املطاف  أثرهنلمس 
 من مدى فرتة  على تهوفعالي تهكفاء  قياس أجل من واالقتصادية واالجتماعية البيئية: خمتلفة مستوايت

 اهلندسة خالل من الشركات يف االجتماعية املسؤولية تنفيذ لتسهيل منوذجا FLORIANE قرتحي. الزمن
 وتشمل للشركات االجتماعية للمسؤولية رئيسية  خطوطثالث  منهذا النموذج  يتألف و. األبعاد ثالثية
 متكن من  ، خمتلفة جماالت تسعة إىل البحث و منه قد توصل يف . خمتلفة دورات ثالثب تنفيذها عملية

يف .للشركات االجتماعية لمسؤوليةل اإلسرتاتيجية لإلدارة امنوذج لتطوير الضرورية العناصر على  احلصول
ملسؤولية االجتماعية للمؤسسات حمددة يف تطبيق ا نه قد أمهل إبراز أي اسرتاتيجيةأدراسة الباحث نالحظ 

 اليت قد تعترب فعالة لتحقيق رؤية و توجه  املؤسسة.
حتسني األداء االجتماعي للمنظمات بتوجه قادة املنظمات " حول  (2012)دراسة فاتن ابشا  (6

اجتاه قادة املنظمات الباحثة كان نتيجة موضوع ن حيث أأطروحة دكتوراه ، "  حنو املسؤولية االجتماعية
و الذي قد       حنو املسؤولية االجتماعية للمنظمة وانعكاساهتا على األداء االجتماعي للمنظمات ككل،

http://www.theses.fr/145421384
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أمهية خاصة يف الوقت احلاضر. ففي ظل املمارسات السلبية اليت يتعرض هلا املستهلك يف الوقت  اكتسب
حلاضر جراء عدم االلتزام امللحوظ من قبل بعض املنظمات املصنعة للمنتجات اخلدمية أو االستهالكية ا

ببعض احلقوق األساسية للمستهلك، وكذا عدم التزام بعض تلك املنظمات ابلتشريعات البيئية الصادرة من 
ى املنظمات أخذها ن هذا املوضوع أصبح ضمن القضااي الواجب علإاجلهات ذات العالقة.وابلتايل ف

إال أنه قد أمهلت الباحثة يف دراستها الدافع ابحلسبان عند وضع اخلطط واختاذ القرارات احلكومية واخلاصة. 
االقتصادي الذي له عالقة ابلدافع االجتماعي و راء التوجه االجتماعي للمنظمات و اقتصرت الباحثة 

ساسي وراء حتسني التوجه مات اليت كانت  اهلدف األدراستها على إبراز املخلفات الغري األخالقية للمنظ
 االجتماعي لنظريهتا من املنظمات األخرى . 

 االجتماعية املسؤولية استخدام "حول  Aline Pereira PUNDRICH(2013)دراسة  (7
، أطروحة دكتوراه "النفطي القطاع يف والربازيلية الفرنسية الشركات حالة: األزمات أوقات يف للشركات

 جماالت  إبرازمن انحية أخرى و  ،من انحية  األزمات أهم  إبراز إىلوراء هذه الدراسة الباحثة من هتدف و 
 وإدارة البيئة محاية  تشمل ألهنامعقدة بطبيعتها و اليت اعتربهتا الباحثة ها تشملاليت   االجتماعية املسؤولية

 األزماتوقت   يفإذ وجدت الباحثة أنه . احمللية اجملتمعات مع والعالقات املهنية والسالمة البشرية، املوارد
 اختاذ يتم الذي الوقت يف هذا جتاوز وميكن. أن أصحاب املصلحة يف املؤسسة يعتربون هم الضحااي

 هلا ويكون له اجتماعي لتزامال انعكاسا  تهو الذي ميكن أن تكون قرارا األزمة، إلدارة الالزمة اإلجراءات
اليت  التنظيمية األزمة على البحث هذا يركز التحدايت، هذه مواجهة ويف. الراهن الوضع على مباشر أتثري

 كيفية  مراقبة هو ذلك من واهلدف. املنظمات يف للشركات االجتماعية املسؤولية لتنمية حمفزا عامال تشكل
 حتليل يتم هلذا،. املصلحة أصحاب من الضغط بسبب األزمات أوقات يف املسؤولية االجتماعية  استخدام
 نوعي، هنج خالل من. "برتوبراس" الربازيلية واجملموعة "تواتل" الفرنسية اجملموعة: النفط قطاع يف شركتني
 املفاهيمي اإلطار مع جنب إىل جنبا بياانت قاعدة بناء مت وقد اإلعالم، وسائل بياانت ابستخدام وأساسا

 تواتلل للشركات االجتماعية املسؤولية حيث من سرتاتيجيةاال اخليارات إببراز لتحليلهذا ا يسمحإذ  ،
 األعمال هذه مثل لوجه وجها املصلحة أصحاب دور يف النظر األزمات، لبعض لالستجابة  وبرتوبراس
 وضعتها اليت اآلليات مخسة حتديد هو البحث هلذا ونتيجة. والسياسية والثقافية الزمنية سياقاهتا يف ووضعها
من سلبيات الدراسة اقتصرت على أصحاب ، املصلحة أصحاب ومطالب األزمة ملواجهة الشركات
 . املصلحة

 سلسلة يف (CSR) االجتماعية املسؤولية دمج "حول Stephano VACHER (2011) دراسة (8
 تقدمي العناصراهلدف من البحث  ، أطروحة دكتوراه "تنافسية؟ ميزة هي للمؤسسات اخلدماتية ، القيمة

http://www.theses.fr/176006222
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ابختيار  ،بناء ميزة تنافسية  ،املؤسسة على جيب إذ .املؤسسة ابلبقاء يف األسواق بصفة دائمة تسمح اليت
و هذا        .األربعة سرتاتيجيةاال اخليارات أحد تطبيق و يقرتح الباحث ابختيار . أحسن االسرتاتيجيات

 نجاحال  عوامل من تعترب  و هذه  ؛القيود اليت تعاين منها املؤسساتلتحكمها ابملوارد اليت أصبحت أحد 
 الوظائف بني اجليد التنسيقو ال ننسى أيضا أن . األسواقمن ضغوطات  تقلل أن ميكناليت  الرئيسية
هو اهلدف  للشركات االجتماعية املسؤولية السعي لتطبيق إن .تنافسية ميزة أيضا ختلق أن ميكن املختلفة
و اهلدف الثاين من دمج . املنافسني حيقق قيمة أعلى بكثري من ما وهو تنافسية، ميزةلكسب   ال األول 
 احلكومات، أولوايت من واحدة اآلن هي  املستدامة التنميةاالجتماعية يف سلسلة القيمة هي أن  ةاملسؤولي

 التنمية مبادئ احرتام على تقوم سرتاتيجيةا تنفيذ على املؤسسات  ذلكو ب  .العاملي الصعيد على
وهنا كان هدف الباحث من هذا . يةواالقتصاد والبيئة االجتماعيةبني األوضاع   لتوفيقل املستدامة،
 تلقي اليت، املستدامة التنمية سياساتل واملسامهات والتأثريات والقيود، الفرص على التعرف هو املوضوع 

أما اجلانب السليب من الدراسة  .ياالقتصاد أدائها سياق يف اخلدمات لشركات القيمة سلسلة على بثقلها
إمهال دراسة األنشطة اليت كانت وراء حتقيق امليزة التنافسية و اليت تؤثر فيها املسؤولية االجتماعية ، و كانت 

 دراسته شاملة و غري حمددة ألي وظيفة هلا أتثري أكثر يف خلق سلسلة القيمة. 

 منهج الدراسة : .9

و على أساس لتتم دراستنا على الوجه الصحيح، و لتكون معلوماتنا شاملة و كاملة و دقيقة  
 :التايل معايري املنهاج

 حسب املعيار العقلي : .أ

على  ،منها الباحثة انطلقتاستندت الباحثة على أساس املنهج العقلي الذي مبدأه األفكار اليت 
اجلزء إىل الكل للوصول إىل قوانني و حكم عام الذي يتعلق  املنهج االستقرائي و هذا ابنتقال الباحثة من
كتفت الباحثة على ا سرتاتيجية للدخول لألسواق الدولية،و اأبن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ميزة 

االستقراء الناقص  و هذا بدراسة عينة  من املؤسسات املصدرة و اليت تستطيع أن متثل ابقي العينات 
 .ختضع هلا مجيع احلاالت املتشاهبةاألخرى من املؤسسات املصدرة هبدف الكشف عن القوانني اليت 

ل األوىل من الدراسة و هذا يف الفصو أيضا  االستنباطياملنهج  استعملت الباحثة إال أنه قد 
ابستخدامها للقوانني و البديهيات و التعاريف و النظرايت و بعض القوانني و هذا هبدف استعمال القضااي 
املسلم هبا سابقا و املعروفة عن املسؤولية االجتماعية للوصول إىل فعالية املسؤولية االجتماعية على املستوى 

 الدويل .
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 يب اليت يعتمدها الباحث حسب اإلجراءات و األسال .ب

وهذا لكي متس دراستنا كل  اإلحصائياملنهج الوصفي التحليلي  و املنهج  استخدمت الباحثة  
نقوم فخاصة يف الفصول الثالثة األوىل ، أما يف الفصول األخرية  سنركز على هذا املنهج اجملاالت و 

أو  وكاالت و من مواقع انرتنت حثةالبا هاتبتحليل مجلة من البياانت و اإلحصاءات اليت استجمع
 مؤسسات .

األسلوب الوصفي هبدف تتبع الظاهرة  ابالستناد  انتهاجمن الدراسة علينا  ففي الفصول األوىل  
 إىللنظر ابو هذا ، تتعلق هبا اليت كتب  البحث و العلى جمموعة من  املعلومات اليت مجعت من مراكز 

جل الوصول أ، و هذا من  األخرىمها و تطورها و عالقتها مبختلف  الظواهر يعناصرها و خمتلف مفاه
 جلها الدراسة .أاليت و جدت من  األهدافنتائج موضوعية و دقيقة و بلوغ  إىل

و أهم  اخلطوط العريضة ملاهية املسؤولية االجتماعية إبرازاهلدف من اختيار املنهج الوصفي هو   
إدارة متكاملة شاملة ملبادئ املسؤولية االجتماعية مع رسم أهداف التنمية االسرتاجتيات املتبعة لتكون 

، و بروز أهم املفاهيم هاللمؤسسة املستدامة، و خمتلف اآلليات على مستوى أنشطة املؤسسة لتحقيق أهداف
املنهج  و ارات الدخول اليت تتخذها املؤسسة.وقر  لاسرتاتيجيات الدخو املتعلقة مبتطلبات األسواق الدولية، و 

ملية ع إىل ذلك  و سردها بل يتعدى  مجع املعلوماتحبث ال يعتمد فقط على  الوصفي ألي عملية 
 حتليلها و استخالص النتائج .

يستند على جمموعة من اإلحصائيات و التقارير املتعلقة مبدى تبين  من الدراسة  الرابع أما الفصل 
يساعدان يف عملية استنتاج أمهية االلتزام مببادئ  الذي و  ، الدويلستوى ماملسؤولية االجتماعية على 

وذلك ،  نهج اإلحصائيعلى استعمال امل مع االعتماد املسؤولية االجتماعية لدخول أسواق هذه الدول .
اإلحصائية والرايضية اليت  كمية  قابلة للقياس،وتطبيق التقنيات  إىللدراسة لهبدف حتويل العناصر النوعية  

مة وحتليل البياانت وتبويبها ابستعمال التكرارات، النسب، املتوسط احلسايب، أساليب تتصف ابلصرا
 االستدالل اإلحصائي وأدوات دراسة صدق وثبات االستمارة.

شخصا  78وزعت عشوائيا على عينة متثلت يف  مجع املعلومات ابستخدام االستمارة اليت أما  
يف املؤسسات  ، نواهبم ، رؤساء املصاحل و حىت العمال( األقسام) مدراء رؤساء  اإلدارة أعضاءميثلون 

ابالعتماد  هامأل ، و هذا ما استدعىعن طريق الربيد االلكرتوين أوالشخصية  ةبطريقة املقابل ماإاملصدرة 
 البحث و الفرضيات و مشكلة البحث مث القيام بعملية القياس . أهدافعلى 

 صعوابت البحث :  .10
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و صعوابت فنية   ، يشري إىل مواجهة الباحث عدة مشاكلوجه لزه على أكمااجنكأي حبث فإن 
 أو أكادميية، ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية :

  جناز البحث يف اتعقد اإلجراءات اإلدارية لبعض املؤسسات قيد الدراسة، و اليت كانت بعضها عائق يف
 املدة املسطرة مسبقا إلجنازه؛

 يف مدينة مستغامن و ضواحيها و اقتصار هذه املؤسسات يف مزاولة  املصدرةاملؤسسات  عدم متركز
 إال يف املدن الكربى ، مما أدى إىل تضييع وقت ، و بذل جهد كبري للحصول على املعلومة . انشاطه

  الباحثة التنقل بني  استدعىندرة احلصول على املراجع و املصادر احلديثة عن املتغريات قيد الدراسة مما
 تلف املكتبات .خم

 هيكلة البحث : .11

 األخري  مت تقسيم البحث إىل مخسة فصول، تتعلق الثالثة األوىل ابجلوانب النظرية، و يتعلق الفصل 
 ابجلوانب التطبيقي .

يف  التداعيات العامة لربوز مفهوم املسؤولية االجتماعيةخصص الفصل األول من الدراسة لتقدمي  
املؤسسات و إعطاء األبعاد النظرية له، من خالل ثالث مباحث و هذا من خالل إبراز أزمات النمو اليت 
تعرتض املؤسسات االقتصادية و عرض خمتلف املشاكل التنموية و األسباب اليت دفعت إىل نشوء هذه 

 تضمن التوجه حنو تقنية وأما املبحث الثاين األزمات مع عرض أهم االسرتاتيجيات ملواجهة هذه األزمات.
سرتاتيجية تعتمدها املؤسسات االقتصادية يف القرن االنمو املستدام كآلية حلل املشاكل و الذي  يعترب أهم 

سرتاتيجية االعشرين حلل املشاكل التنموية و ال ميكن هلذه املؤسسات  أن تتميز بنمو مستدام دون بناء 
تعترب املسؤولية االجتماعية وجه التنمية املستدامة على مستوى  ملتزمة مببادئ املسؤولية االجتماعية، إذ

املؤسسات االقتصادية و هذا ما يؤدي بنا يف املبحث الثالث إىل إعطاء نظره شاملة عن مفهوم املسؤولية 
 عترب النمو املستدام كميزة اسرتاتيجيه للدخول لألسواق الدولية .يفمن خالل هذا الفصل  االجتماعية.

"  تطور تطبيق املسؤولية االجتماعية على األعمال اللوجيستيةالثاين و عنوانه : " الفصل  
سرتاتيجية األعمال اللوجيستية املسؤولة، وهذا الفصل قسم إىل ثالث مباحث ، اخصص لدراسة بناء 

و املبحث األول خصص لتوضيح أهم التطورات اليت برزت يف عامل األعمال اللوجيستية يف ظل التحوالت حن
إبعطاء تعريف شامل ملفهوم األعمال اللوجيستية و أهم األنشطة اليت تكون العملية  املسؤولية االجتماعية،

اللوجيستية و أخريا و يف هذا املبحث سلطنا الضوء على  أاثر التحوالت العاملية على األعمال اللوجيستية 
من خالهلم تكامل األعمال اللوجيستية مع  اجلزائرية، أما املبحثني اآلخرين من الفصل الثاين فقد أوضحنا
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برامج املسؤولية من خالل بناء لوجيستيك مستدام، و املبحث الثالث يف الفصل الثاين فقد خصص إلبراز  
أمهية اللوجيستيك املستدام على الصعيد الدويل، من خالل هذا الفصل توصلت الباحثة إىل أن  

 سرتاتيجية اثنية للدخول لألسواق الدولية . ا اللوجيستيك املسؤول تعتربه املؤسسة ميزة

مسامهة املسؤولية االجتماعية يف حتقيق متطلبات الدخول لألسواق الفصل الثالث و عنون ب"  
خصصته  األولثالث مباحث، املبحث  إىلتقسيم هذا الفصل ب"، يف هذه الدراسة ، قامت الباحثة الدولية

املفاهيم  أهم إبرازمن خالل   يات االقتصادية الدولية  للمؤسسةالعمل ات اليت مستالتطور  أهمللبحث يف 
 أوالدولية من عملية تدويل نشاطها  األسواق إىلنتقال االو املصطلحات اليت عرفتها املؤسسات عند 

املبحث أما ، األسواقالتقسيمات اليت تكون على مستوى  أهم أوضحتقد  أخريامفهوم عوملة نشاطها، و 
الدولية ، و املبحث  األسواقن دراسة دور املسؤولية االجتماعية يف استغالل الفرص يف الثاين فقد تضم

 األسواقيف  العقبات ملواجهة سرتاتيجيةكااملسؤولية االجتماعية   أمهيةدور و  أبرزالثالث من الدراسة فقد 
ن املسؤولية االجتماعية تعتربها املؤسسة كميزة أالدولية، فمن خالل هذا الفصل استنتجت الباحثة 

 الدولية . لألسواقاليت تعرتضها املؤسسات للدخول  العقباتالستغالل الفرص و مواجهة  سرتاتيجيةا

،  ية االجتماعية على الصعيد الدويلاملسؤول أمهية إبرازأما يف الفصل الرابع حاولت الباحثة من خالله  
حتليل واقع تبين املسؤولية االجتماعية يف ات الدولية به، و الذي عنون ب : " انطالقا من اهتمام املؤسس

تقييم تطبيق املسؤولية تضمن  األولدراسته يف ثالث مباحث ، املبحث ب " املؤسسات املصدرة اجلزائرية
واقع تبين املسؤولية االجتماعية يف بياانت  حتليل  ، املبحث الثايناالجتماعية على الصعيد الدويل 

و معاجلة             حتليلو املنهجي للدراسة ،  اإلطار إعطاءمن خالل املؤسسات املصدرة اجلزائرية، 
الدراسة حول أمهية تبين املسؤولية االجتماعية يف دخول  مناقشة الفرضيات أخرياو بياانت الدراسة امليدانية 

  و استخالص النتائج . الدوليةاجلزائرية لألسواق  املؤسسات
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 : األول  الفصلمقدمة 

جند ، درجة منوهايف خنفاض إمن  إنعكس عنهكثري من املؤسسات و ما   حأرابمستوى نتيجة لتدين  
ات الالزمة ر  من املهاريىل الكثإتفتقد نتهاج اسرتاتيجيات جديدة بينما اىل إ ن هذه املؤسسات تسعىأ

عمال اليت خلفتها جمموعة من الضغوط خاصة عند ألعلى بيئة اأ ف مع املتغريات اجلديدة اليت تطر كيللت
 .استمراريتهإن أبش األمدختاذ قرارات طويلة إ

 ال يؤدي املؤسسات ابلضرورةليد العاملة نقص ا أو األعمالبرامج ن نقص املوارد و عملية متويل إ 
حتديد صعوبة نتيجة لبوجه عام األزمة،  و تكون  ،زمة عابرةأ تعتربحقيقية بل  زمة تنمويةأىل الوقوع يف إ
ن أرور سنوات من دراسة جمموعة من املؤسسات وجد مب و هنأال إ .سلوب و اسرتاتيجية تنموية دائمةأ

مثلة أ، و هناك  بوجه غري مباشر يف منو املؤسسةثريأعلى الت ا القائمثرمهأ مااجملتمع و البيئة بوجه خاص هل
حرتامها هلذين إنتيجة لعدم  الهنياراتعديدة عن جمموعة من املؤسسات فقدت مكانتها و تعرضت 

 البعدين.

صنع  متكن املؤسسة منجتماعيا، اتهاج اسرتاتيجية مسؤولة انن أجمموعة من الدراسات  أثبتت 
ابلرغم ، رخطانشوء األ من نوع من االسرتاتيجية يقللهذا الن تطبيق أ مما يتضح لناخالقية، أالقرار بصفة 

خيالف قواعد  قد  ، كربأبشكل جتماعي املؤسسات  الدور اإل تهاج انن أيرون   املعارضني  ن بعضأمن 
، هي بغىن عنها مؤسساتلل فيلاتكتشكل هنا أل ،املؤسسات هذه اجلهأرابح اليت وجدت من تعظيم األ

ختالف إب وو النامية أ ةوروبياألسواء يف الدول املؤسسات  لدى  سرتاتيجية وجدت قبوالالهذه ا  أن إال
 إىل إبراز هذه النظرية و نفي نظريةما دفعنا  .قابل كل كلفة هناك ربح مضاعفم أن ربرنشطتها مبأ

ىل املباحث إلقاء الضوء على هذا املفهوم من خالل التطرق إب و ذلك ،املعارضني للمسؤولية االجتماعية
 التالية:

 ؛ث االول : أزمة النمو يف املؤسسات حاملب

 ؛آلية حلل مشاكل النموكاملبحث الثاين : النمو املستدام  

 .النمو املستداملتحقيق  اسرتاتيجية املبحث الثالث: املسؤولية االجتماعية 
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 النمو يف املؤسسات  أزمة :األولاملبحث 

و اليت كانت ،تعرضت هلا املؤسسات الثقافية اليتإن جمموعة التحوالت االقتصادية و االجتماعية و 
تعرض ىل إدى أ ما ،جمموعة من الضغوط إىل  سةساهليكل الداخلي و اخلارجي للمؤ  وراء تعرض
 بناءمن  متكنهاىل البحث عن االسرتاتيجيات اليت إلضرورة ابع ابلباحثة عقبات تنموية دفإىل املؤسسات 

و أن مشكلة بناء منو جديدة داخلية كما أ،  سق مع التغريات اليت تواجه البيئةانتهيكل تنظيمي متكامل و م
تعاين منه  تعد املشكل العام الذيسكها مببادئها احلفاظ على مت احلرص على خارجية يف سياق العوملة مع

 زمات دورية يف هيكلها التنظيمي.تلك اليت تعاين من أة صو خامعظم املؤسسات 

 البعد النظري ملفهوم النمو  1.1

تها قاليت حق ،و احلصة السوقية ،زايدة املبيعات واملوظفني، عن زايدة عدد  و املؤسسةمنيعرب 
و مدى فعالية  السوق،هذه مهما كانت طبيعة  ،و بتعداد املنافسني ،يف سوق يتميز ابلديناميكية ةاملؤسس

املصلحة  أصحابتعمل مع أن املؤسسة  علىفو لتحقيق هذه النجاحات  .هافي األرابحاملؤسسة يف حتقيق 
 واحدة.يد كمعا  

  النمو:تعريف  1.1.1
دراج  بعض هذه التعاريف على أساس إ ذ ميكننا إ، لقد حضي مفهوم النمو مبجموعة من التعاريف 

 : االقتصاديني منها   بعضكار أفجمموعة من 

سلوك التعاظم و ما خيلفه من  نهإ: "  ET-PENROSE 1963 حسب عرف النمو 
، ، اليد العاملة اإلنتاجرتفاع يف حجم إلا) رتفاع يف العوامل الكمية و هو اإل ، سلوك التعاظم نعكاساتإ

فهي التغريات  نعكاساتاإل أما، (خلإ......، الصادرات  األعمالقية ، القيمة املضافة ، رقم و احلصة الس
من هذا التعريف يعىن  .1" (خلإ.....ة النشاط ، منط التسيري التغري يف اهليكل ، طبيع)الكيفية الداخلية 

 ابلنمو التغري البعدي يف العوامل الكمية و ما يتبعها من تغريات على مستوى املؤسسة.

 ،و عشوائي حدثأنه ليس منو عفوي على:"أنه عرف النمو إف sttarbuck  1965 و حسب 
             ،الطلب ستجابة للطلب و قرار لتحفيزإ نتاجو قرار زايدة مستوى اإلأ ،لتوظيفامنا نتيجة لقرار إ

 2."هدفا يف حد ذاته يكون  أن ميكن ن النموأو يؤكد 
                                                      

 . 16، ص 2011وىل ، ردن ، الطبعة األ، دار وائل للنشر ، األ اخليارات االسرتاجتية لنمو املؤسسةلياس بن ساسي ، إ 1
2 pierre SAUVÉ, Mahjoub AMINE, Louise  PELLETIER, La croissance des PME : Exploration des 

facteurs de croissance auprès d’entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue,5ème congres international 

de l’acaémie de l’entrepreneuriat  p2 ,voir le: (10-05-2014) à:13:54 

Sur le site :http://www.entrepreneuriat.com/fileadmin/ressources/actes07/Sauve_Mahjoub_Pelletier.pdf 
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بفضل الطلب بعاد املؤسسة يف سياق التطور أث الزايدة يف ي"التوسع من ح ضاأي يعين و النمو
سهولة بسواق، تتميز بوجودها املؤكد يف األو  االزدهارا  و تكون املؤسسة يف حالة من املتزايد على منتجاهت

 . "1سعار يف البورصةرتفاع األإو  ندماج و زايدة تشغيل اليد العاملة تصريف املنتوج و التنشيط القوي لإل

منو املؤسسة ال يفرتض أن تسلك املؤسسة ن مفهوم أ ةللباحث يبدو ريف السابقة الذكر ااستنادا للتع
واحدا فأمام املدراء خيارات منو خمتلفة تقود إىل تطوير أعماهلم ، بضرورة التمسك به  لضمان كفاية  مسارا

 بيئة املؤسسة مع خيارات التنمية و البحث عن األولوايت االسرتاتيجية،  فمن جانب جند أنت النمو
على الزايدة يف   ساسهأيستند يف بل يف املؤسسة  جانب الزايدة يف حجم املنتجات  على اليتوقف فقط

وجود  ن الفكرة تنص علىأحيث ، فكرة احلجم  يف دارية يف املؤسسة ومنها الزايدة كفاءة العناصر اإل
 2:تتحق حتت أتثري كل من  مثل بداللة عوامل االنتاج أحجم 

 : مردودية العوامل -أ

االستغاليل  قدرة املؤسسة على حتقيق األرابح نتيجة الستخدام رأس ماهلا يف نشاطهانعين ابملردودية 
طردية بني حجم  عالقة  ذاتوجود داللة اج ىل استنتإ، كل هذا يؤدي بنا 3و تعد معيار أفضل من الربح

الزايدة  وجود ل ه نتيجة املي جندالع اإليراديف حالة  مثال ،قدمه أحد عناصر االنتاجما ي و إنتاج املؤسسة 
واملؤسسات اليت تتميز هبذا  ،و زايدة عدد ساعات العملأرتفاع اجلهد العملي ال نظرااالنتاج  عائد  يف

مثال اهلند ك  رف ابرتفاع النمو الدميغرايفدولية تعبيئة تلك املتواجدة يف النوع من مردودية اليد العاملة هي 
ولية ابلنسبة للمؤسسات و عامل املوارد األأ .هلا ميزة نسبية يف ذلك رع مما يوفضو ال اتستغل هذ اليت

 .ذلك يف يف مدخرات الدولةجراء توظ عاليةات حتصل ايراد اليتولية الغنية ابملوارد األيف الدول املتواجدة 

عمال خارج الرسم خالل فرتة رتفاع املسجل يف رقم األستنادا على االامو يف هذه احلالة يقاس الن
 التغيري يف القيمة النقدية إبستخدام العالقة التالية: ى، و ذلك مع حتييد أثر التضخم علمعينةزمنية 

1. ∁= [(
𝐂𝐀𝐭

 𝑪𝑨𝐭′(𝐢+𝟏) 
) − 𝟏] 

 . 32،ص  مرجع سبق ذكرهإلياس بن ساسي، :  املرجع

                                                      
، "E.A.W.Aية اجلزائر الملنيوم لو دراسة حالة مؤسسة األ،  دور القياس املقارن يف منو املؤسسات الصغرية و املتوسطة"ال آمنة ، نو  1

 .27، ص 2009مذكرة ماجستري ، جامعة أحممد بوقرة بومرداس ، 
تسري ستونر، لورنس جي.وينزامير ، نقله إىل العربية دينا عبد اإلله املالح ، راجعه ، عبد املطلب يوسف جابر،  فريد إل فراي ، تشارلز آر. 2

 .34،35ص ، ص 2007، العبيكان ، الرايض ،  التخطيط االسرتاتيجي لألعمال الصغرية
  .83، ص 2000ض ، ، دار املريخ للنشر ، الراي ، األداء املايل ملنظمات األعمالالسعيد فرحات مجعة  3
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:CAt     عمال يف السنة رقم األt ؛ 
 𝐶𝐴t′    رقم األعمال يف السنة :t’؛ 

i      معدل التضخم النقدي للسنة : t’؛ 
C     . معدل النمو: 

ع ا ألعمال هلذه السنة و معدل منوها، بداللة أن كل ارتفمن املعادلة جند وجود عالقة طردية بني رقم ا
عكس عالقة رقم رقم السنة احلالية عن السنة السابقة تسجل بذلك املؤسسة معدل منو جيد، على يف 
 عمال السنة املاضية مع معدل النمو تربطهما عالقة عكسية .األ

 :احلجمو حتقيق اقتصادايت أاحلجم  رةوف -ب

من خالل  ، و هذاواردهاملكثر أحجامها من خالل استغالل تنمو أب هناعلى أعمال تعرف األ
 .مما يؤدي اىل التقليص يف قيمة التكاليف حجام كبرية أب اإلنتاج

شري أن إح يستخدم من قبل خرباء االقتصاد هو مصطلو ، ىل احلجمإيضا الزايدة العائدة أتسمى 
و أسلعة للمنتج  أي التكلفة احلدية ) ضافية من الناتج إنتاج وحدة إكون فيها تكلفة يىل احلالة اليت إ

نسبة زايدة هنا حالة أن يتم تعريفها على أيضا أو ميكن  .اتالزايد ج نتا إتناقص مع حجم ت( خدمة 
هنا نسبة التغري إذ أ .كرب يف املخرجات العملية االنتاجيةأع نتائج املدخالت يف زايدة نسبة متساوية من مجي

لة وفرات احلجم عن طريق العالقة ال دريو تغ غري مدخالت االنتاج بنسب متساوية،يف االنتاج الناشئة عن ت
  1.ةية و الناتج على خط توسع املؤسسبني التكاليف الكل

الطويل   دـعلى األمفاض متوسط التكلفة الكلية إخن أن وفرات احلجم هي ذن من كل هذا جند إ
 2.نتاج الكبرياإل وفرة حجم ضا تزايد الغلة للحجم الكبري وأييطلق عليها و ،رتفع حجم الشركةاكلما 

 :ملع فضل و األجذب األ -ج
و  رباتاخل كتسابإ لىعيضا تستند أهنا إف، لى فكرة احلجمع  ااستنادهإىل جانب  ن فكرة النموإ

لذين هلم لاملؤهالت العلمية و  اب للقوى البشريةذا تصبح قطبا جاإهننتيجة متيزها ابلنمو الدائم ف ،ؤهالتامل

                                                      
 ،سالمية و البنوك التجارية ، دراسة مقارنةتقدير دالة تكاليف البنوك اإلعبد الرحيم عبد احلميد الساعايت ، حممود محدان العصمي ،  1

  . 11، ص  1995سنة  ، 01العدد  ، 7اجمللد  امللك عبد العزيز،اململكة العربية السعودية، جامعة ، سالمي ، االقتصاد اإلجملة 

 .186ص  )د ،ذ،س(، مكتبة لبنان انشرون ، لبنان ، عريب -اجنليزي–معجم االقتصاد املعاصر حتسني التاجي الفاروقي ،  2
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من هذه املؤسسات الفاعلة يف التنمية االقتصادية ، و خاصة ملن  عضوا و جزء فعاال ليصبحواهتمامات إ
 1.انجعهلم تطلعات حنو مستقبل 

 :من العاملني  األملعفضل و تنشيط األ -د

ابستعمال   ،استقطاب اليد العاملة من خالل  ةعلى تنشيط عمل اليد العاملاملؤسسة تعمل 
من خالل االبتكار الدائم  ،فكاره مما يزيد من منوهاأ لمد املؤسسة بكفري البيئة اليت يستطيع هبا ب تو سلو أ

ببيئة  ان ينشطو أو يفضلون  علىأىل مراكز إفضل للوصول حنو حتقيق األعاملني اليوم يسعون ن الأنتيجة 
تستغل الفرص انطالقا من نقاط اليت من املؤسسات  ن يكون جزءأو بذلك يودون  ،تميز بوجود حتدايتت

 .2عماهلا أرض هلا بيئة تعو التصدي للتحدايت اليت ت ،ةهالقوى اليت متتلكها و مواج

 :تعزيز قيمة املؤسسة و عرض قيمتها  -ه

قة واضحة بني املفهومني ، حبيث عال أماممما يضعنا   األعمالمنو مع  مرتبطة املؤسسة ن قيمة إ 
تعهد من قبل املؤسسة من خالل التميز التسويقي و  مبثابةعترب ابلنسبة للعميل ية سن عرض القيمة للمؤسأ

قل عيوب املؤسسات تقوم بعرض منتجاهتا أب نأابلتميز التسويقي  عينو ن. رايدة املنتج و كسب العميل 
ابلنسبة ما أ األخرى.نظرياهتا من منتجات املؤسسات  قل سعر عنو أب أي مكان مهما كانت طبيعتهيف و 
بداع و تقدميها اإلدخال عامل التكنولوجيا و إارات و كتزم بوجود ابتلاملؤسسات ت نإفجات رايدة املنتل

حبل فيكون فيما خيص التقرب من العميل ما أو ، صورة و بتصميمات جديدة مناسبة للبيئةحسن أعلى 
فريونيكا "ن أال إ، 3 (اخل ......عملية الرتكيب ، النقل )  خدمات ما بعد البيع مشاكل العميل و تقدمي

القيم من ىل مصفوفة إعت العروض التقليدية عمال مع زمالئها قد وسدارة األمن جامعة كرانفيلد إل "مارتينز
ين ر املبتك :صحاب املصلحة يف املؤسسة و هذه املصفوفة تتكون من ستة عروض للقيمأجتمع فيها مجيع  ،

صناف من األنتجات ال مثل هلا ، مديرو تسويق ه من تصميمات جديدة  مبتكرة  و مونوما يقدم
و الشعور  رفيعسلوب حياة أباع تإحالة املنتج و يف معرفة  مللعمالء من حقه ونهو ما يقدم املنتجات
تجات دىن مسؤوليتهم جتاه العمالء هو احلصول على من عن تقليل السعر للحد األما املسؤولنيأ ،ابلرفاهية

 ، و املسؤولنياملنتجاتقل سعر مع احلصول على ضماانت على هذه و كذلك خدمات أب  ،موثوق منها
بعاد العميل عن كافية إل  ةوجود خرب سواق مع املنتج يف األري توف مور للعمالء فمهمتهم هي ألعن تسهيل ا

                                                      
مرجع ، ،له املالح ، راجعه ، عبد املطلب يوسف جابرتونر، لورنس جي.وينزامير ، نقله إىل العربية دينا عبد اإلفريد إل فراي ، تشارلز آر.س 1

 .35، ص  سبق ذكره
مرجع ،له املالح ، راجعه ، عبد املطلب يوسف جابرتونر، لورنس جي.وينزامير ، نقله إىل العربية دينا عبد اإلفريد إل فراي ، تشارلز آر.س2

 .35، ص سبق ذكره

 .35ص، املرجع نفسه 3
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ات و خدمات مهمتم جتاه العمالء هي تقدمي منتجف ،دارة العالقات مع العمالء إبالعاملنيما أ .املخاطر
. خدمات تتميز ابملرونة يف العالقاتحدث احللول  املوجودة مع توفري أستفادة من و اإل توافق متطلباهتم 

شخاص لثقتهم اجليدة بني األالعالقات  يف جمال خدمة العمالء هي خيص مهمة العاملنيما يف ما أ
 يقاس النمو عندئد حبساب التغري يف القيمة املضافة بني فرتتني كالتايل:  .1املؤسسةالشديدة يف 

1 ∁= (
𝑽𝑨𝐭 −𝑽𝑨𝐭′

 𝑽𝑨𝐭′ 
) 

 .34، ص  مرجع سبق ذكره:إلياس بن ساسي ،  املرجع

𝑉𝐴t    القيمة املضافة للسنة احلالية :t ؛ 

𝑉𝐴t′   القيمة املضافة للسنة السابقة :t’ ؛ 

C  . معدل النمو : 

معدل النمو، مما  خنفضإرتفعت القيمة املضافة للسنة السابقة إمن املعادلة السابقة جند أن كلما 
  .النموود عالقة عكسية بني متغري القيمة املضافة للسنة السابقة مع جيعكس و 

 :مناذج النمو يف املؤسسات   1.1.2

مناذج النمو  نأال إ صناعية، خدماتية، نواعها من جتاريةأيف  ان املؤسسات تعرف تعدادأرغم  
 خري األ يف  هناأ الإنواع خمتلفة من النمو أىل إ واتطرق دكثري من االقتصاديني و احملللني قن  أموحدة ، رغم 

 نطالقا من إ وعموما  ا مدراجهإ  ميكن ساسني أ نوعني   ىلإ تنقسم  ويف جمملها 

 :ىل إجدل فيها عتبارات حمددة ال ا

 :النمو الداخلي يف املؤسسة  .أ

لذايت نه له عالقة مع النمو اىل االقتصاد اجلزئي ألإو النمو الذايت هو مصطلح يشري أالنمو الداخلي 
و    زايدة حجم املبيعات عماهلا من خالل أع منو املبيعات يف الشركة و رقم و يرتبط م ، عمالاأل ارةدإل

، و يتعارض هذا تلقاء نفسها و اكتسبت حصة سوقية من املؤسسةهارات اليت حصلت عليها اكتساب امل
و             التعاون،  اتفاقياتو  حتالفات ساس أ مبين على ريخاألهذا ن رجي ألالنمو مع النمو اخلا

و ميكن .حجم منتجاهتا يف زايدة   و املوارد املالية و التقنية ينتج عن توظيف املوارد البشرية  إذ ،ندماجاإل
                                                      

، دار الفاروق لالستثمارات الثقافية ، القاهرة ، الطبعة األوىل،    اإلدارة االسرتاتيجية ملستوايت األداءبرانلد مار ، ترمجة خالد العامري ،   1
 .44 ) د ،ذ ،س(،ص
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لة يتم إدماجها و مستعمأ  لنمو الداخلي على اكتساب ) شراء أو إجيار ( لوسائل إنتاج جديدةيقوم اأن 
 . 1نتاج داخل املؤسسة مع ابقي عوامل اإل

دقيق هلذا املفهوم حيث يف عطاء تعر إعديد من املؤلفني قد اختلفوا يف ن الإساس فا األعلى هذ
الرتاكمي  وساس النمأساس عملية تطورية على أ"  على أنهة سمنو املؤس Penrose  1959عرف 

نه الزايدة يف الداخلي أبيضا يوضح لنا النمو أحبد ذاته، و  االنمو هدفيعترب و بذلك  ."للمعارف اجلماعية 
نشاؤها من إضافية مت إحلصول عليها يعين اكتساب خمرجات اليت مت ا للمؤسسة خصائص املتغريحجم و 

 .و شرائها من اخلارجأ املؤسسةقبل نشاط 

صول غري نشاء املؤسسة ألإو أهو حيازة " نه أعلى عرف النمو الداخلي   R.Paturelن أال إ
ذن يتضح لنا إ." نتاج الضرورية لتحقيق املخرجاتندماج مع ابقي عوامل اإلإىل إهنا حتتاج جاهزة لالنتاج أل

مبنية على مواردها  تكونو  ،تبعتها املؤسسة إسرتاتيجية أي املنهجية اليت الا ن النمو الداخلي هومما سبق أ
ا انطالقا من زايدة مبيعاهتيف زايدة  يرتجم ذلك إما على شكلو ، الذاتية اليت مت احلصول عليها مسبقا 

خرين الناشطني يف نفس اجملال و آليزها عن ابقي املنافسني امتو اكتساهبا خصائص جديدة أحجم انتاجها 
 .السوق

 :النمو اخلارجي .ب

ارجيو البحث عن احمليط اخل ىيعتمد عل اعتباره منو إب و اخلارجي خيتلف عن النمو الداخلين النمإ
ق و ختفيض زة السو فلزايدة قعمال املتنافسة ، أي هي عملية دمج األتفاقياتإبرام إشركاء عن طريق 

النمو و ، خرىملؤسسات  األذا كانت مؤسسة تتمتع خباصية عن نظرياهتا من اإتكاليف الوحدة و خاصة 
 هبدفيف حالة اكتساب كيان يتمتع مبدخالت املوارد البشرية  عتمد على مزج املوارد املاديةي اخلارجي

أي "الستحواذعملية ا "عين بهيفإنه يف تعريفه للنمو اخلارجي  WESTON J. Fن أال إستشاري ، إ
ندماج جبعل املشاركة ابلعمل مرتكزة على و اإل جري أو عن طريق التأصول املادية ، يشري هنا الكتساب األ

 . 2"النمو

مليات احليازة املباشرة يعرف النمو اخلارجي بع"  التايل: التعريف ىلإ فيستند  R.Paturel أما
اشرة عن طريق السيطرة على و احليازة غري املبأ ، (طريق االبتالع مثال )عن لمؤسسةلالكلية و أاجلزئية 

                                                      
سلوك املؤسسات االقتصادية يف متويل منوها الداخلي ، دراسة مقارنة بني املؤسسات الصغرية و املتوسطة و املؤسسات "مسية درابل ،  1

قاصدي  ، جامعةيف العلوم التجارية تري سماجي مكملة لنيل شهادة  مذكرة ، "2010 إىل 2005الكبرية اجلزائرية خالل الفرتة املمتدة من 
 .42 ص،  2012،مرابح ، ورقلة 

2Nacer GASMI.determinants de la croissance  externe horizontale. doctorat sciences de 

gestion.universite de bourgogne.1998.p94. 
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و بواسطة مؤسسة أ    دارهتاإمساهلا يكفي لتويل السيطرة و أحلصة هامة من ر  خرى ابمتالكهاأمؤسسة 
على جمموعة من عوامل االنتاج املرتبطة فيما عتماد ابإلدارة املؤسسة و ذلك إخرى تقع حتت سيطرة و أ

و تستحوذ على حصة  و تقدمي اخلدماتأ/بينها بعالقات تنظيمية داخلية و هلا القدرة على االنتاج و
اجلزئي ندماج الكلي أو خصائص و مميزات املؤسسة الناتج عن اال وو هو التغري يف عناصر 1"سوقية.

 .2للمؤسسة أو املشاركة مع مؤسسات أخرى

يف يستند  ن اختيار أي نوع من هذا النموأنواع حيث أىل إالنمو اخلارجي يف حد ذاته ينقسم 
 :ن النمو اخلارجي و الربح ألأ اخلسارةة حمددة و مدروسة من جانب ساس على اسرتاتيجياأل

  ؛الشركاءمتجانس يف حالة متاثل املنتجات املنتجة من قبل 
 جتميع وظيفي يف حالة اختالف املنتجات املصنعة. 

 :أزمات النمو يف ظل التحوالت االقتصادية  1.2  

متقطعة  وأتنموية دائمة اقتصادية  تعاين عدة مشاكل أوضاعتنشط يف  أهنااملؤسسات مبا  إن  
  زمة.ي متسه األذحسب اجلانب ال

 :املشاكل التنموية   1.2.1

وية اليت تعرفها املؤسسات على موقعها مالتنإن املشاكل التنموية تعرف أقل حدة من األزمات 
طع املؤسسة تتعرقل عمل املؤسسة و توضع املؤسسات يف أزمات حقيقية إن لن تس، إال أهنا التنظيمي

 و ميكن توضيحها فيما يلي : السيطرة عليها 

 : العوملة و قوى السوق -أ

ابعتمادها على ما جتلبه العوملة من تكنولوجيا  ىل النمو من خالل العوملة،إمعظم املؤسسات  ىتسع
لكن من جهة أخرى تعرف و  س املال الفكري و غريه حسب ما وجدت من أجله العوملة أحديثة و ر 

تعد  لذا، اهنا املبين وفق اسرتاتيجة حمددةاملؤسسات نتيجة لذلك جمموعة من التحدايت له أثرها على كي
لعمل و ، من القيود البيئية و املعايري املتباينة ملاهية االستغالل يف ااجلمركية، و التعريفات احلكومية نظمةاأل

                                                      
،ص 2011الطبعة الثانية ،  ، دار وائل للنشر ، دروس و تطبيقات(  ةدارة املالياإل) التسيري املايل ، قريشي يوسف ساسي ،  بن إلياس 1

45. 
النمو و مفهوم خلق القيمة كمؤشر لألداء املايل و االسرتاتيجي للمؤسسة حالة املؤسسة الوطنية للتنقيب حباسي  ساسي، بن إلياس 2

حلكومات ،كلية العلوم ،املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات و ا اجلزائر –والية ورقلة  ENAFOR مسعود
 .341،ص2005مارس  09-08،جامعة ورقلة ،االقتصادية
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و عرض بعض القضااي . املاليني من الدوالرات املؤسساتن تكلف أهي من املشاكل اليت ميكن 
املؤسسة و اليت ميكن ولوايت أ، حبيث تشكل العوملة خطوط  تكون من ، تعترب جمرد عائق مكلفخالقيةاأل

 1 ذكرها كالتايل:

 ؛ستهلكني، و توسع التنوع الثقايفالتأثري على أذواق و مواقف امل 
 ؛توسع حدود املمارسات التجارية 
 تغري العالقات بني املنتج و املستهلك؛ 
  إنتشار املعرفة و التقنيات االنتاجية اجلديدة ، ووجوب استخدامها؛ 
  تطوير املسؤولية اإلجتماعية. 

 :املشكالت التمويلية  -ب

هنا تعاين من مشكالت متويلية ابحلجم إم كبرية فأو  متوسطة أحجم املؤسسات صغرية  مهما كان
  2 منها:ناسبة املشروط  الاملناسب و الوقت املناسب و القدر و 

 تكون اليت فوائد الديون من مصادر التمويل اخلارجية د من حيث وقت االسرتداد و خاصة التسدي
 ؛فوائد تعجيزية للمستثمرحياان أ
 املمول حيث وجهة نظرم كفاايهتا من العملية التمويلية لعد جراءات التضمينية لوحدها تعيقصرامة اإل 

 .كل ممتالكاهتا حتت رهن القرضىل وضع  إتضطر املؤسسات 
 :  داريةاملشكالت و الصعوابت اإل -ج

جراءات اإلو      يسيسأمنها ما ميس اجلانب الت ،دارية خمتلفةإملؤسسات تعاين من مشكالت ن اإ
و  خلربة، ا حد التعقيد خاصة ابلنسبة ملنعدمي ىلإلتزام هبا تصل اإل سيسية و مجلة من القوانني الواجبأتال

عفاءات ضريبية على إتكون على عاتق املؤسسة رغم وجود من الضرائب  نشاء ما يتبعها بعد عملية اإل
 3:داري يف املؤسسة نذكر منهاطار اإلىل جمموعة من الصعوابت داخل اإلإضافة ابإلبعض املشروعات 

  سلوب حتقيق الغاية اليت أوهنا تتعارض وجهة و  ،يف املؤسسة صحاب املصلحةأ بني التنسيقغياب
 ؛جلها املؤسساتأوجدت من 

 ؛ مشاكل حماسبية ىلإسة عرض املؤسجراءات مما يإلو ا ملام التام بقواعد احملاسبةعدم اإل 
  عمليات  ملها يف اتع  و خاصة ،دارية الرمسيةاإلجراءاهتا إستكمال االتعامل و افتقارها لكيفية 

                                                      
1 Christian FOURNIER, GLOBALISATION, editions EMS, PARIS, 2013,p 25. 

 .97، ص2006اجلزائرية للكتاب ، اجلزائر ، ، دارة و تنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطةإنبيل جواد،  2

 .103ص املرجع نفسه،.3
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 ؛ل التجاريالتسجيل يف السج
 ؛لومات و اإلحصاءات لدى املؤسساتغياب اجلهات الداعمة و املمدة هلا ابملع 
 و    ،و التموينمينات االجتماعيةأالت خاصة صعوبة التنسيق بني اجلهات األكثر تعامل مع املؤسسات

 ؛عنهاكل البعد بعيدة   هنا يف جمملهاأال إ الكهرابء
 فيما  غلبها تتمثل يف احنياز االستثمارات املطبقة يف العديد من الدول العربية و منها اجلزائرأ الضرائب

  .تتعلق ابالعفاءات الضريبية
  : ةاملشكالت و الصعوابت التسويقي -د

مهما كانت طبيعة  ،اكلكثر املشأمن  ملؤسسات من اجلانب التسويقيكل اليت تتعرض هلا اا ن املشإ
و           جانب املنتوج و السعرن من املزيج التسويقي الذي يضم ن اجلانب التسويقي يتكو ، ألاملؤسسة

 1 :يثر مجلة واحدة و ميكن عرض جمموعة هذه الصعوابت فيما يلأرتويج و التوزيع و كل هذا يتال

 ؛و اخلارجيأ سواء عن السوق احمللي عدم اكتساهبا للمعلومات 
 ؛ة عند املستهلكفضل من املنتجات احملليأجنيب فكرة املنتج األ بروز 
 توفر هلم منتجات ذات جودة جنبية اليت لية من املنافسة األطري احلكومي حلماية املنتجات احملأضعف الت

 ؛ستهلكمرغوبة من قبل املفات الدولية و صلك املواتعالية مت
 ؛نعدام خربة املؤسسة بذلكإتباع سياسة البيع املباشر مع إ 
 ىل املناطق النائية ذات املداخل إحمددة دون بذل أي جمهود للوصول  حصر عملية التوزيع على مناطق

 ؛احملدودة
 ويج ملنتجاهتارت مهال عملية الإيص من تكاليف املنتجات على حساب التقل.  
 :الفنية الصعوابت  -ه

الصعوابت الفنية من أكثر املشاكل اليت تتعرض هلا املؤسسة يف القرن الواحد و العشرين ،و هذا  
  2 يف النقاط التالية:إذ ميكننا إمجال الصعوابت  لتطور يف اجملال التقين و املعلومايت،

 ؛التكنولوجيا و صعوبة التطوير و التحديث يصعوبة احلصول على املعلومات و التكنولوج 
 ؛و الوسيطيةأولية منها األ:  نتاج املاديةصعوبة احلصول على مدخالت اإل 
 لحصول على لليا فعلتمويل ا غري قادرة على تصبح املؤسسةمما ، ضعف مصادر التمويل املتعددة

 احلديثة؛نتاجية املعدات اإل
                                                      

 .104، ص  مرجع سبق ذكرهنبيل جواد،  1
 .105ص  ،املرجع نفسه 2
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 املهارات للقوة البشريةضعف يف الكفاءات و  ،صحاب املشروعاتعدم كفاية التدريب الالزم أل         
 .دارهتاإو  افتقارها للخربات على مستوى  و اليد العاملة

 :املؤسسة أزمات النمو يف  1.2.2

 ث اليتحدالسلسة من األ ةعرضصبح ت سواقظل تغري بيئة العمل و متطلبات األن املؤسسات يف إ 
و        ىل حدث كبري وفق سلسلة من التمزقاتبدورها إتتطور  اليت وزمة كون وراء بروز األت عادة ما

نتيجة  تنشأ زمات بصفة عامةو األ 1ىل ما يشبه الصراع .إعلى مستوى نظام املؤسسة  لتتحول التدهورات 
 :التايل يف الشكل برازهإميكن  ذا ماسباب، و هجمموعة من األ

 زماتأسباب نشوء األ :(I-01)الشكل 

 

 

 

 

 

، دار الراية للنشر و التوزيع،  زمات يف ظل عامل متغريدارة األاالسرتاتيجيات احلديثة إل: سليم بطرس جلدة ،  املرجع
 .24، ص2010ردن ، األ

نظرا  ،ما داخليةإوراء نشوء األزمات تكمن  األسباب اليتتظهر لنا أهم  (I-01) من الشكل و 
ما  نتيجة إو ،من الصراعات على مستوى املؤسسة غريهادارية و لوجود ضعف على مستوى اجلوانب اإل

اليت ميكن إبراز أمهها و   و البيئيةأسيطرة املؤسسة كالظروف االقتصادية  ة عنارجاخلجمموعة من الظروف  
 :  فيما يلي

                                                      
زمة لمؤمتر الدويل السابع تداعيات األ،ورقة مقدمة ل عمالدور التمكني يف إدارة األزمات  يف منظمات األأمحد يوسف عريقات ،  1

قتصادية العاملية على منظمات األعمال _التحدايت _ الفرص _اآلفاق _،كلية االقتصاد و العلوم اإلدارية جبامعة الزرقاء ، األردن ، اال
 .07)د،س(،  ص 

 أسباب نشوء األزمات

األخطاء  الشائعات  سوء الفهم
 البشرية 

تعارض 
 املصاحل

تضارب 
 املصاحل

سوء التقدير 
 و التقييم

الرغبة يف السيطرة 
على متخذي 

 القرار
عدم استيعاب 
 املعلومات بدقة

اإلدارة 
 العشوائية 

األزمات  استعراض القوة  اليأس 
 املخططة 
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 سوء الفهم  سباب وراء تشعب األزمة و هذا لتعارض األفكار نتيجة سوء الفهم يعترب من أحد األ ،
بتورة اليت حتصلت عليها املؤسسة أو نتيجة للتسرع يف إصدار املعلومات املمن خالل  ينشأالذي عادة 

 1؛القرارات أو احلكم على األمور
 ضوء رغبات املرء  املعلومات على تفسري عادة نتيجة حماولةيكون سوء اإلدراك الذي  سوء اإلدراك

 2؛و هذا ما يسبب األزمة الشخصية
 و هذا للثقة الزائدة فسأي سوء تقدير الطرف اآلخر و االستخفاف بقدرات املنا سوء التقدير والتقييم ،

 لعدم تقدير املنافس جيدا؛ ،ألزمةاعند املسري، و هذا ما يسبب 
 الرؤية املستقبلية العلمية واليت ال تستخدم التخطيط العلمي افتقار اإلدارة إىل  و نعين به اإلدارة العشوائية

 ؛أمناطاً إدارية عشوائية شديدة التدمري واخلراب طبقـوهنا وتؤ يد يف إدارة شالرش
 والسلوكية واليت تشكل خطرًا دامهًا على متخذ  النفسيةاألزمات  يعد اليأس يف حد ذاته أحد ،اليأس

 ؛مما ينتج عنه فقدان الرغبة للتطوير القرار،
  وانفصال " انفصام " تبلغ األزمة ذروهتا عندما حتدث حالة إذ  ،املؤسسةالعاملني يف  العالقة بنيانفصام

 ؛فيهايعمل  الذياملؤسسة بني مصلحة العامل أو الفرد الذاتية وبني مصلحة 
 ؛الكثري من األزمات عادة ما يكون مصدرها الوحيد هو إشاعة أطلقت بشكل معني  
 اآلخرين سواء نتيجة احلصول على قوة واستغالل أوضاع التفوق على أو ممارسة القوة  استعراض القوة

 ؛جديدة أو حصول ضعف لدى الطرف اآلخر أو لالثنني معا
 تتمثل تلك األخطاء يف عدم كفاءة العاملني، واختفاء الدافعية للعمل، وتراخي  و األخطاء البشرية

 ؛املشرفني، وإمهال الرؤساء ، وإغفال املراقبة واملتابعة، وكذلك إمهال التدريب
 جياد نقاط الضعف و الثغرات اليت حتدث األزمة؛من قبل املنافسني إل املخططة األزمات  
 ىل إجياد وسائل إبني أصحاب املصلحة يف املؤسسة، مما يدفع كل طرف  و املصاحل  تعارض األهداف

 مهال مصاحل و أهداف الفئات األخرى .إمع  و،تتوافق مع مصاحلة 

 التايل : (I-02)الشكلمن خالل ،  اتزمع األا نو أميكن تلخيص االختالف يف 

                                                      
، الثانيةالطبعة النيل العربية، القاهرة ،  ، جمموعة علم امتالك كامل القوة يف أشد حلظات الضعف: إدارة األزمات حمسن أمحد اخلضري 1

 .66، ص 2002
 .22، ص1993، الطبعة األوىل، مركز األهرام للرتمجة والنشر،  القاهرة ،  إدارة األزمات يف عامل متغري:" عباس رشدي عمار 2



 التداعيات وراء بروز  مفهوم املسؤولية االجتماعية  :ولالفصل األ

14 
 

 Greiner  (1977)أزمات النمو حسب :(I-02)الشكل 

 
 . 26، ص   مرجع سبق ذكره، اخليارات االسرتاجتية لنمو املؤسسةلياس بن ساسي ، إ: املرجع

النمو يف املؤسسات سنة  *زماتأيف خمططه عن وضح  Greinerجند أن  (I-02) الشكلمن 
ىل مرحلة إ وصوالها ءمرحلة نشو زمات على مستوى منوها من ألا ع  يفلوقو لعرضة  ن املؤسسةأ1977

و أو بواسطة التفويض أو  بواسطة التسيري أنشاء ما النمو بواسطة اإلإ النموهذا النضج مهما كانت طبيعة 
كل بطبيعة   مرتبطو هذا  زمات على مستوى كل مرحلة منوأىل إا تتعرض بدورها إهنملشاركة، فبواسطة ا

و أزمات تنظيمية أسواء رض هلا تتعزمات اليت برز األأعتمدهتا املؤسسة يف منوها و ايقة اليت مرحلة و الطر 
بعض وجود بذا كان نظام املؤسسة يتميز إو خاصة  زمات دميوقراطيةأو أزمات مراقبة أو أزمات استقاللية أ

كل ا املش ، و حىتحقيقية أمام معضلةتكون  زماتاملؤسسات عند تعرضها لألن إف و بذلك.ختالالت اإل
ن تكون سباقة أعلى املؤسسات فإنه لذا ، زماتأليف االوقوع املؤسسة  نبجتسهل الطرق لها أبحاليت ميكن 

                                                      

األزمة من إن األزمة  يف طبيعتها ال تشبه الكارثة رغم  أهنما يتفقان على نفس اخلصائص كمفاجئة الوقوع مثال ، إال أن الكارثة ختتلف عن * 
 حيث اخلسائر،   فاخلسائر الناجتة عن الكارثة قد تؤثر سلبا على مصاحل الدولة .

 النمو بواسطة اإلنشاء

 النمو بواسطة التسيير

 النمو بواسطة التفويض

 النمو بواسطة التنسيق

 النمو بواسطة المشاركة

 أزمة تنظيمية

 أزمة استقاللية

 أزمة مراقبة

 أزمة بيروقراطية

 مبتدئة ناضجة عمر المؤسسة

+ 

- 

 حجم المؤسسة

 النمو باألزمة نمو تطوري 
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ا هلزمة احلقيقية اليت تتعرض ما األأ .زماتأىل إن تتحول أو متابعتها بصفة دورية قبل     شاكليف حل امل
ء نتيجة ىزمات عبارة عن خلل مفاجو هذه األ ،"Greiner"نمو كما أوضحها الزمات أهي فاملؤسسة 

طراف حتوائها من قبل  األإالقدرة على  ها تطورات غري متوقعة نتيحة عدمنوضاع غري مستقرة يرتتب عأل
و يساعد يف   صحاب املصلحة أنسان و داخل املؤسسة أي من فعل تكون بفعل اإلاملعنية و غالبا ما 

تكسبها صفة الكارثة و صائص اليت بعض اخلب األزمةتشعبها احمليط و البيئة اليت تنشط هبا املؤسسة و تتميز 
 1:دراجا يف النقاط التالية إاليت ميكن 

 هذا و  أسباهباو   هاد تشابك ما بني عناصر و زمة بوجتتميز األ: التعقيد و التشابك و التداخل
 ؛كثر تعقيداأ مما جيعلهاو معارضني عن كيفية حلها  مؤيدينىل إطراف يقسم األ ما
 وضاع اليت مير بعيدة عن األ ة احلدوث يف أي فرتة زمنية غري متوقع قابلية أي: يف الزمان ةأاملفاج

 ؛زمة املالية العامليةمتوقعة احلدوث مثال عند حدوث األ هبا اقتصاد البلد و اندرا ما تكون
 ذي قوة املؤسسة يف املكان ال  مكان مهما كانت  يف أي  ة احلدوثيقابل:  ة يف املكانأاملفاج

و من خالل قطع أملؤسسة اذي تكون فيه ة يف البلد الر وضاع سياسية متدهو أمثال وجود  ،تنشط به

لوجود عملية تبادلية بني  *وجود نظام حظر ق احلدود وغلالدولية و هذا يظهر من خالل  العالقات
 ؛ املنتجاهتوقة م  و الدولة املسالدولة األبني  أي  البلدين
 ؛زمات لأل نعدامه جيعلها عرضةإخطيط يف املؤسسات و سوء الت: سوء التخطيط 
 ؛لعدم التنبؤ املسبق هلانظرا زمات ود جتهيزات كافية للتصدي هلذه األجعدم و :  سوء التجهيز 
 داري عامل اإللية لسو لكنها متس احلالة النف عديدةنواع هذه الضغوط أ:  عات الضغطامج       

 ؛ إنسانيةو أ اجتماعيةو أو قد تكون مالية 
 ؛عةزمات املتسار األ حل رزمة يصعب على متخذ القران تشعب و تفاقم األإ :زمة تفاقم األ 

 ؛ومايتلين املعضعف اجل نتيجة مل تتوفر له املعلومات  اذإخاصة و التصدي هلا املتتالية 
  يؤدي   تفاقية يف املؤسساتخر من اإلوجود هتديدات من الطرف اآل :هتديدات احمليط اخلارجي

 . ع املؤسسات يف ضغوط ماليةو قىل و إمما يؤدي فك شراكتهم  ومنها ،  زمةىل تفاقم األإ

                                                      
، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، األردن ، الطبعة  - العمليات –املفاهيم –املداخل  –، إدارة األزمات ماجد عبد املهدي املساعدة  1

 . 24، ص  2012 ،األوىل
 .نظام احلظر هو نظام تعتمده الدولة ملنع منتجات معينة من الدخول أو اخلروج منها أو إليها * 
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  أزمات النمو مع  التعامل سرتاتيجية ا 1.3

 من التعامل معها متكنهااليت ساليب األستدعي من املؤسسات البحث عن ن التعامل مع األزمة يإ 
 : اللجوء إليها تبعض االسرتاتيجيات اليت اعتادن هناك إو مبدئيا ف، بشكل عقالين 

  :األساليب التقليدية ملواجهة األزمات    1.3.1

           منها ن املؤسسات تستعمل جمموعة املوارد املالية و البشرية للخروجإدارة املوقف يف العادة فإل
زمة للتقليل لأل محاية املراكز املسببة منها، قف اخلسائر و التقليلو زمة و و هذا من خالل وقف توسع األ

يف جراء جمموعة من الدراسات و البحث زمة يف حلها، إباثر اليت ترتبت عن األها، ابستخدام  اآلري ثمن أت
 .ىل توسعها إدت أالعوامل اليت 

زمة مرتكزة على ؤسسة للتعامل مع األاملواجهة هي املنهجية اليت تعتمدها املتعترب اسرتاتيجية 
االسرتاتيجية على عتماد نفس الكها مع القدرة الشخصية و ميكن تاليت مت استخدام املوارد و نقاط القوة

عة هذه زمة و ميكن استخالص جممو ه االسرتاتيجية متاشيا مع قوة األو تقوم ابستبدال هذأزمة طول فرتة األ
 1 :االسرتاتيجيات فيما يلي 

 لألزمات حسن اسرتاتيجية للتصدي أجية العنف اسرتاتي زمةيف التعامل مع األ :رتاتيجية العنفاس
و هذا زمة ببعض التكتيكات املوجودة على مستوى املؤسسة ميكن التعامل مع األ اجملهولة املصدر، إذ

و العقول املفكرة  اليت تستند عليها  حتطيم املقومات من خالل التدمري الداخلي لألزمة ابإلستناد على
 و قطع مصادر اإلمداد. سرتاتيجية حصار األزمةازمة، إما عن طريق التدمري اخلارجي لألزمة إبتباع األ
 ضرار املصاحبة للحد من األعادة ن هذا النوع من االسرتاتيجية يستخدم إ زمة:األوقف  سرتاتيجيةا

من خالل التعامل بذكاء مع الفئة املسببة لألزمة) قضااي الرأي العام ، العمال  هاتدهور  زمة و منعلأل
سرتاتيجية اأي استعمال  ،خلإليهم، تلبية متطلباهتم، التوجيه و النصح ...إ..( ، من خالل االستماع 

 التفاوض .
 تستند هذه االسرتاتيجية على جتزئة األطراف املسبب لألزمة، من خلق نوع من : اسرتاتيجية التجزئة

 التعارض بني مصاحل األجزاء املكونة لألزمة. 
  الرتكيز على الفكر الذي هو اهلدف من هذه االسرتاتيجية  :زمةلأل جهاض الفكر الصانعإاسرتاتيجية

التشكيك يف من خالل  ثريهاشدة أتزمة و على ثري القوي على األأيشكل جمموعة القيم ذات الت

                                                      
 .94،95، 93ص ص  ،ص  مرجع سبق ذكرهسليم بطرس جلدة ، 1
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ر افكاأل هزمة،و كيفية التعامل مع هذفكار اليت تقف وراء األأي كل األ، العناصر املكونة للفكر
 .ااملؤيدة هل ىضعاف القو إو  اضعافهإل
 و زمة حداث األإاركة يف شامل ىدفع القو  هذه االسرتاتيجية اهلدف من: مامزمة لألاسرتاتيجية دفع األ

أسلوب التظاهر بعدم  فيما بينهم و هذا ابستخدام اتالفاخل إىل زرعسراع واإلها، ع بينا ر الص خلق
و تقدمي التنازالت لتكون مصدرا  بعض املعلومات عتسري من خالل  القدرة على التصدي لألزمة، 

 للصراع عند مناقشتها .
  جتاه واحد مع مسار ارتاتيجية عندما تكون املؤسسة يف وجدت هذه االس:اسرتاتيجية تغيري املسار

هذه االسرتاتيجية يف حالة  أيضااستعملت كما   ،تقوم بتغيري كل مسارهاما و يف حلظة  ،زمةاأل
و االستسالم هلا  هذا من خالل اإلحنناء لألزمة زمات و برية و املخلفات الكبرية هلذه األزمات الكاأل

 التوجه لألزمة إىل مسارات فرعية مما يؤدي إىل تشتتها . ا، أم

 آلية حلل مشاكل النمو  النمو املستدام :الثاين املبحث
ثرا كثر أتأصبحت أن املؤسسات أمؤخرا وجدت  املؤسساتعلى  أجريتاليت  احلديثة األحباث إن 

على التحدايت االقتصادية دون  رها يقتصرثن أتاك  حيث، مسبقا عليه  وضاع البيئية عن ما كانتابأل
وراء تعرضها  يالسبب احلقيق اهنأؤسسات للعديد من امل ، هذا ما وضحار اجلانب البيئيعتبخذ بعني االاأل
عاب الكثري من املؤسسات  للتغريات اليت حتدث يف بيئتها  و ما عكسته على ينظرا لعدم  است ،زماتلأل

و ما أاملة و هي تنمية ش ،التنميةمن  اجديد ايعرف نوع هذا ما جعل االقتصادتطلعات املستهلكني، 
فراد و و األ        عوان االقتصادية جيابية على مستوى كل األإ اثرآتنمية املستدامة ملا هلا من عرف ابلي

 .البيئة بشكل عام

من النمو يعتمد و  يتوافق مع السياسة  اجديد اهنا ختلق نوعإمعها ف ىن املؤسسات للتماشإلذا ف
شكل خماطر و يأفرصا جديدة  حن التنمية املستدامة و اتباع سياسة النمو املستدام يطر أال إ .لتنميةاجلديدة ل

 .ىل معاجلته يف هذا املبحث إسبة للمؤسسات، و هذا ما يدفعنا ابلن و هتديدات

لقد فطن  ":نهأ ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، األمني العام لألمم املتحدة "نينت ديزاي "يرى
االقتصادي. و  ىل زيف املبادلة بني محاية البيئة و النموإء منذ زمن طويل رجال البيئة و الصناعة على السوا

البيئة هدفان مرتابطان و يدعم  ن الصحة االقتصادية وأسلوب تفكري جديد، يرى أجيب علينا اتباع 
 خر."حدمها اآلأ
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 التنمية املستدامة رهان انجح للمؤسسة  2.1

بيئية على بعاده و فوائدة االقتصادية و االجتماعية و اله أل اإن التنمية املستدامة مل تعد مفهوم
حبات و أ أبرزت لنا دراسات، فقد أيضابعاده على االقتصاد اجلزئي االقتصاد الكلي فقط بل له أ

  .هذا ما حناول توضيحه على االقتصاد اجلزئي من جهة، و ساتهقتصاديني أمهيته و انعكالال

 :تعريف التنمية املستدامة  2.1.1

 املوارد، استغالل إىل  التغيري عملية هي وإمنا التوازن، من حالة ليست أبهنا املستدامة التنمية تعرف
 االحتياجات أساس على وحتديدها املؤسسي والتغيري التكنولوجي التطور واجتاه االستثمارات، واختيار
 1" .و املستقبلية احلالية

التنمية هي سريورة شاملة ، اقتصادية :"نأب 1986العاملي للحق يف التنمية سنة  اإلعالنكما عرفها 
يتهم و رفاه         ىل حتقيق تقدم مستمر يف حياة مجيع السكانإماعية و ثقافية و سياسية ، هتدف و اجت

ساس أو على      ، ل و حر يف التنميةل فعافراد بشكساس مسامهة مجيع األأ، و هذه السريورة تقوم على 
 2."التوزيع العادل لعائداهتا 

جيال املساس بتلك األر دون مية املستدامة  "هي تنمية لتليب إحتياجات احلاضذن تعترب التنإ 
دي يئة و التنمية الذي انعقد يف ريو أ الثالث الذي تقرر يف مؤمتر األمم املتحدة للبدو عرف املب 3."القادمة

جناز احلق يف التنمية " حبيث تتحقق على حنو متساوي تنمية املستدامة أبهنا " ضرورة إال 1992جانريو عام 
  4 احلاجات التنموية و البيئية ألجيال احلاضر و املستقبل."

و اجلانب   االقتصاديإن التنمية املستدامة هي عملية خلق توازن كامل بني اجلانب فبذلك 
 ان املؤسسات تواجه ضغوطأجند  نفسه  التنمية املستدامة ق يف سيا هنال أإ، االجتماعي و اجلانب البيئي 

و    نظمة الوطنيةنظرا جملموعة من القيود منها األ ىل العوائق االسرتاتيجيةإضافة إجديدة تعترب عائقا جديدا 
يتكون من  هجا ختطيطيا و مفهوما فلسفياالتنمية القابلة للدميومة من و. و تعد التنمية املستدامة  أالدولية

 .جمموعة من املبادئ اليت يسرتشد هبا يف توجيه التنمية االقتصادية و اإلدارة البيئية 

                                                      
1 Franck-Dominique VIVIEN, Jalons pour une histoire de la notion de développement 

durable,Mondes en développement, vol 121 ,2003/1,p16 
 دارةاإل التنمية املستدامة و: دارة البيئية بعنوان اق عمل املؤمتر العريب الرابع لإلور ، أ التوعية البيئية و التنمية املستدامةنبيل امساعيل ،  2

 .126، 125اجملتمعية ، املنامة البحرين ،  ص 

3 Farid BADDACHE ,Le développement durable,Eyrolles, paris , troisieme  tirage , 2010, p 14. 

، )د،م،ن( الطبعة األوىل، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية  ش.م.م ، مبادئ التنمية املستدامةدوجالس موسشني ، ترمجة هباء شاهني ، 4
 .17ص ، 2000
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 البعد التارخيي للتنمية املستدامة :  2.1.2

االقتصاد، فقد كانت هلا مكانتها اخلاصة يف  يف علم اجديد امفهومت املستدامة ليسإن التنمية 
و كل حسب طريقته   اليهو أشاروا إ اهب اوائل اهتمو ن معظم املفكرين األأصادي، حبيث تطور الفكر االقت

 .تفكريه

طار نظام إفي ، ففية اخلمهية التنمية املستدامة، بتمثيلها  ابليد أ  1776سنة فقد  أبرز آدم مسيث 
العامل القامت يف ما  رفع رفاهية اجملتمع و بيئته ، أو تعطيه الدافع و بذلك تسهم يف السوق هي اليت توجهه

ىل هاوية الوجود فإنه قد أشار إىل أن التكاثر حتما يدفع البشرية إ 1798الذي رمسه  القس مالتس يف عام 
ارض راضي تتعالذي بدوره قد أشار إىل أن مصلحة مالك األ 1815عه بذلك ديفيد ريكاردو عام و تب

 1 ىل صراع داخلي يف اجملتمع.دائما مع مصلحة كل طبقة يف اجملتمع مما سيؤدي إ

قرتن مفهوم التنمية ، حيث إمم املتحدةول لألالتنمية األمؤمتر عقد د و العشرين، حما يف القرن الواأ
عتبارات ارتكز املفهوم على إنه أشر الدخل القومي و دخل الفرد أي انطالقا من مؤ *ابلنمو االقتصادي 
 2فية و هذا كان يف فرتة بداية الستينات .بعاد االجتماعية و الثقادة عن األاقتصادية خاصة بعي

نطالقة ااندي روما نقطة  كان   حيث، 1968سس يف عام ن مفهوم التنمية املستدامة قد أتأال إ
عنوان "حدود النمو"يشمل  حتت 1972نشر تقريرا يف عام  و قدن التنمية املستدامة، للمناقشات بشأ

استكشاف التفاعالت ىل إيهدف عمل اخلرباء الدوليني، كان يف نفس الوقت  و  ة.يدراسة املشاكل البيئ
تنفيذ اسرتاتيجية  تنمية  و  مكن تصميممن املنه أثبت أ قد  و منهاملتعددة بني البيئة و النمو االقتصادي، 

على  اجيابيإ اطابع اوكان هلات بيئية . يلبيئة : اسرتاتيجنصافا  لإكثر أة و اقتصادية تكون اجتماعي
لبيئة ، قد شهدت اللجنة العاملية ل 1987 يف عام 3 صبحت تعرف تضاعفا كبريا.أاملؤسسات الدولية اليت 

تقرير بروتالند" و الذي يوضح فيه مفهوم  عروف " امل 4تقرير " مستقبلنا املشرتك  تبين CEMD و التنمية
جيال املقبلة  على يل من قدرة األيت تليب احتياجات احلاضر دون النة الهي التنميهنا " لتنمية املستدامة أبا

  تلبية احتياجاهتا " .

                                                      
 .50ص  .2007، الرايض ،الطبعة األوىل ،   ، دار العبيكاناقتصادايت املوارد الطبيعية و البيئةد بن حممد آل الشيخ ، محأ1
قتصاد مع مرور الزمن على انتاج السلع و خدمات و زايدة رفاهية مواطنيه . يبدأ ابجملتمع التقليدي مث االالنمو االقتصادي نعين به زايدة قدرة * 

  .مرحلة اإلنطالق مث النضوج و أخريا مرحلة الرفاه
 .253، ص2011، و مستقبل البيئة العاملي ، دار اخللدونية ، اجلزائر ، املناخية ، األسباب ، املخاطرالتغريات عبد احلكيم ميهويب ،  2

3 ORSE ,Développement Durable Et Entreprise ,AFMOR,2 édition ,2008,p 5 . 
 على املوقع االلكرتوين : 21:32بتوقيت : (06-10-2014)اطلع عليه بتاريخ.2002ر قمة جوهانسبورغ ،متمم املتحدة ، مؤ األ 4

http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/brochure     

http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/brochure
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حتت اسم  ريو دي  جانريو  يف الربازيل تفاقية خالل قمة إمم املتحدة األطرحت  1992و يف عام 
 108من قبل تفاق عليها ،و مت اإل 19941مارس  21 رض "، و اليت دخلت حيز التنفيذ يوم" قمة األ

 متكنت ذ، إدام مست قيق مستقبلحت هتدف إىلييدهم خلطة عمل ، و أتان  و احلكوماتمن رؤساء البلد
من  زأال يتج لبيئية و االجتماعية جزءا عتبارات ااال أبنيف رفع الوعي كبريا جناحا   من حتقيق القمة

 عتبارات االقتصادية . اال

التوفيق بني الكفاءة االقتصادية  :على موازنة الركائز الثالثة للتنمية املستدامة  1992يركز مؤمتر ريو 
 و هي متمثل يف الشكل التايل :.و التقدم االجتماعي و التوازن البيئي 

 للركائز الثالثة للتنمية املستدامالنمط الكالسيكي :  (I-03)الشكل

 

 العيش فيها ةإمكاني  قابلة للنمو

 مستدام                                 

 

      

 منصف 

 بتصرف ابالستناد على : املرجع :
Source :Anne JÉGOU, Les géographes français face au développement 

durable, L'Information géographique , 2007/3 Vol  71,p 9. 

حيث ، 2002يف عام *رض يف جوهانسربغنعقدت قمة األإر ريو متنعقاد مؤ إن سنوات م 10بعد 
بلد من  7000و  احلكومية من املنظمات غريىل حد كبري حتت ضغوط إ توسع  مفهوم التنمية املستدامة 

 الركيزةعلى  جوهانسربغ مؤمتر كد أو قد ، جيالنصاف بني األقليمية تتوىل األنصاف اإلاجلنوب و األ
ملا  ضافة إما الركيزة الرابعة أبني الشعوب و التعاون الدويل ،  االجتماعية مع الرتكيز على الفقر، التضامن

                                                      
 :اإللكرتوينعلى املوقع  21:55(بتوقيت 10/04/2014حقائق حول التقدم الذي مت إحرازه منذ قمة األرض ،أطلع عليه بتاريخ ) 1

http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/media/fact2.html 

رئيس و ملك دول            100كثر من أ، و قد حضر القمة 2002سبتمرب  04ىل إت  أو  26انعقدت قمة جوهانسربغ جبنوب افريقيا من * 
 بلد ، و قد حضرت وفود وطنية. 173ممثل ل  173و حكومات اضافة اىل 

ئيـبي  

 اقتصادي اجتماعي
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-I)، أنظر الشكل مهية احلكم الراشد أ تصاعدوع الثقايف مع قمة التن إىل استناداة الثقافية، هي الركيز ف سبق

04). 

 املستدامةالنمط احلديث لركائز  للتنمية : (I-04)الشكل 

 
 املرجع : من إعداد الباحثة ابالستناد على 

Anne JÉGOU, op ,cit,p12 

و          الشاملة لتزام جبوانب ختص التنمية املستدامةقد ركز مؤمتر جوهنسربغ على اإل و بذلك  
 1:هي

 قامة جمتمع عاملي إلبشرية و القضاء على الفقر ومنه سبيل لتحقيق التنمية اكابلتنمية املستدامة   االلتزام
 ؛فصنساين منإ
 ساسية املستدامة، للتخفيف التقنيات و املعارف الزراعية األ لتزام بنقلر من خالل اإلمكافحة التصح

سيع ر املسبق و معرفة حالة الطقس ، تو نذافادة من نظام اإلتساثر الفياضاانت و اجلفاف ، ابإلأمن 
 ؛استعمال الزراعة العضوية

 نشطة األو تعزيز استعمال الطاقة لدعم يئات الدولية حلل قضااي املياه ت و اهلتسخري جهود احلكوما
 ؛ولية للمحافظة على املياهالد
 ؛رضبروتوكوالت للتقليل من حرارة األ قامةإمن خالل بني الدول تفاق التعاون و اإل 

                                                      
 .256، ص مرجع سبق ذكره بد احلكيم ميهويب ، ع 1

التنمية 
املستدامة 

اقتصادي

بيئي

ثقايفاجتماعي

احلكم 
الراشد
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 ستقرار من مبادئ من و اإلكل من احلكم الراشد و األ  نأعتبار اب لتزام ابلتضامن العاملي وتشجيعهاإل
 ؛التنمية املستدامة

  ؛اثر ابلغة على البيئةأستدامة اليت هلا املغري نشطة االستهالكية و االنتاجية حىت عدم األو تقليص 
  دارةإو احلكم و لشفافية و املساءلة ق يف التنمية و اكاحل  و الشعوب اإلنسانعدم جتاوز حقوق 

 لتحقيق التنمية االجتماعية املستدامة. اساسأ عتبارهااب قطاعات اجملتمع،

مم املتحدة للتنمية االسم املختصر لأل 20ريو +نعقد مؤمتر إعام من قمة ريو  20و بعد  مرور 
عادة إجل أطقة ريو دجيانريو الربازيلية من ومات يف منكو الذي مجع رؤساء دول و ح ،املستدامة

تلزم احلكومات  أو  صية، و ال ختاالجتماعية و البيئالتفكري يف النمو االقتصادي و النهوض ابلعدالة 
عمال و و املنظمات و دوائر األ قامة شراكات بني الناس و فئات اجملتمع احملليإتطلب فقط بل ت
جل ألنمو من لة خطة ن خطة التنمية املستدامأذ إغري احلكومية . "  كادميية و املنظماتالدوائر األ

حتقيق التنمية  نإو بذلك ف .1 "مم املتحدةمني العام لألكي مون األ  لواحد و العشرين " ابنالقرن ا
 2:كالتايلها يف ثالث نقاط  در ساسية ميكن سألتزام بثالث مبادئ اإلمن املستدامة ينبثق 

  و أىل شرح إاقتصادي عقالين ال حيتاج  أمر واضح و مبدأتجددة و هذا املترشيد استخدام املوارد غري
عدم جتاوز قدرة  . و حياان غري معروف، و حسن استخدامه واجبأتربير فرصيدان منها حمدود و 

و تفىن      و مائية على جتديد نفسها حىت ال تندثر أو حياوانية أوارد املتجددة سواء كانت نباتية امل
 ؛

  يتلوث تلواث يضر يه، حىت ال هضم املخلفات اليت تقذف ف البيئي علىعدم جتاوز قدرة النظام
 .نسانابإل

 :أبعاد التنمية املستدامة  2.1.3

 من أجل التنمية املستدامة   ميكن أن يكون لدى أي دولة دوافع ال حصر هلا من اإللتزام مببادئ
اليت بعاد من األجمموعة على ساس ها، إال أن التنمية املستدامة تنطوي ابألحتقيق االستقرار يف اقتصاد

 :ميكن حصرها يف اجلدول التايلوجدت لتحقيقها و اليت 

 بعاد التنمية املستدامةأ: (I-01)اجلدول رقم 
                                                      

جوان   22-20جانريو  الربازيل ، ري ودي،  مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 20املستقبل الذي نبتغيه ، ريو +مم املتحدة ، األ 1
 :  املوقع االلكرتوينعلى 20:33بتوقيت   (10/04/2013)، أطلع على املوقع بتاريخ 2012

http://www.un.org/ar/sustainablefuture/pdf/conf_brochure.pdf 
 .69، ص 2011، دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية ،  االقتصاد البيئي مقومات و تطبيقاتهعبد العزيز قاسم حمارب ،  2
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 ،ورها يف حتقيق التنمية املستدامةو االجتماعية للمؤسسة و داملسؤولية البيئية خبيت ، الطاهر مخاره ،  إبراهيماملرجع :
 .03، ص  2008فريل أحة ، جامعة سطيف ، امؤمتر علمي دويل : التنمية املستدامة و الكفاءة االستخدامة للموارد املت

عة فئات و هذا حسب ما بنالحظ أن أبعاد التنمية املستدامة قد مجعت يف أر  (I-01)من الشكل   
حول مؤشرات  ي خصص لذلك كتابذجلنة التنمية املستدامة املنبثقة عن قمة األرض ، و ال أصدرته

التنمية املستدامة حمددة بذلك ، األبعاد االقتصادية هتدف من خالله التنمية املستدامة إىل ختفيض 
د البشري يهدف استهالك الطاقة و املوارد الطبيعية و خاصة هذا البعد موجه إىل البلدان املتطورة ،و البع

مث تليه البعد البيئي فحواه هو  ،اإلنصاف املساواة وإىل حتسني مستوى الرعاية الصحية و التعليم و العدالة و 
         حتقيق جمموعة من األهداف اليت تسعى  إىل محاية البيئة منها ترشيد استخدام املوارد القابلة للزوال

ود البدائل لذلك ، أما جحق فيها ، و هذا من خالل البحث يف و  و احملافظة عليها ألن  األجيال القادمة 
تقنيات و تطور التكنولوجيا ، إال أن هدف التنمية لالبعد األخري و الذي جاء مع التطور احلاصل يف ا

و         تكنولوجيا اإلعالم و االتصال تساهم بشكل كبري يف التنمية املستدامة ىاملستدامة يف ذلك هو أت
          جملتمع التقليدي إىل جمتمع معلومايت قادر على مواجهة و حتدي البيئة احلديثة اليت يعيش فيهاحتويل ا

 و التأقلم معها و خاصة ابلنسبة لدول العامل الثالث .

  القيمة اليت ختلقها التنمية املستدامة للمؤسسات    2.2

: و هي دارية للتنمية املستدامةاإلساسا على القواعد أنعكس التنمية املستدامة يف املؤسسة ت نإ
)       ، الفضاء (اجلماعية الكمية و النوعية  البحث عن الثروة) و الطوعية ( خر آىل إمن جيل  )الوقتية 

و املسؤولية االجتماعية يف  اخلرييةعمال األشراك إو االمتثال للقوانني و ( لية احملدارة إلالتفكري العاملي و ا
و       يةرفاه ،تعترب و بذلك ، صحاب املصلحة و سالمة البيئةأل خالقيداء االقتصادي و احلكم األاأل

 بعاد التكنولوجيةاأل بعاد البيئيةاأل بعاد البشريةاأل بعاد االقتصاديةاأل

حصة االستهالك الفردي من  -
 املوارد الطبيعية .

مسؤولية البلدان املتقدمة  عن  -
 التلوث و معاجلته .

 .تبعية البلدان النامية تقليص -
 .املساواة يف توزيع املوارد -
 نفاق العسكري.تقليص اإل -

تثبيت النمو  -
 الدميغرايف .

مكانة احلجم النهائي  -
 مهية توزيعه .أللسكان و 

االستخدام الكامل  -
 للموارد البشرية .

سلوب الدميغرايف و األ -
 املشاركة يف احلكم .

اتالف الرتبة و  -
 .عمال املبيداتاست
 صيانة املياه . -
تقليص مالجئ  -
 .نواع البيولوجيةاأل

محاية املناخ  -
من االحتباس احلراري 

. 

استعمال التكنولوجية  -
نظف يف املرافق األ

 الصناعية.
و        احملروقات -

 .االحتباس احلراري
احليلولة دون تدهور  -

 .وزونطبقة األ
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على املؤسسة، و لكن ميكن  اقواعد تشكل قيودن كانت هذه الإحىت و مستوى االقتصاد اجلزئي ى عل  امنو 
 1 .لمؤسساتابلنسبة  لىل فرص إن تتحول أ

 : فهي  صية املستدامة يف املؤسسة بوجه خاعليها التنمثة اليت تعتمد الما الركائز الثأ

 ، العدالة االجتماعية (وجدت يف مفهوم النمو  اليت)الكفاءة االقتصادية 
دارة القائمة شكال اإلأابعتباره شكال من ىل احلكم إضافة ، و سالمة البيئة ، ابال(جيال فراد و األبني األ) 

 وهداف العمل االقتصادي أني ساسا على التوفيق بأو ذلك يستند  للمؤسسةزايدة القيمة  أعلى مبد
  .القضااي البيئية و االجتماعية

 :التنمية املستدامة و قيمة املؤسسة  2.2.1

املشرتكة يف خلق القيمة  األهدافمسامهة  أساسعلى املبنية الشهرة الناجتة عن التنمية املستدامة  إن
 نأر ابعتباو  بذلك  تكون مستعدة هلا،لتغلب على املخاطر و قصد ا لإلدارةالعام  األداءنعكاس ال نتيجة
خذ  بعني االعتبار ألاعلى املؤسسات فإنه س املال أاسرتاتيجية للرفع من ر عبارة عن املخاطر هذه 

ملبادئ التنمية املستدامة، رغم جيال املستقبلية وفقا األو لمجتمع نشطتها و دعمها لأجتة عن االتكاليف الن
 يف تقدير :هي موارد متاحة و جمانية، كما جاء ذلك املستغلة ن املوارد هنم يعتربون أبأ

R. Kennedy, "le produit national brut (PNB) ne mesure jamais notre 

intelligence ou notre courage, notre sagesse ou notre apprentissage, notre 

compassion ou notre dévotionau pays. Il mesure tout, en bref, sauf ce qui 

donne du sens à la vie" 

ا ابلبالد، و متسكنأعلم و احلكمة والتأو الشجاعة، ألذكاء مجايل ال يقاس ابلناتج القومي اإلن اأ أي
ما يتعلق ابلتنمية   و خاصة يعطي معىن و قيمة للحياة  ايفضل كل م  فهوكل شيء، لذلك بس ايق إمنا

  .ىل حد كبريإوسع أ االبشرية ابعتبارها نطاق

بني لك االشرتاكات ن القيمة املالية وراء تأه فاديف خلق القيمة العاملية، من مسامهة املؤسسة أ الإ  
صحاب املصلحة مح ألاليت تسختلفة املجزاء ألالقيمة املضافة لن أيعين  مما ،القطاع العاماملؤسسة و 

ستدامة ختلق  ،هل التنمية املعليهجابة مرضية إعطاء إمل تستطع أي مؤسسة   جابة على السؤال الذيإلاب
 تولدخالقية  ن قيام القيم األأتعتقد    CAC 40  مؤسسات كثر من ثلثي أمجالية ؟ لكن القيمة اإل

   ..القيمة

                                                      
1 Emmanuelle REYNAUD  , Florence DEPOERS, Caroline  GAUTHIER, Le déveppement durable au 

cœur de l’entre prise, Dunod, Paris, 2011 ,p29 
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 :املؤسسات املستدامة و زايدة يف اجلاذبية 2.2.2

و    قدرهتا يف تلبية تطلعات اجملتمعس ماهلا بسمعتها اليت تظهر أن املؤسسات املستدامة تعزز من ر إ
للمخاطر و  قل عرضةأ تصبحن املؤسسة إالعالقة اليت تربطهما، و بذلك فجذب املوردين من خالل نوعية 

 .1 .هتمام لضمان بقاء مركز املؤسسةإهلم تطلعات و  ممن ملستثمريناجلذب  امنه قطب

  الذي يتحول إىلتتعامل به مع عمالئها  يذخالقي الا و السلوك األو نتيجة للخدمات اليت تقدمه
عماهلا و االستعداد أتوسيع  ىل توسيع جمموعة منتجاهتا وإا ها يدفعمم هلكني ملنتجاهتاتب املسداة جلذأ

ىل اجنذاب املقاولني إضافة ابإل.بعدسواق مل خترتقها املنافسة أسواق جديدة و عمالء جدد يف ألدخول 
  .ملشاركة املؤسسات يف مشارع جديدة ذات نوعية جيدة

       تكوينات تقدمي هلمب الل مساعدهتمداء املوظفني من خأيف تطوير  املستدامة تساهم املؤسسةن إ
ايدة الرحبية لزايدة االنتاجية و ابلتايل ز  ،بتكار لدى املوظفنيروح االلتعزيز و تشجيع من  و ما تكسبه

 . امات القوية من قبل املوظفني للمؤسساتحتسني االبتكار ، اجلودة ، االلتز ساليب جديدة ، و أب

ضرائب  - قتصاديةإلا   صكوكال  خالل من على ذلك ة املؤسسة املستدامة أمكاف تكون
و زايدة رواج املؤسسة من خالل اجلوائر اليت  .ديدةاجلوكاالت الو من خالل أ داريةإلرتاخيص اال،رسومال

 .عالم هلا وسائل اإل قبل نما هلتتحصل عليها و ما يتبعها من الشهرة املقدمة 

و      البيئيةلية املسؤو  تبنيها تيجةنبتكار او  دخارإ من املؤسساتن املكاسب اليت حتصلت عليها إ 
قلل من تو    داة لتدفق املواد و املهارات،أللتحسن املستمر، و  إطاركفاءة و تعترب مبثابة   االجتماعية

 الضخو الفعلي داء زايدة يف األ ابلتايل زيد من الكفاءة وت كمااملوارد،   إنتاجيةمن سن حتالتكاليف  و 
 .املايل للمؤسسات

من خالل  و املنظور و الرؤية الشاملة  اإلبداعو  على االبتكارهتا اع قدر يتوسب املؤسسات تقوم و 
للمشاركة يف املمارسة رسم رسالة هتدف إىل إبراز دورها يف حتقيق األبعاد الذي حددهتا التنمية املستدامة و 

ية ،  و هذا ما يعزز من مسعتها و تكون قطبا عامال مببادئ التنماجليدة حنو حتقيق التنمية املستدامة 
 املستدامة و مشجعة لبقية املؤسسات .

 
                                                      

شارة للوضع مة و التحدايت اجلديدة املطروحة أمام املؤسسات االقتصادية مع اإلالتنمية املستداالعايب عبد الرمحان ، بقة الشريف ،  1
رد املتاحة ، كلية العلوم االقتصادية فرحات عباس ، ، املؤمتر علمي دويل : التنمية املستدامة و الكفاءة االستخدامية للموا الراهن للجزائر

 .10،11صص ، 2008أفريل  07/08سطيف ، 
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  :التنمية املستدامة عامل من عوامل ضمان بقاء املؤسسة 2.2.3

بذلك ا تسعى إهنط جد متقلب فيعندما حتاول املؤسسات جاهدة لضمان بقائها يف ظل بيئة و حم 
         صحاب امللكية أاولة االحتفاظ بنفس حمو هذا من خالل  .نمية املستدامةبتطبيق التهتمام إلإىل ا

بتطبيق سياسة التنمية  و االعتماد على التمويل الذايتأ االستدانة الفائقة عند اللزوم ىلإو عدم اللجوء 
         ، هتتم املؤسسة ابستدامتها و كذلك ابستدامة املؤسسات اليت تنشط معها يف حميطهاحيث املستدامة 

            و التوفيق بني األداء االقتصادي للمؤسسة ،وارد الطبيعيةو أيضا االقتصاد يف استهالك الطاقة و امل
 . 1و رغبات و توجهات اجملتمع  

  املؤسسات  املبادرات الوطنية و العاملية لتحقيق أبعاد التنمية املستدامة  يف  2.3

ل كالتنمية املستدامة يف البلدان أي يف اقتصاد البلد ك يتم تطبيق ثرهاإليات اليت على على غرار اآل
و القيام مبجموعة من التعاوانت منها متويل املشاريع التنموية و محاية البيئة ساسا على عملية أرتكز ت و اليت

 . فكرة التنمية املستدامة  رساءإجل أمن ، 2التعاون البيئي حبوض البحر األبيض املتوسط 

ال  ،ية املستدامةجلها التنمأبادئ اليت وجدت من املتشكل مؤسسات ذات منو مستدام يتوافق مع  
، نظرا 3 26000يزو أعايري اجلودة و النوعية من خالل تطبيق مبادئ و معايري مقاييس مل ايتحقق إال و فق

الدول و من بينها ع ن هذا املقياس يف متناول مجيع املؤسسات و ليس ابألمر العسري عليها يف مجيأل
 26000يزو أن نصوص املشرع اجلزائري و التشريعات القانونية تتوافق مع ما متليه مقاييس أ اجلزائر، خاصة

  .نتاجاإلااب على زايدة جيإعكس نو هذا ما ي ،محاية املستهلك، ، من خلق ظروف عمل جيدة 

 اط اقتصادي فعالية يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل خلق نش و منه املؤسسة تصبح ذات 
 ات ، خلق فرص عمل ، و دور اثين يتجسد يفاستغالل فرص االستثمار  و يتمثل يف تقدمي خدمات

حرتام عالقات العمل ومحاية املستهلك  و نوعية املنتجات ، إاجملتمع و احلفاظ على البيئة و  مسؤوليتها جتاه
نهجية عمل تستطيع من خالهلا االستجابة مبوفقها تتبع داة أابلنسبة للمؤسسة  تعترب 26000يزو أو منه 

 .ملتطلبات التنمية املستدامة 

                                                      
 .10، صاملرجع السابق العايب عبد الرمحان ، بقة الشريف ، 1
إلعداد اسرتاتيجية البيئة من أجل البحر األبيض  رويبو وثيقة مقدمة من املفوضة إىل اجمللس و الربملان االوبية ، ر و مفوضة اجملتمعات األ 2

 .04،ص 5/9/2006، ، بروكسل املتوسط 
ن التشريعات اجلزائرية تساعد على تقدم نشاطاهتم ، خرباء اقتصاديون يؤكدون دو املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف قالوا أ، إ .ق  3

 .2011-12-17،اجلزائرية ،جريدة  الفجر  حتقيق التنمية املستدامة
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  املبادرات الوطنية 2.3.1

لتزامها حنو حتقيق التنمية املستدامة هي تلك املقرتحة اإن أفضل األدوات اليت تراعي فيها املؤسسات 
و استعمال       تيجية و إدارة أي مؤسسة ابللجوءاللمواصفات القياسية و تكمن اسرت  الوكاالتقبل من 

 . أدوات بسيطة تسمح هلا إبجراء تقييم ذايت

 : هيئات املواصفات الوطنية(I-02)اجلدول رقم 

 الدولة هيئة املواصفات الوطنية الدولة هيئة املواصفات الوطنية
JBS جاميكا IRAM رجنتنياأل 

KAZMEMST كازاخستان SARM رمينياأ 
KATS مجهورية كوراي SA سرتالياأ 
DSM ماليزاي AZSTAND ريبجانأذ 
MSB موريشيوش ON النمسا 
DGN املكسيك BELST روسيا البيضاء 

SNIMA املغرب IBN بلجيكا 
NEN هولندا ABNT الربازيل 
SNZ نيوزيالندا SCC كندا 
SON نيجرياي INN تشيلي 
SN النرويج SAC الصني 

COPANIT بنما ICONTEC كولومبيا 
BPS الفلبني INTECO كوستاليكا 
PKN بولندا CODINORM كوت ديفوار 
IPQ الربتغال CNI مجهورية التشيك 

GOST R روسيا االحتادية NC كواب 
SLBS سانت لوتشيا DS الدامنارك 

SPRING SG سنغافورة EOS مصر 
SABS جنوب افريقيا SFS فنلندا 

AENOR اسبانيا AFNOR فرنسا 
SIS السويد DIN ملانياأ 
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SNV سويسرا GSB غاان 
TISI اتيالندا ELOT اليوانن 
TSE تركيا BIS اهلند 
BSI اململكة املتحدة BSN ندونسياأ 

UNIT اوروجواي ISIRI ايران 
ANSI الوالايت املتحدة NSAI ايرلندا 

FONDONORMA فنزويال SII اسرائيل 
TCVN فييتنام UNI ايطاليا 
SAZ زميبابوي JISC الياابن 

 26000املشاركة يف املواصفة القياسية الدولية املستقبلية ايزو املنظمة العاملية للتقييس ،نشرية صادرة عن :  املرجع
: االلكرتوين على املوقع   20:46بتوقيت  20/10/2013منشورة يوم . 2006، يوليو  حول املسؤولية االجتماعية

www.iso.org 

دوات اليت اقرتحتها الوكاالت الوطنية التابعة للمنظمة العاملية فضل األأيلخص  (I-02 ) اجلدول
در من الوكالة االص SD210001رتحت إقفرنسا  أنجند حيث أنه و من خالل قراءتنا له للتقييس ، 

هتمامات التنمية املستدامة إ مراعاةوفقها  ميكن للمؤسسات ، AFNORالفرنسية للمواصفات القياسية 
جراء تقييم دوات بسيطة تسمح للمؤسسات إبأىل استعمال إاتيجية املؤسسات و ذلك ابللجوء يف اسرت 

ىل االستعانة جبهات إكل جدي و بشكل مستقل دون اللجوء ن تفكر بشأ ذايت هلا و بواسطتها ميكن هلا
و الذي   AA1000، فيوجد معيار ما يف بريطانيا. أات التنميية املستدامةندماج يف سياسخارجية لإل

هداف جيب أسة و مقارنته مع معايري موضوعة كخالقي للمؤسو األ يداء االجتماعيسمح بقياس األ
سنة   BSIو هو مبادرة طرحها املعهد الربيطاين للمواصفات القياسية  "سيغما"و كذلك معيار ، بلوغها
املنتدى  ىطلق علأ قدو املنظمات غري احلكومية و طانية يعمال الرب منظمات األابلتعاون مع  1999
دماج التنمية املستدامة يف املبادرة هو وضع معيار يسمح إبهذه اهلدف من  و "جل املستقبلأمن  "تسمية

املمكنة اليت تسمح وجه حيث يتناول كل األ AA1000مشل من معيار أو  وسع أهذا املعيار  ودارة ،اإل
خرى يف بريطانيا مت تطوير أمن جهة و دوات اليت تتيح ذلك ، ألتوي على ادارة التنمية املستدامة كما حيإب

صة ابملواصفات نظام موحد للحصول على شهادة ايزو حبيث بدال من احلصول على شهادة واحدة خا
 من خالله على شهادة واحدة. ل و حتص اموحد ما مكان املؤسسات وضع نظاصبح إبأالقياسية ، 

 :املنظمة العاملية للتقييس 2.3.2
                                                      

 العايب عبد الرمحان ، بقة الشريف ، مرجع سبق ذكره ، ص 1.15 
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 ابملنتجات املتعلقة والتجارية التقنية للمشاكل لولاحل وفراملنظمة العاملية للتقييس هي وثيقة مرجعية ت
 بدأ إذ،1والعلماء االقتصادينياملؤسسات  بني العالقات يف وتكرارا مرارا تنشأ اليت واخلدمات والسلع

 سواء كانت خمتلف الدول من قومية هيئة مواصفات 157 عضويتها يف ويشارك 1947 عام نشاطها
  .العامل حناءأ خمتلف من وكذلك انمية، و صناعية كبرية، أم صغرية

موثق و معروف على الساحة  منها قليل عدد وهناك. املعايريمن  20000 ربايق ما اآلن هناك
  .أفضلها هذهو  ،البيئة على ISO 14001 أو اجلودة ضمان حول ISO 9001 مثل ،االقتصادية 

التجارية  ألعماللفة لتهو إضافة قيمة لألنواع املخ القياسية املواصفات إعدادمن  وهدف املنظمة 
 والتجارية والفنية الصناعية القطاعات من القادمني خالل اخلرباء من السوق يتطلبها اليت واملواصفات

 .2القياسية املواصفات هذه طلبت اليت

  املستهلك سياسة جلنة -أ

، و املتمثل يف  2006اليت صرح هبا  يف أفريل  الكوبولكو جلنة من إدارة االيزو جملس وفق مطالب
إذ مت إعداد  مواصفات قياسية دولية معنية ابملسؤولية االجتماعية املشرتكة من قبل املنظمة العاملية ،البحث 

و قد توصلت . 2001للتقييس ايزو ، و هذا ما إستدعى إىل شروع اللجنة إبعدادها و هذا يف ماي 
عداد مواصفات قياسية دولية إعلى أن ايزو من وجهة نظر املستهلك متمكنة من  2002ة يف جوان ناللج

يزو حيثها على إنشاء جلنة أ، هذا ما دفع اللجنة بتقدمي توصية جمللس إدارة خاصة ابملسؤولية االجتماعية 
 3.إستشارية متخصصة  لقيام ابلبحث و هذا لتفعيل قيامها

 االجتماعية وليةاملسؤ يزو أل االستشارية موعةجم -ب

أعضـاءها مـن خمتلـف العـامل  استشـارية بتكوين جمموعة  ، 2003 عام بداية يف يزواأل منظمة قامت
 جانـب إىل واملسـتهلكني والعمـال والبيئيـة واحلكوميـة املنظمـات التجاريـة علـى و تشـمل اجملموعـة علـى 

يـزو وجود قيمة عند مشـاركة األإبراز من أجل  و هذا  االجتماعية وليةابملسؤ  ختتصغري احلكومية  املنظمات
 املناقشـات مـن شـهر  18فـرتة قـدرت ب  وبعـد.يف جمـال املسـؤولية االجتماعيـة و هـذا مـن خـالل تقريـر  

 يف قـدما متضـي أن يزو جيـباأل منظمة أن إىلعلى إثرها االستشارية  اجملموعة خلصت والتطوير، املكثفة
 إلعـداد اقـرتاح علـىيـزو األ يف عضـوا 37 صوت 2005 جانفي ويف .االجتماعية وليةاملسؤ  بشأن عملها

                                                      
1  Emilie BRUN,comprendre iso 26000,AFNOR,France ,2011,p03.  

 20/10/2013 منشورة يوم 02،ص ،االجتماعية املسؤولية حول 26000 زوياملستقبلية أ الدولية القياسية املواصفة يف املشاركةيزو، األ 2

 www.iso.org:  االلكرتوينعلى املوقع   20:30 بتوقيت

 .02،صاملرجع السابقزو ، أي 3
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اإلرشـادية  اخلطـوط لتقـدم الوثيقـة األساسـية االجتماعيـة الـذي يعـد وليةجديـدة حـول املسـؤ  قياسية مواصفة
 أعربـت وقـد دولـة، 32 كافيـة ضـمت أغلبيـة علـى قـرتاحاإل هـذا حصـل وقـد .املواصـفة إلعـداد الرئيسـية

 ISOو هـي االجتماعية وليةابملسؤ  خاصة مواصفة قياسية إعداد يف للمشاركة عن استعدادها الدول هذه

26000. 

 26000يزو األ  : 

 خبـري 500 مـن أكثـرمـع  ،سـبوقة املغـري ة الدوليـ املفاوضـات مـن سنوات 5 بعد"و 2010 نوفمرب يف
اء مــن أعضــ وغريهــا، والتنميــة التعــاون منظمــة الدوليــة، العمــل منظمــة مثــل و مؤسســات كبــرية  دولــة 99 مــن

بتقيـيم  ISO 26000.تسـمح  ISO 26000اء غلبيـة علـى انشـاتفقت األ ISO املنظمة العاملية للتقييس 
 (.والبيئيــة واالجتماعيـة االقتصــادية) املسـتدامة للتنميــة الـثالث الركــائز علـى ونتائجهــا منظمـة ممارســات مجيـع"

 البشـرية واملـوارد اإلدارة جمـاالت يف االجتماعية املسؤوليةدماج تعين إب االجتماعية، املسؤولية اسرتاتيجية إذ أن
 النقــاط هـذه مجيــع حتليـل يـتم...  املســتهلك ومحايـة واالســتهالك واإلنتـاج اإلقليميـة، ذوراجلــ العمـل، وظـروف

 . "خاصا تدريبا مدربنيو ،ج ار ابخل مقيمني خرباء من فريق قبل من

 إىل لتحويلا و  للتطبيق قابال جلعله للشركات االجتماعية املسؤولية مفهوم توضيح الوثيقة هذه حتدد
 1من املؤسسات . نوع أي

 املزمع من و   االجتماعية املسؤولية حول إرشادات تعطي دولية مواصفة" هي 26000 يزواأل
 الدول من كل  يف واخلاص، العام القطاعني كال يف أنواعها بشىت املنظمات مجيع قبل من استخدامها

 أبسلوب للتعاون الرامية جهودهم يف تساعدهم سوف و انتقالية مبرحلة متر اليت وتلك النامية و املتقدمة
 ".2ةمتزايد بطريقة اجملتمع يتطلبه الذي و اجتماعيا ولؤ مس

ماعيــة، مــن خــالل يــزو قيمــة مضــافة لكــل املبــادرات احلاليــة املتعلقــة ابملســؤولية االجتو تــوفر منظمــة األ
تفــاق عــاملي بــني اخلــرباء الــذين ميثلــون إالتوجيهــات املتكاملــة، ترتكــز علــى رشــادات و عــرض جمموعــة مــن اإل

أطــــراف خمتلفــــة مــــن أصــــحاب املصــــاحل، و تشــــجع هــــذه املواصــــفة أيضــــا علــــى املمارســــات اجليــــدة يف جمــــال 
 يف العامل ككل.  ةاملسؤولية االجتماعي

 

 منو املؤسسات و املسؤولية االجتماعية :  الثالثاملبحث 
                                                      

1 Monique GOUIRAN, ,responsbilite societale et ressources humaines, AFNOR,france,2011,p 41. 
2 Jounot ALAIN, RSE et développement durable,AFNOR,France,2010,p59 

http://academic.fimaktabati.dz/catalog/index/publisher/90
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و     من دمج الشواغل االجتماعية  املؤسساتن خالله ممكن تتمفهوم  ياالجتماعية هاملسؤولية 
إال أنه يبقى يف غموض .البيئية و االقتصادية يف نشاطاهتم و يف تفاعلها مع حميطها الداخلي و اخلارجي 

إليه انطالقا من لدى الكثري من املتعاملني االقتصاديني و خاصة يف الدول النامية منهم و يركزون نظرهتم 
املعىن الظاهري له دون دراسة اخللفيات من تطبيقه ، هذا ما دفعنا إىل دراسته يف هذا املبحث بشكل أكثر 

 تفصيلي .

 البعد التارخيي لتطور املسؤولية االجتماعية  3.1

مني ىل الفكرة اليت اندى هبا األإبصيغته اجلديدة  نطالق مفهوم املسؤولية االجتماعيةإيعزز البعض 
و        ن تتبىن شركات القطاع اخلاصأ، و فحواها م1999يفوس يف يناير مم املتحدة يف مؤمتر دالعام لأل

ساس املبادئ أعلى  األعلى ل دعم املثل سواق من أجتماعية و توجيه قوى األالعام دورا يف املسؤولية االج
 1:كالتايلهي  و اليت الثالثة 

 ؛م1948نسان الصادر عام العاملي حلقوق اإل نعالاإل 
 ؛م1998ل الدولية يف عام ساسية يف العمل الصادر عن منظمة اللعمعالن املبادئ و احلقوق األإ 
 م1991رض عام ل البيئة الصادر عن مؤمتر قمة األجانريو حو دي عالن ريو إ . 

 التطور املفاهيمي للمسؤولية االجتماعية للشركات من قبل فريدريك 3.1.1

ال إالصياغة  هذا املفهوم مل تعطى له هذهن هبا املفكرين االقتصاديني كشفت أ اليت قام ن الدراساتإ
 .ابلتدريج

عدم حتمل من تخوف ال عرقلت ظهور هذا املفهوم بصبغته احلالية هيسباب اليت حد األأو من 
املؤسسات ذوي املصاحل و العالقة مع عطاء إنه وجد من أجل أم وم رغهاملفهذا تطلبات ملاملؤسسات 

 فية .ضاإي تكاليف أبن يلزم أي مؤسسة دون أ ،محقوقه

هداف لألنظرا تقبل و خاصة  مجه حتداي و عدااملفهوم قد يو هذا ن ن املفكرين على علم أبأغري  
 رسم قرار ىلإدى هبم و هذا ما أثرها السليب على اجملتمع ، أن ختفض أجلها و على املؤسسة أاليت وجد من 

 .حالة املؤسسات يف كل مرحلة معبعرض املفهوم تدرجييا مبا يتوافق 

                                                      
، 2013وىل ، ، إثراء للنشر و التوزيع ،األردن ، الطبعة األ ، املسؤولية األخالقية و االجتماعية للمنظماتعزام أبو احلمام ،انصر حرادات 1

 .22ص 
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ميكن رؤية مما فرتة  هدافه حسب كلأعرض املفهوم و متطلباته و  إىلاملفكر فريديرك  و هذا ما دفع 
  .(I-03)نطالقا من عرض التسلسل الزمين هلا يف اجلدول اتطور املسؤولية االجتماعية 

 : التطور املفاهيمي للمسؤولية االجتماعية للشركات من قبل فريدريك (I-03)اجلدول رقم

 وصف املفهوم و براجمه االساسي الفرتة الزمنية اسم املفهوم 

املسؤولية االجتماعية 
 1960-1950 للمؤسسات

حتديد جمموعة من االلتزامات األخالقية اليت جيب أن • 
 الشركات.هلا ختضع 

  تتمثل يف غياب معيار متماسك   ولكن الصعوابت
 على أساسها هذه املناهج.

االجتماعي  التقبل
 1980-1970 للمؤسسات

وجها  املؤسساتالرتكيز على الصكوك والعمليات على • 
 لوجه مع متطلبات بيئتهم.

حماولة  لبعد املعياريلرافضة أي حتليل  هذه املناهج• 
 إلنكار ما هو واضح

 للممارسات التجارية. الشرعية بال انتقادوإضفاء 

التقبل االجتماعي 
 2000-1980 للمؤسسات

 إعادة البعد املعياري يف التحليل. • 
تطوير قاعدة نظرية أكثر منهجية )املسيحية واليهودية • 

 املسيحية والفلسفة، واملاركسية، واإلنسانية ...(.

ىل يومنا إ 2000 الكون / علوم / الدين
 هذا

 خالقية ألزمة اتماعي للشركة لألإلجاداء زالة مفهوم األإ
. 
  الالمركزية يف مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركة

وأعتقد أن تفاعل األعمال التجارية / شركة يف املنظور 
املعياري كوين تركز على اإلنسانية )نقل الشركة إىل الكون 

 ين(.من العلوم االجتماعية جلميع العلوم واملسؤولية للد
  ساس املعىن ( ميثل بعدا أحيقق الدين ) يفهم على
نسانية عمال و العالقات اإلساسيا  يف أي حتليل لألأ

 للشركة .
Source : Pavie XAVIER, innovation resposable strategieet levier de croissance 

de organisation ,EYROLLES,PARIS,2012,p p5-6. 

 ن : أ  (I-03)من اجلدول استنتاجه إذ ما ميكن  
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  التحدايت إىل فكرة أن التفاعل بني  تبلور :  1960-1950 للمؤسسةاملسؤولية االجتماعية
  ؛بروز فكرة املساءلة ،ىل التعديلإتاج حي  املؤسسات

  وىل و الرتكيز : يتم تناول القضااي البيئية ابلدرجة األ1980-1970 للمؤسسةالتقبل االجتماعي
  ؛عليها
  الفرد،  ،أصحاب املصلحة أوال على: النظر و الرتكيز 2000-1980 للمؤسسةالتقبل االجتماعي

 ؛واألعمال التجارية، واجملتمع والبيئة واملسامهني واملوظفني،....... اخل
  هذا املصطلح هو خمتصر"    للمؤسسات: املسؤولية االجتماعية ىل يومنا هذاإ 2000كون/علوم/دين 

cosmos  " .االعتبار أفضل أداء  ن أتخذ  بعنيأب للمؤسسةالتحرك دائرة هي  ولكوزموس، العلم والدين
ضافة ، إىل جانب الكون إ عام للبشرية ابملعىن الواسع مبا يف ذلك الوراثة، الفيزايء الفلكية والقضااي احليوية،

ستنساخ، الكائنات املعدلة وراثيا، عتبار قضااي االالا بعنيإىل أن أتخذ أيضا ىل هذه العناصر جتدر اإلشارة إ
 اخل. ...التالعب احلمض النووي

  نظرايت املسؤولية االجتماعية  3.1.2

ابملسؤولية  هتمامها إ درجة يف قد اختلفت  املسؤولية االجتماعية  ن النظرايت اليت قامت بتفسريإ
و     ملبادئ اليت بنيت عليها كل فرتةاتباع إباألفكار االقتصادية و هذا  لف مراحل تطورتاالجتماعية يف خم

 .بذلكهتمام كل حقبة إما مدى 

 :النظرة الكالسيكية  .أ

و بذلك  األرابح للمالكني، مهم سوى ال شيء  إن أساس النظرية الكالسيكية هو اعتقادهم أن
يربز لنا أن النظرية الكالسيكية ال تعرتف ابملسؤولية    MILTON Friedmenحسب الرائد  ه ونإف

رمبا تكون وحيدة و هي فاالجتماعية،  و يعتقد حسب هذه النظرية إن وجدت املسؤولية االجتماعية 
و أمهلت النظرية املسؤولية االجتماعية  جل حتقيق أقصى ربحأالواعي و األمثل يف عملياهتا من االستخدام 

و العمل        صعوبة اجلمع بني العمل املربح هذه و من مربرات نظريتهم . اجملتمع ككلللمؤسسة جتاه 
املتجاوب اجتماعيا، نقص اخلربة لدى إدارة املؤسسة فيما يتعلق جبمع األمور االجتماعية مع األمور 

د املطلوب صعوبة قياس احلو أخريا االقتصادية ، تعدد اجلوانب االجتماعية و حمدودية موارد املؤسسة، 
 1.اجتماعيا و ما هو أكثر من ذلك 

                                                      
 .268، ص 2009ردن ، العلمية للنشر و التوزيع ،األ وري، دار الياز عمال  مدخل معاصروظائف منظمال األفريد فهمي زايرة،  1
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نظريته على أن املؤسسات تسعى دائما لتحقيق أفضل اخلدمات يف ند تيس نا جندهنإدم مسيث فآ أما
و القواعد األخالقية، و يربر حتقيق   لعامة اجملتمع، و حتقيق أقصى ربح، مبا ينسجم مع األحكام القانونية

اجملتمع ملنتجات املؤسسة و هو دليل جناحها،و بذلك املؤسسة مدركة ملا عليها ستجابة ابأقصى األرابح 
 1 .من مسؤولية جتاه جمتمعها

 : النظرية الكينزية .ب

 ،املستخدمني ض مسؤولياهتا جتاه أطراف متعددة منإن إمهال إدارات املؤسسات الصناعية لبع
خد بعني من املنتجات دون األكرب كمية أحبيث أن هدفها كان تسويق ، جعلها يف تضاد مع مصاحل هؤالء

لصناعية و هنيار الشركات اان حصول الكساد العاملي الكبري و أذ إ، االعتبار املستهلك و مصاحله املتعددة
العاملة اليد ضطراابت كبرية جنم عنها دعوات مهمة لتدخل الدولة حلماية مصاحل إتسريح العمال أدى إىل 

و نظريته               دعوة كينز  ظهوركذلك من العالمات البارزة هنا . جياد فرص عمل بديلة هلماو 
و الكساد           إن هذه الدعوات .معقول إلعادة التوازن االقتصاديالشهرية بوجوب تدخل الدولة حبد 

ت يف عليها الناس بشكل واسع ، أد الكبري فضال عن أتثري األفكار االشرتاكية اليت بدأت تنتشر و يطلع
 2.صلبة للتوجهات األوىل لتأصيل أفكار و حتديد عناصر املسؤولية االجتماعية يةرضأإىل بناء  النهاية

 نظرية االقتصاد السياسي  .ج

ساعدت نظرية االقتصاد السياسي الباحثني يف تفسري العمليات االجتماعية من السياق 
لنظرية االقتصاد السياسي ممارسة وميكن أن يفسر املنظور احلداثي  .االقتصادي والسياسي واالجتماعي

املنظور احلداثي للنظرية على تفاعالت اجملموعات من هذا ، حيث يركز 3املسؤولية االجتماعية للمؤسسات
 .منظور تعددي جديد، على سبيل املثال املؤسسات واملستخدمني أو املستهلكني أو جمموعة الضغط

 :النظرة املعاصرة  .د

فكرته عن املسؤولية االجتماعية من جمموعة من ب  keith dauisنطلق رائد هذه النظرية ا
  :ميكن إمجاهلا فيما يليو اليت االفرتاضات 

                                                      
 .34، ص 2012وىل ،شر و التوزيع،األردن ، الطبعة األثراء للنإ خضر،اسرتاتيجيات التسويق األاثمر البكري ،  1
،دار  - تمععمال و اجملاأل–عمال املسؤولية االجتماعية و أخالقيات األطاهر حمسن منصور الغاليب ، صاحل مهدي حمسن العامري ،  2

 .57، ص  2008ردن ، الطبعة الثانية ، وائل للنشر ، األ
3 Rahman Belal ATAUR, Corporate Social Responsibility Reporting in Developing Countries, 

(Corporate social responsibility series) Ashgate Publishing Company, USA, 2008, pp 13-14. 
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  ملا تكون املؤسسة ذات أتثري مباشر على :املسؤولية االجتماعية وفقا لقوة منظمة األعمال االجتماعية
البيئة و على تشغيل اليد العاملة، هنا البد من أن تكون املؤسسة مسؤولة على ما تقدمه، و على ما متتلك 

 1؛من قوة 
 نشغاالتمعاجلة االإىل  ىعلى املؤسسة أن تسع: جتاهنيى املنظمة أن تعمل بنظام مفتوح إبعل          
تلف اجلهات تصال مع خمإع من خالل توفري قنوات حتسني جوانب خدمة اجملتم أطروحات حولتقدمي و 

 ؛العاملة من خالل توفري اخلدمة الالزمة هلم 
 و خدمة جيب أن حتسب التكاليف االجتماعية  و املنافع االجتماعية قبل الشروع بتقدميها لكل سلعة أ

من انحية آخر لجانب املايل و الفين يف قرارات املؤسسة فهناك أتثري لأتثري  كما أنه هناك:  للجمهور
 ؛ اجلوانب االجتماعية

 البد و أن يتحمل املستهلك ذلك النصيب من التكاليف االجتماعية املرتبطة إبنتاج السلعة              
ماعي بعيدة النفع االجتنتيجة لقيام املؤسسات بتمويل بعض املشاريع ذات : أو اخلدمة من قبل املؤسسات

 ؛تقبل أي أسعار تصدرها املؤسسة هبدف تغطية التكاليفللمجتمع من بد إنه العن ما هو اقتصادي ، ف
 وهنا مسؤولية املؤسسة تندمج مع مسؤولية اجملتمع ككل مبا أن اجملتمع يعرتف : املؤسسة هي مواطن

 .حبقوقها يف العمل و استغالل موارده

  املسؤولية االجتماعيةأسباب بروز  3.1.3

صها يف لخن ميس شىت الوظائف اإلدارية الذي هذا املفهوموراء ظهور  اليت كانتهم األسباب من أ
 2:النقاط التالية

 تطورت أهداف منظمات األعمال خالل :  تطورات الظروف االجتماعية و السياسية و االقتصادية
لك بذ كما ندد،و تعظيم عوائد املستثمرينهدف تعظيم الربح   تتخطىالعقود األخرية من القرن العشرين ل

الذي أشار إىل    friedmanدعوة العامل االقتصادي يف  ما جنده الفكر االقتصادي التقليدي مثل
 .للمؤسسةهو اهلدف االجتماعي الوحيد و تعظيم الربح 

 التحدايت و  املتغريات العاملية : 
 :ميكن حصرها فيما يلي  

                                                      
 .269، ص  مرجع سبق ذكره، زايرة فريد فهمي 1

ص  ،  2004وىل ،االطبعة األ، دار وائل للنشر ،  عمان،  اسرتاتيجيات التسويقمحد حممد فهمي الربزجني ، نزار عبد اجمليد الربواري ، أ 2
 . 50،52 ، 47ص ص 
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 هتمامها إة املتنامي و الضاغط  إىل إبراز عموما و استجابة لتيار العومل املؤسساتسعت :  العوملة
             حبقوق اإلنسان ، توفري ظروف عمل آمنة ، احملافظة على البيئة و املوارد الطبيعية ، التقيد بقوانني

 .و تشريعات تشغيل األحداث 
 و العمل   التشريعات الداعية حلماية املستهلكني و البيئة يف تتمثل : الضغوط احلكومية و الشعبية

 .يف حتقيق حقوق املستهلكني  للمؤسساتاآلمن و الدور االجيايب 
 أفرزت التطورات التكنولوجية ثورة يف جماالت تقنية املوادو ديناميكيات التشغيل  : التطور التكنولوجي

 .ة املنتجات و العمليات و تنمية مهارات العاملني توفري البيئة املناسبة لالهتمام جبودأدى إىل مما 
  و        املنافسة احملليةمن تساع السوق و حدودها لتنتقل إسعت املنافسة بسبب إت:املنافسة الشمولية

 . برز مثال على ذلك الشركات متعددة اجلنسياتأيمية إىل املنافسة العاملية ، و اإلقل
 برز األمثلة على ذلك كارثة مصانع بوابل اهلندية أمن : الكوارث و الفضائح األخالقية،                 

حتاد السوفيايت سابقا  و فضائح الرشوة للعديد  من الشركات العامليةو منها شركة و تشرنوبل النووية يف اإل
 .لوكهيد األمريكية و غريها

ااي الرشوة ومسببات كانت هذه الكوارث و الفضائح سببا كافيا لسن قانون ينظم التعامل مع قض
 .الكوارث

  تغري فلسفات التسويق 

ىل إيق ينظرون فرجال التسو وسيلة للتوجه االجتماعي للتسويق إن املسؤولية االجتماعية  تعترب  
تمع ، و هتمامات اجملإو  التوجه االجتماعي و يعدونه ممثال مبسؤولياهتم يف تبين حاجات و رغبات الزبون

نتاجي ، مرورا ابلتوجه البيعي من التوجه اإل نتقالفذلك اإل. 1خذها مجيعا ابحلسبان عند اختاذ قراراهتم أ
ضح لنا أن املسؤولية االجتماعية هي املوجه الرئيسي صوال إىل التوجه االجتماعي، يو إىل التوجه التسويقي و 

 2 .القانونيةللتسويق للحد من املشاكل البيئية و العوامل السياسية و 

و        خرىاأل املفاهيم   دون  عمالأل بيئة ا يف   ةيظهور املسؤولية االجتماع  نأ  ومنه نستنتج
 3 ها:ن،كان نتيجة تفاعل عدة عوامل م املؤسساتكرب أانتشارها بشكل واسع يف 

 ؛عمال و تعقد عالقاهتاحجوم منظمات األ اعد ضغوط اجملتمع و تناميها  مع التوسع يفصت 
                                                      

 . 43، ص2005، الطبعة العربية ،ردن ازوري للنشر و التوزيع ، األ، دار الي تسويق اخلدمات الصحيةاثمر ايسر البكري ،  1
 . 27، ص 2006ردن ، علمية للنشر و التوزيع ، األ، دار اليازوري ال سس و مفاهيم معاصرةالتسويق أاثمر البكري ،  2
، دار وائل للنشر ، األردن ، الطبعة  دارة االسرتاتيجية املفاهيم ...العملياتاإلوائل حممد صبحي ادريس ، طاهر حمسن منصور الغاليب ،  3

 .203، ص 2011وىل ، األ
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 ؛عمال يف تطوير نوعية احلياة و االرتقاء هبا ملنظمات األكرب أ سهام إ 
  ؛نسانية و االجتماعيةعمال يف تعزيز القيم اإلسهام منظمات األإضرورة 
 ؛عمال ووسائل عملهاهداف منظمات األمهية رضا اجملتمع و قبوله ألأ 
 ؛دراكه لذاته و للمجتمع إو  ننساالتطور يف وعي اإل 
 تبديه اجلامعات العاملية الكربى و مراكز البحوث بتدريس مساقات ختص عالقة  ي الذيالعاملهتمام اإل

 ؛اجملتمع
 . تراكم البحوث العلمية النظرية منها و التطبيقية يف هذا اجملال 

  للمؤسسة  االجتماعيةاملسؤولية  مفهوم  3.2

عية كفكرة قدمية نوعا ما ،ظهرت نتيجة املمارسات الالأخالقية لرجال تعترب املسؤولية االجتما
 دماج معايري املسؤولية االجتماعية يف نشاطات املؤسسإاألعمال، و التشريع االسالمي كان سباقا لفكرة 

اْلُقْرََب َواْليَـَتاَمى آَتى اْلَماَل َعَلى ُحب ِّهِّ َذوِّي  عن قوله تعاىل :"ةو كانت تعرف بصيغة احرتام حقوق الغري 
 1 ." َواْلَمَساكِّنَي َواْبَن السَّبِّيلِّ َوالسَّائِّلِّنَي َويفِّ الر ِّقَابِّ 

  تعريف املسؤولية االجتماعية 3.2.1

 ،جدا قدميةال النظرية ابلبياانت اإلدالء أسس يرتكز على مصطلح املسؤولية االجتماعية إن 
نظرا  ،ناهااختلفت يف مع عدة مفاهيم رمباهذا املصطلح عرف حيث .املؤسسات بني ختتلف اوممارسته

يصعب حتديد املعىن احلقيقي  كسبه بعض الغموض الذيمما ي ،عدة معاين يعرف ااجتماعي امصطلح هنكو ل
 أبهناتعرف  فإهناالوقت  نفسو يف  ،للمجتمعجل حتقيق الرفاهية أتنشط من  املؤسسة أنله، و خاصة 

ون من جمتمع داخلي و ككيان يت  أهناالبشرية أي   القوى من جمموعة  اقتصادي يتكون من هيكل 
ىل العقد اليوانين جذورها إتعود  التينية كلمة هو  و  قانونية جذوره" املسؤولية" مصطلح حيث أن ،خارجي

 2.االلتزام هبذا رمسي وعد تعين و ،

لدراستنا اقرتحنا بعض التعاريف اليت ميكن هلذا املصطلح وفقا  األقربلتوضيح املعىن و  أننا إال 
 :فيما يلي  إدراجها

تزام املستمر من لاإل" هنا على أماعية تعمال العاملي للتنمية املستدامة املسؤولية االججملس األ عرف 
و العمل على حتسني املستدامة خالقيا و املسامهة يف حتقيق التنمية أرف صعمال ابلتقبل مؤسسات األ

                                                      
 .177-القرآن الكرمي ،البقرة  1

2 Jean-Paul TCHANKAM, Christophe Estay, La pratique de la responsabilité sociale et ses 

implications dans l’entreprise,gestion 2000, vol 21,n° 04-2004 , , p 32 
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ن أجند  ."1و اجملتمع ككل   ىل اجملتمع احمللي إضافة إيشية للقوى العاملة و عائلتهم ، عالظروف املنوعية 
نشطة أهتيأة  منه ، و شامال اعتباره تعريفامنه ميكن و حيدد أي جمتمع تلتزم به املؤسسة  هذا التعريف مل

 .    و اخلارجي  املؤسسسة حلماية و خدمة اجملتمع الداخلي

حتقيق التنمية  جلأوجد من ن مفهوم املسؤولية االجتماعية أكدت على أهناك تعاريف نه أال إ 
 صحاب النشاطات التجاريةألتزام إهنا أب:" حيث يعرفها  الشاملة و هذا ما جاء يف تعريف البنك الدويل

و اجملتمع احمللي و اجملتمع ككل    التنمية املستدامة من خالل العمل مع موظفيهم و عائالهتميفابملسامهة 
هذا التعريف  نأال إ، " 2ن واحدآمية يف خيدم التجارة و خيدم التن أبسلوبلتحسني مستوى معيشة الناس 

يضا أو          خرى ،األنشطة األالتجارية دون النظر يف  ابألنشطة حددهابل  األنشطةمل يشمل جممل 
جيال حلماية األخالقي أتتصرف املؤسسة بشكل  حيثستدامة ملالتنمية ايرتبط مبفهوم  هذا التعريفن أجند 

 .جله أنشط من ي تحلاق الضرر ابجملتمع الذإالقادمة دون 

 Kotler et Armstrong   يف مفهومكما جاء للمسؤولية االجتماعية  ما التعريف التسويقي أ 
 :نه فإ

و أليها املسوق إهداف اليت يسعى ابأل خرى يف التسويق ذات الصلةختالف عن اجملاالت األاإل"  
ثري املتحقق يف السلوك االجتماعي و ليس عن املنافع اليت حيصل عليها أو كونه يبحث عن الت املؤسسة
 اتلتزاملإلقبول املسوقني  ما يعين ." 3ن تكون تلك املنافع منصبة حنو اجملتمع بشكل عام أو  ،املسوق

          ، يف نفس الوقتهلك ترابح و رضا املسعتبار حتقيق األاإل بعنيخذين آنفسهم أيت يضعوهنا على ال
اهلدف  ن جندأ التعريف ميكنيف هذا  ، واملؤسسةقق داء احملألمستوى امع كافئ تمبا ي و رفاهية اجملتمع 

 ىلإو الذي تسعى من خالله سة املؤس اطنشتبعا ل املسؤولية االجتماعية ، وجله أي وجدت من ذول الاأل
دة حلقت عأوقية بغض النظر عن الطريقة اليت كرب حصة سأسواق و حتقيق قصى ربح و غزو األأحتقيق 

و             مجلهأتنشط من  نيفراد الذبه اجملتمع الداخلي و األنعين  ضرار على املستوى اجلزئي و الذيأ
            البضائع و احليل التسويقيةالغش يف ك  ضرار القانونيةمهال األإدون  بينهم  مصلحة مشرتكة  الذين

 .محاية املستهلك إىل دفهت مؤسساتىل ظهور إدى أنزاهة يف التوظيف و غريها ، مما و عدم ال

                                                      
1 World Business Council for Sustainable Development (WBCSD Meeting changing expectations: 

Corporate social responsibility,1999,p 3 
2 World Bank, Opportunities and options for governments to promote corporate social 

responsibility in Europe and Central Asia: Evidence from Bulgaria, Croatia and Romania. Working 

Paper, March 2005..p1 
 . 25، ص،مرجع سبق ذكره   سس و مفاهيم معاصرةالتسويق أاثمر البكري ،  3
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لتزامات اليت جمموعة من اإل " هناعلى أالعام   طارهااملسؤولية االجتماعية إبقد مت تعريف  أنهكما  
اليت روربية على غرار اللجنة األ1" نشطتها أع و تعزيز احملتوى االجتماعي يف ماية اجملتمناها املنظمة حلتتب

" املفهوم الذي ميكن من خالله الشركات دمج الشواغل االجتماعية  اهنعلى أتعرف املسؤولية االجتماعية 
نفسنا أهنا جند 2 ساس طوعي."أصحاب املصلحة على أياهتا التجارية و يف تفاعلها مع و البيئية يف عمل

رجال  نأجند يف حني   ؟داء اجتماعيأم هي أهي مسؤولية ماعية مام تساؤل جوهري هل املسؤولية االجتأ
و ، ابلبيئة األضرارحلاق إدون  تهانشطألة و هنا مسؤولة عن مزاأويق يفضلون مصطلح املسؤولية مبا التس
د ابلفائدة لكال الطرفني منتجاهتا مبا يعو و تسويق   قالنية نتاجية بصفة ععن تصريف املخلفات اإل ولةمسؤ 

يفضلون عموما مفهوم فدارة ما رجال اإلأرابح، عوائد و األالتتصادم مع ن أ ملؤسسة  دوناملستهلك و ا
بعض سسة لموال املؤ أا بتخصيص جزء من هنا تقوم طوعيسؤولية ألداء االجتماعي بعيدا عن مفهوم املاأل
 .نشطة االجتماعية األ

 3املسؤولية االجتماعية نعين هبا عند تعامل املؤسسة مع السوق هي التزام املؤسسة ب:إن 

 االلتزام ابلقوانني و التشريعات النافذة ؛ 
 توفري األمان يف استخدام السلع من قبل الزابئن عرب ارشادات و تعليمات ؛ 
  و كذلك كيفية التعامل مع احملافظة على البيئة من خالل السلع اليت ال تلوث البيئة يف استخدامها ،

 السلع املعاد استخدامها أو اعادة تصنيعها ؛
  اعتماد معايري اخالقية واضحة يف تعامل املؤسسة مع البيئة احمليطة هبا سواء كانت عرب االفراد العاملني

لديها أو يف تعاملها مع الزبون بصورة مباشرة أو غري مباشرة و ذلك من خالل سياسات املزيج 
 يقي املتعلقة ابلتسعري ، التوزيع ، الرتويج .التسو 

مل يتوقف تعريف املسؤولية االجتماعية عند هذا احلد ، فنجد  االدابء االقتصديني على مر السنوات  
قد قاموا إبعطاء تعريفا مناسبا له يف كل فرتة ، أي كل حسب البيئة اليت وجد فيها، فمنه جنده تعريفا 

ببعض العناصر و اليت هي تشكل من أساسيات اجملتمع و منه من جتاوز  بسيطا يستدعي فقط االلتزام
على العموم  تعريفه إىل أبعد نقطة حىت تعتقدوا منه أن املسؤولية االجتماعية هو واجبة التطبيق يف املؤسسة،

 :التايل  (I-04)  اجلدولن مفهوم املسؤولية االجتماعية  ميكن تلخيصه يف إف

                                                      
 .38، ص 2007ردن ، الطبعة العربية ،يازوري للنشر و التزيع ، األ، دار ال خضرالتسويق األأمحد نزار النوري ،  ،اثمر البكري  1

2 EUROPEAN COMMISSION, A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility , 

communication from the commission to the european  parliament, the council, the european economic 

and social  committee and the committee of the regions , Brussels, 25.10.2011 sur le site : 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF 

 اثمر البكري ، اسرتاتيجية التسويق ،دار اليازوري للنشر و التوزيع ، األردن ،2008، ص 3.392 
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 تعريف املسؤولية االجتماعية: (I-04)اجلدول رقم 

Source : Najoua TAHRI, responsabilité sociale des entreprises et 

comportements citoyens application au cas de la mutuelle ,Thèse de Doctorat , 

Éditions EMS , paris ,2014,p 35  
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 والتقنية
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 واملساءلة الشرعية،: هي مبادئ ثالثة تفاعل هو
 ثالثة  نتيجة اهذو  .اإلداري التصرف وحرية العامة

 والتنظيمية واملؤسسية التحليل من مستوايت
 .والفردية

Clarkson (1995) كما  اجملتمعي األداء من مقدمة 
 أصحاب تلبية على القدرة

 .املصلحة

 أصحاب خمتلف وتلبية إدارة على القدرة هو
 .املؤسسة يف املصلحة
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 من اجلدول نستنتج التعاريف التالية ملفهوم املسؤولية االجتماعية : 

 ،للمؤسسات االجتماعية املسؤولية ملفهوم تعريف أول بتعيني مسح الذي Bowen (1953) بوين
 املسؤولية Davis 1960 ديفيس حدد وقد. للمجتمع االجتماعية التوقعات عتباراإل بعني األخذ مع

 املسؤولية" نأ ويقول. والتقنية االقتصادية اجلوانب تتجاوز مسؤولية عتبارهاإب للشركات االجتماعية
 االقتصادية الفنية صاحلاملو  األقل، على جزئيا ، عمالاأل رجل قراراتو  إجراءات إىل تشري االجتماعية

 النظرفيه  ويقرتح آخر تعريف إىل Davis (1967) ديفيسأشار  قليلة، سنوات وبعد "للمؤسسة املباشرة
 املسؤولية مضمون نتائج إن: "ويقول. قراراهتم على املرتتبة األخالقية والعواقب ،املؤسسات جانب من

 مصاحل على يؤثر قد ما بقدر به اخلاصة اإلجراءات من األخالقية العواقب يف الفائدة من االجتماعية
 وآاثرها املؤسسية اإلجراءات على الرتكيز املسؤولية املالية لتتجاوز بذلك األشخاص و ما  ستتناول  اآلخرين

 ". برمته االجتماعي النظام على

 بناءل فعل أو قرار أي لتربير لتزامإ إىل يشريعنده  املسؤولية مفهومف Jonas (1979،)  جوانسما أ
 ىلإ قصوى إشارة" املسؤولية مبدأ" بعنوان األملاين الفيلسوف كتاب  يعترب. األخالقية والقيم املعايري على

 عتباراإل بعني خذاألو  استباق ضرورة الفيلسوف وضع ،فرتة بعدو . األخالقي املوقف عتبارهاإب املسؤولية
 مع ومتوافقة مدمرة ليستتكون  أفعاله آاثر أن يقوم  أبفعال  ، حبيث الفرد على جيبإذ : "عملها عواقب

 . "صلياأل اإلنسان حياة دوام

جتاه اجملتمع اإللتزام هبا  املؤسساتيتعني على لتزامات اليت اإل فإن carroll1979 نه وفقا لأال إ
جراءات إمهية املساءلة و أطي مؤشرا على تعو ربعة مناذج تنص على نسب كل فئة أىل إميكن تصنيفها 

املسؤولية موجودة يف ربع من األالفئات  و هذه  ،اليت ميكن تصنيفها يف أي من هذه الفئات  املؤسسات
 .مهيتها النسبية أىل إهنا تشري نفس الوقت أل

ربع موجودة يف وقت ن الفئات األأعلى الرغم من أنه و  carroll(1979-1991) يرىيف الواقع  
لصعيد هدافها سواء على اأ ىل حتقيقإن العمل قد يسعى أو على الرغم من  ،عمالواحد يف عامل األ

ن البعد االقتصادي أن التاريخ االقتصادي يظهر لنا أال إو التقديري ، أخالقي القانوين ، األاالقتصادي ، 
عطى خالقية اليت مل يليه اجلوانب األتالقانوين و يليه البعد مث  املؤسساتهتمام من قبل إلاب ظىهو الذي حي

  .مهية ابلغة أهلا 

اعية يف للمسؤولية االجتم ةمفاهيم جديد أنشأصلي و عاد لنموذجه األ carroll 1991يف عام 
يت سؤولية ، تليها القانونية ، مث أتساس املأاملسؤولية االقتصادية حيث أصبحت ، مستوايت خمتلفة 

 التايل : ( I-05 )و هذا حسب الشكل.خري اخلريية خالقية و يف األاأل
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 1991للمسؤولية االجتماعية  carrollهرم :  (I-05)لشكل رقم ا

 
Source : Michel  CAPRON ,Françoise quairel-lanoizelee, la responsabilité -  

social d’entreprise , la découverte , paris , p39  

  وفقا ملا حددهتتحدد املسؤولية االجتماعية أبربعة مستوايت    (I-05) الشكل رقمانطالقا من و 
 carroll (1979:)1يعرف مبثلث  ضمن ماكرول 

 :  املسؤولية االقتصادية

الغرض من العمل هو توفري املنتجات و اخلدمات لتلبية الطلب  carroll(1979-1991)وفقا ل  
 اقتصاداي ول دوراعمال يف املقام األرجال األ دوريكون يف هذا السياق و على السلع االستهالكية، 

الربح الستدامة ليها و حتقيق إنتجات و اخلدمات اليت حيتاجون املرضاء املستهلكني من خالل تقدمي هلم إل
ول أ وو ه    ورديها و موظفيهامل دفع ال هاميكن و ابلتايلىل زايدة االستثمارات إيؤدي مما  املؤسسةعمال أ

 املسامهني ال ميكن هلم احلصول على رابح فهذا معناه أناأل حتققال  املؤسسة  ذا كانتإ حبيث. هتا امسؤولي
نظرا ي قيمة على املنافسة نتيجة عدم خلقها أل غري قادرة املؤسسةن أأي عائد من استثماراهتم يف حال 

و أنشطة اخلريية االخنراط يف األمن  املؤسسةا مينع ممبتكار، الاعدم وجود  دارة غري فعالة وإمتالكها إل
ابحتياجات خمتلف مرتبطة املسؤولية االقتصادية للمؤسسة فساسية ، هداف االجتماعية األمتابعة األ

عادة إو رابح أيف احلصول على توزيعات األ املسامهني الذين يرغبون سواء املؤسسةصحاب املصلحة يف أ

                                                      
1 Adel GOLLI , DorraYAHIAOUI , responsabilite social des entreprises : analyse du modele de 

carroll 1991 et application au cas Tunisien  ,revue  management et avenir .n° 2009/3 vol 23 .p 142  

االنساني)ة الخيريالمسؤولية  : المستوى الرابع 

المسؤولية االخالقية: المستوى الثالث

يةالقانونالمسؤولية : المستوى الثاني

ةادياالقتصالمسؤولية :ول المستوى ال 
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أو جر، و جيدة األ          صول على وظائف مستقرةو املوظفني الذين يرغبون يف احلأاستثمارها، 
أو ين يرغبون يف احلصول على منتجات ذات جودة عالية و على خدمات ما بعد البيع، املستهلكني الذ

عمال التجارية للشركة، و ابلتايل استنتج املتصلة ابأل اتدفعاليرادات الدولة نتيجة إالزايدة يف 
carrroll1991 ن تلتزم ابملسؤولية االقتصاديةأوال عليها أن املؤسسة أ. 

 :املسؤولية القانونية 

عندما  اساسيأ امر أن سيادة القانون إذ أل املؤسسة وفق القانون ، ن تعمأابملسؤولية القانونية نعين  
خالقية اليت لقيم األلعملية تدوين  عبارة عنن القوانني ابملسؤولية االجتماعية للمؤسسة ألمر يتعلق األ

طار هدافها االقتصادية يف ظل اإلأة حتقيق املؤسسة تتوقع مواصلفإن من هنا و مع، تكون موجودة يف اجملت
شارة اإلهنا در جتجلها املؤسسة، و أمع اخلطوط العريضة اليت بنيت من ن تتوافق أالقانوين املؤسسي على 

ن كو خالقي و هذا هو السبب يف  أا هو مقبول و لكن ال يعرف ما هو ن القانون حياول رسم حدود مأىل إ
 .، فضال عن املسؤولية االقتصادية اليت وجب على املؤسسة حتقيقها قانونيةهي مسؤولية املسؤولية 

 : املسؤولية االخالقية 

           اجيد جتده ا مب قوم ن تأخالقية تتطلب من املؤسسات املسؤولية األ carroll1991 لوفقا  
صحاب املصلحة أ هاهذه هي االجراءات اليت يتوقعو ، نمقيدة ابلقانو  ن مل تكنإحىت و  او نزيه عادالو 
و موافقتهم           ليهاإهنا مرتبطة بنظرهتم أذ إ من قبل القانون، وابن املؤسسة حىت لو مل يكن ذلك مطلم

لذلك عليهم ، ختاذ القراراتإصحاب املصلحة من خالل أخالقية ميارسها بيئة املنظمة األن أ كما،  عليها 
و تعطيل            و انعدام الثقةىل عدم رضا الزبون إيؤدي  عنهام رافهن احنوا ابملعايري القانونية ألن يهتمأ

ما هو قانوين ليس  نقيقة أحلاملؤسسات  إدراكجيب عن ذلك العمليات التبادلية للمؤسسة، فضال 
 1.قانوينابلضرورة خالقي ليس أخالقي و ما هو أابلضرورة 

 : املسؤولية اخلريية 

سؤولية اخلريية من املسؤولية االجتماعية، و هي املمستوى خر آجند  carroll1991يف قمة هرم   
و ، *(philanthropiques)العمل اخلريي أن أساسها هو  تنتجنسإذ أننا و من خالل قراءتنا للكلمة 

                                                      
ع ، ،دار وائل للنشر و التوزي "منظور كمي متكامل " اإلدارة اإلسرتاتيجية طاهر حمسن منصور الغاليب ، وائل حممد صبحي إدريس ،  1

 .524،ص2006األردن ، 
 أي أن حيب املرء جاره نعين هبا رجل ، anthropos تعين صديق أما   PHILOSيواننية األصل ، تنقسم إىل  Philanthropiquesكلمة * 
. 
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حتسني ن أحيث ، نسانية ككلو اإل          فرادألاخلري لفعل كز على تالعمل اخلريي هو املذهب الذي ير 
. املسؤولية االجتماعيةبعاد أهذا ما نلمسه ضمن و كافاة املو أنتظار الدفع إخرين دون آشخاص أوضع 

ة لفائدة شطنظروف عمل املوظفني و القيام ابأل جراءات اليت وضعتها املؤسسة لتحسنيتعترب كافة اإل
 لقتعترب أهذه املسؤولية و غريها، فهيل السجناء برامج أتو تدعيم  يف اجلمعيات اخلريية، املشاركةك  اجملتمع 

حلاحا من إو  اكثر طلبيف الواقع  األو لكنها    ى من املسؤولية االجتماعية ر خمهية من الفئات الثالث األأ
 .قبل اجملتمع

   لتزام ابملسؤولية االجتماعيةمهية اإلأ  3.2.2

االجتماعية سؤولية ملهتمام ابنبعاث اإلإيف  simon ZADEK (2001) "ساميون زاديك"يرى  
حساس إعلى بناء  املؤسسةد اجلديد بقدرة يتحقق النجاح يف االقتصا إذ.1للشركات نتاجا لالقتصاد اجلديد

ما يتصل ابجلودة الفنية للمنتجات و  ثرة  بنشاطها بقدرأملؤثرة و املتطراف الرئيسية اقيم املشرتكة مع األلاب
، سعار مقابل منتجاهتا املميزة بعالمات جتارية على األأتتقاضى  ،و املؤسسات  اليت حتقق ذلك، اخلدمات 

درة عن شبكات املنظمات غري نتقادات الصااإل ةقصى فعاليو تواجه أب، وظفني املفضل أو حتصل  على 
 .ة داحلكومية  بصورة متزاي

 مهية املسؤولية االجتماعيةأ: (I-06)لشكل 

 قيمة اقتصاديةخلق 

 خلق القيمة املستدامة

 

 

  

  منطقة التأثري السليب   خلق قيمة اجتماعية                                               

Source : La RSE s’installe dans le management des meilleures entreprises. Sur le site 

:http://www.finyear.com/La-RSE-s-installe-dans-le-management-des-meilleures-

entreprises_a12701.htm. voir le : 06/04/2013à21:24 

                                                      
 . 64، ص  2008وىل ، ل العربية ، القاهرة ، الطبعة األ، جمموعة ني اإلدارة االسرتاتيجية، صالح فيليب سادلر،ترمجة عال أمحد إ  1

نهج 

عالميإ  

نهج 

 دفاعي

عمال األ

 االجتماعية

النهج االستراتيجي 

 المتبع

 النهج الخيري

http://www.finyear.com/La-RSE-s-installe-dans-le-management-des-meilleures-entreprises_a12701.htm
http://www.finyear.com/La-RSE-s-installe-dans-le-management-des-meilleures-entreprises_a12701.htm
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 حول التساؤل ملنظمات األعمال، يثور االجتماعية وليةاملسؤ  مبفهوم االهتمام تزايدل يف ظ  
 أعباء من عليه تنطوي ما ضوء يف خاصة وليةاملسؤ  هبذه لتزاماإل على تشجع املنظمات اليت األسباب

 :يليأمهية تبين الدور االجتماعي يتمثل فيما  أن إىل الدولية التجارب وتشري .ومادية مالية

  :املايل األداء حتسني .أ
 تتأثب قد للمؤسسات االجتماعية املسؤولية جماالت من اجملال هذا يف ُأجريت اليت البحوث

 . 1اإلجيايب واألداء املايل للشركات اجتماعياً  املسؤولية ممارسات بني حقيقية صلة وجود
 :التشغيل تكاليف ختفيض .ب

  مثل التكاليف خفض  إىل وتؤدي البيئي األداء حتسني تستهدف كثرية مبادرات كهنا 
 كما الزراعية، الكيميائية استخدام املواد تقليل أو العاملي املناخ تغري تسبب اليت الغازات انبعااثت تقليل
 يف املبذولة واجلهود .تدويرها مبادرات إعادة خالل من النفاايت من التخلص تكاليف تقليل ميكن
 على والتناوب املرنة، العمل جداول البشرية مثل املوارد جمال يف للشركات االجتماعية املسؤولية إطار

 العاملني، غياب نسبة خفض إىل تؤديو اليت العمل  مبكان املتصلة الربامج من ذلك وغري الوظائف
 وخفض اإلنتاجية، والكفاءة والفعالية احلماس للعمل، شديدي املوظفني من كبري بعدد االحتفاظ وزايدة

  .والتدريب التوظيف تكاليف
 :املؤسسات حتسني مسعة .ج

 بني والثقة املتبادلة اخلدمات، تقدمي يف والنجاح األداء، يف  الكفاءة  أساس على تُبىن واليت
 ومدى مراعاهتا املنظمات هذه به تتعامل الذي الشفافية ومستوى املصاحل وأصحاب املؤسسات

 بدرجة االجتماعية وليتهاؤ مبس املنظمات لتزامإ هماويس البشري ابالستثمار هتمامهاإو  البيئية عتباراتلإل
 .2مسعتها حتسني يف كبرية

  :العمالء ووالء املبيعات تعزيز .د
 إىل ملستهلكنياب دفع قد الطبيعية  واملنتجات البيئي النقاء تثمني إىل ملحوظة بصورة العودة إن

 أن من الرغم البيئة، على واملنتجات على العمليات هذه وأتثري اإلنتاج بعمليات اخلاص هتماماإل
 مثل للمستهلكني الشرائية األول ابملعايري املقام يف تفي أن عليها جيب التجارية منظمات األعمال

 وأ ءالشرا يف الرغبة تزايد تظهر فإن الدراسات ومالءمتها، وسالمتها وتوفرها، السلع، وجودة األسعار،

                                                      
 ، املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال وشفافية نظام املعلومات دراسةالعامري حمسن مهدي صاحل الغاليب، منصور حمسن طاهر 1

 .2002، 13جملة العلوم اإلنسانية، عمان، العدد األردنية،  التجارية املصارف لعينة من تطبيقية
مؤسسة عامل، الشبكة العربية املسؤولية االجتماعية للقطاعني العام واخلاص إبزاء منظمات اجملتمع املدين حالة لبنان،  كامل مهنا، 2

 .02، ص   2010لبنان، ديسمرب للمنظمات األهلية،
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 استخدام وعدم البيئة، على التأثري قلة مثل قيم املستندة إىل األخرى املعايري بعض بسبب الشراء عدم
لة مكوانت أو مواد  .وراثياً  معد 

 :واجلودة اإلنتاجية زايدة .ه
 العاملة القوة خالل من االجتماعية ابملسؤولية األلتزام سبيل يف املنظمات تبذهلا اليت اجلهود إن  

 وتعزز األخطاء وقوع معدل اإلنتاجية وختفيض زايدة إىل الغالب يف تؤدي ابه تقوم اليت والعمليات
 .القرار صنع يف املوظفني وزايدة مشاركة العمل ظروف حتسني طريق عن والكفاءة الفعالية

  :مبه واالحتفاظ املوظفني جذب على القدرة زايدة .و
 عليهم، واحملافظة عالية كفاءة ذوي موظفني تعيني  عليها يسهل اجتماعياً  املسؤولة املؤسسات  

 متعلمجا من املوظفني تعيني الغالب يف ويتم . التوظيف والتدريب تكاليف خفض إىل ذلك ويؤدي
 متسقة للشركات االجتماعية ابملسؤولية املتعلقة القيم السبب، ستصبح وهلذا املؤسسة فيه تعمل الذي

 .العمل بيئة ويعزز القيم حيث من تعارض أي الذي يستبعد الشيء املوظفني، قيم مع

و        ن ذلك سيعزز من مسعتهاإسؤولية االجتماعية فو منه نستنتج أن املؤسسات  إذا تبنت امل   
           درجة الرضا لدى أصحاب املصاحل من خالل االستماع ألراء و هذا ما ينميعالمتها التجارية ، 

و وجهات نظر اجلمهور و مجاعات الضغط و ابلتايل حتقيق ميزة تنافسية للمنظمة مما يعزز رايدهتا يف 
جعل العديد من املنظمات تتبىن املسؤولية االجتماعية كإسرتاتيجية تسرتشد هبا من تلك ما هذا . السوق 

 . املؤسسات

 مهية دور املسؤولية االجتماعية يف : أنه تربز لنا أال إ

 اجملتمع الداخلي : .أ

من حيث تطبيق املسؤولية   لذين يتضح أتثري تطبيقا وصحاب املصلحة أيتمثل اجملتمع الداخلي يف 
،حيث يف امللكية اخلاصة هدف املؤسسة رابح سيم األقاالجتماعية عليهم من حيث وجود الشفافية يف ت

 .1هداف املسطرة من السلطة الوصيةحتقيق عائد على األموال املستثمرة ،و امللكية العامة حتقيق األ

 

 سهم املنظماتاملسؤولية االجتماعية يف زايدة أسعار أ : دور( I-07)شكل ال

                                                      
،جملة العلوم االقتصادية و علوم  تدقيق املسؤولية االجتماعيةللمؤسسات دراسة ميدانية لبعض مؤسسات والية سطيفمراد سكاك ، 1

 .205ص،2011، 11 التسيري،العدد
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االجتماعية للمنظمات وإنعكاستها على  ةاألبعاد التسويقية للمسؤوليفؤاد حممد حسني احلمدي،  املرجع :
 .43ص،  2003ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه فلسفة يف إدارة األعمال، جامعة املستنصرة ،  ،رضا املستهلك

إىل  t0يهبط من النقطة  للمؤسسةن نستنتج أن سعر السهم أميكننا   ( I-07)من خالل الشكل
ذات التوجه االجتماعي، ولكن ما إن تبدأ  للمؤسسةعندما تصل األخبار حول القيم اجلديدة  t1النقطة 
واليت متثل السعر القدمي  t2بتنفيذ العمليات اجلديدة حىت يتم تغطية سعر السهم عند النقطة  املؤسسة
حتقق عالوة املسؤولية االجتماعية، ويصل سعر السهم  املؤسسةن إ، وعند اجناز املخرجات اجلديدة فللسهم

 .t3إىل 

 :1يت إلطار اآلا إىل أصحاب املصاحل ضمنعمال جيب أن تنظر إدارة مؤسسة األ 

 ؛عداد هذه الفئات بستمرار بسبب تطور احلياة تزايد أ 
 ؛ه الفئات بسبب قبول اجملتمع هلا و خاصة مؤسسات اجملتمع املدينتزايد نفوذ البعض من هذ 
 ؛و نوعياهتا ي بطبيعة السلع مفاهيم محاية املستهلك و حتول املستهلك إىل صاحب رأ رطو ت 
 ؛جياد صيغة ملوازنة هذه املصاحلصاحل هذه الفئات لذلك يفرتض إتعارض م 
  كثرة احلاجات و الطلبات االجتماعية هلذه الفئات حبيث جتد املؤسسة نفسها غري قادرة على تلبية

 بات .مجيع تلك احلاجات و الطل
 :اخلارجياجملتمع  .ب

                                                      
،دار وائل للنشر و التوزيع ، األردن ، الطبعة األوىل ،  سرتاتيجيةاالاإلدارة طاهر حمسن منصور الغاليب ، وائل  حممد صبحي إدريس ،  1

 .523، ص 2007
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على على السياسات العامة و و عمال جتارية على اجملتمع أدثه أي مؤسسة حتثري الذي أن التإ
 :1مايلي في ميكن تلخيصه  خدمة يف التحديث اجملتمعياملمارسات املست

 هم مصادر التنمية االقتصاديةأكجهات مستخدمة  يعد من   املؤسسات ن  دورإ:  التوظيف ،
و موظفني  مبوجب أموظفني دائمني ،  فراد بصورة مباشرة من خالل تعينيتقوم بتوظيف األ فاملؤسات

جنبية يف اخلارجية ، و ممارسة الشركات األ ، و بطريقة غري  مباشرة من خالل موريديهم و العقودعقود 
حيتني فيما يتعلق ابملعاملة الشر  ز بنيها  ابلتمييمو قياأرتبني بدال من العمالة احمللية  عتماد على العمال املغاإل

املؤسسة من  و اجملتمع الذي تقومأ  للمؤسساتة املسؤولية االجتماعية جور يدل على عدم مراعاو األ
 هدافها.أتحقيق بخالله 
 يف االستعانة  املؤسساتموال اليت تنفقها ثري االقتصادي لألأالتإن :  توفري املوارد و املشرتايت

جملتمعات وجودة  يف اامل املؤساستن توفري املوارد من إلتايل فو االسترياد قد يكون كبريا و اب خارجيةمبصادر 
 التنمية االقتصادية للمجتمع احمللي . زيفحتىل إاحمللية قد يؤدي  

  قامة مواقع مرافقها املستثمرة إل املؤسساتليت ختتارها اجملتمعات اإن :  دارةاإلحتديد مواقع املرافق و
نشاء مؤسسات إو  ،يرادات الضرائب احمللية إالقتصادايهتا من خالل جيدة التشغيلية حتصل على دفعة 

و  نعاش االقتصاد تعزز اجلهود احمللية إل املؤسساته ال التجارية احمللية و توفري فرص عمل و مثل هذعماأل
 تدعم املنظمات احمللية .

 مد يعود على و طويل األأقصري  ساسأوال على مقيام املؤسسات ابستثمار األإن :  االستثمار املايل
وراق املالية سهم يف األشمل شراء األاليت تو وسائل االستثمار النافع  ،اجملتمعات احمللية ابلعديد من الفوائد

تنمية اجملتمع يق القروض لو االستثمار يف صنادأمصارف تنمية اجملتمعات احمللية  احمللية ، و التعامل مع
 .احمللي
 و املوارد  موال النقدية: يتضمن هذا اجملال توجيه األ عمال اخلريية و االستثمار يف اجملتمع احمللياأل

مع احمللي ، مثل التدريب بغرض جياد الوظائف و توليد الدخل يف اجملتإز  يفحتىل إنشطة اليت تؤدي ىل األإ
عمال التجارية الصغرية ولة ، و تطوير و توسيع مؤسسات األمعقعداد للتوظيف و توفري السكن بتكلفة اإل

نعاش االقتصادي ، و االستثمار يف تعليم الشباب و تعزيز الظروف الصحية للشباب يف اجملتمع ، و اإل
، و املعنية بتطوير اجملتمع احمللينشطة من خالل التربع للمنظمات هبذه األ املؤسسات احمللي . و تقوم

 نعاش االقتصادي .إلالوكاالت غري الرحبية و تصدر برامج اكة مع ا ابلشر 

                                                      
 ، ، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنمية ، نيويورك و جنيف االجتماعية للشركاتاملسؤولية األمم املتحدة ، اندرونغو غاثينجي ،   1

 . 81، ص 2004
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لتطبيق املسؤولية  دافعية  حتول ذا منعرجاليت تعترب  ميكن استخالص جمموعة من النقاط و منه
 1 :تتمثل يف الدولة االجتماعية على 

  من توفري اخلدمات الصحية ؛اليت تتحملها الدولة االجتماعية املختلفة ختفيض األعباء 
 لتزام ابملسؤولية االجتماعية إىل تعظيم عوائد الدولة بسبب وعي املؤسسات أبمهية املسامهة يؤدي اإل

 ؛العادلة و الصحيحة يف حتمل التكاليف االجتماعية 
  يف التطور التكنولوجي و القضاء على البطالة و غريها من  مسامهة املؤسسات املسؤولة اجتماعيا

عباءها مجيعا بعيدا عن حتمل ثة نفسها غري قادرة على القيام أباجملاالت اليت جتد الدولة احلدي
   ؛املؤسسات االقتصادية اخلاصة دورها يف هذا اإلطار 

 احل العام ؛مسامهة املؤسسات يف بناء اهلياكل القاعدية للمجتمع مبا خيدم  الص 
  حملاربة الفساد و الرشوة ؛مبختلف أشكاله  تدخل الدولة املتعلقة بختفيض األعباء 
  . بناء قوة إقتصادية للدولة 

 داء االقتصادي و االجتماعي:قياس األ(I-08)الشكل 

 املؤسسة              

 عايل                                                        

                                                         

      االقتصادي داءاأل                                         مؤسسات الدولة

 

  منخفض                                            

                                   منخفضاالجتماعي داء األ                 عايل 

دار اليازوري قراءات يف الفكر االداري املعاصر ،،  نعمة عباس اخلفاجيطاهر حمسن منصور الغاليب ، : املرجع
  .305،ص 2008للنشر و التوزيع ، عمان  

                                                      
، ، امللتقى الدويل دور االقتصاد اإلسالمي يف تعزيز مبادئ املسؤولية االجتماعية للشركاتموالي خلضر عبد الرزاق و بوزيد سايح ،  1

 . 08، ص 2011اجلزائر ، فيفري  –الواقع و الرهاانت ، جامعة غرداية : االقتصاد اإلسالمي 
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واألداء االجتماعي  للمؤسسةميكن القول أن األداء االقتصادي  (I-08) من خالل الشكل
إال أنه ميكن الوصول يف املدى الطويل إىل عالقة توازن وتبادل بني كل منهما ، متعارضان يف املدى القصري 

نعكاس كل منهما على اآلخر، مبعىن آخر يتكامل كل من األداء االقتصادي إوذلك من خالل 
 ئا وتكلفة إضافة للمنظمة.واالجتماعي يف املدى الطويل، حىت ولو كان هذا األخري يشكل عب

 جد تعارض بني كل من األداء االقتصادي للمنظمة وأدائها االجتماعيو ومنه ميكن القول أنه ال ي 
على املدى املتوسط  املؤسسةإذ أن كل منهما يكمل اآلخر بطريقة ختدم ، يف املسؤولية االجتماعية  املتمثل

والطويل وحيقق هلا أهدافا اقتصادية أكرب منها يف حال عدم اهتمامها ابملسؤولية االجتماعية، ملا هلا من أثر 
 ومكانتها ونشاطها بشكل إمجايل. املؤسسةعلى صورة 

 ئهاعطاإ من خالل مهية من  مكاسب املؤسسة املسؤولية االجتماعية جزء متزايد األ أصبحت اآلن 
  ، ا على غرار القيمة االقتصادية خالقية ملنتجاهتأا تضيفه من قيمة مل نظراداء االجتماعي جلانب األ ابعادأ

عكسه تما  إضافة إىلرواجها إىل و هذا ما يدفع  و سياسي ، أخالقي ليس بدافع قانوين ها األءداأ كما أن
هي تنمية جديدة ن املسؤولية االجتماعية إو من مث ف.كتساب عمالء جدد إلعمالئها و  جنذاب إمن 

 و االقتصادي .            داء االجتماعيتوازن بني األلق خلحماولة منها يف ستمرار للمؤسسة قابلة لإل

فاملسؤولية االجتماعية و من خالل قياسها األداء االجتماعي فنجدها فانه يتحقق من ختصيص  
االقتصادي يف متول األنشطة االجتماعية منها ، إنشاء املرافق العامة جزء من األرابح املكتسبة من أدائها 

لصاحل اجملتمع ككل ، إال أنه يف بعض األحيان و يف ظل اسرتاتيجية املسؤولية االجتماعية فان املؤسسة 
منها الراضية و الثقافية ، لتكون يف شكل  ةختصص جزءا من األموال لدعم بعض األنشطة االجتماعي

عن التمتع األخالقي هلذه املؤسسة ، و منه حتقيق أداء  عمن اجل ترسيخ فكرة حسنة للمجتمإعالم و 
اقتصادي علي ، و منه يف هذه النقطة جند أن املؤسسات تعتمد على أدائها االجتماعي لدعم األداء 

ذا جنده االقتصادي ، و بعضها اآلخر العكس حبيث تعتمد األداء االقتصادي لدعم األداء االجتماعي و ه
خاصة يف املؤسسات الصغرية .إال أن يف هذه النقطة البد اإلشارة ابن املؤسسة ال هتمل أدائها االقتصادي 
على حساب أدائها االجتماعي ألن سبب وجود أي مؤسسة هو حتقيق الربح ، إال أنه فال هتمل أدائها 

 له حقوق و عليه واجبات . االجتماعي على حساب الداء االقتصادي ، ألنن كل مؤسسة تعترب مواطن

 

 : التوازن بني األهداف االجتماعية واألهداف االقتصادية(I-09)الشكل 

 التحدايت االجتماعية

اآلمال العامة لألعمال  
 للمؤسسةاالجتماعية 

  املؤسساتالفرص أمام 
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 .23ص ، 2007، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، إدارة التغيري و التطويرحممد الصرييف، : املرجع

االقتصادية       يف حبثها عن التوازن بني أهدافها  املؤسسةنالحظ أن  (I-09)من خالل الشكل  
ووالء وحتاول من جهة اثنية كسب ثقة ، واالجتماعية تلتزم ابلعمليات والنشاطات االقتصادية من جهة

فرص النشاطات والعمليات االجتماعية، فهذه الثنائية متكنها من فراد وذلك من خالل تنمية وخلق األ
تنافسها يف السوق وحماولتها لكسب أكرب و معرفة ما جيب عليها فعله وما ال جيب، فخالل فرتة نشاطها 

أيضا  و         حرتام حقوقهإار رأي اجلمهور واجملتمع من حيث عتباإلاحلصص واملكاسب أتخذ بعني 
 .الكرمية احلياة توفري و حتقيق الرفاهية العمل على حتسني املستوايت املعيشية و

 هتمامات  املسؤولية االجتماعية  للمؤسسةإ:  (I-05)اجلدول
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 جله الشركاتالاجملتمع اليت تعمل من  الزابئن التوظيف  
توليد معلومات 
عن أصحاب 

 املصلحة

ممثلي نقاابت التشاور مع  -
  ؛املوظفني

مناقشة املعلومات حول  -
اليت تؤثر على  القضااي

  ؛املوظفني
تشجيع اللقاءات غري  -

الرمسية بني املوظفني على مجيع 
 .املستوايت

 ؛املنتدايت -
مقابلة ومناقشة مع  -
لفهم احتياجاهتم  مالءالع

 .والقضااي مفاتيح االجتماعية
 ؛شكاوى العمالء حتليل -
  ؛الباايانتلوحة دراسة -
تبادل املعلومات بني  -

 املؤسسات.

 ؛منتدايت النقاش -
 ؛غري احلكومية التشاور مع ممثل املنظمات -
دة الرأي من مناقشات منتظمة مع قا -

قرتاح القضااي واملسائل اجملتمعات احمللية إل
 ؛والكيمياء العلمية

األحداث اليت قد تنطوي على خمتلف  -
 .أصحاب املصلحة

لتلبية  مبادرات
مطالب أصحاب 

 املصلحة

برانمج تدريب وتعليم  -
 ؛املوظفني

برانمج لضمان صحة  -
 ؛وسالمة العمال

مدونة لقواعد السلوك  -
ميثاق لقواعد السلوك يف جمال 

 ؛األعمال التجارية
إعادة تصنيف اخلالاي  -

داخل الشركة يف حالة من 
 .فقدان الوظيفة

برامج حتسني يف جودة و  -
 .سالمة املنتجات 

على أي شكوى من  ردا -
 .العمالء

 
 

رعاية الربامج من خالل التربعات اخلريية  -
 ؛نقدا واملنتجات وإشراك املوظفني الشراكة

الشراكة مع املنظمات غري احلكومية من  -
فلوريدا وهي مجعية معرتف هبا إضفاء الشرعية 

 على أعماهلم
 برانمج محاية البيئة -

اثر املنظمة أتقييم 
على القضااي اليت 

صحاب أاثرها أ
 املصلحة 

مؤشر مثل لدينا حادث و  -
 ؛عدد  اإلجازات املرضية

 رضا املوظفني قياس -
الكتابة ونشر تقرير  -

 ؛االجتماعية
مقارنة بني ممارسات  -

األعمال يف أفضل املمارسات 
 .الصناعية

 ؛عدد شكاوى العمالء -
عدد من املنتجات اليت  -

يتم إرجاعها بسبب مشاكل 
 ؛اجلودة

 .رضا العمالء تقييم -
 
 

 ؛القياس املستمر ملؤشرات األداء البيئي -
 ؛الكتابة ونشر تقرير البيئة -
  .التدقيق البيئي -

 

Source : Isabelle MAIGNAN  , Valerie SWAEN , la responsabilité social d’une 

organisation : intégration des perspective marketing et managériale  , revue 

francaise du marketing – decembre 2004-n° 200-5/vol 5 p 61 . 
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تطبيق املؤسسات للمسؤولية  اهتماماتحول  إبراز  اساسأدور الذي ي (I-05)من اجلدول رقم 
 ما كانت طبيعتهم موظفني، زابئن االجتماعية وهذا ما يوضح لنا العالقة القائمة بني أصحاب املصلحة مه

 به و االلتزامما على املؤسسة  يوضح كما   ،ا اجلدول من تنظيم املعاملةميكنن حيث، أو جمتمع ككل 
القضااي تضح مدى فعالية إلضافة إىل ذلك فمن خالل اجلدول تالعالقة اب أصحابخيتلف حسب طبيعة 

ها أصحاب املصلحة على أتثريات املؤسسة جتاه بيئتها حيث شكلت الدول الصناعية املسؤول اليت أاثر 
كاسيد الكربيت أو % 27كاسيد الكربون أشكل نسبة الغازات املنبعثة منها عن تلوث اهلواء إذ ت األول 

 %77األتربة  الدخان ، الرذاذ ، نسبة : ، و اجلسيمات العالقة مثل % 54كاسيد النيرتوجني أو 50%
ن الوالايت املتحدة تنتج لوحدها أإليضاح خطورة ملواثت اهلواء جند ،  امن إمجايل امللواثت املنبعثة عاملي

  .سنواي أكثر من بليون كيلو غرام من ملواثت اهلواء السامة 

  املسؤولية االجتماعية للمؤسسات و قضااي  بعادأ  3.2.3

كما أهنا حترص على بعاد،  أساسا من أجل حتقيق جمموعة من األماعية وجدت املسؤولية االجتإن 
 ر اليت تعتربها قضااي وجدت من أجل احلفاظ عليها . اصحرتام جمموعة من العنإ

 أبعاد املسؤولية االجتماعية : .أ

، اقتصادية و اجتماعية ، و مبادئ بيئية تعىنتستند املسؤولية االجتماعية على ثالث مبادئ رئيسية 
 1إذ ميكن ذكرها فيما يلي :

 البعد االقتصادي : 

إن مصطلح البعد االقتصادي للمسؤولية االجتماعية ، ال يشري إىل الربح فقط كجانب من جوانب  
األعمال التجارية و إمنا يشري إىل االلتزام مبمارسات أخالقية داخل املؤسسات ، مثلحوكمة املؤسسات ، 

 منع الرشوة و الفساد ، محاية حقوق املستهلك ، االستثمار األخالقي .

 تماعيالبعد االج : 

و يعين به املؤسسة البد أن تساهم يف حتقيق رفاهية اجملتمع الذي تعمل فيه ، و حتسني و رعاية  
شؤون العاملني فيها ، مبا نعكس اجيااب على زايدة انتاجيتهم ، و تنمية قدراهتم الفنية و توفري االمن املهين و 

                                                      
،أطلع عليها بتاريخ  مبادئ و أبعاد و متطلبات  املسؤولية اجملتمعية للمؤسساتصندوق  استثمار أموال الضمان االجتماعي ،  1
 على املوقع االلكرتوين :  20:56( بتوقيت 05/11/2014)

http://www.ssif.gov.jo/AR 
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ح للمؤسسة  حامسا يف ذلك ، حيث ال ميكن الوظيفي ، الرعاية الصحية ، إذ يعد النمط االداري املنفت
: ممارسات التشغيل و العمل العادلة ، املسامهة يف تمعية إال ميكننا عرض بعضها يفحتدد جممل القضااي اجمل

 اجملتمع احمللي .

 :البعد البيئي 

و منتجات املؤسسة و  ملرتتبة على عملياتايعترب على أنه واجب املؤسسة لتغطية اآلاثر البيئية  
 ،من املوارد املتاحة و تقليل  اإلنتاجيةالقضاء على االنبعااثت و النفاايت و حتقيق أقصى قد من الكفاءة و 

 األجيال القادمة هبذه املوارد . و لى متتع البالد ا ع تؤثر سلب اليت   املمارسات

 بعاد املسؤولية االجتماعيةأ:  (I-06) جلدولا
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 .206، ص  مرجع سبق ذكرهاملرجع : وائل حممد صبحي ادريس ، 
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أول بعد اليت هتدف املسؤولية االجتماعية يف حتقيقه هو الرتكيز على  جند (I-06)من اجلدول
        صحاب املصلحة املباشرينأإىل  صحاب املصلحة القانونية و التقليدينيأو اليت تنطلق من املساءلة 

ثريات بعيدة أت ذات صحاب املصلحة أتشكيلة واسعة من لتكون يف شكل   مدثريات قصرية األأو الت
، والبعد الثاين اليت هتدف  إليه املسؤولية االجتماعية و هو حتقيق مكاسب للمؤسسة من خالل املدى

ختفيف األالم أو التأثريات اليت تتعرض هلا املؤسسة إىل الربط بني التكلفة احلالية مع املنفعة اليت تتحقق 
البعد الثالث و له عالقة  على املدى الطريق من خالل تصميم االسرتاتيجية املناسبة لطبيعة األعمال ،

ابلبعد القانوين اليت يتحقق من خالل تطبيق اسرتاتيجية املؤسسة و االلتزام ابملسؤوليات القانونية اليت 
تكون معنية هبا املؤسسات إىل  حتقيق احلد األدىن من األضرار من كل هذا متلك املؤسسة قيمة اجتماعية 

حتقيقه املسؤولية االجتماعية من خالل استهداف فئة  إىليت هتدف ال األخريعلى املدى البعيد ، أما البعد 
االعتبارات يف عني االعتبار  األخذتشكيل السوق املستهدف مع  إعادة إىل يدفعهامعينة يف السوق ما 

 السياسية لكل سوق .

لتزامات إ ة أخرى توضح أكثرترتيبها بصيغ إعادةكن مي(I-06) يف اجلدول إن األبعاد سابقة الذكر 
 1:  لتزامات فيما يلي اه جمتمعها ، و قد متحورت تلك اإلجت املؤسسة

  الشفافية: .1

ويقصد هبا اإللتزام ابلقوانني واإلجراءات اليت متكن اجملتمع وأصحاب املصاحل من الوصول بسهولة   
الوظيفي، ومكافحة إىل معلوماهتا، واليت ميكن التعامل هبا من خالل، اإلفصاح العام، مكافحة اإلستغالل 

 2الرشوة، وسهولة الوصول للمعلومات.

 : لتزامات التنمويةاإل .2

جتاه اجملتمع الذي تعمل فيه ، وذلك بتحقيق األهداف  للمؤسسةتزامات لو يقصد هبا تلك اإل        
التنموية و السياسات اليت تتبناها الدول و تعمل هبا حنو حتقيق النمو و التنمية ، هلذا البد من أن تسهم 
املؤسسة مهما كانت طبيعة نشاطها ، يف حتقيق تقدم اقتصادي و اجتماعي و بيئي كعمل مساند للتنمية 

نقل التكنولوجيا ، مع العمل على ممارسة و تقدمي اخلدمات العامة ، و اية البيئة ، إن مح. املستدامة 
            التقاليد املتعارف عليها يف قطاع األعمال كلها متثل دليال ميكن أن يساهم يف حتقيق املزيد من التنمية

 .و التقدم 
                                                      

 . 2005، فرباير  18نسانية ، العدد ، جملة علم إاملسؤولية االجتماعية لالستثمار األجنيبسرمد كوكب اجلميل ،  1
اجمللة األردنية، ، "املسؤولية اإلجتماعية ملنظمات األعمال وشفافية نظم املعلومات" صاحل مهدي حمسن،  ،الغاليب و العامري  2

 .2002عمان،
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 : لتزامات السياسية و االجتماعيةاإل .3

اجملتمع الذي يضيفها، و يقصد بع من العالقة بينها و بني مسؤولية املؤسسة جتاه جمتمعها تن إن       
القيم  احرتامإلجراءات و التقاليد اإلدارية و النظم و القوانني و ا احرتاملسياسية و االجتماعية ا اباللتزامات

مجال جممل إ و ميكن .و احلكومية  العليا و الثقافية و األهداف و عدم التدخل يف األنشطة السياسية
 :1رس نشاطها اخلاص ابملسؤولية االجتماعية اجملاالت اليت ميكن أن متا

 ؛شجارر ابلبيئة من حيث تلوث اهلواء ، أو املياه ، أو قطع األضراإلعدم ا  
 ؛اجلماركو  كومية املتعلقة حبماية البيئة ، و العمل ، و الضرائب حرتام القوانني و التشريعات احلا  
 ؛قل تكلفة دمات تليب حاجات أبناء اجملتمع أبعلى جودة و أنتاج سلع و خإ 
 ؛اجلامعات ...اخلية ألبناء اجملتمع ، كإنشاء املستشفيات أو تنفيذ أعمال تقدم مبوجبها منفعة جمان 
 ؛بناء اجملتمع تقدمي منح دراسية أل 
 جيابيا يف حتقيق مستوى معيشي جيد هلم تؤثر إ، املؤسسةة للعاملني داخل تقدمي حوافز مادية و معنوي 

 الت .وا آبعتبارهم بشرا و ليسو إحرتامهم و تقدمي جهودهم ، إب
 :لتزام حبماية املستهلك اإل .4

ن البحث عظاهرة ختطي احلدود هبدف التوسع و نتشار الكبري لألعمال يف العامل و فرض إن اإل    
و اليت  :مثل مسؤولية محاية املستهلك تعلى املؤسسة تجديدا لتزاما إاألسواق و الزابئن فرض قيدا و 

سعار ية من تضليل اإلعالن ، مؤشرات األاحلما)و األمان و محاية املنافع االقتصادية للزبون  االلتزامتتضمن 
 .دىن من الثقافة و توفري املعلومات و احلد األ ليةو اخلدمات املا( ، احلماية يف التعاقدات 

 : لتزام ابملمارسات اجلديدة و الناشئة اإل .5

 منأساسا  تعدؤسسات و احلكومة ، لقد أفرزت التغريات و التطورات عناوين جديدة يف ممارسات امل   
و     صلب املسؤولية االجتماعية للمؤسسات أاي كانت وطنية أم أجنبية ، و منها حاكميه املؤسسة

 .معايري أخالقيات األعمال و حقوق العمال 

 قضااي املسؤولية االجتماعية : .ب

لتصنيف ، و  لمستفيدينا لولية االجتماعية وفقجماالت املسؤ تعيني من  (I-07)ميكننا اجلدول 
 .حتديد الفئات املستفيدة من كل تصرف  علينا ات املسؤولة اجتماعيا للمؤسساتالتصرف

                                                      
 .83ص  .2007، دار زهران للنشر و التوزيع ، األردن ، "  أصول و أسس و مفاهيم" اإلدارة عمر وصفي عقيلي ،  1
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 يف املؤسسة  املسؤولية االجتماعيةتطبيق :جماالت  (I-07)اجلدول رقم

 بعض ما جيب أن تدركه املنظمة الرايدية من دور اجتماعي جتاهه اجملال

 املسامهات العامة

تدعيم املؤسسات العلمية و الثقافية و اخلريية و املساعدة يف التسهيالت 
ابلعناية الصحية و برامج احلد من األوبئة و األمراض و العمل على حل   اخلاصة

و املعوقني و العناية ابلطفولة و  بتوظيف األقلياتاملشاكل اإلنسانية فيما يتعلق 
مة توفري وسائل النقل للعاملني مما يؤدي إىل ختفيض الضغط على وسائل النقل العا

شرتاك يف برامج التخطيط احلضاري اليت هتدف إىل ختفيف معدل اجلرائم و و اإل
 املساعدة يف تنفيذ برامج.

 املوارد البشرية

ل العاملني لزايدة مهاراهتم و إتباع سياسة للرتقي و إعداد برامج تدريب لك
حتقيق رضائهم الوظيفي و إتباع نظام أجور و حوافز حيقق هلم مستوى معيشي 

يتضمن  ومناسب يتفق مع املستوايت املوجودة يف املؤسسات األخرى يف القطاع أ
راد دون هذا اجملال أنشطة مسامهة املؤسسة يف توفري فرص عمل متكافئة جلميع األف

 .تفرقة و يف اجملتمع 
 

املوارد الطبيعية و 
 املسامهات البيئية

 :املوارد الطبيعية
 االقتصاد يف استخدام املوارد اخلام؛ -
 االقتصاد يف استخدام موارد الطاقة ؛ -
 املسامهة يف اكتشاف مصادر جديدة للموارد اخلام و الطاقة . -
 :املسامهات البيئية      

 تلوث األرض و اهلواء و املياه و إحداث الضوضاء؛ جتنب مسببات -
 تصميم املنتجات و عمليات تشغيلها بطريقة تؤدي إىل تقليل املخلفات ؛ -
 التخلص من املخلفات بطريقة تكفل ختفيض التلوث -

 لوجيستيك

 :حتديد و تصميم املنتجات
 القيام ابلبحوث التسويقية لتحديد احتياجات املستهلكني؛ -
تعبئة املنتجات بشكل يؤدي إىل التقليل من احتماالت التعرض ألي إصابة  -

 .عند االستخدام 
 : حتقيق رضا املستهلكني
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وضع بياانت على عبوة املنتوج للتعرف حبدود و خماطر االستخدام و اتريخ  -
 عدم الصالحية ؛

القيام بربامج إعالمية تعرف املستهلكني خبصائص املنتوج و طرق و جماالت  -
 استخدامه؛

 .توفري مراكز خدمة لصيانة و إصالح املنتوج 

محاية أصول املنظمة، حتقيق أكرب ربح ممكن، رسم صورة جيدة للمنظمة،  املالكون
 .تعظيم قيمة السهم واملنظمة ككل، زايدة حجم املبيعات

 العمال
عدالة وظيفية، رعاية صحية، رواتب و أجور مدفوعة، إجازات مدفوعة، 

وترقية، تدريب مستمر، إسكان للعاملني و نقلهم، ظروف عمل فرص تقدم 
 .مناسبة

أسعار مناسبة، اإلعالن الصادق، منتجات آمنة و بنوعية جيدة، إرشادات  املستهلكون
 .بشان استخدام املنتج مث التخلص منه أو من بقاايه

ة، معلومات صادقة، عدم سحب العاملني من اآلخرين بوسائل غري نزيه املنافسون
 .منافسة عادلة ونزيهة

لتزامات املالية والصدق يف ستمرارية يف التجهيز، تسديد اإلإلاأسعار عادلة،  املوردون
 املالتع

 احلكومة
ل لتزام ابلقوانني، إعادة التأهيل والتدريب، تكافؤ الفرص ابلتوظيف، حاإل

 .لتزامات الضريبيةاملشكالت االجتماعية، تسديد اإل

 مجاعات الضغط
حرتام أنشطة مجاعات محاية البيئة، التعامل إالتعامل الصادق مع الصحافة، 

حرتام دور النقاابت العمالية والتعامل اجليد إجليد مع مجعيات محاية املستهلك، ا
 .معها

 االقتصاد العاملي
عندما حترتم املؤسسات  التنوع، وتساعد االقتصادات على النمو، وتساعد 

 "دان، فإهنا تولد  دورة من الرخاءالبيئة والتعليم يف بل

ة ، دار اجلامع ثريات البيئية و املسؤولية االجتماعية للمشروعأبة عن التساحملاحممد عباس بدوي ، املرجع : 
 .82ص  ،2000 سكندرية ،اجلديدة للنشر ، اإل

من التصرفات االجتماعية للمؤسسة إستفادة كثر األميكن تصنيف الفئات   (I-07)من اجلدول
 وهي : 
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 املستفيدون الداخليون : .أ

كما   أو املالك  : العمالء ، العاملني ، محلة األسهم يوجد ثالث جمموعات ابرزة حتت هذا التصنيف
 ستجابة.أو اإل   املنظمة املوجهة إليه قد تكون قائمة على اإللتزام أو رد الفعل نشطة أن أ

 املسؤولية جتاه العمالء :  .1

حيان و ذلك مثل عمالء ابلتحديد النسيب يف بعض األتتسم قضااي املسؤولية االجتماعية جتاه ال
األمان، كما قد تتصف يف و مستوايت نني و التشريعات مواصفات املنتج أالت اليت حتدد فيها القواااحل

            السعراليت حتدد فيها توقعات العمالء العالقة بني ومية و عدم التحديد، مثل تلكخرى ابلعمحاالت أ
العمالء من خالل  حتقيق اإلستجابة الفورية لشكاوى املؤسساتيف العديد من  دارةو اجلودة. و قد تقرر اإل

قية و عدم املبالغة عالنية تتسم ابملصدانتج ، و تنفيذ برامج إتوفري معلومات شاملة و دقيقة خبصوص امل
ر و حتسني املنتج مبا يساعد على جيابية لتطوييتعلق أبداء املنتج ، و كذلك من خالل إختاذ مبادرات إ فيما

 .شباع حاجات و رغبات العمالء إ

 املسؤولية جتاه العاملني: .2

يت دىن من املتطلبات القانونية ال حدها األدىن عن طريق مقابلة احلد األتتحدد هذه املسؤولية يف
حتسني ظروف العمل املادية مثل صحاب العمل. هذه التشريعات قد تشمل العاملني و أ حتكم العالقة بني

جور و ساعات العمل و نوعيات اخلوافز و التوظيف و ، كما قد تتناول مستوايت األمان و الصحةاأل
لون أو الدين أو الىل النوع م التمييز يف املمارسات استنادا إنسب حمددة من ذوي احلاجات اخلاصة، و عد

  .لتزامات طريف عقد العملها من النواحي اليت تنظم حقوق و إو غري أ

يتمثل الغرض من هذه التشريعات يف خلق بيئة مشجعة على العمل و االنتاجية ال تنتهك فيها 
احلية  املؤسسةدت ممارسات هذه النوعية من املسؤوليات ، فقد امت قوق املدنية للعاملني ، عالوة علىاحل

حالة للمعاش و اخلدمات و تعويضات اإل لك مزااي العمل مثل التأمني الصح ة إىل ذلتشمل إضاف
بية أو العاملني حتادات النقامي هذه املزااي التعرض لضغوط  اإلاالجتماعية و الرتفيهية، و قد يعكس تقد

تطوير و  نشطة  تستهدف تنمية مهارات و قدرات العاملني،أو البعض من املؤسسات متارس 1نفسهم.أ
         لنيىل تبين ما يسمى بربامج مساعدة العامر املهين و متكني العاملني ، ابإلضافة إبرامج لتنمية املسا

 .املشكالت اخلاصة  ضو مواجهة بعو خاصة يف جمال التخلص من اإلدمان أو الصحة النفسية أ

                                                      
 .182، ص 2007سكندرية ، إل، الدار اجلامعية ، ا دارة االعمال نظرايت و مناذج و تطبيقاتإاثبت عبد الرمحن ادريس ،    1
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 متعددة منها ممراسة كاالشأ خذالعمل املرنة و اليت أتمفهوم ساعات  كما ابدرت املؤسسات بتبين  
اح مبشاركة الزوجني يف عمل واحد أو سمالو العمل يف أوقات غري عادية أو العمل لبعض ساعات فقط أ

 تيادية . عممارسة العمل من املنزل ، أو السماح ابحلصول على  إجازات غري إ

ت يف ذات الوققل و مالئمة  فإن السماح للعاملني ابلعمل ألوقات أ املؤسسةو من وجهة نظر 
 داراي . و إ   وعيات املهارات املتميزة فنيانتماء للعاملني و يساعد على احلفاظ على نينمي الوالء و اإل

 :سهم املسؤولية جتاه محلة األ .3

سهم فيما يتعلق ابلكشف عن كيفية استخدام موارد تعد اإلدارة مسؤولة أمام املالك أو محلة األ
ى سهم احلق يف احلصول علالل تلك املوارد . إن القانون مينح محلة األعلى استغاملنظمة و النتائج املرتتبة 

من ابلدرجة األوىل  يف ضمان كمعلومات مالية شاملة و دقيقة . إن احلق  األصيل  حلملة األسهم  ال ي
     احلصول على املعلومات اليت تعكس أسلوب اإلدارة و كفاءهتا ضمان  بل ،فقطرابح احلصول على األ

 .أو العائد على السهم  للمؤسسة تعظيم القيمة السوقية ختاذ القرارات اليت تساعد يفو قدرهتا على إ

انونية  و يستهدف  حتقيق النفع ألي جمموعة  ن أي  تصرف  يتجاوز حدود املسؤولية القكما أ
 1مام مالكها . أخرى خبالف  محلة األسهم ، هو يف الواقع إنتهاك ملسؤولية اإلدارة أ

 جماالت التغيري املؤسسي حنو املسؤولية االجتماعية   3.3

 تعلق ابجلانب يجلانب الوظيفي و منها ما تعلق ابيمنها ما عدة قضااي جتماعية املسؤولية اال متس
ناسب رسالتها مع قضااي املسؤولية تنواع من االسرتاتيجيات لتأخذ عدة ن أتأعلى املؤسسة ، نسايناإل

 االجتماعية .

  ستجابة للمسؤولية االجتماعيةاألنشطة ذات اإل 3.3.1

برزها ذلك التصنيف ذو أسس خمتلف، ستجابة االجتماعية وفقا ألنشطة ذات اإلميكن تصنيف األ
 بعاد الثمانية و الذي يشمل :األ

 املسؤولية االجتماعية يف املمارسات التسويقية : .أ

عمالء ن توجه الأعالانت اخلاصة مبنتجاهتا، و يف اإلمانة الصدق و األ املؤسسةن تتحرى أمثال ذلك  و  
 سعار .ستغالل تلك احلاجة كمربر لرفع األال حتاول اأحتياجاهتم، و لشراء املنتجات املالئمة إل

                                                      
 .183، ص  املرجع السابقاثبت عبد الرمحن ادريس ،  1
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 : املسؤولية يف املمارسات ذات العالقة ابملنتج .ب
عتمادية و مستوايت اجلودة مان و اإلسم عمليات تصنيع املنتج بضمان األن تتأل ذلك امثو 

 .املتوقعة و سهولة استخدام املنتج
 : املسؤولية عن تعليم و تدريب العاملني .ج

يف جمال  وجودهاإلثبات لمؤسسة املخططة لاوالت احملن تتضمن أجتماعيا ميكن انشطة املسؤولة فاأل 
حتسني فرص تقدمهم الوظيفي  داء اجليد ملهام وظائفهم وو حتسني قدراهتم على األ العاملنينمية مهارات ت
. 

 : املسؤولية عن البيئة و تنميتها و احلفاظ عليها  .د

ة استخدام الفاقد يف العمليات عادإو أيئة و استنزاف املوارد الطبيعية و يربز ذلك من تلوث الب
 نتاجية .اإل

لني و زايدة مزااي العمل و حتقيق الرضا عن بيئة م تستهدف تنمية العالقات مع العاالتصرفات اليت .ه
 العمل :

          القرارات اختاذالقات االجتماعية و املشاركة يف و قد تشتمل هذه التصرفات برامج تنمية الع
 نشطة الرتفيهية ...اخل.ل الرعاية الصحية و التسلية و األو حتسني مزااي العمل مث

 :  قلياتو توظيف األأة يف قوة العمل أاملر  فات اليت تستهدف رفع مسامهةالتصر  .و

صول و األأو اللون أو الدين أ لشغل الوظائف وفقا للنوع فراد املؤهلنيذلك  التمييز بني األ مثال
 العرقية ...اخل.

 مان و املناخ الصحي و السالمة املهنية :تدعيم األ .ز

و       من املخاطر الصحية منا آل مكاان مالتصرفات اليت جتعل من بيئة الع ذلك من خالل  و يتم
 ىل النظافة و توفري سبل الراحة .إضافة املهنية ابإل

 : خرىأت تصرفات ممارسا .ح

عمال بة يف تطويره مثل املشاركة يف األقضااي و مشكالت اجملتمع و الرغجتاه تعكس احلساسية  
 نشطة مجعيات النفع العام و تطوير اجملتمع احمللي . أريية و التربعات و املسامهة يف اخل
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  نشطة املؤسسة:دمج املسؤولية االجتماعية يف أ جهن 3.3.2

تقدمه املؤسسة من  مايقتصر على مرا عشوائيا ملسؤولية االجتماعية مل يعد أن تطبيق اسرتاتيجية اإ
مع رؤية املؤسسة  و  ناسب تله مبا ي اططخم مرا أصبح ات خريية من احلني إىل اآلخر، بل أتربعات و مسامه

 مسبقا . األهداف املسطرة 

 طوات تطبيق املسؤولية االجتماعية يف املؤسسةخ .أ

ها عظمجتماعية بني مؤسسات انتاجية أو خدماتية ألن مال ختتلف خطوات تطبيق املسؤولية اال
املسؤولية االجتماعية يف اخلطوات العامة لتطبيق  (I-10)الشكل ، إذ يوضحتنتهج طريقة واحدة 

 زها فيما يلي : و اليت نرب املؤسسات ،

 خطوات تطبيق املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة :(I-10)الشكل 

  

 

 

Source : Stefka MIHAYLOVA ,la responsabilite social dans les pays de l’est 

entre les modeles europeen et etasunien, etudes comparatives est –ouest, n 2 vol 40, 

juin 2009, p 38  

 املسؤولية االجتماعية

                              الضغط املؤسسي                                                                                                                                  الضغط االجتماعي
 يبيق طوعطالت                                                            لزاميإالتطبيق  

 جزاء املعنيةنشاء شبكات من األإ

 االجتماعي و االقتصاديداء تكامل األ

 الشهادة                                    

 التكيف التارخيي و الثقايف للمسؤولية االجتماعية

 فلسفة املؤسسة
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 :نستنتج اخلطوات التالية (I-10)قراءتنا للشكلخالل  منو 

تطبيق املسؤولية االجتماعية يكون طوعيا ، أي ال يتدخل اجلزء القانوين إللزامية تطبيقها إال أن 
تطبيقها حيول مفهوم املسؤولية االجتماعية من  البعد االجتماعي و االقتصادي و الضغط املؤسسي حول 

أي : إنشاء شبكات من األجزاء املعنية .ي تنشط فيه زاميا و هذا حسب طبيعة احمليط الذطوعيا إىل إل
و طوعيا و ال يكون تطبيقها عشوائيا، أكان تطبيقها إلزاميا   سواءسؤولية االجتماعية يكون منظما تطبيق امل

و          و يكون عن طريق إنشاء شبكات متدربة يف جمال املسؤولية االجتماعية  هلا خربة هبذا اجملال 
تكامل .قادرة على التنسيق بني أهداف املؤسسة و مع بناء إسرتاتيجية مبنية على املسؤولية االجتماعية 

الربح مع اهلدف  ي التنسيق بني أهداف املؤسسة و هي هدفاألداء االجتماعي و االقتصادي أ
السعي إىل احلصول على شهادات : الشهادة  .هو رضا العمال و املستهلك و اجملتمع ككلو االجتماعي 

للتوضيح للجمهور أبهنا تعمل وفق مبادئ املسؤولية ( املنظمة العاملية للتقييس )من منظمة االيزو 
للمسؤولية  26000ملنظمات إىل تبين معايري املنظمة العاملية للتقييس إيزو االجتماعية ، حيث تسعى ا

 املسؤولية حول إرشادات جل إعطاء أم بنود املواصفة و اليت وجدت من حرتاإاالجتماعية من خالل 
 العام القطاعني كال يف أنواعها بشىت املنظمات مجيع قبل من استخدامها املزمع من و االجتماعية

 يف تساعدهم سوف و نتقاليةإ مبرحلة متر اليت وتلك النامية و املتقدمة الدول من كل  يف واخلاص،
عدم اإلخالل .ةمتزايد بطريقة اجملتمع يتطلبه الذي و اجتماعيا ولمسؤ  أبسلوب للتعاون الرامية جهودهم

جله و أخريا أي  خلقت من ذحرتاما للبعد التارخيي الإتطبيقها  ي مراعاة ألية االجتماعية مبفهوم املسؤو 
ألهداف  سرتاتيجية مسؤولة اجتماعيا مراعيةدمج املسؤولية االجتماعية يف ثقافة املؤسسة أي بناء إ

 . املؤسسات و إمكانياهتا املالية

  املؤسسةتكامل املسؤولية االجتماعية و اسرتاتيجية  .ب

        من خالل املسح البيئيىل تقييم بيئتها إمن خالل التخطيط االسرتاتيجي  املؤسساتتسعى 
ل و حتديد الفرص و التهديدات احمليطة هبا ، و كذا حتديد نقاط القوة و الضعف اليت تعرتيها ، و من خال

ستفادة من ذ القرارات الصائبة حول كيفية اإلختاإسح البيئي ميكن للمدراء من عملية امل ةاملعلومات املتوفر 
 .نب التهديدات و تاليف نقاط الضعف الفرص و نقاط القوة و كذا كيفية جت

سواق و األأنتجات ابملمن عوامل تتعلق  ألب تلك الفرص و التهديدات ال تنشغأو كون  
مال عن األإدية خارج املنظمة ، لذا فجراء تغريات سياسية و اجتماعية و اقتصا بل تنشأ التكنولوجية فقط 

تعامل مع قضااي و ال اتيجي للمشاركة االجتماعية اسرت  عادة ما تتبع اسرتاتيجية معينة تعد مبثابة منهج
ختيار من بينها ساسية ميكن للمنظمات اإلأجيات املسؤولية االجتماعية ، و قد حددت ثالث اسرتاتي
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، ( الفاعلة)للتعامل مع قضااي املسؤولية االجتماعية و هي االسرتاتيجية التكيفية، االسرتاتيجية املبادرة 
 :ساسية متثلت يف أربع اسرتاتيجيات أفيما حدد . فاعليةاالسرتاتيجية الت

 و عدم التبين :السرتاتيجية املانعة أا .1
لدور االقتصادي للمؤسسة ، دون اإلهتمام اأهنا تركز إهتمامها على ولوايت هذه االسرتاجتية من أ

خرى الربح و العوائد األركز على تعظم ن تها اليت جيب أنه يعترب خارج مصاحلابألبعاد االجتماعية هلا ، أل
1. 

          تم مقاومتهاتما املتطلبات االجتماعية فأبية املتطلبات االقتصادية فقط ، هتتم املنظمة هنا بتل 
فعال ا املستوى هي اسرتاتيجية ردود األن االسرتاتيجية املتبعة يف هذأ كما.دارة املنظمة إو حماربتها من قبل 

ن يعلم هبا اجلمهور ، و عند أىل إاليت تتبىن هذه االسرتاتيجية برتك املشاكل دون حل املؤسسة  كما تقوم ،  
و التقليل  خطاءؤولياهتا جتاه تلك املشاكل و  األنكارها ملسإملعاجلة املشكلة  املطروحة رغم  ذلك تستجيب

 .صحاب املصاحلأمتصاص غضب إو تسعى حنو . ثري السليب هلا أمن الت

 الدفاعية االسرتاتيجية .2

جل التطابق مع املتطلبات جتماعي بصفة حمدودة ، و هذا من أهتمام ابلدور االاملؤسسة تبدأ ابإل 
االجتماعي الذي تلعبه املؤسسة نتقادات ، و هذا الدور عدم تعرض املؤسسة لإلالقانونية املفروضة فقط ، ل

 .2يف جمال البيئة  تطلبات اخلاصة ابملنافسة و ضغوط الناشطنيأييت ضمن امل

مطلوب منها قانونيا ، من خالل هو ا ممقل أب تقوموفقا هلذه االسرتاتيجية  املؤسسة فإن منه و 
اليت صوات و زايدة األ زايدة الضغوط التنافسية و السوقيةو القانونية فمع  املسؤوليات االقتصادية مواجهة 

و أنونية كتكتيك للمحاربة من تقليل ىل املناورات القاإاملؤسسات  تنادي حبماية املستهلك و  البيئة ، تلجأ
 .لتزامات املرتبطة ابملشاكل اليت تسببها املؤسسةحتاشي اإل

 االسرتاتيجية التكيفية .4

ة إبجتاه املسامهة يف األنشطة االجتماعية إنطالقا من تبين خطو ه االسرتاتيجية ختطو املؤسسة يف هذ
 .ىل االقتصادية اجلوانب املرتبطة ابملتطلبات األخالقية و القانونية إضافة إ فاق يفسياسة اآل

                                                      
ردن ، الطبعة الثانية ، ، دار وائل للنشر و التوزيع ، األ عمالاإلدارة و األصاحل مهدي حمسن العامري ، طاهر حمسن منصور الغاليب ،  1

 .96، ص  2008
 .97، ص املرجع نفسهصاحل مهدي حمسن العامري ، طاهر حمسن منصور الغاليب،  2
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 . 1عراف و القيم و معتقدات اجملتمعهلا قبول اجتماعي واضح من خالل إحرتامها لأل حبيث يكون 

دىن من ىل تبين احلد األإري تستخدم املؤسسات هذا النوع من االسرتاتيجيات التوفيقية و اليت تش
 .خالقية االقتصادية و القانونية و كذا األلتزام ابملسؤوليات خالقية ، من خالل اإلطلبات األاملت

ات من فرضية املسؤولية االجتماعية امللقاة ستخدمة هلذا النوع  من االسرتاتيجيو تنطلق املؤسسة امل 
سلوك املؤسسة يف هذا .ت احلكومية حىت ال تتعرض للمساءلة القانونية لى عاتقها يف عدم جتاوز التشريعاع

و لكن يف         دة ،و التوقعات السائ  املستوى يكون منسجما مع املعايري السائدة للمجتمع و القيم
 .بعا من ثقافة املؤسسةتيجة للضغوط اخلارجية فقط و ليس انهذا السلوك ن خرى قد ينشأأحيان أ

 ملبادرةاسرتاتيجية ا .5

زمام املبادرة يف  توىلتيجيات تاليت تتبىن هذا النوع من االسرتان املؤسسة أىل إ ةتشري هذه االسرتاتيجي
           تلبية كل من املسؤوليات االقتصادية و القانونيةى لع ةت االجتماعية و تكون مصممتوفري املتطلبا

مكانية إليها ،و كذا إهتامات اليت توجه اإلمجيع ستعداد للتعامل مع يف أمت اإلخالقية، و يكون األو 
ن املؤسسات اليت كو نطالقا  من  إديدات و كذا التشريعات احلكومية للضغوط اخلارجية و الته االستجابة

 .2اعمال اليت تقوم هباهتا جتاه األهذا النوع من االسرتاتيجيات تفرض مسؤولي تبعت

بدرجة حرية   ن تتمتع هلا أكما أن اإلدارات اليت تتبع مثل هذا النوع من االسرتاتيجيات ينبغي  
 .ن تعزز مسعتها يف السوق أهنا ة األعمال و املبادرات اليت من شأكافية يف مساند

لتزام املنظمات جتاه  معايري املسؤولية إصف درجات و قد خلصت تلك االسرتاجتيات اليت ت 
 .االجتماعية احملددة سابقا 

 نشطة املؤسسة: دمج املسؤولية االجتماعية يف أ خطوات. ج 

 :رئيسية مراحل ثالث إىل يؤدي أن ميكن املنظمات يف االجتماعية املسؤولية لدمج النهج هذا

 األولوايت؛ حتديد إىل يؤدي مما جرد 
 ؛نشر  
 املساءلة. 

                                                      
 . 97 ، ص السابقاملرجع الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامري ، طاهر حمسن منصور  1

 .98 ، ص  السابقرجع املصاحل مهدي حمسن العامري ، طاهر حمسن منصور الغاليب،  2
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 جعل أجل من املصلحة أصحاب مع احلوار على الثالث اخلطوات هذه تستند أن وينبغي
 .املتوقعة مصداقية وضمان الصلة ذات النهج وفعالية الضماانت

 :ضغط تنظيم حلالة جرد إجراء هي األوىل اخلطوة .1

 1 تتمثل اخلطوة األوىل يف إجراء اجلرد حيث اهلدف منه هو:

 نفوذها؛ منطقة ذلك يف مبا ،للمؤسسة  االجتماعية للمسؤولية العريضة واخلطوط النهج نطاق حتديد 
 املناطق وأمهية أمهيتها حتديد ؛ املؤسسة يف املصلحة أصحاب توقعات حتديد. 

 هذا، و املؤسسةتلتزم هبا  أن جيب اليت  احلرجة النقاط حتديد مناملؤسسة  نكمي املعريف املخزون هذا
  اليت لتزاماتاإل لتحديد تسمح اليت البناء مرحلة إىلالذي جيب أن تتبعه  النهج هو

 .وقراراهتا أنشطتها أتثري لتغطية ختاذهاإ يتعني

 . لتزاماتواإل السياسات أولوايت نشر أجل من تقدم توصيات الثانية اخلطوة .2
 حنو التغيري يف املنظمة لدعم األول املقام يف هتدف واليت دارة،إلل الكالسيكية العناصرمنها  جندو   

 فرقالو  دارةاإل خالل من ،املؤسسة اسرتاتيجية مستوايت مجيع يف التغيري هذا يكون و . مسؤولية أكثر سلوك
 2 :توصي ISO 26000 بذلك، للقيام. التشغيلية

 ؛العريضة اخلطوط حتديد 
 مبادئ ابستخدام وذلك القيم، يف النظر إعادة RS؛ 
 ؛سياسة وضع 
 ؛العمل وخطط التوجيهية املبادئ أهداف رفض 
 ؛التكامل 
 العمل، خطط تنفيذ 
 ؛النفوذ ممارسة ذلك يف مبا 
 ؛التحديث وإجراءات عملية 
 ؛املنزل يف املهارات وتطوير تثقيف 
 ؛على املسؤولية االجتماعية  الوعي رفع 
 ؛(واإلدارية الفنية) جديدة مهارات على التدريب 

                                                      
1 Mérylle AUBRUN et autres ,iso 26000 responsabilite social  comprendre,deployer,evaluer,AFNOR , 

paris,p 32. 
2 Op,cit, p 33. 
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 ابملسؤولية االجتماعية األداء - الرصد، مؤشر - املستمر التحسني. 
 .والشفافية املساءلة مبادئ تلبية إىل وهتدف الثالثة املرحلة .3

 املعنية اجلهات خمتلف إىل تقريرا ميقدجيب ت ولكنفقط  التواصلمستوى  على فقط ليس الواقع يف   
 إليها الوصول ميكنو اليت  ،دقيقال و اجليد تصالاإل مبادئ حرتامإو  للحوار، أساس وضع أجل من

 1 .مضللة أن ال تكون و  هاوحتديث

 تقرير وتقدمي واخلارجية الداخلية املصاحل ألصحاب سواء حد على تصاالتاإل هذه توجه أن جيب
 إجنازات ونطاق لتزاماتواإل املصلحة، أصحاب توقعات املنظمة، وأنشطة قرارات نع املرتتبة اآلاثر عن
 .جتماعية اال سؤوليةامل

 2 عمال واحدا أو أكثر من التوجهات التالية:ماعية ملنظمة األاالجتو أتخذ املسؤولية 

  ؛التوجه حنو تدريب أفراد املؤسسة و العناية هبم 
  ؛استثمار و تطوير اخلربات املختلفة جلميع العاملني يف املؤسسة مهما اختلفت توجهاهتم 
  ؛التعامل مع القضااي احلضارية لصاحل اجلميع 
  ؛دارية املهارات اإلالعمل على تطوير 
 ؛شباع تطلعات القيم و العادات و التقاليد السائدةاحلرص و العناية يف إ 
 ؛حيازة موقع متقدم و متميز خلدمة املصاحل العامة 
 ؛نشطة ذات النفع العام املسامهة يف األ 
 ؛تشجيع و رعاية اجلهات اليت هتتم بتقدمي خدمات طوعية 
 ؛ات أصحاب املصاحل جتاههاصياغة  بقاء و دميومة يف ضوء طموح 
 . العناية ابملواد املنظمية مجيعها دون استثناء 
 
 
 
 

 : األولخالصة الفصل 

                                                      
1 Mérylle AUBRUN et autres ,op cit p34. 

 .14،ص 2010، دار حامد للنشر و التوزيع ، األردن ، الطبعة األوىل ،  مفاهيم حديثة يف سياسات األعمال اإلداريةشوقي انجي جواد ، 2
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 هتعترب  أن ميكن االجتماعية املسؤولية مفهوم كان  إذا ما حتديدمن هذا الفصل  األويل هدفنا كان
 عن عامة حملةعرض ب أوال و قد بدأان. ستدامة حنو اال إلدارةا من خالله توجهت أن ميكن منوذجا املؤسسة
 أن كان مبنيا على  التعريف يف جممل بلالغا اإلمجاع أن رأينا قدو . االجتماعية للمسؤولية الرئيسية التعاريف

 بني التوفيق حماولة مع أو  املستدامة، التنمية مع خمتلطة نفجر بفكرة مشرتكة وإقد  املسؤولية مفهوم
 االقتصادي . األداءو  األخالق

 غيابو  ،نفسها للمؤسسات االجتماعية املسؤولية قضية يف لشكإىل ا نظرايؤدي ي التناقض هذا
 عدمعلى  اليت تدل  احلقائق املستندة على  دبيات األ  ، تلكدبيات األ حيث من املعياري الوضوح

 االجتماعية املسؤوليةن جند أ الواقع، يف. املصطلح هذا حتت مجعها مت اليت املمارسات بني الشديد التجانس
و املسؤولية االجتماعية ال تشري إىل تقرير أعمال  .األخالقية واملسؤولية القانونية املسؤولية عن ختتلف

 على وعالوة. املصلحة ابملؤسسة  أصحاب قبل من العقالنية التوقعات االعتبار املؤسسة إمنا أتخذ بعني
 ذإ. فهي ال تركز على اإلجنازات احملققة يف املاضي و إمنا تسعى إىل حتقيق أهدافا معينة يف املستقبل  ذلك،

 . واحلرية إلرادةاب يتمتع  مستقال كياان  على أهنا  للمؤسسةينظر  االجتماعية  سؤوليةامل  أنه و من منظور

و التنمية املستدامة املفاهيم املتعلقة ابملسؤولية االجتماعية قد عرضنا خالل هذا الفصل  من ننا إال أ
طبيعة  من خالل دراسة دوات لتحقيق منو مستدام ابملؤسسة ، كأذان يعتربان  لال، ا مو العالقة اليت تربطه

ء ن حتسني مستوى أداأ و إنتهينا إىلفلسفة  املؤسسة ، ت  ضمن قرارا االجتماعية تطبيق املسؤولية 
من يظهر بوضوح  26000يزو ارشادات بشأن املسؤولية االجتماعية للمعيار يف تطبيق مبادئ اال املؤسسة
 .للمسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة ةؤسساملجيابية اليت تتخذها اإلجراءات االخالل 

ن هناك نتائج عديدة عن هذا التطبيق ، منها ماهو واقع جمسد ابلفعل و ما هو و لقد رأينا أ  
ثبتناها من خالل هذا الفصل هي حتقيق منو ملفرتضة اليت أاهم النتائج ض و تقتضيه الضرورة ، و لعل أفرت م

سيدا ملتطلبات البيئة اجلديدة إلدارة مستدام انتج عن تطبيق املسؤولية االجتماعية و تطبيق مبادئها جت
 .الدوليةعمال األ

الدولية ، و الذي يتمثل يف متيز سواق أوىل أولوايت قرارات دخول املؤسسة  لأل ربز حتقيقوهنا ي
 وجود مشاكل و إختالالت تنموية  ومنو غريستدامة بعيدا عن ، و متيز منوها ابإلستقرار أنظمة املؤسسة ابإل
 .سؤول اجتماعيا يف  اسرتاتيجياهتامهال دمج السلوك املعدم إ مستقر  ، نتيجته 
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 :الثاين مقدمة الفصل

أهنا مل تعد قادرة على جلب  الزابئن،  دجن، إن ملتتبع حلركة السلع و اخلدمات اليت تدور يف السوق 
للبيئة كما أهنا غري متعايشة   احرتامهافهي تتدفق أبحجام كبرية و أنواع متعددة و بطرق خمتلفة مع عدم 

ستخدام معدات ذات خملفات اتوزيعها مع  و مع األوضاع البيئية احلالية، خاصة فيما يتعلق بعملية نقلها
يب على البيئة، أما فيما يتعلق ابجلانب االقتصادي فقد تفاقمت حدة املشكلة بيئية و اليت هلا أثرها السل

ستنزاف املوارد ااالقتصادية، و هذا فيما يتعلق ابللوجيستيك اإلنتاجي، و عليه فإن ما حيدث هو عملية  
 ستغالل األمثل للموارد الطبيعية.األولية و عدم مراعاة اال

 اليت تعرف على أهنا عملية تكاملية بني عملييت  وجيستية قدميالعمليات الللإال أنه عند مقارنتنا 
، مع  األعمال اللوجيستية احلالية املتكاملة مع برامج املسؤولية  التوزيع املادي  اإلمداد و  إدارة 

         جتماعيا و بيئيااإىل أعمال لوجيستية مسؤولة   األعمال اللوجيستيةجتماعية، جند أهنا حولت  اال
و اقتصاداي حيث أصبحت ختدم كافة ذوي املصلحة يف املؤسسة مبا أهنا تعد حمور نشاط املؤسسة، و من 
املالحظ أن أمهية هذا التكامل، يتجلى و يتضح ذلك من خالل  بروز برامج املسؤولية االجتماعية بني 

ستدامة ار مفهوم نطالقا من األنشطة املكونة لألعمال اللوجيستية مع ظهو ا ،أنشطة املؤسسة مجيع 
األعمال اللوجيستية، حيث جند أن معظم تلك التحوالت يف مفهوم األعمال اللوجيستية أدت إىل وجود 

 براز العالقة من خالل املباحث التالية:إعالقة بني التجارة الدولية  و التسويق الدويل.و حناول 

 ؛املسؤولية االجتماعية : تطور األعمال اللوجيستية يف ظل التحوالت حنو مفهوم01املبحث 

 ؛االجتماعيةسرتاتيجية متكاملة مع برامج املسؤولية استدامة األعمال اللوجيستية ا:  02املبحث 

 .: آليات اللوجيستيك املسؤول على الصعيد الدويل03املبحث 
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املسؤولية  جيستية يف ظل التحوالت حنو مفهومول : تطور األعمال اللو املبحث األ
 االجتماعية

 يشريإذ مام عدد من االقتصاديني، أشكاال إهنيار عدد من املؤسسات يف ظروف عادية ، طرح ان إ
 بل بكيفية توصيل املنتجات يف الوقت املناسب و احملددفقط ن حتدي أي مؤسسة غري متعلق ابلبيع أ إىل 

س السنة أطلبيات ر ( و اليت نتيجة عدم توزيع   Amazon )و مثال عن ذلك ،  و ابجلودة العالية املطلوبة
 ىلإقدمته  الذي عتذار عها جمددا رغم االمالتعامل  مت رفض و   امصداقيتهن زابئنها و  الكثري مفقدت 
(  Webvan ) 1996و يف سنة ، عدم التخطيط املسبق للطلبيات الزائدةلنتيجته و كل ذلك كان ،زابئنها

سواق من األ اختفتو  اهنارتشهر أو لكن يف عدة ، االئتمان و التسليمجمال يف كانت شركة رائدة 
و فشل العالمة  اهنيارخرى جند أدارة عمليات التخزين، و من جهة وتوماتيكي إلألفشلها يف تثبيت نظام 

ما سبب هلا ، 1996فشلها يف تطبيق نظام تسيري املخزون يف ل( نتيجة Adidas ئدة يف عامل الرايضة )االر 
خرتقت اخرى قد أكانت منتجات   جمددا  سواقيف األمتكنت من دخول  ن أىل إكبرية ، و   رخسائ

 .)NIKE(نذكر منها عالمة  و توسعت  سواقاأل

وراء أمهية مفهوم  اليت تكمن  فكارتوضيح مجلة من األ علىدراستنا  ستنصو بناء عما سبق 
نقطة تغيري حسب طبيعة  البيئة و الظروف اليت تنشط فيها  أيمؤسسة و يف  أيعمال اللوجيستية يف األ

 املؤسسة .

 عمال اللوجيستية مفهوم األ 1.1

 اسرتاتيجيةستعمال اعدد املؤسسات و تزايدت أعماهلا و حجم نشاطها مما أدى  إىل  ارتفعلقد 
هنا : كيف  إال أن السؤال املطروح ،على ما يقوم به اجليش  ابالستعانةجديدة من أجل تسيري أمورها 

 يستطيع اجليش تنظيم أعماله ابلرغم من كثرة تنقالته ؟

 عمال اللوجيستية :ة األأنش 1.1.1

إن اللوجيستية بطبيعتها ليست جامدة، بل هلا صفة الديناميكية، و الواقعية و التطور املستمر كي 
يصعب حتديد دقيق تتالءم  بسرعة  وفق مصاحلها و حبسب املتغريات االقتصادية و السياسية، رغم ذلك 

رتباط هذا  ا، و جتدر اإلشارة هنا إىل أن هذا التطور يعود ابألساس إىل كملراحل تطور مفهوم اللوجيستي
 : ةو من هنا نستطيع حتديد مراحل تطور املفهوم ابملراحل التالي ،املفهوم ابملفهوم العسكري
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 نشأة األعمال اللوجيستية كمفهوم عسكري : .أ

، و هذا ما كان  " نشأة عسكرية logisticsنشأة مفهوم اللوجيستيك "املرحلة األوىل من 
بغرض ضمان وصول الذخائر و املعدات العسكرية يف الوقت  م1905يستخدم يف اجليش  الفرنسي عام 

، و أبحسن حالة ، و أبمثل طريقة ممكنة ، و هبذا فقد  كان لألعمال اللوجيستية دور مهم يف 1املالئم 
ستخدام أعقد العمليات اللوجيستية من النقل، ااحللفاء أثناء احلرب العاملية الثانية حيث  مت  انتصار

التخزين، املناولة، بعد احلرب العاملية الثانية و منه فقد  مت نقل اخلربات املكتسبة يف اجملال العسكري إىل 
 .جمال األعمال و التجارة

لتوزيع الفيزايئي للبضاعة  من املنتجني إىل اب كنات كان يعين مصطلح اللوجيستييالست يف
، و يف السبعينات كان يعرب  املستهلكني و هذا  يعين أن املفهوم الشائع قبل هذا هو املفهوم البيعي

  ستغالهلا على الوجه األكمل و يفاو   ستثمار الكامل لوسائل اإلنتاج الصناعية،ابلدرجة  األوىل عن اال
و اخلدمات  نظاما اقتصاداي هندسيا إلدارة اإلنتاج ابعتبارهختذ املفهوم مكانه الصحيح  ا  هذه األايم

، و تكليف طرف اثلث بتنفيذ بعض ، مثل اإلنتاج املتزامن مع الطلببواسطة تطوير نظم إدارية جديدة
  كذلك حتسنيو   أو الشراء،  ختاذ  قرار التصنيع ااملهام  اليت ال تؤثر يف سياسة املؤسسة، بعد دراسة 

لتكاليف  عن طريق و حماربة أشكال اهلدر و خفض ا 2اجلودة بواسطة تفعيل برامج إدارة اجلودة الشاملة
ت مهام األعمال اللوجيستية و اليت تتميز ابلصعوبة نظرا أن مهامها تكمن يف د. و قد تعداإلنتاج املنسق

 3.و الزالزل  املنكوبة ابجملاعةاطق إيصال مواد اإلغاثة يف املن

 عمال اللوجيستية يف املؤسسة : ألمفهوم ا نشأة .ب

ستخدام مصطلح اللوجيستيك يف املؤسسات يف اميكن حصر الفرتات اليت ظهر فيها و تشعب 
 جمموعة من الفرتات املتتالية و املتكاملة، متأثرة أبحداث الفرتة اليت كانت وراء متيز املفهوم ببعض املهام.

 : (1965-1945) عمال اللوجيستية كمفهوم متكامل األمرحلة ظهور مفهوم .1

  األعمال اللوجيستية يف املؤسسة على أساس املفهوم الذي  جيمع بني كيان املؤسسة  ظهرت بداية
املؤسسة وجدت من أجل   ابلزابئن نظرا ألن االهتمامبقنوات التوزيع املباشرة و غري املباشرة  و   االهتمامو 

 قنوات  أنواع  ستخدام  أحد  شعوره ابلرضا و ذلك اب خالل  من  الزبون  حاجات  إشباع 

                                                             
 .26 ص،2008سكندرية ، إل، دار الفكر اجلامعي ، ا لكرتونيةلوجيستيات التجارة اإلبراهيم ، إخالد ممدوح 1
 أو إدارة اجلودة الكاملة هو مراقبة اجلودة و إدارهتا إىل درجة الكمال . اجلودة الشاملةنعين إبدارة  *
 .16،15 ، ص ص2003، ،)د.ط(سكندرية إ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، إدارة اللوجيستياتجالل العبد ،هنال فريد مصطفى ، 3
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 1 التوزيع .

  ( :1972-1966) مرحلة ظهور إدارة التوزيع املادي و إدارة املواد .2

حتديد أساس عملية األعمال اللوجيستية  يف املؤسسات و هذا ما دفع هذه  هذه املرحلة تتضمن
و هذا ما  األخرية إىل التفضيل بني إدارة التوزيع املادي و إدارة املواد و هدفها حتسني أداء املؤسسات 

  2 يلي: عرف ابللوجيستيك و قد مسي نظرا لتميز هذه الفرتة مباي

  اإلنتاج و إمهال الزبون؛توجيه املؤسسة رؤيتها حنو تعظيم 

 تقدمي خدمات أقل للزابئن مع حتسني جودة املنتجات ؛ 

 . الطلب أكثر من العرض 

 (: 1973) اهلياكل التنظيمية  استحداثمرحلة .3

تطلعات و متطلبات املؤسسات  على  كان  لتطور األوضاع االقتصادية و السياسية األثر األكرب 
على مستوى كل مؤسسة  و هذا ما  أدى  إىل  ظهور نوع من فكان البد  من ترشيد عملية الشراء 

 3طويلة األجل، و عالية  التخطيط، و من مميزات هذه الفرتة : االرتباطات

 البرتول؛أسعار  ارتفاع 

 املصنعة.النصف  أسعار املواد ارتفاع 

 مرحلة ظهور مسؤوليات جديدة :.4

و اليت أصبحت  اللوجيستيات  متيزت  هذه املرحلة إبلقاء مسؤوليات جديدة على كاهل  إدارة 
مصادر  و احلفاظ على الطاقة، اقتصادو اجات املؤسسات أبقل تكلفة ممكنة،جمربة على توفري و إشباع ح

طيط لعملية التشغيل من التخ االنتقالو    مما أدى إىل ظهور أساليب جديدة و حديثة إلدارة املواد التوريد
و املسبق و هذا متاشيا مع األوضاع اليت كانت   التسويق إىل التخطيط طويل األجل احتياجاتيف ضوء 

 : يفيما يلسائدة و اليت تتمثل 

                                                             
وىل ، ، دارة املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان ، الطبعة األ عمال اللوجيستيةدارة األإعزام ،  أمحد علي فالح الزعيب ، زكراي 1

 . 32، ص 2012
 .32 ص ،املرجع نفسه  ، عزام  أمحد راي علي فالح الزعيب ، زك2
 .32، ص  املرجع السابقعلي فالح الزعيب ، زكرايء أمحد عزام ، 3
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  1تقرار الظروف االقتصادية عامليا؛سإعدم 

  ؛ أسعارها ارتفاعمشاكل نقص مصادر الطاقة و 

 عار املواد و املنتجات الصناعية سأ ارتفاع. 

 عمال اللوجيستية دارة األإنشطة أمرحلة تكامل .5

نشطة التسويق أالربط بني  اليت تقوم علىعمال اللوجيستية دارة األإنظمة أتتجه املؤسسة عند تكامل 
هداف اليت وجدت من جل حتقيق األأتباع نظام موحد للنقل و التخزين يف املؤسسة من إ إىل نتاج،و اإل

ظام التوزيع و مع توحيد ن  و العمالء  الزابئن الحتياجاتبيعتها، و تلبية لفت طتخاجلها املؤسسة مهما أ
 2:ى إىل تكامل نشاط اللوجيستيات هيبينهما، و األسباب اليت أد التوريد و التنسيق

 تداخل أنشطة التوزيع املادي وإدارة املواد ؛ 

  تقليل اجلهود و ختفيض التكاليف نتيجة توحيد نظام التخزين و نظام حتريك املواد و املنتجات يف
 املؤسسة؛

 االتصالو  التوريد مع توحيد عناصر التنسيق التوزيع و عملية   على كل من عملية متطلبات الرقابة  
 بني األنشطة املكونة لكل منهما؛

 اج و التسويق .املساعدة  على الربط  بني نشاط اإلنت 

 تعريف األعمال اللوجيستية : 1.1.2

العمالء من خالل أتكيد  احتياجاتيقصد ابألعمال اللوجيستية تلك العمليات املتواصلة ملقابلة  
و ختزين   جتميع األنشطة اليت هلا عالقة بتدفق  أيضا اللوجيستية هيو .توافر املنافع املناسبة للعميل املناسب

 3ىل نقاط االستهالك .إالسلع و اخلدمات وإدارهتا من نقاط املصدر 

:  " رتح تعريف مصطلح اللوجيستيك أبنه، جلنة مجعية التسويق األمريكية املسؤولة تق1948 عام يف
 " 4 االستعمال.أو  االستهالكحركة و مناولة البضائع من نقطة اإلنتاج إىل 

                                                             
 .30، ص  مرجع سبق ذكره راهيم،إبخالد ممدوح 1
 .32، ص  مرجع سبق ذكرهعلي فالح الزعيب ، زكرايء أمحد عزام ،  2
 .11، ص2006سكندرية ، إ، الدار اجلامعية ،  عوامل اجلدارةختطيط النقل و سياساته ، الفعاليات و شريف حممد ماهر ، 3

4  Pierre MÉDAN, Anne GRATACAP, Logistique et supply chain management, Intégration, 
collaboration et risques dans la chaîne logistique globale, Dunod, Paris, 2008,p09. 



 الفصل الثاين:  تطور تطبيق املسؤولية االجتماعية على األعمال اللوجيستية    
 

75 
 

عرف  1962األمريكية عام   ابلوالايت املتحدة  جملس إدارة األعمال اللوجيستية حسب  
" إن األعمال اللوجستية هي العملية اخلاصة بتخطيط و تنفيذ  و رقابة  كالتايل :االعمال اللوجيستية  

التدفق و التخزين  الكفء و الفعال للموارد اخلام و السلع النهائية و املعلومات ذات العالقة و ذلك من 
 1 حتقيق متطلبات إرضاء العمالء ." بغرض االستهالكمكان اإلنتاج إىل مكان 

مال اللوجيستية على أنه نشاط يتعامل مع أنشطة حتريك املخزون مبا ميكن تعريف نشاط األع كما
النهائي هذا  االستهالكعند مرحلة  انتهاءيؤدي إىل تدفق املنتج بداية من مرحلة شراء املادة اخلام و 

ابإلضافة إىل إطار املعلومات الذي يضمن توفري املنتج النهائي للعمالء مبستوى مقبول من اخلدمة و بسعر 
اإلداري  االجتاهإال أن  ،ميكن أن تعترب أنشطة النقل و التخزين مثال عن  األنشطة احلديثة و ال ،قولمع

 . 2احلديث متثل يف الربط بينهما للتوصل إىل وظيفة متكاملة و هي وظيفة اللوجيستيات

متضمن بدوره كل العمليات   (II -01)إذ ميكن تلخيص مفهوم األعمال  اللوجيستية يف الشكل 
 الذي يشمله املفهوم:

 عمال اللوجيستية: مفهوم األ(II -01)الشكل 

 املعلومات                                             

                                                                       لزبون ا                                                                                           
 املورد

 دارة املوادإ                 ملادة     ا                

 
Source :Alexandre .K.SAMIE , stratégies logistiques, dunod,PARIE,2001,p 04 . 

أن  مفهوم األعمال اللوجيستية حيقق مشوليته جملموعة  ترى (II -1) إن الباحثة من خالل الشكل 
الزبون إبعادة حتويل املادة اليت مت توريدها من املورد  احتياجاتمن العناصر و اليت ميكن حصرها يف تلبية 

أو خارجية للمؤسسة على  و حتصيلها من مصادر إما داخلية اكتساهبامن املعلومات اليت حتكم  انطالقا،
 . و تصنيعها  إىل توزيعها   ء و تركيب املشرتايتمستوى  املراحل الثالثة بداية من الشرا

                                                             
 . 20، ص 2003،  )د.م.ن(، ، الدار اجلامعية ،  عمال اللوجيستيةدارة األإمقدمة  يف دريس ، إاثبت عبد الرمحن 1
 . 17، ص  ، )د،س(إسكندرية، دار الفكر اجلامعي ،  دارة اللوجيستياتإ، حممد عبد العليم صابر 2

 التوزيع                    التركيب          المشتريات
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 أسباب عوملة مفهوم  األعمال اللوجيستية 1.1.3

األعمال  رانتشاإن وجود  جمموعة من العوامل اليت هلا عالقة بنشاط املؤسسة  قد ساعدت يف  
ستبدال نظامها اإلداري التقليدي بنظام جديد يتميز االلوجيستية، إذ دفعت العديد من املؤسسات إىل 

ما بتكامل أنشطته التسويقية و اإلنتاجية يف النظام اللوجيسيت  إذ ميكن  حصر  أهم  هذه العوامل يف 
 :يلي

 : االستهالكتغري أمناط  -أ

، إىل ة عدد السكان يف املناطق احلضريةو ما ترتب عنه من كثافلقد أدى النزوح الريفي إىل املدن 
و بنوعيات متعددة ذات جودة عالية مما  ،و لكن بكميات كبرية ةأماكن  بيع حمدوديف تركيز عملية التوريد 

 1تكاليف التخزين  لسد حاجات  السوق ابلتشكيلة املطلوبة . ارتفاعأدى إىل 

 تج: نالقيمة املضافة للم -ب

، و وفائه الكتسابحتقيق قيمة للزبون  إىلؤسسة من خالل تعدد اخلدمات و املنتجات تسعى امل
على عنصر القيمة املضافة من خالل  الرتكازهاهذا ما  أكسب لألعمال اللوجيستية أمهية عظمى 

 2 صال املنتج على أحسن طريقة و أبقل تكلفة.يالعمليات املتكاملة من أجل إ

 أمناط التوزيع: يفالتغري  -ج

  ابلكامل املنتجون حنو التخلص من أعباء التخزين و حتويلها  اجتاهيعكس تغري أمناط التوزيع إىل 
أبحجام     ابالحتفاظحنو املوردين، و قد ترتب عن ذلك زايدة أعباء هؤالء املوردين حيث أصبحوا مطالبني 

 3.تنظيمه و التوريد سرعة لضمان    كبرية من املخزون و الرقابة على عمليات النقل و التوزيع

 جناح عملية اللوجيستيات يف املنظمات العسكرية : -د

و هي   شهدت األعمال اللوجيستية أول ظهور هلا يف  أكرب منظمة من  املنظمات احلكومية 
فقد مت  و نظرا هلذا  و املعدات و املؤن،اليت كانت تقوم بتوزيع و نقل آالف من األفراد  ،املنظمة  العسكرية

 . 4و التوزيع هلا   من أجل توريد املؤسسة االقتصاديةن املؤسسة العسكرية إىل املؤسسة نقلها م

                                                             
 .17، ص مرجع سابق، حممد عبد العليم صابر  1
 . 35ص ، مرجع سبق ذكرهعلي فالح الزعيب ، 2
 . 08، ص 2010، الطبعة األوىل ،  ر، املكتبة العصرية للنشر و التوزيع ، مص دارة اللوجستياتإم ، غنيد حممد أمح3
 .08،ص  نفسه املرجع 4
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 اللوجستيةاألعمال وظائف   1.2

النشاط  ابعتبارها ،مؤسسة أيأصبحت العملية  اللوجيستية ذات أمهية و  قيمة كربى داخل  
تقتصر على أتدية نشاط دون آخر  مل تعد عمال اللوجيستيةذن األإالشامل و املتكامل لكافة الوظائف ، 

 بل مشلت كافة األنشطة .

 مكوانت العملية اللوجيستية :  1.2.1

به ،  االستهانةإن التوصل إىل  مكون أساسي للعملية اللوجيستية أمر حساس ذو أمهية و ال جيب  
معظمها  تليسو خاصة أنه  ده،دلكن تعدد املؤسسات و طبيعة نشاطاهتا و كياهنا اإلداري كان وراء تع

و     خاصة قسمي التسويق و ،و غالبية املؤسسات تدجمه مع األقسام األخرى صمتتلك قسم لوجيسيت خا
إال أنه ميكن إعطاء املكوانت األساسية هلذه العمليات إبعطاء مكون واحد ميكن إمجاله يف معظم  ،اإلنتاج

 .اطها و هدفها الذي  وجدت من أجلهاملؤسسات على غرار نش

  متمن املعلومات اليت قد  انطالقاأن  املؤسسة تزود قسم اإلنتاج  جند (II -02) الشكلإذ من 
   حسب   و هذا  املالية  املوارد  أو  البشرية  املوارد  سواء  املوارد الطبيعية  أو  عليها   التحصل

أو خمتلف األقسام األخرى و هذا ما يعرف  ابملدخالت اللوجيستية اليت تعترب أول  القسم  احتياجات
 تسعى إىلمؤسسة  أيو اليت تسعى إىل حتقيقها  ،للعمليات من أجل حتقيق خمرجات لوجيستية انطالق

      ناسباملنفعة يف الوقت و املكان، توفري الطلبيات للزبون يف الوقت امل من خالل  حتقيق امليزة التنافسية
 لى شكل  أصول لتمويل اللوجيستيك.و املكان املناسب ابملقابل يتلقى القسم نتيجة هذه العمليات ع

إذن إن عملية أنشطة شراء املواد املواد اخلام و جتميع و نقلها إىل مراكز التصنيع يف املؤسسة و 
طالق من املعلومات املتحصلة عليها الداخلي من املنتجات املتوفرة يف املخازن و ان اإلمدادحتويلها بفعل 

من احمليط اخلارجي متكننا من احلصول على منتجات أو خدمات لفائدة العمالء الدائمني أو املؤقتني أو 
الفئات املستهدفة ، و هذا من خالل توفري طلباهتم مع خدمات ما بعد البيع انطالقا من عمليات النقل  و 

ة اليت هلا عالقة مع قسم اللوجيستيك ، الذي يعترب املكمل األساسي التنظيم و التنسيق مع خمتلف األنشط
 لبقية األنشطة األخرى .

 

 



 الفصل الثاين:  تطور تطبيق املسؤولية االجتماعية على األعمال اللوجيستية    
 

78 
 

 : مكوانت العملية اللوجيستية (II -02) الشكل

 خمرجات اللوجيستيك التسيري اللوجيسيت للوجيستيةااملدخالت 
 املوارد الطبيعية .1

 
 املوارد البشرية .2

 
 املوارد املالية .3

 
 

 املعلومات .4

 
 إجراءات

 األعمال اإلدارية
 

 املراقبة التنفيذ التخطيط
 

 الزبون                                                                املورد
 
 
 

 حركة املعلومات
 املشرتايت-خدمة العمالء   -
 بعد البيع خدمة ما -توقع الطلب      -
 النقل .–توزيع املعلومات   -
 التنظيم -

 امليزة التنافسية .1

 
          منفعة يف الوقت .2

 و املكان.

 
 حركة كفئة حنو الزبون .3

 
خمصصة  أصول .4

 للوجيستيك

 العمليات اجتاه

Source :Allexandre K.SAMII ,op.cit., ,P06. 

إىل  خمرجات لوجيستية  كما خطط له عالوة على ذلك  فإن عملية حتويل املدخالت اللوجيستية  
         و التنفيذ   فإهنا تستند يف طبيعتها على عملية التخطيط  و ابلكفاءة اليت حتافظ على والء العمالء

من املورد وصوال إىل الزبون شاملة يف ذلك تسيري املخزون الذي يعترب املكان اليت مت فيه  انطالقاو املراقبة 
ة و املنتجات التامة على أحسن صورة و شاملة بذلك حتقيق خدمة للعميل ، و ترمجة ختزين املادة األولي

 توقعات الطلبيات ، و توفري خدمة ما بعد البيع ، النقل ، توزيع املعلومات و تنظيمها .

 المخزون

 مادة اولية محزون قيد التفيذ منتجات تامة
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ميكن التحقق من جودة و جتاوب املدخالت اللوجيستية مع الظروف و األوضاع اليت نشطت فيها  
اللوجيسيت ، و هو   االحنداروقوعها ، و الذي يتمثل يف  ابحتماليةمنوذج التنبؤ  م ابستخدااملؤسسة 
 كالتايل: 

 الدالة اللوجيستية :(II -03)الشكل  

 
( 03/05/2014)املرجع : الدالة اللوجيستية ، ويكيبيداي ، منشورة على املوقع اإللكرتوين، آخر زايرة للموقع 

 20:05بتوقيت 

  ar.wikipedia.org/wiki/دالة_لوجستية 

جند أن املؤسسات تستعمل الدالة اللوجيستية لقياس تكلفة املخرجات من  (II -03)من الشكل  
نهاية ، أما  لالدالة اللوجيستية هي دالة أتخذ املدخالت من سالب ااملوارد املشتغلة و هذا لقياس 

 f(z)عن املتغريات املستقلة يف حني ميثل  Z  ربوواحد ، إذ يع 0املخرجات كون دائما حمصورة بني 
 جملموعة من املتغريات املستقلة. ملخرج معني االحتمال

 أنشطة األعمال اللوجيستية :  1.2.2

متدت العملية اللوجيستية لتشمل جل األنشطة اليت تقوم هبا، فبينما كانت تتوقف األعمال ا
كافة األنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة، و هذا مما يزيد اللوجيستية على عنصر النقل فقط أصبحت لتشمل  

 من أمهيتها.

من خالل مكوانت العملية اللوجيستية يظهر لنا بوضوح األنشطة املتداخلة اليت تعين هبا العملية  
اللوجيستية و اليت من خالهلا ميكنها  إبراز العالقة املتداخلة بني خمتلف املدخالت اللوجيستية و 
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ابلطلب و حىت  ؤالتنبا  يؤدي بنا إىل إمداد األنشطة املكونة لألعمال اللوجيستية من بداية املخرجات، م
 تداخل األنشطة .بوصول املنتجات التامة الصنع إىل املستهلك النهائي، و هذا ما يسمى 

كانت   ،لذلك وطبقا هلذه األنشطة جند أن  األعمال اللوجيستية نشاط يتكون من أنشطة أساسية 
على الرغم من تشابك األنشطة  مال اللوجيستية إىل أنشطة كمالية.السبب األول  وراء حتول  األع

ذ أن األنشطة إو أنشطة كمالية أو معاونة،    اللوجيستية فيما بينها، إال أنه  هناك  أنشطة أساسية
و تعد هذه  األنشطة و يف كل مؤسسة . األساسية تتم ممارستها بصفة عامة يف القناة اللوجيستية 

هبا خاصة أهنا العمود الفقري يف املؤسسات اليت  االهتماماللوجيستية أحد املوضوعات احليوية اليت تزايد 
 هدفها خدمة العمالء و حتقيق ميزة تنافسية .

 األنشطة األساسية لألعمال اللوجيستية : -أ

مؤسسة مهما كانت  أييف  أن األنشطة األساسية هي أنشطة يتم ممارستها بصورة دورية  ابعتبار 
     احلساسة النقاط  من ما متسه    خالل من  متثل قلب العملية اللوجيستية    األنشطةهذه   طبيعتها و

 :إذ  ميكن حصر هذه األنشطة فيما يلي .و اليت تعكس جودة أداء املؤسسة 

 : حتديد الطلب .1

 
يتضح حاليا أبن املؤسسة تسعى إىل حتقيق االستقرار و اكتساب األرابح و ذلك من خالل   

 :1كسب والء الزبون و هذا أوال برتمجة املعلومات اليت حتصلت عليها و املتعلقة ابلعمالء مثال منها 
 

 اإلملام ابألسباب اليت دفعت ابلعميل إىل طلب السلعة أو اخلدمة ؛ 

  أساليب استخدام السلعة؛معرفة نواحي و 

 البحث و حتليل أساليب الشراء عن العميل ؛ 

 حتديد الكمية اليت عادت يشرتيها العميل؛ 

 معرفة األصناف البديلة اليت ميكن أن يتحصل عليها العميل من السوق؛ 

 حتديد القدرة املالية من خالل معرفة الدخل القابل لإلنفاق لدى العميل ؛ 

 
                                                             

 .206،207،ص ص 2002، ،دار املسرية للنشر و التوزيع ، األردن ، الطبعة األوىل إدارة اجلودة و خدمة العمالءخضري كاظم محود، 1
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 كون يف متناول مجيع عمالء الفئة املستهدفة ؛معرفة األسعار اليت ت 

 حتديد العوامل املؤثرة يف قرارات الشراء عند املستهلك؛ 

 . حتديد سلوك العميل يف قابليته لتخزين السلع املعروضة 

عملياهتا التقليدية اليت  استبداليعود مفهوم والء الزبون إىل سعي املؤسسات املختلفة مؤخرا إىل  
         ، والء الزبون اكتسابإىل تعظيم أرابحها ببيع ما مت إنتاجه إىل عمليات هبدف  تسعى من خالهلا 

       اقرتاحميكن  و خلق طرق و مناذج جديدة مبنية على أساس تكامل خمتلف مصاحل و عمليات املؤسسة.
اليت قدمها مفكري التسويق، على الرغم من أن املفكران  االقرتاحاتتعريف والء الزبون من جمموع 

دراسة  300مفهوم جملموع  53قد أحصيا  1978يف عام  (chesnut)و شسنت ( jacoby)جاكويب
ميكن تعريف وفاء الزبون  على معيار وفاء الزبون فإنه  ابستخدام. إال أن 1دون إعطائهما تعريف شامال

مييل إىل شراء أصناف معينة من مصادر أو  جهات معينة بعد أن   : " هو الزبون الذي يفضل ، أوأنه
          من  انطالقا. إذ أنه  ميكن أن نقيس وفاء الزبون 2"توصل إىل  قناعة أبن  هذه اجلهات تليب رغباته 

من نصيب املؤسسة من مشرتايت الزابئن ،  انطالقافرتة تعامل  الزبون مع املؤسسة و يتحدد أيضا  امتداد
   و قدمنتج قد مت عرضه من قبل املؤسسة .  أيإذ أنه ميكن حتديده أيضا من خالل تقبل الزابئن شراء 

 قسم الزابئن إىل قسمني مها :

 اليت تنتج هذه  املؤسسة، و لكنهم ليسوا أعضاء يف األفراد املتأثرون ابلسلعة : و هو الزابئن اخلارجيون
السلعة، و تضم هذه الفئة من الزابئن العمالء الذين يشرتون السلع، و منظمات اجلهاز احلكومي و غري 

 . 3ذلك، و الذين يتأثرون بسبب عدم أمان السلعة ، أو إضرارها ابلبيئة 

 4:ميثل األفراد العاملون يف املنظمة ذاهتا و هم  الزابئن الداخليون: 

  و التشغيلية ؛ اإلنتاجيةالعاملون يف اخلطوط  و احملطات 

 نشطة التسويقية يف املؤسسة ؛العاملون يف حقول األ 

  املوارد البشرية ؛ إدارةالعاملون يف حقول 

  املالية ؛ األنشطةالعاملون يف حقول 

                                                             
ردن ، الطبعة ، كنوز املعرفة ، األ ء الزبون و أثرها على  سلوك املستهلكالسياسات و برامج و محد جمدل ،رابن أمني ، أمعراج هواري ،1

 . 31، ص  2013األوىل ، 
، مكتبة العبيكان ، السعودية ،  طرق كسب الزابئن ) كيف تكسب ثقة الزابئن و حتافظ عليهم (رمنازي ، مين األأجيل غريفن تعريب 2

 .15، ص2001
 .16، ص 2002، دار عالء الدين للنشر و التوزيع و الرتمجة ،سوراي ، الطبعة األوىل ،  كيف ختطط جودة أعمالكرعد حسن الصرن ،  3
 .208، ص 2002، األردن ، الطبعة األوىل ، ، دار املسرية للنشر و التوزيع  إدارة اجلودة و خدمة العمالءخضري كاظم محود ،  4
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  املذكورة . األنشطةكافة العاملون يف املؤسسة يف غري 

 : النقل.2

                 النشاط الذي يتم به حتريك املواد  ابعتبارهيعد نشاط النقل قلب العملية اللوجيستية  
و املستلزمات من املوردين إىل املؤسسة و ما زاده أمهية اخلسائر املادية اليت تتمثل يف التكلفة الزائدة له إما 

 .النقل اخلسائر اليت تتمثل يف البضاعة نتيجة حلدوث تلف يف وسائل

كما ميكن تعريف النقل على أنه "كل الطرق و الوسائل اليت ميكن بواسطتها نقل مستلزمات  
وسيلة النقل املناسب، و الطرق اليت سوف  اختياراإلنتاج أو املنتج النهائي، إذ أن إدارة نشاطه هتتم بعملية 
 1" املستخدمة.تسلكها هذه الوسائل، و حتقق احلمولة الكاملة للوسائل 

 و لقد حظي  مفهوم النقل اللوجيسيت أبمهية كبرية على غرار األنشطة األخرى نظرا إىل :

   و نوع  وسائل النقل  ابختيارالتأثري  على األنشطة املكملة له: وظيفة النقل تتعامل مع املسائل املتصلة
    2منظمة صناعية جند أن مشاكل النقل إىل الداخل أيالشحنات و معدات النقل ، و يف 

  إما من طرف األفراد أو  استخدامهاالتأثريات البيئية : تتسم عملية النقل مبخلفات بيئية نتيجة لكثرة
 .املؤسسات عامة مما جعل منه نشاط ذا ضغط كبري على البيئة و ضغط على اجملتمع 

 فاضهاخن  أو تطوير يف اجلودة ووفرة البضائع ، و توفريها بسرعة تدفق املعلومات مع ثبات السعر          
 .3نتيجة لكثرة السلع احملمولة و توزيع تكلفتها بني الوحدات املنتجة 

و بشكل عام فإن إلدارة املؤسسات بدائل رئيسية يف تصميم األساس لقدرهتا يف جانب النقل و 
 4 هذه البدائل ميكن إدراجها ابآليت:

 إمكانية جيدة و خاصة من املعدات املمكن شراؤها أو أتخريها؛ 

  عقود خاصة و حمدودة ميكن أن ترتب مع املختصني ابلنقل لتجهيز عقد اخلدمة حلركة املنتجات و املواد
 دودة ؛احملاألولية 

                                                             
 .22، ص 2003، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ،  ، أساسيات إدارة املواد و اإلمدادعبد الغفار حنفي ، رمسية قرايقص 1
 .42، ص 1983، دار النهضة العربية بريوت ،  دارة الشراء و التخزينإعلي شريف ، علي شرقاوي  2
 . 13ص  مرجع سبق ذكره ،شريف حممد ماهر ،، 3
، 2007وىل ، ردن ، الطبعة األ، دار املناهج للنشر و التوزيع ، األ عمال الدوليةدارة األإالصميدعي ، ردينة يوسف ،حممود جاسم  4

 .227ص
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  إن املؤسسة تستطيع أن تتبىن أية خدمات لشركة نقل خمولة أو لديها سلطة قانونية و خربة ميكن أن
اللوجيستيات كلما حدث  إدارةتطوير يف فن  أننقول  أنتقدم عروضها يف النقل و بكل مما يدفعنا 

 تطوير فلنقلي اجلودة . 

و هذه ،و بشكل عام فإن إلدارة املؤسسة بدائل رئيسية يف تصميم األساس لقدرهتا يف النقل   
 :1 يفالبدائل ميكن إدراجها 

 ؛إمكانية جيدة و خاصة من املعدات املمكن شراؤها أو أتخريها 

  أن ترتب مع املختصني ابلتنقل لتجهيز عقد اخلدمة حلركة املنتجات و عقود خاصة و حمدودة ميكن
 ؛املواد األولية

 املؤسسة تستطيع أن تتبىن أية خدمات لشركة نقل حمولة أو لديها سلطة قانونية و خربة ميكن أن  إن
 تقدم عروضها يف النقل و بكلف حمدودة . 

 حتفاظ به :إدارة املخزون و اال.3

و دوره   إدارة املخزون يف املؤسسة برر دور ، طلباهتمإن التكيف مع تزايد عدد السكان و تلبية 
         املؤسسة ابملواد األولية و خاصة يف األزمات االقتصادية اليت أصبحت احتياجاتالكبري يف تغطية 

  ع العديد من املؤسساتتشهدها معظم الدول يف النصف الثاين من القرن العشرين ، و لكن  بينما تنتف
يف          ،اكتساحهو مما أدى  إىل سيطرهتا على السوق   من هذه األوضاع نتيجة حلسن تسيري خمزوهنا ،

 . األوليةمن نقص املادة  أخرى  املقابل تعاين  مؤسسات

وجيزة ما حيتاجه العميل من مستلزمات إنتاجية بصورة دورية يف فرتة زمنية  أن توفرإذ أنه ال ميكن 
 .احتياجاهتمو تلبية  طلباهتمدون خمزون لذا تبني أن على املؤسسات الوفاء لزابئنها بتوفري 

 2 ابملخزون هي: االحتفاظ أهم أسباب

 مواجهة تقلبات العرض و الطلب و حاالت عدم التأكد؛ 

 مواجهة حاالت عدم التوافق بني العرض و الطلب؛ 

 اليت أتيت يف أوقات غري متوقعة؛ مواجهة حاالت الطلب اليت تفوق املوقع أو 

  أتخر وصول البضائع؛ احتمالمواجهة 

 جتنب أتخر تسليم البضاعة للعمالء؛ 

                                                             
 ..227ص ،  املرجع نفسه 1

، ص 2003وىل ، ، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان ،الطبعة األإدارة املخزون و املواد ، " مدخل كمي " حممد حممود مصطفى ،  2
12. 
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 االستفادة من مزااي اخلصومات السعرية عند الشراء بكميات كبرية؛ 

  تلك األسعار؛ ارتفاعاألسعار يف حالة توقع  اخنفاضشراء بعض البنود عند 

  عليها؛شراء البنود اليت يصعب العثور 

 تدنية تكاليف النقل؛ 

 مواجهة حاالت الطوارئ؛ 

  مستوى العمليات. استقراراحلفاظ على 
 ة  لألعمال اللوجيستية:املساعداألنشطة التكميلية  -ب

مساعدة لألنشطة  يوجد أنشطة أخرىاليت تقوم هبا املؤسسة إضافة إىل ما سبق  بني األنشطةمن 
 و اليت تعكس لنا جناح املنتج على صيغته..يف صبغته يربز جناح املنتج إذ األساسية، 

 :املخازن.1

مكان مناسب ، مهيأ  يفيعرف املخزن أنه متسع من املكان اليت توفره املؤسسة لتخزين موادها  
  أو استغاللهو   تشغيله  ابنتظارمنة ، آحسب طبيعة منتجها ، جمهز ، و هذا حلفظ املخزون بطريقة 

، أنه   ضمن مستوايت األعمال اللوجيستيةمما يعكس لنا هذا النشاط أمهية كبرية ، 1لزابئن على اتوزيعه 
مواقعها املناسبة ، إىل  اختياريتضمن إدارة املساحات الكبرية اليت تتوفر عليها  املؤسسة حلفظ املخزون و 

ن داخل ، الفحص ، الشحاالستالمجانب التنظيم الداخلي للمخازن، أماكن التخزين الداخلية، مناطق 
 2املخازن.

املنتجات النصف املصنعة مع املوارد األولية، يفتح فرصة أمام املؤسسة لتطوير  متوقعإن توازن 
أكرب للمنتجات دون  استغاللمنتجاهتا يف أقصر وقت ممكن نظرا لتنظيم و ترتيب املخزون مما ميكنهم من 

 إهدار الوقت يف عملية نقلها و البحث عنها .

عالقة  ذي لهال، و نشاط الشراءب مسؤوليات وظيفة التخزين ترتبط  د  أنو من جهة أخرى جن
و لتحقيق أهداف عملية اللوجيستيك من خالل عملية التخزين البد أن نقوم  مباشرة يف عملية التخزين،

 :مبجموعة من الوظائف على مستواها و هي كالتايل

                                                             

 .95ص ،1978، منشورات وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي ، دمشق ،  التخزين و املناولة و التصنيفعلي السيد ،  1
، ص 2006سكندرية ، ، دار الفكر اجلامعي ، اإل مداد و التوزيعدارة اإلإمحد حسان ، أمساعيل حممد السيد ، حممد توفيق ماضي ، حممد إ2

24 . 
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 :تشري مسؤولية التخزين إىل عملية تعريف و وصف األصناف املكونة للمخزون، من خالل التمييز
فهرس لألصناف أو قاموس لتمييزها ، و يف بعض املؤسسات جند أن جزءا  اعتمادالعاملني هبا إىل  اعتماد

 :1من هذا العمل يتم بواسطة إدارة التصميم أو إدارة التخطيط و وضع املستوايت كما
 بداية العمليات املخزنية ، فهي تستلم كافة املواد من السلع و  االستالمتعد مسؤوليات : االستالم

و توجيهها أالت و اآل األوليةابلنسبة للمواد  اإلنتاجملوقع  إلرساهلا، انتظارا  أوليةآالت و معدات  و مواد 
 للزابئن كبضائع جاهزة.

 األعطاب  اكتشافورية للمخزون ، و هدفها : تتعلق مسؤولية التفتيش بعملية الفحص الد التفتيش
 2املوجودة على مستوى املواد املخزنة .

  : ة األصناف املطلوبة ، و هي هلا عالق اختبارالطلبات و  استالمهي  عملية اإلصدار و اإلرسال
 احلاجة لذلك . استدعتو شحن البضائع و تفريغها كلما  بعملية التعبئة و التغليف ، 

 : و هي تلك املستندات الذي يسجل فيها وضعية و مستوى املخزون يوميا أو سجالت املخزون
 حسب فرتات حسب ما تقرره املؤسسة.

 : نعين ابملراقبة على املخزون املعاينة الفعلية املستمرة للتعرف على مستوايت الرقابة على املخزون
  السجالت الدفرتية أواملخزون و األصناف ، و يتم إما عن طريق اجلرد الفعلي أو ابلرجوع إىل 

 . 3 تسجيالت احلساابت اإللكرتونية
 : و األصناف   اهلدف من عملية اجلرد املراجعة الدورية لكميات املخزون من املوادجرد املخزون

) عدة مرات يف   املختلفة قيد التنفيذ و تكون بصفة دورية )فرتات حمدودة و معروفة  (، بصفة مستمرة 
    و مقارنتها من السجالت السابقة من أجل تعويض يف عملها (،  املخازن ا  تستمرالعام ، خالهل

 .4أي فروق حمتملة إىلالنقص و الوصول 
 مناولة املواد :.2

 و يقصد ابملناولة حسب تعريف مجعية مناولة املواد أبمريكا أبهنا فن و علم حتريك و تغليف 

                                                             
 .489ص )د،ت(،، دار  النهضة العربية ، بريوت ، " الوظائف و املمارسات اإلدارية" عمالدارة األإعلي الشرقاوي ،  1
 .489، ص  مرجع السابق، علي الشرقاوي 2
 .427 ص، 1976، دار النهضة العربية ، بريوت ، إدارة املشرتايت و املخازنمصطفى زهري ،  3

، دار حامد للنشر و التوزيع ، األردن ، الطبعة الثانية  الرايدة و إدارة األعمال الصغريةفايز مجعه صاحل النجار ، عبد الستار حممد العلى ،  4
 .166 ص،2010
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املوجهة  األولية، مما يستوجب التعامل حبذر و رشد مع املواد 1ختزين املواد أبي شكل من األشكال  
 وسائل النقل املتجهة حنو املستهلك النهائي. استعمالأثناء  لإلنتاج أو املنتجات التامة الصنع

              ع على وسائط النقل ئ"ذلك النشاط الذي ينتج عنه حتميل املواد و البضا بذلك املناولةو 
 "  2 أو التسليم أو التخزين أبدوات و طرائق معينة. االستالمأو تفريغها لغاايت 

    و البضائع من موقع آلخر و ذلك املنتجات،إذ أن عملية املناولة تشري إىل عملية حتريك 
ألحد أوامر التشغيل من إدارة التوزيع املادي أو إدارة املواد أو إدارة حركة املخزون  لالستجابة

  يف جماالت اإلنتاج و اخلدمات الصناعية  االلتزاماتعلى غرار املناولة الصناعية على أهنا مجيع 3لية.الداخ
  ، خدمات ( اليت تنشأ بني مؤسستني أو أكثر طبقا للعقد املتفق عليه و امللزم املنتجات ) مكوانت 

          املوارد و  استغاللايدة العالقة و خدمة املنافع املشرتكة ، من أجل ز  استمرارللطرفني مبا يتضمن 
الطاقات اإلنتاجية ، أي أنه أحياان تلجأ املؤسسة إىل مؤسسة أخرى متعاقدة معها من أجل تشكيل 

 4شبكات من الصناعات لتوسيع النشاط املنجز . 

 :  الشراء.3

للمنتج  احتياجاهتاقد ركزت معظم املؤسسات على عنصر الشراء وخاصة تلك اليت تريد توفري  
            املؤسسة، كيفية حتقيق مكاسب، من خالل التحكم  اهتماماتبصورة دورية، هذا و يرتكز حمور 

العملية اليت توفر احلصول على السلع و املوارد من مصادر الشراء اليت تنتج داخل  ابعتبارهيف عملية الشراء 
 5.صدر الشراء اخلارجياحمللي على م القطر، و يف حاالت عديدة يفضل مصدر الشراء

يف تبيانه ملصطلحي الشراء و التوريد، فيقول أن الشراء هو احلصول على  COLTONإذ  أن 
 اختيارو  املتفق عليها، و لذلك  يتضمن الشراء إعداد املواصفات  االئتمانالسلع  و اخلدمات و دفع 

املوردين و إجراء املفاوضات و إبرام العقود و ضماانت التسليم ، أما التوريد فيتضمن الشراء و ما يتصل به 
و الفحص و الرقابة و يكون أكثر مشولية من عملية الشراء نظرا لشموله املخزون  االستالممن وظائف مثل 

                                                             
 .236، ص 1985، الدار اجلامعية ، بريوت ،  نتاجإدارة اإلعادل حسن ، 1
 .105،ص  2007 دار الراية للنشر و التوزيع ، عمان ، الشاملة ،دارة املواد و اجلودة إعالء فرج طاهر ، 2
 .297، ص 2008الطبعة األوىل، سكندرية ، إ، دار الفكر ،  التوزيع–التخزين  –الشراء  –دارة اللوجيستيات إ ،حممد عبد العليم  صابر3
اسرتاتيجي هام لدعم و ترقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة تنشيط املناولة الصناعية كخيار عاليل فتيحة ، فاطمة الزهراء عراب ، 4

ة ، ، ملتقى وطين : اسرتاتيجيات التنظيم و مراقبة املؤسسات الصغرية و املتوسطة ابجلزائر ، كلية العلوم التجارية و التسيري و االقتصادي ابجلزائر
 .06ص  ، 2013 ورقلة،

 . 99، ص  2008ردن ، ، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ، األ شرتايتدارة املإغامن فنجان موسى ، حممد عبد حسني ، 5
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ني سرعة ترمجة الطلبيات و هذا ما هناك عالقة مرونة بلذا 1السلعي و التخزين و التخلص من الفائض. 
 حيقق للمؤسسة  قدرات تنافسية.

 التعبئة و التغليف :.4

تعترب سياسة انجحة لتوريد منتجاهتا، إذ أن  انجحة،املؤسسات جمموعة تعبئة و تغليف  امتالكإن 
عملية التغليف بصورة أساسية هي أداة للتعريف ابملنتج و محايته، و من أجل عدم تعرضها إىل أي تلف 

. كانت هذا ما أوجب على أي مؤسسة 2نتيجة للظروف البيئية أو ما يتعلق أبصناف معينة عند نقلها 
و حساسية     ي و مبا يتناسب مع املعايري اليت تتماشى مع طبيعةتغليف أي منتج عند توريده لغرض محائ

 . كانت  املراد التعامل معها على مستوى أي وسيلة نقل املنتجات

 : املعلومات.5

تعرف املعلومات : " أبهنا جمموعة من البياانت املنظمة و املنسقة بطريقة وكيفية مناسبة، حبيث 
األفكار و املفاهيم اليت متكن جمموعة من البياانت اليت متت تعطي معىن خاص، و تركيبة متجانسة من 

عدة تقنيات منها احلديثة مثل احلاسوب و  ابستخدام" ، 3معاجلتها و مت ترتيبها و وضعها بشكل مفهوم
و املساحات الضوئية، أجهزة املراقبة و غريها و كل الوسائل اليت تساعد على مجع البياانت  االنرتنتطابعة 

إجراء و  ها و توزيعها بسرعة . نظام املعلومات ميثل نظام الذي يستخدم األفراد و املعدات وو معاجلت
خبصائص البياانت اجليدة  االلتزامو معاجلة البياانت و جتميع املعلومات شريطة  سياسات التشغيل لتجميع

 .4اإلدارةاليت أسلفتها إليها نظام املعلومات مبتطلبات 

فهناك معلومات اسرتاتيجية تكون على املدى  ،إىل أخرى إدارةإذ ختتلف أنواع املعلومات من  
و البياانت         العليا و اليت تعترب مستوى اسرتاتيجي متعلق ابألهداف اإلدارةالطويل و حتتاج إليها 

لتنفيذ القرارات  الوسطى تعترب معلومات تكتيكية هتدف اإلدارةأما املعلومات على مستوى  العامة،
و دقيقة و متكررة     االسرتاتيجية، على خالف املعلومات التشغيلية فهي تتميز بكوهنا تكون مفصلة

س و هدفها تشغيلي، مت    التنفيدية اإلدارةبصفة مستمرة، تتمبز ابلتجديد لكوهنا تكون على مستوى 
 النشاطات و العمليات اليومية .

                                                             
 .  18، ص 1999سكندرية، إ، مؤسسة شباب اجلامعة، ول العلمية للشراء و التخزينصاألصالح الشنوين، 1
 .  24، ص  مرجع سبق ذكرهمحد حسان ، أمساعيل حممد السيد ، حممد توفيق ماضي ، حممد إ2
، ص  2009و التوزيع  األردن ، ، دار حامد للنشر  التحدايت و التقنيات و احللول :إدارة املعرفة  مصباح ، إمساعيل طيطي ، خضري3

20 . 
 .30، ص 1996، املكتبة األكادميية ، القاهرة ، الطبعة األوىل ،  نظم املعلوماتحممد هنال سوراي ،  4
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 النموذج العام لعناصر نظام املعلومات (: II -04 )الشكل

، دار الكنوز للمعرفة العلمية  نظم  املعلومات التسويقيةفريد كورتل ، حكيمة حلمر ، املرجع: 

 .61ص، 2011و التوزيع ، األردن ، الطبعة األوىل ،          للنشر

يوجد ثالث نشاطات أساسية يف نظام املعلومات و اليت تعمل على إنتاج  ( II -04 )من الشكل
 1القرارات و هذه النشاطات هي: اختاذليها املنظمات للمساعدة على إو اليت حتتاج  ة،املعلوم

 ؛عناصر املدخالت : مجع املادة اخلام من  البيئة الداخلية و اخلارجية للمؤسسة 

  ىل شكل قابل إ(: حتويل املادة اخلام اخلالرتتيب ، الفرز ، التصنيف ،... احلساب،املعاجلة ) عمليات
 ؛للفهم و مليب لطلبات الزابئن

  ىل العناصر إعناصر املخرجات : يعمل على نقل البياانت اليت متت معاجلتها. 

 هذه النشاطات الثالثة تساعد املدراء يف العديد من النشاطات مثل : إن 

 :1:ختلف أمناط  املعلومات يف عمليات صنع القرار كما يلي تالقرارا اختاذ .أ

                                                             
 .21، ص ذكرهمرجع سبق خضري مصباح  إمساعيل طيطي ،  1
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  اهلدف من املعلومات هنا حتديد الغاايت و رسم السياسة و حتديد  األهداف،تشكيل السياسة و حتديد
 .و التحديدات          نقاط الضعف و الفرص اهلدف ، و تكون املعلومات هنا بتحديد نقاط القوة و

  البدائل و الوسائل من خالل  اختيارالتحليل االسرتاتيجي :اهلدف من املعلومات تقليل الغموض و
 إجراء أحباث السوق .

 و              العمليات الرقابية : غاية املؤسسة من املعلومات هي  مراجعة األنشطة  و أساليب الرقابة
 تقييمها .

  إىل إجراء تقييم األداء عن طريق عملية املقارنة بني األداء مرحلة التقييم : تساعد املعلومات املكتسبة
 احلايل و عن ما سبق مع اإلسرتاتيجيات و األهداف و سياسة املؤسسة . 

 حتليل املشكالت. .ب

 التحكم و السيطرة على املعامالت و العمليات التجارية. .ج

 بناء و إنشاء منتجات و خدمات جديدة .  .د

 اجلدولة.6

برجمة سري العمل  أيعمال حمدد مسبقا، أوفق جدول  اإلنتاجتنظيم سري عملية  ةنعين ابجلدول 
ذ اجلدولة إهداف املنشودة، جل حتقيق األأابلشكل البسيط ليتم تنفيذها و ترتيبها وفق تسلسل معني من 

نتاج يف بيئات االستهالك املتعددة. و هي بيان لكمية و توقيت اإل استحقاقهنتاج و وقات بداية اإلأتبني 
هداف املؤسسة فالبد من توفر املعلومات اليت يستطيع من ألتنفيذ عملية اجلدولة بشكل حيقق  نأذ إ

 :2 يفيما يلاملؤسسة و تتمثل املعلومات  آلجلةخالهلا املسري على حتقيق ما وجدت 

 : علىفر تو عمال و املهمات جيب تاأل .أ

 وقت االستحقاق ؛ 

  العمليات ؛ وإعدادمع الوقت املعياري  األعمالسري 

 متطلبات املوارد؛ 

 مرونة املواد ؛ 

 وقت التشغيل . ةمرون 

 :األنشطة .ب

                                                                                                                                                                                   
 . 234.ص 2003، دار الفاروق لالستثمارات الثقافية ، مصر ،  املهام اإلداريةروب  ديكسون،ترمجة الطبعة الثانية ،   1
، دار اليازوري للنشر و التوزيع ، األردن ، الطبعة العربية ، إدارة اإلنتاج و العملياتغسان قاسم داود الالمي ، أمرية شكرويل البيايت ،  2

 .409ص،2008
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  كمال املطلوب ؛إوقت 

 :العاملني .ج

  توفرهم؛مدى 

  العمل؛طاقات 

  ؛األعمالالكفاءة لتغيري 

  األجورمعدل الرواتب و . 

 جهزة و املعدات :األ .د

  مراكز العمل و قدرهتا . أوطاقة املكائن 

 . توفر املعدات 

 . تكاليف العمليات 

 التسهيالت املطلوبة : .ه

 الطاقة الكلية ؛ 

 استخدام املكننة ؛ 

 تكاليف االستخدام؛ 

 . الوفرة 

 الوظائف اللوجيستية :  1.2.3

 1980عام  منتصف حول اهليكل الوظيفي هلا يف التفكري ظهرفقد  اللوجستية، اخلدمات جمال يف
 غرييت التعريف هذا. اللوجستية احلايل للتعريف وفقا ما هيكل وجود تصف اكانت معظم املؤلفات   و  ،

 وإمكاانت االقتصادية البيئة يف للتغريات وفقا أيضا ولكن اجملال، هذا يف التفكري نضج على اعتمادا
مث  ،تطور هذا املفهوم عن النامجة ،املؤسسات داخل اهليكلية التغيريات و.واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 جند (1954) لدراكر وفقا .لتنفيذها بنية أفضل على حلصولل االخمن  ،و حتديث املؤسسة البحث
 هو اخلطأ هيكل ولكن اجليد، األداء يضمن ال اهليكلة إعادة و هي أن ، اإلدارة علم يف جدا قدمية فكرة

املؤسسات من االجتاه حند مبدأ إعادة هيكلة   مما ميكن. املوجودين األفرادعن  النظر بغض الفشل، ضمان
 1.صحيحة وفقا حميطها لضمان بقائها

                                                             
  1  Laurent Livolsi, Structuration de la fonction logistique: état des lieux et proposition d’une 

nouvelle approche,revue gestion 2000,n°01,2002,vol 19,p141. 
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التكامل اللوجيستيكي الوثيق بني األنشطة حيقق مزيدا وفق للتعريف احلديث للوجيستيك يظهر أن 
ال تزال العديد من   ومن النمو و التطور يف وظائف املؤسسة إىل جانب حتقيق مزيدا من األرابح.

 اللوجستية  لعملياهتاستغالل املنفصل اال  املؤسسات  و خاصة الصغرية منها تتجه حنو

 .و تعامالهتا التجارية جناح يف عملياهتا أيو هذا ماال حيقق هلا  

 :الوظائف اللوجيستية( II -05) الشكل

   وظائف اللوجيستيك  
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Source: Michel DARBELET, Laurent IZARD, Michel 
SCARAMUZZA,L’essentiel su le Management, coprighit 
BERTI Éditions ,ALGER ,2007,5eme Edition, p127 . 

دارة التوزيع املادي ملختلف القطاعات إدارة املواد و جندده شامل إلنه إمن املنظور اللوجيستيكي ف 
و على مدى       عمالته استكمالعلى مدى يف ذلك نتاجية ، صناعية ، خدماتية (، و هذا يتوقف إ)

 العمليات اللوجيستية . الستكمالتوفر املعدات 

  الداخلية  اللوجيستيةهيكل اخلدمات  .أ

  املادي لنقلاب يتعلق ما  لكل الداخلية اللوجستية  واخلدماتالعنصر عن  هذا يف سنتحدث 

 وتشمل(.  النصف النهائي املنتج وشبه الغيار، وقطع والتجهيزات اخلام املواد) آلخر نظام من للوحدة
 على مباشرا عتماداا تعتمدو  املبيعات أو اإلنتاج مواقع بني التحويالتأيضا  الداخلية اللوجستية اخلدمات
 .للقارات عابرة كونت أن ميكن كما أهنا أحياان  األعمال؛

 اخلدمات اللوجيستية الواردة : .1

 اليت اجلاهزة شبه املنتجات أو اخلام املواد على صولمن احل املؤسسة متكن اللوجستية اخلدمات
 أخذ ألجل والنقل شراء إىل املصدر  من املوردين، مع العالقة حتسني يف دوره ويتمثل. إنتاجهايف  تاجهاحت

 الذي النهائي املستهلك طلب هو ألنه اإلنتاج دارةإب األمر يتعلق عندما املهم هو هذا و.املخزون وإدارة
 مواعيد حيث من شركاتالو  اخلدمات مقدمي على املفروضة القيود. هاحيتاج وابلتايل اإلنتاج بتشغيل يقوم

 . هلا أتثري قوي  واملرونة التسليم

 التسليم، ووقت وكمية، نوعية هي املنبع اللوجستية اخلدمات قبل من االعتبار بعني تؤخذاليت  عايريامل
 .1البيع وشروط والسعر الدفع وشروط

 اللوجيستيك الداخلي .2

نصف املصنعة من دارة و حركة املواد اخلام و السلع إدارة املسؤولة عن دارة املواد هي اإلإن إ  
دارة إ اهنأىل إشري ت اهنإف ،دارة املوادإشملها تنشطة اليت ، نتيجة لأل2نتاج لتلبية متطلبات عملية اإل املخزون

                                                             
1
 Cavagnol  ANDRÉ,  Roulle PASCAL, management des organisation , Gualino,2009,p142. 

 .29، ص 2010، دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان ، الطبعة األوىل ،  التوزيع ةدار إعلي فالح الزعيب ، 2

http://general.fimaktabati.dz/catalog/index/publisher/29
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 تعطل جتنبو  تدفقاتال تنسيق هو الداخلية اللوجستية اخلدمات دور .1نتاج و التصنيع منبثقة من جمال اإل
 .اإلنتاج دورة يف( جتميد مواد) توقعاتال وخفض مداداتاإل

 بني وسيط دور  ها لعب خالل من اإلنتاج جدولة يفأيضا  اخلدمات اللوجيستية اخلارجية  ويشارك
 التقليدية، األسهم إدارة إىل ابإلضافة تنفيذها تقنيات و املواد خمزوانت ميوتنظ.2واملبيعات واإلنتاج الشراء
 الصفر أتخري، صفر صفر، األسهم) طريقة األصفار أساليب هي التنبيه، عتبة إنشاء مع املثال سبيل على

دارة االنتاج و إو هذا من خالل العالقة اليت جتمع بني  (.صفر ورقة أعطال، الصفر االفرتاضية،
 :(II -06) اللوجيستيك انظر الشكل

 

 

 

 

 

 

  

 

،  سبق ذكرهمرجع العبد ، إبراهيمهنال فريد مصطفى ، جالل  عداد الباحثة ابالعتماد علىإمن املرجع :
 .20ص

ىل تدفق إتدفع  ساسية اليتوانب األاجلحد أثل متدارة املواد فإن إ  (II -06) من خالل الشكل  
دارة إتصور  كنمينه ال أ أيو توريدها من مراكز و مصادر املواد اخلام،  استريادهاو ختزين السلع اليت يتم 

 .خمتلفة أخرى شياء أن تعن أعمال اللوجيستية ميكن هنا األ و من دارة عمال اللوجيستية بدون هذه اإلاأل

  ابختياردارة اليت تتعلق تلك اإلمتثل هنا بنجاح املؤسسات أل ارتباطادارات إلاكثر أإدارة املواد تعترب  
و حتديد حجم الطلبية       ،وليةووسائل النقل املادي للمواد األ ،و مصادر التجهيز ،كل من موارد اخلام

                                                             
 .29، ص  مرجع سبق ذكره، خالد ممدوح إبراهيم 1

2 Cavagnol  ANDRÉ,  Roulle PASCAL,op, cit,p143. 

 النقل  -

 التخزين  -

 المعلومات -

 المناولة  -

 الرقابة على  الجودة  -

 صيانة اآلالت  -

 تخطيط اإلنتاج -

 

 جدولة اإلنتاج  -

 موقع المصنع  -

 أنشطة اإلنتاج 
 أنشطة اللوجيستيك

 األنشطة المشتركة 

 : العالقة الوظيفية بين اللوجيستيك و اإلنتاج  (II -06) الشكل
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عداد املوازانت التقديرية و تنظيم اخليارات االسرتاتيجية إمثل و كل ما يتعلق ابلسيطرة على التخزين و األ
عمليات توجيهها و تنسيقها. و هنا تعين األعمال اللوجيستية أشياء بللمواد و املشرتايت و كل ما يتعلق 

، أي أن الرتكيز يف هذه اج املنافعهتتم بدرجة كبرية إبنتخمتلفة ملؤسسات خمتلفة حيث أن بعض املؤسسات 
على تدفق املواد اخلام إىل العمليات اإلنتاجية و ليس على تسليم املنتجات التامة منصبا املؤسسات يكون 
و إدارة املواد اخلام و األجزاء املصنعة يعكس ما ميكن أن يطلق    اإلمداد كل من  هناو الصنع للعمالء ، 

 1". " إدارة املواد اخلام عليه

 هيكل اخلدمات اللوجيستية اخلارجية   .ب

 اللوجستية) املوردين مع هاربط يف اخلارجية اللوجستية العنصر عن اخلدمات هذا يف سنتحدث 
 .(املصب اللوجستية) والعمالء( املنبع

 ) اللوجيستيك اخلارجي(: املصب اللوجستية اخلدمات .1

 ثالث هناك و  لتحقيق ذلك ، للسلع املادي التوزيع لتحسنيوجدت  املصب اللوجستية اخلدمات 
 2 :مهام

 ؛ خارجية مبصادر االستعانة خالل من الودائع، من احلد هبدف وذلك التخزين  
 مبصادر االستعانة على أيضالكنه يعتمد ،  سرتاتيجييف هذه اال الرئيسية اجلوانب أحدو هو  النقل 

 ؛عموما خارجية
 رضاحتقيق  يف املسامهة خالل منهذه  العمل اسرتاتيجية من رئيسي عنصر وهو تسليمال 

  .املناسب واملكان املناسب الوقت يف جيدة حالة يف تسليم،بضمان الالعمالء

ابط بني اللوجيستيك و التسويق ، إذ يعترب رت جند بروز ال (II -07) فمن خالل الشكل  
 املؤسسة.اللوجستيك حلقة وصل بني املؤسسة و الزابئن اخلارجيون ،و هي ما يعكس توجه 

 

 

 

                                                             
 . 24، ص  مرجع سبق ذكرهاثبت عبد الرمحن إدريس ، 1

2 Cavagnol  ANDRÉ,  Roulle Pascal,op,cit,p143. 

 التسويق: العالقة الوظيفية بين اللوجيستيك و  (II -07) الشكل

 أنشطة التسويق  أنشطة اللوجيستيك
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،  مرجع سبق ذكرهالعبد ، إبراهيمهنال فريد مصطفى ، جالل  الباحثة ابالعتماد على إعداداملرجع :من 
 .20ص

 عمال اللوجيستية اجلزائرية اثر التحوالت العاملية على األآ 1.3

خرية بسبب بروز مفاهيم جديدة عمال اللوجيستية، تطورا هاما يف السنوات األلقد عرف مفهوم األ 
بيئة، جتمعات حلماية ال انتشارعمال و خاصة تنامي ظاهرة تطبيق برامج املسؤولية االجتماعية، األمتس بيئة 

ليها املؤسسات عند تطبيق و متابعة إرابح فقط هي القيمة اليت تسعى األمحاية املستهلك، كما  أنه مل تعد 
إىل من ظهور مشكلة الندرة  داناقتصامهية تتجلى يف محاية  أكثر أهناك  قيما إمنا  عمال اللوجيستية األ

 .الواجهة من جديد

 داء اخلدمات اللوجيستية اجلزائرية : أ 1.3.1

جزاء العامل ، تظل املشكلة أففي بعض ، شكاال كثريةأعمال اللوجيستية تتخذ التحدايت يف جمال األ
نشطة اللوجيستية، و هي بؤرة عدم تنامي ساسية للقيام ابألهي عدم احلصول على املعدات األ اساألس

مبتطلباهتم اليت يتم احلصول عليها من  األفرادمداد إل خرى ، و اليت تعترب شراياناأل االقتصاديةالقطاعات 
فهي دارة اخلدمات اللوجيستية خرية ضمن تقرير البنك الدويل إلاجلزائر تضل حتتل املراكز األف املؤسسات.

خلدمات اللوجيستية و ابداء، ذ يرتبط مؤشر األإ 2012دولة عام  155 أصلمن  125املرتبة  أتيت يف 
فقد حلت هذه اخلدمات اللوجيستيية  جمالفبالنسبة للبلدان الرائدة يف  ،التدفقات املادية من املعلومات

تفرض  سواق الدولية ، اليتاأل احتياجات.هذه تعترب 1صورة التميز يف تلبية السوقب ما يعرف األخرية حمل

                                                             
1khaeda.R , algerie aux derniers rangs en matere de logistique , journal liberté -06-02-2013 . 
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هلم  إنيعتربون  اجلزائرينيابلنسبة للمصدرين أما  .و التكلفة املناسبة       تواجد السلع يف الوقت املناسب
 اجلدول التايل : إىلو ابلنظر اللوجيستية يف عملية البيع ابلتجزئة يف اخلدمات  عالقة 

 2014داء اخلدمات اللوجيستية للجزائر أ: مؤشر  (II -01)اجلدول رقم 

 رسوم اجلمارك الرتتيب السنة
البنية 

 حتيةتال
الشحنات 

 الدولية
الكفاءة 
 اللوجيستية

تتبع و 
 التوقيت تعقب

2014 96 2.65 2.71 2.54 2.54 2.54 2.54 

2012 125 2.41 2.26 2.02 2.68 2.13 2.46 

2010 130 2.36 1.97 2.06 2.7 2.24 2.26 

2007 140 2.06 1.60 1.83 2.00 1.92 2.27 

SOURCE : the wold Bank, logistics  performance index 
country score car ; Alegria 2014, sur le site, le (06/09/2014) 
à :16 :30. 

http://lpi.worldbank.org/international/global 

ن جمموعة البنك الدويل صنفت اجلزائر يف إ، ف 2014مارس  20يف التقرير اجلديد الذي صدر يف 
دراسة من  1000على مسح  أساسا داء اخلدمات اللوجيستية، هذا املؤشر يستندأيف مؤشر  26املرتبة 
حيث   2007ن اجلزائر قد عرفت حتسنا يف مرتبتها عن ما كانت عليه عام أ، يف حني جند 1دولة  160

حتسني من أجل و سياستها       جهودهاو جاء هذا التحسن نتيجة تسخريها  140كانت حتتل املرتبة 
ن تقرير إسواق الدولية .يف األ االندماجعلى  ةقادر  ها نتاجا مما جيعلإكثر أخدماهتا اللوجيستية لتصبح 

عمال األ إطار  اخلربة العملية للمهنيني و املؤسسات يف راختيامؤشر اخلدمات اللوجيستية يستند على 
 2: يف أساسها مرتكزة على اللوجيستية العاملة يف الشحن الدويل و هي

  قليمية ؛اإل حلدودا إدارةكفاءة اجلمارك و التخليص يف 

                                                             
1the wold bank,Rapport sur l’indice de performance logistique : de fort es disparitespersitent ,la 
banque mondiale.20 mars 2014  sur le site le (08/09/2014) à :14 :33.: 
www.banque mondiale.org/fr/nws/pressnelease/2014. 
2the wold bank,op,cit. 
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 نوعية التجارة و البنية التحتية للنقل ؛ 

 سعار تنافسية ؛سهولة ترتيب الشحنات أب 

 ؛التخليص اجلمركينات ، الشحن ، و جيستية ، النقل ابلشاحو كفاءة و نوعية اخلدمات الل 

  ؛ الشحناتالقدر على تتبع و تعقب 

  قرب وقت و يف املكان املناسب .أاملرسى يف  إىلتتبع الشحنات حىت تصل 

، من حتسني البنية التحتية ، و هذا ما  املناهج االسراتيجيات اليت تتبعها الدول خمتلفة  إذن  
 حتسن حركة السلع داخل الوطن . يعكسه

 اللوجيستية و خملفاهتاعمال األ  1.3.2

الواحد و العشرين ،هلا خملفات على البيئة الطبيعية ، و  نأصبحت األعمال اللوجيستية يف القر 
 خاصة ملا عرفت املؤسسات أبشكال كبرية و أبحجام كبرية  ما خلق آاثر ابلغة  .

 السياسة اإلمنائية لأللفية الثالثة :أتثري على  .أ

، و  من األمهية من القرن العشرين كانت املوارد الطبيعية هلا دور صغري خريةطوال العقود القليلة األ 
 .ىل احلد من الفقر و تعزيز التنمية االقتصادية يف خمتلف بلدان العامل إسرتاتيجيات الرامية االتنامي مع لكن 

و الطاقة و النقل و       ترتكز على التجارة و الزراعةكانت السابقة   اإلمنائيةالسياسات  ألنو 
 انجحة  تعترب وسيلة وارد الطبيعية ، و على الرغم من أهنا للم اهتمام أي دون  ،االسرتاتيجيات الصناعية

ال عند البحث عن مصادر إمل يكن هلا دمج يف مناهج التنمية إال أهنا سرتاتيجيات املرسومة ، االلتحقيق 
 .  من املوارد االحتياجاتجديدة لتلبية 

دولة عضو يف األمم  189حيث التزمت  قمة األلفية ، عقدت األمم املتحدة2000يف سبتمرب 
يعطي أولوية للقضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة. وقام ابلتوقيع على نطاق دويل ،و املتحدة ابلعمل 

رئيس دولة حيث قام أعضاء اجلمعية العمومية لألمم املتحدة بتمرير هذا اإلعالن  147على إعالن األلفية 
عن هذا اإلعالن واالتفاقيات والقرارات اليت مت  األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة ابإلمجاع. ومتخضت

 .1ية اليت نظمتها األمم املتحدة يف التسعينياتالتوصل إليها يف املؤمترات العامل

تركز األهداف اإلمنائية لأللفية على جهود اجملتمع الدويل الرامية إىل حتقيق حتسينات هامة 
. وقد حددت هذه األهداف مقاصد ومعايري لقياس النتائج 2015وملموسة يف حياة الناس حبلول عام 
                                                             

  21:55بتوقيت  (15/08/2014) هاإلمنائية لأللفية،منشورة على املوقع االلكرتونية ، أطلع عليالبنك الدويل : األهداف  1
http://web.worldbank.org 

http://www.un.org/millennium/summit.htm
http://www.un.org/millennium/summit.htm
http://www.albankaldawli.org/mdg/
http://www.albankaldawli.org/mdg/
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بلدان الغنية اليت تساعد يف متويل برامج التنمية، وكذلك ليس فقط للبلدان النامية، ولكن أيضًا لل
 .للمؤسسات املتعددة األطراف اليت تساعد البلدان على تنفيذ هذه الربامج

مرشدًا جلهود كافة املنظمات  (II -02)يف اجلدول وتعترب األهداف اإلمنائية الثمانية لأللفية الواردة
 .بلت بصورة عامة كإطار لقياس التقدم احملرز على صعيد التنميةقالفعلية العاملة يف جمال التنمية، وقد 

ختفيض الفقر  هو ،2015املسطر حتقيقها لعام  و ةلأللفيهداف اإلمنائية من أولوايت األإذ أن 
و تعترب    منائيةالسياسات اإل اهتماماتنه ال تزال املوارد حمور أال إ ،من ختفيض الضغط السكاين انطالقا
بلدان الكثر أو اليت تعترب البلدان املتوسطة الدخل   2015 عام املسطرة حتقيقها يف غضونهداف من األ

ر رغم التضخم قول هدف و هو ختفيض نسبة الفأمن حتقيق  انطالقاهداف تسارعا حنو حتقيق هذه األ
حتقيق املساواة بني اجلنسني انظر اجلدول رقم  علىيضا أ مع الرتكيز تعرفه من هذه الدول  الذيالسكاين 

(II -02): 

 

 

 

 

 األهداف اإلمنائية لأللفية: (II -02)اجلدول  

 األهداف التكميلية األهداف الرئيسية

ختفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر  -أ القضاء على الفقر و اجلوع. -1
 .2015و  1990واحد إىل النصف  يف الفرتة 

توفري العمالة الكاملة و املنتجة و العمل الالئق للجميع،   -ب
 مبن فيهم النساء و الشباب.

 .ختفيض نسبة السكان الذين يعانون  من اجلوع  -ج

سواء الذكور     أو  مكان،كفالة متكن األطفال من كل  -أ االبتدائي.حتقيق التعليم  -2
 .2015من إمتام مرحلة التعليم االبتدائي حبلول  اإلانث،

بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي         و  إزالة التفاوت -أتعزيز املساواة بني اجلنسني  -3
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،جلميع مراحل  2015يكون ذلك حبلول  أنالثانوي و بفضل  .املرأةو متكني 
 . 2015التعليم يف املوعد ال يتجاوز 

دون سن اخلامسة مبقدار  األطفالختفيض معدل وفيات  -أ . األطفالتقليل وفيات  -4
 . 2015 إىل 1990الثالثني يف الفرتة 

يف  أرابعختفيض معدل الوفيات النفاسية مبقدار ثالثة  -أ حتسني الصحة النفاسية . -5
 . 2015و  1990الفرتة 

حبلول عام  اإلجنابيةتعميم إاتحة خدمات الصحة   -ب
2015 . 

مكافحة فريوس نقص  -6
املناعة البشرية / االيدز و املالراي 

 و غريها من األمراض . 

فريوس نقص املناعة البشرية / االيدز حبلول  انتشاروقف   -أ
 اعتبارا من ذلك التاريخ . احنسارهو بدء  2015عام 

تعميم إاتحة العالج من فريوس نقص املناعة البشرية حبلول  -ب
 جلميع من حيتاجونه . 2015

الرئيسية حبلول  األمراضاملالراي و غريها من  انتشارقف و  -ج
 اعتبارا من هذا التاريخ. احنسارهاو بدء  2015

و           التنمية املستدامة يف السياسات ئمبادإدماج  -أ كفالة االستدامة البيئية . -7
 فقدان املوارد البيئية . احنسارالربامج القطرية و 

احلد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي  -ب
 . 2015حبلول 

ختفيض نسبة األشخاص الذين ال ميكنهم  احلصول  -ج
على مياه الشرب املأمونة و خدمات الصرف الصحي  ابستمرار

 . 2015األساسية إىل النصف حبلول 

ملعيشة ماال يقل عن  2020حتقيق حتسني كبري حبلول  -د
 الفقرية . حياءاألمليون من سكان  100

إقامة شراكة عاملية من أجل  -8
 التنمية .

املضي يف إقامة نظام  جتاري و مايل يتسم ابالنفتاح    و  -أ
التقيد ابلقواعد و القابلية للتنبؤ به و عدم التمييز، و يشمل 

ابحلكم الراشد و التنمية و ختفيف وطأة الفقر على  التزاما
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 الصعيدين الوطين و الدويل .

اخلاصة ألقل البلدان منوا و هي تشمل  االحتياجاتمعاجلة  -ب
دخول صادرات ألقل البلدان منوا إىل األسواق         و إعفاءها 
من التعريفات اجلمركية و عدم خضوعها  للحصص و برانجما 
معززا لتخفيف عبء الديون الواقع على البلدان اليت أعلنت 

 ابحلد من الفقر. التزامها

خلاصة للبلدان النامية غري الساحلية ا االحتياجاتمعاجلة  -ت
و الدول اجلزرية الصغرية النامية ) عن طريق برانمج العمل من 
أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية و نتائج 

 الثانية و العشرين للجمعية العامة(.  االستثنائيةالدورة 

عادة التقارير إن أىل املذكرة التوجيهية الثانية بشإضافة إ،  اإلمنائيةمم املتحدة :  جمموعة األ عاملرج
أطلع منشورة على املوقع األمم املتحدة و . 15،16،ص  . ص لأللفية اإلمنائية األهدافالقطرية عن 

 .11:06بتوقيت  (06/08/2014)عليه 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library 

و        هو اهلدف السابع السابقة الذكر  اإلمنائيةهداف األساسي اليت يعنينا من ن اهلدف األإ  
 . األخرى األهدافحتقيق هذا اهلدف مع بقية  الرتباطعمال اللوجيستية ، ستدامة األاضرورة 

 البيئة  : .ب

مع النمو  و  زايدة الوعي لدى السكان و زايدة معدالت التنمية االقتصادية و االجتماعية يف 
 و االهتمام        دارة القضااي إستوجبت االعديد من الدول يف العامل تزايد الوعي ابلقضااي البيئية، و لقد 

نشطة اللوجيستية الالزمة ملمارسة األ اجلديدة العديد من القرارات اختاذ .مما استوجب ضرورةعمال البيئيةألاب
نشطة اللوجيستية مثل التعبئة ، املناولة ، ىل القيام ابلعديد من األإن مثل هذه القضااي حتتاج ابلطبع أذ إ، 
، تدفق املعلومات ، و يف بعض  االتصاالتو التخلص من النفاايت ، أل ، حتديد مواقع التخزين قالن

عمال تعقيدا مثال التشريعات و القوانني احلكومية اليت قد جتعل ممارسة األمر قد يزداد ن األإاحلاالت ف
 تتعلق اليت  اللوجيستيك قراراتإن  حيث1كثر كلفة من خالل توسيع قناة التوزيع املادي .أاللوجيستية 

. البيئة على أتثريها جتاهل ميكن ال التوزيع، ومراكز اإلنتاج مصانع منالنهائية، واملنتجات اخلام املواد بنقل
                                                             

 . 64 ص ، مرجع سبق ذكرهخالد ممدوح إبراهيم ، 1
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 إذ ابلفعل، املنفذة أو املقرتحة سواء البيئة، حلماية املبذولة اجلهودقد تزايدت  املاضية، العشر السنوات يف
الوطنية  للتدابري نتيجة التشعب يف املشكلةو كل هذا و ال تزال  املؤسسة.قواعد النشاط يف  تغريت

 نقاطنتيجة ل أيضا،و املتكاملة اللوجستية سياسة تنفيذ أتخري من املؤسسات متكني من ميكن اليت املتناقضة
 مباشرة ختلف اللوجستية اخلدمات.1والوطنية احمللية السلطات وضعتها اليت التدابري من والتناقضات الضعف

 الطبيعية املناظر تشويه الضوضائي، التلوث التلوث، نشوئها واملاء اهلواء تلوث: التلوث من أنواع ستة
النفاايت  تصدير أو قوية صدمة التجارية، املركبات بسبب تفاقمت اليت املرورية االختناقات الريفية،

 لكل احلرية من املزيد ،هذا ما يعينبيئة

 إعادة  يعين  وهذا للشركات، ابلنسبة و. البيئية املالئمة من به خاصة معايري لوضع منطقة أو دولة 
 .تقييدا األكثر كمعيار  معايري تبين خالل من اللوجستية اخلدمات اسرتاتيجيات صياغة

 أتثري االستخدام غري املستدام بيئياً لألرض واملياه:  (II -03) اجلدول 

 التأثريات االقتصادية النتيجة التدابري غري املستدامة بيئياً 

 اخنفاض منو احلشائش  الرعي اجلائر - 1

 تدهور الرتبة 

 

 اخنفاض أعداد املاشية 

 اخنفاض اإلنتاجية 

 اخنفاض الدخول 

تلوث املياه من  - 2
استخدام مبيدات اآلفات 
واألمسدة و/أو من خملفات 

 .حيواانت املزارع السائلة

  تستخدم املياه بصورة
مقيدة تعتمد على درجة 

 التلوث.

  زايدة حدوث األمراض
 اليت حتملها املياه

  اخنفاض إنتاج املزارع نتيجة الفائدة
املنقوصة للمياه مما يؤدي إىل 

 اخنفاض الدخول

 زايدة تكاليف معاجلة املياه 

  زايدة تكاليف احلصول على املياه
 الصاحلة للشرب

  تزايد حدوث اعتالل الصحة وارتفاع

                                                             
1 Alexandre K SAMII,op,cit,p115. 
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 تكاليف العالج

استنفاد موارد املياه  - 3
عن طريق الزايدة يف سحبها 

من املصادر السطحية 
 واجلوفية

 اخنفاض توافر املياه   املياه اخنفاض اإلنتاج الخنفاض
املتوافرة. )اخنفاض أعداد احليواانت، 

 ونقص أحجام احملاصيل(

 زايدة تكاليف احلصول على املياه 

 اخنفاض الدخول الصافية 

 زايدة ملوحة الرتبة  الري غري الكفء - 4

 تدهور الرتبة 

 نفاايت املياه 

 .ارتفاع تكاليف احلصول على املياه 

  اخنفاض إنتاجيات الرتبة واإلنتاج
 والدخول.

  ويف النهاية التوقف التام يف إنتاج
 احليواانت أو احملاصيل

أي  –إزالة الغاابت  - 5
عدم القدرة على إدارة 

ف الغاابت إلعطاء غال
  أرضي مستدام 

 

  زايدة الرتسب يف أسافل
 األهنار

  اخنفاض موارد املياه نتيجة
 لتزايد مياه الَسيح

  تدهور الرتبة ونقص
 األخشاب املقطوعة

  التعرض للفيضاانتزايدة 

  اخنفاض اإلنتاجية يف أسافل األهنار
 نتيجة للرتسب

  اخنفاض هطول األمطار كنتيجة
لقطع الغاابت وأتثريه على أمناط 

 املناخ احمللية

  اخنفاض اإلنتاجية يف املوقع مع مرور
 .الوقت إذا حدث تدهور الرتبة

 اخنفاض موارد األخشاب. 

 اخنفاض الدخول وزايدة التكاليف. 
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للمشاورات ذات املستوى  أساسيةاملتحدة للبيئة ، ورقة معلومات  األممبرانمج  إدارةاملرجع : جملس 
املتحدة ، الدورة الثالثة و  األمم،  األلفيةاملتفق عليها يف  إعالن  اإلمنائيةتنفيذ األهداف ، الوزاري

 .06ص،  2005فرباير /21/25الوزاري ، نريويب ،  ةالبيئي اإلدارةالعشرون جمللس 

 عمال اللوجيستية  اسرتاتيجية متكاملة  مع برامج املسؤولية االجتماعيةاملبحث الثاين: استدامة األ

، و تلبية وليةاملؤسسة من املوارد األ احتياجاتغىن عنها لتلبية  ال  ةعمال اللوجيستية ضرور متثل  األ
عمال اللوجيستية خملفات تؤثر على لأل هنأال إ ،فراد من املنتجات و اخلدمات اليت يطلبوهنامتطلبات األ

بسياسة املسؤولية  االستعانةهنار و البحريات مثال ، لذا جيب سالمة األكساسية  الوظائف البيئية األ
يع ذوي جلم ةيعطي عملية متكامل الذيو      االجتماعية و هو املفهوم السائد يف القرن الواحد و العشرين

ابلنظم البيئية ، و  االهتمامخر مع عدم اآل مقابلطرف  احتياجاتهمل ي املصلحة مع املؤسسات و ال
نتاجيتهم و  إو حتسني  وليةستخدام املواد األاعمال ، حتسني كفاءة دارة األإيتطلب هذا النهج اجلديد يف 

من مفهوم  انطالقامبتكرة  إمدادمصادر  إجياداليت تلحقهم لدعم سالمة البيئة و السعي حنو  العملياتكل 
 اللوجيستية . األعمالاستدامة 

سواق لدخول األ ةول اسرتاتيجية تعتمدها املؤسسأعترب ين بناء املؤسسة للوجيستيك مستدام إ
و القوانني  سواقو هذا الختالف األ ،رغم وجود بعض العراقيل اليت تواجه املؤسسات يف ذلك ،الدولية

هتا آدارة منشإن سياسة املؤسسة يف اعتمادها على املسؤولية االجتماعية يف أال إ ،ذلك علىاملشجعة 
 .طبيعتهاكانت   مهماسواق األ مجيع خرتاقالالقوة  مينحها

 عمال اللوجيستية استدامة األ  2.1

بتعاريف خمتلفة من مفكرين متعددين ، نظرا لعالقة   عمال اللوجيستيةلقد حظي مفهوم استدامة األ
مهية املفهوم على املستوى االقتصادي ، خرى نظرا ألألسياسة االقتصادية اجلديدة و من جهة اباملفهوم 

 .الثقايف ، االجتماعي و البيئي و حىت السياسي 

عمال اللوجيستية مفهوم ذو معىن هادف  نتيجة لتحديث سلسلة التوريد يعد مفهوم استدامة األ إذ
 .م1950وجيستية منذ خرى تنمية املشاريع اللأمن جهة و من جهة 

 عمال اللوجيستية تعريف  استدامة األ  2.1.1

ىل إعمال الالمسؤولة  التحول من األ هي ذلك الظاهري، عمال اللوجيستية يف معناهااستدامة األ
املفهوم بكل ما خيدم املؤسسة و هذا  رتبط اكثر مسؤولية جتاه جمتمعها ، بيئتها و اقتصادها ، و أعمال أ
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اليت  التعاريفو نظرا لتعدد  جيال املستقبل و دون التعدي على قوانني البيئة.ضرار بثروة أاإل اجملتمع دون
يت أيوجله، أوجدت من  الذي من الدور احليوي  يقرتبعطاء تعريف إنه البد من أال إ ،تناول هذا املفهومت

 :على أن  س كل هذه التعريفاتأعلى ر 

 ،عملالاخلدمات اللوجيستية املستدامة ميكن اعتبارها كخدمة لوجيستية تقدم حتسينات يف ظروف 
 .و عمالئها دمات املقدمة للمؤسسات و زايدة كفاءة اخل ،نفعة بيئية صافية مع تقدمي

بطريقة تليب سالفة الذكر يف التعريف نشطة تركز على تنسيق األ اللوجيستيك بعدما ما كانت
ابلبيئة و أصبح عليها األخذ  اهتماماأصبحت املؤسسات أكثر ، مالية ممكنة قل تكلفةلعمالء أبمتطلبات ا

و تلوث اهلواء و  ساسا مع تغري املناخ، أحساب التكاليف اخلارجية اللوجيستية املرتبطة  االعتباربعني 
كثر  أتحقيق توازن ل ،يدرس سبل احلد من هذه العوامل اخلارجيةأن و ، و احلوادث االهتزازالضوضاء و 

عمال ن استدامة األأ ىلإشارة هداف االقتصادية و البيئة و االجتماعية.و ميكن اإلاستدامة بني األ
، سيس اقتصاد خالقعمال اللوجيستية، تتمركز حول أتلتطور مفهوم األ امتداد هياللوجيستية يف وجودها 

لوجيستية مع تطور و تغري العوامل اليت حتكم عمال الرتبط تطور مفهوم األا األخرية، فعلى مدار السنوات
  1 املتتالية. الزمنية الفرتات

 دارة اللوجيستيك  :إمسؤوليات  2.2

ي أدارة اللوجيستيات عدة مسؤوليات جتاه اجملتمع اليت تنشط فيها، فال يتحقق هدف إتعرف  
 .ن حترتم املؤسسات مسؤولياهتا أة هلا ، مقابل  من كانت هذه الفئات من اجملتمع داعإال و إعمل تقوم به 

 مسؤولية إدارة اللوجيستيك اجتاه احمليط الداخلي: 2.2.1

تضمن مسؤولية إدارة اللوجيستيك اجتاه احمليط الداخلي للمؤسسة جناح املؤسسة، نتيجة أن  
 مسؤولياهتا متجهة حنو نقاط قوة املؤسسة .

 : مسؤولية إدارة التوريد اجتاه العاملني -أ

ال تقل اهتمام إدارة التوريد ابلعاملني  عن اهتمامها  ألصحاب املصاحل فيها، و إنه ملن املعلوم أن  
املورد البشري هو أمثن املوارد عموما و إن إنتاجية إدارة التوريد ال يتحقق إال من خالل العاملني الذين 

                                                             
1 Anne BOLLET ,christine ROUSSAT, nathaliefabbe COSTE,stephanesir  JEAN, qu’est-ce que la 
logistique durable ? analyse des discours d’acteurs en France ,revue . logistique et management , -n°1 
vol.21,2013,p 47 . 



 الفصل الثاين:  تطور تطبيق املسؤولية االجتماعية على األعمال اللوجيستية    
 

105 
 

على  إدارة التوريد و مديرها حتديدا ما يلي  يضمون امليزة التنافسية هلذه اإلدارة ، و طاملا  احلال كذلك فإنه 
: 

 اإلصغاء للعاملني يف إدارة التوريد و احرتام أرائهم؛ 

 ؛تشحذ أهم العاملني و طلب مشاركتهم  يف عملية صناعة و اختاذ القرارا 

 الرد على استفسارات العاملني و نقل ردود أفعاهلم هلم لدفعهم و حتفيزهم ابجتاه حتقيق األهداف؛ 

 ق مع العاملني و عرض احلقائق أمامهم ؛الصد 

 1حتديد املطلوب من العاملني ليحصلوا على ما يريدون تعويضا للخدمات اإلضافية اليت يقدموهنا . 

 مسؤولية إدارة التوريد اجتاه املستثمرين : -ب

يقع على عاتق  إدارة التوريد مسؤولية حتقيق تطلعات املستثمرين يف إنشاء منظمة التوريد،  و تلك  
اإلدارة توفر املردود هلم لقاء استثماراهتم ، و البد من إدراك أن املردود من إدارة التوريد ال ميكن يف جناح 

و االجتماعية اجتاه                    املؤسسة الراعية هلا ، و إمنا يف  االهتمام ابجلوانب األخالقية 
املستثمرين و قد صرح أحد مديري التوريد ابلقول أن إداراته ترى أن عليها حتقيق أمرين مهمني األول هو 
حتقيق املوازنة بني املردود من تنفيذ عمليات التوريد و تكاليفها،     و الثاين ينشد العناية ابآلاثر 

 2  ترتتب عن ممارسة أنشطة التوريد مع اجتاه الغري.االجتماعية و السياسية اليت
 اخلارجيمسؤولية إدارة اللوجيستيك اجتاه احمليط  2.2.2

هدف إدارة اللوجيستيك من حتديد مسؤوليتها جتاه احمليط اخلارجي هو تقوية روابط الشراكة إن  
 مع املتعاملني مع املؤسسة.

 البيئة : اجتاهمسؤولية املؤسسة املوردة  .أ

            عقد الثمانينات و التسعينات من القرن املنصرم حبرصها على رفع شعار بيئة نظيفةمتيز   
كم حبالتلوث خصوصا حنو استهالك الطاقة، وعي الناس حول مسببات  ارتفاعو خاصة عند و سليمة 

ألنه ليس من املستحيل ختفيض نسبة  التلوث، و املستفيدة  من عمليات التوريد، أشعار املؤسسات املوردة 
ضاف مديرو أخر فقد آمن جانب ف املؤسسات التدابري املناسبة و تنفيذها ، اختاذمن   انطالقاو هذا 
و ،ة مهبذه السال العديد منهم معين  أنىل سالمة البيئة حىت إىل قائمة مشرتايهتم يشري إخر آ شرطاالتوريد 

 .3تلوث البيئة ضرار على توريد سلع الإلا
                                                             

 .194، ص  مرجع سبق ذكره، شوقي انجي جواد،حممد سامل الشموط 1
 . 195، ص  املرجع السابق 2
، 2008، الطبعة األوىلردن ، راء للنشر و التوزيع ، األإث، -عالقة املوردين  -دارة سلسلة التوريدإشوقي انجي جواد،حممد سامل الشموط،  3

 .194ص 



 الفصل الثاين:  تطور تطبيق املسؤولية االجتماعية على األعمال اللوجيستية    
 

106 
 

 الزابئن : اجتاهدارة التوريد إمسؤولية  .ب

ن حتقيق حالة إدارة التوريد هم الزابئن، و إساسية من ذوي املصاحل املنتفعة من ركان األحد األأ 
وسع من أدارة التوريد نشاطا  إيعد من الغاايت اليت تنشدها  ي،ساسو القبول لدعم هذا الركن األ ،الرضا

د و دعائي للمؤسسات يعالين جإن الزابئن مصدر أ ابعتباربعيدة املدى اليدة و اجلجمرد تزويدهم ابملواد 
  1 . و هذا من خالل: زبون آخر  250 استقطاب، ألن مقابل كل زبون دارهتاإالتوريد و 

 إدارة ابستخدام لتسليم حتقيقها وتتبع الشركة رباتخل االمتثال من التحقق مع العمالء طلبات يسجل 
 ؛احملددة الواثئق

 خلفض تروجيية عمليات جتريب ،املنتج حياة دورة ويتبع داخليا العمالء طلبات جدوى يضمن  

 ؛املتاحة املوارد واستخدام احلياة، أجل من املخزون

 ؛العمالء خدمة حتسني أجل من الكمبيوتر بياانت على حيافظ 

 2لتلبياهتا. الالزمة التعديالتو  والعروض طلباهتم حول العمالء من األسئلة أجوبة 
 مسؤولية املؤسسة املوردة اجتاه اجملتمع : .ج

مسؤولية عظمى كوهنا تشكل نظاما تعيش املؤسسة املعنية ابلتوريد حالة جمتمعية و تقع عليها  
ىل  إ ةضاففباإل اجتاههتدرك مسؤولياهتا و التزاماهتا املختلفة  أنتنشط داخله بعد  إذ هو اجملتمع ، و  جزئيا

نه يتوجب عليها تقدمي ما أال إفراد و تولد ثورة ملستثمريها ، كون هذه املؤسسة توفر وظائف خمتلفة لأل
و حتدث  ابإلضافاتالذي تعيش فيه و تقدم املؤسسة التزويد  للمجتمع ع اجتماعيةفميكن تقدميه من منا

 ا للجهات  رابحهأو ختصص جزء من            ،وعيةالتطالتطورات و تسهم يف جمال اخلدمات االجتماعية 
 دراسات ابل  تقوم  نشطة االجتماعية ودعم األت اخلريية و 

 .3و غري مباشر أهنا تطوير اجملتمع بشكل مباشر أو البحوث اليت من ش

 إلدارة اللوجيستيك:سؤولية االقتصادية امل 2.2.3

  4 إلدارة التوريد و تتمثل يف :ميكن أن حندد جمموعة من املسؤوليات االقتصادية  
 أهدافها مع يتفق مبا وظيفتها، تنظيمو  تنفيذ أجل من وميزانيتها، املؤسسة اسرتاتيجية تطوير يف تشارك 

 ؛املتاحة والوسائل املسطرة 

                                                             
1 caroline MONDON, le chaine manquant , management agile de la chaine logistique en pme, AFNOR 
,paris, 2012,p 334 . 

 . 195، ص  مرجع سابقشوقي انجي جواد،حممد سامل الشموط،  2
 .195، ص  مرجع سبق ذكرهشوقي انجي جواد،حممد سامل الشموط ،  3

4 Mondon CAROLINE,op,cit,p 333 . 
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 واستخدامها عليها املتفق اخلدمة مع العمالء بني األمثل الوجه على للعثور القرارات إعداد نسقت 
 املنتجات تستهدفها اليت العاملية األسواق من والتشريعي تنافسيال سياقال يف الشركة واردمل الصحيح

 واخلدمات؛

 اخلارجيني والشركاء املؤسسة وبني ،املؤسسة يف املعلومات نظاميف و  التدفق يف لتحكماب نتجاتامل تطوير 
 العمالء توقعات سلسلةل اللوجستية اخلدمات أداء كفاية  لضمان ،(والزابئن اخلدمات ومقدمي املوردين)

 والبيئة؛ اجملتمع واحتياجات قواعد واحرتام

 اإلنتاج سياسات أو املشرتايت تطوير يف واملشاركة واملنتجات، املكوانت وختزين نقل على يشرف 
 الداخلية؛

 حتسني وتسهيل ،جيد اجتماعي مناخ لضمان األداء مؤشرات ستخدماب ،الفرق تدريبعلى  اإلشراف 
 .والبيئة واجملتمع اخلارجيني الشركاء األخرى، الشركة خدمات مع ابستمرار عملياتال

 عمال اللوجيستية دوات حتقيق استدامة األأ 2.3

ابستدامة  االهتمامىل زايدة إالبيئة املستدامة،  خملفاهتاعمال و تشري التطورات احلاصلة يف قطاع األ
يضا يف أنتاجها، و املتمثلة إولية حىت عملية دورة املوارد األالواصلة بني  احللقة ابعتبارهاعمال اللوجيستية األ

و يشري هذا املفهوم بدوره   و غري املادية و التقليص من خملفاهتا على البيئةأزايدة عائدات املؤسسة املادية 
عمال نشطة األأن تتسم مجيع أعمال اللوجيستية البد من تحقق استدامة كاملة على األتن حىت أىل إ

  يستية ابملسؤولية .اللوج

 اليت تعىن هبا املسؤولية االجتماعية.  األنشطةلنا جممل  تتضح ( II -08 )فمن خالل الشكل

 :اللوجيستيك املستدام( II -08 )لشكلا
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 عداد الباحثة ابالستناد على :إاملرجع : من 

Source :Opal , développement durable et logistique 
,le :21/05/2014, à20:00  sur le site  

http://www.opale-
lyon.com/AffichePDF/Developpement_durable_et_logistique-
3298 

ستدامة عناصر الآخر  عمال اللوجيستية هي وجهن استدامة األإف (II-08 )بناء على الشكل 
و يتضح هذا التأثر بينهما يف ساسي يف العملية اللوجيستية نه العنصر األأمبا  ،النقل أسهامداد و على ر اإل

كسيد الكربون يف أنبعااثت لثاين استهالك الطاقة و ما تلحقه من امن حيث املضر مسار عمل النقل  تغيري
و هو مصطلح النقل املستدام وهو نعين به   النقل األخضر جدلالستعماالت الكثرية له و  جراءالبيئة و 

ستخدم لوصف وسائل النقل، ونظم التخطيط والنقل، واليت تتفق مع اانبع من التنمية املستدامة، وقد 
املصطلحات ذات صلة هبا كوسائل  وأاهتمامات أوسع لالستدامة. وهناك تعاريف كثرية للنقل املستدام، 

هو  و حتاد األورويب للنقل جملس وزراء اإل هو تعريف أحد هذه التعاريف،والتنقل املستدامالنقل املستدامة 
واجملتمع  املؤسساتيسمح بوصولية وتالقي احتياجات األفراد النقل املستدام هو النقل الذي : كالتايل

ن وأجيال املتعاقبة.وبني األ بني احلاضربشكل آمن وبطريقة تتفق مع صحة اإلنسان والبيئة، وتعزيز املساواة 
ن يدعم أواسطة النقل، و  اختيارن يقدم خيارات يف أيكون أبسعار معقولة، ويعمل بنزاهة وكفاءة، و 

لوجيستيك 
مستدام 

التوزيع

النقل املتعدد ) 
الوسائط ، طرق بديلة 
للنقل ابستخدام اما 

النقل البحري ابلسكك 
، اعادة ...احلديدية 

اللوجيستية دورة حياة 
املنتج

التصنيع
اعادة التدوير ، حتسني ) 

املنتج ، احلد من 
استهالك الطاقة ، 

استخدام التكنلوجيا 
النظيفة 

تدوير االنتاج
اعادة اللوجيستية دورة ) 

(حياة املنتج

استخدام مواد اخلام و 
املصادر 

احلد من انتاج النفاايت ، )
املشرتايت املستدامة ، 
(استخدام املواد النظيفة 

http://www.opale-lyon.com/AffichePDF/Developpement_durable_et_logistique-3298
http://www.opale-lyon.com/AffichePDF/Developpement_durable_et_logistique-3298
http://www.opale-lyon.com/AffichePDF/Developpement_durable_et_logistique-3298
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والنفاايت ضمن قدرة الكوكب على  االنبعااثتن حيد من وأاالقتصاد املنافس والتنمية اإلقليمية املتوازنة. 
ن يستخدم املوارد غري املتجددة أإنتاجها أو أقل، و ن يستخدم املوارد املتجددة مبعدالت أاستيعاهبا، و 

 .صدار الضوضاءإمبعدالت تنمية بدائل الطاقة املتجددة أو أقل، مع تقليل األثر على استخدام األراضي و 

 الشراء و التخزين املسؤول :  .132.

ألن هلما ميكن أن نعترب اللوجيستيك مسؤوال دون الرتكيز على وظيفة الشراء و التخزين ،  ال 
 . فعاليتهما يف جناح عملية اللوجيستيك

 الشراء املسؤول : -أ

و        يعترب الشراء مسؤوال عندما يدمج معايري األداء االقتصادي و البيئي و االجتماعي معه ، 
أو املدرين هلم  يرتبط هذا املفهوم بشكل وثيق مع املسؤولية االجتماعية و التنمية املستدامة لذا فإن املشرتين

 .1 املستدامةدور مهم جدا يف اسرتاتيجيات مورديها السيما يف جمال التنمية 
و   مدير املشرتايت يعمل على حتقيق التوازن بني متطلبات أصحاب املصلحة و املواصفات  

املشرتي يبحث االقتصادية، نظرا أن  ةالتنمياملعايري الالزمة حلماية و حتسني البيئة ،و التقدم االجتماعي و 
يف سلسلة القيمة ، و قياس األثر  اإلمجاليةعن الكفاءة و حتسني جودة اخلدمة و خفض تكاليف التشغيل 

 ، و ينتج الشراء املسؤول وفق العالقة التالية:منه 

 

من خالهلا تتصرف املؤسسة بشكل كبري لصاحل السياسة إن عملية الشراء ، هي إذن الوظيفة اليت 
املسؤولة اجتماعيا يف املؤسسات ، إذ يعترب الشراء املسؤول خيارا و هو أيضا عائقا تنظيميا يف بعض 

 األحيان و خاصة يف سياسات املشرتايت العامة .

ني أساسيحمورين  من خالل الرتكيز على ن تنفذ سياسة الشراء املسؤول و املستدامأميكن للشركة 
 :مها

  ( عادة إمكانية إ اخلام،املواد  اختيار االمتثال،حتديد املواصفات اليت تشمل املتطلبات التنظيمية و البيئية
 ؛نقل املنتجات ( املنتجات،تدوير 

                                                             
1  Sandrine GUNBERG,100 question pour comprendre et agir- les achats durables, AFNOR 

,france,2011,p03. 

 الشراء املسؤول= الشراء املستدام + الشراء التضامين 
  
 

 + 

 

http://academic.fimaktabati.dz/catalog/index/publisher/90
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  ( النظر يف املمارسات الغري املالية للموردين و االلتزامات يف جمال التنمية املستدامة من حيث احلكم
( اخل ،دارة التنوعإشراك اجملتمع (ومن الناحية االجتماعية )خطة التدريب ، إ،  األخالقيشهادات ، امليثاق 

 نفاايت ( .دارة الإو البيئة ) البصمة الكربونية ، املشرتايت املستدامة و 

لتنمية لعلى ثالث ركائز  يبىن الذي  هو فعل الشراء ،الشراء املستدام منستخالصة إو ما ميكن  
على أ أداء و       ىل حتقيق مستوى متطلبات إاليت هتدف ، ( البيئيةاملستدامة )االقتصادية االجتماعية و 

 من متوسط املشرتايت اليومية.

 الشراء املسؤول (: II -09 )الشكل

 البيع                   املنتج              الشراء               

     املسؤول الشراء   

 البيع   املنتجالشراء                

Source : l’observatoire es achats responsable ,comprendre 
les achas reponsbles,TPE-PME : votre guide pratique .p11,sur 
le site : 

www.cci.fr (20-06-2014)à   25 :23  

ال إن يتم نشرها بني املوردين أتطبيق سياسة الشراء املسؤول جيب تطبيقها من قبل املشرتين قبل  إن
و االتفاقيات لكن    و املواصفات  اإلجراءاتتطلب من مورديها االمتثال للوائح و  املؤسساتن بعض أ

 السعر وحده . أساسوالت االختيار على ابعد طرح هذه املتطلبات  تستمر حم

املعاملة ابملثل و من الضروري على املوردين هتيئة عملية  داخل  أن يكون موجود مبدأنه جيب أال إ 
  جل مرافقة مورديها يف جمال املسؤولية االجتماعية .أمن  مؤسساهتم

  عمال مع املوردين:املشاركة ابأل  -

و أ    مع املوردين ةحتسني مواقعهم التفاوضي إىلت دائما السعي ايجيب على مسؤويل املشرت  
ىل االتفاق إو تشاور و تبادل الرأي بني البائع و املشرتي يقود  اتصالهنا هي عملية مصادر مشرتايهتم أل

من قبل املشرتي و  إتباعهالشراء يتم  تإجراءامن  إجراءذن هو جمرد إاملواد ،  أوو البيع للسلع أعلى الشراء 
ن كانت عملية التفاوض يربز فيها املشرتي عدم مسؤولياته إىل الشروط النهائية للتعاقد ، فإالبائع  للوصول 

 املؤسسة

 املورد

http://www.cci.fr/
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طرق تطبيق ذلك هي  إحدى، و 1ن هذا سيعرقل عملية البيع نتيجة لتخوف البائع من ذلك إجتاه البائع ف
ىل إزايدة حجم التبادل التجاري مع هؤالء املوردين . لكن خطر هذه املقاربة هو أنه ميكن أن تؤدي ب

ذا قرران فجأة تغيري املورد الذي نتعامل معه قد إنتاج هؤالء املوردين ، و إمشاركة شركتنا يف نسبة كبرية من 
 عماهلا .أىل درجة حصول خطر على إء و الشركة الشارية على السوا     كبري على املورد  أتثرييكون لذلك 

ن تكون يف هذا أترغب يف  املؤسساتىل حد أن قلة من إوىل خالقية ابلدرجة األأو هذه خطوة 
د ر الكبرية اليوم تتبع سياسة عدم جتاز نسبة مشرتايهتا من املو  املؤسساتن الكثري من أالوضع ، و احلقيقة 

عدة موردين كمصادر  اختيارنتاج املورد . لكن هذه السياسة تفرض إمن   %30كثر من أالواحد 
 . 2املشرتايت

 التخزين املسؤول  -ب

صورة تفصيلية عن  أمامهنقصد بعملية التخزين املسؤول هو أن يكون القائم بعمليات التخزين 
الطرق املستخدمة يف  و ةالرئيسيابملمرات  اتصاهلاو  ،املساحة و الرسوم التخطيطية عن تكوينها و موقعها

ضرار على بيئة املوجودة هبا ، و أي و خارجه حبيث تكون بعيدة و غري مسببة ألأرض املصنع أالنقل داخل 
 :3ملعلومات عن املخزن تتعلق ب  اكتسابهتؤمن سالمة العاملني هبا ، و هذا من خالل 

  ؛الكميات املتوقع شرائها هبدف ختزينها  

  . ؛درجة خطورة كل مادة 

 ؛دة ختزينها م 

  ؛ اإلنتاجمن مراكز  املكتسيةنسبة استخدام كل مادة حبسب املعلومات 

  ؛املتوقعة يف فرتة معني إنتاجيةحجم كل دفعة 

 . سعة املواد املتوقع شرائها 

خرى يتحمل القائم بتنظيم عمليات التخزين مسؤولية جتاه أصحاب املصلحة يف أو من جهة 
نشاء املخزن ، فيتوجب عليه ختطيط نظرة مستقبلية حلجم موال ضخمة إلأ استثمرواهنم أ، نتيجة  املؤسسة
 ا لكي ال يتحمل املسؤولنيذيضا من حيث االرتفاع ، و هأخزنة ليس فقط من حيث املساحة بل املواد امل

                                                             
، مصر ، التوريدات ابلتعاون مع جامعة قدس، الشركة العربية املتحدة للتسويق و  إدارة الشراء و التخزينعمر العقيلي ، قحطان العبديل ،  1

 .292ص 2009
 .62،ص 1997 )د،م(،، الدار العربية للعلوم ، املشرتايت الناجحة إدارةستيفن كارتر ، ترمجة مركز التعريب و الربجمة ، 2

 .11ص2006، دار املناهج للنشر و التوزيع ، األردن ، الطبعة األوىل ،  إدارة املخازنبشري عباس العالق ، حممد عبد الفتاح الصرييف ،  3
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ية ضافإموال أىل مراكز ختزين تكلفهم إ اجتاههملنوع املواد املخزنة ، و  اخلطأضافية نتيجة التقدير إعباء أ
 تكون على عاتق املؤسسة مستقبال.

 :  (II -10) نظر الشكل أما يلي   مراعاةموقع املخزن جيب  اختيارو يف عملية 

 

 املخزن املسؤول اختيارساليب أ  :(II -10 )الشكل

 
 . 85ص  ،مرجع سبق ذكرهبشري عباس العالق،  املرجع :

ن حتدد مسبقا كل أذ استطاعت املؤسسة إنه أ اتضح،  (II -10 لشكل )من ا انطالقا 
نه قد يعفيها من كل املخاطر اليت ستتعرض هلا إاالعتبارات اليت حتدد مسؤولياهتا جتاه خمتلف القضااي ف

لقضااي البيئية و قضااي اجملتمع  الحرتامهامسبقا و اليت سيخل مبركزها يف السوق  و بسمعتها  ، و هذا 
 نشائها للمخازن . إملوارد البشرية عند احمللي ، و قضااي املستهلك و ا

 : النقل املستدام  .2.32

عوامل اختيار املوقع 
األمثل للمخزن 

توافر االستقرار السياسي

القرب من مصادر 
املواد اخلام

املناخ املناسب و اجتاه الرايح

القرب من السوق 
املستهدف

مدى توافر البعد االسرتاتيجي و 
االمن

القرب من 
الطرق 
الرئيسية 

قوانني البناء و 
توافر االرض املناسبة الصاحل العام

لطبيعة املشروع 

توافر االيدي العاملة و 
الكوادر

توافر اخلدمات 
ةاالجتماعية املختلف

القرب من مصادر القوى 
احملركة

القرب من مصادر االجور املرغوبة
املياه

ضماانت خاصة تساعد 
على جذب قوى العمل

توافر شبكة حرق جيدة

توافر السكن املناسب 
للعمال

توافر فرص التوسع 
للمشروع املقرتح

القرب من وسائل 
االتصال

توافر خدمات املصارف 
و الشركات التجارية 
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ىل تدهور إن النقل املكثف يعترب ضعيفا ، و هذا ما يؤدي إيف ظل العوملة الغري املتكافئة ف  
و ما ينجم عنها اخلسارة اليت تراجع الصناعة و زايدة عدم املساواة االجتماعية  ، نظراوضاع املعيشية األ

ىل جنب مع استخدام املكثف إجنبا املؤسسات الناجم عن التكلفة الزائدة عن الربح احملقق ، تتعرض هلا
ىل الركود  و الظروف املعيشية بسبب إالواردات ، و هذا يؤدي  ارتفاعللنقل بسبب التقييم الدويل للعمل و 

 النمو املنخفض .

لبيئة و ال يهدد الصحة العامة و ن النقل املستدام هو النقل الذي يسمح بسالمة املواطن و اأذ إ
نه يستخدم املوارد غري املتجددة أالذي يستخدم املوارد املتجددة  مبعدالت ال تؤثر على جتددها ، كما 

فهو جانب من جوانب االستدامة   ،البدائل املتجددة هلاحنو تطور الجهود  هبدف نقل  ضعيفةمبعدالت 
و تعرضها  جيال املستقبليةاحلالة دون املساس حباجات و مصاحل األ احتياجاتىل تلبية إالعاملية ، يهدف 

و ابلتخلق جزئيا  ، و من سلبياهتا فيضللخطر و ذلك من خالل ترشيد استعمال وسائل النقل للتح
 .   العيش فاهيةر مستقبال يف  االهتمام

 : متطلبات النقل املستدام(II -11 )الشكل 

 

 النقل املستدام

عداد الباحثةإاملرجع : من    

االجتماعي 

توفير الصحة و الراحة-

عرض اختيار معقول النماط -
النقل

التقليل من الضجيج-

:البيئي

استعمال عقالني لالراضي  -
النقل 

استعمال عقالني للطاقة-

اعادة هيكلة العتاد -
.المستعمل

االقتصادي

خدامات ذات مردودية-

.دفع نشاط اقتصادي مستدام-

تسهيل انظمة النقل لالجيال -
.المستقبلية
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 1النقل الذي :  هو واحدال املستدام النقل نظام

 مع تتفق بطريقة ويف أبمان توافرها الواجب واجملتمعات لألفراد األساسيةبوصول االحتياجات  يسمح 
 ؛األجيال بني و داخل اإلنصاف ومع اإليكولوجية، والنظم اإلنسان صحة

 ؛ابحلياة انبض اقتصاد ويدعم النقل، واسطة اختيار ويقدم بكفاءة، وتعمل معقولة، أبسعار 

 املتجددة، غري املوارد استهالكمن   يقلل ، الكوكب قدرة استيعاب حدود داخل والنفاايت االنبعااثت 
 من ويقلل مكوانته، وتدوير استعمال إعادة املستدام، العائد ملستوى املتجددة املوارد استهالك من حيد

  •؛الضوضاء وإنتاج األراضي استخدام

 غري املوارد استهالك من ،وتقلل استيعاهبم على الكوكب قدرة لتلبية والنفاايت االنبعااثت تقييد 
 الضوضاء وإنتاج األراضي استخدام وتقليل املستخدمة املكوانت تدوير وإعادة استخدام املتجددة،وإعادة

."2 

 اللوجيستيات العكسية : .3.32

و     اثلث لعملية اللوجيستيات فهي تتعامل مع املناولة  كاجتاهتعترب اللوجيستيات العكسية   
املنتج او املورد و تتضمن عودة الوحدات  إىلالتخزين ، و حركة املواد اليت تتدفق عكسيا من املستهلك 

ؤول بيئيا فان ظهور مفهوم سن بناء نظام لوجيستيكي مإاملعيبة و احلاوايت او الصناديق و عوامل التعبئة .
ث دوجيستيات العكسية و دخوهلا يف نظام اللوجيستيات كاجتاه ملعاجلة خملفات منتجات املؤسسة احالل

تصنيع املواد غري املطلوبة ) الزجاجات ، العبوات،...  إعادةكوزهنا يساعد على   األعمالنقلة نوعية يف بيئة 
 3فض التكاليف .خاخل( مبا يساهم يف 

 

 جماالت اللوجيستيات العكسية : .أ

منها  ،عدة خياراتبعموما   ،ختتلف تصرفات املشروعات املختلفة جتاه اللوجيستيات العكسية  
رمبا من  أواستعمال احلاوايت اليت ميكن عودهتا  أوتفادي تغليف املنتجات  و ذلك عن طريق نقلها ل

ميم العبوات و تص إعادةو  األسواقتعبئة املنتجات قرب  أومع التوقعات العكسية  األماميخالل التكامل 
                                                             

1The centre for sustainable transporatation , definition and vision of sustainable transporatation, 
octobre 2002,p 1 . 
Sur le site: http://cst.uwinnipeg.ca/documents/Definition_Vision_E.pdf ,  voir  le ( 16/06/2014)à  22:29  
2Corine MEUNIER et thomas ZEROUAL ,transport durable et developpement economique, revue 
developpemt durable et territoires, dossier 08, 2006, p 02 . 

، منشورات املنظمة  املفاهيم احلديثة يف إدارة خدمات النقل و اللوجيستياتشراف الشني عبد القادر فتحي ، إفريق من خرباء املنظمة ،  3
  . 45، ص  2007العربية للتنمية اإلدارية ، مصر ، 

http://cst.uwinnipeg.ca/documents/Definition_Vision_E.pdf
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مثل جتميع  أخرىمثل استخدام توليفة من هذه اخليارات و قد يكون هناك خيارات رمبا يكون احلل األ
مجعية خريية  إىلالتربع هبا  أواستخدامها  إلعادة صالحاإلمركز  إىل إرساهلا أوللمورد ،  إعادهتاالعبوات و 

 خردة و بيعها .  إىلحتويلها  أو

 التدفقات العكسية للوجيستيك خصائص:  ( II -04 )جلدولا

 أمثلة  املشغلني املعاجلة احلوافز وقت الدورة وصف 

املنتجات  إرجاع
 غري املستخدمة 

 اقتصادية  - طويلة
 تسويقية -
 تشريعية -

 جتديد  -

 إعادة  -
 التدوير 

 التخلص -

السلسلة  -
 . األصلية

 قنوات بديلة  -

،  االلكرتونيةاملعدات 
تدوير السجاد ،  إعادة

 متسربة .  إطارات

 إعادة - التسويق  - قصرية، طويلة جتارة العوائد 
 االستخدام 

 التجديد  -
 التدوير إعادة -
 التخلص -

السلسة  -
  األصلية

فائضة من جتار  أجزاء
التجزئة ، املالبس ، 
مستحضرات جتميل ، 

 شكل الكتالوج . إعادة

 التسويق  - متوسطة ضمان عودة املنتج 

 تشريعية  -

 إصالح -
 التدوير  إعادة -
 التخلص -

السلسة  -
  األصلية

 العاطلة  األجهزة

 قطع الغيار 

املشتقات، 
النفاايت، 
 املنتجات 

 اقتصادية  - جد قصرية 

 تشريعية  -

 جتديد -
 التدوير  إعادة -

السلسلة  -
  األصلية

 قنوات بديلة -

،  األدويةصناعة 
 املكوانت الصلبة 

 اقتصادية - قصرية التغليف

 

 إعادة -
 استخدامها

السلسلة  -
  األصلية

 قنوات بديلة -

 لوح ،صناديق، زجاج  

 إعادة - تشريعية -
 تدويرها

سلسلة  -
  األصلية

منتجات إدارة االسرتداد 
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. 

 املرجع : من إعداد الباحثة 

و هذا     ترتبط عملية اللوجيستيك العكسي بشكل عام خبدمة العمالء ، اليت تقدمها جتار التجزئة
للسماح للتبادل و اسرتداد السلع الغري مطابقة للمواصفات و توقعات العمالء و تكون ذات شفافية 

 للمستهلكني . 

ون من كنه يتطلب نظام يتأل معقدة،نطوي على فكرة ت نشطة اللوجستية العكسيةن تنفيذ األإ  
عادة إصناف عالية من العناصر و الرتابط بني هذه العناصر ، يعترب نظام اللوجيستيك العكسي هي أ

عادة تدويرها للقضاء و إو  السرتدادجزاء املنتجات دارة تدفق األإجل أتكوين سلسلة اللوجيسيتيك من 
قاعدة النظام أن ذ إ ،ةذ نقرتح خمطط للنظام اخلدمات اللوجيستية العكسيإاستخدام املوارد على حنو فعال 

يف تدفق  ةنشطة اللوجيستية العكسية و هي واردالتنظيمي هي سلسلة اخلدمات التقليدية من خمتلف األ
 حركة املواد . 

 :طرق تدوير املنتجاتب. 

إن إعادة تدوير املنتجات يعترب هنجا ايكولوجيا يهدف إىل احملافظة على البيئة و احلد من  
االنبعااثت املؤثرة على البيئة ، حيث من املهم على مصممي املنتجات ضمان إعادة تدوير املنتجات و 

ل تعقيدا و تسهيل تدويرها بفعالية و بطرق سهلة من قبل العمالء . و هذا ما يعكس تصميم منتجات أق
 .1مصنوعة من مواد متشاهبة  و قابلة لإلزالة و فصل مكوانته 

اسرتاتيجية  تتبع املؤسسة ومن جهة أخرى ملساعدة املؤسسات إلعادة تدوير منتجاهتا البد أن  
اقتناء منتجات بديلة املنتجات املستهلكة مقابل منحهم ميزة مالية و هذا عند  إعادةتشجيع العمالء على 

تكلفة الطريقة إال أنه يتيح للمؤسسة تطوير منتجات من خملفات منجاهتا السابقة .مما يسمح ، رغم 
األساسي  اهلدفللمؤسسة خبلق دورة حياة جديدة للمنتج أساسها تقليل األثر البيئي هلذه املنتجات ،إن 

 والدعم املنتج، نفس إبعادة املستخدمة املنتجات تدوير إعادة فيها حياة جديدة  دورة تصور هومن ذلك 
 .للتجديد قابلة مواد أو الطاقة هو الوحيد اخلارجي

 نظم لوضع األخرى اإلقليمية الفاعلة اجلهات مع وتتعاون ذلك من أبعد إىل تذهب الشركات بعض
 اجلغرافية املنطقة نفس يف املتواجدة الشركات من معا العمل إىل يهدف الذي ،"الصناعية اإليكولوجية"

                                                             
1 Andre SOBCZAK,nicolas MINVIELLE,responsabilite globale,VUIBERT,PARIS,2011,p171. 
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 التعلم عملية على املشاريع هذه مثل تنفيذ على ينطوي. لآلخرين كمورد  خدمة تضيع أن للمرء ميكن حبيث
 .ول العاملية املسؤولية فكرة متاما ويوضح املصلحة أصحاب خمتلف مع

 ليات  اللوجيستيك املسؤول  على الصعيد الدويل آاملبحث الثالث :

ال ختتلف عن عملية اللوجيستية على الصعيد احمللي  عملية  تعترب عملية اللوجستيك الدويل 
،  ةللمؤسسة من عملية حتديد الطلبيات ، النقل ، التخزين ، معاجلة املخزون ، املناولة ، املعلومات، اجلدول

انه خيتلف عن احمللي من انحية املكان ، و  إالفنجد كافة هذه النشاطات موجودة على النشاط الدويل 
 سعة كل نشاط .

 دوات اللوجيستيك الدويل أ  3.1

دوات ختتلف ابختالف ترتكز عمليات اللوجيستيك على املستوى الدويل التوفر على جمموعة من األ
 طرق التعامل على املستوى الدويل .

 :الدويلنظام الشراء  3.1.1

لطبيعة األطراف  االدويل، نظر ميكن اعتبار عملية الشراء الدويل، هي عملية االسترياد على املستوى  
  :يفاملتعامل فيها، و قد ختتلف أنظمة الشراء تباعا لكل دولة إذ ميكن إجياز بعضها 

 نظام الشراء من مناطق التجارة احلرة : .أ

و أمنة قانونيا وذات طابع اسرتاتيجي من انحية قرهبا من املوانئ آاملناطق التجارية هي مناطق 
و تتميز       مستودعات ضمنها . إنشاءاجلمركية و هي مناطق ميكن  األنظمةاملطارات الدولية و من 

فرعية  120و          منطقة عاملة  145الوالايت املتحدة بشيوع هذا النوع من املناطق ابحتوائها على 
الكها منطقتني حرتني و مما يدفع املؤسسات التعامل يف هذه األخرية ، على غرار اجلزائر فان حتتل املراتب 

 :1املناطق نظرا لتميزها بعدة مزااي 

  ؛تعريفة مجركية أورسم  أيتصدير دون  أوعملية استرياد  أبيالقيام 

  ة صو خا    رسم لتخزين البضائع يف التجارة احلرة مما يزيد يف التدفقات النقدية للتجارة  أيعدم دفع
 ؛التجزئة

 ؛ي تعديالت على املنتج مثال املركباتأضافة إمكانية إ 

                                                             
 .  394، ص  2001غياث الرتمجان ، التسويق الدول ،دار رضا للنشر ،الطبعة األوىل،)د،م( ، 1
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 تغادر البلد رمسيا و ختزن فيها و تعفى  أنملناطق التجارة احلرة ميكن للمنتجات املصنعة حمليا اوجود  إن
 ؛و التخلص من الضرائب احلكومية

  قيام املؤسسات بعرض و شحن املنتجات املستوردة للزابئن نظرا للتجهيزات اليت تتوافر عليها مناطق
 ؛التجارة احلرة

  ستفادة املؤسسات من ملوجودة ضمن مناطق التجارة احلرة يف الدول النامية الا اإلنتاجمتكن التجهيزات
  العمالة.اخنفاض تكاليف 

 نظام الشراء يف الوقت املالئم : .ب

ما يف أاليت متلكها املؤسسة ،  املخازنولية لعملية التصنيع للمؤسسة تزيد من تكلفة عادة املوارد األ
 األجزاءاملصنوعة و بقية املواد و  األجزاءه املواد النصف املصنعة و نظام الشراء يف الوقت املالئم  تصل في

موقع التصنيع يف الوقت املالئم الستخدامها يف عملية التصنيع كما تضع املنتجات املنتهية و يتم  إىل
 جتار التجزئة يف الوقت املالئم لبيعها . إىلتسليمها 

 مزااي هي :و لنظام الشراء يف الوقت املالئم للمؤسسة  

  لإلنتاج،ختفيض تكلفة التخزين و هذا مما يساهم يف توفري املساحات املطلوبة 

  األدىنىل حدها إ املخازنختفيض  جزاء بسبببشحن املواد و األ ابستمرارقيام املوردون، 

  مقاطعتها  تتم  نتاج اإل ن برامج أساس طلب السوق و هذا يعين أاعتماد نظام التصنيع على 

 احلايل؛دخال تعديالت على النموذج ليتماشى مع الطلب السوقي إعندما يتم 

 املصنع للمؤسسات املوردة .  امتالك 

 : نظام التخزين الدويل 3.1.2
 النظام التقليدي : .أ

يف هذا النظام تصل شحنات ابجلملة إىل املخازن الفرعية اليت ختزن فيها البضائع حىت يطلبها  
الزابئن، ومزااي هذا النظام تشمل اخنفاض تكاليف النقل بسبب استخدام الشحن البحري              و 

 .1دمج الشحنات 

 ( : النظام التقليدي للتدفق املادي للبضاعة II -12 الشكل )

 البلد )أ(                                         البلد )ب(          

 حركة بطيئة  زبون
                                                             

 394سبق ذكره ، ص  غياث الرتمجان ، مرجع 1

 مصنع  مخزن فرعي 
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 زبونزبون                 

 .395، ص املرجع السابقغياث الرتمجان،  :املرجع

ضافية املوجودة يف اإل املخازنن شحنات اجلملة ختفض من التكاليف و املتطلبات الورقية ، و أكما  
ورغم ذلك فهو خيار مالئم ،مكانية نفاذ املخزون . ولكن هذا النظام  مكلف إهذا النظام ختفض 

للمؤسسات اليت تكون لديها تشكيالت سلعية واسعة و عندما يكون طلب املستهلكني مستقرا و قابال 
 .ستهلكون ابحلصول على البضائع فورا للتنبؤ به و عندما يرغب امل

 نظام الرتانزيت : .ب

يف هذا النظام تكون هناك حركات سريعة لشحنات صغرية من البضاعة بني مواقع اإلنتاج و املخازن اليت 
تلعب دور مراكز التوزيع ، و تكون تكاليف التخزين منخفضة بسبب عدم االحتفاظ مبخازن فائضة ، و 

السريعة ، كما أن تكاليف اإلدارة و  لكن تكاليف النقل هي مرتفعة عادة بسبب استخدام وسائل النقل
(: نظام الرتانزيت  II -13 ) الشكلاملستندات مرتفعة أيضا بسبب صغر حجم الشحنات .      

 للتدفق املادي للبضاعة

 البلد )أ( حركة سريعة                                     البلد )ب(        

   زبون

               زبون        زبون         

 .396، ص املرجع السابقغياث الرتمجان،  :املرجع

و عندما        و يستخدم نظام الرتانزيت يف املنتجات اليت تكون قيمتها مرتفعة ابملقارنة مع وزهنا ،
 مرا ضروراي . أىل الزبون إ هخرية قبل شحنيكون فحص املنتج يف اللحظة األ

 املباشر :النظام  .ج

قناة توزيعية فرعية يف  ىلإ ويف هذا النظام يتم شحن البضاعة مباشرة من موقع اإلنتاج إىل الزبون ، أ
البلد املقصود ، و هذا النظام جيعل التخزين مركزاي يف البلد األم و جيعل من املمكن القيام ابلتسويق على 
نطاق واسع من أحجام املخزون الكبرية ، كما أنه يلغي التكاليف اليت تتحملها الشركة التابعة يف املناولة و 

 التخزين و الشحن .
 (: نظام املباشر للتدفق املادي للبضاعة II -14 ) الشكل

 البلد )أ(                                )ب(البلد

 مصنع  مخزن فرعي 



 الفصل الثاين:  تطور تطبيق املسؤولية االجتماعية على األعمال اللوجيستية    
 

120 
 

 زبون                 
 زبون                   

 
 زبون  

 .396، ص املرجع السابقغياث الرتمجان،  املرجع:

و عندما تكون أقصى درجة عندما تكون املنتجات مرتفعة القيمة أىل إنظمة فعالة و تكون هذه األ
و عندما تكون هذه أو جمزءا ، أو عندما يكون طلب الزابئن متقلبا أو قابلة للتلف أهذه املنتجات مومسية 

 1املنتجات مصنوعة بناءا على طلب الزبون . 

 كثر من دولة : نظام املخزن الواحد أل .د

املؤسسات اليت لديها العديد من املؤسسات الفرعية يف منطقة جغرافية يستخدم هذا النظام من قبل 
واحدة ، و من قبل املؤسسات اليت تقوم فروعها إبنتاج أجزاء خمتلفة جيب جتميعها قبل الشحن النهائي 
للزابئن ، حيث تكون التكاليف أقل من تكاليف إقامة العديد من املخازن احمللية   و لكن ترتفع تكاليف 

 ل من و إىل املخزنالنق
 (: نظام املخزن الواحد ألكثر من دولة للتدفق املادي للبضاعة II -15 ) الشكل

 البلد)أ( حركة بطيئة  البلد )ب( زبون 

 زبون 

 زبون يف البلد)د(                    زبونالبلد )ج(                 

 .397، ص املرجع السابقغياث الرتمجان،  املرجع :

ذا ظهرت نزاعات على تقاسم إو أىل سلطة سوق معينة ، إذا خضع املخزن إخرى أمشاكل  أو تنش
 2تكاليف املخزن بني فروع املختلفة . 

 : نظام التوزيع العاملي 3.1.3

من مكان إىل آخر ،إذ أتخذ وسائل النقل مكانة هامة يف التوزيع الدويل هي عملية نقل البضائع  
 نظام التوزيع فبدون وسيلة نقل مناسبة اليكون هناك نظام توزيع دويل انج و اليوجد جتارة دولية .

                                                             
 .394غياث الرتمجان ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
 394غياث الرتمجان ، مرجع سبق ذكره ، ص  2

 مخزن فرعي مصنع

 مصنع مخزن ألكثر من دولة 

 شركة فرعية  مخزن فرعي
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 النقل البحري : -أ

، و رمبا  سبقها يف عمليات النقل الثقيلأمل يكن الشحن البحري أسبق وسائل الشحن و لكنه كان   
خرى ابلرغم من املنافسة املتعددة اليت السبب يف جعل النقل البحري يتفوق على وسائل النقل األكان هو 

 :1سباب التالية ىل األإضافة إيتعرض هلا ، 
  ؛يف أجور الشحن اخنفاضرخص تكاليف التشغيل يف السفن البحرية مما ينتج عنه 

 ة نقل أخرى إذ أن بعض السفن تتسع القدرة االستيعابية للسفن البحرية اليت ال تضاهيها أي وسيل
 ؛طنان للبضائع السائلةالف من األللبضائع العادية و مئات اآل األطنانالف من لعشرات اآل

  ؛سالمة الطرق البحرية 

  ؛و من جراء التقنية احلديثة أق خطرا اآلن أصبحتوسائل النقل املائي 

 . رخص القوى احملركة للسفن 

قل القطاعات االقتصادية يف أع النقل البحري من ا ية الثانية ظل قطبعد احلرب العامل خالل فرتة ما
ىل السفينة تتم بطريقة إو  نالعامل من حيث التطور التكنولوجي ، فقد كانت عمليات تداول البضائع م

و تفريغ شحناهتا من  جل شحنأطويلة بكل ميناء من  ةىل البقاء مدإيدوية بطيئة ، مما تضطر معه السفينة 
  % 40من وقت رحلتها ابملوانئ و  %60ن السفينة كانت يف املتوسط تقضي حوايل أالبضائع ،  حىت 

قوى لالستفادة أكثر و ماكينات ات سرعات أكرب ذأحبار ، و لذلك مل يكن ممكنا استخدام سفنا يف اإل
ن املوانئ يف أسطول العاملي . كما ألنتاجية اإمن اقتصادايت احلجم الكبري ، و قد تسبب ذلك يف ضعف 

نسبة الفاقد من   ازدايدالستينات من هذا القرن كانت تعتين بشدة من ظاهرة تكدس السفن هبا ، مع 
كبري على   أتثريىل يد املستورد هلا ، مما كان له إالبضائع املتداولة ، و طول زمن رحلة السلعة من املصدر 

سوق التجارية بل على منو التجارة العاملية ، و خالل هذه احلقبة ، و ال اتساعتكاليف النقل و على مدى 
ساطيل سياسات احلماية ، و الدعم لأل ازدادتيف ظل فلسفة تدخل الدولة  يف النشاط االقتصادي 

ساطيل الدول النامية و دول النظام االشرتاكي السابقة ، و قد نتج عن ذلك أخص الوطنية ، و على األ
، و كانت تكاليفه ارتفاعيف اختيار السفينة الناقلة لبضائعهم و ترتدي كفاءة النقل و  شاحنتنيالتقييد حرية 

ملستوى اخلدمة املقدمة ،  اعتباردون  سطوهلا الوطين ،أن تكون جتارة الدولة يف خدمة أالسياسة املتبعة هي 
 على املنافسة . قادرة سواقهاأ ن يكون النقل البحري يف خدمة جتارة الدولة حىت تكونأبينما جيب 

ىل ثورة تكنولوجية ، ظهرت يف إو يف خالل السبعينات و الثمانينات تعرض قطاع النقل البحري 
الباب ابلنسبة لنقل البضائع العامة ، و  إىليف اجتاه استحداث نظام احلاوايت من الباب  األولاجتاهني : 

                                                             
 .23،ص 2007، األوىل،الطبعة  األردن، دار حامد للنشر و التوزيع ،  دارة اخلطر و التامنيإأسامة عزمي سالم ،  1
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عن طريق  أمكنو بذلك        بضائع الصب الثاين استخدام تكنولوجيا متقدمة لتفريغ و شحن سفن ال
 إىل أدى، مما  أحبارهاساعات قليلة ، وزايدة زمن  إىلالتكنولوجيا احلديثة تقليل وقت بقاء السفينة ابمليناء 

 مبدأمن املمكن التوسع يف استخدام  أصبحالسفينة حبساب الطن ميل ، و هكذا  إنتاجية إنتاجيةزايدة 
كذلك من املمكن بناء سفن   أصبحتزداد حجما بسرعة . و  أخذتفن كبرية اقتصادايت احلجم لبناء س

يف قطاع النقل   التحول إىلو هذه التغريات مهدت الطريق  ات تكنولوجيا عالية مرتفعة الثمنمتخصصة ذ
 1البحري.

 النقل اجلوي: .أ

الستخدام يعترب النقل اجلوي من أحدث و أمثن أنواع النقل و هذا لسرعتها و مرونتها، نظرا 
أساليب التكنولوجية املتطورة ، إذ أن وسيلة النقل ابلطائرات هي وسيلة تضمن عقد بني املؤسسات و بني 

 .2شركة الطريان من خالل قسمة البضائع و الشركة هي مسؤولة عن توصيل املنقول

 النقل الربي .ب

و هي    قة ألخرىأول وسيلة نقل استعملها األشخاص لنقل بضائعهم من منط هوالنقل الربي    
 العتباره النشاط األقل تكلفة و أقل خطورة عن أكثر الوسائل اليت تعرف تطورات ،نظرا 

 بقية الوسائل األخرى.

  عمليات النقل الربي الدويل 

هو جزءا من النقل الدويل ينعقد يف طرف املتعاقد من مكتب  ،نعين بعملية النقل الربي الدويل   
 3اجلمارك يف نقطة املغادرة أو الدخول إىل مكتب اجلمارك املقصد يف نقطة الوصول .

 بداية عملية النقل الربي الدويل : -
 ،أن املركبة الربية أو جمموعة املركبات أو احلاوية قد عرضت ألغراض الرقابة على مكتب مجارك   

ة قاملغادرة أو الدخول و معها الشحنة و بطاقة النقل الربي الدويل اخلاصة و أن مكتب اجلمارك قبل بطا
 النقل الربي الدويل .

 انتهاء عملية النقل الربي الدويل : -

                                                             
 .97، ص2009، الطبعة األوىل ، دار الفكر اجلامعي ، إسكندرية ،  لوجيستيات التجارة الدوليةأمين النحراوي ، 1
 .321،ص2005،مكتبة األجنلو املصرية  القاهرة ،  أسس جغرافية النقلسعيد عبده، 2
  18:25بتوقيت  ، 2014-03-20اتفاقية النقل الربي الدويل ، منشورة على املوقع االلكرتوين ، اطلع على املوقع يوم  3

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/tir/handbook/arabic/newtirhand/TIR-6Rev9AR_Convention.pdf 
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املقصد  ،أن املركبة أو جمموعة املركبات أو احلاوية قد عرضت ألغراض الرقابة على مكتب مجارك   
 أو اخلروج و معها الشحنة و بطاقة النقل الربي الدويل اخلاصة هبا .

 اإلفراج عن عملية النقل الربي الدويل:  -
عند اعرتاف سلطات اجلمارك أبن عملية النقل الربي الدويل قد أهنيت بشكل صحيح يف طرف    

انت أو املعلومات املتاحة ملكتب املتعاقد ، و هو ما تثبته السلطات اجلمركية على أساس مقارنة البيا
 مجارك املقصد أو اخلروج و البياانت أو املعلومات املتاحة يف مكتب مجارك املغادرة أو الدخول .

 مهية البعد االسرتاتيجي للوجيستيك الدويل على  الصعيد  الدويل أ 3.2
 عالقة التجارة الدولية ابللوجيستيك  3.2.1

)           شبكة فعالة من تكنولوجيا االتصاالت و النقلتعتمد التجارة الدولية على مدى توفر 
اجلوي ، الربي و النقل البحري (بنفس قدر اعتماد درجة التنافسية على كفاءة التكاليف و تعترب وسائل 

تعقيدا من شبكات النقل و االتصاالت احمللية داخل الدولة الواحدة .يف حني  أكثراالتصاالت الدولية 
و التوزيع املاجي الذي          تيات على الربط بني عناصر النقل و الوريد املاديينصب دور اللوجيس

حلركة و ختزين اليت تؤدي  األنشطةاللوجيستيات هتتم بتنظيم و رقابة كافة  أنمبعىن  اإلنتاجيميارسه املشروع 
رهتا  النهائية و حبالة اىل سهولة تدفق  املنتج منذ مرحلة اقتناء املادة اخلام و حىت مرحلة وصوهلا يف صو 

صاحلة لالستخدام اىل العمالء و املستهلكني ، يف الوقت املناسب و املكان املناسب و ابلشكل املناسب 
ابلغة يف جتارة الدولية و  أمهيةاملخزون ذات  إدارةاملواد و  إدارة، و هذا ما تعترب فيه 1تكلفة ممكنة  أبقلو 

 2التسويق الدويل .

و  اآللياتاللوجيستية حبيث تشكل يف جمموعها شبكة متجانسة و متداخلة  تتعدد القنوات إذ
و مسارات           برا و جوا و حبرا من حيث ختطيط السياسات و تنفيذها من متطلبات  األمهيةمتوازنة 

 األقاليم، فالكياانت االقتصادية على مستوى الكتل و على مستوى القارات و على مستوى  أهدافو 
القرن احلادي و العشرين هون قرن االزدهار لصناعة اللوجيستيات اليت تشكل العمود الفقري  أنتدرك 

تقدم جمموعات و تشكيالت متنوعة و متكاملة اخلدمات ،  عوملةللتجارة الدولية اليت تقضي شركات 
جارية الدولية و فصناعة اللوجيستيات تعترب حمطة حوار و تفاعل ال يغرت للحظة ما بني اقتصاد املبادالت الت

اتساع حجمها ، و يكفي ان نعرف معا ان شركة مثل ميكروسفت اليت تقدم لصناعة اللوجيستيك احدث 
اللوجيستية يف  ابألنشطةاالهتمام اجلاد  أنكما  الف فردا . 40املبتكرات تقدم فرصا لتوظف حنو 

                                                             
، املفاهيم احلديثة يف إدارة النقل و اللوجيستيات ، املنظمة العربية املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، إشراف عبد القادر فتحي الشني  1

 .27، ص  2007،  ، القاهرة ، مصر للتنمية اإلدارية
  . 308، ص 2007، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ،  إدارة األعمال الدولية و العامليةفريد النجار ،  2
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 هذهيف  اإلدارة أيقنتا كلفة زائدة و عندماملؤسسات   وجدت عندما إالمل يظهر  األعمالمنظمات 
يبدأ من  إمنا األرابحو زايدة  ،و حتقيق امليزة التنافسية ،الطريق حنو تدعيم املركز التنافسي أناملؤسسات 

من القوة النسبية  تقليل من الطاقة الفاقدة لقطاعات االقتصاد و تزيد قدر ما ميكن، خالل خدمة العمالء
 .هلذه القطاعات

 : اللوجيستيك للتجارة الدوليةمهية أ 3.2.2

 سباب نذكر منها : أمهية العملية اللوجيستية يف قطاع التجارة الدولية لعدة أتعود  

 التكلفة العالية : اعتبارات -أ

 اإلحصائياتمهية ابلغة على املستوى االقتصادي للدول ، حيث تشري أنشطة اللوجيستية متثل األ 
ن أاللوجيستية ، و  األنشطةيستثمر يف  األمريكيةمن الثورة القومية يف الوالايت املتحدة  % 19ن أىل إ

نشطة هي النقل حبيث من قوة العمل هناك ، و من بني هذه األ  % 13نشطة تستخدم حوايل هذه األ
ايت و راض و ملهام يف عمليات الصب و السائل و احلاو غن عددا من النقل بنيت لكي تكون متعددة األأ

 1و النهرية .     البضائع العامة ما بني املوانئ البحرية و ما بني املوانئ البحرية

 و التوزيع : اإلمدادطول خطوط  -ب

 ىل حد إ  صبح يعتمدأالدويل   ابلتسويق اجتاه حنو العوملة يف الصناعة و كذلك االهتمام  إن

عمال و خاصة األاللوجيستية داخل كل منظمة  ابألنشطةاللوجيسيت ، هلذا تزايد االهتمام  األداءكبري على 
احمللية و ذلك  األسواقعلى  إنتاجهاالشركات كبرية احلجم اليت يقتصر  أوتلك الشركات متعددة اجلنسيات 

 .2و التوزيع الطويلة  اإلمدادبسبب تكلفة خطوط 

 فعالية اللوجيستيك يف اسرتاتيجية املؤسسة : -ج

متيز منتجاهتا عن  أنالسبل اليت ميكن  إجيادوقتا طويال و جهدا كبريا يف سبيل  املؤسساتتبذل 
حد   إىلاملنتجات ( تتوقف  أسعاراسرتاتيجية التمايز و خاصة يف تكلفة )  أن أيغريها من املنافسني ، 

جنحت   اليت فاملؤسساتاللوجيستية من حيث التكلفة و خدمة العمالء ،  لألعمالاجليد  األداءكبري على 
التميز يف اخلدمة اللوجيستية  تكون قادرة على بناء ميزة تفضيلية ابلشركات املنافسة هلا ظن و  إدراكيف 

 على التوسع يف السوق و زايدة حصتها السوقية و رحبية املؤسسة.  املؤسسة تساعد
                                                             

 24، ص 2005، الدار اجلامعية ، مصر،  إدارة اللوجيستياتهنال فريد مصطفى ، جالل إبراهيم العيد ،  1
 .24، ص السابقاملرجع هنال فريد مصطفى ، جالل إبراهيم العيد،  2
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 اللوجيستيك ذات داللة للعميل :  -د

قيمة قليلة عندما ال تكون  متاحة للعمالء ب إالخدمة ال تتمتع  أوسلعة  أن أيمما الشك فيه 
احملتملني يف الوقت و املكان املناسبني و لكن عندما تبذل املؤسسة جهودا متميزة يف سبيل توفري هذه 

 خالل   من  الوقت و املكان املناسبني  احملتملني يف  اخلدمات لعمالئها احلاليني و أواملنتجات 

 . 1جتهيز الطلبات و املعلومات 

 يف عمليات التجارة الدولية : اإلمدادهداف و مهام وظيفة أ  3.2.3

 ميكن حتديد جموعة من األهداف و هي :
  و هذا للمعرفة الدقيقة  العبورلكل من التخزين و النقل و  اإلداريةضمان مسؤولية العملية التقنية و

 ؛لشروط العقود و اللتزامات املتفق عليها من طرف الشركة التجارية

 ؛الكشوف التقنية لتكاليف التخزين ، النقل و العبور و توفري الدعم التقين للمشروع خالل اجنازه إعداد 

  مع املتدخلني يف عمليات التخزين ، النقل و العبور حسب شروط  إبرامهامفاوضة العقود الالزمة و
و ضمان متابعة سري و حترير الطلبيات و مراقبة املصاريف  األجنيبالعقد املربم مع املشرتي و البائع 

 هنايتها .  إىلالعمليات 
 آليات اللوجيستيك املسؤول على الصعيد الدويل  3.3

  مصطلحات اللوجيستيك العاملي املسؤول :  3.3.1

مصطلحات  اللوجيستيك العاملي معقدة  ابملقارنة مبصطلحات اللوجيستيك احمللي ، و لقد طورت 
) مبصطلح  اختصاراو ما يعرف أتجارة الدولية ، غرفة التجارة الدولية ما يسمى مبصطلحات ال

incoterms) و االلتزامات    و تعمل هذه املصطلحات كقواعد عامة لتوضيح التكاليف ، و املخاطر
ذ هي تنظم املسائل املتعلقة إاليت ترتتب على الباعة و املشرتين من خالل حركة التوريد و التجارة العاملني ، 

تكاليف و خماطر تسليم البضاعة  بتقسيطتسمح  ألهناابخلدمات اللوجيستية الدولية و نقل ملكية البضاعة 
 . 2و حتديد مسؤوليات كل من البائع و املشرتي 

 شريك، كل  يقدمها اليت اخلدمات حتدد وهي. دائما موجودة كانت  الدولية التجارية املصطلحات
 بشكل اندرة أصبحت أهنا: لسببني وذلك التصدير عملية من جزء فهي. البضاعة لتسليم واملشرتي البائع
 بلد يف واإلجراءات االهتام النقل اثبت جلذب أتخذ ال املشرتين معظم". املصنع يف" بيع يتم أن متزايد

                                                             
 .24، ص املرجع السابقهنال فريد مصطفى ، جالل إبراهيم العيد،  1

2 Oliver L’AUZON, contrat commerciaux en francais et en anglais , eyrolles,paris , troixieme 
edition,2002,p 53. 
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 اإلضافية االلتزامات االعتبار بعني أيخذ أن جيب البيع سعر: البائع وليس املعنية األخرى القضية. أجنيب
 فهي. العقود هذه ستنتهي الذين حتديد ولكن النقل، بعقود مباشرة الشروط هذه تنطبق ال. يدعمها اليت
 .1البنود من واحدة هي اليت البيع عقد من جزء

كلما دعت   أخرى، و يتم تعديلها بني فرتة و 2 1936مرة عام  ألولتلك القواعد  أتسستلقد 
 العالقات على تنطبق اليت املعلومات قواعد من جمموعة حتدد الدولية، التجارة شروط أن إذاحلاجة لذلك . 

 والرسوم اجلمركية واملعامالت والتأمني النقل إدارة خالل:من  السلع بيع و تنظيم تسليم و الدولية التجارية
 للعامل يتم تعترب كمرجع الدولية التجارة غرفة وضعتها اليت املختصرات إىل استنادا. املخاطر ونقل والضرائب،

 يناير يف للتطبيق 2010 سبتمربو مؤخرا قد صدرت نسخة جديدة يف  نسخة حدثأب ابنتظام، حتديثها
2011. 

 هذا ما نستطيع تعريفها التاجر قانونب هي مصطلحات متعلقة و املصطلحات التجارة الدولية 
 حمتوايت خالل من ذلك  معرفة وميكن الدولية، التجارة يف رائدا هلا دورا اليومو .ابملسؤولية القانونية الدولية  

 املمارسات هذهو . الدولية التجارة غرفة نشرهتا اليت( الدولية التجارية مصطلحات) الدولية التجارة شروط
 3.الدويل التحكيم جمال يف مفيدة التجارية

 ما الفور على تعرفحبيث ي. العميل ملتطلبات نظرا ،للمؤسسة ابلنسبة Incoterm اختيار ميكن
 كلالعميل   عرفي أن جيب ولكن. ستواجهه اليت واملخاطر البضاعة تسليم  حالةيف اليت عليه تااللتزاما

 عملية من جزء هو األنسب Incoterm اختيار إن انطالقا من مصطلحات التجارة العاملية. التفاصيل،
 .نتجاهله عنصرا اعتباره ينبغي ال ابلتايل. عام بشكل التصدير

 نقل عن مستقلة هي يف التجارة الدولية حسب مصطلحات التجارة الدولية نقلال رسومتعترب  
 يف احلال هو كما) ةفصلمن أو( FOB يف احلال هو كما) واحد وقت يف تكون أن وميكن. املخاطر
CIF )4لكيةامل نقل توقيت تنظم ال الدولية التجارة وشروط. 

 مسؤوليات البائع و املشرتي يف التجارة الدولية: 3.3.2

                                                             
1 Laurence lucias joselune studer_ laurens, vendre plus acheter mieux l’international, vuilert , parie , 
2003. 

 . 144، ص  مرجع سبق ذكرهشرقي  انجي جواد ، حممد سامل  الشموط ،  2
3 Alexandre Braud ,l’essentiel droit commercial et des affairs, Gualino ,06 edition ,2014. 
4 Ghislaire LEGRAND , huberk MARTINI , technique du commerce international , gualino editeur ,2 
éme edition , paris, 2002, p 20 . 
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قانونية و املسؤولية لكل من البائع و املشرتي من املسؤولية ا  مسؤولياتحندد  أنميكن لنا   
انطالقا من مصطلحات التجارة الدولية املتفق  األخالقيةتشمل املسؤولية البيئية و  أهنااالقتصادية و حىت 

 يف  : إبرازهاعليها يف بنود العقد املربم بينهم و ميكن 

 :  Eاملصطلح  .أ

 أبكثرن يقوم أ، فال يرتتب على البائع    األدىنهو مصطلح الذي يكون فيه التزام البائع يف حده  
، ومن   ابلبائع من وضع البضاعة بتصرف الشاري يف املكان املتفق عليه ، و يكون عادة يف املبىن اخلاص

خرى و حبكم التعامل احلقيقي غالبا  ما يقوم البائع مبساعدة  الشاري يف حتميل البضاعة على ظهر أجهة 
رض املعمل ( أ) تسليم                  EXWن مصطلح أخري و على  الرغم من الشاحنة العائدة لأل

ن من أذا مت توسيع التزامات البائع حبيث  تشمل  التحميل ، و قد رئ إفضل  أقد يعكس  هذا  بصورة  
  EXWدىن مبوجب املصطلح  ىل احلد األإالبائع  التزام التقليدي لتخفيض أاملرغوب فيه التمسك ابملبد

ي التزام مهما يكن ابلنسبة لتحميل أن يتحمل أبائع حبيث ميكن استخدامه للحاالت اليت ال يرغب فيها ال
 كثر من ذلك ، فيجب النص على ذلك يف عقد البيع .ن يقوم أبأراد الشاري من البائع أذا إالبضاعة ، ف

 :  Fاملصطلح  .ج

يتطلب من البائع  تسليم البضاعة للنقل حسب توجيهات الشاري ، و النقطة اليت يقصدها 
صعوبة بسبب الظروف املختلفة و الكثرية اليت قد  ميثلقد  FCA حلصول التسليم يف املصطلح  األطراف

حتيط ابلعقود اليت يشملها هذا املصطلح . و هكذا فان البضاعة ميكن حتميلها على عربة النقل اليت يرسلها 
البائع لتسليم البضاعة يف  اإرساهلتفريغ من عربة  إىلقد حتتاج البضاعة  أوالشاري لنقلها من مبىن البائع . 

هذه البدائل ابحلسبان و ذلك ابشرتاط انع عندا يكون مكان التسليم قد  أخدحمطة يسميها الشاري و يتم 
 أومبىن البائع ، يصبح التسليم اتما عندما يتم حتميل البضاعة على عربة نقل الشاري  أبنهحدد يف العقد 

 أخرىحتمل البضاعة على عربة الشاري انقلة ، و يف حاالت  يكون التسليم اتما عندما أخرىيف حاالت 
 يكون التسليم اتما عندما توضع البضاعة برتف الشاري ، و هي غري مفرغة من سيارة البائع .

FCA   :احملليني البائعني  

 أو)     والتكاليف( املخاطر أو) املسؤولية للنقلسببه  و الوسائط املتعدد ملبيعات تصميم مت  
 يقدمها اليت السيارة على للتصدير، جاهزة البضاعة حتميل بعد: الوقت نفس ويف املكان نفس يف( النفقات

 فعليا يصبح البائع فيها FCA(. عنه نيابة يتصرف شخص أي أو) املشرتي قبل من رشحامل الناقل
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 على احلمل مع التعامل يف الطرفان رغب عندما تستخدم أن جيب..."  البائع FCA املباين. "املصدر
 .للتصدير اجلمركية اإلجراءات وكذلك البائع، املشرتي قبل من البداية يف رشح السيارة

 األرض يتم عندما اهلواء أو هنر أو اجلو أوالبحر  الوسائط املتعدد النقل عملية يف املستحسن فمن
 (.النقل عمال نقل) املشرتي قبل من رشحم الناقل قبل من(  املغادرة مطار أو ميناء إىل)

 وصولال عند  للبيع الدولية التجارة شروط 3.3.3

 شيوعا األكثرن أال إ. DAF ،DEX ،DEQ ،DDP ،DDU نكومتزأ من   كل   هي
 .البائع قبل من واملخاطر التكاليف يتحمل حيث DDU هو

DDU (األجر مدفوعة غري تسليم واجب ) :البائعحيث يقوم  ، الرسوم هو من يدفع  البائع 
البائع يفي بكل التزاماته  أي. 1املقصودة الوجهة يف البضاعة تفرغ إذ ال املشرتي، إىل البضاعة بتسليم

ىل املشرتي خملصة لالسترياد غري منزلة عن وسيلة النقل يف مكان إابلتسليم عندما يقوم بتسليم البضاعة 
 على البائع .على من االلتزام املرتتب الوصل املعني ، و ميثل هذا الشرط احلد األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  Jean Christophe Pic, Jean-Michel Érault, Optimiser sa trésorerie par le crédit 
client,VUIBERT,paris,2009,p 58. 
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 خالصة الفصل  :

ىل أنه قد مت إدراك أمهية املسؤولية االجتماعية  على مستوى غرفة التجارة إختاما هلذا الفصل نشري  
صدارها و ما يعرف ابللوجيستيك املسؤول اليت قامت إبأالدولية من خالل مصطلحات التجارة الدولية 

عمال الدولية، و و العمل على جتديدها و هذا ليناسب طبيعة و احتياجات بيئة األ 1936بداية من عام 
ثريها على عمال اللوجيستية الدولية و أتبعاد املسؤولية االجتماعية على أنشطة األأمن جهة أخرى  أمهية 

ه حتقق  املسؤولية كل من البائع و املشرتي. ومن   التزامسواق الدولية و ما حتققه من التجارة الدولية يف األ
سواق الدولية، و هي توافق اسرتاتيجية املؤسسة مع اسرتاتيجيات االجتماعية املطلب الثاين  للدخول لأل

بنود العقد من خالل  احرتامجل عدم وجود نزاعات بني البائع و املشرتي من خالل أالغرفة الدولية من 
 املضيف . حرتام قواعد البلداعمال اللوجيستية املستدامة، و األ

لنا  اتضحول، ىل تناول مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسات يف الفصل األإذ أننا بعدما تطرقنا إ
بعاد أن املؤسسات تبين اسرتاتيجياهتا بناءا على عمال اللوجيستية، ألنشطة األأثري تطبيقها على مستوى أت

لوجيستية مستدامة مرتكزة من خالهلا املؤسسة على  اعمال أاملسؤولية االجتماعية، مما نتج عنه تكوين  
مداد عكسية إهم ثالث عمليات و هي تكوين عملية شراء مستدامة و نقل مستدام مع وجود عملية أ

نتاجها. فمن إنبعااثت عملية او التقليل من  ىل التحكم يف عنصر التكلفة إتتوجه من خالهلا املؤسسة 
سرتاتيجية شراء مسؤولة من أجل احملافظة على املواد اخلام اليت هي يف اخالل ترشيد عملية الشراء و بناء 

جل احملافظة على سالمة البيئة و غري مهدد للبيئة أطريق النفاذ، مبا يف ذلك النقل املستدام وجد من 
لعملية للوجيستيات العكسية و اليت ميكن اعتبارها االجتاه الثالث لا أمايف ذلك املوارد املتجددة، ابستخدام 

ن أط اخلارجي للمؤسسة، كل هذا جند ياللوجيستية املستدام الذي حيقق مكاسب لكل من املؤسسة و احمل
 و عن طريق االسترياد.  أمنا عن طريق التصدير إليه إي بلد تتوجه أاملؤسسة حترتم قواعد 
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 : الثالث مقدمة الفصل

ستحاول الباحثة من خالل هذا الفصل تسليط الضوء على تقدمي بعض االمتيازات اليت تضيفها 
املسؤولية االجتماعية للمؤسسات املتجهة حنو األسواق الدولية ، بعد التطرق إىل عرض املفاهيم املتعلقة 

أن على الرغم من  ابألسواق الدولية و العراقيل اليت ميكن أن تواجهها املؤسسة للدخول هلذه األسواق،
الصغرية، إال أنه ميكن أيضا أن يكون  املؤسساتتطوير لطريق و صبح خطوة كبرية  يتدويل ميكن أن ال

  .كبرياحتداي  

سرتاتيجية كفيلة بتحقيق اإذ أن حل مشكلة الدخول لألسواق الدولية تقوم أساسا على بناء 
و حتقيق جودة   عالية، و التحكم يف التكاليف، متطلبات الدخول لألسواق الدولية ، من حتقيق كفاءة أداء

و التطوير، مع إمكانية التحكم يف   منتجات، كما أنه على املؤسسات أن تكون سباقة يف عمليات البحث
عمليات خمزوهنا ، و عدم تعرضها إىل أي ضغوط قانونية من الضرائب من خالل حصوهلا على االمتيازات 

سرتاتيجية املبنية على مبادئ املسؤولية االجتماعية اليت اهلدف من تبين  هذه االإن . اجلبائية و حىت اجلمركية
تسعى إىل حتقيق  جمموعة من املطالب للدخول لألسواق الدولية و القيام بعملية تدويل نشاطها  هو  

عف و استغالل الفرصة اليت تكتسبها من  خالل ما حتققه من تبين  هذا املنهج ، مع التحكم يف نقاط الض
ومنه يف هذا الفصل .قطة قوة تساهم يف حتقيق التميز يف أنشطة املؤسسة ، نامتالك املؤسسة جراء  ذلك

حتاول الباحثة  اإلملام بكافة العناصر املتعلقة بعمليات الدخول لألسواق الدولية ، و أهم الفوائد اليت 
و  يف ذلك الفصل إىل ثالث مباحثتضيفها تطبيق املسؤولية االجتماعية على الصعيد الدويل ، مقسمة 

 :هي 

    الدولية للمؤسسة؛ العمليات االقتصاديةتطور : املبحث األول

 ؛سرتاتيجية لبناء قوة اقتصادية يف األسواق الدوليةااملسؤولية االجتماعية : املبحث الثاين 

 .ليةسرتاتيجية ملواجهة عقبات األسواق الدو ااملسؤولية االجتماعية ك: املبحث الثالث 
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    الدولية للمؤسسة العمليات االقتصاديةتطور  :األولاملبحث  

             التسويقيةال تكاد أن تذكر تلك حبوث اليت تتقصى أتثري هذه العقبات على السياسات 
املؤسسات و تنقص من فعالية حترير  جديدة تعرتض وجدت عقباتإىل أن  يف األسواق الدولية، للمؤسسة

 .املصدرةاألسواق الدولية أمام منتجات املؤسسات 

نه من أنرى   ،قبل اخلوض يف موضوع أمهية املسؤولية االجتماعية على مستوى األسواق الدولية
 الضروري الوقوف أوال  عند بعض  املفاهيم اليت هلا عالقة ابألسواق الدولية، و العقبات اليت تعرتض

 .األسواق هذه  املؤسسات يف

و احلقيقة أن حماولة  حتديد العقبات من أكثر  األمور تشعبا  يف علم االقتصاد الرتباطها مبجموعة 
 أن الباحثة ، إال ة من جهة أخرىكيان املؤسس  واختالفمن املتغريات، و الختالف األسواق من جهة 

 .حاول عرضها  و دراستها يف هذا املبحثتس

   هنج املؤسسات للدخول لألسواق الدوليةالتدويل و العوملة    1.1

والتكنولوجيا للمؤسسة، يدفعها إىل السعي للدخول تدفق السلع واألشخاص واملعرفة إن تزايد 
واملستهلكني ال تعرف احلدود والتبادل بني  املؤسسات حيث أن.لألسواق الدولية بعد حتقيقها ميزة حملية

 . جتري يف سياق متعدد الثقافاتاليت العرض والطلب 

 :األبعاد النظرية للتدويل  1.1.1 

، عندما يتحدث االقتصاديون عن دخول املؤسسات إىل األسواق الدولية، فإهنم املؤلفاتغلب أيف 
 .أو العوملة  يشريون إىل مصطلحات تلخص العملية اليت تلخص أعمال املؤسسة و هي عملية التدويل

يف بوجه عام يفرتض أن عملية التدويل و العوملة مفهومني يصبان يف معىن واحد و لكن املشكل يظهر اآلن 
 مىت تصبح مؤسسة ما مؤسسة دولية؟ و ؟  ماهية الفراق بني هاتني العمليتني

 تعريف القرارات االسرتاتيجية للتدويل .أ

، حبيث ينبغي أن تسمح للمؤسسة االسرتاتيجيةتدويل نشاط املؤسسة يندرج ضمن القرارات 
و إذا قررت املؤسسة  تدويل أعماهلا ال ميكن االستغناء   .الدوليةيف األسواق  بنمو املؤسسة سرتاتيجيةاال

 . اترغب بتوسيع نشاطها فيه و اليت  إليها،عن حتليل اسرتاتيجي للبيئة اليت تتوجه 
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لتحقيق  للمؤسساترد وسيلة للسماح سرتاتيجية ليست غاية يف حد ذاته بل جماالمنه جند أن  
 .1أهدافهم

مصدر إهلام بتفكري اسرتاتيجي مع  األهداف اليت وضعتها  يكون خمطط االسرتاتيجيةجيب أن  
يف  أن حتققه املؤسسة هتريد الذي عرف أوال مانليس من املمكن التفكري يف اسرتاتيجية دون أن . املؤسسة

 ضمن دد سلفااحمليف الوقت  هاققحتريد أن توالنتائج اليت  فيه رغبتاألسواق املختلفة، واملوقف الذي 
 . الدولية  األسواقالعقبات املتواجدة يف 

 تعريف التدويل .ب

دراسة  إىلعرف التدويل  بعدة تعاريف من قبل الباحثني يف جمال التجارة الدولية و الذين يسعون 
، و هذا ما يظهر أبن التدويل من املفاهيم املرتبطة ابلعالقات هذا املصطلح  االقتصادي املتعدد اجلوانب

 .الدولية 

الدولية، و ما يرتبط بذلك من  تغيري يف  األنشطةالشركة يف  اندماج:"  هالتدويل أبنإذ ميكن تعريف 
، مبا و البشرية للشركة  اخلطط و االسرتاتيجيات ، و يف هليكل اإلداري و التنظيمي ، و يف املوارد املالية

 دراسة ألجلظهر مفهوم التدويل ابلسبعينات من القرن املاضي  و قد" 2 .يتناسب مع البيئة اليت تعمل هبا
 ذلك   على املستوى الدولية و أنشطتهاو التوسع الذي تقوم به املؤسسات يف سبيل زايدة  التطور   عملية

  :3طريق عن

  ؛ األرابحاليت تعمل هبا املؤسسة سواء هبدف زايدة  األسواقحتقيق التنوع اجلغرايف يف 
  لفة من التعامالت الدولية، املخت األشكالالعمل داخل السوق الدويل عن طريق  أساليبتعميق

 .  ، استخدام وكالء و ممثلني ، التصريح ، االمتيازات ، املشروعات املشرتكة تصدير

تطوير املنتجات و اخلدمات للدخول يف  أنه   Duboisو   Kotlerو عليه عرف التدويل حسب 
 .4األسواق اخلارجية

                                                        
1 Éliane KARSAKLIAN, Internationalisation d’entreprises, Dunod, Paris, 2009.p13. 

            ، جملة أحباث اقتصادية تدويل نشاط الصناعات الصغرية و املتوسطةمسامهة االندماجات و التحالفات يف إمساعني  جوامع ،  2

 .117، ص  2014و إدارية، العدد السادس عشر ، جامعة بسكرة ، ديسمرب 
ااثر و انعكاسات اتفاق  :، امللتقى الدويل حول  دور الشراكة يف تدويل اقتصادايت الدول الناميةبراهامي زرزور ، حفيظ عبد احلميد ،  3

ة فرحات الشراكة على االقتصاد اجلزائري و على املنظومة املؤسسات الصغرية و املتوسطة ، كلية العلوم االقتصادية و التسيري و التجارية ، جامع
 . 02، ص  2006نوفمرب  13/14عباس سطيف ، 

4 Philipe KOTLER, Bernard DUBOIS, Marketing management, , Nouveaux Horizons Paris ,12eme 
édition, 2006, P 779. 
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 العوامل الداخلية و اخلارجية للتدويل: ( III -01)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Éliane KARSAKLIAN, op,cit,p20. 

 متاما ،املؤسسة من معينة أسهمبدرجة  عالقة هلا اخلارجية العواملجند أن (III -01)من الشكل 
 أن يعين البالد يف واالقتصادي السياسي حيث الوضع .تدويلها قرار اختاذ يف كبري أتثري هلا يكون كما

 إىل وابإلضافة. أخرى أسواق يف العوامل نفس مع ابملقارنة للمؤسسة ستكون أكثر اختالفا الوضع املايل
 يف استدامته ستحدد للمؤسسة التكنولوجي والتطور االجتماعية لعالقاتاالجتماعية أي ا العوامل ذلك،
يسعون  املستهلكني أن يعين الدول بني املتبادل واالعتماد االقتصاد تدويل أن حد إىل الوطنية السوق

 .نفسها تلقاء من أخرى أسواق يف أكرب بسهولة املنتجات نفس على للحصول

 إىل أسواق اهلروب أجل من املؤسسات تدويل إىل ؤديت قد التنافسية الضغوط التسويق، منظور من
األسواق احمللية جعلت هلا األسواق  املؤسسات الدولية على و استحواذ االندماج عملياتحيث أن . أخرى

 ورؤية املسامهني إرادة فإن ،أخريا .و حثها على إتباع مسارات إمنائية أخرى هاحيفز  مما ،األجنبية سوقا هلا
 1.ال أم تدويل قرار يف رئيسية عوامل األرجح على هم الشركة

 سبل عن ابملؤسسة إىل البحث التنظيمية ألزمةل يكون ما غالبا الداخلية، للعوامل ابلنسبة أما
 اخنفاض املثال، سبيل على األزمة، هذه سبب كونت أسباب عدةو هناك . من هذه األزمات للخروج

                                                        
 .20،ص2007، املكتبة العصرية للنشر و التوزيع ،مصر ، إدارة التسويقأمحد جرب ،  1

 انكماش األسواق احمللية

 التنمية الدولية

 العوامل الداخلية

 األزمات التنظيمية 

 خالفات إدارية 

 خالفات خارجية 

 النتائج املالية 

 العوامل اخلارجية

  السياسة 

  االقتصاد 

  اجملتمع 

 التكنولوجيا 

 املنافسة 

 عملية االستحواذ 

 ضغط املسامهني 
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 االقتصادية مثل خارجية عوامل بفعل األزمة هذه تتأثر أن أيضا وميكن. أداء املؤسسة أو العمل ظروف
 .البالد يف واالجتماعية والسياسية

 رجال كبار. األعمالهبا  ينظر اليت لطريقةل خمتلفا هنجا جيلب أن املؤسسات ميكن إلدارةا خالف
 و. عن التغيري تنتج اليت وأهدافها رسالتها تغيري أيضا يعين قد القيادة تغيري وأهدافها؛ مهمتها حتدد األعمال

 املؤسسية الثقافة دور الواقع يف هو هذا. طموحا أكثر هو ملديرا رؤية جعل املؤسسة آفاق توسيع يف الرغبة
 يف .أمام تدويل أي مؤسسة مفتوحة تكون اليت الوطنية، الثقافة القيم عناختالفا . لتدويلل مشروعها يف

 حنو وكالئها املؤسسة وسلوك تقود معايري عاملية كثراأل القيم على ثقافة املؤسسة قائمة كان إذا املقابل،
 .اخلارج يف االستثمار يف رائدة تكون  أن  احملتمل من فإنه املستمر، والتغيري االبتكار

 املفاوضات إىل ؤديت املشاكل،إن نفس  الصلة ذات الداخلية واخلالفات املالية املشاكل فإن وأخريا،
 .التنميةىل إ تدفع اليت وطنية بيئة ابعتبارها الشركة وضع ميكن حبيث أيضا، الداخلية

 1وات تدويل التجارة و بيئة التجارة الدولية :طخ .ج

 وات التالية :طوات املعتمدة على مستوى العامل  لتدويل نظم التجارة يف اخلطتتجلى اخل

 زايدة الوعي بتأثر األنشطة الدولية على مستقبل التجارة ؛ 

 بناء جسور من العالقات بني جتارة الدول؛ 

  للصفقات الدولية على مستقبل املؤسسة ؛قياس اآلاثر املباشرة و غري املباشرة 

 . حساب املركز التنافسي اآلن و يف املستقبل 

 .تقدير دوافع التدويل ، من النمو املستمر ، تشبع السوق احمللي ....اخل 
 

 :األبعاد النظرية للعوملة  1.1.2

النمو  تبادل السلع واخلدمات ورؤوس األموال واألشخاص والثقافات يف على أهنا عمليةشري العوملة ت
  2 .وخلق تفاعالت قوية على حنو متزايد بني أجزاء خمتلفة من العامل ،على الصعيد العاملي

                                                        
 .243، ص مرجع سبق ذكرهفريد النجار ،  1

2 Corinne PASCO Berho, Marketing International , 4ème éd, Dunod, Paris, 2007, ,p18. 
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. لكن يف النصف الثاين من القرن العشرين شهد تسارعا دراماتيكيا من خمتلف التدفقات التجارية
ثورات تكنولوجية كربى يف جمال النقل، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ولكن يدعم هذا التسارع ما و 

 .أيضا على اخليارات االقتصادية والسياسية اليت يفضلها األسواق املفتوحة

السلع  - : و منه تتميز العوملة من خالل زايدة حجم التجارة الدولية، واليت تؤثر على كل من
العوملة  اسرتاتيجيات موقع  عصر يعترب يف اإلنتاجاسرتاتيجية  إن....االستهالكية، والتكنولوجيا، واخلدمات 

املؤسسات املالية جبمع وتضع رأس املال : رأس املال -(التكاليف، وفرص)العمل على أساس عوامل خمتلفة 
 1.يف العامل

مصطلح يعود على  الثقة اليت  و هو  اإلقليمية احلدود العوملة يقصد هبا جتارة املؤسسة خارج و هبذا 
على ابعد مدى، على غرار  األسواقالدولية و اليت مكنتها من اخرتاق  األسواقاملؤسسة يف  اكتسبتها

الدولية هنيك على املركز  األسواقعملية تصدير تقوم هبا املؤسسة يف  أولوهلة   أولالتدويل الذي يعترب يف 
وجه االختالف بني  أنيعتربان  األدبياتيف بعض  أن، حيث  األسواقملؤسسة يف هذه اليت تكتسبه  ا

العاملية جبودة عالية و اقل  األهداف قيقحت إىلالوصول  إىلتسعى  أهنا األوليكمن يف ل و التدوية العومل
 . التوسع نشاطها خارج احلدود الوطنية  إىلمصطلح التدويل يعين به سعي املؤسسة  أماتكلفة ، 

كتاابت و أحباث خمتلف النظرايت االقتصادية اليت عرفها   إىلو قد يعود مصطلح العوملة و التدويل 
، و كانت الظاهرة تفسر ةعام لدى االقتصاديني القدام اجتاهاالقتصاد، حيث هلذين املصطلحني  معل

 .ما تنقصه من موارد  أو    لة حسب ما تكتسبه من مزاايدو  أيحسب احتياجات كل منطقة اليت عرفتها 

و العوملة، و  جمموعة من النظرايت اليت مكنت من دراسة و التوسع يف مفهومي التدويل إذ وجدت
 أنن عملية التدويل و العوملة ميكن أه النظرايت هو ذالرئيسي لكل عملية تدويل هل أكل نظرية املبد اعتربت

االقتصاد القومي من خالل استغالل امليزة  النسبية هلذه الدول من موارد و ما حيققه  الستقراركون وجه ت
 . مكاسب هلذه الدول 

  الدولية مفهومها  و مربرات التوجه إليهااألسواق   1.1.3

و اليت  هناك جمموعة من األدبيات النظرية اليت تتمحور يف إعطائنا تعريف شامل لألسواق الدولية 
  :يليميكن عرض بعضها فيما 

  :مفهوم األسواق الدولية  .أ

                                                        
1 Laurent braquet,l’essentiel pour comprendre la mondialisation,GUALINO ,2014,p18. 
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ن هذا األخري يعترب اآللية اليت متكن لقد ارتبط مفهوم األسواق الدولية ابلتسويق الدويل ، أل
املؤسسة من دخول هذه األسواق مبختلف األشكال و اليت ميكن جياز بعض هذه املفاهيم املتعلقة ابلتسويق 

 التفصيل يف األسواق الدولية .الدويل قبل 

 :تطور التسويق الدويل  .1

 إليهحظي مفهوم التسويق الدويل بعدة اجتاهات حىت وصوله اىل املفهوم احلايل ، فالبعض ينظر  لقد
لتصريف املنتجات مهما كانت هذه الطريقة و البعض يتجاوز هذا املعىن و هذا ما ميكننا  آليةمبجرد 

  توضيحه فيما يلي :

 :التصديرييق التسو  -

 األسواق جاليت تقوم هبا املؤسسة لتسويق منتجاهتا خار  األنشطةكل   التصديري هييقصد ابلتسويق 
نه تربز للتسويق أ إال أخرى،دولة  أسواق إىلحبيث تشحن منتجات املؤسسة من السوق احمللي  احمللية،

و عدم الرتكيز على السوق  و اختيار قنوات التصدير، األسواقالتصدير مشكلة رئيسية و هي اختيار 
 .السوق احمللي الذي يعترب وجهة لوجود املؤسسة إمهالو  األجنيب

  الدويلالتسويق:  

بدراسة السوق قبل القيام بعملية تسويق منتجات املؤسسة،  أوالهنا على رجال التسويق يقومون 
ما مييز هذا النوع هو عدم قدرة املؤسسة على  إال. األسواقهبدف وضع اسرتاتيجياهتا مع ما تتميز به هذه 

أداء "  و بذلك ميكن تعريف التسويق الدويل من ذلك على  أنه.1 إليهفهم البياانت اخلارجية للسوق املتجه 
األنشطة التجارية اليت تساعد على تدفق سلع الشركة و خدماهتا إىل املستهلكني أو املستخدمني يف أكثر 

 .2"و احدة من دولة 

  املتعددالتسويق الدويل: 

تنوع  إىل، مما يؤدي  إليهاملؤسسة  تضع اسرتاتيجية لكل سوق تتجه  ،ما مييز هذا النوع من التسويق
 . أسواقهااسرتاتيجية التسويق اليت تستخدمها الشركة الواحدة تبعا لتنوع 

 دوافع التسويق الدويل :  .2
                                                        

 .10،ص2012، ، دار أسامة للنشر و التوزيع ، األردن ، الطبعة األوىل  التسويق الدويلحممود الشيخ ،  1
 .21، 2004، دار وائل للنشر ، عمان ، الطبعة الثالثة، التسويق الدويلهاين حامد ضمور ،  2
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على  إلزاماالتسويق الدويل نظرا جملموعة من االعتبارات اليت تعترب خيارا و  إىلتلجأ املؤسسة   
 1املؤسسة يف نفس الوقت ، و هي تتمثل فيما يلي :

 مبدأ  املزااي النسبية يتطلب تبادل السلع و توزيع الفائض ؛ 
 تغري التكنولوجيا العاملية ؛ 
  ضرورة  إىلة و حىت بني دول العامل تزايد الفجوة بني الدول املتطورة و تنافس الدول الفقري

 القيام ابلتسويق الدويل ؛
  اختاذ يف  إداريةالسعي وراء حتقيق مركز تنافسي من خالل التسويق الدويل ، أو حتقيق قوة

 القرارات ؛
  الدولية لتجنب دفع  األسواققد يتطلب النظام الضرائيب يف بعض الدول توزيع الفائض يف

 الضرائب العالية ؛
  من االستثمار يف التسويق احمللي ؛ اإلضايفقد يكون نتاجا عن العائد 
  الصرف كأحد دوافع التسويق الدويل . أسعارو  األسعاراالستفادة من فروق 

 :الدولية تقسيمات األسواق .3

                  تتماثل من حيث املستوى املعيشي أسواقثالث  إىلالدولية  األسواقنقسم  أنميكننا 
 . و طبيعة املستهلك ، و متطلبات كل سوق 

 تعريف السوق الدولية  .ب

النجاح يف األسواق الدولية  هو جمرد عرض منتجاهتا هبا  مع وجود أن تعتقد الكثري من املؤسسات 
نه فن بيعي إىل أن أصبح أمن يطلبها ، لكن و منذ تنوع املنتجات و تغري فلسفات التسويق من جمرد 

العرض و الطلب كما يعتقده البعض  التقاءن السوق الدولية ليس جمرد فن اجتماعي  ، أل اجتاهالتسويق ذو 
 :بل هو

          العناصر املقيمة هبا، من جتارة و خدمات أواملكان اليت حيكم عمليات املبادالت بني الدول  "
كما ميكن اعتبار 2".الدوليةتوزيع املوارد وحتديد قيمتها التبادلية ن ختصيص و ما يتعلق هبما مو استثمار و 

و  إشباعهايرغبون يف  أذواقرغبات و  و حاجاتجمموعة من املستهلكني الذين لديهم " السوق الدويل هو

                                                        
 .306، ص  مرجع سبق ذكرهفريد النجار ،  1
 .11، ص2003، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ،  األسواق الدولية ، املفاهيم و النظرايت و السياساتمصطفى رشدي شيحه ،  2
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سلوكهم اليت حتكمها عادات و تقاليد  أمناطذلك يف ضوء جمموعة من العوامل البيئية املؤثرة يف  إىليسعون 
 1".احملليو قوانني ختتلف عن السوق 

  الدويل:تقسيمات السوق  .ج

الفئة املستهدفة بل على خرباء التسويق  أوالدولية ال يتوقف فقط على حجمها  األسواقإن دراسة 
و الطلب ، و هنا قمنا  هو احملرك لقوة العرض ألنه سوق،عن طبيعة املستهلك حسب كل  أكثرالبحث 
 :  إىل األسواقبتقسيم 

  اإلفريقية: األسواق 

وجماال واعدا للصادرات ، وخاصة صادرات منتجات  تقليدية،إن األسواق األفريقية تعترب أسواقا  
املشروعات الصغرية واملتوسطة ، واليت تعد منتجات يزيد عليها الطلب يف هذه األسواق ، خاصة أن هذه 

 األسواق تتميز ابملساحة الواسعة ، وابحلجم الضخم من العمالء املرتقبني .

 األوروبية قاألسوا : 

ن ذات جودة عالية ، أل منتجاتاهتماما بعرض  األسواقكرب أتعترب من  األوروبية األسواق
 أبسعاريدفع مقابل حصوله على منتجات تتميز عن غريها من املنتجات اليت قد تعرض  األورويباملستهلك 
املعروضة دون االهتمام كرب منفعة من املنتجات أاحلصول على  األورويباملستهلك  فهدف،  منخفضة

، عليهم االهتمام ابملستهلك  األوروبية األسواق إىلاملستثمرين املوجهني  أورين دبسعرها ، هنا على املص
التجارية  تللممارساو هذا يظهر لنا يف القوانني  التوجيهية  األورويبالن حيمل اهتمام اكرب من قبل االحتاد 

، ويوجد املفوض األوريب  وللتجارة اإللكرتونية للشروط العقدية غري العادلةوالقوانني التوجيهية  الغري عادلة ،
حلماية املستهلك أما يف أملانيا فقد اعتمدت قوانني محاية مأخوذة وفقًا للقوانني التوجيهية لالحتاد األوريب 

 .وقد ضم بعضها إىل مدونة القانون املدين األملاين

 األمريكية: األسواق 

قوة ، و على املستثمرين التميز يف منتجاهتم،  األسواق أكثرتعترب من  أيضا األمريكية األسواق إن
نربز  طبيعة  أنعلينا  األمريكية األسواقعن  أكثرسوقية ، و ملعرفة  حىت يتمكنون من احلصول على حصة

                                                        
 .341،ص2008، دار زهران للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ،  التسويق ،أساسيات و مبادئقحطان العبديل ،بشري العالق ،  1
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بل  شراء ، يتميز هذا األخري  حبصوله على منتجات مقابل سعر معني مع عروض مقا األمريكياملستهلك 
 .1معنوية  أومادية  إماسلع معني ، و تعترب على شكل حمفزات 

 األسيوية األسواق  : 

 أنتبحث دائما عن التجديد و التطوير ، و بذلك جند  فإهنابطبيعتها  األسيوية األسواق إن
تعرف  أنو  توجها للمنتجات ذات تكنولوجيا عالية ، ومنتجات جديدة مل يسبق أكثر األسيوياملستهلك 

 عليها مسبقا ، انهيك عن جودهتا . 

  و عقبات األسواق الدولية مربرات التوجه حنو األسواق الدولية 1.2

لقد اختلف دوافع املؤسسات للتوجه حنو األسواق كل حسب السوق اليت تريد أن تتوجه إليه 
بعضها ، و قوة  رأن كل  مؤسسة تواجهها جمموعة من العقبات اليت تكون وجها الهنيا إالاملؤسسات ، 

 لبعضها اآلخر نظرا ملا تتماثل سياستها مع السياسات و النظم اليت تفرضها بعض األسواق. 

 مربرات التوجه حنو األسواق الدولية 1.2.1

خسارة  ما هو سببأن قد ختتلف نظرا  األسواق إىلالتوجه  إىلاليت تدعو املؤسسات  األسباب إن
 2: أخرىمؤسسة  أمام مؤسسة ما يكون فرصة

  يف األرابحفرصا للنمو و زايدة  للمؤسسةالدولية ميثل  لألسواقالدخول  .أ

 األسواقحنو  التوجه   إىل  احمللية  األسواقاملؤسسات و ضيق  الزايدة الكبرية يف منتجات  أدت 
و توسيع قاعدة  أعلى   إنتاجيةلذا يتعني عل املؤسسة حتسني  ،تباطؤ النمو يف جمال مبيعاهتالنظرا ،الدولية

 . أدائهاتصريف منتجاهتا للحفاظ على مستوى 

 املؤسسةميثل اسرتاتيجية للتغلب على املشاكل املالية اليت تواجهها  .ب

تتمكن املؤسسة على التغلب على املشاكل املالية من خالل ما تكسبه األسواق الدولية،  و هذا  
 3 :و هي .أقل كرب كلفةأمن خالل على عائدات 

                                                        
 إعداد الباحثة  من  1
 . 383،ص2010،  األوىل، الطبعة  األردن، دار خامد للنشر و التوزيع ،  التسويق املعاصرنظام سويدان ،  2
 .557، ص 2006، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ،  املصفوفاتو  التسويق ابملنظومات،  الشيخفريد 3
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  الفائض؛يع ز املزااي النسبية يتطلب تبادل السلع و تو مبدأ 
  ؛تغري التكنولوجيا العاملية 
  الدولية لتجنب دفع ضرائب  األسواققد يتطلب النظام الضرييب يف بعض الدول توزيع الفائض  يف

 .عالية 
 نتيجة لزايدة املنافسة هبا  األم األسواقضعف املبيعات يف  .ج

  :1التالية  لألسباباجهة املنافسة نتيجة و الدولية يف م األسواق أمهيةانطباع املؤسسات حنو 
  ؛املنافسني  أنشطةمتابعة الزابئن يف اخلارج حلمايتهم من 

  األيدييف الدول املضيفة لتتحكم يف التكاليف من خالل االستفادة من رخص  اإلنتاجاستخدام 
 ؛الطاقة  أو األوليةالعاملة ، املواد 

  املشاريع يف البلد املضيف بدال من التصدير  إقامةمن املنافسة من خالل  األجنبية األسواقمحاية
 ؛املكلف

  ؛احمللية و ضيق السوق احمللي األسواقاشتداد املنافسة يف 

  لتشجيع املصدرين يف  االستثمار  أوجل احلد من املنافسة أاليت وجدت من  داالسترياجتنب القيود على
 ؛يف البلد املستورد  إنتاجيةمشاريع  إبنشاءاملباشر 

  وافر تمثل قيام املصنعني يف الدول الصناعية ابالستثمار يف الدول النامية اليت ت األوليةضمان توريد املواد
 ؛و احتياطاهتا  األوليةفيها املواد 

 الكود  فرتات و عوائد يف خمتلف  ، مستقرة  لغرض احلصول على مبيعات  التنويع اجلغرايف 

 إلبرازيف التوسع   العليا  اإلدارة  رغبات  إشباع.ي الوطين يف حني هناك منو يف الدول اجملاورة االقتصاد 
 .لدى الزابئن ملعب دورا اكرب يف السوق  ابألمهيةخلق االنطباع  أو األمهية،
 : أشكال الدخول لألسواق الدولية 1.2.2

 :تتخذ طرق الدخول إىل ا أشكال خمتلفة ميكن إبراز بعضها فيما يلي 
 :االستثمار الغري املباشر.  أ

إن االستثمار الغري املباشر يعترب اجنح اسرتاتيجية للدخول ألسواق الدول أن يكون أي خماطر ميس 
ميكن لنا أن نربز أهم مبركز املؤسسة ، إال يف احلالة الشاذة تظهر بعض املخاطر و لكنها طفيفة ، إذ 

 أشكال االستثمار الغري املباشر الذي تعتمد عليها املؤسسات للدخول لألسواق الدولية فيما يلي :
                                                        

، ص  2010، دار حامد للنشر و التوزيع ، األردن ،  اسرتاتيجيات التسويق مدخل كمي و حتليليحممود جاسم حممد الصميدعي ،  1
279. 
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 : التصدير .1
عن طريق   األجنيب  تدخل املؤسسة أببسط طريقة من خالل التصدير الذي نعين به دخول السوق

 .1بيع السلع املنتجة يف دولة منشأها ، و عادة مع تعديل بسيط 
الدولية ابعتمادها على وسطاء دوليني  لألسواقبسط أنواع الدخول أاملؤسسات قدميا كانت أتخذ 

 إىلن املؤسسة ال حتتاج لتنظيم تسويقها و حيتاج قل ألأمستقلني ، ومنه مشل التصدير غري املباشر استثمارا 
نه يتميز أبقل األخطاء نتيجة متيز وسطاء التسوق الدويل املعرفة و جتميع عالقات أ إالجمموع من العقود ، 
قل أو هو الشكل البسيط للدخول لألسواق الدولية ألنه يتضمن .يف قلة األخطاء  إال، حىت ال يقع البائع 

 2:التصدير من زاويتني  إىلينظر  أنن العموم ميكعلى  ، و  األخرىنسبة للمخاطر ابملقارنة مع البدائل 
  تنظر  خربة حيثاخلارج دون ختطيط و  إىلالتصدير ابعتباره نشاطا سلبيا و هو عندما تبيع الشركة
السوق اخلارجي كوسيلة للتخلص مما لديها من فائض غري متوقع و ابلتايل متارس النشاط التسويقي  إىل

 .الدويل ابملناسبات فقط 

  الشركة تقرر االلتزام ابلبحث عن فرص تسويقية يف  أنالتصدير ابعتباره نشاطا اجيابيا و الذي يعين
 .اخلارج كما و ختصص موارد ماديو و بشرية يف السوق اخلارجي كبديل اسرتاتيجي للعمل يف السوق احمللي 

  أشكال التصدير 

 3: و من أشكال التصدير ميكن ذكرها يف النقاط التالية 

 ود التصدير عق.1
منافذ  إنشاء أو أخرىمع موزعني يف دول  األجلعقود طويلة  إببرامهنا تقوم املؤسسة الدولية 

 .اخلارجية األسواقتوزيع تشارك يف تسويق و بيع منتجات يف 
  العارضةالصفقات: 

 أوعن طريق جتار مجلة  أخرىببيع املنتجات و بكميات حمدودة يف دول  األمحيث تقوم املؤسسة 
 .اخل ....حمليني أوموزعني خارجيني 

  صفقات التصدير 

                                                        
نعم ، فليب كوتلر ،جاري ارمسرتونج ، تعريب سرور علي إبراهيم ، مراجعة عبد املرضي حامد غرام ، تقدمي عبد املنعم بن ابراهيم  العبد امل 1

 .197، ص 2007، دار املريخ للنشر ، الرايض ، "  الكتاب الثاين" أساسيات التسويق 
 . 193، ص 2012، دار أسامة للنشر و التوزيع ، عمان ، الطبعة األوىل ،  التسويق الدويلالشيخ حممود ،  2
 .173،ص  2010، دار الفكر ، األردن ، الطبعة األوىل ،  إدارة األعمال الدوليةسامح عبد املطلب عامر ،  3



 مسامهة تطبيقات املسؤولية االجتماعية يف حتقيق متطلبات األسواق الدولية  :الفصل الثالث
 

144 
 

عالقات  إلنشاء اجلادة   احملاوالت  مع األمربداية   يف  بيع تقوم املؤسسة بعمل صفقات 
 .ملنتجاهتاسوق خارجية دائمة  إلجيادمتهيدا  األخرىمستمرة مع املوزعني يف الدول 

  تصدير الفائض 
سوق دائمة  و  إلنشاءتصدير الفائض و الزائد عن الطلب احمللي للسوق اخلارجية دون الرغبة  أي

 .عن التصدير األممبا فيه الفائض تتوقف املؤسسة  اإلنتاجيف حالة ارتفاع الطلب احمللي و استيعابه لكل 
 الصادرات يف الفكر االقتصادي    أمهية : 

 1 :تتجلى أمهية الصادرات يف الفكر االقتصادي يف 
 الصادرات يف الفكر االقتصادي التجاري  .1

( الثروة)كرب قدر من املعادن النفيسة أوسيلة جلمع و احلصول على  أحسن أنالتجاريون على  أكد  
 ،  األخرى االقتصاديةهي التجارة اخلارجية و ابلتايل ، جيب تسخري كل النشاطات  لألمة

 .اخلارجية  التجارةلكي تكون يف خدمة 
  الصادرات يف الفكر االقتصادي الكالسيكي.2

الذي اندى ابحلرية االقتصادية الكاملة يف جمال التجارة اخلارجية ، و عدم تدخل الدولة يف احلياة   
 .خبصوص تدخل الدولة  التجارياالقتصادية و هو ما حالف الفكر 

  حلديثالصادرات يف الفكر االقتصادي ا.3
 مكوانت الدخل الوطين على طريق مسامهتها من  كأحددور الصادرات   أمهيةركز على  

 االقتصاديني الذين خالل عمل املضاعف بزايدة الدخل بصورة اكرب من قيمتها املباشرة ، و ظهر عدد من
 ." التنمية االقتصاديةحيملون وجهة نظر مغايرة ملن سبقهم من االقتصاديني حول دور  الصادرات يف عملية 

  االستثمار املشرتك 
تشرتكمع  إذ املشرتكبقيام الشركة ابالستثمار  األجنيبالسوق  إىلهو الطريقة الثانية للدخول 

و تقدمي منتجاهتا داخلها و خيتلف االستثمار املشرتك عن التصدير يف  أسواقهالدخول  أجنبيةشركات 
وطنية ،داخل هذه الدول بشكل  أطرافالدولة املضيفة و الشرتاكها مع  أسواقداخل  إىل املؤسسةذهاب 

 .اخلارجية  األسواقميكنها من حتقيق تواجد دويل ملنتجاهتا يف 
االستثمار عن االستثمار املباشر يف ضرورة تكون حتالف  أشكالكما خيتلف هذا الشكل من   

 :أمناط أربعةيتفرع عن املشروعات املشرتكة  إذ.  2األجنبيةالوطنية داخل الدولة  أطرافمشرتك مع احد 
 املشروعات املشرتكة 

                                                        
08- -01 ص ص ص 2002 عدد الباحث، جملة ،والتحدايت الواقع اجلزائر، يف االقتصادي والنمو الصادرات تنمية سعيدي، وصاف 1

07. 
 .209،ص 2012، الدار اجلامعية للطباعة و النشر ، ، التسويق املتقدمحممد عبد العظيم أبو النجا  2
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 إقامةحيث تقوم الشركة الدولية ابملشاركة يف الدولية، لألسواقالدخول  أشكالهو نوع من   
 هذه   يف األفكار و  ،و اخلدمات  ،مشروعات مشرتكة يف العديد من الدول لعرض السلع

 1. كالمها معا   أم اإلدارة أماملال  رأسالدول سواء كانت املشاركة يف  
 الرتاخيص.4

احمللي ابلدولة   النطاق من  إنتاجهاتنقل  أناليت ميكن من خالهلا  األساليبحد أتعترب الرتاخيص  
اخلاص للشركة ووفقا هلذا املفهوم فان الشركة توقع عقدا  للرأمسالالدولية و بدون استثمار  األسواق إىل األم

خالل فرتة  األرابحنسبة من  أو  امتياز االستخدام لقاء عائد  أخرىشركة  املؤسسة األمبني طرفني و متنع 
االستفادة من شكل النموذج ، و بعبارة  أو معينة يف العقد و يكون على شكل اسم السلعة عالمة جتارية ،

 املؤسسةاملرخص له من شراء حقوق تصنيع منتوج  أجنيبرتيب معني يتمكن مبقتضاه طرف هو ت أخرى
متفق عليها و عادة ما تكون يف شكل مدفوعات نقدية  أتعاب  نظري  له املرخص  موطن املرخص يف 

 . عدد الوحدات أساسحتتسب على 
  اإلدارةعقود .5

اسرتاتيجيات ذات جودة عالية  إتباع إىلالدولية  األسواق إىلالدخول  إىلتسعى  املؤسساتبعض 
و عدم املخاطرة  مبوجبها تتفق املؤسسة مع مؤسسة خارجية بتزويدها ابخلربة الكافية الفنية و  األمانمن 

ويل املايل من قبل املؤسسة اخلارجية و ديتم الت أنالسلعة يف السوق اخلارجية ، على  إلنتاجالبشرية الالزمة 
تقوم مبهمة تسويق السلعة يف السوق  اليت ال األمالعالمة التجارية لسلعة املؤسسة  االسم و ،حتمل السلعة

 .2اخلارجية و لقاء عقد اخلربة تتقاضى املؤسسة مبلغا من املال يتفق عليه اجلانبني 

 :االستثمار املباشر . ب 

 إنشاءو هو عبارة عن  األجنيب،السوق  إىللعملية الدخول  األخرييعترب االستثمار املباشر الشكل   
اخلربة يف التسويق ، و  تتراكم املؤسسة أناستثمار مايل يف السوق  املستهدفة بصورة مباشرة ، و مبا  أو

،هذا على الرغم من  األجنيبتستثمر يف السوق  أنمنها  األمرزاد الطلب على صادراهتا ، قد يتطلب 
 3:قق العوائد التالية للمؤسسة االستثمار املباشر حي أن إالارتفاع نسبة املخاطرة  

  عاملة رخيصة  أيدي  على  احلصول االقتصادية عن طريق  ختفيض التكلفة  إىلقد تلجا املؤسسة، 

                                                        
 .173،ص  مرجع سبق ذكرهسامح عبد املطلب عامر ،  1
 .340،ص 2008 مرجع سبق ذكره،قحطان العبديل ،بشري العالق ،  2
ص  ، 2012، دار أسامة للنشر و التوزيع ، األردن ، الطبعة األوىل ، ( األسس و التطبيقات) التجارة الدولية شريف علي الصوص ،  3

90. 



 مسامهة تطبيقات املسؤولية االجتماعية يف حتقيق متطلبات األسواق الدولية  :الفصل الثالث
 

146 
 

 أو اإلعفاء أو   حوافز تشجيعية تقدمها الدولة املضيفة كالسماح بتحويل العملة أومواد خام رخيصة  أو 
 . األخرىالعوائق التجارية  أوختفيض الضرائب و الرسوم اجلمركية 

  أوتعمل على خلق فرص عمل  ألهناحتدث انطباعات جيدة  ليتا،قد حتظى املؤسسة بنجاح واسع 
 . أفضلتعمل على توظيف جيد للموارد الطبيعية بصورة 

  و              تطور عالقات جيدة مع احلكومة و املستهلكني من موزعني أنميكن للمؤسسة املستثمرة
تكيف  أنعلى  املؤسسةتساعد  أهنااملختلفة ، حبيث  األطرافوهذا قد يكون يف صاحل مجيع موردين 

 .اسرتاتيجياهتا التسويقية مع البيئة اجلديدة اليت تعمل هبا 
 إذ ميكن اإلشارة إىل األنواع املختلفة للدخول لألسواق الدولية وفق الشكل التالية :  

 للسواق الدولية : اسرتاتيجية الدخول (III -02)الشكل 
 

 
 
 

 .207،صمرجع سبق ذكرهاملرجع : حممد عبد العظيم أبو جنا، 

يربز لنا مستوى املخاط اليت تتعرض إليها املؤسسة يف كل أسلوب للدخول  (III -02)من الشكل 
 لألسواق الدويل ، إذ جند التصدير أقل خطورة و اقل التزام ،أما أكثرها رقابة هو االستثمار املباشر.

  العاملية اليت تتميز هبا األسواق الدولية و املعرقلة للمؤسساتاملظاهر  1.2.3

 حتتاجمثال ذلك  .لتظل ابقية على قيد احلياة الدولية، األسواقتتعامل يف  أن املؤسساتال حتتاج 
و ال حيتاج    أمنا أكثر،و  أسهلفالعمل مليا يكون  ،لياحملتسويق جيد يف السوق  إىللية احمل املؤسسات

، و  ينغري مستقر  عمالءمع  ايتعاملو  أن، و ال حيتاجوا  األخرىدولة الاللغة، و قوانني  أن يعمل وفق املدير

 االستثمار املباشر  االستثمار املشرتك  التصدير

 الرتاخيص. - االستثمار غري مباشر
 عقود التصنيع. -
 عقود االدارة. -
 امللكية املشرتكة. -

 نظم التجميع. -
 نظم التصنيع. -

 حجم االلتزام ، املخاطر،الرقابة ،األرابح احملتملة 
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 أن إال ،يعيدوا تصميم منتجاهتم لتناسب توقعات عميل خمتلف أو،  القانونسياسة و ال أتكديواجهوا عدم 
 مواقعهمحمددة بقوة  أسواقة يف مواقعهم االسرتاتيجي ، تتأثرعامليةالصناعات الاليت تعمل يف  املؤسسات

 .عاملي لتنجح  أساستتنافس على  أنجيب و  ،العاملية الشاملة

على  اإلجابةتزن عدد املخاطر و  أن إىل األسواق العاملية ، عليها مؤسسة أيقبل اجتاه  اآلنو  
 .اليت يطرحها السوق الدويل و اليت هي بعيدة السيطرة عليه  األسئلةجمموعة من 

  :الرقمي اجلديد و خملفاته على الساحة الدوليةالعصر  .أ

فره عامل الرقمنة من فرص و نتيجة ملا ي ،يتغري أيضانطاق استعمال التكنولوجيا  أيضاالزمن يتغري و 
 أاتحتمستخدميها نظرا لطريقة االنتفاع منها بطريقة نستطيع استغالل املعلومات اليت توفرها، حبيث  أمام

بقعة من العامل حبيث تستطيع االتصال الكرتونيا  أييف  آخرسوق  أبيلتواصل على اسات فرصة للمؤس
مفعول يف  أيدخل العامل يف دائرة العوملة اليت مل تكن هلا أ، و هذا ما 1من اجل تبادل البياانت و املعلومات

اطا من ارتب أكثر، و تزامنها كان مع التطورات التكنولوجياو االتصاالت مما دفعت الدول  1964عام 
 : ( III -03) انظر الشكر2املال  رأسخالل زايدة حركة السلع و اخلدمات و 

 درجة التكامل التجاري و املايل يف العامل: (III -03) الشكل

 
 ،51اجمللد ، 2014، جملة التمويل و التنمية ، سبتمرب  عامل من التغريكوسي ،ازغي اوز ترك ،   إيهان:  املرجع

 .07، ص 03العدد 

 جند أن كل من التكامل التجاري و التكامل املايل هلما عالقة طردية إذ أنه(III -03) الشكلمن 
التكامل التجاري بني الدول نظرا للتسهيالت اليت املعرفة على بروز تطور التكنولوجيا و  انعكاساتال تكمن 

تقدمها التكنولوجيا يف سهولة التواصل من جهة ،و من جهة أخرى فان التكنولوجيا قد خلقت   طرقا 
عرف إذ  األوليةدة من املوارد جدمن الطاقة املت ابلرغم من االستهالك السنوي العامليجديدة إلنتاج الطاقة 

                                                        
 .245، ص 2012، دار وائل للنشر و التوزيع ، األردن ، الطبعة األوىل ،  إدارة األعمال الدوليةأمحد علي صاحل ،  1
  . 07، صاملرجع السابقإيهان كوسي ،ازغي اوز ترك، ، 2
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 أن ة أن الدول أصبحت تبادل خرباهتا فيما بينها ، اذ جند من جهة أخرى نتيج تهزايدة يف معدال
  أكثرالطاقة قد جعلت اإلنتاج  إنتاجالتحسينات و الطرق التكنولوجية اليت تضعها املؤسسات يف قطاع 

دوالر ، كان  العامل يستخدم ما يعادل  1000ما قيمته  إلنتاجوقت مضى ، حيث كان  أيكفاءة من 
و كل هذا زاد من التكامل التجاري ، اليت دمج فيه كل ما تتميز به . 2011النفط عام  كلغ من  137

الدول مع بعضها و هذا ما أدى إىل حتقيق أيضا التكامل املايل إىل جانب ما حققته من جناح التكامل 
 التجاري.

 : شدة املنافسة  .1

الدولية نظام اقتصادي، تعرض فيه عدة مؤسسات منتجاهتا، و هذه  األسواقتعد املنافسة القوية يف 
األخرية يقيمها املستهلك بكل حرية، كما يوجد أي احتكار و إرغام للمستهلك أو الزبون يف التفكري يف 

املؤسسات املتجهة حنو تسويق منتجاهتا دوليا  نتيجته حلرية التبادل التجاري  أمامعقبة  أهم، 1شراء منتج ما
 2. إنتاجهااحمللية لتصريف فوائض  األسواقعاملي و التطور التكنولوجي السريع الذي مما زاد يف ضيق ال

أن بقاءها يف السوق مرتبط بقدرهتا على املنافسة  و على هذا  اآلنأصبحت املؤسسة تدرك 
على األساس فكل مؤسسة تنشط يف قطاع تنافسي إال و كانت هلا إسرتاتيجية تنافسية قوية مبنية 

الدويل جيب أن تدرك املؤسسات أهنا  حاالنفتا و منه قبل اختاذ قرار .إمكانيات املؤسسة ملواجهة منافسيها
 . 3ستواجه منافسة حادة يف خمتلف األسواق العاملية سواء من قبل املؤسسات الوطنية او يف البلد املستهدف

املنافسة العادلة يف األسواق الدولية و على غرار ما سبق فإنه قد ظهر نوع جديد من املنافسة و هي 
، و هذا ما  يستدعي احرتام طبيعة عمل األسواق الدولية انطالقا من كسب املنافسني الناشطني يف هذا 

 األسواق.

 :الضغوطات األخالقية املعوملة  .2

اليت مفادها الطلب يولد  األسواقسياسة الكينزية  يف دراسة توازن  ال أندراستنا لألسواق جند يف 
اجيات حل تتالشى مع غزارة العرض مقارنة ابلطلب و بظهور متطلبات جديدة أصبحت ،العرض

أبن  "العوملة إىلدليل " مسيث يف كتابه املوسوم  ستهلكني ، و اليت فرزته العوملة و اليت اعتربها ستيفن راينامل

                                                        
 .20، ص  2000، دار الشهاب اجلامعية، اإلسكندرية، املنافسة و الرتويج التطبيقيفريد النجار،  1
 .85، ص 2007، دار وائل للنشر و النوزيع ، االردن ، الطبعة االوىل ،  التسويق الدويلرضوان احملمود العمر ،  2

 .38،صاملرجع نفسهرضوان احملمود العمر ،  3
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سلوك تنظيمي  أهناسات و هياكلها و ثقافتها أي العوملة هي مرحلة من مراحل منو اسرتاتيجيات املؤس
 ." 1املتشابكة لمتطور تتبناه املؤسسة للتفاعل مع مجلة من العوام

 إىلتعرب هذه احلاجيات يف عصر العوملة عن عقالنية الشراء و ما يدفعها  أنيف جمملها ميكن  إذا 
زه املؤسسات املتعددة اجلنسيات اليت يف النشاط التجاري و هذا ما ترب  األخالق ألمهيةالصعود املتنامي 

و هذا ما يتوجب على املؤسسات توخي احلظر و القيام بكل .  األخالقسياسة  وفقتتعامل  أصبحت
املتطلبات املتباعدة ملختلف ذوي املصلحة يف املؤسسة من مستثمرين و عمال  إلرضاء األخالقيةوات طاخل

الدولية  األسواقاليت تلعبها املؤسسات يف  األدوار إىلينظر االقتصاديون .و نقاابت و حىت اجملتمع احمللي 
 2:مهاأساسيتني اليت خلصت يف دورتني 

  متخصصة  أسواقالدولية من خالل تطوير  األسواقيف  األخالقيةاملؤسسة تلعب دور املوجه للنشاطات
القضاء عليها من خالل مجع  الدولية ميكن األسواقيف  األخالقفجوة اليت تظهر فيها تالشي ال إن:

 .و التجارة العادلة  األخالقية األرصدة أواالستثمارات اخلضراء 
  عاملية  أسواقمما جيعلها تنشط يف  ،غري منضبط بعنصر إحاطتهااملؤسسة تلعب دور الضحية نتيجته

ميكن مشل   إذ، (، التجسس االقتصادياألموالالزيف ،الفساد، تبييض )متميزة ببعض اجلرائم االقتصادية 
 تقف  دفعت املؤسسات  و اليت األخالقية،املعنيني يف عمليات بروز هذه الضغوطات  األطرافكل 

 :التايل  ( III -04 )   يف الشكل  هذا و   الضحية  دور  أخرىجهة   من جهة و من موقف املوجه

 

 

 

 الضغوطات األخالقية املعوملة يف األسواق الدولية (: III -04 ) الشكل
 
   

                                                        
 .382ص، (د،س)، دار زهران ، عمان،  إدارة التسويقبشري العالق ، قحطان  العبديل ،  1
، حبوث امللتقى العريب اخلامس يف التسويق الدويل  ابلتعاون مع التسويق العامليالبعد األخالقي يف عائدة البكوشنب عمارة، وسام جكريي،  2

، ص 2007، منشورات املنظمة العربية للتنمية االدارية ، القاهرة، 2007اجلمعية التونسية للتسويق املنعقد يف روابل احلمامات التونسية ، مايو 
184. 

 الضغوطات األخالقية املعوملة
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 .185، صمرجع سبق ذكرهعائدة البكوشنب عمارة، وسام جكريي،  : املرجع

 جانبينيالضغوطات اليت تتعرض هلا املؤسسات تتمثل يف  أنجند  ( III -04 )من الشكل 
 .املمثلني الغري مباشرين و ممثلي األسواق املقابلة أخرخمتلفني جانب ميثل املمثلني املباشرين و جانب 

و معايري تطبيقها هي معقدة بشكل ال نستطيع حتديد صحته من خطاه  ، حيث ما  األخالق إن 
و الذي  ابألفرادهي ذلك النظام اخلاص  فاألخالق" ، آخرهو صحيح يف جمتمع هو خاطئ يف جمتمع 

هو خاطئ ، و ما هي االلتزامات اخللقية اليت  امهو صحيح و  و ما يءهو س حيدد هلم ما هو جيد و ما
 1. "يلتزم هبا الفرد  أنينبغي 

  التسويق الدويل أخالقياتخماطر و مصادر : 
 :و هي قد تواجه الشركة الدولية أنواع خمتلفة من املقاطعة 

 انيك إلجبار  أحذيةمقاطعة شراء ) ، مثال استجابة للمقرر التسويق الدويل هي :املقاطعة املباشرة
أطول يف آسيا، مقاطعة منتجات نستله إلجبار الشركة على تغيري  ت لألطفالعلى صناعة منتجا املؤسسة

 (اسرتاتيجياهتا املبيعات والتسويق يف البلدان النامية
 ملكة كوال، ألن  كوالمقاطعة شراء كوكا  )ال عالقة هلا سهم واحد من شركة  :املقاطعة غري املباشرة

هو التسويق الدويل اليت تواجه ابلفعل . حنن هنا الرتكيز على النوع األول من املقاطعة(. تج هو أمريكياملن

                                                        
 .32، ص  مرجع سبق ذكرهرضوان حممود العمر ،  1

 األسواق -
 التجارة املنصفة -
 السمعة املتميزة -
 اإلنتاجية -
 الثقافة األخالقية -
 االقتصادي الغش -
 مستثمرون -
 الزيف -
 الفساد -
 تبييض االموال -
 

 املمثلون -
 االطراف املعنية -
 مستثمرون -
 احتادات -
 موظفون -
 زابئن -
 مزودون -
 اجملتمع املدين -
 جمموعة ضغوطات منظمة -

 املؤسسة -
 املوجهة -
 الضحية -
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يكون الكثري من القضااي األخالقية عند تقدمي منتج جديد يف األسواق اخلارجية، وخصوصا عندما 
 .1األسواق اخلارجية أقل عن ما هي يف  معايريللمؤسسة 

ابلوعي من قبل املسوقني الدوليني من االلتزامات األخالقية يف قراراهتم، الق فيما يتعلق إن األخ
 .ومسؤولياهتم لتقييم اآلاثر غري املباشرة السرتاتيجياهتا يف سياقات خمتلفة اجتماعية وثقافية وسياسية وقانونية

لفي ، واستجابة (املقاطعة األوروبية يف األصل) 1970أنخذ حالة املقاطعة ضد شركة نستله يف 
التفكري حلث املؤسسة على على نطاق أوسع،  الرضع العملي مبيعات احلليب التسويق يف البلدان النامية

املسؤولية االجتماعية . األخالقي يف جمال األعمال التجارية يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات
الدول واملوظفني بني يع بو وجها لوجه مع اجلهات املعنية يف تصنيع دورة شراء  هي تعهدللشركات 

كما عمل األفراد أو مجاعات )واملوردين واملقاولني من الباطن، واملؤجر أمواهلا واملسامهني واملستهلكني 
تبقى الشركاء حظا من العمل ومنوه هبذه الطريقة األخرية الستجواب واعتماد سياسات ( العامة -الضغط 

أن الوصول اىل العاملية مجاعات الضغط من املنظمة الدولية  خصوصا. التجارة مبا يتفق مع القيم األخالقية
التنمية : املخاطر األخالقية اليت أقرها أصحاب املصلحة تدور حول ثالثة حتدايت رئيسية(. للمستهلكني

، واحرتام حقوق املستهلك، والظروف االجتماعية للعمل العاملني (وخاصة اليت تؤثر على البيئة)املستدامة 
إذا كان (. وخاصة تلك اليت تقع يف البلدان النامية أو اليت متر مبرحلة انتقالية)يف الشركة وكذلك أن الباطن 

العمل الدويل يف كثري من األحيان انقالت خطر أخالقي بسبب سلوك غري الئق يف التنمية املستدامة، 
رتام حقوق املستهلكني والظروف االجتماعية للعمل، كما قد يكون الضحية من خالل املقاطعة واح

وعلى نطاق  ،، والتجسس الصناعي (من التجارة الدولية %10ما يقرب من )الثانوية، و املنتجات املزيفة 
 .أوسع يف قضااي الفساد

  فتح أسواقها حنواجتاه السلطات الدولية 

األسواق  يف النماذج التقليدية لاللتزامات الدولية اليت تنظم األنشطة التجارية يف قطاعات املنتجات 
على حتصل  املؤسسة جند النظام االقتصادي اجلديد،  يف إال أن. ، يفسح اجملال لصفقة جديدةاملختلفة 
واهلدف هو حتقيق أقصى قدر من . من عدد ال حيصى من املوظفني واملوردين يف مجيع أحناء العامل مواردها 

جتميع هذه العناصر ومن مث توزيع املنتجات النهائية حيث يوجد الطلب،  عن طريقعملية االستحواذ، 
 2 .للمؤسسة بغض النظر عن احلدود الوطنية

                                                        
1 Anne-Gaëlle Jolivot, Marketing International,DUNOD , ,PARIS,2 edition,2013,p 21. 
2 Dana LEO et autre , Les PME dans l’arène mondiale: une nouvelle 
donne,gestion2000,vol21,n°2,2004,p75. 
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دول للواليت يتم نقل صالحيات أكثر أمهية  ،انتشار اتفاقات التجارة اإلقليمية مثل االحتاد األورويب
منظمة التجارة  اتفاقيات اتفاقات الدولية األوسع نطاقا مثل هي األعضاء يف األمم على املستوى األورويب 

 . العاملية 

آاثر عميقة  ة و اليت هلاإىل مستوايت فوق وطنية أو عامليونقلها  ما يضعف سلطة الدولة هذا 
إىل األسواق العاملية،  للدخول  فرص اآلن الصغرية لديها و املؤسسات من جهة، . الصغرية املؤسسات

من  و.، إذا، ومع ذلك، فإهنا ميكن أتمني املوارد الالزمةسنوات للدخول و إليها10بعدما كانت لزمها 
املنافسة  املؤسساتانحية أخرى، فإن االجتاه التصاعدي للسلطات الوطنية يعين أن يف كل مكان، تواجه 

األعمال التجارية الصغرية عدم املغامرة يف  تحىت إذا قرر . من قبل احلكومة الوطنية وجود محايةالعاملية دون 
األسواق الدولية، فإنه حيتاج إىل حتقيق قدر أكرب من الكفاءة من أجل البقاء يف دائرة املنافسة يف سوق 

ايت سلسلة اجة إىل اسرتاتيجيات مبتكرة يف خمتلف مستو احلو هذا ما يستدعي . مفتوحة على مصراعيها
 .اجلديد النظامالقيمة لتلبية هذا 

 اليت تريدتعمل خارج بيئتها الوطنية أو  مؤسسةوعالوة على ذلك، فإن تكامل األسواق يعين أن أي 
اتصاالت مع عليها أن تقيم دون أن ترتك السوق احمللية  اإلقليميةعالية خارج حدودها كفاءة   حتققأن 

 أن توظف البيئة احمللية أو الوطنية، يف اليت تنشط إال  للمؤسسةميكن . يف الثقافات األخرى عمالء موردين
 .هارات متعددة الثقافاتمب منها متيزها و هذا ما يستدعي . ذوي اخلربة الدولية مديرين 

 :احلكومية الضغوطات .ب

 و اليت و اليت تتمثل يف السياسة التجارية  السياسات و الضوابط اليت تضعها الدول على التجارة
 أهدافعن جمموعة من الوسائل و الطرائق اليت تستعني هبا الدولة لتعرب يف جتارهتا الدولية بقصد  هي عبارة

من خالل صفتهم  األشخاصمعينة ، و هي تعكس موقف الدولة جتاه العالقات االقتصادية اليت ينشؤها 
 1.قيمني يف اخلارج مؤسسات امل كأفراد أو األشخاصمع  أرضهاكمؤسسات املقيمون على   أو أفراد

السياسات يف  هو تتمثل هذ  الدولية  األسواقتؤثر بدرجة مباشرة على املؤسسات املتجهة حنو  
، و القيود  األجنبيةحتويل العمالت  أوالصرف  أسعارالرسوم اجلمركية ، نظام احلصص ،  الرقابة على 

                                                        
 .129صمرجع سبق ذكره ،شريف علي الصوص،  1
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التجارية على مستوى  انشاطاهتالكثري من املؤسسات يف ممارسة  أمام،اليت متثل معوقات تقف  األخرى
 . 1األدوية  و القوانني اخلاصة ابلتجارة  العامل مثل سياسة محاية املنتجات الوطنية ، التعقيدات البريوقراطية

 :العوامل اليت تؤثر على السياسة التحويل   .1

اليت هلا عالقة ابلتجارة الولية و اليت      ميكن حتديد أكثر العوامل اليت تؤثر على سياسة التحويل 
 :تؤثر يف املؤسسات بصفة خاصة ، و هذا من مجلة العوامل اليت تؤثر يف االقتصاد ككل فيما يلي 

 اجلمارك : 

و        ،  أخرىيف دولة  آخرالفرع من فرع  إىلزايدة تكلفة البضاعة الواردة  إىلتؤدي اجلمارك 
و ختتلف اجلمارك . قل من غريها أة الصنع ماجلمارك على املنتجات غري اتعادة ما تكون معدالت 

و كذلك ابختالف طبيعة السلعة ذاهتا . التكتالت املتاحة لتعميقها  أوابختالف االتفاقيات املعقودة بينها 
 2 .كمالية   أوكوهنا ضرورية  من حيث

املؤسسة اليت تواجهها  أتلج أنا كانت اجلمارك تؤثر مباشرة يف رحبية الشركة فمن الطبيعي جد 
فرعها بتلك الدولة الن  إىلالبضاعة  إرسالسعر حتويل ممكن عند  أدىنحتديد  إىلمجارك عالية يف دولة ما 

 .القدرة التنافسية للرفع بزايدة تكاليفه  إضعاف إىلاجلمارك ستؤدي 

  الرقابة على الصرف: 

 ما   الصعبة ،  تالدول النامية ، من نقص مواردها من العمال ابألخصتعاين دول كثرية و  
 .فرض القيود على شراء تلك العمالت ابلعمة احمللية  إىلذلك بيدفعها 

حتويل منخفضة ، مما ينتج  أسعارحد ما عن طريق حتديد  إىلميكن التغلب على مثل هذه القيود  
 .3قل أعنه استرياد كميات اكرب و حتويل عمالت 

  القيود الغري اجلمركية على التجارة الدولية: 

                                                        
 .28،ص سبق ذكرهمرجع عبد السالم ابو قحف ،  1
 .40ص،  مرجع سبق ذكرهجاسم ، حممد ،  2
 .40ص،  مرجع سبق ذكرهجاسم ، حممد ،  3
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مشددة على  أخرىوضع قوانني  أوكان تتبع بعض الدول تطبيق ما يسمى بنظام احلصص 
زايدة حجم  أو أرابحهاعلى املؤسسة العاملية يف سعيها حنو زايدة  القيوداالسترياد ، و تؤدي مثل هذه 

و قد تضيف من املركز  ،رات احلجم الكبري مثال من وف إمكانية االستفادةفهي قد حتجب  أسواقها
 . التنافسي للمؤسسة 

حتويل عالية لتعويض ضياع هذه الوفرات يف حالة  أسعارتفرض  أنيف مثل هذه احلالة  فاألنسب
 .حصص تصدير  أووجود حصص االسترياد ، 

 الضرائب : 

الفرع يف  أرابحو املشكلة الرئيسية هنا هي االزدواج الضرييب ، حيث قد تفرض الضرائب على  
يف دولة مركزها الرئيسي ،مما يزيد املشكلة صعوبة  األماملؤسسة  أرابحعلى  أيضا، و تفرض  األجنبيةالدول 

و ميكن استخدام  .اختالف مفاهيم الربح املستخدمة و معدالت الضرائب املطبقة بني الدول املختلفة
املناطق ذات الضرائب املخففة  إىل األرابحسياسة سعر التحويل املناسب للتغلب على هذه املشكلة بنقل 

 .بسعر منخفض  إليهاعن طريق التحويل 

  األرابحتقيد خروج : 

،  ألخر أولسبب  األمالشركة  إىل األرابحقيودا على خروج  األجنبيةحكومة الدولة  تفرض إذا
حتويل تلك الدولة يف مستوى عال خيفض من حجم  أسعارفيمكن التغلب على هذه املشكلة بتحديد 

ال خيلو من العيوب حيث يزيد يف صعوبة موقف  فرع  األسلوب أناخلاضعة لتلك القيود ، على  األرابح
 . 1الربح احملقق  أساسعلى  أدائهيف مواجهة املنافسة كما انه سيزيد صعوبة تقييم  األجنبيةاملؤسسة ابلدولة 

 املسؤولية االجتماعية للتسويق الدويل  1.3

خارج          احل ، و هذا صامل ألصحاب لألرابحاالساسي هو تعظيم العائد  هدفهاإن أغلب املؤسسات 
على أن املؤسسات هلا التزامات واسعة   ريتمحو املؤسسات و الذي   جتاهل  عن اعتقادات بعض الدول

أن  تضمن حتقيق  اجتاه لزابئن و العاملني و اجملهزين و املوردين و حىت اجملتمع ككل ، و على كل مؤسسة
النمو االقتصادي و االستقرار السياسي و االجتماعي و استقرار نسب البطالة و حتقيق التوظيف جلميع 

 ،إال أن القيم و املعتقدات بدأت تتجه إىل مسار آخر مع تقدم الزمن .الناس و هو أهم من تعظيم األرابح 

                                                        
 .40ص،  مرجع سبق ذكرهجاسم ، حممد ،  1
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و بذلك فقد وضعت خمتلف املؤسسات الدولية املسؤولية االجتماعية، و اليت حتمت على  
 1املؤسسات أبن تكون جزءا من اجملتمع الكبري و هي حماسبة من قبل اجملمع على مجيع نشاطاهتا.

 املسؤولية التسويقية  1.3.1

ختتلف يف درجتها و أتثريها و ممارستها  أهناإن املسؤولية يف معناها واحدة يف شىت الوظائف ، إال 
الذي متارس فيه ، و املسؤولية ترتبط  مع الصالحية املمنوحة لكل موظف  اإلدارياملستوى  ىلإتبعا 

يف حتقيق املسؤولية و  رئيسيةاملسؤولية التسويقية جيب أن تتحقق من خالل ثالثة شروط  نأمسؤول ، إال 
 2:هي 

 الدور : .1

 مثل حتديد األنشطة املعرب عنها اباللتزامات احملددة و املؤطرة بشكل وظيفي.

 السببية: .2

حتديد األنشطة اليت تكون مصدرا لألذى و تتطلب حتديد املشكلة و السبب وراء هذا األذى 
 لتصحيح مسار ذلك املصدر من احلالة السببية إىل املوجه.

 رة :املقد.3

هي اإلمكانيات و املؤهالت املتوفرة يف الشخص و اليت متكنه من حتمل املسؤولية مثال التعبري  عن 
 الفرص و املواقف املطلوبة للمسؤولية اليت ينوء هبا.

 أنواع املسؤولية االجتماعية التسويقية 1.3.2

 3أن ننسبها إىل :إذن إن املسؤولية االجتماعية اليت تقع على عاتق إدارة التسويق الدولية ميكن 

نه حيقق بذلك املنفعة إاالهتمام مبتطلبات و غياب اجملتمع الدويل ، ف إىلتوجه إدارة التسويق  .أ
حنو حل و تصحيح املشكالت ينمي من ن التوجه الذاتية للمؤسسة و هذا يف نفس الوقت ، أل

 مبيعات و أرابح املؤسسة و قدرهتا اإلنتاجية فيما بعد .

                                                        
، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان ، الطبعة فلسفة التسويق األخضرعالء فرحات طالب ، عبد احلسني حبيب ، أمري غامن العوادي ،  1

 .35 ص، 2010،  األوىل

 .107، ص مرجع سبق ذكرهاثمر ايسر البكري،  2
 .58،ص مرجع سبق ذكرهنزار عبد اجمليد ،  3
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اليت يعاين منها اجملتمع الدويل و خاصة فيما خيص نوعية جيدة للحياة ، تقدمي إن حل املشكالت  .ب
املنتوج األفضل ، مواجهة البطالة ، استياء املستهلكني من بعض املنتجات املعروضة         و 
مقاطعتهم هلا ، ميكن أن تقلل املؤسسة من آاثرها من خالل اعتماد املسؤولية االجتماعية و أدائها 

. 
ة و املتخصصة يف اجملال التسويقي، سويق تربز أكثر يف املؤسسات الكبري سؤولية االجتماعية للتامل .ج

 و هذا حلجم أتثرها يف اجملتمع .
 عناصر التسويق االجتماعي  1.3.3

إن التسويق االجتماعي يستند ابألساس على عناصر أساسية ، من جيعلها حتقق مسؤولية 
 1اجتماعية للتسويق الدويل و تتمثل يف :

 فهم حاجات الزبون: .أ

إن الدراسات التسويقية الذي بدأ هبا التسويق االجتماعي ، فإهنا حتدد اجملتمع املستهدف و معرفة 
تركيبتهم السكانية ، و اخلصائص النفسية و احلالة االجتماعية ، و بذلك فإن كل محلة تسويقية البد أن 

ع التقاليد و ثقافات اجملتمع الدويل املتوجه إليه ، أتخذ جممل هذه العوامل يف احلسبان و تكون  متوافقة م
مع متابعة تنفيذ الربامج املخطط هلا و هذا ملعرفة رد فعل اجملتمع أو الفئة املستهدفة من أجل أن يكون 

 تدخل فوري يف حالة وجود أي ضرر أو انتقاد.

 قنوات التوزيع  .ب

ملموسة بل أيضا نعين هبا توزيع إن قنوات التوزيع ال نقصد هبا فقط توزيع املنتجات بصفة 
املنتجات بطرق غري ملموسة عن طريق قنوات اإلعالم حيث جندها تتفاوت حداثة وسائل اإلعالم من 
مجهور إىل آخر ، حبيث بعض جمتمعات الدول تعتمد على وسائل اإلعالم  املتطورة  من خالل مثال  

 على املذايع أو الوسائل البدائية يف اإلعالم . االنرتنت ، التلفاز، أما يف مناطق الريفية تعتمد أكثر

إذ يكون اإلعالم بصفة دورية و هذا لزرع صورة ذهنية اجيابية للمجموعة املستهدفة ،و تكون بصفة 
متجددة لكي ال يعانون من امللل ، إال أن يف التسويق االجتماعي تبقى عملية االتصال املباشر ابجملموعة 

                                                        
 .202-200،ص ص 2008، دار املناهج للنشر و التوزيع ، األردن ، التسويق الصحي و االجتماعيردينة عثمان يوسف،  1
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االستغناء عنها ، و هلا أتثري على سلوك األفراد أكثر منه على استعمال وسائل اإلعالم املستهدفة ال ميكن 
 و االتصال املتطورة منها .

 التسعري : .ج

 يف : إمجاهلاالتسويق حتدد مجلة من األهداف ميكن  من خالل سياسة التسعري فإن إدارة

  ؛األرابححتقيق 
 زايدة املبيعات؛ 
 حتقيق أهداف املنظمة؛ 
 صة السوقية و احملافظة عليها؛زايدة احل 
 أما املنافسة؛ الصمود 
 األسعار املرتفعة تقلل املبيعات؛ 
 األسعار املنخفضة تزيد املبيعات؛ 
 تلعب األسعار دور مهما يف حتديد مكان املنتج و متيزه؛ 
 يعترب السعر مؤشرا مهما جلودة املنتج و شهرته؛ 
 ة؛السعر املرتفع يقابله يف الغالب اجلودة العالي 
 .الدخول لألسواق اجلديدة 

و بذلك فإن هدف السياسة السعرية هو احلصول على زابئن دائمني من خالل عرض  املنتجات 
و اخلدمات االجتماعية أبقل سعر منخفض و جماين) مثال لقاح ضد مرض السل أو شلل األطفال( ، و 

حالة معينة فإنه البد من احتساب يف بعض احلاالت فإن محالت التسويق االجتماعي الذي يهدف معاجلة 
تكاليف الفرصة البديلة أو ما يطلق عليها بتكاليف التبين، و يف حالة احتساب التكاليف الكلية يف تبين 
فكرة اجتماعية جندها تتجاوز السلع احملدد املنتج أو اخلدمة ، إال أن بعد اكتساب الفئة املستهدفة فتكون 

د سعر يناسب مجيع األطراف مع حتقيق ربح مناسب هلذه اخلدمة أو املؤسسة بعد ذلك قادرة على حتدي
 املنتج.

 املسؤولية االجتماعية إسرتاتيجية لبناء قوة اقتصادية يف األسواق الدولية : املبحث الثاين 

هذا هو ما ميكن أن . املؤسسة يف كثري من األحيان يؤدي املديرين يف مأزق أعمالتقرير تدويل 
جيذب ألن بداية . و خميف ابلنسبة للمؤسسات جذابالتدويل إذ أن ". التدويل معضلة"نطلق عليه 

 .مركزها يف السوق وغري معروفلغموض موقف املؤسسة يف األسواق الدولية يف خم للمؤسسة وجديدة 
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و  ال ميكن التأكد من جناح املؤسسات يف األسواق الدولية دون أن تقوم ابلدخول و التسويق فيه ،
أن  و على املؤسسة. األسواق الدولية  اليت جتنيها من واملكافآت للمخاطر تستعد املؤسسات أنعلى 

اول التحكم يف إعدادات أكرب قدر حتا أن هيتعني عليو . يف عملية تدويلها ةواضح ةمنهجيذو تكون 
هناك جناح نظرا ألن . مفاجآت، والفشل الشى التناقضات،ختجيب أن ال و . رئو ممكن والتعامل مع أي طا

 بعض الفشل املسبق اليت تعرتض عليه املؤسسة .

الفشل هو نتيجة لعدم القدرة على التكيف مع البيئة اجلديدة أو بيئة كثري من األحيان يكون 
جيب الصحيحة، و  املؤسسة األسئلةتسأل  جيب أنو من أجل تكيف املؤسسة يف األسواق الدولية .متغرية

 .القدرة على االستماع واملراقبة اليت ستقوده إىل االندماج يف هذه البيئة اجلديدة أن تكون هلا

اليت تعاجلها املسؤولية االجتماعية تعترب يف نفس السياق الركائز اليت تعتمد عليها  ةالقضااي الرئيسي إن
حيث  ، قاألخالالتجارة الدولية حنو مسار  أصبحتالدولية ، يف حني  األسواقاملؤسسة الخرتاق 

مدى االلتزام  رأسهافيه معظم السياسات التجارية اليت تبىن عليها التجارة الدولية تكون على  أصبحت
 .   بدولة بيكنيمببادئ املسؤولية االجتماعية و هذا ما حدث 

للدخول لألسواق الدولية البد  املؤسسةو لكي تتوافق اسرتاتيجية املسؤولية االجتماعية مع أهداف 
تركز عليها  أننقاط القوة اليت ميكن على املؤسسة   أهمتعترب امليزة التنافسية من ميزة تنافسية، إذ  من حتقيق
الدولية و هذا الن امليزة التنافسية للمؤسسات متثل القدرة على تعزيز االسرتاتيجيات  لألسواقللدخول 

 . إنتاجهامن حيث سعر السلع و اخلدمات  و  أواجملدية من حيث الكلفة ، 

 املسؤولية االجتماعية اسرتاتيجية لتحقيق رضا الزابئن و كسب العمالء املسؤوليني . 2.1

االلتزامات حنو جمتمعات اليت تتواجد  مناملسؤولية االجتماعية للمؤسسات الدولية تعترب جمموعة  إن
، و  أنشطتهاولية الد ملؤسساتو الدولة املضيفة اليت متارس فيها ا األممثل الدولة  املؤسساتفيها هذه 

هي جزء من اجملتمع احمليط هبا ، و  إمناالشركة ال تعمل يف فراغ ، و  أنهذه االلتزامات تفرضها حقيقة 
 . 1متبادل بينهما  أتثريابلتايل عملية 

تماعية ججماالت املسؤولية االجتماعية للمؤسسات على املستوى الدويل  متماثلة للمسؤولية اال إن
 املتأثرينمتعددة و شاملة لكثرة احمليطني هبا و  أهنا إالتبعد عنها كثريا  النشاط و الللمؤسسات حملية 

 . دوليا  أوحمليا  أبنشطتها

                                                        
 . 112،ص  2006، مؤسسة لورد العاملية للشؤون اجلامعية ، البحرين ،  إدارة األعمال الدوليةمصطفى كامل ،  1
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شروط  يعرب عنه أن إذ، ، يغري معىن  مصطلح االستهالك  املسؤولاستهالك األخالقي، االستهالك 
األساسية هي أن املستهلكني يدمج الفكرة . جديدة  لوصف التزامات و  خماوف املستهلكني األخالقية

اليوم بني  معايري الشرائية اليت تتجاوز مصلحة شخصية،  إىل جانب نسبة السعر و  اجلودة هلذه العالمة 
، واملستهلكني اليوم يدفعون أكثر وأكثر للنظر  األخالقيةالتجارية، ومدى توافر هذه  املنتجات من املعايري 

  أنهو .ميكننا أن منيز غرضني يف هذا االجتاه املستهلك اجلديد.  من حوهلم يف أتثري مشرتايهتم على العامل
 . سياسة املؤسسة يف بناء اسرتاتيجياهتا  أولياتحد أتكون  أنيلتزم املؤسسة مببادئ املسؤولية االجتماعية و 

  :الزابئن أنواعاملسؤولية االجتماعية أداة لكسب خمتلف  2.1.1
املسؤولية االجتماعية على الصعيد الدويل منذ تعرض جمموعة مؤسسات الدولية  أمهيةالنظر يف  أبد

الدولية و  األسواقإىل عمليات مقاطعة منتجاهتا من قبل الزابئن  و ما سبب هلا من اهنيار كياهنا املبين يف 
  1 . اإلفالسما حدث هلا من عمليات الرتاجع و حىت 

االجتماعية للشركات األكثر وضوحا ورمبا األكثر  املسؤوليةالتزام املقاطعة هي شكل من أشكال  إذا
انتشارا، ولكنها ال نستطيع اعتبارها الشكل الوحيد  فهناك طرق أخرى للتعبري عن تضامنهم من خالل 

 .و التضامنية    على سبيل املثال شراء املنتجات املشاركة يف احلمالت التوعوية: مشرتايهتم
وهو دفع جزء من الثمن لسبب  التربع يكون هبدفاملنتجات  شراء أن ينمن خالل هذا التعبري، يع 

التسمية هي مؤسسة ماكس  أطلقتأفضل مثال معروف هو شراء منتجات التجارة العادلة و اليت . وجيه
شراء منتجات كثرية عليها شعار هذه  إىلاملستهلك يتوجه  أنجند  اإلحصائياتحسب  أن إذ .هافالر

، و  إبنتاجهااملؤسسة اليت تنشط  يف جمال جتارة املوز  ، هنيك على خمتلف سلسة املنتجات اليت تقوم 
الدولية و قبوهلا للمستهلك هو علم املستهلك يف الدول  األسواقالسبب حنو توسع نشاط املؤسسة يف 

مساعدهتم للمزارعني احملرومني  يف الدول النامية  من خالل النسبة  نه يدفع زايدة يف السعر نتيجةأاملتقدمة 
 إىلاملزارعني  أبناء إبرسال األميةو هو ما يرتتب عن هذه العملية احلد من نسبة  األسعار إىلاملضافة 
لتزم اليت ت املؤسساتو يف نفس السياق ، هناك املزيد واملزيد من .   غريها من املرافق العمومية أواملدارس 

منتجات  أو UNICEFمبواعيدها احملددة لدفع جزء من بيعها لقضية عادلة، على سبيل املثال منتجات 
 . املنتج CAMIFاملؤسسات أو 

مبسؤوليتها االجتماعية ، ألن املستهلك  املؤسسةيف هذه احلاالت، يرتبط املستهلك مباشرة مع التزام 
والشفافية اليت تظهرها املؤسسة هو . ذي يدفعه لكسب منتج ماعلى دراية  مباشرة مبا حيدث ابملبلغ ال اآلن

                                                        
1 Agnès FRANCOIS LECOMPTE,et pierre VALETTE FLORENCE , l’avènement du  

consommateur socialement responsable :quels enjeux pour l’entreprise ?, revue de 
responsabilité, éthique et logique marchande, éditions ems.paris , , 2008,  p 52 . 
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 عند اتصاهلا اآلن أصبح مقياس جيعل املستهلك يدفع أكثر ،و هنا تظهر معامل املسؤولية االجتماعية 
 1. املباشر ابملؤسسة

االجتماعية لذا املقاطعة وشراء املنتجات املشرتكة  مع هيئات اجتماعية  هي أهم أشكال املسؤولية 
 .للشركات

على سبيل املثال  ،وهناك أشكاال أخرى للمسؤولية االجتماعية ولكن بنفس القدر من األمهية 
واسعة ال يتمتعون بشهرة  أهنمحجما حىت لو  األقلو االعتماد على التجار . الدفاع عن األعمال الصغرية

ء من السوبر ماركت و الشراء من احملالت الشرا أحياانن بعض املستهلكني، يتجنبون أل. يف جمال أعماهلم
 .الصغرية ليضمنون عيش هذه الفئة  

تعقيدا و هو شراء املستهلك   األكثراملسؤولية االجتماعية  أشكالشكل من  أكثروأخريا،هناك 
و املنطق  ،شراء املنتجات اليت تستهلك بطريقة مسؤولة اجتماعيا أنجل الشيء يعين أاملنتجات من 

 ه الفئة هو ختوفهم من اجملتمع االستهالكي و فكرهتم تدور حول احلد من مشرتايهتم و شراء ماالتجاري هلذ
هو ضروري حقا هذا للحد من حجم استهالكها ، و سعيهم لشراء منتجات ميكن التخلص منها بطريقة 

التالفة و خلق منها تشكيل املنتجات  إبعادة، لذا املؤسسة تركز جهودها على هذه الفئة  أرابحا ما تكسبه
 . منتج جديد

 :دورة حياة الزبون لتسيرياسرتاتيجية املسؤولية االجتماعية  2.1.2 

مع حصول الزبون على املنتج و  ، تبدأبداية دورة حياة الزبون مع املؤسسة  األوىلتوافق املرحلة  إن
 .اخلدمة ، حبيث يتعرف الزبون على هذا املنتج ، و تتضح معامل بداية العالقة بني املؤسسة و الزبون 

                        يقوم طريف العالقة املتمثلني يف املؤسسة و الزبون بتقييم مدى جاذبية العالقة و تكاليفها
انقطاعها ، تتميز هذه املرحلة بنسبة منو  أواختاذ قرار مواصلة العالقة عوائدها ، ليتم بعد ذلك  و

 .رتفعة املتكاليف الوجبة ، و املاالستهالك 

و هو ما  ،ابلتحقق تبدأن متطلباته و يف املرحلة الثانية يقوم الزبون بتثبيت مستوى استهالكه أل
املؤسسة ، و الذين يرتجم  بعدم  أومة التجارية و ظهور التزام الزبون ابلعال ،استمرارية التبادالت إىليؤدي 

 . املنافسة  لتأثرياتاستجابته 

                                                        
1 Agnès FRANCOIS LECOMPTE,op,cit,p53 
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 املسؤولية االجتماعية مدخل لتحقيق اإلبداع و االبتكار املسؤول  2.2

تعد عملية االبتكار اليت تقوم هبا املؤسسة عملية ضرورية يف ظل متطلبات االقتصاد اجلديد، إال  
جنده يبحث عن التجديد يف ظل منتجات حتافظ على سالماته و سالمة أن مع تطور وعي املستهلك 

البيئة اليت يعيش فيها ، فعلى املؤسسة إذن أن تبدع منتجات مبتكرة صديقة للبيئة ذات مواصفات مستمدة 
من تطبيق  املسؤولية االجتماعية للمؤسسة، ألن كلما تتميز املؤسسة يف تطبيق املسؤولية االجتماعية فإنه 

ون بصبغة جديدة ختدم مجيع األطراف املوجهة إليهم.كسه على كل املنتجات اليت تقدمها ، و اليت تتعك
   

 : تعريف االبتكار 2.2.1

إن  االبتكار أساس بيئة املؤسسات إال انه مفهوم أكثر غموضا و تعقيدا و خاصة عند التصدي  
للتنافسية اليت تفرضها العوملة و االندماج الدويل ، و بقاء املؤسسة يف هذه األسواق مرهون ابالبتكارات 

كية السوق، نظرا لألدوار اليت تقدمها و  اليت تصنع بصمتها املتميزة و هذا ما يعكس استجاابهتا لدينامي
اليت يلعبها االبتكار إذ يعترب قوة دافعة يلفت املؤسسات حنو األهداف الطموحة على املدى الطويل ، كما 
انه يؤدي إىل جتديد اهلياكل الصناعية ،و بذلك يعترب هبذا املفهوم مسؤوال عن جتديد األعمال يف النشاط 

 .االقتصادي 

 : لتعريف االبتكار ميكن ذكر ما يلي  ومن بني التعاريف اليت وردت
االبتكار يتجاوز البحث و التطوير إذ انه ابعد ما :"   OCDEمنظمة التعاون و التنمية االقتصادية 

يكون على أن يقتصر على خمتربات األحباث و جمال االبتكار ، بل يشمل مجيع املستخدمني و املوردين و 
ت األعمال أو املنظمات غري اهلادفة للربح  و بذلك يتجاوز املستهلكني   سواء يف احلكومة و منظما

 1"احلدود بني البلدان و القطاعات و املؤسسات

االبتكار هو إنشاء قيمة يستفيد منها املستهلك، لذا هذا املفهوم ال يعكس خلق قيمة و التغطية 
 .عليها، بل خلق املعرفة و نشرها ليستفيد منها كل من يكسبها و للمجتمع ككل 

                                                        
1 OCDE: stratégie de l’OCDE pour l’innovation ,sur le site  www.OCDE.org voir le 20-06-2014 à 

20:36. 

http://www.ocde.org/
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) بعض الباحثني االقتصاديني أشاروا إىل مفهوم االبتكار كقدرة عقلية حياول فيها اإلنسان أن ينتج 
مل تكن موجودة من قبل أو تطوير رئيسي هلا دون تقليد مبا حيقق نفعا ( فكرة، وسيلة ، أداة ، طريقة 

 1. للمجتمع

طبيق لألفكار اجلديدة من خالل و البعض منهم يعترب االبتكار يف املنظمات انه ميثل تطوير و ت
العاملني الذين يضمنون على مدار الوقت اإلجراءات مع اآلخرين داخل ترتيب مؤسسي ، و من هنا فهو 
يُقصد به تنمية و تطبيق األفكار اجلديدة يف املؤسسة ، و كلمة تنمية شاملة فهي تغطي كل شيء من 

 2.سة مث تطبيقهاالفكرة اجلديدة إىل إدراك الفكرة إىل جلبها للمؤس

 :انطالقا من التعاريف السابقة نستطيع اختصار  االبتكار  يف النقاط التالية 

  االبتكار شامل و ليس منحصر على مراكز األحباث بل يتعدى ليشمل لكل من له مصلحة من
 ؛ذلك 
 ؛االبتكار هو خلق منتج، أداة، فكرة جديدة ، أو تطورها 
  بدًء من إنتاج فكرة جديدة إىل إدراك الفكرة  وصوال إىل تطبيقها يف االبتكار نعين به تنمية شاملة

 .املؤسسة

 :االبتكار املسؤول 2.2.2

فإن املؤسسات األكثر إبداع هي اليت توسع وتدمج يف  2002فحسب اللجنة األوربية يف 
التعليب حىت إىل القيام اسرتاتيجيات منوها أنشطة التنمية املستدامة ابتداء من احلفاظ على الورق أو تغيري 

ابإلضافة إىل االنتقال التدرجيي يف أنشطتها القاعدية حنو إجراءات أكثر مسؤولة للوصول على .مبراجعة بيئية
ذلك أن قدرة املؤسسة على االبتكار يرفع من قدرهتا على التنافسية و حتسني ..."أخضر و سليم"جتديد 
 .األداء

فلسفية يف عامل اقتصادي متغري و هو مفتاح  أطروحةاالبتكار املسؤول يعترب  أنليس هناك شك 
، و هذا وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي مع تصرحيات  اإلنسانيةالنجاح يف نظام اقتصادي متجه حنو 

يف  املنعقد 17الرئيس التنفيذي ملؤسسة سانويف يف اجللسة املخصصة للتنمية املستدامة يف املؤمتر السنوي 
 . .مونرتايل 

                                                        
 .20، ص 2004موعة نيل العربية ، مصر ، جم االبتكارية لدى الفرد و املنظمةتنمية القدرات مدحت ابو النصر ،  1
 .393، ص 2001، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ،  سلوك املؤسساتراوية حسن ،  2
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، جيب أن يكون ملؤسسة طابع عليهلألنشطة  و البيئيةمن احلركات االجتماعية  النسحاب املؤسسة 
االهتمامات االجتماعية و التنمية  دمج ما يوضحوالذي يفتح ثغرة لتدخل العوامل اخلارجية، وهذا 

جتماعية االقتصادية اجلديدة  احلركات االجند أن يف هذا السياق . املستدامة يف احلساب االقتصادي
وأصحاب املصلحة . للمؤسسةموجودة على حنو متزايد وقوهتا هو أقوى لالستثمار يف اجملال التجاري 

إىل االبتكار من أجل إدارة هذا  املؤسسة ت، مما اضطر  ممعا لزايدة اسرتاتيجيات تدخله يعملون اجلديدة 
عاب العوامل اخلارجية، وأدوات تقييم األداء شكل غري عادي من واجهة العرض ، وآليات استيال

مؤشر االبتكار  أن إال.1، وشهادات وتعزيز املساءلة من أجل التنمية املستدامةاملؤسسةاالجتماعي والبيئي 
، مدفوعا يف املقام 2العاملي املسؤول اجتماعيا  يتمثل يف تقرير االستدامة ابعتبارها االبتكار االجتماعي

و هو مهتم يف املقام األول هذا االبتكار  بتوسع إفساح اجملال . (GRI)األول من قبل منظم املؤسسي 
 .ملفهوم التنمية املستدامة مع احلفاظ على عالقته مع منطق األعمال التقليدية

  :املهارات االبتكارية املسؤولة 1.2.3
فإهنا دائما تبحث عن اآلليات اليت متكنها من حتقيق ؤسسة إبنتاج منتجات مبتكرة مللكي تتميز ا

خطوة تعتمدها املؤسسة لتحقيق ذلك  مذلك يف ظل تطبيق اسرتاتيجية املسؤولية االجتماعية ، و لعل أه
   إدارة املوارد البشرية هو حتسني عالقتها مع العمال ، أو ما تعرف إدماج برامج املسؤولية االجتماعية يف

  .اس و املؤثر يف نفس الوقت على نشاط املؤسسةألنه القطب احلس

 االبتكار التواصلي 
هو االبتكار الذي من خالله ميكن احلصول على دعم مجيع اجلهات املعنية إلنشاء التواصل 
االجتماعي ، و الذي بين على أساس التجارة املسؤولة و القدرة على االبتكار التواصلي،  و تستحدث 

 لالنماذج العقلية اليت تتيح الفرصة لالستماع من بعضهم البعض و مهارات  االتصاالقدرة على تصحيح 
 .3لتطوير و حتقيق االنسجام و خلق رؤية مشرتكة 

 االبتكار التنظيمي:  

 :االبتكار التظيمي يتعلق ب 
                                                        

1 CORINNE Gendron et autres,l a triple reddition de comptes de la firme : succès, limites et 
avenir d’une innovation, Développement durable et responsabilité sociale − De la mobilisation à 
l’institutionnalisation, Presses internationales Polytechnique, canada,2010 p 119. 
2  Corinne Gendron et Bernard Girard,repenser la responsabilite social de l’entreprise, Armand Colin, 
paris,p 244. 
3 Monique Gouiran,,les indicateurs cles de la RSE et du developpement 
durable,AFNOR ,France ,2012,p95. 
 

http://academic.fimaktabati.dz/catalog/index/publisher/352
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 حتديد الواهب؛ 
 حتديد املخططات ؛ 
 إعادة توزيع األدوار. 

مع أفكار  نظرهتاإن االبتكار التنظيمي مينح للمؤسسة القدرة على إعادة النظر مع السلطة ، و تغري 
 .و كفاءة املهارات الداخلية أو اخلارجية 

  ابتكار صنع القرار: 

التفكري املنهجي يتأسس على أساس القدرة على التفكري ، التصحيح ، االبتكار يف فريق ، ابتكار 
السياسات و اليت ميكن وضع اسرتاتيجية تنظيمية جديدة يف جمال صنع القرار ، من أجل بناء احلس 

، و ظهور املشرتك و خلق الديناميكية ، اليت سوف تساعد على إثراء عروض للعمالء من املستخدمني 
 .املستدامة اإلجراءاتإمكانيات مجيع أصحاب املصلحة من شأنه أن يثري الفكر البنيوي ، و تشجيع 

 اسرتاتيجية املؤسسات  املسؤولة اجتماعيا  لتحقيق  االبتكار املسؤول : 

ة على أساس املسؤولية االجتماعية هذا ال يعين ختصيص قسم خاص هبا سإن تبين اسرتاتيجية املؤس
ليس له عالقة أو تدخل مباشر ذات قرار صارم على خمتلف األسام األخرى ، و خاصة قسمي اإلنتاج     
و قسم التسويق مبا أهنما يعكسوا وجه املؤسسة يف خمتلف األسواق و يف نفس الوقت يعتربا القسمي    

ارا ، لذا عند االهتمام املؤسسة بضرورة تطبيق اسرتاتيجية املسؤولية االجتماعية يف العملية األكثر ابتك
 االبتكارية عليها إتباع جمموعة من اخلطوات اليت تعترب مهمة خللق ابتكار مسؤول و هي تتمثل يف : 

 .عمليات إدارة املسؤولية الشاملة من اجل االبتكار   : III -05شكل 

  
 .238، ص مرجع سبق ذكره امحد علي صاحل ، : املصدر 

التكامل 

االهلام

التحسني و 
االبداع
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 : انطالقا من الشكل تتضح لنا أن حتقق لنا املسؤولية االجتماعية مسؤولية شاملة و عملياهتا هي 

  و تعين أن منهج املسؤولية هو ممارسة واضحة يف رؤية  املؤسسةاملسؤولية يف صلب رؤية :اإلهلام ،
  من جهة و جتسيد هذا االلتزام جتاه أصحاب املؤسسة املؤسسة من خالل االلتزام اجلاد هبا داخل 

العليا   و يزداد وضح هذه املمارسة و االلتزام هبا كلما كان دعم اإلدارة . املصاحل اآلخرين من جهة أخرى 
 .س صحيح كبريا هلا و العك

 جل أممارسة إدارة املسؤولية ، و تشري إىل ربط منهج إدارة املسؤولية مع منظومة القياس من :  التكامل
 .ترمجة الرؤية إىل واقع 

 الفاعلة   يتحقق التحسني املستمر و اإلبداع املتواصل من خالل التغذية العكسية : التحسني و اإلبداع
 .يف توفري هذه التغذية ابلكم و النوع و التوقيت املالئم  ، و يسهم منهج املسؤولية االجتماعية

 مسعة جيدة للمؤسسة  اسرتاتيجية لتحقيقاملسؤولية االجتماعية  2.3

يف االختيارات االسرتاتيجية للمؤسسة تسمح حتسني السمعة اخلارجية  األخالقاندماج  إن 
 :1 أناملعنية حيث  األطرافللمؤسسة و عالقتها مع 

 أكثرنه غري ملموس و هو أالقطاعات ابلرغم من من  عديد الالسمعة متثل عنصرا مهما جدا يف 
 .مسعة املؤسسة مرتبطة ارتباطا وثيقا ابلنجاعة املالية أن، كما  األخالقيحساسية للمعطي 

يف املؤسسة على اسرتاتيجية حمددة املعامل مفادها حتقيق الفوز رغم  األخالقيترتبط  اسرتاتيجية التميز 
  املخاطر املتعددة املوجودة يف احمليط اخلارجي ،هذا ابالعتماد على السمعة اجليدة واليت مبدأها

 :الفوز  -اسرتاتيجيات الفوز

  ؛الفوز للمؤسسة و ذلك بتحقيق نتائجها االقتصادية 
 ؛لون على منتجات ترضي طموحاهتم الفوز للمستهلكني الذين حيص  
 يتحقق من خالل اقرتاح منتجات حترتم املعايري البيئية  األخالقين التميز و هذا أل        

    مجاعية  بتأثرياتحمبذ من قبل القانون و يتمتع  األخالقيتبين اسرتاتيجية التميز  أنحيث  األخالقيةو 
   اليت تضمن املصاحل اخلاصة األهداف إىلمتكن من الوصول  أهنا إذالتقليدية ،  اآللياتو  تكميلية على 

 . و الكيان اجلماعي 
                                                        

  . 186، ص  مرجع سبق ذكرهعائدة البكوش بن عمارة ، وسام جكريي ،  1
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 :وأنواعها أمهيتهاالصورة الذهنية   2.3.1

     أمواالالصورة الذهنية اجليدة, لذلك فقد استثمرت  أمهيةمدى  املؤسساتالكثري من  أدركت
  الصورة  أن صورة ذهنية, و مؤسسةن لكل طائلة يف حماولة ترسيخها يف أذهان أصحاب املصلحة أب

  ن هلاأأن الصورة الذهنية قادرة على إجياد قيمة و و , املؤسساتالذهنية اجليدة هلا أتثري كبري على جناح 
أتثري على سلوك املستهلك حيث تتضمن إدراك معني لديهم وقد ال يعكس هذا اإلدراك احلقيقة 

املوظفني,     تساهم يف حتسني السلوك واملواقف الفردية عند األعمالالصورة الذهنية ملنظمات  واملوضوعية, 
له أتثري كبري على قدرة  اإلدراككنز من الصعب احلصول عليه ومن السهل ضياعه. ويقول أبن هذا 

 .1املنظمات على البقاء يف ظل الظروف احلالية املعقدة والتنافس الشديد

عن غريها حىت تبقى قادرة على املنافسة, خصوصا يف ظروف  املؤسسةتتميز  أنالبالغة  األمهية إن
    العوملة اليت نعيشها, وخيص ابلذكر تلك املنظمات اليت تقدم نفس اخلدمات مثل البنوك وشركات 

عن بعضها البعض وحىت متتلك  املؤسساتالطريان ذات النمطية العالية يف تقدمي اخلدمات. وحىت تتميز 
   ،ورية عليها التخطيط لصورة ذهنية تركز على اختالفات دقيقة مثل: اخلدمةامليزة التنافسية الضر 

 هي واحدة من أهم املوارد غري  للمؤسساتالصورة الذهنية و . واآلمانسرعة التوصيل,  ،االعتمادية
 احملسوسة اليت تدعم استمرارية امليزة التنافسية لديها.

ميزة تنافسية وظروف  إجياد إىلتيجية اليت تقود االسرتا األصولواحدة من  هي الصورة الذهنية و 
.ويستخدم الكثري من الكتاب مصطلحا الصورة الذهنية والشهرة على للمؤسسةمشجعة للبقاء والتطور 

  الصورة الذهنية قد تتضمن معاين أناختالف املفهومني يف  إىل آخرونمتماثلني يف حني ذهب  أهنما
 عن احلقيقة, ومنهم من يستعمل هوية املنظمة بدال من الصورة  سلبية وفيها اختالق وصيانة وال تنم

كلمة الشهرة فيستعملوهنا بدال من   وأمااالنطباع بدال من الصورة الذهنية املتوقعة,  وإدارةالذهنية الذاتية, 
 الصورة الذهنية املدركة.

 ،الرسالة،املؤسسة هذه تصنع من خالل رؤية وموقفها يف السوقشخصية املؤسسة  إن
وهي  ،املؤسسة. وهذه الشخصية هي اليت تشكل هوية واألهداف ،التاريخ ،اإلداري األسلوب،التوجه

 ،الشعار ،اخلدمات ،لتعرف هبا نفسها للناس مثل املنتجات املؤسسةجمموعة من الرموز اليت تستخدمها 

                                                        
املسؤولية ادارة الصورة الذهنية للمنظمات االردنية يف اطار واقع  . فاحل عبد القادر احلوري ،ممدوح الزايدات،  هايـل  عبابنـه، 1

"دراسة ميدانية يف شركات االتصاالت اخللوية األردنية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية ، على املوقع  االجتماعية
 20:15بتوقيت  (2013-10-20)شوهد بتاريخااللكرتوين : 

.com/media/3203/01020.docwww.kantakji 

http://www.kantakji.com/media/3203/01020.doc


 مسامهة تطبيقات املسؤولية االجتماعية يف حتقيق متطلبات األسواق الدولية  :الفصل الثالث
 

167 
 

ن الصورة الذهنية إف . لذاللمؤسسةهي اليت تصنع الصورة الذهنية  اإلشاراتوغريها. وكل هذه  ،البناايت
تتكون الصورة الذهنية بطريقة اجيابية  أنتعترب جمموعة من االنطباعات عند اجلمهور هلذه املنظمة. ومبجرد 

 تتكون الشهرة.

 :العالقة التبادلية بني الصورة الذهنية و املسؤولية االجتماعية   2.3.2

املؤسسات و لكي تبين هلا صورة ذهنية و مسعة جيدة، فيجب أن تكون املؤسسة مع اجلماهري  إن
      كون هلا عالقة مباشرة مع اجلماهري ، ت اليت، و هذا ما تعكس مسؤوليتها االجتماعية  تواصلعالقة 

     دة و بعدجتاه مؤسستها ، و بذلك يكون املستهلك صورة جي أرائهو منه تعرف تفكريه وتوجهاته و 
حد أمع  تعاملها أوجتاه مواردها البشرية  املؤسسةمسعة جيدة ، من خالل أن مسؤولية  إىلذلك تتحول 

و ذلك يكون خاصة أمام أشخاص مل يسبق التعامل معهم  اإلطراءتبتدع صورة حتمل املديح و  إنهالعمالء ف
 أو، فتعزز عندهم صورة ذهين اجيابية و لكنها ضعيفة ، فتعمل على تنمية هذه الصورة من خالل دعمها ، 

، دون  املؤسسةو االعرتاف مبا خلفته  املؤسسة عن  األخطاءتغيري صورة غري حمببة من خالل تصحيح 
تلك  أمامتغلقه     هنا فتحت ابب احلوار و مل هذا ما يقوي مركزها، أل خطائها،أحماولة املؤسسة بتربير 

املؤسسة عن غريها من    يز مت و ،جل تكوين مسعة جيدةأمن  أخرىاملؤسسة من جهة  لو تعم .التربيرات 
كل هذا املنافسني املماثلني هلا ، و ال تبقى ساكنة نتيجة سكوهنم بل تتميز ابلديناميكية و التجديد ،  

التعريف ابملؤسسة و إىل زابئن دائمني يبحثون  إىلمرة  ألولحد الزابئن أسيحل الصورة اليت اكتسبها 
بذلك قد اكتسبت     ، وآخرينزبون  260ن حيقق للمؤسسة اكتساب بو اب ز سن اكت، أل إشهارها

 :   III -06 املؤسسة مسعة جيدة ،وهذا وفق اهلرم املوضح يف الشكل

 :هرم الصورة و السمعة  III -06الشكل 

، ،مكتبة العبيكان" اهلوية و الصورة و األداء"   تكوين مسعة الشركةغراهام داولينغ ، تعريب وليد شحادة ، : املرجع  
 .236ص ، 2003الرايض ، 

المرجعية

مهيمن

التجريب

الرغبة و الميل إلى

الصورة

المألوف

التذكر

اداراك و تميز

عدم التيقن

عدم المعرفةعدم التيقن
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تتضح لنا أن الصورة االجيابية تلزم للمؤسسة ، ترسيخ فكرة جيدة عن  (III -06 ) من الشكل
 اعلى املدى القصري  ،إال على املدى الطويل هل إضافية أعباءوهلة، ما يكلف املؤسسة  أولاملؤسسة يف 

 .لمؤسسة تكسبها لفوائد للسمعة اجليدة 

 املسؤولية االجتماعية كإسرتاتيجية ملواجهة هتديدات األسواق الدولية : املبحث الثالث 

على حتقيق فوائد تعود ابلنفع العام على  أبعادهامل تعد املسؤولية االجتماعية اسرتاتيجية تتوقف 
   بل تعدتره املسؤولية االجتماعية يف املدى القصري ، هاملصلحة و البيئة ، اليت تظ أصحاباجملتمع و 

ميكن توضيحها يف هذا  أخرى آفاقعلى املدى الطويل للمسؤولية االجتماعية ذلك إىل أن تصل فوائدها 
 .اجلزء من الدراسة 

 للحد من اجلباية البيئية  و االستجابة لضريبة التلوث أداةاملسؤولية االجتماعية   3.1

هذه املؤسسات حترتم  أنمبنية على املسؤولية االجتماعية ، فنعلم  سرتاتيجيةابمتيز املؤسسات  إن
 إنتاجهاتدوير  إعادةعلى  تلتزمل على البيئة احمليطة هبا ، و أق آاثرخملفة  ،أخالقيشكل ببيئتها ، و تنشط 

  آاثرو من جهة أخرى حىت ال ختلف هذه املخلفات  جهةمن  أكثرلكي ال حتمل احلكومات تكاليف 
ها ، و كل لياملنتجات البالستيكية اليت تعرف بصعوبة حتلي أوكارثية و خاصة تلك املنتجات الكيماوية ، 

نه يعفيها من تكاليف التلوث إطويل فعلى املدى ال أماالقصري ،  ىعلى املد أعباءهذا قد يكلف املؤسسة 
 .إليها يف هذا اجلزء من الدراسة  سنشرياملؤسسة واليت  ختلفهاليت هلا عالقة مع ما  ،و اجلباايت القانونية

 : تكاليف التلوث 3.1.1

و حىت اخلدماتية منها هلا آاثر ابلغة و  التجاريةإن االقتصاديني اليوم يعتربون أبن كافة األنشطة  
 اإلنتاج     خمتلفة على البيئة ،إما علة اهلواء من خالل الغازات السامة املنبعثة ،أو على الرتبة خملفات 

السوائل السامة يف البحار  إلقاءالصلبة أو على املياه و اليت تكون نتائجه و خيمة و خاصة عند 
لفات تكون ملزمة على الدولة يف الفصل فيها، إال أنه حديثا أصبح ينظر املستنقعات ، مما قد يسبب خمو 

ظاهرة متس رفاه املواطنني و ال ميكن ترمجتها يف شكل تبادل نقدي  إىل هذه املخلفات ابجتاه آخر ألهنا
   خارجية أو أثر خارجي بسبب خروجها عن نظام السوق بقيت حىتسوقي يطلق عليها اليوم تكاليف 
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 بعيد مهملة متاما من جانب االقتصاديني، و هذا يوضح صعوبة القياس النقدي لآلاثر السلبيةعهد غري 
 1 الناجتة عن التلوث البيئي.

 .التكاليف اخلارجية + اخلاصة ابملؤسسة  إنتاجتكاليف = تكاليف املؤسسة 

 احلد من التلوث  أدوات  3.1.2

قد تضر ابلصاحل العام، مما دفع دول العامل إىل أحياان الدول تكون ملزمة يف بعض الظواهر اليت  
االجتماعية  ةفرض قوانني إىل كل من يسئ التصرف يف امللك العام ،إال أن التزام املؤسسات مببادئ املسؤولي

 ميكن عرضها فيما يلي : يعفيها من األدوات اليت تستخدمها الدول للحد من التلوث و اليت

 :القانونية  األدوات -أ

القانونية اليت تفرضها الدول و اليت تكون إما يف شكل أوامر من رئيس اجلمهورية أو  إن األدوات
قرارات أو خمتلف القوانني اليت جاء هبا املشرع تعتمد يف األساس على شكل املنع مع فرض العقوابت ، إال 

عدت املتعاملني أهنا يف املقابل ضمنت معايري حمددة و حددت املصادر املختلفة وراء التلوث، و أيضا سا
يف عرض خمتلف التقنيات اإلنتاجية اليت تتضمن أساليب اإلنتاج اليت حتقق الكفاءة  ااالقتصاديني ابجتهاده

 و اجلودة البيئية يف نفس الوقت.

 :2الدولة حلماية البيئة هي كالتايل  أصدرهتاالقوانني و التشريعات اليت  أهم أنو 

 أنالبيئة  يلوثعلى من  مبدأانطالقا من  2005منذ سنة ( البيئيةاجلباية ) رسم االيكولوجي  إدماج
محاية للبيئة ، و  أكثريدفع الثمن و اهلدف من ورائه هو حث املؤسسات الصناعية على انتهاج تصرفات 

و صدرت يف نفس السنة تعليمة  وزارية  2005الرسم البيئي يف قانون املالية لسنة  إدخاليف هذا الصدد مت 
كان امللوث ميارس نشاطا  إذادج عن كل طن  10.500طبيق الرسم ، حدد مببلغ الرسم ب تتوضح كيفية 

 :  أمههاو  2001كما مت صياغة مجلة من القوانني منذ سنة .صناعيا 
  التخلص من الفضالتاملتعلق بتسيري و مراقبة و  2001ديسمرب  12املؤرخ يوم  19-01القانون. 
  املتعلق ابلتهيئة العمرانية يف اطار التنمية املستدامة 2001ديسمرب  12املؤرخ يوم  20-01القانون. 

                                                        
، ملصقة علمية حبثية فعالية الضريبة  ضمن األدوات االقتصادية حلماية البيئة خري الدين  قريشي ، يوسف خرويب ، الياس بدوي ،  1

سلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل رهاانت التنمية املستدامة  و العدالة االجتماعية ، جامعة قاصدي مرابح ،  : للمؤمتر العلمي الدويل حول 
 .15، ص2012نوفمرب  21و  20كلية العلوم االقتصادية و التجارية و التسيري ، ورقلة  ، يومي 

 . 16، ص مرجع سبق ذكرهخري الدين  قريشي ، يوسف خرويب ، الياس بدوي،  2
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  حبيث تدامةسالتنمية امل إطاراملتعلق حبماية البيئة يف  2004جويلية  19املؤرخ يوم  10-03القانون ،
 1اهلواء و اجلو و من هذه العقوابت :تفرض عقوابت واضحة و هذا حلماية  86-85-84املادة 

 دج.15000 إىلدج  5000غرامة مالية تقدر ب  -

 منع استعمال املنشات أو أي عقار منقول آخر يكون مصدر للتلوث اجلوي. -

حظر استعمال املنشات املسببة يف التلوث إىل حني تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف القانون  -
10-03. 

لتلوث املاء فانه إذا اقتضى األمر فانه يوقف السفينة املسببة للتلوث ، أو كما هو احلال ابلنسبة  -
دج إىل أن تصل إىل  100000أشهر مع دفع غرامة مالية تقدر ب  06السجن ملدة 
 دج ابلنسبة لإلضرار الكبري اليت حتدثها السفينة .1000000

  طار التنمية املستدامة إاملتعلق برتقية الطاقات املتجددة يف  2004وت أ 14املؤرخ يوم  09-04القانون
. 

  و تسيري الكوارث   الكبرية  األخطاراملتعلق ابلوقاية من  2004ديسمرب  25املؤرخ يوم  20-04القانون
 . التنمية املستدامة  إطاريف 
 : االقتصادية  األدوات -ب

هي عبارة عن تغيري سوك املؤسسات من إن اهلدف من عرض خمتلف األدوات االقتصادية ، و اليت 
خالل تضمني التكاليف البيئية اليت تعتمدها الدولة على املنشآت هي إبراز أمهية املسؤولية االجتماعية على 
احرتام البيئة و عدم تعرض املؤسسات املطبقة هلا ، فهي وسيلة محاية عن كل املصاريف الزائدة اليت ختلفها 

 ر النظام البيئي.النشاطات املخلة ابستقرا
  :النظام الضرييب حلماية البيئة من التلوث إجراءات 1.3.

املعنويني و  األشخاصاجلباية البيئية تشمل خمتلف الضرائب و الرسوم اليت تفرضها الدولة على  
و التحفيزات اجلبائية   اإلعفاءاتاجلباية البيئية قد تشمل خمتلف  أن إىل ابإلضافة ،امللوثني للبيئة الطبيعيني

 .املعنويني و الطبيعيني الذي يستخدمون يف نشاطاهتم االقتصادية تقنيات صديقة للبيئة لألشخاص

 و احلد من النظام الضرييب اليت ميكن االعتماد عليها يف معاجلة املشكلة التلوث أدوات أهمو من 

                                                        
 .2003-43 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد 1
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 1 :السلبية ما يلي  أاثرها 

 : املباشرة اإلجراءات .أ
اإلجراءات املباشرة اليت تقوم هبا للتقليل من اإلضرار على البيئة ، تكون متس بصفة مباشرة إن   

املنتج و الوحدات اإلنتاجية أو الوحدات االقتصادية ، إما بفرض ضرائب مالية أو حظر استعماهلا و هذا  
 .كل حسب درجة اإلضرار

 :الضريبة على املنتجات .1

اإلنتاج على دفع ضريبة على اإلنتاج هبدف التقليل من اإلضرار اليت تفرض احلكومات على املؤسسات 
تلحقها العملية اإلنتاجية على البيئة و تكون هذه الضريبة ضريبة قيمية أو نوعية على اإلنتاج يف خمتلف 
الوحدات اإلنتاجية اليت متلكها املؤسسة ، و دائما هذه الضريبة موجهة إىل املنتجات األكثر أتثري على 
البيئة منها املنتجات الكيماوية ، إذ أن الضرر البيئي يلحقه ضرر اجتماعي و اهلدف من هذه االسرتاتيجية 
اليت تتبعها الدولة ليس مايل أكثر من توعوي للحفاظ على البيئة بصفة جربية ، هتدف حلماية الصاحل العام 

 دون اإلضرار ابالستقرار املايل للمؤسسة .

 : نبعاثاال أوضريبة النفاايت .2

تفرض هذه الضريبة على كافة الوحدات االقتصادية على اختالف أنواعها و ليس فقط على 
الوحدات اإلنتاجية و تعتمد يف تسعري التكلفة اخلارجية للتلوث ، و تكون عكسا لآلاثر البالغة اليت 

 ابلبيئة و أكثر ملوثة هلا .خلفتها الوحدات االقتصادية على البيئة و خاصة عند املشروعات األكثر عالقة 

 :الغري مباشرة  األدوات .ب

أخرى و هي حتفيزية و ليس ترهيبية ملساعدة املؤسسة من جهة و  أساليبلقد استخدمت الدولة 
للمؤسسة  احلفاظ على االستقرار املايل  األدواتأنه تضمن هذه  إذاحلفاظ على البيئة من جهة أخرى ، 

تكون على عاتق املؤسسة ، و هنا تظهر أمهية االبتكار املسؤول اليت  إضافيةأي تكاليف  إحلاقدون 
 ميكن توضيحها  فيما يلي : األساليبتعتمده املؤسسات و هذه 

  اليت تستعمل  اإلنتاجية الوحدات إىلتقدمي االعتماد االستهالك املعجل : تقدم الدولة بعض االمتيازات
التقليل من خملفاهتا على البيئة من خالل االعتماد على  تكنولوجية جديدة و مستدامة حلماية البيئة و

كله لغرض    االستثمار يف حساب االستهالك املعجل و هذا إعاانتاالستهالك املعجل و تقدمي 
                                                        

 .350،ص 07/2009/2010فارس مسدور،أمهية تدخل احلكومات يف محاية البيئة  من خالل اجلباية البيئية ،جملة الباحث ، عدد 1
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الضرييب مما يساهم يف حتفيز بقية املشروعات على ختفيض مستوايت التلوث ابملقابل حتقيق  اإلعفاء
 وفرات ضريبية.

 إىل اإلعفاءة من خالل هذا لالغري امللوثة للبيئة : تسعى الدو  لآلالتو الضرييب اجلمركي  اإلعفاء 
مركية اليت تتميز الضريبية و اجل لإلعفاءاتالصديقة للبيئة و هذا  اآلالتاسترياد  إىلتشجيع املؤسسات 

 هبا .
  اط قروض من سالصديقة للبيئة و املعاجلة للتلوث: خيصم أق اللتكنولوجيالقروض املمولة  أقساطخصم

 .الناجتة عن القروض بدون حد أقصى الوعاء الضرييب الذي تفرض على الدخل ، و خصم الفوائد
 عالقة املسؤولية االجتماعية ابلبيئة  3.1.4

ملزمة ابحرتام البيئة اليت تنشط فيها ، ألن من أوليات  فإهنااملؤسسات املطبقة للمسؤولية االجتماعية  إن
االجتماعية هي منطلق للتنمية املستدامة اليت تعتربه واجب عليها ألهنا تستعمل  ةاملسؤولياتيجية تبين اسرت 

 ذخائر الطبيعة لكسب أرابح .

 isoو من منطلق املسؤولية االجتماعية هلا عالقة ابلبيئة يعن أهنا تساهم يف ترسيخ مقياس 

املعنية هبذا االجتاه ،  األطرافابلتعاون مع  إنشائهاالذي يعترب من املعايري املتاحة للجماهري، و  14000
حتقيق  إىلبناء على النتائج اليت مت مجعها من خمتلف العلوم و التكنولوجيا و خمتلف اخلربات ، و يهدف 

أن هذه املعايري هو استخدام طوعي مثل معاير املسؤولية االجتماعية  إذفائدة عامة للمجتمع ككل ، 
اييس قو تكون املؤسسات بذلك أمام خيار استخدام مستودع املروط املطلوبة ، شابلرغم من توفر مجيع ال

على هذا املعيار فيلزمها تنفيذ مجيع  املتعلقة هبا و هذا لتطوير نظام البيئة هلا ، و مبجرد أن تقوم ابملوافقة 
 1املتطلبات و معايري النظم اإلدارة البيئية .

 اجلمركيةاملسؤولية االجتماعية أداة للحصول على االمتيازات   3.2

ليست منحصرة يف جين األرابح  ةيت جتنيها املؤسسة من تطبيقها للمسؤولية االجتماعيلإن الفوائد ا
على املدى الطويل ، بل تتعدى أن تصبح املسؤولية االجتماعية الوريقة لعبور ، نظرا لتوافق إجراءات 

 . اجلمارك مع نشاط املؤسسة و ليست معاكسة له

  :تعريف اجلمارك  3.2.1

                                                        
1 Loetitia aute ,marie-paule grevecha,certification iso 14001, les 10 pieges a eviter, afnor,France,3éme 
édition,2012,p99. 
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اجلمركية بشان حتصيل الضرائب  األنظمةمراقبة تطبيق  إليها أوكلاليت  اإلدارة أبهناتعرف اجلمارك 
حقة للخزينة العمومية و استفاء الشروط و القيود االستريادية املقرر عليها  محاية النظم jاجلمركية املس

ابلنظام االقتصادي  إخاللهبا ميثل  اإلخالل أوخرق هلذه التشريعات  أي أناالقتصادية لكل دولة ، و 
 .1الذي حتميه التشريعات الذي حتميه التشريعات القانونية 

                   تقوم بفرض ضريبة على السلع لوزارة املاليةمصلحة اتبعة  أبهناتعرف اجلمارك  إذن
و مصلحة اجلمارك تشري إىل تداخل مفاهيم علمية و .و اخلدمات لدى حتركها عرب احلدود السياسية للدول

 :2عملية و جزائية اليت تضم عدد من العناصر نذكر منها 

غري  اإلدخال أشكالدولة ملوجهة كافة  أييف  األولاجلمارك ابعتبارها خط الدفاع  أنيرى البعض 
لسلع الضارة ابجملتمع و اجلمركية خبطر دخول ا تالسلطاو من الدولة ، حيث تقوم  إىلهتريب  أومشروع 
و كذلك تلك السلع اليت تتطلب    ، لآلدابواد املنافية ملو املخالفة للقوانني مثل املخدرات و ا األخالق
للجمارك  األوىلو تدابري خاصة ، و بذلك تصبح الوظيفة  إلجراءاتموافقات مسبقة و اخلضوع  إدخاهلا

 هي القيام ابلدور الرقايب حلدود الوطن و مقدراته 

على  ابواجباهتجديدة للوظيفة اجلمركية تعينها على القيام  أبعادظهور  أيضاو قد ارتبط هبذه الوظيفة 
مثل التحفظ و املصادرة و الضبط ، و التجرمي و غريها و خيول قانون اجلمارك يف كل دولة  األكملالوجه 

 . الدور الرقايب للجمارك  أداءعند  األدواتذه  القيام هب

   :الروابط التصورية بني تدخل إدارة اجلمارك و أهداف املسؤولية االجتماعية  3.2.2

يعكس تطبيق املسؤولية االجتماعية أبن املؤسسة تصرح ابلقيمة احلقيقية للسلعة ، و البلد املنشأ، 
و متتاز ابملنتجات اليت هلا نفس خصائص البلد املضيف ، كل هذا قد يعفيها من املراقبة الدورية ملصلحة 

اجلمارك إذ أن املسؤولية االجتماعية اجلمارك للصورة احلسنة اليت متتاز هبا املؤسسة و املعروفة هبا يف مصلحة 
قد تعفيها من تدخل اجلمارك اليت يف بعض األحيان و من خالل اإلجراءات اجلمركية و املراقبة اجلمركية قد 

جمال تدخل أعوان          و من جند أن، أتخذ وقتا للتجاوزات اليت حيدثها بعض املتعاملني االقتصاديني 
 إليه املسؤولية االجتماعية .اجلمارك تتوافق مع ما هتدف 

 .جمال تدخل أعوان اجلمارك. أ

                                                        
 .185،ص 2003،اإلسكندرية ، الطبعة األوىل، مكتبة عني مشس اإلسكندرية ، التسويق الدويلصديق حممد عفيفي ،  1
 .  27ص )د،س(،، الدار املصرية اللبنانية ، القاهرة ،  اجلمارك بني النظرية و التطبيقعمر سلمان ،  2
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إن الغش التجاري هو خمالفة األحكام التشريعية أو التنظيمية اليت تسهر إدارة اجلمارك إىل تطبيقها و 
البحث عن كل خمالفة لذلك من طرف أشخاص أو منظمات عاملة يف إطار املبادالت التجارية الدولية و 

 .منافسة حرة و شريفة يف مجيع إقليم الوطنهذا لضمان 

 .التدخل لدى املتعاملني .1

إن املصاحل املتخصصة يف حبث و قمع الغش اجلمركي و التحري عنه و املتمثلة يف أغلب األحيان يف 
                       عناصر قطاع مكافحة الغش مكلفة ابلتدخالت امليدانية مستعملة يف ذلك كل الوسائل 

 .الصالحيات اليت خولتها إايها القوانني و التنظيمات يف جمال التحرايتو 

و إذا كانت األولوية يف املراقبة تُعطى يف أغلب األحيان للمؤسسات العاملة يف جمال البضائع 
فإن هذا ال يعين غض البصر عن ابقي ( اليت تكون حمل غش يف كثري من األحيان) احلساسة للغش

و االقتصادية، و يف احلالتني فإن املعرفة اجليدة للمؤسسة قبل القيام ابلتدخل و ذلك املؤسسات التجارية 
 .اخل أمر ضروري لتحقيق رقابة فعالة و انجعة...من حيث طبيعتها القانونية، رأمساهلا، طبيعة مستورداهتا

 .رقابة القيمة  .2

:" يعرف القيمة على أهنالقد ُعرفت القيمة لدى اجلمارك بعدة تعاريف منها تعريف بروكسل الذي 
السعر العادي أي الثمن املدفوع فعال خالل عملية بيع متت يف ظروف املنافسة التامة بني ابئع و مشرتي 

 "مستقل كالمها عن اآلخر

الذي    07و ملا كان هذا التعريف نظري نوعا ما فقد مت التخلي عنه، و العمل بتعريف املادة   
.  GAATمن قانون اجلمارك من اتفاقية  16اختذته اجلزائر كأساس يف حتديد القيمة و مت إدراجه يف املادة 

و القيمة املطبقة هنا هي القيمة التعاقدية و املتمثلة يف السعر املدفوع فعال أو املستحق عن بيع البضائع من 
 1.أجل التصدير اجتاه اإلقليم اجلمركي اجلزائري

الواقع، فإن حتديد القيمة ليس سهال كما يبدو من التعريف، فهناك شروط جيب توفرها يف  لكن يف
من قانون اجلمارك،  1مكرر 16الشروط يف املادة  هذهالقيمة، و قد ذكر املشرع  هذهعملية البيع ليتم قبول 

مثل هذه العناصر يف إضافة إىل عناصر جيب التحكم فيها جيدا للوصول إىل القيمة احلقيقية للبضائع، و تت

                                                        
، مذكرة لنيل شهادة ليسانس علوم اقتصادية ، جامعة عبد  اجلبائية و اجلمركية لتشجيع االستثمارات األجنبية االجراءات، خرية حبيح 1

 .70، ص2009احلميد بن ابديس ،
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بعض التكاليف اليت جيب إضافتها إىل القيمة التعاقدية و تلك اليت جيب حذفها و اليت ذُكرت ابلتفصيل يف 
 .6مكرر 16املادة 

من هنا ظهرت إمكانية الغش يف القيمة املصرح هبا من طرف املتعاملني االقتصاديني إما ابلتصريح 
 : بقيمة أعلى أو أدىن من القيمة احلقيقية، حيث جند أن 

 اإلنقاص من القيمة: 

يكون خاصة عند االسترياد، حيث يصرح مرتكب الغش بقيمة أقل من القيمة احلقيقية للبضاعة 
من قيمة احلقوق و الرسوم املستحقة و كذا زايدة القدرة التنافسية هلذه السلعة يف السوق هبدف التخفيف 

 .الوطنية

 الرفع من القيمة: 

و اهلدف فيها هتريب رؤوس األموال لالستفادة من امتياز جبائي يف بلد معني و تقليل بعض أنواع 
و االستفادة من النظام  تغالل من جهة، الضرائب كالضرائب على املداخيل و اليت تنقص بزايدة أعباء االس

التعويضي للرسم على القيمة املضافة على املواد األولية لالستثمارات اليت تدخل يف إنتاج السلع املطبق 
 .عليها هذا الرسم

 :رقابة النوع التعريفي  .3

هذه وتشكل  متنح التعريفة اجلمركية تسمية للبضائع" :من قانون اجلمارك  10/01تنص املادة 
 "التسمية نوع البضائع

إن النوع يلعب دورا كبريا يف حتديدي نسبة احلقوق و الرسوم اجلمركية و هذا حسب الوضعية 
التعريفية الواردة يف مدونة التعريف اجلمركية و ابلتايل فإن النوع يكون عرضة للغش، حيث أن التغيري يف 

ال حمالة إىل تغيري يف اإلجراءات املطبقة على البضاعة  الوضعية التعريفية اليت تتواجد هبا بضاعة معينة يؤدي
و نسبة احلقوق و الرسوم املطبقة عليها، إضافة إىل أن التالعب ابلوضعية التعريفية قد يلغي إجراءات 
احلضر على سلعة معينة سواء كان حضرا كليا أو جزئيا، و املالحظ كذلك أن التالعب ابلوضعية التعريفية 

دف كذلك إىل التملص من التعقيدات الواثئقية اخلاصة ببضاعة معينة عند االسترياد، إذ لسلعة ما قد يه
أن مقتضيات التجارة اخلارجية و كذا الصحة العمومية تفرض يف بعض األحيان إجراءات احلصول عليها 

 .معقدة و ابلتايل حماولة جتنبها من خالل التغيري يف الوضعية التعريفية للبضاعة املستوردة
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 :رقابة منشأ البضاعة .4

يعترب منشأ البضاعة عنصرا جوهراي يف حتديد احلقوق و الرسوم اجلمركية، ازدادت أمهيته حاليا يف ظل 
يعترب منشأ : " من قانون اجلمارك منشأ البضاعة كما يلي 14وجود املنشأ االمتيازي، و قد عرفت املادة 

و يلجأ ".ضاعة أو جنيت أو صنعت فيه بضاعة ما البلد الذي استخرجت من ابطن أرضه هذه الب
 :املتعاملون إىل تغيري املنشأ احلقيقي للبضاعة لسببني مها

 االستفادة من الوضع االمتيازي: 

فنظرا لوجود بضائع ذات منشأ يعود لبلد أو جمموعة من البلدان تستفيد من ختفيض أو إعفاء من 
فيعمل املتعاملون إىل  *العريب، و دول االحتاد األوريباحلقوق و الرسوم اجلمركية، مثل دول احتاد املغرب 

التصريح أبن منشأ البضاعة يعود إىل إحدى الدول سالفة الذكر على الرغم أنه خالف ذلك و ذلك عن 
 .طريق احلصول على شهادة منشأ من هذه الدول تكون يف أغلب األحيان كاذبة

 التهرب من إجراءات احلماية: 

ة يف احلقوق التعويضية و احلقوق ضد إغراق السوق، أي حظر دخول بضائع تتمثل إجراءات احلماي
 .ذات منشأ معني، فيقوم املتعامل تفاداي لذلك بتغيري منشأ البضاعة

 .رقابة البضائع اجملمركة حتت نظام اقتصادي مجركي   .5

عناصر الوعاء إضافة إىل املخالفات املذكورة سابقا، و اليت يرتكبها املتعاملون عن طريق الغش يف 
الضرييب، جيد الغش أيضا مكاان له يف عمليات اجلمركة حتت نظام اقتصادي مجركي، حيث يسعى 
الغشاشون إىل هذا النوع من اجلمركة و الذي يعترب معلقا للحقوق و الرسوم اجلمركية مث يعملون على حتويل 

 1. مسارها

أما . قانونية تدرج ضمنها البضاعة إلمتام إجراءات اجلمركة وضعيةهو  لنظام اجلمركييقصد ابو 
األنظمة االقتصادية اجلمركية املعمول هبا يف اجلزائر و اليت نص عليها قانون اجلمارك يف الفصل السابع 

 :فتتمثل يف
                                                        

تستفيد   2017، و إىل غاية أحداث منطقة التبادل احلر يف 2005سبتمرب  01دخل اتفاق الشراكة بني اجلزائر و دول االحتاد األوريب يف  *
نظام التفضيالت، حقوق مشرتكة، حقوق منخفضة، حصص مستفيدة من ختفيض : البضائع ذات منشأ يعود إىل دول اإلحتاد األوريب من

 .2009إىل  2005التعويض و نسب خاصة من احلقوق اجلمركية من 
 .2011،، مستغامن تقارير من مصلحة اجلمارك لوالية مستغامناملفتشية العامة إلدارة اجلمارك،  1
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مركية العبور، املستودع اجلمركي، القبول املؤقت، إعادة التموين ابإلعفاء، املصنع اخلاضع للمراقبة اجل 
 . و التصدير املؤقت

و كلها تسمح بتعليق احلقوق و الرسوم اجلمركية و كذا تدابري احلظر ذات الطابع االقتصادي 
اخلاضعة هلا، و ذلك أثناء استعماهلا، تنقلها، ختزينها و حتويلها ، و تكون عملية الغش يف األنظمة 

 :االقتصادية اجلمركية اآلتية

 طار األنظمة اليت متكن من التخزين و التنقل إىل العرض على االستهالك،حتويل البضائع املصرحة يف إ 
  حتويل البضائع املدرجة يف إطار األنظمة اليت متكن من التحويل إىل العرض على االستهالك عوضا عن

 .إعادة تصديرها

 .مراقبة حماسبة املؤسسات.  6

املمنوحة قد تنتج عنها عدة خمالفات، إن الدخول احلر للبضاعة إىل اإلقليم اجلمركي و التسهيالت 
األمر الذي يستوجب من إدارة اجلمارك أخذ مبدأ احلذر و مضاعفة عمليات التحري املعمقة خاصة يف 
جانب إجراءات اجلمركة، و تعترب الرقابة الالحقة أحسن طريقة إلعمال ذلك خاصة يف جانب مراجعة 

 .العمليات احملاسبية للمتعاملني االقتصاديني

ن التدقيق احملاسيب يرتكز على املراجعة الفورية حملاسبة املؤسسات و ذلك للمقاربة بني بعض إ
 .املعطيات قبل مراقبة صحة التصرحيات املكتتبة

تتم عملية مراقبة حماسبة املؤسسة عن طريق مراجعة الدفاتر احملاسبية، ملفات استالم البضائع و 
 .رافات املعاينة قبل حتديد نوع املخالفةفحص مجيع احلساابت، و استغالل كل االحن

و على سبيل املثال و يف جمال مراقبة القيمة املصرح هبا، تلعب قيود الدفع أمهية كبرية حيث ميكن 
معرفة السعر املدفوع و كذا كيفية الدفع و اليت ميكن مقارنتها مع املبلغ املذكور يف سند الطلب و كذا 

 .على آاثر وجود إنقاص أو رفع يف القيمة الفاتورة، و هذا ما ميكن أن يدل

ترتكز مراقبة حماسبة املؤسسات على التحقق من صحة بعض الفواتري املشكوك فيها، حيث يتم  
استدعاء الشخص حمرر الفاتورة و التأكد من وجودها يف حماسبة مؤسسته و كذا مدى مطابقة حتريرها 

 .حترير الفاتورةاملتضمن شروط و طرق  468-05للمرسوم التنفيذي 
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 .التدخل لدى امللحقني و البنوك .7

و           إن التزايد املستمر لعمليات التبادل اخلارجية يستدعي توسيع الرقابة الالحقة، التحرايت 
 .املبادالت هذهالتحقيقات املعمقة لدى بعض اهليئات و اإلدارات اليت تتدخل يف عملية تنفيذ 

الرقابة تسمح الكشف عن مناورات الغش املعقدة الناجتة عن التعقيد املستمر يف التنظيمات  هذهإن 
اهليئات و  هذهاملتعلقة ابلتسوايت املالية مع اخلارج، و هبذا أصبح تدخل أعوان اجلمارك أمرا ضروراي لدى 

 .كاإلدارات و املتمثلة يف امللحقني و ابخلصوص الوكالء لدى اجلمارك و كذا البنو 

 إن امللحقني لدى إدارة اجلمارك هم األشخاص الطبيعية أو املعنوية، املكلفون  :التدخل لدى امللحقني
  1.بصفة مباشرة أو غري مباشرة بتنفيذ العمليات املتعلقة جبمركة البضائع البضائع، و هذا حلساب موكليهم

املصرحون، أمناء السفن و أمناء  و يتمثل امللحقون لدى اجلمارك يف الوكالء املعتمدون لدى اجلمارك،
 . الشحن

 التدخل لدى البنوك: 

تلعب البنوك دورا هاما يف إمتام خمتلف عمليات التجارة اخلارجية بشكل سليم، حيث تلعب يف 
صٌدر فيما يتعلق ابجلانب املايل للعملية

ُ
 .  أغلب األحيان دور الوسيط بني املستورد و امل

كل مستورد أو مصدر إمتام عملياهتم اليت تكون ابلعملة الصعبة عن إن القانون اجلزائري يفرض على  
طريق بنك ُمعتمد، و ذلك ابحلصول على توطني بنكي يثبت من خالله تسديد املستورد اللتزاماته حنو 

 . ُمورده، حيث جيب أن يكون التوطني بنفس املبلغ املذكور يف الفواتري

هبدف مراقبة عمليات الصرف الناشئة عن هذه احلركة و يكون تدخل إدارة اجلمارك لدى البنوك 
للبضائع إما ابلتصدير أو االسترياد و هذا للتحقق من بعض املعلومات املوجودة يف التصريح املفصل  

و يف هذا اإلطار، . كالقيمة اليت مت التصريح هبا، و هذا مبقارنتها ابملبلغ املذكور على الفاتورة حمل التوطني
البنوك لطلب التحقيق يف صحة التوطينات البنكية للمتعاملني اليت  هذهحقيق ابلتقرب من يقوم أعوان الت

جتري عليهم إدارة اجلمارك حترايت، حيث يُقدم أعوان اجلمارك البياانت اليت ُقدمت إليهم و املتمثلة يف اسم 
ومات و هذا يف إطار املعل هذهو تطلب من البنك التحقق من ... املستورد، رقم الفاتورة، رقم التوطني

 .التعاون بني املصاحل

                                                        
 .2006، املدرسة الوطنية لإلدارة، " تنظيم إدارة اجلمارك اجلزائرية:" عاشور مساعون، دروس يف 1
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 :  خامتة الفصل الثالث

إن املسؤولية االجتماعية تعترب من أهم االسرتاتيجيات اليت على املؤسسة أن تلتزم هبا على املستوى 
الدويل و أهم واجب اليت يقع على عاتقها ، و الذي يساهم يف تطوير و حتسني مستوى أداء املؤسسات 

رضا املستهلك من دوليا مبا يتوافق مع  متطلبا األسواق الدولية و خاصة فيما خيص بكسب و حتقيق 
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خالل السمعة املكتسبة من األعمال اخلريية و العمل األخالقي يف الدول املضيفة هلا ، و قبل الوصول 
لألسواق الدولية وجد إن للمسؤولية االجتماعية نفع على مستوى حتقيق للمؤسسات متطلباهتا الخرتاق 

 . أي سوق دون أي عقبة ابكتساهبا قوة اقتصادية 
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 : الرابع مقدمة الفصل

استعرضت الفصول السابقة اجلوانب النظرية املتعلقة ابملسؤولية االجتماعية كما استعرضنا اجلوانب 
العقبات  أهماخرتاقه من خالل دراسة  إىلهدف تسعى املؤسسات  ابعتبارهاالدولية  ابألسواقاملتعلقة 

الكالسيكية حماولة منا اعتبار املسؤولية االجتماعية ميزة  العقباتانهيك عن  ها،املعاصرة اليت تعرتض
 إليهاو احلد من هذه العقبات . و املسؤولية االجتماعية كما اشران  لألسواق الدولية للدخول سرتاتيجيةا

الدولية و اليت من  األسواقمكوانت بيئة  أهمو اليت هي  األبعاد حتقيق جمموعة من  أساسقوم على سابقا ت
:  األبعادهذه  أهمال و لعل  أوكان مسؤوال اجتماعيا   إنحنكم على نشاط املؤسسة  أنخالهلا نستطيع 

 القانونية . األبعاداخلريية ،  األبعادالبيئية ،  األبعاداالجتماعية ،  األبعاداالقتصادية ،  األبعاد

اجلزائرية ، و اسرتاتيجياهتا املبنية على  و املالحظ عمليا من خالل تشخيص وضعية املؤسسة املصدرة
ما زالت تفتقد بتميز منتجاهتا  أهنا إالالدولية  األسواقاستطاعت اخرتاق  فإهنامبادئ املسؤولية االجتماعية 

بينني ،  أسواق أواالسبانية  األسواقيف  إالات العينة ال تنشط سظم مؤسمع أن، و  األوروبية  األسواقيف 
نظرا  األوروبيةالفرنسية  األسواق، و ال تزال ال تعرف رواجا يف  األمريكية األسواق، و  اإلفريقية األسواقو 
و ابملؤسسة                   متعلقة ابملنتجات أسباب  أخرىسياسية من جهة و من جهة  ألسباب، 

 .نفسها 

 املباحث التالية : إىلمت تقسيم الفصل  اإلطارو يف  هذا 

 ؛الدويل الصعيد على للمؤسسات االجتماعية املسؤولية تطبيق تقييماملبحث األول :

 ؛اإلطار املنهجي للدراسة امليدانيةالثاين: املبحث

 .جالفرضيات و النتائاملبحث الثالث :
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 : تطور تطبيق املسؤولية االجتماعية على الصعيد الدويل  األولاملبحث 

تعترب املسؤولية االجتماعية من أهم الركائز األساسية اليت تعتمد عليها املؤسسات الدولية  عند بناء 
اسرتاتيجياهتا و هذا لالستجابة للتغريات االقتصادية و البيئية  مبختلف أشكاهلا و التعايش مع التغريات 

وى االقتصادي أو السياسي أو الثقايف دون أن ننسى االجتماعي  ،  اليت أفرزته جمموعة من على املست
األفكار منها فكرة العوملة و ما جلبته من حترر التجارة الدولية و ضرورة إثبات وقعها يف السوق ، ابإلضافة 

ن املؤسسات مع ضياع حقوق إىل ما خلفته و ما كان وراء األزمة املالية العاملية منها  اهنيار جمموعة م
أصحاب املصلحة ، و بذلك أصبحت املسؤولية االجتماعية عائقا غري مجركيا على املؤسسات التأقلم به 

ضروري يف املؤسسة له و أمام التجارة.نتيجة لكل ما سبق أصبح تطبيق املسؤولية االجتماعية شيء اجيايب 
أن عرف هذا املفهوم  ؤسسة داخليا أو خارجيا ، إىلخملفاته و فوائده جلميع الذين هلم عالقة بنشاط امل

انتشارا يف مؤسسات الدول األوروبية  على غرار  الدول النامية حيث البعض يرجع السبب يف ذلك هي  
كرب حجم املؤسسات و منها كرب حجم رأسها املايل الذي ليس لألعمال الطوعية أي أتثري ابملركز املايل 

الدول النامية ، إال حسب دراسيت أن السبب احلقيقي وراء جناح  للمؤسسة  على غرار مؤسسات
املؤسسات األوروبية  يف تطبيق املسؤولية االجتماعية ينبع أساسا من وراء اخلطة اليت تبنيها املؤسسة عند 

 سرتاتيجية مسؤولة اجتماعيا .ابناء 

 مم املتحدة ودورها يف نشر املسؤولية االجتماعية األ1.1

املواطنة و  فهوممل توسع أهنا ،علىللمؤسسات االجتماعية املسؤولية إىل املتحدة األمم منظمةتنظر 
 ومسؤوليات حقوق من كال تغطي اليت ،"العاملية املواطنة بروح الشركات حتلي " عبارة ابستخدام هذا 

 املواطنة بروح حتليها تظهر أن الوطنية عرب املؤسسات  وإبمكان. الدويل السياق يف الوطنية عرب املؤسسات
 الفردية مارساتامل يف عاملًيا عليها املتفق واملبادئ من القيم عدد واستصدار طريق اعتناق عن الصاحلة

حتسني   ويف اإلنسان، حقوق يف جماالت إما السواء على املالئمة العامة السياسات دعم ويف للمؤسسات
 .البيئة ومحاية العمل ظروف

املتعاظمة للمسؤولية االجتماعية ابدرت األمم املتحدة إىل إطالق مشروعها يف استجابة منها لألمهية 
، حيث 2002" والذي مت تنفيذه يف مقر األمم املتحدة بنيويورك عام امليثاق العامليالذي حيمل اسم "

على تعزيز املمارسات االجتماعية، إذ تساهم املنظمات يسعى هذا االتفاق من خالل العمل اجلماعي 
 كة مع أطراف اجتماعية أخرى يف قيام اقتصاد عاملي أكثر استدامة ومشولية.ابلشرا 
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 ةاالتفاق العاملي لألمم املتحد 1.1.1

توجهها حنو نشر املسؤولية  أبرزتاملتحدة و من خالل خلقها لالتفاق العاملي فقد  األمم
عية ااالجتماعية، فاالتفاق العاملي ليس جمرد اتفاق يطوى صفحاته بل وجد للتعريف ابملسؤولية االجتم

 ضمن مبادئ حمددة . 

 تعريف االتفاق العاملي لألمم املتحدة .أ
 26االتفاق العاملي لألمم املتحدة مببادرة كويف عنان األمني العام لألمم املتحدة يوم   إنشاءمت   

دة هو املبادرة الطوعية العاملية الرائ االتفاق العاملي لألمم املتحدة . 1يف مقر املنظمة بنيويورك 2000جوان 
جتماعية، اليت تتناول أيضًا األعمال التجارية وحقوق اإلنسان. وقد االمسؤولية لل املؤسساتلتحميل 

هبدف دفع قادة األعمال التجارية إىل  2000اسُتهل مببادرة أطلقها األمني العام لألمم املتحدة يف عام 
القيام طواعية، داخل جماالت عمل شركاهتم، بتعزيز وتطبيق تسعة مبادئ )عشرة مبادئ اآلن( متعلقة 

عدة آالف من حبقوق اإلنسان، ومعايري العمل، والبيئة، ومكافحة الفساد. ويف الوقت احلاضر، وقعت 
 2.عرب وطنية كربى، من مجيع القارات مؤسساتا االتفاق العاملي ، الكثري منهعلى  املؤسسات

سرتاتيجية املنظمة وأنشطتها أي أن تصبح اويسعى امليثاق العاملي إىل جعل هذه املبادئ جزءا من    
، وامليثاق العاملي ليس له صفة ملزمة وال تسنده قوة اومكوان أساسيا يف ثقافتهاملؤسسة ممارسة يومية هلذه 
عقوبة على األطراف اليت ال تلتزم به، لكن من املفرتض أن هناك نوعا من االلتزام األديب إلزامية، وال توجد 

من طرف منظمات األعمال، إذ أن هذا األخري له وجهان، األول أخالقي ابلضرورة ذلك أن احرتام حقوق 
املسؤولية األخالقية، العاملني واحلفاظ على البيئة هي يف النهاية مبادئ حترتم لذاهتا وهنا يقتصر األمر على 

والوجه الثاين هو املنطق النفعي مبعىن أن تنفيذ املنظمات هلذه املبادئ له مردود أو عائد قد يكون آجال أو 
 عاجال.

 املتحدة  لألممالعشر للميثاق العاملي  ئاملباد .ب

وهذا . وهنج مبدئي ملمارسة األعمال التجارية للمؤسسةمع نظام القيمة  املؤسساتتبدأ استدامة 
تلبية املسؤوليات األساسية يف جماالت حقوق اإلنسان والعمل والبيئة ل يعين تعمل بطرق، كحد أدىن

املسؤولة تسن نفس القيم واملبادئ أينما يكون هلا وجود، ونعلم أن  املؤسسات. ومكافحة الفساد
ئ امليثاق العاملي يف عن طريق إدماج مباد .املمارسات اجليدة يف جمال واحد ال تعوض الضرر يف بلد آخر

                                                             
1 Fédération européenne pour l’éthique et le développement durable,acheter pour un monde meileur 
,eyrolles, Paris,2008,p 391. 

 ،  ناألعمال التجارية و حقوق اإلنسااألمم املتحدة حلقوق اإلنسان ، املفوضة السامية حلقوق اإلنسان ،  2
http://www.ohchr.org/AR/Issues/Business/Pages/BusinessIndex.aspx  voir le ( 16-03-2014)   20 :05. 

http://www.unglobalcompact.org/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.ohchr.org/AR/Issues/Business/Pages/BusinessIndex.aspx
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 االيت ال تنصر مسؤولياهت و املؤسساتاالسرتاتيجيات والسياسات واإلجراءات، وإرساء ثقافة النزاهة، 
 .األساسية للناس والكوكب، لكن اإلعداد أيضا مرحلة للنجاح على املدى الطويل

وإعالن  اإلنسان، اإلعالن العاملي حلقوق تستمد عشرة مبادئ امليثاق العاملي لألمم املتحدة من:  
واتفاقية  والتنمية، وإعالن ريو بشأن البيئة العمل، منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف

 .1الفساد األمم املتحدة ملكافحة

 حقوق اإلنسان 

، ألن حتدد و تؤثر يف استدامة املؤسسة العناصر اليت أكثرتزال من  ال اإلنسانو دعم حقوق احرتام 
، فهناك مؤسسات ا لتأثري املؤسسات على اجملتمعاتاليوم املؤسسات تنشط يف عامل مرتابط و أكثر تدقيق

 و عالقتها التجارية .   وجدت لتحقيق احرتامها للقانون و التزامها أبخالقية نشاطها

 ،اإلنساناللتزام املؤسسات جتاه حقول  األدىناحلد  اق العاملي لألمم املتحدة فيعتربفمن خالل امليث
أماكن متنوعة للعمل ،  إنشاءيتعني عليها العمل بشكل طوعي لدعم التنمية االجتماعية ، مثل و 

 أصحاب املصلحة . إشراكاالستثمار يف اجملتمعات و دعم السياسة العامة ، 

من خالل  أعماهلماستدامة  إىل للتوجه املؤسساتاالتفاق العاملي وجد لتوضيح و مساعدة 
ـ النساء  اإلنسان، للمبادرات اخلاصة حبقوق  املنتدايتتوجيههم من خالل الواثئق التوجيهية ، و ندوات و 

 فيمايلي :  مت توضيحها دئحتت مبإ اإلنسانـ  األطفال و األشخاص ذوي اإلعاقة .إذ أن ابرز حقوق 

 يتعني على املؤسسات التجارية دعم واحرتام محاية حقوق اإلنسان املعلنة دوليا؛: 1 املبدأ

 .أتكد من أهنا ليست ضالعة يف انتهاكات حلقوق اإلنسان :2 املبدأ

 العمل 

تعني على املؤسسات التجارية احرتام حرية تكوين اجلمعيات واالعرتاف الفعلي حبق ي :3 املبدأ
 املفاوضة اجلماعية؛

 .؛ري واإلجباريصالقضاء على مجيع أشكال العمل الق :4 املبدأ

  القضاء الفعلي على عمل األطفال؛ :5 املبدأ

                                                             
1 United nations global compact , Les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies 
Sur le site : www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles voir le ( 16-03-2014)   21 :26. 

http://www.un.org/Overview/rights.html
http://www.un.org/Overview/rights.html
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-1
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-1
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-2
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-2
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-3
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-3
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-4
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-4
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-5
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-5
http://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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 .تخدام واملهنةالقضاء على التمييز يف االس :6 املبدأ

 بيئة 

 ينبغي أن تدعم هنج وقائي ملواجهة التحدايت البيئية؛  :7 املبدأ

 ؛اختاذ مبادرات لتعزيز املسؤولية البيئية :8 املبدأ

 .لتكنولوجيات الصديقة للبيئةتشجيع تطوير ونشر ا :9 املبدأ

 مكافحة الفساد 

يتعني على املؤسسات التجارية تعمل على مكافحة الفساد جبميع أشكاله، مبا فيها  :10 املبدأ
 .1ةاالبتزاز والرشو 

: اثنان منها يتعلقان حبقوق اإلنسان، حيث يطلب عشر مبادئ أساسيةطرح امليثاق العاملي إذ 
امليثاق من املنظمات دعم هذه احلقوق واحرتامها يف نطاق أتثريها وعدم ضلوعها يف أي انتهاكات هلا، 
وأربعة منها تتعلق بقوانني العمل وتتمثل يف احرتام احلرية النقابية للعمال، حقهم يف التفاوض اجلماعي، 

أو القصري، حماربة عمالة األطفال وحماربة التمييز يف العمل على أساس اجلنس أو حماربة العمل اجلربي 
اللون أو الدين، مبا يعين تشجيع املساواة، وثالثة منها تتعلق ابلبيئة وتتمثل يف انتهاج سلوك بناء فيما يتعلق 

ئة مث تطوير تكنولوجيا صديقة ابلتحدايت اليت تواجه البيئة واالخنراط يف مبادرات لتشجيع املسؤولية اجتاه البي
 .2اللتزام مبقاومة مجيع أصناف الفساد يف املعامالت االقتصاديةابللبيئة؛ أما املبدأ العاشر واألخري فيتعلق 

سرتاتيجية املنظمة وأنشطتها أي أن تصبح اويسعى امليثاق العاملي إىل جعل هذه املبادئ جزءا من 
سيا يف ثقافته، وامليثاق العاملي ليس له صفة ملزمة وال تسنده قوة ممارسة يومية هلذه املنظمة ومكوان أسا

إلزامية، وال توجد عقوبة على األطراف اليت ال تلتزم به، لكن من املفرتض أن هناك نوعا من االلتزام األديب 
من طرف منظمات األعمال، إذ أن هذا األخري له وجهان، األول أخالقي ابلضرورة ذلك أن احرتام حقوق 

لعاملني واحلفاظ على البيئة هي يف النهاية مبادئ حترتم لذاهتا وهنا يقتصر األمر على املسؤولية األخالقية، ا
والوجه الثاين هو املنطق النفعي مبعىن أن تنفيذ املنظمات هلذه املبادئ له مردود أو عائد قد يكون آجال أو 

 عاجال.

                                                             
1 United nations global compact ,op,cit. 

، امللتقى -وائد احملققة من جراء تبنيهاالتأصيل النظري ملاهية املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال و الع ،والضيايف ن، متيزار أمحد 2
فيفري /15،14الدويل حول منظمات االعمال و املسؤولية االجتماعية ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ، جامعة بشار ،

 .11، ص  2012

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-6
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-6
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-7
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-7
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-8
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-8
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-9
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-9
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-10
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-10
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2012/05/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AF.%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3.-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84.docx
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2012/05/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AF.%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3.-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84.docx
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 الدولية املنظماتوإرشادات  العاملي اإلبالغ مبادرة 1.1.2

تعد مبادرة اإلبالغ العاملية و إرشادات املنظمات الدولية من منظمة التعاون االقتصادي و اإلعالن الثالثي 
األطراف و برانمج حماضرات البنك الدويل و املنظمة العاملية للتجارة ، من بني عدد الحيصى من املنظمات 

 ت الدولية.اليت تسعى إىل تسخري فكرة االستدامة يف أنشطة املؤسسا

 مبادرة اإلبالغ العاملية  .أ

يف أواخر عام GRI  (Global Reporting Initiative)أتسست مبادرة التقارير العاملية  
مع بعثة لتطوير التوجيهات ذات الصلة على الصعيد العاملي لإلبالغ عن األداء االقتصادي 1 1997

هناية املطاف ألي منظمة غري حكومية أو غري ، ويف للمؤسساتوالبيئي واالجتماعي، يف البداية ابلنسبة 
احلكومية. اليت مجعها التحالف من أجل بيئة االقتصادايت الرشيدة،  ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة 

واملنظمات غري احلكومية  املؤسساتيتضمن املشاركة النشطة من جانب  GRI(، وUNEPللبيئة )
 2التجارية، وغريها من أصحاب املصلحة يف مجيع أحناء العامل. ومنظمات احملاسبة ومجعيات رجال األعمال

هي أكثر األطر العاملية لإلبالغ استخدامًا لقياس األداء ابلنسبة ملعايري  ملبادرة العاملية لإلبالغا
حقوق اإلنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، ابإلضافة إىل معايري مواطنة الشركات. ويُعد البنك 
الدويل ومؤسسة التمويل الدولية من بني عدد ال حيصى من املنظمات على مستوى العامل، تضم أكثر من 

درة عن املبادرة العاملية شركة، تقوم بنشر تقارير عن االستدامة على أساس اإلرشادات الصا 1500
 .3لإلبالغ

 الدولية املنظمات إرشادات .ب
إرشادات املنظمات الدولية هي إرشادات عامة للتدقيق و حتقيق و توجيه املؤسسات جتاه العمل 

 ابلعمل مع اعتبارات بيئية و اجتماعية .
 

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للشركات متعددة اجلنسياتإرشادات  .1

، أكثر أدوات املسئولية االجتماعية لرأس املال  2001متثل هذه اإلرشادات، اليت صدرت عام 
وتتمثل يف التعليمات اليت توجهها احلكومات إىل الشركات عابرة القارات واليت تعمل يف  ،مشوال

                                                             
1  (FEDD), Fédération Européenne du Développement Durable, acheter pour un monde meilleur 
,eyrolles,paris,p393.  
2 Fédération européenne pour l’éthique et le développement durable, op , cit ,p 394. 

 البنك الدويل ، إعداد مؤشرات االستدامة للمجتمع املدين ، على املوقع اإللكرتوين: 3
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/ voir le ( 16-03-2014)   22 :03. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/


 حتليل واقع تبين املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات املصدرة اجلزائريةالفصل الرابع: 

188 
 

البلدان اليت التزمت هبذه التوصيات. وهتدف هذه التوجيهات إىل التأكد من أن هذه الشركات حترتم 
جيابية السياسات والنظم االجتماعية السائدة يف البلدان اليت تعمل هبا؛ وذلك لتشجيع املسامهة اإل

 . 1للقطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي واالجتماعي والبيئي من أجل حتقيق التنمية املستدامة

اإلعالن ثالثي األطراف للمبادئ املتعلقة ابلشركات عابرة القارات والسياسة االجتماعية  .2
 ملنظمة العمل الدولية

كات عابرة القارات يف هبدف تشجيع املسامهة اإلجيابية للشر  1977صدر هذا اإلعالن عام 
دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البلدان اليت تعمل هبا وتقليل الصعوابت اليت تواجهها 
هذه الشركات خالل أتدية عملها. وقد تضمن هذا اإلعالن املبادئ املتعلقة ابجلوانب االجتماعية 

ات ومنظمات العمال احرتامها. وتشمل لنشاط هذه الشركات واليت يتعني عليها وعلى كل من احلكوم
هذه املبادئ رفع مستوى التشغيل يف البلدان املضيفة ومراعاة املساواة يف املعاملة وإاتحة فرص التشغيل 
وتوفري عنصر االستقرار واآلمان للمشتغلني وتشجيع التدريب وتوفري ظروف مواتية للمعيشة والعمل 

هذه املبادئ أيضا أبهنا غري إلزامية وأن تطبيقها يكون على حنو واالهتمام ابلعالقات الصناعية. وتتسم 
تطوعي. وقد مت تعديل هذا اإلعالن أكثر من مرة ليتواكب مع املبادئ اليت تتبناها منظمة العمل 

 . 2الدولية ولتجديد االلتزام مببادئ اإلعالن األساسية

برانمج حماضرات البنك الدويل عن املسئولية االجتماعية لرأس املال وأتثريها على تنافسية   .3
 الشركات 

يقدم البنك الدويل من خالل شبكة املعلومات الدولية برانجما للمحاضرات عن مناذج املسئولية 
 .هاتتنافسيالجتماعية لرأس املال واملمارسة العملية للشركات يف هذا اجملال وأتثريها على 

وقد استفاد من هذا الربانمج التدرييب ألف مشارك من تسعني بلدا. ويرجع اهتمام البنك  
الدويل بتقدمي برامج تدريبية عن املسئولية االجتماعية لرأس املال إىل عدم توافر املهارات والكفاءات 

ضطالع مبسئوليتها لدى الشركات يف البلدان النامية، خاصة الشركات احمللية، لتمكينها من اال
 االجتماعية. 

 االجتماعية ترسيخ مبادئ املسؤولية  املنظمة العاملية للتجارة و دورها يف.  ج
                                                             

للدراسات  املصرياملركز ، ورقة عمل الدولية املسئولية االجتماعية لرأس املال يف مصر:بعض التجارباملغربل ، ايمسني فؤاد، هنال 1
 .40،ص 2008، ،ديسمرب االقتصادية

،املؤمتر ىف التنمية حاله تطبيقية على اململكة العربية السعودية االجتماعية ودورها ىف مشاركة القطاع اخلاصاملسئولية  صاحل السحيباىن, 2
 .14،ص.2009مارس  25-23اخلاص ىف التنمية: تقييم استشراف" بريوت، لبنان ، الدوىل حول "القطاع
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 تطوع يف تساهم اليت احملاوالت مجيع "هنا أ على االجتماعية املسؤولية العاملية التجارية غرفة عرفت 
 على تعتمد االجتماعية املسؤولية فإن ابلتايل و. واجتماعية أخالقية اعتبارات ذات تنمية الشركات لتحقيق

 االجتماعية املسؤولية فإن لذلك و  قانونيا ملزمة إجراءات وجود دون املؤسسات  احلسنة من املبادرات
  ."والتعليم اإلقناع خالل من تتحقق

  تعريف ابملنظمة العاملية للتجارة   .1

سات النظام االقتصادي الدول بعد سمن مؤ املنظمة العاملية للتجارة على أهنا الضلع الثالث  إن
و التعمري ، و تعترب املنظمة من نتائج جولة أورغواي عام  لإلنشاءصندوق النقد الدول و البنك الدول 

               رور اجلات جبوالت عديدةو مبلدة تطور العالقات االقتصادية الدولية و أيضا ا، و هي و  1995
 . 1فاقة دوليةإتكانت اجلات عبارة عن   وو حىت جولة طوكي

منظمة التجارة  و .1947( يف عام GATTولد االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة )
 .2بناء مناطق جتارية حرة  مشرتكة على نطاق واسع ويفاحلرة وجدت لتنظيم التجارة الدولية 

، 1994إنشاء منظمة التجارة العاملية يف عام مت حىت مثاين دورات  تجاريةالت افاوضاملأخذت 
الفحم للتفاوض على  و حيز منيتألف كل منها من سلسلة من االجتماعات موزعة على عدة سنوات 

 قضااي جدول أعمال واضح. 

يف اجلوالت الست األوىل ركزت بشكل خاص على خفض التعريفات اجلمركية. ولكن يف السابع و 
و استنادا وتزامن مع ظهور أيديولوجية الليربالية اجلديدة يف واشنطن وفلوريدا  (1973-1979)جولة طوكيو 
، تقريبا املؤسساتمن العالقات التجارية القوية اجملتمعية العمالقة العابرة للحدود الوطنية. هذه  على خطة 

مل غري سهولة الوصول إىل سوق الع أجلحصرا يف البلدان الصناعية يف نصف الكرة الشمايل،  تكون
املنظم واملستهلكني األقل متتعا ابحلماية. ابإلضافة إىل ذلك، قد تصبح التجارة نوع األكثر تعقيدا. 

بوترية أسرع  و تنموالتوسع يف التجارة الدولية  نتيجة ات، تزدهر كثريا اخلدمات اليت ال تشملها قواعد اجل
 من  السلع مثل االستثمار األجنيب املباشر.

 نظمة العاملية التجارية للمسؤولية االجتماعيةمظاهر احرتام م .2
 السلع البيئية :  .أ

                                                             
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف  التكامل االقتصادي الزراعي العريب و حتدايت املنظمة العاملية للتجارةمقدم عبريات ،  1

 .299، ص2002العلوم االقتصادية ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر ، اجلزائر ، 
2 LannoyePaul, Trépant Inés , comprendre l’OMC quand le politique se soument au marche, couleur 
livres,2007,p15. 
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من إعالن الدوحة الوزاري ، إىل ختفيض أو إلغاء العوائق اخلاصة ابلتعريفة  3-31تدعو  الفقرة 
لسلع و اخلدمات البيئية ، و حتت شعار السلع و اخلدمات البيئية و الضغط من أجل تضمينها ابخاصة  

يف مفاوضات الدوحة ، يتم إدخال مصادر الطاقة اجلديدة و املتجددة و ابلتايل التقليدية أيضا يف قائمة 
 التفاوض . 

ل متلك املرونة املطلوبة لتقرر ن الدو إضمن منظمة التجارة العاملية ، ف االتفاقياتطبيعة  إىلو نظرا 
، الدولة  ين ضمن جدول التزامات هذه أية خدمات بيئية سوف يتم استهدافها للتحرير على املستوى الوط

و لكن هذه ليست احلالة نفسها يف ما يتعلق ابلسلع البيئية ، حيث جيب تطبيق التخفيضات التعريفية 
عليها من قبل كافة الدول األعضاء يف منظمة التجارة  االتفاقعلى منظومة مشرتكة من السلع البيئية يتم 

 العاملية .

حتديد  ممفوضات حترير السلع البيئية  ضمن جولة الدوحة حتدايت هائلة , و حىت اليوم يتتواجه 
مستقلة أو متعددة  اتفاقيةنتائج هذه املفاوضات ، سواء ضمن املنضومة العامة جلولة الدوحة أو على شكل 

 .اف ضمن منظمة التجار العاملية األطر 

 عالقة املنظمة العاملية للتجارة مع املسؤولية االجتماعية  .3

أو املؤسسات الدولية مثل منظمة التجارة العاملية جيب أن تلعب أي  ملاذا احلكومات قد نتساءل 
قوى السوق يف الوقت اليت تطالب فيه يف األسواق العاملية.  للمؤسساتتعزيز املسؤولية االجتماعية  دور يف

قبل تنفيذ اتفاقية اجلات  .وأصحاب املصلحة اآلخرين( بوضوح السلوك األخالقي  )املستهلكني واملنتجني
تتمحور حول  2املادة من الفصل يف على وجه التحديد،   مت اقرتاح ، وإنشاء منظمة التجارة الدولية1947

املسؤولية  مبادئ وثيق مع األطرافجتاري متعدد  على اعتماد نظام  احلكم وهنا مت "معايري العمل العادلة." 
اتفاقية نعترب  أن معايري العمل. كما من ، على األقل فيما يتعلق ابحلد األدىن للمؤسساتاالجتماعية 

لتكون  الستقطاب جمموعة من الدول كمنظمة حكومية دولية   أو املنظمة العاملة للتجارة  1947اجلات 
من جانب  تقدمة اترخيياو هذه احلجة املالبلدان املتقدمة والبلدان النامية.  تتكون من أعضائها  ني من ب

و لمعايري الدنيا للعمالة يف نظام التجارة( لالبلدان املتقدمة هو أن إدخال بند االجتماعي )التسمية األخرى 
البلدان  من جهةو    . حلقوق العمالاملنافسة يف السوق ال يتحقق من خالل االنتهاك جناح تضمن اليت 

تدابري محائية. وابلنسبة للبلدان النامية، معايري العمل  معايري العمل سوف ختدم ببساطة تربير فإنالنامية 
 1ميزة نسبية صحيحة، ويف بلد املتوقع أن ينمو اقتصاداي،أن ظروف العمل تتحسن تدرجييا.  تشكل

                                                             
1Lannoye paul,Trépant Inés,op,cit,p 16. 
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األول ميهد  و التفاوض مباشرة، املنظمة العاملية للتجارة فيها بصفة  شارك تمل املسؤولية االجتماعية و 
توسيع النقاش و حاليا تعمل املنظمة العاملية للتجارة على الثاين.  للتفاوضالتحليل  الطريق ويوفر سياق

 املدى الكامل، مع األخذ بعني االعتبار العديد من مبادرات املسؤولية االجتماعية. على

 األورويبة االجتماعية يف االحتاد املسؤولي 1.2

 مفهوم هو املال لرأس االجتماعية املسئولية ": ة االجتماعية على أنيؤولسللم األورويب االحتادنظر 
 املصاحل أصحاب مع تفاعلها أعماهلا ويف يف وبيئية اجتماعية اعتبارات بتضمني مبقتضاه الشركات تقوم
 سن يستلزم ال مفهوم تطوعي االجتماعية املسئولية أن فكرة على األورويب االحتاد ويركز تطوعي حنو على

 ."جملتمعا جتاه مبسئوليتها للقيام الشركات هباتلتزم  حمددة قواعد وضع أو القوانني

  األورويبلتطبيق املسؤولية االجتماعية يف االحتاد  األساسيةاملراحل  1.2.1

 :1لقد مت االهتمام مبوضوع املسؤولية االجتماعية بعدة مراحل ميكن توضيحها فيما يلي 

وجمموعة من الشركات األوروبية إطالق البيان من "جاك ديلور ": رئيس املفوضية األوروبية  1995
 الشركات ضد اإلقصاء االجتماعي.

جي الذي يهدف إىل جعل أورواب : اجمللس األورويب يف لشبونة تعيني اهلدف االسرتاتي2000مارس 
 . وألول مرة، جملس2010االقتصاد األكثر تنافسية يف العامل على أساس املعرفة الديناميكية حبلول عام 

فيما  مؤسساتنداء خاص حلساسية العمل إىل املسؤوليات االجتماعية للوجه معاجلة االحتاد األورويب 
احلياة، وتنظيم العمل، وتكافؤ الفرص،االندماج االجتماعي دى مليتعلق أبفضل املمارسات يف جمال التعلم 

 والتنمية املستدامة.

: تبىن االحتاد األورويب يف جدول أعمال السياسة االجتماعية، مما يؤكد على أمهية املسؤولية 2000يونيو 
 االجتماعية للشركات يف التكيف مع ظروف العمل يف االقتصاد اجلديد.

األورويب ستوكهومل أي مبادرة تعزيز املسؤولية االجتماعية للشركات ويتطلب  : يرحب اجمللس2001مارس 
 تبادل وجهات النظر حول الورقة اخلضراء املقبل.

 .سؤولية االجتماعية م: املفوضية األوروبية نشرت ورقة خضراء على تعزيز اإلطار األورويب لل2001جويلية 

                                                             
1Ivana Rodić, Responsabilité sociale des entreprises – le développement d’un cadre européen, 

Mémoire présenté pour l’obtention du Diplôme d’études approfondies en études européennes, 
INSTITUT EUROPEEN DE L’UNIVERSITE DE GENEVE, Genève, avril 2007,p 94. 
 http://www.unige.ch/gsi/files/4014/0351/6367/RodicRSE.pdf 



 حتليل واقع تبين املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات املصدرة اجلزائريةالفصل الرابع: 

192 
 

 يز معايري العمل األساسية.: رسالة من اللجنة األوروبية لتعز 2001جويلية 

سياسة شاملة  (ETUC):  اعتمدت اللجنة التنفيذية الحتاد نقاابت العمال األوروبية 2001أكتوبر 
 بشأن املسؤولية االجتماعية للشركات.

: جاءت املشاورات حتت عنوان املسؤولية االجتماعية للشركات : مسامهة املسؤولية 2002يوليو 
موحد حول املسؤولية  أورويبتعريف  إلجياداالجتماعية للمؤسسات يف التنمية املستدامة ، توصل االجتماع 

التنمية  االجتماعية ، وجدت اللجنة أن مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات هلا ارتباط وثيق مبفهوم
 . 1البيئية يف عملياهتا و ة االقتصادية و االجتماعي اآلاثراملستدامة و اليت توجد على الشركات أن تدمج 

لق املنتدى األورويب مجيع األطراف املشاركة يف املسؤولية االجتماعية خت: املفوضية األوروبية 2002أكتوبر 
 املمارسات اجليدة وتقييم مبادئ التوجيهية املشرتكة.تدى املسؤولية االجتماعية( لتبادل نللشركات )م

:واعتمدت اللجنة التنفيذية الحتاد نقاابت العمال األورويب قرارا إبنشاء جمموعة من األولوايت 2004جوان 
 لتطوير املسؤولية االجتماعية للشركات يف أورواب.

 فوضية األوروبية.: قدم املنتدى املسؤولية االجتماعية تقريرها إىل امل2004جوان  09

 : مؤمتر املفوضية األوروبية بشأن املسؤولية االجتماعية يف املشاريع الصغرية واملتوسطة2005جوان  14

 : ينبغي نشر تقرير التقييم التابعة للمفوضية األوروبية عن التقدم احملرز.2005هناية 

"تنفيذ الشراكة من أجل  (ETUC: بيان من جملس االحتاد االحتاد االورويب للتجارة )2006مارس  22
للتجارة   األورويبالنمو وفرص العمل: جعل أورواب قطبا للتفوق املسؤولية االجتماعية ". جملس االحتاد 

وبعض املنظمات غري احلكومية انتقدوا  جلنة اعتماد هنج أحادي اجلانب وغري متوازن، واليت تعود ابلفائدة 
 على عامل األعمال.

  للمؤسساتسياسات االحتاد األورويب للتشجيع على املسامهة االجتماعية  1.2.2

. للمؤسساتبناء إطار املسؤولية االجتماعية  علىوتساهم هيئات صنع القرار يف االحتاد األورويب 
 وتشمل هذه:

 االتصاالت من املفوضية األوروبية .أ

                                                             
االحتاد االورويب  -سسات االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامة ،دور املسؤولية االجتماعية للمؤ هشام مكي ، عبد الرمحن بوطيبة ،  1

 .10، ص  2013نوفمرب -13-12، ملتقى وطين حول دور العلوم االجتماعية يف حتقيق التنمية يف اجلزائر ، جامعة تيارت ،  - منوذجا
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سرتاتيجية جديدة بشأن املسؤولية االجتماعية اقدمت املفوضية األوروبية  2011يف أكتوبر 
      كونت. ويصر على أن، للوفاء مبسؤوليتها االجتماعية، الشركات جيب أن (CSR) للمؤسسات

"تشارك يف تعاون وثيق مع أصحاب املصلحة، وهي عملية لدمج اهتمامات االجتماعية والبيئية، 
االسرتاتيجية األساسية ". واهلدف من  واألخالق، وحقوق اإلنسان واملستهلكني يف عملياهتا التجارية و

منتجات  ذلك هو على حد سواء لتعزيز األثر اإلجيايب للشركات، على سبيل املثال من خالل خلق
أهنا كما واخلدمات اليت تعود ابلفائدة على اجملتمع واملؤسسات نفسها، ومنع واحلد من آاثرها السلبية.  

 إلعادة تعريف مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات. ISO 26000تستنسخ أيضا تعريف 

 للمسؤولية االجتماعية : األورويباملنتدى   1.2.3

اعتماد مدوانت سلوك للشركات متعددات  إىل األورويبف التسعينات دعا الربملان صمنذ منت
املنعقد أصدرت  األورويبمؤمتر قمة اجمللس  إطارالعاملة يف البلدان النامية ، و يف  األوروبيةاجلنسيات 

           ، ، شكل بداية مناقشة مفهوم املسؤولية االجتماعية 2001خضر يف عام أكتااب   األوروبيةاملفوض 
هنج متوازن وواسع النطاق جتاه املسؤولية االجتماعية ، مبا يشمل القضااي  إبتباعو توصي االسرتاتيجية 

 ألصحاب أورويبشاء منتدى إمت  2002االقتصادية و االجتماعية و البيئية و مصاحل املستهلكني ، و يف 
املفوضية ، و يتضمن توصيات ابختاذ  إىلرير يقدم تق إبعداد مهتمةاملتعددين يعين ابملسؤولية االجتماعية ، 

 .1التدابري جديدة يف هذا اجملال 

 املسؤولية االجتماعية على املستوى احمللي   1.3

مستوى جمموعة الدول اليت اجلزائر  على ال ميكن تناول املسؤولية االجتماعية دون أن نقوم بدراستها 
 جزءا منها.

 للدول النامية  :املسؤولية االجتماعية     1.3.1

 سواء، حد على واملتقدمة النامية البلدان يف العامل، أحناء مجيع يف التجارية األعمال مؤسسات إن
 على واالقتصادية والبيئية االجتماعية النواحي من كبرياً  أثراً  ترتك وختصصها، حجمها عن النظر  وبصرف

  تتسم  اليت املعاصرة األسواق يف "اإلجيايب التأثري" أمهية أن بيد . فيها تعمل احمللية اليت تمعاتجلما

                                                             
االجتماعية ، دراسة تطبيقية على عينة من مؤسسات تقييم مدى استجابة منظمات االعمال يف اجلزائر للمسؤولية مقدم وهيبة ،  1

رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ، وهران ،  الغرب اجلزائري ،
 .91، ص 2013/2014
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 حد على التجارية األعمال ولنجاح  الشركة  لسمعة  ابلنسبة  جوهرية   تكون قد  الشديد  ابلتنافس
 1 .سواء

 التعليم مثل األساسية احلاجات إىل االفتقار : للفقر املتعددة لألبعاد النامية البلدان وتتصدى
 نظراً  البلدان من كثري يف الفقر معدل ويرتفع . الشرب مياه و  العامة، والصحة الصحية،  واخلدمات
 ابلنسبة حىت رديئة احلياة نوعية أن كما . االقتصادي النمو تدين ظل يف كافية عمل إجياد فرص الستحالة
 املتعددة الشركات تضطلع ما كثرياً  احلياة، نوعية وحتسني والبطالة للفقر أجل التصدي ومن . للموظفني
 بدرجات للشركات االجتماعية ابملسؤولية النامية البلدان يف احمللية األعمال التجارية ومؤسسات اجلنسيات

 :التالية االتلمجا يف احمللية  التجارية اتهعمليا إطار يف متفاوتة

 تشجري   إعادة وبرامج املواد تدوير وإعادة النفاايت، وكمية الغازات انبعااثت خفض مثل :البيئة محاية 
 الغاابت؛

 اخلريية؛ للمؤسسات التربع مثل :اخلريية األعمال 
  اإليدز؛ مرض بشأن والتثقيف اإلنسان حبقوق التوعية مثل:االجتماعية القضااي يف املشاركة    
 لتجاريةا   األعمال مؤسسات إلنعاش احمللية احلكومة مع الشراكة خالل من :احلضرية املناطق تنمية 

 الداخلية؛ املدن يف البيئة وحتسني الصغرية
 غري املنظمات مع شراكات إقامة خالل من :احمللية التجارية األعمال مؤسسات يف االستثمار 

 واألندية الدينية واملؤسسات االجتماعية، التنمية وبرامج الفقر وطأة من التخفيف جمال يف احلكومية
 االجتماعية؛

 املتساوية، التوظيف وفرص املهنيني، والسالمة للصحة أعلى معايري توفري مثل :املوظفني مشاريع 
  .املرنة العمل وساعات الوظائف واقتسام

 واقع املسؤولية االجتماعية للمؤسسات يف الدول العربية : 1.3.2

إن املسؤولية للقطاع اخلاص ال تقف عند التربعات للمشروعات والربامج التنموية واخلريية، فثمة 
جماالت للعمل ومبادئ جيب أن تلتزم هبا الشركات وسيعود ذلك على اجملتمعات والدول بفوائد كربى، 

 بكثري من التكاليف وجينبها كوارث وأزمات بيئية واقتصادية واجتماعية ستكون يف تكاليفها ونتائجها أكرب
املرتتبة على هذه املسئوليات وااللتزامات.ومن جماالت وحماور هذه املسئوليات االجتماعية، تنظيم وإدارة 
األعمال وفق مبادئ وقواعد أخالقية، واملشاركة مع الفقراء والطبقات الوسطى )على أساس رحبي(، ومحاية 

                                                             
و            ، امللتقى الدويل حول منظماات األعمال حالة اجلزائر العاملية، املسؤولية االجتماعية للشركات يف ظل املتغريات زايد مراد  1

 . 2012فيفري  /15/14املسؤولية االجتماعية ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري ، جامعة بشار ، 
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ملياه والغاابت واحلياة الربية والرتبة وتطويرها، ومكافحة الفساد البيئة وتطويرها، ومحاية املوارد األساسية كا
وجتنبه، والتزام حقوق اإلنسان والعمل والعمال، ومساعدهتم يف حتقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية مثل 
االدخار والتأمني والرعاية هلم ولعائالهتم، ومشاركتهم يف األرابح. وعلى الرغم من الدور الواسع للحكومات 

دول العربية  إزاء الرفاهية والتنمية والرعاية االجتماعية، فقد تواصلت فيها املسامهات التنموية اليف 
واالجتماعية لألفراد والشركات. وعندما حققت هذه الدول تقدًما اقتصاداًي، بدأ الدور االجتماعي 

يف مجيع أحناء العامل، وميكن اليوم  والتنموي جملتمعاهتا وشركاهتا يتعدى احلدود إىل اجملتمعات والدول األخرى
مالحظة مئات اآلالف من املساجد واملدارس واملراكز الطبية وآابر املياه ومشروعات اإلغاثة والتنمية، 

على غرار الدول العربية بسبب قصور  األوروبيةبتمويل جمتمعي إما فردي أو مؤسسي يتنامى يف الدول 
 .ع اخلاص ا القط تنامي مفهوم املسؤولية االجتماعية يف

 : 1املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص و تفاعالته مع اجملتمع املدين العريب  .أ

العربية ، و  األهليةالتقرير السنوي التاسع للمنظمات  األهليةصدر عن الشبكة العربية للمنظمات  
مقارن " املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص و تفاعالته مع اجملتمع املدين العريب " يف  إطارالذي يطرح يف 

عشر دولة عربية  إحدىالعربية ، و يضم التقرير دراسة  األكادمييةمن نوعها على الساحة  األوىلمبادرة هي 
دول جملس التعاون اخلليجي  إىل ابإلضافة، مصر ،  األردنهي ، السودان ، املغرب ، تونس ، لبنان ، 

، الكويت ، سلطنة عمان ، البحرين( ، و املسؤولية االجتماعية مبفهومها الواسع  اإلمارات)السعودية ، 
حتسني  إىلالذي يتبناه التقرير تعين " املبادرات و التدابري اليت تتخذها أي منظمة أو مؤسسة ، هتدف 

سلبية حيدثها أي قرار أو سياسة هتدد عملية التنمية البشرية  رآاث إزالةنوعية حياة البشر ، و ختفيض أو 
 املستدامة " .

 املؤسسات العربية للقيمة املضافة اليت تضيفها املسؤولية االجتماعية : إدراك .1

 أجريت إن الدراسة اليت .إن وعي املؤسسات للمسؤولية االجتماعية متفاوت بني الدول العربية  
 إىلبنا  أدىاملوضوع و ما  أبمهيةاملؤسسات  إدراكنه قد تزايد أعلى جمموعة من املؤسسات وجدت 

دعم اجلمعيات اخلريية ، مقارنة ابلسنوات السابقة مع  شركات القطاع اخلاص يف  إسهاماستنتاج ذلك : 
دث بصفة دورايت تعلن حرص غالبية املؤسسات املالية و التجارية منها بتأسيس مواقع الكرتونية هلا ، حت

                                                             
لعريب ، أماين قنديل ، التقرير السنوي التاسع ملنظمات األهلية العريب ، املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص و تفاعالته مع اجملتمع املدين ا 1

 على املوقع االلكرتوين . 20:30بتوقيت  (12/09/2013شوهد بتاريخ : )  14،15، ص ص ،  2011، فرباير  48املظلة ، العدد 
http://www.shabakaegypt.org/pdfs2/48.pdf   

 

http://www.shabakaegypt.org/pdfs2/48.pdf
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تقارير سنوية عالية اجلودة و الشمول  إصدارحرصها على  إىل ابإلضافة أنشطتهاعن جماالت اهتمامها و 
 تتضمن جهودها .

 نتائج تتعلق ابلعمل مببادئ املسؤولية االجتماعية :  .2

تعمل على تطبيق مبادئ املسؤولية االجتماعية يف  أهناالنتائج أن املؤسسات العربية  أظهرت
 املؤسسات على ما يعرف" ابملبادرات الوطنية للمسؤولية االجتماعية" و اليت تؤكد على املسؤولية

 االجتماعية للقطاع اخلاص .

كما أن هناك توجه لدى شركات القطاع اخلاص الكربى و املؤسسات املالية و التجارية الكربى حنو 
واقع ، وقد تؤسس أحياان  إىلإنشاء مؤسسات تعمل على ترمجة قناعاهتا يف جمال املسؤولية االجتماعية 

انتشارا  األكثرهو  مجعيات أهلية من أجل تقدمي اخلدمات االجتماعية ، غري أن النهج املؤسسي املستقل
يف الدول العربية ، غري أن هناك بعض التحالفات بني الشركات الكربى و مؤسسات اجملتمع املدين ) أي 

 .كوسيط يف جمال العمل اجملتمعي  األخريةاجلمعيات( حيث تعترب هذه 

 أولوايت اهتمام املؤسسات للدول العربية  مببادئ املسؤولية االجتماعية  .3
 :1اجملاالت اليت تعىن هبا القطاع اخلاص يف تطبيق املسؤولية االجتماعية  أهممن    
  ؛جمال مكافحة الفقر 
  ؛جمال البيئة اليت تعتربه املؤسسات العربية املكون الرئيسي للمسؤولية االجتماعية 
 ؛النهوض بتكنولوجيا املعلومات 
  ؛االهتمام ابلتثقيف و الوعي و محاية املستهلك ، دعم الثقافة و الفنون ،و البحث العلمي 
  لألسر؛االهتمام ابلشباب و كذلك تصاعد االهتمام بربامج اليت هتتم ابلنساء الفقريات املعيالت 
 . تشجيع العمل التطوعي بني الشباب 

ص ابملسؤولية االجتماعية ، من اهتمامه قد برزت الدراسة على اهتمام القطاع اخلا األخريو يف 
 مبجموعة من الربامج منها : 

  ؛، تتوجه خارج و داخل الدول العربية . اإلسالمية اإلغاثةبرامج 
 ؛ ابرامج تتوجه حنو مناطق النزاع و دعم السالم يف السودان و برانمج متميز حديث 
  ؛برامج متميزة يف تونس تركز على الريف و قطاع الفالحني 
 . برامج تركز على توفري القدرات التنافسية للمشروعات الصغرية و املتوسطة يف مصر 

                                                             
 .13ص  املرجع نفسه،، أماين قنديل 1
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  املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص يف اجلزائر و تونس و املغرب 1.3.3

كنقاط تشجيعية لباقي مؤسسات الدول كل من تونس ، اجلزائر و املغرب  مؤسسات   بعض تعترب
ال تزال  أهنا،كما يا من تدفقات مالية أو غري ماليةاملؤسسات املسؤولة اجتماعاإلفريقية نظرا ملا حتققه هذه 

تساهم بدور أكرب يف إبراز مسؤوليتها على ابقي املؤسسات األخرى. و أصبحت الصالت اليت تربط 
أهداف املؤسسة مع أهداف أصحاب املصلحة تتمثل  بظهور جمموعة من االعتبارات احلمائية )دعاة محاية 

 .د املنافسة، تغري شروط املنافسة(ة، و محاية املستهلك( أو اعتبارات اقتصادية )اشتداالبيئ

  

 
Source : Monaem Ben Lellahom .Mariem Megdish, Rapport: responsabilité et 
soutenabilité des entreprises (rse) Juin 2013 Algérie, Maroc et Tunisie. 
SUSTAINABLE SQUARE CONSULTANCY & THINK TANK  ,p 17 

أن هناك اختالفا كبري بني الدول الثالثة من انحية وجود فلسفة  جند IV – 01من الشكل 
سسات يف تونس لديها من املؤ  % 27وجدت ما يقارب نسبة إذ املسؤولية االجتماعية داخل املؤسسة . 

إن الوعي داخل الشركات ال يزال ضيقا يف   فلسفة وثقافة املسؤولية االجتماعية للشركات  احمللية  حيث
تونس وحىت لو بدأت هذه العملية، فإهنا ال يتم مشاركته  مع  مجيع العاملني يف الشركة، إذ ال تعترب 

هذا نظرا أن توسع السوق من انحية و   تيجية للشركةاملسؤولية االجتماعية للشركات حىت اآلن قضية اسرتا
 .ليس متوافقا بني الدول الثالثة  املسؤولية االجتماعية من انحية أخرى

عكس أن  واحدة من عوامل جناح سياسة املسؤولية االجتماعية للشركات تللمغرب  ٪80نسبة و 
 القرار.هي وجود فلسفة  داخلية مما يدل على إشراك العاملني يف هذا 

تبني أن احلكومات الثالث تعترب  عملية املساعدة يف استعادة ثقافة املسؤولية االجتماعية   
للشركات فيما بينها  يرتكز على وضع إطار قانوين مرتكز على تطبيق مبادئ الشفافية االجتماعية والبيئية 
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 املؤسساتاملسؤولية االجتماعية يف  حتليل وجود فلسفة وثقافة IV – 01 :الشكل
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كة من أجل املسؤولية للشركات ، ألن هناك عدد من األنشطة املوجهة حنو زايدة الوعي وحشد شر 
االجتماعية للشركات. ولكن ال تزال الشركة حتدد و تبحث عن  الفوائد اليت ميكن أن جتنيها من التزامها 

 ابملسؤولية االجتماعية للشركات يف حني خلق ثقافة عاملية داخل تنظيمه.

 :د اجلزائري  اتطور املسؤولية االجتماعية يف االقتص  .أ

رساخ فكرة تطبيق و تبين فكرة املسؤولية إتعترب التشريعات من اآلليات القانونية اليت تساعد يف 
وجد سياسة  ألياالجتماعية ، و هذا هبدف تنمية االقتصاد الوطين حيث أن يف االقتصاد اجلزائري إذ 

ذلك فإن القوانني هي اليت التوجه حنو االلتزام مببادئ املسؤولية االجتماعية . و ب إىلواضحة حول التشجيع 
من خالهلا نبين اقتصاد مبين على أسس املسؤولية االجتماعية و مينع املمارسات املنافية لألخالق رغم أن 

يف اجلزائر تعرف غموض خاصة ملا كان نتيجة للرتاكمات و االنطالق إىل مبدأ العمل بنظام  األعمال
البرتول ما أدى إىل ترهل املؤسسات من جتسيد مبادئ اخلوصصة و أتثريات االقتصاد املبين على تصدير 

املسؤولية االجتماعية بصفة مباشرة .  ولكن تبقى القوانني  نقطة انطالق املؤسسات حنو جتسيد مبادئ 
 املؤسسات من خالل : أعمالاملسؤولية االجتماعية ضمن 

 القضااي االقتصادية : .1

ان رت االجتماعية فقد اخ ةاملسؤوليعليها سابقا اليت هتتم بتطبيق  الذي ركزان األبعادمن بني مجيع 
املنافسة اليت أصبحت اليوم خاطئة الفهم لدى املتعاملني االقتصاديني و بذلك قد خصص هلا التشريع 

 08/12و املتنافسني على حد سواء  و هذا يف القانون  ةاملنافسنظم و حيمي  يقانون خاص هبا و الذ
املتعلق  19/06/2003الصادر بتاريخ  03/03 لألمر املعدل و املتمم 25/06/2008الصادر بتاريخ 

 .1قانون املنافسة سواء من حيث األشخاص أو النشاطات  بيقابملنافسة  و بنطاق تط

 القضااي االجتماعية : .2
أنخذ على سبيل املثال القانون الذي يؤيد عنصر محاية املرأة العاملة وهذا ضمن الدستور الصادر 

يف الفقرة الرابعة منها : التساوي يف العمل يستلزم التساوي يف األجر"،  59حيث أكدت املادة  1976
 2مفاده أن املرأة هلا نفس احلق مع الرجل يف حالة مزاولة نفس النشاط .

من "و الذي يربز أن  31يف املادة  1996نوفمرب  28املعدل ف استفتاء  1989نة دستور  س
العقاب اليت تعوق  إبزالةواجب املؤسسات ضمان مساواة كل املواطنني و املواطنات يف احلقوق و الواجبات 

                                                             
 .336ص  )د،س(،جملة املفكر ، العدد الثاين عشر ،نطاق تطبيق قانون املنافسة يف اجلزائر ، ، ابطلي غنية  1
 .147، ص 2008،جوان  29، جملة العلوم االنسانية ، العدد  العاملة يف املنظومة التشريعية اجلزائريةاملرأة عمار مانع ،  2
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الجتماعية و حتول دون مشاركة اجلميع الفعلية يف احلياة السياسية و االقتصادية و  ا اإلنسانتفتح شخصية 
 و الثقافية ."

 القضااي الصحية : .3
تندرج ضمن جمموعة قوانني اليت تعاجل السبل و الوسائل الواجب اعتمادها قصد ضمان أحسن 

املتولني الظروف يف جمال الوقاية الصحية و األمن و طب العمل لفائدة العمال و كذا حتديد املسؤولني 
 :يإبرازها فيما يلمن خالل مجلة من القوانني حماولة ذلك 

يتعلق حبماية الصحة و ترقيتها، املعدل و 1 1985فرباير  16املؤرخ يف  05-85القانون رقم  -
 املتمم ب :

 .19882مايو  15املؤرخ يف  15-88القانون رقم  -
 .19903يوليو  17املؤرخ يف  17-90القانون رقم  -
 .19984غشت  19املؤرخ يف  09-98القانون رقم  -
املتعلق ابلوقاية  من املخدرات و املؤثرات 5 2004ديسمرب  25املؤرخ يف  18-04القانون رقم  -

 العقلية و قمع االستعمال و االجناز غري املشروعني هبا .
 .20066يوليو  15املؤرخ يف  07-06رقم   األمر -
 .20087يوليو  20املؤرخ يف  13-08القانون رقم  -
املتعلق ابلوقاية الصحية و األمن و طب العمل  1988يناير  26املؤرخ يف  07-88القانون رقم  -

8. 
 القضااي البيئية  .4

حيث أن . 03-83ون رقم نخصص املشرع اجلزائري حلماية البيئة قانون خاص هبا و هو ضمن القا
 ة الوطنية حلماية البيئة اليت ترمي إىل :دمنه تربز أن اهلدف من هذا القانون هو تنفيذ السيا 01املادة 

 القيمة عليها . إضفاءمحاية املوارد  الطبيعية و استخالف هيكله و  -
                                                             

 .1985-08اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم   1
 .1988-04اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم  2
 .1990-35اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم  3
 .1998-61اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم  4
 .2004-83اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم 5
 .2006-47 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم 6
 .2008-44اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  رقم  7
 .1988-04 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم 8
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 اتقاء كل شكل من أشكال التلوث املضار و مكافحته . -
 املعيشة و نوعيتها . إطارحتسني  -
خيص محاية البيئة يف ظل التنمية املستدامة و الذي حيدد  031-10القانون  إىل ابإلضافة -

  .للقانون ةالعام األحكامابلتفصيل العقوابت اليت يتعرض هلا كل من خيالف 

لواقع تبين املسؤولية االجتماعية يف  املنهجي للدراسة امليدانية اإلطارالثاين: املبحث
 املؤسسات املصدرة اجلزائرية

الباحثة من خالل الدراسة امليدانية الوقوف على مدى تطبيق املسؤولية االجتماعية يف  ارأتت
املؤسسات املصدرة اجلزائرية ، من خالل عينة خمتارة من املؤسسات املصدرة النشطة و املتواجدة  اسرتاتيجية

درجة تبين املسؤولية اجلانب النظري على اجلانب امليداين من خالل معرفة  إسقاطيف اجلزائر ، مث حماولة 
الدولية و املتمثلة يف  لألسواقملتطلبات الدخول  هاالجتماعية على اجلانب اللوجيسيت و مدى حتقيق

و التطوير ، و ما حتقق هلا امتيازات من تسهيالت جبائية و قانونية ،  اإلبداعالكفاءة ، اجلودة ، التكلفة ، 
 .  تسهيالت مجركية ، و ما تساهم يف حتقيق شراكات

من االستبيان  املستوحاةملعاجلة البياانت   SPSSاإلحصائية الرزانمةو لقد مت االعتماد على برانمج 
كمتغري مستقل و املسؤولية االجتماعية   ن تطبيقأبش أرائهمالذي مت توزيعها على املؤسسات املعنية ، ملعرفة 

التحليل  إىلاللوجيستية كمتغري اتبع ، سيتم التطرق يف هذا املبحث  األعمالدولية و ال ابألسواقعالقته 
الوصفي للبياانت املستخلصة من االستبياانت ، و اختبار  فرضيات الدراسة ، مث تقدمي النتائج اخلاصة 

 ابلدراسة . 

 االستبيانللبياانت من التحليل الوصفي  2.1

من االستبياانت املسرتجعة من بني  املستوحاةسيتم يف هذا املبحث من هذا الفصل حتليل البياانت 
نتائج علمية حتقق اهلدف املنشود من الدراسة و  إىلاالستبياانت املوزعة ، وهذا بغرض حتليل و التوصل 

 اإلحصائيةالرزمة  يف هذا التحليل برانمج ثة الباح تاعتمد ختدم البحث العلمي بشكل عام ، و لقد
 اإلحصائية . األساليب(ابستخدام spss)للعلوم االجتماعية 

 يتم التحليل على جزئني : 

                                                             
 .2003- 43جلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم ا 1
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التحليل الوصفي للبياانت ، و يعتمد يف هذا اإلطار   إىل: يتم التطرق من خالله  اجلزء األول
بعض  مقاييس  إىلجمموعة من املقاييس ، كمقاييس النزعة املركزية و أمهها  الوسط احلسايب ، ابإلضافة 

أدوات أخرى   إىل ابإلضافةاملعياري ،  االختالفالتشتت : كالتباين و االحنراف املعياري و كذا معامل 
 ب املئوية ؛و النس كالتكرارات

: يتم فيه اختبار الفرضيات و ذلك إبخضاعها الختبارات املعنوية ، و بناءا على النتائج  اجلزء الثاين
 املتوصل إليها من  اجلزأين يتم استخالص النتائج و التوصيات اخلاصة ابلدراسة . 

 أداة الدراسة  2.1.1

ع املعلومات و البياانت من العينة اعتمدت الباحثة يف الدراسة امليدانية على االستبيان كأداة جلم
و الرتتيب جلمع  اإلعدادبعدة مراحل فرعية من أجل املبحوثة ، حيث مرت عملية تطوير االستبيان 

حىت وصل إىل شكله النهائي الذي مت اعتماده و  و حىت القيام ابملرحلة الفعلية جلمع البياانت ،البياانت 
 .مه لتحقيق أهداف الدراسة العلميةاستخدا

: مت اإلطالع على  األدبيات و الدراسات السابقة و اليت هلا عالقة جبزيئات  موضوع املرحلة األوىل 
 الدراسة .

        التسيري: مت عرض االستبيان على جمموعة من األساتذة يف كليات االقتصاد و علوم  املرحلة الثانية
و مراعاة مدى مالئمة فقراته لتحقيق أهداف  زائرية  و ذلك  لتدقيق االستبياناجل و العلوم التجارية 

ف و تعديل و إضافة ذالدراسة و من أهنا تقيس ما صممت ألجله ، و على ضوء آرائهم قام الباحث حب
بعض العبارات و إعادة صياغة بعضها اآلخر ، ليصبح أكثر فهما ، إىل أن أصبح االستبيان يف شكله 

 فقرة و معلومات عامة موزعة على جمموعة من األقسام ، و ذلك على النحو التايل :  81النهائي حيتوي 

 القسم األول :

الشخصية العامة ألفراد عينة الدراسة من حيث املؤسسة املشتغلني هبا ، الوظيفة  يتعلق ابخلصائص 
 ، السن، اجلنس .

 القسم الثاين :

 19بدوره إىل ثالث حماور  ، يضمن  األول  و يتعلق ابستبيان الدراسة ، حيث قسم االستبيان 
، و احتوى احملور على أجزاء مت ربطها ابجلانب  فقرة ، تقيس مدى تطبيق املؤسسة للمسؤولية االجتماعية 

املؤسسة مبجال املوارد البشرية ، أما الثاين فقد  اهتمامالنظري للدراسة ، اجلزء األول منها يتعلق مبدى 
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و احتوى            املؤسسة جتاه اجملمع احمللي ، التزامتضمن قياس املسؤولية االجتماعية من خالل مدى 
املؤسسة جتاه العمالء ، ليحتوي اجلزء األخري على فقرات  تمامهااجلزء الثالث على فقرات تقيس مدى اه

 سة حبماية البيئة .التزام املؤس تقيس

و احملور الثاين من الدراسة يدرس أتثري املتغري املستقل املسؤولية االجتماعية على املتغري التابع 
املؤسسة التزام  مدى تربز  فقرة 26على  رهذا احملو  احتوىعمال اللوجيستية يف الدراسة ، لذلك فقد األ

من خالل تقسيم احملور على ستة أجراء شراء املواد  اللوجيستيةبعناصر املسؤولية االجتماعية يف األعمال 
 اخلام ، النقل ، التخزين ، اإلنتاج ، التوزيع ، التعبئة و التغليف مبينة يف االستبيان حسب هذا الرتتيب .

و الثاين خصصا لربط املتغريين املستقل و التابع يف  الدراسة ،فإن احملور  األولإذا كان احملورين  
ابلنشاط الدويل  طالقيمة اليت ختلقها  املسؤولية االجتماعية  على املستوى الكلي و املرتب الث يربزالث

للمؤسسات و هذا لتحقيق املتغري التابع من الدراسة و هو الدخول لألسواق الدولية من خالل دراسته يف 
و            جلودة ، اإلبداع أجراء و هي كالتايل : الكفاءة ، التكلفة ، حتقيق ا 07فقرة مقسمة يف  35

 التطوير ، اإلجراءات اجلبائية و القانونية ، اإلجراءات اجلمركية ، تكوين الشراكة .

 املرحلة الثالثة :

فقد استخدمت فيها طريقة قوائم االستقصاء جلمع البياانت كافة املعلومات من املسؤولني عن 
         ، مع التعهد بسرية البياانت عامة للمستقصى منهمالدراسة بصفة املصاحل و قد مت شرح الغرض من 

 فقط يف أغراض البحث العلمي . استخدامهاو 

و ضماان جلذب انتباه و تركيز املستقصي منهم ، و أتكيدا على فهم العبارات و أسئلة القائمة 
حيان ، مث متأل ت يف بعض األووضوحها هلم ، كان يتم قراءة العبارات و شرحها عليهم فرادى و مجاعا

االستمارة بواسطة األفراد ، و قد مجعت البياانت يف الفرتة ما بني أواخر شهر مارس إىل أواخر شهر جوان 
 .2015سنة 

 و عينة الدراسة  جمتمع 2.1.2

 جمتمع الدراسة  .أ

مؤسسة ، و قد مت اختيار املؤسسات  21تتكون عينة الدراسة من مؤسسات مصدرة ، و عددها 
املصدرة نظرا لألمهية اليت يكتسبها يف دعم االقتصادايت الوطنية و الدولية كما يعترب من أكثر القطاعات 
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لكل تغري يف البيئة  االستهالكية و القانونية و  اهتمامهأتثرا ملا تشهده األسواق الدولية من تغري و تطور 
 البيئية و التنافسية .

النشاط الدويل اليت تنشط فيه و املنتجات اليت تصنعها و إمكانية تطبيق  أن إليه اإلشارةميكن  كما
 اختيارالدولية ، و ابلتايل فإن عملية التقييم تقتضي  األسواقاملسؤولية االجتماعية لتسويق منتجاهتا يف 

بق عناصر املسؤولية املؤسسات اليت يكون قد نشطت يف األسواق الدولية و اليت من املمكن أن تط
 يف عملياهتا اللوجيستية .  االجتماعية

 عينة الدراسة  .ب

رؤساء  أوأعضاء اإلدارة العليا  مدراء أشخاص ميثلون  78عشوائيا عينة متثلت يف  ةالباحث تاختار 
يف إحدى املصاحل املوجودة داخل الشركة و هي : مصلحة املوارد البشرية ، مصلحة  األقسام و نواهبم 

التسويق و املبيعات ، مصلحة اللوجيستيك و النقل ، مصلحة اإلنتاج ، مصلحة  الرقابة و التخطيط ، 
 مصلحة احملاسبة و املالية  و هذا من أجل أن يكون املوظف من ذوي اخلربة و ذو مستوى دراسي 

توزيع االستبياانت يدواي على األشخاص املعنيني ، حيث مت  لون  ابملؤسسات حمل الدراسة ، و متيشتغ
 تقريبا من االستبياانت املوزعة . %96.25منها أي ما نسبته  75استعادة 

 خصائص عينة الدراسة : .ج

 ميكن وصف عينة الدراسة كما يلي :

 

 توزيع عينة الدراسة حبسب اجلنس .1

 توزيع أفراد العينة حسب اجلنس من خالل اجلدول املوايل:ميكن توضيح 

 : توزيع أفراد العينة حسب اجلنس(IV – 01)اجلدول 

 النسبة التكرار اجلنس
 %66.7 50 ذكر

 %33.3 25 أنثى

 %100 75 اجملموع

 spssإعداد الباحث ابالعتماد على املصدر : 
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 (: توزيع أفراد العينة حسب اجلنسIV – 02الشكل )

 
 spssإعداد الباحث ابالعتماد على املصدر : 

من أفراد العينة ، مقابل  %66.7أكرب نسبة هي الذكور و قدرت ب  اجلدول أننالحظ من 
يف املصدرة لإلانث ، مما يوضح سيطرة الذكور على خمتلف الوظائف اإلشرافية يف املؤسسات % 33.3
 . اجلزائر 

 التوزيع حسب العمر  .1
 يف الشركة اليت يعملون به  االستبيانالعينة اجمليبة على  أعماريبني اجلدول املوايل 

 : الفئات العمرية ألفراد العينةIV – 02اجلدول رقم 

 النسبة التكرار الفئات
 %00 00 25أقل من 

 %32 24 سنة30إىل 25 من 

 %13.3 10 سنة35إىل 31من 

 %54.7 41 سنة فما فوق36

 %100 75 اجملموع

 spssإعداد الباحث ابالعتماد على املصدر : 
فما  36 عمرهم من األشخاص اجمليبني على االستبيان  %54.7أن  IV – 02 نالحظ من اجلدول

اليت ترتاوح  لألشخاصابلنسبة  %13.3سنة بينما النسبة 30 إىل 25عمرهم يرتاوح  من   %32و فوق 
،  مما يعين أن الغالبية  %00النسبة  أتخذ 25من  األقل لألشخاصسنة ، و  35 إىل 31بني  أعمارهم
عنصر  أن أيضاو من املالحظ  ،و ذوي خربة سنة  36تفوق  أعمارمناصب ذو  أيخذوناليت  العظمى

جانب الفئة العمرية السابقة الذكر . مع توفر  إىليشغلون الوظائف القيادية يف املؤسسات  أيضاالشباب 
لتوضيح املؤسسات (IV – 03)و ميكن االستعانة ابجلدول خربة عملية و علمية كافية يف جمال عملهم . 

 اليت مت استقصائها و كذا عدد االستبياانت املوزعة و املسرتجعة يف كل منها .
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عدد االستبياانت املوزعة و املسرتجعة و نسبة االستجابة للمؤسسات  :(IV – 03)اجلدول 
 املستقصاة

 العدد               
 

 إسم الشركة 

القوائم الغري  القوائم املستلمة القوائم املوزعة 
 مستلمة

القوائم 
 املستبعدة

 القوائم الصاحلة 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 SAM 02 %02.50 02 %02.50 00 %00 00 %00 02 %02.50شركة 

 ENAVA 04 %05 04 %05 00 %00 00 %00 04 %05شركة 

شركة 
ALFATRON 

03 %03.75 03 %03.75 00 %00 00 %00 03 %03.75 

شركة 
TUBPROFIL 

03 %03.75 03 %03.75 00 %00 00 %00 03 %03.75 

 HAAL 04 %05 04 %05 00 %00 00 %00 04 %05شركة 

 S .M.C.P  02 %02.50 02 %02.50 00 %00 00 %00 02 %02.50شركة 

 JOKTAL 05 %06.25 05 %06.25 00 %00 00 %00 05 %06.25  شركة 

 BYA 05 %06.25 05 %06.25 00 %00 00 %00 05 %06.25شركة 

 Moulinشركة 
HABOUR 

02 %02.50 00 %00 02 %02.50 00 %00 00 %00 

 شركة 
METIDJI 

 
01 01.25% 01 01.25% 01 01.25% 00 %00 01 01.25% 

 SMPCA 05 %06.25 05 %06.25 00 %00 00 %00 05 %06.25شركة 

 INOTIS 05 %06.25 05 %06.25 00 %00 00 %00 05 %06.25شركة 

 ALVER 05 %06.25 05 %06.25 00 %00 00 %00 05 %06.25شركة 

 Malti 05 %06.25 05 %06.25 00 %00 00 %00 05 %06.25شركة 

 khaldiشركة 
 mohamed 

  
05 %06.25 05 %06.25 00 %00 00 %00 05 %06.25 

 ETOILEشركة 

plastique 
05 %06.25 05 %06.25 00 %00 00 %00 05 %06.25 

 NEGAOIS 05 %06.25 05 %06.25 00 %00 00 %00 05 %06.25شركة 
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شركة 
ALGERENOX 

05 %06.25 05 %06.25 00 %00 00 %00 05 %06.25 

 شركة
MAGHREB 

TAPIS 

05 %06.25 05 %06.25 00 %00 00 %00 05 %06.25 

شركة 
KAPACHIM 

ALGERIE 
01 %01.25 00 %00 01 %01.25 00 %00 00 %00 

 00% 00 00% 00 01.25% 01 00% 00 01.25% 01 شركة 

 96.25% 75 00% 00 03.60% 03 96.25% 75 %100 78 اجملموع 

 .بناء على املعطيات املستوحاة من البياانتمن إعداد الباحث املصدر : 
تفريغ إجاابت أفراد العينة  يف االعتمادمت و بغرض التحليل اإلحصائي و اختبار فرضيات الدراسة 

يف  (5-1)من  ذو اخلمس درجات ( LIKERT SCALE) مقياس ليكرت على املوجودة يف االستبيان 
 كما هو مبني يف اجلدول التايل : لتعرب عن درجة توافق العبارة مع رأي املستجيب   حماور االستبيان املعتمد

 : درجات مقياس الدراسة (  IV – 04)اجلدول رقم 
 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة التقدير
 1 2 3 4 5 الدرجة

 االختبارات اخلاصة أبداة القياس ) االستبيان ( 2.2
 حملور املسؤولية االجتماعية : األداة و ثبات  صدق 2.2.1

  األداةصدق  .أ
 يعين صدق األداة أن الفقرات اليت حيتويها االستبيان ذات صلة مبتغريات الدراسة ، و تقيس ما 

       صممت لقياسه ، و للتأكد من ذلك مت عرض االستبيان على جمموعة من األساتذة املختصني ، و
مبالحظتهم و تعليقاهتم ، و جتدر اإلشارة هنا إىل أن الباحث مل يقم إبجراء دراسة جتريبية لالستبيان  األخذ

، حيث مت بناؤه  ابالعتماد على استبياانت لدراسات سابقة شبيهة أجرت على نفس القطاع و على 
الداخلي لعناصر اق ستالومن جهة أخرى مت قياس صدق اقطاعات مشاهبة و ضمن  فرتات زمنية قريبة .

االستقصاء من خالل معامل االرتباط بني درجة العنصر و بني الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه و هو 
صدق العناصر جلميع احملاور من خالل حساب معامالت   يسمى الصدق البنائي ، و قد مت التأكد من

ور من حماور الدراسة كما هو موضح يف االرتباط بني كل بعد و الدرجة الكلية للمقياس . و ذلك لكل حم
 اجلدول التايل : 
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  االتساق الداخلي لفقرات حمور املسؤولية االجتماعية 

أبعاد : جمال املوارد البشرية ، اجملتمع احمللي ، العمالء ، محاية البيئة  لذلك  أربعةيتكون هذا احملور من 
 سوف نتطرق لالتساق الداخلي لكل بعد على حدة : 

 ق الداخلي لبعد املوارد البشرية :االتسا 

 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات بعد املوارد البشرية  IV – 05يبني اجلدول 

 لفقرات بعد املوارد البشرية: معامالت االرتباط IV – 05جدول رقم 

 sigمستوى الداللة االحصائية  Rمعامل االرتباط  رقم الفقرة
1 0.224 0.053 
2 0.559 0.000 
3 0.567 0.000 
4 0.565 0.000 
5 0.576 0.000 
6 0.761 0.000 

 spssابالعتماد على  خمرجات برانمج :املصدر 

نالحظ أن مجيع فقرات بعد املوارد البشرية متناسقة مع احملور اليت تنتمي إليه ، ألن معامل ارتباط  
ن إأنه يف العموم ف إالإال الفقرة األوىل تبدو ضعيف ،  0.5كل فقرة مع احملور الذي تنتمي إليه أكرب من 

معدل مقبول ألن معدل الكلي للفقرات البعد عبارة عن عدد عشري يرتاوح بني الصفر و الواحد أما درجة  
يعترب قواي نسبيا ، كما أن مستوى معنويتها أقل من  0.5كل فقرة فهي صفر فمعامل االرتباط أكرب من 

 ملا وضعت لقياسه و مقبولة إحصائيا إلجراء الدراسة امليدانية . أي أهنا صادقة  0.05

  : االتساق الداخلي لفقرات بعد اجملتمع احمللي 

 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات بعد املوارد البشرية   IV – 06يبني اجلدول 

 لبعد اجملتمع احملليمعامالت االرتباط  :IV – 06جدول رقم 

 sigمستوى الداللة االحصائية  Rمعامل االرتباط  رقم الفقرة
7 0.770 0.000 

8 0.591 0.000 

9 0.731 0.000 

10 0.591 0.000 
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 spssابالعتماد على خمرجات برانمجاملصدر : 

تناسقة مع احملور الذي تنتمي إليه ، ألن معامل ارتباط  منالحظ أن مجيع فقرات بعد اجملتمع احمللي 
كما أن مستوى معنويتها من ، و هو معدل مقبول ،   0.5كل فقرة مع احملور الذي تنتمي إليه أكرب من 

 .حصائيا إلجراء الدراسة امليدانيةأي أهنا صادقة ملا وضعت لقياسه و مقبولة إ 0.05

  العمالءاالتساق الداخلي لبعد 

  .اجلدول التايل معامل ارتباط كل فقرة ابلدرجة الكلية للبعديبني 

 لبعد العمالء: معامالت االرتباط IV – 07جدول رقم 

 sigمستوى الداللة االحصائية  Rمعامل االرتباط  رقم الفقرة
11 0.564 0.000 

12 0.656 0.000 

13 0.794 0.000 

14 0.320 0.005 

15 0.473 0.000 

 spss: ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر

يعترب  14يف الفقرة رقم  إالإليه  نالحظ أن مجيع فقرات بعد العمالء  متسقة مع احملور الذي تنتمي
أي أهنا  0.05،يف حني ميكن اعتبار مقبول ابعتبار مستوى معنويتها أقل من  0.5اقل من  ألنهضعيف 

 إلجراء الدراسة امليدانية .صادقة ملا وضعت لقياسه و مقبولة إحصائيا 

 

 : االتساق الداخلي لبعد البيئة 

 معامل االرتباط بني فقرات بعد البيئة حملور املسؤولية االجتماعية . IV – 08 يبني اجلدول

 لبعد البيئة: معامالت االرتباط IV – 08جدول رقم 

 sigمستوى الداللة االحصائية  Rمعامل االرتباط  رقم الفقرة
16 0.624 0.000 

17 0.767 0.000 

18 0.930 0.000 

19 0.934 0.000 
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 spssابالعتماد على خمرجات برانمجاملصدر : 

الدراسة امليدانية متناسقة مع  إلجراءنالحظ أن مجيع فقرات بعد البيئة للمحور الثاين الذي وجدت 
، و هو  0.5احملور الذي تنتمي إليه ، ألن معامل ارتباط كل فقرة مع احملور الذي تنتمي إليه أكرب من 

أي أهنا صادقة ملا وضعت لقياسه و مقبولة إحصائيا  0.05معدل مقبول ، كما أن مستوى معنويتها من 
 إلجراء الدراسة امليدانية.

  املسؤولية االجتماعية ألبعادمعامل االرتباط : 

 حمور املسؤولية االجتماعية .  أبعاديبني اجلدول التايل معامل االرتباط جلميع 

 أبعادحمور املسؤولية االجتماعيةمعامالت االرتباط جلميع   :IV – 09جدول رقم 

 sigمستوى الداللة االحصائية  Rمعامل االرتباط  احملور  رقم الفقرة 
 0.000 0.687 البشريةاملوارد  1

 0.000 0.812 اجملتمع احمللي 2

 0.000 0.825 العمالء 3

 0.000 0.874 البيئة 4

 spssابالعتماد على خمرجات برانمجاملصدر : 

بعاد و البعد الكلي من األ دلكل بع االرتباطأن مجيع معامالت IV – 09يتضح لنا من اجلداول 
          ، االرتفاع يف معامالت االرتباط   (0.05)عند مستوى داللة  إحصائيامرتفعة و دالة  للمقياس 
 يعطي ثقة لقدرة املقياس على قياس املتغريات املراد قياسها . اإلحصائيةو داللتها 

 ثبات األداة  .ب

أي درج يعطي  إىلو يقصد به إىل عدم تعرض النتائج للتغري مع ظروف القياس ،الثبات  و يشري  
لتقدير ثبات أداة الدراسة  أداةاملقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها ، و أبرز طريقة قد تكون 

 Statistical Package for the Social) االجتماعيةاستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم  عند

Sciences )، اخمن خالل استخراج معامل االتساق الداخلي ألفا كرومنب(Cronbach's alpha)  ،
 ملتغريات الدراسة مث جلميع فقرات االستبيان للتأكد من مدى صحة االستبيان و اجلدول التايل يبني ذلك : 

 كرونباخ  ألفامعامل  ابستخداممعامالت الثبات حملاور أداة الدراسة  :IV – 10اجلدول رقم 
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 معامل الثبات  عدد الفقرات احملور  رقم الفقرة 
 0.531 06 املوارد البشرية 1

 0.597 04 اجملتمع احمللي 2

 0.298 05 العمالء 3

 0.840 04 البيئة 4

 0.842 19 اجملموع الكلي  5

 SPSS.18املصدر من إعداد الباحثة ابالستناد على خمرجات برانمج 

للجزء األول من احملور األول من  بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ أبنه IV – 10 يتضح من اجلدول
و للجزء الثالث من احملور األول   0.597 االستبيانو اجلزء الثاين من احملور األول من  0.531 االستبيان
احملور األول من  لألجزاءو للمجموع الكلي  0.840 االستبيانو اجلزء الرابع من احملور األول من   0.298

هذا ما يربز أن صدق و ثبات أداة القياس اجلزء األول صادقة يف ما وضعت لقياسه مبا . 0.842 االستبيان
اثبتة بدرجة جيدة ، مما يدل على استقرار املقياس و  أهناقيما تقرتب من الواحد وهذا ما يدل  أتخذ أهنا

 قة . و هذا ما ميكننا تطبيقها بثتطبيقه على نفس العينة  أعيد يف حالة عدم تناقضه مع نفسه 

 حمور األعمال اللوجيستية صدق و ثبات فقرات  2.2.2
 صدق األداة  .أ

 نشاطالنقل ، و  نشاطشراء املوارد اخلام ، و  نشاط،  أنشطةيتكون هذا احملور من ستة 

التعبئة و التغليف ، و سوف نقوم حبساب االتساق  نشاطالتوزيع و  نشاطو   اإلنتاج نشاطالتخزين ، و  
 اللوجيستية. األعمالمع حمور  األنشطةالداخلي لفقرات كل جزء على حدة مث اتساق هذه 

 شراء املوارد اخلام :  نشاطالتساق الداخلي لفقرات ا 

 شراء املواد اخلام . نشاطيبني اجلدول التايل معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات 

 لألعمالشراء املواد اخلام  نشاطلفقرات : معامالت االرتباط IV – 11جدول رقم 
 اللوجيستية

 sigمستوى الداللة االحصائية  Rمعامل االرتباط  رقم الفقرة
20 0.704 0.000 

21 0.835 0.000 
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22 0.655 0.000 

23 0.617 0.000 

 SPSS.18من إعداد الباحثة ابالستناد على خمرجات برانمج  :املصدر

و منه فهي مقبولة إحصائيا لقياس ، 0.05نالحظ أن مجيع معامالت االرتباط عند مستوى معنوية 
 قياسه  الدراسة امليدانية. إىلما وضعت 

  النقل :نشاط االتساق الداخلي لفقرات 

 فقرة من فقرات النقل . يبني اجلدول املوايل معامالت االرتباط بني كل

 النقل  نشاطلفقرات : معامالت االرتباط  IV – 12 جدول رقم

 sigمستوى الداللة االحصائية  Rمعامل االرتباط  رقم الفقرة
24 0.728 0.000 

25 0.486 0.000 

26 0.772 0.000 

27 0.546 0.000 

28 0.289 0.012 

 SPSS.18من إعداد الباحثة ابالستناد على خمرجات برانمج  :املصدر

و منه فهي مقبولة إحصائيا لقياس ، 0.05نالحظ أن مجيع معامالت االرتباط عند مستوى معنوية 
 ميكن اعتباره ضعيف . 28قرة رقم فيف ال أن إالقياسه  الدراسة امليدانية،  إىلما وضعت 

 : االتساق الداخلي لفقرات التخزين 

 يبني اجلدول املوايل معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات التخزين  .

 التخزيننشاط لفقرات معامالت االرتباط  :IV – 13جدول رقم 

 sigمستوى الداللة االحصائية  Rمعامل االرتباط  رقم الفقرة
29 0.157 0.178 

30 0.716 0.000 

31 0.856 0.000 

32 0.534 0.000 

33 0.775 0.000 

 SPSS.18من إعداد الباحثة ابالستناد على خمرجات برانمج  :املصدر
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و منه فهي مقبولة إحصائيا لقياس  ،0.05نالحظ أن مجيع معامالت االرتباط عند مستوى معنوية 
 .0.178تعترب ضعيفة دالة عند مستوى معنوية  29ابستثناء الفقرة الدراسة امليدانية. قياسه إىلما وضعت 

 الداخلي لفقرات التوزيع : االتساق 

 يبني اجلدول التايل معامالت االرتباط كل فقرة ابلدرجة الكلية للبعد التابعة له .

 اإلنتاجلفقرات نشاط : معامالت االرتباط IV – 14جدول رقم 

 sig اإلحصائيةمستوى الداللة  Rمعامل االرتباط  رقم الفقرة
34 0.537 0.000 

35 0.374 0.001 

36 0.908 0.000 

37 0.710 0.000 

 SPSS.18من إعداد الباحثة ابالستناد على خمرجات برانمج  :املصدر

 أن إال 0.05 يو كلها دالة عند مستوى معنو  0.5نالحظ أن مجيع معامالت االرتباط أكرب من 
أهنا متسقة مع  أي،  0.001و يعترب ضعيف و دالة عند مستوى معنوية  0.3معامل ارتباطها  35الفقرة 
 .حمورها 

 

 :  االتساق الداخلي لنشاط التعبئة و التغليف 

يبني اجلدول التايل معامالت االرتباط كل فقرة ابلدرجة الكلية لنشاط التعبئة و التغليف للبعد التابعة 
 .له

 التوزيعلنشاط معامالت االرتباط  :IV – 15جدول رقم 

 sigمستوى الداللة االحصائية  Rمعامل االرتباط  رقم الفقرة
38 0.536 0.000 

39 0.176 0.132 

40 0.455 0.000 

41 0.598 0.000 

 SPSS.18من إعداد الباحثة ابالستناد على خمرجات برانمج  :املصدر
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 أن إال 0.05 يو كلها دالة عند مستوى معنو  0.5نالحظ أن مجيع معامالت االرتباط أكرب من 
أهنا متسقة مع  أي،  0.132و يعترب ضعيف و دالة عند مستوى معنوية  0.1معامل ارتباطها  39الفقرة 

 حمورها .

  اللوجستية األعمالحمور  أنشطةاالتساق الداخلي جلميع: 

 لابلدرجة الكلية حو  اللوجستية األعمالحمور أنشطة  أبعاديبني اجلدول التايل معامل االرتباط 
 .اللوجستية األعمال

 لنشاط التعبئة و التغليف: معامالت االرتباط  IV – 16 رقمجدول 

 sigمستوى الداللة االحصائية  Rمعامل االرتباط  رقم الفقرة
42 0.591 0.000 

43 0.526 0.000 

44 0.802 0.000 

45 0.614 0.000 

46 0.730 0.000 

 SPSS.18من إعداد الباحثة ابالستناد على خمرجات برانمج  :املصدر

من احملور الثالث  من   األولللنشاط  بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ أبنهيتضح من اجلدول 
و للجزء الثالث من احملور األول   0.597 االستبيانو اجلزء الثاين من احملور األول من  0.531 االستبيان
احملور األول  لألجزاءو للمجموع الكلي  0.840  ستبيانالو اجلزء الرابع من احملور األول من ا  0.298

و هذا ما يربز أن صدق و ثبات أداة القياس اجلزء األول صادقة يف ما وضعت  0.842 االستبيانمن 
اثبتة بدرجة جيدة ، مما يدل على استقرار  أهناقيما تقرتب من الواحد وهذا ما يدل  أتخذ أهنالقياسه مبا 

 فس العينة و هذا ما ميكننا تطبيقها بثقة .  أعيد تطبيقه على ن أناملقياس و عدم تناقضه مع نفسه 

  اللوجيستية :االتساق الداخلي ألنشطة حماور األعمال 

يبني اجلدول التايل معامالت ارتباط كل أنشطة حمور األعمال اللوجيستية ابلدرجة الكلية للمحور 
 التابع له .

 اللوجيستية: معامالت االرتباط ألنشطة حمور األعمال IV – 17جدول رقم 

 sigمستوى الداللة االحصائية  Rمعامل االرتباط  احملور  رقم الفقرة 
 0.000 0.669 شراء املواد اخلام 1



 حتليل واقع تبين املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات املصدرة اجلزائريةالفصل الرابع: 

214 
 

 0.000 0.655 النقل 2

 0.000 0.557 التخزين 3

 0.000 0.750 االنتاج 4

 0.001 0.366 التوزيع 5

 0.000 0.714 التعبئة و التغليف 6

 .  SPSS.18إعداد الباحثة بناء على خمرجات برانمج املصدر : 

و البعد الكلي  األبعادمن  دلكل بع االرتباطيتضح لنا من اجلداول السابقة أن مجيع معامالت 
             ، االرتفاع يف معامالت االرتباط (0.05)عند مستوى داللة  إحصائياللمقياس  مرتفعة و دالة 

 يعطي ثقة لقدرة املقياس على قياس املتغريات املراد قياسها . اإلحصائيةو داللتها 

  اللوجيستية األعمالثبات مقياس 

يشري الثبات إىل إمكانية احلصول على النتائج نفسها لو أعيد تطبيق األداة على نفس األفراد و هو  
فيما يتعلق ابجلزء الثاين  IV – 18كما مت اإلشارة إليه سابقا ، و النتائج التالية تظهر لنا يف اجلدول 

 لالستمارة : 

 

 معامالت الثبات حملاور أداة الدراسة ابستخدام معامل الفا كرونباخ :IV – 18اجلدول رقم 

 معامل الثبات  عدد الفقرات احملور  رقم الفقرة 
 0.654 04 شراء املواد اخلام 1

 0.475 05 النقل 2

 0.611 05 التخزين 3

 0.290 04 االنتاج 4

 - 0.358 04 التوزيع 5

 0.631 05 التعبئة و التغليف 6

 0.759 27 اجملموع الكلي  7

  SPSS.18الباحثة ابالعتماد على خمرجات الربانمج  إعدادمن املصدر : 
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ا مور الثالث صادقة فيحملو الثبات  أن أداة القياس  صدقو يستخلص من النتائج اختبار ال  
 إاللتكون أداة قياس مناسبة و فاعلة هلذه الدراسة ، يؤهلهاوضعت لقياسه ، كما أهنا اثبتة بدرجة جيدة مما 

 ها يفتعطأثبات النتائج اليت  ، ما يعين عدمن النتيجة  سالبة ملقياس ألفاكرونباخإأن  يف اجلزء اخلامس ف
مرة أخرى على مستوى نفس حمل الدراسة ، أما البقية فتعطي نتائج متشاهبة ، و ابلتايل  االعمل هب حالة

 ميكن تطبيقها . 

  ور متطلبات الدخول  لألسواق  الدوليةحمل  األداةصدق   2.2.3

يتكون هذا احملور من سبعة عناصر ، هي عنصر الكفاءة ، التكلفة ، حتقيق اجلودة ، اإلبداع و 
و سوف نقوم حبساب ، اإلجراءات اجلبائية و القانونية ، اإلجراءات اجلمركية ، تكوين الشراكةالتطوير ، 

االتساق الداخلي لفقرات كل مطلب  على حدة مث اتساق  هذه العناصر مع حمور متطلبات الدخول 
 لألسواق الدولية.

 : االتساق الداخلي لفقرات مطلب الكفاءة 

 معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات مطلب الكفاءة و الدرجة الكلية. يبني اجلدول املوايل

 

 

 ملطلب الكفاءة: معامالت االرتباط IV – 19جدول رقم 

 sigمستوى الداللة االحصائية  Rمعامل االرتباط  رقم الفقرة
47 0.612 0.000 

48 0.819 0.000 

49 0.766 0.000 

50 0.901 0.000 

  SPSS.18الباحثة ابالعتماد على خمرجات الربانمج  إعدادمن  املصدر :

 إحصائياو منه فهي مقبولة  0.05نالحظ أن مجيع معامالت االرتباط دالة عند مستوى معنوية 
 لقياس ما وضعت لقياسه الدراسة امليدانية .

  طلب التكلفة :ملاالتساق الداخلي 
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فقرات مطلب التكلفة و الدرجة الكلية  معامالت االرتباط كل فقرة من IV – 20يبني اجلدول 
 التابعة له .

 

 لفقرات مطلب التكلفة : معامالت االرتباط IV – 20جدول رقم 

 sigمستوى الداللة االحصائية  Rمعامل االرتباط  رقم الفقرة
51 0.392 0.001 

52 0150 0.198 

53 0.795 0.000 

54 0.800 0.000 

  SPSS.18من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات الربانمج املصدر : 

 إحصائياو منه فهي مقبولة  0.05نالحظ أن مجيع معامالت االرتباط دالة عند مستوى معنوية 
 لقياس ما وضعت لقياسه الدراسة امليدانية .

 االتساق الداخلي لفقرات مطلب حتقيق اجلودة 

كل فقرة  من فقرات مطلب حتقيق اجلودة مع الدرجة الكلية يبني اجلدول التايل معامالت ارتباط  
 التابعة له.

 حتقيق اجلودة  ملطلب معامالت االرتباط  :IV – 21جدول رقم 

 sigاإلحصائيةمستوى الداللة  Rمعامل االرتباط  رقم الفقرة
55 0.533 0.000 

56 0.661 0.000 

57 0.636 0.000 

58 0.678 0.000 

59 0.681 0.000 

60 0.631 0.000 

61 0.815 0.000 

62 0.851 0.000 

63 0.409 0.000 

  SPSS.18من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات الربانمج املصدر : 
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 إحصائياو منه فهي مقبولة  0.05نالحظ أن مجيع معامالت االرتباط دالة عند مستوى معنوية 
 لقياس ما وضعت لقياسه الدراسة امليدانية .

  و التطوير اإلبداعاالتساق الداخلي لفقرات مطلب: 

 لدرجة الكلية ملطلب التابعة له .لبني اجلدول التايل معامالت ارتباط كل فقرة 

 و التطوير  ملطلب اإلبداع: معامالت االرتباط IV – 22جدول رقم 

 sigمستوى الداللة االحصائية  Rمعامل االرتباط  رقم الفقرة
64 0.596 0.000 

65 0.344 0.003 

66 0.767 0.000 

67 0.105- 0.368 

68 0.285 0.013 

  SPSS.18من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات الربانمج املصدر : 

 إحصائياو منه فهي مقبولة  0.05نالحظ أن مجيع معامالت االرتباط دالة عند مستوى معنوية 
سجلت ارتباطا ضعيف نتيجته  67لقياس ما وضعت لقياسه الدراسة امليدانية، إال أن يف الفقرة رقم 

تسجيل نتيجة سالبة و هذا ما يدل إن أعيد توزيع االستبيان على نفس العينة فال أنخذ الفقرة بعني 
 االعتبار .

  اجلبائية و القانونية : اإلجراءاتاالتساق الداخلي لفقرات مطلب 

 لدرجة الكلية ملطلب التابعة له .لمعامالت ارتباط كل فقرة   IV – 23اجلدول  بني

 اجلبائية و القانونية   : معامالت االرتباط ملطلب اإلجراءات IV – 23 ل رقمجدو 

 sigمستوى الداللة االحصائية  Rمعامل االرتباط  رقم الفقرة
69 0.821 0.000 

70 0.768 0.000 

71 0.715 0.000 

72 0.818 0.000 

  SPSS.18: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات الربانمج  ملصدرا
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 إحصائياو منه فهي مقبولة  0.05نالحظ أن مجيع معامالت االرتباط دالة عند مستوى معنوية 
 لقياس ما وضعت لقياسه الدراسة امليدانية.

 : االتساق الداخلي ملطلب اإلجراءات اجلمركية 

 معامالت ارتباط كل فقرة الدرجة الكلية ملطلب التابعة له .  IV – 24بني اجلدول 

 اجلمركية ملطلب اإلجراءاتلفقرات  : معامالت االرتباط IV – 24 جدول رقم

 sigمستوى الداللة االحصائية  Rمعامل االرتباط  رقم الفقرة
73 0.722 0.000 

74 0.684 0.000 

75 0.643 0.000 

76 0.756 0.000 

77 0.670 0.000 

  SPSS.18: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات الربانمج  املصدر

 إحصائياو منه فهي مقبولة  0.05نالحظ أن مجيع معامالت االرتباط دالة عند مستوى معنوية 
 لقياس ما وضعت لقياسه الدراسة امليدانية.

 :االتساق الداخلي ملطلب تكوين الشراكة 

 معامالت ارتباط كل فقرة الدرجة الكلية ملطلب التابعة له . IV – 25 بني اجلدول

 كسب مزيد من الشراكات   لفقرات مطلب معامالت االرتباط  :IV – 25جدول رقم 

 sigمستوى الداللة االحصائية  Rمعامل االرتباط  رقم الفقرة
78 0.767 0.000 

79 0.772 0.000 

80 0.719 0.000 

81 0.659 0.000 

  SPSS.18: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات الربانمج املصدر 

 إحصائياو منه فهي مقبولة  0.05نالحظ أن مجيع معامالت االرتباط دالة عند مستوى معنوية 
 لقياس ما وضعت لقياسه الدراسة امليدانية.

 :  االتساق الداخلي ألنشطة حماور متطلبات الدخول لألسواق الدولية 
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  .معامالت ارتباط كل أنشطة حمور األعمال اللوجيستية IV – 26يبني اجلدول 

 متطلبات الدخول لألسواق الدولية معامالت االرتباط جلميع   :IV – 26اجلدول رقم 

 sigمستوى الداللة االحصائية  Rمعامل االرتباط  احملور  رقم الفقرة 
 0.000 0.505 الكفاءة 1

 0.000 0.462 التكلفة 2

 0.000 0.720 حتقيق اجلودة 3

 0.000 0.672 اإلبداع و التطوير 4

 0.000 0.518 اإلجراءات اجلبائية و القانونية 5

 0.000 0.469 اإلجراءات اجلمركية 6

 0.000 0.586 تكوين الشراكة  7

 .  SPSS.18إعداد الباحثة بناء على خمرجات برانمج املصدر : 

و البعد الكلي  األبعادلكل بعد من  االرتباطيتضح لنا من اجلداول السابقة أن مجيع معامالت 
و           ، االرتفاع يف معامالت االرتباط  (0.05)عند مستوى داللة  إحصائياللمقياس  مرتفعة و دالة 

 . يعطي ثقة لقدرة املقياس على قياس املتغريات املراد قياسها اإلحصائيةداللتها 

 

   حمور متطلبات الدخول لألسواق الدولية ثبات املقياس 

يشري الثبات إىل إمكانية احلصول على النتائج نفسها لو أعيد تطبيق األداة على نفس األفراد و هو  
كما مت اإلشارة إليه سابقا ، و النتائج التالية تظهر لنا يف اجلدول املوايل فيما يتعلق ابجلزء الثاين لالستمارة 

 : 

 معامالت الثبات حملاور أداة الدراسة ابستخدام معامل الفا كرونباخ : IV  – 27اجلدول رقم

 معامل الثبات  عدد الفقرات احملور  رقم الفقرة 
 0.787 04 الكفاءة 1

 0.280 04 التكلفة 2

 0.830 09 حتقيق اجلودة 3
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 0.053 05 اإلبداع و التطوير 4

 0.781 04 القانونيةاإلجراءات اجلبائية و   5

 0.726 05 اإلجراءات اجلمركية 6

 0.690 04 تكوين الشراكة 7

 0.681 35 اجملموع الكلي  8

   SPSS.18: إعداد الباحثة بناء على خمرجات برانمج  املصدر

 االستبيانللجزء األول من احملور الرابع من  بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ أبنهيتضح من اجلدول 
0.787. 

و   0.830و للجزء الثالث من احملور الرابع    0.280 االستبيانو اجلزء الثاين من احملور الرابع من  
 . 0.053من اإلستبيانة  الرابعاجلزء الرابع من احملور 

و اجلزء السادس من احملور الرابع من . 0.781 االستبيانواجلزء اخلامس من احملور الرابع من 
احملور  لألجزاءللمجموع الكلي  0.690 االستبيانو اجلزء السابع من احملور الرابع  من  0.726 االستبيان

 .0.681من االستبيانة لرابع ا

 أهناو هذا ما يربز أن صدق و ثبات أداة القياس اجلزء األول صادقة يف ما وضعت لقياسه مبا  
مما يدل على استقرار املقياس و عدم  اثبتة بدرجة جيدة ، أهناقيما تقرتب من الواحد وهذا ما يدل  أتخذ

 .أعيد تطبيقه على نفس العينة و هذا ما ميكننا تطبيقها بثقة إنتناقضه مع نفسه 

 حتليل و معاجلة بياانت الدراسة امليدانية  2.3

  عرض و حتليل بياانت حمور املسؤولية االجتماعية  2.3.1

مدى تشتت  إبرازمستوى تطبيق كل من متغري املسؤولية االجتماعية .مع IV – 28يبني اجلدول 
 .الفروق بينها يف متغريات الدراسةمفردات عينة الدراسة عن الوسط احلسايب و معرفة  إجاابت

ابستخدام مقاييس التشتت و النزعة املركزية ، كاملتوسط احلسايب و الوسيط و االحنراف املعياري و 
 ا من أجل توضيح خصائص متغريات الدراسة .اليت مت استخدامه

املسؤولية  ملعرفة مستوى تطبيق كل من متغري : مت استخدام املتوسط احلسايب كطريقة املتوسط احلسايب .أ
الدولية ، حيث  لألسواق، و حتقيق ملتطلبات الدخول  اللوجستية األعمالاالجتماعية ، و حتقيق استدامة 

مبحايد  لإلجابة 3لغري موافق ، و الدرجة  2بغري موافق بشدة و الدرجة  لإلجابة1مبا أنه مت إعطاء الدرجة 
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ن معرفة مستوى تطبيق كل من املسؤولية إملوافق بشدة ، ف 5مبوافق ، و الدرجة  لإلجابة 4، و الدرجة 
 : IV – 28، تتم وفق اجلدول الدولية األسواقو حتقيق متطلبات  األعمالاالجتماعية و استدامة 

 وسط احلسايبمقياس حتليل ال :IV – 28اجلدول 

 مستوى التطبيق الوسط احلسايب
 غري موافق متاما 1.79 إىل 1 من
 غري موافق 2.59 إىل 1.80 من
 حمايد 3.39 إىل 2.60 من
 موافق 4.19 إىل 3.40  من
 موافق متاما 5.00 إىل 4.20من 

 .  SPSS.18: إعداد الباحثة بناء على خمرجات برانمج  املصدر

 االحنراف املعياري : .ب

عينة الدراسة عن الوسط احلسايب ، و معرفة الفروق ل األفراد إجاابتيسمح مبعرفة مدى تشتت 
 .  فيما بينها يف متغريات الدراسة

 

 معامل التحديد  .ج

              ،  اللوجستيةمن أجل معرفة  درجة العالقة بني متغري املسؤولية االجتماعية مع األعمال 
 و عالقتها ابلدخول لألسواق الدولية . 

 البسيط:اخلطي  حتليل االحندار. د

حيث مت االعتماد على منوذج االحندار اخلطي الوسيط من أجل معرفة و دراسة طبيعة العالقة بني 
الدولية  لألسواقو املتغري الدخول  اللوجستية األعمالو املتغري التابع االجتماعية املتغري املستقل املسؤولية 

يف املؤسسات املصدرة اجلزائرية اليت تنشط خارج احملروقات ، و توضيع العالقة بينهما يف شكل معادلة 
معامل االرتباط الذي يقيس قوة  إجياد، و  sigة لقيمة مستوى الدال إجيادخط بسيط ، من خالل  راحندا

نتيجة التباين احلاصل احلاصل يف املتغري التابع  التباينيقيس مقدار  يالعالقة ، و مربع معامل االرتباط الذ
 يف املتغري املستقل و هو ما يعطي قدرة تفسريية للنموذج .
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 حتليل االحندار املتعدد:. هـ

املسؤولية  أبعادبعد من  أيمتغريات جزئية هبدف معرفة يف  إىلو ذلك من خالل تقسيم كل متغري 
 .متطلبات الدخول لألسواق الدوليةاللوجيستية و تؤثر على   األعمالاالجتماعية تؤثر يف 

   ملسؤولية االجتماعية :حملور اعرض و حتليل بياانت 

خصص هذا اجلزء الستقصاء واقع ممارسات املسؤولية االجتماعية ابملؤسسات املصدرة حمل الدراسة 
 تمع احمللي ، العمالء ، البيئة.امليدانية و مت تقسيمه إىل أربعة أبعاد هي : املوارد البشرية ، اجمل

 عرض و حتليل فقرات بعد املوارد البشرية :  .أ

يتضمن اجلدول  دراسة البعد من خالل دراسة ستة فقرات تبني إجاابت مفردات عينة الدراسة 
 عنها.

 

 

 

 

 االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة لرقماا
   جمال املوارد البشرية

برامج تكوينية  تقوم مؤسستنا إبعداد 1
لتدريب و تطوير العمال كحق هلم مما يعزز  

 كفاءة املنظمة بتخصيص ميزانية لذلك  .

4.64 0.48 

تقوم مؤسستنا إبعداد برامج لتحسني  2
 األمراضنوعية احلياة للعمال و مكافحة 

 املهنية .

4.59 0.59 

 0.57 4.56تركز املؤسسة على توفري بيئة عمل  3
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 حليل اإلحصائي ملدى التزام املؤسسات جتاه املوارد البشريةت: نتائج ال IV – 29 اجلدول

 . الناجتة عن حتليل البياانت امليدانية spss: ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر 

خالل الوقوف على نتائج التحليل اخلاص مبدى تطبيق املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات من 
 1مفردات عينة الدراسة حول الفقرة  إلجاابتنه يتضح لنا أنه قد بلغ املتوسط احلسايب إاملصدرة اجلزائرية  ف

مما "  0.48ب "  و هو مستوى تطبيق يتوافق مبستوى تطبيق جيد مع احنراف معياري مقبول 4.64القيمة 
برامج  أبعدادتقوم  أهناالعينة على  آراءيدل على جتانس عينة الدراسة ، مما يعين وجود اتفاق شبه كلي بني 
 تكوينية لتدريب و تطوير العمال من خالل ختصيص ميزاين لذلك .

و هو مستوى تطبيق جيد جدا مع  4.59ن املتوسط احلسايب فقد بلغ إف "2"ابلنسبة للفقرة 
عينة الدراسة ، و هذا مما يعين أن معظم  إجاابتمما يدل على جتانس  "0.59" احنراف معياري قدر ب 

و مكافحة  برامج لتحسني نوعية احلياة للعمال إبعدادن شركته تقوم أب ااقرو  اإلجاابتاجمليبني على 
 املهنية . األمراض

و هو مستوى تطبيق قوي مع احنراف معياري قدر ب  4.56 قيمة" 3"بلغ املتوسط احلسايب للفقرة 
ة متجانسة مما يعين أن مجيع اجمليبني على هذه سكل عينة الدرا  إجاابتمما يدل على أن " 0.57"

مني املعدات الضرورية مؤسستهم تركز على توفري بيئة عمل سليمة و آمنة من خالل أت ناقروا أب اإلجاابت
تعمل على محاية  أحذيةوجود  وو حلماية العاملني من )مالبس وقائية من املواد الكيميائية ، الزجاج ، 

سالمة تتناسب مع املادة  أدواتالعامل تناسب املادة اليت يتعامل هبا ، كما تعمل على توفري نظارات و 
 اخلطرة . األولية

املعدات سليمة و امنة من خالل اتمني 
الضرورية حلماية العاملني  ) مالبس واقية ، 

 احذية ، نظارات ،و ادوات السالمة (
4 

 
املؤسسة تعمل على املساواة بني 
الرجل و املرأة يف دفع االجور لنفس املنصب 

 و لنفس الكفاءة .

4.52 0.60 

املؤسسة تقوم بتامني فرص متكافئة  5
 للمرتشحني لشغل الوظائف .

4.47 0.58 

تقوم مؤسستنا  إبعداد جلان  6
 متخصصة ملقابلة املرتشحني و انتقائهم . 

3.68 1.26 
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و هذا    0.60معياري قدر ب  احنراف" مع  4.52" توسط احلسايب فقد بلغ فيها امل" 4الفقرة " 
من  دل أن مجيع اجمليبني على االستبيان يقرون أبن مؤسستهم تعمل على املساواة بني الرجل و املرأةما ي

 املدفوعة لنفس املنصب و لنفس الكفاءة . األجورحيث 

مني أاالستبيان أقروا أن مؤسستهم تقوم بت إجاابتفنجد أن مجيع اجمليبني على " 5للفقرة " ابلنسبة
نسبة  و هي    4.47فرص متكافئة للمرتشحني لشغل الوظائف من خالل تسجيل املتوسط احلسايب قيمة 

  "0.58قوية مع احنراف معياري قدر ب" 

نسبة متوسطة مما  هو هذ 1.26مع احنراف معياري  3.68" 6بلغ املتوسط احلسايب يف الفقرة "
جلان متخصصة ملقابلة  إبعدادمتوسط املؤسسات املصدرة يف اجلزائر للعينات املدروسة تلتزم  أن  تدل

 املرتشحني عند انتقائهم .

 حتليل فقرات بعد اجملتمع احمللي : .ب

 : هلا اإلحصائيالتحليل   اجلدول التايل إذ يبني فقرات  أربعةيتضمن هذا البعد على 

 

 

 

 

 بعد اجملتمع احملليحتليل فقرات :  IV – 30 اجلدول

 االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة الرقم
   اجملتمع احمللي

املؤسسة تقوم بتوظيف ذوي االحتياجات  7
 اخلاصة.

2.73 1.32 

تقوم املؤسسات بتقدمي مسامهات خريية  من  8
األرابح و خاصة يف عملية املسامهة يف تطوير 
املنشآت القاعدية ) مدارس ، مراكز صحية ، مراكز 

 تدريب الشباب ، نوادي ترفيه(. 

3.43 1.09 
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العام و توجهاته  ابلرأيتقوم املؤسسة ابالهتمام  9
 و اقرتاحاته. 

3.80 1.08 

العامة يف املؤسسة يتميز  قسم العالقات 10
 ابالستقاللية و عدم االحنياز لتربير أخطاء املؤسسة.

3.65 1.10 

 الناجتة عن حتليل البياانت امليدانية . spssابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر : 

هناك تنازع يف  أنلفقرات بعد اجملتمع مستوايت متوسطة مما يدل املتوسطات احلسابية بلغت معظم 
 جند :  إذصر هذا البعد ، احول تطبيق عن األفراد تجاابإ

و    و هو مستوى ضعيف ،  1.32معياري قدره فابحنرا 2.73" 7بلغ املتوسط احلسايب للفقرة "
نه ال يوجد اتفاق كلي حول تطبيق هذا البعد مما تعتربه بعض املؤسسات معرقال لنشاطها يف أهذا يدل 

العامل على غرار بعض  إعاقةال متلك معدات تناسب طبيعة  ألنهحالة توظيف ذوي االحتياجات 
من جمموع العمال و تقوم بتوظيفهم يف   %5من نسبة  أتخذعليها حيث  إلزامه تعتربه إناملؤسسات ف

 .  إداريةمناصب 

و هو مستوى متوسط وهذا يدل  1.09ابحنراف معياري  3.43" 8"بلغ املتوسط احلسايب للفقرة 
االستبيان اقروا على أن مؤسستهم  ألسئلةعينة الدراسة ، يعين أن نصف املستوجبني  إجاابتعلى جتانس 

و ختتلف هذه املسامهة ، فمنها ما تقدمه مبنتجات تساهم يف  األرابحتقوم بتقدمي مسامهات خريية من 
اليت  األخرىت يف شكل قفة رمضان و غريها من املسامها إعطائهم أوالعائالت الفقرية يف رمضان ،  إفطار

 اجملتمع احمللي . إمناء إىلهتدف 

 أيضاو هو مستوى  1.08مع احنراف معياري  3.80فقد بلغ فيها املتوسط احلسايب  "9"  الفقرة
العام و توجهاته و اقرتاحاته يعين أن نصف  ابلرأيمتوسط من انحية التزام املؤسسات ابالهتمام 

 مؤسستهم تلتزم بذلك . أناملستوجبني اقروا 

نه بلغ أمما يعين  1.10مع احنراف معياري  3.65فقد بلغ فيها املتوسط احلسايب  "10"أما يف الفقرة 
ن قسم العالقات العامة يف مؤسستهم  تتميز أب اقروا االستبيان أسئلةنصف اجمليبني على  أناملتوسط و 

 . املؤسسةابالستقاللية و عدم االحنياز لتربير أخطاء 

 حتليل فقرات بعد العمالء :ج . 
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يتضمن هذا البعد مخسة فقرات نبني من خالهلا أجابت مفردات عينة الدراسة عنها يف اجلدول 
 التايل :

 : مستوى االلتزام ابلعمالء يف مؤسسات الدراسة  IV – 31 اجلدول

 االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة الرقم
   العمالء

املؤسسة ملزمة أمام عمالئها بتقدمي معلومات  11
 عن سالمة املنتج . 

4.45 0.70 

تقوم مؤسستنا ابالهتمام حبق االختيار لدى  12
يف  املستهلك و عدم اللجوء إىل احتكار السلعة

 السوق.

4.52 0.50 

مؤسستنا تقوم إبعداد محالت توعية  13
االستفادة للمستهلكني بكيفية اقتناء السلع و كيفية 

 منها و خاصة لألطفال .

3.81 1.05 

نقوم مبراعاة بعض الشرائح االجتماعية عند  14
، ) الطالب  تسعري منتجاتنا لذوي الدخل احملدود

 (. ملعاقني ، ذوي االحتياجات اخلاصةا

3.15 1.23 

نقوم مبتابعة الوسطاء من انحية عدم اإلضرار  15
 ابملستهلك و مسعة املؤسسة .

3.99 1.26 

 . الناجتة عن حتليل البياانت امليدانية spssابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر : 

 نستنتج من اجلدول السابق مايلي :

و هو مستوى جيد مع احنراف معياري قدر ب  4.45" 11"للفقرة بلغ املتوسط احلسايب 
تقدمي بن مؤسساهتم ملزمة أمام عمالئها عينة الدراسة اقروا أب أفراد، و هذا يعين أن معظم  "0.70"

 معلومات عن سالمة املنتج .

مما يعين أن معظم  0.50قدره معياري  احنرافمع  4.52بلغ املتوسط احلسايب  12الفقرة "
 .احتكار سلعة يف السوق إىلاملؤسسات تقوم ابالهتمام حبق االختيار لدى املستهلك و عدم اللجوء 
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يبني على يعين أن اجمل 1.05مع احنراف معياري  3.81" 13"بلغ املتوسط احلسايب يف الفقرة 
محالت توعية للمستهلكني بكيفية اقتناء السلع  إبعدادمتفقني على أن  املؤسسات املصدرة تلتزم  االستبيان

 . ابألطفالو كيفية االستفادة منها و خاصة املنتجات املتعلقة 

و هذا ما يدل وجود  1.23مع احنراف معياري  3.15لغ املتوسط احلسايب فيها اليت ب 14الفقرة 
تقوم مبراعاة بعض الشرائح االجتماعية عند تسعري  االستبياننه مؤسسات اجمليبني على أاتفاق على 

 وي الدخل احملدود .ذمنتجاهتا ل

 أنو هذا مستوى متوسط مما يعين  1.26مع احنراف معياري  3.99" 15"ايب للفقرة ساملتوسط احل
ستهلك و مسعة ملاب اإلضرارن مؤسستهم تقوم مبتابعة الوسطاء من انحية عدم اقروا أب االستبياناجمليبني على 

 املؤسسة .

 حتليل فقرات بعد البيئة:د. 

 IVت مفردات عينة الدراسة عنها يف اجلدول جاابإيتضمن هذا البعد مخسة فقرات نبني من خالهلا 

– 32  : 

 

 

 

 

 

 يف مؤسسات الدراسة ابلبيئة: مستوى االلتزام   IV – 32 اجلدول

 االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة الرقم
   البيئة

نقوم بتكثيف جهودان للحد من التسبب  16
 يف التلوث البيئي للماء و اهلواء و الرتبة .

4.16 1.14 

نقوم ابلتخلص من خملفات اإلنتاج بشكل  17
 علمي . 

4.07 1.23 
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نقوم بتمويل برامج مهتمة بعمليات جتميل  18
 البيئة .

3.47 1.39 

تساهم املؤسسة حبمالت توعوية للحفاظ  19
على البيئة و ترشيد استغالل املوارد للمستهلكني 

 ) من خالل املنتج(.

3.32 1.40 

 الناجتة عن حتليل البياانت امليدانية . spssابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر : 

ذو مستوى جيد مل املتوسط احلسايب لفقرات بعد البيئة جم أن،  أعاله نستنتج من اجلدول املذكور
اليت توم  األنشطةو متوسط مما يعين أن جمل مؤسسات اليت تنشط يف اجلزائر تلتزم ابحرتام بيئتها انطالقا من 

 : نوضح ذلك فيما يلي  أنميكن  إذ، برعايتها

و هو مستوى جيد ، مما يعين  1.14مع احنراف معياري  4.16نتيجة تسجيل متوسط حسايب قدره 
أن جممل املؤسسات تلتزم بتكثيف جهودان للحد من التسبب يف التلوث البيئي للماء و اهلواء و الرتبة ،  

 ستبيانة.اجملموعة اجمليبة على اإل نتيجة  إقرارهذا النتيجة 

و هو مستوى جيد ، مما يعين  1.23مع احنراف معياري  4.07" 17"بلغ املتوسط احلسايب للفقرة 
أن اجمليبني على أسئلة االستبيانة أقروا أن هناك اتفاق شبه كلي أبن املؤسسات تقوم ابلتخلص من خملفات 

 بشكل علمي . اإلنتاج

و هو مستوى متوسط ، نتيجة  1.39مع احنراف معياري  3.47" 18"بلغ املتوسط احلسايب للفقرة 
املصدرة اجلزائرية نقوم بتمويل الربامج املهتمة بعمليات جتميل البيئة  تالعينة ، على أن املؤسسا أراء  إلقرار

. 

، أي 1.40و هو مستوى متوسط مع احنراف معياري  3.32قدر ب  19املتوسط احلسايب للفقرة 
للحفاظ على البيئة و ترشيد  توعيةوجود اتفاق شبه كلي أن املؤسسات املصدرة اجلزائرية تساهم حبمالت 

 استغالل املوارد للمستهلكني ) من خالل املنتج(.

 اللوجيستية :عمال اال عرض و حتليل بياانت احملور الثالث  من االستبيان اخلاص .22.3

خصص هذا اجلزء الستقصاء طبيعة عمل األعمال اللوجيستية  ابملؤسسات املصدرة حمل الدراسة 
امليدانية و مت تقسيمه إىل ستة  أنشطة  هي : شراء املواد اخلام ، النقل ، التخزين ، اإلنتاج ، التوزيع ، 

 التعبئة و التغليف .
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 م  :عرض و حتليل فقرات نشاط شراء املواد اخلا .أ

يعرض اجلدول التايل دراسة فقرات نشاط شراء املواد اخلام من خالل جممل اجياابت  و أراء العينة 
 قيد الدراسة :

 : مدى االلتزام بعناصر املسؤولية االجتماعية يف عملية شراء املواد اخلام  IV – 33 اجلدول

 االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة الرقم
 0.80 3.84 اخلامشراء املواد 

20 
حترص مؤسستنا على شراء و اقتناء  مواد 
ميكن إعادة تدويرها ) الورق ، البالستيك األملنيوم 

.) 

3.48 1.40 

21 
مؤسستنا تلتزم بشراء مواد مستوحات من 

 . ة و ال تكون هلا أي خملفات مضرةالطبيع
3.59 1.26 

22 
مراعاة أهداف احلكومة يف التخفيض من 

 و االعتماد على موارد حملية .الواردات 
4.19 0.90 

23 
مؤسستنا تركز يف عملية شرائها من موردين 

 يراعون احملافظة على البيئة .
4.13 0.93 

 الناجتة عن حتليل البياانت امليدانية . spssابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر : 

 مايلي :  IV – 33نستنتج من اجلدول 

،إذ و هو مستوى متوسط 1.40مع احنراف معياري  3.48"  20بلغ املتوسط احلسايب للفقرة  
ن هناك مؤسسات تدويرها أل إعادةرص مؤسسات العينة املدروسة على شراء و اقتناء مواد ميكن حت

 على غرار بعض املؤسسات تعترب هذا مكسب هلا . األوليةاد و تستدعي شراء دورية للم

و هو مستوى متوسط اللتزام  1.26مع احنراف معياري  3.59"  21" رة قاحلسايب للفبلغ املتوسط 
املؤسسات املدروسة بشراء مواد مستوحات من الطبيعة و ال تكون هلا أي خملفات مضرة ألن هذا خيتلف 

  0.90مع احنراف معياري قدر ب  (4.19)22حسب طبيعة نشاط املؤسسة .بلغ املتوسط احلسايب للفقرة 
هو مستوى جيد ملراعاة املؤسسات ألهداف احلكومة يف التخفيض من الواردات ، فمعظم املؤسسات و 

من  أوليةمواد  إىلجأ لحملية ، إال يف حاالت معينة تمن املواد اخلام  اإلنتاج مستلزماتتلجأ على اقتناء 
مع احنراف  4.13"  23خارج الوطن و هذا يف حالة عدم توفرها حمليا .بلغ املتوسط احلسايب للفقرة 
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شبه كلي ألراء العينة حول تركيز عملية  ق، و هو مستوى جيد ، يعين هناك إتفا 0.93معياري قدر ب 
 من موردين يراعون احملافظة على البيئة. األوليةشراء املواد 

 عرض و حتليل فقرات نشاط النقل   : .ب

و أراء   إجاابتدراسة مخسة فقرات نشاط النقل  من خالل جممل   IV – 34يعرض اجلدول 
 العينة قيد الدراسة :

 نشاط النقل : مدى االلتزام بعناصر املسؤولية االجتماعية يف   IV – 34 اجلدول

 االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة الرقم
 0.60 3.69 النقل

تسعى مؤسستنا إىل استعمال وسائل نقل  ذو  24
 منخفض على البيئة .  أتثري

3.35 1.14 

 0.78 4.21 تقوم مؤسستنا بتحمل خملفات النقل اخلاصة هبا . 25

ال تسمح  أوقاتمؤسستنا تلتزم بنقل منتجاهتا يف  26
 . تعرقل عملية السري أوضجيج  أي إبحداث

3.25 1.21 

تلتزم مؤسستنا بتجنب املرور بكافة املناطق اليت  27
 أضرارا فيها . إحداثتتوقع 

3.95 0.97 

مؤسستنا متتلك عدة وسائل نقل و هذا لتناسب  28
 طبيعة كل منتج.

3.69 1.13 

 . الناجتة عن حتليل البياانت امليدانية spssابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر : 

 التخزين   :عرض و حتليل فقرات نشاط  .ج

من خالل جممل إجاابت و أراء العينة  دراسة مخسة فقرات نشاط النقل IV – 35يعرض اجلدول 
 الدراسة : قيد

 : مدى االلتزام بعناصر املسؤولية االجتماعية يف نشاط التخزين IV – 35اجلدول 

 االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة الرقم
 0.56 4.32 التخزين

 .08 4.29تعدد يف املخازن ليناسب طبيعة كل منتوج هناك  29
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. 

30 
السالمة يف املخازن  إجراءاتمؤسستنا تدقق يف 

 و مستودعات املواد سريعة االلتهاب و اخلطرية . 
4.44 0.87 

 1.13 4.08 التقليص  من فرتة ختزين املنتجات اخلطرة . 31

32 
و      مؤسستنا تقوم ابملراقبة الدورية لسالمة

 استخدام املواد املخزنة . أمان
4.44 0.70 

33 
تلتزم مؤسستنا بتخزين منتجاهتا اخلطرة بعيدا 

 عن اجملمعات السكنية. 
4.33 0.90 

 الناجتة عن حتليل البياانت امليدانية . spssابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر : 

 جند : االستبيانلبياانت  اإلحصائيمن خالل الوقوف على النتائج اليت حتصل عليها التحليل 

النظري  و يتبني من القيم املتحصل عليها انه وجود احلسايب غلب الفقرات فاقت املتوسط أن إ
اتفاق شبه كلي بني آراء العينة املدروسة على التزام املؤسسات يف عملية التخزين ابلبعد البيئي و هو أهم 

ختزينها ، من خالل قيامها بتعدد املخازن ليناسب طبيعة كل تلتزم به يف عمليات  أنبعد على املؤسسات 
و و اخلطرية  االلتهابمنتوج ، و التدقيق يف إجراءات السالمة يف املخازن و مستودعات املواد سريعة 

التقليص من فرتة ختزين املنتجات اخلطرة ، و التزام املؤسسات ابملراقبة الدورية لسالمة و آمان استخدام 
تلتزم املؤسسات ابحرتام اجملتمع اخلارجي من خالل ختزين منتجاهتا اخلطرة بعيدا  أيضااملواد املخزنة ، و 

 عمن اجملمعات السكنية .

 :عرض و حتليل فقرات نشاط اإلنتاج     .د

               من خالل جممل إجاابت  دراسة مخسة فقرات نشاط النقل IV – 36يعرض اجلدول 
 و أراء العينة قيد الدراسة :

 اإلنتاجمدى االلتزام بعناصر املسؤولية االجتماعية يف نشاط  :IV – 36اجلدول 

 االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة الرقم
 0.53 4.04 اإلنتاج

34 
تركز مؤسستنا يف تصميم منتجاهتا  و 
خدماهتا  على مدى صالحيتها لالستهالك و 

4.30 0.75 
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 . األوليةنوعية املواد 

35 
ال يثري  إنتاجمؤسستنا تقوم ابختيار موقع  

 من انحية سالمة العاملني و اجملتمع.إشكاال 
4.51 0.58 

36 
العكسي  اإلمدادمؤسستنا تستعمل تقنية 

 من اجل إعادة تدوير خملفات منتجاهتا .
3.13 1.20 

37 

تلتزم مؤسستنا بسحب منتجاتنا يف حالة 
ابعادةإنتاجها  تسبيبها أي ضرر ابملستهلك و القيام

 . 

4.21 1.08 

 الناجتة عن حتليل البياانت امليدانية . spssابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر : 

 السابق مايلي :اجلدول نستنتج من 

و هو مستوى تطبيق جيد  0.75مع احنراف معياري قدره  4.30"  34بلغ املتوسط احلسايب للفقرة 
مجيع أفراد متفقة على أن مؤسستهم تركز يف تصميم منتجاهتا و خدماهتا على مدى  أراء، يعين أن 

 . األوليةصالحيتها لالستهالك و نوعية املواد 

و هو مستوى جيد يعين  0.53مع احنراف معياري قدره  4.51:  35 للفقرة"بلغ املتوسط احلسايب 
 إشكاالتال يثري  إنتاجالعينة املدروسة على أن مؤسستهم تقوم ابختيار موقع  أفراد رأيهناك اتفاق يف  أن

 من انحية سالمة العاملني و اجملتمع .

العكسي من  اإلمدادعلى تقنية  املؤسسات املصدرة استعمالاليت تقيس مدى  36يما خيص الفقرة ف
 3.13سجلت متوسط حسايب قدره  األفراد إجاابتجممل  أنتدوير خملفات منتجاهتا ، فنجد  إعادةجل أ

 يعين هم مستوى متوسط . 1.20مع احنراف معياري قدره 

وهو مستوى  1.08مع احنراف معياري قدره  " 4.21" بلغ املتوسط احلسايب فيها  37الفقرة  أما
 إبعادةات املصدرة بسحب منتجاهتا يف حالة تسببها أي  ضر ابملستهلك و القيام سجيد اللتزام املؤس

 العينة املدروسة . أفرادبه  أقرت، و هذا حسب ما  إنتاجها

 عرض و حتليل فقرات نشاط التوزيع     : .ه

من خالل جممل إجاابت  و أراء العينة  التوزيعفقرات نشاط أربعة دراسة   IV – 37يعرض اجلدول 
 قيد الدراسة :
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 : مدى االلتزام بعناصر املسؤولية االجتماعية يف نشاط التوزيع:  IV – 37 اجلدول

 االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة الرقم
 0.48 3.83 التوزيع

38 
تلتزم مؤسستنا بتوزيع منتجاهتا يف املناطق 

 النائية . 
3.93 1.08 

39 
ظاهرة التكامل  إبتباعمؤسستنا ال تقوم  

ت الصغرية آالعمودي بل تقوم بتنشيط املنش
 األخرى . 

3.70 1.06 

40 
تراعي املؤسسة اختيار مراكز البيع بعناية  

 مردود على كافة فئات اجملتمع .  إلعطاء
3.82 1.07 

41 
مؤسستنا تعتمد على قنوات توزيع قصرية 

الزائدة عن استخدام قنوات لكي ال حتمل الكلفة 
 توزيع طويلة للمستهلك .

3.88 1.13 

 الناجتة عن حتليل البياانت امليدانية . spssابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر : 

حسب النتائج اليت سجلها التحليل اإلحصائي إلجاابت األفراد حول نشاط التوزيع ، اتضح لنا ما 
 يلي : 

اقرتبت  ألهناقد بلغت جممل املتوسطات احلسابية جلميع فقرات نشاط التوزيع مستوايت متوسطة، 
مبصلحة  أكثر، مما يعين أن هناك اتفاق على أن نشاط التوزيع  يهتم "3"قيمتها من القيمة املفروضة و هي 

،  إضافية أعباءنه حيمل للمؤسسة أ، و خاصة  األخرىت آاملؤسسة ، قبل اهتمام املؤسسة مبصلحة املنش
نالحظ وجود مستوى متوسط اللتزام املؤسسات بتوزيع منتجاهتا يف املناطق النائية ، و يف  أننه ميكن أ إال

أن متوسط املؤسسات تراعي  أيضا،و جند يف عملية توزيع منتجاهتا املصنعةظاهرة التكامل العمودي  إتباع
 .مردود على كافة فئات اجملتمع  إعطاءل جأيف اختيار مراكز بيع بعناية من 

 عرض و حتليل فقرات نشاط التعبئة و التغليف  :  .و

من خالل جممل إجاابت  و أراء  التعبئة و التغليفيعرض اجلدول التايل دراسة مخسة فقرات نشاط 
 العينة قيد الدراسة :
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 التعبئة و التغليف :مدى االلتزام بعناصر املسؤولية االجتماعية يف نشاط : IV – 38اجلدول 

 االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة الرقم
 0.61 3.85 التعبئة و التغليف

تقوم مؤسستنا بتصميم عبوات ال ختل بعادات و  42
 تقاليد السوق املوجه .

3.71 1.11 

 أعلى  منتجات ذات قيمة أدائية إبنتاجتلتزم مؤسستنا  43
 من اهتمامها ابلعبوات .

3.87 1.00 

و  اإلغالقحكامية نعمل على تصميم عبوات تتسم إب 44
 . املنتج و سالمة األمنيةتتميز بتحقيقها ملتطلبات النواحي 

4.08 0.78 

تلتزم مؤسستنا بتقدمي خدمة ما بعد البيع و خاصة  45
 .التعامل مع العبوة بعد االستعمالحول كيفية 

3.55 1.04 

على سالمة املنتج تستخدم املؤسسات عبوات حتافظ  46
وضع العالمة التجارية  مع مراعاهتا للذوق و األعراف مع

 .رشادية تقدم كخدمة ما بعد البيع وتضمينها نشرات إ

4.07 0.83 

 الناجتة عن حتليل البياانت امليدانية . spssابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر : 

 يلي :حسب النتائج املوضحة يف اجلدول السابق نالحظ ما 

و مستوى متوسط اللتزام  1.11مع احنراف معياري  3.71" 42" بلغ املتوسط احلسايب للفقرة 
العينة  أفرادبه  أقرتاملؤسسات بتصميم عبوات ال ختل بعادات و تقاليد السوق املوجه ، وهذا حسب ما 

 املدروسة .

هو مستوى متوسط ، يعين  1.00مع احنراف معياري   3.87"  43"بلغ املتوسط احلسايب للفقرة 
 ابلعبوات .    أعلى  من اهتمامها منتجات ذات قيمة أدائية املؤسسات تلتزم إبنتاج أنهناك اتفاق على 

و تتميز  اإلغالقحكامية و اليت تقيس مدى التزام املؤسسات بتصميم عبوات تتسم إب "44"الفقرة 
مع احنراف  4.08د بلغ فيها املتوسط احلسايب و سالمة املنتج .فق األمنيةبتحقيقها ملتطلبات النواحي 

من جودة عبواهتا قبل طرح منتجاهتا يف  تتأكدن معظم املؤسسات و هو مستوى جيد أل 0.78معياري 
 . األسواق
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اللتزام و هو مستوى متوسط  1.04مع احنراف معياري  3.55" 45بلغ املتوسط احلسايب للفقرة 
 املصدرة بتقدمي خدمة ما بعد البيع و خاصة حول كيفية التعامل مع العبوة بعد االستعمال . املؤسسات

، و  و هو مستوى جيد 0.83مع احنراف معياري قدره "   4.07"  46بلغ املتوسط احلسايب للفقرة 
مراعاهتا  عينة الدراسة حول استخدام مؤسستهم  عبوات حتافظ على سالمة املنتج مع ألراءشبه كلي  إقرار

 وضع العالمة التجارية وتضمينها نشرات إرشادية تقدم كخدمة ما بعد البيع . مع ،للذوق و األعراف

 :الدولية األسواقمتطلبات  عرض و حتليل بياانت احملور الرابع   من االستبيان اخلاص 2.3.3

الدولية  ابملؤسسات املصدرة حمل  لألسواقخصص هذا اجلزء الستقصاء حتقيق متطلبات الدخول 
 مطالب و  هي : امليدانية و مت تقسيمه إىل سبعة الدراسة

 اإلجراءاتاجلبائية و القانونية ،  اإلجراءاتو التطوير ،  اإلبداعالكفاءة ، التكلفة، حتقيق اجلودة ،  
 اجلمركية ، تكوين شراكة . 

 عرض و حتليل فقرات مطلب الكفاءة   : .أ

فقرات ملطلب الكفاءة من خالل جممل إجاابت و أراء العينة قيد أربع يعرض اجلدول التايل دراسة 
 الدراسة :

 

 : دور  املسؤولية االجتماعية يف حتقيق الكفاءة    IV – 39 اجلدول

 االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة الرقم
 0.56 4.35 الكفاءة

47 

يساعد التزام املؤسسة بسياسة 
االستغالل األمثل ملواردها على حتقيق كفاءة 

 استغالل مواردها. 

4.49 0.50 

48 

منتجاتنا تتميز بكفاءة إنتاجية عالية 
ن اليد العاملة تتعامل مع موارد نظرا أل

 أضرار.  مستوحات من الطبيعية ال تشكل أي

4.27 0.78 

49 
العمل تلتزم املؤسسة بتوفري جو 

املناسب للعمال و ذلك بغرض استغالل 
4.37 0.69 
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طاقتهم و خرباهتم املكتسبة إلنتاج منتجات 
 ذات جودة عالية .

50 
اهتمام املؤسسة مبواردها البشرية مما 

 يؤدي إىل التحكم يف مدخالهتا. 
4.28 0.83 

 امليدانية .الناجتة عن حتليل البياانت  spssابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر : 

 لفقرات الكفاءة ما يلي : اإلحصائينستنتج من اجلدول الذي تناول التحليل 

         جيدة ،  مستوايت   سجلت ، قد الكفاءة معظم املتوسطات احلسابية لفقرات مطلب  إن
 أقروا  االستبيانيبني على أسئلة اجمل أن، مما يؤكد  "3"هذا التحليل استنادا على القيمة املفرتضة و 

أن مؤسساهتم حتقق كفاءة انطالقا من التزامها بعناصر املسؤولية االجتماعية و هذا نتيجة ، أن التزام 
نتيجة أن   أخرىاملؤسسة بسياسة االستغالل األمثل ملواردها حيقق هلا  كفاءة استغالل مواردها و من جهة 

ي ضر  عليها ،و ابلتزام املؤسسة بتوفري اليد العاملة تتعامل مع موارد مستوحات من الطبيعة ال تشكل أ
جو العمل املناسب للعمال و ذلك بغرض استغالل طاقتهم و خرباهتم املكتسبة إلنتاج منتجات ذات 

ن اهتمام املؤسسة مبواردها البشرية مما يؤدي إف أخرياعالية و  إنتاجيةجودة عالية و هذا ما حيقق هلا كفاءة 
 إىل التحكم يف مدخالهتا. 

 

 و حتليل فقرات مطلب التكلفة    : عرض .ب

 فقرات ملطلب التكلفة   قيد الدراسة :  أربع دراسة  IV – 40يعرض اجلدول 

 قل تكلفةأدور  املسؤولية االجتماعية يف حتقيق  :IV – 40اجلدول 

 االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة الرقم
 0.61 3.74 التكلفة

إعادة تعتمد مؤسستنا على سياسة  51
 تدوير املخلفات اإلنتاجية مما يؤدي إىل

 تقليص من تكلفة إنتاجها.

3.77 1.16 

احلرص على  شراء مستلزمات  52
تفادي إىل مستوحاة  من الطبيعة يؤدي 

4.08 0.75 
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 .ف التخلص من املخلفات الكيميائيةتكالي
ت آابعتماد مؤسستنا على املنش 53

تقليص  الصغرية يف عملية التوزيع يؤدي إىل 
التكلفة نظرا لعدم حتمل املؤسسة أعباء التوزيع 

. 

3.49 1.26 

اعتماد املؤسسة على قناة توزيعية قصرية  54
متكنها من التحكم يف عنصر التكلفة لعدم 

 وجود كلفة إضافية .

3.61 1.08 

 . الناجتة عن حتليل البياانت امليدانية spssابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر : 

 ستنتج من اجلدول السابق ما يلي :ن

و هو مستوى متوسط  1.16مع احنراف معياري قدره  3.77" 51"قد بلغ املتوسط احلسايب للفقرة 
ة إعادة تدوير املخلفات سقريب من اجليد لتحكم املؤسسة ابلتكلفة نتيجة اعتماد املؤسسة على سيا

 تقليص من تكلفة إنتاجها . إىلمما يؤدي  اإلنتاجية

، و هو مستوى جيد ،  0.75مع احنراف معياري  4.08" 52"بلغ املتوسط احلسايب للفقرة 
تفادي تكاليف التخلص من املخلفات إىل للحرص على شراء مستلزمات مستوحاة  من الطبيعة يؤدي 

 اجمليبني على االستبيان . إقرارالكيميائية ،و هذا استنادا على 

و هو مستوى جيد يتجاوز  1.26مع احنراف معياري  3.49 " 53"بلغ املتوسط احلسايب للفقرة 
 ت الصغرية يفآاجمليبني أن  مؤسساهتم تعتمد على املنش إقرارمما يدل على  "3" مة املفرتضة و هييالق

 تقليص التكلفة نظرا لعدم حتمل املؤسسة أعباء التوزيع . إىلالتوزيع مما يؤدي عملية 

و هو مستوى  1.08مع احنراف معياري قدر ب  3.61فقد بلغ املتوسط احلسايب  54الفقرة 
متوسط العتماد املؤسسات املدروسة على قناة قصرية و اليت متكنها من التحكم يف عنصر التكلفة لعدم 

 وجود كلفة إضافية تتحمل املؤسسة .

 عرض و حتليل فقرات مطلب حتقيق اجلودة    : .ج

طلب حتقيق اجلودة من خالل جممل إجاابت  و م فقرات دراسة تسع  IV – 41يعرض اجلدول 
 أراء العينة قيد الدراسة :
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 : دور  املسؤولية االجتماعية يف حتقيق اجلودة  IV – 41 اجلدول

 االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة الرقم
 0.57 4.10 حتقيق اجلودة

اهتمام املؤسسة ابحتياجات املستهلك  55
 . منتجات  ذات جودة عالية إنتاجميكنها من 

4.55 0.62 

اعتمادان على توحيد رؤية املؤسسة مع  56
نا ابجلودة تاجملتمع احمللي و العامل مييز منتجا

 العالية . 

4.29 0.75 

املؤسسة ذات جودة عالية لوجود عالقة  57
 إلتباععكسية بني اجلودة و التكلفة نظرا 

 العكسي .  اإلمداداملؤسسة سياسة 

3.65 0.98 

حتقق مؤسستنا مبيعات عالية نتيجة الن  58
سعر املنتوج يعكس جودته نظرا للنشرات 

 إىل تقدمها املؤسسة اليت املتبوعة ابملنتجالت
 .   جانب مصداقية املؤسسة

4.25 0.81 

 أفضلكرب ربح و هو أاملؤسسة حتقق  59
مستوى للجودة نتيجته القيمة اليت تقدمها 

 أيمنتجات ليس هلا  هاقتنائللعميل من حيث 
بيئته و بني تكلفة  أوخملفات على صحته 

 .   اإلنتاج

4.08 0.93 

منتجاتنا تتميز جبودة عالية نتيجة  60
اكتساب عمالء دائمني و ذلك من خالل 

)      حسب القدرات الشرائية  أسعارختصيص 
 الطالب( .

3.67 1.14 

املؤسسة حبرصها على االهتمام بفئات  61
حتقق مزااي سعرية متيزها عن  فإهنامن اجملتمع 
 منافسيها .

4.03 0.82 

 0.92 4.16منتجاتنا متميزة نظرا العتماد مؤسستنا  62
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 على اقتناء موارد مستوحات من الطبيعة . 
تعمل املسؤولية االجتماعية على تكوين  63

انطباع ذهين اجيايب مما يفضل منتجاتنا عن 
 عند تعامل العمالء معها. غريها

4.23 0.81 

 عن حتليل البياانت امليدانية . الناجتة spssابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر : 

جململ فقرات مطلب حتقيق اجلودة اليت تعتربه معظم  من اجلدول اليت تناول التحليل اإلحصائي
الدولية ، فحيث جند أن هناك اتفاق  األسواقمطلب عليه حتقيقه للدخول و النشاط يف  أهماملؤسسات 

اعية فقد حيقق هلا اجلودة اليت يطلبها املستهلك يف شبه كلي أن التزام املؤسسات بعناصر املسؤولية االجتم
لفقرات التسع فقد سجلت اجململ  ، نتيجة أن املتوسطات احلسابية إليهالدخول  إىلسوق تسعى  أي

ا املتوسط احلسايب يف الفقرة هكرب قيمة حققأ أنوهذا جند  4ن معظمها تفوق القيمة مستوايت جيدة أل
الدولية  األسواقنه حيقق هلا اجلودة املطلوبة يف إالعمالء ف جتاهالتزام املؤسسة مبسؤولياهتا  أنو هذا يعين  55

. 

 عرض و حتليل فقرات مطلب حتقيق اإلبداع و التطوير    :  .د

خالل جممل  التطوير منو  اإلبداعملطلب حتقيق  يعرض اجلدول التايل دراسة مخسة فقرات فقرات
 الدراسة :إجاابت  و أراء العينة قيد 

 

 و التطويردور  املسؤولية االجتماعية يف حتقيق اإلبداع  :  IV – 42 اجلدول

 االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة الرقم
 1.57 4.50 و التطوير اإلبداع

الرضا الوظيفي الذي حققته املؤسسة  64
نتيجة االهتمام بعماهلا ما يكسبها صفة 

تسخري العامل  االبتكار و التجديد من خالل
 طاقته خلدمة املؤسسة .

4.20 0.75 

اهتمام املؤسسة بعماهلا جيعلها حمل  65
 استقطاب عمال ذات خربات و مهارات .

4.24 1.04 
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اهتمام املؤسسة ابلبيئة و املستهلك  66
يدفعها لتكون سباقة يف عمليات االبتكار 

 واإلبداع .

4.36 0.72 

بدورات تكوينية اهتمام مؤسستنا ابلقيام  67
لعماهلا يكسبها عمال يتصفون ابلتجديد و 

 التطوير حسب التطورات الراهنة .

4.32 0.79 

االهتمام ابقرتاحات الرأي العام و  68
 ملنتجاهتا . إبداعية توجهاته يعطيها أفكار

4.16 1.01 

 الناجتة عن حتليل البياانت امليدانية . spssاملصدر : ابالعتماد على خمرجات برانمج 

 من اجلدول جند أن :

، و و هو مستوى جيد 0.75مع احنراف معياري  4.73"  64"  لقد بلغ املتوسط احلسايب للفقرة
العينة املدروسة على أن الرضا الوظيفي الذي حققته املؤسسة نتيجة االهتمام  أفراد ألراءهو اتفاق شبه كلي 

 بعماهلا ما يكسبها صفة االبتكار و التجديد من خالل تسخري العامل طاقته خلدمة املؤسسة.

و هو مستوى جيد ، و هذا  1.04مع احنراف معياري  4.24"  65"بلغ املتوسط احلسايب للفقرة 
املدروسة على أن مؤسساهتم نتيجة الهتمامها  بعماهلا جيعلها حمل استقطاب عمال ذات  الفئةما اقروا به 

 خربات و مهارات .

و هو مستوى جيد ، حسب  0.72مع احنراف معياري  "4.36"  66للفقرة بلغ املتوسط احلسايب 
يف عمليات االبتكار  أن مؤسساهتم هتتم  ابلبيئة و املستهلك مما دفعها  لتكون سباقة اجمليبةالعينة  أراء

 واإلبداع .

و هو مستوى جيد على أن  0.79مع احنراف معياري  4.32"  67" بلغ املتوسط احلسايب للفقرة 
مجيع املؤسسات املدروسة اهتمت ابلقيام بدورات تكوينية لعماهلا مما اكسبها عمال يتصفون ابلتجديد و 

 التطوير حسب التطورات الراهنة .

و هو مستوى جيد ،  1.01مع احنراف معياري  4.16غ املتوسط احلسايب فيها قد بل "68"الفقرة 
ن مؤسساهتم نتيجة االهتمام ابقرتاحات الرأي العام و توجهاته يعطيها به العينة املدروسة أب أقرتو هذا ما 

 ملنتجاهتا . إبداعية أفكار
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 : القانونية   اجلبائية و اإلجراءاتعرض و حتليل فقرات مطلب احلصول على تسهيالت يف  .ه

اجلبائية و القانونية  اإلجراءاتيعرض اجلدول التايل دراسة أربعة  فقرات ملطلب حتقيق تسهيالت يف 
 من خالل جممل إجاابت  و أراء العينة قيد الدراسة :

: دور  املسؤولية االجتماعية يف  احلصول على تسهيالت يف االجراءات IV – 43اجلدول 
 القانونيةاجلبائية و 

 االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة الرقم
 0.76 4.10 اجلبائية و القانونية اإلجراءات

يساهم اقتناء موارد من صنع الوطن و  69
عملية تشجيع اإلنتاج احمللي إىل احلصول على 

 ختفيضات ضريبية .

3.92 1.04 

مني فرص عمل لليد العاملة احمللية  و أت 70
املسامهة يف تقليص البطالة  يعطي للمؤسسة 

 ضريبية على دخل الشركات .  إعفاءات

3.94 1.08 

التزام املؤسسة إبنتاج منتجات غري مضرة  71
 ابلبيئة متنعها من احلظر .

4.28 0.94 

مسؤولية املؤسسة جتاه املنتج املضر  72
 يعطيها محاية  جنائية  بيئية.ابلصحة و البيئة 

4.27 0.84 

 الناجتة عن حتليل البياانت امليدانية . spssابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر : 

اإلجراءات لفقرات  اإلحصائيمن اجلدول السابق من التحليل  عليها املتحصلة للنتائجنتيجة 
 اجلبائية و القانونية جند :

احلد املفروض و هو سجلت اجلبائية و القانونية  اإلجراءاتاملتوسطات احلسابية ملعظم فقرات  إن
توافق رسالة  ن مؤسساهتم نتيجةالعينة املدروسة أب أراء إقرارهناك اتفاق كلي حسب  أنا يدل على مم "3"

كسبها امتيازات جبائية ،   اهم يفسحتققها الدولة فهذا ما ي أناملؤسسة مع السياسات االقتصادية اليت تريد 
من كل   إىل ابإلضافةمينحها محاية جنائية بيئية ،  هنإن احرتام املؤسسة للبعد البيئي فإف أخرىو من جهة 

ضريبية على  إعفاءاتمني فرص عمل لليد العاملة احمللية  و املسامهة يف تقليص البطالة  يعطي للمؤسسة أت
منتجات غري مضرة ابلبيئة متنعها من احلظر كل هذا ما حيقق هلا دخل الشركات و التزام املؤسسة إبنتاج 

 مكاسب من اجلهة القانونية .
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 اجلمركية      :  اإلجراءاتعرض و حتليل فقرات مطلب احلصول على تسهيالت يف  .و

اجلمركية  اإلجراءاتتسهيالت يف دراسة مخسة  فقرات ملطلب حتقيق   IV – 44يعرض اجلدول 
 من خالل جممل إجاابت  و أراء العينة قيد الدراسة :

 اجلمركية اإلجراءاتدور  املسؤولية االجتماعية يف  احلصول على تسهيالت يف :IV – 44 اجلدول

 االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة الرقم
 0.56 4.22 اجلمركية اإلجراءات

73 
تعفيها  ،خاصة هباالتزام املؤسسة اببتكار منتجات 

 املزيفة . أومن حجز سلعها املقلدة 
4.43 

 

0.68 

74 
تعفينا من  األوليةطبيعة منتجاتنا و مواردان  إن

 صة يف قمع الغش.تالدورية للمصاحل املخ املراقبة
4.31 0.73 

75 
التصريح الفعلي ابلقيمة احلقيقية للبضاعة تعفي  إن

 مؤسستنا من املتابعة القضائية من قبل اجلمارك .
4.24 0.79 

76 
تتحصل مؤسستنا على امتيازات مجركية نظرا 

 لتشجيع التصدير و خللق فرص عمل.
3.91 1.02 

77 
االهتمام ابلتقاليد و العرف عند التغليف حيمينا 

 للسلع املصدرة .من عملية احلظر  
4.25 0.79 

 الناجتة عن حتليل البياانت امليدانية . spss: ابالعتماد على خمرجات برانمج  املصدر

 من اجلدول السابق نالحظ ما يلي :

و هو مستوى جيد ، و هذا  0.68مع احنراف معياري  4.43" 73"بلغ املتوسط احلسايب للفقرة 
االستبيان حبيث  مؤسساهتم ابلتزامها  اببتكار منتجات خاصة هبا تعفيها من  أسئلةما اقروا به اجمليبني على 

 املزيفة . أوحجز سلعها املقلدة 

 أنو هو مستوى جيد  0.73مع احنراف معياري قدره  4.31" 74"بلغ املتوسط احلسايب للفقرة 
 تعفينا من املراقبة األوليةاجلمركية نتيجة أن طبيعة منتجاتنا و مواردان  اإلجراءاتاملؤسسات تستفيد من 

 العينة املدروسة . أراءعليه  أقرتصة يف قمع الغش، و هذا حسب ما صالدورية للمصاحل املتخ
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ه أنو هو مستوى جيد ، نتيجة  0.79مع احنراف معياري  4.24"  75"بلغ املتوسط احلسايب 
 ىاحملتو الفائدة اليت حتققها التزام املؤسسة بعناصر املسؤولية االجتماعية على  أناتفاق شبه كلي على  يوجد

 نه تعفيها من املتابعة القضائية من قبل اجلمارك .إتتمثل يف التصريح الفعلي ابلقيمة احلقيقية للبضاعة ف

و هو مستوى متوسط قريب  1.02مع احنراف معياري  3.91"  76بلغ املتوسط احلسايب للفقرة 
الفائدة اليت تكسبها املؤسسة نتيجة التزامها جتاه  نأب االستبيانمن اجليد ، وهذا ما اقروا  به اجمليبني على 

 اجملتمع احمللي من خالل خلق فرص عمل و هذا ما تتحصل على امتيازات مجركية .

على مستوى مديرية اجلمارك ، و هذا  تامتيازاحيقق للمؤسسات  هنإاالهتمام ببعد اجملتمع احمللي ف
 أثبتنامثال أن االهتمام ابلتقاليد و العرف عند التغليف حيمينا من عملية احلظر  للسلع املصدرة .و هذا ما 

 0.79مع احنراف معياري  4.25" 77"صحته من خالل االستبيان و سجل املتوسط احلسايب للفقرة 

و اتفاق شبه كلي  األفراد إجاابت، و هو مستوى جيد لتوافق  األفراد إجاابتحبيث ال يوجد تشتت بني 
. 

 عرض و حتليل فقرات مطلب احلصول على تكوين شراكات       :  .ز

من خالل جممل إجاابت  و أراء  يعرض اجلدول التايل دراسة أربعة  فقرات ملطلب تكوين شراكات
 العينة قيد الدراسة :

 

 

 

 االجتماعية يف  تكوين شراكات: دور  املسؤولية IV – 45اجلدول 

 االحنراف املعياري الوسط احلسايب الفقرة الرقم
 0.68 3.89 تكوين شراكة

78 

مؤسستنا جتذب الشركاء من دول أخرى 
 اللتزامها ابحرتامها لعمالئها . للتعامل معنا  نظرا

 
3.93 0.72 

79 
السمعة اجليدة اليت اكتسبتها املؤسسة من 

 1.15 4.00العاملة تعترب كنقطة جذب  حسن تعاملها مع اليد
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 للتعامل معها .

80 

كونت املؤسسة عالقات بعيدة املدى مع 
شركاء سلسلة التوريد للسمعة اجليدة اليت تتميز هبا و 
اليت اكتسبتها نتيجة التعامل اجليد مع العمال و 

 مسؤوليتها جتاه اجملتمع .

3.96 1.02 

81 
املالية املكتسبة من تتميز املؤسسة بوفرة املوارد 
 0.83 3.65 الشركاء نتيجة لثقتهم ابملؤسسة .

 الناجتة عن حتليل البياانت امليدانية . spssابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر : 

 لي :يمن اجلدول السابق نستنتج ما 

و هو مستوى جيد  0.72مع احنراف معياري قدر ب  3.93" 78"بلغ املتوسط احلسايب للفقرة 
أن عينة من املسؤولية االجتماعية قد حيقق هلا شراكات دولية من خالل  أببعادالتزام املؤسسة  أنعلى 

اللتزامها ابحرتامها  ا نظراهنه جيذبون شراكات من دول أخرى للتعامل معأاملؤسسات املدروسة اقروا 
" 79"بلغ املتوسط احلسايب للفقرة الء معهم  .و هذا لضماهنم استمرار التعامل معهم ووفاء العم لعمالئها

ن مؤسستهم به العينة املدروسة أب أقرتو هو مستوى جيد ، حسب ما  1.15مع احنراف معياري  4.00
السمعة اجليدة اليت اكتسبتها من حسن تعاملها مع اليد العاملة تعترب كنقطة جذب للتعامل من خالل 

و هو مستوى جيد ، يعين  1.02مع احنراف معياري  3.96" 80"بلغ املتوسط احلسايب للفقرة معها .
مؤسسات العينة املدروسة كونت  عالقات بعيدة املدى مع شركاء سلسلة التوريد للسمعة اجليدة اليت تتميز 
هبا و اليت اكتسبتها نتيجة التعامل اجليد مع العمال و مسؤوليتها جتاه اجملتمع.بلغ املتوسط احلسايب للفقرة 

العينة اجمليبة على االستبيان  أفراد إقرارو هو مستوى جيد ، حول  0.83مع احنراف معياري  3.65 "81"
 مؤسستهم بوفرة املوارد املالية املكتسبة من الشركاء، نتيجة لثقتهم ابملؤسسة . أبن متيز

 الدولية : لألسواقحتليل كلي جملموع فقرات حمور متطلبات الدخول 

الدولية مع حتليل  لألسواقاملتوسط احلسايب جملموع فقرات حمور الدخول  IV – 46يبني اجلدول 
 نتائج االحنراف املعياري ، يف املؤسسات املدروسة :

 الدولية لألسواق: حتليل فقرات حمور متطلبات الدخول IV – 46اجلدول رقم 

 االحنراف املعياري الوسط احلسايب البعد 
 0.56 4.35 الكفاءة 
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 0.61 3.74 التكلفة 

 0.57 4.10 حتقيق اجلودة

 0.61 4.25 اإلبداع و التطوير

 0.76 4.10 اإلجراءات اجلبائية و القانونية 

 0.56 4.23 اإلجراءات اجلمركية

 0.68 3.88 تكوين الشراكة 

 0.40 4.09 الدخول لألسواق الدولية 

 .spssمت االعتماد على خمرجات برانمجاملصدر : 

أن  أي 4.09الدولية يساوي  لألسواقنالحظ أن املتوسط احلسايب جملموع فقرات مطلب الدخول 
، كما املسؤولية االجتماعية قوية ئالدولية من خالل االلتزام مبباد لألسواقمطالب الدخول  قمستوى حتقي

 .تشتت فيهاينة متجانسة و ال يوجد الع إجاابتأن نتيجته  0.40أن االحنراف املعياري يقدر ب 

 املبحث الثالث: مناقشة الفرضيات و استخالص النتائج

فرضيات الدراسة و عرض النتائج و هذا بعد ما قمنا بتحليل  ةمناقش إىل أتىيف هذا املبحث 
 تقدمي االقرتاحات و آفاق البحث . إىلالبياانت للدراسة امليدانية ، و حناول من هذا املبحث 

 

 

 : الدراسةمناقشة فرضيات  3.1

 : اختبار الفرضية الرئيسية 3.1.1

بني تطبيق املسؤولية االجتماعية و الدخول  تنص الفرضية الرئيسية توجد عالقة ذو داللة إحصائية 
 :نتائج اليت يوضحها اجلدول التايلالدولية مبؤسسات الدراسة امليدانية ، و انطالقا ممن ال لألسواق

: معامل االرتباط بني تطبيق املسؤولية االجتماعية و   IV – 47 اجلدول رقم
 الدولية لألسواقالدخول 

 الدخول لالسواق الدولية  المسؤولية االجتماعية  

المسؤولية 

 االجتماعية 

 431,** 1 معامل ارتباط بيسون

Sig. (2-tailed)  ,000 
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N 75 75 

الدخول لألسواق 

 الدولية 

Pearson Correlation **,431 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 75 75 

**. Correlationissignificant at the 0.01 level (2-tailed). 

 الناجتة عن حتليل البياانت امليدانية . spssابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر : 

نالحظ من اجلدول أن معامل االرتباط بني املسؤولية االجتماعية و بني الدخول لالسواق الدولية 
نه ارتباط متوسط ، أي أن العالقة بني املسؤولية االجتماعية و الدخول لألسواق أ أي" 0.431يقدر ب " 

عند مستوى املعنوية أي أنه دال  0.01و معامل االرتباط دال عند مستوى معنوية الدولية عالقة طردية 
و من أجل إثبات أو نفي الفرضية الرئيسية ندعم هذا التحليل ابالحندار اخلطي  0.05ة ساملعتمد يف الدرا

 البسيط بني املتغري املستقل املسؤولية االجتماعية و املتغري التابع الدخول لألسواق الدولية.

 : االجتماعية و بني الدخول لالسواق الدوليةحتليل االحندار اخلطي البسيط بني املسؤولية  3.1.2

خمرجات نتائج برانمج البسيط الذي مت احلصول  من  راالحندايبني اجلدول التايل يبني نتائج اختبار 
spss ، الدولية كمتغري  لألسواقن املسؤولية االجتماعية كمتغري مستقل و الدخول ينتائج بني املتغري هي
 اتبع .

 لألسواقحتليل االحندار اخلطي بني املسؤولية االجتماعية و الدخول  :IV – 48اجلدول 
 الدولية

R R²  املعامل 
b* 

 الثابت
a* 

 مستوى املعنوية 

0.431 0.186 0.32 2.82 0.00 

 spssابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر : 

الدولية ،  لألسواقاختبار االحندار البسيط بني متغريين املسؤولية االجتماعية و الدخول  إجراءمت 
 حيث سيتم التعبري عن العالقة ابملعادلة التالية :

Y=a+bx.............. Y=2.82+0.32x  

 حيث :

Yلالسواق الدولية( : املتغري التابع ) الدخول 
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aالثابت: 

Xاالجتماعية( : املتغري املستقل ) املسؤولية 

 يقوم هذا االختبار على الصيغة التالية الفرضية العدمية و الفرضية البديلة و فق ما يلي :

: يوجد أثر إجيايب ذو داللة  إحصائية لتطبيق املسؤولية االجتماعية على حتقيق  الفرضية الرئيسية
 ميزة الدخول لألسواق الدولية .

و داللة  إحصائية لتطبيق املسؤولية االجتماعية على حتقيق اليوجد أثر إجيايب ذالفرضية البديلة  :
 ميزة الدخول لألسواق الدولية .

و العالقة بني املتغريين  "0.43يقدر ب"Rمن خالل هذا اجلدول جند أن قيمة معامل االرتباط 
 أي أن "0.186"إىل معامل التحديد يقدر ب ابإلضافةعالقة طردية موجبة متوسطة و ليست ضعيفة ، 

الدولية ميكن تفسريها ابلتغري احلاصل يف متغري  لألسواقمن التغريات احلاصلة يف الدخول  % 18.6
  .املسؤولية االجتماعية  للمؤسسات

و الذي ميثل رايضيا ميل مستقيم معادلة االحندار و يفسر إحصائيا  0.32مستوى  bبلغت قيمة قد 
وحدة أي وجود أتثري إجيايب " 0.32" ايدة املتغري التابع بأبن زايدة املتغري املستقل بوحدة واحدة تقابله ز 

و هي قيمة  جيدة  "0.000" ملتغري املستقل على املتغري التابع ، و يقدر مستوى املعنوية هلذا النموذج ب
 .أن اخلطأ املعياري للنموذج  كما  "0.05"و أقل من مستوى املعنوية املعتمد يف الدراسة 

الدخول و ميكن متثيل مستوى تطبيق مؤسسات الدراسة امليدانية ملتغريي املسؤولية االجتماعية و  
 يف الرسم التخطيطي املوايل  : إىل األسواق الدولية

 : تطبيق املتغريات يف عينة الدراسة  IV – 03 الشكل التخطيطي رقم
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 لتحليل بياانت الدراسة امليدانيةSPSSخمرجات برانمج املصدر : 

نالحظ  من خالل الشكل أن قيمة املتغريات لدى مؤسسات الدراسة متشتتة حول خط مستقيم 
صاعد ذو ميل موجب ، ما يفسر بوجود عالقة طردية بني متغريي املسؤولية االجتماعية و الدخول 

 الدولية . لألسواق

من خالل كل النتائج السابقة نقبل ابلفرضية الرئيسية للدراسة و اليت تنص على وجود أثر إجيايب ذو 
داللة لتطبيق املسؤولية االجتماعية على حتقيق الدخول لألسواق الدولية مبؤسسات الدراسة امليدانية ، و 

طبيق املسؤولية االجتماعية على إحصائية لت  رفض الفرضية البديلة مفادها عدم وجود أثر إجيايب ذو داللة
 حتقيق ميزة الدخول لألسواق الدولية .

 ارتباط أبعاد املسؤولية االجتماعية مع الدخول لألسواق الدولية :IV – 49اجلدول رقم 

 مستوى املعنوية معامل االرتباط مع الدخول لألسواق الدولية  املتغري
 0.00 0.340 املوارد البشرية  

 0.00 0.392 اجملتمع احمللي

لية 
لدو

ق ا
سوا

 لأل
خول

الد
 

 املسؤولية االجتماعية 
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 0.00 0.334 العمالء

 0.00 0.431 البيئة

 SPSSاملصدر : من خمرجات برانمج 

، كما أنه رتباط مع الدخول لألسواق الدوليةأن كل العناصر هلا ا IV – 49اجلدول رقم  من نالحظ
، و مستوى هذه املتغريات مستقلة فيما بينهاال يتغري كثريا عند عزل أتثري املتغريات األخرى ، أي أن 

، ومن أجل معرفة كيفية أتثري هذه املتغريات على الدخول  0.05املعنوية جيد و هو مقبول أقل من 
 لألسواق نقوم بتحليل االحندار املتعدد :

 حيث يبني اجلدول رقم حتليل االحندار اخلطي املتعدد هلذه املتغريات 

تعدد ملتغريات املسؤولية :نتائج و مؤشرات اختبار منوذج  االحندار املIV – 50جدول 
 االجتماعية و الدخول لألسواق الدولية

R R² a* F DF sig 
0.447 0.20 2.622 4.366 4 0.003 

 spssمن خمرجات برانمج املصدر : 

تقيس درجة ارتباط درجة املتغريات املستقلة جمتمعة ابملتغري  Rمن خالل اجلدول أعاله يتبني أن  
الذي يقيس  R²و هي درجة ارتباط مقبولة ، و هو ما يبينه أيضا معامل التحديد 0.50التابع األول من 

و الذي قدرت قيمتها  الدولية( الذي تفسره املتغريات املستقلة لألسواقالتباين يف املتغري التابع  )الدخول 
 .أخرى أسبابهذه النسبة يعود إىل  و هي نسبة مقبولة و متمم  "0.20" ب 

صالحية النموذج للتنبؤ و التفسري ، و هو ما يؤكده مستوى املعنوية  4.366البالغة  Fبينت قيمة 
يوجد أثر إجيايب ذو داللة   مما يعين رفض الفرض العدم الذي يفرتض أنه ال 0.05الذي اقرتبت من 

 إحصائية لتطبيق املسؤولية االجتماعية على حتقيق ميزة الدخول لألسواق الدولية .

 ، تبني النتائج التالية : املتعدداالحندار ل برانمج ومن خالل تشغي

 : االحندار املتعددIV – 51قم ر  اجلدول

 مستوى املعنوية  a*قيمة الثابت  *biقيمة معامل االحندار  
 0.152 2.622 0.482 املوارد البشرية
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 0.094 0.125 اجملتمع احمللي

 0.775 0.034 العمالء

 0.589 0.029 البيئة

 0.000  النموذج ككل

 spssاملصدر : استنادا على خمرجات برانمج 

 y=a+b₁x₁++b₂x₂+b₃x₃+b₄x₄حتديد العالقة بني املتغريات ابلشكل :

y=2.622+0.482x₁++ 0.125. x₂+0.034x₃+0.029x₄: أي 

 البيئة . x₄العمالء ،  x₃اجملتمع احمللي ،  x₂املوارد البشرية  ،  x₁حيث :

ملتغري املستقل للمسؤولية  األربعةمن خالل دراسة االرتباط و االحندار نستنتج أن كل األبعاد 
الدولية ، و أن أكثر أتثريا هو بعد املوارد البشرية ، مث اجملتمع  لألسواقاالجتماعية تؤثر اجيابيا يف الدخول 

 البيئة . أخريااحمللي ، مث العمالء و 

 ة :مناقشة الفرضيات الفرعي 3.2

 مناقشة الفرضية األوىل : 3.2.1

                                         معنوي  توجد عالقة ذو داللة إحصائية عند مستوى أنه تنص الفرضية األوىل على
( )  بني تطبيق املسؤولية االجتماعية و الدخول لألسواق الدولية و حتقيق الكفاءة. و من أجل

الفرضية سنقوم بدراسة منوذج االحندار اخلطي البسيط بني متغري املسؤولية االجتماعية كمتغري اختبار  هذه 
 مستقل و مطلب الكفاءة للدخول لألسواق الدولية ، و الذي تبني نتائجه يف اجلدول التايل :

 األعمالتطبيق املسؤولية االجتماعية و بني  املتعدد : حتليل االحندار   IV – 52 اجلدول
 و مطلب الكفاءةاللوجيستية  املسؤولة 

R R² املعاملb* الثابتa* مستوى املعنوية 
0.251 0.063 0.266 3.305 0.03 

  SPSSمن خمرجات نتائج برانمج املصدر: 
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تقيس درجة ارتباط درجة متغريات املستقلة جمتمعة  Rمن خالل اجلدول أعاله يتبني أن
الذي يقيس   R²، و هو ما بينه أيضا معامل التحديد و هي ضعيفة  "0.251"و تقدر ب ابملتغري التابع 

 و هي نسبة غري مقبولة . 0.063التباين يف املتغري التابع الذي تفسره  املتغريات املستقلة و الذي قيمتها 

توجد عالقة و منه و من خالل النتائج  السابقة نقر برفض الفرضية الفرعية األوىل و اليت مفادها ، 
و الدخول    بني تطبيق املسؤولية االجتماعية( ( ) )عند مستوى معنوي  إحصائيةذو داللة 
 الدولية و حتقيق الكفاءة.  لألسواق

 مناقشة الفرضية الفرعية الثانية : 3.2.2

    عند مستوى معنوي إحصائيةتوجد عالقة ذو داللة تنص الفرضية الفرعية الثانية على ما يلي :"
( ( ))  الدولية و حتقيق اجلودة للمنتجات  لألسواقبني تطبيق املسؤولية االجتماعية و الدخول

منوذج االحندار البسيط بني املسؤولية االجتماعية  تكلفة"، و ابلتايل من أجل اختبارها سنقوم بدراسة  أبقل
 اجلدول التايل :و هي موضحة يف .كمتغري مستقل و عنصر التكلفة كمتغري اتبع 

 : حتليل االحندار البسيط بني تطبيق املسؤولية االجتماعية و عنصر التكلفة IV – 53 اجلدول رقم

R R²  املعاملb* الثابتa* مستوى املعنوية 
0.547 0.300 0.264 0.884 0.000 

 SPSSمن خمرجات نتائج برانمج املصدر: 

من خالل  نتائج اجلدول املوضحة أعاله أن هناك عالقة ارتباط قوة بني املسؤولية االجتماعية و 
من التغريات احلاصلة  % 30أي أن  0.300عنصر التكلفة ،كما نالحظ أن معامل التحديد يقدر ب 

كم أن مستوى املعنوية الذي يف املتغري التابع ميكن تفسريها نتيجة للتغريات احلاصلة يف املتغريات املتقلة ،  
 ما يعين أن النموذج مقبول إحصائيا . 0.05أي أنه أصغر من القيمة  0.000يقدر ب 

عالقة ذو انطالق من النتائج السابقة نقر بقبول الفرضية الفرعية الثانية و اليت تقول بوجود 
بني تطبيق املسؤولية االجتماعية و الدخول ( ( ) )عند مستوى معنوي  إحصائيةداللة 

 .  ل تكلفة للمنتجاتأقالدولية من خالل  حتقيق  لألسواق

 الثانية :  الرئيسية  مناقشة الفرضية 3.3

 :  اختبار الفرضية الرئيسية الثانية 3.3.1
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اللوجيستية املستدامة  و  األعمالبني  تنص الفرضية الرئيسية الثانية توجد عالقة ذو داللة إحصائية 
 الدخول لألسواق الدولية مبؤسسات الدراسة امليدانية ، و انطالقا ممن النتائج اليت يوضحها اجلدول التايل :

اللوجيستية املسؤولة  و   األعمال: معامل االرتباط بني تطبيق   IV – 54 اجلدول رقم
 الدولية لألسواقالدخول 

 

 الدخول لألسواق الدولية  االعمال اللوجيستية المسؤولة  

 578,** 1 معامل بيرسون االعمال اللوجيستية المسؤولة  

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

 Pearson Correlation **,578 1 الدخول لألسواق الدولية 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlationissignificant at the 0.01 level (2-tailed). 

 الناجتة عن حتليل البياانت امليدانية . spssابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر : 

 لألسواقو بني الدخول  اللوجيستية املسؤولة  األعمالنالحظ من اجلدول أن معامل االرتباط بني 
و الدخول        األعمال اللوجيستية، أي أن العالقة بني جيدنه ارتباط أ أي "0.578" الدولية يقدر ب 

 .0.01لألسواق الدولية عالقة طردية و معامل االرتباط دال عند مستوى معنوية 

و من أجل إثبات أو نفي الفرضية  0.05ة سأي أنه دال عند مستوى املعنوية املعتمد يف الدرا 
           األعمال اللوجيستية املسؤولةالرئيسية ندعم هذا التحليل ابالحندار اخلطي البسيط بني املتغري املستقل 

 و املتغري التابع الدخول لألسواق الدولية.

 لألسواقاملسؤولة  و بني الدخول  اللوجيستية األعمالحتليل االحندار اخلطي البسيط بني  3.3.2
 : الدولية

البسيط الذي مت احلصول  من خمرجات نتائج برانمج  االحنداريبني  اجلدول التايل نتائج اختبار  
spss   هي نتائج بني املتغري االعمال اللوجيستية مسؤول كمتغري مستقل و الدخول لألسواق الدولية،

 كمتغري اتبع .

اللوجيستية املسؤولة  و الدخول  األعمال: حتليل االحندار اخلطي بني تطبيق IV – 55اجلدول 
 لالسواق الدولية
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R R² املعاملb* الثابتa* مستوى املعنوية 
0.578 0.334 0.608 1.704 0.00 

 spssابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر : 

 لألسواقاللوجيستية املسؤولة  و الدخول  األعمالاختبار االحندار البسيط بني متغريين  إجراءمت 
 الدولية ، حيث سيتم التعبري عن العالقة ابملعادلة التالية :

Y=a+bx  أي   Y=1.704+0.608x   

 حيث :

Y)املتغري التابع ) الدخوللالسواق الدولية : 

aالثابت: 

X :) املتغري املستقل ) االعماالللوجيستية 

 التالية الفرضية العدمية و الفرضية البديلة و فق ما يلي :يقوم هذا االختبار على الصيغة 

اللوجيستية املسؤولة  على  األعمال: يوجد أثر إجيايب ذو داللة  إحصائية لتطبيق  الفرضية الرئيسية
 حتقيق ميزة الدخول لألسواق الدولية .

اللوجيستية املسؤولة  على  األعمالاليوجد أثر إجيايب ذو داللة  إحصائية لتطبيق الفرضية البديلة  :
 حتقيق ميزة الدخول لألسواق الدولية .

و العالقة بني املتغريين " 0.578يقدر بRمن خالل هذا اجلدول جند أن قيمة معامل االرتباط 
من  % 33.4أي أن " 0.334عالقة طردية موجبة جيدة  ، ابإلضافة إىل معامل التحديد يقدر ب"

اللوجيستية  األعمالالتغريات احلاصلة يف الدخول لألسواق الدولية ميكن تفسريها ابلتغري احلاصل يف متغري 
و الذي ميثل رايضيا ميل مستقيم معادلة  0.608مستوى  bاملسؤولة للمؤسسات ، كما بلغت قيمة 

 "0.608زايدة املتغري التابع ب" االحندار و يفسر إحصائيا أبن زايدة املتغري املستقل بوحدة واحدة تقابله 
 ، و يقدر مستوى املعنوية هلذا النموذج ب"تغري املستقل على املتغري التابعوحدة أي وجود أتثري إجيايب مل

كما أن اخلطأ  "0.05و هي قيمة  جيدة و أقل من مستوى املعنوية املعتمد يف الدراسة " "0.000
 .املعياري للنموذج 
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اللوجيستية املسؤولة  و  األعمالو ميكن متثيل مستوى تطبيق مؤسسات الدراسة امليدانية ملتغريي  
 التنمية املستدامة يف الرسم التخطيطي املوايل  :

 : تطبيق املتغريات يف عينة الدراسة  IV – 04 الشكل رقم

 
 spssمن خمرجات برانمج املصدر :  

نالحظ  من خالل الشكل أن قيمة املتغريات لدى مؤسسات الدراسة متشتتة حول خط مستقيم 
اللوجيستية املسؤولة و الدخول  األعمال فسر بوجود عالقة طردية بني متغريصاعد ذو ميل موجب ، ما ي

 لألسواق الدولية .

من خالل كل النتائج السابقة نقبل ابلفرضية الرئيسية للدراسة و اليت تنص على وجود أثر إجيايب ذو 
اللوجيستية املسؤولة  على حتقيق الدخول لألسواق الدولية مبؤسسات الدراسة  األعمالداللة لتطبيق 

 األعمالصائية لتطبيق امليدانية ، و رفض الفرضية البديلة مفادها عدم وجود أثر إجيايب ذو داللة  إح
 اللوجيستية املسؤولة  على حتقيق ميزة الدخول لألسواق الدولية .

 مع الدخول لألسواق الدولية اللوجيستية  األعمال:ارتباط أبعاد   IV – 56 اجلدول رقم

 مستوى املعنوية معامل االرتباط مع الدخول لألسواق الدولية  املتغري

ولية
 الد

واق
الس

ل ل
خو

 الد

 األعمال اللوجيستية المسؤولة 
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 0.006 0.316 شراء املواد اخلام

 0.000 0.485 النقل

 0.357 0.108 التخزين

 0.000 0.618 االنتاج

 0.079 0.204 التوزيع

 0.000 0.455 التعبئة و التغليف

 SPSSمن خمرجات برانمج املصدر : 

نالحظ أن كل العناصر هلا ارتباط مع الدخول لألسواق الدولية ، كما أنه ال يتغري كثريا عند عزل 
أتثري املتغريات األخرى ، أي أن هذه املتغريات مستقلة فيما بينها ، و مستوى املعنوية جيد و هو مقبول 

واق نقوم بتحليل االحندار ومن أجل معرفة كيفية أتثري هذه املتغريات على الدخول لألس،  0.05أقل من 
 املتعدد :

 حيث يبني اجلدول رقم حتليل االحندار اخلطي املتعدد هلذه املتغريات 

األعمال :نتائج و مؤشرات اختبار منوذج  االحندار املتعدد ملتغريات   IV – 57 جدول
 و الدخول لألسواق الدوليةاللوجيستية املسؤولة 

R R² a* F DF sig 
0.687 0.472 1.642 10.124 6 0.000 

 spssمن خمرجات برانمج املصدر : 

تقيس درجة ارتباط درجة املتغريات املستقلة جمتمعة ابملتغري  Rمن خالل اجلدول أعاله يتبني أن  
الذي يقيس  R²، و هو ما يبينه أيضا معامل التحديد جيدةو هي درجة ارتباط 0.50التابع األول من 

الدولية( الذي تفسره املتغريات املستقلة و الذي قدرت قيمتها  لألسواقالتباين يف املتغري التابع  )الدخول 
 .أخرى أسباب"  و هي نسبة مقبولة و متمم هذه النسبة يعود إىل 0.472ب " 

صالحية النموذج للتنبؤ و التفسري ، و هو ما يؤكده مستوى املعنوية  10.124البالغة  Fبينت قيمة 
يوجد أثر إجيايب ذو داللة   مما يعين رفض الفرض العدم الذي يفرتض أنه ال 0.05الذي اقرتبت من 

 إحصائية لتطبيق املسؤولية االجتماعية على حتقيق ميزة الدخول لألسواق الدولية .

 املتعدد ، تبني النتائج التالية : االحندارومن خالل تشغيل برانمج 

 : االحندار املتعدد  IV – 58 اجلدول
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 مستوى املعنوية  a* قيمة الثابت *bi قيمة معامل االحندار 
 0.000 1.642 0.393 اإلنتاج

 spss: استنادا على خمرجات برانمج املصدر 

 لألسواقمن اجلدول أعاله تبني وجود متغري واحد فقط ذي عالقة معنوية ابملتغري التابع للدخول 
ابقي املتغريات  ال ترتبط بعالقة معنوية مع املتغري التابع ،   أن، حبيث اتضح  اإلنتاجالدولية و هو متغري 

مما يعين أن قيمة الثابت يف املعادلة ذو أتثري  0.000ملستوى معنوية  1.642كذلك بلغت قيمة الثابت 
 معنوي على املتغري التابع اخلامس ، و ميكن كتابة نتائج معادلة االختبار على النحو التايل :

Y=1.624+0.398x 

Y الدولية( لألسواق:املتغري التابع )الدخول 

X ( "االنتاج"  املسؤولة اللوجستية األعمال)املستقل: املتغري 

 

 

 

 

 :الرابعخامتة الفصل 

معرفة  إىلالباحثة على عدد من املؤسسات املصدرة يف اجلزائر  أجرهتاهدفت الدراسة امليدانية اليت  
 الدولية . لألسواقحقيق متطلبات الدخول لتاملسؤولية االجتماعية  أتثري

  ابألدلةاجيايب ضعيف مدعم  أتثريوجود  إىلابلنسبة للفرضية الثانية  توصلت الدراسة 
لتطبيق مبادئ املسؤولية االجتماعية على املؤسسات املصدرة اجلزائرية ، و ال يوجد فروق يف  اإلحصائية

 الدولية . لألسواقمبادئ املسؤولية االجتماعية على حتقيق متطلبات الدخول  أتثري
 مدى  أن إىلاقشة الفرضية نابلنسبة للفرضية الثالثة  مت التوصل بعد حتليل النتائج و م

اللوجيستية املسؤولة  األعمالحيث أن  ،الدولية تؤثر اجيابيا  األسواقاللوجيستية ملتطلبات  األعمالحتقيق 
الدولية ، على خالف املسؤولية االجتماعية  األسواق متطلباتاجيايب قوي يف حتقيق  أتثريو ذاجتماعيا 

 الدولية . األسواقمن انحية حتقيق متطلبات  أضعفيكون  أتثريهان إبصفة عامة ف
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  اجيايب بني تطبيق املسؤولية  أتثريهناك  أن، وجد  األوىلابلنسبة للفرضية الفرعية
يف حتقيق  أتثريا األكثراملوارد البشرية هو   أناالجتماعية و بني حتقيق كفاءة عالية للمؤسسات نتيجته 

 الدولية . لألسواقمتطلبات الدخول 
 اجيايب لتطبيق املسؤولية االجتماعية  أتثريية حول وجود هناك قبول لفرضية الفرعية الثان

 تكلفة . ألقل
على   ،و بذلك خلصت الدراسة امليدانية اليت أجرت على جمموعة من املؤسسات املصدرة يف اجلزائر

حتديد املتغريات املتأثرة بتطبيق اسرتاتيجية املسؤولية االجتماعية على مستوى مجيع  األنشطة األساسية و 
و اليت تعترب يف نفس الوقت أحد املتغريات األساسية وراء دخول املؤسسات  ،ساعدة لألعمال اللوجيستيةامل

إمكانية احلفاظ على مركزها التنافسي يف األسواق نشاطها ،مع إىل تدويل  مما دفعها لألسواق الدولية 
  الدولية  من خالل اكتساهبا ثقة املستهلك األجنيب     و الدول املضيفة.

من خالل  جتماعية يف خمتلف بلدان العامل،على أمهية املسؤولية اال كما أننا تعرفنا يف هذا الفصل 
زته خمتلف املنظمات الدولية لتنظيم التجارة و إكساهبا صفة التجارة العادلة ، فنجد أن مفهوم ر ما أب

يدة يف  االقتصاد اجلديد ، املسؤولية االجتماعية حيضى بكثري من االهتمام و خاصة عند االجتاهات اجلد
  الذي يدعو إىل أمهية استدامة أعمال املؤسسات.    
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1 

Correlations 

 meanx1x6 x1 

meanx1x6 Pearson Correlation 1 ,224 

Sig. (2-tailed)  ,053 

N 75 75 

x1 Pearson Correlation ,224 1 

Sig. (2-tailed) ,053  
N 75 75 

 

 
Correlations 

 meanx1x6 x2 

meanx1x6 Pearson Correlation 1 ,559
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x2 Pearson Correlation ,559
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx1x6 x3 

meanx1x6 Pearson Correlation 1 ,567
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x3 Pearson Correlation ,567
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
Correlations 

 meanx1x6 x4 

meanx1x6 Pearson Correlation 1 ,565
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x4 Pearson Correlation ,565
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 meanx1x6 x5 

meanx1x6 Pearson Correlation 1 ,576
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x5 Pearson Correlation ,576
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
Correlations 

 meanx1x6 x6 

meanx1x6 Pearson Correlation 1 ,761
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x6 Pearson Correlation ,761
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
Correlations 

 meanx7x10 x7 

meanx7x10 Pearson Correlation 1 ,770
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x7 Pearson Correlation ,770
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
Correlations 

 meanx7x10 x8 

meanx7x10 Pearson Correlation 1 ,591
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x8 Pearson Correlation ,591
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 meanx7x10 x9 

meanx7x10 Pearson Correlation 1 ,731
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x9 Pearson Correlation ,731
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
Correlations 

 meanx7x10 x10 

meanx7x10 Pearson Correlation 1 ,591
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x10 Pearson Correlation ,591
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
Correlations 

 meanx11x15 x11 

meanx11x15 Pearson Correlation 1 ,564
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x11 Pearson Correlation ,564
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx11x15 x12 

meanx11x15 Pearson Correlation 1 ,656
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x12 Pearson Correlation ,656
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
Correlations 

 meanx11x15 x13 

meanx11x15 Pearson Correlation 1 ,794
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x13 Pearson Correlation ,794
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 



 
4 

Correlations 

 meanx11x15 x13 

meanx11x15 Pearson Correlation 1 ,794
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x13 Pearson Correlation ,794
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx11x15 x14 

meanx11x15 Pearson Correlation 1 ,320
**
 

Sig. (2-tailed)  ,005 

N 75 75 

x14 Pearson Correlation ,320
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,005  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx11x15 x15 

meanx11x15 Pearson Correlation 1 ,473
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x15 Pearson Correlation ,473
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
Correlations 

 meanx16x19 x16 

meanx16x19 Pearson Correlation 1 ,624
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x16 Pearson Correlation ,624
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
Correlations 

 meanx16x19 x17 

meanx16x19 Pearson Correlation 1 ,767
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x17 Pearson Correlation ,767
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 meanx16x19 x18 

meanx16x19 Pearson Correlation 1 ,930
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x18 Pearson Correlation ,930
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx16x19 x19 

meanx16x19 Pearson Correlation 1 ,934
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x19 Pearson Correlation ,934
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx1x19 meanx1x6 

meanx1x19 Pearson Correlation 1 ,687
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

meanx1x6 Pearson Correlation ,687
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx1x19 meanx7x10 

meanx1x19 Pearson Correlation 1 ,812
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

meanx7x10 Pearson Correlation ,812
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx1x19 meanx11x15 

meanx1x19 Pearson Correlation 1 ,825
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

meanx11x15 Pearson Correlation ,825
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 meanx1x19 meanx16x19 

meanx1x19 Pearson Correlation 1 ,874
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

meanx16x19 Pearson Correlation ,874
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,531 6 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x4 21,9333 4,495 ,356 ,457 
x1 21,8133 5,478 ,023 ,570 
x2 21,8667 4,523 ,351 ,460 
x3 21,8933 4,529 ,370 ,455 
x5 21,9867 4,500 ,380 ,450 
x6 22,7733 2,745 ,339 ,516 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,597 4 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x7 10,8800 5,053 ,473 ,444 
x8 10,1867 6,830 ,284 ,593 
x9 9,8133 5,911 ,491 ,444 
x10 9,9600 6,823 ,283 ,594 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,298 5 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x11 15,4667 4,955 ,329 ,139 
x12 15,4000 5,054 ,519 ,099 
x13 16,1067 3,340 ,532 -,197

a
 

x14 16,7733 5,988 -,169 ,570 
x15 15,9333 5,036 -,024 ,446 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. 
This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 



 
7 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,840 4 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x16 10,8533 13,343 ,415 ,893 
x17 10,9467 11,565 ,597 ,829 
x18 11,5467 9,035 ,854 ,708 
x19 11,6933 8,945 ,862 ,704 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,842 19 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x1 70,3600 100,288 -,082 ,848 
x2 70,4133 96,273 ,266 ,841 
x3 70,4400 96,142 ,289 ,840 
x4 70,4800 94,550 ,412 ,837 
x5 70,5333 95,225 ,370 ,838 
x6 71,3200 86,166 ,510 ,831 
x7 72,2667 86,712 ,455 ,834 
x8 71,5733 87,680 ,531 ,830 
x9 71,2000 85,973 ,630 ,825 
x10 71,3467 93,500 ,237 ,844 
x11 70,5467 96,386 ,206 ,843 
x12 70,4800 95,172 ,439 ,837 
x13 71,1867 86,343 ,630 ,825 
x14 71,8533 96,830 ,058 ,855 
x15 71,0133 86,932 ,478 ,832 
x16 70,8400 85,839 ,596 ,826 
x17 70,9333 85,739 ,546 ,829 
x18 71,5333 80,306 ,703 ,818 
x19 71,6800 79,518 ,733 ,816 

 
المحور الثاني  الجزء األول : معامل االرتباط   

Correlations 

 meanx20x23 x20 

meanx20x23 Pearson Correlation 1 ,705
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x20 Pearson Correlation ,705
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 meanx20x23 x21 

meanx20x23 Pearson Correlation 1 ,835
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x21 Pearson Correlation ,835
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx20x23 x22 

meanx20x23 Pearson Correlation 1 ,655
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x22 Pearson Correlation ,655
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx20x23 x23 

meanx20x23 Pearson Correlation 1 ,617
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x23 Pearson Correlation ,617
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
المحور الثاني  الجزء الثاني : معامل االرتباط   

Correlations 

 meanx24x28 x24 

meanx24x28 Pearson Correlation 1 ,728
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x24 Pearson Correlation ,728
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 

 
 
 

  

Correlations 

 meanx24x28 x25 

meanx24x28 Pearson Correlation 1 ,486
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x25 Pearson Correlation ,486
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 meanx24x28 x26 

meanx24x28 Pearson Correlation 1 ,772
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x26 Pearson Correlation ,772
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx24x28 x27 

meanx24x28 Pearson Correlation 1 ,546
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x27 Pearson Correlation ,546
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx24x28 x28 

meanx24x28 Pearson Correlation 1 ,289
*
 

Sig. (2-tailed)  ,012 

N 75 75 

x28 Pearson Correlation ,289
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,012  
N 75 75 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
المحور الثاني  الجزء الثالث : معامل االرتباط   

 
Correlations 

 meanx29x33 x29 

meanx29x33 Pearson Correlation 1 ,157 

Sig. (2-tailed)  ,178 

N 75 75 

x29 Pearson Correlation ,157 1 

Sig. (2-tailed) ,178  
N 75 75 

 
Correlations 

 meanx29x33 x30 

meanx29x33 Pearson Correlation 1 ,716
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x30 Pearson Correlation ,716
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 



 
10 

Correlations 

 meanx29x33 x31 

meanx29x33 Pearson Correlation 1 ,856
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x31 Pearson Correlation ,856
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Correlations 

 meanx29x33 x32 

meanx29x33 Pearson Correlation 1 ,534
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x32 Pearson Correlation ,534
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx29x33 x33 

meanx29x33 Pearson Correlation 1 ,775
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x33 Pearson Correlation ,775
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

المحور الثاني  الجزء الرابع : معامل االرتباط   

 
Correlations 

 meanx34x37 x34 

meanx34x37 Pearson Correlation 1 ,537
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x34 Pearson Correlation ,537
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx34x37 x35 

meanx34x37 Pearson Correlation 1 ,374
**
 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 75 75 

x35 Pearson Correlation ,374
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,001  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 meanx34x37 x36 

meanx34x37 Pearson Correlation 1 ,608
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x36 Pearson Correlation ,608
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx34x37 x37 

meanx34x37 Pearson Correlation 1 ,710
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x37 Pearson Correlation ,710
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

المحور الثاني  الجزء الخامش : معامل االرتباط   
Correlations 

 meanx38x41 x38 

meanx38x41 Pearson Correlation 1 ,536
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x38 Pearson Correlation ,536
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx38x41 x39 

meanx38x41 Pearson Correlation 1 ,176 

Sig. (2-tailed)  ,132 

N 75 75 

x39 Pearson Correlation ,176 1 

Sig. (2-tailed) ,132  
N 75 75 

 
Correlations 

 meanx38x41 x40 

meanx38x41 Pearson Correlation 1 ,455
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x40 Pearson Correlation ,455
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 



 
12 

Correlations 

 meanx38x41 x41 

meanx38x41 Pearson Correlation 1 ,598
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x41 Pearson Correlation ,598
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

المحور الثاني  الجزء السادس : معامل االرتباط   
Correlations 

 meanx42x46 x42 

meanx42x46 Pearson Correlation 1 ,591
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x42 Pearson Correlation ,591
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx42x46 x43 

meanx42x46 Pearson Correlation 1 ,526
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x43 Pearson Correlation ,526
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx42x46 x44 

meanx42x46 Pearson Correlation 1 ,802
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x44 Pearson Correlation ,802
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx42x46 x45 

meanx42x46 Pearson Correlation 1 ,614
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x45 Pearson Correlation ,614
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 meanx42x46 x46 

meanx42x46 Pearson Correlation 1 ,730
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x46 Pearson Correlation ,730
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 meanx20x46 meanx20x23 

meanx20x46 Pearson Correlation 1 ,669
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

meanx20x23 Pearson Correlation ,669
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx20x46 meanx24x28 

meanx20x46 Pearson Correlation 1 ,655
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

meanx24x28 Pearson Correlation ,655
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx20x46 meanx29x33 

meanx20x46 Pearson Correlation 1 ,557
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

meanx29x33 Pearson Correlation ,557
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx20x46 meanx34x37 

meanx20x46 Pearson Correlation 1 ,750
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

meanx34x37 Pearson Correlation ,750
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 meanx20x46 meanx38x41 

meanx20x46 Pearson Correlation 1 ,366
**
 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 75 75 

meanx38x41 Pearson Correlation ,366
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,001  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx20x46 meanx42x46 

meanx20x46 Pearson Correlation 1 ,714
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

meanx42x46 Pearson Correlation ,714
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,654 4 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x20 11,9067 5,924 ,352 ,671 
x21 11,8000 5,135 ,627 ,431 
x22 11,2000 7,351 ,446 ,591 
x23 11,2533 7,489 ,383 ,622 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,475 5 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x24 15,1067 5,313 ,452 ,260 
x25 14,2400 7,347 ,252 ,429 
x26 15,2000 4,865 ,503 ,203 
x27 14,5067 6,767 ,257 ,418 
x28 14,7600 8,320 -,089 ,641 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,611 5 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x29 17,2933 7,778 -,130 ,756 
x30 17,1467 5,100 ,501 ,485 
x31 17,5067 3,686 ,656 ,350 
x32 17,1467 6,235 ,317 ,581 
x33 17,2533 4,732 ,581 ,435 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,290 4 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x34 11,8533 3,343 ,210 ,178 
x35 11,6533 3,905 ,108 ,279 
x36 13,0267 2,837 ,052 ,405 
x37 11,9467 2,403 ,273 ,037 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha

a
 N of Items 

-,358 4 

a. The value is negative due to 
a negative average covariance 
among items. This violates 
reliability model assumptions. 
You may want to check item 
codings. 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x38 11,4133 2,651 -,030 -,505
a
 

x39 11,6400 4,125 -,356 ,196 
x40 11,5200 2,983 -,111 -,295

a
 

x41 11,4667 2,387 ,017 -,665
a
 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. 
This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,631 5 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x42 15,5600 6,574 ,272 ,644 
x43 15,4000 7,135 ,227 ,656 
x44 15,1867 6,127 ,674 ,459 
x45 15,7200 6,529 ,327 ,609 
x46 15,2000 6,351 ,557 ,504 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,759 27 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x20 102,7200 88,826 ,465 ,739 
x21 102,6133 92,375 ,378 ,746 
x22 102,0133 100,824 ,085 ,762 
x23 102,0667 92,198 ,562 ,737 
x24 102,8533 97,181 ,207 ,757 
x25 101,9867 95,743 ,449 ,745 
x26 102,9467 93,403 ,355 ,748 
x27 102,2533 100,111 ,108 ,762 
x28 102,5067 95,010 ,313 ,751 
x29 101,9067 96,113 ,408 ,747 
x30 101,7600 102,482 -,005 ,766 
x31 102,1200 95,296 ,296 ,752 
x32 101,7600 96,861 ,420 ,748 
x33 101,8667 97,387 ,277 ,753 
x34 101,8933 97,097 ,371 ,749 
x35 101,6933 102,702 ,011 ,763 
x36 103,0667 91,225 ,458 ,740 
x37 101,9867 92,878 ,437 ,743 
x38 102,2667 95,225 ,320 ,750 
x39 102,4933 98,199 ,182 ,758 
x40 102,3733 106,291 -,194 ,780 
x41 102,3200 103,302 -,062 ,774 
x42 102,4933 90,929 ,518 ,737 
x43 102,3333 98,225 ,197 ,757 
x44 102,1200 94,296 ,542 ,741 
x45 102,6533 96,905 ,252 ,754 
x46 102,1333 95,685 ,420 ,746 

 
Correlations 

 meanx47x50 x47 

meanx47x50 Pearson Correlation 1 ,612
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x47 Pearson Correlation ,612
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 meanx47x50 x48 

meanx47x50 Pearson Correlation 1 ,819
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x48 Pearson Correlation ,819
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx47x50 x49 

meanx47x50 Pearson Correlation 1 ,766
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x49 Pearson Correlation ,766
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx47x50 x50 

meanx47x50 Pearson Correlation 1 ,901
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x50 Pearson Correlation ,901
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx51x54 x51 

meanx51x54 Pearson Correlation 1 ,392
**
 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 75 75 

x51 Pearson Correlation ,392
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,001  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
Correlations 

 meanx51x54 x52 

meanx51x54 Pearson Correlation 1 ,150 

Sig. (2-tailed)  ,198 

N 75 75 

x52 Pearson Correlation ,150 1 

Sig. (2-tailed) ,198  
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Correlations 

 meanx51x54 x52 

meanx51x54 Pearson Correlation 1 ,150 

Sig. (2-tailed)  ,198 

N 75 75 

x52 Pearson Correlation ,150 1 

Sig. (2-tailed) ,198  
N 75 75 

 
Correlations 

 meanx51x54 x53 

meanx51x54 Pearson Correlation 1 ,795
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x53 Pearson Correlation ,795
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx51x54 x54 

meanx51x54 Pearson Correlation 1 ,800
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x54 Pearson Correlation ,800
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

 meanx55x63 x55 

meanx55x63 Pearson Correlation 1 ,533
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x55 Pearson Correlation ,533
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx55x63 x56 

meanx55x63 Pearson Correlation 1 ,661
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x56 Pearson Correlation ,661
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 



 
19 

 
Correlations 

 meanx55x63 x57 

meanx55x63 Pearson Correlation 1 ,636
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x57 Pearson Correlation ,636
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx55x63 x58 

meanx55x63 Pearson Correlation 1 ,678
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x58 Pearson Correlation ,678
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx55x63 x59 

meanx55x63 Pearson Correlation 1 ,681
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x59 Pearson Correlation ,681
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx55x63 x60 

meanx55x63 Pearson Correlation 1 ,631
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x60 Pearson Correlation ,631
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx55x63 x61 

meanx55x63 Pearson Correlation 1 ,815
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x61 Pearson Correlation ,815
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 meanx55x63 x62 

meanx55x63 Pearson Correlation 1 ,851
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x62 Pearson Correlation ,851
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx55x63 x63 

meanx55x63 Pearson Correlation 1 ,409
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x63 Pearson Correlation ,409
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 meanx64x68 x64 

meanx64x68 Pearson Correlation 1 ,596
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x64 Pearson Correlation ,596
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx64x68 x65 

meanx64x68 Pearson Correlation 1 ,344
**
 

Sig. (2-tailed)  ,003 

N 75 75 

x65 Pearson Correlation ,344
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,003  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Correlations 

 meanx64x68 x66 

meanx64x68 Pearson Correlation 1 ,767
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x66 Pearson Correlation ,767
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 meanx64x68 x67 

meanx64x68 Pearson Correlation 1 -,105 

Sig. (2-tailed)  ,368 

N 75 75 

x67 Pearson Correlation -,105 1 

Sig. (2-tailed) ,368  
N 75 75 

 
Correlations 

 meanx64x68 x68 

meanx64x68 Pearson Correlation 1 ,285
*
 

Sig. (2-tailed)  ,013 

N 75 75 

x68 Pearson Correlation ,285
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,013  
N 75 75 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

 meanx69x72 x69 

meanx69x72 Pearson Correlation 1 ,821
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x69 Pearson Correlation ,821
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx69x72 x70 

meanx69x72 Pearson Correlation 1 ,768
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x70 Pearson Correlation ,768
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx69x72 x71 

meanx69x72 Pearson Correlation 1 ,715
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x71 Pearson Correlation ,715
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 meanx69x72 x72 

meanx69x72 Pearson Correlation 1 ,818
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x72 Pearson Correlation ,818
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 meanx73x77 x73 

meanx73x77 Pearson Correlation 1 ,722
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x73 Pearson Correlation ,722
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx73x77 x74 

meanx73x77 Pearson Correlation 1 ,684
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x74 Pearson Correlation ,684
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx73x77 x75 

meanx73x77 Pearson Correlation 1 ,643
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x75 Pearson Correlation ,643
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Correlations 

 meanx73x77 x76 

meanx73x77 Pearson Correlation 1 ,756
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x76 Pearson Correlation ,756
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 meanx73x77 x77 

meanx73x77 Pearson Correlation 1 ,670
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x77 Pearson Correlation ,670
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

 meanx78x81 x78 

meanx78x81 Pearson Correlation 1 ,767
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x78 Pearson Correlation ,767
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx78x81 x79 

meanx78x81 Pearson Correlation 1 ,772
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x79 Pearson Correlation ,772
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx78x81 x80 

meanx78x81 Pearson Correlation 1 ,719
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x80 Pearson Correlation ,719
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx78x81 x81 

meanx78x81 Pearson Correlation 1 ,659
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

x81 Pearson Correlation ,659
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 meanx47x81 meanx47x50 

meanx47x81 Pearson Correlation 1 ,505
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

meanx47x50 Pearson Correlation ,505
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx47x81 meanx51x54 

meanx47x81 Pearson Correlation 1 ,462
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

meanx51x54 Pearson Correlation ,462
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx47x81 meanx55x63 

meanx47x81 Pearson Correlation 1 ,720
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

meanx55x63 Pearson Correlation ,720
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx47x81 meanx64x68 

meanx47x81 Pearson Correlation 1 ,672
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

meanx64x68 Pearson Correlation ,672
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx47x81 meanx69x72 

meanx47x81 Pearson Correlation 1 ,518
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

meanx69x72 Pearson Correlation ,518
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 meanx47x81 meanx73x77 

meanx47x81 Pearson Correlation 1 ,469
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

meanx73x77 Pearson Correlation ,469
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

 meanx47x81 meanx78x81 

meanx47x81 Pearson Correlation 1 ,586
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

meanx78x81 Pearson Correlation ,586
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,787 4 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x47 12,9200 3,831 ,438 ,805 
x48 13,1467 2,721 ,633 ,715 
x49 13,0400 3,066 ,578 ,743 
x50 13,1333 2,306 ,773 ,630 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,280 4 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x51 11,1867 5,046 -,097 ,520 
x52 10,8800 5,918 -,158 ,460 
x53 11,4667 2,631 ,416 -,260

a
 

x54 11,3467 2,878 ,511 -,327
a
 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. 
This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,830 9 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x55 32,3600 23,315 ,438 ,824 
x56 32,6133 21,808 ,566 ,811 
x57 33,2533 20,894 ,500 ,818 
x58 32,6533 21,365 ,578 ,809 
x59 32,8267 20,713 ,564 ,809 
x60 33,2400 20,239 ,465 ,827 
x61 32,8800 20,134 ,749 ,789 
x62 32,7467 19,165 ,789 ,781 
x63 32,6800 23,572 ,264 ,840 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,053 5 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x64 17,7467 39,840 ,004 ,080 
x65 18,2400 57,239 ,220 -,019

a
 

x66 17,4533 25,413 ,027 ,052 
x67 18,1600 63,704 -,203 ,109 
x68 18,3200 58,248 ,161 ,003 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. 
This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,781 4 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x69 12,4933 5,145 ,641 ,698 
x70 12,4667 5,414 ,544 ,754 
x71 12,1333 6,090 ,503 ,768 
x72 12,1467 5,803 ,685 ,688 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,726 5 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x73 16,7067 5,534 ,568 ,656 
x74 16,8267 5,551 ,500 ,676 
x75 16,8933 5,610 ,428 ,701 
x76 17,2267 4,556 ,515 ,676 
x77 16,8800 5,485 ,462 ,688 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x78 11,6133 4,916 ,616 ,569 
x79 11,5467 3,900 ,482 ,634 
x80 11,5867 4,462 ,444 ,648 
x81 11,8933 5,124 ,426 ,655 

  
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,681 35 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x47 140,3600 241,774 ,310 ,676 
x48 140,5867 240,462 ,241 ,675 
x49 140,4800 236,388 ,470 ,669 
x50 140,5733 235,653 ,413 ,669 
x51 141,0800 238,831 ,185 ,676 
x52 140,7733 244,421 ,081 ,681 
x53 141,3600 237,098 ,212 ,675 
x54 141,2400 236,563 ,277 ,672 
x64 140,1200 226,458 -,009 ,749 
x65 140,6133 227,051 ,600 ,657 
x66 139,8267 197,334 ,090 ,776 
x67 140,5333 239,550 ,274 ,674 
x68 140,6933 237,161 ,278 ,672 
x55 140,3067 239,270 ,376 ,673 
x56 140,5600 239,277 ,304 ,673 
x57 141,2000 242,973 ,097 ,681 
x58 140,6000 236,162 ,406 ,669 
x59 140,7733 228,340 ,632 ,658 
x60 141,1867 238,857 ,190 ,676 
x61 140,8267 229,091 ,688 ,658 
x62 140,6933 224,837 ,772 ,652 
x63 140,6267 233,886 ,495 ,666 
x69 140,9333 234,523 ,350 ,669 
x70 140,9067 235,572 ,307 ,670 
x71 140,5733 234,870 ,387 ,668 
x72 140,5867 236,759 ,363 ,670 
x73 140,4267 242,680 ,176 ,678 
x74 140,5467 241,170 ,227 ,676 
x75 140,6133 241,835 ,181 ,677 
x76 140,9467 233,403 ,401 ,667 
x77 140,6000 237,378 ,365 ,671 
x78 140,9200 234,264 ,547 ,666 
x79 140,8533 235,586 ,282 ,671 
x80 140,8933 229,124 ,542 ,660 
x81 141,2000 242,000 ,162 ,678 



 
28 

 

 

 
masculin;feminin 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid féminin 25 33,3 33,3 33,3 

masculin 50 66,7 66,7 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

 
age 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid plus de 36 ans 41 54,7 54,7 54,7 

de 31 a 35 ans 10 13,3 13,3 68,0 

de 25 a 30ans 24 32,0 32,0 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

 

 

 
Statistics 

meanx1x19 

N Valid 75 

Missing 0 
Mean 3.9473 
Median 4.1053 
Std. Deviation .52572 
Minimum 2.89 

 

 

 

Statistics 

 x20 x21 x22 x23 meanx20x23 

N Valid 75 75 75 75 75 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3,4800 3,5867 4,1867 4,1333 3.8467 
Std. Deviation 1,40808 1,26377 ,89584 ,93481 .80318 

 

 
Statistics 

 x24 x25 x26 x27 x28 meanx24x28 

N Valid 75 75 75 75 75 75 

Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 3,3467 4,2133 3,2533 3,9467 3,6933 3.6907 
Std. Deviation 1,14483 ,77622 1,20912 ,97111 1,12674 .60026 
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Statistics 

 x29 x30 x31 x32 x33 meanx29x33 

N Valid 75 75 75 75 75 75 

Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 4,2933 4,4400 4,0800 4,4400 4,3333 4.3173 
Std. Deviation ,80158 ,87364 1,13614 ,70212 ,90544 .56001 

 

 
Statistics 

 x34 x35 x36 x37 meanx34x37 

N Valid 75 75 75 75 75 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4,3067 4,5067 3,1333 4,2133 4.0400 
Std. Deviation ,75289 ,57829 1,20060 1,08171 .52960 

 

 
Statistics 

 x38 x39 x40 x41 meanx38x41 

N Valid 75 75 75 75 75 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3,9333 3,7067 3,8267 3,8800 3.8367 
Std. Deviation 1,08221 1,06255 1,07015 1,12658 .48193 

 

 
Statistics 

 x42 x43 x44 x45 x46 meanx42x46 

N Valid 75 75 75 75 75 75 

Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 3,7067 3,8667 4,0800 3,5467 4,0667 3.8533 
Std. Deviation 1,11226 1,00449 ,78431 1,04356 ,82746 .61189 

 

 
Statistics 

 x47 x48 x49 x50 meanx47x50 

N Valid 75 75 75 75 75 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 4,4933 4,2667 4,3733 4,2800 4.3533 
Std. Deviation ,50332 ,77692 ,69308 ,83115 .55613 
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Statistics 

 x51 x52 x53 x54 meanx51x54 

N Valid 75 75 75 75 75 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3,7733 4,0800 3,4933 3,6133 3.7400 
Std. Deviation 1,16912 ,74905 1,25605 1,07670 .60744 

 

 
Statistics 

 x55 x56 x57 x58 x59 x60 x61 x62 x63 meanx55x63 

N Valid 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4,5467 4,2933 3,6533 4,2533 4,0800 3,6667 4,0267 4,1600 4,2267 4.1007 
Std. Deviation ,62154 ,74929 ,97943 ,80695 ,92649 1,14294 ,82156 ,91593 ,81495 .57013 

 

 
Statistics 

 x64 x65 x66 x67 x68 meanx64x68 

N Valid 75 75 75 75 75 75 

Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 4,2000 4,2400 4,3600 4,3200 4,1600 4.4960 
Std. Deviation ,75337 1,03767 ,72857 ,79117 1,01396 1.57183 

 

 

 

 
Statistics 

 x69 x70 x71 x72 meanx69x72 

N Valid 75 75 75 75 75 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3,9200 3,9467 4,2800 4,2667 4.1033 
Std. Deviation 1,04958 1,07670 ,93808 ,84363 .76239 

 

 
Statistics 

 x73 x74 x75 x76 x77 meanx73x77 

N Valid 75 75 75 75 75 75 

Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 4,4267 4,3067 4,2400 3,9067 4,2533 4.2267 
Std. Deviation ,68128 ,73472 ,78568 1,01573 ,79003 .55928 
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Statistics 

 x78 x79 x80 x81 meanx78x81 

N Valid 75 75 75 75 75 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3,9333 4,0000 3,9600 3,6533 3.8867 
Std. Deviation ,72286 1,15079 1,01927 ,83007 .68069 

 

 
Statistics 

 meanx47x50 meanx51x54 meanx55x63 MEAN meanx69x72 meanx73x77 meanx78x81 mea03 

N Valid 75 75 75 75 75 75 75 75 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4.3533 3.7400 4.1007 4,2560 4.1033 4.2267 3.8867 4,0952 
Std. Deviation .55613 .60744 .57013 ,61033 .76239 .55928 .68069 ,39593 

 

 
Correlations 

 meanx1x19 mea03 

meanx1x19 Pearson Correlation 1 ,431
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 75 75 

mea03 Pearson Correlation ,431
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
Model Summary 

Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

d

i
m

e

n

s
i

o

n

0 

1 ,431
a
 ,186 ,174 ,35976 

a. Predictors: (Constant), meanx1x19 

 

 

 
Variables Entered/Removed

b
 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

d

i

m

e
n

s

i

o
n

0 

1 meanx1x19
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: mea03 

 

 
Model Summary 

Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

d

i
m

e

n

s
i

o

n

0 

1 ,431
a
 ,186 ,174 ,35976 

a. Predictors: (Constant), meanx1x19 

 



 
32 

Model Summary 

Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

d
i

m

e

n
s

i

o

n
0 

1 ,431
a
 ,186 ,174 ,35976 

a. Predictors: (Constant), meanx1x19 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,152 1 2,152 16,628 ,000
a
 

Residual 9,448 73 ,129   
Total 11,600 74    

a. Predictors: (Constant), meanx1x19 
b. Dependent Variable: mea03 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,815 ,317  8,887 ,000 

meanx1x19 ,324 ,080 ,431 4,078 ,000 

a. Dependent Variable: mea03 

 
Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:mea03 

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
dimensi

on1 Linear ,186 16,628 1 73 ,000 2,815 ,324 

The independent variable is meanx1x19. 

 
Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:meanx1x19 

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
dimensi

on1 Linear ,186 16,628 1 73 ,000 1,605 ,572 

The independent variable is mea03. 

 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

d

i
m

e

n

s
i

o

n

0 

1 meanx1x19
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: meanx47x50 

 
odel Summary 

Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

d

i

m
e

n

s

i
o

n

0 

1 ,251
a
 ,063 ,050 .54199 

a. Predictors: (Constant), meanx1x19 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,443 1 1,443 4,912 ,030
a
 

Residual 21,444 73 ,294   
Total 22,887 74    

a. Predictors: (Constant), meanx1x19 
b. Dependent Variable: meanx47x50 
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Coefficients

a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,305 ,477  6,926 ,000 

meanx1x19 ,266 ,120 ,251 2,216 ,030 

a. Dependent Variable: meanx47x50 

 

 
Variables Entered/Removed

b
 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

d

i
m

e

n

s
i

o

n

0 

1 meanx20x46
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: mea03 

 
Model Summary 

Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

d

i

m
e

n

s

i
o

n

0 

1 ,578
a
 ,334 ,324 ,32542 

a. Predictors: (Constant), meanx20x46 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3,870 1 3,870 36,542 ,000
a
 

Residual 7,730 73 ,106   
Total 11,600 74    

a. Predictors: (Constant), meanx20x46 
b. Dependent Variable: mea03 

 
oefficients

a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,704 ,397  4,289 ,000 

meanx20x46 ,608 ,101 ,578 6,045 ,000 

a. Dependent Variable: mea03 
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Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:meanx20x46 

Equation Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
dimensi

on1 Linear ,334 36,542 1 73 ,000 1,686 ,549 

The independent variable is mea03. 

 

 
Variables Entered/Removed

b
 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

d
i

m

e
n

s

i

o
n

0 

1 meanx42x46, 
meanx38x41, 
meanx20x23, 
meanx29x33, 
meanx24x28, 
meanx34x37

a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: mea03 

Correlations 

 
meanx20x23 

meanx24x
28 meanx29x33 meanx34x37 

meanx38x
41 

meanx42x4
6 mea03 

meanx20x23 Pearson 
Correlation 

1 ,291
*
 ,383

**
 ,348

**
 ,275

*
 ,121 ,316

**
 

Sig. (2-
tailed) 

 
,011 ,001 ,002 ,017 ,300 ,006 

N 75 75 75 75 75 75 75 

meanx24x28 Pearson 
Correlation 

,291
*
 1 -,022 ,445

**
 ,029 ,583

**
 ,485

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,011 
 

,849 ,000 ,808 ,000 ,000 

N 75 75 75 75 75 75 75 

meanx29x33 Pearson 
Correlation 

,383
**
 -,022 1 ,298

**
 ,220 ,209 ,108 

Sig. (2-
tailed) 

,001 ,849 
 

,009 ,058 ,072 ,357 

N 75 75 75 75 75 75 75 

meanx34x37 Pearson 
Correlation 

,348
**
 ,445

**
 ,298

**
 1 ,069 ,677

**
 ,618

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,002 ,000 ,009 
 

,557 ,000 ,000 

N 75 75 75 75 75 75 75 

meanx38x41 Pearson 
Correlation 

,275
*
 ,029 ,220 ,069 1 ,021 ,204 

Sig. (2-
tailed) 

,017 ,808 ,058 ,557 
 

,860 ,079 

N 75 75 75 75 75 75 75 

meanx42x46 Pearson 
Correlation 

,121 ,583
**
 ,209 ,677

**
 ,021 1 ,455

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,300 ,000 ,072 ,000 ,860 
 

,000 

N 75 75 75 75 75 75 75 

mea03 Pearson 
Correlation 

,316
**
 ,485

**
 ,108 ,618

**
 ,204 ,455

**
 1 

Sig. (2-
tailed) 

,006 ,000 ,357 ,000 ,079 ,000 
 

N 75 75 75 75 75 75 75 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Model Summary 

Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

d
i

m

e

n
s

i

o

n
0 

1 ,687
a
 ,472 ,425 ,30017 

a. Predictors: (Constant), meanx42x46, meanx38x41, meanx20x23, 
meanx29x33, meanx24x28, meanx34x37 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5,473 6 ,912 10,124 ,000
a
 

Residual 6,127 68 ,090   
Total 11,600 74    

a. Predictors: (Constant), meanx42x46, meanx38x41, meanx20x23, meanx29x33, meanx24x28, 
meanx34x37 
b. Dependent Variable: mea03 

 
Coefficients

a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,642 ,430  3,818 ,000 

meanx20x23 ,026 ,054 ,053 ,486 ,629 

meanx24x28 ,164 ,078 ,249 2,095 ,040 

meanx29x33 -,066 ,073 -,094 -,909 ,367 

meanx34x37 ,398 ,097 ,533 4,119 ,000 

meanx38x41 ,137 ,076 ,167 1,805 ,076 

meanx42x46 -,027 ,091 -,041 -,295 ,769 

a. Dependent Variable: mea03 

 

 

 
Variables Entered/Removed

b
 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

d

i
m

e

n

s
i

o

n

0 

1 meanx16x19, 
meanx1x6, 
meanx7x10, 
meanx11x15

a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: mea03 

 
Model Summary 

Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

d

i
m

e

n

s
i

o

n

0 

1 ,447
a
 ,200 ,154 ,36418 

a. Predictors: (Constant), meanx16x19, meanx1x6, meanx7x10, 
meanx11x15 
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ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,316 4 ,579 4,366 ,003
a
 

Residual 9,284 70 ,133   
Total 11,600 74    

a. Predictors: (Constant), meanx16x19, meanx1x6, meanx7x10, meanx11x15 
b. Dependent Variable: mea03 

 
Coefficients

a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,622 ,508  5,164 ,000 

meanx1x6 ,182 ,125 ,184 1,450 ,152 

meanx7x10 ,125 ,074 ,246 1,700 ,094 

meanx11x15 ,034 ,119 ,044 ,286 ,775 

meanx16x19 ,029 ,054 ,079 ,543 ,589 

a. Dependent Variable: mea03 

 
Correlations 

 meanx1x6 meanx7x10 meanx11x15 meanx1x19 mea03 

meanx1x6 Pearson Correlation 1 ,397
**
 ,490

**
 ,687

**
 ,340

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,003 

N 75 75 75 75 75 

meanx7x10 Pearson Correlation ,397
**
 1 ,620

**
 ,812

**
 ,392

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,001 

N 75 75 75 75 75 

meanx11x15 Pearson Correlation ,490
**
 ,620

**
 1 ,825

**
 ,334

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,003 

N 75 75 75 75 75 

meanx1x19 Pearson Correlation ,687
**
 ,812

**
 ,825

**
 1 ,431

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 75 75 75 75 75 

mea03 Pearson Correlation ,340
**
 ,392

**
 ,334

**
 ,431

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,003 ,001 ,003 ,000  
N 75 75 75 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Model Summary 

Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

d

i

m

e
n

s

i

o
n

0 

1 ,345
a
 ,119 ,095 .52913 

a. Predictors: (Constant), meanx20x46, meanx1x19 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,728 2 1,364 4,872 ,010
a
 

Residual 20,158 72 ,280   
Total 22,887 74    

a. Predictors: (Constant), meanx20x46, meanx1x19 
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Model Summary 

Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

d

i

m

e
n

s

i

o
n

0 

1 ,345
a
 ,119 ,095 .52913 

b. Dependent Variable: meanx47x50 

 
Coefficients

a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,314 ,656  3,525 ,001 

meanx1x19 ,092 ,142 ,087 ,645 ,521 

meanx20x46 ,426 ,199 ,288 2,143 ,036 

a. Dependent Variable: meanx47x50 

 

 
Variables Entered/Removed

b
 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

d

i

m

e
n

s

i

o
n

0 

1 meanx1x19
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: meanx47x50 

 
Model Summary 

Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

d

i

m

e
n

s

i

o
n

0 

1 ,251
a
 ,063 ,050 .54199 

a. Predictors: (Constant), meanx1x19 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,443 1 1,443 4,912 ,030
a
 

Residual 21,444 73 ,294   
Total 22,887 74    

a. Predictors: (Constant), meanx1x19 
b. Dependent Variable: meanx47x50 

 
Coefficients

a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,305 ,477  6,926 ,000 

meanx1x19 ,266 ,120 ,251 2,216 ,030 

a. Dependent Variable: meanx47x50 

 :االنحدار البسيط للفرضية الفرعية الثانية 

 
Variables Entered/Removed

b
 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

d

i

m
e

n

s

i
o

n

0 

1 meanx20x46
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 
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Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

d
i

m

e

n
s

i

o

n
0 

1 meanx20x46
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: meanx51x54 

 
Model Summary 

Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

d

i
m

e

n

s
i

o

n

0 

1 ,547
a
 ,300 ,290 .51184 

a. Predictors: (Constant), meanx20x46 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8,181 1 8,181 31,226 ,000
a
 

Residual 19,124 73 ,262   
Total 27,305 74    

a. Predictors: (Constant), meanx20x46 
b. Dependent Variable: meanx51x54 

 

 
Coefficients

a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,264 ,625  ,422 ,674 

meanx20x46 ,884 ,158 ,547 5,588 ,000 

a. Dependent Variable: meanx51x54 

 

 

 



 : امللخص
اليت ترغب الدخول لألسواق نوع املسؤولية االجتماعية اليت تقع على عاتق املؤسسات  إبرازهتدف الدراسة إىل  

و هذا و دعم عملية التنمية املستدامة   للموارد األولية  استغالهلاالدولية ، إذ من الواجب اليوم على املؤسسات  أن ترشد من  
من خالل تطبيق مبادئ املسؤولية االجتماعية على ذلك  حتقق املؤسسة .إذ  يعترب قيدا يفرضه أي سوق يف البلد املضيف ما 

جديدة شاملة تتناسب مع ما طرحته بيئة األعمال الدولية   إسرتاجتيةنشاط األعمال اللوجيستية ، ابعتبار املسؤولية االجتماعية 
مؤسسة تستغل  مما خيلق   ،أي سوق ترغب فيه إىلعشرين و املعرقلة من دخول املؤسسات من حتدايت يف القرن الواحد و ال

، الفرص املتاحة أمامها  و مواجهة التحدايت انطالقا من النقاط القوة اليت تتميز هبا متكنها من مواجهة هتديدات أي سوق 
  وتنشط بشكل مستدام .

 .الدولية  األسواق،  اللوجيستيك املستدامية االجتماعية ، : النمو املستدام ، املسؤول الكلمات املفتاحية

Resumé : 

L'étude vise à mettre en évidence le type de responsabilité sociale qui incombe aux 

entreprises qui souhaitent accéder aux marchés internationaux, compter d'aujourd'hui en 

raison des entreprises qui guident l'utilisation des ressources primaires et appuient le 

processus de développement durable et cela est ce qui est une contrainte imposée par un 

marché dans le pays d'accueil. Comme l’entreprise atteint par l'application des principes de 

la responsabilité sociale de l'activité de l'entreprise de logistique, considéré comme la 

responsabilité sociale une nouvelle stratégie globale en rapport avec l'environnement 

international des affaires a posé des défis dans le vingt et unième siècle et les entreprise 

importuns d'entrer dans un marché vous veulent, ce qui crée l’entreprise exploitent les 

possibilités de relever les défis de points de puissance qui se caractérisent par leur 

permettant de répondre aux menaces de tout marché, et est actif de manière durable. 

Mots clés: croissance durable, la responsabilité sociale, la logistique durable, 

marchés internationaux. 
Abstract 

The study aims to highlight the kind of social responsibility that rests with firms 

that want to access international markets, As of today due to the firms that guide the use of 

primary resources and support the process of sustainable development and this is what is a 

constraint imposed by any market in the host country. As the firms achieved through the 

application of the principles of social responsibility on the activity of the logistics business, 

Considered social responsibility a comprehensive new strategy commensurate with the 

international business environment posed challenges in the twenty first century and 

obtrusive firms from entering into any market you want, Which creates firm exploit the 

opportunities to meet the challenges from power points that are characterized by enabling 

them to meet the threats of any market, and is active in a sustainable manner. 
Key words: sustainable growth, social responsibility, sustainable logistics, 

international markets. 
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	 حقوق الإنسان
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