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       :تم�يد .1

متطــــــور، حيــــــث أصــــــبحت القــــــدرة التنافســــــية والتفــــــوق ع�ــــــ� املنافســــــ�ن وتحقيــــــق و �عــــــ�ش �ــــــ� عــــــالم معقــــــد 

املنظمـات ا��اصـة والعامـة ع�ـ� حـد ) جداول �عمـال(�ستدامة من القضايا ا��رجة وتحولت إ�� أولية �� أجندة 

 مـــن أ�ـــم �ـــذه  )RSE( للمؤسســـةو�عـــد املســـؤولية �جتماعيـــة . ســـواء
ً
والعالقـــة املوجـــدة بي��ـــا و�ـــ�ن الب�ئـــة �ـــ� أيضـــا

 أل��ـــا تركـــز ع�ـــ� مـــدى ا�تمـــام امل
ً
ف�ـــ� ت�ســـم بأ��ـــا ذات طـــا�ع . بالب�ئـــة ؤسســـة�جنـــدة ف�ـــ� بمثابـــة أداة خاصـــة جـــدا

 أ�ــــ�اب حيــــث يظ�ــــر لنــــا أن، ؤسســــةطـــو�� واســــ�با�� �عــــزز املصــــ��ة العامــــة، وكــــذلك �ســــ�م �ـــ� �عز�ــــز خطــــط امل

  . كما أنھ يمكن أن ت�ون ا��لقة املفقودة ب�ن التنافسية و�ستدامة. �ون محميةصا�� تامل

بــ�ن جميــع إدارات  للمؤسســة��ــدف مــن خــالل �ــذه الدراســة إ�ــ� ��ــ�يع و�شــر فكــرة املســؤولية �جتماعيــة 

أ��ــا  الصــغ��ة واملتوســطة، وال�ــ� تبــدو املؤسســاتوا���ــات �خــرى ذات العالقــة و�ســليط الضــوء ع�ــ�  املؤسســات

وممارســـات  للمؤسســـةأ�عـــد مـــا ت�ـــون إ�ـــ� قضـــايا املســـؤولية �جتماعيـــة، و�ثـــار ا��تملـــة للمســـؤولية �جتماعيـــة 

ع�� دمج  املؤسسات�ذه نحوا مساعد  للمؤسسةو�س�� املسؤولية �جتماعية . للمؤسسةاملسؤولية �جتماعية 

املســؤولية �جتماعيــة ضــمن إســ��اتجيا��ا وممارســ��ا ل��ــروج بب�ئــة ســليمة، و�مــا �ســا�م تحقيــق �داء العــا�� ل�ــا 

  .والوصول إ�� بناء مجتمع أفضل

والب�ئـــة وكـــذا  للمؤسســـةالعالقـــة ا��اصـــلة بـــ�ن املســـؤولية �جتماعيـــة  �ـــ��ـــذه الدراســـة الضـــوء ع�ســـلط و 

والــدور الــذي �ســا�م بــھ  ،للمؤسســةاملســؤولية �جتماعيــة ممارســات فضــل ��ــدود املســا�مة �ــ� تحقيــق الف�ــم � 

كمـــــا �عـــــد أ�شـــــطة �شـــــر مف�ـــــوم املســـــؤولية �جتماعيـــــة . مختلـــــف أ�ـــــ�اب املصـــــا�� �ـــــ� تجســـــيد �ـــــذه املســـــؤولية

واملعلومـــات حـــول �ـــذا املوضـــوع أصـــبح ضـــرورة حتميـــة ال مفـــر م��ـــا �ســـ�ب حداثـــة �ـــذا ا��ـــال واملعرفـــة  للمؤسســة

  .لغ�� �افية ح�� �ن �� أوساط املدير�ن وأ��اب املص��ةا

و��ب�ـــ� أن يـــتم �شـــر املعرفـــة عـــن طر�ـــق ا��ـــوار بـــ�ن مختلـــف أ�ـــ�اب املصـــا��، كمـــا ي�ب�ـــ� أن تأخـــذ �عـــ�ن 

 رجال �عمال وموظفي 
ً
 املؤسسات�عتبار خصوصية الب�ئات املس��دفة الفردية، بما �� ذلك أساسا

ً
، ولكن أيضا

، وكـذا املنظمـات ال�ـ� املؤسسـاتاملصا��، واملس��لك�ن، وا��تمعات ا��لية ال�� �عمـل ف��ـا �ـذه  مختلف أ��اب

  .للمؤسسةتتعامل مع قضايا املسؤولية �جتماعية 

املنظمـــــات   للمؤسســـــةشــــمل �ـــــذه املؤسســـــات ال�ــــ� ت�شـــــر املعرفـــــة حــــول املســـــؤولية �جتماعيـــــة والبي�يــــة �

و�تحـاد �ور�ـي، وكـذلك املسـتو�ات ا��تلفـة مـن �دارات الوطنيـة  )UNDP(، و�� مقدم��ا �مـم املتحـدة الدولية

واتحـــادات أر�ـــاب العمـــل واملـــوظف�ن وأ�ـــ�اب املصـــا��، وغ���ـــا مـــن املنظمـــات ا���وميـــة، كمنظمـــات  واملؤسســـات

 عـن مختلـف والتقـار�ر ال�ـ� توفر�ـ. �اديمية ووسائل �عـالمالبحوث واملؤسسات �
ً
ا الشـر�ات واملؤسسـات، فضـال

 للمدير�ن
ً
                   .الدراسات والدورات التدر�بات املوج�ة أساسا

  :�ش�الية   .2

               :التـالـي النحو ع�� الدراسة ش�اليةإصياغة   يمكن ،مإنطاقا مما تقد

 ؟  الب�ئةللمؤسسة �� حماية وترقية  املسؤولية �جتماعية مسا�مةمدى ما   ـــــ
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  :ومن �ذا السؤال الر����، تتفرع �سئلة التالية 

 ؟ ما �و مف�وم املسؤولية �جتماعية للمؤسسة وما �� أ�م عناصر�ا 

  ؟ ادة ��تمام ��اوما �� دوا�� ز� للمؤسسةما ال�دف من وراء ظ�ور فكرة املسؤولية �جتماعية 

  ع�ــ� العمــالء واملــوارد ال�شــر�ة  للمؤسســةمــا �ــ� أ�ــم �ثــار امل��تبــة ع�ــ� ممارســات املســؤولية �جتماعيــة

 ؟ و�افة الشر�اء �جتماعي�نواملوردين 

  ؟   ؟ وما �� أدوات حماية وترقية �ذه الب�ئة للمؤسسةما �� أ�م عناصر املسؤولية الب�ئة 

  مؤسســــة مــــا مــــدى مســــا�مة ال�ــــ�ام)sonelgaz(  تمــــع �ــــ� تجــــاه اابتطبيــــق بــــرامج املســــؤولية �جتماعيــــة��

  ؟ تحس�ن عالق��ا بالب�ئة

  ال�ــــ�ام املؤسســــة مــــا مــــدى مســــا�مة)sonelgaz(  لز�ــــائن �ــــ� تجــــاه اابتطبيــــق بــــرامج املســــؤولية �جتماعيــــة

  ؟ تحس�ن عالق��ا بالب�ئة

  ال�ــــ�ام املؤسســــة مــــا مــــدى مســــا�مة)sonelgaz(  الب�ئــــة �ـــــ� تجــــاه ابتطبيـــــق بــــرامج املســــؤولية �جتماعيــــة

 ؟ تحس�ن عالق��ا بالب�ئة

  : الدراسةفرضيات  .3

عــن الســؤال الرئ��ــ�� و�ســئلة الفرعيــة قمنــا بصــياغة مجموعــة مــن الفرضــيات  أوليــة للوصــول إ�ــ� إجابــات

  :وال�� �عت���ا �إجابات أولية سوف نقوم باختبار�ا من خالل الدراسة

�ســـــا�م ال�ـــــ�ام مؤسســـــة  بتطبيـــــق بـــــرامج املســـــؤولية �جتماعيـــــة �ـــــ� تحســـــ�ن عالق��ـــــا : الرئ�ســـــية �و�ـــــ�الفرضـــــية 

  .بالب�ئة

 تمع �� تجاه اا�سا�م ال��ام املؤسسة بتطبيق برامج املسؤولية �جتماعية : الفرضية الفرعية �و����

  ؛تحس�ن عالق��ا بالب�ئة

 لز�ائن �� تجاه اا�سا�م ال��ام املؤسسة بتطبيق برامج املسؤولية �جتماعية : الفرضية الفرعية الثانية

  ؛تحس�ن عالق��ا بالب�ئة

 تجاه الب�ئة �� ا�سا�م ال��ام املؤسسة بتطبيق برامج املسؤولية �جتماعية  :الفرضية الفرعية الثالثة

 .تحس�ن عالق��ا بالب�ئة

 ممارسة حول   α≥0.05 معنو�ة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :الفرضية الرئ�سية الثانية

 ا����ة الوظيفة، العل��، املؤ�ل العمر، ا���س،(  الديموغرافية للمتغ��ات �عزى  �جتماعية املسؤولية برامج

  .)امل�نية
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 :أ�مية الدراسة .4

مـع إبـراز أ�ـم  للمؤسسةإن ال�دف من إنجاز �ذه الدراسة �و إعطاء توضيح ملف�وم املسؤولية �جتماعية 

وكـــــذا العالقــــة بي��ــــا و�ـــــ�ن الب�ئــــة ا��يطــــة، مـــــع تقــــديم امل�ــــ�رات وراء ظ�ـــــور فكــــرة املســـــؤولية  أ�عاد�ــــا وعناصــــر�ا

  .ودوا�� ز�ادة ��تمام ��ا �� عصرنا �ذا للمؤسسة�جتماعية 

املؤسســة، وكــذلك  وتكمــن أ�ميــة الدراســة �ــ� أ��ــا �عمــل ع�ــ� معرفــة مــدى تطبيــق املســؤولية �جتماعيــة �ــ�

تحديـد أ�ـ�اب  درجة محافظة املؤسسة ع�� الب�ئة، ومدى تفعيل دور املسـؤولية �جتماعيـة �ـ� حمايـة الب�ئـة، و

  .سسة حيث يتأثرون ��ا وتتأثر ��ماملصا�� الذين ل�م مص��ة مباشرة مع املؤ 

  :    أ�داف الدراسة .5

ختيارنــا لــ�ذا املوضــوع راجــع وأســباب معينـة، ول�ــذا فـإن ا�ـل عمـــل مـراد القيــام بـــھ لــھ دوافـع �� أن مـن البــدي

  : ي�� إ�� مــا

  وأ�عاد�ا، واملبادئ �ساسية ل�ا؛ للمؤسسةتوضيح مف�وم املسؤولية �جتماعية 

  مـع ت�يـان أسـباب ز�ـادة ��تمـام ��ـا �ـ�  للمؤسسـةتقـديم امل�ـ�رات وراء ظ�ـور فكـرة املسـؤولية �جتماعيـة

 عصرنا ا��اضر؛

  فعيل دور املسؤولية �جتماعية ��ماية وا��افظة ع�� الب�ئة؛تشأ��ا ال�� من  �ساليبتوضيح 

 ؛تحديد أ��اب الصا�� �� املؤسسة والتأكيد ع�� العالقة القائمة بي��م و��ن املؤسسة 

 وتحليــل أ�ــم املعــاي�� الدوليــة اســتعراض�عمــل ع�ــ� حمايــة الب�ئــة وترقي��ــا، و  تحديــد �دوات والســبل ال�ــ� 

 طور القانونية  ��ماية الب�ئة؛� و 

  التوصل إ�� عـدد مـن التوصـيات ال�ـ� يمكـن أن �سـاعد املؤسسـة املدروسـة مـن �سـتفادة مـن موضـوعات

 .املسؤولية �جتماعية

 :أسباب اختيار موضوع الدراسة .6

للتعــرف أك�ــ� فــأك�� عــن �ــذا املوضــوع جــع الســ�ب مــن وراء اختيارنــا ل�ــذا املوضــوع �ــ� الرغبــة ال��صــية ير 

   : وكذا ��موعة من ��داف والدوافع ال�� �انت وراء شغفنا وا�تمامنا وراء دراسة �ذا املوضوع ومن أ�م�ا نجد

  موضـوع عـن  يـو�� ال���ـ�� لـذلك، وكمـا أنـھ �ـو عبـارة املل�ـذا املوضـوع �ـو  نـا�ان ال�دف مـن وراء اختيار

�شــأة �ــ� عصــرنا ا��ــا�� والــذي �عت�ــ� بــدوره إحــدى القضــايا ا��رجــة وال�ــ� مــن إحــدى املواضــيع ا��ــديث ال

  ا��اصة والعامة ع�� حد سواء؛ املؤسساتتحولت إ�� أولية �� أجندة 

  العالقـــــة القائمـــــة بـــــ�ن �ـــــل مـــــن املســـــؤولية �جتماعيـــــة محاولـــــة إعطـــــاء قفـــــزة زمنيـــــة مســـــتقبلية تبـــــ�ن لنـــــا

 والب�ئة؛  للمؤسسة
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إ�� فعل �� امليـدان مـن خـالل �عز�ـز املشـاركة مـع �ـل  للمؤسسةتحديد كيفية ترجمة املسؤولية �جتماعية 

 ، ومن خالل دراسة ا��الة وال�ـ�للمؤسسةأ��اب املصا��، ع�� أساس مبادئ وممارسات املسؤولية �جتماعية 

 .  مستغانم )sonelgaz(�انت دراسة حالة مؤسسة 

 :حدود الدراسة  .7

  :ا��دود واملتمثلة �� ماي�� مجموعة من تقتصر حدود دراس�نا ل�ذا املوضوع ع�� 

 
ً
  :تحديد النطاق الزما�ي وامل�ا�ي: أوال

 تمـــام ��ـــا �ـــ� والســـ�ب مـــن وراء ز�ـــادة  الـــدور الـــذي تلعبـــھ املســـؤولية �جتماعيـــة داخـــل الب�ئـــة، توضـــيح��

 عصرنا ا��ا��؛

  عصرنا الرا�ن؛املؤسسات ال��ك�� ع�� ضرورة تب�� فكرة املسؤولية �جتماعية  من طرف �� 

  للمؤسسةبما أن املسؤولية �جتماعية  
ً
 مف�ومة فـورا

ً
حيـث ال يـتم ال�شـارك . �� الفكرة ال��  ل�ست دائما

 مــن قبــل جم
ً
يــع ثقافــات �عمــال، �ــان لزامنــا علينــا توضــيح مف�وم�ــا �ــ� �ــل القــيم ال�ــ� ترتكــز عل��ــا عامليــا

 . حسب �ل منظمة

ؤسســة امليدانيــة  �ــ� مدراســة و�انــت ال، )2017/2018(تـم إنجــاز �ــذه الدراســة خــالل املوســم ا��ــام��          

)sonelgaz( مستغانم. 

 
ً
  : ال�شري  ا��انبا: ثانيا

 .)sonelgaz(ةاقتصرت ا��دود ال�شر�ة ع�� إطارات مؤسس

 :الدراسات السابقة .8

  :ضمن حدود إطالعنا ع�� �ذا املوضوع �انت الدراسات السابقة حولھ متمثلة �� ماي��

  ،أطروحــة لنيــل شــ�ادة الــدكتوراه، جامعــة "ا��وكمــة واملســؤولية �جتماعيــة للشــر�ات"غــالي �ســيمة ،

دراســ��ا ل�ــذا املوضــوع تطرقــت الباحثــة �ــ�  لقــد): 2014/2015(أ�ــي بكــر بلقايــد تلمســان، املوســم ا��ــام�� 

��وكمــــة الشــــر�ات املســــؤولية �جتماعيــــة ال�ــــ� �عت�ــــ� الرك�ــــ�ة �ساســــية ل�ــــا حيــــث تقــــوم بحمايــــة مصــــا�� 

مختلـف الفئـات �جتماعيـة وال�ــ� ل�ـا عالقـة باملؤسسـة، كمــا بي�ـت أن السـ�ب �ـ� ذلــك يرجـع إ�ـ� �ـون الب�ئــة 

يــة الب�ئــة ال�ــ� �عمــل ��ــا الشــركة وكــذا اح�ــ�ام التنافســية أصــبحت تخضــع إ�ــ� قــوان�ن جديــدة تقــوم ع�ــ� حما

 .مختلف املتعامل�ن مع�ا

 املســــــؤولية �جتماعيــــــة للمؤسســــــات م�ــــــ�ة إســــــ��اتيجية للــــــدخول لألســــــواق الدوليــــــة"خ�ــــــ�ة،  بحــــــيح" ،

د �ـــ� العلـــوم التجار�ـــة، جامعـــة عبـــد ا��ميـــد بـــن بـــاد�س مســـتغانم، .م.أطروحـــة  لنيـــل شـــ�ادة الـــدكتوراه ل

حيـــــث تطرقـــــت الباحثـــــة مـــــن خـــــالل دراســـــ��ا إ�ـــــ� إبـــــراز أنـــــواع املســـــؤولية  ) :2015/2016(املوســـــم ا��ـــــام�� 

�جتماعيــة ال�ــ� تقــع ع�ــ� عــاتق املؤسســات ال�ــ� ترغــب �ــ� الــدخول إ�ــ� �ســواق  الدوليــة، وال�ــ� مــن الواجــب 

يفـرض أي سـوق عل��ا ترشيد استغالل�ا للموارد �ولية ودعم عملية التنمية املستدامة و�ذا ما �عت�ـ� قيـدا 

إذ تحقــــق املؤسســــة ذلــــك مــــن خــــالل تطبيــــق مبــــادئ املســــؤولية �جتماعيــــة ع�ــــ� �شــــاط . �ــــ� البلــــد املضــــيف
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�عمال اللوج�س�ية، باعتبار املسؤولية �جتماعية إس��اتجية جديدة وشاملة ت�ناسب مع ما طرحتھ ب�ئـة 

مـــن دخـــول املؤسســـات إ�ـــ� أي ســـوق �عمـــال الدوليـــة مـــن تحـــديات �ـــ� القـــرن الواحـــد والعشـــر�ن واملعرقلـــة 

انطالقـا مـن نقـاط القـوة ترغب فيھ، مما يخلق مؤسسة �ستغل الفرص املتاحة أمام�ا ومواج�ـة التحـديات 

 .ال�� تتم�� ��ا وال�� تمك��ا من مواج�ة أي ��ديد

 ،املســــؤولية البي�يــــة و�جتماعيــــة مــــدخل ملســــا�مة املؤسســــة �قتصــــادية �ــــ� تحقيـــــق " طــــا�ر خــــامرة

مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شـ�ادة املاجسـت�� �ـ� العلـوم �قتصـادية، جامعـة  ،"التنمية املستدامة

حيـث بـ�ن الباحـث أن املؤسسـات �قتصـادية ع�ـ� ): 2006/2007(قاصدي مر�اح ورقلـة، املوسـم ا��ـام�� 

، إال أ��ـا تحـدث خـالل قتصـادي الـذي ��ـدف إ�ـ� �عظـيم أر�اح�ـااختالف طبيعة �شاط�ا إ�� تحقيق �داء �

، وع�ــــ� ا��تمـــــع )التلـــــوث، اســــت��اف املــــوارد الطبيعيـــــة(�شــــاط�ا مجموعــــة مـــــن �ثــــار الســــلبية ع�ـــــ� الب�ئــــة 

�مــــن، ال�ــــ�ة، التــــدر�ب، (باالســــتغالل الغ�ــــ� عقال�ــــي لليــــد العاملــــة بإ�مــــال آثار�ــــا الســــلبية ع�ــــ� العمــــال 

جتمـــا�� عـــالوة ع�ـــ� �داء �قتصـــادي، و�ـــ� ســـ�يل ، و�ـــو مـــا أدى إ�ـــ� ا��ـــديث عـــن �داء البي�ـــ� و� )الســـكن

ة إدماج البعد البي�� و�جتمـا�� �ـ� إسـ��اتيجية املؤسسـة �قتصـادية عمـدت ا���ومـات إ�ـ� اتخـاذ مجموعـ

من �جراءات والتداب�� ال�� ��دف إ�� تحقيق �شاط املؤسسة �قتصادية وتحقيق التنمية املستدامة ال�� 

، �ــ� حــ�ن ظ�ــر )تحقيــق نمــو اقتصــادي، عدالــة اجتماعيــة وحمايــة الب�ئــة(ئ أساســية تقــوم ع�ــ� ثالثــة مبــاد

 )املســؤولية الب�ئــة و �جتماعيــة(توجــھ جديــد للمؤسســة �قتصــادية فيمــا يتعلــق بحمايــة الب�ئــة وا��تمــع 

��دف مواج�ة الضغوط ال�� تفرض�ا الظـروف �قتصـادية و�جتماعيـة إ�ـ� جانـب اك�سـا��ا شـ�رة خضـراء 

�شــ�ل ل�ــا عنصــر إلســ��اتجية تنو�ــع منتجا��ــا وز�ــادة أر�اح�ــا، و�التــا�� �عت�ــ� املســؤولية الب�ئــة و�جتماعيــة 

 لتقيــيم مســا�مة املؤسســة �قتصــ
ً
 �امــا

ً
أثــر "ي�ــ� عبــد الــالوي،  ادية �ــ� تحقيــق التنميــة املســتدامة؛مؤشــرا

مــذكرة مقدمـــة ، "للمؤسســة �قتصـــادية�فصــاح عــن املســـؤولية �جتماعيــة ع�ــ� تحســـ�ن �داء املــا�� 

، جامعـــــة الشـــــ�يد حمـــــة ��ضـــــر الـــــوادي، املوســـــم ا��ـــــام�� �� أ�ـــــادي�ماســـــ�شـــــ�ادة متطلبـــــات  لالســـــتكمال

أل�عـاد املسـؤولية  )أناب�ـببالسـ�� (دراسة قيـاس مـدى ال�ـ�ام وتطبيـق مؤسسـة اس��دفت ال:  )2014/2015(

ومعرفة أثره ع�� �داء املا�� ل�ا،  سؤولية �جتماعية�جتماعية ومحاولة تطبيق �فصاح ا��اس�� عن امل

حيــث تطــرق إ�ــ� تجميــع وتبو�ــب ت�ــاليف املســؤولية �جتماعيــة وفــق مجاال��ــا، ومــن ثــم �فصــاح ع��ــا وفــق 

نمــــوذج�ن لإلفصــــاح أحــــد�ما �ســــ�� بقائمــــة ال�شــــاط �جتمــــا�� �قتصــــادي، و�خــــر بقائمــــة املركــــز املــــا�� 

 .املعدل
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 :الدراسةمن��  .9

والـذي يقـوم ع�ـ�  التحلي�ـ�واملـن�� باستخدام املن�� الوصفي م الطالب من أجل تحقيق أ�داف الدراسة قا

للوصــول  ) مســتغانم) sonelgaz(دراســة حالــة مؤسســة (املســؤولية �جتماعيــة للمؤسســة وعالق��ــا بالب�ئــة وصـف 

  1.إ�� أسباب �ذه الظا�رة والعوامل ال�� تتحكم ف��ا، واستخالص النتائج لتعميم�ا

ولدراسة �ذا املوضوع قمنا بتقسيمھ إ�� ثالثة فصول أساسية و�ذا التقسيم �ان ن�يجـة لطبيعـة املوضـوع 

وأ�ــم عناصــر�ا، باإلضــافة إ�ـــ�  للمؤسســةاملــدروس، حيــث قمنــا �عــرض مفــا�يم أساســية للمســؤولية �جتماعيــة 

وأ�عاد�ـــــا و�ـــــ� �خ�ـــــ� تحـــــدثنا عـــــن �ثـــــار امل��تبـــــة ع�ـــــ�  للمؤسســـــةتوضـــــيح  �عـــــض نمـــــاذج املســـــؤولية �جتماعيـــــة 

  .و�ل �ذا �ان �� الفصل �ول  .ممارسات املسؤولية �جتماعية

اصــر وأدوات حمايــة البي�يــة أمــا �ــ� الفصــل الثــا�ي أبرزنــا ما�يــة املســؤولية البي�يــة، كمــا تطرقنــا إ�ــ� أ�ــم  عن

 .وترقي��ا، كما تم توضيح أ�م �طر القانونية ��ماية البي�ية واملعاي�� الدولية ال�� �ع�� بحماية البي�ية

وال�ــ� �انــت محــل الدراســة، تــم تحديــد أ�شــط��ا ال�ــ�  )sonelgaz( مؤسســة صــل الثالــث و�عــد تقــديم و�ــ� الف

و�عـــــــد�ا �عرضـــــــنا إ�ـــــــ� قيـــــــاس وتقيـــــــيم املســـــــا�مات البي�يـــــــة  ل�ــــــا عالقـــــــة مباشـــــــرة باملســـــــؤولية �جتماعيـــــــة والب�ئـــــــة

و�جتماعيـــة للمؤسســـة و�ـــ� �خ�ـــ� تـــم عـــرض نتـــائج القيـــاس وتوضـــيح نتـــائج الدراســـة املتعلقـــة با��ـــانب�ن النظـــري 

  .وال�� من شأ��ا أن تجسد �عض ا��طوات لدراسة املوضوع من جوانب أخرى بالتوصيات والتطبيقي مرفقة 
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  مدخل إ�� املسؤولية �جتماعية للمؤسسة: الفصل �ول 

 � ��) RSE( للمؤسسةاملسؤولية �جتماعية 
ً
� مجال تقار�ر �عمال التجار�ة، مع املف�وم الذي أصبح م�يمنا

 عن �شاط�ا �� �ذا ا��ال مؤسسةل أن �
ً
 سنو�ا

ً
 مفصال

ً
، لد��ا سياسة �شأن املسؤولية �جتماعية وت�تج تقر�را

 ع�� التعرف ع�� �شاط 
ً
 وال�شاط الذي ال  املؤسسةو�الطبع �ل واحد منا مطالب بأن ي�ون قادرا

ً
املسؤولة اجتماعيا

 نحن ال نتفق بالضرورة مع �عضنا 
ً
، و�ناك نوعان من امل�اييل املث��ة لال�تمام حول �ذا، أوال

َ
 اجتماعيا

ً
�عد مسؤوال

، ع�� الرغم من أننا مطالبون بأن ندرك ما �و ال�شاط الذي يندرج ضمن 
ً
البعض حول ما �و مسؤول اجتماعيا

، وما �و ال�شاط الذي ال يندرج ضمن �ذا الوصف عندما يطلب منا تحديد ذلك، ثم نجد وصف املسؤول اجت
ً
ماعيا

 
ً
 إن لم يكن مستحيال

ً
و�التا�� فإن �ناك عدد كب�� من التعار�ف ا��تلفة، و�� �ذا الفصل سوف . �ذا التمي�� صعبا

  .ننظر �� �عض  �ذه التعار�ف

  للمؤسسةلية �جتماعية ف�وم املسؤو السياق النظري مل :املبحث �ول 

 والصناعة، ؤسساتامل تار�خ من مختلفة ف��ات و�� الزمن، ع�� لمؤسسةل �جتماعية مف�وم املسؤولية تطور 

 فئات با�� أو املس��لك ��ة أو الب�ئة حساب ع�� �ر�اح بج�� ا�تماما أك�� باعتبار�ا ؤسساتللم ا��اصل النقدو 

 قبل من ا�تمام باعتبار�ا �جتماعية املسؤولية عرضت و �كذا ا��وانب، ��ذه �دارات ا�تمام بوادر ولد ا��تمع

التعرف  بحثاملوسنحاول من خالل �ذا ة؛ الذاتي مصا���ا إ�� باإلضافة فيھ �عمل الذي ا��تمع بمصا�� ؤسسةامل

  .    ممارس��ا نحو املؤسسات ���يع دوافع، وكذا مباد��او  جتماعيةع�� مف�وم املسؤولية � 

  للمؤسسةاملسؤولية �جتماعية  ومبادئ �عر�ف: املطلب �ول 

 
ً
  �عر�ف املسؤولية �جتماعية للمؤسسة: أوال

ما �� العالقة املوجودة ــ أو ال�� يجب :" �و التعرف الذي �ع�� للمؤسسةأوسع �عر�ف للمسؤولية �جتماعية 

 �و التعر�ف . أن ت�ون موجودة ــ ب�ن الشر�ات العاملية وح�ومات البلدان واملواطن�ن �فراد
ً
والتعر�ف �ك�� محليا

و�ناك . تقييم أو �عمل بھالذي �ش�� إ�� ما �� العالقة ــ أو ال�� يجب أن ت�ون ــ ب�ن الشركة وا��تمع ا���� الذي 

   1.ومسا�م��ا املؤسسةما �� العالقة ــ أو ال�� يجب أن ت�ون ــ ب�ن "ف ثالث يؤكد ع�� ��عر 

 من أ�عاد القضية، و ومن وج�ة نظرنا جميع �ذه التعار�ف �� ذات صلة، و�مثل �ل �عر 
ً
�ناك �ف م��ا �عدا

من خالل ز�ادة  باملؤسسة�ل ي�ب�� التحكم  ــــ النقاش مواز يجري �� ساحة �خالق بخصوص �جابة عن السؤ 

النظم وال�شر�عات واللوائح أو �ل أن القاعدة �خالقية للمواطنة ضاعت وتحتاج إ�� �س�بدال قبل السلوك 

 والذي سوف ي��تب ع�� وجود تلك القاعدة �خالقية؟
ً
ولكن يبدو أن �ذا النقاش ��تم بنوع ما . املسؤول اجتماعيا

  .وا��تمع املؤسسةقد �جتما�� ب�ن من الع

 من أش�ال سلوك �يثار ع�� العكس من �نانية، �� ح�ن أن املص��ة 
ً
يتضمن �ذا العقد �جتما�� شكال

 
ً
كما أن ��تمام بالنفس أمر أسا��� ملنظور النفعية ال�� دافع ع��ا �ؤالء الناس . الذاتية تنطوي ع�� �نانية ضمنا

 من دعاة ا��ق �خال�� )J.S. Mill(و�ذا �خ�� ). Bentham, Lock et J.S Mill(أمثال 
ً
، ع�� س�يل املثال، �عت�� عموما

تحقيق أعظم السعادة ألك�� عدد من الناس  ع�� الرغم من أن الفلسفة النفعية �� �� الواقع أك��  إ�� الذي �س��

 بكث�� ع�� �نانية من ذلك، ومثال ع�� ذلك نجد أن 
ً
، )Adam Smith(اقتصاديات السوق ا��ر لل�اتب اعتمادا

  .�عتمد ع�� منافسة املص��ة الذاتية
                                                           

  .22: ص ،2016  عمان،الطبعة �و��،  دار الثقافة لل�شر والتوز�ع، املسؤولية �جتماعية للشر�ات وأخالقيات �عمال،دمحم عبد حس�ن الطا�ي،  1
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مبدأ املركز�ة للمسؤولية �جتماعية، مع . �ذه �ف�ار املؤثرة وضعت مص��ة الفرد فوق املص��ة ا��ماعية

 أساسي
ً
 �� ا��تمع املد�يذلك، �� العقد �جتما�� ب�ن جميع أ��اب املص��ة تجاه ا��تمع، والذي �عد شرطا

ً
. ا

 من املواطنة، ولكن ألي مصط��، ومن امل�م أن نتذكر أن املسؤولية �جتماعية يجب أن تتعدى 
ً
يوصف �ذا بدال

 املسؤولية 
ً
تجاه اأعضاء ا��تمع املوجدين �ن �� الوقت ا��اضر؛ و�ذا ألن املسؤولية �جتماعية تتطلب أيضا

  .�� �عضاء �خر�ن من ا��تمع سواء �ن أو �� املستقبلالب�ئة �س�ب �ثار ال�� ت��تب ع

ول�ذا الس�ب فإن �ناك عدة �ساؤالت من قبل املؤسسات لتحديد املدى الذي يجب أن تصل إليھ مسؤولي��م 

  .�جتماعية و�فق الذي تنطلق منھ �ذه املسؤولية، و�� ما ي�� �عض التعار�ف امل�مة �� �ذا ا��ال 

 بمقتضاه بتضم�ن اعتبارات  املؤسسةبارة عن مف�وم تقوم �� ع" :�تحاد �ور�ي مفوضية �عر�ف

   1"اجتماعية و�ي�ية �� أعمال�ا و�� تفاعل�ا مع أ��اب املصا�� ع�� نحو تطو��

 ال��ام أ��اب ال�شاطات �قتصادية باملسا�مة �� التنمية املستدامة من خالل �� " :البنك الدو�� �عر�ف

موظف��م وعائل��م وا��تمع ا���� وا��تمع ك�ل، لتحس�ن مستوى مع�شة الس�ان بأسلوب يخدم العمل مع 

 .2"�قتصاد والتنمية �� آن واحد

 ال�� املؤسسة عمل طر�قة �� للمؤسسات �جتماعية املسؤولية أن ": للمعايرة العاملية املنظمة �عر�ف 

 بإعداد والتقيد القرارات صنع �� و�قتصادية والبي�ية �جتماعية والقضايا ��تمامات تدمج خالل�ا من

) SA 13000(�جتماعية للمسائلة العاملية واملعاي�� )ISO 14000(بالب�ئة تتعلق إ�� املواصفات حسب التقار�ر

  .3"املستدامة التقار�ر لكتابة �س��شادي والدليل

 لتحقيق تنمية  املؤسسةجميع ا��اوالت ال�� �سا�م �� تطوع يقصد ��ا ":غرفة التجارة العاملية  �عر�ف

أخالقية واجتماعية، ما يجعل املسؤولية �جتماعية �عتمد ع�� املبادرات من رجال �عمال  ت�س�ب اعتبارا

، لذلك فإن املسؤولية �جتماعية تتحقق من خالل �قناع والتعليم
ً
 .4"دون إجراءات ملزمة قانونيا

 مة العاملية للتقي�ساملنظ �عر�ف)ISO:( " وأ�شط��ا ع��  ��ا لقرارا امل��تبة �ثار عن املؤسسة مسؤولية

جميع ا��تمع والب�ئة ع�� الشفافية والسلوك �خال�� املتناسق مع التنمية املستدامة ورفاه ا��تمع، فضال 

 .5"عن �خذ �ع�ن �عتبار توقعات أ��اب املص��ة

 ال��ام �ذه �خ��ة  ��املسؤولية �جتماعية للمؤسسة : "منظمة التعاون �قتصادي والتنمية عر�ف�

باملسا�مة �� التنمية �قتصادية، مع ا��فاظ ع�� الب�ئة والعمل مع العمال وعائال��م وا��تمع ا���� 

  . 6"وا��تمع �ش�ل عام ��دف تحس�ن جودة ا��ياة ��ميع �ذه �طراف

                                                           
1
 Comission des communautés européenes, Livre vert, promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises, 2001, p:7. 

2
 Michael Capron, Francoise Quairel Lanoizelée, La responsbilité d'entreprise, éditions la découverte, paris:, France, 2007, p:23. 

 :منظمات �عمال أ�عاد املسؤولية �جتماعية و�خالقية كمعيار لقياس �داء �جتما��، امللتقى الدو�� الثالث حول  دوافع تب�� عمر عزاوي وآخرون، 3

 .�5لية العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم ال�سي��، ص منظمات �عمال واملسؤولية �جتماعية، جامعة �شار،
  .162:، ص2009املس��ة لل�شر والتوز�ع، عمان �ردن،بالل خلف الس�ارنة، أخالقيات العمل، دار   4

5
 Olivier Dubigeon, Piloter un développement responsable, pearson Education, 3éme édition, Paris, France, 2009, p:6. 

6
 Marie-françoise GUYONNAUD et Frédérique WILLARD. Du management environnemental au développement durable des enterprises, France : ADEME, 

Mars 2004, P 05. 



للمؤسسةمدخل إ�� املسؤولية �جتماعية  :الفصل �ول   

 

24 
 

 �ع�� ل�س فقط أن تقوم باالمتثال ��ميع �ل��امات  املؤسسةرى ول�ي ت�ون أخ�عبارة 
ً
مسؤولة اجتماعيا

القانونية، وإنما الذ�اب إ�� أ�عد وذلك من خالل ز�ادة �س�ثمار �� رأس املال ال�شري، والب�ئة، والعالقات مع 

  .أ��اب املصا�� واملتطلبات البي�ية وا��تمع ا����

��اديمية، �ان �ناك العديد من الكتاب الذين استخدموا املف�وم الذي اق��حھ الباحث ومن وج�ة نظر 

)Carroll 1979, 1999( دمج : "ع�� أ��ا للمؤسسة، املسؤولية �جتماعية 1979، حيث عرف �ذا الباحث �� عام

  .� ف��ة معينة من الزمنالتوقعات �قتصادية والقانونية و�خالقية ال�� يتوقع�ا ا��تمع تجاه املنظمات �

  : 1و�ــــي املؤسسةكما أن �ناك ثالثة مفا�يم أساسية تحدد ملسؤوليات 

 :تجاه تحقيق �ر�احااملسؤولية  .1

�انت متمثلة فقط �� تحقيق �ر�اح للمالك�ن و��ملة �س�م، و�ذه  املؤسسةو�ش�� إ�� أن مسؤولية 

  ).Fridman(املسؤولية القاصرة تؤ�د ما جاء بھ �قتصادي 

 :تجاه أ��اب املصا��ااملسؤولية  .2

، ظ�ر مــــا �س�� املؤسسةن�يجة �نتقادات املوج�ة أل�داف الر�حية كمسؤولية وحيدة ترتكز عل��ا 

أ��اب املصا�� والتــــي ترتكز ع�� ضرورة ��تمام بتلبية أ�داف أ��اب املصا�� من مس��لك�ن،  اتجاهسؤولية بامل

  .وغ���م... عامل�ن، موزع�ن،

 :تجاه ا��تمعااملسؤولية  .3

تجاه الب�ئة اباملسؤولية  املؤسسةان�شر �ذا املف�وم فــــي �عوام �خ��ة، و�ش�� إلـــى ضرورة ال��ام  وقد

وذلك من خالل ��تمام بما تطرحھ ا��ماعات ذات العالقة مثل جماعة السالم �خضر، . وا��تمع �ش�ل عام

   .تجاه الب�ئة مثل ال�سو�ق �خضراوال�� تنادي بتعز�ز السلوكيات �يجابية 

  :��2 ضوء التعر�فات أعاله يمكن تأش�� املالحظات �تية

 :ا��تمعء من �� جز املؤسسات .1

ل�ا تأث�� ع�� الب�ئة ا��ارجية، وقد اق��حوا أن  املؤسسة�ناك العديد من الكتاب ممن �ع��فون بأن أ�شطة 

و�شأ مثل �ذا  ،�� �ذا الصدد املؤسسةأحد أدوار ا��اسبة ي�ب�� أن ي�ون من خالل تقديم تقر�ر يو�� تأث�� 

من قبل �عض الكتاب الذين  املؤسسةتجسد �� ��تمام بنظرة أوسع ألداء  والذي، )1970(�ق��اح ألول مرة �� عام 

 �� ا��تمع �ك�� ك�لاأبدوا قلق�م 
ً
  .تجاه �داء �جتما�� للمنظمة، بوصف�ا عضوا

، وكذلك الرغبة �� أن ي�ون  للمؤسسة�� الواقع لم تكن الرغبة �� النظر �� �داء �جتما�� 
ً
تلقي القبول دائما

د س�ب لالعتقاد أن جيو  ال: "إ�� انھ )Hetherington,1973(و�التا�� �ش�� ال�اتب. ع نقاش مستفيضموضو 

مما يقلل �ش�ل م��وظ إما  للمؤسسةاملسا�م�ن �م ع�� استعداد لتحمل مقدار من ال�شاطات غ�� الر�حية 

  ".مقسوم �ر�اح أو �داء السو�� لألس�م

                                                           
، مسابقة �بحاث نورا دمحم عماد الدين أنور، املسؤولية �جتماعية للشر�ات �� ظل �زمة �قتصادية العاملية، دراسة تطبيقية، مركز املدير�ن املصري  1

  .4 :، ص2010السنو�ة ، 
  .27ــ  26:الطا�ي، مرجع سابق الذكر، صدمحم عبد حس�ن  2
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ً
كب��ة  مؤسسة يجب أن �عتقد �ل : " الكتاب و�� وقت مماثل، إ�� ما ي���عض �ش�� ع�� العكس، من ذلك تماما

ال�� تصنع من قبل�ا ككيان بالقدر الذي تخدم فيھ �ذه  توالقرارابأ��ا مشروع اجتما��؛ وأنھ يمكن ت��ير وجود�ا 

  ".�غراض العامة أو �جتماعية املؤسسة

 من أوائل املنظر�ن �� موضوع املسؤولية �جتماعية والذي �عد و ) Carroll, 1979(و�املثل، يؤكد الباحث 
ً
احدا

�عمال التجار�ة �شمل ع�� التوقعات �قتصادية والقانونية و�خالقية والتقدير�ة وال�� يأمل : "أن  ع�� للمؤسسة

  ".عند نقطة معينة من الزمن املؤسسة��ا ا��تمع من 

 املؤسسة�� مجال التجارة املعاصرة، تخضع : "أنھ) Balabanis, Phillips Et Lyall, 1998(كما أو�� الباحثون 

  ".ومديرو�ا للضغوط ال�� حظيت بتغطية إعالمية للعب دور �شط ع�� نحو م��ايد �� رفا�ية ا��تمع

 :  أولو�ةالر�ح  .2

 تب�� �عض الكتاب وج�ة النظر ال�� تقول أن الشركة ال ي�ب�� أن ��تم باملسؤولية �جتماعية، و�ستدل ع��

�ناك مسؤولية "أن  إ��والذي أشار فيھ : ��1970 عام ) Milton Friedman(ذلك من البيان الذي أصدره الباحث 

و�� استخدام موارد�ا واملشاركة �� ��شطة املصممة لز�ادة أر�اح�ا  للمؤسسةاجتماعية واحدة ووحيدة فقط 

املنافسة املفتوحة وا��رة دون ال��وء إ�� ا��داع أو  طاملا أ��ا باقية ضمن قواعد اللعبة، و�و ما �ع�� املشاركة ��

  ."�حتيال

تحول املش�لة �جتماعية إ�� فرص اقتصادية ومنفعة  املؤسسة: "أن) Drucker, 1984(كما يرى الباحث 

  ".اقتصادية، إ�� طاقة منتجة، إ�� كفاءة �شر�ة، إ�� وظائف جيدة �جر، و�� �خ�� إ�� ثروة

 :مشروطة للمؤسسةاملسؤولية �جتماعية  .3

 من فن ا��طابة قد ي�ون ال مفر منھ : "أن) Robetson Et Nicholson, 1996(ب�نما �عتقد �ل من 
ً
 معينا

ً
قدرا

فإن املدير�ن قد �عتقدون أنھ ح�� أن �دالء بتصر�حات حول املسؤولية �جتماعية . �� مجال املسؤولية �جتماعية

 قد �ع للمؤسسة
ً
  ".زل املنظمة من ضرورة اتخاذ إجراءات مسؤولة اجتماعيا

 عندما أشار إ�� أنھ)  Moir, 2001(و�عد الباحث 
ً
ي�ب�� أن  املؤسسة�غض النظر عما إذا �انت : "أك�� تناقضا

طلع باملسؤولية �جتماعية من عدمھ، و�غض النظر عن الش�ل الذي يجب أن تتحمل املسؤولية من خاللھ، ضت

  ".املؤسسة�لھ �عتمد ع�� املنظور �قتصادي الذي تب�تھ فإن ذلك 

موضوع متنازع عليھ، وأ��ا ل�ست من املؤكد  �� للمؤسسةبناًء عليھ يمكننا أن نرى أن املسؤولية �جتماعية 

  .املعاصرة باملؤسساتبأي حال أن ا��ميع �عتقد أ��ا م�مة أو ذات صلة 

الختالف وج�ات النظر ل�ذا  للمؤسسةمسؤولية �جتماعية نالحظ أنھ ال يوجد إجماع و�عر�ف موحد لل

املف�وم حيث �س�ند املسؤولية �جتماعية لرأس املال إ�� نظر�ة أ��اب املصا�� وال�� تنص ع�� أن ال�دف 

�سا��� لرأس املال يتمثل �� توليد و�عظيم القيمة ل�ل املصا��؛ من حملة أس�م، ز�ائن، وموردين، وموزع�ن، 

 
ً
  .العامل�ن وأسر�م، والب�ئة ا��يطة وا��تمع ا����وأيضا

  :ورغم �ل �ذا وع�� �ذا  �ساس يمكن �شارة إ�� نقاط التوافق بي��ا ع�� النحو التا��

إن القاسم املش��ك ب�ن أك��ية التعار�ف �� أن املسؤولية �جتماعية والب�ئة �� أ�شط��ا قصد تحس�ن أثر�ا ��  .1

 .ا��تمع
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�� مراعاة ��تمامات �جتماعية والبي�ية �� �سي���ا و�� إدارة  للمؤسسةع�� أن املسؤولية �جتماعية �جماع   .2

عالقا��ا مع أ��اب املصا�� والغاية من ذلك �و إشباع رغبا��م و�التا�� يمكن القول أن املسؤولية �جتماعية 

 .ال تختلف عن ��داف �ساسية للتنمية املستدامة للمؤسسة

�� جزء ال يتجزأ من �شاطات املؤسسات �قتصادية، ف�� تتجاوز مجرد  للمؤسسةاملسؤولية �جتماعية  .3

 من ا��طوات لتحس�ن عالقا��ا مع 
ً
�متثال لشرط أو متطلب قانو�ي بحيث يتع�ن و�تحتم عل��ا أن تأخذ مز�دا

 1.أ��اب املصا��

�� العمل ع�� تحقيق النجاح املا��  للمؤسسةماعية املسؤولية �جت": منھ يمكن إعطاء التعر�ف التا�� و 

  .  2"بطرق تأخذ �ع�ن �عتبار القيم �خالقية، وتح��م �فراد وا��تمع واملسا�مة �� تنمية وحماية الب�ئة الطبيعية

 
ً
  للمؤسسةاملسؤولية �جتماعية  مبادئ :ثانيا

 تلك وشاملة، م��ابطة مبادئ عدة ومالحظة إقرار علينا يتع�ن �جتماعية املسؤولية وممارسة تناول  عند

 يح��م أن و�جب وـ�شط��ا، وقرارا��ا سياسا��ا ع�� مالئم �ش�ل بتطبيق�ا تقوم أن مؤسسة �ل ع�� يجب املبادئ

 املؤسسات وع�� باملؤسسة، ا��اصة القانونية �ل��امات تن��ك وأال والدي�ية، الثقافية العوامل املبادئ تلك تطبيق

  3:ي�� فيما املبادئ تلك بأ�مية الو�� لتعز�ز بوسع�ا ما �ل تبذل أن

 ��تماماتتفرض �ذه املسؤولية ال��اما ع�� �دارة لت�ون قابلة للمسائلة بخصوص : مبدأ القابلية للمساءلة .1

الك��ى للمؤسسة، وتفرض أيضا ال��اما ع�� املؤسسة أن ت�ون قابلة للمسائلة من قبل ال�يئات القانونية فيما يتعلق 

 بالقوان�ن واللوائح؛

ي�ب�� أن تتح�� املؤسسة الشفافية �� قرارا��ا ال�� تؤثر ع�� ا��تمع والب�ئة، كما ي�ب�� عل��ا أن  :مبدأ الشفافية .2

قيق وتام عن سياس��ا وقرارا��ا، وأ�شط��ا ال�� ت�ون مسؤولة ع��ا، وأن تكشف لألطراف تف�� ع�� نحو وا�� ود

املعنية �ش�ل مالئم عن �ي�ل�ا الداخ�� وسياسا��ا وقواني��ا ومسؤوليا��ا وعمليات اتخاذ القرار وغ���ا من 

 املعلومات املتعلقة برفا�ية ا��تمع؛

سة �ش�ل أخال�� �� جميع �وقات، و��ب�� أن يب�� سلوك يجب أن تتصرف املؤس :مبدأ السلوك �خال�� .3

ب�ناول  و�ل��اماملؤسسة ع�� أخالقيات �مانة والعدل والت�امل، وذلك فيما يتعلق باأل��اص وا��يوانات والب�ئة، 

 مصا�� �طراف املعنية؛

موعة من �طراف املعنية، يجب ع�� املؤسسة إقرار وقبول أن �ناك مج :مبدأ اح��ام مصا�� �طراف املعنية .4

ل�ا مصا�� متنوعة �� أ�شط��ا ومنتجا��ا الرئ�سية والثانو�ة وغ���ا من العناصر ال�� قد تؤثر ع�� تلك �طراف 

 املعنية؛

                                                           
1
��زائر�ــة، مجلــة عبــد الرحمـان العايــب، مســا�مة إدمــاج متطلبـات املســؤولية �جتماعيــة للشــر�ات �ـ� تطــو�ر إدارة املــوارد ال�شــر�ة �ـ� املؤسســات �قتصــادية ا 

  . 15ـ 14 :، ص،ص2016ا��زائر، جوان  2تنمية املوارد ال�شر�ة، العدد الثا�ي عشر، جامعة دمحم مل�ن دباغ�ن سطيف
  .389: ، ص2008طا�ر محسن الغا��، �عمة عباس ا��فا��؛ قراءات �� الفكر �داري املعاصر، اليازوري، �ردن،  2

 ملتقــى وط�ــ� حــول ، )وحــدة ورقلــة(صــفية بــن �ــالل وخ�ــ�ة الصــغ��ة كما�ــ��، املســؤولية �جتماعيــة والبي�يــة تجــاه العــامل�ن ـ دراســة حالــة مؤسســة لينــد غــاز 3

بـن بــاد�س ـ مســتغانم،  ا��اسـبة ا��ضـراء والتـدقيق البي�ـ� �ـ� ظـل التنميــة املسـتدامة، �ليـة العلـوم �قتصـادية والتجار�ـة وعلــوم ال�سـي��، جامعـة عبـد ا��ميـد

  .4 :، ص2017د�سم��  13ـ12
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ي�ب�� ع�� املؤسسة أن توافق ع�� اح��ام�ا لسلطة القانون �ش�ل إلزامي و�جب ألن  :مبدأ اح��ام سلطة القانون  .5

الرا�� بالقوان�ن واللوائح السار�ة  �ل��ام، و�تضمن ذلك "ا��لية والدولية"ن�ن واللوائح السار�ة تل��م بجميع القوا

 و�ملام ��ا وضرورة �عالن ع��ا ومالحظ��ا داخل إطار املؤسسة؛

يجب أن تنفذ املؤسسة السياسات واملمارسات ال�� من شأ��ا اح��ام ا��قوق  :مبدأ اح��ام حقوق ��سان .6

دة �� �عالن العال�� ��قوق ��سان، كما ي�ب�� ع�� املؤسسة أن تح��م حقوق ��سان وأن �ع��ف بأ�مية املوجو 

  .�ذه ا��قوق وعمومي��ا

  

  للمؤسسةأصول املسؤولية �جتماعية : املطلب الثا�ي

�صطالح  ية عصر الثورة الصناعية، بالرغم من أن �ذاامنذ بد للمؤسسةظ�ر مف�وم املسؤولية �جتماعية 

ال��امات اجتماعية يجب أداؤ�ا، كما  للمؤسسةأف�ار �عت�� أن ت لم �ستعمل صراحة �� ذلك الوقت، حيث ساد

�ان ال��ك�� ع�� جانب املس��ين ورجال �عمال ومسؤوليا��م �جتماعية، و�انت املسؤولية �جتماعية تتم من خالل 

  .ال�بات واملساعدات ا����ية ا��تلفة

 املس��ين من مجموعة خالل من املا��� القرن  من العشر�نات �� تدر�جيا ي�بلور  �صطال�� املف�وم و�دأ

ع��  أن فكرةأبدوا  ا����ية �عمال �� �سا�مون  ممن القادة �ؤالء املوضوع، �ذا أ�مية ع�� صراحة ع��وا الذين

 من بدءا العام الرأي حديث �جتماعية املسؤولية أصبحت ثم �جتما��، املستوى  تحس�ن �� املسا�مة املؤسسة

 املس��ين ع�� الضغط تزايد حيث آنذاك، العاملية املالية لألزمة ن�يجة العشر�ن، القرن  من الثالث�نات السنوات

 العامل�ن وم��م أخرى، بأطراف ��تمام إنما �س�م وحملة باملالك فقط ��تمام عدم عل��م يتع�ن وأصبح

 .1واملس��لك�ن 

 القرن  اية�� ومع. �عمال لرجال �جتماعية املسؤولية كتابھ) Howard R. Bowen( أصدر 1953 سنة ��و

 نطاق ع�� املف�وم �ذا وتب�� ان�شار تم �دارة و امللكية ب�ن التمي�� وكذا للمؤسسة السر�ع التطور  ومع العشر�ن

  .2واسع

 �ثر: مثل بمواضيع م�ت� اجتماعية تحر�ات ظ�رت ،20 القرن  من السبعينات و الست�نات ب�ن ما الف��ة و��

  .العنصري  والتمي�� ا���س�ن، ب�ن التعامل �� املساواة السياسية، ��متوج�ا ،للمؤسسة البي��

 اجتما�� أثر ل�ا ف�ان العاملية ؤسساتامل لك��يات �زمات و الفضائح من بالكث�� ال�سعينات ف��ة وتم��ت

 والتنمية �عمال أخالقيات بموضوعات ��تمام وتزايد �عالم ووسائل ا���ومات ا�تمام أثار مما سل��، و�ي��

  .�جتماعية واملسؤولية املستدامة

 للميثاق �ول  �ق��اح ووضع �جتماعية املسؤولية مجال �� �و�� املبادرات من العال�� امليثاق و�عت��

 مقر �� ال��ائية بمرحلتھ امليثاق وأطلق  1999 �� املتحدة لألمم العام �م�ن قبل من �جتماعية للمسؤولية العال��

 آليات دةــــــع خالل نــــــــــــم و�ع�دا �س�يال �عرض باملؤسسة تتعلق طوعية مبادرة و�و"، 2000 سنة �� املتحدة �مم

 شفافية العامة، املسؤولية ع�� امليثاق �ذا �عتمد و ،ؤسسةامل مشار�عو  ا��لية الشب�ات املعرفة، ا��وار، سياسة(

                                                           
1
 Gendre , Aegerter; 2008, p p:129- 130. 

2
 Howard R. Bowen, Social Responsibilities of the Businessman Social Responsibilities of the Businessman: 1953. 
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 �س�ند ال�� املبادئ بمتا�عة املتعلق ا��و�ري  �داء �� واملشاركة للبدء )املد�ي معا��تو  العاملة، القوى  ،ؤسساتامل

  .")الفساد محار�ة الب�ئة، العمال، حقوق  ��سان، حقوق ( مجاالت �شمل وال�� امليثاق عل��ا

في ع�� �ذه الفكر سمة �لزام طل�ذا الطرح ا��ديد وضع املشرع القانو�ي قواعد ت املؤسسةومع استجابة 

للتأكد ع�� أن �ل��ام باألداء �جتما�� لم �عد اختياري أمام املؤسسات إنما �و أمر ملزم إذا رغبت �ذه املؤسسة 

ن �مر�كية، ودراسات املع�د �� �ستمرار وعليھ ظ�رت دراسات ا��معية القومية للمحاسب�ن وجمعية ا��اسب�

�مر��ي للمحاسب�ن القانوني�ن للتأكيد ع�� أ�مية �فصاح عن �داء �جتما�� حيث اتج�وا إلرساء �سس الالزمة 

  .للمؤسسةلقياس فاعلية ال��امج �جتماعية 

قتصادي وا��اس�� �� طار ا��يط �إ�انت �ذه �تجا�ات �� املنطلق �ساس ل�شر الوعـــــي �جتما�� �� 

بضرورة تضم�ن التقار�ر املالية  املؤسساتبقية دول العالم، فقد طالب مجمع ا��اسب�ن القانوني�ن بانجل��ا وو�لز 

امل��ية  ؤسساتنتائج �داء �جتما��، أما فـــي فر�سا فقد نادت ا��معيات ا��اس�ية امل�نة بضرورة إلزام امل

  .تما�� ملعرفة درجة �ل��ام �جتما�� عند�اباإلفصاح عن أدا��ا �ج

الوطن العر�ي، فظ�رت عدة دراسات وكتب �ش�� إ�� أ�مية �داء  �حفزت �ذه الدراسات املفكر�ن �

   1.�جتما�� واملسؤولية �جتماعية من منظور متعدد

  

  نحو ممارس��ا املؤسساتدوافع ���يع و  للمؤسسةمجاالت املسؤولية �جتماعية : املطلب الثالث

 
ً
  املسؤولية �جتماعية مجاالت: أوال

إن املسؤولية �جتماعية ال �ع�� مجرد املسا�مة �� بناء املس�شفيات واملدارس، وتقديم �عمال ا����ية 

العامل�ن واملوظف�ن (تجاه ثالث فئات رئ�سية �� ا املؤسسةللفقراء وا��تاج�ن، وإنما ت�سع ل�شمل مسؤولية 

 ا��تمع، باملؤسسة
ً
 عن حماية الب�ئة، )العمالء واملس��لك�ن، وأخ��ا

ً
�يجا�ي املتوقع للتعامل مع تلك  و�ثار، فضال

�� مجاالت املسؤولية  املؤسسةتقدمھ  الفئات والذي ينصب �� ال��اية لصا�� املسا�م�ن ومن ثم يمكن تص�يف ما

  :ي�� �جتماعية إ�� ما

 تجاه العامل�ن ��ا للمؤسسة��شطة �جتماعية  .1

 تج�� ثماره �� �جل�ن القص�� والبعيد، حيث  املؤسسةق ع�� املوارد ال�شر�ة �� �نفا يمثل
ً
 حقيقيا

ً
اس�ثمارا

 من مجاالت املسؤولية �جتماعية، تل��م 
ُ
 داخليا

ً
فيھ بتوف�� ا��دمات الالزمة لتحس�ن  املؤسسةتمثل العمالة مجاال

  :جودة حياة العامل�ن وذلك من خالل

  توف�� ال��امج التدر��ية الالزمة بالداخل وا��ارج، و�نفاق ع�� �عض العامل�ن الراغب�ن �� إكمال دراسا��م

  لتنمية م�ار��م الفنية و�دار�ة؛العليا وذلك 

  باملس�شفيات، ودفع نفقات �دو�ة الطبية للعامل�ن وعائال��موضع نظام للرعاية ال��ية والعالج.  

نجد أن ال�دف من �ذه ��شطة �جتماعية تجاه العامل�ن �و توف�� مناخ مناسب ���ع ع�� بذل املز�د من 

ادية وإدار��ا، مما سي��تب عليھ تحقيق منافع وعوائد اقتص املؤسسةا���د والعطاء، وكذلك �نتماء والوالء لصا�� 

                                                           
، 2014دار امجــد لل�شـر والتوز�ــع، ،ــــ شـارع امللــك حسـ�ن مقابـل مجمــع الفحـيص �ردن ــ عمــان، 2015عبــد النـور أنمــار جـودت، �دارة البي�يــة، الطبعـة �و�ـ�   1

  .89: ص
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 �عمل ع�� خلق فرص عمل جديدة لألفراد  للمؤسسة باشرةمباشرة وغ�� م
ً
�� ا��اضر واملستقبل، و�ذا يجعل�ا أيضا

  . داخل ا��تمع

 ��شطة ا��اصة بتحس�ن جودة التعامل مع العمالء واملس��لك�ن .2

ر�اح، وتحس�ن سمع��ا �قتصادية وأ�م�ا ز�ادة �  املؤسسة��دف �ذا النوع من ��شطة إ�� تحقيق أ�داف 

�� �وساط الصناعية والتجار�ة، و�التا�� ز�ادة قدر��ا التنافسية وحصة مبيعا��ا �� السوق ا��لية وس�ولة نفاذ�ا 

 املؤسسةإ�� السوق ا��ارجية، حيث يؤدي تحقيق رغبات العمالء واملس��لك�ن �� تطو�ر وتحس�ن منتجات وخدمات 

  :للعمالء واملس��لك�ن املؤسسةع�� �ذا الرضا، ومن أ�م ��شطة ال�� تقدم�ا ع�� جذب ثق��م ورضا�م وا��فاظ 

  � ؛املؤسسةعالن وال��و�ج الصادق و�م�ن عن منتجات وخدمات  

 توف�� البيانات و�يضاحات الالزمة عن املنتجات مثل توار�خ �نتاج وف��ة الصالحية، وامل�ونات وغ���ا؛  

  باملواصفات ا��قيقية للمنتجإصدار فوات�� ��يحة.  

 تجاه ا��تمعللمؤسسة ا��شطة �جتماعية  .3

يتمثل �ذا النوع من ��شطة �� ا��دمات ال�� تقدم النفع العام ألفراد ا��تمع، واملشاركة مع ا���ومة �� 

 لالس�ثمار 
ً
 جاذبا

ً
و�وفر �ستقرار تقديم تلك ��شطة �غرض القضاء ع�� املشكالت �جتماعية مما يخلق مناخا

  :�جتما�� لفئات الشعب، ومن أ�م �ذه ��شطة ا��اصة بالتفاعل مع ا��تمع

 دد وإعداد�م للدخول �� سوق مجاالت التعليم �إقامة معا�د �عليمية وفنية لرفع كفاءة ا��ر�ج�ن ا��

 العمل؛

 ا��تاج�ن و���يع�م ع�� مواصلة دراس��م العليا �� الداخل أو ا��ارج، �ذا  ةوكذلك الت��عات للطلب

 
ً
   .عن املسا�مة �� إقامة مخت��ات علمية �� �عض ا��امعات فضال

 
ً
  للمؤسسةنحوا تطبيق املسؤولية �جتماعية  املؤسساتدوافع ���يع : ثانيا

 أن يجب الذي �جتما�� الدور  ع�� وال��ك�� للمؤسسة �جتماعية باملسئولية ��تمام �خ��ة �ونة �� تزايد

 تلك �انت إذا ما حول  الرؤى وتباين فيھ، ت�شط الذي العمل محيط و�� املعاصر، ا��تمع �� املؤسسة تلعبھ

 إ أم املؤسسة تلك ع�� ال��اما وليةاملسؤ 
ً
 �ذه أن أم كث��ة، أر�احا خاللھ من تحقق الذي ا��تمع نحو عل��ا جبارا

  .1من خالل�ا صور��ا �� ا��تمع الذي �عمل فيھ تحسن للمؤسسة  ختيارا وليةاملسؤ 

 أن حيث ،للمؤسسة �جتماعية وليةاملسؤ  وممارسة ثقافة �عز�ز أجل من ا���ود تكثيف يتطلب �مر و�ذا

 �قتصادية التنمية ��لة تحر�ك �� قيادي دور  للعب م��� زمن أي من أك�� ن�  أصبح ا��اص القطاع

 يمكن ال و�التا�� تنافسية، أك�� اقتصادية كيانات بناء �ستد�� مما م��ايدة، عوملة ظل �� وذلك و�جتماعية

 باتجا�ات تتأثر أر�اح�ا وتحقيق أس�م�ا وأسعار املا�� وأدا��ا التنافسية قدرا��ا أن حقيقة تتجا�ل أن للمؤسسة

 أو ��ا العامل�ن تجاها سواء �جتماعية، وليةاملسؤ  و�ممارسا��ا �عمال، ألخالقيات مراعا��ا و�مدى املس��لك�ن وآراء

 تحقيق فقط ول�س مضافة اجتماعية قيمة تحقيق ع�� قدر��ا أخرى  و�عبارة املدنية، وا��تمعات عمال��ا تجاها

  .مرتفعة اس�ثمار عائد معدالت

 تراجع الذي الدولة دور  طبيعة من نا�عة بأ��ا للمؤسسة �جتماعية للمسئولية ا��ركة القوى  إرجاع و�مكن

 �� الر�ادة دور  ا��اص القطاع وتو�� ا����صة عملية وتزايد امللكية قاعدة توسيع �عد �قتصادية ا��ياة ��

                                                           
1
  ISO Advisory Group on Social Responsibility, Working Report on Social Responsibility, April 2004, P P: 25-28. 
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 �عت�� كذلك. الدولة مستوى  ع�� التحتية الب�ية إقامة �� واملشاركة ا��دمات، وتقديم والتصدير �نتاجية العملية

 عن فضال �ذا �عمال، لرجال �جتماعية للمسئولية داخلية محر�ات �جتماعية والعادات الثقافية ا��صائص

  .ا��اص للقطاع �جتماعية وليةللمسؤ  خارجية محر�ات �عت�� وال�� املانحة، وا���ومات الدولية املنظمات دور 

  :�� ما ي�� للمؤسسةوتتمثل أ�م دوافع املسؤولية �جتماعية 

 من العديد أ��ت حيث �جتماعية، املسؤولية ملف�وم ؤسساتامل لتب�� الدافعة القوى  أ�م من و�عد: العوملة .1

 ع�� ال��و�جية حمال��ا �� تركز وأصبحت �جتماعية، املسؤولية شعار ترفع (MNCs) ا���سية تعددةامل ؤسساتامل

 أ��ا كما �طفال، ب�شغيل �سمح ال و�أ��ا للعامل�ن، آمنة عمل ظروف بتوف�� تل��م وأ��ا ��سان، بحقوق  ��تم أ��ا

  .الطبيعية املوارد ع�� وا��فاظ الب�ئة بقضايا ��تم

 والعامل�ن املس��لك حماية بضرورة تنادي ال�� ال�شر�عات خالل من :والشعبية ا��كومية الضغوط تزايد .2

  املؤسسة ي�لف قد الذي �مر والب�ئة،
ً
 قد ذلك و�خالف ال�شر�عات، بتلك �ل��ام �� رغبت ما إذا طائلة أمو�

  .عام �ش�ل السوق  من وا��روج للمقاطعة تتعرض

 تتكبد جعل�ا مما أخالقية، لقضايا العاملية املؤسسات من الكث�� �عرضت حيث :�خالقية والفضائح الكوارث .3

 
ً
 �� للمياه النفطي التلوث �ارثة �� حدث كما املعابة، املنتجات ن�يجة خسائر أو لل��ايا كتعو�ضات طائلة أمو�

 ��ـــــــــشرك �� وةــــــــــالرش ��ـــــــــــفضيح �� حدث كما أو النفطية، (Exxon Valdez) شركة ف��ا �سب�ت وال�� أالس�ا ساحل

(IBM & Banco Nacion)  �� ،رشوة وفضيحة �رجنت�ن(Lockheed)  �� دعا الذي �مر أمر��ا، �� 1970 عام 

  .الرشوة قضايا مع التعامل ينظم قانون  سن إ�� �مر�كية السلطات

 �ل��ام ضرورة عل��ا فرضت املؤسسة أمام عديدة تحديات صاحب��ا وال�� :امل�سارعة التكنولوجية التطورات .4

 متخذي م�ارات تنمية و املس��لك�ن أذواق �� بالتغ��ات ��تمام وضرورة العامل�ن، م�ارات وتطو�ر املنتجات، بتطو�ر

 برأس ��تمام وز�ادة واملعرفة، املعلومات ع�� قائم اقتصاد إ�� الصنا�� �قتصاد من التحول  ظل �� خاصة. القرار

  .املادي املال رأس من اك�� بدرجة ال�شري  املال

  أصبح إذ؛ أيضا �غ��ت واملنافسة النجاح متطلبات نإف العاملية، العمل ب�ئة �غ�� مع نھأ نجد و�التا��
ً
 ع�� لزاما

  أك�� إس��اتيجية عالقات بناء نحو �س�� نأو  ج�ود�ا، تضاعف أن املؤسسة
ً
 وشر�اء والعامل�ن املس��لك�ن مع عمقا

 نأ حيث. السوق  �� والبقاء املنافسة من تتمكن ح�� واملس�ثمر�ن، ا��لية وا��تمعات الب�ئة حماية ودعاة العمل

 تتمكن و�التا�� ا��تمع، أفراد ع�� تركز جديدة إلس��اتيجية أساس ت�و�ن ع�� �عمل أن شأنھ من العالقات �ذه بناء

  .الرا�ن عصرنا �� ل�ا تتعرض ال�� التحديات مواج�ة من املؤسسة

  

  للمؤسسةأساسيات حول املسؤولية �جتماعية : املبحث الثا�ي

 عام اتفاق �ناك العموم وع�� ، �جتما�� الدور  من ملز�د املؤسسة تب�� حول  متعارضة نظر وج�ات �ناك

 مع عالقا��ا �� للمؤسسات ومفيدة م�مة عملية تمثل معينة بحدود للمؤسسة �جتماعية املسؤولية ب�ون 

 مزايا عدة تحقيق �جتماعية باملسؤولية الوفاء شأن ومن عل��ا، املفروضة والضغوط �نتقادات ملواج�ة مجتمعا��ا

 املسؤولية ومبادئ أ�عادالتعرف ع��  بحثاملوسنحاول من خالل �ذا  واملؤسسة والدولة للمجتمع بال�سبة

  .نظر�ا��او  الناتجة ع��ا �ميةأنماط�ا و�  ع��، و �جتماعية
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  ومؤشرات قياس�ا أ�عاد املسؤولية �جتماعية: �ول املطلب 

عدة أ�عاد، وال�� �عود بدور�ا  للمؤسسةنص العديد من الكتاب والباحث�ن ع�� أن للمسؤولية �جتماعية  

  :وع�� الب�ئة ا��ارجية، كما تم النص ع�� مباد��ا وال�� �� كما ي�� املؤسسةع�� 

 
ً
  )للمسؤولية �جتماعية �Carrollرم �ارول (للمؤسسة أ�عاد املسؤولية �جتماعية : أوال

من زوايا مختلفة، و�مكن ال��ك�� �نا ع�� اثن�ن من  للمؤسسةينظر الكتاب إ�� أ�عاد املسؤولية �جتماعية 

  :وج�ات النظر ��ذا ا��صوص

 ما البعد الداخ�� والبعد : ل�ا �عدين للمؤسسة�ش�� إ�� أن املسؤولية �جتماعية :  وج�ة النظر �و���

�� البعد الداخ��، ينصب تطبيق ممارسات املسؤولية �جتماعية �� املقام �ول ع�� �فراد . ا��ار��

العامل�ن وتتعلق بقضايا مثل �س�ثمار �� رأس املال ال�شري، وال��ة والسالمة، و�دارة، �� ح�ن ترتبط 

 وت��كز ع��  إدارة املوارد الطبيعية ممارسات املسؤولية �جتماع
ً
ية �� �عد�ا ا��ار�� بالبي�ية أساسا

أ�عاد الشركة  للمؤسسةي، تذ�ب املسؤولية �جتماعية ـــــأما البعد ا��ارج. املستخدمة �� عمليات �نتاج

لعامة واملدارس نفس�ا وتمتد إ�� ا��تمع ا����، شر�اء �عمال التجار��ن واملوردين والعمالء والسلطات ا

ي �ذا املع��، اعمد ــــــف. وا��امعات، واملنظمات غ�� ا���ومية ال�� ت�شط �� ا��تمعات ا��لية أو الب�ئة

)ISO26000 (تتحدد �� تأث�� قرارا��ا و��شطة ال�� تنجز�ا ع��  للمؤسسة املسؤولية �جتماعية مف�وم

 .�� ي�سم بالشفافية ومراعاة ا��وانب �خالقية، �� إطار سلوك تنظي)ا��تمع، والب�ئة(الب�ئة 

 كما مو��ة ��  للمؤسسةتحد أر�عة أ�عاد جو�ر�ة للمسؤولية �جتماعية  :وج�ات النظر الثانية ��

 ).Carroll,1979: 500(الش�ل التا�� 

أر�عة أ�عاد ، بنقلة نوعية �� توسيع مف�وم املسؤولية �جتماعية، حيث م��ت ب�ن )Carroll(جاءت مسا�مة 

  .رئ�سية ل�ذا املف�وم

  :�ر�عةوفيما  يأ�ي فكرة موجزة عن �ل �عد من �ذه ��عاد 

 :البعد �قتصادي .1

ع�� �ذا النحو، ف�� تتحمل املسؤولية إلنتاج السلع . �قتصادية �� الوحدة �ساسية �� مجتمعنا املؤسسة

بطر�قة يمكن  �ذه املؤسسة يجب أن تداركما أنھ . وا��دمات ال�� يحتاج�ا ا��تمع، ومن ثم بيع�ا، لتحقيق الر�ح

 
ً
امل��مة مع املوردين �� الوقت املناسب، كما يجب  أن فعل��ا الوفاء بالعقود   من خالل�ا أن ت�ون مستدامة اقتصاديا

من �ل��امات وال�� يمكن أن ت�ون صعبة عندما يتم التعامل ... تدفع للموظف�ن العامل�ن لد��ا �ش�ل ��يح، إ��

 .مع مشا�ل مالية

 : البعد القانو�ي .2

 أن تل��م أن تحقق الر�ح، فإنھ يتو  املؤسسةباإلضافة إ�� حقيقة أن ا��تمع يتوقع من 
ً
 املؤسسةقع أيضا

إن �متثال للمتطلبات . بموج��ا املؤسسةبطاعة القانون، حيث يمثل القانون القواعد ال�� من املتوقع أن �عمل 

 للمؤسسةإس��اتجيات املسؤولية  للمؤسسة، كما أنالقانونية �و ا��د �د�ى املقبول �� املسؤولية �جتماعية 

لتحديد نوع أو ) Carroll,1979: 500(محاولة الباحث  ن�خ��ت�وتمثل املسؤوليت�ن تذ�ب أ�عد من ذلك،  أنيجب 

  .طبيعة املسؤوليات ال�� تتجاوز �متثال مع القانون 
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 :البعد �خال�� .3

�� السنوات الالحقة ع�� امل�ون �خال�� للمسؤولية �جتماعية ) Carroll,1981,1991(ركز الباحث 

، ع�� الرغم من �و��ا تمثل منطقة رمادية، �خالق تمثل للمؤسسة
ً
 م��وظا

ً
، ب��ة أن �ذا امل�ون ش�د نموا

 املؤسسةف�� تمثل روح  املؤسسة،مجموعة �املة من املبادئ �خالقية املكتو�ة وغ�� املكتو�ة، ال�� �عمل بموج��ا 

� والقواعد، أو التوقعات ال�� �عكس ��تمام با��وانب املسؤوليات �خالقية تجسد تلك املعاي�. و�جزاء امل�ونة ل�ا

 مع اح��ام ا��قوق املعنو�ة 
ً
، أو تماشيا

ً
ال�� �عت���ا املس��ل�ون واملوظفون واملسا�مون وا��تمع أ��ا عادلة، تماما

  .أل��اب املصا�� أو حماية �ذه ا��قوق 

 : �عد املسؤولية التقدير�ة .4

�� �خ�� تأ�ي ما �س�� باملسؤولية التقدير�ة، �� عبارة عن مجموعة من ��شطة ا��اصة ال�� ت�بع من رغبة 

أن تنجز باملع�� و�� �طار �خال��،  لتحقيق �دوار �جتماعية ال�� ال يقتض��ا القانون ول�س من املتوقع  املؤسسة

 ع�� نحو م��اي
ً
 إس��اتيجيا

ً
د، ع�� س�يل املثال الت��عات ا����ة، وتدر�ب العاطل�ن عن العمل ع�� ولك��ا تأخذ �عدا

   .املدى الطو�ل، وتوف�� الرعاية اليومية لألم�ات العامالت، إ��

 من العناصر �ذه ب�ن ال��ابط طبيعة لتوضيح م�سلسل �رمي �ش�ل العناصر �ذه Carroll كرول وضع وقد

  :1التا�� الش�ل �� مو�� �و وكما واقعية، حالة يمثل آخر �عد ع�� �عد أي اس�ناد فإن آخر جانب ومن جانب

  �جتماعية للمسؤولية) Carroll( �ارول �رم:  )I - 1(الش�ل

 
  .83: ص ،2005 ذكره، سبق مرجع العامري، محسن م�دي وصا�� لغال��ا منصور  محسن طا�ر: املصدر

  

  

  

                                                           
1
املؤسسات الوطنية، امللتقى الدو��  إحدىنصر الدين بن مسعود ودمحم كنوش، واقع أ�مية وقيمة املسؤولية �جتماعية �� املؤسسة �قتصادية مع دراسة استطالعية ع��  

  . 14 :، ص2012فيفري 14/15الثالث حول منظمات �عمال واملسؤولية �جتماعية، �لية العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم ال�سي��،جامعة �شار 
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ً
  املسؤولية �جتماعية ؤشرات قياسم: ثانيا

 :ع�� الت�اليف �جتماعية �� قياس�امؤشرات �عتمد  .1

 و�شمل جميع ت�اليف �داء بخالف �جر �سا��� الذي : مؤشر �داء �جتما�� للعامل�ن باملؤسسة

أو نوع أو طبيعة أعمال�م وتقوم املؤسسة  ةالتنظيميتقدمھ املؤسسة للعامل�ن ف��ا �غض النظر عن مواقع�م 

الوالء وانتماء العامل�ن �اال�تمام بحال��م ال��ية  حالةباالل��ام بتوف�� �افة العوامل الالزمة و��لق �عميق 

  .وتحس�ن وضع�م الثقا�� و��تمام بمستقبل�م عند ان��اء ف��ة خدما��م وما إ�� ذلك

 و�شمل �افة ت�اليف �داء �جتما�� املض�� ��ا ��ماية أفراد  :مؤشر �داء �جتما�� ��ماية الب�ئة

ا��تمع ا��يط الذي �عمل املؤسسة داخل نطاقھ ا��غرا�� حيث تحاول جا�دة رد �ضرار عن الب�ئة 

ا��يطة واملتولدة من أ�شط��ا الصناعية، و�ذه �شمل ع�� ت�اليف حماية تلوث ال�واء والب�ئة البحر�ة 

  و�عشاب الطبيعية وتلوث املياه وما إ�� ذلكواملزروعات 

 و�تضمن �افة ت�اليف �داء ال�� ��دف إ�� إس�امات املؤسسة �� خدمة  :مؤشر �داء �جتما�� للمجتمع

ا��تمع مشتملة بذلك ع�� الت��عات واملسا�مات للمؤسسات التعليمية والثقافية والر�اضية وا����ية ثم 

  .مج التعليم والتدر�ب �جتما�� ومشار�ع التوعية �جتماعيةت�اليف �س�امات �� برا

 و�شمل �افة ت�اليف الداء ال�� تنصب �� خدمة املس��لك�ن حيث  :مؤشر �داء �جتما�� لتطو�ر �نتاج

تتضمن ت�اليف الرقابة ع�� جودة �نتاج وت�اليف البحث والتطو�ر ثم ت�اليف ضمانات املتا�عة ما �عد 

ر�ب وتطو�ر العامل�ن وغ���ا من ا��دمات ال�� تحقق حالة الرضا عن املنافع املتأتية من املنتجات البيع وتد

  .وا��دمات املقدمة إ�� املس��لك�ن

 :مؤشرات قياس منافع ��شطة �جتماعية .2

فعالية مختلف ��شطة �جتماعية ال�� تؤد��ا املؤسسات من خالل  �جتما��تق�س مؤشرات قياس �داء 

مجاالت املسؤولية �جتماعية ومقارنة �ذه املؤشرات الكمية والقيمية لسنوات عديدة للوقوف عند تطور�ا ومدى 

يل املثال �عامل�ا مع �داء �جتما�� املطلوب للمؤسسة؛ و�نا �ستطيع تحديد �عض �ذه ال�سب واملؤشرات ع�� س�

  :1ال ا��صر

 ناية ��م �� عقياس م�افئة القوى العاملة من خالل �جور واملزايا املدفوعة للوقوف عند مدى ال

  :وتحسب من خالل ��ي:  مختلف ا��االت �جتماعية

  .عدد العامل× متوسط �جر للعامل / املزايا املمنوحة + �جور املدفوعة = مقياس مدى م�افئة العمال

 مقياس مدى مسا�مة املؤسسة �� حل �عض املشا�ل �جتماعية �اإلس�ان وتوف�� وسائل املواصالت :

  :وتحسب من خالل ��ي

  .عدد العمال/ عدد �فراد املشمول�ن بالس�ان أو النقل = مسا�مة املؤسسة 

 وتحسب من خالل ��ي: قياس مدى مسا�مة املؤسسة �� ا��وانب الفنية للعامل�ن ف��ا:   

إجما�� الت�اليف / من بناء املدارس واملس�شفيات و�ندية �جتماعية ت�اليف املسا�مة = مسا�مة املؤسسة 

  .ا��يطة�جتماعية �� مجال الب�ئة 

                                                           
1
سسات، امللتقى الدو�� الثا�ي حول �داء املتم�� للمنظمات عبد الرزاق موالي ��ضر، حس�ن ش�ي��، أثر تب�� املسؤولية �جتماعية ع�� �داء املا�� للمؤ   

  . 459: ، ص2011وا���ومات، جامعة قاصدي مر�اح، ورقلة، 
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 وال�� تحسب �اآل�ي: قياس مدى مسا�مة املؤسسة �� أبحاث منع التلوث والضوضاء وتجميل املنطقة:  

إجما�� م��انية / أبحاث منع التلوث أو الضوضاء أو تجميل املنطقة إجما�� م��انية = مسا�مة املؤسسة 

  .�بحاث

 وتحسب من خالل ��ي: قياس مدى مسا�مة املؤسسة �� توف�� �من الصنا�� للعامل�ن:  

  .عدد ساعات العمل الفعلية/ عدد ا��وادث ال�� تقع = مسا�مة املؤسسة 

 � وتحسب من خالل ��ي: � محيط�اقياس مدى مسا�مة املؤسسة �� استقرار العمل:   

  .إجما�� عدد العامل�ن/ عدد العامل�ن تار�ي ا��دمة = معدل دوران العامل�ن 

 وتحسب من خالل ��ي: مسا�مة املؤسسة �� ت�اليف الب�� التحتية �� املنطقة ا��يطة قياس مدى:  

  .مسا�مة املؤسسات �� املنطقة إجما�� ت�اليف/ ت�اليف املسا�مة للمؤسسة املعنية = مسا�مة املؤسسة 

 وتحسب من خالل ��ي :قياس مدى استغالل املؤسسة للموارد �قتصادية املتاحة �� املنطقة :  

  .ت�اليف عناصر �نتاج من خارج املنطقة/ ت�اليف عناصر �نتاج من داخل املنطقة = مسا�مة املؤسسة 

 وتحسب من خالل ��ي: التطو�ر�ة للمنتج ثقياس مدى مسا�مة املؤسسة �� الدراسات و�بحا :  

  .ت�اليف �نتاج �جمالية/ ت�اليف �بحاث والدراسات التطو�ر�ة للمنتج = مسا�مة املؤسسة 

  

  للمؤسسةاملسؤولية �جتماعية  وأنماط�مية أ: املطلب الثا�ي

 
ً
  للمؤسسةأ�مية املسؤولية �جتماعية : أوال

  :1أ�م�ا السواء حد ع�� والدولة وا��تمع للمنظمة بال�سبة كب��ة أ�مية �جتماعية للمسؤولية

  �يجا�ي املظ�ر وترسيخ ا��تمع �� املؤسسة صورة تحس�ن: مؤسسةلل بال�سبة .1
ً
 والعامل�ن الز�ائن لدى خصوصا

 أطراف تجاهللمؤسسة ا طوعية مبادرات �جتماعية املسؤولية أن اعت��نا ما إذا عامة؛ بصفة ا��تمع وأفراد

 مناخ تحس�ن للمؤسسة �جتماعية باملسؤولية �ل��ام شأن ومن مباشرة، غ�� أو مباشرة مص��ة ذات متعددة

  .املص��ة ذات �طراف مختلف و املنظمة ب�ن وال��ابط التعاون  روح �عث إ�� تؤدي كما العمل،

 قبل من باالنتماء عا�� شعور  توليد مع ا��تمع شرائح مختلف ب�ن �جتما�� الت�افل ز�ادة :للمجتمع بال�سبة .2

 �جتما�� �ستقرار كذلك، والشباب واملرأة و�قليات التأ�يل وقلي�� �املعوق�ن ا��اصة �حتياجات ذوي  �فراد

 �جتماعية املسؤولية جو�ر �و الذي الفرص ت�افؤ مبدأ وسيادة �جتماعية العدالة من نوع لتوف�� ن�يجة

 الو�� ازديادو  ،الثقافية الناحية أو التحتية الب�ية ناحية من سواء ا��تمع �� ا��ياة نوعية تحس�نللمؤسسة، 

  .املص��ة ذات الفئات ومختلف ا��تلفة ا��تمعمؤسسات  ب�ن التام �ندماج بأ�مية

  جتما�� ع�� مستوى �فراد وا��موعات  بالو��تحس�ن التنمية السياسية انطالقا من ز�ادة التثقيف�

  .و�ذا �سا�م باالستقرار السيا��� والشعور بالعدالة �جتماعية واملؤسسات

 � والصدق والشفافية بالعمل السر�ة كتقليل أساسية بمفا�يم مرتبطة �جتماعية املسؤولية ون �� 

  .املستو�ات مختلف ع�� ا��تمع وازد�ار �جتما�� ال��ابط من تز�د و�ده التعامل

 والتعليمية ال��ية وخدما��ا م�ما��ا إدامة س�يل �� الدولة تتحمل�ا ال�� �عباء تخفيف :للدولة بال�سبة .3

  .و�جتماعية والثقافية

                                                           
1
  .6 :ص ،ذكرالمرجع سابق نصر الدين بن مسعود ودمحم كنوش،   
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 العادلة املسا�مة بأ�مية املؤسسات و�� �س�ب الدولة عوائد �عظيم إ�� البي�ية باملسؤولية �ل��ام يؤدي 

 وغ���ا البطالة ع�� والقضاء التكنولو�� التطور  �� واملسا�مة �جتماعية، الت�اليف تحمل �� وال��يحة

 املؤسسة  تحمل عن �عيًدا جميًعا بأعبا��ا القيام ع�� قادرة غ�� نفس�ا ا��ديثة الدولة تجد ال�� ا��االت من

  .  �طار �ذا �� دور�ا ا��اصة �قتصادية

 
ً
  للمؤسسةأنماط املسؤولية �جتماعية : ثانيا

للدور  املؤسسة إدارة إدراك �� متناقض�ن نمط�ن ش�لتا متعارضت�ن نظر وج�� أن نالحظ أن و�مكن  

  :1تمارسھ أن يجب الذي �جتما��

 �قتصادية املسؤولية: �ول  النمط

 أي مسا�مة عن النظر �غض الر�ح �عظيم �دف ع�� تركز أن يجباملؤسسة  أن �و النمط �ذا جو�ر إن

 �ذا أبرز أنصار وأن. الر�ح لتعظيم ثانو�ة نواتج أو حاصل تحصيل إال �� ما �جتماعية املسا�مات وأن اجتماعية،

 مح��فون  �م املدراء أن إ�� �ش�� حيث )Milton Friedman( نو�ل جائزة ع�� ا��اصل �مر��ي �قتصادي �و النمط

 إنجاز �� فإن م�م��م �ساس �ذا وع�� املالك�ن مصا�� يمثلون  ف�م لذلك يديرو��ا ال�� لألعمال مالك�ن ول�س

 �جتماعية ع�� ��داف �موال إنفاق قرروا ما وإذا. للمالك�ن �ر�اح أعظم لتحقيق ممكنة طر�قة بأحسن أعمال�م

 �جتماعية ع�� ا��وانب الصرف �ذا ن�يجة �ر�اح تنخفض سوف و�التا�� السوق  ديناميكية يضعفون  سوف فإ��م

 املس��لك�ن فإن ا��انب �جتما�� ع�� ينفق ما ع�� للتعو�ض �سعار رفع تم ولو باملالك�ن، خسارة ي��ق و�ذا

  .ؤسسةامل تتد�ور   و�التا�� س�نخفض املبيعات فإن املنتجات �ذه شراء عن امتنعوا وإذا أيضا سيخسرون

  �جتما��: النمط الثا�ي

 من النمط �ول و�حاول أن �عرض املإن �ذا 
ً
�وحدات اجتماعية  ؤسساتالنمط يقع ع�� النقيض تماما

 Green(ولعل جماعات السالم �خضر . بدرجة كب��ة، تضع ا��تمع ومتطلباتھ نصب أعي��ا فـــي جميع قرارا��ا

Peace (ع�� تب�يھ،  ث املؤسساتمط وتحأو ا��ماعات �خرى التـــي تقدم نفس�ا �أحزاب اجتماعية تمثل �ذا الن

صعو�ة فـــي موازنة متطلبات أدا��ا �قتصادية ومز�د من �ل��امات فـــي �ذا �تجاه  ؤسسةو�املقابل تجد امل

  .�جتماعــــي سواء ع�� الصعيد الداخ�� أو ع�� صعيد �داء ا��ارجـــــــــــي

 �قتصادي ــ �جتما��: النمط الثالث .1

 حيث يرى أن الوقت قد �غ�� وأن إدارات  و�و
ً
ال تمثل مصا�� ج�ة واحدة ـــ  املؤسسةالنمط �ك�� توازنا

املالك�ن ـــ فقط وإنما �ناك ج�ات عديدة أخرى مثل ا���ومة وا��تمع ترتبط مع�ا بال��امات معينة، ومــــن أ�م 

 املؤسسةعمليات ا����صة أدى إ�� تطلع ا��تمعات إ�� �ف�ار التـــــي تدعم �ذا �تجاه تلك القائلة بأن ا�ساع 

  .تجاه ا��تمعات والب�ئةالكـــي تتحمل مسؤولي��ا فــــي تقديم ما �انت تضطلع بھ ا���ومات 

ـــي ال  مؤسساتوإذا �ان �مــــــــــــــر يمثل بال�سبة للعالم املتقدم حالة طبيعية وذلك لن��  القطاع ا��اص التـ

�ر�اح ح�� لو �ان ع�� حساب مص��ة باقـــي �طراف مما يث�� إش�الية بي��ا، لذلك  املز�د من وى تحقيق�م ل�ا س

 ،يمكن النظر إ�� النموذج الثا�ي باعتباره يمثل ردة فعل من قبل الدولة و�ــــي املسيطر الرئ���� فــــي العالم الثالث

إ��  تقديم مز�د من ا��دمات إ�� ا��تمع حــــ�� لو �ان ذلك ع�� حيث قدمت م�شآ��ا ع�� أ��ا خاليا اجتماعية ��دف 

                                                           
، �ليــة العلــوم �قتصــادية والتجار�ــة 03مــر�م بــن جيمــة، املســؤولية �جتماعيــة وأخالقيــات �دارة، منظمــات �عمــال واملســؤولية �جتماعيــة، امللتقــى الــدو��   1

  .5ــ  4 :ص وعلوم ال�سي��، جامعة �شار، ص
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 فـــي 
ً
حساب أدا��ا �قتصادي وتحمل�ا خسائر بررت ب�و��ا تمثل متطلبات اجتماعية ح�� لو �انت تمثل ضعفا

  .�داء

 وفـــــي 
ُ
ـــالل النموذج ضوء �ذا النموذج يظ�ر أن �ناك تقار�ا ) املتوازن (الثالث �� وج�ات النظر ظ�ر من خـــ

 ��الة أك�� واقعية �شأن �داء ع�� املستو��ن �قتصادي و�جتما��
ً
  . باعتباره ممثال

  :وا��دول التا�� يو�� ذلك

 املسؤولية �جتماعية ب�ن النموذج�ن �قتصادي و�جتما��: )I - 1(ا��دول 

    :النموذج �قتصادي يركز ع��

  

  

  منطق وسط ب�ن النموذج�ن

  :النموذج �جتما�� يركز ع��

  ــــ  �نتاج؛

  ــــ استغالل املوارد الطبيعية؛

  ؛)الر�ح(ــــ العائد �قتصادي 

  ــــ مص��ة املؤسسة أو املالك�ن؛

 (ــــ دور ا���ومة 
ً
  ).قليل جدا

  

  ــــ نوعية ا��ياة؛

  ــــ ا��افظة ع�� املوارد الطبيعية؛

�قتصادي املوازنة ب�ن العائد  -

  والعائد �جتما��؛

  .عوا��تمـــ مص��ة املؤسسة 

  
وسط دمحم عاطف دمحم ياس�ن، واقع تب�� منظمات �عمال الصناعية للمسؤولية �جتماعية، رسالة ماجس�� �� العلوم �دار�ة، جامعة الشرق � 

 .18: ، ص)2008(للدراسات العليا، �ردن

  

  للمؤسسةاملسؤولية �جتماعية  وعناصر نظر�ات: الثالث املطلب

 
ً
 للمؤسسةنظر�ات املسؤولية �جتماعية : أوال

 ، وقد قام الباحثللمؤسسةتوجد العديد من النظر�ات ال�� �عمل ع�� تفس�� أ�شطة املسؤولية �جتماعية 

)Garriga and Melé, 2014 (�1ذه النظر�ات إ�� أر�ع مجموعات �� بتص�يف:  

 :النظر�ات الوسائلية .1

 ع��ا باألر�اح(ما �� إال أداة ��لق ال��وة  املؤسسةتقوم �ذه النظر�ات ع�� فكرة أن 
ً
، وأن �ذا يمثل )مع��ا

، وترتكز �ذه النظر�ات ع�� استخدام أ�شطة املسؤولية �جتماعية للمؤسسةاملسؤولية �جتماعية الوحيدة 

ة �س�م أو تحقيق املزايا التنافسية ، وذلك من خالل �عظيم قيمللمؤسسةلتحقيق ��داف �قتصادية 

  .للمؤسسة

 :  النظر�ات السياسية .2

داخل ا��تمع و�ستخدام املسؤول ل�ذه القوة �� الساحة  املؤسسة�ذه النظر�ات ع�� قوة أعمال ترتكز 

بحث عن �خذ �� �عتبار ا��تمع الذي �عمل فيھ، ومن ثم ال املؤسسةالسياسية، وتق��ح �ذه النظر�ات أنھ ع�� 

بالش�ل الذي يؤدي إ�� تحس�ن �ذا ا��تمع، وتتضمن  املؤسسةأفضل الطرق ال�� تؤدي إ�� صياغة قيم وأ�داف 

  .�ده النظر�ات مجموعة من املداخل م��ا مؤسسية الشركة ونظر�ة العقد �جتما�� املت�امل ومواطنة الشركة

  

  

                                                           
  .حميدة دمحم عبد ا��يد دمحم، نموذج مق��ح لقياس العالقة ب�ن املسؤولية �جتماعية للشر�ات وإدارة �ر�اح  1
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 : النظر�ات �خالقية .3

 ع�� القيم �خالقية، ومن  املؤسسة�عتمد �ذه النظر�ات ع�� فكرة أن العالقة ب�ن 
ً
وا��تمع �عتمد ضمنيا

أن تقبل باملسؤوليات �جتماعية باعتبار�ا ال��ام أخال�� يفوق أي اعتبار آخر، كما أن  املؤسسةثم فإنھ يجب ع�� 

، و�ناء ع�� ذلك تركز �ذه النظر�ات ع�� فعل ما �و وا��تمع املؤسسةاملطالب �جتماعية �عزز العالقة ب�ن 

ضروري إليجاد مجتمع أفضل، وتتضمن �ذه النظر�ات مجموعة من املداخل م��ا نظر�ة أ��اب املصا�� املعيار�ة 

  . وا��قوق العاملية والتنمية املستدامة، ومن�� تحقيق الصا�� العام

 
ُ
 للمؤسسةعناصر املسؤولية �جتماعية : ثانيا

 شرح مف�وم �ذه العناصرللمؤسسةللتعر�ف بأ�مية عناصر املسؤولية �جتماعية 
ً
إذ  ،، يجب علينا أوال

، ومن ب�ن �ذه التعر�فات، تلك للمؤسسة�عددت التعار�ف ال�� تحدد مف�وم عناصر املسؤولية �جتماعية 

 لشرح �ذا من الوجود، ولعل النموذج  املؤسسةا��موعات ال�� من دون دعم�ا سوف تزول 
ً
النظري �ك�� توافقيا

بأ��ا جزء أساس من  املؤسسة، والذي �ش�� إ�� أنھ يجب ف�م )Freeman, 1994(املف�وم �و الذي اق��حھ الباحث 

 لنفس الباحث فإن املقصود من عناصر املسؤولية �جتماعية ، ا��تمع �وسع
ً
أي مجموعة أو فرد  املؤسسةووفقا

 .أو تتأثر أو يتأثر ��ا املؤسسة� تحقيق أ�داف يمكن أن تؤثر أو يؤثر �

قدر �علق �مر بممارسات املسؤولية  للمؤسسةما �� عناصر املسؤولية : املدخل ل�ذا ا��انب �و السؤالو 

وكيف يمكن أن تحدد �ذه العناصر؟؛ لإلجابة عن �ذا السؤال، و�� ضوء التعر�فات ال��  للمؤسسة�جتماعية 

 للمؤسسةوردت ��ذا ا��صوص نرى أن الكث�� من �طراف يمكن أن تندرج  ضمن عناصر املسؤولية �جتماعية 

  :1وال�� �شمل

املدراء، �فراد العاملون، العمالء، املس�ثمرون، املسا�مون، املوردون؛ كما أن �ناك �عض ا��ماعات �ك�� 

 ما تتضمن
ً
 إ�� : عمومية وال�� غالبا

ً
ا���ومة، ا��تمع ا����، وا��تمع ك�ل، �ذه ا��ماعات يمكن ضم�ا أيضا

  .للمؤسسةعناصر املسؤولية �جتماعية 

الكث�� من الناس أن الشعب �و الوحيد الذي يمكن أن ي�ون عناصر املسؤولية  من ج�ة أخرى �عتقد

؛ �ذه املؤسسة، لكن �عض الناس يوسع �ذا املدى و�قول أن البي�ية يمكن أن تتأثر ب�شاط للمؤسسة�جتماعية 

 عديدة، م��ااملؤسسة �ثار امل��تبة ع�� أ�شطة 
ً
  :يمكن أن تتخذ أش�اال

 الطبيعية كجزء من عمليات إنتاج�ا؛املوارد  استخدام  

  خرى �� نفس السوق؛ املؤسسةآثار املنافسة بي��ا و��ن�  

 إثراء ا��تمع ا���� من خالل خلق فرص عمل؛  

  املواد ا��ام أو تخز�ن النفايات املتولدة؛ استخراج�غي�� ش�ل وصورة الطبيعة �س�ب  

  ولألفراد العامل�ن �� تلك ) �ر�اح(عن طر�ق  ؤسسةاملأل��اب تلك  املؤسسةتوز�ع ال��وة املتحققة داخل

  .، ومدى تأث���ما ع�� رفا�ة �فراد)�جور (من خالل  املؤسسة

 أن �ناك عناصر أخرى إضافية و�كذا 
ً
  :، وال�� تتضمنللمؤسسةيرى الكث�� من الناس أيضا

 ول�ذا الس�ب فإنھ يمكن إضافة أ�شطة املنظمة ي�ون ل�ا تأث�� كب�� ع�� �حتماالت املستقبلية؛ : الب�ئة

  .مجموعة أخرى جديدة و�� املستقبل
                                                           

  .66ــ   65ــ  64: �ن الطا�ي، مرجع سايق الذكر، ص صدمحم عبد حس  1
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 ال �عت��ون املستقبل من عناصر املسؤولية : املستقبل 
ً
  .للمؤسسةتجدر �شارة إ�� أن �خر�ن عموما

وال�� ل�ل م��ا توقعاتھ ا��اصة ملا يجب أن  للمؤسسةوفيما ي�� �عرض أ�م عناصر املسؤولية �جتماعية 

  :ارة املؤسسة تجا�ھ كما �و مو�� �� ا��دول التا��تؤديھ إد

  عناصر املسؤولية �جتماعية للمؤسسة: )I- 2(ا��دول 

  يجب أن تدركھ �دارة من دور اجتما�� تجا�ھ �عض ما  العناصر

أك�� ر�ح ممكن، رسم صورة جيدة للمؤسسة �عظيم قيمة  تحقيقحماية أصول املؤسسة،   املال�ون 

  الس�م واملؤسسة ك�ل، ز�ادة ��م املبيعات؛

عدالة وظيفية، رعاية ��ية، رواتب وأجور مدفوعة، إجازات مدفوعة، فرص تقديم وترقية،   العاملون �فراد 

  تدر�ب مستمر، إس�ان للعامل�ن ونقل�م، ظروف عمل مناسبة؛

أسعار مناسبة، �عالن الصادق، منتجات آمنة و�نوعية جيدة، إرشادات �شأن استخدام   العمالء/الز�ائن 

  املنتج ثم التخلص منھ؛

  معلومات صادقة، عدم ��ب العامل�ن من �خر�ن بوسائل غ�� نز��ة، منافسة عادلة ونز��ة؛  املنافسون 

  ملالية والصدق �� التعامل؛أسعار عادلة، �ستمرار �� التج���، �سديد �ل��امات ا  ا���زون

خلق فرص عمل، إح��ام العادات والتقاليد، توظيف املعوق�ن، دعم ��شطة �جتماعية، دعم   ا��تمع

  الب�ية التحتية، �ستخدام �مثل للموارد؛

املاء وال�واء (ال����� وقيادة املساحات ا��ضراء، املنتجات غ�� الضارة، ا��د من التلوث   الب�ئة

  ، �ستخدام �مثل للموارد؛ )وال��بة

�ل��ام بالقوان�ن، إعادة التأ�يل والتدر�ب ت�افؤ الفرص بالتوظيف، حل املشكالت   ا���ومة

  �جتماعية، �سديد �ل��امات الضر��ية

التعامل الصادق مع ال��افة، اح��ام أ�شطة جماعات حماية الب�ئة، التعامل ا��يد مع   غطجماعات الض

  .جمعيات حماية املس��ل، اح��ام دور النقابات العمالية والتعامل ا��يد مع�ا
  .81ــ80 :، ص ص2007دمحم الص����، املسؤولية �جتماعية لإلدارة، دار الوفاء لدنيا الطباعة وال�شر، مصر، : املصدر

  

  ا��اسبة عن املسؤولية �جتماعية :املبحث الثالث

�� ضوء املشا�ل �جتماعية املتفاقمة وال�� جاءت م��امنة مع التطور العل�� والتكنولو��، بل جاءت   

كن�يجة طبيعية ل�ا، أصبح من الضروري البحث عن ا��لول العلمية ل�ذه املشا�ل من ج�ة و�ع��اف بمحاسبة 

يتطلب تطو�ر النظرة نحو مؤسسات املسؤولية �جتماعية ملؤسسات �قتصادية من ج�ة ثانية و�ذا �مر 

تجاه املشا�ل ا�قتصادية وعدم حصر �شاط�ا با��انب �قتصادي فقط، بل التفك�� بما يمكن أن تؤديھ 

يوم �عد يوم، و�اعتبار أن ل�ذه املؤسسات ال��امات بجانب حقوق�ا تجاه ا��تمع الذي يوفر . �جتماعية املتفاقمة

و�األخص مدى استجابة املؤسسات �قتصادية لتطبيق . ل�ا متطلبات الب�ئة �قتصادية و�جتماعية ال��يحة

  . قوان�ن وم�ان��ماتبيف مع�ا النظام املا�� ا��اس�� ا��ديد وسبل التك
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  1مف�وم محاسبة املسؤولية �جتماعية: املطلب �ول 

 ا��ديث التطور  �ذا �شأ ولقد ا��اس�� التطور  مراحل أحدث �جتماعية املسؤولية عن ا��اسبة �عت��

 مما النطاق، واسعة واجتماعية واقتصادية مالية تأث��ات ل�ا ال�� املؤسسات وقرارات ��م �� املنفرد لالزدياد ن�يجة

 الفكري  �طار �ان وملا ��اديمية وا���ات وامل�نية ا��اس�ية وا��معيات املؤسسات قبل من ��ا ��تمام إ�� أدى

 تواجھ ال�� املشا�ل من لعدد محددة إجابات تقديم ع�� قدرتھ لعدم القصور  من �عا�ي للمؤسسة ا��اس��

 قياس أدوات ا��اسبة توفر �� للمش�لة الرئ���� السؤال فان �جتما�� والعائد الت�لفة قياس مثل ا��اسب

 يكفل بما املعنية �طراف إ�� املعلومات تقديم ع�� �ساعد ال�� �جتماعية واملنافع الت�اليف قياس �� إليھ �س�ند

  .املشروع يحققھ الذي �جتما�� �داء ملستوى  والدولة ا��تمع جانب من الشامل التقييم عملية أجراء

 أ�داف�ا يخدم بما ل�ا املتاحة املوارد باستغالل تكتفي ال أن يجب املؤسسة أن باعتباره املف�وم �ذا و��دف

 املس��لك�ن ورضا ا��م�ور  ثقة فاك�ساب. أيضا �جتماعية املتطلبات مواج�ة إ�� تمتد مسؤولي��ا أن بل �قتصادية

 رفا�ية تحقيق �� �سا�م أن للمؤسسة فالبد �ساس �ذا وع�� �قتصادية، املؤسسة أ�داف خدمة �� �ساعد

 طر�ق عن ا��يطة للب�ئة �شاط�ا  �سب��ا ال�� السلبية �ثار من وا��د البي�ية الظروف تحس�ن طر�ق عن ا��تمع

 ل�م �جتماعية الرفا�ية وتحقيق العامل�ن شؤون رعاية أن كما �قتصادية، التنمية وتحقيق التلوث تقليص

 الصنا�� املن وتوف�� و�نتاجية الفنية قدرا��م تنمية خالل من إنتاجية أك�� م��م سيجعل النف��� و�ستقرار

  .املؤسسة �شاط خدمة ع�� بدوره ينعكس مما ل�م و�جتماعية ال��ية والرعاية

 أعمال ن�يجة تحديد إ�� ��دف ا��اسبة فروع من فرع �جتماعية ا��اسبة: ي�� كما آخرون عرفھ وفيما

 �� فاعال عضو -املؤسسة أي – باعتبار�ا وذلك  )Sociale Approach( �جتما�� مدخل من املا�� ومركز�ا املؤسسة

 ب�ن يجمع الذي �جتما�� العقد قواعد من مستمدة �عاقدية عالقة ضمن فيھ �خرى  بالفئات ترتبط ا��تمع

  .الفئات تلك مصا��

 ومتطلبات مصا�� تحدد ال�� وال�شر�عات القرارات بأ��ا: �جتماعية للمسؤولية �عر�ف صياغة يمكن

 جانب إ�� �جتماعية بمسؤوليات وقيام�ا تفاعل�ا مدى خالل من الواحد ا��تمع ضمن أنواع�ا بمختلف املؤسسات

 وتوصيل لقياس من��: بأ��ا �جتماعية للمحاسبة مف�وم تحديد �ستطيع ذلك إ�� واس�نادا �قتصادية، مسؤوليات

 �ش�ل ، ا��تمع داخل املستفيدة الطوائف بمختلف �جتماعية بمسؤوليات �دارة قيام ع�� امل��تبة املعلومات

  .للمؤسسة �جتما�� �داء تقييم من يمكن

 القيام ا��اسبة م�نة ع�� مطالب و�ناك جديدا، فرعا ا��اسبة من النوع �ذا �عت�� :�جتماعية ا��اسبة�عر�ف 

 يقوموا أن يمكن ا��ال �ذا �� ا��اسبون  فمثال ا��تلفة لألعمال �جتماعية واملنافع الت�اليف قياس أجل من ابه

  .للتلوث البي�� �ثر وتقييم بقياس

                                                           
لتقــى الـدو�� الثالـث منظمــات �عمـال واملسـؤولية �جتماعيــة، أساسـية ، امل مفـا�يمدمحم ��يلـة، فعاليــة محاسـبة املسـؤولية �جتماعيـة �ــ� منظمـات �عمـال ـ  1

  .11 :، ص...فيفري  �14/15لية العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم ال�سي��، جامعة �شار، 
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 با��افظة محصورا يبقى ال املؤسسة ال��ام فإن القانوني�ن للمحاسب�ن �مر�كية ا��معية �عر�ف ع�� بناء

 ا��تمع �� �خرى  الفئات مصا�� ع�� أيضا ا��افظة بل فقط، )Stockholders( املالك مصا�� ع��

)Stockholders(، يجب بل بالنفقات، �يرادات ملقابلة التقليدي باألسلوب تتحدد ال املؤسسة أعمال ن�يجة أن كما 

 املنافع تز�د أن املقابلة �ذه ن�يجة �انت فإذا -�جتماعية واملنافع الت�اليف أيضا ل�شمل املقابلة �ذه نطاق توسيع

 ال�� �جتماعية باملوارد ممثلة �جتماعية عن الت�اليف املؤسسة �شاط من ا��ققة �جتماعية الفوائد أو

 إذا أما ،)Social Benefit (profit ((اجتماعية منفعة أو ر�حا الن�يجة ت�ون  أل�شط��ا تنفيذ �� املؤسسة اس�نفد��ا

 خسارة حي�ئذ الن�يجة ت�ون  ا��ققة �جتماعية الفوائد أو املنافع عن �جتماعية الت�لفة تر�د أن أي العكس حدث

  .)Social loss( اجتماعية

  

  عوامل ظ�ور ا��اسبة �جتماعية وأ�داف�ا : املطلب الثا�ي

 
ً
  عوامل ظ�ور ا��اسبة �جتماعية: أوال

  :أ�م�اوامل عجة العديد من الياملسؤولية �جتماعية ن�تظ�ر أ�مية محاسبة 

�قتصادية ال�� �ان �دف�ا يتمثل �� تحقيق الر�ح، إال أن  للمؤسسةتزايد �ع��اف باملسؤولية �جتماعية  .1

جة مزاولة يكظ�ور التفاوت الكب�� �� الدخول وتلوث البي�ية ن� باملؤسسةالظروف �جتماعية والبي�ية ا��يطة 

ال�شاط، قد أثر فـــي م�انة �ذا ال�دف ولم �عد �ر�اح ا��ققة �ستخدم كمعيار شامل لتقييم �داء، بل يتع�ن 

وتوف�� البيانات املالئمة عن الت�اليف واملنافع �جتماعية  املؤسسةليل لآلثار �جتماعية ال�� تخلف�ا القيام بتح

 ا��تمع؛  امل��تبة عل��ا وكيفية توز�ع تلك املنافع ع��

�قتصادية باإلفصاح عن البيانات ال�� ل�ا  للمؤسساتازدياد املطالبة من قبل �عض ال�يئات وا��معيات امل�نية  .2

مضمون اجتما�� السيما �عد التطور الكب�� �� مجال الصناعة وز�ادة التلوث للب�ئة ا��يطة باملشار�ع، ��دف 

  عية؛بمسؤولي��ا �جتما املؤسسة معرفة مدى قيام 

ال�� �عت�� عنصرا مؤثرا  املؤسسةالتوجھ نحو اح�ساب الت�لفة �جتماعية عند تحديد الت�لفة الفعلية أل�شطة  .3

  �� تحديد الت�لفة ا��قيقية ل�شاط�ا؛

أدى ال��ك�� ع�� جانب الت�اليف �� مجال قياس �داء �جتما�� وإ�مال املنافع �جتماعية إ�� ارتفاع الت�اليف   .4

، �مر الذي أدى �خذ �ع�ن �عتبار �ذه الت�لفة عند مقارن��ا مع مشروعات أخرى ال تتحمل للمؤسسةال�لية 

 .مسؤولية اجتماعية عن أدا��ا

 
ً
  أ�داف محاسبة املسؤولية �جتماعية: ثانيا

  1:ي�� �� ما للمؤسسةأ�داف محاسبة املسؤولية �جتماعية  يمكن إجمال

ال�� ال �شتمل فقط ع�� عناصر الت�اليف واملنافع ا��اصة  للمؤسسةتحديد وقياس صا�� املسا�مة �جتماعية  .1

 تتضمن عناصر الت�اليف واملنافع ا��ارجية للمؤسسةوالداخلية 
ً
وال�� ل�ا تأث�� ع�� فئات ) �جتماعية(، وإنما أيضا

                                                           
1
  .102: ، ص5/2017، العدد03إلقتصاديات العمال، ا��لة  دمحم طر���، إيمان يخلف، �فصاح عن املسؤولية �جتماعية من منظور محاس��، مجلة الر�ادة  
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، و�رتبط �ذا ال�دف للمؤسسةة فـــي مجال �داء �جتما�� ا��تمع، و��بع �ذا الدور من قصور ا��اسبة التقليدي

  بوظيفة القياس ا��اس��؛

لألفراد بتحقيق �سبة معقولة مــــــــــن  املؤسسة وذلك من ج�ة، ومع طموح  للمؤسسةتقييم �داء �جتما��  .2

�قتصادية والرفا�ية �جتماعية العنصر ا��و�ري ل�ذا  املؤسسة�ر�اح من ج�ة أخرى، وتمثل العالقة ب�ن أداء 

 بوظيفة القياس ا��اس��؛
ً
  ال�دف من أ�داف ا��اسبة �جتماعية و�رتبط �ذا ال�دف أيضا

ع�� �عليم و��ة  املؤسسةأثر قرارات (وال�� ل�ا آثار اجتماعية  املؤسسة�فصاح عن ��شطة ال�� تقوم ��ا  .3

، و�ظ�ر �ذا ال�دف ضرورة توف�� البيانات املالئمة عن �داء )ب�ئة وع�� اس��الك املواردالعامل�ن وع�� تلوث ال

 إيصال �ذه البيانات لألطراف ومدى مسا�م��ا �� تحقيق ��داف �جتماعية،  للمؤسسة�جتما�� 
ً
وأيضا

ا��تمع، و�رتبط �ذا املستفيدة الداخلية وا��ارجية ع�� حد سواء من وج�ة نظر املستخدم أو من وج�ة نظر 

  .ال�دف بوظيفة �تصال ا��اس��

  مجاالت محاسبة املسؤولية �جتماعيةمفا�يم و :املطلب الثالث

 
ً
   :مفا�يم املسؤولية �جتماعية للمؤسسة: أوال

 لظ�ور �عض املفا�يم ا��اس�ية واملصط��ات مثل �صول وأنواع�ا  إن ظ�ور 
ً
ا��اسبة التقليدية �ان س�با

وا��صومات وأنواع�ا و�عر�ف ��تالك ورأس املال العامل وغ���ا من املصط��ات، كذلك ظ�ور فرع ا��اسبة عن 

ثة، وال�� تتالءم وطبيعة �ذا الفرع املسؤولية �جتماعية تطلب خلق مجموعة من املفا�يم ا��اس�ية املستحد

  .ا��اس��

 ع�� العملية �جتماعية وال�� تماثل ما : العملية �جتماعية .1
ً
تقوم ا��اسبة عن املسؤولية �جتماعية أساسا

�ا املشار�ع ال�� ل أ�شطة�عرف بالعملية املالية أو الصفقة التجار�ة �� ا��اسبة املالية، و�قصد بالعملية �جتماعية 

مضمون اجتما�� وال�� ال تتم عن طر�ق قوى السوق املتعارف عل��ا، فالعملية �جتماعية �� ال�شاط الذي تقوم 

الشروط ا��اسبة عن املسؤولية �جتماعية بقياسھ وتحديد مدى مالئمة مخرجات ومدخالت العملية �نتاجية مع 

  .�جتماعية والبي�ية و�خالقية

يقصد ��ا الت��ية أو الضرر الذي يقع عبئھ ع�� ا��تمع أو ع�� أحد عناصره، سواء �ان : الت�لفة �جتماعية .2

، ول�ذا فإن الت�لفة �جتماعية تتضمن الت��يات ال�� 
ً
 أو خارجيا

ً
، وسواء �ان داخليا

ً
 أو غ�� اقتصاديا

ً
اقتصاديا

ل�ا، وكذلك �ضرار الـــ�� سب��ا املشروع للمجتمع دون أن قدم�ا ا��تمع للمشروع وسدد أو لم �سدد �خ�� مقاب

�سدد ع��ا �ول �عو�ض، ومن أمثلة الت�لفة �جتماعية �جور املدفوعة للعامل�ن وا��دمات وال�س�يالت العامة، 

  .وأضرار الب�ئة

 أو غ�� يقصد ��ا أي عائد للمجتمع أو ألحد عناصره، سواء �ان ا :املنفعة أو العائد �جتما�� .3
ً
قتصاديا

، وتتضمن �ذه املنافع �ل ما قام بتوف��ه املشروع للمجتمع وحصل أو لم 
ً
 أو خارجيا

ً
، وسواء �ان داخليا

ً
اقتصاديا

أو حصل ع�� مقابل لھ غ�� �اف، ومن أمثل��ا السلع وا��دمات ال�� وفر�ا املشروع يحصل ع�� مقابل لھ 

جور واملدفوعات ملوردي السلع وا��دمات والضرائب املسددة واملدفوعات للفئات �جتماعية �املرتبات و� 

  .والت��عات
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عن صا�� املسا�مة �جتماعية للمشروع و�تم حسابھ من خالل ا��موع ا����ي لصا��  و�ع��: الدخل �جتما�� .4

  .الر�ح ا��اس�� و�ل من إجما�� الت�اليف واملنافع �جتماعية

مجموعة من �فراد تر�ط�م عالقة اجتماعية متبادلة مع املشار�ع �قتصادية و�� عبارة  :�طراف املستفيدة .5

؛ لذا ا�تمام ا��اسبة عن املسؤولية ا��يطة، وال�� يف��ض أ��ا �ستخدم مخرجات تلك املشار�ع، وتتأثر بمخلفا��ا

  .�س�م والسندات�جتماعية �و أعم وأشمل من ا��اسبة التقليدية ال�� ��تم فقط بحقوق املالك وحام�� 

و�ع�� إجما�� مطالبات ورغبات وحقوق �طراف املستفيدة من املشروع، ومن املالحظ أن �ذه  :حقوق ا��تمع .6

�أداة فـــي مجال اتخاذ القرارات   ا��تمعاملطالبات قد ال ت�ون ملزمة �� ظل ال�شر�ع السائد، وستخدم قياس حقوق 

  .1للمشروعات�جتماعية وتقييم �داء �جتما�� 

تمثل الب�ئة ا��يطة باملشروع �صول �جتماعية ال�� ينصب تأث�� املشروع عل��ا ف�ل  :صا�� �صل �جتما�� .7

 للمشروع، وأن 
ً
 اجتماعيا

ً
 تحت صفة أ��ا أصبحت أصال

ً
ما يحيط باملشروع من موارد طبيعية �س�نفد�ا تندرج ضمنا

 ينخفض من قيم��ا، وإن مع�� ��تالك � 
ً
جتما�� لألصول �جتماعية يختلف عن �ستفادة السل�� ل�ا �عد ا�تال�ا

��تالك ا��اس�� ألصول املشروع التقليدية، ووجھ �ختالف يأ�ي حيث اختالف مف�وم ��تالك �� كال النوع�ن 

حيث أن ��تالك �جتما�� ال يمكن معھ إعادة �صل �جتما�� من خالل ت�و�ن مجمع ��تالك لھ، وإنما الضرر 

 ا��اصل ي�ون ��ا
ً
 �ذا ينطبق ع�� غالبية املوارد الطبيعية، إال �� �عض ا��االت ال�� يمكن ف��ا التحكم . ئيا

ً
وطبعا

بمخرجات املشروع أو مخلفاتھ و�مكن إضافة مفا�يم أخـــرى ع�� املفا�يم السابقة مثل مف�وم قائمة الدخل 

 أل�مية قياس �داء �جتما�� �جتماعية ومف�وم امل��انية �جتماعية والتقر�ر �جتما�� الذي �عد
ً
 جدا

ً
  . متطورا

 
ً
  :مجاالت ا��اسبة عن املسؤولية �جتماعية: ثانيا

يمكن تحديد مجاالت ا��اسبة عن املسؤولية �جتماعية �� مجموعة من ��شطة �جتماعية باالعتماد ع�� 

  :2الظروف ا��الية للمؤسسة و��

يتضمن �ذا ا��ال تأث�� أ�شطة املنظمة ع�� ���اص العامل�ن ف��ا كموارد �شر�ة �سا�م : مجال العامل�ن .1

بصورة فعالة �� تحقيق أ�داف املنظمة، و�التا�� ف�� �شمل ��شطة ال�� �عمل ع�� تحس�ن وضع وظروف العامل�ن 

، تحس�ن ظروف العمل، تقديم وسائل �من الصنا�
ً
 . ��ش�ل عام كتقديم العالج مجانا

ً
و�تمثل �ذا ا��ال مجاال

 من مجاالت ا��اسبة 
ً
  .�جتماعيةداخليا

�شمل مجموعة ��شطة �جتماعية ال�� ��دف إ�� ا��د من �ثار السلبية الناجمة عن ممارسة : جال الب�ئةم .2

وا��افظة ع��  ةباملؤسسل�شاط�ا وال�� تؤثر ع�� الب�ئة، وذلك ��دف ا��افظة ع�� سالمة الب�ئة ا��يطة  املؤسسة

 ملا �س�بھ �ذه ��شطة من أضرار 
ً
املوارد الطبيعية، و�عت�� �ذا ا��ال من أ�م مجاالت ا��اسبة �جتماعية نظرا

  .ع�� الب�ئة مثل تلوث املياه، وال�واء، وال��بة

                                                           
1
  .122  -121 :، ص2000ل�شر، مصر دمحم عباس بدوي، ا��اسبة عن التأث��ات البي�ية واملسؤولية �جتماعية للمشروع، الطبعة �و��، �سكندر�ة، دار ا��امعة ا��ديدة ل 

2
الصناعية املدرجة �� بورصة  عبد الرازاق الفرح، ر�اض دمحم ال�ندراوي، مدى �فصاح عن عناصر املسؤولية �جتماعية للشر�ات املسا�مة العامة، دراسة حالة الشر�ات  

  . 280  :، ص2011، �ردن، 2، العدد 7، ا��لة �ردنية �� إدارة �عمال، ا��لد 2008و2007عمان لعامي 
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املعاق�ن �شمل مجموعة ��شطة ال�� ��دف إ�� تحقيق فائدة ل��م�ور �ش�ل عام ك�شغيل  :مجال ا��تمع .3

، وإفساح ا��ال أمام طلبة ا��امعات للتدر�ب، إقامة حضانة ألطفال املنطقة، املسا�مة فــي الرعاية وال��زة

  .ال��ية، دعم ا��معيات ا����ية، و�ل �ذا ��دف إ�� تنمية وتحقيق الرفا�ية �قتصادية للمجتمع

د فعل إيجابية للمس��لك وا��افظة ع�� �شمل ��شطة ال�� ��دف إ�� تحقيق ردو  :مجال حماية املس��لك .4

القبول املتولد لدى املس��لك من خالل ��تمام بز�ادة جودة املنتج، وعدم خداع املس��لك مــــن خالل �عالنات 

املضللة، وتوف�� البيانات الالزمة عن املنتج من حيث طر�قة �ستخدام وحدود�ا وا��اطر املرتبطة ومدة صالحية 

 .�ستخدام
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  :الفصل خالصة 

من خالل ما تم تناولھ �� �ذا الفصل من �عر�ف للمسؤولية �جتماعية للمؤسسة واملبادئ ال�� تدعو إل��ا 

، وأ�مي��ا بال�سبة للمؤسسة وا��تمع ك�ل، وا��اسبة ا��اصة ��ا خلصنا إ�� مجموعة وكذلك أ�عاد�ا ونظر�ا��ا

  :ي�� من النتائج ن��ص�ا �� ما

  ال��ام من  �جتماعيةلقد �عددت �عار�ف املسؤولية �جتماعية للمؤسسة إال أ��ا تتفق �� أن املسؤولية

املؤسسة �قتصادية بالسلوك �خال�� وتحمل مسؤولي��ا اتجاه محيط�ا الداخ�� وا��ار��، واملسا�مة �� 

 عن ا��تمعات ا��لية التنمية �قتصادية، و�� الوقت ذاتھ تحسن نوعية حياة القوى 
ً
العاملة وأسر�ا فضال

  .وا��تمع العام

  لظ�ور املسؤولية  ةكن�يج�عت�� ا��اسبة عن املسؤولية �جتماعية من أحدث فروع ا��اسبة، وقد جاءت

�جتماعية، فجاءت ا��اسبة �جتماعية بمفا�يم جديدة خاصة ��ا �غرض حساب أثر املسؤولية 

  . وا�ع�اسا��ا ع�� أداء املؤسسات �جتماعية

 العمليات نتائج تو��ھ ما و�ذا اجتماعيا مسؤولة غ�� املؤسسة أن يف��ض ا��اس�� القياس إن 

 تجد لم لذلك املؤسسة، ر�حية بقياس أساسا ��تم وال�� أنواع�ا اختالف ع�� املؤسسات �� ا��اس�ية

 ع�� �تفاق من بالرغم ع��ا والتقر�ر لقياس�ا أسس إلرساء ال�ا�� ��تمام للمؤسسة �جتماعية املسؤولية

 من التمكن يتم لم أنھ إال �جتماعية املسؤولية لقياس نموذج إعداد ج�ات عدة حاولت قياس�ا، أ�مية

 من لھ املعدة ا���ة تصور  اختالف إ�� ذلك س�ب و�رجع القياس �ذا خاللھ من يتم محاس�� نموذج تحديد

 ع�� للمؤسسة �جتماعية املسؤولية قياس يمكن العموم وع�� ا��تلفة، جوان��ا �عا�� الذي �طار حيث

  .ذلك س�يل �� ت�اليف من تتحملھ ما أساس

       



 

 املسؤولية: الثاني الفصل

 لمؤسسةل البيئية
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  املسؤولية البي�ية ملؤسسة: الفصل الثا�ي

با��انب البي�� و�جتمـا�� مـن طـرف املؤسسـة �عت�ـ� مـن أ�ـم متطلبـات الوقـت ا��اضـر إذ �عالـت  ��تمامإن 

 ملا تقـوم بـھ �عـض الشـر�ات بتحقيـق أر�اح�ـا وز�ـادة  اح��اموتزايدت �صوات من أجل 
ً
 مـداخل�احقوق ��سان، نظرا

  .وذلك ع�� حساب الب�ئة وا��تمع

فـــــــي  و�ســـتمرار�ةعنـــد �عـــض املفكـــر�ن والعلمـــاء بـــأن ســـر نجـــاح املؤسســـة ومفتـــاح الـــدوام  اعتقـــادكمـــا يوجـــد 

 مل�انــة �ــذا العنصــر �ــ� وقتنــا 
ً
السـوق �ــو دمــج العنصــر البي�ــ� و�جتمـا�� ضــمن أ�ــداف وإســ��اتيجيات املؤسســة نظـرا

  . ا��ا��

ـــي تطــو�ر و�عت�ــ� ا��انــب الب �اتــھ املؤسســة  ال�ــ�اماملؤسســة مــن خــالل  واســتمراري�ــ� مــن بــ�ن ا��وانــب امل�مــة فــ

رضــا الز�ــون و�ــل أفــراد  اك�ســاببمســؤولي��ا البي�يــة التـــــي تــوفر للمؤسســة فــرص للنمــو �قتصــادي بز�ــادة أر�اح�ــا مــع 

 . ن��ص�ا �� �ذا الفصلا��تمع، وتتمثل �ذه املسؤوليات �� مجموعة من العناصر و��عاد ال�� س

 للمؤسسةما�ية املسؤولية البي�ية : املبحث �ول 

، وقد املؤسسةع�� عاتق  املوضوعة  �جتماعيةعنصرا من عناصر املسؤولية   )ER( تمثل املسؤولية البي�ية

العاملية و�قليمية �� السنوات �خ��ة، وخاصة مع  ؤسسات��ذا املوضوع كث��ا من قبل الدول وامل ��تمامتزايد 

ملواد  استعمال�اوامتداد�ا ع�� حساب املك�سبات البي�ية، و�ذا دون أن ن����  �قتصاديةارتفاع ��م ��شطة 

التعرف ع�� مف�وم املسؤولية البي�ية وعناصر�ا،  بحثاملوسنحاول من خالل �ذا . ملوثة للمحيط الذي �عمل فيھ

  .    املؤسسةوكذا نظم وسياسات �دارة البي�ية �� 

 للمؤسسة مف�وم املسؤولية البي�ية: املطلب �ول 

لقد أصبح قطاع �عمال عامال حاسما �� التأث�� ع�� �داء البي��، وعنصرا مؤثرا �ش�ل ج�� ع�� �وضاع 

  .املستقبلية، ولذلك فقد أصبحت توضع ع�� عاتقھ مسؤولية كب��ة �� حماية الب�ئة وعناصر�االبي�ية 

 علينا أن �عرف بالبي�ية وال�� و 
ً
ل�ا مفا�يم متعددة قبل التطرق إ�� مف�وم املسؤولية البي�ية �ان لزاما

�عار�ف للب�ئة، وا��روج  و�ختلف مضمو��ا من �عر�ف إ�� آخر ومن وج�ات نظر الباحث�ن، وفيما ي�� نقوم �عرض

  .1بتعر�ف شامل للمصط��

 ال�ــــ� تحــــيط بحيــــاة ��ســــان، وتــــؤثر �ــــ� �فــــراد  �شــــياء مجمــــل �ــــ� :�عر�ــــف �ول �عر�ــــف �تحــــاد �ور�ــــي

وا��تمعـات، و�شـمل ع�ـ� املـوارد الطبيعيـة مثـل ال�ــواء واملـاء وال��بـة، والبنـاءات ا��ضـر�ة، والظـروف ا��يطــة 

  .بم�ان العمل و�شمل �ل ال�ائنات ا��ية ع�� وجھ �رض

  فيـــــھ  الـــــذي �عـــــ�ش) والبيولـــــو�� و�جتمـــــا��الف��يـــــا�ي والكيميـــــا�ي (�ـــــ� ا��ـــــيط الطبي�ـــــ�  :التعر�ـــــف الثـــــا�ي

م التفاعل داخل ا��يط وداخـل ال�ائنـات، أي مجمـل الظـروف ا��ارجيـة املـؤثرة ع�ـ� �افة ونظية ال�ائنات ا��

  .حياة ال�ائن وع�� بقائھ وتطوره و�و مف�وم شديد ال�شعب

 و�ــة وغ�ــ� ا��يو�ــة وال�ــ� �ــ� الوســط ا��ــيط باإل�ســان والــذي �شــمل جميــع العوامــل ا��ي :التعر�ــف الثالــث

تــــؤثر بالفعــــل ع�ــــ� ال�ــــائن ال�ــــ� بطر�قــــة مباشــــرة �ــــ� أي وقــــت أو ف�ــــ�ة مــــن تــــار�خ حياتــــھ، يقصــــد �نــــا بالعوامــــل 

                                                           
اسة ميدانية أحس�ن عثما�ي وآخرون، استخدام أسلوب محاسبة الت�اليف البي�ية �� �عز�ز جودة املعلومات ا��اس�ية للمؤسسات �قتصادية ا��زائر�ة در  1

، 2017نوفم�� 28/29 �� ظل التنمية املستدامة يوميلعينة من مؤسسات صناعة �سمنت با��زائر، ملتقى وط�� �عنوان ا��اسبة ا��ضراء والتدقيق البي�� 

  .06: جامعة عبد ا��ميد بن باد�س مستغانم، �لية العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم ال�سي��، ص
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املوجـدة �ـ� �وسـاط البي�يـة ا��تلفـة، أمـا العوامـل غ�ـ� ا��يو�ـة ) املرئيـة وغ�ـ� املرئيـة(ا��يو�ة ال�ائنـات ا��يـة 

  ...).رة وغ���ااملاء وال��بة، الشمس، ا��را(ف�� 

، وغ���ا ..)�رض، املاء، ال�واء، ال��بة(من التعار�ف السابقة الذكر نرى أن الب�ئة �� �ل �م�انيات الطبيعة 

من �م�انيات �خرى املرئية وغ�� املرئية ال�� تحيط بال�ائنات ا��ية، إذ أن الب�ئة تأثر وتتأثر بوجد ال�ائنات ا��ية، 

 .ب�ئة ل�ا مفا�يم م�شبعة ومتعددة من وج�ات نظر مختلف الباحث�نوا��دير بالذكر أن ال

  للمؤسسةمف�وم املسؤولية البي�ية 

ع�� الب�ئة مقوما��ا، فقد أصبحت �ع�� بمتا�عة مستمرة  املؤسسةنظرا للتأث�� الكب�� الذي تمارسھ أ�شطة 

�قليمية والدولية، وقد أس�مت ج�ود �ذه املتا�عات �� بلورة العديد من  ؤسساتودقيقة من قبل �قتصادي�ن وامل

  .املفا�يم والتعار�ف املتعلقة باملسؤولية البي�ية والعناصر امل�ونة ل�ا

 �نتاجية للعمليات البي�ية �ثار لتغطية م�مة أ��ا ع�� للمؤسسة البي�ية املسؤولية �عر�ف يمكن بحيث

 املمارسات وتقليص موارد�ا، إنتاجية كفاءة �عظيم ،الغاز�ة بعاثاتن� و  املنتجات لفعملية ت خفيضكت ،للمؤسسة

ع�� الب�ئة، كما تتمثل املسؤولية البي�ية �� تطبيق العمليات ا��اصة  مستقبال بي�ية آثار ل�ا ت�ون  أن يمكن ال��

  .1بحماية الب�ئة

وتتمثل املسؤولية البي�ية �� عملية تطبيق املعارف ا��اصة بحماية البي�ية، مع وجود و�� حقيقي بذلك لدى 

�دارة، ال�سي��، (و�رتكز تطبيق املسؤولية البي�ية ع�� �افة عناصر ا��وكمة . القائم�ن ع�� اتخاذ القرارات

  .املستدامة نميةالت مبادئ �افة ع�� وكذلك...) التقييم، املعا��ة، �نتاج،

 ا��اس��، التطور  مراحل بأحدث للمؤسسة البي�� �داء تقييم تقار�ر�ا �� البي�ية املسؤولية وتتضمن

  ازدادت قد ا��اسبة وظائف و�التا��  �دارة فوظائف
ً
  ازديادا

ً
 ،�قتصادية الوحدات ��م ازدياد مع مضطردا

  .املسا�مة املؤسسات خاصة و�صفة

ال�� يضعو��ا من أجل الوصول  املؤسسةوتظ�ر املسؤولية البي�ية من خالل إس��اتيجية القائم�ن ع�� أعمال 

ع�� أ��ا   )(Huckle,1995و�ذلك �عرف�ا . إ�� مستوى مع�ن من �داء البي��، بما يدعم مبادئ النمو املستديم

   .�وليةا�تماما��م إلزامية صناع القرار ع�� وضع قرارات �سمح بحماية وتحس�ن سالمة الب�ئة، واتخاذ�ا ضمن "

فإن املؤسسة ي�ون ل�ا مسؤولية بي�ية عندما تتحقق  (ENGO)وحسب منظمة الب�ئة الكندية غ�� ا���ومية 

أك�� من الدولة، و�ذلك يصبح ل�ا مسؤولية تجاه ا��تمع،  أن تصبح املؤسسة ذات قوة: ف��ا نقطت�ن أساس�ت�ن �ما

و�ذلك فإن املؤسسة . أما النقطة الثانية ف�� متعلقة بالب�ئة، وال�� تتحقق عندما ت�ون غاي��ا �� تدعيم حماي��ا

 املسؤولة 
ً
  .�� ال�� �سطر أ�شط��ا ع�� أساس مبادئ بي�ية، بما �ساعد ا��تمع ع�� ا��افظة عل��ا بي�يا

جزء من مسؤولي��ا تجاه " ع�� أ��ا املؤسسةو�ذلك يمكن �عر�ف املسؤولية البي�ية املوضوعة ع�� عاتق 

ا��تمع ك�ل، وال�� تختص بتحليل آثار أ�شط��ا ع�� الب�ئة العاملة ف��ا ومقوما��ا، وإبراز كيفية قياس �ذه �ثار 

  ."�ية م��ا بالتبعيةواح�سا��ا بما يضمن تحمل املؤسسة ل�ا وحماية العناصر البي

إذ البد للمؤسسة أن ترا�� �ثار البي�ية امل��تبة ع�� عملي��ا ومنتجا��ا، والقضاء ع�� �نبعثات السامة 

 ع�� 
ً
والنفايات، وتحقيق أق��� قدر من الكفاءة و�نتاجية من املوارد املتاحة وتقليل املمارسات ال�� قد تؤثر سلبا

القادمة، وع�� املؤسسة أن ��� جميع ا��وانب البي�ية املباشرة وغ�� املباشرة ذات الصلة �� تمتع البالد و�جيال 

                                                           
، تقر�ر، قسم ال�ندسة 1

ً
 ومحليا

ً
العراق،  املعمار�ة، جامعة بابلدمحم ع�� �نباري، �طار املفا��� للب�ئة والتنمية املستدامة و�جراءات املطلو�ة لتنفيذ�ا دوليا

  .01: سنة ال�شر مج�ولة، ص
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منتجا��ا، كما وعل��ا استخدام معاي�� معينة ملعرفة تلك ا��وانب البي�ية  تأدية �شاطا��ا، وتقديم خدما��ا وتص�يع

ي��، ومن الواجب ع�� تلك املعاي�� ا��ددة من قبل ذات �ثر املتم��، لتتمكن بالتا�� من التحس�ن الفعال ألدا��ا الب

  .1املؤسسة نفس�ا أن ت�ون شاملة، مث�تة وموثقة ومعمول ��ا

�ول يضم "�شمل ع�� فرع�ن  .أن التعر�ف العم�� للمسؤولية البي�ية ) Martin Reynolds Et Al( كما يرى 

يتجزأ م��ا، والثا�ي يتعلق بضمان التوجيھ واملساءلة  الرعاية البي�ية للعالم الطبي�� ودعم ال�شر الذين �م جزء ال

 ي�ب�� أن �سا�م فـــي إصالح " ، من خالل"عن أي خطر أو ضرر ي��ق بالبي�ية
ً
 بي�يا

ً
ذلك املبدأ الذي �س�ب ضررا

، و�ناك من دعا )Pollueur - Payeur" (امللوث يدفع"، ما �ع�� أن يندرج ضمن مبدأ "الضرر الذي �س�ب فيھ

ات ألن تل��م بمعاي�� أع�� من حماية البي�ية الطبيعية، وأن تقوم باإلعالن عن ج�ود سنو�ا بخصوص الشأن املؤسس

البي�� وإال فقدت عضو���ا �� اتحاد�م امل�� الفعال، �ال��ام لصناعة مسؤولة وتنافسية، والذي  توجھ بھ ا��لس 

 بو�� بي�� واملسؤولية الكيميا�ي �مر��ي ��معية منت�� الكيماو�ات املتضمن إجب
ً
ار املؤسسات غ�� املرتبطة تقليديا

يفضل )  Green Consumer -املس��لك �خضر (، أصبح ياتجاه الب�ئة؛ ومع ذلك تزايد الو�� البي�� و�س��ال�

 Green-املنتجات ا��ضراء(املنتجات �خالقية، البعيدة عن املمارسات التجار�ة، وذات خصائص بي�ية، أي يفضل 

Products ( و�� س�يل ا��صول عل��ا قد يدفع السعر �ع��، وقد يتوقع منھ مقاطعة العالمات التجار�ة ذات ،

، )وال�� تصنف كمنتجات ملوثة(السلوك غ�� املسؤول، وال�� ل�ا آثار بي�ية ع�� سالمة ��تھ أو ع�� البي�ية 

  .2ةبا��ديث عن القيم البي�ي

  للمؤسسة البي�يةعناصر املسؤولية  :املطلب الثا�ي

التع�دات البي�ية، إدارة املوارد والطاقة، مراعاة ( تتمثل عناصر املسؤولية البي�ية �� ثالث ر�ائز أساسية �� 

  :3، و�� كما ي��)أ��اب املصا��

 :ت�ون املؤسسة ذات مسؤولية بي�ية إذا حققت ما ي�� :التع�دات البي�ية .1

  وحماية الب�ئة؛تب�� رؤ�ة مؤسسية شاملة ��دف إ�� دعم  

 اتخاذ حماية الب�ئة وا��افظة عل��ا �إس��اتيجية ذات أولية؛  

 تب�� مبادئ التداب�� الوقائية؛  

 العمل ع�� أساس أن العمليات �قتصادية ت�ون محدودة بالنظام البي��؛  

 عنـــد اتخـــاذ أو اجتماعيـــة ومراعـــاة �ـــذه ا��اصـــية /معرفـــة إذا مـــا �انـــت منتجا��ـــا وخـــدما��ا ل�ـــا قيمـــة بي�يـــة و

  قرارا��ا؛

  العمــــل ع�ــــ� جعــــل قرارا��ــــا مت�املــــة ومتناســــقة مــــع �جــــراءات ا���وميــــة، و��ــــ�يع الثقافــــة املؤسســــية ال�ــــ�

 .   �سمح بتدعيم القيم البي�ية

  

 

                                                           
، مجلة �فاق للدراسات �قتصادية، العدد )دراسة ميدانية(تب�� املسؤولية البي�ية �� املؤسسة �قتصادية  إس��اتجيةمر�م يوسف و�عيمة يحياوي،  1

  .213: ، ص01/09/2017الثالث، جامعة باتنة �لية العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم ال�سي��، تار�خ ال�شر
، مجلة العلوم NCA Rouibaلية البي�ية �� تحقيق املواطنة البي�ية �� املؤسسة �قتصادية حالة حياة سعيد، عبد ا��ميد برحومة، مسا�مة �ل��ام باملسؤو  2

  .272: ، ص2017، جامعة دمحم بوضياف املسيلة، ا��زائر،18، رقم �10قتصادية وال�سي�� والعلوم التجار�ة، العدد 
لية البي�ية ب�ن ال�شر�ع والتطبيق، مداخلة ضمن فعاليات امللتقى الدو�� حول سلوك منية غر�بة، سفيان سا���، املؤسسة �قتصادية ا��زائر�ة واملسؤو  3

 .353: ،ص2012نوفم��  21و10املؤسسة �قتصادية �� ظل ر�نات التنمية املستدامة والعدالة �جتماعية، جامعة قاصدي مرح، ورقلة، يومي  
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 :�� �ذا �طار يمكن ذكر النقاط التالية: إدارة املوارد والطاقة .2

 املوارد الطبيعية بكفاءة؛ استغالل  

  املوارد املتجددة بكفاءة؛إنتاج واستعمال  

 اعتماد وتطبيق أنظمة �نتاج ال��يحة؛  

 إعداد تقييم لألداء من أجل تحقيق استمرار�ة النمو، ودمج الت�اليف والفوائد البي�ية �جمالية.  

 إذا حققت ما ي��: ��اب املصا��ألاملراعاة الفعلية  .3
ً
 :ع�� أساس �ذه النقطة ت�ون املؤسسة مسؤولة بي�يا

 ل��ام بمبادئ أولية �فصاح و�عالم ا��ا�ي للسلطات واملنظمات ا��لية؛�  

  قبــــــــول محاســــــــب املؤسســــــــات وغ���ــــــــا مــــــــن أ�ــــــــ�اب املصــــــــا�� ع�ــــــــ� مســــــــؤولية الب�ئــــــــة املاضــــــــية، ا��اضــــــــرة

  واملستقبلية؛

 ل��ام �شفافية �فصاح عن تأث��ا��ا البي�ية ا��قيقية؛�  

  املصا�� حول تأث��ا��ا الب�ئة ا��قيقيةتقديم التقار�ر الدور�ة أل��اب.  

  �ثار ال��ية و�نتاجية لعملية �ن��اك البي��:  املطلب الثالث

�عت�� التلوث البي�� من أ�م ا��اطر ال�� تواجھ الب�ئة ال�شر�ة، لذلك فان فكرة التلوث �� نقطة �نطالق �� 

تحديد الضرر البي��، ال�شاط امللوث، �س��اتجيات املناسبة واملوافقة مل�افحتھ وترت�ب املسؤولية علية و�التا�� 

وقد نجد �� . با��د منھ والتخفيض من مخلفاتھ ألقل درجة ممكنة تحديد التغطية التأمي�ية املناسبة لھ وال�� �سمح

�و جزء من الضرر البي�� و�و ما تم توضيحھ �� العديد من عقود التأم�ن ضد مخاطر  التلوث�عض ا��االت أن 

از�ة حيث نجد�ا تصف املساس بالب�ئة أو الضرر البي�� بأنھ �ع�� ان�شار �ل مادة صلبة، سائلة أو غ. الضرر البي��

عن طر�ق ا��و، ال��بة أو املياه، أو تبع���ا أو طرح�ا أو ترسي��ا وكذا انبعاث الروائح و �صوات والذبذبات و�غ�� �� 

كما يتم �عر�ف التأم�ن من مخاطر أو حوادث التلوث ع�� انھ انبعاث أو  ،درجات ا��رارة واملوجات و�شعاعات

، سائلة أو غاز�ة أو حرار�ة، أو مواد مث��ة ل��ساسية، أو أية ملوثات �سرب أية ملوثات، سواء �انت �� صورة صلبة

تصدر بصورة مباشرة من موقع املؤمن عليھ أو ع�� �رض أو ا��و أو أية مجاري أو مسطحات مائية �شرط أن ي�ون 

��انب التأمي�� كما تصنف مخاطر الضرر بالب�ئة من ا، �ذا �نبعاث أو ال�سرب أو ا��روج م�س�با �� ضرر بالب�ئة

  .أي ا��اطر الواسعة �ن�شار (risques générales –fondamentales)أو �ساسية   ضمن ا��اطر العامة

  1:ي�� وقد �شتمل التأم�ن ضد مخاطر الضرر البي�� ع�� �غطية �عض ا��اطر �ساسية و ال�� تتمثل فيما

إن �� مجال الضرر البي�� كما �� غ��ه من ا��االت �خرى تحتل تأمينات املسؤولية  :تأم�ن املسؤولية املدنية .1

فإذا أردنا أن نقدم �عر�فا ل�ذا . م�انا أساسيا، كما يتجھ �ذا النوع من التأم�ن �� ضمان حق املتضرر �� التعو�ض

ارة الناتجة عن تحقق خطر مؤمن أي ��ساب من س�تحمل ا��ســ  النوع من التام�ن ف�و �عت�� تأم�ن ��ساب الغ��

  ). املؤسسة �قتصادية(عليھ من طرف املؤمن لھ 

                                                           
ملتقى وط�� �عنوان ا��اسبة ا��ضراء والتدقيق البي�� �� ظل التنمية ،  البي�ية و تحقيق التنمية املستدامةوآخرون، التأم�ن �أداة لدعم ا��وكمة  طارق حمول  1

  .07: ، ص، جامعة عبد ا��ميد بن باد�س مستغانم، �لية العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم ال�سي��2017نوفم�� 28/29املستدامة يومي 
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من خالل التلوث مثال الذي �س�ب املؤمن لھ  :تأم�ن من مخاطر التنظيف وإعادة ال��يئة للب�ئة املتضررة .2

  .املؤسسة �قتصادية

الناتجة عن توقف العمل، ألنھ �� حالة الضرر بالب�ئة يمكن أن تضطر املؤسسة : أم�ن من خسائر �ستغاللت .3

إ�� توقيف جزء أو �ل مرافق�ا مما سي��تب عنھ خسائر مالية بال�سبة للمؤسسة وعدم ) املؤمن لھ( �قتصادية 

كما �و مب�ن ��  و�نتاجال��ة  بالسلب ع��البي�� مجموعة من �ثار ال�� قد �عود  ملية �ن��اكلعو  ؛استمرار���ا

  :ا��دول التا��

  و�نتاججدول يو�� �ثار الناجمة عن عملية �ن��اك البي�� ع�� ال��ة ): II- 1(ا��دول 

  �نتاجية �ثار  ال��ية  �ثار  املشا�ل البي�ية

  2أك�� من   ندرة وتلوث املياه
ً
مليون يموتون �س�ب املياه امللوثة فضال

من ال�شر يصابون بالعديد من عن عدة مليارات 

�مراض الناجمة عن ذلك، ومن ثمة ز�ادة ا��اطر 

  .ال��ية خاصة بال�سبة للفقراء �س�ب ندرة املياه

�ثر السل�� ع�� ال��وة 

السمكية وع�� توافر املياه 

الالزمة للشرب وع�� توف�� 

املياه ال�افية لل�شاط 

  .الزرا�� وال�شاط الصنا��

 �س�ب تلوث  700إ��  300 من  تلوث ال�واء
ً
ألف يموتون سنو�ا

من (ال�واء واست�شاقھ نصف�م من �طفال، كما أن 

معظم�م من �طفال، وال�ساء ) مليون  700إ��  400

  .يصابون �س�ب الدخان املتصاعد �� ال�واء

تأث��ه السل�� ع�� ��شطة 

الصناعية والزراعية 

وا��دمية ا��تلفة 

  .والغابات

مز�د من �مراض الناجمة عن القمامة وا�سداد   الصلبة وا��ط��ةا��لفات 

  .ا��اري وقد ت�س�ب �� الوفيات و�مراض املعدية

تلوث موارد املياه �رضية 

وا��وفية، وال�� �ستخدم 

  .�� ��شطة �نتاجية

نقص الغذاء لدى أسر املزارع�ن الفقراء وسرعة   تد�ور ال��بة

  .التأث�� با��فاف

  

  ةالناتجمز�د من �مراض وحاالت الوفاة   الغابات قطع

  عن الفيضانات

قلة �� مصادر �خشاب، 

  .وارتفاع مستو�ات الكر�ون 

نقص �� املوارد ا��تلفة   .الفقد ا��تمل لألدو�ة ا��ديدة  انخفاض التنوع البيولو��

وانخفاض �� القدرة ع�� 

  .التكيف مع الب�ئة

الز�ادة ا��تملة �� �مراض الوراثية وا��اطر   التغ��ات �� الغالف ا��وي 

الناجمة عن التغ��ات املناخية الطبيعية، فاألمراض 

ألف حالة  300(الناجمة عن انخفاض طبقة �زون 

 ) إصابة
ً
  .بمرض سرطان ا��لد سنو�ا

�غ��ات �� مستو�ات 

البحار، �غ��ات إقليمية �� 

�نتاجية الزراعية انقطاع 

  .البحر�ة �� سلسلة �غذية
 ،2013ب��وت، د�سم��  ا��ق �� ب�ئة سليمة، ،02سفيان سا���، املسؤولية البي�ية �� املؤسسة الصناعية حالة ا��زائر، املؤتمر الدو�� : املصدر

  .20ـ 19 :ص
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  أدوات حماية البي�ية من مختلف أش�ال التلوث: املبحث الثا�ي

  أدوات حماية وترقية البي�ية: املطلب �ول 

 ع�� وجود القوان�ن و�نظمة ال��يحة والسياسات �عتمد 
ً
 كب��ا

ً
التنفيذ النا�� لإلس��اتجية البي�ية اعتمادا

�قتصادية و�دارة ا��يدة لإلشراف ع�� حسن تطبيق��ا، و��ب�� ل�اتھ ال�شر�عات والسياسات حماية الب�ئة، 

  :1نامج �ستدامة؛ كما تتمثل �ذه �دوات �� ما ي��و�جب تضافر �ل من ج�ود ا���ومة وال�يئات �خرى لنجاح بر 

 
ً
  أدوات تنظيمية وقانونية: أوال

أ�م وأك�� الوسائل حماية وان�شار وقبوال �� غالبية دول العالم �ذه الوسائل ال�� تحد من التلوث  �عت��

  :الناتج عن أ�شطة ��سان، باعتبار القانون يكفل حماية متم��ة للب�ئة، و�ناك أسلو��ن ل��د من التلوث

ملواج�ة  التلوث، وتفرض ع�� �فراد أو السلطات املركز�ة أو ا��لية وسائل فنية  تختار: إتباع أسلوب التقنية .1

املؤسسات استخدام �ذه الوسائل الفنية وإال �عرض من ال يل��م ��ا للعقو�ة �ا���س او الغرامة مع ��ب ترخيص 

 .مباشرة ال�شاط أو وقفھ مدة معينة إ�� غ�� ذلك من العقو�ات املتفاوتة �� الشدة والردع

يتمثل �� التحديد املباشر ملستوى التلوث املسموح بھ لأل�شطة  :لتنظيم باستخدام �وامر والتحكما .2

  .نبعاثات أو ملستو�ات ترك�� التلوث املسموح بھ من �ل مصدر�قتصادية مثل تحديد ا��دود العليا لال 

 
ً
  :قتصاديةدوات �� : ثانيا

ء استخدام الب�ئة عن �ل تمثل ا��باية البي�ية حقوق نقدية مقتطعة إزا ):ا��باية ا��ضراء(ا��باية البي�ية .1

 الب�ئة، و��دف باألساس إ�� �عديل السلوك اتجاه حماية الب�ئة، 
ً
 �غ�� سلبا

ً
�شاط �غ�� ا��يط، و�عت�� التلوث �شاطا

  :و�شمل ع��

 نبعاثات امللوثة� تفرض مباشرة ع�� كمية ونوعية � الضرائب والرسوم ال�.  

  سـعر الت�لفـة أو املنتـوج، تفـرض ع�ـ� املنتجـات ال�ـ� يمكـن الضرائب غ�� املباشرة وت�ون عـادة محتـواة ضـمن

  .أن يؤدي استخدام�ا إ�� �عر�ض الب�ئة للدمار

  رسوم غ�� تحر�ضية مخصصة لتمو�ل النفقات العمومية وتخص ��ماية الب�ئة، و�ستعمل لتغطية

  .ت�اليف ا��دمة وجمع ومعا��ة النفايات

ع�� أ��ا تلك الرسوم ال�� تفرض ع�� السياح ألغراض بي�ية،  أما الضرائب والرسوم البي�ية السياحية فتعرف

�ستخدم ��  أنوقد ي�ون أو ال ي�ون ل�ا أثر مباشر ع�� ا��وافز املقدمة للسائح فيما يتعلق بالتلو�ث، ولك��ا يجب 

  :�ل ا��االت ألغراض بي�ية، وتتمثل �سباب الرئ�سية �� استخدام الضرائب والرسوم البي�ية إ��

  وسائل تتم�� بفعالية خاصة بجعل �مور ا��ارجية داخلية الطا�ع، أي إدماج ت�اليف ا��دمات البي�يـة  أ��ا

  .و�ضرار مباشرة �� أسعار السلع وا��دمات أو ��شطة املس�بة �� حدو��ا

  يمكــن أن �عطــي حــوافز للســياح واملــدير�ن ع�ــ� �غي�ــ� ســلوك�م نحــو اســتخدام املــوارد �شــ�ل ي�ســم بالكفــاءة

البي�يــــة، وال��ــــ�يع ع�ــــ� �بت�ــــار والتغي�ــــ�ات البي�يــــة، و�ــــتم تخصــــيص �مــــوال ال�ــــ� تــــم جمع�ــــا مــــن الرســــوم 

  .والضرائب البي�ية السياحية ل�ستخدم �ش�ل حصري �� تحس�ن ا��ودة البي�ية

ط والطو�ل إن سياسة التمو�ل البي�� �ع�� �طار امل���� لتحقيق التوازن �س��اتي�� املتوس: لتمو�ل البي��ا .2

�� مشروعات الب�ية التحتية  ت�جل ب�ن ��داف البي�ية وا��دمية �� القطاعات البي�ية ال�� تحتاج إ�� اس�ثمارا

                                                           
1
، �لية 01، الطبعة �و��، العدد رقم ة با��ميات الطبيعية دراسة حالة حظ��ة ث�ية ا��د ب�سمسيلت،مجلة أبحاث ودراسات التنميةأدوات حماية الب�ئ كمال قو�در،  

 .141ـ 140ـ 139، ص ص 2014العلوم �قتصادية والعلوم التجار�ة وعلوم ال�سي��،جامعة ا��زائر، د�سم�� 
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الكب��ة و��ن التمو�ل املتاح فـــي املستقبل ل�ذه القطاعات، وصيغ مف�وم سياسة التمو�ل البي�� ملعا��ة �عض 

املشا�ل حيث يتم إعداد إس��اتيجية التمو�ل ع�� أساس تحليل احتياجات التمو�ل املتعلقة باأل�داف البي�ية 

ارنة �ذه �حتياجات بموارد التمو�ل املتاحة، و�ؤدي �س�ثمار �� برنامج القطاع الواردة �� برنامج القطاع ومق

ومقارنة �ذه �حتياجات بموارد التمو�ل املتاحة، و�ؤدي �س�ثمار �� برامج خضراء مثل التكنولوجيا املوفرة للطاقة 

ج إ�� أموال خاصة يمكن اس��داد أموال�ا غالبا إ�� عائدات مالية إيجابية، و�ناك العديد مـــن املبادرات ال�� تحتا

�سرعة مــن خالل تحقيق وفورات �� الت�اليف  ال�شغيل، و�مكن بالتا�� إعادة توظيف�ا �� املشار�ع ا��ضراء من 

خالل �ستفادة من موارد�ا الذاتية بطر�قة أفضل، مـــن خالل اعتماد برامج متباينة للرسوم أثناء ز�ادة مواقع 

ع�� الرغم من أن العديد من �س��اتجيات ا��ضراء �عزز تحقيق ال�دف�ن فإ��ا ل�ست �ل�ا مر�حة محمية، ولكن 

 ع�� توليد الدخل من خالل موارد�ا الذاتية، �� �ذه ا��االت يمكن أن 
ً
، وقد ال تقدر الوج�ات السياحية دائما

ً
ماديا

املدى الطو�ل، و�شمل �ذا التمو�ل خطط يوفر التمو�ل ا��ار�� رأس املال التأس���� ���ود �ستدامة ع�� 

التمو�ل العاملية مثل آليات التنمية النظيفة، نماذج التمو�ل للشر�ات  ب�ن القطاع�ن  العام وا��اص، صناديق 

  . حفظ النموذج البيولو��، وصناديق تنمية السياحة الدولية

 
ً
  :تكنولوجيةالدوات � : ثالثا

طر�قة غ�� مباشرة أثب�ت نجاع��ا �� ا��افظة ع�� البي�ية ومستعملة بك��ة فــي الدول املتقدمة، حيث �� 

نبعثات الغازات الضارة أو الدخان فـــي ا��و، وكذا التخلص من إ�ستعمل تقنيات متطورة للتقليص ما أمكن من 

  .ملوثات املياه والطبيعية بصفة عامة

يجب استخدام التكنولوجيا النظيفة �� العمليات �نتاجية و�� عبارة عن أساليب : تكنولوجيا �نتاج �نظف .1

ومعدات وآليات إنتاج تقلل أو تحد من أش�ال التلوث أثناء ال�شغيل و�ثار السلبية للمنتجات وا��دمات ع�� 

  .وز�ادة املبيعات الب�ئة، وا��افظة ع�� املوارد الطبيعية والطاقة وز�ادة معدل �نتاجية وخفض الت�اليف

�شمل عمليات إعادة التدو�ر للمخلفات تلك العمليات ال�� تؤدي إ�� إعادة استخدام  :إعادة تدو�ر ا��لفات .2

منتج أو سلعة أو مادة معينة �عد إصالح�ا أو تنظيف�ا، وكذلك جميع العمليات ال�� تنصب ع�� �ستفادة 

   .  �قتصادية من أحد مخالفات عمليات �س��الك

 
ً
  :�دوات التوعو�ة والتكو��ية: را�عا

إن �دوات التوعو�ة والت�و��ية �عمل ع�� ا��د من ال�شاطات ال�� يمكن أن ت�ون ضارة و���يع السلوك 

السليم، وذلك �� موازاة ���يع السياحة ا��ضراء باعتبار�ا  فرصة لز�ادة الطلب و�ستفادة من قطاعات سياحية 

  :ما ي��جديدة، كما تنقسم إ�� 

و�قصد مدى إدراك الفرد ملتطلبات الب�ئة عن طر�ق إحساسھ ومعرفتھ بم�ونا��ا وعالقا��ا : التوعية البي�ية .1

  :وكذلك القضايا البي�ية وكيفية التعامل مع�ا، و�� ��دف إ��

 ملتخذي القرارات؛ 
ً
  تحقيق الو�� البي�� للناس ك�دف عام، وتوف�� معرفة غنية بي�ية أك�� عمقا

 نوع من الت�امل بـ�ن الفكـر البي�ـ� والفكـر �قتصـادي و�جتمـا�� كمف�ـوم اس��اتجـــي لتحقيـق التنميـة  دإيجا

  املستدامة، وخلق روح مشاركة ا��ما��� فــي حماية ومعا��ة القضايا البي�ية؛

 أفضل السبل للتعامل مع م�ونا��ا إيجاد ف�م �امل باملفا�يم البي�ية التنمو�ة إليجاد.  

  :التوعية البي�ية توجد ثالث مؤشرات تتمثل فـــيولتحقيق 
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التثقيف البي�� �و عملية �علم تز�د من معرفة الناس بالب�ئة والتحديات املرتبطة ��ا وإدراك�م : الثقافة البي�ية .1.1

ل�ا، كما يطور امل�ارات وا����ات الالزمة ملواج�ة تلك التحديات، و�عمل ع�� ���يع املواقف �يجابية، وتقديم 

مسؤولة، و�ت�ون التثقيف البي�� مـــن امل�ونات  باتخاذ قرارات مس�ندة إ�� معرفة واتخاذ إجراءات و�ل��امالتحف�� 

  :التالية

 معرفة الب�ئة والتحديات البي�ية وف�م�ا؛  

 مواقف ذات أ�مية بال�سبة للب�ئة والتحف�� لتحس�ن ا��ودة البي�ية؛  

 م�ارات لتحديد التحديات البي�ية واملساعدة �� التغلب عل��ا.  

بي�� وخلق املعرفة البي�ية �ساسية �غية بلورة سلوك بي�� ايجا�ي ��دف الثقافة البي�ية إ�� تطو�ر الوعــي ال

ودائم، و�و بمثابة الشرط �سا��� �ي �ستطيع �ل ��ص أداء دوره �ش�ل فعال �� حماية الب�ئة واملسا�مة �� 

اج�ا ا��فاظ ع�� ال��ة العامة، و�نا تكمن أ�مية الثقافة البي�ية والس�� الدؤوب لتطو�ر�ا �غية �شر�ا وإنض

لتتحول إ�� مجال خاص م�م وقائم بذاتھ قادر ع�� أن يأخذ دوره فــي املنا�� التدر��ية فــــي �افة املراحل املدرسية 

  .وا��امعية، �غية ت�شئة أجيال �عقول جديدة ��� مف�وم الثقافة البي�ية و�عمل ع�� تطبيق�ا

�م�ور العام، و��ب�� أن �عرف�م باآلثار املباشرة لذا ي�ب�� توجيھ برامج التثقيف والتوعية للقطاع امل�� وا�

وغ�� املباشرة للسياحة، و�سباب والنتائج والقضايا العاملية وا��لية والقضايا العاجلة وطو�لة �جل واملمارسات 

ظة ا��يدة �� املنطقة، و�ستطيع القطاع ا��اص، تزو�د العمالء باملعلومات ع�� نطاق أوسع، و���يع�م ع�� ا��اف

  .ع�� الب�ئة

 عن طر�ق اك�ساب املتعلم املعلومات  :ال��بية البي�ية.2.1
ً
�� عبارة عن ج�د �س��دف �عديل السلوك �عديال ايجابيا

 ع�� تطو�ر بي�تھ بما يجعل�ا أقدر ع�� امتصاص امللوثات وإعادة تحليل املركب 
ً
وامل�ارات والقيم ال�� ي�ون ��ا قادرا

 ع�� ا��ياة م��ا إ�� ا��ال الطبي��، م
ً
ـــن ج�ة، والتحكم ��ا من ج�ة أخرى حفاظا ع التقليل الفع�� من امللوثات مـ

  .والسعادة

  :الو�� البي�� وتنميتھ حدد مؤتمر تبل���� نمط�ن أساس�ن من ال��بية البي�ية و�ماولتطو�ر  

  ي�ولوجية(ب��ابط املسائل �قتصادية و�جتماعية والسياسية والبي�ية  و��تمام�عز�ز الو��� ( ��

  املناطق املدنية والر�فية؛

  إتاحـــة الفـــرص ل�ـــل �ـــ�ص الك�ســـاب املعرفـــة والقـــيم واملواقـــف وروح �ل�ـــ�ام وامل�ـــارات الضـــرور�ة ��مايـــة

  البي�ية وتحسي��ا؛

  فراد وا��ماعات وا��تمع ك�لخلق أنماط جديدة من السلوك اتجاه الب�ئة لدى�.  

 فمنذ أك�� من  :�عالم البي��. 3.1
ً
عام أ�ش�ت جمعيات أ�لية  �100عد �عالم عن قضايا الب�ئة ل�س جديدا

ل��فاظ ع�� ا��ياة ال��ية، و�ان من �شاطا��ا إعالم الناس عن فوائد ا��ياة ال��ية وضرورة صيان��ا، واتخذت تلك 

وا��الت العامة وسائط ل�شر رسال��ا، وأصدر البعض م��ا ا��الت العاملية العامة ال��  ا��معيات من ال��افة

، ومنذ منتصف القرن 
ً
 خاصا

ً
ومع تزايد �شاط ا��ركة البي�ية خاصة �� أمر��ا  20أولت للب�ئة الطبيعية ا�تماما

 م��ا
ً
  .يدا بقضايا الب�ئةوأور�ا، ا�تمت وسائل �عالم �خرى مثل �ذاعة والتلفز�ون ا�تماما

�عالم البي�� �و تحقيق الو�� وتنمية ا��س بالب�ئة من خالل استخدام وسائل �عالم وأ�م أ�داف  

  .جميع�ا لتوعية الفرد ومده ب�ل املعلومات ال�� ترشد سلوكھ، وترتقي بھ إ�� مسؤولية ا��افظة ع�� الب�ئة
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��دف التدر�ب البي�� إ�� إكساب املوارد ال�شر�ة فـــي  ):البي��التدر�ب (تنمية املوارد ال�شري �� مجال الب�ئة  .2

ا��تمع املعارف و�تجا�ات وامل�ارات البي�ية  السليمة ال�� تجعل�م قادر�ن ع�� القيام بم�ام�م بنجاح، والتعامل 

وم�ارات �فراد ال��يح مع الب�ئة، وال يقتصر دور التدر�ب �� مجال الب�ئة ع�� تنمية معارف وخدمات واتجا�ات 

فقط بل يتعدا�ا إ�� مرحلة اس�ثمار الطاقات ال�� يخ��نو�ا ولم تجد طر�ق�ا لالستخدام الفع�� �عد، باإلضافة إ�� 

�عديل السلوك وتطو�ر أساليب �داء �يجا�ي نحو الب�ئة وتحس�ن فعاليتھ وذلك من خالل التدر�ب النظري 

 .   والعم��

  �� ا��زائر و�ج�زة امل�لفة بذلك  انو�ي ��ماية الب�ئة�طار الق: املطلب الثا�ي 

  :1يتمثل �طار القانونية ��ماية البي�ية �� مجموعة من الرسوم أ�م�ا

من قانون  205تم تأس�س �ذا الرسم بموجب املادة  :الرسم التكمي��  ع�� التلوث ا��وي ذي املصدر الصنا�� .1

، و�فرض �ذا الرسم ع�� الكميات املنبعثة ال�� تتجاوز حدود قيم معينة، و�حدد �ذا الرسم بالرجوع 2002املالية 

 1ب�ن ، ومن معامل مشمول 2000من قانون املالية  54إ�� املعدل �سا��� السنوي الـــــــــــذي حدد بموجب أح�ام املادة 

  :باإلضافة إ�� �ذا الرسم  تم تخصص مداخليھ  ع�� النحو التا��. حسب �سبة تجاوز حدود القيم 5و

 10 %  لفائدة البلديات؛  

 15 %  لفائدة ا��ز�نة العمومية؛  

 75 % لفائدة الصندوق الوط�� للب�ئة وإزالة التلوث.  

بصفة عامة ع�� النفايات ذات �ستعمال يفرض �ذا الرسم ): رسم التط���(الرسم ع�� النفايات امل��لية .2

 لفائدة البلديات، وقد جاء قانون املالية لسنة 
ً
من قانون الضرائب  263بتعديل للمادة  2002العائ��، و�حصل �ليا

  :املباشرة والرسوم املماثلة، وتم تحديد مبلغھ كما ي��

  دج ع�� �ل محل ذي استعمال سك��؛ 1000دج و 500ماب�ن  

  دج ع�� �ل محل ذي استعمال م�� أو تجاري أو حر�� أو ما شا��ھ؛ 10.000ج ود 1000ماب�ن  

  دج ع�� �ل أرض م�يأة للتخييم واملقطورات؛ 20.000دج و 5.000ماب�ن  

  دج ع�ــ� �ــل محــل ذي اســتعمال صــنا�� أو تجــاري أو حر�ــ� أو مــا شــا��ھ، ي�ــتج  100.000دج و 10.000مــاب�ن

  .ورة أعالهكمية النفايات تفوق �صناف املذ�

وفيما يخص الرسوم املطبقة �� �ل البلديات يتم بقرار من رئ�س ا��لس الشع�� البلدي، بناء ع�� مداولة 

  .ا��لس الشع�� البلدي و�عد استطالع رأي السلطة الوصية

، و�و رسم ع�� 2006تم تأس�س �ذا الرسم بموجب قانون املالية لسنة : الرسم ع�� ال��الت املطاطية .3

، و�ذا باملبالغ التاليةال��ال 
ً
  :ت املطاطية ا��ديدة، سواء املستوردة من ا��ارج أو املنتجة محليا

 10 دج لل��لة املستعملة �� املركبات الثقيلة؛  

 05  لة �ستعمل �� املركبات ا��فيفةدج ل�ل��.  

  :و�تم توز�ع حاصل �ذا الرسم ع�� النحو ��ي

 10 % ؛لصا�� الصندوق الوط�� لل��اث الثقا��  

 15 %  لصا�� ا��ز�نة العمومية؛  

                                                           
1
لتحقيق التنمية املستدامة �� ا��زائر، مجلة أبحاث إقتصادية وإدار�ة، العدد ا��امس عشر، جامعة أحمد درار�ة أدرار ـ ا��زائر، جون دمحم مسعودي، ا��باية البي�ية �أداة  

  .67-66 :، ص ص2014
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 25 % لصا�� البلديات؛  

 50 %  لصا�� الصندوق الوط�� للب�ئة وإزالة التلوث)FEDEP.( 

، تحدد �عر�فتھ بدينار واحد 2002من قانون املالية  38تم تأس�س �ذا الرسم بموجب املادة : الرسم ع�� الوقود .4

كما يقتطع الرسم و�حصل كما �و ا��ال بال�سبة للرسم ع�� ل�ل ل�� من الب��ين املمتاز والعادي بالرصاص، 

  .املنتوجات الب��ولية

من قانون املالية لسنة  61تم تأس�س �ذا الرسم بموجب املادة  :الرسم ع�� الز�وت وال��وم وتحض�� ال��وم .5

عمال�ا ز�وت دج عن �ل طن مستورد أو مصنوع داخل ال��اب الوط��، وال�� تنجم عن است 12.500، وحدد ب 2006

  .مستعملة

  :و�موجب نفس املادة تم تخصيص حصيلة �ذا الرسم كما ي��

 15 % لفائدة ا��ز�نة العمومية؛  

 35  % لفائدة البلديات؛  

 75%   لفائدة الصندوق الوط�� للب�ئة وإزالة التلوث.  

�ج�زة امل�لفة بحماية الب�ئة فتتمثل فـــي الصندوق الوط�� للب�ئة والذي أ�شأ بموجب قانون املالية سنة  أما

، والــــذي ُيحصل إيرادات من الغرامات املفروضة 98/147والذي يحدد كيفيات عملھ املرسوم التنفيذي رقم  1992

  1.ع�� ا��الف�ن لل�شر�ع البي��

  � الدولية ��ماية الب�ئةاملعاي�: املطلب الثالث

 
ً
  ISO 26000:(2(دليل املواصفات الدولية : أوال

�� مواصفة دولية جديدة أطلق��ا املنظمة الدولية للمعاي�� �دف�ا  ):ISO 26000(مف�وم املواصفات الدولية  .1

�� كال إعطاء إرشادات حول املسؤولية �جتماعية و�تم استخدام�ا من قبل جميع املؤسسات اختالف أنواع�ا 

القطاع�ن العام وا��اص، و�عمل ع�� مساعدة املؤسسة �� دعم ج�ود�م الرامية للتعاون بأسلوب مسؤول 

 والذي يتطلبھ ا��تمع بطر�قة م��ايدة
ً
  .اجتماعيا

قيمة مضافة ل�ل املبادرات ا��الية املتعلقة باملسؤولية �جتماعية، من خالل عرض  )ISO(وتوفر منظمة 

مجموعة من �رشادات والتوج�ات املت�املة، ترتكز ع�� اتفاق عال�� ب�ن ا����اء الذين يمثلون أطراف مختلفة من 

 ع�� املمارسات ا��يدة �� مجال املسؤ 
ً
  .ولية �جتماعية �� العالم ك�لأ��اب املصا��، و���ع �ذه املواصفة أيضا

وتمثل املواصفة دليال إرشاديا لتطبيق مبادئ املسؤولية �جتماعية، حيث ��دف إ�� دمج ممارسات 

ضمن ا��طط �س��اتجية و�نظمة واملمارسات والعمليات للمؤسسة، وقد مرت املواصفة  املسؤولية �جتماعية

  .2003عام بمرحلة إعداد طو�لة ان��ت بإطالق�ا �� 

ي�ناول دليل املواصفة : )ISO 26000( ا��اور �ساسية ال�� �شمل�ا بنود مواصفة املسؤولية �جتماعية .2

وراء املسؤوليات �جتماعية، و�ذه املواد  ةالرئ�سيسبع مواد أساسية �غطي الفكرة  )ISO 26000(الدولية 

  :�ساسية ��

                                                           
1
  .147 :، ص2016، 33تجارة، العدد، مجلة علوم �قتصاد وال�سي�� والا��باية البي�ية عنصر مفتا�� ��ماية البي�ية فــــي ا��زائر�اجر عزي، رشيد سال��،   

ـ 14للمسؤولية �جتماعية، ص ص 26000مقدم و�يبة و��ار �ش��، املسؤولية �جتماعية للمؤسسات �قتصادية من خالل تطبيق املواصفة الدولية إيزو  2 

  .16ـ 15
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 وتنفيـــذ  اقرارا��ـــتتعلـــق ا��وكمـــة املؤسســـية بالنظـــام الـــذي تتخـــذه املؤسســـة �ـــ� اتخـــاذ : ا��وكمـــة املؤسســـية

  .إجراءات لتحقيق أ�داف�ا و�عت�� �ساس �� �ل مؤسسة ألنھ �و �طار التخاذ القرارات

 تتعلــق بــا��قوق ال�ــ� �ســتحق�ا جميــع ال�شــر بمــا �ــ� ذلــك السياســية واملدنيــة مثــل ا��ــق �ــ�  :حقــوق ��ســان

وا��ر�ـــة واملســـاواة، وتلـــك إشـــارة إ�ـــ� ا��قـــوق �قتصـــادية و�جتماعيـــة والثقافيـــة مثـــل ا��ـــق �ـــ� العمـــل ا��يـــاة 

  .والغذاء وال��ة والتعليم والضمان �جتما��

 املتعلقـة بالعمـل الـذي وجـدت مـن  و�جـراءاتالتوافق مع السياسات  تحقيق��دف إ��  :املمارسات العمالية

أجلــھ املؤسســة، وتتجــاوز املمارســات العماليــة العالقــة بــ�ن املؤسســة وموظف��ــا، والقضــايا املتعلقــة ال�ــ� يتعــ�ن 

والعالقــات العماليــة، ظــروف العمــل وا��مايــة �جتماعيــة، وا��ــوار �جتمــا��، التوظيــف (النظــر ف��ــا �شــمل 

  .)مية ال�شر�ة والتدر�ب �� م�ان العملال��ة والسالمة �� العمل، والتن

 ل��ــد مــن تأث���ــا ع�ــ� الب�ئــة مــن خــالل اعتمــاد ن�ــ� شــامل ل�ــذه  :الب�ئــة 
ً
تحتــاج املؤسســة إ�ــ� أن تبــذل ج�ــدا

وأ�شـــــــط��ا ع�ـــــــ� ا��وانـــــــب �جتماعيـــــــة  اوأثـــــــر قرارا��ـــــــ) املباشـــــــرة وغ�ـــــــ� املباشـــــــرة(املشـــــــ�لة، والنظـــــــر �ـــــــ� �ثـــــــار 

  .يةو�قتصادية وال��ية والبي�

 عود ممارسات ال�شغيل العادلة إ�� السـلوك �خال�ـ� للمؤسسـة ومعامل��ـا مـع  :ممارسات ال�شغيل العادلة�

املؤسسات �خرى، و�ش�� �� إطار مف�وم املسؤولية ا��تمعية إ�� الطر�قة ال�� �ستخدم�ا املؤسسة �عالقا��ـا 

م�افحــــة الفســــاد، (ضــــايا املتعلقــــة بقضــــايا مــــع املؤسســــات �خــــرى لتحقيــــق نتــــائج إيجابيــــة، و ال�ــــ� �شــــمل الق

�ــــ� سلســــلة القيمــــة واح�ــــ�ام  املشــــاركة السياســــية املســــؤولة، املنافســــة العادلــــة، �عز�ــــز املســــؤولية �جتماعيــــة

 .)حقوق امللكية

 املؤسســـــات ال�ــــــ� تقــــــدم املنتجـــــات وا��ــــــدمات للمســــــ��لك�ن والعمـــــالء لــــــد��م مســــــؤوليات  :قضـــــايا املســــــ��لك

مسـؤوليات التثقيـف حـول املنـتج، إعطـاء معلومـات دقيقـة، إرشـادات �سـتخدام املناسـب، (تجا��م، و�شـمل 

يم شــــــفافية املعلومــــــات ال�ســــــو�قية وال��و�جيــــــة املفيــــــدة، �تفاقيــــــات، و�عز�ــــــز التنميــــــة املســــــتدامة، والتصــــــم

  ).وا��دمة ال�� ت�يح إم�انية الوصول ل��ميع

 للمؤسسة عالقة وتأث�� ع�� ا��تمع الذي �عمل فيھ، و��ب�� أن تقوم �ذه العالقة : إشراك وتنمية ا��تمع

ع�� املشاركة ا��تمعية للمسا�مة �� تنمي��ا، كال املشاركة ا��تمعية والتنمية �عت�� جزء من التنمية 

  .املستدامة

 ISO(تتمثل أ�داف مواصفة : �� املؤسسة �قتصادية )ISO 26000(�داف  مواصفة املسؤولية �جتماعية أ .3

  :فيما ي�� )26000

 مســــاعدة املؤسســــة �ــــ� مخاطبــــة مســــؤولي��ا (حيــــث تتمثــــل �ــــ� : ع�ــــ� مســــتوى أداء املؤسســــات اتجــــاه ا��تمــــع

والقانونيــة وظــروف التمنيــة �قتصــادية؛ تــوف��  �جتماعيــة واح�ــ�ام �ختالفــات الثقافيــة �جتماعيــة والبي�يــة

التوج�ــات العمليــة ال�ــ� تجعــل مــن املســؤولية �جتماعيــة قابلــة للتطبيــق واملمارســة العمليــة و�عز�ــز مصــداقية 

التوافــــق مــــع �تفاقــــات واملبــــادرات التقــــار�ر املعــــدة مــــن أجــــل عــــرض تقيــــيم ممارســــات املســــؤولية �جتماعيــــة؛ 

�جتماعيـــة للمؤسســـة؛ �شـــر الـــو�� بأ�ميـــة املســـؤولية �جتماعيـــة والتحســـ�س بأ�مي��ـــا  املتعلقـــة باملســـؤولية

وم�اســـ��ا للمؤسســـة؛ العمـــل املشـــ��ك ع�ـــ� املســـتوى الـــدو�� �ـــ� حقـــل املســـؤولية �جتماعيـــة وتحيـــد ممارســـا��ا 

  .)ل�س�ل تقييم�ا �ش�ل متماثل �� الدول ا��تلفة
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  جعــل املمارســات العمليــة للمســؤولية �جتماعيــة أداة (تتمثــل �ــ� : ع�ــ� مســتوى �داء البي�ــ� والــدور التنمــوي

لتحقيـق التنميـة املســتدامة، وا��فـاظ ع�ــ� ��سـان وا��يــوان والب�ئـة، و�عتمــاد ع�ـ� القــوان�ن املنظمـة لــذلك 

نمية كم�ون ملواصـفة املسـؤولية �جتماعيـة؛ مثل حقوق ��سان وقوان�ن حماية الب�ئة؛ اعتبار �ل قضايا الت

�شــر مفــا�يم وممارســات املســؤولية �جتماعيــة مــن خـــالل دمج�ــا �ــ� ال�ــ�امج التنمو�ــة والتعليميــة والتثقيفيـــة 

  ).و�رامج البحث العل�� �� ا��امعات

 ــ�اب العالقــة بــ�ن املؤسســة و�ــا�� أ تحســ�ن(تتمثــل �ــ� : ع�ــ� مســتوى عالقــة املؤسســات بأ�ــ�اب املصــ��ة�

خــــالل حــــوار مشــــ��ك بــــ�ن الطــــرف�ن؛ �ل�ــــ�ام بحقــــوق �ــــل مــــن العــــامل�ن مع�ــــا، وذلــــك مــــن  ناملتعــــاون�املصــــ��ة 

واملس��لك�ن واملوردين، وتحس��ا �ش�ل مستمر، �� سـ�يل أن تتحسـن الذ�نيـة اتجـاه املؤسسـة وتت�ـاتف ج�ـود 

تھ مــــن مزايــــا تمنح�ــــا املؤسســــة �ــــل �طــــراف لتحقيــــق املصــــ��ة العامــــة؛ عــــدم إ�مــــال حــــق ا��تمــــع �ــــ� اســــتفاد

�قتصــادية الصــناعية، مثــل عدالــة التوظيــف ومــنح املســاعدات وال�بــات ملنظمــات ا��تمــع املــد�ي، واملســا�مة 

�ــ� تحقيــق التمنيــة ب�افــة أشــ�ال�ا؛ تحمــل تبعــات ال�شــاطات الصــناعية ع�ــ� الب�ئــة، فــإن �انــت �شــاطات ملوثــة 

 ع�� الب�ئة وتفاديھيجب التخفيف من حدة التلوث، مع محاولة ت
ً
 .)جنب �ل ما من شأنھ أن يؤثر سلبا

 
ً
  :)ISO 14000(مواصفات �دارة البي�ية : ثانيا

 لتعر�ف ال��نة الفنية 
ً
 )ISO(التا�عة للمنظمة العاملية للتقي�س) TC,207( �207عد نظام �دارة البي�ية وفقا

، و�شاطات التخطيط، واملسؤوليات و�جراءات �التنظي�ع�� أنھ ـــ جزء من نظام �دارة الك�� يتضمن ال�ي�ل 

  . والعمليات واملوارد لتطو�ر وتنفيذ وتحقيق واملراجعة وا��افظة ع�� السياسة البي�ية

العاملية و�� ضو��ا  مواصفة دولية طور��ا منظمة التقي�س )ISO 14000(�عد املواصفات القياسية العاملية 

امة نظام �دارة البي�ية، وقد اعتمد النص الرس�� ل�ذه املواصفة �عد �شره عام حددت املتطلبات �ساسية إلق

لتمك�ن املنظمة من صياغة السياسة و��داف مع �خذ �� ع�ن �عتبار ��تمام باملتطلبات القانونية  1996

�� إ�� صياغة وتطبيق واملعلومات املتعلقة با��وانب البي�ية امل�مة، وتطبق �ذه املواصفة ع�� أية منظمة �س

وتحس�ن نظام إدار��ا واملطابقة الذاتية مع السياسة البي�ية املعلنة، وإقامة الدليل ع�� ش�ادة املطابقة لنظام 

  .�دارة البي�ية من قبل ج�ة خارجية والتقر�ر و�عالن الذا�ي للمطابقة مع املواصفة

بأ��ا مجموعة املواصفات ا��اصة بكيفية عمل املنظمات �� القضاء  )ISO 14000(�عرف املواصفة القياسية 

ع�� التلوث عن طر�ق وضع نظام رس�� وقاعدة بيانات من أجل متا�عة �داء البي��، وغاية �ذه املواصفة �و تزو�د 

كما �س�� إ�� ؤسسات �عناصر نظام إدارة بي�ية فاعلة يمكن أن تتعامل مع املتطلبات �دار�ة �خرى للمؤسسة امل

  .مساعدة املؤسسات �� تحقيق التوازن ب�ن أ�داف�ا البي�ية و�قتصادية

 ISO(يتألف نظام �دارة البي�ية من حلقة التحس�ن املستمر وال�� تمثل متطلبات املواصفة القياسية

  :وال�� �عرض�ا �� الش�ل التا�� 2004إلصدار سنة  )14001
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 للمواصفة القياسية  �دارةنموذج نظام : )II- 1(الش�ل 
ً
  .2004إلصدار سنة  )ISO 14001(البي�ية وفقا

  
  .189:، ص2006، دار وائل لل�شر والتوز�ع عمان، ISO 9000 ،ISO 14000دمحم عبد الو�اب الغزاوي، أنظمة إدارة ا��ودة والب�ئة : املصدر

  

�ش�ل عام ع�� أساليب �دارة التقليدية، و�� التخطيط ثم  )ISO 14000(و�عتمد تنفيذ نظام �دارة البي�ية 

 ما 
ً
التنفيذ من خالل آليات مختلفة لتحقيق أ�داف محددة وقابلة للقياس، ثم تقو�م �داء أثناء التنفيذ الذي غالبا

  .)DEMING(يصطحبھ ت��يح املسار �� دائرة مغلقة �عرف بدائرة دمينج 

طار لتطو�ر نظام �دارة البي�ية، حيث تقوم ع�� فلسفة التحس�ن ع�� توف�� إ)DEMING(�عمل دائرة 

  :املستمر ع�� أساس املن�� التا��

 وضع ا��طط والعمليات الالزمة لتحقيق النتائج؛ :ا��طة  

 تنفيذ العمليات؛: عملال  

 تطبيق �جراءات الضرور�ة لتحس�ن النتائج: تطبيقال. 

 ثا
ً
  :الصادر عن املنظمة الدولية للمحاسبة عن املسؤولية �جتماعية)  8000SA(املسائلة �جتماعية معيار : لثا

مواصفة من أ�م  )SA 8000(�جتماعية  �عت�� معيار املسائلة: )SA 8000(معيار املسائلة �جتماعية  مف�وم .1

املواصفات ال�� أصدر��ا املنظمة الدولية للمحاسبة عن املسؤولية �جتماعية، و�� تتعلق باح��ام ا��قوق 

، وترتكز ع�� اتفاقيات منظمة العمل )حقوق العامل، منع �شغيل �طفال، منع �جبار ع�� العمل(�جتماعية 

، و�غطي معاي�� �ذه املواصفة برنامج �شراف ومراقبة التم�� نقاول�امل، وتمنح للمنتج�ن أو )ISO(الدولية ومعاي�� 

 . و�جور، ومنافع وساعات العمل، ال��ة والسالمة وحر�ة التجمع والتفاوض ا��ما�� وإدارة �نظمة
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 ) ا��ضراء(لبي�ية ا��اسبة ا: املبحث الثالث

  مف�وم ا��اسبة البي�ية : املطلب �ول 

 التقدم ظل �� خاصة �خ��ة، �ونة �� م��ايدا ا�تماما القت ال�� الظوا�ر من البي�� التلوث ظا�رة �عد

 و�شر�عات قوان�ن وسن الب�ئة بحماية تطالب وجمعيات منظمات ظ�ور  إ�� أدى مما. العالم �ش�ده  الذي الصنا��

 بالب�ئة ا��اسب�ن وا�تمام الب�ئة ع�� ا��افظة بقواعد التقيد إ�� باملصا�ع أدى مما الب�ئة ��ماية الدولة طرف من

 القرارات متخذي و املستفيدين تمد أداة ا��ضراء ا��اسبة �عد إذ استغالل�ا، �� السلبية ا��وانب ظ�رت أن �عد

  .البي�ية بت�اليف متعلقة محاس�ية بمعلومات

 
ً
  : �عر�ف ا��اسبة البي�ية :أوال

  محاســـــبة ال�لفـــــة �جماليـــــة، ا��اســـــبة (�ـــــ� مصـــــط�� يقابلـــــھ العديـــــد مـــــن املرادفـــــات مثـــــل : التعر�ـــــف �ول

، تلتقـــــي �ل�ـــــا �ـــــ� �و��ـــــا �شـــــاط خـــــدما�ي يـــــتم تطو�عـــــھ لتعز�ـــــز املبـــــادرات )ا��ضـــــراء أو محاســـــبة ال�لفـــــة التامـــــة

اصــة م��ــا البي�يــة، بتضــم��ا ال�لــف واملنــافع البي�يــة الناجمــة عــن ممارســة املؤسســات أل�شــط��ا خ توالسياســا

 
ً
  1.تلك الناشطة �� صناعات حساسة بي�يا

 ـ� تقـع ممارسـات مجمـوع: "بأ��ـا و�عرف البي�ية الت�اليف لقياس مق��ح إطار وضع �� تكمن: ثا�يالتعر�ف ال� 

 ل��وانـــب جيـــدة وإدارة ف�ـــم إ�ـــ� تقـــود فحســـب، املؤسســـة مســـتوى  ع�ـــ� أو الـــوط�� املســـتوى  ع�ـــ� إمـــا املؤسســـة

  2."ت�لفة من ي�بع�ا وما البي�ية

 قـــرارات صـــنع �ـــ� املعلومـــات تلــك واســـتخدام البي�يـــة ��شـــطة ت�ـــاليف وقيــاس تحديـــد�ـــ� : لـــثالتعر�ــف الثا 

  3.)يدفع يلوث من( بمبدأ عمال وإزال��ا البي�ية و�نظمة لأل�شطة السلبية �ثار تخفيض ��دف البي�ية �دارة

 بتحديد تختص ال�� املمارسات من مجموعة أ��ا ع��) ا��ضراء( البي�ية ا��اسبة �عر�ف يمكن سبق ومما

  .ت�لفة من ي�بع�ا وما البي�ية �دارة قرارات صنع �� �ساعد البي�ية ت�اليف وقياس

  أ�داف ا��اسبة البي�ية وم��رات ��تمام ��ا : املطلب الثا�ي

 
ً
 �� حد : أ�داف ا��اسبة البي�ية: أوال

ً
ذاتھ وإنما وسيلة لتحقيق مجموعة إن تطبيق ا��اسبة البي�ية ال �عد �دفا

  4:من ��داف �� ع�� النحو التا��

  ،إعداد بيانات عن املبيعات والت�اليف �جمالية، ال�� ��دف إ�� ا��فاظ ع�� البي�ية وحماي��ا ل�ل ف��ة

القرارات املناسبة، ال��  واتخاذمالية، مما يؤدي إ�� متا�عة املؤسسة لتطو�ر �ذه النفقات من ف��ة إ�� أخرى 

 من شأ��ا أن تحقق فعالي��ا؛

  املؤسسات بتطبيق القوان�ن وال�شر�عات؛ ال��امإعداد التقار�ر عن النفقات البي�ية لتوضيح مدى 

  خاصة �� ظل �ون �دف �عظيم �ستمرار�ةوالبي�ية للمؤسسات لضمان  �جتماعيةتوضيح املسؤولية ،

  وتوف�� �جتماعيةالرفا�ية 
ً
ونجاح املؤسسات  الستمرارب�ئة نظيفة وخالية من التلوث، أصبح ضمانا

 ؛اقتصاديا

                                                           
  .29: ، ص2008، 71مجلة �دارة  و�قتصاد، العدد الشمالية،  لإلسمنت العامة الشركة �� البي�ية الت�اليف تحليل عبد، ذياب أحسان  1

2 Environmental Accounting, Jennifer Oullette, Chemical Marketing Rebort, Vol.250 issue 3,1996, p :19. 
، 7الدو��  السنوي  العل�� املؤتمر ،ع��ا و�فصاح البي�� التلوث عن الناجم ا��طر إدارة �� البي�ية ا��اسبة دور  ،يح�� �اشم ز�اد رجب، إبرا�يم خليل 3

  .70: ص ،2007أفر�ل 18 -16،، �ردنية الز�تونة جامعة �دار�ة، والعلوم �قتصاد �لية املعرفة، واقتصاد ا��اطر إدارة
  .41ـ42: ، ص ص2005أم�ن السيد أحمد لطفي، املراجعة البي�ية، الدار ا��امعية، �سكندر�ة،   4
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  إظ�ار املنافع واملوفورات البي�ية ال�� خصص��ا املؤسسة ل�ل ف��ة مالية، وقد تتضمن املساحات ا��ضراء

ج الط��، أو املضافة خالل الف��ة أو التخفيض �� خسائر وأضرار عناصر التلوث البي��، تخفيض ت�لفة العال 

  .ز�ادة إيرادات وأر�اح املؤسسة من تطبيق نظام �دارة البي�ية

 
ً
لقـــد تزايـــد �تجـــاه نحـــو �فصـــاح عـــن �داء البي�ـــ�، وإدخـــال ا��اســـبة  :م�ـــ�رات ��تمـــام با��اســـبة البي�يـــة: ثانيـــا

البي�ية ضـمن �طـار العـام للنظـام ا��اسـ�� ن�يجـة ال�تمـام التنظيمـات ا���وميـة و��ليـة وال�يئـات الدوليـة وامل�نيـة 

   :1وذلك لالعتبارات التالية. و��اديمية بالب�ئة والتنمية املستدامة

 العال��  ��تمام، فقد تزايد رورة حماي��ا وتنمي��ا من خالل تب�� مف�وم التنمية املستدامةأ�مية الب�ئة وض

ب�نمية الب�ئة، وتمثيل ذلك �� إصدار عديد الدول ل�شر�عات تخص حماية الب�ئة، وتب�� املؤسسات ا��تلفة 

ملباد��ا، وما نتج عن ذلك مــن ا��اجة إلحداث مجموعة متوازنة من التحوالت البي�ية �� معاي�� ومحددات 

  ��قيقية للموارد �� الت�لفة؛التبادل التجاري العال��، وضرورة تضم�ن القيم البي�ية ا

  ،لرغبات العمالء  و�ستجابةضرورة قيام املؤسسات بصفة عامة والصناعية خاصة، بإحداث توافق بي��

مــن خالل توف�� منتجات صديقة للب�ئة، مما �سا�م �� تحس�ن سمعة املؤسسة، ودعم قدرا��ا التنافسية �� 

  � بصفة خاصة؛مجال ا��ودة بصفة عامة، وجودة �داء البي�

  ضرورة تب�� املؤسسات ل��امج مختلفة تمك��ا من تخفيض ورقابة ت�اليف �داء البي��، �مر الذي من

  شأنھ أن �عظم من أ�مية ا��اسبة البي�ية؛

  دف مراعاة ا��اطر البي�ية، الضغوط ال�� تمارس�ا العديد من ال�يئات امل�نية واملنظمات الدوليةتزايد�� ،

  وخاصة م��ا الصناعية؛ �قتصادية� املسؤولية البي�ية للمؤسسات والتأكد ع�

 توصلت إ�� أن �نفاق �� ا��ال البي�� �عمل ا�تمام الدراسات النظر�ة والتطبيقية بالب�ئة وا��اسبة ع��ا ،

  ع�� ز�ادة أر�اح املؤسسات؛

 لثقة والدقة ع�� معلوما��ا إن إفصاح املؤسسات الصناعية عن إنجازا��ا �� مجال حماية الب�ئة يضفي ا

  ا��اس�ية؛  

  ال�� من شأ��ا حماية الب�ئة من أضرار عناصر حتمية ا��اسبة البي�ية بموجب القوان�ن الدولية وا��لية ،

 .التلوث البي��

  مستو�ات تطبيق ا��اسبة البي�ية: ثلاملطلب الثا

عالقـــة تبـــادل إذ أن كـــال م��مـــا يكمـــل �خر،�مـــا يمكـــن أن نم�ـــ� بـــ�ن مســـتو��ن للمحاســـبة البي�يـــة، تـــر�ط بي��مـــا 

  .ا��اسبة البي�ية ع�� مستوى الدولة، وا��اسبة  مستوى املؤسسة أو املشروع

ة، �ــ� الــدخل الــوط�� إن ا��اســبة الوطنيــة ومــا ت�تجــھ مــن مؤشــرات محاســ�ي: ا��اســبة ع�ــ� مســتوى ع�ــ� الدولــة .1

، ل��كــم ع�ــ� تطــور ونمــو �ــ� وكــذا �نفــاق العــام، �عت�ــ� مقــايوالنــاتج ا��
ً
 ودوليــا

ً
، إقليميــا

ً
 أداء�س أداء �ســتخدم محليــا

  .الدول 

مف�ــوم التنميــة املســتدامة الــذي يــدعو ل��فــاظ ع�ــ� مصــادر رأس املــال، بإعتبار�ــا الضــمان الوحيــد  إن ظ�ــور 

، فقــد �حتياجــاتل�ــذه  واســتجابةمعــدالت الــدخول ا��اليــة لألجيــال ا��اليــة م��ــا واملســتقبلية،  واســتدامة الســتمرار

، )مــؤتمر قمــة �رض بر�ــو ديجــان��و(أوصــت مــؤتمرات دوليــة عــدة بضــرورة تطبيــق نظــام ا��اســبة البي�يــة، نــذكر م��ــا 

                                                           
-htts://manifest.univ: ع�� املوقع  2018ــ   05ــ 16: ، تار�خ �طالع09: جميلة ا��وزي، أ�مية ا��اسبة البي�ية �� استدامة التنمية، ص1 

ouargla.dz/index.php/fr.  
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الـــذي قـــام بالعديـــد مـــن املناقشـــات وورش العمـــل واملـــؤتمرات، لبحـــث كيفيـــة تطـــو�ر نظـــام ا��اســـبة ا��اليـــة، لضـــمان 

  .ا��انب البي�� ومشا�لھ

  :س�ية إ�� تحقيق ��داف التالية��دف النظم ا��ا

 ؛
ً
  مساعدة �ج�زة ا��تصة �� إعداد ا��طط الطو�لة �جل للموارد الطبيعة، ال�� يتم تنمي��ا مستقبال

 توف�� البيانات ال�� تمكن الدولة من أعداد املعلومات �حصائية عن املوارد البي�ية؛  

 ر املؤثرات البي�ية للمناطق ا��تلفة بالدولة، والالزمة لتحقيق الرقابة ع�� عناصر تلوث البي�ية ـإعداد تقار�

  القرارات ا��اصة بتخفيض معدل ذلك التلوث أو ا��د منھ،  واتخاذا��تلفة، 

 ولة من توف�� البيانات ا��اس�ية العي�ية واملالية للعمليات و��شطة البي�ية، �مر الذي يمكن أج�زة الد

عتمادات املالية الالزمة لتحقيق �دارة املث�� للب�ئة، والتعب�� عن التأث��ات البي�ية السلبية م��ا � تحديد 

  .النقدي و�يجابية �� ش�ل�ا

، أعطــى وج�ــا آخـــر للمحاســبة البي�يــة، �عـــرف 1993إن �عــالن الــذي أصــدرتھ �مـــم املتحــدة �ــ� شـــ�ر د�ســم�� 

�شـمل �ـل  و�قتصـاديةاملت�املة، حيث أصـبح �نـاك نظـام مت�امـل للمحاسـبة البي�يـة  �قتصاديةبا��اسبة البي�ية 

وا��سـابات البي�يـة، بمـا ف��ـا التـدفقات النقديـة واملاليـة، و�ـ�  �قتصـاديةا��سابات الوطنية، ال�ـ� تظ�ـر ال�شـاطات 

  .و�قتصادبدور�ا تظ�ر العالقة املتبادلة ب�ن الب�ئة 

حســابات أصــول املــوارد الطبيعيــة، (نظــام ا��اســ�� املت�امــل مـن أر�ــع م�ونــات رئ�ســية �ــ� �ـاآل�ي ي�شـ�ل �ــذا ال

 ةال�سـو�قيحسابات تدفق التلوث واملوارد، حسابات ا��ماية و�نفاق ع�� إدارة املـوارد، وتقـدير نفقـة التـدفقات غ�ـ� 

 
ً
   )وا��اميع املعدلة بي�يا

 مـــن تمكـــن ال�ـــ� الطبيعيـــة، املـــوارد أرصـــدة ا��ســـابات �ـــذه ضـــمن ��ـــ�ل :أصـــول املـــوارد   الطبيعيـــة حســـابات  .1.1

 �قتصـادية والت�ـاليف الطبي�ـ� املـال لـرأس �جماليـة القيمـة: مثـل �قتصـادية مؤشـراتھ وحساب بلد، أي ثروة رصد

  .الطبيعية املوارد الست��اف

 استخدام �شأن الصناعات مستوى  ع�� معلومات ا��سابات �ذه توفر: حسابات تدفق التلوث واملوارد .2.1

  .صلبة ونفايات ملوثات ع��ا ي�تج ال�� �نتاجية، العملية �� كمدخالت واملوارد، الطاقة

 وا���ومـة الصـناعة تتحمل�ـا ال�ـ� النفقـات ا��سـابات �ـذه تحـدد: حسابات حماية البي�ية و�نفاق ع�� املوارد .3.1

 �ــ� وتأث���مــا البي�يــة والضــرائب البي�ــ� �ثــر تقيــيم �ــ� اســتخدام�ا يمكــن كمــا موارد�ــا، وإدارة الب�ئــة، ��مايــة وا��تمــع

  .التلوث من ا��د

4.1.  
ً
ينـــاقش �ـــذا امل�ــون حســـاب مجـــاميع عديــدة �ـــ� مجـــال : تقــدير نفقـــة التـــدفقات غ�ــ� ال�ســـو�قية وا��ـــاميع بي�يــا

والتــد�ور، و�نــاك عــدة �يئــات �ســ�� إ�ــ� تجر�ــب عمليــة إعــداد بيانــات  �ســت��افالك�ــ�، مراعــاة لت�ــاليف  �قتصــاد

  .املت�املة و�قتصاديةنظام ا��اسبة البي�ية 

  ا��اسبة البي�ية ع�� مستوى املؤسسة .2

املفا�يم ضمن �ذا املستوى حول وضع إطـار مت�امـل للمحاسـبة البي�يـة، فـالبعض يصـنف�ا ضـمن مـا  اختلفت

  .البي�ية للمؤسسات، و�خر يصط�� عل��ا محاسبة التحكم �� التلوث ةاملسؤولي�عرف بمحاسبة 

 املؤسســـة مصـــ��ة: �مــا أساســـ�ن محـــور�ن ا��اســبة �ـــذه �غطــي: ا��اســبة عـــن املســؤولية البي�يـــة للمؤسســـة .1.2

 مــن فــرع أ��ـا ع�ــ� �عـرف املاليــة، والقــوائم التقـار�ر مــن املسـتفيدة �طــراف مختلــف ع�ـ� �يجــا�ي البي�ـ� تأث���ــا ونطـاق
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 نظامــا املؤسسـة بإعتبـار بي�ـ�، مـدخل خلـل مـن املـا�� ومركز�ــا املؤسسـة أعمـال ن�يجـة لتحديـد ��ـدف ا��اسـبة، فـروع

  .فيھ املصا�� وأ��اب ا��تلفة ا��تمع فئات مع عالقة��  ،مفتوحا

  :التالية �ف��اضاتتقوم ا��اس�ية البي�ية للمؤسسة ع�� 

 ذه عن مسؤولة يجعل�ا الذي �مر فيھ، املصا�� وأ��اب ا��تمع اتجاه ال��امات ل�ا املؤسسة إن� 

  ؛��ا الوفاء وعن �ل��امات

 عائد تحقيق إ�� يؤدي مما بفعالية اس�ثمار�ا يجب لذلك ومحدودة، نادرة للمجتمع املتاحة املوارد إن 

  ؛�س�ثمارات �ذه مثل عن مقبول  اجتما��

 خالل من البي��، �طار �� وخاصة أعمال من املؤسسة بھ تقوم ما ع�� و�طالع التعرف ا��تمع حق من 

  .ا��اس�� �فصاح آلية

 ف��ـا تـؤثر لك��ـا فقـط، بالب�ئـة تتـأثر ال للمعلومـات نظامـا بوصـف�ا ا��اسبة إن :ا��اسبة عن التحكم �� التلوث .2.2

 �ــذا ا��تمع،يتحقــق �ــ� و�دار�ــة و�جتماعيــة �قتصــادية القــرارات وتنفيــذ اتخــاذ �ــ� الفاعــل دور�ــا خــالل مــن أيضــا

 �قتصــادية املؤسســات تؤد��ــا ال�ــ� البي�يــة باأل�شــطة املتعلقــة ا��اســ�ية للمعلومــات توف���ــا طر�ــق عــن امل�ــم الــدور 

 السياســـات رســـم القــرارات، وصـــنع ا��طـــط وضــع �ـــ� الرئ�ســـية املســاعدة وســـيلة بوصـــف�ا املاليــة، قوائم�ـــا �ـــ� والــواردة

  .م��ا ا��د أو البي�ية التأث��ات من والتقليل للوقاية ال�ادفة

  :��ي تتضمن ف�� التلوث ��اسبة الالزمة �ق��احات أما

 ؛الصناعية املؤسسات وقانون  الضر��ية، والسياسات الضرائب نظام �عديل  

 املؤسسات �� و�جتماعية البي�ية للمحاسبة نظام ت�و�ن. 
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  :الفصلخالصة 

 البي�يـة املعـاي�� تحتـل حيـث ا��ديـد، الـدو�� النظـام سـمات أ�ـم إحـدى عل��ـا وا��افظة الب�ئة حماية أصبحت

 التصــدير�ة الشــروط أ�ــم مــن املعــاي�� �ــذه تطبيــق و مراعــاة وأصــبحت ا��تلفــة، الدوليــة �تفاقيــات �ــ� متم�ــ�ا موقعــا

 كب��ا ا�تماما تو�� ال الزلت النامية الدول  �� وخاصة املؤسسات من الكث�� فإن ذلك ومع العاملية، �سواق من للعديد

  .موارد�ا وحماية الب�ئة بحماية يتعلق ما و��ل البي�ية �دارة بنظم

 التنافســـية قـــدر��ا لز�ــادة أساســـية رك�ــ�ة �عـــد املؤسســـة  طــرف مـــن البي�يــة ا��وانـــب مراعـــاة أن مــن الـــرغم ع�ــ�

 الت�لفــة مــن التقليــل إ�ــ� إضــافة البي�ـ�، �داء وتطــو�ر التلــوث ع�ــ� القضــاء �ــ� بـھ �ســ�م مــا خــالل مــن ر�حي��ــا، و�عظـيم

 وا��فــاظ الب�ئــة اح�ـ�ام أن كمــا أدا��ـم، مســتوى  رفــع و العـامل�ن كفــاءة ز�ـادة عــن فضــال ا��ـوادث، معــدالت وتخفـيض

  .جدد مس��لك�ن و جديدة أسواق اك�ساب ع�� قدر��ا وز�ادة وصور��ا املؤسسة سمعة من يحسن عل��ا

 والوســـــيطية ال��ائيـــــة �ســــ��الكية �حتياجـــــات وتزايــــد العـــــالم، ع�ـــــ� �قتصــــادية ال�شـــــاطات ��ــــم تزايـــــد مــــعو 

 تواز��ــا ع�ــ� وا��افظــة الب�ئــة حمايــة يخــص فيمــا املؤسســات ع�ــ� كب�ــ�ة مســؤولية يضــع العــالم أصــبح فقــد بالتبعيــة،

 وم�ان��ــــا حساســـي��ا و�املقابـــل الكب�ــــ�ة، البي�يـــة وآثار�ـــا �قتصــــاديةللمؤسســـات  ال�ي�ليـــة للطبيعــــة ون�يجـــة ،وثروا��ـــا

 املؤسسـات أك�ـ� ضمن تصنف مستوا�ا ع�� العاملة ا���سيات املتعددة املؤسسات فإن العال��، لالقتصاد بال�سبة

 �ـذه خـالل مـن حاولنـا وقـد. �ساسـية عناصـره ع�ـ� ومحافظتـھ البي�ـ� النظام توازن  ع�� �ساسية �شاطا��ا تؤثر ال��

 تجــاها ملســؤوليا��ا تحمل�ــا ومــدى و�نتــاج، ال�ــ�ة ع�ــ� البي�ــ� �ن��ــاك عمليــة عــن الناجمــة �ثــار أ�ــم إبــراز الفصــل

  :التالية بالنتائج خرجنا وقد �ثار، �ذه

 للتعــرف تؤســس و�ــ� ،للمؤسســة �جتماعيــة املســؤولية عناصــر مــن م�مــا عنصــرا البي�يــة املســؤولية مثــلت 

 الكفيلـــة �ســـ��اتيجية والـــنظم السياســـات ووضـــع م��ـــا ا��ـــد أجـــل مـــن البي�ـــ� النظـــام ع�ـــ� املؤسســـة آثـــار ع�ـــ�

 .بذلك

 تصـ�يف إ�ـ� مـايؤدي و�ـو الب�ئـة، ع�ـ� ل�ـا كب�ـ� تـأث�� بوجود للمؤسسة �قتصادية ال�ي�لية الطبيعة سمح� 

 إســـ��اتيجيات لوضـــع جا�ـــدة �ســـ�� ف�ـــ� ولـــذلك البي�ـــ�، التـــوازن  ع�ـــ� تـــأث��ا املؤسســـات  أك�ـــ� ضـــمن املؤسســـة

 عــن �عيــدة مازالــت أ��ــا يث�ــت العم�ــ� الواقــع أن غ�ــ� البي�يــة، آثار�ــا تقليــل أجــل مــن �طــراف ومتعــددة منفــردة

  .��ا العاملة الب�ئة تجاه مسؤوليا��ا �افة تحمل
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  مستغانم)  sonelgaz( مؤسسة �� �جتماعية املسؤولية تب�� واقع: الثالث الفصل

ثــا�ي أك�ــ� مؤسســة جزائر�ــة مــن حيــث �عــداد�ا املــادي وال�شــري و�ــذا �عــد مؤسســة  )sonelgaz(�عــد مؤسســة 

كما �عت�� من املؤسسات العمومية �س��اتجية ال�� �عمل ع�� التكيف مع مختلف التطورات ا��اصلة �ـ�  كسونطرا

ا��ال �قتصادي، و�ـ� إطـار �ـذه التطـورات �قتصـادية ومحاولـة ا��زائـر �نـدماج �ـ� �قتصـاد العـال�� عـن طر�ـق 

ع�ــ� أخــذ املبــادرة �ــ�  )sonelgaz(النمــوا، عمــدت إتبــاع  مجموعــة مــن السياســات ال�ــ� �عمــل ع�ــ� مســاعد��ا �ــ� تحقيــق 

مجــال  تحر�ــر قطــاع الطاقــة و�ــذا عــن طر�ــق وضــع�ا ��موعــة مــن �جــراءات للتكيــف مــع تلــك التحــوالت القائمــة ع�ــ� 

  .عاملية ا��ودة وعاملية املنافسة ومن أجل ا��فاظ ع�� م�ان��ا داخل ا��تمع وع�� الب�ئة بالدرجة �و��

مات ع�� العديد من �دوار �قتصادية وا��دماتية وكذا �جتماعية وفتح�ا ا��ال للقطاع ومع تخ�� ا���و 

 ع�� مؤسسة 
ً
أن �عمل ع�� وضع مجموعة من املبادئ و�ل��امات �� ا��ال �جتما��  )sonelgaz(ا��اص �ان لزاما

لر�ح ل�س من أولو�ا��ا و�ذا �� إطار وا��فاظ ع�� الب�ئة و�ذا دون التخ�� ع�� أ�دف�ا �خرى مع أن  تحقيق ا

  .مسؤولي��ا �جتماعية والبي�ية

للمبـادئ �خالقيـة واملسـؤولية  )sonelgaz(إذ نحاول من خالل �ذا الفصل أن نتعرف ع�� مدى تب�ـ� مؤسسـة 

غــاز للغــرب  ع�ــ� مؤسســة توز�ــع الك�ر�ــاء وال اختيارنــا�جتماعيــة اتجــاه الب�ئــة ال�ــ� ت�شــط ف��ــا، و�ــ� �ــذا الصــدد وقــع 

  .مستغانم

 ع�ــــ� مــــا ســــبق ذكــــره، قمنــــا بــــإجراء دراســــة ميدانيــــة لـــــ
ً
غــــرب وحــــدة مســــتغانم وللوقــــوف ع�ــــ�  )sonelgaz(و�نــــاءا

للمؤسسـة و�ــ�  �مختلـف �دوار ال�ـ� تلع��ــا املؤسسـة �ـ� إطــار مسـؤولي��ا �جتماعيـة والب�ئــة وتحقيـق التمي�ـ� التنظي�ــ

  .مجال حفاظ ع�� الب�ئة

النظر�ــــة للفصــــل�ن �ول والثــــا�ي وال�ــــ� مــــن خالل�ـــا تــــم التعــــرف ع�ــــ� مف�ــــوم �ــــل مــــن املســــؤولية و�عـــد الدراســــة 

�جتماعية والب�ئة للمؤسسة وكذا أ�ـم أداوت حمايـة وترقيـة الب�ئـة تـم تقسـيم �ـذا الفصـل الثالـث والـذي �ـو بمثابـة 

  :   غرب بمستغانم إ�� ثالثة مباحث كما ي�� )sonelgaz(دراسة ميدانية لـ

  ؛)sonelgaz(تقديم مؤسسة :بحث �ول امل

  محل الدراسة؛ )sonelgaz(تقديم لفرع مؤسسة : الثا�ي املبحث

   . الب�ئة�� حماية وترقية  �جتماعيةمستغانم  )sonelgaz(مسؤولية  مسا�مة :الثالث املبحث
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  )sonelgaz(تقديم مؤسسة  :املبحث �ول 

 والغـاز للك�ر�ـاء عموميـة مؤسسـة ف�ـ� ا��زائر، عرف��ا ال�� القاعدية ؤسساتامل أقدم من )sonelgaz( مؤسسة عت���

 .والصناعية �قتصادية التنمية �� الفعالة سا�مةبامل تقوم حيث

  .داف�ا�وأ م�ام�ا �إ� أيضا و ا�تطور  و �شأ��ا �إ� نتطرق  سوف ؤسسةامل ذه� ع�� أك�� وللتعرف

  )sonelgaz(�شأة وتطور مؤسسة: املطلب �ول 

 ��ـــة �ســتعرض ي�ـــ� وفيمــا �ـــذا يومنــا إ�ـــ� �ســتقالل منـــذ م��وظــة تطـــورات عــدة )sonelgaz(مؤسســـة  عرفــت

  .تطور�ا مراحل وكذلك أ�م املؤسسة �ذه عن تار�خية

 
ً
  : ��ة تار�خية عن املؤسسة: أوال

 بتــار�خ الصــادرة الرســمية ا��ر�ــدة �ــ� امل�شــور  6959 �مــر بمقت�ــ�� والغــاز للك�ر�ــاء الوطنيــة املؤسســة أ�شــأت

 ع�ـ� و�نـاء؛ �مـر بـنفس حلـت ال�ـ� ا��زائـر وغـاز ك�ر�ـاء املسماة املؤسسة محل وحلت ،1996 عام أوت ش�ر من �ول 

 الطاقـــــة لت�تقـــــل وم�شـــــآ��ا قواعـــــد�ا �شـــــكيل بإعـــــادة 1973 ســـــنة �ـــــ� قامـــــت املؤسســـــة، خـــــدمات ع�ـــــ� امل��ايـــــد الطلـــــب

 ا��رار�ـــة بفضـــل املراكـــز وذلـــك ،1974 ســـنة ميغـــاوات 1200 إ�ـــ� 1996 ســـنة ميغـــاوات 624 مـــن مؤسســـةلل �نتاجيـــة

 حا�ـــ�� تقـــرت، غردايـــة، العاصـــمة، �ـــ� املوجـــودة الغاز�ـــة املولـــدات إ�ـــ� باإلضـــافة وو�ـــران، عنابـــة مـــن �ـــل �ـــ� املتواجـــدة

  . وأرز�و مسعود

 مـن )sonelgaz( مؤسسـة تحولـت ا��ديـدة، �لفيـة خالل الساحة ش�د��ا ال�� �قتصادية التطورات ظل و��

 ذي 22 �ــــ� املــــؤرخ 201 رقــــم املرســــوم بمقت�ــــ�� و�ــــذا أســــ�م، ذات مؤسســــة إ�ــــ� وتجــــاري  صــــنا�� طــــا�ع ذات مؤسســــة

  .م 2002 فيفري  5 ل املوافق ه 1422 القعدة

 �نتـــاج �ـــ� تتمثـــل�ـــ� مؤسســـة عموميـــة ذات طـــا�ع صـــنا�� وتجـــاري فـــإن م�ام�ـــا  )sonelgaz(�مـــا أن مؤسســـة و 

 توسـيع إم�انيـة ا�ـل أعطـت أيضـا ا��ديـدة قواني��ـا كمـا أن ،و��سـاب الدولـة قنوات ع�� الك�ر�اء والغاز وتوز�ع والنقل

  .ا��ارج �إ� والغاز الك�ر�اء تجارة مجال �� ؤسسةامل لفائدة مقدمة الطاقة بقطاع لل��وض أخرى  مجاالت �شاط�ا

 
ً
  :)sonelgaz(مراحل تطور مؤسسة : ثانيا

  :التالية املراحل خالل من والغاز للك�ر�اء الوطنية الشركة عرفتھ الذي التار��� التطور  إ�� التعرض يمكن 

  ):1969ـ 1962(مرحلة ما �عد �ستقالل  .1

عشـــية �ســـتقالل امل�ـــام ال�ـــ� مو�لـــة  1947ال�ـــ� أ�شـــ�ت ســـنة ) EGA( ا��زائـــر والغـــاز الك�ر�ـــاء مؤسســـة تولـــت

ملؤسســـة ك�ر�ــــاء وغـــاز فر�ســــا، حيــــث بقيـــت مرتبطــــة ��ــــا و�شـــ�ل وثيــــق نظـــرا لطبيعــــة املعــــدات والتج��ـــ�ات ال�ــــ� �انــــت 

وقـرب  �تصـالمستعملة، وال�� تتطلب تدخل العمال والفني�ن الفر�سـي�ن للقيـام �عمليـات صـيان��ا، وكـذلك لسـ�ولة 

  ).ا��زائر وفر�سا(ملسافة ب�ن البلدين ا

  ):1990ـ 1969(ـ مرحلة التوجھ �ش��ا�ي 2

 26رخ �ـ� املـؤ ) 69/56(�مـر  بموجـب )sonelgaz( والغاز للك�ر�اء الوطنية ؤسسةامل إ�شاء املرحلة �ذه ش�دت

 مـــــن مجموعـــــة إ�شـــــاء املرحلـــــة �ـــــذه وعرفـــــت، وذلـــــك �عـــــد مـــــا تـــــم حـــــل مؤسســـــة ك�ر�ـــــاء وغـــــاز ا��زائـــــر؛ 1996جوليـــــة 

  :التالية امل�ام )sonelgaz(ؤسسة مل أو�لت وقد، البالد عرفتھ الذي املتغ�� ا��رك بمثابة لت�ون  الوطنية ؤسساتامل

 ل عمليات إنتاج، نقل وتوز�ع الك�ر�اء ولصا�� الدولة؛ احت�ار� 

 مــن طــرف واملنــتج املميــع الب�تــان غــاز �ســو�ق �ــ� أساســا تمثلــت وال�ــ� الفرعيــة امل�ــام مــن باإلضــافة إ�ــ� جملــة 

 . الوطنية للسوق  املوج�ة العد أدوات وصيانة و�يع سوناطراك،
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  :مرحلة ال�سعينات .2

 الـذي �قتصـاد نمـو وث�ـ�ة عطـل مما ، الوط�� املستوى  ع�� مالية وصعو�ات مشا�ل بظ�ور  املرحلة �ذه تم��ت

 إ�ـــ� أدى ممــا ال�ســـعي�يات بدايــة �ــ� الســـطح ع�ــ� تطفــو لـــھ تبعــا و�ــدأت، 1986 ســـنة الب�ــ�ول أســعار با��يـــار كث�ــ�ا تــأثر

 إ�ـــ� مضـــطرة نفســـ�ا وجـــدت ال�ـــ� املؤسســـات بـــ�ن مـــن )sonelgaz(�انـــت وقـــد أالقتصـــادية �صـــالحات سياســـة اعتمـــاد

  .الناشئة الصعو�ات ملواج�ة املا�� التط��� مخطط اعتماد

  :2000مرحلة ما �عد  .3

 و�ـــو آســ�م ذات شــركة إ�ـــ� )sonelgaz( تحولــت ،2002 جــوان مـــن الفــاتح �ــ� املـــؤرخ )02/195(بموجــب القــرار 

 الك�ر�ائيــة الطاقــة وتــوف�� ب�ســي�� )sonelgaz( تتكفــل حيــث والتنظــيم �نتــاج لعملي�ــ� ودفعــا دعمــا أعطــى الــذي �مــر

  .الدولة ��ساب وامل�ام ال�شاطات تمارس و�� الوط��، ال��اب �افة ع�� الغاز وتوز�ع

 
ً
  :)sonelgaz(الوطنية للك�ر�اء والغاز�عر�ف املؤسسة : ثالثا

 �سـتعماري  الع�ـد �ـ� إ�شـاؤ�ا تـم عمـرا، الوطنيـة ؤسسـاتامل أقـدم من والغاز الك�ر�اء الوطنية ؤسسةامل �عت��

 الغـــاز مـــن كب�ـــ�ة كميـــات تحمـــل للب�ـــ�ول آبـــار اك�شـــاف �عـــد الب��وليـــة و النفطيـــة للم�شـــآت تكملـــة وذلـــك ،1947 ســـنة

 �قتصــــاد لتــــأميم ا�تمام�ــــا ا��زائر�ــــة ا���ومــــة ركــــزت مباشــــرة �ســــتقالل و�عــــد ، ا��زائر�ــــة ال�ــــ�راء �ــــ� الطبي�ــــ�

 .الوط��

 ســنة �ــ� ان��ــت ثــم البنــوك، وقطــاع �قتصــادية املؤسســات خصــت تــأميم عمليــة أول  عــن أعلــن 1966 ســنة �ــ�و

 ملؤسسـةا ومتعلقـات �ناب�ـب �ـل تـأميم تم حيث تار�خ أ�م ف��اير 24 تار�خ و�ان ، النفط لقطاع الك�� بالتأميم 1971

 اقتصـادية مؤسسـة عـن عبارة ف�� ، والغاز الك�ر�اء توز�ع عملي�� �� ؤسسةامل أعمال وتتمثل الطبي�� بالغاز ا��اصة

 املــدى، وطو�لــة القصــ��ة برامج�ــا بإنجــاز التنمو�ــة برامج�ــا إطــار �ــ� مطالبــة و�ــ� ، والشــراء البيــع �عملي�ــ� تقــوم تجار�ــة

  .املنتوج ��ذا الوطنية السوق  بتمو�ن التكفل �غية

  )sonelgaz( والغاز للك�ر�اء الوطنية وظائف املؤسسة: املطلب الثالث

 ومـــن �ـــاموامل الوظـــائف مـــن بمجموعـــة تقـــوم أصـــبحت )sonelgaz(مؤسســـة  عرف��ـــا ال�ـــ� التطـــورات خـــالل مـــن

 العموميــة وا��ــدمات ســطرةامل داف��ــ إطــار و�ــ� 1995 د�ســم�� و�ــ� )54(رقــم الرســمية ا��ر�ــدة مــن )6( ادةاملــ خــالل

  :ي�� ما نذكر )sonelgaz( مؤسسة وظائفأ�م  من؛ و �اماملو  الوظائف من بمجموعة ؤسسةامل تقوم

 ا��ماية شروط اح��ام إطار �� الغاز توز�ع ضمان وكذا الك�ر�ائية الطاقة وتوز�ع ونقل إنتاج نوعية ضمان 

 الت�اليف؛ و�أقل و�من

 ،مراكز إ�� باإلضافة الك�ر�ائية الطاقة وتوز�ع ونقل �نتاج مراكز تجديد وإعادة وصيانة تصليح تركيب 

 ؛للغاز العمومي التوز�ع

 لسنوات؛ املعدة املراكز وكذا السنو�ة ال��امج ووضع التخطيط 

 املسطرة؛ ال��امج وتنفيذ لتحقيق الالزم التمو�ن ضمان 

  لضمان س�� م�م��ا؛) ال�يا�ل البنائيةالتج���ات، (توف�� امل�شآت الضرور�ة 

 التج���ات وال��كيبات الك�ر�ائية ( بالتطبيق املتعلقة و�م�انيات بالكيفيات والتعر�ف التحديد

 ؛)الغاز�ة

 لل��امج؛ ا��سن الس�� �� التحكم ضمان 

 املوارد؛ واستغالل و�صالح البناء يخص فيما التنمية تطبيق ضمان 
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 للعمل؛ الالزم والعتاد ال�شر�ة للموارد ا��سن ال�سي�� ضمان 

 والتوز�ع؛ العمل �شاط مع عالقة ل�ا ال�� واملواد ���اص أمن ضمان 

 عامــــل�ــــو و  الطاقــــة �ــــ� والــــتحكم للمؤسســــة �ســــ�ثمارات تحقيــــق تضــــمن  )sonelgaz( مؤسســــة فــــإن وعمومــــا

 �قتصــــــادي التطــــــور  �ــــــ� تيجية��اإســــــ م�ــــــ�ة وتحقيــــــق والرقابــــــة الدراســــــات خاصــــــة و�صــــــفة العــــــام لالقتصــــــاد ضــــــروري 

  .للوطن والصنا��

  )sonelgaz(والغاز للك�ر�اء الوطنية أ�داف املؤسسة: املطلب الثالث

 ولقـد والنتـائج داف�ـ�  مـن مجموعـة تحقيـق �إ�ـ ارسـ�امت ال�ـ� الوظـائف خـالل مـن )sonelgaz( مؤسسة �س��

 :ي�� كما ��و  بلوغ�ا �إ� �س�� دافمجموعة من ��  )sonelgaz( حددت

 عالم��ا؛ لصورة الدائم والتحسن ال��قية بنفس والتقنيات للوسائل �مثل �ستعمال مع التحكم 

 منتجا��ا؛ وتنو�ع الصناعية للقواعد الدعم الوط�� بتقو�ة الت�امل توصيل 

 ال��ا�ي؛ الز�ون  من بأقرب ت�ون  ح�� ا��ارج �� والتجار�ة الصناعية �نجازات �� املشاركة 

 تجاري؛ طا�ع ذات قواعد وإدخال ال�سي�� استقاللية 

 حيـــث ســـتقبلامل �ـــ� ا��تملـــة نافســةامل مواج�ـــة مـــن والـــتمكن تنافســـية أك�ــ� تصـــبح أن و�ـــ دف�ا�ـــ فـــإن وعمومــا

 ومــــن توســــطامل �بــــيض البحــــر حــــوض �ــــ� والغــــاز الك�ر�ــــاء مؤسســــات خمــــس أحســــن مــــن )sonelgaz(مؤسســــة  �عت�ـــ�

 :نجد س�م�  ذات )sonelgaz( مؤسسة داف�أ

 ؛ �سو�ق�ا و وتوز�ع�ا ونقل�ا ا��ارج �� أو ا��زائر �� سواء الك�ر�اء إنتاج 

 ھ؛و�سو�ق ا��ارج �� أو ا��زائر �� سواء القنوات طر�ق عن الغاز توز�ع 

 أو  موجـودةمؤسسـة  �ـل �ـ� نقولـةامل القـيم مـن ���ـاوغ أسـ�م حقيبـة �ـل وحيـازة مسا�مات وأخذ فروع إ�شاء

  يتم إنجاز�ا �� ا��زائر أو �� ا��ارج؛

 أن كـــنمي �شـــاط و�ـــل والغاز�ـــة الك�ر�ائيـــة بالصـــناعات مباشـــرة�ـــ� غ أو مباشـــرة عالقـــة ھلـــ �شـــاط �ـــل تطـــو�ر 

  ..)أ.ذ.ش( )sonelgaz( فائدة ھعنت��تب 

 ســـيما ال ؤسســـةامل ��ـــدف مباشـــرة �ـــ�غ أو مباشـــرة بصـــفة تـــرتبط طبيعيـــة �انـــت م�مـــا عمليـــة �ـــل عامـــة و�صـــفة

  .وتوز�ع�ا وإنتاج�ا واك�شاف�ا ا��روقات عن البحث

  

  محل الدراسة )sonelgaz(تقديم لفرع مؤسسة : الثا�ي املبحث

 تلبيــة وكــذلك والغـاز الك�ر�ائيــة الطاقـة بتوز�ــع اختصاصــا��ا نطـاق �ــ� و م�لفـة نممســتغا )sonelgaz( مؤسسـة

  . ا��دمات وجودة الت�لفة حيث من الز�ائن حاجيات

  التنظي�� و�ي�ل�ابمستغانم  للغرب )sonelgaz(مؤسسة  تقديم:: املطلب �ول 

مسـتغانم، حيــث  غــرب )sonelgaz( مؤسسـة �ــ� تمحـور  دراسـ�نا موقــعمـع أن و  )sonelgaz(مؤسســة وظـائف مـن

  :يمكن �عر�ف�ا وتقديم�ا كما ي��

 
ً
  مستغانم )sonelgaz( مؤسسة تقديم :أوال

 :ي�� ما بي��ا من ونذكر ��ا تقوم ال�� �ختصاصات خالل منمستغانم  )sonelgaz(بمؤسسة  التعر�ف كنمي

 ؛ا��دمة واستمرار�ة نوعية ضمان 

 والغاز؛ الك�ر�اء توز�ع شبكة وصيانة استغالل 
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 جدد؛ ز�ائن تزو�د من تدكن ال�� والغاز الك�ر�اء شب�ات تطو�ر 

 الشب�ات؛ �ذه وفعالية أمن ضمان 

 الطاقة؛ مجال �� والعرض الطلب ب�ن التوازن  ضمان 

 والغاز الك�ر�اء �سو�ق.  

 يــتم الـذي الشـ�ل وفـق مختلفــة ومسـتو�ات أقسـام عـدة �إ�ــ ومقسـمة م�ونـة نممسـتغا )sonelgaz( مؤسسـة إن

  .الحقا توضيحھ

ذي  22واملـــؤرخ �ـــ� ) 02/01( رقـــم قـــانون ال وضـــعيات تطبيـــق �عـــد بـــالغرب )sonelgaz( مؤسســـة إ�شـــاء تـــم لقـــد

 ��ــا جــاء ال�ــ� التحــوالتاملتعلــق بالك�ر�ــاء وتوز�ــع الغــاز بــالغرب؛ كمــا أن  05/02/2002ه واملوافــق لـــ1422القعــدة عــام 

 مدير�ـة بي��ـا مـن مؤسسـات عـدة مـن يت�ـون  مـعمج �إ�ـ )sonelgaz( مؤسسـة تحو�ـل من مكنت الذكر السالف القانون 

  .ومصا�� أقسام عدة من تت�ون ��ة �خ ذه�و  بمستغانم التوز�ع

 
ً
  للغرب بمستغانم )sonelgaz(ال�ي�ل التنظي�� ملؤسسة : ثانيا

 والشـ�ل مسـتو�ات أو أقسـام عـدة� إ�ـ تنقسـم ا�بـدور  وم�ـام، وظـائف �عـدة تقـوم مؤسسة �� )sonelgaz(مؤسسة إن

  ذلك يو�� وا��امل

  بمستغانم للغرب) sonelgaz(ال�ي�ل التنظي�� ملؤسسة ): III- 1(الش�ل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  Décision n°730/DG du 21 juin 2005 portant organisation de la DGDO: املصدر

  

  

 املدير العام

 �نظمة قسم �سي��  قسم املالية

 ة�ر يدملا ة� �تر كس

 القسم التق�� للك�ر�اء القسم التق�� للغاز دراسات �نجاز و�شغال. ق قسم العالقات التجار�ة
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  sonelgaz)( الوظائف �ساسية ملؤسسة: املطلب الثالث

  : و�ما كما ي��) التمو�ن بالك�ر�اء والغاز(للمؤسسة وظيفت�ن أساس�ت�ن �ما 

  :التمو�ن بالك�ر�اء .1

 بـ�ن املسـافة فيـھ يو�ـ� مخطـط مـع) sonelgaz(توز�ـع الك�ر�ـاء والغـاز  مصـ��ة لـدى طلـب بإيداع الز�ون  يقوم

 بإرسـال تقـوم ثـم الطلـب ب��ـ�يل املصـ��ة تقـوم �عـد�ا ��ـاره والغـاز الك�ر�ـاء وصـل إ�ـ� باإلضافة وامل��ل  الر�ط نقطة

 .بالدفع ليقوم للز�ون  تقدم ال�� الت�اليف وتحديد ا��وانب �ل من لدراستھ امل�ان ع�ن إ�� تقني�ن

 �عمـال تراقـب املصـا�� وتبقـى ألشغالمقاول للقيام با تو�لع��  )sonelgaz(و�عد�ا �عمل املؤسسة مؤسسة  

  .الوصل �عملية تقوم ثم العمل من بالتأكد تقوم �ن��اء و�عد

   :التمو�ن بالغاز .2

 بفحص تقوم حيث املادة �ذه ��طورة مدققة ت�ون  للغاز بال�سبة العملية إن إال للغاز بال�سبة ال���ء ونفس

 �ـ� املشـروع ةؤسسـامل �عـرض حيـث مقـاولون  ��ـا يقـوم �عمـال �ـذه أّن  حيـث. التمـو�ن قبـل ����ا من للتأكد �ناب�ب

 .عرض أفضل باختيار ملؤسسةا وتقوم عروض�م بإيداع �ؤالء ليقوم مفتوحة مناقصة ش�ل

 �ــ�ؤسســة امل تقــوم حيــث ال�شــر�ة، للمــوارد كب�ــ�ا ا�تمامــا املؤسســة �عطــي الســابقت�ن، الــوظيفت�ن إ�ــ� باإلضــافة

 مدارس إ�� بإرسال�م ؤسسةامل تقوم �حتياجات تحديد �عد التدر��ية احتياجا��ا بتحديد مصا���ا بإشعار سنة �ل

 أي وكتــب مضــغوطة أقــراص شــ�ل �ــ� دروس وكــذلك تطبيقيــة دروس �نــاك العامــل إعطــاء يــتم حيــث لت�ــو���م خاصــة

  .خاصة ملؤسسات مو�لة التدر��ية العملية أن

  

  الب�ئة وترقية حماية �� للمؤسسة �جتماعية املسؤولية مسا�مة  :املبحث الثالث 

تحديـد �طـار  الثالـث ، ي�نـاول املبحـث والثـا�ي الدراسـة �ـ� املبحـث �ول �عد ما تم التعرف ع�ـ� املؤسسـة محـل 

امل���� للدراسة وكذلك التحليـل الوصـفي لنتـائج �سـت�يان، اعتمـادا ع�ـ� ال�سـب  املؤو�ـة والتكـرارات ال�سـ�ية إضـافة 

للمتوســـطات ا��ســـابية و�نحـــراف املعيـــاري ل�ـــل العبـــارات مـــع محاولـــة إيجـــاد مـــدى مســـا�مة املســـؤولية �جتماعيـــة 

   .للمؤسسة �� حماية وترقية الب�ئة

  وصف مجتمع وعينة الدراسة مع تحديد طرق جمع البيانات: �ول طلب امل

ي�نــاول �ــذا املطلــب وصــف مجتمــع وعينــة الدراســة ومراحل�ــا و�داة املســتخدمة، مــع التأكــد مــن صــدق وثبــات 

  .أداة الدراسة وتحديد مختلف الطرق �حصائية ال�� تم �عتماد عل��ا �� التحليل �حصا�ي للبيانات

 
ً
  تحديد مجتمع وعينة الدراسة: أوال

يــتم تحديــد مجتمــع وعينــة الدراســة �ــ� إجــراء أيــة دراســة ميدانيــة إحصــائية و�ــذا �ــأول خطــوة مــن أجــل تحديــد 

  :وج�ة �ذه �خ��ة، و�و ما س�تطرق لھ كما ي��

ب مجموعـة محــددة مـن ��ــ�اص أو املؤسســات أو �سـواق التجار�ــة أو الطــال "�عـرف ع�ــ� أنــھ : مجتمـع الدراســة .1

، ومــــع أنــــھ �ــــو عبــــارة عــــن مجمــــوع �فــــراد امل�ــــون�ن ملشــــ�لة الدراســــة "1أو غ���ــــا ال�ــــ� ل�ــــا �عــــض ا��صــــائص املشــــ��كة

و�االعتمـــاد ع�ـــ� مضـــمون �شـــ�الية فـــإن مجتمـــع الدراســـة يتمثـــل �ـــ� جميـــع عمـــال املؤسســـة الـــدائم�ن والبـــالغ عـــدد�م 

  .دير�ةعامل موزع�ن �� املؤسسة حسب احتياجات �ل قسم من أقسام امل

                                                           
  .22 :، ص2015، دار املنا�� لل�شر والتوز�ع، �ردن spssشفيق العتوم، طرق �حصاء باستخدام   1
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�ـــــــ� عبـــــــارة أحـــــــد أجـــــــزاء مجتمـــــــع الدراســـــــة وال�ـــــــ� �شـــــــ��ك معـــــــھ �ـــــــ� نفـــــــس ا��صـــــــائص و�عـــــــرف  :عينـــــــة الدراســـــــة .2

ولقـد تـم اختيـار عينـة عشـوائية " 1مجموعة مصغرة وجزئية مـن مجتمـع الدراسـة و�عتمـد عل��ـا لتجميـع البيانـات:"بأ��ا

حســب مصــا�� املؤسســة  ، مقســمة)مســتغانم sonelgazمؤسســة (فــرد عامــل �ــ� املؤسســة محــل الدراســة ) 50(قــدر�ا 

، وتـــم حـــذف الغ�ـــ� قابلـــة للدراســـة )36(م��ـــا  اســـ��جعتاســـتمارة، حيـــث ) 46(مـــع توز�ـــع  عامـــل )453(والبـــالغ عـــدد�م 

  :مع أخرى لم �س��جع كما �و مو�� �� ا��دول  �حصا�يصالحي��ا للتحليل عدم �س�ب غموض�ا و 

  واس��جاع�اتوز�ع �ست�يانات : )III- 1(ا��دول 

  العدد الصا�� للدراسة  املس��جعة �ست�ياناتعدد   عدد �ست�يانات املوزعة  �ست�يانات

 %  العدد %  العدد  %  العدد

  73.91  34  78.26  36  100  46  ا��موع الك��
  .�ست�يانبناء ع�� نتائج الطالب من إعداد  :املصدر

 
ً
  طرق جمع البيانات: ثانيا

  :الدراسة اعتمادا ع�� مجموعة من الطرق و�دوات ��مع البيانات مجتمعية ��تم جمع بيانات 

 اتجـــــاهأداة لفظيـــــة �ســـــيطة ال�ـــــدف م��ـــــا معرفـــــة "�ـــــأداة  �ســـــت�يان�ـــــذه الدراســـــة ع�ـــــ�  اعتمـــــدت: أداة الدراســـــة .1

الوســــيلة الوحيــــدة ال�ــــ� تخــــدم �ــــذه العمليــــة، والالزمــــة ��مــــع  �ســــت�يان، و�عت�ــــ� "2املســــتجو��ن نحــــو موضــــوع معــــ�ن

 �ســت�ياناملعلومــات مــن ج�ــة أخــرى، و�التــا�� محاولــة الوصــول إ�ــ� ا��قــائق ال�ــ� مــرت ��ــا �ــذه العمليــة للوصــول إ�ــ� 

  ).01(�خ�� املو�� �� امل��ق رقم 

ح�ـ�  �سـت�يانولقد تم �عتماد ع�� الدراسات السابقة والكتب املتعلقة بالتخصص لصياغة محاور وفقرات 

تتوافـــق مـــع إشـــ�الية وفـــروض الدراســـة ســـواء �علـــق �مـــر بمتغ�ـــ� إدارة املعرفـــة أو �داء،لنـــتمكن مـــن إجـــراء الدراســـة 

ة معت��ة من �ساتذة ا��امعي�ن وطلبت الـدكتورة ع�� مجموع �ست�يانوالقيام بإختبار الفرضيات؛ ولقد تم عرض 

ليصـل إ�ــ� ) وكـذا ت�ـ�يح �خطـاء تالعبـارا، و�غي�ــ� �ـ� صـياغة ةوز�ـادحـذف (حيـث تـم إجـراء مجموعـة مـن التغي�ـ�ات 

  :الصورة ال��ائية، وال�� تضمن ��ا التا��

ا��ـ�س، العمـر، املؤ�ـل العل�ـ�، الوظيفيـة، ا���ـ�ة (لعينـة الدراسـة  ةالديمغرافيـوالـذي شـمل املتغ�ـ�ات : ا��ور �ول 

  من أجل وصف العينة املدروسة؛) امل�نية

املســـؤولية �جتماعيـــة (محـــاور فرعيـــة  )03( شـــملت وال�ـــ� �جتماعيـــة، املســـؤولية عناصـــر �ـــ� فتمثـــل :ا��ـــور الثـــا�ي

، املســـؤولية �جتماعيـــة اتجـــاه )07إ�ـــ�  04مـــن ( ، املســـؤولية �جتماعيـــة اتجـــاه الز�ـــائن )03إ�ـــ� 01مـــن(اتجـــاه ا��تمـــع 

  .فقرة) 14(ات فقر ، مجموع )14إ��  08من (الب�ئة 

 العينــــة أفــــراد إجابــــات تفر�ــــغ إ�ــــ� ال��ــــوء تــــم الفرضــــيات واختبــــار �حصــــا�ي التحليــــل و�غــــرض :مقيــــاس الدراســــة .2

) 02(ا��ــدول  �ــ� مو�ــ� �ــو كمــا للدراســة أعتمــد الــذي درجــات ا��مــس ذو ليكــرت مقيــاس وفــق �ســ�بانة �ــ� املوجــودة

  :التا��

    مقياس ليكرت ا��ما���: )III- 2(ا��دول 

   التقييم
ً
   ال أتفق  محايد  أتفق  أتفق تماما

ً
  ال أتفق تماما

  01  02  03  04  05  الدرجة
  .من إعداد الطالب بناء ع�� دراسات سابقة :املصدر

                                                           
  .96: ، ص 2009، الرا�ع عادل مرابطي، عا�شة نحوي، العينة، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد  1

   .16 :، ص2002ز�اد بن ع�� بن محمود ا��رجاوي، القواعد املن��ية ال��بو�ة لبناء �ست�يان، مطبعة أبناء ا��راح، فلسط�ن، الطبعة الثانية،  2 
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وعليـــھ يـــتم  1.33= 1/3 -5= كمــا قســـم مقيـــاس ليكـــرت ا��ما�ـــ�� حســـب تحديـــد املـــدى وا��ـــاالت، طـــول الفئـــة 

  :كما ي�� )III- 3(مو��ة �� ا��دول ) منخفض، متوسط، مرتفع(تحديد درجة املوافقة 

  درجة ��مية بال�سبة للفقرات): III- 3(ا��دول 

  مستوى ��مية  ا��ال

  منخفض [1 - 2.33]

  متوسط [2.34 - 3.66]

  مرتفع [3.67 - 5]
  .ع�� دراسات سابقة من إعداد الطالب بناء :املصدر

 �ــــ� أي دراســــة يجــــب القيــــام ��ــــا و�عــــرف بأنــــھ ) �ســــت�يان(�عت�ــــ� صــــدق �داة : صــــدق �داة .3
ً
قــــدرة أداة "م�ــــم جــــدا

  :، و�و ما سنقوم بھ �� الدراسة كما ي��"1قياسھالقياس ع�� قياس ما �و مطلوب 

�وليــة ع�ــ� مجموعــة مــن �ســتاذة وطلبــة  �ســ�بانة�ــو عمليــة عــرض ): الصــدق الظــا�ري (صــدق ا��كمــ�ن  . 1.  3

  .الدكتورة  وأ�ل �ختصاص، من أجل �خذ بآراء�م ومالحظا��م وت��يح �خطاء

أن يقـاس ��ـا ثبـات أداة الدراسـة �ـو مقيـاس نجـد أن مـن أ�ـم املقـاي�س والطـرق ال�ـ� يمكـن : ثبات أداة الدراسـة .2.  3

ع�ـــ�  �ســـ�بانة ، ومع�ـــ� ثبــات أداة الدراســـة إعطــاء نفـــس النتـــائج عنــد إعـــادة تطبيــق)Cronbach’s Alpha( ألفاكرو�ــاخ

نفس العينة و�� نفس الظروف، ولتحقق من ثبات أداة الدراسة استخدمنا معادلـة ألفاكرونبـاخ، حيـث �عت�ـ� القيمـة 

)Alpha>0.60 ( مقبولة �� العلوم ��سانية وا��دول)III- 4(  الداخ�� ��ساقيب�ن ثبات:  

  )باخنألفاكرو (معامل الثبات  :)III- 4(ا��دول 

  ألفاكرونباخ ال�ليةقيمة   عدد الفقرات

  0.694  فقرة 14
  ).SPSS  20(و �ست�يان بناء ع�� نتائج الطالبمن إعداد  :املصدر

، و�ـو معامـل جيـد )0.694(نالحظ من خالل ا��دول السابق أن قيمة معامل الثبات الك�� ألفاكرونبـاخ بلغـت 

  .مقبولة �س�بانة، مما يدل ع�� أن )0.60(باعتباره أك�� من القيمة الطبيعية �� العلوم ��سانية 

، ملعرفة ما إذا البيانات ت�بع )سمرنونت- �و��روفاختبار (تم اختبار التوز�ع الطبي�� : اختبار التوز�ع الطبي�� .3. 3

ألن ) اختبارات ال معلمية - اختبارات معلمية(التوز�ع الطبي�� أم ال، وذلك لتحديد �ختبارات �حصائية املناسبة ل�ل حالة 

ي�س ل�ل من مقا معظم �ختبارات املعلمية �ش��ط أن ي�ون توز�ع البيانات طبيعيا، حيث يت�ن أن قيمة مستوى املعنو�ة

�ذا يدل ع�� أن البيانات  ت�بع التوز�ع الطبي�� و�جب استخدام �ختبارات املعلمية �ذا ما يو��ھ ، 0.05الدراسة أك�� من 

  .ا��دول املوا��

  اختبار التوز�ع الطبي�� :)III- 5(ا��دول 

  اختبار التوز�ع الطبي��
قيمة 

  �ختبار

مستوى 

  املعنو�ة

  0.928  0.545  ��ميع فقرات الدراسةالدرجة ال�لية 
  .Spssمن إعداد الطالب بناء ع�� نتائج : املصدر 

                                                           
جابة منظمات �عمال �� ا��زائر للمسؤولية �جتماعية دراسة تطبيقية ع�� عينة من املؤسسات الغرب ا��زائري، أطروحة مقدم و�يبة، تقييم مدى است  1

  .280 :، ص2013/2014دكتورة، �لية العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم ال�سي��، تخصص علوم ال�سي��، جامعة و�ران 
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ً
لغرض التحقق من ��ة فرضيات الدراسة تم :  �ساليب �حصائية املستخدمة �� تحليل البيانات: ثالثا

، )20ذو �صدار  SPSS(استخدام �عض �دوات �حصائية، وذلك عن طر�ق استخدام ال��نامج �حصا�ي 

املتوسطات ا��سابية  و�نحرافات املعيار�ة، التكرارات وال�سب املئو�ة، اختبار التوز�ع الطبي�� (و�التفصيل 

  ).واختبار �نحدار ال�سيط ، اختبار ألف كرونباخ�حصائيةللعينة  T Testواختبار 

 : املطلب الثا�ي
ً
 وصف خصائص عينة الدراسة إحصائيا

ا��صــائص الديمغرافيــة لعينــة الدراســة تضــمن ا��ــور �ول مــن �ســت�يان ع�ــ� املعلومــات التعر�فيــة ملعرفــة 

و�ـ� أ�ـم خصـائص عينـة الدراسـة؛ وسـ�تم التطـرق ) ا���س، العمر، املؤ�ل العل�ـ�، الوظيفـة، ا���ـ�ة امل�نيـة(التالية 

دراسـة و�االعتمـاد ع�ـ� برنـامج ا��ـزم �حصـائية ل�ذا بالتحليل والتمثيل البيا�ي ��تلـف ا��صـائص املتعلقـة �عينـة ال

يبـــ�ن مختلـــف املعلومـــات التعر�فيـــة وا��صـــائص و�ـــل مـــا يتعلـــق  )III- 6(، وا��ـــدول )spss 20(للعلـــوم �جتماعيـــة 

  :لعينة الدراسة كما ي��) ا���س، العمر، املؤ�ل العل��، الوظيفة، ا����ة امل�نية(بالـ

  الديمغرافية لعينة الدراسةا��صائص : )III- 6(ا��دول 

  التكرار  ا��صائص

 14  ذكر  ا���س   1

 20  أن�� 

  34  ا��موع الك��    

  

2  

  

  العمر

 2 سنة 30أقل من 

 8  سنة 40إ��  30من 

 24  سنة فما فوق  40

  34  ا��موع الك��

  

3  

  

  املؤ�ل العل��

 4  ت�و�ن م��

 0  ثانوي 

 26  ش�ادة جامعية

 4  غ�� ذلك

  34    ا��موع الك��      

  

4  

  

  الوظيفة 

 21  إطار

 8  عون تحكم

 5  عون تنفيذي

  34  ا��موع الك��

  

5  

  

  ا����ة امل�نية

 1  سنوات 05أقل من 

 11  سنوات 10إ��  05من 

 22  سنوات فأك�� 10

  34  ا��موع الك��
  .�ست�يان بناء ع�� نتائج الطالبمن إعداد  :املصدر
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  :خصائص عينة الدراسة حسب ا���س )III - 7(يب�ن ا��دول  :ا���س .1

  توز�ع عينة الدراسة حسب ا���س: )III- 7(ا��دول 

  %ال�سبة  التكرار  أفراد العينة/ا���س

 41.2 14  ذكر

 58.8 20  أن��

 100.0 34  ا��موع الك��
  ).SPSS  20(و �ست�يان بناء ع�� نتائج الطالبمن إعداد  :املصدر

  % 58.8ذ�ور و  %41.2أن ما �س�تھ  spss 20ومخرجات  �ست�يانونتائج  )III- 7(خالل ا��دول نالحظ من 

�عتمد ع�� �سبة �ناث أك�� من �سبة الذ�ور، و�ذا ما يدل ع�� أ�مية ) sonelgaz(إناث مما يدل ع�� أن مؤسسة 

أثر كب�� ع�� قيام املؤسسة وتحقيق  وم�انة العنصر ال�سوي �� وقتنا ا��اضر وح�� �� املناصب ا��ساسة ال�� ل�ا

  ).02(بة التغ��ات و�ستعداد ألي طارئ؛ امل��قالغرض من إ�شا��ا، وح�� تتمكن من مواك

  :خصائص عينة الدراسة حسب السن حيث تم توز�ع�ا ع�� ثالث فئات )III - 8(يب�ن ا��دول :   عمرال .2

  توز�ع عينة الدراسة حسب العمر: )III- 8(ا��دول 

 %ال�سبة   التكرار  أفراد العينة/العمر

 5.9 2  سنة 30أقل من 

 23.5 8  سنة 40إ��  30من 

 70.6 24  سنة فأك�� 40

 100.0 34  ا��موع الك��
  ).SPSS  20(و �ست�يان بناء ع�� نتائج الطالبمن إعداد  :املصدر

سنة فأك�� ��  40ع�� أن �سبة  (spss 20)ونتائج �ست�يان ومخرجات  )III - 8(نالحظ من خالل ا��دول 

و�ذا يدل ع�� أن املؤسسة �عتمد ع�� �ذه الفئة ال�� تمتاز با����ة وال�شاط والقدرة  % 70.6أع�� �سبة واملقدرة ب 

سنة،  40و 30تمثل أفراد أعمار�م ما ب�ن  % 23.5ع�� تأدية امل�ام خالل �ذه الف��ة من العمر، �� ح�ن أن ما �س�تھ 

سنة وال�� تمثل العنصر الشبا�ي  30و�� تمثل الفئة العمر�ة ال�� �� أقل من  % 5.9خ�� ما �س�تھ وقد جاء �� � 

  .)02( امل��ق  ؛الذي يتواجد ب�سبة أقل

  :خصائص عينة الدراسة من خالل املؤ�ل العل�� )III - 9( ن ا��دول يب� :املؤ�ل العل�� .3

 العل��توز�ع عينة الدراسة حسب املؤ�ل : )III- 9(ا��دول 

  %ال�سبة  التكرار  أفراد العينة/املؤ�ل العل��

 11.8 4  ت�و�ن م��

 0 0  ثانوي 

 76.5 26  ش�ادة جامعية

 11.8 4  غ�� ذلك

 100.0 34  ا��موع الك��
  ).SPSS  20(و �ست�يان بناء ع�� نتائج الطالبمن إعداد  :املصدر

لـد��م مسـتوى  % 76.5نالحـظ أن مـا �سـ�تھ  )(spss 20ومخرجـات  �ست�يانمن خالل معطيات ا��دول ونتائج 

تحتـــــوي ع�ــــ� عـــــدد معت�ــــ�  بـــــھ مــــن �فـــــراد ذوي الكفــــاءة العاليـــــة ) sonelgaz(جــــام��، و�ــــو مـــــا يــــدل ع�ـــــ� أن مؤسســــة
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واملســـتوى العل�ـــ� لتحقيـــق أفضـــل أداء للمؤسســـة، و�ـــذا ملواكبـــة التطـــورات ومواج�ـــة التقنيـــات والطـــرق ا��ـــديث �ـــ� 

 % 11.8العلميــة و��ســبة  تنالحــظ �ســاوي مــا بــ�ن �فــراد ذوي الت�ــو�ن امل�ــ� وغ�ــ� ذلــك مــن الشــ�ادا  ال�ســي��، �ــ� حــ�ن

ذوي املؤ�ـــل العل�ـــ� غ�ـــ� الشـــ�ادات ا��امعيـــة، و�ـــذا  دو�ـــو مـــا يـــدل ع�ـــ� أن املؤسســـة �عتمـــد ع�ـــ� نـــوع آخـــر مـــن �فـــرا

  ).02( داخلية أو ا��ارجية؛  امل��ق سواء �� م�ام�ا ال

  : يب�ن ا��دول التا�� وظائف عينة الدراسة و�� كما ي��:  الوظيفة .4

  توز�ع عينة الدراسة حسب الوظيفة: )III- 10(ا��دول 

 %ال�سبة   التكرار  أفراد العينة/ �املستوى التعلي�

 61.8 21  إطار

 23.5 8  عون تحكم

 14.7 5  عون تنفيذي

 100.0 34  ا��موع الك��
  ).SPSS  20(و �ست�يان بناء ع�� نتائج الطالبمن إعداد  :املصدر

مــن   % 61.8نالحــظ مــا �ســ�تھ ) spss 20(ومخرجــات  �ســت�يانونتــائج  )III- 10(مــن خــالل معطيــات ا��ــدول 

عينــة الدراســة �ــم إطــارات املؤسســة و�ــ� املرتــب �و�ــ�، و�ــو مــا يجــب التأكيــد عليــھ ومــا يجــب أن ي�ــون مــن توافــق بــ�ن 

�طـارات واملناصـب ا��ساسـة ال�ـ� �شــغل�ا �ـل فـرد داخـل املؤسســة، ومـن ج�ـة أخـرى جـاء �ــ� املرتبـة الثانيـة مـا �ســ�تھ 

داخـل  ن�انـت لألعـوان التنفيـذي� مـن عينـة الدراسـة  %15.7سـ�تھ من عينة الدراسة و�م أعوان تحكم، ومـا �  23.5%

 .)02(امل��ق رقم  ؛املؤسسة، حيث جاء ترتي��م �� املرتبة �خ��ة من عينة الدراسة

  :يب�ن ا��دول التا�� ا����ة امل�نية ألفراد عينة الدراسة وكما �و مو��: ا����ة امل�نية .5

  حسب ا����ة امل�نيةتوز�ع عينة الدراسة : )III- 11(ا��دول 

 %ال�سبة   التكرار  أفراد العينة/ املستوى التعل��

 2.9 1  سنوات 05أقل من 

 32.4 11  سنوات 10إ��  05من 

 64.7 22  سنوات فأك�� 10

 100 34  ا��موع الك��
  ).SPSS  20(و �ست�يان بناء ع�� نتائج الطالبمن إعداد  :املصدر

أن أك�� �سبة لعينة الدراسة �انت ت��اوح عدد  )spss 20(ي�ب�ن لنا ومن خالل نتائج �ست�يان ومخرجات 

�� املرتبة �و��، �� ح�ن جاء �� املرتبة الثانية ما �س�تھ   %64.7سنوات فأك��، و�ذا ب�سبة  10سنوات ا����ة من 

 % 2.9سنوات، ب�نما بلغت �سبة الفئة ال�� �� أقل سنوات ا����ة �سبة  10و 05للعينة الدراسة ال�� ماب�ن  % 32.4

سنوات عمل، ومن خالل �ل �ذا نالحظ أنھ �سا�م ��  05و�� املركز �خ��، و�� تمثل فئة العمال ا��دد �قل من 

  ).02(امل��ق رقم  ع�� املدى الطو�ل؛ استقرار املؤسسة وتحقيق البقاء والنمو
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للمؤسسة  املسؤولية �جتماعية مسا�مة حول  العينة بآراء املتعلقة الفرضيات واختبار تحليل:  املطلب الثالث

  املدروسة املؤسسة �� املستخدم�ن نظر وج�ة من  الب�ئة�� حماية وترقية 

 
ً
 ا��ور  ��ذا ا��اصة املتغ��ات وزعتحيث  :الدراسة متغ��ات ع�� العينة أفراد إلجابات الوصفي التحليل :أوال

  :�� فرعية محاور  ثالثة ع��

 ؛)3ـ 1(ا��تمع من  تجاه �جتماعية املسؤولية .1

 ؛)7ـ 4(  من الز�ائن تجاه �جتماعية املسؤولية .2

 .)14ـ 7(من  الب�ئة تجاه �جتماعية املسؤولية .3

  :ع�� النحو التا�� و�انت نتائج التحليل

  )املعياري  و�نحرافاملوسطات ا��سابية (�حصا�ي  التحليل نتائج :)III- 12(ا��دول 

  الفقرة الرقم
املتوسط 

 ا��سا�ي

 �نحراف

 املعياري 

مستوى 

 ��مية
 ال��ت�ب

 
ً
  املسؤولية �جتماعية تجاه ا��تمع: أوال

تتوافق رسالة املؤسسة وأ�داف�ا مع أ�داف وقيم  1

 7 متوسط 69695. 3.6176 ا��تمع؛

�سا�م املؤسسة بالتقليل من مش�لة البطالة  2

 4 مرتفع 87956. 4.1176 با��تمع؛

�ساعد املؤسسة �� انجاز املشار�ع �ساسية للمجتمع   3

  2 مرتفع 85489. 4.2353 وتقديم أسعار مدعومة للز�ائن؛

  املسؤولية �جتماعية تجاه الز�ائن: ثانيا

ع�ــــــ� حل�ــــــا ��ــــــتم املؤسســــــة �شــــــ�اوي الز�ــــــائن والعمــــــل  4

 1 مرتفع 66220. 4.4706 بصورة عاجلة؛

وضــــــوح الشــــــروط ال�ــــــ� تحــــــدد طبيعــــــة العالقــــــة مــــــاب�ن  5

 4 مرتفع 86936. 4.1765 املؤسسة والز�ائن؛

تل�ـــ�م املؤسســـة ب�نفيـــذ �تفاقيـــات امل��مـــة مـــع الز�ـــائن   6

  6 مرتفع 91189. 3.6765  و�الوقت املناسب؛

  3 مرتفع 53737. 4.1176  مع الز�ائن؛ ��تم املؤسسة بإقامة عالقات طيبة  7

  املسؤولية �جتماعية تجاه الب�ئة: ثالثا

 12 متوسط 1.16698 3.1765ت�بع املؤسسة أساليب حديثة �� تصميم املنتجات  8
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  بطر�قة �سا�م �� تقليل النفايات؛

�عد حماية الب�ئة من أ�م مرتكزات قيم �دارة  9

 9 متوسط 95393. 3.3824 وثقافة املؤسسة �ش�ل عام؛

�سا�م املؤسسة مع ا���ات ذات العالقة ��  10

 6 مرتفع 1.03633 3.6765 ا��افظة ع�� نظافة الب�ئة؛

�ستخدم املؤسسة تقنيات حديثة لتجنب مس�بات   11

  8 متوسط 99060. 3.4412  تلوث ال��بة واملاء وال�واء؛

لدى املؤسسة خطة للطوارئ �� حال حدوث �وارث   12

  5 مرتفع 1.21781 3.8235  .بي�ية

  10 متوسط 94454. 3.3235  تدفع املؤسسة ضرائب بي�ية  13

لدى املؤسسة شروط بي�ية إلزامية بال�سبة للمواد   14

  11 متوسط 1.16851 3.2941  �نتاجاملستعملة �� 

   مرتفع 092078 3.7521  ا��موع الك��    

  ).SPSS  20(و �ست�يان بناء ع�� نتائج الطالبمن إعداد  :املصدر

  :التحليل الوصفي للمسؤولية �جتماعية اتجاه ا��تمع .1

تجاه ا��تمع، ع�� وجود حالة �تفاق املتد�ي ا مؤسسةبي�ت نتائج عينة الدراسة أن املسؤولية �جتماعية لل

ا��سا�ي النظري، حيث بلغ ب�ن إجابات أفراد العينة، ولوحظ أن جميع املتوسطات ا��سابية بالكد تتجاوز الوسط 

ع�� ) 0.87956(، و)854890.(�أع�� قيمة، و�انحراف معياري ال يتجاوز ) 4.2353(�أد�ى قيمة لھ، و) 3.6176(

 تجاه ا��تمع مؤكدةا�جتماعية  املؤسسة التوا��، و�ذا يدل ع�� أن أفراد العينة املبحوثة يرون أن مسؤولية

  .تجاه ا��تمعا دور مما يفسر ع�� أن للمؤسسة  إلجابات أفراد عينة الدراسة،ومع وجود اتفاق تام  و�صفة مرتفعة

  :التحليل الوصفي للمسؤولية �جتماعية اتجاه الز�ائن .2

 أعاله ا��دول  �� مو�� �� كما الز�ائن تجاها �جتماعية املسؤولية لفقرات الوصفي التحليل نتائج توصلت

 بلغ وقد النظري، ا��سا�ي الوسط يفوق  الفقرات ��ميع ا��سا�ي الوسط أن ذلك الفقرات، حول  اتفاق وجود

 ا��سا�ي للمتوسط قيمة أع�� و�لغت ،)0.91189(معياري  و�انحراف لھ، قيمة �أد�ى ،)6( للفقرة) 3.6765(

 الدراسة عينة أفراد إلجابات تام اتفاق وجود ع�� يدل و�ذا ،)4( للفقرة ،)662200.( معياري  و�انحراف ،)4.4706(

 ا��دد، الوقت �� خدمات وتقديم الز�ائن، �ش�اوي  ��تم حيث متم��ة ترا�ا خدمات للز�ائن تقدم ؤسسةامل أن ع��

 اجتماعية مسؤوليةل�ا ) مستغانم sonelgazمؤسسة ( ؤسسةملا أن �ع�� مما الز�ائن، مع طيبة عالقات بإقامة و��تم

  .ز�ائ��ا تجاها

  :اتجاه الب�ئةالتحليل الوصفي للمسؤولية �جتماعية  .3

 أعاله ا��دول  �� مو�� �� كما الب�ئة تجاها �جتماعية املسؤولية لفقرات الوصفي التحليل نتائج توصلت 

 وقد أغلب، �� النظري  ا��سا�ي الوسط يفوق  الفقرات ��ميع ا��سا�ي الوسط إن ذلك الفقرات، حول  اتفاق وجود
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 ا��سا�ي للمتوسط قيمة أع�� و�لغت ،)1.16698(معياري  و�انحراف لھ، قيمة �أد�ى ،)8( للفقرة) 3.1765( بلغ

 الدراسة عينة أفراد إلجابات تام اتفاق وجود ع�� يدل و�ذا ،)12( للفقرة ،)1.21781( معياري  نحرافاو� ،)3.8235(

 وال��بة، وال�واء للماء ملوثة غ�� حديثة تقنيات استخدام خالل من الب�ئة، تجاه كب��ة مسؤولية ل�ا ؤسسةامل أن ع��

 �ذه مثل إن ذلك رد يمكن الطبيعية، �وارث حالة �� للطوارئ  خطة تملك ال املبحوث�ن حسب ؤسسةامل أن إال

  .العاصمة ا��زائر �� للمؤسسة الرئ�سية العامة مدير�ة مستوى  ع�� �عد ا��طط

 
ً
  �جتماعية بمستغانم والب�ئة  sonelgazكشف ما إن �انت �ناك عالقة ماب�ن مسؤولية : ثانيا

  اختبار فرضيات الدراسة

 : س�تم اختبار فرضيات الدراسة كما ي��

  اختبار الفرضيات الرئ�سية .1

 )T(س�تم اختبار �ذه الفرضية الرئ�سية من خالل اختبار �ل متغ�� من متغ��ات الدراسة، حيث استخدمنا 

  : ، حيث تمثل قاعدة القرار لقبول أو رفض فرضيات الدراسة فيما ي��(One Sample T Test)للعينة الواحدة 

  إذا �انـــت قيمـــةT  ا��ســــو�ة أك�ـــ� مـــن)T ( واملتوســــط ا��ســـوب مـــن بيانــــات 1.697ا��دوليــــة وال�ـــ� �ســـاوي ،

، فإننــــا نــــرفض الفــــرض 0.05، ومســــتوى املعنو�ــــة أقــــل مــــن أو �ســــاوي )3(العينــــة أك�ــــ� مــــن املتوســــط الفر�ــــ�� 

 .ل الفرض البديلالعدمي ونقب

  إذا �انـــت قيمـــة)T ( ا��ســـو�ة أقـــل مـــن)T ( واملتوســـط ا��ســـوب مـــن بيانـــات 1.697ا��دوليـــة وال�ـــ� �ســـاوي ،

، فإننـا نقبـل الفـرض العـدمي 0.05، ومستوى املعنو�ة أك�� من أو �سـاوي )3(العينة أقل من املتوسط الفر��� 

  .ونرفض الفرض البديل

   :ع�� النحو التا��و�انت الفرضية الرئ�سة  �و�� 

  " بتطبيق برامج املسؤولية �جتماعية �� تحس�ن عالق��ا بالب�ئة )sonelgaz(�سا�م ال��ام مؤسسة  " 

��  )sonelgaz(ملؤسسة   املسؤولية �جتماعية برامج  مسا�مةملدى  (T)نتائج اختبار : )III- 13(ا��دول 

  تحس�ن عالق��ا بالب�ئة

  الفقرة
املتوسط 

  ا��سا�ي
  درجة ا��ر�ة  ا��دولية Tقيمة  Tقيمة 

مستوى 

  الداللة
  القرار

فقرات الفرضية 

  الرئ�سية
3.85  12.90  1.697  33  0.000  

دال 

  إحصائيا
  ).SPSS  20( بناء ع�� نتائج الطالبمن إعداد : املصدر

ملؤسســة  املســؤولية �جتماعيــة بــرامج  مســا�مة ي�بــ�ن مــن ا��ــدول أن قيمــة املتوســط ا��ســا�ي العــام ملــدى

)sonelgaz (وقيمة 3و�و أك�� من املتوسط الفر���   �3.85ساوي  �� تحس�ن عالق��ا بالب�ئة ،)T(  ا��سـو�ة �سـاوي 

  .0.05كما أن مستوى الداللة أقل من مستوى املعنو�ة  ، 1.697ا��دولية وال�� �ساوي  Tو�� أك�� من قيمة  12.90

 مؤسســــة "الفرضــــية العدميــــة ونقبــــل الفرضــــية البديلــــة، و�ــــذا �ع�ــــ� أن وعليــــھ، وتبعــــا لقاعــــدة القــــرار، فإننــــا نــــرفض 

)sonelgaz(   بتطبيق�ا ل��امج املسؤولية �جتماعية �سا�م  �� تحس�ن عالق��ا بالب�ئة."  

  :ت�ون  نتائج اختبار فرضيا��ا الفرعية ع�� النحو املوا��
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�سـا�م ال�ـ�ام املؤسسـة محـل الدراسـة بتطبيـق بـرامج : " ي�ـ� وتـنص ع�ـ� مـا  :نتائج اختبار الفرضية الفرعية �و�� .2

 ". تجاه ا��تمع �� تحس�ن عالق��ا بالب�ئةااملسؤولية �جتماعية 

للمؤسسة محل  ا��تمعتجاه املدى مسا�مة برامج املسؤولية �جتماعية  (T)نتائج اختبار  : )III- 14(ا��دول 

  الدراسة �� تحس�ن عالق��ا بالب�ئة

  الفقرة
املتوسط 

  ا��سا�ي
  )T(قيمة 

قيمة 

Tا��دولية  
  القرار  مستوى الداللة  درجة ا��ر�ة

فقرات الفرضية 

  الفرعية �و��
3.99  10.924  1.697  33  0.000  

دال 

  إحصائيا
  ).SPSS  20( بناء ع�� نتائج الطالبمن إعداد : املصدر

مســـا�مة بـــرامج ملـــدى نتـــائج �ـــذه الفرضـــية مو�ـــ�ة �ـــ� ا��ـــدول ، ي�بـــ�ن منـــھ قيمـــة املتوســـط ا��ســـا�ي العـــام 

و�ــو أك�ــ� مــن   3.99 �ســاوي   تجــاه الب�ئــة للمؤسســة محــل الدراســة �ــ� تحســ�ن عالق��ــا بالب�ئــةااملســؤولية �جتماعيــة 

، كمـا 1.697ا��دولية وال�� �سـاوي ) T(و�� أك�� من قيمة  10.924 ا��سو�ة �ساوي  )T(، وقيمة 3 املتوسط الفر���

  .0.05و�و أقل من  مستوى املعنو�ة  0.00أن مستوى الداللة �ساوي 

قاعـــدة القـــرار، فإننـــا نـــرفض الفرضـــية العدميـــة ونقبـــل الفرضـــية البديلـــة، و�ـــذا �ع�ـــ� أن  وعليـــھ، وتبعـــا لـــنفس

  ".�جتماعية تجاه الب�ئة �سا�م  �� تحس�ن عالق��ا بالب�ئةبتطبيق�ا ل��امج املسؤولية  )sonelgaz(مؤسسة "

�سا�م ال��ام املؤسسة محل الدراسة بتطبيق بـرامج  : "ي�� وتنص ع�� ما: نتائج اختبار الفرضية  الفرعية الثانية .3

  )06(؛ امل��ق " تجاه الز�ائن �� تحس�ن عالق��ا بالب�ئةااملسؤولية �جتماعية 

تجاه الز�ائن للمؤسسة محل املدى مسا�مة برامج املسؤولية �جتماعية  )T(نتائج اختبار: )III - 15(ا��دول 

  الدراسة �� تحس�ن عالق��ا بالب�ئة

  الفقرة
املتوسط 

  ا��سا�ي
  )T( قيمة

 )T(قيمة 

  ا��دولية
  درجة ا��ر�ة

مستوى 

  الداللة
  القرار

فقرات الفرضية 

  الفرعية الثانية
4.11  13.673  1.697  33  0.000  

دال 

  احصائيا
  ).SPSS  20( بناء ع�� نتائج الطالبمن إعداد : املصدر

ملـــدى مســـا�مة بـــرامج نتـــائج �ـــذه الفرضـــية مو�ـــ�ة �ـــ� ا��ـــدول ، ي�بـــ�ن منـــھ قيمـــة املتوســـط ا��ســـا�ي العـــام 

و�ــــو أك�ــــ�  �4.11ســــاوي   تجــــاه الب�ئــــة للمؤسســــة محــــل الدراســــة �ــــ� تحســــ�ن عالق��ــــا بالب�ئــــةااملســــؤولية �جتماعيــــة 

، كمـا 1.697ا��دوليـة وال�ـ� �سـاوي ) T( و�� أك�� من قيمـة 13.673ا��سو�ة �ساوي ) T(، وقيمة3املتوسط الفر��� 

  .0.05و�و أقل من  0.000أن مستوى الداللة �ساوي 

 مؤسسـة " وعليھ، وتبعا لقاعدة القرار، فإننا نرفض الفرضية العدميـة ونقبـل الفرضـية البديلـة، و�ـذا �ع�ـ� أن

)sonelgaz(    امل��ق؛ "تحس�ن عالق��ا بالب�ئةتجاه الز�ائن �سا�م  �� ابتطبيق�ا ل��امج املسؤولية �جتماعية )07(.  
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�سا�م ال��ام املؤسسة محـل الدراسـة بتطبيـق بـرامج : " ي�� وتنص ع�� ما: نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة .4

  ". تحس�ن عالق��ا بالب�ئةتجاه الب�ئة �� ااملسؤولية �جتماعية 

تجاه الب�ئة للمؤسسة محل املدى مسا�مة برامج املسؤولية �جتماعية  )T(نتائج اختبار : )III- 16(ا��دول 

  الدراسة �� تحس�ن عالق��ا بالب�ئة

  الفقرة
املتوسط 

  ا��سا�ي
  )T( قيمة

 )T(قيمة 

  ا��دولية
  درجة ا��ر�ة

مستوى 

  الداللة
  القرار

فقرات الفرضية 

  الفرعية الثالثة
3.45  4.251  1.697  33  0.000  

دال 

  إحصائيا
  ).SPSS  20( بناء ع�� نتائج الطالبمن إعداد : املصدر

ملــــدى مســــا�مة بــــرامج نتـــائج �ــــذه الفرضــــية مو�ــــ�ة �ــــ� ا��ـــدول، ي�بــــ�ن منــــھ قيمــــة املتوســــط ا��ســـا�ي العــــام 

و�ــو أك�ــ� مـــن  �3.45ســاوي  للمؤسســة محــل الدراســة �ـــ� تحســ�ن عالق��ــا بالب�ئــة الب�ئــةتجــاه ااملســؤولية �جتماعيــة 

، كمــا 1.697ا��دوليــة وال�ـ� �ســاوي  )T(و�ــ� أقـل مــن قيمـة  4.251ا��ســو�ة �سـاوي   )T(، وقيمـة 3املتوسـط الفر�ــ��

  .0.05و�و أقل من املعنو�ة  0.000أن مستوى الداللة �ساوي 

 مؤسسـة "وعليھ، وتبعا لقاعدة القرار، فإننا نرفض الفرضية العدميـة ونقبـل الفرضـية البديلـة، و�ـذا �ع�ـ� أن 

)sonelgaz(   امل��ق؛ "تجاه الب�ئة �سا�م  �� تحس�ن عالق��ا بالب�ئةابتطبيق�ا ل��امج املسؤولية �جتماعية )08(.  

ممارســـة  حـــول   α≥0.05ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى معنو�ـــة توجـــد فـــروق ال :  ضـــية الرئ�ســـية الثانيـــةاختبـــار الفر  .5

 .)ا���س، العمر، املؤ�ل العل��، الوظيفة، ا����ة امل�نية(  برامج املسؤولية �جتماعية �عزى للمتغ��ات الديمقراطية

  ختبار �نحدار ال�سيط ا: )III- 17(ا��دول 

  الداللة �حصائية R R2  (F) املتغ��ات

  0.871  0.027  0.01  0.029  ا���س

  0.787  0.074  0.002  0.048  العمر

  0.518  0.426  0.013  0.115  املؤ�ل ا��ام��

  0.839  0.042  0.001  0.036  الوظيفة

  0.593  0.291  0.009  0.095  امل�نية ا����ة
  ).SPSS  20( بناء ع�� نتائج الطالبمن إعداد : املصدر

  يت�� من ا��دول)III - 17( قيمة  أن(F)  مما �ش�� إ�� 0.05من  أك��بمستوى معنو�ة  �0.027حصائية بلغت ،

الفرضية  نقبل، وعليھ ممارسة برامج املسؤولية �جتماعية وا���سداللة إحصائية ب�ن  عدم وجود فروق ذات

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنو�ة  ال : "الفرضية البديلة ال�� تنص ع�� نرفض الصفر�ة و 

0.05≤α   ا���س�عزى إ��  ممارسة برامج املسؤولية �جتماعية حول." 

  يت�� من ا��دول)III - 17( قيمة  أن(F)  مما �ش�� إ�� 0.05من  أك��بمستوى معنو�ة  �0.048حصائية بلغت ،

الفرضية  نقبل، وعليھ ممارسة برامج املسؤولية �جتماعية والعمرداللة إحصائية ب�ن  عدم وجود فروق ذات

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنو�ة  ال : "الفرضية البديلة ال�� تنص ع�� نرفض الصفر�ة و 

0.05≤α   العمر�عزى إ��  ممارسة برامج املسؤولية �جتماعية حول."  
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  يت�� من ا��دول)III - 17( قيمة  أن(F)  مما �ش�� إ�� 0.05من  أك��بمستوى معنو�ة  �0.115حصائية بلغت ،

 نقبل، وعليھ ممارسة برامج املسؤولية �جتماعية واملؤ�ل ا��امعسداللة إحصائية ب�ن  عدم وجود فروق ذات

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال : "الفرضية البديلة ال�� تنص ع�� نرفض الفرضية الصفر�ة و 

 ".املؤ�ل ا��ام���عزى إ��  ية �جتماعيةممارسة برامج املسؤول حول   α≥0.05معنو�ة 

  يت�� من ا��دول)III - 17( قيمة  أن(F)  مما �ش�� إ�� 0.05من  أك��بمستوى معنو�ة  �0.036حصائية بلغت ،

الفرضية  نقبل، وعليھ ممارسة برامج املسؤولية �جتماعية والوظيفةداللة إحصائية ب�ن  عدم وجود فروق ذات

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنو�ة  ال : "الفرضية البديلة ال�� تنص ع�� نرفض الصفر�ة و 

0.05≤α   الوظيفة�عزى إ��  ممارسة برامج املسؤولية �جتماعية حول." 

  يت�� من ا��دول)III - 17( قيمة  أن(F)  مما �ش�� إ�� 0.05من  أك��بمستوى معنو�ة  �0.095حصائية بلغت ،

الفرضية  نقبلوعليھ  ممارسة برامج املسؤولية �جتماعية وا����ة امل�نية،داللة إحصائية ب�ن  فروق ذاتعدم وجود 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنو�ة  ال : "الفرضية البديلة ال�� تنص ع�� نرفض الصفر�ة و 

0.05≤α   نيةا����ة امل�عزى إ��  ممارسة برامج املسؤولية �جتماعية حول�." 
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  خالصة الفصل

�جتماعية �� حماية وترقية الب�ئة اقتضت ) sonelgaz(��دف تحديد مدى مسا�مة مسؤولية مؤسسة 

وأعوان التحكم، وتحليلھ بواسطة  نالتنفيذي� و�عواندراس�نا ع�� إعداد �ست�يان املوجھ لعينة من �طارات 

 : ، حيث توصلنا من خالل �ذه الدراسة إ�� مجموعة من النتائج كما ي��20ذو �صدار   SPSSبرنامج 

  سـا�م مؤسســة�)sonelgaz(  بتطبيق�ـا ل�ــ�امج املسـؤولية �جتماعيــة اتجــاه الب�ئـة �ــ� تحسـ�ن عالق��ــا بالب�ئــة

 و�و ما حققتھ الفرضية الفرعية �و��؛

   ســــا�م مؤسســــة� )sonelgaz(  بتطبيق�ــــا ل�ــــ�امج املســــؤولية �جتماعيـــــة اتجــــاه الز�ــــائن �ســــا�م  �ــــ� تحســـــ�ن

 عالق��ا بالب�ئة و�و ما تحققھ الفرضية الفرعية الثانية؛

  سا�م مؤسسة� )sonelgaz(   بتطبيق�ا ل��امج املسؤولية �جتماعية اتجاه الب�ئـة �ـ� تحسـ�ن عالق��ـا بالب�ئـة

 ثة؛ققھ الفرضية الفرعية الثالو�و ما تح

  بي�ـــت نتـــائج تحليـــل الدراســـة امليدانيــــة رفـــض الفرضـــية الرئ�ســـية الثانيــــة وفرضـــيا��ا الفرعيـــة و�التـــا�� قبــــول

الفرضــية الرئ�ســية الصــفر�ة الثانيــة وفرضــيا��ا الفرعيــة و�ــو مــا ي��تــب عليــھ اســت�تاج عــدم وجــود فــروق ذات 

�عــزى إ�ــ� البيانــات  املســؤولية �جتماعيــة للمؤسســة وعالق��ــا بالب�ئــة داللــة معنو�ــة آلراء مفــردات العينــة حــول 

الديمغرافيــــة مـــــن حيـــــث ج�ســــ�م، عمـــــر�م، مـــــؤ�ال��م العلميــــة، وظيفـــــ��م، وخ�ـــــ���م �ــــ� العمـــــل، ممـــــا �ع�ـــــ� أن 

 .إجابات أفراد العينة لم تتأثر باملتغ��ات ال��صية

وموارد�ا من التلوث، يحتاج إ�� تنمية الو�� البي��  الب�ئة تب�ن لنا من خالل �ذه الدراسة أن حمايةكما 

املرتبط باألخالق والقيم �جتماعية ا��ديثة، وال يمكن تحقيق �ذه �خ�� دون تحر�ك ضمائر �فراد بأ�مية الب�ئة 

أن ال�� �ع�ش ف��ا، وال يمكن ا��ديث مدى مسا�مة  مسؤولية املؤسسة �جتماعية �� حماية وترقية الب�ئة دون 

نر�ط ��سان بب�ئتھ، من خالل حثھ ع�� كيفية القيام بواجباتھ، وأخذ حقوقھ بطر�قة حضار�ة، وتدر�بھ ع�� 

كيفية نقل القيم و�خالق البي�ية لألجيال القادمة، بأسلوب يضمن استمرار الفكر املس�ن�� والعمل الرشيد والب�ئة 

  . النظيفة
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لــدمج ��تمامــات  املؤسســة بأ��ــا الطر�قــة ال�ــ� يجــب أن �عمــل ��ــا  للمؤسســة املســؤولية �جتماعيــة  �عــرف

 املؤسســـــةوالقضــــايا �قتصـــــادية و�جتماعيـــــة والبي�يـــــة �ــــ� صـــــنع القـــــرار واســـــ��اتيجيات وسياســــات وقـــــيم و ثقافـــــة 

�شفافية ومحاسـبة ليـتم تطبيـق أحسـن املمارسـات، �ـذه املمارسـات �ـ� ��ايـة   املؤسسةوالعمليات و��شطة داخل 

  .املؤسسة�مر �عت�� من أ�م أدوات تحقيق التنمية املستدامة �� 

 املؤسسـةوا��تمعـات وللب�ئـة ف�ـ� تفيـد  للمؤسسـة و�قدر ما يحقق تطبيق املسؤولية �جتماعيـة مـن فائـدة 

  .و تز�د من أر�اح�ا �� الوقت نفسھ

من خـالل �ـذا التعر�ـف ا��تصـر والشـامل يت�ـ� تمامـا أن ��تمامـات البي�يـة  وتحقيـق التنميـة املسـتدامة 

، إذ أنـــھ ن�يجـــة أل�ميـــة املســـؤولية املؤسســـة�ـــ� جـــزء ال يتجـــزأ مـــن ممارســـات وتطبيقـــات املســـؤولية �جتماعيـــة �ـــ� 

غة مواثيـــــق ومعـــــاي�� تحـــــدد مواصـــــفا��ا �جتماعيـــــة �ـــــ� تحقيـــــق التنميـــــة املســـــتدامة ظ�ـــــرت �عـــــض ا��ـــــاوالت لصـــــيا

�خالقيــــة و�جتماعيــــة ع�ــــ� ضــــوء مبــــادئ حقــــوق ��ســــان الــــواردة �ــــ� �عــــالن العــــال�� ��قــــوق ��ســــان واملواثيــــق 

  .الدولية �خرى 

و��ـــون دمـــج ��تمامـــات البي�يـــة مـــن خـــالل املســـؤولية �جتماعيـــة عـــن طر�ـــق وضـــع مجموعـــة مـــن ��شـــطة 

كــــذا �شــــر الثقافــــة البي�يــــة لــــدى املــــوظف�ن و ن خــــالل نظــــم للمحافظــــة ع�ــــ� الب�ئــــة �ــــا وجــــود مــــالبي�يــــة ال�ــــ� ي�ــــون ل

والعامل�ن �� املؤسسة ع�� التواصل مع ا���ات الرسمية وا��معيات املتخصصة مـن أجـل رصـد عمليا��ـا وموائم��ـا 

  .مع الشروط البي�ية �عد ا��صول ع�� الش�ادات البي�ية العاملية

ولـو أردنــا الـر�ط بصــيغة مختصـرة بــ�ن �ـل مــن املســؤولية �جتماعيـة و �دارة البي�يــة فإننـا نقــول بأنـھ مــا مــن 

منظمــة تطبــق أســاليب و أدوات املســؤولية �جتماعيــة إال وتح�ــ�م الب�ئــة و تواجــھ ال��اما��ــا البي�يــة بمــا ي�ناســب مــع 

مــن �ل�ــ�ام �جتمــا�� ك�ــل وال يكتمــل إال بــھ، و�ــو ضــرورة  دور�ــا ووظيف��ــا �قتصــادية، فــاالل��ام البي�ــ� �ــو جــزء

ع�ــــ� تب�ــــ� املســــؤولية  املؤسســــات، فحــــث املؤسســــةع�ــــ� مســــتوى �قتصــــاد الــــدو�� كمــــا �ــــو ضــــرورة ع�ــــ� مســــتوى 

�جتماعيـــة يقود�ـــا إ�ـــ� تحقيـــق ال��ام�ـــا تجـــاه الب�ئـــة و دعــــم نظـــم �دارة البي�يـــة لـــد��ا �ـــ� حـــدود إم�انا��ـــا و نطــــاق 

  . يا��امسؤول

  :اختبار ��ة الفرضيات

�عــــد عــــرض مختلــــف جوانــــب املوضــــوع بطور�ــــھ النظــــري والتطبيقــــي توصــــلنا إ�ــــ� النتــــائج املرتبطــــة بــــالفروض 

  : املوضوعة مسبقا كما ي��

 مؤسســــة   �ســــا�م  :الفرضــــية الر�ســــية )sonelgaz(    بتطبيق�ــــا ل�ــــ�امج املســــؤولية �جتماعيــــة �ــــ� تحســــ�ن

 ؛عالق��ا بالب�ئة و�و ماحققتھ الفرضية الرئ�سية

 ســــا�م مؤسســــة  :الفرضــــية �و�ــــ��)sonelgaz(  بتطبيق�ــــا ل�ــــ�امج املســــؤولية �جتماعيــــة اتجــــاه الب�ئــــة �ــــ�

 و�و ما حققتھ الفرضية الفرعية �و��؛ تحس�ن عالق��ا بالب�ئة

  ســــا�م مؤسســــة  :الثانيــــةالفرضــــية� )sonelgaz(  بتطبيق�ــــا ل�ــــ�امج املســــؤولية �جتماعيــــة اتجــــاه الز�ــــائن

 و�و ما تحققھ الفرضية الفرعية الثانية؛ �سا�م  �� تحس�ن عالق��ا بالب�ئة
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 ســـا�م مؤسســـة  :الفرضـــية الثالثـــة� )sonelgaz(   بتطبيق�ـــا ل�ـــ�امج املســـؤولية �جتماعيـــة اتجـــاه الب�ئـــة �ـــ�

 .و�و ما تحققھ الفرضية الفرعية الثالثة تحس�ن عالق��ا بالب�ئة

  :نتائج الدراسة

مــن خــالل دراســ�نا، وال�ــ� تناولــت ا��انــب النظــري للمســؤولية �جتماعيــة للمؤسســة وعالق��ــا بالبي�يــة، كمــا 

، تـــم الوصـــول إ�ـــ� النتـــائج  بمســـتغانم  )sonelgaz( الواقـــع والـــذي تمثـــل �ـــ� مؤسســـةقمنـــا بإســـقاط �ـــذا ا��انـــب ع�ـــ� 

  :التالية

  عت�ـــــ� املســـــؤولية �جتماعيـــــة للمؤسســـــة أداة فعالـــــة �ســـــتخدم�ا املؤسســـــة �قتصـــــادية مـــــن أجـــــل حمايـــــة�

 وترقية الب�ئة؛

   ســـا�م مؤسســـة�)sonelgaz(  بتطبيق�ـــا ل�ـــ�امج املســـؤولية �جتماعيـــة �ـــ� تحســـ�ن عالق��ـــا بالب�ئـــة و�ـــو مـــا

 تحققھ الفرضية الر�سية؛

 املسؤولية فقرات ع�� املبحوث�ن إلجابات ا��سابية املتوسطات أن إ�� الوصفي التحليل نتائج أظ�رت 

 اتفاق وجود ع�� الن�يجة �ذه وتفسر ،)3.99( بلغت حيث عالية �انت ا��تمع تجاهللمؤسسة ا �جتماعية

و�و ما حققتھ  ا��تمع اتجاه ودور�ا املؤسسة أ�داف ب�ن الرؤ�ة وضوح ع�� العينة أفراد ب�ن مقبول 

  الفرضية الفرعية �و��؛

 املسؤولية فقرات ع�� املبحوث�ن إلجابات ا��سابية املتوسطات أن إ�� الوصفي التحليل نتائج �ش�� 

 جدا كب�� اتفاق وجود ع�� الن�يجة �ذه وتفسر) 4.11( بلغت حيث عالية �انت الز�ائن تجاها �جتماعية

 وتقديم الز�ائن، �ش�اوي  ��تم حيث متم��ة ترا�ا خدمات للز�ائن تقدم ملؤسسةا أن  ع�� العينة أفراد ب�ن

 مسؤولية ل�ا املؤسسة أن �ع�� مما الز�ائن، مع طيبة عالقات بإقامة و��تم ا��دد، الوقت �� خدمات

  و�و ما حققتھ الفرضية الفرعية الثانية؛ ز�ائ��ا تجاها اجتماعية

 املسؤولية فقرات ع�� املبحوث�ن إلجابات ا��سابية املتوسطات إن إ�� الوصفي التحليل نتائج �ش�� 

 جدا كب�� اتفاق شبھ وجود ع�� الن�يجة �ذه وتفسر) 3.45( بلغ حيث مرتفعة �انت الب�ئة تجاها �جتماعية

 غ�� حديثة تقنيات استخدام خالل من الب�ئة، تجاها كب��ة مسؤولية ل�ا املؤسسة أن ع�� العينة أفراد ب�ن

  و�و ما حققتھ الفرضية الفرعية الثالث؛ املؤسسة دىل البي�� ا��س وجود وال��بة،أي وال�واء للماء ملوثة

 الدراسة توصلت  
ً
 أراء ب�ن معنو�ة داللة ذات اختالفات توجد ال  أنھ إ�� الفرضيات اختبار من انطالقا

  الب�ئة وترقية حماية �� مستغانمب )sonelgaz( ملؤسسة �جتماعية املسؤولية مسا�مة مدى حول  العينة

 .ا����ة سنوات الوظيفة، ا���س، ملتغ��ات �عزى   α≤0.05 معنو�ة مستوى  عند املستخدم�ن نظر وج�ة من

   :�ق��احات

  تمام بالز�ائن ومراعاة مشا�ل�م ووضع  املؤسسات املدروسة التأكيد ع�� أ�ميةي�ب�� ع�� مسؤو����

 ؛ الز�ائن �� أولو�ة املؤسسة

  دف ترقية ا��س �جتما�� ل�ل  اتجاه ا��تمع �جتماعية �ل��ام باملسؤوليةيجب ع�� إدارة املؤسسة��

 ؛�طراف الفاعلة �� املؤسسة 

  رأي النقابات العمالية �� ا��افظة ع�� الب�ئة و�من الصنا��؛ �ع�ن �عتبار�خذ ع�� إدارة املؤسسة 
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 مساعدة العمال ع�� ا��ضور إ�� امللتقيات والندوات العلمية �� مجال �من الصنا�� وحماية الب�ئة؛ 

  إجراء بحوث مستقبلية ل�شمل دراسة متغ��ات أخرى. 

   :البحث أفاق

  : املق��ح ومن مكملة أخرى  تتطلب دراسات املوضوع بجوانب ال�لية �حاطة أن ات�� البحث �ذا خالل من

 الدور ا��اس�� لقياس �داء البي�� و�جتما�� �� املؤسسة؛ 

 ،الب�ئة وا��اسبة املالية 

 ،املعاي�� الدولية ��ماية الب�ئة 

 مدى ال��ام املؤسسات ا��زائر�ة بتطبيق املسؤولية �جتماعية والبي�ية؛ 

 ا��اسبة  ع�� املسؤولية �جتماعية والبي�ية ودور�ا �� تحقيق التنمية املستدامة؛ 

 مدى إدراك املسؤولية �جتماعية من طرف املؤسسات �قتصادية با��زائر؛ 

 آليات إدماج البعد البي�� للمحاسبة ا��ضراء �� املؤسسات �قتصادية. 
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  .�ردن والتوز�ع، لل�شر املنا�� دار ،SPSS باستخدام �حصاء طرق  العتوم، شفيق .5

 .2008الغا��، �عمة عباس ا��فا��؛ قراءات �� الفكر �داري املعاصر، اليازوري، �ردن، طا�ر محسن  .6

ــ شارع امللك حس�ن مقابل  �ردن ـ عمان، 2015عبد النور أنمار جودت، �دارة البي�ية، الطبعة �و��  .7

 .2014، دار امجد لل�شر والتوز�ع ،مجمع الفحيص

تأث��ات البي�ية واملسؤولية �جتماعية للمشروع، الطبعة �و��، دمحم عباس بدوي، ا��اسبة عن ال .8

  .�2000سكندر�ة، دار ا��امعة ا��ديدة لل�شر، مصر 

دمحم عبد حس�ن الطا�ي، املسؤولية �جتماعية للشر�ات وأخالقيات �عمال، دار الثقافة لل�شر  .9

 .2016 عمان،الطبعة �و��، والتوز�ع،

  لتنفيذ�ا املطلو�ة و�جراءات املستدامة والتنمية للب�ئة املفا��� طار�  �نباري، ع�� دمحم .10
ً
 دوليا

،
ً
  .مج�ولة ال�شر سنة العراق، بابل جامعة املعمار�ة، ال�ندسة قسم تقر�ر، ومحليا

 
ُ
  :الرسائل ا��امعية: ثانيا

 تطبيقية دراسة �جتماعية للمسؤولية ا��زائر �� �عمال منظمات استجابة مدى تقييم و�يبة، مقدم .1

 وعلوم والتجار�ة �قتصادية العلوم �لية دكتورة، أطروحة ا��زائري، الغرب املؤسسات من عينة ع��

 .2013/2014 و�ران جامعة ال�سي��، علوم تخصص ال�سي��،

 
ً
 :�وراق البحثية: ثالثا

  مجلة �دارةالشمالية،  لإلسمنت العامة الشركة �� البي�ية الت�اليف تحليل عبد، ذياب أحسان .1

 .2008، 71، العدد و�قتصاد

�اجر عزي، رشيد سال��، ا��باية البي�ية عنصر مفتا�� ��ماية البي�ية فــــي ا��زائر، مجلة علوم  .2

 .2016، �33قتصاد وال�سي�� والتجارة، العدد

 ،2009 ،4العدد والدراسات، للبحوث الواحات مجلة العينة، نحوي، عا�شة مرابطي، عادل .3

الرازاق الفرح، ر�اض دمحم ال�ندراوي، مدى �فصاح عن عناصر املسؤولية �جتماعية للشر�ات  عبد .4

، ا��لة 2007/2008املسا�مة العامة، دراسة حالة الشر�ات الصناعية املدرجة �� بورصة عمان لعامي 

  .2011، �ردن، 2، العدد �7ردنية �� إدارة �عمال، ا��لد 

 اقتصاديةدمحم مسعودي، ا��باية البي�ية �أداة لتحقيق التنمية املستدامة �� ا��زائر، مجلة أبحاث  .5

 .2014وإدار�ة، العدد ا��امس عشر، جامعة أحمد درار�ة أدرار ـ ا��زائر، جون 
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دراسة (مر�م يوسف و�عيمة يحياوي، اس��اتجية تب�� املسؤولية البي�ية �� املؤسسة �قتصادية  .6

، مجلة �فاق للدراسات �قتصادية، العدد الثالث، جامعة باتنة �لية العلوم �قتصادية )يةميدان

 .01/09/2017والتجار�ة وعلوم ال�سي��، تار�خ ال�شر

نورا دمحم عماد الدين أنور، املسؤولية �جتماعية للشر�ات �� ظل �زمة �قتصادية العاملية، دراسة  .7

 .2010صري، مسابقة �بحاث السنو�ة، تطبيقية، مركز املدير�ن امل

حياة سعيد، عبد ا��ميد برحومة، مسا�مة �ل��ام باملسؤولية البي�ية �� تحقيق املواطنة البي�ية ��  .8

، 10، مجلة العلوم �قتصادية وال�سي�� والعلوم التجار�ة، العدد NCA Rouibaاملؤسسة �قتصادية حالة 

  .272، ص2017يلة، ا��زائر،، جامعة دمحم بوضياف املس18رقم 

عبد الرحمان العايب، مسا�مة إدماج متطلبات املسؤولية �جتماعية للشر�ات �� تطو�ر إدارة املوارد  .9

ال�شر�ة �� املؤسسات �قتصادية ا��زائر�ة، مجلة تنمية املوارد ال�شر�ة، العدد الثا�ي عشر، جامعة دمحم 

 .2016ا��زائر، جوان  2 مل�ن دباغ�ن سطيف

كمال قو�در، أدوات حماية الب�ئة با��ميات الطبيعية دراسة حالة حظ��ة ث�ية ا��د  .10

، �لية العلوم �قتصادية 01ب�سمسيلت،مجلة أبحاث ودراسات التنمية، الطبعة �و��، العدد رقم 

 .2014والعلوم التجار�ة وعلوم ال�سي��،جامعة ا��زائر، د�سم�� 

عن املسؤولية �جتماعية من منظور محاس��، مجلة الر�ادة دمحم طر���، إيمان يخلف، �فصاح  .11

  .5/2017 ، العدد03العمال، ا��لة  القتصاديات

 
ً
  :املداخالت: را�عا

 املعلومات جودة �عز�ز �� البي�ية الت�اليف محاسبة أسلوب استخدام وآخرون، عثما�ي أحس�ن .1

 �سمنت صناعة مؤسسات من لعينة ميدانية دراسة ا��زائر�ة �قتصادية للمؤسسات ا��اس�ية

 29-28 يومي املستدامة التنمية ظل �� البي�� والتدقيق ا��ضراء ا��اسبة �عنوان وط�� ملتقى با��زائر،

 .ال�سي�� وعلوم والتجار�ة �قتصادية العلوم �لية مستغانم، باد�س بن ا��ميد عبد جامعة ،2017نوفم��

 البي�� التلوث عن الناجم ا��طر إدارة �� البي�ية ا��اسبة دور  ،يح�� �اشم ز�اد رجب، إبرا�يم خليل .2

 والعلوم �قتصاد �لية املعرفة، واقتصاد ا��اطر إدارة، 07الدو�� السنوي  العل�� املؤتمر ع��ا، و�فصاح

  .2007أفر�ل 18 /16،، �ردنية الز�تونة جامعة �دار�ة،

 ب�ئة �� ا��ق ،02 الدو�� املؤتمر ا��زائر، حالة الصناعية املؤسسة �� البي�ية املسؤولية سا���، سفيان .3

 .2013 د�سم�� ب��وت، سليمة،

نصر الدين بن مسعود ودمحم كنوش، واقع أ�مية وقيمة املسؤولية �جتماعية �� املؤسسة �قتصادية  .4

مال املؤسسات الوطنية، امللتقى الدو�� الثالث حول منظمات �ع إحدىمع دراسة استطالعية ع�� 

 .15/02/2012- 14واملسؤولية �جتماعية، �لية العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم ال�سي��،جامعة �شار 

مقدم و�يبة و��ار �ش��، املسؤولية �جتماعية للمؤسسات �قتصادية من خالل تطبيق املواصفة  .5

  .للمسؤولية �جتماعية 26000الدولية إيزو 

املؤسسة �قتصادية ا��زائر�ة واملسؤولية البي�ية ب�ن ال�شر�ع والتطبيق، منية غر�بة، سفيان سا���،  .6

ات التنمية املستدامة نمداخلة ضمن فعاليات امللتقى الدو�� حول سلوك املؤسسة �قتصادية �� ظل ر�

 .2012نوفم��  21و10  والعدالة �جتماعية، جامعة قاصدي مرح، ورقلة، يومي
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�ة كما���، املسؤولية �جتماعية والبي�ية تجاه العامل�ن ـ دراسة حالة صفية بن �الل وخ��ة الصغ� .7

ا��اسبة ا��ضراء والتدقيق البي�� �� ظل التنمية  ، ملتقى وط�� حول )وحدة ورقلة( مؤسسة ليند غاز

املستدامة، �لية العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم ال�سي��، جامعة عبد ا��ميد بن باد�س مستغانم، 

 .2017د�سم��  13ـ 12

ملتقى وط�� ،  وآخرون، التأم�ن �أداة لدعم ا��وكمة البي�ية و تحقيق التنمية املستدامة طارق حمول  .8

، جامعة 2017نوفم�� 29 -28ظل التنمية املستدامة يومي  �عنوان ا��اسبة ا��ضراء والتدقيق البي�� ��

 .عبد ا��ميد بن باد�س مستغانم، �لية العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم ال�سي��

عبد الرزاق موالي ��ضر، حس�ن ش�ي��، أثر تب�� املسؤولية �جتماعية ع�� �داء املا�� للمؤسسات،  .9

   .2011قاصدي مر�اح، ورقلة، عة امللتقى الدو�� الثا�ي حول �داء املتم�� للمنظمات وا���ومات، جام

عمر عزاوي وآخرون، دوافع تب�� منظمات �عمال أ�عاد املسؤولية �جتماعية و�خالقية كمعيار  .10

لقياس �داء �جتما��، امللتقى الدو�� الثالث حول منظمات �عمال واملسؤولية �جتماعية، جامعة 

 .ال�سي���لية العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم  �شار،

أساسية ـ ، امللتقى  مفا�يمدمحم ��يلة، فعالية محاسبة املسؤولية �جتماعية �� منظمات �عمال ـ  .11

الدو�� الثالث منظمات �عمال واملسؤولية �جتماعية، �لية العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم ال�سي��، 

  .2012فيفري  15ـ  14جامعة �شار، 

ة �جتماعية وأخالقيات �دارة، منظمات �عمال واملسؤولية �جتماعية، مر�م بن جيمة، املسؤولي .12

  .2012، امللتقى الدو�� الثالث، �لية العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم ال�سي��، جامعة �شار

 
ً
  :�ن��نتمواقع : سا�عا

: ع�� املوقع  16/05/2018: التنمية، تار�خ �طالع استدامةجميلة ا��وزي، أ�مية ا��اسبة البي�ية ��  .1

htts://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/fr.  
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�ست�يان :)01(مل��ق ا  

  

  ا��م�ور�ة ا��زائر�ة الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العا�� والبحث العل��

  جامعة عبد ا��ميد بن باد�س مستغانم

  �لية العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم ال�سي��

  قسم العلوم املالية وا��اس�ية

  

  

  استمارة است�يان

��، يالستكمال متطلبات نيل ش�ادة ماس��  ا�ادي�� تخصص تدقيق ومراقبة ال�س�� إطار إعداد دراسة 

، أضع ب�ن أيديكم �ذا �ست�يان ألجل جمع "املسؤولية �جتماعية للمؤسسة وعالق��ا بالب�ئة " عنوان تحت 

  .املعلومات املطلو�ة

ضوع ثقة كب��ة لدينا، ف�لما كما أرجوا منكم �جابة ع�� �ل الفقرات بموضوعية فالتعب�� عن رأيكم مو 

، مع العلم أن �ذه املعلومات لن 
ً
�انت إجابتكم دقيقة �لما �ان طر�ق الوصول إ�� النتائج املرغو�ة س�ال

 ع�� �عاونكم(�ستخدم إال لغرض البحث العل��، 
ً
  ). وشكرا

  

  

  فوالن عبد الباسط: الطالب
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  املعلومات التعر�فية: ا��ور �ول 

  ذكر                                                                          أن��        :               أ ــ ا���س 

  :ب ــ  العمر

  سنة فما فوق  40سنة                             40إ��  30سنة                   من  30أقل من                        

  : العل��املؤ�ل ج ـــ 

  م��                           ثانوي                           ش�ادة جامعية                                     غ�� ذلكت�و�ن                                  

  :  د ـــ الوظيفة

 عون تحكم                                                      عون تنفيذي                              إطار                                           

    :ه ـــ ا����ة امل�نية

  سنوات فأك��     10سنوات                                     10إ��  05سنوات                               من  05أقل من                   
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  مدى مسا�مة املسؤولية �جتماعية للمؤسسة �� حماية وترقية الب�ئة   تحديد: ��ور الثا�يا

  �� ا��انة املناسبة) X(عالمة  �جابة ت�ون بوضع

  ال أتفق غ�� متأكد أتفق أتفق تماما  الفقرة الرقم
ً
 ال أتفق تماما

 
ً
 املسؤولية �جتماعية تجاه ا��تمع: أوال

      ؛وأ�داف�ا مع أ�داف وقيم ا��تمع املؤسسةتتوافق رسالة  1

      ؛بالتقليل من مش�لة البطالة با��تمع املؤسسة�سا�م  2

�� انجاز املشار�ع �ساسية للمجتمع و تقديم أسعار  املؤسسة�ساعد   3

 ؛مدعومة للز�ائن
       

 املسؤولية �جتماعية تجاه الز�ائن: ثانيا

      ؛�ش�اوي الز�ائن والعمل ع�� حل�ا بصورة عاجلة املؤسسة��تم  4

      ؛والز�ائن املؤسسةوضوح الشروط ال�� تحدد طبيعة العالقة ماب�ن  5

         ؛ب�نفيذ �تفاقيات امل��مة مع الز�ائن و�الوقت املناسب املؤسسةتل��م   6

         ؛عالقات طيبة مع الز�ائن بإقامة املؤسسة��تم   7

 املسؤولية �جتماعية تجاه الب�ئة: ثالثا

أساليب حديثة �� تصميم املنتجات بطر�قة �سا�م ��  املؤسسةت�بع  8

 ؛تقليل النفايات
     

�ش�ل  املؤسسة�عد حماية الب�ئة من أ�م مرتكزات قيم �دارة وثقافة  9

 ؛عام
     

مع ا���ات ذات العالقة �� ا��افظة ع�� نظافة  املؤسسة�سا�م  10

 ؛الب�ئة
     

تقنيات حديثة لتجنب مس�بات تلوث ال��بة واملاء  املؤسسة�ستخدم   11

  ؛وال�واء
         

         .خطة للطوارئ �� حال حدوث �وارث بي�ية املؤسسةلدى   12

         تدفع املؤسسة ضرائب بي�ية  13

         لدى املؤسسة شروط بي�ية إلزامية بال�سبة للمواد املستعملة �� �نتاج  14



 املالحق

96 
 

)ا���س، السن، املستوى العل�� وا����ة الوظيفة): (02(امل��ق   

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 41.2 41.2 41.2 14 ذكر

 100.0 58.8 58.8 20 انثى

Total 34 100.0 100.0  

 السن

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 5.9 5.9 5.9 2 30 من اقل

 29.4 23.5 23.5 8 40 الى 31

 100.0 70.6 70.6 24 فوق فما 41

Total 34 100.0 100.0  

 المستوىالعلمي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 11.8 11.8 11.8 4 مھني تكوین

 88.2 76.5 76.5 26 جامعیة شھادة

 100.0 11.8 11.8 4 ذلك غیر

Total 34 100.0 100.0  

 الخبرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.9 2.9 2.9 1 سنوات5 من اقل

 35.3 32.4 32.4 11 سنوات 10 الى 5 من

 100.0 64.7 64.7 22 فاكثر سنوات 10

Total 34 100.0 100.0  

 الوظیفة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 61.8 61.8 61.8 21 اطار

 85.3 23.5 23.5 8 تحكم عون

 100.0 14.7 14.7 5 تنفیذي عون

Total 34 100.0 100.0  

  ):03(امل��ق 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Rs 

N 34 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 3,85 

Std. Deviation ,384 

Most Extreme Differences 

Absolute ,094 

Positive ,074 

Negative -,094 

Kolmogorov-Smirnov Z ,545 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,928 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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 تجاه ا��تمعااملسؤولية �جتماعية ): 04(امل��ق 

Descriptive Statistics 

 N Mean  

 متوسط حسابي

Std. Deviation   انحراف معیاري 

 

 مع وأھدافھا المؤسسة رسالة تتوافق

 المجتمع؛ وقیم أھداف
34 3.6176 .69695 

 مشكلة من بالتقلیل المؤسسة تساھم

 بالمجتمع؛ البطالة
34 4.1176 .87956 

 المشاریع انجاز في المؤسسة تساعد

 أسعار تقدیم و للمجتمع األساسیة

 للزبائن؛ مدعومة

34 4.2353 .85489 

Valid N (listwise) 34   

تجاه الز�ائنااملسؤولية �جتماعية ): 05(امل��ق   

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 والعمل الزبائن بشكاوي المؤسسة تھتم

 عاجلة؛ بصورة حلھا على
34 4.4706 .66220 

 طبیعة تحدد التي الشروط وضوح

 والزبائن؛ المؤسسة مابین العالقة
34 4.1765 .86936 

 المبرمة االتفاقیات بتنفیذ المؤسسة تلتزم

 المناسب؛ وبالوقت الزبائن مع
34 3.6765 .91189 

 مع طیبة عالقات بإقامة المؤسسة تھتم

 الزبائن؛
34 4.1176 .53737 

Valid N (listwise) 34   

املسؤولية �جتماعية اتجاه الب�ئة :)06(امل��ق   

  

  

  

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 تصمیم في حدیثة أسالیب المؤسسة تتبع

 تقلیل في تساھم بطریقة المنتجات

 النفایات؛

34 3.1765 1.16698 

 قیم مرتكزات أھم من البیئة حمایة تعد

 عام؛ بشكل المؤسسة وثقافة اإلدارة
34 3.3824 .95393 

 العالقة ذات الجھات مع المؤسسة تساھم

 البیئة؛ نظافة على المحافظة في
34 3.6765 1.03633 

 لتجنب حدیثة تقنیات المؤسسة تستخدم

 والھواء؛ والماء التربة تلوث مسببات
34 3.4412 .99060 

 حال في للطوارئ خطة المؤسسة لدى

 .بیئیة كوارث حدوث
34 3.8235 1.21781 

 94454. 3.3235 34 بیئیة ضرائب المؤسسة تدفع

 إلزامیة بیئیة شروط المؤسسة لدى

 االنتاج في المستعملة للمواد بالنسبة
34 3.2941 1.16851 

Valid N (listwise) 34   
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تجاه ا��تمعااملسؤولية �جتماعية ): 07(امل��ق   

One-Sample Statistics  

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

RS01 34 3,99 ,529 ,091 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

RS01 10,924 33 ,000 ,990 ,81 1,17 

تجاه الز�ائنااملسؤولية �جتماعية ): 08(��ق امل  

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

RS02 34 4,11 ,474 ,081 

One-Sample Test 

 Test Value = 3  

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

RS02 13,673 33 ,000 1,110  ,95 1,28 

املسؤولية �جتماعية اتجاه الب�ئة): 09(امل��ق   

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

RS03 34 3,45 ,611 ,105 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

RS03 4,251 33 ,000 ,445 ,23 ,66 

الفرضية الرئ�سية): 10(امل��ق   

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

RS013 34 3,85 ,384 ,066 

One-Sample Test 

 Test Value = 3  

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

RS013 12,900 33 ,000 ,849 ,71 ,98 

  



 

 امللخص



 

 :امللخص

العالقة املوجودة بين املسؤولية الاجتماعية  والبيئية للمؤسسة، وإلى إبراز  بيان إلى الدراسة هذه تهدف

، ومن أجل تبين ذلك تم الاعتماد على البيئة وترقية حماية في للمؤسسة الاجتماعية املسؤولية مساهمة مدى

ألادبيات املتعلقة بمتغيري الدراسة وتحليل محتوى  املنهج الوصفي واملنهج التحليل من خالل معاينة معاينة

نذكر منها استخدام بعض ألادوات إلاحصائية،  عن طريقفرضيات الالتحقق من صحة و  الدراسة امليدانية

املتوسطات الحسابية  والانحرافات املعيارية، التكرارات )، وبالتفصيل (02ذو إلاصدار  SPSS)البرنامج إلاحصائي 

واختبار  ، اختبار ألف كرونباخللعينة إلاحصائية T Testة، اختبار التوزيع الطبيعي واختبار والنسب املئوي

 .(.الانحدار البسيط

 خالل من والاجتماعية البيئية باملسؤولية الدراسة محل املؤسسة تحلي مدى إبراز إلى الدراسة هدفت كما

أن عالقات املؤسسة  إلى الدراسة خلصت وقد, الدراسة محل (sonelgaz) مؤسسة على النظري  الجانب إسقاط

 تعتمد على ما يمكن أن تقدمه من برامج فعلية لفائدة جمهورها وذلك بتبني املسؤولية الاجتماعية للمؤسسة

 .وترقية الحس الاجتماعي لكل ألاطراف الفاعلة

 .املسؤولية الاجتماعية، حماية البيئة، املؤسسة، ترقية البيئة :الكلمات املفتاحية

 

Résumé: 

L’objectif de cette étude est d'expliquer la relation entre la responsabilité sociale et 

environnementale de l’entreprise et  mettre en évidence la contribution de la responsabilité sociale 

de l’entreprise dans la protection et la promotion de l'environnement. Pour la validation  des 

hypothèses , nous avons uilisé certains outils statistiques, notamment le programme statistique 

(SPSS version 20), en utilisant  les moyennes arithmétiques, écarts-types, les frequences, 

pourcentages et le test de distribution naturelle et test T, Analyse statistique, test de A. Kronbach et 

test de régression simple( 

L'étude vise égaement la mise en évidence l'importance de l'analyse des enterprises dans 

l'étude de la responsabilité environnementale et sociale sans aborder le côté théorique de la 

Fondation (Sonelgaz) à l'étude pour arriver à la conclusion que les relations de l’entrerpise 

dépendent de ce qu'ils peuvent offrir des programmes réels au profit de la société en adoptant la 

responsabilité sociale de l’entreprise et la  promotion Sens social de tous les acteurs. 

Mots-clés: responsabilité sociale, protection de l'environnement, entreprise promotion de 

l'environnement. 

 

 


