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Abstract:

This research aims to highlight the importance of adopting the culture of corporate Social
Responsibility. The conviction of corporate members, especially the top management, contributes to
the diffusion of awareness of social responsibility and adoption of Sustainable Development
principles for all members of the company including other stakeholders. The Sustainable
Development, with its multiple aspects, is especially important for the corporation, more than any
other stakeholder. This necessitates  the creation of a Sustainable Corporation that seeks to achieve
the balance between economic prosperity, social integrity and environmental responsibility.
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:ملخص
و باخلصوص اإلطارات منها يسِهم يف نشر الوعي يسعى هذا البحث إىل إبراز أمهية تبين املؤسسات لثقافة مسؤولة اجتماعياً، فقناعة أفراد املؤسسة

فالتنمية املستدامة مع تعدد جوانبها ختص . تدامة لدى مجيع أفراد املؤسسة و يتعدى إىل أصحاب املصاحل األخرىباملسؤولية االجتماعية وتبين مبادئ التنمية املس
اليوم املؤسسة أكثر من غريها من أصحاب املصاحل، األمر الذي يستوجب بناء مؤسسة مستدامة تسعى إىل حتقيق التوازن بني االزدهار االقتصادي، الرفاهية 

.سؤولية البيئيةاالجتماعية وامل
: الكلمات املفتاحية

.املسؤولية االجتماعية للمؤسسة، التنمية املستدامة، املؤسسة املستدامة

:مقدمة 

فهوم املسؤولية االجتماعية واالجتماعية ونظرا ألمهية االتصاالت، فإن ميف إطار االقتصاد العاملي، والوعي أكثر وضوحا حنو القضايا البيئية
و ببساطة فالسعي إىل حتقيق االستدامة يتطلب االعتراف بعدد من . أضحت ضرورة بالنسبة للمؤسسات وشرط أساسي لتحقيق التنمية املستدامة

احلفاظ على (اعتبارات جوهرية املسؤوليات اإلضافية  ألصحاب املصاحل مع املؤسسة و اليت على رأسها البيئة و اتمع،  وهي مسؤوليات ترجع إىل  
الطبيعة جيب أن تعترب كموضوع اهتمام وليس ككائن لالستخدام (، فضالً عن املسؤوليات األخالقية )الطبيعة هو شرط البقاء على قيد احلياة للبشرية

جيب  أن يكون  طوعيا و يتولّد عن قناعة، فال و يف هذا الصدد جيب التأكيد على أمر هام  وهو أن التزام املؤسسة جتاه اتمع و البيئة). واإلقامة
تكوين ثقافة " و ضع آليات  و أنظمة لرقابة املؤسسات  و توجيهها و هو ما يطلق عليه حبوكَمة املؤسسات؛ بل جيب العمل على يقتصر األمر على

".تقوم على تعزيز االهتمامات االجتماعية والبيئية

، األمر الذي يستوجب تواجد اقتناع لدى ث يف حماولة نشر الوعي البيئي وحماولة خلق ثقافة مسئولة اجتماعياًلذلك تتجلى أمهية هذا البح
حالة ذهنية ''مجيع األفراد يف املؤسسة ولدى مجيع أصحاب املصاحل مبسؤوليتها حول اآلثار املترتبة عن أنشطتها، وهو ما جيعل من القضايا البيئية 

State of mind ''ِل اجلميعجيب تيها من ِقبو اجلدير بالذكر هنا أن املفاهيم ذات الصلة بالتنمية املستدامة و املسؤولية االجتماعية للمؤسسات،بن
بني يف الفترة مل تعن بالدراسة إالّ بوترية بطيئة، كما أن املقاالت املركّزة على هذين املفهومني األساسيني جندها حمدودة جداًوأنهاحديثة جداً

general management; functional areas; international(حىت يف االت الدولية الرائدة يف العاملوذلك1990-2008
business; and specialised journals (وهو ما يقرره العديد من الباحثني .(Kolk et Tulder, 2010)

ادئ املسؤولية االجتماعية قصد حتقيق مطالب التنمية املستدامة، و على أساس ذلك فإن ومما سبق يتضح جليا أمهية تبين أفراد املنظمة ملب
ما مدى تبين املؤسسة حمل الدراسة ملبادئ املسؤولية االجتماعية قصد حتقيق : اإلشكالية الرئيسة اليت حناول اإلجابة عنها من خالل هذا البحث هي

.مطالب التنمية املستدامة؟

ت االستطالعية واخللفية النظرية املتعلقة مبوضوع البحث وكإجابة أولية عن اإلشكالية املطروحة، فإن فرضية الدراسة ويف ضوء الدراسا
.داخل الشركةو بيئياًيتوقف حتقيق مطالب التنمية املستدامة على مدى نشر ثقافة مسئولة أخالقياً: هي كاآليت
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:املبحث األول
لتنمية املستدامةمفهوم املسؤولية االجتماعية و ا

):-Corporate Social Responsibility-CSR(مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسة : املطلب األول

يف حني أن النقاش حول املسؤولية االجتماعية ملؤسسة قد تكون جديدة نسبيا يف أوروبا، فإن األدبيات االقتصادية و اإلدارية لشمال 
وبالنسبة إىل العديد (Acquier et Aggeri, 2007)  ا اجلدل يف الواليات املتحدة منذ أوائل القرن التاسع عشرأمريكا  تشهد على تواجد هذ

Social Responsibilities"الذي هو حتت عنوانHoward R. Bowenمن املؤلفني فإن الكتاب املنظِّر هلذا املفهوم هو لالقتصادي  
of the Businessman "تمع، الذي حيدد خطابا جمموعة من االلتزامات على افهم على أاملدراء حول املسؤولية االجتماعية، اليت ت

نقطة مثرية لالهتمام يف و،"أصحاب املصاحل"و األخذ بعني االعتبار trusteeshipالوصاية ، stewardshipاإلشراف تتمحور حول مفاهيم 
.القية كأساس للمسؤولية االجتماعية للمؤسساتأمهية االعتبارات األخوهي إبرازBowenمقاربة 

Business"أخالقيات األعمال  قاً للنهج األخالقي الذي يعرف بــوففيجب على املؤسسة أن تتصرف بطريقة مسؤولة اجتماعياً
ethics'' ( Galavielle, 2002) ،يات املتحدة ، واليت انعكست فحركة املسؤولية االجتماعية القائمة على األخالق ترجع جذورها إىل الوال

من األخالقيات (تدرجييا على مبدأ السلوك األخالقي لألعمال لشخصية املدير و اليت تطورت إىل وضع حيز التنفيذ لقواعد مشتركة تؤطِّر األعمال 
)Nicolas et  Rousseau, 2008). (يف العمل حنو أخالقيات األعمال

Corporateؤسسة املواطنةامل''وهو ما أدى إىل ظهور مفهوم  Citizenship '' أنشطة " الذي يقوم حول فكرة أساسية مفادها أن
(Galavielle, 2002) ". املؤسسة تكون بالضرورة ضمن اتمع، وهي أحد األطراف ذات العالقة يف املدينة أو اتمع الذي تنشط فيه

التعويضات االجتماعية، الدعم يف احلصول على سكن، الدعم ( جتماعية للموظف وهذا التيار هو الذي أدى إىل ظهور أنظمة احلماية اال
هذا املنطق  من خالل حظر  نعكس مفهوم، واهلدف من وراء هذا كله هو جذب املوظفني إىل صناعة و حتقيق االستقرار هلم ، وي...)يف التدريس

(Galavielle, 2002) .لغ للبيئةاستغالل عمالة األطفال واستقرار املوظفني مع إعارة اهتمام با

باملسؤولية ''ولكن ال ميكن أن يتحقّق ذلك إالّ من خالل إدراج إستراتيجية املسؤولية االجتماعية ضمن املوارد البشرية أو ما يعرف 
امل األساسي يف وضع إستراتيجية ألن العالبشري للمؤسسة على املدى البعيد؛ رأس املال على احلفاظ، و اليت دف إىل ''الداخليةاالجتماعية 

تثقيفهم و إشراكهم يف هذا التوجه حىت يتمكّنوا ، سوءا كانت اإلستراتيجية جتارية أو بيئية، فمن الضروري جداً"املوظفني"املؤسسة حيز التنفيذ هم 
. من إدراجها ضمن نشاطام اليومية و املسامهة يف إجناحها

بيئة اجلديدة، و ارتفاع نسبة املنادين بضرورة احلفاظ على البيئة خاصة املنظمات الغري حكومية لعدم االستقرار وتعقيد الونظراً
(ONG) ،قامت العديد من املؤسسات إىل إعادة النظر يف اآلثار املترتبة على أنشطتها، حيث يذكر(Ackerman et Bauer, 1976) أنه

، و ضمن هذا السياق وِلد تيار "أداءها االجتماعي خالل اإلثنا عشر شهرا الفارط"قامت أغلبية املؤسسات الضخمة مبراجعة 1973يف عام 
"Corporate Social Responsiveness" اليت وجد قاعدته يف مشروع حبث طُِور من طرف كلية إدارة األعمال يف جامعة هارفارد يف

Raymond ، حتت سلطة 1971عام  A. Bauerوالذي قام حول العديد من  1974و 1972ي حيث طور هذا الربنامج بني عام ،
(Acquier et Aggeri, 2007) .من كربيات الشركات40دراسة حاالت والعديد من املقابالت مع املديرين التنفيذيني يف أكثر من 

»«ومصطلح االستجابة االجتماعية للشركات  Corporate Social Responsiveness يشري إىل مدى قدرة الشركات
.ملتعددة الوحدات على إدارة التغيري و جتديد منط عملها بصفة منتظمةا

املفهوم الذي يشري إىل االندماج الطوعي من قبل املؤسسات لالهتمامات '' املسؤولية االجتماعية للمؤسسات بأنهمفهوموقد مت تعريف
Commission des)  . ''و اخلارجيف الداخلقات مع أصحاب املصلحةاالجتماعية والبيئية خالل القيام بأنشطتها التجارية و االهتمام بالعال

Communautés européennes, 2006) ، د أن تكون املؤسسة مسؤولة اجتماعياً" وحسب اللّجنة األوربيةال يعين فقط التطبيق اجلي
"لرأس املال البشري، البيئة والعالقات مع أصحاب املصلحةللمتطلبات القانونية ولكن جيب أيضا الذهاب إىل أبعد من ذلك و االستثمار أكثر يف ا

(Reynaud, 2007) .
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اليت تفرضها االلتزامات د األدىن للمتطلبات القانونية وتتجاوز احل"اجتماعيا عندما مسؤوالًو بالتايل فتكون املؤسسات تنتهج سلوكاً
لذلك فمن اجلدير بالذكر هنا أن عبارة املسؤولية االجتماعية . (Alain, 2010) "ب لتلبية االحتياجات اتمعية الذهااالتفاقات اجلماعية و

للمؤسسة جندها تقتصر يف دالالا اللفظية على اجلانب االجتماعي فحسب، لذلك ينوه الباحثني على ضرورة الفهم اجلديد هلذا املصطلح حيث ال 
. و بيئية للمؤسسةفهي مسؤولية اجتماعية، اقتصاديةاجلانب االجتماعي، االقتصادي و البيئي: يتعدى إىل ثالثة جوانبيقتصر على جانب واحد بل 

(Bouyoud, 2010)

ي و يتولّد عن قناعة، فال يكفو يف هذا الصدد جيب التأكيد على أمر هام وهو أن التزام املؤسسة جتاه اتمع و البيئة جيب أن يكون طوعياً
تكوين ثقافة تقوم على تعزيز " و توجيهها وهو ما يطلق عليه حبوكَمة املؤسسات؛ بل جيب العمل على و ضع آليات و أنظمة لرقابة املؤسسات

:نذكرمن جانب املسؤولية االجتماعية ومن بني الشركات األعلى تقييماً، "، فضالً عن االهتمامات االقتصاديةاالهتمامات االجتماعية والبيئية

 Microsoft, Johnson & Johnson, 3M, Google, Coca-Cola, GeneralMills, UPS, Sony, Procter &
Gamble. (Kotler et Keller, 2012)

.و ميكن عرض جوانب اإلدارة اإلستراتيجية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسة يف الشكل املوايل

.جية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسةاجلوانب الثالثة لإلدارة اإلستراتي: العنوان

اقتصادي                                 اجتماعي 
Source: Bouyoud, Floriane (2010), Le management stratégique de la responsabilité sociale des entreprises,
thèse de doctorat, p 275.

:مفهوم التنمية املستدامة: املطلب الثاين
-Sustainable Development -SD)التنمية املستدامةمفهوم-1 قد مت تعريفها من طرف: (

التنمية اليت تليب احتياجات األجيال احلاضرة من دون " و التنمية بأاطرف اللّجنة العاملية للبيئةمن 1987الذي نشر  عام  Brundtlandتقرير 
(Persais, 2004)". املساس بقدرة األجيال الالحقة على تلبية احتياجاا

Pesqueux) الفساد البيئيوقد ظهر مفهوم التنمية املستدامة مؤخرا يف جمال العلوم االجتماعية يف عشرية السبعينات مع الوعي ب 2012)
السعي لتحقيق التنمية املستدامة يتطلب بالتايل التساؤل حول أمناط اإلنتاج واالستهالك اليت تسمح باحملافظة على املوارد الطبيعية يف مستوى قابل ف

غري احلكومية على اختاذ إجراءات لتعزيز دولة فضال عن  العديد من املمثلني للمنظمات173، وافقت)1992سبتمرب(ففي قمة ريو، لالستخدام
.(Miled, 2010) التنمية املستدامة 

(Pesqueux, 2012).املواطننيوسسة أكثر منه الدولة، املستهلكنيو التنمية املستدامة مع تعدد جوانبها،  تخص اليوم  املؤ
وتكرارها ميكن أن يتسبب إىل حد كبري يف خطر (management issue) فالتنمية املستدامة املوجهة للمنظمة متيل إىل بعد ذو مشكلة إدارية  

من ِقبل 2006لبعدها السياسي على النطاق الواسع، فاالحتباس احلراري الناجم عن النشاط االقتصادي سجِّل رمسيا يف أواخر سنةاستدامتها نظراً
Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du)جمموعة اخلرباء احلكوميني الدوليني املعنية بتغري املناخ

Climat GIEC).(Pesqueux, 2012)

بيئي
اإلدارة اإلستراتيجية

للمسؤولية االجتماعية
للمؤسسة
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فمنذ بداية التسعينات و الضغوطات تزداد على املؤسسات لتأخذ مبزيد من االعتبار األبعاد البيئية و االجتماعية يف قراراا اإلستراتيجية و 
فإن هاجس خلق القيمة و الرحبية للمسامهني على املدى القصري يغِفلُ اآلثار املترتبة عن سلوكهم على يف إدارا بصفة عامة،  و يف كثري من األحيان

(Rémillard et Wolff, 2009).أصحاب املصلحة
يات تنظيمية، هذه املطالب اجلديدة املتزايدة على مسؤولية املؤسسات حول آثار أنشطتها و التنمية االقتصادية املستدامة جيب أن ترافقها آل

الل وضع آليات حلوكمة املؤسسات وذلك من خ. مبا يف ذلك قواعد و اتفاقيات و معايري  مناسبة للممارسات التسيريية املُوجِّهة لسلوكات املدراء
نية خلق القيمة يف أحسن و أصحاب املصلحة اآلخرين على حنٍو  يعزز إمكاأصحاب املصلحة اآلخرين تنص على انضباط، مراقبة و تشجيع املدراءو

ألنه من وجهة نظر حتليلية فإن تأثري حقيقي على اال اإلنتاجي،و هذه القواعد تكسب شرعيتها بني مجيع أصحاب املصلحة و حتصل على ،األحوال
اً اجتماعية جديدة من املرجح أن األطراف ذات املصلحة تتكون من جمموعة عوامل تقوم على الدفاع على مصاحلها و ال تسعى إىل مشروع ينشئ ِقيم

كما أن أصحاب املصلحة ال تسعى إىل التساؤل حول مسار االبتكار يف املؤسسة، فوفقا لنظرية أصحاب املصلحة فإن تعيد تصنيف عالقتها باملؤسسة،
نشاط اإلبداعي من خالل التمثيل األطراف ذات املصلحة اعتمادا على نفوذها تستنفذ كل موارد وثروات املؤسسة، وبذلك تكون قد أمهلت ال

األساسي ألخالق و سياسة املؤسسة، مع كوا ال تتساءل عن آليات تكوين الثروة، و ال عن مسار االبتكار و ال عن إعادة التموقع اإلستراتيجي 
جديدة مسؤولة توجِّه سلوكات املؤسسات " قيةاتفا"فعلى هذا النحو، فالتنمية املستدامة تظهر كـ. للمؤسسة و اليت هي مرتبطة بنهج التنمية املستدامة

(? Acquier, 2009) .من وجهة نظر خلق القيمة على املدى البعيد
وهو ما مت تأكيده '' منصبة أكثر على حتقيق النمو االقتصادي ويف الوقت نفسه منوا اجتماعيا و بيئياً مستداماً'' فشواغل التنمية املستدامة 

(Kolk et Tulder, 2010) رين عاما من طرف جلنة وإيضاحه قبل أكثر من عش Brundtland.
:وميكن توضيح اجلوانب املتعددة للتنمية املستدامة يف الشكل املوايل

.التفاعل البيئي، االقتصادي و االجتماعي: العنوان

Source : MILED, Nadia (2010) « L’éco-conception: une opportunité d’innovation dans le respect de la nature »,
Actes  du Congrès  des   ‘‘ réalités et prospectives du développement durable ’’, 28-29 Octobre, 2ème Université,
Clermont,  p 214.

بني السعي وراء " خاسر-رابح"إنَّ املقاربة اليت كانت مهيمنة قبل التسعينيات من القرن املنصرم هي مقاربة : لتنمية املستدامة و امليزة التنافسيةا-2

-رابح(واليت عادة ما تدعى ثانيةو التكاليف الناجتة عنها تظهر االستجابة للقيود البيئية كتهديدات للفعالية، أما املقاربة الاألهداف االقتصادية و البيئية،

Chassé et (.،فهي تقوم على العكس متاما من األوىل أي أن تقوم على العالقة املطردة و املوجبة بني األعمال و البيئة«win-win ») رابح

Boiral, 2009(

مؤسسة، كما تتقدم يف آن واحد أن سياسات وممارسات التنمية املستدامة تزيد القدرة التنافسية للKramer وPorter ويعترب 
وهذه الوجهة غالبا ما ترتبط بفرضية.(Bouglet et al., 2012)األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف اتمعات اليت تعمل فيها التنمية املستدامة 

‘‘ M. Porter ’’ه يولد جهودا لالبتكار و  حتسني اإلنتاجية و اليت تدعم االستثمارات اخلضراء ألنّ هلا تأثريا على األداء االقتصادي خاصة و أن
ففي منطق التنمية املستدامة، فالغاية االقتصادية للمؤسسة ليست ). (? Reynaud, 2004 . هو ما جيعل املؤسسات أكثر تنافسية و أكثر أداءاً

راف بعدد من املسؤوليات اإلضافية، وهي و ببساطة السعي إىل حتقيق االستدامة يتطلب االعتبل،)Persais)2001aوذلك حسب على احملك

البـيئة

اتمع
املساواةاالقتصاد

صاحلة للعيشقابلة للنجاح
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الطبيعة جيب (، فضال عن املسؤوليات األخالقية )احلفاظ على الطبيعة هو شرط البقاء على قيد احلياة للبشرية(مسؤوليات ترجع إىل اعتبارات جوهرية 
(Persais, 2004) ). أن تعترب كموضوع اهتمام وليس ككائن لالستخدام واإلقامة

créatifs''ده يف ثقافة العديد من الدول املتطورة اليت متتلك ما يعرف بالثقافة اإلبداعيةوهذا الوعي جن culturels'' ،ا و يقصد :
جمموعة أفراد لديهم وعي اجتماعي راق وميلكون نظرة شاملة حول املواضيع و يربطوا مع نقاط التواصل باتمع للحصول على رفاهية أسرهم  

Communication de la)(Pire-Lechalard, Bartikowsky et  Hoorebeke, 2010)) كلمة من معىنبكل ما حتمله ال(
Commission Européenne, 2007 ?)(

:و ميكن تلخيص ما سبق يف الشكل املوايل
.مسامهات التنمية املستدامة يف املؤسسة: العنوان

         Intégration dans des fonds éthiques/ Accès au marché des capitaux

Diminution Sécurité             Sécurité       Epuisement  Egalité  Bonne  Respect des droits
de la pollution des installations des produits    ressources  de traitement   condition de travail     de l’homme

-Diminution des coûts directs (diminution du  - Diminution de probabilité gaspillage)
                        d ’occurrence d ’événements

                                                                                                                 spectaculaires (grèves, boycotts)
- Diminution des risques d ’accidents et juridiques -Augmentation de la motivation des employés -
Image /Gain de parts de marché
- Opportunité de création de nouveaux produits -Facilité de recrutement de cadres

Source : REYNAUD, Emmanuelle (2004 ?), « DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENTREPRISE : VERS UNE
RELATION SYMBIOTIQUE ? », UFR Sciences Economiques, Université de Caen, p 10.

:املبحث الثاين
املؤسسة املستدامة

:(-Corporate Sustainability -CS)مفهوم املؤسسة املستدامة  : ولاملطلب األ
تشري االستدامة إىل أن مسؤولية املؤسسة ال تقتصر فقط جتاه مسامهيها أخذا بعني االعتبار اجلوانب االقتصادية، البيئية واالجتماعية، ولكن 

فالتنمية املستدامة تبحث عن كيفية إمكانية تلبية احتياجات اجليل . اه األجيال املقبلةتشري أيضا إىل مسؤوليتها جتاه اإلنسانية ككل، أي جتاه البيئة وجت
Büchner)احلايل بطرق ليست فقط قابلة للحياة اقتصاديا وسليمة بيئيا وعادلة اجتماعيا، بل و تسمح أيضا لألجيال القادمة أن تفعل الشيء نفسه

et al., 2012).

، و اليت ميكن تعريفها بأا تلك (-Corporate Sustainability -CS) ''املؤسسة املستدامة'' موهو ما أدى إىل ظهور مفهو
،       (Büchner et al., 2012)''تلبية احتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاا اخلاصة''املؤسسة اليت تسعى إىل

Performance économique

Performance
sociale

Performance
environnementale
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ة إىل خلق قيمة لكل من املستهلك واملوظف، من خالل دمج كل بعد من أبعاد األعمال التجارية مع البيئة حيث تسعى االستدامة املؤسساتي
).Saxena & Kohli, 2012(االجتماعية، الثقافية، االقتصادية والطبيعية طوال احلياة 

االستدامة '' ة االجتماعية تتجلى يف مصطلح إنَّ التسمية األكثر دقة لوصف حماولة تنفيذ وجهة التنمية املستدامة من منظور املسؤولي
، حيث يرى أنه جيب أن (P. Drucker)بيتر دراكروهو ما يؤكده أب اإلدارة احلديثة، (Kleine & Von Hauff, 2009)''املؤسساتية 

,Phillips)''نسان احلديث واتمع احلديثقلق على جودة احلياة، وهذا بالنسبة للبيئة املادية، البشرية و االجتماعية لإل... ''يكون لدى املؤسسة 
2006) .

الذي يقيس أداء املؤسسة ليس من خالل )-Triple Bottom Line -3Ps(''الركائز الثالث''وبالتايل فاالستدامة مرتبطة مبفهوم 
ن خالل الوجهة البيئية و االجتماعية كذلك، فمفهوم الركائز الثالث مرادف لألشخاص، الكوكب و الربحالوجهة االقتصادية و املالية فحسب؛ بل م

)People, Planet, and Profit ((Persons, 2012).حيث ميثِّل األشخاص الركيزة االجتماعية(Social Bottom Line) و ،
(Economic Bottom Line)و أخرياً ميثِّل الربح الركيزة االقتصادية ،(Ecological Bottom Line)ميثِّل الكوكب الركيزة البيئية 
(Pirnea et al., 2011).

كمنظمة تبحث يف نفس الوقت على زيادة األداء االقتصادي، واخنفاض األضرار " وميكن تعريف املؤسسة املستدامة الناجتة عن هذا التوجه 
(Persais, 2004) ".البيئية ومزيد من العدالة االجتماعية 

خلق القيمة املشتركة ''بإبراز ضرورة سعي املنظمة حنو حتقيق مفهوم KramerوPorterو يف ضوء هذا التوجه قام كُالًّ من
Creating Shared Value '' حتديد وتوسيع العالقة بني التقدم االجتماعي واالقتصادي معاً،  و ذلك من خالل إتباع '' الذي يركّز على

مارسات التشغيلية اليت تعزز القدرة التنافسية للمؤسسة، أين تتقدم يف آن واحد األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف اتمعات اليت السياسات وامل
).,Porter et Kramer 2011('' تنشط من خالهلا املنظمة 

لعوامل البيئية على املؤسسة و تأثري املؤسسة على البيئة يركِّز على حد سواء على تأثري اوعلى أساس ما سبق يتضح أن مفهوم املؤسسة املستدامة

(Pirnea et al., 2011) .

:أمهية بناء مؤسسة مستدامة: املطلب الثاين
أدى إىل هدف مماثل يسعى إىل حتقيق ) CS(ومفهوم االستدامة املؤسساتية )CSR(إن تطور مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسة 

وبذلك ميكن فهم التنمية املستدامة كمحرك ، (Katrinli et al., 2011)االقتصادي والرفاهية االجتماعية واملسؤولية البيئية التوازن بني االزدهار 
فاملسؤولية االجتماعية للمؤسسة هو إدراج طوعي ، (Bouglet et al., 2012)للنمو، مما جيعل املصاحل االقتصادية، االجتماعية والبيئية متوافقة 

. (Fontaine, 2013)األشخاص، الكوكب والربح : تعظيم قيمة الركائز الثالثوعامة يف صنع القرارات للمؤسسة، للمصلحة ال

حيث تشري اإلدارة البيئية إىل مسار متني و مستمر من طرف القرارات اإلدارية، واليت يتم من خالهلا مراقبة أنشطة املنظمة وجعل الربامج 

و الذي يتجلى يف مفهوم املؤسسة املستدامة الذي يركِّز على حد ،(Chen, 2013)لحد من اآلثار السلبية على البيئةأخذ املبادرة لأكثر مالئمة، و

.سواء على تأثري العوامل البيئية على املؤسسة و تأثري املؤسسة على البيئة

من الداخل إىل ''ى حد سواء، فالنظر من الداخل ومن اخلارج علبأنه يتعني على الشركات النظرReinhartوPorterويعتقد

يظِهر كيفية تأثري التغري التنظيمي للمناخ على بيئة األعمال والذي تتنافس '' من اخلارج إىل الداخل''حيدد تأثري املؤسسة  على املناخ، والنظر '' اخلارج

إىل أن تأثري املنظمة على ) Hart)Hart, 1997امة يشريو لتحقيق اإلدارة اإلستراتيجية املستد.(Pirnea et al., 2011)املؤسسة من خالله 

).Borland, 2009(البيئة يف املستقبل جيب أن يكون إجيابيا، وإذا مل يكن إجيابيا ففي أسوأ األحوال جيب أن يكون حمايدا

مع، من خالل قدرة املؤسسة على فاملؤسسات املستدامة تقوم بتشكيل اإلستراتيجية العامة بشكل متبادل بني احتياجات املؤسسة وات

حتقيق أهداف أعماهلا وزيادة قيمة حقوق املسامهني على املدى البعيد من خالل دمج الفرص االقتصادية، البيئية واالجتماعية يف استراتيجيات أعماهلا 

(Tu et al., 2013).



            Science Reflection (SR)  Vol2, No1, February, 2017

            www.sciencereflection.com                                 Global Journal of Economic and Business

30 | P a g e                                      w w w . S c i e n c e R e f l e c t i o n . c o m

 ِرفتععلى املدى القصري   و األهداف االجتماعية أو البيئية، ولكن تركز باملفاضلة بني الرحبية'' وهو ما يسمح خبلق قيمة مشتركة و اليت ت
.            (Fontaine, 2013)'' أكثر على الفرص املتاحة للميزة التنافسية من خالل بناء اقتراح القيمة االجتماعية يف استراتيجية املؤسسة 

- Air Algérie - دراسة حالة شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية: املبحث الثالث

:االستبيان:املطلب الثالث
:طريقة إعداد االستبيان: أوالً

وِمن ثَم قمنا بتوزيع 2.وآخرونDURIFودراسة  1وآخرون،Chenقمنا بإعداد أسئلة االستبيان انطالقا من دراسة كل من 
95، حيث بلغ عدد االستمارات اليت تعد صاحلة إلجراء املعاجلة Air Algérieاخلطوط اجلوية اجلزائريةوموظفي، االستمارات على إطارات

. استمارة
وقد تط اخلمسة ملقياس قياس كل بند من بنود االستبيان من خالل النقامLikert)1 : ،3ال أوافق إىل حد ما، : 2ال أوافق بشدة :

.ملعاجلة املعطيات و التوصل إىل نتائج الدراسة14إصدار رقم Stata، كما اعتمدنا على برنامج)أوافق بشدة: 5أوافق إىل  حد ما، : 4حمايد، 
على إطارات و موظفي الشركة حمل الدراسة، مث قمنا ستبيان، قمنا بتوزيع االستماراتقصد التأكد من موثوقية اال: مدى مصداقية االستبيان: ثانياً

:   و كانت النتيجة كما يلي، )Scale Reliability Coefficient(موظف املوثوقيةختبار املوثوقية باستعمال مقياس بإجراء ا
Cronbach Alpha  Q1-Q5 :
Average interitem covariance:     .2644417
Number of items in the scale:            5
Scale reliability coefficient:      0.6065

.، األمر الذي يدل داللة واضحة على مصداقية االستبيان%60ثوقية لالستبيان تقدر بــ فنالحظ أن نتيجة اختبار املو
:مدى توجه الشركة حمل الدراسة حنو تبين مبادئ املسؤولية االجتماعية والبيئية لتحقيق التنمية املستدامة: ثالثاً

3:مدى ارتباط األجوبة املتعلقة باملسؤولية االجتماعية والبيئية-1

نالحظ من النتائج أعاله وجود ارتباط قوي بني معظم األجوبة، وهو دليل على ضرورة تبين ثقافة داخل الشركة تقوم على مبادئ املسؤولية 
)*(.االجتماعية والبيئية لتحقيق التنمية املستدامة

: املسؤولية االجتماعية والبيئيةمدى سعي الشركة حمل الدراسة حنو تبين مبادئ-2
من خالل نتائج االحندار اخلطي أدناه نالحظ وجود عالقة طردية موجبة بني توجه الشركة حنو تنفيذ أنشطتها وفقاً للوائح والسياسات البيئية، وبني 

: تجددة، وهو كما توضحه النتائج التاليةاتباع إجراءات إيكولوجية من شأا احلد   من انبعاث الغازات السامة والتوجه حنو الطاقات امل
[95% Conf. Interval]P>|t|tStd. Err.Coef.Q1

.0566463
 .2316218

0.0023.27.0440503.1441341Q2

.80039430.0009.37.10837811.015642_cons

1 Fang-Yuan CHEN, Yu-Hern CHANG, Yi-Hsin LIN, ‘‘Customer perceptions of airline social responsibility and
its effect on loyalty ’’, Journal of Air Transport Management, Vol. 20, (May 2012), pp. 49-51.
2 Fabien DURIF et al., “ Un Code D'Ethique, Oui, Mais Comment ? ’’, Gestion, Vol. 34, N° 2, (Été 2009), pp. 21-
30.

ظر امللحق رقم واحدأن3

)*(Q1 :،مدى تنفيذ أنشطة الشركة حمل الدراسة  وفقا للوائح والسياسات الدوليةQ2 : حنو إتباع إجراءات إيكولوجية، حمل الدراسة مدى سعي الشركةQ3 : مدى

.ختصيص الشركة حمل الدراسة ملبلغ سنوي للتمويالت اخلريية

Q1 Q2 Q3
Q1 1.0000
Q2 0.3229* 1.0000
Q3 0.2607* 0.2193* 1.0000
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1.230891

.(  T (94, 0.05) = 1.661 < 3.27)أكرب من القيم اجلدولية  أن القيم املَحسوبة Student فنالحظ من خالل نتائج اختبار 

4:مدى توجه الشركة حمل الدراسة حنو تبين املبادئ األخالقية لتحقيق التنمية املستدامة: رابعاً

)*(:أمهية تبين املبادئ األخالقية داخل الشركة لتحقيق املسؤولية االجتماعية يف اخلارج-1

Q4 Q5
Q4 1.0000
Q5 0.3418* 1.0000

نالحظ من النتائج أعاله وجود ارتباط قوي بني األجوبة، وهو دليل على ضرورة تبين ثقافة داخل الشركة تعمل على حتقيق االلتزام 
توصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة طردية كما باملسؤولية االجتماعية يف اخلارج، باملبادئ األخالقية يف الداخل واليت من شأا حتقيق التوجه 

موجبة قوية بني االعتقاد بضرورة نشر مدونة أخالقية داخل الشركة و بني تشجيع املوظفني على األعمال التطوعية و إدراجها ضمن مسؤوليام 
:الشخصية، و هو ما يلخصه اجلدول املوايل

[95% Conf. Interval]P>|t|tStd. Err.Coef.Q4

.1104017
 .3984741

0.0013.51.072533.2544379Q5

1.049206
1.793397

0.0007.59.1873781.421302_cons

(T (95, 0.05) =1.661 < 3.51)أن القيم املَحسوبة أكرب من القيم اجلدولية  Student فنالحظ من خالل نتائج اختبار 
تبين املبادئ األخالقية داخل الشركة و السعي حنو حتقيق الرفاهية االجتماعية من خالل ختصيص مبلغ كما نالحظ كذلك؛ تواجد ارتباط قوي بني

:سنوي ثابت للتربعات اخلريية، وهو  كما توضحه النتائج التالية

.ملسؤولية االجتماعية تبدأ من الداخل من خالل العمل على نشر ثقافة تقوم على املبادئ األخالقيةوبذلك تؤكّد الدراسة بأن حتقيق ا
: أمهية تبين املبادئ األخالقية داخل الشركة التباع إجراءات احترام البيئة-2

رتباط بني السعي حنو تبين املبادئ األخالقية داخل الشركة واتباع إجراءات الحترام البيئة، وهو ما نالحظ من خالل النتائج أعاله تواجد ا
وبذلك تؤكّد الدراسة بأن حتقيق املسؤولية البيئية تبدأ من الداخل من خالل صوص عليها يف املعاهدات الدولية، يتجلى يف إتباع السياسات البيئية املن

وبناءاً على النتائج السابقة؛ توصلت الدراسة إىل أن حتقيق مطالب التنمية املستدامة واليت تقوم على ، على املبادئ األخالقيةالعمل على نشر ثقافة تقوم
أخالقية داخل الشركة، فإن أثرها يتعدى إىل اخلارج من خالل مبادرات دف إىل حتقيق املسؤولية االجتماعية يف اتمع مسؤولة و أساس نشر ثقافة 

واحدرقمالملحقأنظر4
)*(Q4 : لجمیع في الشركةبّنیھا من ِقبل انشر مدونة أخالقیة و العمل على تالشركة محل الدراسة نحوسعي مدى،Q5 : الشركة محل سعي مدى

.نحو تشجیع الموظفین على األعمال التطوعیة و العمل على إدراجھا ضمن مسؤولیاتھم الشخصیةالدراسة 

Q3 Q4 Q5
Q3 1.0000
Q4 0.3108* 1.0000
Q5 0.2526* 0.2526* 1.0000

Q1 Q2
Q4 0.2344* 0.1960
Q5 0.0905 0.2907*
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األمر الذي يؤكِّد صحة فرضية ئة والتوجه حنو الطاقات املتجددة، ذي تنشط فيه الشركة، وكذا مبادرات املسؤولية البيئية اليت تساهم يف محاية البيال
.الدراسة و يربز مدى أمهية تبين مبادئ املسؤولية االجتماعية لتحقيق مطالب التنمية املستدامة

:التوصياتالنتائج و

'' Business Ethics"أخالقيات األعمال  بوفقاً للنهج األخالقي الذي يعرفملؤسسة أن تتصرف بطريقة مسؤولة اجتماعياًيتعين على ا·

باملسؤولية االجتماعية الداخلية، وذلك وهو ما يستوجب إدراج إستراتيجية املسؤولية االجتماعية ضمن املوارد البشرية للمؤسسة أو ما يعرف

créatifs''صالح الداخلي ودعم اإلصالح اخلارجي دف خلق مواهب ذات ثقافة إبداعية من خالل ممارسة اإل culturels'' تسعى إىل

.تعزيز املفاهيم املستدامة

ضرورة نشر الوعي بأمهية التوجه مببادئ املسؤولية االجتماعية و البيئية لبناء مؤسسة مستدامة من خالل نشر ثقافة تقوم على أساس خلق قيمة ·

وذلك بالنظر إىل  القيود البيئية كفرصة أمام املؤسسة جيب اقتناصها و حافزا  إلدراج التجديد  (Creating Shared Value) تركةمش

Green(و اتباع استراتيجية خضراء (Eco-Conception) و االبتكار على منتجاا وذلك بتبين ج التصاميم اإليكولوجية 

Strategy( حتقيق رفاهية املؤسسة  و التنمية االقتصادية والبيئية يف آن واحد، وهو  ما يساهم يف.

تعمل على تعزيز قيمة البيئة وإدراجها ضمن املسؤولية الشخصية للموظفني، خصوصا '' نشر ثقافة بيئية''العمل على نشر الوعي بالقضايا البيئية ·

ؤسسة بضرورة التقليل من استهالك الطاقة وتقليل األضرار الناجتة عن ممارسة وذلك من خالل إقناع اجلميع يف امل. بالنسبة لشركات النقل اجلوي

. األنشطة التجارية والتوجه حنو الطاقات املتجددة

الذي يعترب موضوعاً " Environmental Management"احلرص على عقد ملتقيات و مؤمترات دولية و حملية يف جمال اإلدارة البيئية·

ع هنباهتمام العديد من الباحثني و الدارسني يف خمتلف مراكز حبوث  و كليات علم االجتماع، كما جيب أن يتم التركيز يف حديثاً جدا كَو ِني

هذه املؤمترات على عرض و دراسة حاالت الدول املتطورة يف جمال اإلدارة البيئية واالستفادة من خرباا و جتارا وإبراز القيمة املضافة يف هذا 

.اال

ليتعدى احلفاظ على مطالب املسامهني وذلك بعرض مصاحل أصحاب املصلحة اآلخرين خاصة )Governance(توسيع حتليل احلَوكَمة·

"شراكة احلوكمة"اتمع و البيئة، وهو ما قام بتربيره العديد من الباحثني يف الوقت الراهن نظراً لظهور منوذج جديد للمؤسسة يتالءم مع تيار 

.و مجعيات محاية البيئة(ONG)و أن هناك مطالبني آخرين على رأسهم املنظّمات الغري حكومية خصوصا 

يعد تكوين ثقافة أخالقية تقوم على أساس تعزيز االهتمامات االجتماعية والبيئية مطلباً هاماً لتحقيق التنمية املستدامة، وذلك من خالل :  وأخرياً

واليت من شأا أن تقوم بإنشاء، محاية وتعزيز رفاهية ، سة و دعم اإلصالح اخلارجي من أجل خلق مواهب مستدامةممارسة اإلصالح الداخلي للمؤس

أصحاب املصلحة واليت على رأسها اتمع و البيئة على املدى القريب والبعيد، دف حتقيق التوازن بني االزدهار االقتصادي، الرفاهية االجتماعية 

.واملسؤولية البيئية

:1امللحق رقم 
لتحقيق مطالب التنمية نضع بني أيديكم هذا االستبيان يف إطار إعداد دراسة حول إبراز أمهية تبين مبادئ املسؤولية االجتماعية و البيئية

.                                          ث العلمي عمومامع العلم أن إجاباتكم عن هذه األسئلة تساهم بقوة يف إثراء وإمتام هذا البحث، وهو ما يعود بالنفع على البحاملستدامة، 
.فنرجو منكم التفضل مبأل هذه االستمارة ولكم منا جزيل الشكر مسبقا

:ضع الرقم الذي تراه مناسبا يف اخلانة
أوافق بشدة: 5أوافق إىل حد ما،  : 4حمايد،  : 3ال أوافق إىل حد ما،  : 2ال أوافق بشدة،  : 1
عليها يف املعاهدات الدوليةاملنصوصعتقد أنه جيب على شركات الطريان تنفيذ أنشطتها وفقاً للوائح و السياسات البيئيةأ. 1
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من أعتقد أنه جيب على شركات الطريان السعي حنو إتباع إجراءات إيكولوجية من شأا احلد. 2
و التوجه حنو الطاقات املتجددة  CO2انبعاث غاز 

أعتقد أن شركتنا جيب أن تقوم بتخصيص مبلغ ثابت من األرباح السنوية للتمويالت اخلريية. 3
اجلميع يف الشركة أعتقد أنه جيب تكوين جلنة أخالقية تسعى إىل نشر مدونة أخالقية و تعمل على تبنيها من ِقبل. 4
إدراجها ضمن مسؤوليام الشخصيةعلىعلى األعمال التطوعية و تعملأعتقد أنه جيب على الشركة أن تعمل على تشجيع املوظفني . 5
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