
 االجتماعية والبيئية املؤسسة بني حتقيق التنافسية وحمددات املسؤولية

 
404 

  املؤسسة بني حتقيق التنافسية وحمددات املسؤولية االجتماعية والبيئية

  عبد الغفور دادن جـامعة الـوادي. أ                           

  حفصي رشيد    جـامعة غـرداية . أ

  

                                              

  

  :ملخص   

أفضت التغريات السريعة واملنافسة الشديدة يف السوق احمللية والدولية إىل ضرورة تكيف املنظمات مع بئيتها الداخلية      

واخلارجية من خالل استجابتها هلذه األخرية، وحتملها ملسؤوليتها اإلجتماعية من خالل تبين نظم وإسترياجتيات توفر متطلبات 

  .   تماعية، مما إنعكس  إجيابا على نشاط هذه املنظمات وبالتايل تعزيز القدرات التنافسية هلذه األخريةمحاية البيئة الطبيعية واإلج

  مقدمة

تعترب املسؤولية اإلجتماعية للشركات من املواضيع اهلامة اليت أثارت و ال تزال تثري جدال كبريا يف األوساط العلمية     

سسات االقتصادية، وقد تشعبت البحوث يف إطار املسؤولية االجتماعية والبيئية وطرحت واألكادميية، وكذلك بالنسبة ملديري املؤ

وجهات نظر متعددة، متثلت يف خمتلف االجتاهات الفكرية لتعامل املؤسسات مع جمتمعاا من جهة، ومن جهة أخرى عكست 

على الصعيد الدويل، مما حتم على هذه املؤسسات هذه العالقة الطبيعية التطور االقتصادي واالجتماعي الذي شهدته خمتلف الدول 

  .تبين هذا النوع من املسؤوليات باعتباره بعدا جديدا من أبعاد التنافسية بني املؤسسات يف العامل

ومع حتول املؤسسات اإلقتصادية إىل امللكية اخلاصة وإعادة تنظيمها كان متوقعا أن يتوقف الدور اإلجتماعي هلذه األخرية،     

اعتبار أن الربامج اإلجتماعية عادة ما تكون مالزمة للمؤسسات العمومية، ولكن التجارب العملية والواقع اإلقتصادي املعاش  على

أظهر ضرورة تبين الدور اإلجتماعي واألخالقي للمسؤولية اإلجتماعية، باعتباره إستثمار كباقي اإلستثمارت األخرى، الشيء 

  .التنافسية هلذه الشركاتالذي من شأنه أن يعزز القدرات 

سنحاول يف هذا البحث أن نقوم بتوضيح مفهوم املسؤولية االجتماعية والبيئية للمؤسسات وبعض اجلذور التارخيية واالجتاهات    

ار املترتبة احلديثة وأمناط املسؤولية االجتماعية والبيئية، مع التطرق إىل كيفية قياس األداء االجتماعي والبيئي، يتبعه ذكر ألهم اآلث

  .عن تبين هذا النوع من املسؤوليات على  تنافسية املؤسسات
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I. مفهوم املسؤولية اإلجتماعية: 

  :ماهية املسؤولية اإلجتماعية -1

أورد الباحثون وجهات نظر متعددة بشأن مفهوم املسؤولية اإلجتماعية و البيئية للمؤسسات، ويعود هذا اإلختالف حسب    

اجلوهرية اليت تشهدها اتمعات على مر الزمن والتطور املستمر لتوقعاته، ما أفرز عدم توافق بشأن النقاط إعتقادنا إىل التغريات 

اليت يشملها بسبب وجود عدد كبري من أصحاب املصاحل الذين تتعدد أهدافهم وتتناقض أحيانا من جهة، ومن جهة ثانية وجود 

 ما يتصوره رجال األعمال من إمكانيات ميكن أن تقدمها مؤسسام فجوة بني ما يتوقعه اتمع من هذه املؤسسات وبني

لتحسني األداء البيئي بوصفه مطلبا دوليا، وفيما يلي   ISO 14000البيئيةللمجتمع، إضافة إىل إعتمادها على أنظمة اإلدارة 

  .بعض التعاريف املقدمة للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات

التزام أصحاب النشاطات االقتصادية باملسامهة يف التنمية املستدامة من خالل تعرف املسؤولية اإلجتماعية بأا :" البنك الدويل  . أ

العمل مع اتمع احمللي دف حتسني مستوى معيشة السكان بأسلوب خيدم االقتصاد وخيدم التنمية يف آن واحد، كما أن الدور 

  1."ب أن يكون مببادرة داخلية وقوة دفع ذاتية من داخل صناع القرار يف املؤسسةالتنموي الذي يقوم به القطاع اخلاص جي

فتلخص املسؤولية اإلجتماعية يف حتلي الشركات بروح املواطنة العاملية واليت تغطي كال من حقوق  منظمة األمم املتحدةأما   . ب

ة بإستصدار عدد من القيم واملبادئ املتفق عليها عامليا ومسؤوليات الشركات الوطنية يف السياق الدويل، من خالل قيام هذه األخري

 .  2يف إطار السياسات العامة لدعم حقوق اإلنسان، يف ظل ظروف عمل مرحية ومحاية البيئة

 :معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية اإلجتماعية    . ت

اإلجتماعية وذلك من خالل رعاية املواضيع يسعى معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية اإلجتماعية لتوضيح معىن املسؤولية    

املتعلقة باملسؤولية اإلجتماعية يف إطار امللتقيات والندوات العلمية من خالل اإلستشهاد بعدد من اجلامعيني، وقد مت االتفاق على 

ك اإلدارة املسؤول يف هي السلوك األخالقي لشركة ما إجتاه اتمع، وتشمل سلو"تقدمي التعريف التايل للمسؤولية اإلجتماعية 

    3." إخل...تعاملها مع األطراف املعنية اليت هلا مصلحة شرعية يف مؤسسة األعمال، من مسامهني، البيئة، اتمع، املوردين، العمالء،

 :جملس األعمال الدويل للتنمية املستدامة  . ث

للشركة بالتصرف على حنو أخالقي وباملسامهة يف  اإللتزام املستمر"تعرف املسؤولية اإلجتماعية حسب هذه اهليئة على أا   

   4".التنمية اإلقتصادية وحتسني نوعية احلياة للعاملني وأسرهم و اتمع

 :اإلحتاد األورويب  . ج

تتضمن املسؤولية اإلجتماعية حسب معايري اإلحتاد األورويب تضمني االعتبارات اإلجتماعية وبيئية يف أعماهلا ويف تفاعلها مع   

أصحاب املصاحل على حنو تطوعي، وتركز هذه اهليئة على أن مفهوم املسؤولية اإلجتماعية تطوعي وليس إلزامي يسن عن طريق 

  .    القوانني
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 :يل لقادة األعمالاملنتدى الدو  . ح

تلك املمارسات املتسمة بالشفافية واإلنفتاح والقائمة " تعرف املسؤولية اإلجتماعية وفق املنتدى الدويل لقادة األعمال على أا    

ىل على مبادئ أخالقية وإحترام املوظفني، اتمع،البيئة وقد صممت هذه املسؤولية إلتاحة قيمة مستدامة للمجتمع عامة،إضافة إ

     5."املسامهني

 :املنظمة العاملية للمعايرة  . خ

بأا نشاطات للمنشأة لتحمل املسؤولية النامجة عن أثر النشاطات اليت تقوم ا على اتمع واحمليط "تعترب املسؤولية االجتماعية   

ة على السلوك األخالقي، احترام القوانني لتصبح نشاطاا منسجمة مع منافع اتمع والتنمية املستدامة، ترتكز املسؤولية االجتماعي

  6".واألدوات احلكومية وتدمج مع النشاطات اليومية للمنشأة

 Holmsبينما 7" .التزام املنشأة إجتاه اتمع الذي تعمل فيه:" فريى أن املسؤولية اإلجتماعية ما هي Drukerأما الباحث       

اه اتمع الذي تعمل فيه وذلك عن طريق املسامهة مبجموعة كبرية من األنشطة هي التزام على منشأة األعمال جت"فريى بأا  

االجتماعية مثل حماربة الفقر وحتسني اخلدمات الصحية ومكافحة التلوث، و خلق فرص عمل و حل مشكلة االسكان 

لرائدة اليت قام ا يف أربعة يف إطار األحباث ا املسؤولية اإلجتماعية Carroll، وقد خلص الباحث   8"واملواصالت و غريها

، )املسؤولية اخلرية(، البعد اخلري)املسؤولية القانونية(، البعد القانوين)املسؤولية االقتصادية(البعد االقتصادي :جوانب رئيسية تتمثل يف

  ).املسؤولية األخالقية(البعد األخالقي

أما موسوعة ويكيبيديا فتعرف املسؤولية االجتماعية بأا املفهوم الذي تم مبوجبه الشركات مبصاحل اتمع عن طريق األخذ يف    

  .االعتبار تأثري نشاطاا على املستهلكني، املوظفني، محلة األسهم، اتمعات والبيئة، وذلك يف كل أوجه عملياا

يرى أن مفهوم املسؤولية االجتماعية والبيئية مل حتدد أبعادها بدقة حىت يومنا  Steckmestهم غري أن بعض الباحثني ومن   

ما أدى إىل وجود حرية لدى بعض املؤسسات لتحديد . اخل...هذا، بسبب دخول بعض املتغريات احلضارية والثقافية والدينية 

  .10تنطلق منه هذه املسؤولية املدى الذي جيب أن تصل إليه مسؤوليتهم االجتماعية واألفق الذي

ونظرا ملا حصل من تغريات يف بيئة األعمال واحلياة بشكل عام وخصوصا يف ظل العوملة واخلوصصة والتطور التكنولوجي    

للدولة، وانتشار مجعيات محاية البيئة، قوة دور مجاعات الضغط وحقوق اإلنسان، وهكذا انتقل مفهوم املسؤولية االجتماعية 

من مفهوم ضيق للتعامل مع أحداث بيئية أنية إىل هدف إسترياتيجي، يتطلب إعطاءه أمهية كبرية يف التخطيط اإلسترياتيجي ة والبيئي

بعيد األمد، يأخذ بعني اإلعتبار توقعات شرائح املختلفة للمجتمع وجمسدة إياها بصورة عديدة، يغلب عليها طابع اإلهتمام 

حلد اإلذعان للقانون بصورة تضر قيام منظمات األعمال بوظائفها األساسية للحصول على عائد بالعاملني وبالبيئة، وال يتجاوز ا

  .من خالل اختاذ القرارات املهمة بطريقة حتقق رفاهية للمجتمع ومصاحله مناسب إلستثمارا،

ية وفق جمموع من األبعاد مشريا ميز بني املسؤولية اإلجتماعية واإلستجابة اإلجتماع Robbinو جتدر اإلشارة إىل أن الباحث    

إىل أن األوىل تستند إىل اإلعتبارات األخالقية مركزة على النهايات من األهداف بشكل إلتزامات بعيدة املدى، يف حني أن 
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اإلستجابة اإلجتماعية ماهي إال رد عملي بوسائل خمتلفة على ما جيري من تغريات وأحداث إجتماعية على املديني املتوسط 

وهكذا يتضح لنا جليا أن املسؤولية االجتماعية والبيئية ما هي إال واجب والتزام من قبل املؤسسات إجتاه اتمع بكافة . ريبوالق

وكما أن هذا املفهوم أصبح أكثر مشولية وأوسع معىن، خاصة يف ظل إنتشار العوملة، . أطيافه والبيئة اليت تعمل فيها هذه األخرية

  .لدولة، كما يضاف إىل ما سبق إنتشار مجعيات محاية البيئة و حقوق اإلنساناخلصخصة، وضمور دور ا

  :اجلذور التارخيية للمسؤولية االجتماعية -2

إن املتتبع لتطور مفهوم املسؤولية االجتماعية واتصافها بالشمولية الواسعة، أظهر أن مفهوم هذه األخرية قدمي منذ زمن بعيد،      

استعراض أهم املراحل الزمنية لتطور مفهوم املسؤولية االجتماعية للمنظمات ملخصة يف أربعة مراحل لذا سنحاول يف هذه الفقرة 

  11.أساسية

 :الثورة الصناعية و اإلدارة العلمية )1

متثل الثورة الصناعية حدثا بارزا يف تاريخ اإلنسانية حيث بدأ إستخدام املخترعات العلمية يف املؤسسات، وكانت هذه      

األخرية تركزجهودها فقط على حتسني األداء اإلقتصادي من خالل اإلهتمام بالبيئة الداخلية لتحقيق األرباح إلعادة إستثمارها 

تمع، ففي هذه الفترة مت إستغالل جهود العاملني وتشغيل األطفال والنساء لساعات طويلة يف ظل دون اإلهتمام بالعاملني وا

ظروف عمل قاسية و أجور متدنية هذا من جهة، ومن جهة ثانية مل يكن هناك أي وعي بيئي ألن الثورة الصناعية كانت يف 

غلة مت إسترتافها بشكل حيقق أعلى العوائد واألرباح، مل تثر إنتباه بدايتها، وأن وفرة املياه واملساحات الشاسعة واخلضراء غري املست

  .اتمع إىل خطورة التلوث البيئي

و أمام هذه الوضعية، نستطيع القول أن إدارات املنظمات قد وعت جانبا بسيطا من املسؤولية اإلجتماعية جتسد يف حتسني      

 .         طاء إنتاج أكربأجور العاملني لكن مقابل جهد كبري يبذلونه لإلع

 : مرحلة ظهور خطوط اإلنتاج و جتارب هورثون )2

إن تزايد إستغالل العاملني وإصابات العمل الكثرية، باإلضافة إىل الوفيات الناجتة عن تشغيل األطفال والنساء ، أدى باملدراء      

خلطوط اإلنتاج، والذي ترتب عليه إنتاج كميات إىل التفكري يف حتسني ظروف العمل، وقد تزامن هذا مع إبتكار هنري فورد 

كبرية من السيارات ما أدى إىل زيادة الغازات املنبعثة ونسب التلوث يف اهلواء، كما أن مصانع هورثون حاولت دراسة تأثري 

املنظمات وخاصة  اإلهتمام بالعاملني واإلنتاج، ما أدى إىل حتسني ظروف عملهم، وهنا بدأ اإلهتمام باملسؤولية اإلجتماعية يف

  .   ظروف العمل لغرض زيادة األرباح
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 : مرحلة الكساد اإلقتصادي الكبري والنظرية الكرتية )3

إن إمهال املنظمات الصناعية ملسؤوليتها إجتاه بعض األطراف املتعددة جعلها يف تضاد مع مصاحل هؤوالء، حيث كان هدفها      

خذ بعني اإلعتبار رغبات وميول املستهلكني ومصاحله املتعددة، ما أدى إىل كساد العاملي تسويق أكرب كمية من املنتجات دون األ

الكبري أفرز إيار كبري للشركات وبالتبعية تسريح أالالف العاملني، ويف هذه الفترة كانت املسؤولية اإلجتماعية للشركات يف أدىن 

ماية مصاحل العاملني، ومع ظهور نظرية كيرت اليت دعت بوجوب تدخل مستوياا ماجنم عنها ظهور دعوات مهمة لتدخل الدولة حل

الدولة حبد معقول إلعادة التوازن اإلقتصادي، أدى إىل بناء أرضية لتأصيل أفكار وحتديد عناصر املسؤولية اإلجتماعية من خالل 

دة، وحتديد احلد األدىن لألجور، تعزيز دور النقابات، وتعالت األصوات باملطالبة بتحسني ظروف العمل، وسن قوانني جدي

وإشراك العاملني باإلدارة، وقد ظهر هذا جليا بعد احلرب العاملية الثانية والتوسع الصناعي، وهنا بدأت املسؤولية اإلجتماعية تأخذ 

 .مكانة هامة يف إسترياتيجية املنظمة

  :مرحلة املواجهات الواسعة بني اإلدارة و النقابات )4

ة بتعاظم قوة النقابات وزيادة تأثريها يف قرارات املنظمة بشكل عام، وزيادة توعية الناس باملخاطر البيئية، و متيزت هذه املرحل   

تعالت األصوات تطالب بتحسني نوعية الوقود، كما متيزت هذه  الفترة كذلك بزيادة القضايا املرفوعة أمام احملاكم ألسباب تتعلق 

املختلفة، ما أدى ذه املنظمات إىل زيادة اإلهتمام باجلوانب اإلجتماعية، البيئية، وكذا جبوانب مهمة من اإلنتهاكات البيئية 

األخالقية للعاملني من خالل تبنيها ملفهوم حماسبة املسؤولية اإلجتماعية وعملت على تطوير مقاييس األداء اإلجتماعي خاصة بعد 

لعدد من الشركات العاملية مثل شركة أنرون وغريها من  ، وما تالها من فضائح مالية2001أحداث احلادي عشر سبتمرب

الشركات العاملية اليت لفتت االنتباه إىل املمارسات اخلاطئة هلذه الشركات وتفشي الفساد ا، ما أدى ببعض املنظمات إىل إدراج 

  .الشفافية يف إطار املسؤولية االجتماعية حملاربة هذه الظاهرة

  أمهية املسؤولية اإلجتماعية -3

يرى العديد من الباحثني أن تبين املؤسسة ملزيد من الدور االجتماعي يف استراتيجياا، حيقق هلا العديد من الفوائد يف مقدمتها    

حتسني صورة املنظمة يف اتمع، وترسيخ املظهر اإلجيايب لدى العمالء والعاملني مما يؤدي إىل زيادة القدرة التنافسية أمام 

لة، باإلضافة إىل أن تبين هذه املؤسسة للتوجه االجتماعي بصفة عامة مبا فيها البيئي يؤدي إىل حتسني مناخ العمل املؤسسات املماث

السائد يف املؤسسة، واتساع التعاون والترابط بني خمتلف األطراف مما يزيد من إنتاجية املؤسسة وجتعل منتوجاا مقبولة ومطلوبة 

  .من قبل اتمع

يضاف إىل هذا؛ األثر اإلجيايب الذي تتركه املسؤولية االجتماعية على املؤسسة ال يقتصر فقط على هذه األخرية، وإمنا يتعداه إىل    

اتمع والدولة، فبالنسبة للمؤسسة إضافة إىل ما ذكر أعاله من فوائد، فإن هناك فوائد أخرى تتمثل يف املردود املادي واألداء 

ل االجتماعي، أما بالنسبة للمجتمع فإن العائد سيتحقق له جراء اهتمام منظمات به إىل زيادة التكافل االجتماعي املتطور والقبو



 االجتماعية والبيئية املؤسسة بني حتقيق التنافسية وحمددات املسؤولية

 
409 

، واالستقرار االجتماعي والثقايف، وازدياد الوعي بأمهية االندماج )اخل...املعوقني، قليلي التأهيل(بني خمتلف شرائح اتمع منهم 

زيادة ثقافة الوعي االجتماعي والبيئي لدى األفراد واجلماعات، أما بالنسبة للدولة سيؤدي التزام التام بني املنظمات واتمع، 

املنظمات بالدور االجتماعي والبيئي إىل ختفيف األعباء اليت تتحملها الدولة يف سبيل أداء مهماا وخدماا الصحية والتعليمية 

  . 12والثقافية واالجتماعية

ة ستتوقع عوائد أكثر بسبب وعي املنظمات بأمهية املسامهة العادلة والصحيحة يف حتمل التكاليف كما أن هذه األخري   

االجتماعية، والبيئية وزيادة حصيلة مستحقاا من الضرائب والرسوم، واليت تساهم بدورها يف القضاء على البطالة وزيادة التطور 

  .سةالتكنولوجي، ومن مث ينعكس كل ذلك اجيابا على املؤس

II. أبعاد وأمناط املسؤولية اإلجتماعية: 

 :أبعاد املسؤولية اإلجتماعية  .1

إن املتتبع لبيئة عمل املؤسسات جتدها دائما يف تطور مستمر مما حتم على اتمع كذلك زيادة يف الطلب االجتماعي على هذه   

املؤسسات، على اعتبار أن هذه املوارد اليت تستخدمها املؤسسات تتميز بالندرة النسبية وأن نشاط بعض املؤسسات يعد  غري 

األدبيات اليت تناولت موضوع املسؤولية االجتماعية والبيئية للمنظمات لوجدنا أن هناك أبعاد  حمافظ على البيئة، ولو راجعنا

  13:للمسؤولية اإلجتماعية ملخصة فيما يلي

  

  : Economic Dimension البعد اإلقتصادي -

يقر هذا البعد بضرورة االستناد إىل مبادئ املنافسة والتطور التكنولوجي يف إطار يبني املسؤولية االجتماعية للمؤسسة ومبا ال     

  .يلحق الضرر ال باملؤسسة وال باتمع

  :Legal Dimension البعد القانوين -

وقوانني محاية املستهلك يف شكل قوانني يفترض على املؤسسات يرتكز هذا البعد على محاية البيئة، والسالمة املهنية والعدالة،     

  .احترامها بالشكل الذي يسمح بارتقاء اتمع

  Ethical Dimension البعد األخالقي -

يستند هذا املبدأ يف حتليله إىل املبادئ األخالقية اليت تكفلها األعراف والقيم االجتماعية من خالل ضرورة محاية البيئة     

نب األخالقية يف استهالك والقضاء على البطالة من خالل فتح جمال للتوظيف وتكافؤ الفرص، واحترام العادات والتقاليد واجلوا

  .السائدة يف اتمع

 : البعد اخلري - 
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 يرتبط هذا البعد بدرجة كبرية بنوعية احلياة من خالل ضرورة االرتقاء ذه األخرية، وما يتفرع من ذلك من عناصر ترتبط   

  .بالذوق العام والنقل وغريها

 :أمناط املسؤولية اإلجتماعية .2

  :تستند املسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات على املناهج متعددة، ميكن أن جنملها يف املناهج التالية

ملتمثلة يف يقوم هذا املنهج على أساس بلورة توجهات األساسية للمسؤولية اإلجتماعية، يف شكل ثالثة أمناط وا: املنهج األول -أ 

؛ واليت تقوم على مبادئ اإلقتصاد احلر والقوى املتحكمة فيه، وبالتايل فإن إلتزامات النمط التقليدي للمسؤولية اإلجتماعية

مثل األخرى اإلضافية ترجع إىل تقدير املنظمة، مبا ال يؤثر على أهدافها اإلقتصادية واملتمثلة يف حتقيق األرباح، أما النمط الثاين واملت

ظهر على أساس اإلستناد إىل النقد املوجه إىل النمط إقتصادي، من خالل   والذيالنمط اإلجتماعي للمسؤولية اإلجتماعية؛  يف

أن عمل املنظمة يفترض أن يتسع ليشمل جممل األهداف اإلجتماعية باإلضافة إىل األهداف إقتصادية، وأن تنتقل مسؤولية الرقابة 

ويعترب منط أكثر منط الكلفة اإلجتماعية؛ ث وهو على أعمال اتمع من مسؤولية اخلاصة إىل املسؤولية العامة، أما النمط الثال

تطورا لطبيعة العقد اإلجتماعي والذي أضاف أعباء ومسؤوليات جديدة مفروضة على املنظمات، وبالتايل ما تتحمله هذه األخرية 

 .  من مسؤولية إجتماعية حتسب كغريها من التكاليف يف ظل بدائل متعددة للقرار

منط الكالسيكي : هذا النموذج على أن املسؤولية اإلجتماعية تتلخص يف بعدين أو منطني أساسني مهايرتكز : املنهج الثاين - ب

هذا النمط اليبتعد كثريا عن النمط اقتصادي املشار إليه سابقا، والذي يهدف إىل تعظيم الربح، ويعترب أن العمل سلعة  التقليدي

فحاول تقليص الفجوة بني املنفعة الذاتية بالنمط اإلداري ين واملعروف تباع وتشترى يف ضوء العرض و الطلب، أما النمط الثا

للمنظمة واملنفعة العامة للمجتمع من خالل العالقة مع املستهلكني واليت تقوم على أساس املوازنة يف املصاحل بنفس العالقة مع 

الذي جاء كرد فعل للتطور الذي عرفته املنظمات   بالنمط البيئيجمهزي املواد األولية للمنظمة، أما النمط الثالث والذي يعرف 

وتغري بيئة عملها ما فرض على هذه األخرية توسيع مسؤوليتها اإلجتماعية لتشمل فئات وأطراف متعددة، خاصة احملافظة على 

 . البيئة وحتقيق نوعية حياة أفضل للعاملني و اتمع ككل

والذي يرى أن املسؤولية اإلجتماعية تضم أربعة  Carrollنهج إىل الباحث يعود الفضل يف إكتشاف هذا امل :املنهج الثالث - ج

 .املسؤولية اإلقتصادية، املسؤولية القانونية، املسؤولية األخالقية ، املسؤولية اخليرة: عناصر جوهرية رئيسية ممثلة يف

ولوجي، واليت تشتمل على جمموعة كبرية من عناصر تستند هذه املسؤولية إىل مبادئ املنافسة والتطور التكن: املسؤولية اإلقتصادية •

املسؤولية اإلجتماعية، حيث جيب على املنظمات أن تقوم بإنتاج السلع واخلدمات بغرض حتقيق العوائد واألرباح لكن دون إحلاق 

 .الضرر باتمع والبيئة

انني املتعلقة حبماية البيئة، السالمة املهنية، العدالة واليت تقوم على ضرورة محاية املؤسسات للتشريعات والقو: املسؤولية القانونية •

 . أخل...اإلجتماعية وقوانني محايةاملستهلك، وكذا منع اإلضرار بالبيئة من خالل اإلستخدام التعسفي هلا

اليت تسود اتمع أن تلتزم املؤسسة باملبادئ واملعايري األخالقية، اجلوانب السلوكية واملعتقدات واألعراف : املسؤولية األخالقية •

 .الذي تعمل فيه، حىت وإن مل يتم تقنني هذه السلوكيات يف قوانني خاصة جيب احترامها
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تركز هذه املسؤولية على خيار أن املؤسسة هلا حق اخليار يف تبين بعض أنشطة اإلجتماعية والبيئية بشكل إنساين : املسؤولية اخليرة •

تمع ككل، أولبعض الفئات اخلاصة فيه، وعادة ال تنتظر من ورائها أي عائدوغري ملزم يف شكل برامج تكون لصاحل ا . 

      

  Carrollيوضح هرم املسؤولية اإلجتماعية عند  01:الشكل رقم

  

                                                                                                                             83طاهر حمسن منصور الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامري، مرجع سابق، ص: املصدر

أن هذه املناهج تتكامل فيما بينها بالشكل يؤدي إىل  ورغم تعدد وتنوع مناهج دراسة املسؤولية اإلجتماعية والبيئية، إال أننا جند  

عدم وجود تعارض بني األراء املطروحة، ويعود السبب حسب إعتقادنا إىل حماولة سعي الباحثني إىل إغناء مفهوم املسؤولية 

  .اإلجتماعية والبيئية، وتوسيع دراسته من وجهات نظر متعددة

III.  بتنافسية الشركاتاملسؤولية اإلجتماعية والبيئية وعالقتها. 

يعد تعزيز القدرات التنافسية للمنظمات واحد من اجلوانب اليت تنادي ا العديد من الشركات والباحثني لتحسينه، مع ضرورة    

ئي حتقيق امليزة والتفوق التنافسي يف ظل عامل تسوده املنافسة الشرسة، و بالتايل إلتزام املنظمات مبتطلبات األداء اإلجتماعي والبي

باعتماد عدة إسترياتيجيات من شأنه أن حيقق هلا التفوق التنافسي عن طريق حتسني جودة املنتج وقبوله من قبل املستهلك، 

  . باإلضافة إىل احملافظة على زبائنها احلاليني واملرتقبني

 :مفهوم التنافسية .1

سية، واليت من خالهلا تستطيع  املنظمات املنافسة يف يرتبط إىل حد كبري مصطلح التنافسية باملنافسة وحتقيق امليزة التناف     

متتع املنظمة بقدرة أعلى من منافسيها يف إستغالل الفرص اخلارجية أو احلد من أثر التهديدات : السوق، فتعرف التنافسية على أا
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دة، التكنولوجيا، القدرة على خفض وذلك من خالل قيام هذه األخرية بإستغالل مواردها املالية والبشرية، فهي تتعلق أساسا باجلو

  .15التكلفة والكفاءة التسويقية، االبتكار والتطوير، وفرة املوارد املالية، التميز يف الفكر اإلداري، إمتالك املوارد البشرية املؤهلة

ا مبا حيقق جذبا التنافسية تقترن بقدرة املنظمة على حتقيق منافع مضاعفة إىل منتجا"بأن  Dilmorthبينما يرى الباحث    

  .16"للزبائن

أن التنافسية أو التفوق التنافسي يتمثل يف الوسيلة اليت تتمكن ا "على  Tampoe و Macmillanيف حني أشار كل من   

املنظمة من حتقيق التفوق التنافسي يف ميدان املنافسة مع اآلخرين من خالل إستحداث طرق جديدة للمنظمات خاصة اإلنتاجية 

    17."املا أن النماذج القدمية أصبحت معروفة ومتاحة بشكل واسع و املنافسني على علم امنها ط

حتقيق امليزة التنافسية تنشأ مبجرد توصل املنظمة إىل إكتشاف طرق جديدة أكثر فاعلية من تلك " أما مايكل بورتر فريى أن   

  ."كتشاف ميدانيااملستعملة من قبل املنافسني حيث يكون مبقدورها جتسيد هذا اإل

املوقع الفريد الذي تعمل املنظمة على تطويره ملواجهة املنافسني عند إستخدامها "ويعتربها الكاتب وليد احليايل على أا   

  ."للمهارات واألساليب الفنية، اإلدارية والتنظيمية من خالل املوارد اليت متتلكها املنظمة

ا مل تعط متييزا واضحا ودقيقا بني مفهوم التنافسية، التفوق التنافسي، وامليزة التنافسية حيث وبالنظر إىل التعاريف املقدمة، جند أ  

القدرة على تزويد املستهلك أوالعميل :"مث إستخدام أحدها ليكون مرادفا لألخر، وكتعريف شامل للتنافسية ميكن القول أا

  ". ع منافسيها لتعزيز املركز التنافسي وزيادة احلصة السوقيةمبنتجات وخدمات أكثر كفاءة وفاعلية بشكل متميز مقارنة م

            

 :19خصائص التنافسية  .2

  :من خالل التعاريف املقدمة ملصطلح التنافسية ميكن أن نستنج اخلصائص التالية

 أن التنافسية تبىن على اإلختالف والتباين املوجود بني املنظمة ومنافسيها؛ - 

 الزبائن؛ تشتق من رغبات وحاجات - 

 عادة ما تكون مركزة يف نطاق جغرايف معني؛ - 

 تبىن للفرص املستقبلية؛ - 

 مبعىن تعطي األسبقية و التفوق على املنافسني؛: حامسة - 

 .اإلستمرارية وصعوبة حماكاا أو إلغائها من قبل املنافسني - 

وحىت تكون هذه اخلصائص فعالة جيب أن تكون جمتمعة، حيث أن كل شرط مرهون باألخر ألن حسم مقترن بإستمرارية  

والعكس، كما جتدر اإلشارة إىل أن املنظمة ملا متتلك ميزة تنافسية ال يعين بالضرورة أا تستطيع منافسة غريها من املنظمات إال 

  . عالية، وهنا تكون نقطة القوة اليت تتسم ا هذه املنظمة عن غريهامن خالل جماالت معينة بطريقة أكثر ف

        

 :أمهية امليزة التنافسية  .3
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من املميزات اليت يوفرها اإلقتصاد  أمهية بالغة يف حياة املنظمات، حيث بفضلها يتم تعظيم اإلستفادة تكتسب امليزة التنافسية   

ها ألعلى العوائد، وذلك من خالل زيادة والء الزبائن و رضاءهم إجتاه السلع واخلدمات العاملي، وكذا من تطوير املنظمات وحتقيق

أن الدول  2000املنتجة من قبل املنظمة، وبالتايل حصوهلا على حصة سوقية أكرب، ويف هذا السياق أشار تقرير التنافسية لسنة 

الدول الكبرية، بسبب أن املنظمات يف الدول الصغرية لديها  الصغرية لديها القدرة على اإلستفادة من مفهوم التنافسية أكثر من

فرصة كبرية للخروج من حمدودية السوق إىل رحابته بشرط أن تكون هذه األسواق تتميز بالرتاهة والشفافية، ومن مث زيادة الدخل 

ن خالل األبعاد املعروفة للتنمية وهنا بدأ مفهوم املسؤولية اإلجتماعية والبيئية يندرج ضمن اخلطط اإلسترياتيجية م. الوطين

      20.املستدامة واليت سيتم تناوهلا الحقا

  

 :أبعاد امليزة التنافسية والتفوق التنافسي  .4

لقد أختلف طروحات الباحثني والكتاب يف حتديد أبعاد التفوق التنافسي، وذلك تبعا لتوجهات الباحث والدراسة اليت يقوم     

الكلفة، التسليم، اإلبداع،  (يف أربعة أبعاد ممثلة يفMacmillan نتج، فقد حددها الباحث ا، وكذا نوع القطاع وامل

الكلفة، اجلودة، تعاون اهزين، اإلحتفاظ : (فرياها تتلخص يف األبعاد التالية Certo، أما )التكنولوجيا، واإلحتفاظ بالزبون

  ). اإلبداع، التحالفات،مسعة املنظمة، القدرات اجلوهرية(أا تتحدد يف  Lynch and Baines، يف حني يشري )بالزبون

  :غري أن كثري من الباحثني ركزوا على األبعاد التالية يف حتديد امليزة التنافسية   

 :اجلودة  . أ

 أن Ritzmanو  Krajewskiونعين ا مدى التقارب بني خصائص املنتجات وحاجات الزبائن ورغبام، ينما يرى   

اجلودة؛ هي عبارة عن جمموعة من العمليات والربامج التدريسية اليت تقوم ا املنظمات لعامليها بشكل يشجع هؤوالء العمال على 

عملية اإلبداع وإختاذ القرارات، يف حني أشار الكاتب العزاوي على أن اجلوانب األساسية للجودة تتمثل يف اجلوانب التشغيلية و 

مضافا إليها جودة إدارة العمليات، وبالتايل يستنبط من التعاريف السابقة أا تتفق إىل حد بعيد على أن  مدى قابليتها للقياس

 .     اجلودة تعرب عن اخلصائص واملواصفات اليت جيب توفرها يف أي منتج حيث يعكس هذا األخري املنافع اليت يرغب ا املستهلك

 :اإلبداع. ب

عاد التفوق التنافسي وأمهها، حيث أن إستمرارية ومنو املؤسسة يتوقف أساسا على اإلسترياتيجية تعترب هذه امليزة، أحد أب   

التسويقية هلا يف ظل وجود عدد كبري من املنافسني يف السوق، وجيب على هذه املؤسسات أن تعتمد على قوة إبداعية جديدة 

نتجات وبتايل إشباع حاجات الزبائن، ولكي تقوم املؤسسة ومتجددة لتتمكن من إستغالل الفرص اإلبداعية، ومن مت حتسني امل

  :ضرورة إعتماد املنظمة عند إعداد إستراتيجياا على مايلي Evenباإلبداع يرى 

 اجلودة العالية للمنتج؛ -

 قوة وظيفة البحث و التطوير؛ -

 .القدرة على حتوير معدات اإلنتاج و تطويرها -
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مل يركز على اخلصائص اإلبداعية للمنتج، وإمنا على العملية بصفة  Even  حثوما يستشف من شروط السابقة، أن البا   

على ضرورة وجود خصائص جيب توافرها يف العملية اإلبداعية ويف املنتج على حد سواء  Hillعامة، وهذا ما أشار إليه الباحث 

  :21من بينها

 أن يعزز اإلبداع إسترياتيجية التنافسية للمؤسسات؛ -

 .اإلبداع قوة للمنظمات الصغرية لكي تنافس املنظمات الكبريةأن يكون  -

  :و هنا البد من اإلشارة إىل األنواع الرئيسية للعملية اإلبداع واملمثلة أساسا يف

 التركيز على الناتج اإلبداعي؛ -

 التركيز على آلية اإلبداعية؛ -

 ؛)القيم اإلبداعية(التركيز على اإلمكانات اإلبداعية لدى األفراد  -

 ).  القدرة على تفهم املشكالت(لصفات الشخصية للمبدعني ا -

   

 :اإلحتفاظ بالزبون  . ج

تعترب هذه امليزة من أهم األبعاد التفوق التنافسي للمؤسسات، حيث أن هذه األخرية تعتمد يف نشاطها وتسويقها ملنتجاا على     

قيقية، وبتايل قيام املنظمة بإمهال هذا العامل من شأنه أن السمعة يف تقدمي املنتجات وبلوغ رضا الزبون فهو مصدر الرحبية احل

  .يؤدي إىل زوال املنظمة بأكماهلا

حول الشركات اإلنتاجية أن زيادة رضا  1990يف سنة   Loyaltyو   Reichheldوقد أشارت دراسة قام ا الباحثان   

د، يف حني أشارت دراسة سابقة إن زيادة رضا الزبون الزبون واإلحتفاظ به أقل بواقع مخس مرات من تكلفة جذب الزبائن اجلد

خالل مخس سنوات أدى إىل زيادة األرباح  ℅ 5أدى إىل زيادة العائد على حقوق امللكية بواقع  ℅ 1و اإلحتفاظ به بواقع 

شرة إىل زيادة معدل ، وبالتايل ما يستنج أن رحبية رضا الزبون للمؤسسة هو عند حتسني األداء و متيزه، مما يؤدي مبا ℅60بواقع 

  .اإلحتفاظ بالزبون وهذا األخري سيؤدي إىل حتقيق أرباح عالية

 

 :العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية والبيئية وامليزة التنافسية  .5

 

تتصف العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية وامليزة التنافسية بأا عالقة معقدة ومتداخلة، فبعض اخلرباء يرون يف أن االمتثال    

ملتطلبات املسؤولية االجتماعية ميثل عبئا إضافيا يزيد من تكاليف اإلنتاج ويضر بامليزة التنافسية للمنظمات والقطاعات الصناعية، 

خر على أن املعايري البيئية واالجتماعية هي آلية مفيدة لتحسني كفاءة اإلنتاج، واحلد من التأثريات السلبية على ويصر البعض األ

  .اتمع والبيئة على حد سواء
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و تتوقف امليزة التنافسية للمؤسسات يف القدرة على تعزيز اإلستراتيجيات ادية من حيث الكلفة، أي من حيث سعر السلع   

وإنتاجها وتصديرها بأمهية أساسية يف إطار اجلهود الرامية إىل زيادة القدرة التنافسية، وذلك باإلعتماد على املسؤولية  واخلدمات

اإلجتماعية والبيئية، حيث جيب أن تكون منتوجات املؤسسة تراعي رغبات اتمع وال تضر بالصحة العامة و تلتزم بشروط 

  .يد صادرات الدول النامية يف السوق الدوليةاجلودة البئيية، وهذا من شانه أن يز

إن تبين املؤسسة لألدوار االجتماعية جتعلها تؤثر وتتأثر باتمع باعتباره الوعاء الكبري الذي تعمل يف ظله، وانطالقا من هذا      

رب رضا اتمع ومد جسور البد عليها أن تقوم بدور كبري يف حتقيق أهدافه من خالل جماالت متعددة ليست اقتصادية فقط، يعت

التعاون معه، استثمار ذو مردود مستقبلي للمؤسسة من خالل حماولة تغيري نظرة اتمع هلا بأنه مؤسسة تسعى فقط إىل زيادة 

 األرباح وتوسيع االستثمار على حساب العديد من املتطلبات األساسية كالعاملني والبيئة اليت تعمل فيها من خالل زيادة املبيعات

مبا يسمح بتحقيق الزيادة يف الشهرة والسمعة والسبب أن منتوجاا متكيفة مع البيئة، ويف هذا السياق أصبحت العديد من 

املؤسسات تكيف منتوجاا مع متطلبات محاية البيئة مبا يؤدي إىل التقليل من اآلثار البيئية، والذي أدى إىل ظهور مصطلح ختضري 

هناك بعض الضغوط الكبرية اليت مارستها اجلهات املدافعة عن البيئة  العاملية إىل اصدار و،Business Creeningاألعمال

واليت ألزمت فيها كل املؤسسات بأن تكون منتوجاا تتالئم مع هذا املعيار وهو ما يعترب   14000ISOخدمتها املعروفة بـ 

تقوم هذه األخرية بتصديرها حيث عمدت دول االحتاد  حتدي كبري أمام املؤسسات لزيادة تنافسيتها خاصة املنتوجات اليت

األورويب والواليات املتحدة األمريكية إىل منع كل املنتوجات اليت ال تتالئم مع هذا املعيار من دخول أسواقها، األمر الذي أدى 

فة إىل ذلك أن زيادة اهتمام املؤسسة إىل زيادة تنافسية مؤسساا ومحاية منتوجاا ومنع دخول السلع األجنبية إىل أسواقها، باإلضا

باتمع من خالل توفري ظروف عمل مرحية، العدالة الوظيفية، املشاركة يف اختاذ القرارات وخدمات خمتلفة،  كل هذه العوامل 

م إىل أداء الوظائف بشكل حسن، وتستفيد من مبادرا م تولد شعورا باالنتماء واإلحساس بالثقة لدى العمال،مما يؤدي

وهناك العديد من الدراسات اليت . اإلبداعية مع إعطاء احللول لبعض اإلشكاالت ملعاجلة املواقف املختلفة وبتايل تطور املؤسسة

تناولت العالقة بني املسؤولية االجتماعية واألداء الشامل ملنظمات األعمال، وقد جاءت هذه النتائج يف أغلبها مؤيدة لوجود عالقة 

  .                سؤولية واٍألداءإجيابية بني امل

كما تناولت دراسات أخرى العالقة اليت تربط املسؤولية االجتماعية والبيئية للمؤسسة مع املتغريات اجلديدة اليت أفرزا ثورة   

دة تأهيل املعلومات واملعرفة ودخول الدول إىل االقتصاد الرقمي واملعريف، الشيء الذي أدى إىل نتائج جديدة من خالل إعا

العاملني وزيادة نسبة املشاركة يف القرار واإلدارة املفتوحة وانتشار شبكة االتصال واالنترنت وتدفق املعلومات بسرعة ما أدى 

باملنظمات إىل إعادة النظر يف الدور االجتماعي والبيئي يف ظل املتغريات احلديثة وهذا أدى باملؤسسة إىل التعاون االقتصادي 

، خاصة دور اإلدارة اإللكترونية واملسؤولية 2012املنعقدة بقطر سنة  77دراسة هذا املوضوع يف دورا رقم واالجتماعي ل

االجتماعية، يضاف إىل ذلك أن اهتمام املؤسسات ذا النوع من املسؤولية يؤدي إىل التقليل من إجراءات احلكومة وقوانينها 

من التشريعات اليت تقيد حرية املنافسة وازدهار األعمال ويضع هذه املؤسسات  بغرض التدخل يف أنشطة املؤسسات وبالتايل احلد

  .يف وضع تنافسي
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لذلك ميكن اعتبار أن املسؤولية االجتماعية هلا دور يف خلق العديد من املزايا التنافسية لصاحل الشركات، و اجلدول التايل يوضح 

  :ذلك

  اليت حتققها املسؤولية االجتماعيةملخص يعرض مصادر امليزة التنافسية : )1(اجلدول

استعمال املسؤولية االجتماعية كأداة 

  خللق ميزة تنافسية

  توضيح للممارسات  وصف اآللية

، الشرعية و الترخيص بالنشاط

املسؤولية االجتماعية بصفها ضامنة 

  للسمعة و أداة للتسويق

احلصول على تصريح مبمارسة النشاط 

يرتبط من طرف السلطات العمومية 

غالبا بسمعة الشركة، كما أن السمعة 

تكسب الشركة ميزة تنافسية قد ال 

  .ميتلكها املنافسون

استفادت شركة الفارج الفرنسية 

(lafage) ا اجليدةبفضل (من صور

) التزامها باملسؤولية االجتماعية

فحصلت من السلطات على تراخيص 

باستغالل املوارد الطبيعية يف مناطق 

ني مل حتصل الشركات حساسة، يف ح

  .املنافسة هلا على نفس االمتيازات

ارتفاع التكاليف اليت يتكبدها 

، املسؤولية االجتماعية املنافسون

  كطريقة لتغيري القوى التنافسية

تشجيع املزيد من اللوائح  و 

التنظيمات الصارمة على مستوى 

القطاع من طرف الشركات اليت هلا 

تماعية، مما التزم كبري باملسؤولية االج

يضاعف من تكاليف املوائمة بالنسبة 

للشركات املنافسة و يصعب دخول 

  .املنافسني اجلدد و احملتملني

داو (سامهت الشركة األمريكية 

يف (Dow Chemical)) مشيميكل

وضع معايري عالية للوقاية من تلوث 

  .البيئة، يف الواليات املتحدة األمريكية

، انتاجيةجذب اليد العاملة االكثر 

حيث أن  ممارسة املسؤولية 

االجتماعية هي اشارة للجودة يف 

  .سوق العمل

تعترب املسؤولية االجتماعية للشركات 

ميزة جذابة للعمال املرتقبني، خصوصا 

  .من ميلكون كفاءات عالية

) Accenture(ضعت شركة 

براجمها املتعلقة باملسؤولية االجتماعية 

تستهدف يف أنظمة االتصال اليت 

  .الطالب و اخلرجيني اجلدد

، حيث أن املسؤولية زيادة املبيعات

االجتماعية تعترب أداة تسويقية تؤثر 

تسمح املسؤولية االجتماعية بالتموقع 

التسويقي املميز، و قد يتم اعتبارها من 

الزبائن كسمة /قبل بعض املستهلكني

ركات ببناء قامت بعض الش

استراتيجياا التسويقية بناء على 

   املسؤولية االجتماعية، مثل
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 The Body(و   (Patagonia)  .مميزة ملنتج الشركة  .على سلوك الزبائن

Shop(  

كأن تكون عملية شراء منتوج ما 

مرتبطة بالتربع  اخلريي أو االسهام يف 

  .قضية انسانية

ختفيض املخاطر  التحكم يف 

، املسؤولية االجتماعية هي التكاليف

  الفاعلية التنظيميةشكل من أشكال 

ميكن أن حتقق املسؤولية االجتماعية 

وفرات يف ااالت الطاقوية من خالل 

احلد من هدر املوارد، و ختفيض 

  .املخاطر االجتماعية و البيئية

ماليني الدوالرات ) HSBC(اقتصد 

فقط من خالل غزالة ضوء الفتاته بعد 

  .الساعة العاشرة ليال

، تنظيميةالتأثري على السلوكات ال

املسؤولية االجتماعية للشركات كأداة 

  .لإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية

ميكن أن تؤثر املسؤولية االجتماعية 

على السلوكات املهنية، مثل املشاركة 

و الرضا الوظيفي، كما متنح دور 

  .اضايف ألداء املوارد البشرية

أظهرت دراسة قامت ا شركة 

أن  2005استشارية اجنليزية يف عام 

املسؤولية االجتماعية للشركات تسمح 

بتخفيض معدل دوران العمل و زيادة 

  .والء املوظفني جتاه شركتهم

املسؤولية االجتماعية كمورد  التعلم، املهارات،

  داخلي استراتيجي

مبجال تعزز املسؤولية االجتماعية التعلم املرتبط 

االدارة االجتماعية و البيئية، كما تساهم املسؤولية 

  .االجتماعية يف بناء مهارات جديدة

نظام  إدارة أصحاب املصاحل يف شركة 

)Danone ( ولد الكثري من املعرفة اليت ميكن

  . نشر الحقا يف الشركة

sociale de Jacques Igalen, Manager la responsabilité  –Pascal Gond -: JeanSource
.137.pdf-http://www.dareios.fr/ftp/RSE/RSE_132l'entreprise,  

 :اخلامتة

تعرف املسؤولية االجتماعية للشركات بأا الطريقة اليت جيب أن تعمل ا الشركات واملؤسسات لدمج االهتمامات والقضايا    

االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف صنع القرار واستراتيجيات وسياسات وقيم وثقافة الشركة والعمليات واألنشطة داخل الشركة  

.  بشفافية و حماسبة ليتم تطبيق أحسن املمارسات، هذه املمارسات يف اية األمر تعترب من أهم أدوات حتقيق تنافسية يف الشركات

املسؤولية االجتماعية من فائدة للمنظمات و اتمعات و للبيئة فهي تفيد الشركات وتزيد من أرباحها يف  وبقدر ما حيقق تطبيق

  .الوقت نفسه

http://www.dareios.fr/ftp/RSE/RSE_132-137.pdf
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من خالل هذا التعريف املختصر و الشامل يتضح متاما أن االهتمامات البيئية واإلجتماعية  وحتقيق التنمية املستدامة هي جزء ال   

املسؤولية االجتماعية يف الشركات، إذ أنه نتيجة ألمهية املسؤولية االجتماعية يف حتقيق التنمية يتجزأ من ممارسات وتطبيقات 

املستدامة ظهرت بعض احملاوالت لصياغة مواثيق ومعايري حتدد مواصفاا األخالقية واالجتماعية على ضوء مبادئ حقوق اإلنسان 

  .ق الدولية األخرىالواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و املواثي
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