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 العالمين رب هلل الحمد

 هللا صلى محمد سيدنا أجمعين الخلق وأشرف واآلخرين األولين سيد على والسالم والصالة
  أجمعين، آله وعلى عليه

 بعد ... أما

 كان حيث وجهود، رعاية من أبداه لما مراد" محبوبالدكتور " إلى الجزيل بالشكر أتقدم

 مخلصا مشرفا

 وأمينا

 خير عني هللا فجزاه النحو، هذا على الرسالة هذه إلخراج والتوجيهات المالحظات إبداء في

 الجزاء.

 االقتصادية العلوم كلية في األساتذة كافة إلى وتقديري  شكري  أوجه أن يسعدني كما

 وعلوم والتجارية

 بالخصوص. اإلقتصاد علوم بسكرة وقسم لجامعة التسيير

 "خان أحالمستاذة: "لأل واالمتنان الشكر بجزيل أتقدم أن يشرفني و يسعدني و
 الرسالة. إعداد أثناء لي العون  يد لمد

 -بسكرة-سونطراك مديرية الصيانة  مؤسسة لعمال وتقديري  شكري  أوجه األخير وفي
لى لي التسهيالت كل لتقديمهم  من كل وا 

  ل.العم هذا إلتمام بعيد من أو قريب من ساندنا



 
 الرحيم الرحمان هللا بسم

نشكر هلل العلي القدير الذي وفقنا في إنجاز هذا العمل المتواضع الذي كان 
 ى:جهدي هذا إل نجاحنا بيديه وأهدي ثمرة

 خلد هلل ذكرها في القرآن يتلى إلى يوم الدين، وجعل الجنة تحت قدميها، من
 ـا.أطال هللا في عمرهــوهن إلى والدتي  حملتني وهنا على

أطال هللا طيب القلب الذي علمني بمثاليته وتواضع صفاته إلى والدي العزيز 
 .في عمره

سعـادي علمتني كيف أعيش إلى من ، التي من كادت وجدت من أجل نجــاحي وا 
 .األحيـا وأحيـا ألعيش إلى جدتي أطـال هللا في عمرهــ

 وأخواتي إخوتي ...ووجداني نفسي صورهم فارقت ما الذين إلى
 .أبناء أختي وأبناء خالي باألخص فيروز وعالء وعمار إلى براعم الطفولة...

 .فايزة، بدرة، سمية، زهرة، راضية ...الدرب رفقاء إلى
أخي بوجمعة، الزميل  شخص ساهم في مساعدتي بإعداد هذا البحث...إلى كل 

 .أحمد بن طيب، الزميلة بديعة بوشارب

قتصاد المؤسسة خاصة اإلقتصاد علوم طلبة كل و  .2019 دفعة تسيير وا 
 إلى كل من نسيهــم القـــلم ولــم ينسـاهم القــلب.

 .العمل هذا ثمرة هديأ  جميعا هؤالء إلى



 الملخص:
 من خالل االجتماعية المسؤولية أبعاد تحقيق في التكنولوجي اإلبداع دور عن الكشف إلى الدراسة هدفت

 ستبيانإ 101 توزيع تم وقد ،-بسكرة–في مديرية الصيانة سونطراك  اإلداريين العاملين من عينة دراسة
 اإلحصائية الحزمة ستخدامإ طريق عن ستبياناإل في الواردة تحليل البيانات تم بحيث استبيان، 99 سترجاعا  و 

 رتباطاإل معامل المعيارية، نحرافاتاإل الحسابية، على المتوسطات عتمادباإل (SPSS) جتماعية اإل للعلوم
 .بيرسون 

ر التابع وهي المسؤولية المتغي، و التكنولوجي اإلبداع وهو المستقل المتغير للدراسة متغيرين تحديد تم ولقد
 ي، البعد البيئي، البعد اإلجتماعي.البعد اإلقتصاد: متغيرات فرعية وهي 3تتكون من و  اإلجتماعية
على األبعاد توفر تا نهتهتم باإلبداع التكنولوجي، كما أ الدراسة محل المؤسسة أن توصلنا الدراسة ختام وفي
 اإلبداع التكنولوجي بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد نهأ الدراسة وأثبتت ،جتماعيةاإلسؤولية الثالث للم

 مسؤولية اإلجتماعية بأبعادها الثالثة.وال
 المفتاحية: الكلمات
مديرية  المصالح، أصحاب جتماعية،اإل المسؤولية االختراع، براءة والتطوير، البحث التكنولوجي، اإلبداع 

 .-بسكرة–الصيانة سونطراك 
Abstract: 

This study aimes to discover the role of technological innovation to achieve the 
dimensions of social responsibility through studying a sample of the managers 
working in the maintenance department Sonatrach -Biskra- Where 101 
questionnaires had been distributed  and 99 were  retrieved in order to analyze the 
data in the questionnaire by using the statistical package for science (SPSS) based 
on arithmetical averages, standard deviations, Pearson correlation coefficient. 

The study is based primarily on two variables, the independent variable which 
is the technological innovation, and the dependent variable which represenets the 
social responsibility and It consists of three sub-variables: economic dimension, 
environmental dimension, social dimension. 

In the conclusion of the study, we found that the institution is a case study that 
is  interested in technological innovation and it has three dimensions of the social 
responsibility, the study proved that there is a statistically significant relationship 
between technological innovation and social responsibility in its three dimensions. 

key words: 
  Technological Innovation, research and developmeent, Patent, Social 

Responsibility, Stakeholders, Maintenance Department Sonatrach-Biskra-. 
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 أ
 

 :مقدمة
قتصادية التي تحرص على تحقيق قفزات نوعية وكمية ستمرار المؤسسة اإلمان إلمحور األبداع يعتبر اإل

بداع التكنولوجي الذي هو الرابط بين مستوى الموارد البشرية هتمام البالغ باإلوجبها اإلأعلى مستوى محيطها، مما 
نشاطات البحث والتطوير ومسايرة التكنولوجيات الحديثة والمستوى المعرفي والعلمي، وهو يعكس مدى تقدم 

 لمواجهة تغيرات المحيط الحديثة والمقبلة والمتوقعة.
ن أجتماعي الذي يمكن لى جانب ذلك ظهرت تحديات جديدة بالنسبة للمؤسسة تتمثل في دورها اإلإ

ن المؤسسة ال يجب أجتماعية التي يقصد بها ستراتيجيات للقيام بمسؤوليتها اإلإن تضع أتمارسه ما حتم عليها 
يضا على توفير أقتصاديا فقط ولكن مسؤوليتها تمتد إستغالل الموارد المتاحة لها إهتمامها على إ ن يقتصر أ

ن تساهم في تحقيق رفاهية المجتمع عن أساس فال بد للمؤسسة جتماعية وعلى هذا األالمتطلبات والمسؤوليات اإل
جل تقديم منتجات جديدة أستغالل التطورات التكنولوجية الحديثة من إولوجي الذي يعمل على بداع التكنطريق اإل

ستراتيجية من هداف المؤسسة اإلأ شباع حاجات ورغبات الزبائن وتحقيق إعمليات حديثة تكون قادرة على أو 
 ة المؤسسة.دار جتماعية وهذا ما يمثل تحديا كبيرا بالنسبة إلبعاد اإلجهة وتكون متالئمة مع األ

 الدولي في اإلقتصادي المجال في تداولها كثر التي المفاهيم من اإلجتماعية المسؤولية مفهوم ويعتبر
 التنمية اإلجتماعية، جوانب ليشمل اإلقتصادي الجانب على تركيزها من المنظمات دور اتسع إذ الحاضر، الوقت
 رجال الدولة، أساسية هي أطراف ثالثة مهام في وتكامل وتناسق تعاون  ظهر الكبرى  الصناعية الدول ففي

 وهو الثالث القطاع جهودها لجعل تسخر قتصاديةاإل والمنظمات الحكومة من كل فأصبحت والمجتمع، األعمال
 .التعاون  هذا من يستفيد المجتمع

 :طرح اإلشكالية-أ

بالمؤسسة  جتماعيةالمسؤولية اإلأبعاد التكنولوجي في تحقيق  اإلبداعتمثل إشكالية البحث في تحديد دور ت
 طرح التساؤل الرئيسي التالي: وسوف نعالجها من خالل قتصاديةاإل

 ؟في المؤسسة اإلقتصادية جتماعيةبعاد المسؤولية اإلأماهو دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق 

 ويندرج ضمن هذه اإلشكالية أسئلة فرعية أهمها:
 .؟بداع التكنولوجيما المقصود باإل ✓
 التكنولوجي؟بداع ماهي انواع اإل ✓
 متطلبات اإلبداع التكنولوجي؟ ماهي ✓
 ؟وكيف تطورت اإلجتماعية ماهو تعريف المسؤولية ✓



 مقدمة

 

 ب
 

 اإلجتماعية؟المسؤولية ماهي مجالت وابعاد  ✓
 ؟تماعيةجاإل سؤوليةمالبعاد أفي  نولوجيتكالاع دبهل يؤثر اإل ✓

 فرضيات الدراسة: -ب

 :الفرضيات التالية الدراسة، تم صياغة مشكلة من أجل معالجة

 الفرضية الرئيسية: ✓
 مستوى   التكنولوجي وأبعاد المسؤولية اإلجتماعية عند توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلبداع

0.05≥α  بسكرة–مديرية الصيانة سونطراكفي-. 
 :الفرعية الفرضيات ✓

التكنولوجي والبعد اإلقتصادي للمسؤولية اإلجتماعية عند  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلبداع .1
 .-بسكرة–مديرية الصيانة سونطراكفي  α≤0.05مستوى 

التكنولوجي والبعد البيئي للمسؤولية اإلجتماعية عند مستوى  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلبداع .2
0.05≥α  بسكرة–مديرية الصيانة سونطراكفي-. 

التكنولوجي والبعد اإلجتماعي للمسؤولية اإلجتماعية عند  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلبداع .3
 .-بسكرة–مديرية الصيانة سونطراكفي  α≤0.05مستوى 

 الدراسة:متغيرات  -ج

جتماعية وتمثل والمسؤولية اإل بداع التكنولوجي ويمثل المتغير المستقل،اإل تضمنت الدراسة متغيرين هما  
 المتغير التابع.

 ويمكن توضيح متغيرات الدراسة في الشكل التالي:
 
 
 
 
 
 

 



 مقدمة

 

 ج
 

 (: نموذج الدراسة المقترح1الشكل رقم )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : من إعداد الطالبالمصدر

 :أسباب اختيار الموضوع -د

 من بين األسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع مايلي:
 رتباط موضوع البحث بتخصص الباحث.إ ✓
 الجانب النظري بالجانب العملي.محاولة ربط  ✓
 التنكنولوجي وأبعاد المسؤولية اإلجتماعية. اإلبداع بين العالقة كتشافإ محاولة ✓
 المتسارعة. التحوالت هذه ظل في الموضوع هذا وأهمية قيمة ✓
بداع التكنولوجي بالنسبة للمؤسسة وعلى دوره في تبني المؤسسات لمفهوم المسؤولية همية اإلأ  ✓

 جتماعية.اإل
المساهمة في توفير المعلومات التي تساهم في مساعدة المؤسسة في مواجهة التحديات والمتطلبات  ✓

 صحاب المصالح المختلفة )البيئة والمجتمع وغيرهم(.أالتي يفرضها 
 جتماعية.سؤولية اإلمبداع التكنولوجي بالالتي تربط اإلقلة البحوث والدراسات  ✓

 أهمية الدراسة:-ه

 أهمية الدراسة في النقاط التالية: تكمن

 المتغير التابع المتغير المستقل

 المسؤولية اإلجتماعية

اإلبداع 

 التكنولوجي

 البعد اإلقتصادي

 البيئي  بعدال

 البعد اإلجتماعي
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تستمد هذه الدراسة أهميتها في كونها تؤسس نظريا وتطبيقيا للربط المنطقي للعالقة بين االبداع  ✓
 التكنولوجي وأبعاد المسؤولية االجتماعية.

 ة.المؤسس أهداف تحقيق أجل من المسؤولية اإلجتماعية أبعاد مختلف استعمال وضرورة أهمية ✓
 ة.بالمؤسس التكنولوجي اإلبداع دعم وتطوير عملية في المتبعة ألساليبا أهم معرفة ✓
االهتمام العالمي الواسع بالمسؤولية االجتماعية الذي يلزم المؤسسات الجزائرية الى ادراك المفاهيم  ✓

عليها للدولة،  النظرية والممارسات العملية للمسؤولية االجتماعية اضافة الى المنافع المترتبة
 المجتمع والمؤسسة.

 ة:أهداف الدراس-و

بعاد أبداع التكنولوجي في تحقيق ساسي لهذه الدراسة هو محاولة الكشف عن دور اإلن الهدف األإ
 تحقيق األهداف التالية: وذلك من خالل -بسكرة–مديرية الصيانة سونطراكجتماعية في المسؤولية اإل

زالة الغموض.محاولة الوصول إلى  ✓  اإلجابة على اإلشكالية المطروحة وا 
 وأهميته. بداع التكنولوجيإلالتعرف على مفهوم ا ✓
 بداع التكنولوجي.متطلبات اإلمحاولة التعرف على  ✓
 بعادها.أو للمسؤولية االجتماعية  -بسكرة–مديرية الصيانة سونطراك التعرف على مدى تبني  ✓
مديرية الصيانة داء أن تساعد على تحسين أقتراحات التي يمكن تقديم بعض التوصيات واإل ✓

 .جتماعيةكتسابها المسؤولية اإلا  و  -بسكرة–سونطراك 

 ة:منهج الدراس-ز

نظرا لطبيعة الدراسة وتماشيا مع الموضوع ولتحقيق أهدافه والوصول إلى النتائج المرجوة منه، من 
الدراسة تتكون من جزئيين جزء نظري وجزء تطبيقي فإن الضروري السير وفق منهج واضح ومحدد، وبما أن 

عتماد على المنهج الوصفي في الجزء النظري نظرا لوصف الخلفية النظرية للبحث وحتى نتمكن ذلك يستوجب اإل
بداع التكنولوجي لى المفاهيم المتعلقة باإلإختبار الفرضيات المعتمدة والتطرق ا  لمام به و جابة عليه واإلمن اإل
 جتماعية والعالقة بينهما.ولية اإلوالمسؤ 

، من خالل اإلعتماد على اإلستبيان كأداة لجمع فسنعتمد على منهج دراسة الحالة أما الدراسة التطبيقية
 البيانات.
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 الدراسات السابقة:-ح

هناك العديد من الدراسات التي مست موضوع بحثنا، وسوف نحاول تسليط الضوء على بعضها من األقدم 
 األحدث كما يلي:إلى 

اإلبداع  في والتنظيمية المؤثرة التكنولوجية العوامل" :بعنوان (2005) العامري  محسن مهدي صالح دراسة .1
 توضيح إلى كما هدفت األردنية، الصناعية الشركات من عينة على الدراسة هذه أجريت وقد ،"التكنولوجي

 اإلبداع في العوامل التنظيمية بعض أثر وتحديد نظرية مفاهيم من به يتعلق التكنولوجي وما اإلبداع مفهوم
 أهمها: من النتائج مجموعة إلى الدراسة توصلت وقدوغيرها،  والتحفيز العليا اإلدارة دعم مثل التكنولوجي

قتصاد اإل ألن اليوم، عالم في األساسية المنافسة عناصر من عنصر هو التكنولوجي اإلبداع نشاط إن ✓
 العالية واإلنتاجية الجودة مثل التقليدية المنافسة عناصر تعد لم حيث معرفة، قتصادإ هو العالمي
 باإلبداع هتماماإل من بد ال األساس هذا على السوقي، بالحصة حتفاظاإل أو ختراق األسواقإل كافية

 .والتطوير البحث ألقسام دعم مع أموال كافية ورصد التكنولوجي
أن  يثبت مهم شيء وهذا التكنولوجي، اإلبداع وبين والتطوير للبحث قسم وجود بين قوية عالقة هناك ✓

 .األردنية الصناعية للشركات مهمة ميزات يحقق أن يمكن والتطوير البحث عمليات في ستثماراإل
الميزة بعاد أبداع التقني و نواع اإلأسماعيل بعنوان "العالقة بين إحمد الطويل ورغيد أكرم أدراسة  .2

جريت على عينة من الشركات العراقية الصناعية كما هدفت هذه الدراسة إلى أ، وقد ( 2007)التنافسية"
بداع التقني فضال عن نواع اإلأزيادة المعرفة لدى المدراء والعاملين في الشركات قيد البحث عن مفهوم و 

رتباط ذات داللة معنوية بين انواع إلى وجود عالقة إبعاد الميزة التنافسية وقد توصلت هذه الدراسة أمفهوم و 
 بعاد الميزة التنافسية مجتمعة في الشركات قيد البحث.أبداع التقني مجتمعة و اإل

ين يبتإلى هدفت هذه الدراسة ، و(3102) دراسة زيود بعنوان المسؤولية االجتماعية للبنوك العاملة باالردن .3
جتماعية تجاه المجتمع الخارجي والداخلي للعاملين فيها ردن بمسؤوليتها اإللتزام البنوك العاملة في األإمدى 

جتماعية كقيمة مطلقة وكذلك نسبة صافي االرباح حيث تم تحليل قيمة المساهمات النقدية للمجاالت اإل
وقد توصلت هذه الدراسة نمية وخدمة العمالء، مساهمة في التنتشار فروع البنوك خارج العاصمة للإومدى 

جل أسياستها وخططها وذلك من  ن البنوك  تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بالمجتمع المحلي وهو ضمنألى إ
ن هناك تقصيرا فيما يتعلق بالمبالغ المنفقة على أما فيما يتعلق بالبعد الداخلي فتبين أالتنمية المستدامة 

 هتمام بتدريب وتطوير العاملين.لى عدم اإلإضافة العاملين باإل
بداع التكنولوجي في تحقيق المسؤولية دور اإل" :بعنوان (2016) دراسة كوثر فضل يوسف موسى .4

لى التعرف على مدى إسعت هذه الدراسة ، "جتماعية دراسة تطبيقية على شركات االتصاالت الفلسطينيةاإل
وقد توصلت هذه الدراسة جتماعية، ية حديثة بغية تحقيق المسؤولية اإلستخدام المؤسسة لوسائل تكنولوجإقوة 
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جتماعية بداع التكنولوجي وبين المسؤولية اإلرتباط طردية بين ممارسة المؤسسة لإلإلى انه توجد عالقة إ
 بمختلف انشطتها.

 الفرق بين هذه الدراسة والدراسات السابقة: -ط

–بمديرية الصيانة سونطراك تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها تتعرض لدراسة حالة 
نها سوف تتم في ظل ظروف مجتمعية وبيئية تكنولوجية تختلف عن بيئة الدراسات ألى إضافة باإل -بسكرة

  السابقة.

 لدراسة:ا هيكل-ي

خذ بالفرضيات شكالية العامة ومع األالمختلفة المترتبة على اإلشكالية العامة للبحث والتساؤالت طبقا لإل
 مقدمة إلى دراستنا تنقسماول هذا البحث من خالل خطة محددة حيث ن نتنأننا نرى إالتي ينطلق منها البحث ف

 جاء مباحث ثالثة خالل من بداع التكنولوجيلإل النظري  اإلطار إلى األول الفصل تطرق  فصول، وثالثة وخاتمة
متطلبات اإلبداع  بعنوان والثالث أنواع اإلبداع التكنولوجي بعنوان والثاني بداع التكنولوجياإل ماهية بعنوان األول

 من جتماعيةبعاد المسؤولية اإلأبداع التكنولوجي في تحقيق عالقة اإل إلى فتطرق  الثاني الفصل أما ،التكنولوجي
بعاد أجاالت و م بعنوان والثاني جتماعية وتطورهامسؤولية اإللمفهوم ا بعنوان األول جاء مباحث ثالث خالل

 أما جتماعية،بعاد المسؤولية اإلأبداع التكنولوجي في تحقيق ثير اإلأت بعنوان والثالث جتماعيةالمسؤولية اإل
 جاء مباحث ثالث خالل من-بسكرة–مديرية الصيانة لمؤسسة سونطراك حالة راسةد إلى تطرق  الثالث الفصل
 الميدانية للدراسة المنهجي اإلطار بعنوان والثاني، -بسكرة-تقديم لمديرية الصيانة سونطراك  بعنوان األول

 ة.الدراس نتائج وتحليل عرض بعنوان والثالث

 



 
 
 
 

 
 

 ل:األو الفصل

 بداعلإل اإلطار النظري 

 التكنولوجي
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 تمهيد:

وسط متغيرات وتحديات تكنولوجية عديدة ومتالحقة، مما يجعلها بحاجة إلى  تعيش المؤسسات
ستمرارها في تحقيق أهدافها ا  اتها التنافسية كي تضمن بقاءها و ستراتيجيا  عملياتها اإلدارية و  تطوير

الرهانات التي تعول عليها ويعتبر اإلبداع في المجال التكنولوجي من بين  الربحية والمجتمعية،
المؤسسات في المرحلة الحالية من أجل التكيف مع متطلبات السوق، وفي مقدمتها الجودة الشاملة، 
واألداء المتميز، واإلستجابة السريعة في التعامل مع مشاكل المنتوج وشكاوي العمالء، لذلك أصبح من 

 تسعى األهداف التي مقدمة في عليه والحث التكنولوجي اإلبداع بمفهوم الضروري أن تأخذ المؤسسات

 الحالية. التغيرات ظل في الصمود لها يتيح بشكل واستغالله تحقيقها إلى
 إلى الفصل هذا وفي هذا السياق ومن أجل إعطاء فكرة عن اإلبداع التكنولوجي سوف نتطرق في

 التالية: المباحث
 التكنولوجي اإلبداع ماهيةل: األو  المبحث-
 بداع التكنولوجيأنواع اإل: الثاني المبحث-
 بداع التكنولوجيمتطلبات اإلث: الثال المبحث-
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 اإلبداع التكنولوجي ماهية: المبحث األول

قهم، ا، وما نتج عنه من تغير في إهتمامات الزبائن وأذو والمستمر المتسارع  ووقعه التكنولوجي التقدم إن
أهم العوائق بداع التكنولوجي ومصادره وماهي مفهوم اإلنتسائل عن  وفي أساليب العمل داخل المؤسسات، يجعلنا

 .التي تواجهه

 يالمطلب األول: مفهوم اإلبداع التكنولوج

، بداع والتكنولوجيامام معرفة مصطلحين اثنين هما اإلأبداع التكنولوجي يضعنا لى مفهوم اإلإن تطرقنا إ
وقدرة فطرية وليس شيء يمكن لنا جميعا نه هبة أبداع على لى اإلإتى القرن الماضي كان ينظر نه حأحيث 

وبالتالي  بداع علما تطبيقيا( في جعل اإلAlex Osbornلى آليكس أوزبورن )إلتزام به ويرجع الفضل تعلمه واإل
 .1قتصاديةكثر نفعا للمؤسسات اإلأ

 بداعمفهوم اإل :لفرع األولا

 يلي: فيما أهمها عرض ويمكن اإلبداع معنى لتحديد الباحثون  أوردها التي التعاريف تعددت وقد
العملية التي تؤدي : "على أنهOECD من قبل  1997بداع في دليل أوسلو الذي نشر في عام عرف اإل ✓

 .2"إلى فكرة منتج أو عملية جديدة
سلوب عقالني ومنطقي نحو فكر جديد له أ" :نهأبداع باإل( Edward de Bonoدوارد دي بونو )إعرف  ✓

 .3"فكار جديدةأهور ظدواته وتقنياته في ابتكار و أ
العملية التي ينتج عنها شيء جديد سواء كان هذا " :نهأ 1955( Harmonيعرفه الكاتب هارمون ) ✓

 .4"خرى جديدةأو موضوعا او شكال جديدا او انتقاال من عناصر قديمة الى أالشيء فكرة 
 .5"بداعيانعكاس لذكائنا اإل" :ويعرف بأنه ✓
 .6"يجاد الحلول الفريدة للمشكالتالتخيل لخلق منهج جديد لألشياء وا  البراعة و "وكذلك أنه:  ✓

                                                           
عالم الكتب، القاهرة،  ،1، طعمال يعبرون الحدود ويغيرون قواعد اللعبةبداع لقادة األعبقرية اإلمحمد حسن قناوي،  ،أحمد الطاهر ترجمة ،بيتر فيسك 1

 .108ص ،2014مصر، 
2 Boukhalfa Ben amar, Innovation Et Economie De Marché En Algérie: Cas Des IAA, Cahiers Du Cahiers Du Cread 

N°72, 2005, P33.   
 . 86ص ،2009بوتيك سيتي للنشر والتوزيع، مصر،  ،1، طبتكارواإل بداعاإلستراتيجيات العملية لتعلم اإلرمضان حسين رمضان الشيخ،  3
 . 28ص ،2007، دار الفجر للنشر والتوزيع،  القاهرة، مصر ،1، طالطريق الى  االبداع والتميز االداري محمد زويد العتيبي،  4
 .4، ص2008دارية، مصر، لمنظمة العربية للتنمية اإلا ،2ط ،مكانات والقدراتبداعي: اإلالذكاء اإلعادل محمود الرشيد، : ترجمة ،آالن جي روو 5
 .209، ص2013، دار الكتب المصرية، مصر، بداع والتميز التنافسيدارة اإلإسيد محمد جاد الرب،  6
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بداعي الذي يتسم بالجدة ويتضمن توليد أو لى التفكير اإلإذلك النشاط الذي يستند " :نهأيضا أويعرف  ✓
تقديم و أجاد شيء لم يكن موجودا من قبل يإي أيجاد عالقات لم تكن معروفة إو أفكار جديدة أخلق 

 .1"تساهم في تطوير الحياة وتحسينهاحد من قبل و أفكار لم يتطرق اليها أ
لى ضمان تبني تغييرات جديدة على إعملية تنظيمية جماعية تهدف " :نهأبداع بمفهومه العام يعرف واإل ✓

فكار( أختراعات و إهداف المتشابهة تتمثل في مدخالت جديدة للمنظمة )المنظمات ذات األو أالمنظمة 
داري( من خالل توفير المناخ عضاء المنظمة على تقديم مقترحات للتغيير )التكنولوجي واإلأ و تحفيز أ

 .2"شباع حاجة ماإنجاح في تقديم مخرجات جديدة لتحقيق المناسب لضمان ال

 عالقة اإلبداع بالتكنولوجيا :الفرع الثاني

وهو ما  إن تعرضنا لمفهوم اإلبداع التكنولوجي يستوجب تقديم بعض التعاريف الخاصة بالتكنولوجيا
 سنتطرق إليه في هذا الفرع كما يلي:

 أوال: تعريف التكنولوجيا
مقطعين  من تتكون  يونانية كلمة وهي (Technology)لكلمة  تعريب هو التكنولوجيا مصطلح نإ

(Techno)  و الفن، تعني التيو(Logos )بداعه ذهن تربط التكنولوجيا فإن علم وعليه تعني التي  اإلنسان وا 
 من كل في تحوالتإلحداث  هادفة معالجة خالل من يكون  ذلك وكل المادي بالتطبيق العلمي خياله أو الفكري 

 .3معا والوسيلة األسلوب
لى إمجموعة من العمليات المادية أو الملموسة يتم من خاللها تحويل المدخالت نها: "تعرف التكنولوجيا ا

 .4"مخرجات، ومعارف والمهارات
استخدام المعلومات والمهارات والخبرات  يطريقة للتفكير فنساني و اإلجهد ال نها: "ذلكأبوتعرف كذلك 

اكتشاف وسائل تكنولوجية لحل مشكالت  يوالعناصر البشرية وغير البشرية المتاحة فى مجال معين وتطبيقها ف
شباع حاجاته وزيادة قدراته"  .5اإلنسان وا 

 
                                                           

 .11، ص2009القاهرة، مصر،  دارية،، المنظمة العربية للتنمية اإلبداع نحو بناء منهج نظميدارة باإلاإلبراهيم الحسنية، إسليم  1
بتكار للنشر والتوزيع، عمان، االردن، ، دار اإل1ط ،بداع التربوي دارات والقيادات التعليمية في رعاية اإلتجاهات جديدة لإلإطارق عبد الحميد السامرائي،  2

 .42-41، ص2013
  .24ص ،2013 األردن، عمان، ع،يوالتوز  للنشر ريجر  دار ،1ط ،التكنولوجي قتصاداإل ليتحل ار،يمعروف هوش 3

4 Shahid Yusuf, M. Anjum Altaf, Kaoru Nabeshima, Global Production Networking And Technological Change In 

East Asia, World Bank Publications, First Printing, Washington, USA: The International Bank For Reconstruction And 

Developmen, 2004, P354.  
ي مي فيلتنظيير اوالتغع اإلبدا ي: الدولى الملتق، اإلبداع التكنولوجي كدعامة لرفع كفاءة أداء المؤسسات البنكية ،محمـد الصالح زويتة، الدين جليد نور 5

 .5ص ،2011ماي  19-18ر، الجزائ دة،يالبل، دحلب سعدة جامع، -يةودولية وطنب تجار يل وتحلة دراس -ةثيلحدت االمنظما
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 .1اكتشفها العلم"وتعرف كذلك أنها: "تطبيق الحقائق والقوانين المفسرة للظواهر وعالقاتها التي 
 بداع التكنولوجيثانيا: تعريف اإل

 Josef قتصاديول مرة من قبل اإلبالمعنى الحديث أل أستعمل التكنولوجي بداعاإل مصطلحن إ
Schumpeter  2"الضروري التغيير المنشأ أو : "التكنولوجي هوبداع ن اإلأبقوله  1939سنة. 

 خصوالتي ت يجابيةالمستجدات اإلب تعلقالعملية التي ت تلك" :نهأبكذلك بداع التكنولوجي اإليعرف و 
 .3"نتاجوكذلك أساليب اإلواعها نأ بمختلف المنتجات
نه نتيجة تكوين منتج أو خدمة لتحقيق رضا الزبون، و أفكرة الى سلعة نه: "عملية تحويل البأيعرف  كما

وتطوير المقدرات البشرية بشكل مختلف عن ما هو موجود وتعزيز المعرفة والخبرة  التعلمجديد والناتج من عملية 
  .4"حاليا

نشطة المتداخلة في المؤسسة عملية تتطلب التعاون والتنسيق بين عدد من األبداع التكنولوجي هو: "اإلو 
ساليب علمية نظامية لغرض تقديم أعتماد إفكار الجديدة والتطورات التكنولوجية بجل استخدام وتبني األأمن 

كثر أهداف المؤسسة في البقاء والنمو وجعلها أ و تحسينها لغرض تحقيق أو سلعة جديدة بالنسبة للمؤسسة أخدمة 
 .5"قدرة على المنافسة

 وعوائقه الثاني: مصادر اإلبداع التكنولوجيالمطلب 

تنافسيتها على عدة عوامل محددة لهذه التنافسية ومجموعة من تعتمد إمكانيات المؤسسة في إبقاء مستوى 
و زيادة الفرص التنافسية لها، أو نموها أبداع يعد مهما للمؤسسات سواء لبقائها أن اإلوعلى الرغم من  المصادر،

 خالل هذا المطلب كالتالي:من سنتعرف عليها ن هناك معوقات أال إ

 التكنولوجيبداع ول: مصادر اإلالفرع األ 

اليقظة التكنولوجية وتتمثل في مراقبة المؤسسة لمحيطها  نذكر لتنافسية المؤسسةمحددة العوامل ال من
ويمكن لها اتخاذ قرارات جيدة، هذه المعلومات اإلستراتيجي، ذات الطابع  والبحث واستخدام بعض المعلومات

                                                           
 .438، ص2015ردن، ، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األ2، طبتكاردارة اإلا  القيادة و نجم عبود نجم،  1

2 Randall Morck Et Yeung Bernard, Les Déterminants Economiques De l’innovation, Ottawa :Industrie Canada, 

Document Hors Série N°25, Janvier 2001, P1.  
3 Said Oukil, Economie Et Gestion De l'innovation Technologique, Office Des Publications Universitaires, Alger, 

1994, P17.  
مجلة ، ستثماروسط العراقي لإلدارة الجودة الشاملة وانعاكسها على االبداع بحث تطبيقي في مصرف الشرق األ إممارسات نادية لطفي عبد الوهاب،  4

 .181، ص2017، جامعة بغداد الباحث، العراق، 100، العدد 23دارية، المجلد قتصادية واإلالعلوم اإل
المدرسة الدكتورالية  ارة االعمال،إدتخرج لنيل شهادة الماجستير في  ، مذكرةداة لرفع تنافسية المؤسسات الجزائريةأبداع التكنولوجي كاإلخالد بن يامين،  5

 . 50، ص2013 ،ستراتيجية المؤسسة، جامعة وهرانإعمال، تخصص: األ دارةا  قتصاد و لإل
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انتباه المؤسسة لمحيطها ضروري إذا كانت تريد زيادة فاعليتها فالتكنولوجي،  تمثل أحد المصادر لخطوات اإلبداع
 .1مقارنة بالمنافسين

 :مصدرين وهما كالتاليبداع التكنولوجي تقليديا في يمكن حصر مصادر المعارف المرتبطة باإلو 
 أوال: البحث والتطوير

 فكاراأل تحول التي مليةفهو: "الع التطوير أما ،"المعرفة لتطوير يسعى الذي نشاطبأنه: "ال البحث عرف
 فكارألا وتوليد المعرفة وتعزيز اكتشاف" بأنه: فيعرف والتطوير البحث بينما، "تجارية نجاحات لىإ الجديدة

 .2"وتطويرها الجديدة والمفاهيم
واستعماالتها وبغية تطوير فالبحث والتطوير يتضمن جميع أعمال اإلنشاء المهيكلة بهدف توسيع المعارف 
 يتبين أن: 14/06/1994تطبيقات جديدة، فحسب الجرد الدائم لإلمكانيات العلمية البلجيكية والمعد بتاريخ 

البحث يتضمن نشاطات اإلنشاء المعدة بهدف تعظيم المعارف العلمية والفهم العلمي، التطوير يتضمن أيضا "
)مهيكلة( بهدف استغالل نتائج البحث إلنتاج مواد أو/و منتجات جديدة أو محسنة أعمال الخلق المعدة دوريا 

بقوة، نفس الشيء لتطوير تطبيقات، أساليب أو أنظمة جديدة أو محسنة بقوة، المعايير األساسية تسمح بتمييز 
رادة إيجاد البحث والتطوير عن النشاطات األخرى المرتبطة بزيادة مخزون المعارف وحضور عنصر الجدة، وا  

 Theحل لعدم التأكد العلمي والتكنولوجي، ويعتبر جديد للمؤسسة باستثناء المعارف التي يصل إليها العامة )
state of the art)  النشاطات التي ال تنتمي إلى هذه الفئة وهي الرسومات الصناعية، األدوات، الهندسة

 .الصناعية، قبل اإلنتاج، اختبار التوحيد"
 اء تكنولوجيات متطورة من الخارجقتنإثانيا: 

 :3يمكن دعم اإلبداع التكنولوجي باقتناء تكنولوجيات متطورة من الخارج تشمل
 قتناء تجهيزات تكنولوجية متقدمة.إ ✓
 تراخيص، عالمات وخدمات تكنولوجية. قتناء براءات االختراع،إ ✓
 متقدمة أو البرامج المعدة خصيصا. قتناء برامجإ ✓
أخرى مرتبطة بزيادة  وهناك مصادر أخرى مثل: التعاون مع مؤسسات أخرى ومنظمات بحث، نشاطات ✓

 المعارف.

 
                                                           

قتصادية، جامعة قاصدي إ، رسالة ماجستير، فرع دراسات ختراع مؤشر لقياس تنافسية المؤسسات والدول "حالة الجزائر"براءة اإلمحمد الطيب دويس،  1
 . 43، ص2005، ورقلة، الجزائر مرباح،

 ،المستنصرية الجامعة ،الفنادق دارةا  و  السياحة ، قسم81 العدد قتصاد،واإل اإلدارة ، مجلة)الضيف( الزبون  التقني برضا بداعاإل عالقة حسين، محمد يسرى  2
 .133-132، ص2010فيفري  15العراق، 

 . 44محمد الطيب دويس، مرجع سابق، ص 3
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 الفرع الثاني: عوائق االبداع التكنولوجي

عوائق  قتصادية،عوائق إت: فئا ثالث إلى تقسيمها يمكن التكنولوجي اإلبداع عملية تواجههناك معوقات 
 :1ة، وهي كالتاليتقنيعوائق و  ،جتماعيةإ

 قتصادياإل المستوى  علىأوال: 
 على سواء التكنولوجي اإلبداع عملية تواجه التي قتصاديةاإل العوائق أهم المالية الموارد قلة عائق يمثل

 تحقيق بغية متقدمة ببحوث بالقيام يسمح ال المالية المخصصات فضعف العلمية، الهيئات أو المؤسسات مستوى 
 تمت إذا خاصة كافية، غير مردودية ذات اإلبداعات هذه تكون  ما عادة ذلك إلى إضافة تكنولوجية، إبداعات

 الواقع في يجسدها من تجد ال بحيث البحث( مراكز )جامعات، العلمية الهيئات مستوى  على اإلبداعات
 إبداع إدخال يمثلها التي والمالية االقتصادية المخاطر مستوى  عن المعلومات نقص ويعبر قتصادي،اإل

 التطوير أو اإلنتاج في المستعملة للتجهيزات العالية التكاليف عامل إلى إضافة السوق، إلى جديد تكنولوجي
 التكنولوجي. اإلبداع عملية من تحد والتي

 جتماعياإل المستوى  على ثانيا:
 أقطاب بين السيئ االتصال االجتماعي، المستوى  على التكنولوجي اإلبداع من تحد التي العوائق أهم تتمثل

 اإلبداع على مساعد واحد اتجاه في جهودهم تتضافر ال بحيث نقابة(، عمال، مساهمين، )اإلدارة، المؤسسة
 أو لمناصبهم فيها تهديدا   يرون  ألنهم اإلنتاج في جديدة لفكرة المستخدمين تقبل مدى إلى باإلضافة التكنولوجي،

 المؤسسة. ومستقبل لضمان مستقبلهم التكنولوجي اإلبداع بضرورة توعيتهم يجب لذلك األجور، في تخفيض
 اإلبداع لنجاح حاسما عامال واحتضانها، المهمة بهذه للقيام المؤسسة إطارات لدى ستعداداإل مستوى  ويمثل
 تطبقها التي العمل عقود نوعية في عامة بصفة المستخدمين مخاوف وتترجم المؤسسة، في التكنولوجي
 األرباح تحقيقها حالة في أو للمؤسسة أزمات وقوع حالة في مستقبلهم تضمن ال والتي قتصاديةاإل المؤسسات

 القيام على خاصة واإلطارات المستخدمين تشجع التي الحوافز أهم أحد العقود هذه إصالح ويمثل كبيرة،
 التكنولوجي. واإلبداع ختراعاتباإل

 التقني المستوى  علىثالثا: 
بداع تكنولوجي مجازفة كبيرة تنطوي على عدة مخاطر سواء على المستوى التجاري، المالي يمثل القيام بإ

 إضافةبداع التكنولوجي، أو التقني، لذلك فهذه المخاطر خاصة التقنية تعتبر أحد العوائق التي تقف في وجه اإل
بداع التكنولوجي قيام بها يحتاج يد عاملة تقنية مؤهلة بحيث تعتبر أحد العوامل التي يتوقف نجاح اإللى أن الإ

                                                           
 .71-69، ص2015، دار المعتز للنشر والتوزيع، عمان، االردن، 1، طوالتنسيقبتكار في التنظيم بداع واإلاإلهللا حسن مسلم، عبد  1
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التكنولوجي نظرا  اإلبداع عملية من الجديدة عائق يحد تركيبة التجهيزات تعتبرليها إضافة لتوفر تكوين مالئم، و ع
 .لنقص الخبرة

 هوخصائص هأهدافأهم و  اإلبداع التكنولوجي الثالث: أهميةالمطلب 

 التي يتميز بها سنتطرق خالل هذا المطلب إلى أهمية اإلبداع التكنولوجي وأهدافه وكذلك إلى خصائصه
 وهذا كالتالي:

 الفرع األول: أهمية اإلبداع التكنولوجي

مية اإلبداع التكنولوجي إال خالل العشرية األخيرة، بعدها تقبلوا ينتبه مسيري منظمات األعمال أله لم
 :1ضرورة اإلبداع ألهميته، هذا التغيير راجع لسببين

التي وقفت  ازدهار اقتصاديات الدول التي دعمت اإلبداع التكنولوجي مقارنة بالدولالسبب األول هو 
التي تنفق كثيرا على البحث والتطوير تتحصل على نتائج  ؤسساتالملسبب الثاني هو عائق في وجه اإلبداع، وا

 مالية جيدة.
 تبرز أهمية اإلبداع التكنولوجي من خالل:و 
اإلبداع التكنولوجي يعتبر أن التنافس على امتالك التكنولوجيا أكثر تطورا أسبق من التنافس على إنتاج  ✓

وتسليمها في آجال قياسية، ذلك أن التنافس األول هو السبيل لتحقيق التنافس منتجات ذات جودة عالية 
 ن قدرة تنافسية بتكنولوجيا بالية.الثاني بل إنه لم يعد هناك مجال للحديث ع

 تمرة وبالتالي ضمان وضعها الحالي.اإلبداع التكنولوجي يرمي إلى دعم القدرة الفنية للمنظمة بصورة مس ✓
عن طريق تصريف  التكنولوجي  من خالل خفض التكاليف وزيادة أرباح المنظمة تبرز أهمية اإلبداع ✓

 منتجاتها الجديدة.
المعارف بشري من خالل تأهيله وتدريبه على يلعب اإلبداع التكنولوجي  أهمية في تنمية الرأسمال ال ✓

  التكنولوجية وعمليات البحث والتطوير.

 

 

 

                                                           
، 2018مصر،  دار حميثرا للنشر والترجمة، القاهرة، ،1، طقتصادية للدول العربيةثره على التنمية اإلأقتصاد المعرفي و اإلمد عبد هللا شاهين محمد، مح 1

 .236-235ص
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 التكنولوجيالفرع الثاني: أهداف اإلبداع 

 فيه )عائد مرغوب تأثير عن تلقائية بطريقة يسفر أن البد تكنولوجي إبداع كل أن دائما فترضمن الم
 على يقوم الفكري  الخط وهذا ككل، المجتمع أو اإلبداع تبنى من أو المبدع نظر وجهة من سواء قتصادي(إ

  :1التالية الروابط
 من يعني مزيدا الذي )األمر جديدة منتجات عن إما التكنولوجية اإلبداعات لجميع المادية التأثيرات تسفر ✓

 ارتفاع يؤدي إلى الذي )األمر جديدة إنتاجية عمليات أو اإلنتاج(، في أعلى وكفاءات األرباح،
 اإلنتاجية(.

 الناتج. من الوحدة تكلفة في نخفاضاإل يعني اإلنتاجية في رتفاعاإل أن ✓
 الذي يشكل األمر المؤسسات، ونمو األرباح ارتفاع عن يسفر الناتج من الوحدة تكلفة في نخفاضاإل أن ✓

 التكنولوجية. اإلبداعات من المزيد إلنتاج أخرى  جهود أجل من الرئيسية الدوافع
الحفاظ  يعني الذي األمر الموارد، من القدر بنفس الكلي الناتج زيادة يعني اإلنتاجية في رتفاعاإل أن ✓

 المجتمع. في الموارد على
 فيها، وهذا مرغوب جتماعيةإ أهدافا عتبرت لها السريع واالنتشار التكنولوجية اإلبداعات من المزيد إن ✓

 ككل. المجتمع أهداف وبين المؤسسة أهداف بين تطابق هناك أن يعني
 المرجوة والنتائج األهداف بين تطابق هناك يصبح بالكامل تحققت قد التكنولوجية اإلبداعات نتائج أن بما ✓

 الفعلية.
 األداء تحسين أجل من لتحقيقها تسعى التي النهائية األهداف هذه على المؤسسات معظم وتتفق

 التكاليف. في تخفيض أو اإليرادات في زيادة شكل في لها قتصادياإل

  الفرع الثالث: خصائص اإلبداع التكنولوجي

 :2أهمها التكنولوجي، اإلبداع ابه يتميز التي الخصائص من مجموعة إبراز يمكن
 هذه العملية. ن المعارف الجديدة المتحصل عليها هي نتيجةأي أهو محصلة عملية البحث والتطوير  ✓
 نتاجية الجديدة، السوق، المنتج، المورد، والتسويق.هو التكامل الوظيفي بين الهندسة اإل ✓
 نتاج، التنظيم، المنتجات، المعلومات، التقنيات.كثيرة: اإلستمرارية في جوانب عملية تتسم باإلهو  ✓
  رض الواقع.أليها من عملية البحث والتطوير ميدانيا على إفكار المتوصل هو تجسيد األ ✓

                                                           
 .695-694ص ، 2001مصر، اإلداري، ريوالتطو  ستشاراتلإل سيرفيس ديوا مركز ،رييالتغ اتيوتحد اإلدارة عامر، سي ديسع 1
 .235محمد عبد هللا شاهين محمد، مرجع سابق، ص 2
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 غير معلومات على يقوم جديد كل نأ، معنى هذا بها معترف جديدة فنية تكنولوجية معارف تطبيق هو ✓
 تجديدا يعتبر ال ذلك، غير أو الجمال حيث من جاذبيتها رغم فعالة غير نتائج إلى يؤدي دقيقة

 تكنولوجيا.
أو  الصنع عملية في تحسين إلى يؤدي ال إبداع كل أن بحيث واإلنتاجية، باإلنتاج مرتبطا يكون  أن ✓

 تكنولوجيا إبداعا يعتبر ال المتواجدة تحسين أو جديدة منتجات توفر في وال اإلنتاج عناصر استخدام
  .1الصحيح بالمعنى

 إبداعات  ليست التكاليف تقليل أو التحكم إلى الوصول دون  المبذولة اإلبداعية المجهودات أن ✓
التكلفة  في المنافسة طياته في يحمل التكنولوجي اإلبداع أن هي هنا األساسية والنقطة تكنولوجية،

 يضمن أن يستطيع ال الوحدوية اإلنتاج تكلفة من يخفض ال الذي الفني فاألسلوب البيع، وسعر النهائية
 المؤسسة. ازدهار

 الشومبيترية النظرة حسبة فعاليفوال الكفاءة محدود يكون  األسواق في نتشارإ بدون  التكنولوجي اإلبداع أن ✓
 تتحقق وحتى السوق الحرة ديناميكية في وبالتالي المنافسة في أساسي عامل التكنولوجي اإلبداع فإن

 .2يكون  ما أوسع آثارا له يكون  أن بدال قتصاديةاإل التنمية

 أنواع اإلبداع التكنولوجي المبحث الثاني:

بداع تكنولوجي إي أن أبداع تشكيلة من التغييرات التنظيمية في مجاالت متعددة بالمؤسسة و يتضمن اإل
ضافة الجديد للمنتج النهائي فحسب، فقد تكون إبداع في ذ ال يقتصر اإلإدارية وتنظيمية عديدة إتصاحبه تغييرات 

 جراءات وغيرها.ساليب واإلالجدة في األ
 المختلفة دالالته أو اإلبداع مجال أو طبيعة أو خصائص حسب لإلبداع عديدة تصنيفات قدمت لقد
 األبعاد. وواسعة المضامين معقدة ظاهرةبوصفها 

والكّتاب باألخص  الباحثين أراء إلى وبالنظر أنواعه، تحديد التكنولوجي وجب اإلبداع فهم في وللتعمق
 أنواعه على تحديد في عليهما االعتماد يتم أساسي عاملين وجود ( يتضحJoseph Schumpeterاالقتصادي )

 :اآلتي النحو
 .ذاته حد في التكنولوجي اإلبداع طبيعة في يتمثل األول: العامل
 .التكنولوجي اإلبداع درجة فهو الثاني: العامل

                                                           
  .111، ص1992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، وظائف ونشاطات المؤسسة الصناعيةوكيل، أ السعيد 1
، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جوان 6، مجلة البحوث والدراسات، عددالتكنولوجي كمدخل لتعزيز تنافسية المؤسسات الوطنيةبداع اإل محمد قريشي، 2

 .136، ص2008
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  المطلب األول: حسب طبيعة االبداع التكنولوجي

بداع التكنولوجي للطريقة المنتج وتحسينه، واإلداع التكنولوجي للمنتج أي تطوير باإللى نوعين هما: إويقسم 
 .االنتاجنتاجية ووسائل لعملية اإلبداع يكون على مستوى ان اإلأنتاج أي الفنية لإل

 إليه في هذا المطلب كما يلي:وهذا ما سنتطرق 

 للمنتج التكنولوجي اإلبداع الفرع األول:

 بداع التكنولوجي للمنتج وتصنيفاته كالتالي:سنتطرق خالل هذا الفرع إلى مفهوم اإل
 اإلبداع التكنولوجي للمنتج مفهومأوال: 

منتجات )سلع أو خدمات( جديدة أو محسنة على بداع الذي يظهر في صورة هو ذلك اإلبداع المنتج إ" ✓
ستخدام ومكونات أخرى غير ستعماالت المحتملة، تسهيل اإلمستوى الخصائص األساسية، التقنية، اإل

 .1"مادية، وال يأخذ بعين االعتبار التحسينات الجمالية للمنتج
دوات...( وتعنى وضعه بداع الذي يخص تصميم المنتج )مواد، تجهيزات، أهو ذلك اإلبداع المنتج إ" ✓

قل خاصية من خصائصه، أي أحيز التنفيذ أو تسويق جديد، أو تحسينه على المستوى التكنولوجي أو 
إحداث التغيير في مواصفات المنتج أو خصائصه لكي تلبي بعض الرغبات أو تشبع بعض الحاجات 

 .2"بكيفية أحسن
 .3منتجات جديدة الى السوق أو تحسين منتجات قائمة""إبداع المنتج هو اإلبداع الذي يتجه نحو إدخال  ✓

 التكنولوجي. المحتوى  على باألساس ويرتكز مطور أو تماما جديد منتج شكلين يأخذ المنتج إبداع أن أي
 والذي المنتجات في المطور أو الجديد ذلك المنتج هو المنتج إبداع" :بأن القول يمكن سبق ما خالل من

 ."للزبائن ظاهرا يكون 
 اإلبداع التكنولوجي للمنتج تصنيفاتثانيا: 
 الى نوعين: بداع المنتجإ يصنف

يجاد فكار عن سلع وخدمات إعملية " :هو( & Parsons Dartmple)سب ح جديد: منتج تقديم-أ
 ."التسويقية أو التجارية الناحية من ناجحة تكون  بحيث المقدمة خطوط اإلنتاج في إضافات إلى وتحويلها جديدة

                                                           
والتغيير بداع اإل :، الملتقى الدولي حولمساهمة اإلبداع التكنولوجي في تدعيم المركز التنافسي للمنظمةبن بريكة عبد الوهاب، بن التركي زينب،  1

 .7ص، 2010ماي  13-12 زائر،جال التنظيمي في المنظمات الحديثة، جامعة البليدة،
 في التنظيمي والتغيير اإلبداع الملتقى الدولي:أفكار ومناهج، دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق الميزة التنافسية محمـد عجـيلة، مصطفى بن نوي،  2

 .4، ص2010ماي  13-12جزائر، ال جامعة البليدة،، والمؤسساتي التنظيمي والتغيير اإلبداع في البحوث مخبر ثة،يالحد المنظمات
التطبيقية  للعلوم  :المؤتمر الدولي االول ،ستطالعيةإدراسة ي: البشر د للمور ة بداعياإلت لعملياز اتعزية بالشخصييم القر ثأو ة عالقحسين، د وليين حس 3

2013  ICAS ،163ص، 2013 سبتمبر 25-24، الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، غزة، فلسطين. 
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شكل  في األفكار تحويل نتيجة هو الجديد المنتج تقديم أساس بأن لنا يتبين التعريف هذا خالل من
 ن مصادرإنتاج تختلف كليا عن المنتجات الحالية )القديمة(، وعليه فإللى خطوط اإضافات إمخرجات، تقدم 

 :1التالية النقاط في نلخصها جديدة أفكار على الحصول
 المنتجات أفكار للحصول على مؤسسة ألي أساسيا البحوث مصدرا أصبحت هذه التسويق: بحوث ✓

 وأذواق المستهلكين. تعكس رغبات الجديدة والتي
 وذلك حتى تمكن إبداعية، عملية أي في أساسية تعتبر والتطوير البحث أنشطة والتطوير: البحث ✓

 ورغبات الزبائن. حاجات لتلبية جديدة منتجات تقديم من المؤسسة
 منتجات بداع هو تطويرهذا اإل( فKotler & Armostrong) حسب )القديم(: الحالي المنتج تحسين-ب
األبحاث  في جهودها خالل من المؤسسة وتعديالت المنتج، وعالمات تجارية تطورها المنتج، وتحسينات أصيلة،

 والتطوير.
 إلى جزئية تغيرات إدخال خالل من يتم )القديم( الحالي المنتج تحسين إن :القول يمكن سبق ما خالل من

تغييرات  إجراء دون  طويلة السوق لمدة في يستمر أن يمكن منتج له، بالتالي ليس هناك المكونة أحد العناصر
نهيار واإل التقادم خطر نها ستواجهإمنتجاتها ف تحسين أو تطوير على تعمل ال مؤسسة ن كلإف وبالتاليعليه، 

 .المنافسة األخرى  مقارنة بالمؤسسات

 اإلنتاج طريقةل التكنولوجي اإلبداع الفرع الثاني:

 ولكنها العملية اإلنتاجية، إبداع أو اإلنتاجية األساليب إبداع اإلبداع فهو من النوع لهذا تسميات عدة هناك
 تعريفه ومكوناته وأهدافه كالتالي:ية، وسنتطرق خالل هذا الفرع إلى اإلنتاج بالطريقة تتعلق كلها

 اإلنتاج لطريقة التكنولوجي تعريف اإلبداعأوال: 
 ن هذه التعاريفنذكر ميد من الباحثين الذين تطرقوا لتعريف اإلبداع التكنولوجي لطريقة اإلنتاج عدهناك ال

 ما يلي:
 .2"جديدة منتجات لتصنيع جديدة عمليات تطوير به الذي يقصد بداعاإل نتاج هوبداع طريقة اإلإ" ✓
 .3بداع الذي يظهر في صورة عمليات مطورة داخل المؤسسة"اإل به نتاج يقصدبداع طريقة اإلإ" ✓

                                                           
ج ير يبوعر  ببرج ندورة كو حدات مؤسسن و يبة مقارنة راسدة يقتصاداإلة للمؤسسة يالتنافسة ز ية الميتنمي في لتكنولوجع ااإلبدار دو عبد الرؤوف حجاج،  1
ة يقتصاداإلم علو ة اليكل ر،ييتسوم اللي عف علومه كتورا ة دشهادل يلنة مقدمة ، أطروح2013-2004ة الفتر ل خال  اناتيالبف مغلل يحلت سلوبم أستخداإب

 .26ص ،2015، دي مرباح ورقلةر، جامعة قاصييالتسم وعلو ة يلتجار ا والعلوم
، 3 ، جامعة الجزائر11تسيير، العدد قتصادية وعلوم الالعلوم اإل، مجلة بداع التكنولوجي في تعزيز القدرة التنافسية للدول العربيةدور اإلوزي، الج جميلة 2

 .277، ص2011
 .29، ص2001بميك، مصر،  -دارةمركز الخبرات المهنية لإل ،داريةبداعية لحل المشكالت اإلإطريقة  100صدارات بميك، إترجمة  ،جيمس هيجنز 3
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بداع الذي يركز على استحداث عمليات جديدة وبطريقة تؤثر في كمية اإل اج هوتنبداع طريقة اإلإ" ✓
 .1"القائمةنتاجية و في صورته تحسين للعملية اإلأنتاج وجودته اإل
العمليات المستخدمة في إنتاج  حويلنتاج هي األنشطة التي تعمل على تحسين أو تبداع طريقة اإلإ" ✓

الجودة، وتحسين الوقت، التكاليف، وتقليل السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تحقيق وفورات في 
 .2"والمرونة

 اإلنتاج لطريقة التكنولوجي اإلبداع ثانيا: مكونات
 : 3نتاج منطريقة اإل إبداعويتكون 

 نتاجية.مراحل العملية اإل ✓
 نتاجية.الكلفة وجودة العملية اإل ✓
 العمليات الجديدة والمطورة ودعم المنتوج. ✓

 اإلنتاج لطريقة التكنولوجي اإلبداع أهدافثالثا: 
المواد  في وتغييرات اإلنتاج، عمليات في تغييرات حدوث يعني اإلنتاجية الطريقة في التكنولوجي اإلبداع

 :4ىإلنتاج بداع طريقة اإلإ يهدفاإلنتاجية عليه  المعدات وفي األولية
 في تتمثل إيجابية، عنها نتائجينجر  وتبسيطها أدائها لتحسين اإلنتاج أساليب في التغيرات إحداث نإ ✓

 أي للعملية اإلنتاجية، وترشيد اإلنتاج تكاليف من وتخفيض المخرجات وتدفق المدخالت معالجة سرعة
 اإلنتاج. جهاز فعالية من الرفع

 الجانب يكمن واحد، حيث  آن في الفنية واالقتصادية الناحيتين من لالنتاج الفني األسلوب أداء تحسين ✓
 في فيكمن االقتصادي وأما الجانب المدخالت، معالجة في والسرعة المنتجات جودة في تحسين الفني

 اإلنتاج. تكاليف تخفيض
 ة.الستمراريتها التنافسي وضمان أكبر هوامش تحقيق من لمؤسسةل يسمح ✓

 

                                                           
قتصادية، شعبة: اإل العلوم في دكتوراه درجة ليلن مقدمة ، أطروحة-حالة الجزائر-قتصاديالتطوير التكنولوجي كأداة لتحقيق النمو اإلمحمد زعالني،  1
 .19ص ،2011الحاج لخضر، باتنة،  جامعة ،رييالتس وعلوم ةيالتجار  والعلوم ةيقتصاداإل العلوم ةيكل قتصاد التنمية،إ
، االردن في العاملة المصارف على تطبيقية التكنولوجي دراسة اإلبداع في وأثرها الشاملة الجودة إدارة تطبيقاتالنجار،  جمعة فايز الشعار، إبراهيم اسمق 2

 .418، ص2015، ردنأل، اعمالواأل المال كلية ، 2د العد ،42د المجل العالمية، االسالمية العلوم جامعة اإلدارية، العلوم دراسات
 اإلدارة ، مجلةالكهربائية للصناعات العامة الشركة في حالة دراسة الشركة منتجات تطوير في التكنولوجي بداعاإل تأثير تول،م.م بالموسوي،  خلف عطية 3

 .64ص ، العراق،2009 سبتمبر 29 بغداد، جامعة، 78 قتصاد، العددواإل
 في دكتوراه ، أطروحة-الجزائر حالة-والمتوسطة  الصغيرة للمؤسساتالتنافسية  القدرة تكوين في التكنولوجي لإلبداع إستراتيجية دراسةنذير،  الدين بن نصر 4

 .150-149ص، 2012زائر، ج، ال3ر جامعة الجزائسيير، ت لتسيير، تخصصم اعلو 
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 اإلنتاج ةقلطري التكنولوجي واإلبداع المنتج في التكنولوجي اإلبداع بين العالقة الفرع الثالث:

 بين عالقةلتداخل ال واضح غير طرائق االنتاج بداعا  و  المنتج بداعإ بين الفاصل الحد يكون  ما غالبا
( االنتاج ةقطري بداعكإيستخدم التشخيص ) نهإف للمرضى الطبيب كعالج معا النوعين عمل النوعين واحتمالية

 .1منتج(ال بداعكإ) الدواء وكفاءة
 أخرى  حاالت وفي إنتاجه، طريقة في تغيير إلى يؤدي المنتج في تغيير إحداث فإن الحاالت بعض وفي

 :2هما ينيأساس عاملين أساس على بينهما العالقة وتتوقف ضروريا، الطريقة ليس في التغيير
 ستثماري.إ أو ستهالكيإ كونه حيث من المنتج طبيعة ✓
 وتدريجي. طفيف جذري أو كونه في التكنولوجي اإلبداع درجة ✓

نه كلما جرى تغيير في تلك المنتجات كلما استلزم ذلك إف ستثمارية،اإل أو الصناعية جاتو المنت حالة ففي
ما عدا في حالة  بالضرورة، فليس ذلك االستهالكية جاتو منتما في حالة الأتغييرا في الطريقة التي تنتجها، 

التجهيزات و عنصر من عناصر المنتوج ال يستدعي حتما تغيير أبدع فيه جوهريا، فاستبدال مادة أالمنتوج الذي 
  .3ساليب الفنيةواأل

 المطلب الثاني: حسب درجة االبداع التكنولوجي

  هما:و من اإلبداع التكنولوجي  نوعين بداع التكنولوجي حسب درجته فإننا نعنيعندما نتكلم عن نوع اإل
المطلب ، وسنتعرف عليهما خالل هذا النافذاإلبداع النوع الثاني هو جزئي و بداع الاإلاألول هو النوع 

 كالتالي:

 الجزئي  التكنولوجي اإلبداع الفرع األول:

، بداع التكنولوجي التحسينيأو اإل بداع التكنولوجي التدريجيبداع التكنولوجي الطفيف أو اإلويسمى اإل
 خاطره كاآلتي:موسنتطرق خالل هذا الفرع إلى تعريفه ومزاياه و 

 بداع التكنولوجي الجزئيأوال: مفهوم اإل
 ما يلي: ن هذه التعاريفنذكر ميد من الباحثين الذين تطرقوا لتعريف اإلبداع التكنولوجي الجزئي عدهناك ال

                                                           
 الشركة في العاملين من عينة راءآل تحليلية جودة المنتج دراسة تحسين في وأثره المنظمي اإلبداعالعزاوي،  حمد، كرجيأ سحر، العبيدي خليل محمد بشار 1

 .218، ص2010، العراق المستنصرية، الجامعة  ،84قتصاد، العدد واإل اإلدارة ، مجلةالكهربائية الوزيرية العامة للصناعات
 .150نذير، مرجع سابق، ص الدين بن نصر 2
 .34ص ،1994الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، بداع التكنولوجيقتصاد وتسيير اإلإالسعيد أوكيل،  3
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"هو اإلبداع الذي يتمثل في التوصل إلى المنتج الجديد بشكل جزئي وتدريجي عن طريق التحسينات  ✓
والتي بالتالي تؤدي إلى واإلضافات الكثيرة والصغيرة المتتالية التي يتم إدخالها على المنتجات المتداولة 

 .1تحقيق إبداع جذري "
 ألبعاد مماثلة جديدة بأبعاد جديد منتج الحالى أو المنتج على التحسينات يعبرعن بداع الذينه اإلأيعرف " ✓

 .2" السابق المنتج
اإلنتاج مهما كان حجمه أو  للمنتجات وأساليب بالنسبة يحدث الذي التحسين في نه يتمثلأيضا أيعرف " ✓

 عتبار هنا قائم على الفائدة أو اآلثار التي يتركها الجهد المبذول في تحسين المنتجات درجة تعقده، واإل
 .3" وطرق االنتاج

 داع التكنولوجي الجزئيبمزايا اإلثانيا: 
ها فيما نوجز  الذي تستفيد منه المؤسسة اإلقتصادية داع التكنولوجيبهناك عدة مزايا لهذا النوع من اإل

 :4يلي
 ال يستغرق وقتا طويال، وذلك كونه يتطلب معرفة الفن التكنولوجي المسبق المتجسد في المنتج الجديد. ✓
 رد )مادية، بشرية، مالية( كبيرة.ال يحتاج إلى موا ✓

 داع التكنولوجي الجزئيبمخاطر اإلثالثا: 
 :5نوجز أهمها فيما يلي ،داع إال أن له مخاطر متعلقة بالقيام بهبالمزايا المذكورة لهذا اإلبالرغم من 

 اك الزبون.بر إمما قد يؤدى إلى  إن المبالغة في التحسينات يمكن أن تؤدى إلى التنوع األقصى، ✓
ادة حاسمة في فهو ال يحقق قي غلب الحاالت يمثل إتباع القائد أو القادة في السوق،أ إن التحسين هو في  ✓

الحصة السوقية إال في بعض الحاالت خاصة عند تراكم التحسينات لتمثل تحسينات جوهرية أو حتى 
 داع جذريا.بفي بعض الحاالت التي يكون فيها اإل

 

 

                                                           
بداع المؤسسي في المنظمات غير الربحية دراسة ميدانية على المنظمات غير تنمية المورد البشري ودوره في تحقيق اإلأسماء رشاد نايف الصالح،  1

 .17، ص2013مصر،  دارية جامعة الدول العربية،دارة، المنظمة العربية للتنمية اإل، المجلة العربية لإلردنية من وجهة نظر العاملين فيهاالربحية األ 
 ضمن مقدمة ، مذكرةبالمسيلة الحضنة ملبنة مؤسسة حالة األعمال دراسة منظمات مستدامة في تنافسية ميزة الكتساب كمدخل اإلبداعيحياوي،  رزيقة 2

 .12، ص2013ة، ليالمس المنظمات، جامعة إدارة :فرعر، ييالتس وعلوم ةيوالتجار  ةيقتصاداإل العلوم ةير، كليالماجست شهادة لين متطلبات
 .113، مرجع سابق، صوظائف ونشاطات المؤسسة الصناعيةالسعيد أوكيل،  3
المجلد قتصادية، اإل البشائر ، مجلةالجزائرية قتصاديةاإل المؤسسات تنافسية لرفع التكنولوجي اإلبداع إستراتيجية تفعيلمصطفى دحماني، أحمد بوسهمين،  4
 .192، ص2017مارس  1الجزائر،  محمد، بشار، طاهري  ، جامعة1، العدد3
 .5مرجع سابق، صمحمـد عجـيلة، مصطفى بن نوي،  5



 الفصل األول: اإلطار النظري لإلبداع التكنولوجي

 

16 
 

 النافذ التكنولوجي الفرع الثاني: اإلبداع

مزاياه الفرع إلى مفهومه و طرق خالل هذا ، وسنتبداع القطيعةإأو  الجذري  بداع التكنولوجيويسمى اإل
 ومخاطره كما يلي:

 بداع التكنولوجي النافذمفهوم اإلأوال: 
 لهذا النوع من اإلبداع عدة تعاريف نذكر منها ما يلي:

جراء جديدة وعمليات منتجات خلقب يهتمبداع الذي هو اإل" ✓  بهدف العمل طريقة في أساسية تغيرات وا 
 .1"نالزبائ الحتياجات السريعة االستجابة

و المنتج الجديد الذي يختلف بشكل كلي وكامل عما أيتمثل في التوصل الى العملية  الذي بداعهو اإل" ✓
 .2"بداعاتإسبقها من 

بداع الذي يحدث على فترات متباعدة ويتسبب في تغيير نمط الحياة بشكل جذري ويرتبط هو ذلك اإل" ✓
 .3"معروفةفاق جديدة وغير آبالبحث في مجاالت و 

 مزايا اإلبداع التكنولوجي النافذثانيا: 
جل أاإلبداع التكنولوجي النافذ مثله مثل اإلبداع التكنولوجي الجزئي له مزايا تبحث المؤسسة من إن 

ل تحقيق أهدافها نوجز بعضها فيما جأستغاللها، كما له عيوب تحاول المؤسسة أن تقلل منها أو تتجنبها من إ
 يلي:

يؤدي إلى إنشاء أسواق جديدة لتكنولوجيا ومنتجات جديدة، وبالتالي إمكانية تعريف المنتجات بالنسبة  ✓
 للمؤسسة.

غلب الحاالت طويلة األمد، أ كبيرة في  هي مخاطر بالتالإستثمارات كبيرة في حاالت كثيرة، تطلب يبقدر ما  ✓
 فإنه يمكن أن يحقق أرباحا كبيرة.

 نافذمخاطر اإلبداع التكنولوجي الثالثا: 
 :4بالرغم من المزايا المذكورة لهذا النوع من اإلبداع فانه يمكن إدراج بعض من مخاطره نوجزها فيما يلي

اإلبداع يتطلب استثمارات كبيرة في مختلف مراحله، مما يحتم التكلفة العالية، حيث أن هذا النوع من  ✓
 جل تمويل هذه المشاريع.أمن  على المؤسسة البحث عن مصادر مختلفة

                                                           
 .129 ص ،2007 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر المناهج ، دار1ط، علميةت طبيقات تقنيات، داخيل،م وممفاهي: التكنولوجياة إدار غسان قاسم الالمي،  1
 .37، ص2011دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، االردن،  ،1، طعمالبتكار في منظمات األبداع واإلدارة اإلإعاكف لطفي خصاونة،  2
طروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراة العلوم في أ، قتصادية دراسة حالة مجمع صيدالبداع كمدخل لتسيير التغيير في المؤسسات اإلاإلصليحة بو صوردي،  3

 .115، ص2015تسيير مؤسسات، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  :علوم التسيير، شعبة
 .6-5ص مرجع سابق،محمـد عجـيلة، مصطفى بن نوي،  4
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الفترة الزمنية الطويلة، حيث قد تصل مدة اإلبداع التكنولوجي من الفكرة إلى وصوله في شكله النهائي  ✓
 وأحيانا تصل إلى عقدين من الزمن. عدة شهور

منتجا  10000قارب قتصاد األمريكي ينتج ما يتمال العالي للفشل حيث أشارت دراسة إلى أن اإلحاإل ✓
( من %20ن المتبقي )وأ منها تموت في مهدها أو مرحلتها األولى، (%80)ن جديدا كل سنة وأ

داللة وتلبي  مثلت تقدما تكنولوجيا ذا ( منها منتجا جديدا،%5المنتجات الجديدة لم يشتمل إال على )
  طلبا في السوق.

 يالمبحث الثالث: متطلبات اإلبداع التكنولوج

 من األرباح ويزيد تحقيق إلى سيؤدي بأنه التوقع مع المؤسسة قبل من ستثماراإ التكنولوجي اإلبداع يتطلب
ستراتيجياته ا  و بداع وكيفية حمايته وطريقة قياسه السوقية، وفي هذا المبحث سنتطرق الى مراحل عملية اإل حصتها
 المتبعة.

 المطلب األول: مراحل عملية اإلبداع التكنولوجي

 :1تمر عملية اإلبداع التكنولوجي بمجموعة من المراحل سنتعرف عليها خالل هذا المطلب كما يلي

 : توليد االفكار وتصفيتهاالفرع االول

 انتقال وتشجيع المؤسسة ثقافة بتطوير االهتمام خالل من األفكار بتوليد التكنولوجي اإلبداع عملية تبدأ
دراك البيئة لدراسة نتيجة أو الذاتية للقدرات نتيجة األفكار هذه تكون  وقد األفراد، بين الجديدة المعلومات  وا 
 أو( و/بالمؤسسة )العاملين الداخلية المصادر من يكون  األفكار هذه على والحصول، فيها والفرص المشاكل

 التجارية، المعارض المنافسين، الزبائن، وشكاوى  مقترحات الموزعين، المؤتمرات، العلمية، الخارجية )الندوات
 (.الخ... الوكالء

 األفكار عدد فرز كيفية هي المؤسسة تواجه التي والمشكلة وغربلتها، تصفيتها تتم مباشرة األفكار توليد بعد
 كان جيدة أفكار رفض ذلك من العكس على أو رفضها يجب حين في سيئة أفكار بقبول تقوم فقد المطروحة،

 .ناجحة منتجات إلى تطويرها الممكن من
 وفي أخرى، إلى صناعة ومن أخرى  إلى مؤسسة من ومتنوعة، مختلفة معايير حسب األفكار تصفية وتتم

 األفكار. غربلة بمعايير شاملة قائمة إعداد الصعب من يكون  قد ختالفاإل هذا ضوء
                                                           

ماجستير، كلية  رسالة ،-جعريريبو  ببرج كوندور مؤسسة حالة دراسة-الصناعية المؤسسة تنافسية تعزيز في التكنولوجي بداعاإل مساهمة زناق،بو  الغني عبد 1
 .16ص، 2013، بسكرة خيضر، محمد جامعة صناعي، قتصادإ :ارة، تخصصجية وعلوم التسيير والتدقتصاالعلوم اإل
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 المؤسسات غالبية بواسطة األفكار تصفية في المستخدمة المعايير من عدد فهناك ذلك من الرغم وعلى
 في: أساسا المعايير هذه وتتمثل
 اإلنتاجية. القدرة ✓
 المؤسسة. إستراتيجية ✓
 المهارة. ومستوى  الفنية الخبرة ✓
 الحاجات. تحليل ✓
 المالية. المؤسسة قدرة الحالية، التوزيع قنوات المنافسة، البيئة، ✓

 على المسؤولة أنها إذ األفضل، منها وتختار األفكار تحدد التي هي العليا اإلدارة أن كله ذلك من واألهم
 .التطوير مجال في المؤسسة إستراتيجية

 من الفكرة إلى المشروع :الفرع الثاني

بداع األفكار الجديدة إلى مشروع وذلك من خالل وضع مخطط تطبيقي، يتضمن نوع اإليتم تحويل 
المستخدم وحدود تطبيقه، ونوع وسائل العمل أي نوع اآلالت والمعدات، والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة، مع 

 حتياجات الزبائن المستهدفين.إدراسة مناسبة لكل هذه الظروف مع 
 والتطوير،بداع التكنولوجي من تكاليف البحث ظمة بتحديد تكاليف مشروع اإلإضافة إلى ذلك تقوم المن

وكذا التكاليف المتعلقة بانطالق المشروع سواء من الناحية الصناعية أو التجارية، ووضع دراسة تتعلق بتوقع 
التكنولوجي، أي مواكبة التغيرات بداع المبيعات والتطورات المتعلقة بالسوق ورد فعل المنافسين لنتائج مشروع اإل

 الجديدة الحاصلة في محيط المنظمة والتي يمكن إدخالها في أي لحظة.

 : تنفيذ المشروعالفرع الثالث

 منتوج بإنتاج األخيرة، هذه تبدأ حيث المؤسسة، بها تقوم خطوات مجموعة من المرحلة هذه تتألف

 كفاءة ومدى األولية والمواد ومعدات( )آالت الجديدة اجاإلنت وسائل جاهزية من التأكد من لها يسمح تجريبي

 آراء بتحليل للمنظمة يسمح التجريبي المنتوج هذا الجديدة، التكنولوجيا تطبيق في المتخصصة العاملة اليد

 والموزعين. والموردين الزبائن فعل وردة
التصنيع بالمرونة والقابلية، أي أنه بعدها تنتقل المنظمة إلى اإلنتاج الفعلي، حيث البد أن تتصف عملية 

يمكن إضافة أي تعديالت جديدة في أي لحظة أثناء اإلنتاج، بعد اكتمال عملية التصنيع يصبح المنتوج جاهز 
 . 1للدخول إلى السوق 

                                                           
 المنظمات مي فييالتنظ رييوالتغ اإلبداع :الدولي الملتقى ،األعمال منظمات في التكنولوجي اإلبداع ليلتفع ةيكآل المعرفي قتصاداإل مي،يسارة حل أحمد طرطار، 1

 .13، ص2011ماي  19-18 ،الجزائر دة،يالبل دحلب، سعد جامعة ،-يةودول ةنيوط تجارب ليوتحل دراسة- ثةيالحد
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 العكسية والتغذية النتائج تقييم :الفرع الرابع

 المخطط بالشكل تسير العملية أن من للتأكد معلومات تدفق إلى تحتاج السابقة المراحل من مرحلة كل إن
 وجودها حالة وفيالمطلوب،  بالشكل األنشطة سير تعترض التي والمشاكل الصعوبات وجود عدم من للتأكد لها،
 .المشاكل وحل العقبات وتجاوز المناسب بالوقت المناسبة الحلول إيجاد يجب

 اإلبداع نجاح من للتأكد مستمرة عكسية تغذية هناك وتكون  للنتائج تقييم هناك يكون  أن البد ولذلك
 للحاجات مقابلته من للتأكد التكنولوجي لإلبداع مستمر تقييم هناك ويكون  المرجوة للنتائج وتحقيقه التكنولوجي

  المؤسسة. ألهداف وتحقيقه ،(الزبائن حاجات) المحددة
 لكيفية العام اإلطار تعطي لكونها خاصة أهمية التكنولوجي اإلبداع عملية مراحل تحديد عملية وتكتسب

 النجاح. وتعزيز الفشل تجاوز وكيفية المراحل، هذه من مرحلة كل إدارة
 .1كبير وبشكل التكنولوجي اإلبداع نجاح في يساهم المراحل هذه من مرحلة كل في اإلدارة مشاركة إن

 اإلبداع التكنولوجيالمطلب الثاني: حماية 

 من تعتبر الفوائد هذه حماية فإن ،واسع نطاق على المعلومات في المشاركة حيث المعرفة قتصادإ ظلفي 
 األخذ يجب األهمية غاية في مفهومين هناك أن كما ،التنافسية واالمتيازات األسبقيات لتحقيق البالغة األهمية

 :2اهم و بهما
 حمايته. يمكن لما حدود هناك ليستنه: أأول مفهوم وهو 

 اتخاذ يتم لم إذا مهدرا جهدا أو جهد ذي غير التكنولوجي باإلبداع نشغالاإل يعتبرثان مفهوم وهو أنه: 
 لحمايته. والكافية الالزمة الخطوات

 نموذجال التجارية، العالمة ،االختراع الملكية الفكرية، براءة :خالل من الحماية تلك تحقيق ويمكن
 :3كالتالي التفصيل من بشيء خالل هذا المطلب السابقة الوسائل من وسيلة إلى كل وسنتطرق 

 لملكية الفكرية: االفرع األول

لما يتصل  الملكية  صور بأسمى تتعلق وهي الفكري، المال رأس من مهما عنصرا الفكرية الملكية تشكل
وفكره، وتكمن حماية حقوق الملكية الفكرية في الحفاظ على الحق المعنوي لصاحب بداعه إنسان ونتاج باإل
ن وجود مردود مادي يؤدي الى تحفيز بيئة خالقة أ قتصادي في المكافأة على جهده، باعتباربداع والحق اإلاإل

                                                           
 .17ص، مرجع سابق الغني بوزناق، عبد 1
 .33، صالسابق نفس المرجع 2
 .228، مرجع سابق، صرنذي نب الدين نصر 3
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بتحويل أو ترخيص بداعي الحق في ثمرة هذا الفكر والحق بداع والبحث تضمن لصاحب العمل اإلاإل على
  استخدام هذا الحق الى آخرين.

كتشاف معلومات جديدة ذات إلى إصل يعود وجوده او ظهوره أويشير مصطلح الملكية الفكرية الى أي 
ما حقوق الملكية الفكرية فهي عبارة عن الحقوق التي تكفلها الدولة وتساندها لعدد محدود أو فنية، أفائدة تجارية 

 خرى،أ و جهةأخر آستخدام التجاري لفكرة جديدة يمتلكها شخص ير المرخص لهم من اإلمن السنوات لمنع غ
الصناعية بتكار في المجاالت إكري يؤدي الى و جهد فأوكذلك فهي كافة الحقوق القانونية الناشئة عن أي نشاط 

 .1دبية والفنيةوالعلمية واأل
ستفادة من عمله و مالك البراءة والعالمة التجارية باإلأنها تسمح للمبدع أهمية الملكية الفكرية في أ وتكمن 

كما ستراتيجي، التنافسية وتفوقها اإل ستثماره، كما تمكن المؤسسات من االنتفاع بملكيتها الفكرية لتحسين قدرتهاا  و 
ثروة المعلومات التكنولوجية والتجارية المتاحة في قواعد ستفادة من تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اإل

حاطة بالمستجدات التكنولوجية الحديثة وتحديد الشركاء البيانات المتعلقة بالبراءات والعالمات التجارية لإل
 .2بداعيةنشطة المنافسين اإلأكتشاف ا  المقبلين و 

 ختراع: براءة اإلالفرع الثاني

 كي للمخترع مختصة، عمومية هيئة بواسطة الدولة تمنحها التي الشهادة أنها على ختراعاإل براءة تعرف
 فهي وبذلك معينة، ظروف وفي سنة( 20) محدودة زمنية ولمدة امالي ختراعهإ ستغاللإ حتكارإ حق له يثبت
 على قانونا ومطلق خاص حق له ويصبح لجهوده تقديرا للمخترع ككل والمجتمع الدولة تقدمه الذي المقابل تمثل
 أو ختراع،اإل بنقل يقوم من على رادعة عقوبات فرض طريق عن الدولة طرف من ختراعاإل حماية وتتم، ختراعاإل

 على تستولي أن الوطنية المصلحة اقتضت ما إذا الدولة يمنع ال هذا لكنه، صاحب موافقة بدون  استخدامه
 يدخل االختراع كان إذا خاصة االختراع، براءة أصال له تمنح ال أن أيضا وتستطيع استغالله، بغية االختراع
 البحث جهود نظير المالي حقه على للمخترع تحافظ أن بشرط )الدفاع(، ستراتيجيا  و  حساس قطاع ضمن

 بها.  قام التي والتطوير
 يستفيد كي ختراعاإل في توفرها الواجب الشروط -OMPI- الفكرية للملكية العالمية المنظمة قد حددتو 

 غير الجديدة الخصائص بعض أي فيه، الجدة عنصر يبين وأن عملية فائدة له تكون  أن فالبد الحماية، من
 ،"السابقة الصناعية التقنية حالة" سمإ يهالع ويطلق التقني، مجاله في المتوافرة المعارف مجموعة في المعروفة

                                                           
فريقيا، أقتصاديات شمال إ، مجلة داة لحماية التكنولوجيا ام الحتكارها؟أ: TRIPSتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة إعبد السالم مخلوفي،  1

 .116ص، 2005، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ديسمبر 3عدد 
 .230-229نذير، مرجع سابق، ص الدين بن نصر 2
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 استنتاجه، التقني في المجال متوسطة معرفة له شخص ألي يمكن ال ابتكاريإ نشاطا ختراعاإل يبين أن ويجب
 .القانون  بموجب "للبراءة أهال" أن يكون  يجب كما

راعات مع منح حاملها تجسيد االخته يسمح بتحفيز الروح اإلبداعية و نأختراع في همية براءة اإلأ وتكمن 
بذلك على المنافسين المحتملين القيام بتقليد ه ليصعب تبالتالي تقوية تنافسيستغالل مخترعاته و إثار الحق في إستئ

ارها مؤشرا لإلبداع التكنولوجي عتبالتطوير بإستثمار في البحث و ختراع تمثل حصيلة لعملية اإلختراع، فبراءة اإلاإل
 .1التطوير العلميينوالبحث و 

استثماراتهم في رباح كافية من فيف من عجز المستثمرين عن تحقيق أختراع وسيلة للتخوتعد براءات اإل
 .2التكنولوجيا الحديثة

 : العالمة التجاريةالفرع الثالث

ي تميز منتجاتها عن و الرموز التإبداعاتها عن طريق عالمات كاألسماء أيمكن للمؤسسة حماية 
سواق ويترتب عن هذا النوع من الحماية حماية شهرة المؤسسة والفوائد المنتوجات األخرى الموجودة في األ

 .3عنها الناتجة
 مؤسسات منتجات عن ما مؤسسة منتجات لتمييز استخدامه ويتم يمنح رمز أو سمإ عن عبارة وهي

عن  مؤسسة وأأي فرد  استبعاد بحق مالك العالمة التجارية يتمتعالمنتجات و  تلك مصدر لتوضيح وذلك أخرى،
 .4هفي تستخدم أو تسجل الذي المجال في التجارية العالمة استخدام تلك
و أو شركة محددة تنتجها أن شخصا محددا أشارة مميزة توضع على بعض السلع او الخدمات لبيان إوهي 

 .5خرى األمنتجات مؤسسة ما عن المؤسسات ن العالمة التجارية تفيد في تمييز أتقدمها ومن هنا يمكن القول 
 أوراق أو الصناديق على كذلك بل فحسب، السلع على تظهر ال قد نهاأ السلع على العالمة وضع ويعني

 بيعه. عند فيها السلع تكون  التي التغليف

                                                           
دعم و حماية اإلبداع التكنولوجي وتحقيق التميز التنافسي المستديم في منظمات  ختراع فيمساهمة براءة اإلالسعيد بومنجل، فاطمة الزهراء رقايقية،  1

 .14-13، ص2010ماي  13-12البليدة،  بدحل سعد جامعة، ثةيالحد المنظمات في التنظيمي والتغيير اإلبداع :، ملتقى دولي حولاألعمال واقع الجزائر
 .88، ص2002، ةيالسعود كان،يالعب مكتبة، 1ط ،التكنولوجي بتكارباإل وتأثره قتصادياإل النمو إلى دةيجد نظرة عمشة، أبو علي ترجمة ،شررك م.يدر يفر  2
 شهادة نيل متطلبات ضمن تدخل مذكرة، الجزائر في الصغيرة المبدعة المؤسسات وترقية دعم في التقنية األعمال حاضنات أهميةقطاف،  بن حمدأ 3

 .35ص، 2007 ،تنافسي قتصادإ ظل في السوق  إستراتيجية :فرع التسيير، علوم التجارية، قسم والعلوم التسيير وعلوم قتصاديةاإل العلوم كلية الماجستير،
 .273، ص2008، ، مصردار الفجر للنشر والتوزيع ،1، طبداع اإلداري في القرن الحادي والعشريناإل ،حمد المغربيأرافين جوبتا، ترجمة ب 4

 فرع-لالكواب صناعة مؤسسة حالة المتوازن دراسة األداء بطاقة منظور قتصادية مناإل المؤسسات أداء على وأثره التكنولوجي التغييرمحمد قريشي،  5

محمد  قسم: علوم التسيير، جامعة، رييالتس وعلوم ةيالتجار  والعلوم ةيقتصاداإل العلوم ةيكل، ل شهادة دكتوراه علوميلن مقدمة ، أطروحةبسكرة-لكاب رالينيج
 .112ص ،2014خيضر، بسكرة، 
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 الجرائد )في اإلعالنات في اإلشارة ظهوركالسلع  بتسويق رتباطباإل تستعمل اإلشارة بأن القول ويعني
ذا السلع، فيها التي تباع المحالت واجهات فيأو  (والتلفزيون...إلخ  رتباطباإلالتجارية  العالمة استعملت وا 

 الجوية والخطوط والمطاعم الفنادق في مثال الخدمة عالمات الخدمة" وتستعمل عالمةتسمى " نهافإ بالخدمات
 .والتنظيف والكيالغسل  ومحالت السيارات تأجير السياحية ووكاالت والوكاالت
 تبديل. من يلزم ما مع الخدمة عالمات على أيضا ينطبق العالمة التجارية عن قوله سبق ما وكل

 أو بتمييز السلع تتعلق الوظائف وهذه أساسية وظائف أربع تؤدي التجارية العالمة أن عموما القول ويمكن
 .السوق  في وترويجها ونوعيتها هاومنشئ التجارية العالمات إليها تشير التي الخدمات

 مشروعات منتجات عن خدماته أو ما مشروع منتجات تمييز في التجارية العالمة وظائف إحدى وتتمثل
 به االنتفاع أو المنتجات من شراءه في يرغب ما اختيار للمستهلك التجارية العالمات تيسر و خدماتها أو أخرى 
 الخدمات. من

 يمكن التي الوحيدة الشارات هي المميزة الشارات فإن وظيفة التمييز، تؤدي التجارية العالمة أن إلى ونظرا
 ستخدامإ ضمان هو التجارية العالمات حماية من المنشود والغرض األساسي تجارية. كعالمات ستعمالهاإ

 التجارية. العالمات بين لبس وتفادي أي  فقط  المميزة الشارات
 في خدمات معينة أو منتجات يعرض معين مشروع إلى اإلشارة هي التجارية للعالمة أخرى  وظيفة وهناك

 ة.العالم إليها تشير التي الخدمات أو السلع منشأ تبين انهأ أي السوق 

 خدمات أو منتجات بصفتها الخدمات أو المنتجات تمييز على دوما   التجارية العالمات دور يقتصر وال
نما معينة،  أو المنتجات عنه هذه تصدر الذي المشروع أي معين، بمشروع عالقتها ناحية من بينها تمييز وا 

 أو مطابقة خدمات أو عن منتجات خدماته أو ما مصدر منتجات تميز التجارية العالمات فإن وعليه الخدمات
 الخدمات. أو المنتجات هذه مثل تعرض األخرى التي المشروعات مختلف أي أخرى، مصادر إلى تعود مماثلة

 إذا هو ما الحماية لتلك الحاسم االختبارو  التجارية العالمات حماية نطاق تحديد في مهمة الوظيفة وهذه
 أمام يكون  عندما المشروع ذاته هو الخدمات أو المنتجات منشأ أن يستخلص أن العادي المستهلك بمقدور كان

 . 1مشابه نوع من أو النوع ذاته من خدمات أو بمنتجات تتعلق متشابهة أو متطابقة تجارية عالمات
، ويمكن استخدامها ضد أي اسي في معظم المنافسة في السوق التجارية العامل االسلقد اصبحت العالمة 

 .2و تعامل غير نزيه آخرإيذاء أو سرقة أ

 

                                                           
 شهادةل لني تخرج ، مذكرةنموذجا )سعيدة( ربي حمام ركبم EGTTمؤسسة  حالة تنافسية دراسة ميزة المؤسسة اكتساب في اإلبداع دور، زخرااألخضر  1

 .90-89ص ،2011بي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، أدولية، جامعة  مالية ص:للمؤسسات، تخص الدولي الدكتوراه(، التسيير )مدرسة الماجستير
 .122، ص2010، الدار العربية للعلوم والناشرون، لبنان ،1، طبداعقتصاد اإلإترجمة أحمد حيدر،  جون هوكنز، 2
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 نموذجال: الفرع الرابع

 تتمثل الحماية هذه لمثل واألهمية الجديدة، للمنتجات والمميزة الشكلية بالخصائص النموذج حماية ترتبط
 هذه مثل شرطا، مادية ليست معينة غايات تحقيق من لها أو له يسمح مما المؤسسة أو الشخص سمإ إبراز في

 األصلي المنتج من فيتقدمون  النموذج، ذلك لتطوير مساعدة معينون  مستعملون  يحتاج عندما تنتج قد الفوائد
 .1كذل غير أو ماليا دفعا تتضمن التي العقود إلبرام

 التكنولوجيالمطلب الثالث: قياس اإلبداع 

 تؤدي اإلبداعي، للنشاط الكمية القياسات من أنواع ثالث دائما يستعمل اإلبداع حول التجريبية األعمال في
 في: القياسات هذه وتتمثل ،تقريبا النتائج نفس إلى مجموعها في

 نفقات البحث والتطوير : الفرع األول

 القسم أن حيث علمية، أساليب وفق التخطيط إلى يحتاج ستثماراإ والتطوير البحث على اإلنفاق يعتبر
  .2أدائه تقييم أجل من للمؤسسة هام أمر التكاليف ومعرفة )التطوير( من تكلفة أقل )البحث( الوظيفة مناألول 

الواليات المتحدة تستعمل بشكل واسع قيمة البحث والتطوير كمقياس لالستثمارات في اإلبداع، ففي 
على إظهار هذه القيمة في الميزانيات زانيات معتبرة في البحث والتطوير المؤسسات التي لها مياألمريكية تجبر 

هتمام المؤسسات إ همة تبين مدى السنوية،  بحيث تتوفر على فترات طويلة وآلالف المؤسسات على معطيات م
نفاق المؤسسات مبالغ كبيرة في البحث إوعند  من األولويات اإلستراتيجية أم ال،باإلبداع واإلنفاق عليه وهل هو 

أما في دول أخرى، فإن  والتطوير بصورة غير منتظرة فسوف يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار أسهمها بالبورصة.
السنوية ليس إجباري، وهذا ما يسمح لبعض المؤسسات بإخفاء نفقات مهمة للبحث إظهار هذه القيم في الميزانية 

والتطوير على منافسيها، ونفس الشيء بالنسبة لبعض المؤسسات التي ال تنفق في مجال البحث والتطوير 
 .3فتخفي ذلك عن نظر المستثمرين

 التي القصيرة الفترة أن تجد ال قد المؤسسة فإن عالية، تكون  الجديدة المنتجات تقديم تكاليف أن وبما 
 . 4جديدة منتجات وتطوير إنتاج تكاليف ستعادةإل كافية السوق  في لها أتيحت

                                                           
 .168-716ص ، مرجع سابق،التكنولوجيبداع قتصاد وتسيير اإلإ، أوكيلالسعيد  1

 .35ص مرجع سابق، ق،بوزناالغني  عبد 2
 المنظمات مي فييالتنظ رييوالتغ اإلبداع :الدولي الملتقى ،تحقيق التنمية المستدامةنولوجي كأداة لتحسين التنافسية و اإلبداع التك، بن لحسنالهواري  3

 .7-6، ص2011ماي  19-18يومي  الجزائر، دة،يالبل دحلب، سعد جامعة ،-ةيودول ةيوطن تجارب لليوتح دراسة -ة ثيالحد
 .35ص مرجع سابق، الغني بوزناق، عبد 4
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 ختراععدد براءات اإل :الفرع الثاني

مهم جدا للمعلومات  اختراع وعددها الممنوح مصدر تعتبر قاعدة المعلومات المتعلقة بعدد طلبات براءات اإل
 والتطوير. البحث  عتباره منتجإعن اإلبداع التكنولوجي، ويمكن أن يمثل عدد براءات االختراع مؤشر جيد له ب

قتصادي، فأوال اإلبداع تعطي معلومات مضللة في الجانب اإلختراع أن مكن لمعلومات براءات اإليو 
والتكنولوجيات الجديدة بهدف تحسين الحياة البشرية وليس فقط إنتاج األفكار، التكنولوجي يخص تطبيق األفكار 

ختراع ال تعني بالضرورة مستوى عال من اإلبداع التكنولوجي، وثانيا المؤسسات التي فعدد كبير من براءات اإل
  .1ختراعتمتلك تكنولوجية جديدة، وتخشى من منافسيها تقوم بتطبيق ما يسمى بتشويش براءات اإل

 يبقى فقد تكنولوجية، إبداعات إلى وتحول تنفذ ألصحابها تمنح التي االختراعات براءات كل ليست ولكن
 مجال في منها االستفادة فاعلية يوضح ال االختراع براءات عدد فإن ثم ومن طويلة. لسنوات تنفيذ دون  ختراعاإل

 قتصاديا،إ لها معنى فال التطبيق موضع ختراعاتاإل توضع لم طالما أنه شومبيتر جوزيف يؤكد حيث اإلنتاج،
 ختراعاتاإل من المنفذة النسبة مقارنة يتعين ختراع، ولذااإل جانب على التركيز تماما المضلل من يكون  وقد

 .2اإلبداع التكنولوجي لقياس معينة زمنية فترة خالل

 بداعات التكنولوجيةتعداد اإل :الفرع الثالث

اإلبداعات التكنولوجية عبارة عن قائمة اإلبداعات المتأتية من مختلف المؤسسات وتكون مستخلصة تعداد 
من تحقيق شامل، ويجب أن يمثل أحسن مصادر المعلومات ألنها تقيس بوضوح اإلنتاج ويستطيع القائمون على 

 ول.التحقيق وضع قواعد إعداد مجمل المعطيات ويستهدفون المؤسسات، الصناعات أو الد
وفي الواقع يوجه انتقاد لهذا التعداد لعشوائية الطابع الذي يتميز به، فيجب على القائمون بالتحقيق أن 
يحددوا ماذا يمثل إبداع تكنولوجي وما ال يمثل، وعادة ما يفصلون بين اإلبداعات التكنولوجية المهمة وغير 

 .3علومة غير متوفرة في معظم الدولالمهمة، ونشير في األخير أن تعداد اإلبداعات التكنولوجية م

 ستراتيجيات اإلبداع التكنولوجي إالمطلب الرابع: 

سنتطرق خالل هذا المطلب إلى ماهية إستراتيجيات اإلبداع التكنولوجي والهدف من كل واحدة من هذه 
 اإلستراتيجيات وهي كالتالي:

                                                           
 .8، مرجع سابق، صبن لحسنالهواري  1
 .46ص مرجع سابق، ،يريك م.شررديفر  2
التغيير التنظيمي في ، ملتقى دولي حول: اإلبداع و الجزائرواقع اإلبداع التكنولوجي وتأثيره على أداء المنظمة في ، حجماوي توفيق  ،عاتقحنان بن  3

 .9ص، 2010ماي  13-12 البليدة، ،جامعة سعد دحلب، دولييثة دراسة وتحليل تجارب وطنية و المنظمات الحد
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 وأ نتاجاإل تقنيات ربط بغية بداعاإل مجال في المعالم واضحة ستراتيجيةإ ختيارإ تالمؤسسا على ينبغي
 بأن دركتأ وقد خرى،أ جهة من السوق  ومتطلبات جهة من التقنية في الحاصل التطور مع طبيعة الخدمة
 .1ومختلف جديد هو ما لكل التطلع هي المؤسسات في بداعاإل ستراتيجيةإالخاصة ب الحكمة
بداع تجاإل"ستراتيجية اإلبداع التكنولوجي بأنها: إتعرف و  اه العام المستقبلي للمؤسسة في إبداع المنتوج وا 

ئم مع ما تتمتع به والذي يتم تحديده في ضوء الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية وبما يتال نتاجيةالعملية اإل
 .2"قاء والنمودافها في البذي يحقق أهكانيات وموارد بالشكل الالمؤسسة من إم

 داع التكنولوجي وهي:أنواع من استراتيجيات اإلب 6ويشار الى 

 بداع التكنولوجي الهجوميةسترتيجية اإلإ :الفرع األول

 ستخدامهاإ نشر في مجال الداخلي التوسع خالل من والتكنولوجيا السوق  قيادة الى ستراتيجيةاإل هذه تهدف
 .3كافة المؤسسة قسامأ في

المؤسسة هذه اإلستراتيجية بهدف تحقيق الريادة في السوق عن طريق تكثيف البحث والتطوير، وتستعمل 
واستعمال مختلف التقنيات الممكنة ألجل تطوير المنتجات والعمليات اإلنتاجية، وهذا باالعتماد على االبداعات 

ات هامة وكذلك متطلبات الجذرية خصوصا، هذه اإلستراتيجية التي تتبعها المنظمة تتطلب إمكانيات وقدر 
 .4التكنولوجيا الحديثة

 بداع التكنولوجي الدفاعيةإستراتيجية اإل :الفرع الثاني

 وعدم المخاطرة تجنب تحاول وأنما بداعيةاإل نشطةلأل التام التجاهل ال تفترض التي ستراتيجيةاإل وهي
 .5التأكد

مركز الريادة، وذلك بتتبع ودراسة خطوات تهدف المؤسسة من وراء هذه اإلستراتيجية إلى تحقيق وال 
المنافسين في السوق لتجنب األخطاء التي ارتكبوها، تتطلب هذه اإلستراتيجية قدرة ضئيلة في مجال البحث 

                                                           
، بغداد معمل الجلدية للصناعات الشركة العامة في العاملين من عينة ة آلراءستطالعيإ دراسة المنتوج  تصميم في التقني بداعاإل ثرأخليل،  محمد علياء 1

 .416ص ، 2016 العراق، بغداد، ، جامعة48العدد  ،الجامعة قتصاديةاإل للعلوم بغداد كلية مجلة
 .30ص مرجع سابق، بوزناق،الغني  عبد 2
م للعلو  بغداد كلية مجلة، النباتية الزيوت العامة لصناعة الشركة في ميداني المنتوج بحث جودة تحسين في التقني بداعاإل دورعباس،  محمود فردوس 3
 .120ص ،2003العراق، لرصافة، اة، دار اإل ، معهد37 العدد ،الجامعة قتصاديةاإل
 .11ص مرجع سابق، مي،يحلسارة  طرطار،أحمد  4
 .120ص عباس، مرجع سابق، محمود فردوس 5
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األساسي، إال أنها تستلزم قدرة تطويرية وهندسية كبيرة لوسائل اإلنتاج وهذا للمحافظة على موقعها في السوق 
 .1القوية والصمود أمام المنافسة

 داع التكنولوجي التقليدية ستراتيجية اإلبإ :الفرع الثالث

 السوق  ظروف بسبب ملزم غير االبداع بأن تعتقد المؤسسات التي قبل من تتبع التي ستراتيجيةاإل وهي
 .2الطلب وطبيعة

والنشطة للسوق، ستدراك التأخر التكنولوجي الكبير عن طريق المتابعة الدائمة إوتستهدف المؤسسة هنا 
 نطالقا من منتج قديم، حيث يتم إدخالإختيار عن طريق محاولة خلق أو تطوير منتج جديد ويبرز هذا اإل

ضافات جديدة على هذا األخير، هذه اإلستراتيجية ال تستلزم جهود كبيرة في البحث والتطوير إال أنها  تعديالت وا 
 .3تحتاج إلى مستوى عالي من هندسة اإلنتاج

 للتطبيقات( الفرصية )الموجهةبداع التكنولوجي ستراتيجية اإلإ :الفرع الرابع

 .4الزبائن من محددة فئة لىإ وموجه محدد مجال في المؤسسة تقنيا بداعإ حيث يتم
منتوج  بإنتاج المؤسسة تخصص وتتطلب السوق، في معينة فئة عن البحث تعكس اإلستراتيجية هذه

الذي تستهدفه.  السوق  ذلك في زبائنها حاجات مراقبة خالل من السوقية الفرص عن بالبحث تقوم وأن معين،
 نضوج مرحلة في السوق  تدخل والتي الصغيرة المؤسسات هي عادة اإلستراتيجية هذه تتبع التي والمؤسسات

 تستلزم ستراتيجيةاإل وهذه السوق، ذلك في زبائنها حاجات وفق على وتكيفه عليه تعديالت بإدخال وتقوم المنتج
 .5اإلنتاج هندسة في كبيرا جهدا

 التابعة بداع التكنولوجيستراتيجية اإلإ :الفرع الخامس

 بواسطة ذلك تم إذا إال اإلبداع نحو ريادة توجد ال حيث الفرعية، التعاقدات اإلستراتيجية هذه ضمن تقع
 باألنشطة من القيام يمكنها الذي البحث والتطوير نشاطأو  الموارد، المؤسسات هذه تمتلك ال حيث الزبائن،
 معينة. أجزاء أو للمنتجات اإلبداعية

 

                                                           
 .11ص مرجع سابق، مي،يحلسارة  ،رطرطاأحمد  1
 .120ص عباس، مرجع سابق، محمود فردوس 2
 .11ص، مرجع سابق مي،يحلسارة  طرطار،أحمد  3
 .120ص، عباس، مرجع سابق محمود فردوس 4
 .32ص مرجع سابق، بوزناق،الغني  عبد 5
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 الفرع السادس: إستراتيجية المزيج االستراتيجي

نما يمكن لكل مؤسسة أن إ ن اإلستراتيجية المثلى لإلبداع التكنولوجي ال يمكن تحديدها بشكل مطلق، وا 
مكاناتها وحجمها وطبيعة المجال الذي تعمل  تحدد اإلستراتيجية المالئمة حسب الظروف الداخلية والخارجية وا 

اإلستراتيجية التي تضمن لها البقاء ديد فيه، مما يتطلب التحليل العميق للبيئة الداخلية والخارجية من أجل تح
 والنمو. 

من خالل تحديد اإلستراتيجية التي تتبعها المؤسسة يمكن تحليل سلوك المؤسسة في قطاع صناعي معين 
 .1والتنبؤ بإتجاهاتها المستقبلية، وبهذا يعد اإلبداع التكنولوجي كبعد إستراتيجي مهم بالمستقبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .33ص ،قسابالمرجع نفس ال 1



 الفصل األول: اإلطار النظري لإلبداع التكنولوجي

 

28 
 

 :خالصة

 هذا لنا سمح حيث عام، بشكل التكنولوجي اإلبداع حيثيات مختلف على التعرف تم الفصل هذا خالل من
 الية:الت الجوانب إلى بالتطرق  الفصل

بداع والتكنولوجيا كل والتعرف على مصطلحي اإل التكنولوجي لإلبداع األساسية المفاهيم إلى التطرق  تم
خرى أقتناء تكنولوجيا متطورة والتعاون مع مؤسسات ا  و  وتطويرمن بحث  ومختلف مصادره على حدى،

 اإلبداع عملية من تحد التي المعوقات إلى ضافةإلباخرى مرتبطة بزيادة المعارف أومنظمات بحث ونشاطات 
المميزة هدافه والخصائص أ هميته و أ كذلك التطرق الى ، جتماعي والتقنيقتصادي واإلعلى المستوى اإل التكنولوجي

 .له
 نتاج من خالل نوع المنتج وطريقة اإل بداع التكنولوجينواعه من ناحية طبيعة اإلأمختلف  إلى تطرقنا ثم

 .و الجذريةأالجزئية  وحسب درجته
بتوليد  أالتي تبد التكنولوجي اإلبداع عملية مراحلبداع التكنولوجي من خالل ثم تعرفنا على متطلبات اإل

 كما ،خيرا تقييم النتائج والتغذية العكسيةألى المشروع ثم تنفيذ هذا المشروع و إفكار وتصفيتها ثم من الفكرة ألا
يضا أو من خالل الملكية الفكرية وبراءة االختراع والعالمة التجارية والنموذج،  طريقة حمايته إلى أيضا أشرنا
ومختلف  بداعات التكنولوجية،عن طريق نفقات البحث والتطوير وعدد براءات االختراع وتعداد اإل قياسه

 ستراتيجي.ستراتيجياته الهجومية والدفاعية والتقليدية وكذلك الفرصية والتابعة والمزيج اإلإ
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 :ثانيال الفصل

بداع التكنولوجي بتحقيق عالقة اإل
اإلجتماعية أبعاد المسؤولية  



 المسؤولية اإلجتماعيةالفصل الثاني: عالقة اإلبداع التكنولوجي بتحقيق أبعاد 

 

30 

 

 تمهيد:
 الضغوط على يداتز  نتيجة ظهرت والتي الحديثة، اإلدارية المفاهيم من للمنظمات اإلجتماعية المسؤولية تعد

 عليها ذلك ويجب يتعدى بل األرباح، وتحقيق الذاتية مصالحها الخدمة على فقط يقتصر ال دورها أن حيث ت،ؤسساالم

 أصبحت اليوم اتؤسسبه، فالم تعمل الذي المجتمع مصالح تحقيق على تعمل أن الذاتية مصالحها تحقيق إلى إضافة

 ا.بقاءه وضمان لتحقيبق نموها كشرط اإلجتماعية والمتطلبات اإلقتصادية أهدافها بين بالتوفيق مطالبة
 وكذلك تواجهها قد التي المالية المخاطر من والتقليل مردوديتها لتحسين بطبيعتها االقتصادية المؤسسة أي وتسعى

 من وغيره تكنولوجي تطور من الحالي الوقت في العالم يشهدها التي المنافسة ظل في وخاصة المالي، هائمن أدا الرفع

 لذلك. المعيقة العوامل

 حلاومر  اإلجتماعية المسؤولية مفهوم ظهور وأسباب مفاهيم مختلف إلى التطرق  الفصل هذا خالل من وسنحاول

، والتعرض قياسها طرق و  ، األهميةمبادىء ،معوقات من اإلجتماعية المسؤولية أساسيات وتناول المفهوم هذا تطور
 ،بداع التكنولوجي في تحقيق أبعاد المسؤولية اإلجتماعيةتأثير اإل إلى نتطرق  األخير وفي إلى مجاالتها وأبعادها،

 ة:التالي المباحث خالل من سبق ذكره ما إلى التعرض وسيتم

 ماهية المسؤولية اإلجتماعيةل: األو  المبحث-
 المبحث الثاني: مجاالت المسؤولية االجتماعية وأبعادها-
 بداع التكنولوجي في تحقيق أبعاد المسؤولية اإلجتماعيةالمبحث الثالث: تأثير اإل-
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 ول: ماهية المسؤولية اإلجتماعيةالمبحث ال 

 ظهرت والتي الحديثة، اإلدارية التوجهات أهم من قتصاديةاإل المؤسسة في جتماعيةاإل المسؤولية تعد
لى مفهوم المسؤولية وتطورها، إوخالل هذا المبحث سنتطرق  عامة، بصفة المنظمات الضغوط على تزايد نتيجة
 التي تستند إليها وأهميتها ومعايير قياسها كالتالي:قات التي تواجه تحقيقها ومبادئها والمعو 

 مفهوم المسؤولية االجتماعية وتطورها المطلب الول:

 الفكر حصرها حيث بوضوح، معروف يكن لم جتماعيةاإل المسؤولية مفهوم أنقتصاد اإل مؤرخوا يرى 
 بوادر ظهرت الكالسيكية اإلقتصادية لمقوماتها للنظرية المستمر النقد مع ولكن األرباح، تعظيم في الكالسيكي

ذا لنتعرف على مفهومها ومراحل إأطراف المجتمع،  جميع تجاهإ أكثر شمولية دورا المؤسسات ها من طرفتبني
 تطور مفهومها كالتالي:

  جتماعيةالفرع الول: مفهوم المسؤولية اإل

 المتعلقة التساؤالت من العديد يثير الزال -أهميته رغم-للمؤسسات  االجتماعية المسؤولية مفهوم نإ
 لتزام بها من طرف المؤسسات، فقد صرح أحد الباحثين في هذا المجال بعد زيارة قادتهوكذا حدود اإل تها،طبيعب

 التي التحدياتأن: "أهم  وأوروبا المتحدة والوالياتالجنوبية  وكوريا اليابان في الجنسيات متعددة شركة 30إلى 
 من المبدأ هذا ذلك، يبقى رغم لكن "المؤسسة مسؤولية فهم كيفية هي الحديثة قتصاديةاإل المؤسسات تواجه

 .1المؤسسة تواجه التي والرهانات الحتميات
 أهمها: لها، لتقديم تعريف واالجتهادات األبحاث توالتلذا 

 أوال: تعاريف بعض المنظمات
عمال التجارية بالمساهمة في التنمية جتماعية هي إلتزام أصحاب األالمسؤولية اإل"تعريف البنك الدولي:  ✓

المستدامة، وذلك من خالل العمل مع العاملين وعائالتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين 
 .2"مستوى المعيشة بطريقة تخدم التجارة والتنمية في آن واحد

                                                        
lor Arce) -ةتبس ميتال أرسيلور بمؤسسة ميدانية دراسة تصال في دعم المشاركة التنظيمية:عالم واإل مساهمة التكنولوجيات الحديثة لإل ،منصوري  فوزي  1

Mittal) ،جتماعيةواإل اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية، تصالواإل اإلعالم علوم قسم ،للمؤسسات المستدامة والتنمية اإلتصالة: شعب، الماجستير شهادة لنيل مذكرة ،
 .117، ص2011جامعة باجي مختار، عنابة، 

ردن، ، الطبعة العربية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األجتماعية للشركات نحو التنمية المستدامةالمسؤولية اإلد عبد هللا العصيمي، باع 2
 .10، ص2015
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لتزام المستمر جتماعية هي اإلالمسؤولية اإل": (2004) األعمال العالمي للتنمية المستدامةتعريف مجلس  ✓
قتصادية مع تحسين نوعية الحياة من جانب الشركات بالتصرف بشكل أخالقي والمساهمة في التنمية اإل

 .1"للقوى العاملة والمجتمع ككل
 للمؤسسة المسؤول جتماعياإل السلوك لتفسير كشرطستمرارية" "اإل عنصر التعريف هذا أضافحيث 
 .2عام بشكل العمال وعائالتهم والمجتمع يشمل والذي

 عتباراتإ  بتضمين بمقتضاه الشركات تقوم مفهوم هو جتماعيةإلا وليةؤ المس: "وروبيتحاد األتعريف اإل ✓
 تحاداإل ويركز "تطوعي نحو على المصالح أصحاب مع تفاعلها وفي في أعمالها وبيئية جتماعيةإ

 قواعد وضع أو القوانين سن  يستلزم ال تطوعي مفهوم جتماعيةاإل وليةؤ المس أن فكرة على األوروبي
 .3المجتمع تجاه وليتهاؤ للقيام بمس اتكالشر  بها تلتزم محددة

المفتوحة تعني ممارسة األعمال  جتماعيةالمسؤولية اإل"منتدى أمير ويلز الدولي لقادة األعمال: تعريف  ✓
والشفافة التي تستند إلى القيم األخالقية واحترام الموظفين والمجتمعات والبيئة لتوفير قيمة مستدامة 

 .4"للمجتمع ككل وكذلك للمساهمين
 قتصاديينتعاريف بعض اإلثانيا: 

دارة في أي مؤسسة مسؤوليتها عن تأثيرات جتماعية هي تحمل اإلالمسؤولية اإلتعريف أسامة المليجي: " ✓
قراراتها وأنشطتها في المجتمع والبيئة، وذلك من خالل سلوك أخالقي يتسم بالشفافية والذي من شأنه: 

ن يلتزم بالقوانين والتشريعات المطبقة أن يشارك في التنمية المستدامة وصحة ووفاء المجتمع، و أ
 .5"ويتماشى مع معايير السلوك الدولية

لتزام المؤسسة بأن تضع نصب عينيها خالل إجتماعية هي المسؤولية اإل": ديفيز وبلومسترومتعريف  ✓
جتماعي الخارجي بطريقة ثار والنتائج المترتبة عن هذه القرارات على النظام اإلعملية صنع القرارات اآل

                                                        
1 Jingying Ju, The Dilmma Of Corporate Sociale Responsibility In China, Management And Organization, 

Department Of Management, University Of Tampere,  July 2009, P6. 
: ، الملتقى الوطني حولستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةستراتيجي إلإجتماعية كتوجه إللتزام بالمسؤولية ااإل  روضة جديدي، سميحة جديدي، 2

 7-6قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، ستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، كلية العلوم اإلإإشكالية 
 .1، ص2017ديسمبر 

قتصادية، ، المركز المصري للدراسات اإل138 رقم عمل ورقة، الدولية التجارب بعضر: مص في المال لرأس جتماعيةاإل وليةؤ المس ،فؤاد ياسمين، المغربل نهال 3
 .3، ص2008سبتمبر 

4 Ramon Mullerat, International Corporate Sociale Responsibility: The Role Of Corporations In The Economic 

Order Of The 21 st Century, Kluwer Law International  B.V, The Natherland ,2010, P18. 
سالمى والوضعي مع عرض تجارب دراسة تحليلية: مقارنة بين الفكرين اإل يوالعالم يولية المجتمعية فى العالم العربؤ المسحمد محيي خلف صقر، أ 5

 .34ص، 2019 سكندرية، مصر،، اإل، دار التعليم الجامعيعالمية لبعض الدول والشركات
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جتماعية المترتبة عن هذه قتصادية المطلوبة والفوائد اإلرباح اإليجاد توازن بين تحقيق األإتضمن 
 .1"القرارات

لتزام المؤسسة تجاه إال إجتماعية ما هي المسؤولية اإل"Holmes Sundra (1985 :) هولمز تعريف ✓
محاربة  جتماعية مثل:ت اإلالمجتمع الذي تعمل فيه عن طريق المساهمة بمجموعة كبيرة من النشاطا

يجاد فرص عمل وحل مشكلة اإلتحسين الخدمة، مكافحة التلوث، الفقر،   .2"سكان والمواصالت وغيرهاوا 
 األهداف على مركزة أخالقية عتباراتإ  إلى تستند للمؤسسة جتماعيةاإل المسؤولية":  Robbinsتعريف ✓

 .3"المجتمع في صورتها يعزز بما المؤسسة بها تفي األمد بعيدة بشكل التزامات
 أخرى تعاريف ثالثا: 

هتمامات المميزة بعمل لتزام نحو الجمهور العام والمجموعات ذات اإلتعني اإلجتماعية المسؤولية اإل" ✓
المؤسسة كالعاملين، والمساهمين، والموردين، والموزعين وغيرهم بما يحقق توقعاتهم من وجود المؤسسة، 

جتماعية بدرجة أكبر من ولهذا فانها تنبع من نشاطات المؤسسة التي تؤثر في المجتمع من الناحية اإل
ساسي لقيام المؤسسة النشاطات العادية للمؤسسة وال يعني ذلك بالضرورة إهمال الربحية وهي الهدف األ

يحقق بعض توقعات المجتمع وال يضر ي بما أجتماعيا إرباح بطريقة مقبولة ولكن يجب تحقيق األ
 .4"بمصالحه

جتماعية، ومن أجل أن تكون هناك باألرباح من أجل المصلحة اإلالتضحية  هيجتماعية المسؤولية اإل" ✓
لتزاماتها القانونية والتعاقدية على أساس طوعي، كأن تحتضن مجموعة إتضحية على الشركة أن تتجاوز 

ذ تضع في  عتبارها األخالق، إ واسعة من السلوكيات، مثل كونها صديقة للموظفين، صديقة للبيئة، وا 
نداء الواجب ها مصانع الشركة وحتى المستثمرين، وفي بعض األحيان ي تقع فيتحترم المجتمعات الت

  .5"يمتد إلى أبعد من نطاق الشركة الفوري ويشمل دعم الفنون والجامعات وغيرها

                                                        
 .161ص، 2014 ردن،دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، األ ،محاسبة التلوث البيئي راهيم جابر السيد،إب 1
، 46، العدد قتصاد اإلسالمي العالميةمجلة اإل، جتماعية للمصارف: دراسة حالة عينية من المصارف االسالميةتقييم واقع المسؤولية اإلبن حميدة، هشام  2

 .117، ص2016جامعة كاي، مارس 
 إيالف مؤسسة بين مقارنة سةار : دوالمتوسطة الصغيرة المؤسسات في البشرية الموارد أداء على جتماعيةاإل المسؤولية تطبيق أثر ،رفيقة سنيقرة المي،منيرة س 3

، كلية العلوم آليات حوكمـة المؤسسات ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة :حول لملتقى العلمي الدولي األولا، ورقلة بوالية غاز وليند الضياء ترين،
 .594، ص2013نوفمبر  26-25قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، اإل

 .82، ص2017 ردن،عمان، األ والتوزيع،دار الجنان للنشر  ،1ط ،جتماعيةعمال والمسؤولية اإلخالقيات الأ در الصبيحات،إبراهيم ب 4
5 Muhammad Tariq Khan,  Naseer Ahmed Khan, Sheraz Ahmed, Mehfooz Ali, Corporate Social Responsibility 

(CSR) – Definition, Concepts and Scope (A Review), Universal Journal Of Management And Social Sciences, Vol. 2, 

No.7, University Of Haripur, Pakistan , July 2012, P43. 
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جتماعية التي تؤديها المؤسسة والتي تستهدف من نشطة اإلفعال أو األجتماعية هي األالمسؤولية اإل" ✓
 .1"جتماعيةشباع الحاجات اإلإخاللها 

جتماعية هي العمل على تحقيق المصالح بين الفرد والمؤسسة داخل البيئة التي تجمع المسؤولية اإل" ✓
كبر أصطالح المصالح المشتركة ذاته يعني تحقيق إجتماعية فان إبينهما سواء كانت بيئة عمل أو بيئة 

 .2"قدر من المصالح لكال الطرفين
لى إفعال التي تتخذها المؤسسة للوصول جتماعية هي عبارة عن مجموعة من القرارات واألالمسؤولية اإل" ✓

مر جزء من المنافع تمثل في نهاية األهداف المرغوب فيها والقيم السائدة في المجتمع والتي تحقيق األ
 .3"قتصادية المباشرة التي عليها تحقيقهااإل

 عدة عناصر من بين هذه جتماعية تتضمنمن خالل التعاريف السابقة نستطيع القول أن المسؤولية اإل
 ر نذكر ما يلي:العناص
 ة، وهي مفهوم طوعي.والبيئي جتماعيةاإل القضايا يغطي للشركات جتماعيةاإل المسؤولية مفهوم ✓
يجب  بل ستراتيجيات الشركاتإ عن منفصلة تكون  أن يجب وال ليست للشركات جتماعيةاإل المسؤولية ✓

 .4معها متكاملة تكون  أن
 كاف من قبل المؤسسة على مساهمتها في رفاهية المجتمع على المدى الطويل.التركيز بشكل  ✓
 .5العالقة مع أصحاب المصلحة والمجتمع ككل ✓
 فيه. عضوا بصفتها المجتمع في المؤسسة تلعبه أن يمكن الذي المهم الدور على اإلجماع ✓
 المستدامة التنمية تحقيق في تساهم خاللها من التي اآللية هي جتماعيةاإل بمسؤوليتها المؤسسة لتزامإ ✓

 للمجتمع.
 بتوثيق يسمح مما المؤسسة، وخارج داخل المعلومات ونشر جمع على يرتكز والذي "الشفافية" عنصر ✓

 ا.به الحاصلة التطورات وتتبع للمؤسسة يجابيةاإل الممارسات وترسيم

                                                        
 .412ص، 2016، عمان، االردن دار الجنان للنشر والتوزيع،، 1، طدارة التسويق وفق منظور قيمة الزبون إهللا،  حمد عبدأيس أن 1
 .17، القاهرة، مصر، ص2013، 1ط الحديث، ، دار الكتابعالميةالممارسات اإلجتماعية في المسؤولية اإل ،رال صبري أبو فريخةمي 2
، جامعة 5، العدد 3عمال، المجلد قتصاديات األ، مجلة الريادة إلجتماعية من منظور محاسبيإلفصاح عن المسؤولية ااإليمان، إشي محمد، يخلف طر  3

 .101، ص2017بة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، يحس
وراق فصاح عن المسؤولية االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لل معوقات اإلحمد صالح أبو سمرة، حامد أ 4

دارات الشركات( ، تجارةال ية، كلالمحاسبة والتمويل ، قسمالمحاسبة والتمويل في الماجستير شهادة لنيل مقدمة ، مذكرةالمالية )من وجهة نظر مدققي الحسابات وا 
 .20ص، 2009، فلسطينة، غز ، سالميةاإل جامعة، العمادة الدراسات العليا

5 Bert Van De Ven and  Johan Graafland, Strategic And Moral Motivation For Corporate Social Responsibility, 

Journal Of Corporate Citizenship, MPRA Paper No. 20278, Tilburg University, The Netherlands, Summer, 2006, P3. 
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 وبالتالي مواطنة ستصبح المؤسسة ألن معها، وتتعامل بالمؤسسة تمته أخرى  أطراف إشراك على القدرة ✓
 .1هب تعمل الذي تمعلمجا أفراد مع عديدة بعالقات سترتبط

  الفرع الثاني: تطور المسؤولية االجتماعية

إن تطور المسؤولية اإلجتماعية مر بعدة مراحل وتحديات أدت إلى بروز مفهومها، وهذا ما سنتطرق إليه 
 خالل هذا الفرع كما يلي:

 تطور المسؤولية اإلجتماعيةمراحل أوال: 
 ذلك منذ تطورت العشرين القرن  مطلع منذ الحديثة الشركات في دارةواإل بين الملكية يداالمتز  نفصالاإل مع

 .ذلك االنفصال مع منةامتز  قتصاديةإ فلسفات القرن 
 :2جتماعيةاإل المسؤولية مفهوم لتطوير فكريا إطارا تشكل التي المراحل يلي فيما سنوجزو 
 مرحلة الثورة الصناعية واإلدارة العلمية:-أ
الثورة  أثناء الصناعية المشاريع قيام مع األولى بمرحلتها جتماعيةاإل المسؤولية نشوء فكرة رتبطتإ

 ستخدام المخترعاتإ بداية كانت حيث اإلنسانية، الحياة في البارز الحدث تمثل كانت الصناعية الصناعية فالثورة
 كمية أكبر ومحاولة لكسب قتصادياإل أدائها تحسين علي جهودها تركز كانت التي المؤسسات في العلمية
 ستغاللإ هناك كان هذه المرحلة وفي جديدة، مصانع إنشاء أو التوسع في منها جزء ليشغل األرباح من ممكنة
 ظروف عمل، ساعة المائة ذي أسبوع العمل البدء في فكان البشرية، والموارد العاملين لجهود عتياديإ  غير
 والنساء األطفال تشغيل الموارد، هدر الفردية والجماعية، العمل صاباتا  و  المهنية األمراض المأساوية، العمل
 من منه البد جتماعيإ كثمن وغيرها كثير متدنية وأجور عمل قاسية ظروف في طويلة لساعات العاملين وجميع
 اإلقتصادي. التطور أجل

 لم يكن كمااألخرى،  المعايير جميع حساب على واألرباح العوائد بمعايير الفترة هذه في هتماماإل كان وقد
 تطورها طويلة من ولفترة الصناعية الثورة شهدت لهذا بداياتها، في كانت الصناعية الثورة ألن وعي أي هناك
  ستغالل.اإل وسوء اإلهمال من اإلنسانية المآسي من الكثير

 مستوى  على ليس العشرين القرن  من األول والربع عشر التاسع في القرن  قائمة الحالة هذه ظلت وقد
 المصلحة هي األعمال مصلحة حيث المجتمع في السائدة واألهداف القيم بل على فحسب قتصادياإل الفكر

 العليا. قتصاديةاإل القيمة هو العليا وأقصى الربح
                                                        

 قتصاديةاإل العلوم كلية ،البشرية الموارد تسيير تخصص الماجستير شهادة لنيل تخرج مذكرة، ةالبشري والموارد للمؤسسة جتماعيةاإل المسؤولية، افيضي والن 1

 .14، ص2010، تلمسان ،بلقايد بكر أبو جامعة ،التسيير وعلوم
 المالية والعلوم قتصاداإل قسم ،1د العد، 40 دالمجل اإلدارية، العلوم راساتد ،الردن في العاملة للبنوك جتماعيةاإل المسؤوليةالزيود،  طلب الناصر بدع 2

 .77، ص2013ردن، التطبيقية، األ البلقاء دارة، جامعةواإل التخطيط والمصرفية، كلية
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المواد  ندرة مواجهة في العالم شهدها التي قتصاديةاإل األزمات أمام ار كثي تصمد لم األفكار هذه أن إال
 الخ.العمل... أجواء سوءاألجر و  نخفاضا  و 

 بروز بعد خاصة رباح،األ بتعظيم يرتبط ال جتماعيةاإل للمسؤولية خرآ تجاهإ بروز على ذلك نعكسإ وقد 
 أهملت إذا المؤسسة إدارة تعارض أجواء لخلق ستعدادإ على كونها في خارجها أو المؤسسة داخل األفكار بعض

 تجاههم.إ جتماعيةاإل مسؤوليتها
 والمالكين األعمال رجال من البعض اندفع العاملة القوى  خصوصا الموارد ستغاللإ كفاءة زيادة وبدافع

 األفضل، العمل نجازإ وطريقة والحركة الوقت سةادر  طريق عن العاملين إنتاجية تحسين كيفية سةار لد للمصانع
 مقابل ولكن للعاملين المدفوعة األجور تحسين خالل من ذلكو  المادية بالوسائل العاملين تحفيز على التركيز مع
 .1أكبر إنتاج إلعطاء يبذلونه كبير جهد

  مرحلة العالقات اإلنسانية:-ب
ستغالل العاملين إهتمام بالمستفيد األول والقرب للمالكين وهم العاملون، نظرا لتزايد بدأ في هذه المرحلة اإل

صابات العمل الكثيرة  .وا 
دى هذا إلى بروز تيارات تطالب بتأمين السالمة واألمان في العمل وتقليص ساعات العمل، أي ضرورة أ

الشعور هو تجارب هاوثورن وهي دراسات حاولوا هتمام وا عادة النظر في ظروف العمل، وقد كان ثمرة هذا اإل
هتماما إ وقد أبدت المؤسسات ، هتمام بالعاملين وبظروف العمل على اإلنتاج واإلنتاجيةمن خاللها معرفة تأثير اإل

للعاملين لغرض زيادة اإلنتاج وبذلك زيادة أرباح المالكين، ومن هنا نجد أن المسؤولية األساسية للمؤسسة هي 
 بح المالئم الذي يحقق المصلحة الذاتية ومصالح األطراف األخرى.تحقيق الر 
 مرحلة ظهور خطوط اإلنتاج وتضخم المؤسسات:-ج

بتكاره لخط اإلنتاج والذي أفرز إنتاج كميات كبيرة وضخمة إ( بHenerg fordإن التطورات التي أدخلها )
من السيارات أدى إلى تضخم وكبر حجم المؤسسات الصناعية وزيادة عدد العاملين فيها، ألن العامل يتخصص 
بجزء بسيط جدا من العمل وال يحتاج إلى تدريب طويل ليتقنه، فضال عن التلوث البيئي الذي تزايد جراء 

نعكست بمجملها على صحة وسالمة أفراد إاعية وما تبقى من فضالت اإلنتاج والغازات التي العمليات الصن
ستنزاف الموسع للمواد الطبيعية كالغابات وغيرها، وبالتالي هذا يعني عدم المجتمع، كذلك ال ننسى بداية اإل

 .2جتماعية من قبل المؤسساتمراعاة المسؤولية اإل

                                                        
، -باتنة-(CHU) الجامعي اإلستشفائي المركز حالة دراسة-الصحي  القطاع البشرية في الموارد أداء على اإلجتماعية المسؤولية تطبيق أثرعرامة،  بن عبلة 1

ج حاال 1نة بات التسيير، جامعة وعلوم والتجارية قتصاديةاإل العلوم المنظمات، كلية تسيير شعبة: التسيير علوم فيدكتوراه )ل م د(  شهادة لنيل مقدمة أطروحة
 .13-12ص ،2018لخضر، 

الجزائر،  جامعة بشار، مؤسسات األعمال والمسؤولية اإلجتماعية، الملتقى الدولي الثالث:، جتماعية في ظل حوكمة الشركاتالمسؤولية اإل يقي،صد خضرة 2
 .7، ص2012 فيفري  14-15
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 اإلشتراكية:رحلة تأثير الفكار م-د
شتراكية ما هي إال تحدي للمؤسسات الخاصة التطور المهم في هذه المرحلة يتمثل في كون أفكار اإل
حيث هذه األفكار من العالمات البارزة التي  ،بضرورة تحمل مسؤولية أطراف أخرى باإلضافة إلى المالكين

المسؤولية، حيث كان من أبرز مطالب العاملين ما رب إلى تبني الكثير من عناصر غدفعت المؤسسات في ال
صابات العمل واإل  .1ستقرار الوظيفييتعلق بظروف العمل والتقاعد والضمان االجتماعي وا 

 الكينزية: والنظرية االقتصادي الكساد مرحلة-ه
 األساسية ووحداته الحر الرأسمالي قتصاداإل طبيعة إلى تعزى  كانت التي قتصاديةاإل األزمات إن

 وفي، ككل قتصادياإل النظام لمصالح عاةمرا  دون  الخاصة، مصالحها وفق تعمل كانت التي )المؤسسات(
 األزمات أثناء الدولة لتدخل الداعيةلكينز  العامة النظرية ظهور إلي أدت التي ،1929أزمة  األزمات هذهمقدمة 

 .2ةقتصادياإل
 والقاعدة الركيزة بمثابة لها ينظر التي الصناعية المؤسسات نهيارا  و  الكبير العالمي الكساد فحصول

، بها ثقتهم دار فاأل فقد حيث كثيرة، باتااضطر  إلي أدى ما العاملين آالف ريحست إلى يلجأ قد قتصادلإل األساسية
يجاد العاملين، مصالح لحماية الدولة تدخل إلى تدعو أصوات برزت كما  .لهم بديلة عمل فرص وا 

 وقد، قتصادياإل التوازن  إلعادة معقول بحد الدولة تدخل وجوب إلي كينز نظرية تدعو المرحلة هذه وفي
 متينة أرضية بناء أو تهيئة إلى واسع بشكل تنتشر التي كيةاشتر اإل األفكار تأثير عن فضال الدعوات هذه أدت

 .3للمؤسسة جتماعيةاإل المسؤولية عناصر وتحديد وضبط أفكار لتأصيل توجه بمثابة تكون  وصلبة
 الصناعي: والتوسع الثانية العالمية الحرب بعد ما مرحلة-و

 الحديثة، فقد بصورته جتماعيةاإل المسؤولية مفهوم انتشار في الحاسمة المراحل من المرحلة هذه تعد
قتصاد وتوجيه اإل عديدة مجاالت في الدولة تدخل في مهمة تجربة والثانية األولى العالميتان الحربان شكلت
 وفق معايير فيه األداء يتم ال مجال كل في واردة مسألة الدولة تدخل جعل مما المتحاربة، الدول في القومي
 .4الحرب بعد ما فترة في السوق  قتصادإ دول في حتى قتصاديةإ وغير قتصاديةإ مقبولة

تحمي  التي القوانين وسن العمل ظروف بتحسين بالمطالبة أصواتها وتعالت النقابات دور تعزز كما
 واشتراك العاملين لألجور أدنى حد وتحديد بالقرار اإلدارة فالمشاركة مجالس في مشاركتهم وتعزز العاملين
 كله المستهلك جمعيات حماية العمل وظهور حوادث معالجة وقوانين والصحي جتماعياإل التأمين ونظم باإلدارة

                                                        
 ،جتماعيةلية اإلو منظمات األعمال والمسؤ : الملتقى الدولي الثالث، الصغيرة والمتوسطةالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ، صهيب خبابه، خبابة هللا بدع 1

 .3ص، 2012 فيفري  15-14جامعة بشار، الجزائر، 
 .200، ص2006، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1، طأخالقيات اإلدارة ومسؤولية العمال في شركات العمالم عبود نجم، نج 2
 .14صعرامة، مرجع سابق،  نب عبلة 3
 .200، مرجع سابق، صأخالقيات اإلدارة ومسؤولية العمال في شركات العمالم عبود نجم، نج 4
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 من جتماعيةاإل المسؤولية ظروف تبني في حقيقية ةقفز  ىإل أدى ما سابقا، وهو إليها المشار التطورات ناتج كان
 ط.فق نظريا وليس المؤسسات قبل

 ات:والنقاب اإلدارة بين المواجهات مرحلة-ز
 الناس توعية وزيادة عام، بشكل ةؤسسالم قرارات في تأثيرها وزيادة النقابات قوة بتعاظم المرحلة هذه تميزت

 القضايا بزيادة كذلك الفترة هذه تميزت كما الوقود، نوعية بتحسين تطالب األصوات وتعالت البيئية، بالمخاطر
 إلى المنظمات ذهب أدى ما المختلفة، البيئية اإلنتهاكات من مهمة بجوانب تتعلق ألسباب المحاكم أمام المرفوعة

 المسؤولية محاسبة لمفهوم تبنيها خالل من للعاملين األخالقية وكذا البيئية، اإلجتماعية، بالجوانب اإلهتمام زيادة
، 2001عشر سبتمبر  الحادي أحداث بعد خاصة اإلجتماعي األداء مقاييس تطوير على وعملت اإلجتماعية

 لفتت التي العالمية الشركات من وغيرها أنرون  شركة مثل العالمية الشركات من لعدد مالية فضائح من تالها وما
 الشفافية إدراج إلى اتمؤسسال ببعض أدى ما ا،به الفساد وتفشي الشركات لهذه الخاطئة الممارسات إلى نتباهاإل
 .1الظاهرة هذه لمحاربة جتماعيةاإل المسؤولية إطار في

 ة:يالخالق والمدونات نيالقوان مرحلة-ح
 ثيح السابقة، حتجاجاتواإل النداءات جةينت ةيواألخالق ةيجتماعاإل األهداف ذات نيالقوان هذه تجسدت

 الهادفة ورسائلها راتهاشعا في ةياألخالق ماتاز لتاإل قيبتطب منها ةيالصناع وخاصة ةيقتصاداإل المؤسسات بدأت
 ة،يواألخالق ةيجتماعاإل بالجوانب هتمامباإل والمتعلقة بالمؤسسة ةيالسار  والضوابط بالقواعد العمال ةيتوع إلى

 حقوق  عن والدفاع ئةيالب ةيحما وجماعات المستهلك ةيحما اتيجمع منهاالضغط  جماعات بروز إلى إضافة
 ريغ بشكل المؤسسات على الضغط خالل من المجتمع ئحمختلف شرا على أثرت والتي رها،يوغ والطفلرأة الم

 أصبحت وبهذا معه، تتعامل الذي طيالمح في ئييوالب جتماعياإل البعد ذات ماتالتز اإل هذه لتبني مباشر
 .2الواقع أرض على احضور  وأقوى  نيالقوان في نضجا أكثر المرحلة هذه في ةيجتماعاإل ةيالمسؤول
 ة:المعلوماتي وعصر المعرفة اقتصاد مرحلة-ط
 قطاع نمو تساعا  والخصخصة و  العولمة مثل ظواهر وبروز قتصاداإل طبيعة بتغير المرحلة هذه تسمتإ
وشبكة  المعلوماتية صناعة ولدت حيث المعلومات، شبكات نتشارا  و  المعلومات تكنولوجيا زدهارا  و  الخدمات

 الجديد. قتصادلإل الرقمية بالطبيعة ترتبط التي والتجاوزات نتهاكاتاإل من وأنواعا جديدة وجرائم قيما نترنتاأل

                                                        
، المؤتمر العلمي الدولي حول: سلوك المؤسسة والبيئية جتماعيةإلا المسؤولية ومحددات التنافسية تحقيق بين المؤسسةحفصي، د د الغفور دادن، رشيعب 1
قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، جتماعية، كلية العلوم اإلقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدامة والعدالة اإلاإل

 .408، ص2012نوفمبر  20-21
 اإلنسانية العلوم في ، مجلة التواصلةيالجزائر  ةيقتصاداإل بالمؤسسة العمل ظروف نيتحس في ةيجتماعاإل ةيالمسؤول دورمعمر،  داود بومنجل، نحسي 2

 .137، ص2017 جوان ،50 مختار، عنابة، عدد باجي ة، جامعةيجتماعواإل ةياإلنسان العلوم ةيكل جتماع،اإل علم جتماعية، قسمواإل
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 بعض يارنهإ وأن خصوصا جتماعيةاإل مبادراتها تطوير باتجاه قتصاديةاإل بالمؤسسات أدى هذا كل
 حيث من جتماعيةاإل بالمسؤولية لتزامهاإ عدم )انرون( نتيجة مثل األمريكي قتصاداإل العمالقة في المؤسسات
 صحيح غير بشكل السهم قيمة تعظيم بهدف وتضخيمها حقيقية المالي وأصول موقفها عن المحاسبي اإلفصاح

 .1سواء حد على والمستهلكين والمجتمع بالمالكين أضرارا ألحق الذي األمر
 التالي: ويمكن تلخيص ما سبق في الشكل

 (: تطور مفهوم المسؤولية اإلجتماعية2الشكل رقم )

 
 تحليلية )دراسة للمنظمات االجتماعية المسؤولية تعزيز في معاصر إداري  منظورالعمل:  أخالقياتحمد، أ شهاب جنان المصدر:

، 2013 ، العراق،4، العدد 15قتصادية، المجلد واإل اإلدارية للعلوم القادسية مجلة(، الشاكري  مؤسسة في العاملين آلراء
 .101ص

 التحديات التي أدت إلى بروز مفهوم المسؤولية اإلجتماعية ثانيا:
من  العديد نتيجة جاء االجتماعية المسؤولية وتنامي مفهوم بروز نأ إلى الدراسات من العديد أشارت

 :أهمها من كان التحديات
  العولمة:-أ

 من العديد أضحت حيث جتماعية،اإل المسؤولية لمفهوم المؤسسات لتبني الدافعة القوى  أهم من وتعد
 جتماعية،اإل المسؤولية شعار ترفع Multinational Companies (MNCs) الجنسية متعددة الشركات

                                                        
 إلستكمال مقدمة ، مذكرةسوناطراك" المستدامة "حالة التنمية تحقيق في قتصاديةإلا لمساهمة المؤسسة مدخل جتماعيةإلوا البيئية المسؤوليةامرة، الطاهر خ 1

 قاصدي قتصادية، جامعةاإل والعلوم الحقوق  قتصادية، كليةاإل العلوم البيئة، قسم وتسيير قتصادص: إقتصادية، تخصاإل العلوم في الماجستير شهادة متطلبات

 .80، ص2007ورقلة،  مرباح،
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 آمنة عمل ظروف تلتزم بتوفير وأنها اإلنسان، بحقوق  تهتم أنها على الترويجية حمالتها في تركز وأصبحت
 .1الطبيعية الموارد على البيئة والحفاظ بقضايا تهتم أنها كما األطفال، بتشغيل تسمح ال وبأنها للعاملين،
  والشعبية: الحكومية الضغوط تزايد-ب
 يكلف قد الذي األمر والبيئة، المستهلك والعاملين حماية بضرورة تنادي التي التشريعات خالل من
 من والخروج للمقاطعة تتعرض قد ذلك التشريعات، وبخالف بتلك مالتز اإل في رغبت ما إذا طائلة أمواال المؤسسة
 .2عام بشكل السوق 

 الخالقية: والفضائح الكوارث-ج
حتباس نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر، ظاهرة اإلأو ما يسميه البعض ثمن تجاهل التبعات والتي 

فضائح  ىشخص، إضافة إل 6000الحراري، كارثة معمل كاريايد في بوبال بالهند الذي أودى بحياة أكثر من 
 .3الرشوة للشركات العالمية والمخالفات في حق اإلنسانية

  ة:المتسارع التكنولوجية التطورات-د
 وتطوير المنتجات، بتطوير مالتز اإل ضرورة عليها فرضت المؤسسات أمام عديدة تحديات صاحبتها التي

 في خاصة القرار متخذي تامهار  وتنمية المستهلكين في أذواق تابالتغير  هتماماإل وضرورة العاملين، تامهار 
 المال سأبر  هتماماإل وزيادة والمعرفة، المعلومات على قائم قتصادإإلى  الصناعي قتصاداإل من التحول ظل

 المادي.المال  سأر  من اكبر بدرجة البشري 
 اأصبح لزام إذ أيضا تغيرت والمنافسة النجاح متطلبات نفإ العالمية، العمل بيئة تغير مع انه نجد وبالتالي

 المستهلكين مع اكثرعمًقا ستراتيجيةإ عالقات بناء نحو تسعى نوأ جهودها، تضاعف أن على المؤسسات
والبقاء  المنافسة من تتمكن والمستثمرين، حتى المحلية والمجتمعات البيئة حماية ودعاة العمل وشركاء والعاملين

أفراد  على تركز جديدة ستراتيجيةإل أساس تكوين على يعمل أن شأنه من العالقات هذه بناء نأ السوق حيث في
 .4الراهن عصرنا في لها تتعرض التي التحديات مواجهة من المؤسسات تتمكن وبالتالي المجتمع،

                                                        
، -أنموذج كوتلر وأرمسترونغ للتسويق االجتماعي-جتماعية لخالقيات العمال في التسويقإلآليات تعزيز المسؤولية ااتن باشا، صباح بنوناس، ف 1

ات الجزائرية، تسيير الموارد البشرية: التنوع، األخالقيات واإلنصاف، نظرة حول ممارسات تسيير الموارد البشرية في المؤسس :الملتقى الوطني الثالث حول
 .5ص، 2014 فيفري  26-25علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، قتصادية والتجارية و كلية العلوم اإل

 المديرين من عينة آلراء تحليلية دراسة: لكتهالمس رضا على تهاوانعكاسا للمنظمات ةيجتماعاإل ةيللمسؤول ةيقيالتسو البعادد محمد حسين الحمدي، فؤا 2

 اإلدارة كلية ،األعمال إدارة في فلسفة دكتوراه درجة نيل متطلبات من جزء ،اليمنية الجمهورية في الغذائية للمنتجات المصنعة المنظمات من عينة في والمستهلكين

 .35، ص2003، العراق، المستنصرية الجامعة ،قتصادواإل
كلية العلوم ، جتماعيةالمسؤولية اإلمنظمات األعمال و : الملتقى الدولي الثالث، أخالقيات اإلدارةجتماعية و المسؤولية اإل، بن جيمة رةنصي، جيمة بن مريم 3
 .3ص، 2012فيفري  15-14 ،جامعة بشار ،علوم التسييروالتجارية و قتصادية اإل
لملتقى الدولي الثالث حول: ، العربية الدول فى جتماعيةواإل قتصاديةاإل التنمية للشركات فى االجتماعية المسؤولية دور تفعيلاألسرج،  المطلب عبد سينح 4

 .6-5، ص2012فيفري  15-14منظمات األعمال والمسؤولية اإلجتماعية، جامعة بشار، الجزائر، 
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 هامعوقاتجتماعية و مبادئ المسؤولية اإلالمطلب الثاني: 

ها وكذلك ئمبادلى إجتماعية، وخالل هذا المطلب نتطرق رأينا فيما سبق مفهوم وتطور المسؤولية اإل
 دارية والقانونية والمالية كالتالي:معوقاتها اإل

 جتماعيةمبادئ المسؤولية اإلالفرع الول: 

 إنسانيا يتوجب طابعا تأخذ يجعلها ما عالميا بعدا تأخذ جتماعيةالمسؤولية اإل مبادئ بأن الواضح ومن
 ال بتطبيقها القانوني لتزاماإل األحيان حتى بعض وفي إجباريا، قانونيا شكال تأخذ لم لو حتى لتزام بتطبيقهااإل

 بها يدلي أن يمكن التي التصريحات بعض القرارات وأحيانا بعض منالحذر  ضرورة من المؤسسة يعفي
 .1الضاغطة المجموعات أطراف تسيء ألحد قد التي المؤسسة في المسؤولون 

  وهي: جتماعيةاإل نشاط المسؤولية كل البعض بعضها مع تشكل أساسية مبادئ مجموعة وهناك
 أوال: مبدأ اإلستدامة

 في المتاحة الخيارات الحاضرعلى بالوقت تحصل التصرفات التي تتركها التي باألثار ستدامةاإل عنىت
 بسبب وذلك مستقبال، ستخداملإل متاحة لن تكون  الحاضر الوقت في تستغل التي الموارد أن المستقبل، حيث

 والذي محدودة بكميات موجودة والمعادن والنفط كالفحم المواد األولية الموارد، فمثال هذه من المحدودة الكمية
 بدائل توفر ينبغي معينة مستقبلية نقطة وفي السبب المستقبل لهذا في ستخداممتاحا لإل يكون  لن منها يستخدم

 بإعادة إنتاج المجتمع قيام ستدامةاإل تتطلب لذلك وفقا الموارد، هذه بواسطة  حاليا المنجزة إلنجاز الوظائف
 .جديد من المستخدمة الموارد

 ستهالكإل المخرجات-المدخالت بنموذج عنها البيئي والمعبر النظام تحمل بقدرة يعرف أن يمكن وهذا
 المحصودة.األشجار  زرع إعادة سياسة تتبع مثال الورق  فصناعة الموارد،

 ثاراآل هذه تأخذ أن يجب الموسع جتماعيواإل قتصادياإل النظام من جزء المؤسسمة أن عتبارإ  وعلى
 نفسها، ويمكن المنظمة أجل مستقبل من ولكن الحاضر في والقيمة التكلفة مقاييس أجل من فقط ليس بالحسبان،

 به يعاد أن يمكن الذي للمعدل قبل المؤسسمة بالنسبة من الموارد به تستهلك الذي بالمعدل ستدامةاإل تقاس أن
 .2الموارد هذه إنتاج

 

                                                        
قتصادية والتجارية وعلوم كلية العلوم اإل، 1قتصادية، العدد ، مجلة الدراسات اإلNikeجتماعية حالة شركة التعلم من أزمة المسؤولية اإلعابد، ال لزهر 1

 .95-94، ص2014، الجزائر، ديسمبر 2التسيير، جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 
 األعمال، كلية إدارة في الدكتوراه درجة لنيل مقدمة ، أطروحةالسورية الشركات المساهمة على تطبيقية سةادر  الداء: في جتماعيةاإل المسؤولية أثردري، ق براهيمإ 2

 .44، ص2015دمشق، سوريا،  أعمال، جامعة إدارة قتصاد، قسماإل
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 ثانيا: مبدأ المساءلة
 للمؤسسة، الداخلية البيئة إلى باإلضافة الخارجية البيئة على أعمالها بآثار المؤسسة إعتراف المساءلة تعني

 ثار.اآل هذه مسؤولية تتحمل أن المفترض من وبالتالي
توضحها  التي التقارير كتابة ثم ومن المؤسسة، وخارج داخل ثاراآل هذه قياس أيضا هذا المفهوم يتضمن

 الخارجيين. المصالح أصحاب فيهم بما المتأثرة األطراف لكافة وتوفيرها
الشبكة  هذه كل تجاه مسؤوليات ولديها أوسع جتماعيةإ شبكة من جزء المؤسسة بأن عترافيتضمن اإل هذا

 المؤسسة. مالك تجاه فقط وليس
 القدرة يملكون  الخارجيين المصالح أن أصحاب المؤسسة تعترف أن يجب المسؤولية هذه قبول بجانب

 المساءلة تستوجب الطريقة، وبهذا هذه تبرير عدم أو تبرير بها، وفي تعمل التي الطريقة على للتأثير الالزمة
 وتوضح األداء هذا تبين التي النتائج وتوثيق للمنظمة جتماعيواإل البيئي مناسبة لألداء كمية مقاييس تطوير

 بالكامل. أعمال المؤسسة
 ينتج أيضا ولكن المؤسسة على عاتق تقع تكاليف األداء هذا وتقارير سجالت تطوير عن سينتج وبالطبع

 ضمن الموارد تخصيص تسهيل عملية القرار وفي صنع عملية في ستعمالهاإ كقابلية المنافع بعض عنها
 ة:التالي الخصائص على تبنى أن يجب التقارير وهذه المصلحة اآلخرين أصحاب وبين وبينها ةؤسسالم

 المجال. بهذا المهتمة األطراف كل قبل من فهمها على القدرة أو مفهوميتها ✓
 فيها. المتوفرة المعلومات بمستخدمي صلتها ✓
 التحيز. من والخلو األثر وتمثيل المقياس، دقة بمعنى المصداقية ✓
 المختلفة. ؤسساتالم وبين الزمنية الناحية من المقارنة قابلية ✓

 الكمية، ألن المقاييس للمقاييس باإلضافة نوعية وأحكام حقائق تتضمن سوف التقارير هذه حتمي وبشكل
 أولوياتهم عاكسة المختلفة المستخدمة للمعلومات، األطراف قبل من مختلف بشكل التقييم إمكانية تتيح النوعية
 .1الفردية وقيمهم

 ثالثا: مبدأ الشفافية
 بما وأنشطتها وقراراتها سياساتها عن وتام ودقيق واضح نحو على المؤسسة تفصح وهذا المبدأ يعني أن

 لألشخاص متاحة المعلومات هذه تكون  وأن والمجتمع البيئة على والمحتملة التأثيرات المعروفة ذلك في
 .2ةالمؤسس قبل من جوهري  وبشكل والمحتمل تأثرهم المتأثرين،

                                                        
  .45، صالسابق المرجعدري، ق براهيمإ 1
 للمنظمات المتميز األداء :حول الثاني الدولي الملتقى ،للشركات المالي الداء على جتماعيةاإل المسؤولية تبني أثر لخضر، موالي الرزاق عبد شنيني، ينحس 2

، 2011نوفمبر  23-22الجزائر،  البيئي، جامعة ورقلة، األداء وتحديات المالي األداء تحقيق بين قتصادياتاإلو  المؤسسات نموة: الثاني الطبعة والحكومات،
 .232ص
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 رابعا: مبدأ السلوك الخالقي
 على سلوكها األوقات، ويبنى جميع في أخالقي بشكل المؤسسة تتصرف أن المبدأ هذا من يقصد
 مصالح بتناول لتزامواإل والبيئة والحيوانات باألشخاص يتعلق فيما وذلك والتكامل والعدل األمانة أخالقيات
 وضع بواسطة األخالقي السلوك على تعزيز فعال بشكل تعمل أن المؤسسة على وينبغي المعنية، األطراف
 ؤسسةالم داخل األخالقي السلوك تعزيز على تساعد هياكل حوكمية ووضع الجوهرية، ومبادئها قيمها وتحديد
 .1وأنشطتها غرضها مع تتالءم التي األخالقية السلوك معايير وتطبيق اآلخرين، وتحديد مع تفاعالتها وفي

 المعنية الطراف مصالح حترامإخامسا: مبدأ 
 ومنتجات أنشطة في وتنوعا المعنية لألطراف بالمصالح تنوعا هناك أن وتتقبل المؤسسة تقر بمعنى أن

 المعنية. األطراف تلك على تؤثر قد التي العناصر من وغيرها والثانوية الرئيسية المؤسسة
 القانون  سلطة حترامإسادسا: مبدأ 

طبقا  والمعلنة والمنفذة المكتوبة والدولية المحلية السارية واللوائح القوانين بجميع المؤسسة تلتزم أن معناه
 .2بها واإللمام ومحددة راسخة إلجراءات

 للسلوك الدولية العراف حترامإسابعا: مبدأ 
 والقرارات والمواثيق واإلعالنات التنفيذية واللوائح والحكومية الدولية تفاقياتاإل المؤسسة تحترم بمعناه أن

 .3جتماعيةاإل وممارساتها للمسؤولية سياساتها بتطوير قيامها عند اإلرشادية والخطوط
 اإلنسان حقوق  حترامإثامنا: مبدأ 

التأكد من أنها ليست و  أن تدعم وتحترم حقوق اإلنسان المعلنة عالميا، المؤسسة وهو يعني أن على
 .4نتهاك لحقوق اإلنسانإمتواطئة في أي 

  جتماعيةالمسؤولية اإل معوقات: ثانيالفرع ال

 هناك بعض المعوقات التي تحول دون ممارسة المؤسسات ألداء دورها االجتماعي وهي:

                                                        
 .46ص ابراهيم، مرجع سابق، ري قد 1
والمتوسطة في دعم النمو وتحقيق التنمية المستدامة: دراسة مقارنة بين التجربة إستراتيجيات وتجارب وترقية دور المؤسسات الصغيرة حميدة،  بحرا 2

 التسيير، تخصص وعلوم قتصاديةالعلوم اإل في الدكتوراه مدرسة إطار في الماجستير شهادة نيل متطلبات من كجزء مقدمة ، مذكرةالجزائرية والتجربة الصينية

 .75، ص2011سطيف، الجزائر،  عباس فرحات المستدامة، جامعة للتنمية اإلستراتيجية األعمال إدارة
 الشركات حالة سةاالجامعات: در  في الموجه البحث تمويل تطبيق في المساهمة للشركات جتماعيةاإل وليةؤ المس توظيف دورالشعر،  أبو محمود الحكيم دعب 3

 اإلسالمية غزة، كلية الجامعة التجارة في األعمال بكلية إدارة في اْلماجستير درجة الحصول علىلمتطلبات  ستكماالإ البحث هذا دم، قفلسطين بورصة في المدرجة

 .17، ص2016التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
الملتقى الدولي الثالث: ، جتماعية للشركاتدور القطاع الخاص في الجزائر في  تعميق مبادئ وممارسات المسؤولية اإل، زهير غراية، د القادر بريشعب 4

 .4، ص2012فيفري  15-14جتماعية، جامعة بشار، منظمات األعمال والمسؤولية اإل
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 المعوقات اإلدارية أوال:
 شركات على إدارة العالقات العامة.حتواء بعض الإعدم  ✓
 جتماعية واألخالقية.باألمور اإل الخبرة لدى الذين يشغلون إدارات وأقسام الشركات فيما يتعلقنقص  ✓
ة االدارة العليا تجاه الواقع مرتبط بفلسف يجتماعية واألخالقية، الذي هو فضعف االحساس بالمسؤولية اإل ✓

 جتماعية.مام ببرامج المسؤولية اإلالبيئة المحيطة، وضعف االهتالمجتمع و 
شتراك المستويات اإلدارية األخرى في عملية اتخاذ القرارات إال اإلدارات العليا في عملية إهم ✓

 جتماعية.لقة بموضوع المسؤولية اإلستراتيجية المتعاإل
 من قبل اإلدارات مع الجمهور. تصال فعالإعدم وجود  ✓

 المعوقات القانونية ثانيا: 
 القوانين واألنظمة.ددة تنص عليها لتزام بنشاطات محاإل ✓
 ستراتيجي.فة من وظائف التخطيط اإلجتماعية أخالقية، التي هي وظيإعدم وجود صيانة سياسية  ✓
  طبيقه في كبرى الشركات في العالم.، كالذي يتم تلمؤسساتاجتماعي أخالقي في إعدم وضع دستور  ✓
المكاسب المادية وعندما يقدمون على مخالفة حترام التشريعات والقوانين واألنظمة في سبيل تحقيق إعدم  ✓

أما إذا ته، قد ال يتم إدانو  لتالية: قد ال يكتشف أمر المخالفحتماالت ايضعون في حسابهم إحدى اإل
 ي يحصل عليها ما يتحمله من خسائر.دين فقد تغطي المكاسب المالية التأكتشف أمره أو ا

األنظمة قوانين و ن قبل المديرين على األغلب لم تفرضه اللتزام أخالقي مإجتماعية هي المسؤولية اإلألن 
 جتماعية عند المدراء.هتمام بالمسؤولية اإلبل تحتمه ضرورات المنفعة المجتمعية العامة أدت إلى ضعف اإل

 المعوقات المالية  ثالثا:
 عض الشركات هو تعظيم األرباح فقط.هدف ب ✓
ضعافها في  جتماعية يؤدي إلى خفض أرباح الشركةبالمسؤولية اإليالء االهتمام إاالعتقاد بأن  ✓ وا 

 المنافسة الدولية.
 جتماعية.في نشاطات المسؤولية اإل سهاملموارد المالية التي تحول دون اإلنقص ا ✓
 .1جتماعياإوعمل الشركة المتجاوبة الجمع بين العمل المربح  ةصعوب ✓

 

 

                                                        
، الملتقى الدولي الثالث بجامعة بشار جتماعية في منظمات العمالالركائز الساسية لنجاح المسؤولية اإلكلثوم  جماعي، سمير بن عبد العزيز،  أم 1

 .8-7ص، 2012فيفري  15-14 قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بشار،جتماعية، كلية العلوم اإلؤولية اإلمنظمات األعمال والمس :حول



 الفصل الثاني: عالقة اإلبداع التكنولوجي بتحقيق أبعاد المسؤولية اإلجتماعية

 

45 
 

 قياسها معاييرجتماعية و المطلب الثالث: أهمية المسؤولية اإل

 فيو المجتمع  أفراد جميع دعم ما حد إلى يضمن جتماعيةاإل المسؤولية إتجاه بدورها المؤسسات قيام إن
 .ومعايير قياسها خالل هذا المطلب تهاإلى أهميوسنتطرق  الضرورية، ومتطلباته المجتمع إحتياجات سد

  االجتماعيةأهمية المسؤولية الفرع االول: 

 وأهمها: والدولة والمؤسسة للمجتمع بالنسبة مزايا عدة تحقيق جتماعيةإلا بالمسؤولية الوفاء شأن من
 أوال: بالنسبة للمؤسسة

 المرتبطة بالرؤية العوامل من جتماعية بالعديداإل المسؤولية مفهوم في تبني المؤسسات نجاح يرتبط
 ي:والتنظيم وهي كالتال

 جتماعيالدور اإل نحو واضحة رؤية وبتحديد المجتمع، نحوجتماعية اإلالمسؤولية  بقضية اإليمانضرورة 
 بتخصيص مع قيامها معالجته، في المساهمة على بالعمل ستهتم التي الرئيسية تتبناه، والقضية أن تريد الذي

 جتماعيةاإل البرامج هذه بجعل هتمامواإل المطلوبة، األهداف والمخططات له النشاط وتحدد لهذا متفرغ مسؤول
 ومتميز قوي  بأداء البرامج هذه تقديم على ذاتيا مع الحرص مصروفاتها تغطية على وتعمل بذاتها مستقبال قائمة
 .1ليةعا وجودة

 وكل هذا يعود عليها بالمزايا التالية:
 جتماعيةاإل المسؤولية أن عتبرناإ  إذا والعمال العمالء لدى وخاصة المجتمع في المؤسسة صورة تحسين ✓

 .هادحدو  من مباشرة غير أو مباشرة متعددة ذات مصلحة أطراف تجاهإ طوعية للمؤسسة مبادرات تمثل
 التعاون  روح بعث إلى تؤدي كما العمل، مناخ تحسين للمؤسسة جتماعيةاإل بالمسؤولية لتزاماإل شأن من ✓

 .2مختلف األطراف بين والترابط
لى إنتقالها ا  و  المجتمع حاجات في الحاصلة التغيرات مع فعاال تجاوبا جتماعيةاإل المسؤولية تمثل ✓

 جتماعية وتحقيق جانب من ذاتية الفرد والمجتمع.الحاجات اإل
  .3يجابية مع المجتمعجتماعي والعالقة اإلوالقبول اإل المتطور واألداء المادي المردود ✓
 رتفاع قيمة أسهم المؤسسة.ا  زيادة مبيعاتها و تحسين سمعة المؤسسة بالتالي  ✓

                                                        
، مجلة البحوث جتماعية للتسويق في ترقية الخدمة الصحية: دراسة تحليلية مع عرض تجاربتفعيل دور المسؤولية اإليل بن عامر، حسام لعمش، نب 1

 .183، ص2015جوان  17، جامعة أم البواقي، الجزائر، 3قتصادية والمالية، العدد اإل
آليات الملتقى العلمي الدولي حول:  ،جتماعية للمؤسساتأهمية الحوكمة في تحقيق المسؤولية اإلحمد زرقون، جميلة العمري، أم السعد جوهرة بليلة، م 2

 .652ص ،2013نوفمبر  26-25مة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، حوكمة المؤسسات ومتطلبات تحقيق التنمية المستدا
جتماعية والخالقية كمعيار لقياس الداء دوافع تبني منظمات العمال أبعاد المسؤولية اإلاوي، عبد الرزاق موالي لخضر، بوزيـد سايـح، عز  عمر 3
 .13-12، ص2012فيفري  15-14، جتماعية، جامعة بشار، الجزائراألعمال والمسؤولية اإل، الملتقى الدولي الثالث حول: منظمات جتماعياإل
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 .1جتماعيةستراتيجية المؤسسة، فتحقيقها مرتبط بفكرة المسؤولية اإلإدماج التنمية المستدامة في إ ✓
  للمجتمع بالنسبة ثانيا:

 المسؤولية وهو جوهر الفرص تكافؤ مبدأ وسيادة العدالة من نوع لتوفر نتيجة جتماعياإل ستقراراإل ✓
 للمجتمع. المقدمة الخدمات نوعية تحسينللمؤسسة و  جتماعيةاإل
 المصالح. ذات الفئات ومختلف المؤسسات بين التام االندماج بأهمية الوعي زديادإ ✓
 ستقرارباإل يساهم وهذا األفراد مستوى  على جتماعياإل والوعي تثقيف زيادة من نطالقاإ بالتنمية رتقاءاإل ✓

 .2ةجتماعيإلا بالعدالة السياسي والشعور
نتماء من قبل األفراد جتماعي بين مختلف شرائح المجتمع مع توليد شعور عالي باإلزيادة التكافل اإل ✓

 .ذوي االحتياجات الخاصة كالمعوقين وقليلي التأهيل واألقليات والمرأة والشباب
مرتبطة بمفاهيم أساسية كتقليل جتماعية كون المسؤولية اإل زدهار المجتمع على مختلف المستوياتإ ✓

 .3جتماعيه تزيد من الترابط اإلذالسرية بالعمل والشفافية والصدق في التعامل وه
خفض  يتم نهأ نجد المحيطة، والبيئة المجتمع على جتماعيةاإل المسؤولية فوائد ثرأ قياس إطار وفي ✓

 المدى على المؤسسة حيوية في المساهمة الخام، المواد وفرة زيادة والنفايات، والمياه الطاقة ستهالكإ
 البيئية. والخدمات الطبيعية الموارد ستدامةإ تعزيز عن طريق البعيد

 المعامالت هةا ونز  عتماديةإ  تحسين خالل من اأخالقي جتماعيةاإل المسؤولية فوائد لمس يمكن كما ✓
 ،ةالعام مصلحةال في المساهمة وكذلك الفساد، نعداما  و  العادلة، والمنافسة ولة،ؤ المس السياسية بالمشاركة
 .4والمؤسسات المدني المجتمع وتعزيز

 
 

 
 

                                                        
قتصاد والتنمية الجزيرة، مجلة اإل بنك تجربة ،السعودية العربية المملكة حالة المنظمة: دراسة في جتماعيةاإل المسؤولية دعائم إرساء متطلباتق، فال صليحة 1

 .217، ص2015الجزائر، جانفي البشرية، جامعة البليدة، 
 الملتقى ،الذكي العطاء إلى الخيري  العمل من التحول نجمة(: ،موبيليس )جيزي، الجزائرية اإلتصاالت لشركات اإلجتماعية المسؤولية قدور بونافلة،فالق،  محمد 2

 .6ص ،2012ي فيفر  15-14الجزائر، بشار،  جتماعية، جامعةاإل والمسؤولية األعمال منظمات :حول الدولي الثالث

دى المؤسسات ستطالعية على إحإقتصادية مع دراسة إلجتماعية في المؤسسة اواقع أهمية وقيمة المسؤولية اإل ،كنوش دن مسعود، محمب نصرالدين 3
 15-14جتماعية، الثالث حول: منظمات األعمال والمسؤولية اإلى الدولي جامعة بشار، الملتق قتصادية والتجارية وعلوم التسيير،كلية العلوم اإل، الوطنيـة
 .4، ص2012فيفري 

، مجلة كلية بغداد ردنيةجتماعية: دراسة تطبيقية في المصارف التجارية ال ستراتيجي في تحقيق المسؤولية اإلأثر التوجه اإلالد خلف سالم الزريقات، خ 4
 .296، ص2012سراء الخاصة، بغداد، العراق، إل، جامعة ا31قتصادية الجامعة، العدد للعلوم اإل
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  للدولة بالنسبة ثالثا:
 جتماعيةاإل األعباء من يقلل أن شأنه من اإلجتماعي لدورها المؤسسات إدراك هي للدولة استفادة كبرأ

 شأنه من ما وهذا المؤسسة قرارات في الحكومي التدخل تجنب، بالتالي ألخصحة، وبطالة... من الدول لهذه
 .1لالدو  في السياسية التنمية تحسين

 :2وتتمثل هذه الفوائد في
 والثقافية والتعليمية الصحية وخدماتها مهامها أداء سبيل في الدولة تتحملها التي األعباء تخفيف ✓

 األخرى. جتماعيةواإل
 العادلة المساهمة بأهمية المؤسسات وعي بسبب الدولة عوائد تعظيم إلى البيئية بالمسؤولية لتزاماإل يؤدي ✓

 جتماعية.اإل تحمل التكاليف في والصحيحة
 الحديثة الدولة تجد التي اآلالت من وغيرها البطالة على والقضاء التكنولوجي التطور في المساهمة ✓

 في دورها الخاصة قتصاديةاإل المؤسسات تحمل عن بعيدا جميعا القيام بأعبائها على قادرة غير نفسها
 اإلطار. هذا

جتماعية من قبل الشركات على المجتمع بشكل عام، إال أن من المهم تضح أهمية تبني المسؤولية اإلتو 
جتماعية ليست تكلفة ضائعة، بل هي تكلفة تعود عليها بكثير من للشركات أن تعي أن تبنيها للمسؤولية اإل

كساب الشركة صورة ذهنية لدى المجتمع ونظرة إيجابية من شأنها تحسين صورتها في أذهان إن أكما المنافع، 
جميع المتعاملين معها، مما يساعدها على المحافظة من خاللها على مستوى المنافسة الذي تعيش فيه تلك 

 .3الشركات

  جتماعيةقياس المسؤولية اإل معايير: الفرع الثاني

المعايير  عتمادإ  على ضرورة يؤكدون  هؤالء من الغالبية لكنو  هاحول الباحثين بين موحد تفاقإ يوجد ال
 وهي: مؤشرات أساسية 4في  تمثلت والتي التالية والمؤشرات

 

                                                        
إشكالية  :، الملتقى الوطني حولجتماعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةستدامة اإلاإلجاني، يد الغفور دادن، رشيد حفصي، محمد العيد تعب 1
ديسمبر  7-6التجارية وعلوم التسيير، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، و قتصادية ستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، كلية العلوم اإلإ

 .7، ص2017
 التنمية تحقيق ومتطلبات المؤسسات حوكمة آليات حول: الدولي العلمي ، الملتقىالشركات حوكمة إطار في ةيجتماعاإل ةليالمسؤو اقوت موساوي، يراق، ب محمد 2

 .259ص، 2013ر نوفمب 26-25الجزائر،  مرباح، ورقلة،المستدامة، جامعة قاصدي 
جتماعية في إدارة الصورة الذهنية للبنوك العاملة في فلسطين وأثرها على إلدور المسؤولية ا، ر إبراهيم الداعور، إياد سليم زملط، هيثم محمد غبنجب 3

 .5ص، 2016نوفمبر  6-5فلسطين،  ،زهرجامعة األ، داريةقتصاد والعلوم اإلاإلكلية ، ول للتنمية المجتمعيةالمؤتمر العلمي األ ،الميزة التنافسية
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 بالمؤسسة للعاملين جتماعياإل الداء أوال: مؤشر
جتماعية للعاملين على عدد للتقارير المالية للشركة، فإنه يتم قسمة مجموع نفقات الخدمات اإلوفقا 

جتماعية التي قدمتها العاملين، بحيث نتحصل على متوسط نصيب كل موظف أو عامل من الخدمات اإل
فع مستوى الشركة، ويندرج تحت هذا المقياس مجموعة من المؤشرات منها مؤشر قياس مساهمة الشركة في ر 

ستقرار حالة العمل إمهارة وكفاءة العاملين: مؤشر قياس مساهمة الشركة في توفير األمن الصناعي، قياس 
 .1رباح السنوية وغيرهابالشركة، حصة العاملين من األ

 البيئة لحماية جتماعياإل الداء مؤشر ثانيا:
 أعمال ستخداما  و  أشكالها النفايات بكافة معالجة خالل من وحمايتها البيئة بمعايير المؤسسة تقوم هنا و
 هيالبيئة، و و  بالصحة العامة الضارة والغازات األدخنة منها تنبعث التي الصناعية للمؤسسات بالنسبة التنقية
 رد جاهدة حيث تحاول فيها تعمل والتي بها المحيطة البيئة على المؤسسة تحافظ حتى ومهمة أساسية نقطة

والمياه  كتلوث الهواء ذلك من أبعد تشمل قدو  يالصناع نشاطها من جاءت والتي المحيطة البيئة عن األضرار
 .2وغيرها والمزروعات

 للمجتمع جتماعياإل الداء ثالثا: مؤشر
خدمة المجتمع مشتملة بذلك  في المؤسسات اتإسهام لىإويتضمن كافة تكاليف اآلداء التي تهدف 

سهامات في برامج التعليم والخيرية ثم تكاليف اإل والرياضية والثقافية والمساهمات للمؤسسات التعليميةالتبرعات 
 .3كوما إلى ذل جتماعيةاإل التوعية مشاريعو  جتماعيوالتدريب اإل

 اإلنتاج لتطوير جتماعياإل الداء رابعا: مؤشر
 التقدم ضمان يخدم بما بمختلف أشكالها العلمية البحوث قضايا مع إيجابية بطريقة المؤسسات تفاعل

 المستهلكين، حيث تتضمن الرقابة على جودة خدمة في تنصب التي داءوتشمل جميع تكاليف األزدهار، واإل
العاملين، وغير ذلك  والتطوير، وكذلك تكاليف ضمانات المتابعة ما بعد البيع، وتدريب البحث اإلنتاج وتكاليف

 .4تحقق حالة الرضا عن المنافع المتأتية من المنتجات والخدمات المقدمة الى المستهلكين التي الخدمات من

                                                        
 في الخاص القطاع شركات عن تطبيقية جتماعية: دراسةللمسؤولية اإل العمال منظمات ممارسة وتحليل تقييمبازينة،  مصطفى التريكي، إمحمد الطاهر تحيف 1

 ،2016ديسمبر ليبيا، مصراتة،  جامعة السياسية، والعلوم تصاداإلق كلية األعمال، إدارة ، قسم2، العدد 4المجلد  واألعمال، قتصاداإل دراسات ، مجلةمصراتة مدينة
 .48ص

تبسة، الجزائر، ديسمبر  ، جامعة27جتماعية، العدد نسانية واإل، مجلة العلوم اإلالمعايير البعاد، جتماعية: المفهوم،اإل المسؤوليةزمالي،  لغويل، نوال سميرة 2
 .307ص ،2016

، مجلة جتماعي للمؤسسة: دراسة حالة آرسيلور ميتال عنابةداء اإلجتماعية لتقييم المحاسبة المسؤولية اإلعبد الوهاب شنيخر، بوعالم عمار شبيرة،  3
 .137، ص2016، فيفري 16جتماعية، العدد نسانية واإلجيل العلوم اإل

، 35دارة، المجلد ، المجلة العربية لإلجتماعية على عمالء القطاع المصرفي بالمملكة العربية السعوديةأثر برامج المسؤولية اإلصالح بن سعد القحطاني،  4
 .8، ص2015عمال، جامعة الملك سعود، السعودية، ديسمبر ، كلية إدارة األ2العدد 
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 جتماعية وأبعادهاالمسؤولية اإلمجاالت المبحث الثاني: 

يترتب عليه مسؤولية  فذلك جتماعية،واإل قتصاديةاإل الحياة في المؤسسة تلعبه لماالمتنامي  الوعي ظل في
 من يقابله ، وماصحاب المصالح والبيئة والمجتمعأتتمثل في  المجتمعات من خالل فئات رئيسيةتجاه إجتماعية إ

قتصادية جتماعية، وأبعادها اإلمن خالل مجاالت المسؤولية اإل لذلك، االيجابي واألثر العام الرأي لدى رضا
  يلي: له خالل هذا المبحث كما خالقية والخيرة، وهو ما سنتطرق ألوالقانونية وا

 جتماعيةالمسؤولية اإل مجاالتالمطلب الول: 

 قتصاديةاإل قراراتها لجميع ديمقراطية مراقبة تحت المؤسسة يجعل جتماعيةاإل للمسؤولية المؤسسة تبني إن
 التي الرضا جراء من بالنفع عليها يعود ما وهو المؤسسة، مع مصلحة لها التي األطراف جميع إشراك من خالل

 .1استمراريتها  و  بقائها وضمان نموها تحقيق األطراف وبالتالي جميع من المؤسسة تحرزه
 طراف كالتالي:وهذه األ

 : المسؤولية تجاه العاملين الفرع الول

القصير جلين ، تجني المؤسسة ثماره في األستثمارا حقيقياإنفاق على العاملين في المؤسسة يعتبر اإل
ن تحسن الخدمات تجاهها وذلك أجتماعية حيث على المؤسسة هم مجاالت المسؤولية اإلأ والبعيد، فالعمالة من 

 من خالل:
 تقديم برامج رعاية إجتماعية وثقافية وصحية للعاملين وأسرهم. ✓
 ألبناء العاملين. والعمل توفير فرص التدريب ✓
 دفع أجور العاملين في وقتها. ✓
 كفالة سالمة العاملين وعدم تعرضهم للمخاطر بكافة أنواعها.العمل على  ✓
 .2نتماء من طرف العاملين تجاه المؤسسةتنمية حالة من الوالء واإل ✓
كمال إنفاق على بعض العاملين الراغبين في التدريبية الالزمة بالداخل والخارج، واإل البرامج توفير ✓

 دارية.الفنية واإلدراستهم العليا وذلك لتنمية مهاراتهم 

                                                        
: تقييم ، الملتقى الدولي حولISO SR 26000 المجتمعية للمسؤولية الدولية المواصفة وفق الجزائر في الفقر لمكافحة جديدة ستراتيجيةإ نحو رفيقة حروش، 1

 .500، ص2014ديسمبر  9-8، الجزائر، 3ة الجزائر جامعقالل من الفقر في الدول العربية في ظل العولمة، سياسات اإل
، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، ISO 26000المواصفة القياسية  :المنظماتجتماعية للشركات و ولية اإلؤ المسمدحت محمد أبو النصر،  2

 .72ص، 2015مصر، 
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على العاملين بنسبة معينة من رواتبهم وأجورهم للحصول على  جتماعيةاإل التأمينات في المساهمة ✓
 مرتب تقاعد مناسب بعد الخروج على المعاش.

 وضع نظام تأميني خاص بالمشاركة مع العاملين. ✓
 والمكافآت سواء في المناسبات الدينية أو غيرها. للحوافز نظم وضع ✓
 قل مساعدتهم ماديا في الحصول على سكن مناسب.أو على األ للعاملين سكن إقامة ✓
 والعكس. العمل إلى من مناطق السكن نتقالاإل وسائل توفير ✓
 المناسك الدينية مثل الحج والعمرة. تأدية في ماديا المساعدة ✓
 ورياضية.للعاملين أو مساعدتهم ماديا في القيام برحالت ترفيهية  مصايف إقامة ✓
 .1رباح السنوية الموزعةتوزيع حصة على العاملين من األ ✓

 المسؤولية تجاه الزبائن )العمالء والمستهلكين( :الفرع الثاني

تحقيق تلبية مات أي مؤسسة والجميع يتنافس على هتماإ صبح المستهلك في قمة أنتيجة للثورة التسويقية 
 المؤسسة لزبائنها:نشطة التي تقدمها هم األأ ومن مطالبه 
 .مناسبة نوعيات و بأسعار المنتجات تقديم ✓
 وأمين. صادق اإلعالن ✓
 وآمنة. صديقة منتجات تقديم ✓
 ستخداماته.ا  و   بشان المنتج واضحة إرشادات تقديم ✓
 .2للمنتجات المستمر لتزام بالتطويراإل ✓
  .والخدمة المنتج على الحصول في يسرال ✓
  بعد البيع. حدثت ما إذا األضرار بمعالجة لتزاماإل ✓
  .الزبائن من فئات لصالح األرباح بعض تدوير إعادة ✓
 .3السوق  أو العمل قواعد خرق  بعدم أخالقي لتزامإ ✓

                                                        
رسالة ، تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب الجزائري : دراسة جتماعيةتقييم مدى استجابة منظمات العمال في الجزائر للمسؤولية اإل، وهيبة مقدم 1

 .84، ص2014، الجزائر، وهران جامعةر، التسيي وعلوم قتصاديةالعلوم اإل كلية في مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير،
قتصاد إمجلة  ،جتماعيةاإل للمسؤولية 26000 يزوإالدولية  المواصفة تطبيق خالل من قتصاديةاإل للمؤسسات جتماعيةإلا المسؤوليةبكار،  وهيبة مقدم، بشير 2

 .12ص، 2014 وتسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة وهران، الجزائر،
، المؤتمر العلمي تجاهها الداء قياس و العمال منظمات في جتماعيةاإل المسؤولية دمج أجل من قيادة لوحة تصميم إلى الحاجةمقدم،  بلقاسم زايري، وهيبة 3

قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة جتماعية، كلية العلوم اإلقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدامة والعدالة اإلالدولي حول: سلوك المؤسسة اإل
 .229، ص2012نوفمبر  21-20قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 



 الفصل الثاني: عالقة اإلبداع التكنولوجي بتحقيق أبعاد المسؤولية اإلجتماعية

 

51 
 

 الموردينالمسؤولية تجاه  :الفرع الثالث

نها عالقة مصالح متبادلة، لذلك يتوقع أينظر إلى العالقة ما بين الموردين ومنظمات األعمال على 
 :1تحترم منظمات األعمال تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة التي يمكن تلخيصها فيالموردون أن 

 ستمرار في التوريد وخاصة لبعض أنواع المواد األولية الالزمة للعمليات اإلنتاجية.اإل ✓
 لتزامات.أسعار عادلة ومقبولة للمواد المجهزة للمؤسسات باإلضافة إلى تسديد اإل ✓
 الصدق في التعامل. ✓
 العمل.دين على مختلف طرق تطوير تدريب المور  ✓

 مع غير أخالقي بأسلوب المؤسسة تتعامل عندما أما المؤسسة، أداء على مهم بأثر يعود هذا وكل
 مبنية تكون  الطرفين بين العالقة نإف كاذبة وعود تعطيهم أو حق بغير مستحقاتهم سداد تؤخر كأن الموردين

 السريع. المكسب على
 الحالية للمعاملة مقابل أعلى على الحصول فيحاول أخرى  مرة المؤسسة مع تعامله يضمن ال فالمورد

 في عنه المؤسسة تلك يكترث برضا ال المورد ألن الجودة نخفاضإعنه  ينتج قد ما وهو تكلفة بأقل الخدمة ويقدم
 تطلبه ما الموردين تطلب من أن المؤسسة تلك تستطيع وال كثيرا، تمتد ال قد ابه عالقته ألن المدى البعيد
 لتطوير الموردين من العون  تجد فلن معهم وبالتالي األجل طويلة تعاون  عالقة لديها التي األخرى  المؤسسات

 .2العمل طريقة تطوير أو التوريد وقت تقليل أو المنتج

 المسؤولية تجاه المنافسين :الفرع الرابع

 :3جتماعية من خاللبتطبيق المسؤولية اإلن المؤسسة ملزمة تجاه المنافسين أوهي تعني 
 معلومات صادقة. ✓
 عدم سحب العاملين من اآلخرين بوسائل غير نزيهة. ✓
 نزيهة.منافسة عادلة و  ✓

                                                        
 في ميدانية سةادر ، جتماعيةطار واقع المسؤولية اإلإردنية في الصورة الذهنية للمنظمات ال  دارةإ ،ههايل عبابن، ممدوح الزيادات، فالح عبد القادر الحوري  1

، 2009أفريل  29-27، األردن ،، جامعة العلوم التطبيقيةوم اإلداريةلوالع االقتصاد يةللك الثالث ميلالع المؤتمر إلى مقدمة ورقة ،الردنية ويةلالخ تصاالتاإل  شركات
 .5ص

، والمتوسطةوتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة جتماعية مصدر للقيمة المشتركة المسؤولية اإلمنى مسغوني، الميا عماني، فاطمة الزهراء كيحلى،  2
التسيير، جامعة الشهيد حمة قتصادية والتجارية وعلوم ستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، كلية العلوم اإلإإشكالية  :الملتقى الوطني حول

 .19، ص2017ديسمبر  7-6لخضر، الوادي، 
، الملتقى الدولي جتماعية والثقافة التنظيمية في منظمات العمال المعاصرة: رحلة ألف ميل تبدأ بخطوةالمسؤولية اإل، كريمة حاجـي مسعودة شريفي، 3

 .3، ص2012فيفري  15-14الجزائر، من  جتماعية، جامعة بشار،الثالث: منظمات األعمال والمسؤولية اإل
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 )المالكون( المسؤولية االجتماعية تجاه المساهمين :الفرع الخامس

قتصادية اإل المؤسسة نشاط من المستفيدين المصالح أصحاب من جدا مهمة فئة المساهمون  تعد فئة
 تجاه المساهمين من خالل: المؤسسةمسؤولية تكمن و 

 زيادة حجم المبيعات. ✓
 .1حماية أصول المؤسسة وموجوداتها ✓
 قيمة السهم.تعظيم  ✓
 تحقيق أقصى ربح ممكن. ✓
 .2ةؤسسالحق في الحصول على المعلومات الكافية عن أداء الم ✓
شراكتمييزو دل مع المساهمين من دون أي التعامل العا ✓  .3ةؤسسفي القرارات الهامة للم هما 

 المسؤولية تجاه المجتمع المحلي :الفرع السادس

 من برامجها تصمم وأن حتياجاتهإوب بالمجتمع المحلي تامين ووعي معرفة على تكون  أن المؤسسة على
جتماعية إ بيئة يخلق أن شأنه من وهذا، أفضل نتائج على للحصول المحلية مع المجتمعات خالل التشاور

 .4الطويل األجل في المنظمة على المباشر بالنفع تعود أفضل
يعتبر المجتمع المحلي بالنسبة للمؤسسات شريحة مهمة إذ تتطلع إلى تجسيد متانة العالقات معه و 

والتي  العامة،وتعزيزها، األمر الذي يتطلب منها مضاعفة نشاطاتها تجاهه من خالل بذل المزيد من الرفاهية 
 :5تشمل

                                                        
ملبنة الحضنة بالمسيلة ة: مقارن الغذائية دراسة للصناعات المتوسطة ستدام بالمؤسساتمال الداء وتقييم قياس في المتوازن  الداء بطاقة دورمحاد عريوة،  1

دارة : إقتصادية وعلوم التسيير، تخصصاإل طار مدرسة الدكتوراه في العلومإفي  الماجستير شهادة نيل  متطلبات كجزء من مقدمة مذكرة، وملبنة التل بسطيف
 .58، ص2011 سطيف، فرحات عباس، قتصادية، جامعةاإل والعلوم الحقوق  ستراتيجية للتنمية المستدامة، كليةإلعمال ااأل
 عمال والمسؤوليةاأل منظمات :حول الثالث الدولي الملتقى ،عمالال خالقياتأ طارإ في العاملين تجاه جتماعيةاإل المسؤولية اللطيف كرزابي، عبد خيرة عيشوش، 2

 .7، ص2012فيفري  15-14بشار، الجزائر،  التسيير، جامعة وعلوم قتصاديةاإل العلوم جتماعية، كليةاإل
الملتقى الدولي ، شركات عربية(نظمات العمال )دراسة حالة ثالثة جتماعية تجاه الموارد البشرية في مبرامج المسؤولية اإلسياسات و ، وهيبة مقدم 3

، جامعة شلف، علوم التسييرقتصادية والتجارية و ، كلية العلوم اإلالحديثةقتصاديات عمال العربية في ظل اإلرأس المال الفكري في منظمات األ :الخامس حول
 .6ص، 2011ديسمبر  13-14

 للعلوم الثاني الدولي العلمي ، المؤتمرستدامةاإليق هدف وتحق التطوعي العمل نيب للشركات ةيجتماعاإل ةيالمسؤولصالح،  بوصبيع رحيمة روضة جديدي، 4

-27-26 ،تركيا، أنطاليا محافظة تركيا،-رأسي باندرما بالك الحكومية أيلول 17 باندرما جامعة ،بحاثواأل للدراسات التركي بايير مركز والتربوية )ريس(، جتماعيةاإل
 .3ص ،2018 أكتوبر 28

، جامعة 12عدد ، مجلة الباحث ،للشركات النفطية العربية: شركتي "سونطراك الجزائرية، أرامكو السعودية" أنموذجا جتماعيةاإل المسؤولية ،محمد فالق 5
 .32-31، ص2013 حسيبة بن بو علي، الشلف، الجزائر،
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قامة المشاريع المحلية ذات الطابع ا  المساهمة في دعم البنية التحتية، و  ✓ نشاء الجسور والحدائق، وا 
 التنموي.

 بعض األنشطة الرياضية والترفيهية، والفن والرياضة.دعم مساهمة في الحد من مشكلة البطالة، و ال ✓
 المجتمع المدني.دعم مؤسسات دات والتقاليد، و حترام العاإ ✓
 ، ورعاية األعمال الخيرية.من خالل تقديم الدعم المادي لهم حتياجات الخاصةتقديم العون لذوي اإل ✓
 .كمراكز البحوث والمستشفيات الدعم المتواصل للمراكز العلمية ✓

 المسؤولية تجاه البيئة :الفرع السابع

 نطاق لتوسيع بمبادارت واإلطالع البيئية، التحدياتجميع  إزاء حترازي إ نهج تبني تشجيع في أساسا تتمثل
 .1ونشرها بالبيئة الضارة غير التكنولوجيا وتشجيع تطوير البيئة، عن المسؤولية

تهدف لحماية الموارد الطبيعية  وتشمل األنشطة التي تؤدي إلى تخفيف أو منع التدهور البيئي و التي
ليس فقط ألثره على نوعية الحياة، بل  يعتبر االهتمام بهذا المجال أمرا حيوياالمحافظة عليها و والبيئة المحيطة و 

 .2ألثره على ما تتحمله الدول من نفقات للمحافظة على البيئة الطبيعية
فيما يخص الجوانب البيئية النه تبين المسؤولية جتماعية لقد أعيد التركيز في أدبيات المسؤولية اإلو 

جتماعية تضم أنظمة البيئة المفروضة ذاتيا أي ضمن فلسفة المؤسسة والتقارير البيئية لها والمؤسسة مطالبة اإل
 :3بالقيام بما يلي تجاه البيئة

 الطاقة. لمصادر العقالني اإلستخداملها، و  التعسفي اإلستخدام ومنع الخام المواد إستخدام في اإلقتصاد ✓
 النظيفة. البديلة الطاقات عن والبحث إكتشاف في المساهمة ✓
 التنوع البيولوجي الطبيعية وحماية والمحميات الحدائق إنشاء مثل البيئية المشاريع تمويل في المساهمة ✓

حداث والمياه والهواء األرض تلوث مسببات من والتخفيف تجنب، مع والغابات  الضوضاء. وا 
 المخلفات. تقليل إلى تؤدي بطريقة تشغيلها وعمليات للمنتجات األخضر التصميم ✓

                                                        
، المستدامة لتحقيق التنمية أساسي عامل قتصاديةاإل للمؤسسات جتماعيةاإل المسؤولية تعزيز في المحلية الجماعات دورفاطيمة لعلمي،  أحمد بوشنافة، 1

ي فيفر  15-14بشار،  جامعةقتصاد، اإل التسيير، كلية وعلوم والتجارية قتصاديةاإل العلوم األعمال، معهد منظمات و جتماعيةاإل الثالث: المسؤولية الدولي المؤتمر
 .7ص، 2012

، مجلة الفكر المحاسبي، جتماعية في البنوك اإلسالمية العاملة في الردنمدى تطبيق محاسبة المسؤولية اإل، هناء محمد هالل الحنيطي، إنعام محسن حسن 2
 .5ص، 2012، كلية التجارة، جامعة عين شمس، مصر، 16المجلد 

 بتبسة الفوسفاط مناجم شركة حالة المستدامة: دراسة التنمية لتحقيق اإلقتصادية المؤسسة العالمية )اإليزو( في للمواصفات المتكامل اإلستخدامطارق راشي،  3
–SOMIPHOS-للتنمية اإلستراتيجية األعمال إدارة العلوم، تخصص في الدكتوراه مدرسة إطار في الماجستير شهادة نيل متطلبات من كجزء مقدمة ذكرة، م 

عباس، سطيف،  فرحات جامعة التسيير، وعلوم قتصاديةالمستدامة اإل والتنمية األعمال إدارة ه:الدكتورا  التسيير، مدرسة وعلوم اإلقتصادية العلوم المستدامة، كلية
 .86، ص2011
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 البيئة. على السلبية أثارها من لتقليل إستعمالها وا عادة النفايات تسيير ✓

 : المسؤولية تجاه الحكومةالفرع الثامن

عتبارها الممثل القانوني إهمية كبيرة بأ قتصادية تمثل الحكومة فئة من المستفيدين، وتعير لها المؤسسات اإل
 للدولة وهي ملزمة تجاهها بالقيام بما يلي:

 الحكومة. من الصادرة والتوجهات والقوانين بالتشريعات لتزاماإل ✓
 ف.بالتوظي الفرص تكافؤ حترامإ ✓
 .1بوالتدري التأهيل إعادة في المساعدة ✓
 البطالة. على القضاء مثل جتماعيةاإل المشكالت حل في المساهمة ✓
 منها. التهرب وعدم األخرى  والرسوم الضريبية لتزاماتاإل تسديد ✓
 .2روالتطوي البحث على الصرف في المساهمة ✓

 االجتماعي الضغط : جماعاتالفرع التاسع

جتماعي زدادت بسبب التقدم التكنولوجي والسياسي والثقافي واإلإتمثل جماعات الضغط فئات كثيرة وعديدة 
 :3من المطالب من بينهاقتصادية بالعديد أي بلد من البلدان وتطالب هذه الجماعات من المؤسسات اإلفي 

 البيئة. حماية جماعات أنشطة حتراما  ، و المستهلك حماية جمعيات مع الجيد التعامل ✓
 معها. الجيد والتعامل العالية النقابات دور حترامإ ✓
 الصحافة. مع الصادق التعامل ✓
 ثل مجاالت المسؤولية االجتماعية:التالي يموالشكل 

 
 
 

                                                        
 والمسؤولية األعمال ، الملتقى الدولي الثالث: منظماتجتماعيةاإل المسؤولية تحقيق في الريادية المنظمات دورألبز،  الفيحان، كلثوم الهادي عبد إيثار 1

 .9ص ،2012 فيفري  الجزائر، بشار، جامعة طاهري محمد،  جتماعية،اإل
، 6 العدد قتصادية،اإل والدراسات األعمال إدارة ، مجلةالبشرية الموارد تجاه قتصاديةاإل للمؤسسات جتماعيةاإل المسؤوليةمرزق،  القادر دبون، عبد هللا عبد 2

 .176، ص2015الجزائر،  ورقلة، جامعة
الماجستير،  شهادة لنيل مكملة ، مذكرة-الخروب -التجارية الوكالة نفطال مؤسسة حالة البشرية: دراسة الموارد تسيير في جتماعيةاإل الميزانية دورفريدة ويلية،  3

 .14، ص2012منتوري، قسنطينة،  ومناجمنت، جامعة قتصادإ ه:الدكتورا  التسيير، مدرسة وعلوم قتصاديةاإل العلوم البشرية، كلية الموارد تسيير: تخصص
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 مجاالت المسؤولية االجتماعية(: 3الشكل رقم )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 دورالمعايطة،  عطوة محمد الحنيطي، فالح محمد قطيشات، كمال مازن  الخوالدة، عبد هللا رياض القريوتي، قاسم موسى: المصدر
 العلوم ، مجلة دراسات:الخلوية تصاالتلإل  زين شركة في حالة التنافسية: دراسة الميزة تحقيق في جتماعيةاإل المسؤولية
 .43ص، 2014ردن، ردنية، األمعة األ، الجا1العدد ، 41المجلد  اإلدارية،

  جتماعيةالمطلب الثاني: أبعاد المسؤولية اإل

 متباينة، نظر وجهات من إلى صياغتها الباحثين من العديد سعى وقد ،هالتحديد محاوالت عدة هناك
 التى، 1991سنة  في Carrollطرف الباحث  من المفاهيم لتوسيع البحوث إطار في النوعية النقلة وجاءت
 :كالتالي تسلسلي، وسنتطرق لها هرمي شكل في ووظفها جتماعية،اإل للمسؤولية أربعة أبعاد فيها وضع
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 قتصاديةاإلالمسؤولية الفرع الول: 

 الكفاءة طارإ في قتصاديةإ نشطةأ ة تمارسؤسسالم نإف هنا و قتصادياإل بالجانب هذه المسؤولية تعلقت
 العوائد وتوزع راقية بنوعية وخدمات لتنتج سلعا رشيد بشكل الموارد تستخدم التي ةمؤسسال فان وبذلك والفاعلية
 هذا تراعي ال التي غيرها من فضلأ قتصاديةإولية ؤ مس تحملت قد المختلفة نتاجاإل عوامل على عادل بشكل
 .1الجانب

 المسؤولية البد هذه وتحقق الشركة تبقى ولكي المجتمع لفائدة والخدمات السلع بإنتاج الشركة تلتزم حيث
 خالل من التخمة إلى توصلها ال أن يجب غاية ال وسيلة هنا الربح لكن دائنيها أو لمالكيها  الربح تحقيق من لها

 .2الربحية تعظيم
 ويندرج ضمن هذا البعد كذلك:

تاحة فرص التقدم للالبيئة المالئمة للعمل، و  توفير ✓ عمال والحفاظ على أمنهم العدالة الوظيفية وا 
 وسالمتهم.

 .3ستخدام تكنولوجيات حديثة غير ملوثةإالعمل على المحافظة على البيئة من خالل  ✓
 ستخدام الموارد بشكل رشيد لتنتج المؤسسات سلعا وخدمات بجودة عالية.إ ✓
 ذى بالمنافسين.لحاق األإحترام قواعد المنافسة وعدم إالمنافسة العادلة عن طريق  ✓
 ضرار بالمستهلكين.حتكار واألمنع اإل ✓
 .4ضرار التي تلحق بالبيئةستخدامه في معالجة األا  ستفادة من التقدم التكنولوجي و اإل ✓

 

 

                                                        
، دراسة تطبيقية، مركز المديرين المصري، مسابقة األبحاث قتصادية العالميةجتماعية للشركات في ظل الزمة اإلالمسؤولية اإلأنور،  الدين عماد محمد نورا 1

 .13، ص2010السنوية، مصر، 
 مذكرة، جتماعية للقطاع الخاص )منظمة أصدقاء الرض العالمية أنموذجا(دور المنظمات الدولية غير الحكومية في ترقية المسؤولية اإل، قواسمي لطفي 2

 .26ص ،2013لخضر، باتنة، الجزائر،  الحاج الحقوق، جامعة السياسية، كلية العلوم دولية، قسم إدارة السياسية، تخصص: العلوم في الماجستير شهادة لنيل مقدمة
جتماعية لدى العاملين في مجموعة ولية اإلؤ مدى مساهمة القيادة الريادية في تعزيز المسآمال عبد المجيد عبد القادر الحيلة، عبد القادر أحمد مسلم،  3

، فلسطين جامعة واألعمال، المال إدارة كلية الفلسطيني، المجتمع على وانعكاساتها الخاص القطاع لمؤسسات جتماعيةاإل مؤتمر المسؤولية ،تصاالت الفلسطينيةاإل 
 .9، ص2016مارس  12

على عينة من  ةستراتيجية: دراسة ميدانيعمال بين الممارسة التسويقية والضرورة اإلجتماعية لمنظمات الالمسؤولية اإلمحمد فالق، سميرة أحالم حدو،  4
قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ، كلية العلوم اإل20دارية، العدد ا  قتصادية و إ، مجلة أبحاث قتصادية الجزائريةالمؤسسات اإل

 .270، ص2016ديسمبر 
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 المسؤولية القانونيةالفرع الثاني: 

القانونية في القوانين التي تلتزم بها اإلدارة وتمتثل لها، وهذا اإللتزام هو شرط يريد تتمثل المسؤولية 
المجتمع من الشركات اإللتزام به وذلك ألن القوانين التي يتم اإللتزام بها في المجتمع تكون موضوعة على أساس 

 .1مسؤولية اإلجتماعيةمبادئ أخالقية عامة، وهكذا فإن اإللتزام بالقوانين يعد جزءا أساسيا من ال
متثال طاعة أو اإلالمسؤولية القانونية هي ال " :المسؤولية القانونية على أنها carroll الباحث يعرف

 مسؤوليةالأن  carroll، وأكد "للقانون، بمعنى أن القانون يجسد المفاهيم األساسية للعدالة كما حددها المشرعون 
 .2"متثال لهذه القوانينفي اإل تتمثل لمؤسسةل القانونية

مور إن المسؤولية القانونية هي مصدر من مصادر القوة للمؤسسات والتي تلزم الجميع بالتخلي عن األ
 .التي غالبا تكون ذات تكلفة عاليةغير القانونية أو غير المشروعة و 

 لى ثالث محاور هي:إكما يمكن تقييم المسؤولية القانونية طبقا 
أصحاب المصالح إذ تركز العمليات التجارية على رأس مال القيمة المضافة  محور : هوالمحور األول

 على حقوق المساهمين والعائد على السهم وقيمة الموجودات والمطلوبات ومعدل نمو المبيعات ومعدل العائد
 واإلداري. الرقابة الداخلية ضد الفساد المالي وفاعلية نظام
 جتماعياإل الضمان تكاليف ودفع المحدد الوقت في األجور دفع ويتضمن هو العاملين الثاني: المحور

والصحة  والسالمة للعاملين الفكرية الملكية وحماية العمال نقابات وتمويل الوظيفي العمل والتطوير ومهارات
 جهودا. بذلوا الذين ومكافآت الموظفين التعليم وتمويل والمرافق المهنية

 ة.ؤسسالم وسالمة بالمنتجات هو الموثوقية الثالث: المحور
القيام بالواجبات العائدة على عاتقها وهي  تعمل على سوف ةؤسسالم نأ قانونيةال تعني المسؤولية كما

 :كالتالي
 .التلوث من البيئة حمايةجتمع، و الم حل مشكالت في المشاركة ✓
 ما وعادة واللغة، والدين والعرق  على أساس الجنس األفراد بين التمييز وعدم اإلنسان حقوق  حترامإ ✓

 حال تحترمها، وفي نأو  المؤسسات تخرقها ال نأ يجب وتعليمات بقوانين وأنظمة الحكومات تحددها
 .3قانونية شكاليةإ في ذلك فانها تقع عكس

                                                        
ر اليازوري العلمية ، داس المال التمويليأس المال الفكري ور أطار العالقة بين ر إجتماعية للمصارف الخاصة: في المسؤولية اإلوليد حميد رشيد األميري،  1

 .181، ص2015ردن، للنشر والتوزيع، عمان، األ
2 Mark S.Schwartz, Archie B.Carroll, Corporate Social Responsibility: A Three-Domain Approach, Journal Of 

Business Ethics Quarterly, Philosophy Documentation Center, Charlottesville, Virginia, United States Of America, 

2003, P507. 
-الغري  فرعين الرافدي مصرف زبائن من عينة آلراء تحليلية الزبون: دراسة والء تعزيز في جتماعيةاإل المسؤولية دورالعطوي،  حميد الحدراوي، مهند حميد رافد 3

 .37-36ص، 2015الكوفة، العراق،  واالقتصاد، جامعة اإلدارة ، كلية4، العدد 17قتصادية، المجلد دارية واإل، مجلة القادسية للعلوم اإلشرفال النجف
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 ع.المجتم حماية نهاشأ من التي التشريعات وجملة للقانون  الشركة متثالا  والقوانين، و  باألنظمة لتزاماإل ✓
 .1ةالمعمول اللوائح واألنظمة ومع المجتمع مصلحة مع يتوافق بشكل والخدمات السلع تقديم ✓

 سلوكات توجيه في الةفع بصورة يساهم للمؤسسات جتماعيةاإل بالمسؤولية خاص قانون  وضع إنثم 
، جديدة خضراء منتجات لتطوير ضروريا شرطا يعتبر أنه حيث مسؤولية، أكثر ذات سلوكات نحو المؤسسات

 من المؤسسات تميل التي القانونية" ، الدفعة( "Poussée régulatoire: )ب السياق هذا في القانون  ىيسمو 
 المبادرات أن الدراسات من العديد المجال، وأثبتت ذاه في لتزاماتهاإ تعزيز لىا  و  مبادراتها توسيع إلى خاللها

 .2القانون  قبل من محفزة كانت ما غالبا الطوعية
 والمسؤولية القانونية:قتصادية اإلالفروقات بين المسؤولية  بعض والجدول التالي يوضح

 (: بعض الفروقات بين المسؤولية اإلقتصادية والقانونية1الجدول رقم )

Source: Archie B. Carroll, The Pyramid Of Corporate Social Responsibility: Toward The 
Moral Management Of Organizational Stakeholders, Journal Of Business Horizons, Indiana 
University, Usa, July-August 1991, P40. 

 

 

                                                        
 المالية للتقارير تحليلية دراسة ة:السعودي الصناعية المساهمة للشركات جتماعيةاإل المسؤولية عناصر عن اإلفصاح مستوى الزامل،  محمد بن عبدهللا بن ليمانس 1

القرى،  أم اإلسالمية، جامعة والدراسات الشريعة المحاسبة، كلية المحاسبة، قسم في الماجستير درجة لنيل مقدمة ، رسالةوالبتروكيماويات السمنت السنوية لشركات
 .32، ص2015السعودية، 

، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، ةجتماعينسانية واإلبحاث في العلوم اإل، المجلة العربية لألللمؤسسات جتماعيةاإل المسؤوليةجديد، بن الحق  بدع 2
 .84، ص2012سبتمبر 

 مجموعة الفروقات بين المسؤولية االقتصادية والقانونية:
 المسؤولية القانونية: قتصادية:المسؤولية اإل

من المهم أن تؤدي بطريقة بما يتفق مع  .1
 تعظيم األرباح.

بما يتفق مع توقعات الحكومة من المهم أن تؤدي  .1
 والقانون.

من المهم أن نكون ملتزمة بالربح قدر  .2
 .اإلمكان

من المهم أن تمتثل لمختلف اللوائح الوالئية  .2
 والمحلية.

 من المهم أن تكون ملتزمة بقانون الشركات. .3 . من المهم الحفاظ على مكانة تنافسية قوية.3

http://kelley.iu.edu/
http://kelley.iu.edu/
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 المسؤولية الخالقيةالفرع الثالث: 

عمال الصحيحة وأن تمتنع عن إيذاء ويقصد بها أن تكون المؤسسة مبنية على أسس أخالقية وأن تلتزم باأل
 . 1اآلخرين

ات ؤسسوهي تمثل السلوك المقبول الذي يتم إقراره من قبل المساهمون، المستثمرون، عامة المجتمع، والم
أعراف وتقاليد وقيم ة المجال، ومعظم القواعد التي تحكم هذا السلوك هي بمثابالصناعية ذاتها العاملة في ذات 

 .2جتماعيةبعاد القانونية في ترسيخ المسؤولية اإللى جنب مع األإمتوارثة ومتجددة بذات الوقت، وتعمل جنبا 
نصاف والعدالة، إال خالقية عن اإلقتصادية والقانونية تجسد المعايير األوعلى الرغم من أن المسؤوليات اإل

بالرغم فراد المجتمع أقبل مارسات المتوقعة أو المحظورة من نشطة والمخالقية تحتضن تلك األن المسؤولية األأ
خالقية تجسد تلك المعايير والقواعد أو التوقعات التي تعكس قانون فالمسؤولية األنها ليست مقننة في الأمن 

الحرص على المستهلكين والموظفين والمساهمين وما يتعلق بالمجتمع بما هو منصف وعادل أو تماشيا مع 
 .3حترام أو حماية الحقوق المعنوية ألصحاب المصلحةإ

 :4ويندرج ضمن هذا البعد
 المجتمع.هداف المؤسسة مع أهداف أ تناسق  ✓
 وعدم التحايل باالسعار. حتكار المنتجات،إعدم  ✓
 .وجود دليل عمل أخالقي للمؤسسة ✓
 .بالغ عن الممارسات السلبيةتشجيع العاملين على اإل ✓

 

 

                                                        
 بعض في تطبيقية بداعية: دراسةاإل القدرات لتعزيز جتماعيةاإل المسؤولية بعادأ توظيفالفتالوي،  رياالم عبد االسدي، علي علي عبد فنانأالحدراوي، حامد  مير  1

 .7، ص2014الكوفة، العراق،  قتصاد، جامعةواإل دارةاإل ةي، كل30، العدد 7دارية، المجلد قتصادية واإل، مجلة الغري للعلوم اإلجامعة الكوفة كليات
، الملتقى الدولي الخامس: رأس المال الفكري في هجرة العقول العربيةلى إشارة ستدامة رأس المال الفكري: باإلا  جتماعية و المسؤولية اإلالبكري،  مرثا 2

حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر،  قتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعةإلالعلوم ا قتصاديات الحديثة، كليةعمال العربية في ظل اإلمنظمات األ
 .10، ص2011ديسمبر  13-14

ستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير، ، دراسة مقدمة إلجتماعية في تحقيق الميزة التنافسيةدور المسؤولية اإلسر سعيد أبو هربيد، يا 3
، 2017ين، قصى، جامعة األقصى، فلسطدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األتخصص إدارة الدولة والحكم الرشيد، البرنامج المشترك بين أكاديمية اإل

 .34-33ص
 الشركات حول حاكمية والمصرفية المالية للعلوم الثالث المؤتمر، جتماعية في تفعيل حوكمة المؤسساتدور المسؤولية اإلمد زرقون، جميلة العمري، مح 4

أفريل  18-17ردن، األ ربد،أ، اليرموك اإلدارية، جامعة والعلوم قتصاداإل والمصرفية، كلية المالية العلوم قسم الناشئة، األسواق تجربة ية: جتماعاإلوالمسؤولية 
  .90ص، 2013
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 ةيالخير  المسؤوليةالفرع الرابع: 

قد ، التجاريةاألعمال و  أو األنشطة التقديرية العمل الخيري للشركات يشمل جميع أشكال األعمال التطوعية
جزء من  ولكن من المتوقع عادة من قبل الشركات اليوم وهوهذا العطاء مسؤولية بالمعنى الحرفي،  كون يال 

ليس مطلوبا بموجب القانون،  جتماعية غير المفوض بهاالمشاركة في األنشطة اإلف التوقعات اليومية للجمهور،
، األخالقيالعمل دافع ب قوم بهذه المسؤوليةالشركات ت بعضف العمل بالمعنى األخالقي، وليس من المتوقع عموما

 . 1أي أنهم يريدون أن يفعلوا ما هو صائب للمجتمع
 نوعية تحسين وتطوير المجتمع و تنمية في اإلسهام على وتعمل صالحة المؤسسة تكون  أن بمعنىوذلك 

 .2الحياة
 ال تدريب برامج من قبيل وتطوعي إنساني بشكل فيها ملزمة للمؤسسة تبادر غير طوعية وهي مبادرات

رباح المباشر بزيادة األ رتباطهاإ البرامج هذه من المؤسسات  إدارة تتوخى وال مباشر، بشكل بالعمل ترتبط
 .3والحصة السوقية
 :4تتضمن

 ومشاريع المجتمع.لمؤسسات الخيرية دعم ا، و جتماعيةساعدة في حل المشكالت اإلالم ✓
  التأثير في المجتمع بما يتجاوز تعظيم األرباح.دارة الشؤون العامة، و المشاركة في إ ✓

  ة:يخالقية والمسؤولية الخير الفروقات بين المسؤولية األبعض والجدول التالي يوضح 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Archie B. Carroll, Carroll’s Pyramid Of CSR: Taking Another look, International Journal Of Corporate Social 

Responsibility, University Of Georgia, USA, 5 July 2016, P4. 
عمال ، الملتقى الدولي الثالث: منظمات األجتماعيةولية اإلؤ في التعريف بمعايير المس 26000يزو دور مواصفة اإل، مديحة بخوش، حوصيبمجذوب  2

 .4، ص2012فيفري  15-14جتماعية، جامعة بشار، والمسؤولية اإل
ستخدام أبعاد بطاقة الداء المتوازن: دراسة حالة مجموعة إتصاالت بجتماعية في أداء شركات اإل دور المسؤولية اإلعب محمد حسين موسى، مص 3

متياز، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، ، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في إدارة الجودة واإلسوداتل لالتصاالت
 .14، ص2016

، المجلة االردنية في الدراسات دراسة حالة البنك اإلسالمي الردني في المصرف اإلسالمي: جتماعيةإلطبيعة المسؤولية ا ،امة عبد المجيد العانيأس 4
 .281، ص2017أفريل  16ردن، ، األ3، العدد 13سالمية، مجلد اإل
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 (: الفروقات بين المسؤولية الخالقية والمسؤولية الخيرية2الجدول رقم )

 ة:يخالقية والخير مجموعة الفروقات بين المسؤولية ال
 ة:يالمسؤولية الخير  خالقية:المسؤولية ال

ما يتفق مع توقعات من المهم أن تؤدى ب .1
 األعراف والقواعد األخالقية. المجتمع،

من المهم أن تؤدى بما يتفق مع التوقعات  .1
 الخيرية للمجتمع.

حترام القواعد األخالقية  .2 من المهم اإلعتراف وا 
 الجديدة أو الناشئة التي إعتمدها 

 المجتمع.

 من المهم مساعدة الفنون المسرحية. .2

من  المهم منع المعايير األخالقيةمن  .3
التعرض للخطر من أجل تحقيق أهداف 

 الشركات. 

من المهم أن المديرين والموظفين يشاركون في   .3
 المحلية.المجتمعات التطوع واألنشطة الخيرية داخل 

Source  : Archie B. Carroll, The Pyramid Of Corporate Social Responsibility: Toward The 
Moral Management Of Organizational Stakeholders, Op.Cit, P41. 

 رئيسية وهي: جوهرية أبعاد أربعة على تشتمل اإلجتماعية المسؤولية فإن  Carrollلكارول ووفقا
 بين فيها مصفوفة اإلطار قدم هذا وفي الخيري، والبعد القانوني البعد بجانب األخالقي والبعد البعد اإلقتصادي

 فهمها حيث أن البيئة، في المستفيدين من واحد كل على تؤثر أن يمكن وكيف األربعة األبعاد هذه عناصر
 المجتمع حاجات تلبية فى المساهمة ومتطلبات في العمل النجاح متطلبات بين وثيقة عالقة إيجاد يتطلب
 يخص فيما أكبر دورا تلعب أن المؤسسات من المجتمع يتوقع اإلقتصادية والقانونية حيث النواحي في وخاصة

 هرمي بشكل العناصر هذه كرول وضع فقد العناصر متداخلة األبعاد هذه أن وبما والخيري، العنصر األخالقي
 .1بينها فيما الترابط طبيعة لتوضيح متسلسل

  والشكل التالي يوضح ذلك:

 

                                                        
 والمسؤولية للشراكة العالمي ، المؤتمريالتاريخ والتطور والمجاالت يةهالما :المالية للمؤسسات المجتمعية والمسؤولية الشراكةهري، أز  أحمد الفكي الطيب 1

 .7-6، ص2018أكتوبر  1اإلسالمية، قطر،  والمصارف المجتمعية للمؤسسات
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 (: هرم كارول لبعاد المسؤولية االجتماعية4الشكل رقم )

 
 شركات تجارب عرضجتماعيا )إ المسؤول ستثماراإل في ناجحة دولية نماذجيوسفاوي، سعاد يز،  العز عبد بنسفيان : المصدر
 .65، ص2016، جامعة بشار، الجزائر، 1المعاصرة، العدد  قتصاديةاإل الدراسات ، مجلةدولية(

 حقيق أبعاد المسؤولية اإلجتماعيةبداع التكنولوجي في تالمبحث الثالث : تأثير اإل

 الروابط سنتناول جتماعية،اإل والمسؤولية التكنولوجي باإلبداع المتعلقة األساسية للمفاهيم ستعراضناإ بعد
 الحسبان في يأخذ الذي التكنولوجي اإلبداع لتقييم طرق  إيجاد تؤكد التيو  ،بينهما الممكنة للعالقة التصورية

 .جتماعيةاإل المسؤولية لمفهوم والمتطورة المعقدة الخصائص

 التكنولوجي المسؤولبداع المطلب الول: ماهية اإل

 وتقليل ستخدام الطاقةإ كفاءة لزيادة جهة من التكنولوجي اإلبداع بعملية تقوم أن إلى الشركات تحتاج
 على اإلبداع هذا ستخدامإعن  المترتبة اآلثار عتباراإل بعين تأخذ أن يجب أخرى  جهة ومن المواد ستهالكإ

 تكون  سوف للشركات جتماعيةاإل ن المسؤوليةإف وبالتالي التلوث يسبب الذي الكربون  أكسيد ثاني نبعاثا  و  البيئة
خالل  من وذلك بداعهاا  و  جتماعيةاإل مسؤوليتها بين ن توازن أ الشركة تستطيع لكي اإلبداع محددات ضمن من
 الذكي. اإلبداع ستخدامإ
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 بداع التكنولوجي المسؤول الفرع الول: مفهوم اإل

باإلبداعات  القيام ضرورة عليها يحتم قتصاديةاإل المؤسسات في جتماعيةاإل المسؤولية أبعاد إدماج إن
 المسؤول. التكنولوجي باإلبداع األعمال أدبيات في عليه صطلحأ ما وهو معها، تتالءم التي التكنولوجية

 أهمها: لإلبداع التكنولوجي المسؤول وردت بعض التعاريف
بداع المسؤول عملية شفافة وتفاعلية تصبح من خاللها اإل":  Schombergvon (2011) تعريف

الجهات الفاعلة المجتمعية والمبتكرة متجاوبة مع بعضهم البعض بهدف رؤية أخالقية مقبولة واالستدامة والرغبة 
 .1"بداع للمنتجات القابلة للتسويق )من أجل السماح للعلم والتكنولوجيا بالتقدم في مجتمعنا(إالمجتمعية في عملية 
بتكار في الوقت بداع المسؤول يعني رعاية اإلدارة الجماعية المستقبلية للعلم واإل"اإلتعريف آخر: 

 .2"الحاضر
 الجدوى، التصميم، المفاهيم، تحليل الفكرة، كتشافإمن )  بتداءإ يفكر الذي اإلبداعهو: " المسؤول اإلبداع

 االجتماعية". المسؤولية مبادئ إدماج إلى والتسويق ( ختباراإل التنفيذ،
 :3جوانبمن ال بمجموعة هتمامباإل هذا
من  التخلص في التحكم ملوثة، غير تركيب عمليات للبيئة، صديقة أولية مواد ستخدامإالبيئية ) الجوانب ✓

 النفايات(.
 العمال(. أفكار حترامإ جيدة، العمل ظروف العمال، )حماية جتماعيةاإل الجوانب ✓
 الصحية(.  اآلثار الزبائن، توقعات االعتبار بعين األخذ للموردين، الجيد ختيارالمجتمعية )اإل الجوانب ✓
 المشروع(.  في والتكيف التوجيه )إعادة العالقات في األخالقية الجوانب ✓
 ح.األربا تحقيق أهمية على الحفاظ خالل من قتصاديةاإل الجوانب ✓

 

 

 
                                                        

1 Rene, Von Schomberg, A Vision Of Responsible Research And Innovation, Managing the Responsible Emergence 

Of Science And Innovation In Society, Chapter 3, European Commission-DG Research And Innovation, London, 20 

May 2013, P19. 
2 Jack Stilgoe, Richard Owen, Phil Macnaghten, Developing A Framework For Responsible Innovation, Journal 

Research Policy, University Of  Bristol, Britain, 13 June 2013, P1570. 
وحدة الدار البيضاء -قتصادية: دراسة حالة مجمع صيدال جتماعية في المؤسسة اإلبداع التكنولوجي في تحقيق المسؤولية اإلدور اإلسالمي، بو  عمر 3

ستراتيجية عمال اإلالدكتوراه في علوم التسيير، تخصص إدارة األ، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة -الجزائر العاصمة
 .90، ص2013، سطيف، الجزائر، 1والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف  ةقتصاديللتنمية المستدامة، كلية العلوم اإل

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2235962
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 بداع التكنولوجي المسؤول الفرع الثاني: أنواع اإل

منها حسب طبيعة اإلبداع  معايير عدة حسب المسؤول التكنولوجي لإلبداع أنواع عدة نميز أن يمكن
وسنتطرق لكليهما خالل هذا الفرع  التكنولوجي المسؤول ومنها حسب درجة اإلبداع التكنولوجي المسؤول

 :1التاليك
 بداع التكنولوجي المسؤولحسب طبيعة اإل أوال:

المسؤول في  التكنولوجيحسب هذا المعيار هناك نوعان من اإلبداع التكنولوجي المسؤول وهما: اإلبداع 
 عملية اإلنتاج واإلبداع التكنولوجي المسؤول في المنتج.

 اإلنتاج: عملية في المسؤول اإلبداع-أ
 جتماعية مثل اإلبداعاتواإل البيئية األمور مراعاة مع قديمة طريقة تحسين أو جديدة إنتاج بطريقة ويتعلق

 الطاقة مصادر ستخدامإ التلوث وتقليص وتقليل البيئة مراعاة فيها الخضراء ويتم اإلنتاج عمليات تتبنى التي
 تكنولوجيا نظيفة. ستخدامإب وذلك متجددة الغير المصادر وخصوصا
 الخدمة(:المنتج ) في المسؤول اإلبداع-ب

 بعين مع األخذ قديم منتج وصفات خصائص في تحسين أو ديدةوهو تقديم سلعة )منتج أو خدمة( ج
 ألجل منتجات خصوصا أوتقديم للبيئة صديقة جديدة منتجات تقديم مثل والبيئية جتماعيةاإل عتباراتاإل عتباراإل

 للمنتجات األصلية الخصائص تراعي أن على الشركات ويتوجب اإلعاقة أصحاب مثل بالمجتمع خاصة فئات
 تميزها مع األصلي للمنتج الخصائص نفس تمتلك لشراء المنتجات الخضراء عندما يميلون  الزبائن الخضراء ألن

 ة.البيئ على المحافظة بميزة
 بداع التكنولوجي المسؤولثانيا: حسب درجة اإل

وحسب هذا المعيار هناك نوعان من اإلبداع التكنولوجي المسؤول وهما: اإلبداع التكنولوجي المسؤول 
 :2كما يلي التدريجيالجذري واإلبداع التكنولوجي المسؤول 

 بداع المسؤول الجذري:اإل-أ
 ترتكز على وهي اإلنتاج( أو عمليات الحلول )منتجات خصائص في وجذرية عميقة بتعديالت القيام وهو

 جتماعية.إ أو بيئية جديدة خلق معارف إلى يهدف التعلم الذي إلى كبيرة قيمة يعطي الذي ستكشافاإل نشاط

                                                        
 لمتطلبات تكميلي ، بحثالفلسطينية تصاالتاإل  شركة على دراسة تطبيقية جتماعيةاإل المسؤولية تحقيق في التكنولوجي اإلبداع دورموسى،  يوسف فضل ثركو  1

 .39ص، 2016فلسطين،  سالمية، بغزة،الجامعة اإل التجارة، كلية األعمال، إدارة درجة اْلماجستير في على الحصول
 .92، ص2013وسالمي، مرجع سابق ب عمر 2
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في  تغيير التعبئة أو أسلوب في الجذري  التعديل مثل طريقة من بأكثر يكون  أن يمكن المنتج تعديل إن
من  تأثيرا أقل أخرى  بمكونات مكونات أصلية ستبدالإ أو التدوير إعادة عبر المواد بعض ستعمالا  و  المكونات
 البيئية. الناحية

 بداع المسؤول التدريجي: اإل-ب
 هذه الموجودة، اإلنتاج عمليات أو لمنتجات تركيب إعادة أو دائم تغيير أو بتحسين المؤسسات قيام وهو
 التحسين هذا أن كما عام محدود، بشكل يكون  المستهلكين سلوكات وعلى األسواق على تأثيرها المنتجات
 الزبائن. توقعات تلبية أجل من يكون  المستمر

 مستوى المؤسسة، على الموجودة والقدرات والمعارف للموارد األمثل ستغاللاإل على اإلبداعات هذه تتركز
 اإلنتاج، وربما عمليات أو المنتجات لمسار الطبيعي التطور من جزءا اإلبداعات هذه تكون  أن يمكن ال لهذا
 الماضي. في مقدم جذري  تكنولوجي إلبداع ستمراريةإ تمثل أن يمكن

 داع التكنولوجي المسؤول مع السوق بثالثا: حسب عالقة اإل
المعيار هناك نوعان من اإلبداع التكنولوجي المسؤول وهما: اإلبداع التكنولوجي المسؤول حسب هذا 

 كما هو آتي: الهيكلي واإلبداع التكنولوجي المسؤول الوحدوي 
 بداع المسؤول الهيكلي:اإل-أ

 التي المسؤولة اإلبداعاتفي  مثال نجده تغييرها، دون  مكوناته إدماج كطريقة للمنتج، هيكلي بتغيير ويتعلق
 األساسية. للمكونات أساسي دون تعديل للزبائن خاصة فئات وتوقعات حتياجاتإل وفقا وظائف قتراحإ تستهدف
 بداع المسؤول الوحدوي:اإل-ب

 حالة في مثال وهو المنتوج، هيكل تغيير دون  التصميم مجال في بتغيير تقوم التي اإلبداعات وهي
  للبيئة. حتراماإ أكثر مكونات إلى تهدف التي المسؤولةاإلبداعات 

 المسؤولية االجتماعيةاإلبداع التكنولوجي ضمن أبعاد : المطلب الثاني

لى نوع اإلبداع التكنولوجيا و سنتطرق خالل هذا المطلب إلى طبيعة العالقة بين  اإلبداع التكنولوجي وا 
 المسؤولية اإلجتماعية وذلك كالتالي:التكنولوجي المالئم لكل مجال من مجاالت 

 لتكنولوجيبداع ااإلب عالقة التكنولوجياالفرع الول: 

 :1لى طبيعة هذه العالقة كالتاليإسنتطرق 

                                                        
 .38، صمرجع سابقموسى،  يوسف فضل ثركو  1
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 من جتماعيةاإل وليةؤ المس لتطبيق فرصة ويعتبر المحلي المجتمع حتياجاتإ لتلبية أساسي اإلبداع يعتبر ✓
 الزبائن. وكسب المؤسسة ربحية حساب على ذلك يكون  ال نأ بجي ثانية جهة ومن خالله

 السلطات مع التواصل هو جتماعيةاإل وليةؤ المس نظر وجهة من الشركة إبداع في ألي النجاح مفتاح نإ ✓
 لديها التي وخدمات الشركة، فالشركات منتجات من يستفيد الذي والجمهور والمحلية والصحافة البلدية

أساليب  ستخدامإ لىإ تسعي نهاأ كما تكنولوجيا مبدعة تكون  أن إلى تميل المستدامة سياسات التنمية
 اإلنتاجية. الكفاءة وزيادة التلوث من للحد ومبتكرة جديدة إنتاج

 ببيئةيرة المتغ المتطلبات بفعالية تواجه لكي مرنة األعمال بداعاتا  و  مشاريع تكون  أن األبحاث دعت ✓
 تبني بين عالقة قوية هناك ( أنBorger & Kruglian Skas 2006الباحثان )وجد  وقد األعمال
 الفعال باإلبداع قيام الشركة وبين العامة إستراتيجيتها ضمن جتماعيةاإل المسؤولية إلستراتيجية المؤسسة

 بيئيا.
 السكان حتياجاتإبتلبية  تقوم جديدة تجارية نماذج بخلق تقوم البيئية التكنولوجية اإلبداعات من العديد ✓

 لتحقيق والمسئول الذكي اإلبداع تستخدم أن ، وعلى الشركات مستدام بشكل وكفاءة فعالية أكثر بطريقة
  أخرى. جهة من والمجتمعية البيئية حتياجاتاإل وتحقيق من جهة الحياة قيد على الشركة وبقاء الربحية

 جتماعيةالمالئم لمجاالت المسؤولية اإلبداع التكنولوجي اإل الفرع الثاني:

 لكل مجال من مجاالت المسؤولية اإلجتماعية إبداع تكنولوجي مالئم وهذا ما سنتعرف عليه كالتالي:

 جتماعيبداع التكنولوجي في المجال اإلأوال: اإل
 تكنولوجية إبداعات تقديم عند المصلحة ذات األطراف بعض وتوقعات رغبات مراعاة المؤسسات على

 في نفسها عن تعبر والتوقعات الرغبات هذه أن حيث المحلي، والمجتمع العمال مثل فيها التحسين أو جديدة
 غير وفرص حتماالتإ تكشف قد ومعلومات إشارات تحمل نهاأ كما اإلبداع التكنولوجي، عملية مراحل مختلف
، وفي جتماعياإل باإلبداع عليه صطلحأ ما وهو ونشرها، التكنولوجية اإلبداعات هذه تطوير أجل من متوقعة

 التالي مجموعة من التعاريف:
تلبية لى إبداع الذي يسعى هو ذلك اإل" :Choi & Majumdar( 2014) تشوي وماجومدارتعريف 

 .1"جتماعية الملحة وتحسين الرفاهية البشرية والبيئيةحتياجات اإلاإل
أو  اجتماعية مشكلة حل أو الوضع بتحسين يقوم جديد منتج كل أيضا أو ممارسة أو جديد نهجكل  هو"

 ."المحلية أو المجتمعات في المؤسسات أو السوق  في طرحها يتم قتصاديةإ-جتماعيةإ
                                                        

1 Rob Lubberink, Vincent Blok, Johan Van Ophem, Onno Omta, A Frame work for Responsible Innovation in the 

Business Context: Lessons from Responsible -Social- And Sustainable Innovation, Chapter 11, Springer 

International  Publishing AG 2017, Wageningen University, The Netherlands, October 2017, P187. 
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 مجموعة بتنفيذها يقوم عملية وهو األفراد والمجتمعات رفاهية ويعزز يحقق الذي التكنولوجي اإلبداع هو"
 يمكن اإلبداعات هذه الطويل، المدى على غير ملموسة أو ملموسة نتائجها تكون  الفاعلة، الجهات من متنوعة

 للتوازنات بالنسبة تحديا وتمثل الجمعيات( األولي )الشركات، المشروع إطار تتجاوز جتماعيةإ كفاءة لها تكون  أن
 ."للتنمية جديد نموذج ظهور في تسهم أن ويمكن جتماعية،للتحوالت اإل مصدرا تصبح عندها الكبرى  جتماعيةاإل

 : اإلبداع التكنولوجي في المجال البيئي:ثانيا
 بداع البيئي:تعريف اإل -أ
 صديقة سلع وخدمات نتاجإ لىإ تهدف التي نشطةواأل الممارسات من بمجموعة يتمثل البيئي اإلبداع"
 ".فشله وأ التنظيمي النجاح في كبير دور ولها المؤسسة، في عمالاأل ستراتيجيةإ من جزءا  تعد التي للبيئة

الحالية  المؤسسة ستراتيجيةإ مع مباشر بشكل يرتبط الذي الحاسم المؤسسة عنصر هو البيئي اإلبداع"
 ."المحيطة البيئة على ا  تأثير  عالية وله قيمة ذو جديد شيء خلق على يعمل والمستقبلية كونه

 مضافة وخلق قيمة االنتاج، على السلبي التأثير وتقليل الموارد كثافة من الحد بداع البيئي عمليةاإل يمثل"
 ."المستمر التحسين طريق عن

 محل التي تحل والمنتجات نظمةواأل والتقنيات المعدلة وأ الجديدة العميات في يتمثل البيئي بداعاإل"
 ."السلبية ضراراأل وتقليل الكفوءة غير القديمة
 حماية لىإ تسعى التي والخدمات المنتجات كللت بيئي وصف يضيف بداع الذي البيئي هو اإل بداعاإل"

 المخلفات على القضاء أو من / والحد والموارد الطاقة على الحفاظ خالل من تحسينها وأ البيئة الطبيعية
 ت".نبعاثاوالنفايات واإل والسموم
 العملية البيئية: دور التكنولوجيا في إدارة-ب
 الصديقة الممارسات على عتمادلإل تحفيزها لىإ أدى المؤسسات غلبأ  تعيشه الذي البيئي التدهور نإ
 القابلية لها صديقة للبيئة مواد على عتمادهإل البيئية ستدامةاإل لتحقيق اساسا البيئي المنتج بداعإيعد  ذيال للبيئة،
 بجميع للبيئة الصديق المنتج نهأب المنتج البيئي ويعرف المنتج، حياة دورة مراحل جميع في التدوير على

 وأ التدوير عادةإ  ستراتيجياتإ ستخدامإخالل  من الطبيعية البيئة على المخاطر من التقليل لىإ ويهدف مكوناته،
 المحتوى. معالجة عادةإ 

 البيئي. داءاأل تحسين لىإ تؤدي آمنة منتجات لىإ التقليدية للمنتجات تحسين هو البيئي المنتج نإ
مخاطر  لتتجاوز والخدمات للسلع تقديمها وطريقة نتاجهاإ في التغيير بإجراء تقوم نأ يجب المؤسسات نإ 
 نشطةواأل والتنظيمية التكنولوجية العمليات من واسعة مجموعة المنتج بداعإ ويشمل السوق، في و البقاءأ النمو

 المؤسسة. قدرات لتحقيق المالية والتسويقية
بداع إ راسةد  ويمكن تطوير المنتج، في المؤثر العامل كونه التكنولوجي بالتطور البيئية العملية بداعإ يرتبط

 جديدة وعملية منتج تصميم لىإ يهدف الذي التصميم مدخل في تتمثل مداخل ربعةأ خالل من وتحليلها العملية
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 في والتهديدات والفرص المؤسسة قدرات ظل في تحديده يجري  الذي ستراتيجياإل والمدخل الزبائن، لتلبية رغبات
 والمدخل بيئي، منتج بداعإ في العملية إلبداع ساساأل الحجر يعد الذي التكنولوجي الخارجية، والمدخل البيئة

 المعلومات. تكنولوجيا نتاج هي العملية بداعإ نأ لىإ يشير الذي المعلوماتي
 تغطي واضحة بيئية عملية وجود ؤسسة هومال في عليه والمحافظة اإلبداع ستدامةساسي إلاأل الشرط نإ 
 ذو جديد منتج عتمادإ  تعزز التي والخطوات جراءاتاإل جميع على تشتمل للبيئة، التي الصديقة نشطةاأل جميع
 .1السوق  في قيمة

: التكنولوجيا المراقبة في مجال المحافظة على البيئة ويمكن أن نميز بين نوعين من التكنولوجيا
 والتكنولوجيا الوقائية. 

التلوث هذا بمعالجة هدف منه في إزالة التلوث، و هذا النوع من التكنولوجيا يتمثل ال التكنولوجيا المراقبة: ✓
بالرغم من اإلنتاج، و م معالجتها بعد عملية الذي يحدث فعال، فالملوثات الناتجة عن نشاط المؤسسة يت

هذا تبعا للتعليمات الحكومية التي تريد تخفيض أكبر للمخلفات لهذه التكنولوجيا و  ستعمال المكثفاإل
التي ال تغير من سلوك هي تشكل حلول على المدى القصير و الملوثة، إال أنها ال تخلو من العيوب، ف

متشبثة بأمل أن هذه التكنولوجيات ستعالج الملوثين، فالحقيقة أن المؤسسة تبقى دائما تلوث، وتبقى 
 قتصادي.مخلفات نشاطها اإل

زدياد الضغوطات البيئية، ظهر هناك لموجودة في تكنولوجيا المراقبة وا  نظرا للعيوب ا التكنولوجيا الوقائية: ✓
ى نوع أخر من التكنولوجيا الناشئة، وهي التكنولوجيا الوقائية، وتتمثل في التكنولوجيا التي تعمل عل

هذا ما يدفع المؤسسة إلى التغيير في العملية ى التلوث قبل حدوثه من المصدر، و التخفيض أو القضاء عل
من شأنه أن يمكن هذا النوع من التكنولوجيات من التطور ISO  14001 اإلنتاجية، إن تطور معايير

هذا ألن التلوث يعد أحد للموارد، و ستخدام الكفء أكثر ألنه يرتكز على مبدأ الوقاية الذي يفترض اإل
 ستخدام الموارد.إمصادر الالكفاءة في 

لهذا تسمى كذلك بالتكنولوجيا المضافة العملية اإلنتاجية و نتهاء إإذا كانت التكنولوجيا المراقبة تتم بعد    
(Additiveفإن التكنولوجيا الوقائية تك ،) التكنولوجيا المدمجة  لهذا تسمى كذلكون مدمجة في العملية اإلنتاجية و
(Intégrées) ، هذا ما ال يقبله المسيرون بسهولة، غير كلي في العملية اإلنتاجية، و هذه التكنولوجيا ينتج عنها تو

 قتصاديا.ا  خاصة إذا كانت العمليات أو المنتجات الموجودة جديدة تقنيا و 
 

                                                        
ستدامة البيئية لمنظمات االعمال: ستراتيجية فاعلة لمواجهة تحديات تحقيق اإلإخضر بداع الاإلاك، أحمد ضياء الدين صالح الدين، عر  عبود عمير 1

قتصادية ، عمادة البحث العلمي، مجلة العلوم اإلنبارفي محافظة ال  UNDPبحث ميداني حول التحديات التي تواجه المنظمات الخدمية ومنظمة 
 .92، ص2018جانفي  18نبار، قتصاد، جامعة األدارة واإلدارية، كلية اإلواإل
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 العمالءي مجال تلبية إحتياجات اإلبداع التكنولوجي ف: ثالثا
 مستمر، بشكل المستهلكين رغبات إرضاء بغية منتجاتها نوعية من للتحسين دائما تسعى إن المؤسسة

 حسب أهميتها تختلف حيث بالحاجات، عالقة لها التي المعايير من بمجموعة ترتبط التجاري  بالمفهوم والجودة
 يبرزو  المعايير، من وغير ذلك ستعمالاإل وسهولة األداء الصيانة، قابلية الحياة، فترة كالضمان، المنتج طبيعة
 الذي اإلبداع أن إذاإلنتاج،  في والتقنية العلمية المعارف ستخدامإب المعايير تلك تحقيق محاولة في اإلبداع دور
 وبذلك قتصادي،النمو اإل إلى مباشرة يؤدي التكاليف بنفس حتفاظاإل مع السابق المنتوج من أعلى جودة يحقق
 ستهالك.اإل سالمة يضمن السلع في والتحسين التجديد أن يتعين

يساهم  الذي المقاييس في التوحيد ذلك أمثلة ومن ستهالك،اإل تنشيط على التكنولوجي اإلبداع كما يساعد
متكاملة  نظم عتماد علىباإل ذلكو  المنتج ومواصفات مصادر تعدد عن الناتجة المشكالت حل في إيجابيا

واألبعاد ومعايير الجودة وطرق التشغيل واألداء ومن ثم  الخصائص تحديد على تعمل عالمية قياسية لمواصفات
 .1توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المنتجون للمستهلكين

 المستدامة داع التكنولوجي في مجال التنميةاإلب: رابعا
البيئي ولكن أيضا  ال يشير فقط إلى الهدف جتماعية()المسؤولية اإل مصطلح التكنولوجيا المستدامة

 .والتضامن لمساواةاك األخرى للتنمية المستدامة:لتحقيق األهداف 
نالحظ بأن تعبير التكنولوجيا المستدامة مبهم نوعا، لكن هذا التعبير هو تعبير مجازي فقط، فليست و 

نتشارها في المؤسسة، غير أن عيا، لكن مجموع عمليات اإلبداع وا  جتماإالتكنولوجيا التي يمكن أن تكون مسؤولة 
جتماعية في خدمة المسؤولية اإل هذا المصطلح قد يكون مختصر مفيد للتعبير عن التكنولوجيا عندما تكون 

 .2البيئية للمؤسساتو 
 
 
 
 
 
 

                                                        
، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم 3مجلة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، العدد  ،وأفاق واقعئر: الجزا في التكنولوجي اإلبداع بوسعدة،  سعيدة عماري، ارعم 1

 .51ص ،2004التسيير، جامعة سطيف، الجزائر، 
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 :خالصة
 والمجاالت األصعدة جميع على األهمية من كبيرة ومساحة حيزا تتبوأ اإلجتماعية المسؤولية أصبحت لقد
 واإلرتقاء المعيشة مستوى  تحسين على تعمل لكونها المؤسسات قبل من المستوى  رفيع بإهتمام وتحظى المحلية،
 اإلهتمام زيادة خالل من مجتمعها في نجاحها فرص تعزيز تحاول أن مؤسسة ألي فيمكن المجتمع، برفاهية
 اإلجتماعي. الدور بعرض

 من بالعديد إداراتها تهتم قتصاديةاإل المؤسسات في االجتماعية المسؤولية وتفعيل تحقيق أجل ومن
 التكنولوجي. اإلبداع بينها األنشطة ومن
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تطبيقية بمديرية الصيانة دراسة 
 -بسكرة- سونطراك
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  تمهيد:
 جتماعيةاإل المسؤولية مفهوم كذلكته، وأهمي التكنولوجي اإلبداع إلى السابقين الفصلين في تطرقنا بعد

 االجتماعية. المسؤوليةأبعاد  تحقيق في التكنولوجي اإلبداع لدورنظرية  دراسة إلى إضافة أبعادها،مجاالتها و و 
 قتصاديةإ لمؤسسة العملي الواقع على للدراسة النظرية الجوانب تطبيق الفصل هذا خالل من سنحاول

اإلبداع التكنولوجي في تحقيق أبعاد  دور لدراسة كمثال -بسكرة-مديرية الصيانة سونطراك  اختيار تم إذ جزائرية،
 :التالية المباحث الميدانية الدراسة لهذه خصصنا حيث بالمؤسسة، المسؤولية اإلجتماعية

 -بسكرة-لمديرية الصيانة سونطراك تقديم األول:  المبحث
 منهجية الدراسة الميدانيةالمبحث الثاني: 
 إختبار الفرضيات وعرض المقترحات المبحث الثالث:
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 -بسكرة-لمديرية الصيانة سونطراك المبحث األول: تقديم 
 وذلك عنها، مختصرة لمحة بإعطاء الدراسة ميدان عن العامة المعلومات سنتناول المبحث هذا في

، وكذلك - بسكرة- الصيانة مديرية سونطاراك مؤسسة في والمتمثلة عليها الدراسة محل بتعريف المؤسسة
 هيكلها التنظيمي. بعرض لها المكونة والمصالح األقسام مختلف إلى سنتطرق  كما التعرض إلى نشاطها،

 -بسكرة–المطلب األول: تعريف مديرية الصيانة سونطراك
 حيث بسكرة الصيانة مديرية سونطراك لمؤسسة األساسية النقاط بعض سنقدم المطلب هذا خالل من

 أفرادها بمختلف مستوياتهم وتخصصاتهم. تعداد فيه نوضح لها بسيط سنعرض تعريف
 الفرع األول: لمحة مختصرة عن المديرية األم

تعد المؤسسة الوطنية سونطراك إحدى أهم المؤسسات العمومية اإلقتصادية في الجزائر، ومن أنجح المؤسسات 
وطني، لذلك سنحاول التعرف على مؤسسة سونطراك وعلى الوطنية، فلها تاريخها ومكانتها على المستوى ال

الخصوص وحدة الصيانة بسكرة وعلى نشاطها االقتصادي وتعمل مؤسسة سوناطراك في مجال المحروقات، 
 وتنقسم إلى عدة أنشطة:

 نشاط اإلنتاج. ✓
 نشاط التوزيع. ✓
 نشاط النقل باألنابيب. ✓

كم 16000المحروقات بواسطة شبكة للبترول والغاز على امتداد ويضمن نشاط النقل عبر األنابيب نقل 
أهم الوظائف التي تضمن إستغالل هذه  وهذه الشبكة تستخدم تجهيزات مهمة ومتطورة، وتعتبر الصيانة إحدى

الشبكة بدون أخطار، ومكلف بها حاليا قسم خاص هو قسم الصيانة بالنسبة للعمليات المهمة وقسم اإلستغالل 
 العادية والبسيطة. للعمليات

 وينقسم قسم الصيانة إلى عدة مديريات، كما هو موضح في الشكل التالي:
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 (: الهيكل التنظيمي لقسم الصيانة سوناطراك فرع النقل باألنابيب5الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Présentation : les activités de la Direction Maintenance Biskra   وثائق الوحدة: المصدر:
 -بسكرة-وتطور مديرية الصيانة الفرع الثاني: نشأة 

يالحظ من الشكل السابق أن إحدى المديريات التابعة لقسم الصيانة هي مديرية الصيانة بسكرة، وتقع هذه 
 المديرية في المنطقة الصناعية بسكرة، وقد مرت في تطورها بالمراحل التالية:

، 1980اإلستالم النهائي لها في مارس ، وكان 1977: حيث بدأ بنائها في أكتوبر 1977أنشئت سنة  ✓
وكانت آنذاك المديرية الجهوية بسكيكدة مكلفة ببنائها ضمن مشروع يهدف إلى صيانة اآلالت الموجهة 

 للصناعة البترولية.
بهدف صيانة تجهيزات المنشآت التابعة للمديرية  1982: تم إنشاء قسم ببسكرة سنة 1989 -1979من ✓

 مويل بقطع الغيار.الجهوية سكيكدة، وكذا الت
قواعد هي: قاعدة األغواط  3التي تقوم بتسيير DMN) : تم إنشاء مديرية الصيانة األغواط )1989سنة  ✓

 و قاعدة حوض الحمراء و قاعدة بسكرة.

 قسـم الصيانـة

 
 

 مديريـة الصيانـة االغواط 
DML 

 

 المديريـة التقنيـة
 

 

 مديريـة تصليـح األنابيـب
DRC 

 
 

 

 مديريـة التمويـن
APP 

 

 

 مديريـة الصيانـة بسكـرة 
D2MB 

 

 

 

 دائـرة اإلدارة والماليـة
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 : قاعدة الصيانة بسكرة كان هدفها مركزا على تنفيذ عمليات الصيانة.2002 -1990من  ✓
، حيث Direction Maintenance Biskra (DMBبسكرة ): تم إنشاء مديرية الصيانة 2002جوان  ✓

، مرجع DG/206أصبحت مؤسسة مستقلة بإنفصالها عن مديرية الصيانة األغواط، وذلك بالقرار رقم 
589 –A  :12/06/2002المؤرخ في. 

 ، في شكل مباني موزعة كمائلي:2م 8793وتقع مديرية الصيانة بسكرة على مساحة إجمالية قدرها 
 ورشات تقنية. ✓
 مخزن. ✓
 مبنى إداري. ✓
 مبنى إداري تقني. ✓
 مبنى للحماية. ✓
 مستودع. ✓

(، وهذا لمواكبة التطورات ISO 9001وقد تحصلت مديرية الصيانة بسكرة على شهادة الجودة العالمية )
، 2004ماي  15التي تحدث في اإلقتصاد الجزائري، حيث بدأت في مشروع الحصول على شهادة الجودة في: 

 ، وأصبحت تتحصل عليها كل سنة.2005لت عليها في جويلية وتحص
 -بسكرة–الفرع الثالث: تعداد أفراد مديرية الصيانة 

تعتمد الوحدة في تسييرها على شبكة داخلية وعلى اإلعالم اآللي وعلى برنامج متخصص في التسيير من 
 أجل تسيير أكثر عقالنية.

داريين، باإلضافة إلى عامل مؤقت، وهم 205 ويقدر عمال مديرية الصيانة بسكرة بـ عامل دائم، منهم تقنيين وا 
 موزعين على النحو التالي:

 23/04/2019–بسكرة  –(: توزيع عدد العمال حسب التخصصات في مديرية الصيانة 3الجدول رقم )
 البيان العـــدد النسبــة
05.36% 
41.51% 
33.03% 
06.70% 
13.40% 

12 
93 
74 
15 
30 

 اإلطارات العليا
 اإلطارات

 أعوان التحكم
 أعوان التنفيذ
 المتعاقدين

 المجموع 224 100%

 Rapport D’effectif Globale De L’entreprise Arrête Au 23/04/2018وثائق الوحدة  المصدر:
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والتقنيين هم أساس نالحظ من الجدول أن اإلطارات وأعوان التحكم هم األغلبية، وهذا لكون المهندسين 
 نشاط الوحدة، ما يفسر كون الوحدة وحدة صيانة قاعدتها األساسية هي اليد العاملة.

 -بسكرة-المطلب الثاني: نشاط  مديرية الصيانة 
 إن النشاط األساسي لمديرية الصيانة بسكرة هي صيانة الهياكل التالية:

✓ 40/GK2/GK1 .حاسي الرمل/سكيكدة : 
✓ 34/OK1سكيكدة./: حوض الحمراء 
✓ 48/GO2/GO1.حاسي الرمل/واد الصفصاف/تبسة نحو ايطاليا : 

وهذا ما يعطيها وضعية إستراتيجية للقيام بالعمليات المختلفة للصيانة )مراجعات دورية، تدخالت ميدانية، 
 تصليح األجهزة واآلالت التقنية( في مختلف المنشآت وعلى الخطوط التالي:

 باألنابيب.نشاط النقل  ✓
 أنشطة المحروقات )إنتاج، توزيع(. ✓

 :كما يلي المتبعة االستراتيجية الخطة وفق المديرية طرف من المسطرة الحالية األهداف تلخيص ويمكن
 الصيانة. مخطط إنجاز ✓
 اإلنجاز. في عليها المتفق اآلجال إحترام ✓
 الصيانة. تكاليف تقليص ✓
 المحددة. أجالها في الغيار قطع إستالم ✓
 ".TRCالنشاط " ألجهزة الصيانة خدمات نوعية تحسين ✓
 الصيانة. لمستخدمي المستمر التكوين ✓
 :كالتالي  إليها فسنتطرق  الصيانة لمديرية الالزمة للمهمات بالنسبة أما ✓
 بالصيانة. الخاصة لألجهزة 5، 4، 3المستويات  صيانة ✓
 الجهوية. المديرية مع بالتنسيق النشاط لألجهزة 2، 1للمستويات  والصيانة للمراقبة اإلجرائية التدابير ✓
 القوية. والمحركات لآلالت األساسية األعضاء وتجديد القطع وترميم فحص ✓
 النشاطية. لالحتياجات الغيار قطع تصنيع ✓
 الصناعية وتجهيزات والمتوسط المنخفض الضغط ومحوالت الكهربائية المحركات وتطوير تأهيل إعادة ✓

 خاضعة استعمال وطرق  النشاط تجهيزات لمختلف المحتمل وتجديد تأهيل إلعادة اط والمشاركةللنش
 .الدولية للمقاييس

 .بالنشاط المرتبطة واألجهزة العتاد مقاييس مع الصيانة لتدابير وآليات نظام وضع ✓
 
 



 -بسكرة-الفصل الثالث: دراسة تطبيقية بمديرية الصيانة سونطراك 

 

77 

 

 المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي للمديرية
التنظيمية  اإلدارية والوحدات المستويات مختلف يبين الذي البناء عن عبارة إال هو ما التنظيمي الهيكل إن
مديرية  وتتبع الوحدة، داخل القائمة العالقات وشبكات اإلتصاالت أشكال ويبين والوظائف، والفرعية الرئيسية

 :كالتالي للمؤسسة التنظيمي الهيكل يتدرج المديريات، حيث أسلوب تنظيمها في الصيانة بسكرة
 لفرع األول: مدير الصيانةا

 :على والمسؤول بسكرة الصيانة مديرية على المشرف هو
 .المؤسسة أهداف ورقابة االستراتيجي التخطيط ✓
 .المؤسسة وأهداف سياسة وتحديث إعداد ✓
 .المؤسسة داخل اتصال نظام التنفيذ حيز وضع ✓
 .بالمؤسسة والوسائل الموارد توزيع ✓
 .بالمؤسسة الجودة إدارة نظام تحسين ✓

 الفرع الثاني: األمانة
لى من والواردة الصادرة الرسائل بتسجيل تهتم كما  الصيانة، بمدير مباشرة عالقة لها والتي المؤسسة، وا 

 .للمؤسسة التابعة الدوائر مختلف إلى المؤسسة مدير من والوارد بالصادر تهتم
 الفرع الثالث: نيابة المديرية التقنية

 :التالية الدوائر على تشرف والتي
 أوال: دائرة التموين والنقل

 مع الضرورية للنشاط والتجهيزات واآلالت الغيار وقطع األولية بالمواد المؤسسة تموين مسؤولياتها ومن
 والقوانين المطبقة اإلجراءات احترام مع المؤسسة في المادي والجرد المخزون  تسيير وكذلك والوقت الجودة احترام
 الضرورية لمختلف النقل خدمات إلى وباإلضافة ...شاحنات آالت، سيارات، من النقل مستودع وصيانة وتسيير
 .التموين عمليات تحسين وضمان المؤسسة هياكل

 ثانيا: دائرة االدارة واالتصال
 الموازناتإطار  في والتكوين التعيين خطط واعداد للعمال المؤسسة احتياجات تقييم عن: المسؤولة هي
والتنشيط  العمل وطب االجتماعية الخدمات ضمان وكذلك المؤسسة في العمال ملفات وتسيير المعتمدة

تسيير  وكذلك التجهيزات صيانة اإلطعام، الفندقة، المرتبطة ب: النشاطات ومتابعة وتسيير والرياضي االجتماعي
بها  يقومون  التي المهام إطار في للعمال والمبيت واإلطعام النقل بشؤون  واالهتمام بالمؤسسة االتصاالت وسائل
 خارج تكوين أو بمهام يقومون  الذين للعمال السفر تأشيرات على الحصول إجراءات وكذلك المؤسسة، خارج
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 سياسة وتطبيق البشرية، بالموارد المتعلقة العمليات وتحسين بالمؤسسة اإلتصال إجراءات الوطن، وتحسين
 المشاكل. بمعالجة فيما يتعلق المؤسسة

 ثالثا: دائرة المالية والشؤون القانونية
 اإلجراءات واحترام الموازنات المعتمدة إطار في للمؤسسة والمحاسبي المالي التسيير عن: المسؤولة وهي
 مختلف احترام للمؤسسة مع المتوسط المدى وعلى السنوي  المخطط واعداد التنفيذ حيز القانونية والنصوص

والموردين واعداد  كالزبائن الغير مع اليومية العمليات جميع تسجيل مع تنفيذها ومتابعة المؤسسة هياكل
 القانونية المركزية اإلدارة مع االتصال مع المؤسسة تأمينات إعداد وكذلك للمؤسسة والمحاسبية المالية الميزانيات
وتسيير  المركزية القانونية اإلدارة مع االتصال مع للمؤسسة ونيةالقان الملفات ومتابعة إعداد إلى باإلضافة
 .المؤسسة مستوى  على المنفذة العقود لكل القانوني رم ا االحت ومتابعة المؤسسة ممتلكات ومتابعة

 رابعا: دائرة الكهرباء واآللية
 الصيانة عمليات على واإلشرافواآللية،  الكهرباء فرعي يخص فيما بالصيانة عن: القيام المسؤولة وهي

 بأعمال الحماية، والقيام نظام حول بأعمال التجهيزات، والقيام تحديث عمليات في الدوارة، والمساعدة لآلالت
 عمليات بالتجهيزات، وتحسين المرتبطة الشروط دفاتر إعداد في تقنية، والمشاركة واإللكترو الصناعية الكهرباء
 للزبائن. المقدمة والخدمات الورشات في الصيانة

 خامسا: دائرة المنهجية واالعتماد
 لسوناطراك الجهوية المديريات بمساعدة سنوي  من واألكثر السنوي  المخطط عن: إعداد المسؤولة وهي

 عن المسئولة المؤسسة هياكل على وتقسيمها وبرمجتها العمل طلبات الدوارة، واستقبال اآلالت صيانة لضمان
جراءات برنامج وتحديث التنفيذ، وتسيير للصيانة،  عملية فرق  إلعداد العمال من مجموعات الصيانة، وتنظيم وا 

جراء تكاليف وتحديد الصيانة، وتحليل نسب وتحليل وا عداد  الصيانة، مع تسيير على خاصة دراسات الصيانة، وا 
 ومتابعة للزبائن، وكذلك قياس المقدمة والخدمات التجارية العمليات الصناعية، وتحسين لتجهيزات التقنية الوثائق
 الحتياجاتهم. الفعالة والمعالجة الزبائن، رضا

 سادسا: دائرة الميكانيك الصناعية
الضغط  الورشات آلالت في والصيانة الدوارة اآلالت عمليات واالشراف على القيام عن المسؤولة وهي
 المرتبطة قطع الغيار وصنع التجهيزات تحديث عمليات في وتساهم الضاغطة( اآلالت المحركات، )المضخات،
 تحسين مطابقة القطع ومراقبة الدوارة باآلالت الخاصة القطع تصليح وكذلك باألنابيب النقل نشاط باحتياجات
 .للزبائن المقدمة والخدمات الميدانية التدخالت

 سابعا: مركز االعالم اآللي
 القبلية او البعدية والصيانة المؤسسة في اآللي اإلعالم أنظمة وصيانة وادارة تسيير عن المسؤول هو
 المراسالت اآللية واستغالل وادارة وتسيير معطيات البرامج قواعد واستغالل وادارة وتسيير اآللي اإلعالم ألنظمة
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اآللي  اإلعالم أدوات مستعملي وتكوين مساعدة وكذلك اآللي اإلعالم شبكة واستغالل وتسيير المؤسسة في
 أنظمة تسيير عمليات وتحسين المؤسسة مستوى  على اآللي اإلعالم لوسائل األمثل االستغالل إلى باإلضافة

 اإلعالم اآللي.
 ثامنا: مصلحة الحماية والمحيط

 الحماية وتوضيح وظيفة سونطراك لمجموعة واألمن والمحيط الحماية سياسة تطبيق مسؤولياتها ومن
 من البشرية اولمادية الممتلكات حماية على والعمل والتكوين التوعية خالل من المؤسسة في واألمن والمحيط
 وتصرفات العمال التقنية مراقبة الشروط خالل من والحرائق الحوادث من الوقاية إلى والسعي برامج وقائية خالل
 المحيط. لحماية باألنابيب النقل نشاط ومراقبة ومتابعة برامج الضرورية والتوصيات الخطيرة العمل وطرق 

 3إن ما نالحظه من الهيكل التنظيمي لمديرة الصيانة بسكرة هو تعدد المستويات التنظيمية، حيث يضم 
 ( في الصفحة الموالية.6التعقيد، وهذا ما يوضحه الشكل ) مستويات، وبالتالي هناك درجة عالية من

لصيانة بسكرة مؤسسة تتمتع بدرجة من اإلستقاللية حيث يعود إتخاذ القرار فيها إلى ورغم إن مديرية ا
مسيريها ومديرها على الخصوص، إال أنها تبقى خاضعة للمستويات األعلى منها فيما يتعلق بالقرارات الهامة 

 لخ. والمتعلقة باإلستثمار وا عتماد الميزانيات المالية والموازنات السنوية والتعيينات...ا
 :-بسكرة–ويمثل الشكل التالي الهيكل التنظيمي لمديرية الصيانة سونطراك 
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 مدير الصيانة بسكرة

 األمانـة

 

 مصلحة الحماية والمحيط األمن االخلي

مسير 

 شبكات

مهندس 

 أنظمة

مسير قاعدة 

 المعطيات

مهندس 

 برامج

تقني 

 حماية

تقني 

 تدخل

إطار دراسات 

 شروط العمل

 مهندس

 محيط

دائرة المالية والشؤون 
 القانونية

 دائرة اإلدارة واإلتصال

 دائرة التموين والنقل

دائرة المنهجية 
 واالعتماد

دائرة الميكانيك 
 الصناعي

دائرة الكهرباء 
 واآللية

مصلحة 

 الخزينة

مصلحة 

 الموازنة

مصلحة 

الشؤون 

 القانونية

مصلحة 

تسيير 

 األجور

مصلحة 

الخدمات 

 اإلجتماعية

مصلحة 

الوسائل 

 العامة

مصلحة 

التسيير 

 التقديري

مصلحة 

 الصيانة

مصلحة 

الوثائق 

 التقنية

 مصلحة

 االعتماد 

مصلحة 

 التحضير

مصلحة 

اإللكتر

 وتقني

 مصلحة

 اآللية 

مصلحة 

 الكهرباء

 مصلحة

الصنع 

 والتصليح 

 

 مصلحة

 التدخالت 

 مصلحة

 الميكانيك

 الصناعي 

 مصلحة

 النقل 

مصلحة 

تسيير 

 المخزون 

 مصلحة

 التموين 

مصلحة 

التسيير 

 التقني

 

 مركز اإلعالم اآللي

مصلحة 

المحاسبة 

 العامة

 -بسكرة-سونطراك وحدة الصيانة (: الهيكل التنظيمي لمؤسسة 6الشكل )
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 اإلطار المنهجي للدراسة الميدانيةالمبحث الثاني: 
 الميدانية الدراسة تنفيذ في عليها اإلعتماد تم التي واإلجراءات للمنهجية مفصال عرضا المبحث هذا يقدم

 المستخدمة اإلحصائية واألساليب البيانات جمع أدوات بيان إلى إضافة الدراسة وعينة المجتمع وتشتمل وصف
 نتائج الدراسة. معالجةفي 

 منهجية الدراسة المطلب األول:
 علميا منهجا إتبعنا الفرضيات تأكيد من األقل على تقربنا وموضوعية علمية نتائج إلى الوصول أجل من

 بحثه" لذلك تحقيق بغية الباحث يتبعها التي والخطوات العمليات من مجموعة عن بأنه: "عبارة ويعرف المنهج
 ثم دراسة ومن الظاهرة عن ودقيقة كافية ومعلومات بيانات جمع إلى أوال يهدف والذي التحليلي المنهج إتبعنا

 الظاهرة. تلك على المؤثرة العوامل إلى وصوال موضوعية بطريقة جمعه تم ما وتحليل
 الدراسة الفرع األول: مجتمع

 األخير هذا يعرف بحيث الدراسة مجتمع وتعريف تحديد يتوجب المختارة العينة تحديد إلى التطرق  قبل
 اهتمام محل األساسية الصفة في بينها فيما تشترك والتي دراستها، المراد اإلحصائية الوحدات أنه مجموع على

 العينة تمثيل من أيضا وللتأكد للتعميم البحث نتائج قابلية مدى لمعرفة ضروري  المجتمع ويعتبر تحديد الباحث،
 .-بسكرة–مديرية الصيانة سونطراك  موظفي في هنا الدراسة هذه مجتمع حيث تتمثل بصدق، للمجتمع

 الدراسة الفرع الثاني: عينة
 إجراء لصعوبة نظرا المجتمع من عينة اختيار إلى اللجوء تم حيث الدراسة مجتمع من جزء هي الدراسة عينة

 تحتويه إستمارة ما اإلعتبار بعين وأخذنا  -بسكرة-مديرية الصيانة سونطراك  على دراستنا حصرنا الدراسة فقد
 للدراسة، المتاحة المادية اإلمكانيات وكذا عليها، لإلجابة الطويل الوقت تتطلب التي كثيرة من أسئلة اإلستبيان

–الصيانة سونطراك  بمديرية الموظفين على إستبيان 101بتوزيع  وذلك عشوائية العينة بطريقة إختيار تم حيث
على  اإلعتماد تم األخير وفي إستمارة 29 إستبعادإستبيان وعند فرز اإلستمارات قمنا ب 99وتم إسترجاع  -بسكرة
 اإلستبيانات الموزعة.   إجمالي من% 69 30,نسبته ما أي اإلحصائي التحليل لغرض 70

 :ذلك يوضح التالي والجدول
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 اإلستبيانات(: عدد 4الجدول رقم )
 اإلستبيان البيان

 النسبة العدد
 %100 101 عدد اإلستمارات الموزعة

 %98,01 99 عدد اإلستمارات المسترجعة
 %1,99 2 عدد اإلستمارات غير المسترجعة

 %28,71 29 عدد اإلستمارات الملغاة
 69,30% 70 عدد اإلستمارات الصالحة

 من إعداد الطالب المصدر:

 العينة سحب الفرع الثالث: طريقة
 العينة، سحب خاللها من يمكن التي الطريقة تحديد علينا وجب العينات أسلوب على اإلعتماد تم أنه بما

 الدراسة. مجتمع لتمثيل مالئمة أكثر لكونها وهذا العشوائية الطريقة على حيث إعتمدنا
 اإلحصائية المعالجة وطرق  الفرع الرابع: أساليب

 هذه األساليب من بعضا استخدمنا ولقد اإلحصائية، والطرق  األساليب من العديد دراساتهم في الباحثون  يستخدم
 لها. نتطرق  سوف والتي دراستنا في

ختبار الدراسة أسئلة عن لإلجابة  اإلجتماعية  للعلوم اإلحصائية الحزم برنامج تم إستخدام الفرضيات، وا 
(package for social sciences statistical) ( في20اإلصدار ) قصد إحصائيا، البيانات معالجة 

ختبار الدراسة اإلجابة على تساؤالت  والتي المناسبة اإلحصائية األساليب إستخدام تم وقد فرضياتها، صحة وا 
 من: تتألف

  Cronbagh Alphaالثبات  أوال: معامل
 فإذا (،01( و)0بين ) محصورة قيمة الثبات يأخذ معامل أن حيث واتساقها، الفقرات بين العالقة قوة لقياس 

 ومالئمة صالحية وبالتالي االستبيان، على ثبات جيدا مؤشرا يعتبر هذا فإن مرتفعة الثبات معامل قيمة كانت
 الثبات معامل فإن واالجتماعية العلوم اإلنسانية مجال في معروف هو الدراسة وكما ألغراض االستبيان هذا

  (. 0.6من ) ابتداء مقبوال يكون 
 ثانيا: معامل الصدق

 ويشير إلى اإلتساق الداخلي لبنود اإلستبانة.Cronbagh Alpha  الثبات لمعامل التربيعي هو الجذر الذي
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 المئوية والنسب ثالثا: التكرارات
 العمرية والفئات الدراسة )الجنس في كانت والتي الدراسة عينة ألفراد الديموغرافية الخصائص على للتعرف
 الخبرة(. العلمي ومجال الوظيفة الحالية وسنوات والمؤهل

 الحسابية رابعا: المتوسطات
 أنه العلم مع الدراسة متغيرات عبارات من عبارة كل على العينة أفراد إستجابات إنخفاض أو إرتفاع مدى لمعرفة
تجاهات العبارات ترتيب في يفيد  اإلبداع التكنولوجي والمسؤولية اإلجتماعية حسب أعلى محور من لكل اآلراء وا 

 متوسط حسابي.
 المعياري  خامسا: االنحراف

 محور ولكل راسة الد متغيرات عبارات من عبارة لكل الدراسة عينة أفراد استجابات انحراف مدى على للتعرف
 ترتيب في يفيد كما أنه تشتتها، وانخفض االستجابات تركزت الصفر من قيمته اقتربت فكلما الدراسة، محاور من

 األقل. االنحراف قيمة من ابتداء متوسطاتها تساوي  حال في العبارات
 سادسا: معامل اإلرتباط بيرسون 

( دل ذلك 1الواحد ) إلى وأقرب موجبة قيمته كانت الدراسة، فكلما متغيرات بين العالقة ودرجة نوع لقياس
 ارتباط على يدل فإن ذلك الصفر إلى اقرب تكون  عندما بينما الدراسة متغيري  بين قوي  طردي ارتباط وجود على

 تكون  عندما قوي  ارتباط عكسي وجود على دل ذلك (1-) من وتقترب سلبية قيمته كانت إذا أما ضعيف، طردي
 على يدل هذا فإن صفر قيمته تساوي  كانت إذا أما ضعيف، عكسي ارتباط على يدل ذلك فإن الصفر إلى اقرب
 الدراسة. متغيري  بين ارتباط أي وجود عدم

 المطلب الثاني: تحليل أداة الدراسة )اإلستبيان(
البيانات والذي صممت أسئلته اعتمادا على دراستين  لجمع كأداة اإلستبيان إستخدام تم سابقا ذكرنا كما

 سابقتين وهما: 
عمر بوسالمي، دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق المسؤولية اإلجتماعية في المؤسسة اإلقتصادية:  ✓

، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات -وحدة الدار البيضاء الجزائر العاصمة-دراسة حالة مجمع صيدال 
 .2013ير في إطار مدرسة الدكتوراه في علوم التسيير، نيل شهادة الماجست

 على دراسة تطبيقية جتماعيةاإل المسؤولية تحقيق في التكنولوجي اإلبداع موسى، دور يوسف فضل ثركو  ✓

األعمال،  إدارة درجة اْلماجستير في على الحصول لمتطلبات تكميلي الفلسطينية، بحث تصاالتاإل شركة
2016. 
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 لهذا كرونباخ ألفا استخدام تم وقد وثباته صالحيته شرح مدى يلي وفيما الدراسة، أهداف إلى سنصل ومنه
 الغرض.

 البحث )االستبيان( أدوات الفرع األول:
 أتفق تماما( على الخماسي )ال أتفق تماما، ال أتفق، محايد، أتفق، ليكارت لمقياس وفقا االستبيان صمم حيث
 التالي: النحو

 مقياس ليكارت الخماسي(: 5جدول رقم )

 ال أتفق تماما ال أتفق محايد أتفق أتفق تماما

5 4 3 2 1 

 من إعداد الطالب المصدر:
 

 يلي: كما المرجح الحسابي المتوسط قيم ولتحديد
 الموافق لمقياس ليكارت الخماسيالمرجح (: المجال المتوسط الحسابي 6جدول رقم )

 المتوسط الحسابي المرجحمجال  المستوى الموافق له

 1،79إلى  1من  ضعيف جدا

 2،59إلى  1،80من  ضعيف

 3،39إلى  2،60من  متوسط

 4،19إلى  3،40من  مرتفع

 5إلى  4،20من  مرتفع جدا

 من إعداد الطالب المصدر:
 كالتالي: وهما قسمين إلى اإلستبيان قسم وقد
العلمي، مجال الوظيفة  المؤهل العمر، الشخصية )الجنس، البيانات القسم هذا : يتضمناألول القسم -

 الخبرة(. الحالية، سنوات
 :هما رئيسين محورين من ويتكون  الدراسة بموضوع المتعلقة البيانات على يحتوي الثاني:  القسم -

 .عبارة 19على  ويحتوي  اإلبداع التكنولوجي المستقل المتغير يتضمناألول:  المحور
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 (: اإلبداع التكنولوجي وعدد فقراته7الجدول رقم )

 رقم العبارة البعد

 19إلى  1من  اإلبداع التكنولوجي

 : من إعداد الطالبالمصدر
 عبارة. 25: يتضمن المتغير التابع المسؤولية اإلجتماعية ويحتوي على المحور الثاني

 هاوعدد فقراتمسؤولية اإلجتماعية (: ال8الجدول رقم )
 رقم العبارة البعد

 8إلى  1من  البعد اإلقتصادي
 16إلى  9من  البعد البيئي

 25إلى  17من  البعد اإلجتماعي
 : من إعداد الطالبالمصدر

 االستبيان وثبات صدقالفرع الثاني: 
 عن الصدق معامل حساب تم وقد الدراسة، لمقاييس المكونة للعبارات الداخلي اإلتساق من للتأكد وذلك

 اآلتي: الجدول في موضح هو كما كرونباخ، ألفا الثبات لمعامل التربيعي الجذر طريق حساب
 ن(االستبيا) الدراسة أداة وثباتصدق  اختبار يوضح(: 9الجدول رقم )

 معامل الصدق معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات عدد المحور الرقم

 0,925 8570, 19 اإلبداع التكنولوجي 1
 0,867 7520, 8 اإلقتصاديالبعد  2
 0,884 7830, 8 البعد البيئي 3
 0,857 7360, 9 البعد اإلجتماعي 4
 0,963 9280, 44 جميع الفقرات 5

 spss: من إعداد الطالب وفقا لمخرجات برنامج المصدر
 الدراسة أداة صدق على تدل النسب هذه وعموما  0.6من  أكبر النسب كل أن الجدول خالل من نالحظ

 استخدامها تبرر الثبات درجة أن أي ما، نوعا عالية ثبات معدالت لها االستبيان فقرات أن على كما يدل
 المقياس هذا بأن القول يمكن ومنه 9280,ككل  للمقياس بالنسبة كرونباخ ألفا معامل بلغ الدراسة حيث ألغراض
 ثابت.
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61%

39%

ذكر

أنثى

 المبحث الثالث: عرض وتحليل نتائج الدراسة
وتفسير  بتحليل وذلك إليها المتوصل النتائج وأهم الدراسة بيانات بعرض نقوم سوف المبحث هذا خالل من
 العينة. أفراد إستجابات

 وتحليلها الديموغرافية الخصائص األول: دراسة المطلب
 االستبيان من األول القسم تناول الميدانية، الدراسة في لألفراد الديموغرافية الخصائص على التعرف قصد

 المؤهل الخبرة، العمر، مجال الوظيفة الحالية، سنوات الجنس، وهي الدراسة بعينة الخاصة بعض البيانات
 يلي: كما العلمي

 الجنس حسب الدراسة عينة أفراد الفرع األول: توزيع
 الجنس ( الخاص بمتغير10الجدول رقم ) استخراج تم الخاص SPSSببرنامج  باالستعانة

 سالجن حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح (:10الجدول رقم )
 النسب المئوية التكرا رات الجنس
 61,4% 43 ذكر
 38,6% 27 أنثى

 %100 70 المجموع
 spss: من إعداد الطالب وفقا لمخرجات برنامج المصدر

عددهم  بلغ حيث الذكور من هم العينة أفراد من كبيرة نسبة أن ( نالحظ10رقم ) أعاله الجدول خالل من
 عن الذكور نسبة ارتفاع سبب ويرجع %38,6وبنسبة  27اإلناث  عدد بلغ حين % في61,4وبنسبة  43

 .المؤسسة في النشاط إلى طبيعة اإلناث
 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس7الشكل رقم )

 
 

 
 
 
 

 EXCEL ج برنام على باالعتماد الطالب إعداد من المصدر:
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 العمر حسب الدراسة عينة أفراد الفرع الثاني: توزيع
 العمر. ( الخاص بمتغير11الجدول رقم ) استخراج تم الخاص SPSSببرنامج  باالستعانة

 عمرال حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح (:11الجدول رقم )

 النسب المئوية التكرارات العمر

 %31,4 22 سنة   30أقل من 

 %25,7 18 سنة 40إلى أقل من  30من 

 %27,1 19 سنة 50إلى أقل من  40من 

 %15,7 11 سنة فأكثر 50من 

 %100 70 المجموع

 spss: من إعداد الطالب وفقا لمخرجات برنامج المصدر
سنة،  30تقل أعمارهم عن  العينة أفراد % من31,4 نسبة  أن ( نالحظ11رقم ) أعاله الجدول خالل من

 30وهي الفئة الكبيرة وهذا مؤشر إيجابي ألن فئة الشباب هم أكثر العاملين الذين تم استجوابهم تقل أعمارهم عن 
%، في حيم بلغت عدد 25,7سنة فنسبتهم  40سنة وأقل من  30سنة أما األفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

، بينما بلغت نسبة األفراد الذين %27,1سنة بنسبة  50سنة إلى أقل من  40 األفراد والذين تتراوح أعمارهم من
فردا من إجمالي العينة ككل وهي نسبة  11أي ما يعادل  %15,7سنة نسبة  50تتراوح أعمارهم األكثر من 

منخفضة نوعا ما وهذا ما يدل على الصعوبات والمخاطر المترتبة عن طبيعة نشاط المؤسسة الذي يتطلب معدل 
 اعمار منخفض.
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31%

26%

27%

16%

سنة30أقل من 

سنة40إلى أقل من 30من 

سنة50إلى أقل من 40من 

سنة فأكثر50من 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر8الشكل رقم )

  EXCEL ج برنام على باالعتماد الطالب إعداد من المصدر:
 العلمي المؤهل الفرع الثالث:
 المؤهل العلمي. ( الخاص بمتغير12الجدول رقم ) استخراج تم الخاص SPSSببرنامج  باالستعانة

 مؤهل العلميال حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح (:12الجدول رقم )

 النسب المئوية التكرارات المؤهل العلمي

 %11,4 8 ثانوي 

 %60 42 جامعي

 %28,6 20 شهادات أخرى 

 %100 70 المجموع

 spss: من إعداد الطالب وفقا لمخرجات برنامج المصدر
 %60لهم مستوى ثانوي وأن ما نسبته  %11,4( نالحظ أن نسبة 12رقم ) الجدول خالل من

فتمثلت في الذين لهم شهادات أخرى  ويمكن تفسير ذلك  %28,6لهم مستوى جامعي، أما نسبة 
بالقول بأن معظم الوظائف في المؤسسة تتطلب مستوى تعليمي متقدم باإلضافة إلى الشهادات 

 التقنية التي يستلزمها العمل في مثل هذا النوع من المؤسسات.
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 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي9الشكل رقم )

 
 EXCEL ج برنام على باالعتماد الطالب إعداد من المصدر:

 مجال الوظيفة الحالية الفرع الرابع:
( الخاص بمتغير مجال الوظيفة 13الجدول رقم ) استخراج تم الخاص SPSSببرنامج  باالستعانة

 الحالية.
 الحاليةمجال الوظيفة  حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح (:13الجدول رقم )

 النسب المئوية التكرارات مجال الوظيفة الحالية

 %40 28 أعمال تقنية

 %30 21 أعمال إدارية إشرافية

 %30 21 أعمال إدارية غير إشرافية

 %100 70 المجموع

 spss: من إعداد الطالب وفقا لمخرجات برنامج المصدر
% يشتغلون 30% يشتغلون أعمال تقنية، وأن ما نسبته 40( نالحظ أن نسبة 13رقم ) الجدول خالل من

% تمثلت في الذين يشتغلون أعمال إدارية غير إشرافية، وسبب ذلك أن 30أعمال إدارية إشرافية، وكذلك نسبة 
 هذه المؤسسة مختصة بأعمال الصيانة.

11%

60%

29%

ثــــــانوي

جـــــــامعي

شهادات أخرى
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 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مجال الوظيفة الحالية10الشكل رقم )

 
 EXCEL ج برنام على باالعتماد الطالب إعداد من المصدر:

 الخبرة سنوات الفرع الخامس:
 سنوات الخبرة. ( الخاص بمتغير14الجدول رقم ) استخراج تم الخاص SPSSببرنامج  باالستعانة

 سنوات الخبرة حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح (:14الجدول رقم )

 المئويةالنسب  التكرارات العمر

 %24,3 17 سنوات   5أقل من 

 %40 28 سنوات 10إلى أقل من  5من 

 %18,6 13 سنة 15إلى أقل من  10من 

 %17,1 12 سنة فأكثر 15من 

 %100 70 المجموع

 spss: من إعداد الطالب وفقا لمخرجات برنامج المصدر
سنوات  5من أفراد العينة لديهم أقل من  %24,3( أعاله يتضح أن ما نسبة 14من خالل الجدول رقم )

سنوات، وكذلك نجد نسبة  10سنوات إلى أقل من  5من أفراد العينة ما بين  %40خبرة مهنية، وما نسبته 

40%

30%

30%
أعمال تقنية

أعمال إدارية إشرافية

أعمال إدارية غير إشرافية
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من افراد العينة لديهم  %17,1سنة، ونسبة  15سنوات إلى أقل من  10من أفراد العينة هم ما بين  18,6%
 سنة خبرة مهنية. 15ثر من أك

 والشكل الموالي يوضح ذلك:
 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة11الشكل رقم )

 
 EXCEL ج برنام على باالعتماد الطالب إعداد من المصدر:

 نحو محاور اإلستبيان الدراسة عينة اتجاهات أفراد المطلب الثاني: تحليل
تحليل إتجاهات األفراد نحو محور اإلبداع التكنولوجي، ونحو محور المسؤولية ويتم ذلك عن طريق 

 اإلجتماعية وذلك كالتالي:

 نحو محور اإلبداع التكنولوجي الدراسة عينة اتجاهات أفراد الفرع األول: تحليل
 خالل نم وذلك اإلبداع التكنولوجي حول العينة أفراد اتجاهات معرفة الموالي الجدول خالل من سنحاول

مديرية الصيانة  في الإلبداع التكنولوجي مستوى  معرفة لغرض المتوسطات المعيارية، واإلنحرافات المعيارية،
 .-بسكرة–سونطراك 
 
 
 
 
 
 

24%

40%

19%

17%

سنوات  5أقل من 

سنوات10إلى أقل من 5من 

سنة15إلى أقل من 10من 

سنة فأكثر15من 
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الدراسة لمديرية الصيانة  عينة إلجابات أفراد المعيارية واالنحرافات الحسابية (: المتوسطات15الجدول رقم )
 حول اإلبداع التكنولوجي -بسكرة–سونطراك 

المتوسط  التكرارات والنسبة رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 االتجاه الترتيب

ال أتفق 
 تماما

أتفق  أتفق محايد ال أتفق
 تماما

1 15 6 14 27 8 
 متوسط 15 1,342 3,10

21,4% 8,6% 20% 38,6% 11,4% 

 متوسط 17 1,004 3,09 5 19 27 15 4 2

5,7% 21,4% 38,6% 27,1% 7,1% 

 متوسط 8 1,022 3,36 7 28 22 9 4 3

%5,7 12,9% 31,4% 40,0% 10,0% 

4 4 8 21 27 10 3,44 
 مرتفع 4 1,058

%5,7 11,4% 30,0% 38,6% 14,3% 

5 6 7 18 30 9 
3,41 1,110 6 

 مرتفع

%8,6 10,0% 25,7% 42,9% 12,9% 

 مرتفع 3 1,003 3,46 8 30 22 6 4 6

%5,7 8,6% 31,4% 42,9% 11,4% 

 متوسط 18 1,032 3,09 2 26 26 8 8 7

11,4% 11,4% 37,1% 37,1% 2,9% 

8 7 7 20 25 11 
 متوسط 7 1,169 3,37

10,0% 10,0% 28,6% 35,7% 15,7% 
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 متوسط 14 1,016 3,16 5 21 30 8 6 9

8,6% 11,4% 42,9% 30,0% 7,1% 

 متوسط 11 1,108 3,30 7 28 21 7 7 10

10,0% 10,0% 30,0% 40,0% 10,0% 

11 7 11 17 30 5 3,21 
 متوسط 13 1,115

10,0% 15,7% 24,3% 42,9% 7,1% 

12 5 7 26 23 9 
3,34 1,0617 9 

 متوسط

7,1% 10,0% 37,1% 32,9% 12,9% 

 متوسط 12 1,144 3,23 8 24 21 10 7 13

10,0% 14,3% 30,0% 34,3% 11,4% 

 مرتفع 5 1,211 3,43 13 27 13 11 6 14

8,6% 15,7% 18,6% 38,6% %18,6 

15 8 1 10 38 13 
 مرتفع 1 1,151 3,67

11,4% 1,4% 14,3% 54,3% 18,6% 

 متوسط 19 9850, 2,99 2 24 18 23 3 16

4,3% 32,9% 25,7% 34,3% 2,9% 

 متوسط 16 8120, 3,09 00 23 33 11 3 17

4,3% 15,7% 47,1% 32,9% 00% 

 متوسط 10 1,012 3,30 4 32 20 9 5 18

7,1% 12,9% 28,6% 45,7% 5,7% 

 مرتفع 2 1,120 3,61 16 25 20 4 5 19
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7,1% 5,7% 28,6% %35,7 22,9%  

 متوسط // 573480, 3,2970 142 507 399 168 114 المجموع

 spss: من إعداد الطالب وفقا لمخرجات برنامج المصدر
 حسابية متوسطات على حصلت 5، 14، 4، 6، 19، 15العبارات  أن يتضح أعاله الجدول خالل من
 بانحرافات وذلك مرتفع اتجاه يعكس مما 3,41، 3,43، 3,44، 3,46، 3,61، 3,67الترتيب  على مرجحة
العبارات المتبقية  حصلت ، بينما1,110، 1,211، 1,058، 1,003، 1,120، 1,151الترتيب  على معيارية
مرجحة بين  معيارية بانحرافات متوسط اتجاه يعكس ( مما3,37-2,99بين ) مرجحة حسابية متوسطات على

 مثل العلمية األساليب تنتهج المؤسسةعلى: " تنص والتي 15 الفقرة رقم (، إذ جاءت8120-1,342,)
 حصلت ، بينما3,67حسابي  بمتوسط األولى المرتبة في إنتاجها" عمليات اجل تحسين من الكمبيوتر استعمال

جودة  تحسين اجل من إنتاجها عمليات تحسين على المؤسسة تعمل"والتي تنص على:  16الفقرة رقم 
 .2,99حسابي  األخيرة بمتوسط المرتبة على منتجاتها"

 اتجاه متوسط بانحراف يعكس مما 3,2970ب  قدر الحسابية للمتوسطات العام بالمعدل يتعلق فيما أما
لها إهتمام متوسط باإلبداع  -بسكرة-مديرية الصيانة سونطراك أن على يدل وهذا 573480,قدر ب  معياري 

 التكنولوجي.

 نحو محور المسؤولية اإلجتماعية الدراسة عينة اتجاهات أفراد تحليل الثاني:الفرع 
 خالل من وذلك المسؤولية االجتماعية حول العينة أفراد اتجاهات الفرع معرفة خالل هذا  من سنحاول

صيانة مديرية ال في المسؤولية االجتماعية مستوى  معرفة لغرض المتوسطات المعيارية، واإلنحرافات المعيارية،
 .-بسكرة–سونطراك 
 نحو البعد اإلقتصادي الدراسة عينة اتجاهات أفراد تحليل أوال:

 من وذلك المسؤولية االجتماعية حول العينة أفراد اتجاهات خالل الجدول الموالي معرفة من سنحاول
مديرية الصيانة  اإلقتصادي فيالبعد  مستوى  معرفة لغرض المتوسطات المعيارية، واإلنحرافات المعيارية، خالل

 .-بسكرة–سونطراك 
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الدراسة لمديرية الصيانة  عينة إلجابات أفراد المعيارية واالنحرافات الحسابية (: المتوسطات16الجدول رقم )
 حول البعد اإلقتصادي للمسؤولية اإلجتماعية -بسكرة–سونطراك 

المتوسط  التكرارات والنسبة رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 االتجاه الترتيب

ال أتفق 
 تماما

أتفق  أتفق محايد ال أتفق
 تماما

1 25 6 5 21 13 
 متوسط 8 1,605 2,87

%35,7 8,6% 7,1% 30,0% %18,6 

 متوسط 7 1,166 3,27 11 24 10 23 2 2

%2,9 32,9% 14,3% 34,3% 15,7% 

 متوسط 5 9810, 3,37 8 23 30 5 4 3

%5,7 7,1% 42,9% %32,9 11,4% 

4 4 7 15 32 12 
 مرتفع 3 1,070 3,59

%5,7 10,0% 21,4% 45,7% 17,1% 

 مرتفع 1 1,022 3,64 12 33 17 4 4 5

%5,7 5,7% 24,3% 47,1% 17,1% 

 متوسط 6 1,089 3,34 10 23 22 11 4 6

%5,7 15,7% 31,4% 32,9% 14,3% 

 مرتفع 4 1,211 3,43 13 25 19 5 8 7

%11,4 7,1% 27,1% 35,7% 18,6% 

 مرتفع 2 1,20 3,64 17 30 10 7 6 8

%8,6 10,0% %14,3 42,9% 24,3% 
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 متوسط // 715270, 3,3946 96 211 128 68 57 المجموع

 spss: من إعداد الطالب وفقا لمخرجات برنامج المصدر
 على مرجحة حسابية متوسطات على حصلت 7، 4، 8، 5العبارات  أن يتضح أعاله الجدول خالل من
، 1,022الترتيب،  على معيارية بانحرافات وذلك مرتفع اتجاه يعكس مما 3,43، 3,59، 3,64، 3,64الترتيب 

على الترتيب  مرجحة حسابية متوسطات على 1، 2، 6، 3العبارات  حصلت ، بينما1,211، 1,070، 1,20
، 0,981على الترتيب  مرجحة معيارية بانحرافات متوسط اتجاه يعكس مما 2,87، 3,27، 3,34، 3,37

 في أسعار تقديم على المؤسسة "تعملعلى:  تنص والتي 5  الفقرة رقم ، إذ جاءت1,605، 1,166، 1,089
والتي تنص على:  1الفقرة رقم  حصلت ، بينما3,64حسابي  بمتوسط األولى المرتبة في الزبائن" متناول

 .2,87حسابي  األخيرة بمتوسط المرتبة على عملها" مجال في المتميزة الصورة إبراز تحرص المؤسسة على"
 اتجاه متوسط بانحراف يعكس مما 3,3946ب  قدر الحسابية للمتوسطات العام بالمعدل يتعلق فيما أما
لها إهتمام متوسط بالبعد  -بسكرة-مديرية الصيانة سونطراك أن على يدل وهذا  715270,قدر ب  معياري 

 اإلقتصادي للمسؤولية اإلجتماعية.
 نحو بعد البيئي الدراسة عينة اتجاهات أفراد تحليل ثانيا:

 من وذلك المسؤولية االجتماعية حول العينة أفراد اتجاهات خالل الجدول الموالي معرفة من سنحاول
مديرية الصيانة  في البعد البيئي مستوى  معرفة لغرض المتوسطات المعيارية، واإلنحرافات المعيارية، خالل

  .-بسكرة–سونطراك 
الدراسة لمديرية  عينة إلجابات أفراد المعيارية واالنحرافات الحسابية (: المتوسطات17الجدول رقم )

 حول البعد البيئي للمسؤولية اإلجتماعية -بسكرة–الصيانة سونطراك 

المتوسط  التكرارات والنسبة رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 االتجاه الترتيب

ال أتفق 
 تماما

أتفق  أتفق محايد ال أتفق
 تماما

9 11 8 12 30 9 
 متوسط 4 1,282 3,26

%15,7 11,4% 17,1% 42,9% 12,9% 

 متوسط 8 1,174 2,69 2 22 10 24 12 10
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%17,1 34,3% 14,3% 31,4% 2,9% 

 متوسط 7 1,097 2,99 4 23 17 20 6 11

%8,6 28,6% %24,3 %32,9 5,7% 

12 4 16 19 26 5 
 متوسط 6 1,049 3,17

%5,7 22,9% 27,1% 37,1% 7,1% 

 متوسط 3 9730, 3,26 6 24 24 14 2 13

%2,9 20,0% 34,3% %34,3 8,6% 

 مرتفع 2 9120, 3,47 9 25 27 8 1 14

%1,4 11,4% 38,6% %35,7 %12,9 

15 00 6 27 29 8 
3,56 0,810 1 

 مرتفع

00%  8,6 38,6 41,4 11,4 

 متوسط 5 1,194 3,23 9 23 22 7 9 16

%12,9 %10,0 %31,4 32,9% 12,9% 

 متوسط // 675090, 3,2018 52 202 158 103 45 المجموع

 spss: من إعداد الطالب وفقا لمخرجات برنامج المصدر
 على مرجحة حسابية متوسطات على حصلت 14، 15العبارات  أن يتضح أعاله الجدول خالل من
 بينما1,912 ، 0,810الترتيب  على معيارية بانحرافات مرتفع وذلك اتجاه يعكس مما3,47 ، 3,56الترتيب 
، 3,26، 3,26على الترتيب  مرجحة حسابية متوسطات على 10، 11، 12، 16، 9، 13العبارات  حصلت
، 9730,على الترتيب  مرجحة معيارية بانحرافات متوسط اتجاه يعكس مما 2,69، 2,99، 3,17، 3,23

 على المؤسسة تعمل"على:  تنص والتي 15 الفقرة رقم إذ جاءت 1,174، 1,097، 1,049، 1,194، 1,282
والتي تنص  10الفقرة رقم  حصلت ، بينما3,56حسابي  بمتوسط األولى المرتبة في "النفايات إنتاج تقليص
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األخيرة  المرتبة على البترولية(" المواد الطاقة )الكهرباء، استهالك من الحد على المؤسسة تعمل "على: 
 .2,69حسابي  بمتوسط

 اتجاه متوسط بانحراف يعكس مما 3,2018ب  قدر الحسابية للمتوسطات العام بالمعدل يتعلق فيما أما
لها إهتمام متوسط بالبعد  -بسكرة-مديرية الصيانة سونطراك أن على يدل وهذا 675090,قدر ب  معياري 

 البيئي للمسؤولية اإلجتماعية.
 نحو البعد اإلجتماعي الدراسة عينة أفراداتجاهات  تحليل ثالثا:

 من وذلك المسؤولية االجتماعية حول العينة أفراد اتجاهات خالل الجدول الموالي معرفة من سنحاول
مديرية الصيانة  المبعد اإلجتماعي في مستوى  معرفة لغرض المتوسطات المعيارية، واإلنحرافات المعيارية، خالل

 .-بسكرة–سونطراك 
الدراسة لمديرية  عينة إلجابات أفراد المعيارية واالنحرافات الحسابية (: المتوسطات18م )الجدول رق

 حول البعد اإلجتماعي للمسؤولية اإلجتماعية -بسكرة–الصيانة سونطراك 

المتوسط  التكرارات والنسبة رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 االتجاه الترتيب

ال أتفق 
 تماما

أتفق  أتفق محايد ال أتفق
 تماما

17 13 7 17 24 9 
 متوسط 9 1,307 3,13

%18,6 10,0% 24,3% 34,3% %12,9 

 متوسط 6 1,232 3,30 13 21 16 14 6 18

%8,6 20,0% 22,9% 30,0% 18,6% 

 متوسط 7 1,185 3,24 12 17 23 12 6 19

%8,6 %17,1 32,9% %24,3 17,1% 

20 9 10 22 18 11 3,17 
1,239 8 

 متوسط

%12,9 14,3% 31,4% 25,7% 15,7% 

 مرتفع 4 1,175 3,44 14 23 18 10 5 21
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%7,1 14,3% 25,7% 32,9% 20,0% 

22 8 9 18 23 12 
 متوسط 5 1,234 3,31

%11,4 12,9% 25,7% 32,9% 17,1% 

 مرتفع 2 1,259 3,54 17 25 15 5 8 23

%11,4 7,1% 21,4% 35,7% 24,3% 

 مرتفع 3 1,058 3,44 12 21 27 6 4 24

%5,7 8,6% 38,6% %30,0 17,1% 

 مرتفع 1 1,097 3,69 17 27 17 5 4 25

%5,7 7,1% %24,3 38,6% 24,3% 

 متوسط // 680720, 3,3635 117 199 173 78 63 المجموع

 spss: من إعداد الطالب وفقا لمخرجات برنامج المصدر
 مرجحة حسابية متوسطات على حصلت 21، 24، 23، 25العبارات  أن يتضح أعاله الجدول خالل من

الترتيب  على معيارية بانحرافات مرتفع وذلك اتجاه يعكس مما 3,44، 3,44، 3,54، 3,69الترتيب  على
 حسابية متوسطات على 17، 20، 19، 18، 22العبارات  حصلت بينما 1,175، 1,058، 1,259، 1,097
 مرجحة معيارية بانحرافات متوسط اتجاه يعكس مما 3,13، 3,17، 3,24، 3,30، 3,31على الترتيب  مرجحة

 تنص والتي 25 الفقرة رقم إذ جاءت 1,307، 1,239، 1,049، 1,185، 1,232، 1,234على الترتيب 
 بمتوسط األولى المرتبة في المختلفة" المجتتمع مؤسسات مع إيجابية عالقات بناء على المنظمة "تعملعلى: 

 صحة يضمن للعمل جيد مناخ المؤسسة توفروالتي تنص على: " 17الفقرة رقم  حصلت ، بينما3,69حسابي 
 .3,13حسابي  األخيرة بمتوسط المرتبة على موظفيها " وسالمة

 اتجاه متوسط بانحراف يعكس مما 3,3635ب  قدر الحسابية للمتوسطات العام بالمعدل يتعلق فيما أما
لها إهتمام متوسط بالبعد  -بسكرة-مديرية الصيانة سونطراك أن على يدل وهذا 680720,قدر ب  معياري 

 اإلجتماعي للمسؤولية اإلجتماعية.
 المطلب الثالث: اختبار فرضيات الدراسة

 رفض أو قبول مدى اختبار على الفقرة هذه مهمة تركزت حيث الفرضيات، اختبار يتم الجانب هذا في
 وضع تم في تحقيق أبعاد المسؤولية اإلجتماعية دور لإلبداع التكنولوجي  أن من وللتحقق فرضيات الدراسة،
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 من إليها المتوصل النتائج عرض إلى إضافة فرضية كل ختباربيرسون إل نموذج استخدام وتم فرضيات ثالث
 .الدراسة هذه خالل

 الفرضيات هذه الختبار اإلبداع التكنولوجي والمسؤولية اإلجتماعية، بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك
 أبعاد من وكل التنكنولوجي اإلبداع بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك إذا كانت ما التعرف من بد ال

 حيث تابع، متغير والمسؤولية اإلجتماعية مستقل متغير التكنولوجي باعتبار اإلبداع وذلك المسؤولية اإلجتماعية
 من أكبر العينة مستوى  كان إذا الفرضية إذ نرفض العينة، مستوى  على باالعتماد الفرضية قبول أو رفض تم

 من بعد كل بين االرتباط معامل قمنا بحساب كما ، 0,05من أقل العينة مستوى  كان إذا الفرضية ونقبل 0,05
 (1) الواحد وأقرب إلى موجبة قيمته كانت فكلما التنكنولوجي، واإلبداع الذكر أبعاد المسؤولية اإلجتماعية السابقة

 يدل فإن ذلك الصفر إلى اقرب تكون  عندما بينما الدراسة متغيري  بين قوي  طردي ارتباط وجود على ذلك دل
عكسي  ارتباط وجود على ذلك دل ( -1 ) من وتقترب سلبية قيمته كانت إذا أما ضعيف، طردي ارتباط على
 صفر تساوي  قيمته كانت إذا أما ضعيف، عكسي ارتباط على يدل ذلك فإن الصفر إلى اقرب تكون  عندما قوي 

 .الدراسة متغيري  بين ارتباط أي وجود عدم على يدل فإن هذا
 الرئيسية  اختبار الفرضيةالفرع األول: 

اإلبداع  بين α≤ 0.05مستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة الرئيسية: توجد اختبار الفرضية
 .-بسكرة–مديرية الصيانة سونطراك  التكنولوجي والمسؤولية اإلجتماعية في

 :التالية القرار قاعدة اعتمدت وقد
0Hاإلجتماعية.اإلبداع التكنولوجي والمسؤولية  بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد : ال  
1Hاإلبداع التكنولوجي والمسؤولية اإلجتماعية. بين إحصائية داللة ذات عالقة : توجد 

 :ذلك يوضح الموالي والجدول
المسؤولية  التابع والمتغير اإلبداع التكنولوجي المستقل المتغير بين االرتباط (: معامل19الجدول رقم )

 اإلجتماعية

 القرار مستوى الداللة معامل اإلرتباط العينة 

اإلبداع التكنولوجي 
 والمسؤولية اإلجتماعية

 دالة إحصائية 0,000 0,814 70

 spss: من إعداد الطالب وفقا لمخرجات برنامج المصدر
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 يمكن وبالتالي 0.05 من اقل وهو 0.000 يساوي  الداللة مستوى  أن ( نالحظ19رقم ) الجدول خالل من
 معامل ذلك ويؤكد اإلبداع التكنولوجي والمسؤولية اإلجتماعية، بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك أن القول 

 .بينهما طردية قوية عالقة توجد انه على يدل الذي  0,814ب  المقدر االرتباط
 .0Hالصفرية  الفرضية ونرفض 1Hالبديلة  الفرضية نقبل وبالتالي

 األولىالفرع الثاني: اختبار الفرضية الفرعية 
اإلبداع  بين α≤ 0.05مستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة الفرعية األولى: توجد اختبار الفرضية

 .-بسكرة–مديرية الصيانة سونطراك  التكنولوجي والبعد اإلقتصادي في
 :التالية القرار قاعدة اعتمدت وقد

0Hالتكنولوجي والبعد اإلقتصادي.اإلبداع  بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد : ال  
1Hاإلبداع التكنولوجي والبعد اإلقتصادي. بين إحصائية داللة ذات عالقة : توجد 

 :ذلك يوضح الموالي الجدول
اإلقتصادي  والبعد اإلبداع التكنولوجي المستقل المتغير بين االرتباط (: معامل20الجدول رقم )

 للمسؤولية اإلجتماعية

 القرار مستوى الداللة معامل اإلرتباط العينة 

اإلبداع التكنولوجي 
 والبعد اإلقتصادي

 دالة إحصائية 0,000 0,764 70

 spss: من إعداد الطالب وفقا لمخرجات برنامج المصدر
 يمكن وبالتالي 0.05 من اقل وهو 0,000 يساوي  الداللة مستوى  أن ( نالحظ20رقم ) الجدول خالل من

 معامل ذلك ويؤكد اإلبداع التكنولوجي والبعد اإلقتصادي، بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك أن القول 
 .قوية بينهما طردية عالقة توجد انه على يدل الذي  0,764ب  المقدر االرتباط

 .0Hالصفرية  الفرضية ونرفض 1Hالبديلة  الفرضية نقبل وبالتالي
 الفرع الثالث: اختبار الفرضية الفرعية الثانية

اإلبداع  بين α≤ 0.05مستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة الفرعية الثانية: توجد اختبار الفرضية
 .-بسكرة–مديرية الصيانة سونطراك  التكنولوجي والبعد البيئي في

 :التالية القرار قاعدة اعتمدت وقد
0Hاإلبداع التكنولوجي والبعد البيئي. بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد : ال  
1Hاإلبداع التكنولوجي والبعد البيئي. بين إحصائية داللة ذات عالقة : توجد 
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 :ذلك يوضح الموالي الجدول
للمسؤولية بعد البيئي وال اإلبداع التكنولوجي المستقل المتغير بين االرتباط (: معامل21الجدول رقم )

 اإلجتماعية
 القرار مستوى الداللة معامل اإلرتباط العينة 

اإلبداع التكنولوجي 
 والبعد البيئي

 دالة إحصائية 0,000 0,730 70

 spss: من إعداد الطالب وفقا لمخرجات برنامج المصدر
 يمكن وبالتالي 0.05 من اقل وهو 0,000 يساوي  الداللة مستوى  أن ( نالحظ21رقم ) الجدول خالل من

 االرتباط معامل ذلك ويؤكد اإلبداع التكنولوجي والبعد البيئي، بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك أن القول 
 .قوية بينهما  طردية عالقة توجد انه على يدل الذي  0,730ب  المقدر

 .0Hالصفرية  الفرضية ونرفض 1Hالبديلة  الفرضية نقبل وبالتالي
 الرابع: اختبار الفرضية الفرعية الثالثةالفرع 

اإلبداع  بين α≤ 0.05مستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة الفرعية الثالثة: توجد اختبار الفرضية
 .-بسكرة–مديرية الصيانة سونطراك  التكنولوجي والبعد اإلجتماعي في

 :التالية القرار قاعدة اعتمدت وقد
0Hاإلبداع التكنولوجي والبعد اإلجتماعي. بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد : ال  
1Hاإلبداع التكنولوجي والبعد اإلجتماعي. بين إحصائية داللة ذات عالقة : توجد 

 :ذلك يوضح الموالي والجدول
 والبعد اإلجتماعي اإلبداع التكنولوجي المستقل المتغير بين االرتباط (: معامل22الجدول رقم )

 للمسؤولية اإلجتماعية
 القرار مستوى الداللة معامل اإلرتباط العينة 

اإلبداع التكنولوجي 
 والبعد اإلجتماعي

 دالة إحصائية 0,000 0,610 70

 spss: من إعداد الطالب وفقا لمخرجات برنامج المصدر
 يمكن وبالتالي 0.05 من اقل وهو 0,000 يساوي  الداللة مستوى  أن ( نالحظ22رقم ) الجدول خالل من

 معامل ذلك ويؤكد اإلبداع التكنولوجي والبعد اإلجتماعي، بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك أن القول 
 .بينهما قوية طردية عالقة توجد انه على يدل الذي  0,610ب  المقدر االرتباط

 .0Hالصفرية  الفرضية ونرفض 1Hالبديلة  الفرضية نقبل وبالتالي
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 خالصة:
 إلى تعرضنا ثم -بسكرة–لمديرية الصيانة سونطراك  شامل تعريف تقديم الفصل هذا خالل من حاولنا

 في الدراسة مجتمع أفراد على توزيعه تم استبيان بواسطة فيها االبداع التكنولوجي والمسؤولية االجتماعية طبيعة
 للعلوم اإلحصائية الحزمة" اإلحصائي البرنامج باستخدام قمنا عليها المتحصل النتائج ولمعرفة المؤسسة

 العام االتجاه على بناءا القول يمكن حيث عليها في المتحصل النتائج تفسير تم ذلك "، وبعد SPSSاالجتماعية
للمسؤولية  بالنسبة متوسطة وكذلك وجود اإلبداع التكنولوجي كانت على الموافقة بأن المستجوبين إلجابات

 ونفس األمر بالنسبة لألبعاد الثالث اإلقتصادي والبيئي واالجتماعي. االجتماعية أيضا متوسطة،
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 خاتمة:
 االجتماعية المسؤولية تحقيق أبعاد في التكنولوجي اإلبداع دور عن الكشف إلى الدراسة هذه  هدفت لقد

 ظل في المؤسسة ونمو بقاء أجل من إستراتيجية أهمية لهما المفهومين أن بإعتبار االقتصادية، المؤسسة في
 لها جزائرية اقتصادية مؤسسة في المفهومين بدراسة القيام تم العالمي، كما اإلقتصاد يشهدها التي التطورات

 .-بسكرة–مؤسسة سونطراك مديرية الصيانة  وهي الدولي و الجزائري  النفط سوق  في هامة مكانة
 ،التنافسية المزايا يجدد أن شأنه من المستمر التكنولوجي اإلبداع أن إلى توصلنا الدراسة هذه خالل فمن

 والنمو التميز إلى المتطلعة المؤسسات على لزاما كان فقد لذلك القطاع، في للبقاء حظوظها كل للمؤسسة ويبقي
 خالله من تسعى أساسيا مصدرا يعد التكنولوجي اإلبداع أن اإلدراك التنافسي، المحيط تحديات لمواجهة

 والمستمرة المتطورة الزبائن وحاجات لرغبات واالستجابة السوق، في التنافسي مركزها تدعيم إلى المؤسسات
 لتحسين أساسية وركيزة حتمية ضرورة أصبح بل للمؤسسات خيارا يعد لم التكنولوجي اإلبداع فإن لذلك .والسريعة
 عمالئها إرضاء إلى للوصول منتجاتها في التميز تحقيق خالل من وذلك واستمرارها بقاءها لضمان تنافسيتها
 .عليهم والمحافظة
 المسؤولية اإلجتماعية قضية أن تطبيقي، اتضح وعمل نظرية معلومات من إليه التوصل تم ما ضوء على

 بإهتمام حضيت التي المواضيع من يعتبر اإلجتماعية المسؤولية فموضوع المستويات،  كل على مهمة قضية
 وحال المؤسسة، أعمال إستراتيجية في األساسية الركائز باعتبارها أحد األعمال، منظمات قبل من وواسع كبير
 ميزة تعطي وخالقة مبدعة طاقة أدائها، باعتبارها مستوى  المؤسسة كإنخفاض تواجه التي المشاكل من للعديد
 في وبموقعها واإلرتقاء بأدائها للمؤسسة، قيمة خلق إلى عند إستثماره يؤدي إستراتيجي مورد تعتبر إذ تنافسية
 بمسؤوليتها تهتم المؤسسات هذه معظم جعل ما وحادة المنافسة، لذا التغير سريعة بيئة ظل في وذلك السوق 

 هم والبيئة والموردين( بإعتبارهم والزبائن والموظفين المحلي المصالح ) المجتمع أصحاب تجاه اإلجتماعية
في  دور من تلعبه لما اإلستراتيجية األهداف وأحد ثقافتها ضمن وجعلها نشاطها على المباشرون  المؤثرون 
 المجتمع. وخدمة دعم في والدؤثر الفعال اإلسهام

 الدراسة نتائجأوال: 
 :التالية النتائج إلى التوصل تم إليه التطرق  تم ما خالل من

 النظرية: الدراسة نتائج -أ
نتيجة إلنفاقها على إن إقتصاديات الدول التي دعمت وآمنت باإلبداع التكنولوجي تطورت وتقدمت نذلك  ✓

 البحث والتطوير مقارنة بالدول التي وقفت عائق في وجه اإلبداع التكنولوجي.
التنافس على امتالك التكنولوجيا األكثر تطورا هو السبيل لتحقيق التنافس على إنتاج منتجات ذات  ✓

 جودة عالية وتسليمها في آجال قياسية.
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 بالتالي ضمان وضعها الحالي.دعم القدرة الفنية للمؤسسة بصورة مستمرة و  ✓
خفض التكاليف وزيادة أرباح المؤسسة عن طريق تصريف منتجاتها الجديدة وذلك من أهم ما يرمي إليه  ✓

 اإلبداع التكنولوجي.
يقوم اإلبداع التكنولوجي  على تنمية الرأسمال البشري من خالل تأهيله وتدريبه على المعارف  ✓

 والتطوير.التكنولوجية وعمليات البحث 
 فيه. تعمل الذى المجتمع تجاه المؤسسة إلتزام أنها على اإلجتماعية المسؤولية تعرف ✓
 والمجتمع. المؤسسة للدولة، بالنسبة أهمية اإلجتماعية للمسؤولية ✓
 مجاالت المسؤولية اإلجتماعية تكون ألصحاب المصالح والمجتمع والبيئة. ✓
 الخيري. األخالقي، القانوني، اإلقتصادي، البعدفى:  االجتماعية المسؤولية أبعاد تتمثل ✓
 .للمسؤولية اإلجتماعية عالقة باإلبداع التكنولوجي ✓
 الميدانية: الدراسة نتائج -ب
 :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة خلصت
اإلبداع التكنولوجي المسؤولية  بين α≤ 0,05 الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ✓

  .-بسكرة–اإلجتماعية في مديرية الصيانة سونطراك 
اإلبداع التكنولوجي والبعد  بين α≤ 0,05 الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ✓

 .-بسكرة–اإلقتصادي للمسؤولية اإلجتماعية في مديرية الصيانة سونطراك 
اإلبداع التكنولوجي والبعد البيئي  بين α≤ 0,05 الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ✓

 .-بسكرة–للمسؤولية اإلجتماعية في مديرية الصيانة سونطراك 
اإلبداع التكنولوجي والبعد  بين α≤ 0,05 الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ✓

 .-بسكرة–اإلجتماعي للمسؤولية اإلجتماعية في مديرية الصيانة سونطراك 
 والتوصيات القتراحاتثانيا: ا
 :في تتمثل التوصيات من بعض تقديم يمكن الدراسة إليها توصلت التي السابقة النتائج على بناءا

ترقية ثقافة لإلبداع تتضمن معايير محفزة على االبتكار، المبادرة، االحتياط من  ترقية ثقافة اإلبداع: ✓
ع تتعلق كذلك المخاطر، القبول لبعض التغيرات االجتماعية، الجغرافية و المهنية، ترقية ثقافة اإلبدا 

 أراء المجتمع.المسبقة الحتياجات و على المعرفة تهدف أيضا إلى امتالك القدرة بتطوير المهارات، و 
فس الوقت التشجيع على المنافسة و يتمثل في وضع إطار مناسب لإلبداع، و في ن إطار للمبادرة: ✓

 التعاون و حماية أفضل لحقوق الملكية الفكرية والصناعية.و 
لبحث ار اهذا من أجل التحسين في عملية تحويل ثمو  تشجيع الروابط بين البحث، اإلبداع والسوق: ✓

: تجارب التخطيط اإلستراتيجي بالنظر مثل هناك معايير مختلفة يمكن تبنيهاإلى منتجات أو خدمات، و 



 خاتمة

 

107 

 

إلى الرؤية طويلة األجل، إنشاء مؤسسات مبدعة والتشجيع على التعاون بين المؤسسات التي تعمل في 
 نفس القطاع.

 ومن الجزائرية االقتصادية المؤسسة تساعد التي واالقتراحات الحلول من مجموعة الدراسة قدمت كما ✓
 المسؤولية وأبعاد مبادئ وترسيخ التكنولوجي باإلبداع النهوض أجل من مديرية الصيانة بينها

 ينصب البيئية( اإلدارة نظام) متكامل إداري  نمط بتبني تنظيمي تغير إقامة تضمنت وقد االجتماعية،
 ثقافة تطوير على يرتكز وهذا االقتصادي، بعدها وكذلك للمؤسسة، البيئي و االجتماعي البعد نحو

 مناسب إطار وضع إلى باإلضافة االجتماعية، و التنظيمية التغيرات بعض قبول من تمكن التي اإلبداع
 االجتماعية للمسؤولية خاص مسعى إقامة ثم ومن والسوق  اإلبداع البحث، بين الروابط لتشجيع للمبادرة
 .التكنولوجي اإلبداع بفضل

 الدراسة آفاق :ثالثا
  .االقتصادية المؤسسات في الحوافز فاعلية زيادة فيمسؤولية اإلجتماعية ال مساهمة ✓
  .االقتصادية المؤسسات في التنافسية الميزة تحقيق في كنولوجيالت اإلبداع دور ✓
 .االقتصادية المؤسسات في كنولوجيالت اإلبداع على تدريب وتأهيل الرأسمال البشري  أثر ✓

 التغيرات الحديثة ظل وفي الحالية، العالمية اإلقتصادية الظروف ظل في أنه لنا يتضح تقدم ما خالل من
 وطبيعة إختالف حجمها على المؤسسات على يستوجب الدولي، اإلقتصادي للمحيط المتنامية والصعوبات

تكون من بينها اإلهتمام أكثر باإلبداع التكنولوجي و جعل  واضحة إستراتيجيات على أكثر اإلعتماد نشاطها
زدهار المؤسسة  المسؤولية اإلجتماعية من ضمن هذه اإلستراتيجيات التي كلها تصب في صالح تطور وا 

 .اإلقتصادية
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للشركات النفطية العربية: شركتي "سونطراك الجزائرية، أرامكو  اإلجتماعية المسؤوليةمحمد فالق،  -24
 .2013، جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف، الجزائر، 12، مجلة الباحث، عدد السعودية" أنموذجا
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2014. 
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 .2016، جامعة كاي، مارس 46، العدد ميةمجلة اإلقتصاد اإلسالمي العالاالسالمية، 
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2012. 

 المواصفة تطبيق خالل من اإلقتصادية للمؤسسات اإلجتماعية المسؤوليةوهيبة مقدم، بشير بكار،  -34
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، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراة العلوم في علوم التسيير، شعبة: تسيير مؤسسات، جامعة صيدال
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 األعمال إدارة العلوم، تخصص في الدكتوراه مدرسة إطار في الماجستير شهادة نيل متطلبات من
 األعمال إدارة الدكتوراه: التسيير، مدرسة وعلوم اإلقتصادية العلوم المستدامة، كلية للتنمية اإلستراتيجية

 .2011عباس، سطيف،  فرحات التسيير، جامعة وعلوم المستدامة اإلقتصادية والتنمية
 التنمية تحقيق في اإلقتصادية لمساهمة المؤسسة مدخل واإلجتماعية البيئية الطاهر خامرة، المسؤولية .10
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 اإلقتصادية، جامعة والعلوم الحقوق  اإلقتصادية، كلية العلوم البيئة، قسم وتسيير تخصص: إقتصاد

 .2007ورقلة،  مرباح، قاصدي
تمويل  في المساهمة للشركات اإلجتماعية المسؤولية توظيف دورالشعر،  أبو محمود الحكيم عبد .11

 هذا ، قدمفلسطين بورصة في المدرجة الشركات حالة الجامعات: دراسة في الموجه البحث تطبيق
 الجامعة التجارة في األعمال بكلية إدارة في اْلماجستير درجة لمتطلبات الحصول على إستكماال البحث

 .2016التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة،  اإلسالمية غزة، كلية
دور اإلبداع التكنولوجي في تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية دراسة عبد الرؤوف حجاج،  .12

خالل  بوعريريج باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات ببرج مقارنة بين وحدات مؤسسة كوندور
ة العلوم في علوم التسيير، كلي ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم2013-2004الفترة 

 .2015اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
 حالة دراسة-الصناعية المؤسسة تنافسية تعزيز في التكنولوجي اإلبداع مساهمة الغني بوزناق، عبد .13

تجارة، ماجستير، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير وال رسالة ،-بوعريريج ببرج كوندور مؤسسة
 .2013بسكرة،  خيضر، محمد جامعة صناعي، إقتصاد تخصص:

-الصحي  القطاع البشرية في الموارد أداء على اإلجتماعية المسؤولية تطبيق أثر عرامة، عبلة بن .14
دكتوراه )ل م  شهادة لنيل مقدمة أطروحة، -باتنة-(CHUالجامعي ) اإلستشفائي المركز حالة دراسة
 التسيير، جامعة وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم المنظمات، كلية تسيير شعبة: التسيير علوم د( في
 .13، 12، ص2018الحاج لخضر،  1باتنة 

دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق المسؤولية اإلجتماعية في المؤسسة اإلقتصادية: عمر بوسالمي،  .15
، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات -ر العاصمةوحدة الدار البيضاء الجزائ-دراسة حالة مجمع صيدال 

نيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في علوم التسيير، تخصص إدارة األعمال اإلستراتيجية 
، سطيف، 1للتنمية المستدامة، كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف 

 .2013الجزائر، 
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 الوكالة نفطال مؤسسة حالة البشرية: دراسة الموارد تسيير في اإلجتماعية الميزانية دورفريدة ويلية،  .16
 البشرية، كلية الموارد الماجستير، تخصص: تسيير شهادة لنيل مكملة ، مذكرة-الخروب -التجارية
ة، منتوري، قسنطين ومناجمنت، جامعة إقتصاد الدكتوراه: التسيير، مدرسة وعلوم اإلقتصادية العلوم
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 رضا على وانعكاساتها اإلجتماعية للمنظمات للمسؤولية التسويقية األبعادفؤاد محمد حسين الحمدي،  .17
 المصنعة من المنظمات عينة في والمستهلكين المديرين من عينة آلراء تحليلية المستهلك: دراسة

 إدارة في فلسفة دكتوراه درجة نيل متطلبات جزء من ،اليمنية الجمهورية في الغذائية للمنتجات
 .2003المستنصرية، العراق،  واإلقتصاد، الجامعة اإلدارة األعمال، كلية

 مساهمة التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واإلتصال في دعم المشاركة التنظيمية: دراسةمنصوري،  فوزي  .18
الماجستير، شعبة:  شهادة لنيل ، مذكرة(Arcelor Mittal) -تبسة ميتال أرسيلور بمؤسسة ميدانية
 اإلنسانية والعلوم اآلداب واإلتصال، كلية اإلعالم علوم للمؤسسات، قسم المستدامة والتنمية اإلتصال

 .2011واإلجتماعية، جامعة باجي مختار، عنابة، 
 دراسة تطبيقية اإلجتماعية المسؤولية تحقيق في التكنولوجي اإلبداع دورموسى،  يوسف فضل كوثر .19

 إدارة درجة اْلماجستير في على الحصول لمتطلبات تكميلي ، بحثالفلسطينية االتاإلتص شركة على
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، مجلة الدراسات اإلقتصادية، Nikeالتعلم من أزمة المسؤولية اإلجتماعية حالة شركة لزهر العابد،  .20
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 .2011الحاج لخضر، باتنة،  التسيير، جامعة وعلوم
 األداء بطاقة منظور االقتصادية من المؤسسات أداء على وأثره التكنولوجي التغييرمحمد قريشي،  .25
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، دراسة مقدمة إلستكمال دور المسؤولية اإلجتماعية في تحقيق الميزة التنافسيةياسر سعيد أبو هربيد،  .30

، البرنامج المشترك بين متطلبات الحصول على درجة الماجستير، تخصص إدارة الدولة والحكم الرشيد
 .2017أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى، جامعة األقصى، فلسطين، 

 :العلمية والندوات المؤتمرات والملتقيات-د
دعم و حماية اإلبداع التكنولوجي  مساهمة براءة اإلختراع فيالسعيد بومنجل، فاطمة الزهراء رقايقية،  .1

 اإلبداع، ملتقى دولي حول التميز التنافسي المستديم في منظمات األعمال واقع الجزائروتحقيق 
 .2010ماي  13-12البليدة،  دحلب سعد جامعة، الحديثة المنظمات في التنظيمي والتغيير

 للمؤسسات اإلجتماعية المسؤولية تعزيز في المحلية الجماعات ، دورفاطيمة لعلمي أحمد بوشنافة، .2
 اإلجتماعية الثالث: المسؤولية الدولي ، المؤتمرالمستدامة لتحقيق التنمية أساسي عامل اإلقتصادية
بشار،  اإلقتصاد، جامعة التسيير، كلية وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم األعمال، معهد ومنظمات

 .2012فيفري  14-15
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، الملتقى الدولي الثالث بجامعة بشار حول: منظمات األعمال والمسؤولية اإلجتماعية، كلية األعمال
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 .2016مارس  12فلسطين،  جامعة
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 .2012فيفري  الجزائر،
جودة  تحسين في وأثره المنظمي اإلبداعأحمد، العزاوي كرجي،  سحر، العبيدي خليل محمد بشار .7

، الكهربائية الوزيرية العامة للصناعات الشركة في العاملين من عينة آلراء تحليلية المنتج دراسة
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تسيير، ظل رهانات التنمية المستدامة والعدالة اإلجتماعية، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم ال
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ستدامة رأس المال الفكري: باإلشارة إلى هجرة العقول العربيةالبكري،  ثامر .10 ، المسؤولية اإلجتماعية وا 
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حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر،  ية وعلوم التسيير، جامعةالعلوم اإلقتصادية والعلوم التجار  كلية
 .2011ديسمبر  13-14

دور المسؤولية اإلجتماعية في إدارة الصورة جبر إبراهيم الداعور، إياد سليم زملط، هيثم محمد غبن،  .11
ية المؤتمر العلمي األول للتنم ،الذهنية للبنوك العاملة في فلسطين وأثرها على الميزة التنافسية

 .2016نوفمبر  6-5كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر، فلسطين، المجتمعية، 
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 للمسؤولية الدولية المواصفة وفق الجزائر في الفقر لمكافحة جديدة إستراتيجية نحو رفيقة حروش، .17

، الملتقى الدولي حول: تقييم سياسات اإلقالل من الفقر في الدول ISO SR 26000المجتمعية 
 .2014ديسمبر  9-8، الجزائر، 3العربية في ظل العولمة، جامعة الجزائر 

وتحقيق  التطوعي العمل بين للشركات اإلجتماعية المسؤوليةصالح،  بوصبيع رحيمة روضة جديدي، .18
 التركي بايير والتربوية )ريس(، مركز اإلجتماعية للعلوم الثاني الدولي العلمي ، المؤتمرهدف اإلستدامة

أنطاليا،  تركيا، محافظة-أسير باندرما بالك الحكومية أيلول 17باندرما  جامعة واألبحاث، للدراسات
 .2018أكتوبر  28-27-26تركيا، 

اإللتزام بالمسؤولية اإلجتماعية كتوجه إستراتيجي إلستدامة روضة جديدي، سميحة جديدي،  .19
، الملتقى الوطني حول: إشكالية إستدامة المؤسسات الصغيرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

والمتوسطة في الجزائر، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشهيد حمة لخضر، 
 .2017ديسمبر  7، 6لوادي، ا
 والمجاالت الماهية المالية: للمؤسسات المجتمعية والمسؤولية الشراكةأحمد أزهري،  الفكي الطيب .20

اإلسالمية،  والمصارف المجتمعية للمؤسسات والمسؤولية للشراكة العالمي ، المؤتمرالتاريخي والتطور
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دور القطاع الخاص في الجزائر في  تعميق مبادئ وممارسات عبد القادر بريش، زهير غراية،  .22
، الملتقى الدولي الثالث: منظمات األعمال والمسؤولية اإلجتماعية، المسؤولية اإلجتماعية للشركات
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الملتقى الدولي ، المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خبابهصهيب ، عبد هللا خبابة .23

 .2012 فيفري  15-14جامعة بشار، الجزائر،  ،منظمات األعمال والمسؤولية اإلجتماعية: الثالث
مساهمة اإلبداع التكنولوجي في تدعيم المركز التنافسي عبد الوهاب بن بريكة، زينب بن التركي،  .24

اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة، جامعة البليدة،  :تقى الدولي حول، الملللمنظمة
 .2010ماي  13-12الجزائر، 

دوافع تبني منظمات األعمال أبعاد المسؤولية عمر عزاوي، عبد الرزاق موالي لخضر، بوزيـد سايـح،  .25
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 .2012فيفري  15-14والمسؤولية اإلجتماعية، جامعة بشار، الجزائر، 
-آليات تعزيز المسؤولية اإلجتماعية ألخالقيات األعمال في التسويقفاتن باشا، صباح بنوناس،  .26

حول: تسيير الموارد البشرية: ، الملتقى الوطني الثالث -أنموذج كوتلر وأرمسترونغ للتسويق االجتماعي
التنوع، األخالقيات واإلنصاف، نظرة حول ممارسات تسيير الموارد البشرية في المؤسسات الجزائرية، 

 .2014 فيفري  26-25كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
إدارة الصورة الذهنية للمنظمات األردنية في ابنه، فالح عبد القادر الحوري، ممدوح الزيادات، هايل عب .27

 مقدمة ورقة ،األردنية الخلوية اإلتصاالت شركات في ميدانية دراسةإطار واقع المسؤولية اإلجتماعية، 
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في التعريف بمعايير المسؤولية  26000دور مواصفة اإليزو ، مديحة بخوش، مجذوب بحوصي .28

 15-14، الملتقى الدولي الثالث: منظمات األعمال والمسؤولية اإلجتماعية، جامعة بشار، اإلجتماعية
 .2012فيفري 

 الدولي العلمي الشركات، الملتقى حوكمة إطار في اإلجتماعية محمد براق، ياقوت موساوي، المسؤولية .29
 المستدامة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، التنمية تحقيق ومتطلبات المؤسسات حوكمة آليات حول:

 .2013نوفمبر  26-25الجزائر، 
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أهمية الحوكمة في تحقيق المسؤولية اإلجتماعية محمد زرقون، جميلة العمري، أم السعد جوهرة بليلة،  .30
آليات حوكمة المؤسسات ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة، ، الملتقى العلمي الدولي حول: تللمؤسسا
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الناشئة،  األسواق تجربة والمسؤولية اإلجتماعية:  الشركات حول حاكمية والمصرفية المالية للعلوم الثالث
 18-17األردن،  اليرموك، أربد، اإلدارية، جامعة والعلوم اإلقتصاد والمصرفية، كلية المالية العلوم قسم

 .2013أفريل 
أفكار ومناهج، افسية دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق الميزة التنمحمـد عجـيلة، مصطفى بن نوي،  .32

 والتغيير اإلبداع في البحوث مخبر الحديثة، المنظمات في التنظيمي والتغيير اإلبداع الملتقى الدولي:
 .2010ماي  13-12، جامعة البليدة، الجزائر، والمؤسساتي التنظيمي
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: الملتقى الدولي الثالث، أخالقيات اإلدارةالمسؤولية اإلجتماعية و ، بن جيمة رةنصي، مريم بن جيمة .34

جامعة ، علوم التسييروالتجارية و كلية العلوم اإلقتصادية ، المسؤولية اإلجتماعيةمنظمات األعمال و 
 .2012فيفري  15-14 ،بشار

المسؤولية اإلجتماعية والثقافة التنظيمية في منظمات األعمال ، كريمة حاجـي مسعودة شريفي، .35
، الملتقى الدولي الثالث: منظمات األعمال والمسؤولية ةالمعاصرة: رحلة ألف ميل تبدأ بخطو 
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إشكالية إستدامة المؤسسات  ، الملتقى الوطني حول:وتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشهيد حمة 
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 02الملحق رقم 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد خيضر بسكرة
 

 
 

 كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 قسم العلوم اإلقتصادية

 تخصص: إقتصاد وتسيير المؤسسة
 إستبانة البحث

 هالفاضل، األخت الفاضلة، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتاألخ 
يسرنا أن نضع بين أيديكم هذه اإلستبانة التي صممت لجمع المعلومات الالزمة للدراسة التي نقوم 

حصول على شهادة الماستر في العلوم االقتصادية "تخصص اقتصاد و تسيير المؤسسة"، بإعدادها استكمااًل لل
مديرية الصيانة دراسة حالة:  "دور االبداع التكنولوجي في تحقيق أبعاد المسؤولية االجتماعية"بعنوان 

 .-بسكرة-لمؤسسة سونطراك
والتكرم باإلجابة  الثمين، وقتكم من اجزء تمنحونا أن راجين االستبانة هذه الكريمة، أيديكم بين نضع لهذا

 على الموافقة فقرة توضح درجة لكل المناسب المكان في ( x )على األسئلة بكل موضوعية وذلك بوضع اشارة 
 العلمي. البحث إال لغرض تستخدم سرية، ولن بكل تعامل سوف جمعها سيتم التي المعلومات أن منه، علما كل

 العلمي. البحث أغراض لخدمة تعاونكم على والتقدير الشكر جزيل ولكم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 القسم األول: البيانات الشخصية والوظيفية.
مديرية الصيانة لمؤسسة  يهدف هذا القسم إلى التعرف على بعض الخصائص االجتماعية والوظيفية لموظفي

على التساؤالت  التكرم باإلجابة المناسبة، بغرض تحليل النتائج فيما بعد، لذا نرجو منكم -بسكرة–سونطراك
 في المربع المناسب الختيارك.)×( التالية وذلك بوضع إشارة 

 

    أنثى                                                           ذكر الجنس:     -1
 
 العمر:-2

 سنة  40سنة إلى أقل من  30من            سنة      30أقل من 
 

        سنة فأكثر         50من               50إلى أقل من  40من 
       

 
 :المؤهل العلمي -3

 جامعي                                    ثانوي 
               

                        شهادات أخرى 
  

 
                                 مجال الوظيفة الحالية: -4

 أعمال إدارية غير إشرافية                      أعمال تقنية 
  

 أعمال إدارية إشرافية
 
 سنوات الخبرة: -5

 سنوات  10سنوات إلى أقل من  5سنوات                     من  5أقل من  
 

      سنة فأكثر 15                  سنة 15إلى أقل من  10من 
 
 
 



 القسم الثاني: محاور اإلستبانة
 المحور األول: االبداع التكنولوجي

والمرجو تحديد درجة موافقتك أو  ،مستوى االبداع التكنولوجي فيما يلي مجموعة من العبارات التي تقيس     
 في المربع المناسب الختيارك.)×( عدم موافقتك عنها، وذلك بوضع عالمة 

 االبداع التكنولوجي الرقم
ال 

أتفق 
 تماما

ال 
 أتفق

 
 محايد
 

 أتفق
أتفق 
 تماما

      منتجاتها تطوير في جديدة المؤسسة تكنولوجيا تستخدم 1

2 
 إبداعاتها التكنولوجية حماية اجل من االختراع بإستعمال براءات تقوم المؤسسة

 المنتج في
     

3 
 منتجات وخدمات تقديم اجل من خارجيين خبراء مع تقوم المؤسسة بالتعاون 

 جديدة
     

4 
 اجل من والتطوير البحث لجهود كافية مبالغ المؤسسةعلى تخصيص تعمل

 جديدة تقديم منتجات
     

      لديها المتوفرة المهارات على باالعتماد المؤسسة منتجاتها تحسن 5
6 
 

      منتجاتها تحسين اجل من جديدة المؤسسة مكونات تستخدم

7 
 تحسيناجل  من المؤسسة في والتطوير البحث اإلنتاج، أقسام بين التنسيق يتم

      منتجاتها

8 
 الداعمة كأنظمة باألنشطة الخاصة اإلنتاج عمليات تحسين لىع المؤسسة عملت

    الصيانة
 
 
 

 

      األسواق في تتوفر ال منتجات المؤسسة تقدم 9

10 
 منتجات الحصول على اجل من جديدة إنتاج عمليات تقديم لىع المؤسسة عملت

 جديدة
     

      بعمليات التصنيع الخاصة جديدة إنتاج عمليات تقديم إلى المؤسسة تسعى 11

      جديدة عمليات إنتاج تقديم اجل من جديدة برامج استعمال إلى المؤسسة تلجأ 12

      المواد األولية بتوزيع الخاصة جديدة إنتاج عمليات تقديم لىع المؤسسة عملت 13

14 
عمليات  تحسين اجل من لديها المتاحة التكنولوجيا على باالعتماد المؤسسةتقوم 

 إنتاجها
     

 اجل تحسين من الكمبيوتر استعمال مثل العلمية األساليب المؤسسةنتهج ت 15
  إنتاجها عمليات

     

      جودة منتجاتها تحسين اجل من إنتاجها عمليات تحسين لىع المؤسسة تعمل 16



لها دور كبير في حث العاملين على االبداع  الواقعة في المؤسسة األزماتإن  17
 التكنولوجي

     

      الشركة بالجوانب البيئية أثناء قيامها بنشاط البحث والتطوير إهتمام 18

      وجود المنافسين له دور كبير في حث المؤسسة على االبداع التكنولوجيإن  19

    
 الثاني: ابعاد المسؤولية االجتماعيةالمحور 

والمرجو تحديد درجة موافقتك أو  ،أبعاد المسؤولية االجتماعية فيما يلي مجموعة من العبارات التي تمثل     
 في المربع المناسب الختيارك.)×( عدم موافقتك عنها، وذلك بوضع عالمة 

 أبعاد المسؤولية االجتماعية الرقم
ال أتفق 

 تماما
ال 
 أتفق

 أتفق محايد
أتفق 
 تماما

 البعد االقتصادي-أ

      عملها مجال في المتميزة الصورة إبراز على المؤسسةتحرص  1

  أرباحها تعظيم مبيعاتها بهدف حجم زيادة إلى تسعى  المؤسسة 2
 
 
 

   

      السوقية حصتها في للزيادة تنافسية ميزة على الحصول المؤسسة تعمل 3

      الزبون  حاجات مع المؤسسة منتجات تتوافق 4

      الزبائن متناول في أسعار تقديم لىع المؤسسة تعمل 5

      الزبائن من خاصة فئات رغبات بتلبية المؤسسة عملت 6

      باستمرار متطورة تجهيزات اقتناءعلى  المؤسسة تعمل 7

      اإلنتاج لعملية الالزمة األولية المواد توفير على المؤسسة حرص 8

 البعد البيئي-ب

9 
 التربةو  كتلوث الماءالبيئي  التلوث أشكال كل من الحد إلى المؤسسة سعى

 .والهواء
     

      البترولية(... المواد الطاقة )الكهرباء، استهالك من الحد ىعل المؤسسة تعمل 10

      والتطوير البحث بنشاط قيامها عند البيئة عنصر بإدخال المؤسسةقوم ت 11

      منتجاتها تصميم أثناء البيئية بالجوانب االهتمامعلى  المؤسسة عملت 12



 تلويثا اقل بمواد اإلنتاج عملية في تستعمل مواد استبدال المؤسسة تحاول 13
 للبيئة

     

      األولية المواد استهالك من الحد لىع المؤسسة عملت 14

      النفايات إنتاج تقليص لىع المؤسسة عملت 15

      الغازات انبعاثات من الحد لىع المؤسسة عملت 16

 االجتماعي البعد-ج 

      موظفيها وسالمة صحة يضمن للعمل جيد مناخ المؤسسة توفر 17

      ممتاز تحفيز نظامعلى  المؤسسة توفرت 18

      استراتيجياتها تحديد عند موظفيها إشراكعلى  المؤسسة عملت 19

      العالية بالكفاءة المؤسسة في العاملين أداء يتصف 20

      المجتمع قبل من تقديرا المؤسسة تالقي 21

      إطاراراتها بتدريب كبيرا اهتماما المؤسسة تهتم 22

      التحفيز ويضمن جيد أجور سلم المؤسسة توفر 23

      بنشاطها القيام عند المحلي المجتمع مصالح المؤسسة تراعي 24

      المختلفة المجتتمع مؤسسات مع إيجابية عالقات بناء لىع المنظمة عملت 25

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
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 لشخصية البيانات جول العينة اتجاهات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمرال

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 22 31,4 31,4 31,4 

2 18 25,7 25,7 57,1 

3 19 27,1 27,1 84,3 

4 11 15,7 15,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 
 المؤهل العلمي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 8 11,4 11,4 11,4 

2 42 60,0 60,0 71,4 

3 20 28,6 28,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

     

 
 

 مجال الوظيفة الحالية

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 28 40,0 40,0 40,0 

2 21 30,0 30,0 70,0 

3 21 30,0 30,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 
 

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,0 43 61,4 61,4 61,4 

2,0 27 38,6 38,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  



 
 سنوات الخبرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 17 24,3 24,3 24,3 

2 28 40,0 40,0 64,3 

3 13 18,6 18,6 82,9 

4 12 17,1 17,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 



 
 
 

 
 اإلبداع التكنولوجي: جول العينة اتجاهات

 

X1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 15 21,4 21,4 21,4 

2 6 8,6 8,6 30,0 

3 14 20,0 20,0 50,0 

4 27 38,6 38,6 88,6 

5 8 11,4 11,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

X2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 4 5,7 5,7 5,7 

2 15 21,4 21,4 27,1 

3 27 38,6 38,6 65,7 

4 19 27,1 27,1 92,9 

5 5 7,1 7,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

X3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 4 5,7 5,7 5,7 

2 9 12,9 12,9 18,6 

3 22 31,4 31,4 50,0 

4 28 40,0 40,0 90,0 

5 7 10,0 10,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

X4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 4 5,7 5,7 5,7 

2 8 11,4 11,4 17,1 

3 21 30,0 30,0 47,1 

4 27 38,6 38,6 85,7 

5 10 14,3 14,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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X5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 6 8,6 8,6 8,6 

2 7 10,0 10,0 18,6 

3 18 25,7 25,7 44,3 

4 30 42,9 42,9 87,1 

5 9 12,9 12,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

X6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 4 5,7 5,7 5,7 

2 6 8,6 8,6 14,3 

3 22 31,4 31,4 45,7 

4 30 42,9 42,9 88,6 

5 8 11,4 11,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

X7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 8 11,4 11,4 11,4 

2 8 11,4 11,4 22,9 

3 26 37,1 37,1 60,0 

4 26 37,1 37,1 97,1 

5 2 2,9 2,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

X8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 7 10,0 10,0 10,0 

2 7 10,0 10,0 20,0 

3 20 28,6 28,6 48,6 

4 25 35,7 35,7 84,3 

5 11 15,7 15,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

 

 

 



X9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 6 8,6 8,6 8,6 

2 8 11,4 11,4 20,0 

3 30 42,9 42,9 62,9 

4 21 30,0 30,0 92,9 

5 5 7,1 7,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

X10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 7 10,0 10,0 10,0 

2 7 10,0 10,0 20,0 

3 21 30,0 30,0 50,0 

4 28 40,0 40,0 90,0 

5 7 10,0 10,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

X11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 7 10,0 10,0 10,0 

2 11 15,7 15,7 25,7 

3 17 24,3 24,3 50,0 

4 30 42,9 42,9 92,9 

5 5 7,1 7,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

X12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,0 5 7,1 7,1 7,1 

2,0 7 10,0 10,0 17,1 

3,0 26 37,1 37,1 54,3 

4,0 23 32,9 32,9 87,1 

5,0 9 12,9 12,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 



X13 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 7 10,0 10,0 10,0 

2 10 14,3 14,3 24,3 

3 21 30,0 30,0 54,3 

4 24 34,3 34,3 88,6 

5 8 11,4 11,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

X14 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 6 8,6 8,6 8,6 

2 11 15,7 15,7 24,3 

3 13 18,6 18,6 42,9 

4 27 38,6 38,6 81,4 

5 13 18,6 18,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

X15 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 8 11,4 11,4 11,4 

2 1 1,4 1,4 12,9 

3 10 14,3 14,3 27,1 

4 38 54,3 54,3 81,4 

5 13 18,6 18,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

X16 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 3 4,3 4,3 4,3 

2 23 32,9 32,9 37,1 

3 18 25,7 25,7 62,9 

4 24 34,3 34,3 97,1 

5 2 2,9 2,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

 

 

 



X17 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 3 4,3 4,3 4,3 

2 11 15,7 15,7 20,0 

3 33 47,1 47,1 67,1 

4 23 32,9 32,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

X18 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 5 7,1 7,1 7,1 

2 9 12,9 12,9 20,0 

3 20 28,6 28,6 48,6 

4 32 45,7 45,7 94,3 

5 4 5,7 5,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

X19 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 5 7,1 7,1 7,1 

2 4 5,7 5,7 12,9 

3 20 28,6 28,6 41,4 

4 25 35,7 35,7 77,1 

5 16 22,9 22,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 أبعاد المسؤولية اإلجتماعية: جول العينة اتجاهات

 

Y1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 25 35,7 35,7 35,7 

2 6 8,6 8,6 44,3 

3 5 7,1 7,1 51,4 

4 21 30,0 30,0 81,4 

5 13 18,6 18,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

 

 



Y2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 2 2,9 2,9 2,9 

2 23 32,9 32,9 35,7 

3 10 14,3 14,3 50,0 

4 24 34,3 34,3 84,3 

5 11 15,7 15,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Y3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 4 5,7 5,7 5,7 

2 5 7,1 7,1 12,9 

3 30 42,9 42,9 55,7 

4 23 32,9 32,9 88,6 

5 8 11,4 11,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Y4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 4 5,7 5,7 5,7 

2 7 10,0 10,0 15,7 

3 15 21,4 21,4 37,1 

4 32 45,7 45,7 82,9 

5 12 17,1 17,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Y5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 4 5,7 5,7 5,7 

2 4 5,7 5,7 11,4 

3 17 24,3 24,3 35,7 

4 33 47,1 47,1 82,9 

5 12 17,1 17,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

 



Y6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 4 5,7 5,7 5,7 

2 11 15,7 15,7 21,4 

3 22 31,4 31,4 52,9 

4 23 32,9 32,9 85,7 

5 10 14,3 14,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Y7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 8 11,4 11,4 11,4 

2 5 7,1 7,1 18,6 

3 19 27,1 27,1 45,7 

4 25 35,7 35,7 81,4 

5 13 18,6 18,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Y8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 6 8,6 8,6 8,6 

2 7 10,0 10,0 18,6 

3 10 14,3 14,3 32,9 

4 30 42,9 42,9 75,7 

5 17 24,3 24,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Y9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 11 15,7 15,7 15,7 

2 8 11,4 11,4 27,1 

3 12 17,1 17,1 44,3 

4 30 42,9 42,9 87,1 

5 9 12,9 12,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

 



Y10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 12 17,1 17,1 17,1 

2 24 34,3 34,3 51,4 

3 10 14,3 14,3 65,7 

4 22 31,4 31,4 97,1 

5 2 2,9 2,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Y11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 6 8,6 8,6 8,6 

2 20 28,6 28,6 37,1 

3 17 24,3 24,3 61,4 

4 23 32,9 32,9 94,3 

5 4 5,7 5,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Y12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 4 5,7 5,7 5,7 

2 16 22,9 22,9 28,6 

3 19 27,1 27,1 55,7 

4 26 37,1 37,1 92,9 

5 5 7,1 7,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Y13 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 2 2,9 2,9 2,9 

2 14 20,0 20,0 22,9 

3 24 34,3 34,3 57,1 

4 24 34,3 34,3 91,4 

5 6 8,6 8,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

 



Y14 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 1 1,4 1,4 1,4 

2 8 11,4 11,4 12,9 

3 27 38,6 38,6 51,4 

4 25 35,7 35,7 87,1 

5 9 12,9 12,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Y15 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 6 8,6 8,6 8,6 

3 27 38,6 38,6 47,1 

4 29 41,4 41,4 88,6 

5 8 11,4 11,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Y16 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 9 12,9 12,9 12,9 

2 7 10,0 10,0 22,9 

3 22 31,4 31,4 54,3 

4 23 32,9 32,9 87,1 

5 9 12,9 12,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Y17 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 13 18,6 18,6 18,6 

2 7 10,0 10,0 28,6 

3 17 24,3 24,3 52,9 

4 24 34,3 34,3 87,1 

5 9 12,9 12,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

 



 

Y18 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 6 8,6 8,6 8,6 

2 14 20,0 20,0 28,6 

3 16 22,9 22,9 51,4 

4 21 30,0 30,0 81,4 

5 13 18,6 18,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Y19 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 6 8,6 8,6 8,6 

2 12 17,1 17,1 25,7 

3 23 32,9 32,9 58,6 

4 17 24,3 24,3 82,9 

5 12 17,1 17,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Y20 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 9 12,9 12,9 12,9 

2 10 14,3 14,3 27,1 

3 22 31,4 31,4 58,6 

4 18 25,7 25,7 84,3 

5 11 15,7 15,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Y21 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 5 7,1 7,1 7,1 

2 10 14,3 14,3 21,4 

3 18 25,7 25,7 47,1 

4 23 32,9 32,9 80,0 

5 14 20,0 20,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 



Y22 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 8 11,4 11,4 11,4 

2 9 12,9 12,9 24,3 

3 18 25,7 25,7 50,0 

4 23 32,9 32,9 82,9 

5 12 17,1 17,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Y23 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 8 11,4 11,4 11,4 

2 5 7,1 7,1 18,6 

3 15 21,4 21,4 40,0 

4 25 35,7 35,7 75,7 

5 17 24,3 24,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Y24 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 4 5,7 5,7 5,7 

2 6 8,6 8,6 14,3 

3 27 38,6 38,6 52,9 

4 21 30,0 30,0 82,9 

5 12 17,1 17,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Y25 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 4 5,7 5,7 5,7 

2 5 7,1 7,1 12,9 

3 17 24,3 24,3 37,1 

4 27 38,6 38,6 75,7 

5 17 24,3 24,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 



 

 

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 
 

Statistics 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

N Vali

d 
70 70 70 70 70 70 70 

Mis

sing 
0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,10 3,09 3,36 3,44 3,41 3,46 3,09 

Std. 

Deviatio

n 

1,34

2 

1,00

4 

1,02

2 

1,05

8 

1,11

0 

1,00

3 

1,03

2 

 

Statistics 

 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 

  70 70 70 70 70 70 70 

 0 0 0 0 0 0 0 

 3,37 3,16 3,30 3,21 3,343 3,23 3,43 

 1,169 1,016 1,108 1,115 1,0617 1,144 1,211 

 

Statistics 

 X15 X16 X17 X18 X19 

N Valid 70 70 70 70 70 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3,67 2,99 3,09 3,30 3,61 

Std. Deviation 1,151 ,985 ,812 1,012 1,120 
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Statistics 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

N Valid 

70 70 70 70 70 70 70 

Missi

ng 
0 0 0 0 0 0 0 

Mean 
2,87 3,27 3,37 3,59 3,64 3,34 3,43 

Std. Deviation 

1,605 1,166 ,981 1,070 1,022 1,089 1,211 

 

Statistics 

 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 

N Vali

d 
70 70 70 70 70 70 70 

Miss

ing 
0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,64 3,26 2,69 2,99 3,17 3,26 3,47 

Std. 

Deviation 

1,20

4 

1,28

2 

1,17

4 

1,09

7 

1,04

9 
,973 ,912 

 

Statistics 

 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 

N Valid 70 70 70 70 70 70 70 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,56 3,23 3,13 3,30 3,24 3,17 3,44 

Std. Deviation ,810 1,194 1,307 1,232 1,185 1,239 1,175 

 

Statistics 

 Y22 Y23 Y24 Y25 

N Valid 70 70 70 70 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3,31 3,54 3,44 3,69 

Std. Deviation 1,234 1,259 1,058 1,097 

 

 

 

 

 

 

 



Statistics 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

N Valid 

70 70 70 70 70 70 70 

Missi

ng 
0 0 0 0 0 0 0 

Mean 
2,87 3,27 3,37 3,59 3,64 3,34 3,43 

Std. Deviation 

1,605 1,166 ,981 1,070 1,022 1,089 1,211 

 

Statistics 

 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 

N Vali

d 
70 70 70 70 70 70 70 

Miss

ing 
0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,64 3,26 2,69 2,99 3,17 3,26 3,47 

Std. 

Deviation 

1,20

4 

1,28

2 

1,17

4 

1,09

7 

1,04

9 
,973 ,912 

 

Statistics 

 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 

N Valid 70 70 70 70 70 70 70 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,56 3,23 3,13 3,30 3,24 3,17 3,44 

Std. Deviation ,810 1,194 1,307 1,232 1,185 1,239 1,175 

 

Statistics 

 Y22 Y23 Y24 Y25 

N Valid 70 70 70 70 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3,31 3,54 3,44 3,69 

Std. Deviation 1,234 1,259 1,058 1,097 

 

 
 

 



 

  

 

 بيرسون  االرتباط معامل
 
 

 ط بيرسون بين االبداع والمسؤولية االجتماعيةامعامل االرتب

 المسؤولية ب اجتماعي ب بيئي ب اقتصادي االبداع 

 Pearson Correlation 1 **,764 **,730 **,610 **,814 االبداع

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 70 70 70 70 70 

 Pearson Correlation **,764 1 **,740 **,616 **,912 ب اقتصادي

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 70 70 70 70 70 

 Pearson Correlation **,730 **,740 1 **,461 **,842 ب بيئي

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 70 70 70 70 70 

 Pearson Correlation **,610 **,616 **,461 1 **,821 اجتماعيب 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 70 70 70 70 70 

 Pearson Correlation **,814 **,912 **,842 **,821 1 المسؤولية

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 70 70 70 70 70 
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