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  :ملخص

عرف على عالقة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بالتنمية املستدامة من خالل دراسة ميدانية على مجموعة من تهدف دراستنا إلى الت

املؤسسات في والية معسكر. تعتبر التنمية املستدامة في الوقت الحالي تحدي أمام مسيري املؤسسات في ظل التوجه نحو االقتصاد 

 اعلة في املجتمع بما فيها الدولة.األخضر، فهي مطالبة بمراعاة مصالح األطراف الف

كشفت الدراسة عن انعدام العالقة بين املؤسسة والتنمية املستدامة، فاملؤسسات تحترم وتطبق القوانين والتشريعات ، إال أنهاال 

هداف اإلستراتيجية فالتنمية املستدامة ال تمثل محور في  األ . تهتم بمسؤوليتها اتجاه األطراف ذات املصلحة من ناحية إشباع رغباتهم

 للمؤسسة أو حتى ضمن تطلعاتها املستقبلية.

 التنمية املستدامة، املؤ.ص.م، األطراف ذات املصلحة، أنماط التسيير،أبعاد التنمية الكلمات املفتاحية: 

Résumé:  
L’objectif de notre étude est d’identifier la relation entre les petites et moyennes 

entreprises et le développement durable à travers l’étude appliquée sur un ensemble 

d’entreprises activant au niveau de la wilaya de Mascara. Le développement durable est, 

en ces temps, considéré comme un défi lancé au managers d’entreprise compte tenu de 

la tendance à l' économie verte, elles sont tenues de prendre en considération les intérêts 

des acteurs de la société, y compris l'Etat. 

 L'étude a permis de constater l'absence de la  relation entre l’entreprise et le 

développement durable,  les entreprises respectent et appliquent les lois et les 

règlements, mais elles ne tiennent pas compte de la responsabilité envers les parties 

prenantes en terme de satisfaction de leurs préférences. Le développement durable n’est 

pas au centre des objectifs  stratégiques de l'organisation et même de leurs aspirations 

Mots clés  : petites et moyennes entreprises, le développement durable, les parties 

prenantes, l'Etat, la responsabilité sociale 
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 ق التنمية املستدامةاملؤسسات ا لصغيرة واملتوسطة و تحقي

 -بين حتمية األداء وتطلعات املستقبل -

  

 تمهيد: 

تمثل التنمية املستدامة العملية التي تسمح بتلبية حاجيات ومتطلبات األجيال الحاضرة دون اإلخالل بقدرة األجيال 

ذلك بضمان املستقبلية، أي أنها تسعى إلى تحقيق التكافؤ املتصل الذي يضمن إتاحة الفرص الحالية لألجيال القادمة و 

ترتكز فلسفة التنمية املستدامة على حقيقة هامة، مفادها أن  ثبات رأس املال البشري أو الزيادة املستمرة عبر الزمن.

 .االهتمام بالبيئة هو األساس الصلب للتنمية بجميع جوانبها

تحقيق التنمية املستدامة في يعتبر قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من القطاعات الفعالة والتي تلعب دور كبير في 

الوقت الحالي، وذلك من خالل الدور الذي تلعبه في الجانب االقتصادي واالجتماعي. تتميز املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

بمرونتها وديناميكيتها مما يسمح لها باالستجابة ملتطلبات السوق وكذا التأقلم مع الخصوصية الجهوية واملحلية لعناصر 

مكن للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة أن تتكيف بسرعة مع األوضاع االقتصادية واالجتماعية بالنظر إلى سرعة اإلنتاج. ي

اإلعالم وسهولة انتشار املعلومة فيها، كما يمكنها االستفادة من نتائج البحث العلمي بالنظر إلى صغر حجمها وإمكانية 

يرة واملتوسطة في ظل محيط متغير يضم مجموعة من العناصر تأقلمها مع التغيرات االقتصادية. تعمل املؤسسات الصغ

 واملتمثلة في:

 الدولة، بمختلف القوانين والتشريعات وكذا املبادرات واإلعانات.  -

 الصغيرة واملتوسطةسسات األطراف املتعامل معها وهي تعبر عن اإلطراف ذات املصلحة مع املؤ  -

سات الصغيرة واملتوسطة في تحقيق التنمية املستدامة من خالل عالقتها تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إبراز دور املؤس

 مع محيطها، ومن ثم التعرف على قدرتها في تبني أبعاد التنمية املستدامة من خالل أنماط تسييرها.

 ما مدى مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تحقيقبناءا على هذا يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية: 

 التنمية املستدامة؟

 لإلجابة على هذه اإلشكالية سنحاول التطرق إلى العناصر التالية:

 مدخل نظري للتنمية املستدامة -1

 واقع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  في الجزائر وعالقتها بالتنمية املستدامة -2

 دراسة ميدانية حول عالقة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في التنمية املستدامة. -3

 مدخل نظري للتنمية املستدامةال: أو 

سعت العديد من الدول إىل تبين مصطلح التنمية املستدامة من خالل الربط بني عنصرين هامني البيئة والنمو االقتصادي. 
اليت أكدت على  1987اكتسب مصطلح التنمية املستدامة اهتماما كبريا خاصة بعد ظهور جلنة" مستقبلنا املشرتك" يف 

 .Gro Harlem Brundtlandلرمسي هلذا املصطلح من قبل رئيسة وزراء النرويج االستخدام ا
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( بأنها: "ذلك النشاط 1957) جويلية  Edward Barbierعرفها  مفهوم التنمية املستدامة:. 1 -1

االقتصادي الذي يؤدي إلى االرتقاء بالرفاهية االجتماعية بأكبر قدر من الحرص على املوارد الطبيعية املتاحة 

فإن التنمية املستدامة هي: "  Webster(. و حسب قاموس 1قل قدر ممكن من األضرار واإلساءة إلى البيئة" )وأ

 (.2تلك التنمية التي تستخدم املوارد الطبيعية دون أن تسمح باستنزافها أو تدميرها جزئيا أو كليا" )

يئة عن طريق إيجاد وسيلة إلحداث تعرف أيضا عل أنها محاولة الحد من التعارض الذي يؤدي إلى تدهور الب

(، بمعنى عدم االهتمام فقط باالقتصاد لحل املشاكل املختلفة وانما الربط 3التكامل ما بين البيئة واالقتصاد )

بين العنصرين، تعتبر أيضا عملية تغيير يتحقق من خاللها االستغالل املتساوي للموارد وتوجيه االستثمارات 

ؤسساتية للقدرة على االستفادة منها في الوضع الحالي واملستقبلي للوفاء باالحتياجات وإحداث تغييرات تقنية وم

 (، وهذا ما يعنى بقيام التنمية.4املختلفة للفرد )

(،وحسب مؤتمر قمة األرض سنة 5كما أنها تعتبر مجموعة من السياسات واألنشطة املوجهة نحو املستقبل )

ة إنجاز الحق في التنمية بشكل يحقق الحاجات التنموية والبيئية ألجيال فإن التنمية املستدامة هي "ضرور  1993

  (تتكون من:7تعرف بأنها عملية متعددة األبعاد ) ( .6الحاضر واملستقبل")

 

 
 

ز على مما سبق نجد أن: التنمية املستدامة مصطلح شامل مقارنة مع مفهوم التنمية بصفة عامة والذي يرتك

النمو االقتصادي والتنمية، فالتنمية املستدامة تتجاوز كل هذه الحدود لتشمل مختلف املجاالت االجتماعية 

،االقتصادية، البيئية ،التكنولوجية وحتى السياسية وتتداخل فيما بينها لتحقق وضع تنموي مستدام. وهي 

 ( إلى:8تهدف )
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ظهرت مجموعة من املبادرات واملؤتمرات الدولية التي مهدت الطريق  التطور التاريخي للتنمية املستدامة:. 2

 ( ونذكر منها على سبيل املثال ال على سبيل الحصر: 9أمام التنمية املستدامة للظهور)

 اآلراء حول التنمية املستدامة املنظمة، الهيئة واملؤتمرات السنة

 لطبيعي لألجيال املقبلة.نقل رأسمال ا اللجنة الكندية للمحافظة على البيئة 1915

الحفاظ على الطبيعة واالستعمال العقالني للموارد  املؤتمر الدولي للمحافظة على الطبيعة بباريس 1923

 املتاحة.

التحذير من الخطر الناجم عن التطور االقتصادي  مؤتمر روما "كفى من النمو" 1960

 والنمو الديمغرافي وانتهاك املوارد الطبيعية.

 انبثاق مفهوم التنمية املالئمة للبيئة. ؤتمر "ستوكهولم"م 1972

 حماية الطبيعة والحفاظ على التنوع البيئي. WWFاملنظمة العاملية للمجتمعات الطبيعية  1980

 وجوب االهتمام باالقتصاد والبيئة بطريقة متساوية. املؤتمر الدولي حول البيئة واالقتصاد 1984

مية والبيئة تقرير اللجنة الدولية للتن 1987

Brundtland 

إصدار تقرير "مستقبلنا املشترك" وبروز مفهوم التنمية 

 املستدامة.

جاءت بعد ترسيخ مصطلح التنمية املستدامة لدى عامة  "قمة األرض" بالبرازيل. 1992

 ".21الناس، وانبثقت عنها "أجندة 

 دوث االحتباس الحراري.تخفيض الغازات املتسببة في ح "Kyotoبروتوكول كيوتو " 1997

 ضرورة الحفاظ على املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي. "قمة جوهانسبورغ" 2002

 مكافحة ظاهرة االحتباس الحراري. قمة "كوبنهاغن" 2009

إن التنمية املستدامة في املؤسسات الصغيرة التنمية املستدامة رهان املؤسسات الصغيرة واملتوسطة: .3

عتبر أحد الوسائل التي تسمح لها بإعادة تحديد إستراتيجيتها الطويلة املدى ولتحسين تنافسيتها على واملتوسطة ت

املدى القصير واملتوسط. على هذا األساس يصبح تطبيق التنمية املستدامة في املؤسسة أحد الخيارات التي 

املجتمع من جهة أخرى  كالتالي تكسب املؤسسة مميزات لتحقيق أهدافها ، من جهة و تحقيق رغبات األفراد و 

(10:)  
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فعملية تبني التنمية املستدامة في املؤسسة يسمح لها بالدخول في سيرورة التحسين املستمر ألنشطتها وكذا 

املحافظة على بقائها واستمرارها في ظل محيط تنافس ي ، وهي بهذا تسعى إلى تحقيق التكامل بين إستراتيجية 

 يجية محيطها االقتصادية، االجتماعية والبيئية.تطورها ونموها و إسترات

يعتمد تطبيق التنمية املستدامة في .آليات تطبيق التنمية املستدامة في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة: 4

 (:11املؤ.ص.م على العديد من اآلليات نذكر منها )

 املبادرات العاملية من طرف الحكومات والجمعيات املتخصصة -

 عايير واملواصفات القياسية في تقديم الخدمة أو املنتجإلزام تبني امل  -

 دور الدولة من خالل التشريعات والقوانين التي تلزم تبني التنمية املستدامة من قبل هذه املؤسسات. -

 التزام األطراف املعنية باحترام أبعاد التنمية املستدامة. -

 ية املستدامة في الجزائرا بالتنمواقع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وعالقتهثانيا: 

مر نمو املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر ، بعدة مراحل ارتبطت بتطور املسار القانوني من خالل تهيئة 

 (12األرضية القانونية إلنشائها و كذا توضيح سبل ترقيتها وتطويرها )

 

من دول العالم إلى التأقلم مع التغيرات  الجزائر كغيرها سعت.واقع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر: 1

االقتصادية  العاملية من خالل االهتمام بقطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على اعتباره أحد األساليب للنهوض 



 

 

 ق التنمية املستدامةاملؤسسات ا لصغيرة واملتوسطة و تحقي
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باالقتصاد الوطني، وعليه فقد تبنت الدولة الجزائرية العديد من البرامج لتطويره وتنميته. يمكن تلخيص مراحل نمو  

 ؤسسات الصغيرة واملتوسطة في أربعة مراحل أساسية وهي موضحة كالتالي:قطاع امل

نظرا لالهتمام بقطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة واعتباره رافد من روافد التنمية، فقد عرف هذا األخير تطورا 

 (13بشكل ملحوظ وهذا ما يترجمه النمو املتزايد في عدد املؤسسات الصغير واملتوسطة )

 

يبرز دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد من  انة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد الجزائري:مك. 2

 (:14خالل مساهمتها في تحريك املؤشرات االقتصادية الكلية.  ويظهر هذا من خالل األشكال التالية )
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 طة بالتنمية املستدامة في الجزائردراسة ميدانية لعالقة املؤسسات الصغيرة واملتوس ثالثا:

حاولنا ربط أبعاد التنمية املستدامة مع نشاط املؤسسات الصغيرة واملتوسطة العاملة بالجزائر ملعرفة مدى 

 مساهمة هذا النوع من املؤسسات في احترام معايير ومبادئ التنمية املستدامة.

 منهجية الدراسة:.1

تبانة كأداة أساسية ملعالجة هذا املوضوع خاصة وأنها مالئمة مع تم استخدام االستصميم االستمارة: 1.1

يتمثل في أهم املعلومات املتعلقة باملؤسسة، منها ما هو الجزء األول: تم تقسيمها إلى جزئين.  دراستنا بحيث

 20خاص باملبحوثين كاملستوى الوظيفي)املدير، مساعد املدير، املسير، أخرى(، الجنس)ذكر، أنثى(، السن)من 

 10إلى  5سنوت، من  5سنة(، الخبرة )أقل من  51سنة، أكثر من  50إلى  41سنة، من  40إلى  31سنة، من  30إلى 

سنة( واملؤهل الدراس ي)ابتدائي، متوسط، ثانوي وجامعي(، أما  15سنة، أكثر من  15سنة إلى  11سنوات، من 

(، تاريخ Sarl ,Eurl, Spa, SNCقانوني)املعلومات الخاصة باملؤسسة فتتمثل في اسم املؤسسة، شكلها ال

إلى يومنا هذا(، قطاع  2001، من سنة 2000سنة إلى  1982، من 1981إلى  1932تأسيسها)من سنة 

 49إلى  10عمال، من  9إلى  1نشاطها)تجاري، صناعي، خدماتي والبناء واألشغال العمومية(، عدد عمالها )من 

 مة، خاصة، مختلطة(. عامل( وملكيتها)عا 250إلى  50عامل، من 
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 ينقسم بدوره إلى ثالثة محاور كالتالي: الجزء الثاني:  

عدد  املحور 

 األسئلة

 13 املحور األول: دور الدولة واملبادرات واالعانات في حث املؤسسة على إدماج أبعاد التنمية املستدامة

 3 دور الدولة في حث املؤسسة على إدماج أبعاد التنمية املستدامة

 10 رات وإعانات حث املؤسسة على إدماج أبعاد التنمية املستدامةمباد

 32 املحور الثاني: التعرف على األطراف ذات املصلحة للمسؤولية االجتماعية إلدماج أبعاد التنمية املستدامة

 7 التعرف على متطلبات الزبائن وإشباع رغباتهم

 9 التعرف على متطلبات العمال وإشباع رغباتهم

 4 ة العالقة مع املوردينطبيع

 5 التعرف على متطلبات البيئة وإشباع رغباتها

 3 التعرف على متطلبات املساهمين وإشباع رغباتهم

 4 التعرف على متطلبات املجتمع وإشباع رغباته

 14 املحور الثالث: التطابق بين استراتيجية املؤسسة وأنماط تسييرها مع أبعاد التنمية املستدامة

 8 ابق بين استراتيجية املؤسسة وأبعاد التنمية املستدامةالتط

 6 التطابق ما بين أنماط تسيير املؤسسة وأبعاد التنمية املستدامة

 59 املجموع

حاولنا من خالل هذه الدراسة اشتقاق عدد من املتغيرات الوسيطية التي تبين العالقة ما متغيرات الدراسة: 2.1 

نمية املستدامة ، وذلك للكشف على مدى اعتماد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على بين املؤسسة وتحقيقها للت

التشريعات والقوانين التي تنص عليها الدولة في مجال التنمية، عالقة املؤسسة مع أطرافها، باإلضافة إلى 

ما يبينه الشكل اعتمادها على استراتيجية وأنماط تسيير فعالة للمساهمة في تحقيق التنمية املستدامة وهذا 

 النموذج املوالي:

 

تم اختيارنا ملجتمع وعينة الدراسة بطريقة عشوائية، حيث يتكون من عينة لبعض مجتمع وعينة الدراسة: . 2

مؤسسات لم تعد ورقة  05مؤسسة ، أين تم الغاء  45من أصل  40املؤ.ص.م لوالية معسكر حجمها 

 االستبيان.

 النسبة العدد طبيعة االستبيان

 100% 45 دد االستبيانات املوزعةع

 11,11% 5 عدد االستبيانات الغير مسترجعة

 88,89% 40 عدد االستبيانات الصالحة
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بما أن االختيار الجيد للعينة ينعكس ايجابيا على صحة نتائج البحث، فكان اختيارنا للعينة مبني على أساس 

لتأكيد على األفراد الذين تكون لديهم املعرفة الدائمة بما اخذ الفئة التي لها عالقة مباشرة باملوضوع، فقد تم ا

يحدث في املؤسسة. ونظرا لنوعية املوضوع املعالج فقد كان لزاما علينا أن تكون العينة غير احتمالية ، فتمثلت 

 .في مجموعة من مديري املؤسسات أو مساعديهم أو اإلطارات، ذلك من خالل اإلجابة على استمارة االستبيان
اعتمادنا على االستبيان كوسيلة أساسية لبلوغ أهداف البحث املحددة مسبقا، وملعالجة  . األدوات املستعملة:3

 Statistical package)"الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية" 22spssبيانات االستمارة قمنا باستخدام برنامج

for social sciences) مج الجاهزة في مجال معالجة البيانات احصائيا، كما ، الذي يعتبر من أهم وأشهر حزم البرا

تم االستعانة ببعض األدوات اإلحصائية التالية: التكرارات، النسب املئوية، اختبار التوزيع الطبيعي، اختبار ألفا 

، باإلضافة إلى استخدام برنامج Kolmogorov-Smirnovو اختبار    ACPكرون باخ، التحليل إلى مركبات أساسية

Excel .في ترجمة بعض اإلحصائيات إلى جداول إحصائية وأشكال بيانية 

 .تحليل نتائج الدراسة:4

 كانت كالتالي  النتائج الوصفية:  1.4

 
ري املؤسسات أما نسبة مدي %35شملت العينة 

فتعلقت بمختلف اإلطارات من رؤساء  45%

 املصالح،املحاسبين ومراقبي التسيير.

 

 

ى االستبانة لوحظ أن التوزيع من خالل اإلجابة عل

سنوات 10-5النسبي األكبر لذوي الخبرة كان ما بين 

 .%37.5بنسبة 

 

 

 

 النسبة املئوية التكرارات املستوى الوظيفي
 املدير

 مساعد املدير
 املسري
 أخرى

14 
2 
6 

18 

35% 
5% 
15% 
45% 

 %100 40 اجملموع

 النسبة املئوية التكرارات الخبرة

 سنوات 5أقل من 

 سنوات 10الى  5من 

 سنة 15الى 11من 

 سنة 15أكثر من 

10 

15 

7 

8 

%25 

%37.5 

%17.5 

%20 

 100 40 املجموع
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يبين الجدول السابق أن غالبية أفراد عينة الدراسة  

تليها  ،%50 ية بنسبة تقدر بيحملون شهادات جامع

باإلضافة إلى  ،%30 نسبة حاملي درجة ثانوي بنسبة

وجود عدد قليل من األفراد الذين يحملون درجة 

 .%20 متوسط بنسبة

من خالل الجداول السابقة واملتعلقة بالتحليل الوصفي للعينة ،نالحظ أن مجمل أفراد العينة هم  تحليل:

 رتهم متوسطة وتكونهم األكاديمي، إال أنها في مجملها مؤسسات فتية.إطارات باملؤسسات املعنية، خب

 :تم استخدام طريقة ألفا كرون باخ لقياس ثبات االستبانة من أجل تحديد مدى  اختبار صدق أداة الدراسة

أن  للمجال الكلي، فتشير هذه القيمة إلى %90أي ما يعادل  0.90االتساق الداخلي لفقرات االستبيان الذي بلغ 

 االستبانة تتمتع بدرجة ثبات جيدة ومناسبة وتفي بأغراض الدراسة. وهذا ما يوضحه الجدول املوالي:

 التحليل اإلحصائي:2.4

 لتاليتين:نقوم بطرح الفرضيتين ا .Normal distribution testاختبار التوزيع الطبيعي:  

 H0.هذه الدراسة ال تتبع التوزيع الطبيعي : 

H1.الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي : 

وأن القيمة  0.447إلى  0,175الخاصة بأسئلة االستبيان تتراوح ما بين  Kolmogorov-Smirnovتبين لنا أن قيمة 

أي أن هذا  5%، الذي يعادل 0,05وهي قيم أقل من مستوى املعنوية  0,003و 0,000اإلحصائية تتراوح ما بين 

 النموذج يتبع التوزيع الطبيعي ،وهذا يؤدي إلى رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة.

التحليل إلى مركبات أساسيةACP :باعتبار أنه من بين شروط استخدام التحليل العاملي  Analyse 

Factorielle أسلوب من بين األساليب االحصائية التي تهدف إلى  هو اتباع املتغيرات للتوزيع الطبيعي وذلك لكونه

فإننا قمنا بانتهاج هذه الطريقة من  (، 11التقليل والتقليص من حجم املتغيرات لتصبح في شكل متغير واحد)

 Analyse enاستعمالنا للتحليل االحصائي املتعدد األبعاد واملتمثل في طريقة التحليل باملركبات األساسية  خالل

Composantes Principale   تعتبر من أهم الطرق الخاصة بالتحليل العاملي وأكثرها دقة وشيوعا في "التي

االستخدام وأهم ما يميزها أنه كل عامل يستخلص أقص ى تباين ممكن ويؤدي إلى أقل قدر من البواقي كما أن 

 (.12")املصفوفة االرتباطية تختزل إلى أقل عدد من العوامل املتعددة

املستوى 

 التعليمي

 النسبة املئوية التكرارات

 متوسط

 ثانوي 

 جامعي

8 

12 

20 

%20 

%30 

%50 

 100% 40 املجموع

 Alpha Cronbach   معامل الفا كرون باخ اإلحصائيات املوثوقية

59 0.90 
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 انطالقا من أن متغيرات الدراسة تتبع توزيع طبيعي فكان لزاما علينا اتخاذ نموذج اختبار  الفرضيات:اختبار

Kolmogorov-Smirnov .لقبول الفرضيات أو نفيها 

تسعى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في إدماجها ألبعاد التنمية املستدامة من خالل برامج الفرضية الرئيسية: 

إشباع رغبات األطراف ذات املصلحة وفقا ملجموعة من أنماط التسيير تمكنها من تحقيق  ومبادرات الدولة إلى

 : فرضيات فرعية وهي 3يمكن عرض هذه الفرضية في استراتيجيتها. 

تعتمد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في إدماجها ألبعاد التنمية املستدامة على برامج  الفرضية الفرعية األولى:

 ولة.ومبادرات من الد

 :بالنسبة لدور الدولة 

 H0.ال يعتمد إدماج أبعاد التنمية املستدامة في املؤسسة على تدخل الدولة : 

  H1.تساهم الدولة بشكل كبير في إدماج أبعاد التنمية املستدامة في املؤسسة : 

 :بالنسبة لدور املبادرات واإلعانات 

H0ستدامة على املبادرات.: ال تعتمد املؤسسة إلدماجها أبعاد التنمية امل 

H1.يلزم للمؤسسة القيام بمبادرات إلدماج ألبعاد التنمية املستدامة : 

تسعى املؤسسة إلى إرضاء وإشباع رغبات األطراف ذات املصلحة إلدماجها ألبعاد الفرضية الفرعية الثاني: 

 التنمية املستدامة.

H0ال تقوم املؤسسة بإشباع رغبات األطراف ذات املصلحة :. 

H1.تقوم املؤسسة بتحقيق الرضا لألطراف ذات املصلحة : 

تسهر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على تجانس استراتيجياتها وأنماط تسييرها مع  الفرضية الفرعية الثالثة:

 أبعاد التنمية املستدامة.

.بالنسبة لتطابق استراتيجية املؤسسة مع أبعاد التنمية املستدامة 

H0.ال تسعى املؤسسة على إدماج أبعاد التنمية املستدامة ضمن استراتيجياتها : 

H1.تعمل املؤسسة على إدماج أبعاد التنمية املستدامة ضمن استراتيجياتها : 

.بالنسبة لتطابق أنماط تسيير املؤسسة مع أبعاد التنمية املستدامة 

H0لى التجانس مع أبعاد التنمية املستدامة.: ال تسمح أنماط التسيير املعتمدة من طرف املؤسسة ع 

H1.تسمح أنماط تسيير املؤسسة على إدماج أبعاد التنمية املستدامة : 
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 للفرضية الفرعية األولى الخاصة بدور الدولة. Kolmogorov-Smirnovاختبار  

 مستوى الداللة املؤشرات البيان

  40 حجم العينة

 

 

يوجد داللة 

 احصائية

 0,000 ياملتوسط الحساب

 1,000 االنحراف املعياري 

 0,182 الفروقات املطلقة

 0,116 الفروقات االيجابية

 -0,182 الفروقات السلبية

 Kolmogorov-Smirnov 0,182ل z  قيمة

 0,002 القيمة االحصائية

عند  0,182ب  Kolmogorov-Smirnovل zتقدر  %95من الجدول السابق فإنه عند مستوى الثقة التحليل: 

الذي يعني رفض  ،%5أي ما يعادله ( α=0,05وهي أقل من مستوى حد املعنوية  ) 0,002القيمة اإلحصائية 

فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة، أي أن الدولة تكتسب دورا فعاال من خالل القوانين والتشريعات إلدماج 

 أبعاد التنمية املستدامة في املؤسسات مجتمع الدراسة. 

 للفرضية الفرعية األولى الخاصة بدور املبادرات واإلعانات. Kolmogorov-Smirnovتبار اخ

 مستوى الداللة  املؤشرات البيان

  40 حجم العينة

 

 

ال يوجد داللة 

 إحصائية

 0,000 املتوسط الحسابي

 1,000 االنحراف املعياري 

 0,110 الفروقات املطلقة

 0,110 الفروقات االيجابية

 -0,084 فروقات السلبيةال

 Kolmogorov-Smirnov 0,110ل z قيمة

 0,200 القيمة االحصائية

 Kolmogorov-Smirnovل z  تكون قيمة %95يتضح من خالل الجدول السابق أنه عند مستوى الثقة  التحليل:

، الذي يعني %5يعادله ( أي ما α=0,05وهي أكبر من مستوى حد املعنوية  ) 0,200عند القيمة اإلحصائية  0,110

قبول فرضية العدم ورفض الفرضية البديلة، وهذا يدل على أن املؤسسات التي تمثل مجتمع الدراسة ال تعتمد 

على مختلف املبادرات التي تكون إما طوعية أو من قبل هيئات متخصصة إلدماج أبعاد التنمية املستدامة في 

 قراراتها.

 ية الفرعية الثانية الخاصة بمتطلبات الزبائن.للفرض Kolmogorov-Smirnovاختبار 

 مستوى الداللة املؤشرات البيان
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  40 حجم العينة

 

 ال يوجد داللة احصائية

 0,000 املتوسط الحسابي

 1,000 االنحراف املعياري 

 0,083 الفروقات املطلقة

 0,062 الفروقات االيجابية

 -0,083 الفروقات السلبية

 Kolmogorov-Smirnov 0,083ل z  قيمة

 0,200 القيمة االحصائية

 Kolmogorov-Smirnovل z  تبلغ قيمة %95نالحظ من خالل الجدول السابق أنه عند مستوى الثقة التحليل: 

ــــ  ، الذي %5( أي ما يعادله α=0,05وهي أكبر من مستوى حد املعنوية  ) 0,200عند القيمة اإلحصائية  0,083بـ

لى قبول فرضية العدم ورفض الفرضية البديلة، أي أن املؤسسات ال تقوم بإشباع رغبات زبائنها يؤدي بدوره إ

 والتعرف عليهم إلدماجها للتنمية املستدامة.

 للفرضية الفرعية الثانية الخاصة بمتطلبات العمال. Kolmogorov-Smirnovاختبار 

 مستوى الداللة املؤشرات البيان

  40 حجم العينة

 

داللة  ال يوجد

 احصائية

 0,000 املتوسط الحسابي

 1,000 االنحراف املعياري 

 0,125 الفروقات املطلقة

 0,091 الفروقات االيجابية

 -0,125 الفروقات السلبية

 Kolmogorov-Smirnov 0,125ل z  قيمة

 0,118 القيمة االحصائية

ب  Kolmogorov-Smirnovل z  تبلغ قيمة %95ثقة نرى من خالل الجدول السابق أنه عند مستوى الالتحليل: 

 ،%5أي ما يعادله ( α=0,05وهي أكبر من مستوى حد املعنوية  ) 0,118عند القيمة االحصائية البالغة   0,125

الذي يؤدي بدوره إلى قبول فرضية العدم ورفض الفرضية البديلة، أي أن املؤسسات محل الدراسة ال تقوم 

 وعدم منحهم كافة الحقوق التي يتمتعون بها.بإشباع رغبات عمالها 

 طبيعة العالقة مع املوردين.للفرضية الفرعية الثانية الخاصة  Kolmogorov-Smirnovاختبار 

 مستوى الداللة املؤشرات البيان

  40 حجم العينة

 

يوجد داللة 

 احصائية

 0,000 املتوسط الحسابي

 1,000 االنحراف املعياري 

 0,199 طلقةالفروقات امل

 0,199 الفروقات االيجابية
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 -0,089 الفروقات السلبية 

 Kolmogorov-Smirnov 0,199ل z  قيمة

 0,000 القيمة االحصائية

ــ  Kolmogorov-Smirnovل zتقدر  %95من خالل الجدول السابق نالحظ أنه عند مستوى الثقة التحليل:  ــــ بــ

مما يلزم  ،%5أي ما يعادله ( α=0,05)وهي أقل من مستوى حد املعنوية   0,000عند القيمة االحصائية  0,199

رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة، يعني وجود عالقة قوية ما بين املؤسسة ومورديها من ناحية توطيد 

 عالقاتها معهم من خالل منحهم مختلف حقوقهم.

 .متطلبات البيئةب ة الخاصةللفرضية الفرعية الثاني Kolmogorov-Smirnovاختبار 

 مستوى الداللة املؤشرات البيان

  40 حجم العينة

 

 

 يوجد داللة احصائية

 0,000 املتوسط الحسابي

 1,000 االنحراف املعياري 

 0,149 الفروقات املطلقة

 0,149 الفروقات االيجابية

 -0,108 الفروقات السلبية

 Kolmogorov-Smirnov 0,149ل z  قيمة

 0,026 القيمة االحصائية

ب  Kolmogorov-Smirnovل zتقدر  %95من خالل الجدول السابق نالحظ أنه عند مستوى الثقة التحليل: 

، مما يلزم %5أي ما يعادله  (α=0,05)وهي أقل من مستوى حد املعنوية   0,026عند القيمة اإلحصائية   0,149

ما يعني ان املؤسسات محل الدراسة تساهم في تحقيق متطلبات رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة، م

 البيئة. 

 للفرضية الفرعية الثانية الخاصة بمتطلبات املساهمين. Kolmogorov-Smirnovاختبار 

 

 

 

 

 

ــــ  Kolmogorov-Smirnovل zتقدر  %95من خالل الجدول السابق نالحظ أنه عند مستوى الثقة التحليل:  بــ

، مما يلزم %5( أي ما يعادله α=0,05أقل من مستوى حد املعنوية  ) وهي 0,001عند القيمة اإلحصائية  0,187

 مستوى الداللة املؤشرات البيان

  40 حجم العينة

 

 إحصائيةيوجد داللة 

 0,000 املتوسط الحسابي

 1,000 االنحراف املعياري 

 0,187 الفروقات املطلقة

 0,187 الفروقات االيجابية

 -0,139 الفروقات السلبية

 Kolmogorov-Smirnov 0,187ل z  قيمة
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أي أن املؤسسات محل الدراسة تقوم باملشاركة بطريقة فعالة  في  رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة،

 رغبات مساهميها والتركيز على منحهم جميع حقوقهم. إشباع

 لثانية الخاصة بمتطلبات املجتمع.للفرضية الفرعية ا Kolmogorov-Smirnovاختبار 

 مستوى الداللة املؤشرات البيان

  40 حجم العينة

 

 

 إحصائيةال يوجد داللة 

 0,000 املتوسط الحسابي

 1,000 االنحراف املعياري 

 0.138 الفروقات املطلقة

 0.138 الفروقات االيجابية

 -0.085 الفروقات السلبية

 Kolmogorov-Smirnov 0.138ل z  قيمة

 0.054 القيمة االحصائية

ــ  Kolmogorov-Smirnovل z  تبلغ قيمة %95من خالل الجدول السابق نجد أنه عند مستوى الثقة التحليل:  ــ بـــ

، %5( أي ما يعادله α=0,05وهي أكبر من مستوى حد املعنوية  ) 0.054عند القيمة االحصائية البالغة  0.138

بول فرضية العدم ورفض الفرضية البديلة، أي أن املؤسسات محل الدراسة ال تقوم الذي يؤدي بدوره إلى ق

بالتركيز على املجتمع و الحرص على عدم تحقيق متطلباته املختلفة ال دماج أبعاد التنمية املستدامة ومسايرة 

 األوضاع املختلفة.

 اتيجية املؤسسة.للفرضية الفرعية الثالثة الخاصة باستر  Kolmogorov-Smirnovاختبار 

 مستوى الداللة املؤشرات البيان

  40 حجم العينة

 

 

 ال يوجد داللة احصائية

 0,000 املتوسط الحسابي

 1,000 االنحراف املعياري 

 0,101 الفروقات املطلقة

 0,101 الفروقات االيجابية

 -0,093 الفروقات السلبية

 Kolmogorov-Smirnov 0,101ل z  قيمة

 0,200 ة االحصائيةالقيم

ــ  Kolmogorov-Smirnovل z  تبلغ قيمة %95من خالل الجدول السابق نجد أنه عند مستوى الثقة التحليل:  ـــ بــ

، %5( أي ما يعادله α=0,05وهي أكبر من مستوى حد املعنوية  ) 0,200عند القيمة اإلحصائية البالغة  0,101

تقوم بإدماج أبعاد فرضية البديلة، أي بمعنى أنه املؤسسات ال  وبالتالي يتم قبول فرضية العدم ورفض ال

 التنمية املستدامة ضمن استراتيجياتها.

 للفرضية الفرعية الثانية الخاصة بأنماط تسيير املؤسسة. Kolmogorov-Smirnovاختبار 

 مستوى الداللة املؤشرات البيان



 

 

 ق التنمية املستدامةاملؤسسات ا لصغيرة واملتوسطة و تحقي

 -بين حتمية األداء وتطلعات املستقبل -

  40 حجم العينة 

 

 

 ال يوجد داللة احصائية

 0,000 حسابياملتوسط ال

 1,000 االنحراف املعياري 

 0,087 الفروقات املطلقة

 0,069 الفروقات االيجابية

 -0,087 الفروقات السلبية

 Kolmogorov-Smirnov 0,087ل z  قيمة

 0,200 القيمة االحصائية

ــ  Kolmogorov-Smirnovل z  تبلغ قيمة %95من خالل الجدول السابق نجد أنه عند مستوى الثقة التحليل:  ــــ  بـــ

، %5( أي ما يعادله α=0,05وهي أكبر من مستوى حد املعنوية  ) 0,200عند القيمة اإلحصائية البالغة  0,087

تسمح أنماط تسييرها وهذا ما يلزم بقبول فرضية العدم ورفض الفرضية البديلة، أي بمعنى أنه املؤسسات ال 

 دامة.على التجانس مع أبعاد التنمية املست

 تفسير النتائج3.4

نجد أنه هناك عالقة النتائج الخاصة بدور الدولة واإلعانات في حث املؤسسة على إدماج أبعاد التنمية :

متينة ما بين املؤسسة والدولة وذلك من خالل احترام القوانين والتشريعات الخاصة باملجال البيئي واالجتماعي 

في جانب املبادرات واإلعانات نجد أن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  فيما يخص جانب التنمية املستدامة.أما

 بعيدة كل البعد عن انتهاجها للمبادرات الطوعية الخاصة بالتنمية املستدامة.

:من خالل  النتائج الخاصة بالتعرف على أطراف املصلحة إلدماج أبعاد التنمية املستدامة في املؤسسة

ن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تقوم بالتعرف واالهتمام على البعض من نتائج التحليل اإلحصائي نجد أ

 أطرافها مقارنة مع عدم االهتمام بالبعض اآلخر منهم.

فمن ناحية املوردين نجدها تقوم بتوطيد عالقاتها معهم وتعتبرهم طرفا فعاال في قراراتها وذلك من خالل االلتزام 

ضافة إلى تسديد مستحقاتها املالية وهذا ما يدل على أن املؤسسات بتحقيق ما هو متفق عليه اتجاههم، باإل 

 محل الدراسة تهتم بالجانب االقتصادي لها.

أما من ناحية البيئة نجد أن املؤسسات  تعتبرها من أهم األطراف ذات املصلحة التي تقوم بمراعاتها واالهتمام بها 

على املورد الطبيعي من خالل تطبيق القوانين وذلك من خالل اتخاذ مختلف التدابير الالزمة للحفاظ 

والتشريعات التي تهدف إال عدم املساس بها واضرارها، كما نجد البعض من املؤسسات يحمل مواصفات االدارة 

وهذا يوصلنا ملعرفة أن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة قادرة مستقبال على تبني مثل هذه  ISO 14000البيئية 

 املواصفات.

للمساهمين نجد أن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تعتبرهم كطرف فعال في ادارتها وذلك من ناحية  وبالنسبة

إشراكهم في قراراتها املختلفة ومنحهم جميع حقوقهم خاصة وأن البعض من املؤسسات محل الدراسة هي 

 مؤسسات ذات أسهم وهذا ما يؤكد على قبول املؤسسة بتوطيد عالقاتها مع مساهميها. 

ا بالنسبة لألطراف الذين ال تراعي املؤسسات الصغيرة واملتوسطة إشباع رغباتهم وتحقيق أهدافهم يتمثلون في أم

العمال من خالل عدم إعطائهم أهمية كبيرة فنجدها ال تقوم بتبني مختلف املعايير الخاصة باملسؤولية 
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مختلف الخدمات كالرعاية الصحية ، مقارنة باهتمامها نسبيا على تقديم ISO 26000االجتماعية كمعايير 

 والتكوين.

ومن ناحية الزبائن نجد أن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ال تركز على الجانب البيئي واالجتماعي في مراعاتها 

لعالقتها مع زبائنها بل تبقى تهتم فقط بالجانب املالي دون سواء، باإلضافة إلى عدم اشراكهم في ابداء آرائهم نحو 

 ISOملقدم لهم وعدم معالجة شكاويهم، وبالنسبة لجودة املنتج نجدها ال تراعي في منتجاتها معايير الجودة املنتج ا

 مقارنة مع وجود الجزء من املؤسسات التي تراعي هذا املعايير خاصة في قطاع البناء واألشغال العمومية . 9000

ط تسييرها مع أبعاد التنمية املستدامة:النتائج الخاصة بالتوافق ما بين استراتيجية املؤسسة وأنما 

نالحظ أنه من خالل نتائج التحليل أن املؤسسات محل الدراسة ليس لديها أي توافق مع استراتيجياتها وأنماط 

تسييره مع أبعاد التنمية، ألنها لديها رؤية محدودة وال تهتم إال بما هو حاضر وليس ما يجب تحقيقه على املدى 

لدور االجتماعي غائب لدى هذه املؤسسات فنجدها قد أخفقت في عدم تحقيقها للبعد األهم في البعيد وبما أن ا

 املؤسسة وبالتالي ال يوجد هناك استراتيجية تضعها ضمن أهدافها.

أما بالنسبة ألنماط التسيير الخاصة باملؤسسة فال نجد أي توافق مع أبعاد التنمية املستدامة خاصة وأن 

اسة ال تعتمد على أنظمة للمعلومات الفعالة التي تساعدها على القيام بأنشطتها املختلفة املؤسسات محل الدر 

باإلضافة إلى عدم اهتمامها بمبادئ التحسين املستمر الخاصة بالجانب البيئي وبالتالي عدم التعرف على أطرافها 

 الذين تربطهم عالقة معها.

 خالصة: 

استعمال االختبارات اإلحصائية أنه يتم تبني الفرضية الفرعية األولى توصلت للدراسة بعد اختبار الفرضيات  وب

و نفي الفرضيتين الثانية والثالثة وهذا يدل على أن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ال يمكنها املساهمة في تحقيق 

ما يمكن   التنمية املستدامة مادامت لم تحقق رغبات أطرافها ولم تنتهج لسياسة وإستراتيجية واضحة لذلك.

 استخالصه من النتائج املتوصل إليها هو: 

  وجود عالقة جيدة ما بين املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والدولة ذلك وأن املؤسسات تقوم بتطبيق

 القوانين والتشريعات الخاصة بالتنمية املستدامة.

 طوعية الخاصة بالتنمية نجد أن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بعيدة كل البعد عن انتهاجها للمبادرات ال

 املستدامة وإدماجها لألبعاد االقتصادية، االجتماعية والبيئية ضمن اهتماماتها.

 .غياب فلسفة تبني املسؤولية االجتماعية في املؤسسات محل الدراسة 

  تقوم املؤسسات عينة الدراسة بممارسة مسؤوليتها االجتماعية اتجاه البعض من أطرافها ولكن بنسبة

وهم املوردون، املساهمين والبيئة دون التعرف على باقي األطراف وإشباع رغباتهم، وخاصة إهمال متوسطة 

 الجانب املهم من األطراف وهو املجتمع.

 . إهمال العنصر األساس ي في املؤسسة أال وهو املورد البشري وعدم تحقيق رغباته 

 .النظر للزبون على أنه مصدر لتحقيق الربح ال غير 

 حل الدراسة لم تسارع بعد في تبني مختلف املعايير واملواصفات الخاصة بالتقييس كالجودة، املؤسسات م

 ومعايير املسائلة االجتماعية واملعايير البيئية.



 

 

 ق التنمية املستدامةاملؤسسات ا لصغيرة واملتوسطة و تحقي

 -بين حتمية األداء وتطلعات املستقبل -

   قيام املؤسسات محل الدراسة باالهتمام أساسا بالجانب االقتصادي بشكل كبير ويكون همها الوحيد هو

 تحصيل األموال وتحقيق أربح فقط.

 تماد بطريقة نسبية على االهتمام بعنصر البيئة وهذا ال يطبق على كافة املؤسسات بل الخاص االع

 باملؤسسات التي تمارس قطاع البناء واألشغال العمومية.

  ،عدم وجود أي توافق ما بين استراتيجيات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مع أبعاد التنمية املستدامة

 ا.بحكم وجود الرؤية املحدودة له

  ،عدم االعتماد على أنماط التسيير األكثر تطورا باإلضافة إلى عدم اعتمادها على أنظمة املعلومات الفعالة

 وهذا ما يدل على املؤسسات محل الدراسة مازالت بعيدة كل البعد عن التطورات التكنولوجية.

لم وانتهاج التنمية املستدامة عليه املؤسسات محل الدراسة ال يمكنها الوضع الحالي من مسايرة تطورات العا

 وذلك بحكم املشاكل والصعوبات التي الزالت تواجهها.
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