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 مقدمة

 ،التأثيرات املختلفة لألنشطة الصناعية على البيئةب الاهتمامفي الوقت الراهن  الضروري من أصبح 

خصوصا بعد الحالة املتأخرة من التدهور الذي وصلت إليه ألارض، فاالستغالل غير العقالني للموارد 

إلانسان والكائنات  سالمةوتعريض بعضها للنضوب باإلضافة إلى أشكال التلوث املختلفة أدت إلى تهديد 

أن تقوم الصناعية  سسةللمؤ في املقابل ال يمكن و ،ألاخرى وجعلت مستقبل ألاجيال القادمة غير مستقر

فعلى الرغم من أن قطاع  .باعتبارها مصدرا ملدخالتها ومكبا لنفاياتها ،بنشاطاتها دون أن تؤثر وتتأثر بالبيئة

وذلك بسبب  الصناعة يعد املحرك ألاساس ي القتصاديات الدول إال أنه أحد أكثر العناصر تهديدا للبيئة

في كيفية تقليص هذه التهديدات دون إلاضرار بالجانب ، لدى وجب التفكير أنماط إلانتاج املتبعة

 .هاألنه يعد من أهم عوامل استمرار  اتللمؤسس الاقتصادي

وبالخصوص بعد  ،يشكل نمط إلانتاج الصناعي التقليدي أحد ألاسباب الرئيسية للتدهور البيئي

التطورات التكنولوجية املتسارعة التي شهدها العالم منذ القرن املاض ي والتي عجلت في تراكم التأثيرات 

من أهمها مفهوم التنمية  ،ظهور مفاهيم تنموية جديدة نجم عنه هذا التدهور  .السلبية على البيئة

من  البيئة على والحفاظ البيئي الضرر  من بالحد إستراتيجيات كفيلة وضعضرورة  املستدامة والتي تشمل

 بينها إستراتيجية إلانتاج ألانظف. 

 ،يشير إلانتاج ألانظف إلى ضرورة إدماج ألابعاد الثالثة للتنمية املستدامة في العملية إلانتاجية

وبعدها وطوال دورة حياة املنتج من خالل اعتماد التكنولوجيات التي تراعي هذه ألابعاد وكل هذا  ،قبلها

بوجود إدارة بيئية تيهئ الوسط املناسب لتطبيقه. ولدعم تطبيق هذا املفهوم ظهرت العديد من املبادرات 

تحدة للبيئة والتي تبنت ملنظمات دولية مثل منظمة ألامم املتحدة للتنمية الصناعية وبـرنامج ألامم امل

 برامج عديدة من بينها برنامج املراكز الوطنية لإلنتاج ألانظف.

من فاملؤسسات الصناعية في وقتنا الراهن في محيط يتسم بالديناميكية وسرعة التغير،  تنشط

توجهت  واعتبار الجانب البيئي من بين أحدث مجاالت التنافس خالل تزايد الاهتمام باملشكالت البيئية

نحو تبني إستراتيجيات تأخذ البعد البيئي ضمن أولوياتها من أجل املحافظة على موقعها هذه املؤسسات 

  .التنافس ي وتطويره مما يساعدها على الاستمرار

رى بعض ألاطراف ذات املصلحة أن الامتثال للمستلزمات البيئية يعد عبأ إضافيا يزيد من ت

تنافسية للمنظهات والقطاع الصناعي ككل، ويصر البعض آلاخر على أن تكاليف إلانتاج ويضر بالقدرة ال

، من هنا تبرز املعايير البيئية هي آلية مفيدة لتحسين كفاءة إلانتاج والحد من التأثيرات السلبية على البيئة
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ظمات الحاجة إلى معرفة كيف يقودنا تبني تكنولوجيات إلانتاج ألانظف إلى زيادة القدرة التنافسية في من

 التساؤل الرئيس ي التالي:وبالتالي يمكن طرح  ألاعمال الحديثة.

ملصانع الحديد والصلب القدرة التنافسية  في تحسينإستراتيجية إلانتاج ألانظف  هل تساهم

 ؟ محل الدراسة

 التالية: الرئيسيةيمكن طرح التساؤالت الرئيسية من خالل هذه إلاشكالية 

  ؟محل الدراسة صانع املإلانتاج ألانظف في  إستراتيجيةب الدراسةتستعين املصانع محل  هل -1

 ؟تنافسية تمكنها من مواجهة املنافسين ةبقدر محل الدراسة صانع املهل تتمتع  -2

 ؟ التنافسيةفي تحسين قدرتها محل الدراسة ع صاناملب إلانتاج ألانظف تكنولوجياتيساهم تطبيق  كيف -3

 نموذج الدراسة:

ألاخذ في الاعتبار سابقة، وكذا  دراسات مراجعة ضوء في الدراسة هذه أنموذج ببناء الطالبة قامت

تحسين القدرة التنافسية في  في إستراتيجية إلانتاج ألانظف إظهار دور  إلى إشكالية الدراسة والتي تدور حول 

 :كاآلتي يكون  والذي املؤسسة الصناعية،

تطبيق خمس تكنولوجيات أساسية )املواد  وتقوم على إستراتيجية إلانتاج ألانظف هو : املستقل املتغير

 الانبعاثات(.وألاولية، استهالك الطاقة واملياه، التكنولوجيات والعمليات إلادارية، تعديل املنتج، النفايات 

املرونة، الوقت،  الجودة، أبعاد أساسية )التكلفة، خمسة إلى وتنقسم التنافسية القدرة هو : التابع املتغير

 ر(الابتكا

 : أنموذج الدراسة(01)شكل رقم 

 
 من إعداد الطالبة املصدر:

إستراتيجيةإلانتاج ألانظف

املواد ألاولية

استهالك الطاقة 
واملياه

التكنولوجيات 
والعمليات اإلدارية

تعديل املنتج

النفايات والانبعاثات

أبعاد القدرة التنافسية

لتكلفةا

الجودة

املرونة

الوقت

الابتكار

 عالقة تحسين



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة ــــــــــ

 

 ج

 

 : الدراسةفرضيات 

 مع منسجمة املشكلة في وردت التي التساؤالت على إلاجابة محاولة من الدراسة فرضيات تنطلق

 :ألاتي النحو على وهي ألانموذج ملتغيرات ومفسرة النظرية الطروحات

من خالل  املصانع محل الدراسة ييتم تطبيق إستراتيجية إلانتاج ألانظف فالرئيسية ألاولى:  الفرضية -1

 تطبيق تكنولوجياته.

يتم مراعاة الجوانب البيئية عند اختيار املواد ألاولية التي تدخل في العملية  الفرضية الفرعية ألاولى: -

 .املصانع محل الدراسةإلانتاجية في 

 يتميز بالرشد والعقالنية. املصانع محل الدراسةاستهالك املياه والطاقة في  الثانية:الفرضية الفرعية  -

في  املصانع محل الدراسة يتساهم التكنولوجيات والعمليات إلادارية ف الفرضية الفرعية الثالثة: -

 الحفاظ على املوارد البيئية مما يضمن حماية البيئة وإلانسان.

 تعد منتجات أنظف. املصانع محل الدراسةمنتجات  الفرضية الفرعية الرابعة: -

بطرق تضمن أقل  املصانع محل الدراسة ييتم التعامل مع النفايات ف الفرضية الفرعية الخامسة: -

 ألاضرار البيئية املمكنة.

 .بقدرة تنافسية تمكنها من مواجهة املنافسين املصانع محل الدراسةتتميز الفرضية الرئيسية الثانية:  -2

في التكاليف املختلفة مع الحفاظ على مستوى  املصانع محل الدراسةتتحكم  الفرضية الفرعية ألاولى: -

 .جودة مناسب

 .ذات جودة عالية املصانع محل الدراسةمنتجات  الفرضية الفرعية الثانية: -

ات الحاصلة في بالقدرة على التأقلم مع التغير  املصانع محل الدراسةتتميز  الفرضية الفرعية الثالثة: -

 .بيئتها

يتم احترام مواعيد التسليم والاستالم والتسديد،  املصانع محل الدراسة يف الفرضية الفرعية الرابعة: -

 .كما يتم اختيار الوقت املحدد لطرح منتجات جديدة في ألاسواق

أو تطوير منتجات عند إنتاج  املصانع محل الدراسة ييتم اعتماد الابتكار ف الفرضية الفرعية الخامسة: -

 جديدة.

من خالل  املصانع محل الدراسة يإن تطبيق إستراتيجية إلانتاج ألانظف ف الفرضية الرئيسية الثالثة: -3

 يساهم في تحسين قدرتها التنافسية.  تطبيق تكنولوجياته املختلفة

لعملية إلانتاجية في يساهم الاختيار ألامثل للمواد ألاولية التي تدخل في ا الفرضية الفرعية ألاولى: -

 .للمصانع محل الدراسةتحسين القدرة التنافسية 
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الاستهالك العقالني ملصادر الطاقة واملياه يساهم في تحسين القدرة  الفرضية الفرعية الثانية: -

 للمصانع محل الدراسة.التنافسية 

اعتماد تكنولوجيات بيئية وإتباع عمليات إدارية تراعي الجوانب البيئية  الفرضية الفرعية الثالثة: -

 .للمصانع محل الدراسةيساهم في تحسين القدرة التنافسية 

"منتجات أنظف" يساعد في تحسين  املصانع محل الدراسةكون منتجات  الفرضية الفرعية الرابعة: -

 .قدرتها التنافسية

التحكم في مخرجات العملية إلانتاجية من نفايات يساعد على تحسين  الفرضية الفرعية الخامسة: -

 .للمصانع محل الدراسةالقدرة التنافسية 

 أهمية الدراسة:

من جراء تطبيق  الصناعيةتحققها املؤسسة التي  الفوائد إظهار تكمن أهمية الدراسة في 

 أساليب التعامل مع املوارد البيئية،كذا  البيئة واملجتمع و  التي تنعكس علىو  إلانتاج  ألانظف إستراتيجية

حماية البيئة من التلوث مما ينعكس  فهذه التكنولوجيات تساهم في الحفاظ على املوارد من النضوب و 

التوجه البيئي للمنشأة خصوصا في ظل اشتداد املنافسة والذي جعل من  ،على أداء املؤسسة الصناعية

 . دعما لقدراتها التنافسية

 : الدراسة أهداف

والتي  تجاه البيئةوالتزاماتها  الصناعية باملنشأة يتعلق هام موضوع الضوء على هذه الدراسة تسلط

إبراز أهم املكاسب التي يمكن للمؤسسة كما يهدف إلى  ،إستراتيجية إلانتاج ألانظفمن خالل تطبيق تظهر 

 ذلك من خالل:تم ، و والتي تدعم قدرتها التنافسية إلاستراتيجيةتحصيلها من وراء تطبيقها لهذه 

بين  بموضوع العالقة الصلة ذات املعاصرة ألادبيات على الاطالع خالل من نظري  إطار صياغة -

إلاستراتيجيات البيئية بشكل عام وإستراتيجية إلانتاج ألانظف بشكل خاص وبين تحسين القدرات 

 لها. العملي إلاطاروبناء  للدراسة املفيدة ألابعاد أبرز  واستخالص التنافسية للمؤسسات الصناعية.

 ، وذلك من خاللاملؤسسة الصناعية الجزائرية من طرف  إستراتيجية إلانتاج ألانظف دعم تبني -

 تطبيق تكنولوجياته املختلفة؛

القدرة التنافسية، وذلك باالعتماد  توضيح الدور الفعال إلستراتيجية إلانتاج ألانظف في تحسين -

 على تكنولوجياته املختلفة؛ 

 املؤسسات أداء تحسين على تساعد أن شأنها من التي والتوصيات الاقتراحات بعض تقديم -

 .من خالل تطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظف وتحسين قدراتها التنافسية الجزائرية الاقتصادية
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إستراتيجية إلانتاج  تطبيق ونتائج دوافع بين العالقة فهم في عدتسا سوف ألاهداف هذه دراسة إن

 في املؤسسات الصناعية تواجه حيث املكاسب ذات ألابعاد الثالثة التي يمكن تحقيقها، ألانظف مقابل

 املصلحة أصحاب مكاسب تعظيم خاصة فيما يخص ،أهدافها بين فيه تعارض تعمل الذي باملجتمع عالقتها

تبني إستراتيجية  أن املصلحة أصحاب ترى بعض ألاطراف حيث أخرى، والبيئة من جهة  املجتمع و جهة، من

 أن املجتمع فئة ترى  حين في أهدافها وتعظيم أرباحها، فرص تحقيق  من تقلل سوف إلانتاج ألانظف

يكسبها سوف  وهذا املنظمة، فيه تعمل الذي املجتمع خدمة نحو إستراتيجية إلانتاج ألانظف تعد خطوة

 .ميزات تدعم قدرتها التنافسية

 أسباب اختيار البحث

 تتمثل ألاسباب الرئيسية الختيار املوضوع في: 

يق بين البيئة وألانشطة التدهور البيئي الذي وصلت إليه ألارض نتيجة التلوث الصناعي وضرورة التوف -

 ةالحد من تأثير أساليب إلانتاج التقليدي الهادفة إلىاملبادرات الدولية الصناعية، والتي دعمته تلك 

 وتشجيع إستراتيجية إلانتاج ألانظف؛

 عليه التركيز يتم للمواضيع البيئية بشكل عام وإلانتاج ألانظف بشكل خاص والذي املتزايدة ألاهمية -

 املستقبلي التوجه املوضوع هذا يدعم حيث وأحجامها، أنواعها اختالف على ألاعمال عالم منظمات في بقوة

 .تكنولوجيات إلانتاج ألانظف إزاء املزيد بذل في البحث قيد للمؤسسات الصناعية

 التنافسية، القدرة تحسين في ودوره إلانتاج ألانظف موضوع تناولت التي العربية الدراسات باللغة قلة -

 .عامة والعربية خاصة الجزائرية املكتبة إثراء أجل من فيه نبحث أن مّنا رأينا متواضعة وكمساهمة

املنحى الجديد الذي سلكته املنافسة ودرجة الشدة التي بلغتها مما زاد من ضرورة اغتنام جميع  -

 الفرص املتاحة؛

 إليه ما تتوصل املبحوثة الجزائرية الاقتصادية املؤسسات في القرارات بين يدي متخذي وضع إمكانية -

 ألاعمال توافق مع بيئة أكثر وبرامج سياسات تطوير في مساعدتهم في تسهم وتوصيات، نتائج من الدراسة

 الحديثة والتي من بين أهم أولوياتها الاهتمام بالجانب البيئي.

 .واملتمثل في إدارة ألاعمال والتنمية املستدامةالطالبة  طبيعة تخصص -

 الدراسات السابقة:

عد إذ الدراسة، عالقة بمتغيرات لها التي السابقة الدراسات من مجموعة على إلاطالع تم
ُ
 الدراسات ت

 والكشف والتحليل الاختبار خالل من دراسة ألي الفكري  ألانموذج بناء في الرئيسة املرتكزات إحدى السابقة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة ــــــــــ

 

 و

 

 املختارة الدراسات لبعض عرض يلي وفيما . إليها توصلت التي النتائج وأهم بينهما فيما التجانس مدى عن

 الحالية: الدراسة بمتغيرات العالقة ذات

 في مستدامة تنافسية ميزة تحقيق في الاجتماعية املسؤولية مساهمة"فالق محمد بعنوان دراسة 

 إلايزو  شهادة على الحاصلة الجزائرية الاقتصادية املؤسسات في ميدانية دراسة -ألاعمال منظمات

بوعلي الشلف، حيث ة بن التسيير بجامعة حسيب علوم في الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة "9000

تطرق من خاللها إلى ماهية املسؤولية الاجتماعية ملنظمات ألاعمال بمجاالتها املختلفة وكذا مساهمتها في 

مجموعة من املؤسسات الاقتصادية الجزائرية واستهدفت دراسته امليدانية  ،إدامة املزايا التنافسية

 :أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أنه . ومن9000الحاصلة على شهادة إلايزو 

على الرغم من أن مستوى إدراك مفهوم املسؤولية الاجتماعية كان متوسطا إال أن هذه املؤسسات   -

تقوم بالعديد من ألانشطة في إطار املسؤولية الاجتماعية وأن عدم نشر هذه ألانشطة كان السبب وراء 

 ؛ية ال تقوم بدورها في املسؤولية الاجتماعيةالاعتقاد بأن املؤسسة الجزائر 

إن ممارسة املؤسسات ألنشطة املسؤولية الاجتماعية سيؤدي في النهاية إلى تحسين وضعها التنافس ي  -

باملقارنة مع املنافسين العاملين في نفس القطاع  من خالل كسب رضا العمالء وبالتالي زيادة عددهم 

 ؛الطويلوتحسين سمعة املؤسسة على املدى 

يتعين على املؤسسة  هي أنه الدراسة هذه أما في ما يخص أهم الاقتراحات التي جاءت بها

الاقتصادية الجزائرية إدماج املسؤولية الاجتماعية في رسالتها، وصياغة النشاطات واملمارسات التي تقوم 

طار مخطط.كما يتم بها املؤسسة ضمن مفهوم املسؤولية الاجتماعية وتحويلها إلى مناهج عمل ضمن إ

اقتراح ضرورة قيام املؤسسة باإلفصاح الكامل عن املعلومات املتعلقة باألنشطة الاجتماعية التي تقوم بها 

  خالل السنة وبكل شفافية من أجل الاستفادة من املزايا التنافسية التي قد تنجر عن ذلك. 

التوجه نحو تحقيق أبعاد الاستدامة كمدخل لتعزيز املؤسسات "دراسة قطوش مريم بعنوان 

وهي رسالة  "بعين الكبيرة SANIAKسطيف ومؤسسة  ENPECاملستدامة، دراسة مقارنة بين مؤسسة  

، توصلت 2017/2018مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم الاقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف، 

ة كبيرة من طرف املسيرين في املؤسستين لالهتمام بأبعاد التنمية من خالله الباحثة إلى أنه توجد رغب

املستدامة، إال أن الواقع يظهر بأن الاهتمام بالقضايا البيئية جاء فقط نتيجة إلالزام الذي تفرضه 

 .فهي مختلفة بين املؤسستينالنصوص القانونية، أما درجة التوجه نحو تحقيق أبعاد الاستدامة 

 

 الدراسة  منهج
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 دراستين إجراء تم بواسطته والذي املنهج الوصفي التحليلي استخدام تملدراسة هذا املوضوع 

 بمختلف عديدة مكتبية مصادر إلى استندنافي الجانب النظري مـن الدراسة  ،والثانية ميدانية نظرية ألاولى

 العلمية امللتقيات في واملداخالت املحكمة العلمية املجالت املنشورة في  واملقاالت العلمية الكتب منها اللغات

ف املفاهيم املتعلقة وصوذلك  أجل  موثوقة مواقع من الكترونية مصادر وعلى الاختصاص ذات الدولية

 البيانات جمع تم امليدانية فقد الدراسة في أما، بالظاهرة املدروسة وتحليل بعضها واستخالص أهم النتائج

 استبيان استمارة تصميم خالل من املدروسة للمؤسسات العملي امليدان في ألاولى مصادرها من واملعلومات

 .املسؤولين بعض مع الشخصية املقابالت إلى باإلضافة البحث ملحاور  الرئيسية الجوانب تضمنت

 حدود الدراسة: 

 واضحة حدود ضمن توجهاتها تحديد فيجب الدراسة، بحدود والبحوث الدراسات تتسم أن البد

 : يأتي فيما الدراسة حدود تمثلت وقد معين ومحدد، إطار في الجهد تحصر ومعلومة

ثالث مصانع للحديد والصلب من القطاع الحكومي والخاص في الجزائر  في الدراسة أجريت :املكانية الحدود

 والتي تقع في كل من الواليات التالية جيجل، عنابة، ووهران.

بقت :البشرية الحدود
ُ
، ورؤساء ألاقسام ورؤساءأعضاء مجلس إلادارة و  املسؤولين من عينة على الدراسة ط

 . بالدراسة املعنية املؤسسات في الوحدات إلانتاجية

( إلى غاية 25/09/2017ما بين ) املمتدة املدة خالل امليداني بجانبها الدراسة أجريت :الزمنية الحدود

(10/09/2019) 

 صعوبات الدراسة:

إعداد هذه ألاطروحة تعلقت بجانبيها النظري والتطبيقي، من لقد واجهتنا عدة صعوبات أثناء 

 أهمها:

مع نذرتها باللغة العربية، السبب الذي تطلب منا جهدا إضافيا قلة املراجع املتعلقة بموضوع ألاطروحة  -

 للترجمة من مراجع إنجليزية وفرنسية؛

رة بسبب انشغال املسؤولين باألعمال صعوبة جمع املعلومات إلجراء الدراسة امليدانية من خالل الاستما -

 مما تطلب املسايرة واملتابعة حسب وقت فراغهم من أجل املقابلة والحصول على املعلومات الضرورية؛

 م لهواعتبارهاملتغير املستقل للدراسة واملتمثل في إلانتاج ألانظف فهوم ملبعض املسؤولين  عدم معرفة -

 زاد من صعوبة الحصول على املعلومات الالزمة؛ مصطلح غير معروف لديهم، ألامر الذيك

ذات عالقة بالتأثيرات السلبية ملصنعهم على البيئة، وكذا تحفظ بعض املسؤولين حول إعطاء معلومات  -

 ؛كم ونوع املخلفات الناتجة وطريقة التعامل معها، ألامر الذي زاد من صعوبة تحليل النتائج املتوصل إليها
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 عدم وجود جهة رسمية في الجزائرتعنى بتجميع املعلومات حول املؤسسات في القطاع الحكومي والخاص. -

 :تقسيمات الدراسة

إشكالية ألاطروحة واختبار صحة الفرضيات املقدمة واملتعلقة بموضوع دراستنا هذه، تم  ملعالجة

 فصول:  ةإلى خمس الدراسةتقسيم 

قمنا في الفصل ألاول بالتطرق إلى حتمية توجه املؤسسة الاقتصادية نحو حماية  الفصل ألاول:

البيئة في ظل التوجه العالمي نحو تحقيق التنمية املستدامة، حيث خصصنا املبحث ألاول لعرض وتحليل 

ثلة ، واملتمالتي عززت هذا التوجه التي سببها النشاط إلانساني وخاصة الصناعي و أهم املشكالت البيئية 

كما أن التكنولوجيا تعد  ،أساسا في التلوث البيئي واستنزاف املوارد البيئية املتجددة وغير املتجددة

الوسيلة الفعالة لتطبيق هذه الحماية من خالل الاستعانة بإدارة املعرفة. أما املبحث الثاني فتم 

املختلفة، ويعد هذا املفهوم تخصيصه للتعرف على مفهوم التنمية املستدامة بأبعادها وإستراتيجياتها 

الخطوة ألاساسية للتوجه البيئي للمؤسسة الاقتصادية فهو ينادي بضرورة تلبية احتياجات ألاجيال 

الحالية دون املساس بقدرة ألاجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. إن إدراج البيئة ضمن إستراتيجية 

في تبني نظام إدارة بيئية، والتي تعد القاعدة  املؤسسة يحتاج إلى خطوة كبيرة وهامة تتمثل أساسا

 .وهو ما تم التطرق إليه في املبحث الثالث ألاساسية التي يقوم عليها هذا التوجه

تضمن الفصل الثاني إستراتيجية إلانتاج ألانظف في املؤسسة الاقتصادية، وهو  الفصل الثاني:

إستراتيجية إلانتاج ألانظف حيث تم التعرف ماهية كسابقه تم تقسيمه إلى ثالث مباحث، تضمن ألاول 

مفهوم إستراتيجية  إلانتاج ألانظف، وأهم املزايا واملعوقات لتطبيقها، كما تم التطرق إلى املنتج ألانظف 

الذي يعد ناتج عملية إلانتاج ألانظف وهو املنتج الذي يراعي البيئة طوال دورة حياته انطالقا من 

. وخصصنا املبحث الثاني للتحديد وتحليل تكنولوجيات بعد الاستعمال يالتصميم وحتى التخلص النهائ

وكذا التعرف  رف بالتكنولوجيات النظيفة،، انطالقا من التكنولوجيات البيئية أو كما تعإلانتاج ألانظف

املبحث الثالث فتضمن أهم  . أماعلى أهم ألاساليب الواجب استعمالها عند تطبيق هذه إلاستراتيجية

نجاح تطبيق إستراتيجية إلانتاج ألانظف واملتمثلة أساسا في الابتكار ألاخضر، العناصر التي يعتمد عليها 

 التصميم ألاخضر، الشراء ألاخضر، وإعادة التدوير.

القدرة التنافسية للمؤسسة  الفصل الثالث لتسليط الضوء على خصصنا الفصل الثالث:

ظل إستراتيجية إلانتاج ألانظف، حيث تم تقسيم الفصل إلى مبحثين أساسيين، تضمن  الصناعية في

في املؤسسة الاقتصادية من خالل التعرف على مفهوم ألاول إلاطار املفاهيمي للتنافسية والقدرة التنافسية 

التنافسية  التنافسية، أهميتها، أهدافها، ركائزها، ومؤشرات قياسها، ليتم بعدها تحديد مفهوم القدرة
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ومحدداتها، وأبعادها املختلفة، وكذا العوامل املؤثرة فيها، ليتم بعدها تحديد أهم إلاستراتيجيات 

القدرة التنافسية للمؤسسة في ظل أما املبحث الثاني فتضمن التنافسية في املؤسسة الاقتصادية. 

التنافسية للمنشأة الصناعية والتي  البيئية الاستراتيجيات إستراتيجية إلانتاج ألانظف، والذي تضمن

نتيجة عوملة التي تواجها  الشديدةتقودها إلى اكتساب قدرة تنافسية تمكنها من البقاء في ظل املنافسة 

مطالبة بفهم العالقة بينها وبين بيئتها الخارجية قصد الاستفادة من الفرص  املؤسسة ألاسواق، فباعتبار 

ة مكوناتها الرئيسية واتجاهاتها املستقبلية خصوصا بعد التطورات التي قد تتيحها فمن الضروري معرف

واملستهلك ألاخضر وفي نفس املبحث تم التطرق إلى التسويق ألاخضر   الحاصلة فيما يخص التوجه البيئي.

 .لتحسين القدرة التنافسية للمنتج ألانظف مرتكزات ماباعتباره

إستراتيجية إلانتاج ألانظف في مصانع الحديد إلى  تطرقنافي الفصل الرابع  الفصل الرابع:

ليسلط الضوء على صناعة الحديد  ألاول جاء املبحث  والصلب بالجزائر، وتم تقسيمه إلى ثالث مباحث،

وكذا عرض لبعض إلاحصائيات العاملية والوطنية املتعلقة بإنتاج كل من الصلب الخام ومنتجات  والصلب

يات إلانتاج ألانظف في صناعة الحديد والصلب، ليتم بعدها التطرق ، وكذا أهم تكنولوجالصلب النهائية

تناولنا إلاطار القانوني لدعم تطبيق  املبحث الثانيفي  إلى أهم مصانع الحديد والصلب في الجزائر.

إستراتيجية إلانتاج ألانظف في املؤسسة الجزائرية والذي شمل كال من الوسائل الوقائية، الوسائل 

ائل الردعية، والوسائل املالية التي تساهم في دعم تطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظف التقنية، الوس

إلاطار املؤسس ي لحماية البيئة كأداة لدعم ناولنا فت الثالثباملؤسسة الصناعية الجزائرية. أما في املبحث 

تقود  تطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظف والذي شمل مجموعة من أهم املؤسسات الوطنية التي

كما سنعمل على تحليل ألانشطة ، املؤسسة الاقتصادية نحو تطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظف

والخدمات التي يقدمها املركز الوطني لتكنولوجيات إلانتاج ألانظف مع تحديد مدى فعاليته في دعم 

  املنشآت الصناعية املحلية من أجل تطبيق إستراتيجية إلانتاج ألانظف.

لعرض وتحليل بنود الاستبيان واختبار  أما الفصل الخامس فتم تخصيصه الخامس:الفصل 

إلطار املنهجي للدراسة ل الفرضيات وعرض النتائج وذلك من خالل ثالث مباحث، تطرقنا في املبحث ألاول 

حيث تم عرض فرضيات الدراسة وكذا املنهج وألادوات املستعملة، ليتم بعدها تحديد أساليب امليدانية 

، أما املبحث الثاني فتم فيه عرض وتحليل محاور التحليل إلاحصائي املستعملة وخصائص مجتمع العينة

 ختبار فرضيات الدراسة.املبحث الثالث ال الاستمارة و 
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 تمهيد

يعود نشوء الصناعة إلى فترة زمنية طويلة ترجع إلى املجتمعات البدائية، ومع مرور الوقت تطورت 

نتيجة التقدم العلمي والتطور التكنولوجي، وما  ،وتغيرت إلى أن بلغت مستويات عالية في املرحلة املعاصرة

حياة إلانسان. ومن أجل تحسين حياته استمر إلانسان  انجر عنه من اكتشافات واختراعات غيرت مجرى 

عن أفضل الوسائل التي تساهم في الرفع من حجم إلانتاج والتحسين من نوعيته لكي يتمكن  ثفي البح

 حتى ولو كان ذلك على حساب البيئة ومواردها. من تلبية حاجياته وتنمية مجتمعاته 

فالنفايات السائلة، مست العالم بأسره،  التينتج عن هذا التطور العديد من التغيرات البيئية 

والصلبة، وألادخنة املتصاعدة في الهواء، إضافة إلى الاستخدام غير العقالني للموارد البيئية يعد من أكثر 

ارا بالبيئة، كل هذا وغيره ساهم في جعل املجتمع الدولي يتجه نحو البحث نواتج العملية الصناعية إضر 

عن نمط تنموي جديد يأخذ في الاعتبار البعد البيئي إلى جانب الاقتصادي والاجتماعي من أجل الوصول 

 إلى تنمية مستدامة. 

جه نحو التو  الاقتصادية املؤسساتوجب على بهدف حماية البيئة في إطار التنمية املستدامة 

من أجل تعزيز التوجه البيئي وجعله أكثر فاعلية. وملعالجة هذه  سياستهاإدراج إلادارة البيئية ضمن 

 العناصر قمنا بتقسيم الفصل ألاول إلى ثالث مباحث أساسية وهي:

 حتمية التوجه البيئي للمؤسسة الاقتصاديةاملبحث ألاول:  -

 التنموي الجديدالتنمية املستدامة املفهوم املبحث الثاني:  -

 إلادارة البيئية في املؤسسة الاقتصاديةاملبحث الثالث:  -
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 املبحث ألاول: حتمية التوجه البيئي للمؤسسة الاقتصادية

إن التلوث البيئي الحاصل والاستخدام غير العقالني للموارد وإلاجحاف في حق البيئة ككل جعل 

للتنمية أمرا حتميا، باعتبار البيئة هي الوسط الوحيد الذي  يتوجه إلانسان نحو الاهتمام بالجانب البيئ

 يعيش فيه إلانسان والكائنات الحية وال مفر من تأثره بها في حال تضررها. 

 املطلب ألاول: مفاهيم أساسية حول البيئة

وفي دراستنا هذه سيتم  ،يشير مصطلح البيئة إلى أكثر من معنى وهذا حسب طبيعة الدراسة

البيئة باعتبارها الوسط الذي يعيش فيه إلانسان والذي يؤثر ويتأثر به. فهو يؤثر فيه من خالل  التطرق إلى

 ألانشطة واملمارسات التي يقوم بها ويتأثر به ألنه مكان عيشه.

 الفرع ألاول: مفهوم البيئة ومكوناتها

عمال فيي قد البيئة بالنسبة لإلنسان هي كل ما يحيط به بشكل عام، أما بالنسبة ملنظمات ألا 

تشير إلى البيئة الداخلية من أفراد وتنظيم وقيادة وغيرها أو إلى البيئة الخارجية من منافسين ومستهلكين 

 وألاطراف املتعاملة معها.

لفظ البيئة شائع الاستعمال وتتعدد مجاالت استخدامه، فهناك بيئة طبيعية، بيئة اجتماعية، 

ال يمكن وضع تعريف شامل للبيئة يضم  لذاية، بيئة سياسية، بيئة زراعية، بيئة صناعية، بيئة ثقاف

 جميع مجاالت استخدام هذا املصطلح وسوف نتطرق في ما يلي إلى التعاريف التي تخدم دراستنا.

 بأنها "رصيد البيئة 1972 عام ستوكهولم في البشرية الذي انعقد للبيئة املتحدة ألامم مؤتمرعرف  

 . 1وتطلعاته" إلانسان حاجات إلشباع ما وفي مكان ما، وقت في املتاحة والاجتماعية املادية املوارد

التي تتكون منها البيئة الطبيعية   لفهم أكثر يجب التمييز بين املوارد املادية والاجتماعية

ات الطبيعية تتكون من املاء والهواء والتربة واملعادن ومصادر الطاقة والنبات املواردوالاجتماعية، ف

والحيوانات التي تمثل املوارد التي تساعد إلانسان على الحصول على مقومات حياته من غداء وكساء 

لتلبية حاجاته  البنية ألاساسية املادية التي شيدها إلانسانالاجتماعية فتتمثل في  املواردودواء وغيرها، أما 

ملراكز التجارية وألانشطة الاقتصادية وتتمثل في العناصر املشيدة واستعماالت ألاراض ي واملستشفيات وا

وغيرها. ومنه يمكن القول أن إلانسان غير في البيئة الطبيعية بحيث تتأقلم وحاجاته وتخدم رفاهيته مما 

 أدى إلى ظهور البيئة  الاجتماعية.  

                                                           

 14،ص 2000، دار ألامل، الجزائر، مواجهة التلوثالبيئة في فتحي دردار،  1 
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ا عرفت البيئة أيضا بأنها: "  املحيط الذي نعيش فيه وتشمل الكائنات الحية بما فيها إلانسان وكذ

العناصر الضرورية والكافية لقيام الحياة من ماء هواء تربة وكل ما استحدثه إلانسان، بما يؤدي لتطويع 

 فاإلنسان يسخر البيئة بمواردها لتحسين نوعية حياته.  1العناصر السابقة ملصلحته "

باملنظمة والتي عرفتها املنظمة الدولية للمواصفات واملقاييس "إلايزو" على أنها: " ألاوساط املحيطة 

تشمل الهواء، املاء، التربة، املوارد الطبيعية ، النبات، الحيوان، إلانسان وتداخالت جميع هذه العناصر، 

 :3كما قسمت البيئة إلى أربع مجموعات وهي .2وتمتد إلى ألاوساط املحيطة باملنظمة "

البيئة الطبيعية : و تتمثل في ألارض وما تحتويه من موارد طبيعية، الظروف املناخية، و النباتات   -1

 والحيوانات، باإلضافة إلى مستويات التلوث الطبيعية ومصادرها وعالقاتها بحيات الكائنات.

في املجتمع مثل البيئة الاجتماعية : و تشمل تركيبة السكان ، توزيعهم ، و مختلف الخدمات املتداولة   -2

 السياسية ، الصحية ، التجارية ،خدمات النقل ، وغيرها .

 البيئة الجمالية: و تشمل املنتزهات العامة ، املناطق الترفيهية ، و املساحات الخضراء. -3

رأس املال، كالبيئة الاقتصادية : تشمل ألانشطة الاقتصادية املختلفة الناتجة عن عناصر إلانتاج،   -4

 ؤثر على الرفاهية الاقتصادية.تمن دخول قومية وفردية  هاالعمالة،  ألارض، وما يترتب عنالتكنولوجيا، 

 واملاء والجو كالهواء والالحيوية الحيوية الطبيعية املوارد من البيئة تتكون  الجزائري" للتشريع وفقا

 وكذا املوارد هذه بين التفاعل وأشكال الوراثي، التراث ذلك في ،بما والحيوان والنبات ألارض وباطن وألارض

 .4واملعالم الطبيعية"  واملناظر ألاماكن

يمكن القول بأن البيئة هي ذلك الوسط الذي يعيش فيه إلانسان والذي يشمل املاء الهواء ألارض 

 والكائنات الحية، والذي يستغله ويكيفه بما يضمن له نمط عيش أسهل ونوعية حياة أفضل.

 الفرع الثاني: طبيعة العالقة بين إلانسان والبيئة

علي مدى العقود املاضية بتدهور سريع في البيئة العاملية، حيث  ارتبط النمو الاقتصادي العالمي،

ظاهرة التلوث مما  هناك اهتمام في الفكر الاقتصادي بقضايا استنزاف املوارد الطبيعية، وتنامي لم يكن

 .كمحور أساس ي في تحقيق التنمية صادية جديدة تضع التوازن البيئيأدى إلى ظهور نظريات اقت

                                                           

  22، ص2014، الطبعة ألاولى، مكتبة الوفاء القانونية، إلاسكندرية،  حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري سايح تركية،   1 

  27ص ،  2001،دمشق، الرضا دار ،  14000وإلايزو  البيئية إلادارة نظمالصرن،  حسن رعد2 

 18، ص  2002مصر ألاولى، الطبعة ،منها الحماية ووسائل البيئة لتلوث واملالية الاقتصادية آلاثار الشيخ، صالح محمد3 

 .10، ص2003يوليو  20، املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة ، 10-03الجريدة الرسمية الجزائرية، قانون رقم  4 

  املستمرين. وتجددها نقصانها من الرغم على مناسبة وكميات بأعداد البيئة مكونات على يتمثل التوازن البيئي في املحافظة 
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ينظر علماء البيئة إلى العالقة بين إلانسان والبيئة إلى ما يعرف بالتوازن املادي فاإلنسان في سياق 

نشاطاته إلانتاجية يستخدم كميات من املوارد البيئية، وبحكم أن املادة ال تفنى وال تخلق من عدم فان 

الكميات املستخدمة ستّرد بكامل كتلتها مرة أخرى للبيئة ولكن في صورة أخرى غالب ما تكون ضارة هذه 

 . 1لها

 من فيي ، الخدمات من مجموعة توفر التي امللكية أنها على البيئة إلى الاقتصاد فينظرون أما علماء

 ألاصول  لبقية بالنسبة ألامر هو وكما . بقاءنا تضمن التي الحياة نظم توفر لنا حيث جًدا الخاصة ألاصول 

  .2لنا الخدمات تستمر في تقديم بحيث قيمتها تدهور  منع نود فنحن

بافتراض أن البيئة البشرية نظام مغلق فان الاستخدام السائد للموارد البيئية يهدد باستنزاف 

 هذه املوارد من جهة، ومخلفات هذا الاستخدام تهدد توازن البيئة من جهة أخرى.

مما سبق يمكن القول أن ألاعمال اعتبرت البيئة كمانح مجاني وغير متناهي للموارد، لذا كانت 

ومازالت تؤدي دورا سلبيا تجاهها، فيي تأخذ من البيئة ما يلزمها من املوارد وبشكل مجحف في حقها 

ول توضيح طبيعة وتلقي فيها املخلفات العديدة واملتنوعة بطريقة غير مسؤولة. وفي الشكل املوالي سنحا

 والبيئة: إلانسانالعالقة بين 

والبيئة  : طبيعة العالقة بين إلانسان(02) شكل رقم

 
 45، ص2003دمشق،  ، املركز الوطني للسياسات الزراعية،الاقتصاد البيئي والتنمية املستدامة ،رومانو دوناتو املصدر:

                                                           

   369ص  2004الدار الجامعية، إلاسكندرية،  ،اقتصاديات املوارد والبيئةوآخرون، رمضان محمد مقلد ؛  1 
 56،ص2003دمشق،  الزراعية،، املركز الوطني للسياسات الاقتصاد البيئي والتنمية املستدامةرومانو،  دوناتو 2
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لقد تجاهلت أدبيات التنمية التقليدية البيئة وتعاملت معها على أنها مجرد وسيلة لتحقيق 

الطبيعية من ماء، هواء، طاقة ومواد خام، ومكان مالئم التنمية باعتبارها مصدر ال نهائي ومجاني للموارد 

للتخلص من النفايات املختلفة، ولكن تفاقم املشكلة البيئية والخطر الذي بات يهدد الحياة على ألارض 

جعل من إدماج البعد البيئي في عمليات التخطيط أمرا حتميا وكذا ضرورة الربط بين التلوث واستنزاف 

 لتنموية.املوارد واملشاريع ا

إن عجز البيئة عن الامتصاص التلقائي للملوثات التي تصاحب العديد من مشاريع التنمية وكذا 

تدهورها بسبب استنزاف مواردها لم يظهر فجأة بل هو وليد تراكمات عن ألانشطة البشرية خاصة 

القرن املاض ي  الصناعية عبر الزمن، وزاد من حدته التقدم التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم في

تقسم املشاكل البيئية املرتبطة بالتنمية إلى  والذي هدف إلى تلبية حاجات إلانسان وتحقيق رفاهيته.

 : 1مشكلتين

بطئ عملية التنمية وانتشار الفقر والتخلف، يؤدى إلى استنزاف املوارد املتجددة ألاولى متعلقة ب

كفأ من أجل تلبية احتياجات ألافراد، وهذا ما وغير املتجددة و سوء تخصيصها واستغاللها بطرق غير 

يؤدي إلى إلاخالل بالتوازن البيئي وما ينجم عنه من أخطار على البيئة وإلانسان، وفي املقابل فإن الزيادة 

 الكبيرة في عدد السكان تزيد من تراكم التلوث وبلوغه درجة يصعب فيها على البيئة امتصاصه.

قتصادي املتسارع والتقنيات الحديثة املستخدمة والذي نجم عنه النمو الاب أما الثانية فخاصة

دفعت هذه املشكالت  الزيادة في معدالت إلانتاج  فقد زاد من حدة التلوث البيئي بأنواعه املختلفة.

باالقتصاديين إلى اعتماد نوعين من السياسات الاقتصادية، سياسات تستند على الارتباط إلايجابي بين 

ئة وتنطوي على كيفية التخلص من العوامل املشجعة على إلاسراف في استخدام املوارد، التنمية والبي

وتوضح الحقوق املتعلقة بامللكية وإلادارة بالنسبة لألراض ي والغابات ومصايد ألاسماك، وتتضمن كذلك 

لعلمي. اتخاذ الالزم لتوفير الصرف الصحي واملياه النقية، والتعليم وخدمات تنظيم ألاسرة والبحث ا

وسياسات تستند على فك الارتباط السلبي بين البيئة والتنمية من خالل وضع نظام الحوافز واللوائح 

التنظيمية والتشريع البيئي ونظام للضرائب والرسوم والدعم، والعمل على توعية املنتج واملستهلك بأهمية 

 البيئة. املحافظة على البيئة وبضرورة تغيير سلوكهم وجعله أكثر مواءمة مع

                                                           

 28، ص26،2010، سلسلة جسر التنمية، املعهد العربي للتخطيط، العدد اقتصاديات البيئة الحاج، حسن 1 
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انطالقا من النظرة القائمة على تفضيل ألاعمال على البيئة وتجاهل سالمتها ومواردها وكذا صحة 

إلانسان ومستقبل تواجده على ألارض يمكن تحديد بعض ألاسس التي تقوم عليها ألاعمال في تعاملها مع 

 :1من بينها نذكرالبيئة والتي أدت إلى العديد من التأثيرات السلبية على املجتمع ككل، و 

تغليب الجوانب الفنية والاقتصادية على الجوانب الاجتماعية وألاخالقية ولعل هذا ما أدى إلى  -1

املزيد من إلانتاج، املزيد من التسويق، املزيد من الاستهالك دون الاهتمام بمصادر املوارد وطرق التخلص 

نحو اقتصاديات الحجم ولكن منذ السبعينات ومع منها. لجأت الشركات العمالقة ولفترة طويلة إلى التوجه 

اشتداد املنافسة وميل الزبائن واملنافسين نحو التنويع اتجهت هي ألاخرى إلى التنويع من أجل تلبية 

احتياجات ورغبات املستهلك، وبنفس الطريقة تتعالى الدعوات للتوجه نحو نمط تنموي يأخذ البيئة 

 ضمن أولوياته.

مال تهمل تكلفة التلوث الذي تحدثه في البيئة على أساس أن املاء والهواء كانت شركات ألاع -2

واملناظر الطبيعية تعتبر تكاليف خارجية يتحملها املجتمع والبيئة، فحين أن املوارد التي تستهلك في عمليات 

لى أن الشركة إلانتاجية أو الخدمية تعد تكلفتها كتكاليف عوامل إلانتاج. وضلت هذه الفكرة سائدة إ

ظهرت وتزايدت القيود البيئية على الشركات وتم الانتقال من مبدأ "املجتمع يدفع" إلى مبدأ "امللوث 

 يدفع".

تغليب املصالح قصيرة ألامد على املصالح طويلة ألامد، فمن أجل إرضاء حملة ألاسهم بتحقيق  -3

، فالشركات 2عائد على الاستثمار أعلى ال يوجد هناك وقت للتفكير في عائد متجدد يستمر لفترة طويلة 

وم بتدمير ودون وعي عندما تستنزف املوارد التي تعتمد عليها في نشاطها من أجل تحقيق أقص ى ألارباح تق

مصادر العوائد املستقبلية ألعمالها. فبدال من التعامل مع املورد بنوع من املسؤولية من أجل استدامة 

 مصادر العوائد يتم استغالله بطرق غير عقالنية، وعند استنزافه يتم الانتقال إلى مورد آخر وهكذا.

وغير املباشرة لشركات ألاعمال فيي تصر النظرة الضيقة واملباشرة على حساب النظرة ألاشمل  -4

على أن التلوث ليس عيب من عيوب إلانتاج حيث ركزت على الاهتمام بالزبون من خالل أفضل استجابة 

الحتياجاته مقارنة باملنافسين وتجاهلت البيئة التي تعد أهم مصدر ملواردها والتي ال يمكنها الاستمرار بدونها 

مسؤولة من طرفها تجاه البيئة وأفضل مثال على ذلك الخضوع للتلوث وهذه النظرة تعد ضيقة وغير 

واستمراره واستخدام أجهزة الرقابة عليه واملعالجة في نهاية ألانبوب، في حين أن العمل على خفضه 

                                                           

 25-19، ص2012، الطبعة ألاولى، دار الوراق للنشر والتوزيع، ألاردن، املسؤولية البيئية ملنظمات ألاعمال الحديثةنجم عبود نجم،  1 
2 J.Ladd Greeno et al, The Challenge Going Green, HBR, Vol 72, No4, July-Aug 1995, p39 
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وإزالته باعتماد مدخل الوقاية يساهم في استخدام املوارد بكفاءة وتحسين صورة الشركات أمام املجتمع 

 زيد من قدرتها التنافسية.وبالتالي ي

تعتمد شركات ألاعمال عادة على التكنولوجيا في حل جميع املشكالت فيي تسارع إلى استعمال  -5

التكنولوجيات امللوثة إلى أبعد الحدود و في املقابل ليس لديها إال القليل من املساهمات في التكنولوجيا 

ارد. وعندما تواجه شركات ألاعمال الضغوط البيئية املخفضة للنفايات وألاكثر كفاءة في استخدام املو 

فإنها تميل إلى معالجة التلوث بعد وقوعه بدال من الوقاية منه عند املصدر. في بعض ألاحيان تلجأ هذه 

الشركات إلى تصدير تكنولوجياتها أو نقل مصانعها امللوثة إلى الدول النامية تحت شعار العوملة وهذا يمكن 

 قيود البيئية فيها أقل حدة.     تلوث إلى قارات وأقاليم أخرى تكون الأن يكون نقال لل

 املطلب الثاني: التلوث البيئي واستغالل املوارد 

أنها سلع مجانية  معها على أدى التقدم الصناعي إلى استنزاف املوارد الطبيعية من خالل التعامل

 موجودة في الطبيعة، كما تسبب في تلويث البيئة بمخلفات ألقيت فيها بأشكال مختلفة وأحجام هائلة. 

 

 البيئي.التلوث الفرع ألاول: مفاهيم أساسية حول 

 منذلعالم ا دول  حكومات اهتمام من كبيرا قسطا أخذت التي من الظواهر البيئيالتلوث  يعتبر

 بيئية أبعادا تأخذ بدأت التي امللحة البيئية املشاكل أهم أحد وهو العشرين، القرن  من الثاني النصف

 واملدعوم الهائل الصناعي والتوسع أوروبا في الصناعية الثورة بعد خصوصا خطيرة، واجتماعية واقتصادية

 كثير في صاحبتهاعديدة ومتنوعة  اتجاهات ألاخيرة آلاونة في الصناعات الحديثة، كما أخذت بالتكنولوجيا

البيئة، كما أنها  ألانظمة على والقضاء الحيوي  املحيط تدهور  إلى غالبا ما أدت خطيرة ملوثات ألاحيان من

تجاهلت ترشيد استغالل املوارد الطبيعية وسعت إلى تحقيق الربح بالدرجة ألاولى على حساب البيئة 

 لفها. واملوارد املوجودة فيها، مما هدد بنضوب هذه املوارد وت

 البيئيتعريف التلوث أوال: 

وجود مواد غريبة على البيئة بحيث تجعلها غير قابلة لالستعمال، وتكون " البيئي يعبر عنالتلوث 

  1."هذه املواد إما مشعة أو طاقة أو ميكروبات تؤذي إلانسان والكائنات الحية والعالم وتؤدي إلى الهالك

العناصر املكونة للبيئة نتيجة إضافة مواد ضارة تغير من حدوث اختالل في توازن " كما يعبر عن 

 1"خصائص مكونات البيئة بحيث تهدد آثارها الضارة حياة الكائنات الحية.

                                                           

، 2017ديسمبر، ملتقى آليات حماية البيئة، مركز جيل البحث العلمي، الجزائر العاصمة، إلاطار املفاهيمي لحماية البيئةإنتصار بلخير،  1 

  15ص
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هو كل تغير كمي أو كيفي يطرأ على مكونات البيئة الحية وغير الحية ال تستطيع ألانظمة البيئية 

يكون في زيادة نسبة بعض املكونات الطبيعية للبيئة، استيعابه دون أن يختل اتزانها، فالتغير الكمي قد 

كزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون عن نسبته املعتادة نتيجة للحرائق املتعمدة للغابات أو ارتفاع درجة 

حرارة املياه بسبب ما يلقى فيها من مخلفات املصانع، أما التغير الكيفي فينتج من إضافة مركبات صناعية 

مة البيئية الطبيعية لم تكن موجودة في دوراتها السابقة، وتتراكم في املاء والهواء والغداء غريبة على ألانظ

 2والتربة كاملبيدات الزراعية ومبيدات ألاعشاب.

كما يمكن تعريف التلوث بأنه "كل ما يؤدي نتيجة التكنولوجيا إلى إضافة مادة غريبة إلى الهواء أو 

إلى التأثير على نوعية املوارد وفقدانها لخواصها أو يؤثر على استقرار املاء أو الغالف ألارض ي مما يؤدي 

 3واستخدام تلك املوارد"

مما سبق يمكن القول أن التلوث هو ذلك التأثير السلبي الناتج عن عمل ونشاط إلانسان خاصة 

اء، الهواء و الصناعي والذي يعتمد على الاستخدام املكثف للتكنولوجيا. و هذا التأثير يمس كال من امل

التربة أي أهم مكونات بيئية و هذا ما يؤدي إلى اختالل التوازن البيئي ما يخلف  ظواهر وكوارث بيئية  

 خطيرة أهمها الاحتباس الحراري. 

 أبعاد مشكلة التلوث البيئيثانيا: 

أدى التلوث البيئي إلى إلاضرار بعناصر البيئة ألاساسية املتمثلة في املاء الهواء والتربة ومن أشكال  

 هذا التأثير في حق البيئة نجد ما يلي:

يتكون الغالف الجوي للكرة ألارضية من خليط من الغازات، أهمها غاز ألاكسجين  تلوث الهواء: -أ

باإلضافة إلى غازات أخرى بنسب أقل مثل غاز ثاني  78 %ين بنسبة وغاز النيتروج 21 %واملتواجد بنسبة 

، وبعض الغازات الخاملة مثل الهليوم، النيون، ألارغون، والكريبتون، والتي 0.03 %أكسيد الكربون بنسبة 

تتواجد بنسب ضئيلة جدا، وخليط الهواء بتركيبته هذه يعد حيويا لجميع الكائنات الحية ومالئم الستمرار 

. لكن نشاطات إلانسان املختلفة كالصناعة والنقل وحرق الغابات وغيرها، غيرت من 4ياة على ألارضالح

تركيز بعض مكونات الغالف الجوي مما جعل حياة إلانسان والكائنات الحية على ألارض مهددة وغير 

 صر الحياة.مستقرة، ولو استمر الوضع على حاله فستكون العواقب وخيمة باعتبار الهواء من أهم عنا

                                                                                                                                                                                           

 330 -329،ص1983، دار املريخ، الرياض علم الجغرافيااملدخل إلى طه عثمان الفرا، د.محمد محمود محمدين،  1 

 120ص، 1979،  22الكويت، العدد-املجلس الوطني للثقافة والفنون وآلاداب البيئة ومشكالتها،  رشيد الحمد، محد سعيد صباريني،2 

 . 40، ص 2002، دار النهضة العربية، القاهرة، ، النمو الاقتصادي و التوازن البيئيعبد هللا الصعيدي  3 

 20،ص1990،  152، العدد الكويت -املجلس الوطني للثقافة والفنون وآلاداب  التلوث مشكلة العصر، أحمد مدحت إسالم، 4 
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 المستدامة

يعتبر الهواء ملوثا إذا حدث تغيير كبير في تركيبته لسبب من ألاسباب، أو إذا اختلطت به بعض 

. يمكن أن يكون سبب التلوث 1الشوائب أو الغازات ألاخرى قد يضر بالكائنات الحية التي تعيش عليه

يكون بشريا ناتج عن التطور طبيعيا كحرائق الغابات وثوران البراكين والغبار والبكتيريا وغيرها، أو 

الصناعي واستخدام الوقود في الصناعة، وتطور وسائل النقل، وازدحام املدن، وهو مالزم لألنشطة 

البشرية مستمر باستمرارها ومنتشر بانتشارها، ويعد التلوث الناتج عن النشاط البشري أخطر من سابقه 

 ق الضرر بأنظمتها البيئية.ألنه ينتج مخلفات يصعب على البيئة التخلص منها وتلح

لم يقتصر ضرر تلوث الهواء على إلانسان بل بلغ الحيوان والنبات فسبب لها ألامراض والتلف و 

قلل من مردودها وفي ذلك خسارة اقتصادية لإلنسان، كما تضررت ممتلكات إلانسان وتآكلت مما رفع 

الخسائر الاقتصادية  لوث الهواء تشملتكاليف صيانتها. ومنه يمكن القول أن ألاضرار التي يسببها ت

 باإلضافة إلى الخسائر البيئية والبشرية. 

 يعتبر تلوث املاء من أوائل املوضوعات التي اهتم بها العلماء واملختصون بمجال التلوثتلوث املاء:  -ب

وشغلت هذه املشكلة اهتمام العديد من الهيئات  املحلية والدولية وهذا يعود لسببين رئيسيين، ألاول 

أهمية املاء في حياة الكائنات الحية فال يمكن ألي كائن حي أن يعيش بدونه، فهو يدخل في كل العمليات 

وي ، إذ تبلغ مساحة املسطح املائي البيولوجية والصناعية، والثاني أن املاء يشغل أكبر حيز في الغالف الحي

من أجسام ألاحياء بما فيها  %70إلى  60 منمن مساحة الكرة الارضية. كما أن املاء يكون  %70.8حوالي 

إلانسان  وبالتالي فإن تلوث املاء يؤدي إلى حدوث أضرار بالغة ذو أخطار جسيمة على الكائنات الحية 

 .2ويخل بالتوازن البيئي

اء على أنه كل تغير في الصفات الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية للماء يجعل يعرف تلوث امل

منه مصدرا لألمراض، عن طريق إضافة مواد غريبة تسبب تعكير املاء وتكسبه رائحة أو طعم أو لون، وقد 

ا يجعله غير يلوث املاء عن طريق املخلفات إلانسانية والنباتية والحيوانية والصناعية التي تلقى فيه، مم

يتلوث املاء بكل ما يفسد خواصه أو يغير من . 3صالح للكائنات الحية التي تعتمد عليه في استمرارها وبقائها

طبيعته، واملقصود بتلوث املاء هو تدنس مجاري املاء وآلابار وألانهار والبحار وألامطار واملياه الجوفية مما 

 الحية. يجعل ماءها غير صالح لإلنسان وكل الكائنات 

                                                           

 20، ص، مرجع سابقأحمد مدحت إسالم  1 
2 La gestion environnementale, Livre de performance pour l’entreprise, DUNOD, Paris 2008 p76.77  

 65، ص2010، 1منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط النظام القانوني الدولي لحماية البيئة،صالح عبد الرحمن عبد الحديثي،  3 



 

10 

 

في ظل التنمية البيئي للمؤسسة التوجه حتمية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل األول
 المستدامة

تتكون التربة من مواد صلبة عضوية وغير عضوية إضافة إلى املاء والهواء و بعض تلوث التربة:  -ج

الكائنات الحية، وهو الوسط الذي تنمو فيه النباتات املختلفة التي من دونها ستنعدم الحياة على ألارض 

مورد غير متجدد وتتميز بقابلية كبيرة  تعتبر التربة. ألنها الغداء ألاساس ي للكثير من الحيوانات وإلانسان

 .1للتدهور، حيث أن التدهور الذي يصيبها في عشر سنوات يحتاج إلى ماليين السنين ملعالجته

 ملوثات التربة الناتجة عن النشاط البشري إلى ثالثة أنواع أساسية وهي:يمكن تصنيف 

املختلفة، الاستخدام املكثف للمبيدات امللوثات واسعة الانتشار مثل ألامطار الحمضية، إلاشعاعات  -

وألاسمدة الزراعية والصناعية، وهذا النوع من التلوث يتعدى الحدود الجغرافية للمصنع أو النشاط 

 مصدر التلوث، سواء عن طريق الهواء أو املاء خاصة بوجود قنوات متصلة باألنهار واملياه الجوفية.

املتكرر في العمليات إلانتاجية أو تخزين املواد املستعملة التي يولدها امللوثات املزمنة الناتجة عن الخلل  -

 النشاط الصناعي مثل )التسرب أثناء العملية إلانتاجية، تسرب املواد من الحاويات، سوء تسيير النفايات(

ار التلوث العرض ي وقد ينتج عن خطأ تقني أو خلل مؤقت لجهاز ما، كخلل في متابعة إلاجراءات أو انكس -

 في ألانابيب.   

يعتبر التلوث بالضوضاء من العناصر الحديثة لتلوث البيئة، ويتمركز في املناطق التلوث بالضوضاء:  -د

الصناعية ومناطق التجمعات السكنية أين يكثر السكان واملباني وألانشطة البشرية. وهناك مصادر 

لنقل ألاخرى وآالت الحفر وبعض آالت متعددة للضجيج فقد تكون آالف السيارات والشاحنات ووسائل ا

  .الصناعية، باإلضافة إلى ضوضاء املنازل واملدارس وألاماكن العمومية آلاالت وتشغيل البناء والتشييد

كل شعور غير سار أو مزعج للسمع، وكل ظاهرة صوتية  التلوث بالضوضاء بأنه AFNOR'l عرفت

 .2وغير واضح تولد هذا إلاحساس، وكل صوت دو طابع  عشوائي

 :3تختلف الضوضاء عن غيرها من عوامل تلوث البيئة ألاخرى من عدة جوانب نذكر منها

الضوضاء متعددة املصادر وال يسهل السيطرة عليها مقارنة بتلوث املاء أو الهواء، فمثال إدا كان  -

وضاء ال يمكن التلوث ناتج عن أحد املصانع وأوقفنا السبب نكون أوقفنا التلوث، ولكن في حالة الض

 تحديد املصدر بالدقة نفسها ألن املصادر متعددة وألاصوات متداخلة.

 اثر الضوضاء مؤقت وينتيي بانتهائها، فبمجرد توقفها ينقطع أثرها ألنها ال تترك خلفها أثرا في البيئة؛ -

                                                           
1  La gestion environnementale ,op.cit, p89. 
 Association Française de Normalisation 
2 La gestion environnementale, op.cit p90 

 214-206أحمد مدحت إسالم، مرجع سابق، ص 3 
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 المستدامة

يحس تختلف الضوضاء عن مصادر التلوث ألاخرى، في كونها محلية إلى حد كبير، أي أن إلانسان ال  -

 بها إال بجوار انبعاثها على عكس تلوث املاء والهواء لذي ينتقل بين الدول والقارات.

تسبب الضوضاء العالية واملفاجئة وغير املتوقعة حدوث بعض التغيرات في جسم إلانسان، 

التنفس، ومن حسن الحظ أن أغلب هذه التغيرات و سرعة ارتفاع ضغط الدم، وزيادة ضربات القلب ك

قتة إلى حد كبير، وتنتيي آثارها تدريجيا عندما يتعود إلانسان هذه الضوضاء، لكن هذا ال يعني تكون مؤ 

 .1أن التعود ال ينتج عنه الضرر خصوصا عند زيادة شدة الضوضاء إلى حدود معينة

 ثالثا: املستوى ألامثل للتلوث

يمكن اعتبارها  والبيئية لذا ال  إن عوائد العملية إلانتاجية التي ال تخصم منها التكاليف الاجتماعية

عوائد صافية، فالتلوث الذي تحدثه هذه العملية وكذا استنزاف املوارد وإلاخالل بالتوازن البيئي تعد 

 تكاليف من الواجب خصمها من عوائد النشاط إلانتاجي للحصول على صافي املنافع املتحصل عليها.

 البيان التالي: في ستوى التلوثمبحجم إلانتاج العالقة التي تربط يمكن توضيح و 

 

 

 

 حجم إلانتاج ومستوى التلوث: العالقة بين (03م )شكل رق

 
 159، ص2003مصر،  للطباعة، أمين دار ،البيئة حماية ، اقتصادالبديع عبد محمد: املصدر

ومقدار التلوث، فالرفع من حجم من خالل املنحنى يتضح أن العالقة طردية بين حجم إلانتاج 

إلانتاج يقابله مدخالت من مواد أولية ومياه وطاقة ومواد أخرى أكثر وبالتالي منتجات ونفايات أكثر، كما 

                                                           

   215 ، صنفس املرجع 1 

P التلوث 
P=f(X) 

 حجم اإلنتاج
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في ظل التنمية البيئي للمؤسسة التوجه حتمية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل األول
 المستدامة

بمعنى أنه عند بلوغ مستويات إنتاج محددة فإن الزيادة في حجم التلوث  ىنالحظ زيادة في ميل املنحن

 تفوق الزيادة في حجم إلانتاج.

 النشاط مخلفات من للتخلص معينة وسائل إتباع تفرض أضراره التلوث وتفادي منع ةمحاول إن

 املتوقعة باملنافع التلوث منع مقارنة تكاليف ضرورة هنا تظهر ومن التكاليف رفع يقتض ي إلانساني وهذا

 .املنع هذا نتيجة

  التلوث تجنب على تعملإن املنشآت التي  
ً
  تجنبا

ً
 للسماح مضطرة مرحلة ما  في ستجد نفسها تاما

  والخدمات لتلبية حاجات ألافراد واملجتمع. السلع من أكبر قدر  على الحصول  حتى تستطيع التلوث ببعض

 : املستوى ألامثل للتلوث(04)شكل رقم

   

 

 

 

 

 

 

Source: Oliver S.Owen et al, Natural Resource Conservation, prentice Hall, New Jersey, 1997, p24 

إن ارتفاع تكاليف الرقابة على التلوث سيؤدي إلى خفض التلوث وبالتالي خفض الضرر الناجم، 

كما تؤدي زيادة مستوى التلوث إلى زيادة الضرر البيئي. إذن يمكن القول أن نقطة تقاطع املنحنيين والتي 

التلوث والضرر تمثل  تتساوى عندها تكلفة الرقابة على التلوث واملنافع الاقتصادية الناجمة عن انخفاض

نقطة التعادل التي يجب اختيارها، فقبلها تكون تكلفة الرقابة عالية بشكل غير مناسب مما يحمل املنشأة 

أعباء إضافية غير مطلوب منها تحملها في اللوائح أو مقارنة باملنافسين، أما بعدها فينتج عن انخفاض 

وث وهذا يعرضها ملواجهة الضغوطات املحيطة من تكلفة الرقابة على التلوث زيادة في مستويات التل

 اللوائح، املنافسين، املستهلكين، واملجتمع ككل. 

 استغالل املوارد الطبيعية.الفرع الثاني: 

سلعة يمكن استخدامها إما من خالل عملية إنتاجية أو كسلعة استهالكية، فما  كلاملورد هو 

يجعل الصخور موردا هو إمكانية استخدامها كمواد بناء لذا يمكن لش يء ما أن يصبح موردا فقط عندما 

رتكلفة الضر   ةتكلفة الرقاب   

 نقطة التعادل

 التكلفة الرقابة/الضرر

 التلوث/الضرر مستوي
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 المستدامة

 . تتسبب ألانشطة الصناعية في استنزاف املوارد الطبيعية املتجددة منها وغير القابلة1يقترن بقيمة ما

 املادية للموارد ألامثل الاستخدام في يبحث للتجديد باالستغالل غير العقالني لها، وباعتبار علم الاقتصاد

ممكنة فالنظرية  تكلفة بأقل إلانسانية الحاجات إشباع أو ممكن ربح أكبر تحقيق دفبه والبشرية

 . 2لنظم البيئةالاقتصادية واملؤشرات الاقتصادية ال تفسران تخريب الاقتصاد وتدميره  

 أنواع املوارد الطبيعية:أوال: 

تصنف املوارد الطبيعية إلى متجددة وغير قابلة للتجديد، ويكمن الفرق بينهما في أن مخزون 

ينضب ساملورد املتجدد غير ثابت ويمكن أن يزيد وينقص، أما املورد القابل للتجديد فمخزونه ثابت وهو 

 كل املوالي يبين تصنيف املوارد إلى متجددة وناضبة:طاملا أن معدل استخدامه موجب. والش

 

 

 

 

 

 

 : تصنيف املوارد الطبيعية(05)شكل رقم

 
                                                           

 .48، ص2003، مادة تدريبية، املركز الوطني للسياسات الزراعية، دمشق، الاقتصاد البيئي والتنمية املستدامةدوناتو رومانو،  1 

، امللتقى الدولي املتعلق بالتنمية املستدامة والكفاءة إلاستخدامية للموارد املتاحة، إشكالية التنمية املستدامة وأبعادهاعماري عمار،2  

  8، ص2007/2008سطيف 

املوارد الطبيعية

قابلة للتجديد

قابلة للتجديد
بدون شروط

غير حيوية
، الطاقة الشمسية)

(الرياح، املد والجزر 

قابلة للتجديد
بشروط

غير حيوية
( ،املاء co2 ،o2 (

بسيطةحيوية
املحاصيل، ألاسماك، )

(الثدييات

حيوية مركبة
التربة، ألانظمة )

(البيئية

غير قابلة للتجديد 
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، مادة تدريبية، املركز الوطني للسياسات الزراعية، دمشق، الاقتصاد البيئي والتنمية املستدامةدوناتو رومانو، : املصدر

 48، ص2003

من خالل الشكل يمكن القول أن املوارد الطبيعية املستغلة من طرف إلانسان تنقسم إلى قسمين 

 :1رئيسيين يتمثالن في ما يلي

وهي ذات املخزون غير الثابت وتنقسم بدورها إلى موارد متجددة بدون شروط وهي املوارد املتجددة:  -1

 ط وتشغل القسم ألاكبر تتمثل في الغاباتمحدودة جدا كأشعة الشمس والرياح، وموارد متجددة بشرو 

 عليها يحصل ، قادرة على التجدد طبيعية نظم جميعها وهي والزراعية، الطبيعية واملراعي ألاسماك، ومصايد

 العطاء على قادرة بطبيعتها البيئية والنظم أسماك، من يصطاد وبما الغابات، شجر من يقطع بما إلانسان

 يستنزفها وأن يحترم دورات تجددها. ال أن ملواردها حصاده في إلانسان على ينبغي ولكن ,املتجدد

 وحقول  املعدنية، الخامات كرواسب البيئة في مخزنة موارد في مجملها وهياملتجددة:  غير املوارد -2

 في وتجمعت تكونت املوارد هذه فجميع الجوفية، املياه وموارد الفحم، وطبقات الطبيعية، والغازات البترول،

السنين لذلك وهي  ماليين سابقة، وكونها غير متجددة ال يعني أنها ال تتجدد بل تحتاج إلى جيولوجية مراحل

 عمليات في من هذه املوارد يؤخذ ما مدة زمنية طويلة جدا مقارنة بمعدل استغالل إلانسان لها. إن

املوارد  هذه تنضبس واستنزافها منها ألاخذ استمرارية ومع تجديده، أو تعويضه يتم ال الاستخراج أو التعدين

على  يجب كما القادمة، ألاجيال مستقبل على حفاظا بعقالنية معها التعامل يجب ولهذا مع مرور الزمن،

 .بديلة لها مصادر عن يبحث أن إلانسان

 : مبادئ الاستخدام العقالني للمواردثانيا

التنمية املستدامة في مجموعة من يتمثل الاستخدام العقالني للموارد الطبيعية الذي يحقق  

 :2املبادئ الرئيسية تتمثل في

واملقصود بها تحديد مكان استخدام املوارد الطبيعية  تحديد مناطق تنفيذ النشاطات الاقتصادية: -1

فإما استخدامها في أماكن تواجدها أو نقلها إلى مناطق أخرى الستخدامها، واملهم هنا ليس التركيز على 

تصادية فقط بل أن تأخذ بعين الاعتبار الكلفة البيئية في كال الحالتين ، وهذا يعني أن الكلفة الاق

النشاطات التنموية يجب أن تنفذ في املناطق التي تكون فيها آثار هذه النشاطات على البيئة في حدودها 

ة ، ويترتب على ذلك ومسيطر عليها، وإال فإن أي تدمير للبيئة سيؤدي إلى تدمير التوازن البيئي في املنطق

                                                           

 10ص ، 2000القاهرة  جامعة ،10 العدد العامة، إلادارة واستشارات دراسات مركز ،البيئية التشريعات الجندي، العزيز عبد محمد 1 

، الطبعة ألاولى، دار صفاء التنمية املستدامة: فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها غنيم عثمان محمد، ماجده محمد أبوزنط،  2 

   50-47، ص2007للنشر والتوزيع، عمان 
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عند اختيار مناطق تنفيذ -سلسلة من الانعكاسات السالبة التي تقود إلى املزيد من التدمير، وعليه يجب 

 املوازنة بين الكلفة البيئية والكلفة الاقتصادية وعدم التركيز على الثانية وإهمال ألاولى. -ألانشطة التنموية

الاستغالل العقالني للموارد الطبيعية في نشاط اقتصادي  ها:حجم املوارد الطبيعية الكامنة وكميت -2

معين يجب أن يتوقف عند النقطة التي تبدأ عندها آلاثار البيئية السالبة بالظهور، وهذه النقطة تتحدد 

من خالل حجم وكمية املوارد الطبيعية الكامنة أو املوجودة في الطبيعة وحجم وكمية املوارد التي يحتاجها 

الاقتصادي، وهذا يعني أنه البد من أن نوازن عند استغالل مورد طبيعي معين في نشاط النشاط 

 اقتصادي ما بين الكلفة الاقتصادية من جهة والكلفة البيئية من جهة أخرى.

يرتبط هذا املبدأ بنوعية مخرجات املشاريع أو النشاطات الاقتصادية، مخرجات املشاريع الاقتصادية:  -3

البة لنوعية مخرجات النشاط يعتمد على كم ونوع املورد املستغل، وعلى التكنولوجيا فالتأثيرات الس

املستخدمة في استخراج أو استغالل أو نقل املورد، وهذا يعيدنا إلى القول بأن تحسين نوعية مخرجات 

من جهة  النشاط أو املشروع الاقتصادي يتطلب املوازنة بين الكلفة الاقتصادية من جهة والكلفة البيئية

 أخرى.

: يتمثل هذا املبدأ في مدى تأثر مدة التنمية بالعمليات الطبيعية التي تقود إلى زمن التنمية ووقتها -4

التغيرات  في نوع وكم ودرجة بقاء املورد في الطبيعة، فتسريع عمليات استغالل مورد معين باستخدام 

نعكس أيضا على زيادة الكلفة الاجتماعية تقنيات معينة ال يؤثر على كلفة عملية التنمية فقط، بل ي

 والبيئية للتنمية.

لعل هذه املبادئ ألاربعة تقودنا إلى أهمية الخصائص الطبيعية للمنطقة املستهدفة بالتنمية، 

 .حيث تكمن هذه ألاهمية في أن اختالف البيئات في خصائصها الطبيعية

 الثالث: بعض القضايا ألاساسية في عالقة إلانسان بالبيئة  املطلب

اتصفت عالقة إلانسان بالبيئة بالتبادلية وهناك قضايا معينة زادت من شدة قوة هذه العالقة 

 بغض النظر عن طبيعتها سواء سلبية أو إيجابية، فالتكنولوجيا لها تأثير مباشر وكبير على هذه العالقة

إلدارة املعرفة باعتبارها  ألامر بالنسبة وكذلك دوات املستعملة في كل نشاط صناعي.كونها من بين أهم ألا 

 ، إضافة إلى إدارة الجودة الشاملة.عامل من عوامل إلانتاجأحدث 

 التكنولوجيا والبيئة: ألاول الفرع 

الطرق املختلفة املستخدمة في التطبيق العملي للعلم واملعرفة فيي الجهد  عنالتكنولوجيا تعبر 

إلانساني وطريقة التفكير في استخدام املعلومات والخبرات واملهارات البشرية املتاحة في مجال من املجاالت 
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 وتطبيقها الكتشاف وسائل تكنولوجية لراحة إلانسان وحل ما يواجهه من مشكالت لجعل الحياة أكثر 

 .1سهولة

ومن هنا يظهر الدور  ،تستخدم التكنولوجيا في املجاالت املختلفة كالتعليم والزراعة والصناعة

البارز للتكنولوجيا وعالقتها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. والتكنولوجيا علم تطبيقي يشتمل علي 

ت ومن خاللها نستطيع ليست هدف وإنما وسيلة لتطور املجتمعا ، وهيمجموعة من مدخالت ومخرجات

 .الوصول لألهداف  املرجوة

تعد ألانشطة الصناعية من ألاسباب الرئيسية لتفاقم املشكلة البيئية والواقع أن التكنولوجيا هي 

العنصر ألاساس ي لهذا التفاقم، فعلى الرغم من أن التطور التكنولوجي قد ساهم وبشكل كبير في رفع 

لى إشباع حاجات إلانسان إال أن هناك أنواع من التكنولوجيا ذات مستويات املعيشة وزيادة القدرة ع

 2تأثير سلبي على إلانسان والبيئة، ويمكن أن نحدد أبعاد تأثير التكنولوجيا على البيئة من خالل:

، وذلك انطالقا من بطرق غير عقالنيةاستخدمت التكنولوجيا كأداة الستغالل الطبيعة ومواردها  -

 املالك والسيد على الطبيعة وما فيها وأنها في خدمته بدون شروط أو قيود؛نظرة أن إلانسان هو 

إن تكنولوجيا الثورة الصناعية دفعت إلى التخصص ورفع إلانتاجية والاستهالك، واستمر ذلك حتى  -

أصبح السوق للمستهلكين حيث أن إلانتاج يفوق الطلب بمعنى أننا ننتج أكثر مما نحتاج بغرض الرفع من 

 لسوقية وتحقيق عوائد اقتصادية أكثر دون الاهتمام بالبيئة ومواردها؛الحصة ا

إن التكنولوجيا املستخدمة منذ الثورة الصناعية تعد ملوثة، متلفة للموارد، مبذرة للطاقة، كبيرة  -

الحجم، غير قابلة للتدوير أو إعادة الاستخدام، وينتج عنها نفايات ومخلفات وانبعاثات كثيرة ومختلفة، 

 فالتكنولوجيا بهذا الشكل بمثابة تكنولوجيا موارد أكثر لعمل ما هو أقل؛

هناك نظرة متفائلة في كون التكنولوجيا قادرة على حل جميع املشكالت، فالتكنولوجيا الطبية قضت  -

على العديد من ألامراض وألاوبئة وتكنولوجيا الفضاء أنزلت إلانسان على سطح القمر والكثير غيرها، وأنها 

ستطيع أن تعالج مشكالتنا ليس في الوقت الحاضر فقط وإنما على املدى الطويل. لكن هذا الانطباع ت

القوي واملبالغ فيه أدى إلى عدم رؤية املشكالت بأبعادها الحقيقة ومنها املشكلة البيئية، ولم يلتفت 

ن الكثير ال يزال يعتقد أن إلانسان إلى ذلك إال بعد التدهور الكبير الذي أصاب البيئة ومواردها خاصة وأ

 التقدم التكنولوجي هو الحل.

                                                           

كلية الهندسة،  ،والتكنولوجيا، جامعة الدلتا للعلوم البيئة والتحديات التكنولوجيةمحمد صالح رجائي، نجوى علي سعيد الهمشري،  1 

              3ص

 4نفس املرجع، ص 2 
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إن التكنولوجيا التي ساهمت في رفع مستوى املعيشة والدخل وتحسين الصحة ورفع متوسط 

ألاعمار واستخدام املوارد بطرق جديدة واكتشاف موارد لم تكن مستغلة من قبل، هي نفسها التكنولوجيا 

 وارد الناضبة واملتجددة وتهديد ألانظمة البيئية والاحتباس الحراري.التي أدت إلى التلوث واستنزاف امل

 والبيئة : إدارة املعرفةالثانيالفرع 

تعتبر املعرفة من أحدث عوامل إلانتاج التي تساهم في خلق ميزة تنافسية في إلادارة، فاالقتصاد 

س املال، فيي تنش ئ الثروة التقليدي يفترض أن عوامل إلانتاج ألاساسية تتمثل في ألارض، العمل، رأ

وتصنع النقود. أما الاقتصاد الحديث فيضيف إلى عوامل إلانتاج التقليدية عامل آخر ويعتبره ألاهم وهو 

 املعرفة.

املعرفة تمثل "طريقة جديدة للتفكير في املنظمة بمشاركة العقل التنظيمي واملوارد الخالقة، فيي 

يق والتنظيم وتوفير رأس املال الفكري والاهتمام بالثقافة والاستمرار تشير إلى الجهود املبذولة إليجاد التنس

 . إذن فاملعرفة هي رأس املال الفكري الذي يعد أهم من رأس املال املادي.1بالتعلم"

أما إدارة املعرفة فتعبر عن "معالجة وإدارة ألانشطة املرتبطة باملعرفة، أي خلق املعرفة وتنظيمها 

. كما يمكن تعريفها بأنها العملية املنهجية 2خدامها من أجل توليد قيمة للمنظمة"واملشاركة فيها واست

  3املنظمة من أجل الحصول، الاستخدام، أو التطبيق الخالق للمعرفة وإنشائها.

وتكمن عالقة البيئة بإدارة املعرفة في كون هذه ألاخيرة تملك القدرة على التعامل مع الاتجاهات 

والسوق، وأن املطالب البيئية ال بد أن تكون أكثر اقترابا من العمل املعرفي مقارنة الحديثة في الشركة 

 :4باقترابها من العمل الصناعي، وذلك يعود ملا يلي

العمل املعرفي هو عمل ودي بيئيا ألنه يتعامل مع املعلومات وألافكار والعالقات، فهو ال يتطلب موارد  -

؛
ً
 طبيعية كثيرة عادة

املعرفي هو منبع ألافكار الجديدة بما في ذلك ألافكار الخاصة بحماية البيئة، فاالتجاهات  العمل -

موح يتطور مع تزايد الدعاة واملؤيدين 
َ
الحديثة في ألاغلب ال تنبثق من املمارسة وإنما توجد كعمل معرفي ط

فاهيم كاإلنتاج ألانظف، ليتحول الحقا إلى ممارسات وسلوكيات تتطلب املوارد والطاقة. إن العديد من امل

                                                           

 256، ص2002، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، نظم املعلومات إلاداريةسليم الحسينية،  1 

، مؤسسة الوراق الاستخدامات والتطبيقاتتكنولوجيا املعلومات في منظمات ألاعمال: غسان قاسم داود الالمي، أميرة شكر ولي البياتي،  2 

 179، ص2010للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، 

 471نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص 3 

 471، صنجم عبود نجم، مرجع سابق 4 
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النفايات الصفرية، التكنولوجيات البيئية، ُوِجدت كمفهوم معرفي قبل أن يتم تبنيها لتصبح ممارسة 

 فعلية؛

إن القائمين بالعمل املعرفي على خالف رجال ألاعمال غالبا ما يتجردون من املصالح، فهم يميلون أكثر  -

ثل حماية البيئة واملحافظة عليها، وهذا يعود لكونهم أكثر تقبال إلى املوضوعية في قبول املفاهيم الحديثة م

 للمنطق العلمي والحجج التي تقوم عليها الاتجاهات البيئية؛

أولى العمل املعرفي اهتماما متزايدا برأس املال الفكري كمورد ال يقل أهمية عن املوارد املادية واملالية  -

ت الضغط على املوارد الطبيعية ونقلته إلى املوارد املعرفية ألاخرى، وهذا يعني بأن إدارة املعرفة قد 
َ
ف خفَّ

 والذكائية، والتي تعد أكثر قيمة وربحية؛

تعد املعرفة إلالكترونية الاتجاه الجديد املتصاعد نحو استخدام شبكات الشركات الداخلية والخارجية  -

التحسين البيئي في هذا ألامر في كون  أو الشبكة العامة )الانترنت( في أنشطة أعمال املعرفة، وقد يتجلى

استخدام الرقميات يحل محل الورق والحبر. إذن يمكن القول بأن املعرفة إلالكترونية يمكن أن تنوب 

عن مجاالت عديدة لتداول ألاخبار واملعلومات والدراسات والكتب، وبالتالي استخدام أقل ملعدات الطباعة 

  لتشغيلها.العمالقة والطاقة الكبيرة الالزمة 

 

 الفرع الثالث: إدارة الجودة الشاملة والبيئة 

 :نجددارة الجودة الشاملة من بينها مختلفة إل قدم العديد من الكتاب والباحثين تعاريف 

بأنها:" التزام وتعهد كل من إدارة والعاملين بترشيد ألاعمال بحيث تلبي بصورة متناسقة ت عرف

 1توقعات املستفيد أو ما يفوقها."

"فلسفة إدارية موجهة على أساس التحسين املستمر و الاستجابة الحتياجات كما عرفت على أنها 

 2وتوقعات الزبون."

إذا ما أريد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في إلاستراتيجيات البيئية للشركات فإننا سنكون أمام 

 إدارة الجودة البيئية الشاملة والتي يمكن تعريفها كما يلي:

                                                           
، العاملين فيهامعرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية وتعليم فلسطينية من وجهة نظر  واقع عناية محمد خضير، 1

 .31،ص 2007 ،فلسطين كلية الدراسات العليا، غير منشورة ،جامعة نجاح الوطنية، مذكرة ماجستير 
دراسة ميدانية على عينة من  تشخيص واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املستشفيات ألاردنية، فالح عبد القادر الحوري، 2

 .150،ص2007ألاردن ،01العدد  ،12،مجلد  مجلة البصائر  ،لخاصةا مستشفيات
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ة عن طريقة منظمة وشمولية للتفكير والتطوير البيئي للمنظمة من خالل تطبيق مبادئ هي عبار 

إدارة الجودة الشاملة ومفاهيم وممارسات إلاستراتيجيات البيئية للشركات وهو مدخل للتحسين املستمر 

 .1للممارسات البيئية بهدف إيجاد حلول للمشكالت املشتركة

لة عن التحسين املستمر للبيئة والعمل على تقليل وإزالة كل آثار إدارة الجودة البيئية الشامتعبر  

التلف واملخلفات والتلوث البيئي والعمل على إعطاء املنظمات التي تطبقه ميزة تنافسية تمكنها من الريادة 

 .2بين منافسيها

إذن فيي تسعى إلى معالجة املشكالت البيئية من تلوث واستنزاف للموارد من خالل إدخال 

 حسينات على كل مراحل دورة حياة املنتج.ت

 3أما العناصر ألاساسية إلدارة الجودة البيئية الشاملة فتتمثل في ما يلي:

دعم والتزام إلادارة العليا بالجوانب البيئية ألنه يعد حجر ألاساس لبناء هيكل الجودة البيئية، إذ ال  -

عليا، ويتجسد ذلك بتجسيد سياسة بيئية تتمركز يمكن ألي موضوع بيئي أن ينجح دون التزام إلادارة ال

 حول عدة عناصر أهمها الالتزام بالنظم والقوانين، والوقاية من التلوث؛

التركيز على تحقيق رضا الزبون، والزبون هنا ليس بمفهومه التقليدي وإنما يشمل أولئك ألاشخاص أو  -

 الهيئات ذات العالقة والذين يتأثرون بعمل املنظمات؛

رورة التحسين املستمر والذي يعد أحد أهم الركائز ألاساسية للسياسة البيئية ويشكل أساسا تتميز به ض -

فلسفة إدارة الجودة البيئية الشاملة عن أنماط العمل ألاخرى، فيي أنشطة معتمدة في املنظمات بغرض 

 ائنها؛زيادة كفاءة وفعالية عمليات الجودة من أجل تقديم منافع إضافية للمنظمة وزب

العمل الجماعي بصيغة الفريق، وهو أسلوب جديد لنجاح تطبيق إدارة الجودة البيئية الشاملة،  -

فاستخدام مفهوم الفريق يعد أسلوبا سهال لتحسين الالتزام وضمان تحقيق ألاهداف وإلاجراءات 

 والعناصر ألاخرى في املنظمة.  

 التنموي الجديداملبحث الثاني: التنمية املستدامة املفهوم 

                                                           
1 Fayad Rabih Ibrahim, Voluntary  Environmental Management System (EMS) ISO 14000 certification in the Lebanese 

Food industrial Sector, Master of science in Environmental Sciences, American University of Beirut, Beirut, 2008, p12  

، مجلة أثر عمليات إدارة املعرفة في إقامة متطلبات إدارة الجودة الشاملة للبيئةسلطان حكمت رشيد، عبد العالي نشوان محمد،  2 

  47، ص2007العراق، ، 5، العدد 3تكريت للعلوم إلادارية والاقتصادية، املجلد 

، دراسة استطالعية  آلراء عينة من الجودة البيئية الشاملة وأثرها في ممارسات تكنولوجيا إلانتاج ألانظف إدارةعمر علي إسماعيل،  3 

 286، ص 2014، 32، املجلد 115الطبية في نينوى، مجلة تنمية الرافدين، العدد العاملين في الشركة العامة لصناعة ألادوية واملستلزمات
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ركزت الدول أثناء إعدادها لبرامجها التنموية على استثمار مواردها ألبعد الحدود من أجل تحقيق 

تنمية اقتصادية ورفع مستويات معيشة ألافراد وتلبية حاجاتهم، دون أن تولي اهتماما بالبيئة وما قد 

معالجتها. فالركض وراء تحقيق مستويات يصيبها من جراء ذلك فألحقت بها أضرار قد تعجز الحقا عن 

عالية من الرفاهية املادية انعكس على املوارد الطبيعية باستنزافها من جهة وتلوث البيئة التي تعد وسط 

عيش الكائنات الحية من جهة أخرى، هذا الوضع أرغم الدول واملنظمات العاملية على التوجه نحو تنمية 

 قتصادي  الجانب  البيئي والبشري ، هذه التنمية هي التنمية املستدامة.تأخذ في حسبانها إلى الجانب الا

إن الوضع الذي وصلت إليه ألارض من تلوث بمختلف أنواعه وآثاره، والاستخدام املجحف 

للموارد البيئية، بسبب مختلف ألانشطة البشرية أرغم املجتمع الدولي على البحث عن حل للحد من هذه 

ياة إلانسان على ألارض، وذلك بطرح نمط جديد للتنمية يمتاز بالعقالنية والرشد في ألاضرار التي تهدد ح

استخدام املوارد، والذي من شأنه ضمان معدالت نمو اقتصادي، مع إجراءات املحافظة على البيئة 

 واملوارد الطبيعية في آن واحد، وهذا النمط هو التنمية املستدامة.

الطريقة املثلى لحل هذه املشكالت من خالل عدة  ظهرت محاوالت إلانسان في إيجاد

واتفاقيات وقمم دولية، و ظهرت أول فكرة لالهتمام بالبيئة )وبالتالي التنمية املستدامة( عند إنشاء  تقارير

،  والذي ضم مجموعة من العلماء و املفكرين والاقتصاديين  ورجال ألاعمال من 1968سنة )نادي روم( 

أين أصدر تقرير حول ضمان مراقبة مثلى لألفراد في العالم واملوارد الطبيعية  مختلف أنحاء العالم،

 . 1والتلوث، من خالل تربية وتوعية ألافراد مع إحياء ضمائرهم للمحافظة على البيئة

، تم خاللها Stockholm ستوكهولم انعقدت قمة ألامم املتحدة حول البيئة في 1972في سنة 

التنمية الاقتصادية وضرورة الربط بينها وبين البيئة، حيث طالبت الدول عرض مجموعة قرارات خاصة ب

النامية باألولوية في التنمية  إذا أريد تحسين البيئة وتفادي التعدي عليها، مع ضرورة تقليص الفجوة بين 

 . 2الدول الغنية والفقيرة 

لمي للطبيعة وكان الهدف منه أقرت الجمعية العامة لألمم املتحدة امليثاق العا 1982أكتوبر  28في 

توجيه وتقويم أي نشاط بشري من شأنه التأثير على الطبيعة، مع وجوب ألاخذ بعين الاعتبار النظام 

 وضع الخطط التنموية .  الطبيعي عند

 قدمت اللجنة الدولية للبيئة و التنمية التابعة لألمم املتحدة تقرير بعنوان 1987أفريل  27 بتاريخ

شترك" والذي عرف كذلك باسم "تقرير برونتالند" و الذي ورد فيه فصل كامل عن التنمية مستقبلنا امل"

                                                           

  294محمد عبد البديع، مرجع سابق، ص1 
 2عماري عمار،مرجع سابق، ص2
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أول تعريف دقيق لها، كما أكد التقرير على أنه ال يمكن املواصلة  في التنمية  املستدامة، وتم فيه بلورة

 بهذا الشكل بل يجب إتباع نموذج تنمية قابل لالستمرار دون إلاضرار بالبيئة .  

بمؤتمر ألامم املتحدة  جة الستمرار املشكالت البيئية والكوارث الطبيعية في العالم، أنعقدنتي

 04-03بتاريخ ، بالبرازيل، وهو ما يعرف بقمة ألارض Rio de Janeiro ريو دي جانيرو للتنمية والبيئة في

وتدابير للحد من التآكل البيئي في إطار تنمية قابلة لالستمرار  ، حيث خصص إستراتيجيات1992جوان 

 ومالئمة للبيئة، وخلص هذا املؤتمر إلى : 

 وضع معاهدات بشأن مسائل ذات أهمية كونية ، كمعاهدة لتغيير املناخ و أخرى للتنوع البيولوجي؛ -

العالقات فيما بينها ومع البيئة ، إعالن ميثاق ألارض الذي يحدد ويعلن مبادئ تلتزم كل الشعوب بها في  -

 وتؤكد على إستراتيجيات قابلة لالستمرار ؛

 لتطبيق ميثاق ألارض؛ 21جدول أعمال )أجندة( القرن  -

وضع آلية تمويل لألنشطة التنفيذية للمبادئ املعلنة خصوصا في الدول النامية، ودمج البعد البيئي في  -

 سياساتها إلانمائية؛

 سات التي ستشرف على عملية التنفيذ؛بحث مسألة املؤس -

 إقرار إتاحة التقنية البيئية لكافة الدول، مع احترام حقوق امللكية الفكرية . -

الذي يهدف إلى الحد من انبعاث الغازات  Kyoto إقرار بروتوكول كيوتو 1997كما تم في ديسمبر 

ية املختلفة مع زيادة استخدام الدفيئة، التحكم في كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات الاقتصاد

 الطاقة الجديدة و املتجددة وزيادة املصبات املتاحة المتصاص الغازات الدفيئة.

 Johannesburg جوهانزبورغ أنعقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية املستدامة في  2002في أفريل 

 املستدامة و ذلك من خالل :  بجنوب إفريقيا ، يهدف إلى التأكيد على الالتزام الدولي بتحقيق التنمية

 والصادر عن مؤتمر ألامم املتحدة للتنمية والبيئة؛ 21تقويم التقدم املحرز في تنفيذ جدول أعمال القرن  -

 استعراض التحديات والفرص التي يمكن أن تؤثر على إمكانيات تحقيق التنمية املستدامة؛ -

 املؤسسية واملالية الالزمة لتنفيذها ؛اقتراح إلاجراءات املطلوب اتخاذها والترتيبات  -

 تحديد سبل دعم البناء املؤسس ي الالزم على املستويات الوطنية، إلاقليمية والدولية. -

 للتوصل السياس ي الدعم حشد إلى كانت والتي كوبنهاغن قمة ديسمبر شهر في انعقدت 2009سنة 

 لظاهرة املسببة الدفيئة الغازات خفض بضرورة املناخي التغير لظاهرة التصدي حول  طموح دولي اتفاق إلى

في العالم ومعالجة أسبابها  املناخي التغير بمسألة صلة أخرى على فرعية قضايا جانب إلى الحراري  الاحتباس

 .والفعالية والتوازن  بالنزاهة تتسم بطريقة
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 املطلب ألاول: مفهوم التنمية املستدامة. 

إن ذلك النقص املوجود في نماذج التنمية السابقة، انطالقا من النمو الاقتصادي الذي يركز أساسا       

على الزيادة السريعة واملستمرة في مستوى الدخل الفردي عبر الزمن وزيادة إلانتاج، إلى غاية التنمية 

الفقراء وتوفير فرص العمل وإشباع الاقتصادية التي تهدف إلى إلغاء الفقر وتقليص الفجوة بين ألاغنياء و 

الحاجات ألاساسية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، قد أذى إلى نشوء مفهوم جديد للتنمية يوفر 

قاعدة عريضة وكافية يستند إليها في إصدار ألاحكام املتوازنة عن تكاليف ومنافع مختلف السياسات 

 .1التنموية يتمثل في التنمية املستدامة

 ألاول: تعريف التنمية املستدامةالفرع 

كثر استخدام مفهوم التنمية املستدامة في العقود ألاخيرة املاضية، وأول من أشار إليه بشكل 

في تقرير  1987سنة  Gro Harlem Brundtlandرسمي رئيسة وزراء النرويج السابقة غرو هارلم برونتالند 

"مستقبلنا املشترك" الصادر عن اللجنة العاملية للتنمية والبيئة والتي عرفت التنمية املستدامة  بأنها 

 .2"التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون إلاخالل بقدرة ألاجيال القادمة على تلبية حاجاتها" 

 :3وهذا التعريف يقودنا إلى نقطتين  مهمتين

زون رأس املال الطبيعي يمكن أن يبقى سليما لألجيال القادمة و ذلك عن طريق الاستغالل إن مخ -أ

 ألامثل للموارد غير املتجددة، والحفاظ على البيئة من امللوثات وكذا الحفاظ على طبقة ألاوزون.

لبترول إن إجمالي رأس املال الطبيعي واملصنع يجب أن ال ينخفض بين جيل وآخر، إذ يمكن ملخزون ا -ب

أن ينضب طاملا أنه يمكن استبداله باستثمارات من أصول أخرى توفر لألجيال املستقبلية نفس النوعية 

 من الحياة والخيارات.

أما البنك الدولي فقد عّرفها بأنها "تلك التي تهتم بالتكافؤ املتصل الذي يضمن إتاحة نفس الفرص 

فهو بذلك يعتبر   4الشامل أو زيادته املستمرة عبر الزمن" الحالية لألجيال القادمة بضمان ثبات رأس املال 

 أن نمط الاستدامة يتمثل أساسا في رأس املال.

                                                           

 5عماري عمار، مرجع سابق، ص 1 

   25مرجع سابق، ص  غنيم عثمان محمد، ماجده محمد أبوزنط، 2 
   56،صدوناتو رومانو، مرجع سبق ذكره 3

، 2005، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة الشلف السياسة البيئية ودورها في تحقيق التنمية املستدامةعبد الحرتس ي حميد،  4 
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على أنها تلك التنمية التي تستخدم املوارد الطبيعية دون أن تسمح  Websterعرفها قاموس وبستر 

 
ً
 .1باستنزافها أو تدميرها جزئيا أو كليا

ال تؤدي إلى دمار املوارد الطبيعية و فالتنمية املستدامة ال تتجاهل الضوابط واملحددات البيئية، 

 .2تحدث تحوالت في القاعدة الصناعية والثقافية السائدة و تطور املوارد البشرية،  كماواستنزافها، 

املستدامة هي  أما التعريف الذي وافقت عليه منظمة ألاغذية والزراعة  الفاو فهو أن "التنمية

إدارة وحماية قاعدة املوارد الطبيعية وتوجيه التغيير التقني واملؤسس ي بطريقة تضمن تحقيق واستمرار 

إرضاء الحاجات البشرية لألجيال الحالية واملستقبلية. إن تلك التنمية املستدامة تحمي ألارض واملياه 

و تتسم بأنها مالئمة من الناحية الفنية و مناسبة من  واملصادر الوراثية النباتية والحيوانية وال تضر بالبيئة

 . 3الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية"

التنمية املستدامة هي النتيجة الحتمية لرغبة املجتمع على مراعاة ألابعاد البيئية والاجتماعية إلى 

العادل للثروات وحماية مستقبل وفوائد جانب البعد الاقتصادي والغاية من ذلك هي تشجيع التوزيع 

  4ألاجيال املقبلة، وتتحمل مسؤولية تحقيق هاتين الغايتين كل من الدول والشركات وألافراد.

اتسع تعريف التنمية املستدامة لتشمل تحقيق التحول السريع في القاعدة التكنولوجية للحضارة 

حديثة تكون ألطف وأكفأ وأقدر على استغالل  الصناعية، مما يؤدي إلي الحاجة الستحداث تكنولوجيا

 .5أمثل للموارد الطبيعية حتى يتسنى الحد من التلوث واملساعدة على تحقيق استقرار املناخ

التنمية املستدامة هي تلك التنمية التي تلبي الحاجات الحالية من خالل الاستخدام العقالني ف

الضرر، مما يتيح لألجيال القادمة الفرصة لتلبية  للموارد املتاحة وبطريقة تضمن حماية البيئة من

 حاجاتها في بيئة مالئمة للعيش.

 املستدامة التنمية عليها تقوم التي وألاسس املقوماتالفرع الثاني: 

 :6املستدامة في ما يلي التنمية عليها تقوم التي وألاسس تتمثل املقومات 

                                                           

 25غنيم عثمان محمد، ماجده محمد أبوزنط،مرجع سابق، ص  1 

 245،ص1999دة العربية،بيروت ، مركز دراسات الوحدراسات في التنمية العربية واقع وآفاقسليمان الرياش ي وآخرون،  2 

، امللتقى الدولي املتعلق بالتنمية املستدامة والكفاءة التنمية املستدامة مقاربة إقتصادية في إلاشكالية واملفاهيمبوعشة مبارك،  3 

 5، ص2008سطيف،جامعة  ،إلاستخدامية للموارد املتاحة

" رسالة دكتوراه الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية املستدامةالتحكم في ألاداء الشامل للمؤسسة عبد الرحمن العايب، " 4 

 14، ص 2010/2011العلوم الاقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف، في 

كفاءة ، امللتقى الدولي املتعلق بالتنمية املستدامة والالبعد البيئي الستراتيجية التنمية املستدامةسنوس ي زوليخة، بوزيان الرحماني هاجر، 5 

  5، ص2008سطيف جامعة إلاستخدامية للموارد املتاحة، 

-54، ص2006تونس، البيئية، لإلدارة الخامس العربي املؤتمر عمل أوراق ،املستدامة التنمية على الدولية التجارة تأثير ساملان، سالم سالمة 6 
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 المستدامة

 استهالكهم أنماط فإن العالم سكان عدد في السريع للنمو نتيجة أنه  21 القرن  أجندة توضحإلانسان:  -أوال

 من أقل 1993العالم سنة  سكان عدد بلغ فقد ألاخرى في تزايد مستمر، الطبيعية واملوارد والطاقة لألرض

 مع تتعامل أن التنمية استراتيجيات على ، لدى ينبغي2025سنة  بليون  8 إلى يصل أن املتوقع ومن بليون  5,5

 تتضمن أن ينبغي كما املتقدمة، واستخداماتها التكنولوجيا ووسائل البيئي، النظام ني، صحةالسكا النمو

 املرأة، أوضاع لتحسينها كتحسين  والسعي البشرية، الحياة وتأمين الفقر، محاربة للتنمية ألاولية ألاهداف

 تشجير وإعادة والصحة، التعليم مثل ألاساسية والخدمات واملأوى  الغذاء مثل ألاساسية الحاجات وتأمين

 .البيئية والرعاية العمل، فرص وتوفير الغابات،

 واردهم،مل الاحتمالية القدرات على يتعرفوا أن الدول  من والعشرين الحادي القرن  أجندة وتطالب

 أن إلى ألاجندة تنبه كما ألاخرى، البيئية والعوامل وألارض، املياه مثل الحرجة للموارد خاص اهتمام إعطاء مع

 السكان، اتجاهات متضمنة البشرية، لألنشطة املحتملة بالنتائج للتنبؤ جادة دراسات إلى يحتاج العالم

 كما يجب .املناخي للتغير  نتيجة املنتظرة والهجرات الثروة، وتوزيع للدخل، إلاجمالي الناتج من فرد كل ونصيب

ا تحدد أن الدول  على
ً
 فيه تزداد والذي للسكان الهرمي التكوين أن الاعتبار في واضعة سكانية، وبرامج أهداف

 املوارد. على وضغوط مطالب القريب املستقبل في يخلق سوف السن، صغار نسبة

 مطلقة نقمة أو مطلقة نعمة السكان عدد في السريعة الزيادة اعتبار الخطأ من أنه الخبراء يقدر

واحتياجات ألافراد  املحلية الظروف حسب آلخر بلد من يختلف الزيادة تأثير أن نجد املوضوعي فبالتحليل

الستيعابها،  الكافية املوارد من وعندها السكانية، الزيادة إلى تحتاج دول  فهناك وتطلعاتهم واملوارد املتاحة،

املوارد املتاحة وزيادة عدد السكان فيها يفوق الزيادة في النمو  ودول أخرى تعجز عن ذلك لقلة

لقول أيضا أن  الزيادة السكانية  إيجابية أي منتجة أكثر من مستهلكة  ملا توفره من الاقتصادي، ويمكن ا

 للدولة يكون  أن سلبية أي مستهلكة أكثر من منتجة، واملهم تكون  قد و مورد بشري يدفع عجلة التنمية،

 .حسب مواردها وإمكاناتها املتاحة فيها السكاني النمو تضبط سكانية سياسة

 وغير املتجددة للموارد خزان وهي الحيوي الذي يعيش فيه إلانسان، املحيط تمثل الطبيعة :الطبيعة -ثانيا

 على البيئية النظم قدرة تجاوز  املتجددة مع عدم وغير املتجددة الطبيعية املوارد وتنمية فترشيد املتجددة،

 ألارض هي الصناعية الثورة عهد في الاقتصاد مقومات ومستدامة. كانت تنمية متواصلة يقودنا إلى العطاء

 الثالثة فأصبحت تتمثل في الفكر العلمية الثورة  عهد في حالًيا أما وآلاالت(، املال ورأس مواردها )العمالةب

  والابتكار. والعلم

                                                           
 استنزافها أو إهدارها بدون  البشر احتياجات وتقديم إعالة على املوارد مقدرة تعني الاحتمالية والقدرة 
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 اليومية، الناس حياة وفي املجتمعات نسيج في مترسبا التكنولوجي التطور  أصبح لقدالتكنولوجيا:  -ثالثا

 تبدو قد  .ألاخطاء تصحح تقنيات عن البحث حل إال لها ليس التقنية عن تنشأ التي املشاكل من فالكثير

 املعارف تطور  ولكن مع ألامر، وأضرار شبه منعدمة أول  عظيمة التكنولوجية ذات منافع الوسائل بعض

  عنا. خفية جسيمة أضراًرا لها أن تبين والتكنولوجية العلمية

 والاجتماعية من ألافكار الحديثة، والبيئية الصناعية املشكالت لسائر التكنولوجية الحلول  وتعتبر

 وأن والتكنولوجيا، والطبيعة إلانسان بين التفاعالت عن ناتجة البيئية املشاكل أن أظهرت التجربة ولكن

 تتصل طرق  على إيجاد يعتمد الخلل لهذا الشامل والحل التكنولوجية، الوسائل عبر تكون  قد املؤقتة الحلول 

 والوسائل التقنية الوسائل بين من خالل التكامل وذلك تفاعالتها، في التوازن  لتحقيق الثالثة بالعناصر

 إلادارية. وإلاجراءات التشريعات ذلك في بما الاجتماعية، والوسائل الاقتصادية

 الفرع الثالث: أهداف التنمية املستدامة 

 :1املستدامة إلى تحقيقها في النقاط التاليةيمكن تحديد ألاهداف التي تسعى التنمية 

تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان حيث تهدف التنمية املستدامة إلى تحسين نوعية الحياة من الناحية  -

الاقتصادية، الاجتماعية، النفسية، والروحّية وذلك بالتركيز على الجوانب النوعية للنمو وليس الكمية 

 تحقيق العدالة في التوزيع؛ فقط، باإلضافة إلى العمل على

احترام البيئة الطبيعية باعتبارها أساس حياة إلانسان، وباعتباره يؤثر فيها ويتأثر بها، لذا يجب أن تكون  -

 هناك عالقة تكامل وانسجام بين نشاطات السكان و البيئة الطبيعية؛

يهم ، وفتح املجال أمامهم تعزيز وعي السكان باملشكالت البيئية وتنمية إلاحساس باملسؤولية لد -

 للمشاركة في إيجاد حلول لهذه املشكالت و دمجهم في مشاريع و برامج التنمية املستدامة؛

تحقيق استغالل واستخدام عقالني للموارد كونها موارد محدودة، لذلك يجب استغاللها بصورة عقالنية  -

 ستخدامها و توظيفها إذا كانت ناضبة؛تحافظ عليها وتحترم دورات تجددها إذا كانت متجددة، وتحسن ا

ربط التكنولوجيا الحديثة أهداف املجتمع من خالل توعية السكان بأهميتها ودورها الفعال في املجال  -

 التنموي، والقدرة على السيطرة بواسطتها على آلاثار البيئية السلبية وفي بعض الحاالت الحد منها تماما؛

ي حاجات و أولويات املجتمع بما يالءم إمكانياته ويسمح بتحقيق التوازن إحداث تغيير مستمر و مناسب ف -

 الذي بواسطته يمكن تفعيل التنمية الاقتصادية والسيطرة على جميع املشكالت البيئية. 

 لتنمية املستدامةل ألاساسية بعادألااملطلب الثاني: 

                                                           
1 Geis.D,  Kutzmark. T , Developing Sustainable Communities-the future is Now, Center of Excellence for Sustainable 

Development, ,2006 p4 



 

26 

 

في ظل التنمية البيئي للمؤسسة التوجه حتمية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل األول
 المستدامة

جانب الاهتمام الجانب الاقتصادي إن اهتمام التنمية املستدامة بالجانب الاجتماعي والبيئي إلى 

يعد العنصر الرئيس ي الذي جعل منها تنمية تراعي ألاجيال الحالية وألاجيال القادمة أثناء وضع الخطط 

والاستراتيجيات التنموية، لذلك سنحاول التطرق ألهم أبعاد التنمية املستدامة والتي جعلتها شاملة دون 

 غيرها من ألانماط التنموية ألاخرى.

 : البعد الاقتصاديلفرع ألاول ا

 يعين البعد الاقتصادي للتنمية املستدامة الانعكاسات الحالية واملستقبلية لالقتصاد على البيئة،

فهو يطرح مسألة اختيار وتمويل وتحسين التقنيات الصناعية في مجال توظيف املوارد الطبيعية.  تدمج 

خدها  بعين الاعتبار املحافظة على البيئة فحسب، بل التنمية املستدامة بين هذين العنصرين، ليس في أ

 بتقديرها ملجموع العالقات املقامة بين الطبيعة وبين ألانشطة البشرية. 

إدخال إصالحات أساسية على نظام إلانتاج، بيتجسد هذا البعد  من خالل تغيير أسلوب إلانتاج 

املدخالت من بين نوعية ، كما يعتبر تغيير العملية إلانتاجيةكالقيام بإجراء تخفيض في مستوى مدخالت 

 1إلاصالحات ألاساسية املطلوبة إلدراج حماية النظام البيئي ضمن الاقتصاد الكلي.
 2 ويهدف هذا النمط للتنمية من خالل هذا البعد إلى ما يلي:

الطبيعية في حصة الاستهالك الفردي من املوارد الطبيعية: يستغل سكان البلدان الصناعية من املوارد  -1

العالم أضعاف ما يستغله سكان البلدان النامية، فالطاقة الناجمة عن النفط والغاز والفحم املستهلكة 

أعلى بعشر مرات في   OCDEمرة، وفي بلدان منظمة التعاون والتنمية  33في الو.م.أ أعلى منها في الهند ب 

 املتوسط منه في مجموع البلدان النامية. 

املوارد الطبيعية:  فالتنمية  املستدامة بالنسبة للبلدان الغنية تتلخص في إجراء  إيقاف تبديد -2

تخفيضات متواصلة في مستويات الاستهالك املبددة للطاقة و املوارد الطبيعية ، وذلك بإحداث تغيير 

لتنوع جدري في أسلوب الحياة ، وترسيخ الثقافة البيئية ، وأيضا تغيير أنماط الاستهالك التي تهدد ا

البيولوجي، كاستهالك الدول املتقدمة للمنتجات الحيوانية املهددة باالنقراض. وال بد من التأكيد على عدم 

 تصدير الضغوط البيئية إلى الدول النامية .

مسؤولية البلدان املتقدمة عن التلوث وعن معالجته: تعد البلدان الصناعية امللوث الرئيس ي للبيئة  -3

لكبير وغير العقالني للمحروقات. وألن هذه البلدان لديها القدرة من الناحية املالية، بسبب استهالكها ا

                                                           

 26، ص2000، الطبعة ألاولى، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاهرة،  مبادئ التنمية املستدامةدوغالس موسشيت،  1 

 04/07/2015، تاريخ التصفح  4، ص333، الحوار املتمدن، العدد أبعاد التنمية املستدامةعبد السالم أديب،  2 

http://www.ahewar.org/show.art,asp?aid=4305   
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التقنية، والبشرية على استخدام التكنولوجيات النظيفة، واستخدام  املوارد بكثافة أقل، وكذا على تبني 

اتها ، فيي نماذج اقتصادية تراعي الجوانب البيئية وتعمل على تحقيق نوع من املساواة داخل مجتمع

 املسؤول ألاول عن معالجة هذا التلوث.  

تقليص تبعية البلدان النامية: هناك جانب من الرابط بين الدول الغنية و الفقيرة يحتاج إلى دراسة  -4

دقيقة، حيث كلما استعملت البلدان الصناعية أنماط استهالكية للموارد الطبيعية بصورة عقالنية 

درات البلدان النامية نتيجة انخفاض أسعار هذه املوارد، وبالتالي حرمان ورشيدة أدى إلى انخفاض صا

هذه البلدان من إيرادات هي في أمس الحاجة إليها.  ولتخفيف أثر ذلك يجب إلانطاق من نمط تنموي 

يقوم على الاعتماد على الذات لتنمية القدرات الذاتية بغرض تحقيق الاكتفاء  الذاتي و توسيع التعاون 

ليمي، والتجارة في ما بين البلدان النامية، والاستثمار في رأس املال البشري، وتوسيع نطاق استخدام إلاق

 التكنولوجيات املحسنة.

التنمية املستدامة لدى البلدان الفقيرة: التنمية املستدامة في الدول الفقيرة تعني تكريس املوارد  -5

ستويات املعيشة والتخفيف من عبء الفقر، ألن هناك الطبيعية املتاحة ألغراض التحسين املستمر في م

روابط قوية بين الفقر وتدهور البيئة والنمو لسريع للسكان والتخلف الناتج عن التاريخ الاستعماري 

والتبعية املطلقة للقوى الرأسمالية؛ أما الذي ال تلبى حتى احتياجاتهم ألاساسية فال يمكن أن نتوقع 

 ألارضية. اهتمامهم  بمستقبل الكرة

املساواة في توزيع املوارد: إن التخفيف من عبء الفقر وتحسين مستويات املعيشة أصبح مسؤولية تقع  -6

على عاتق كل البلدان الغنية منها والفقيرة، ويمكن تحقيق ذلك بواسطة جعل فرص الحصول على املوارد 

 لى املساواة. واملنتجات والخدمات فيما بين جميع ألافراد داخل املجتمع أقرب إ

 إلاجتماعي: البعد الفرع الثاني

للتنمية املستدامة يسعى إلى تثبيت النمو الديموغرافي حول العالم، ووقف  الاجتماعيإن البعد 

النزوح الريفي، مع الاستغالل الكامل للعنصر البشري وإشراكه  في تخطيط التنمية، وكذا توفير الخدمات 

 1للسكان ويتضح ذلك في النقاط التالية:

بيت نمو السكان أصبح أمرا ذو أهمية بالغة، تحديد النمو الديموغرافي والحجم النهائي للسكان: إن تث -1

ألن النمو السريع يحدث ضغوطات عالية على املوارد الطبيعية ، وعلى قدرة الحكومات على توفير 

الخدمات. وتوحي إلاحصائيات الحالية في ضوء الاتجاهات الحاضرة للخصوبة بأن عدد سكان العالم 

                                                           

  40 -.39بو زنط ، مرجع سابق ، ص  عثمان محمد غنيم وماجد ا 1 
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رقم يمثل ضعف عدد السكان الحاليين ، لدى وجب التركيز مليار نسمة و هذا ال 11,6سيستقر عند حوالي 

 على الحجم النهائي للسكان كون حدود قدرة ألارض على إعالة الحياة البشرية غير معروفة بدقة.

أهمية توزيع السكان: إن تمركز السكان في املدن يؤثر سلبا على البيئة فتركيز النفايات واملواد امللوثة  -2

ضاع تشكل خطورة على الناس وتدمر النظم البيئية املحيطة بها. فالتنمية املستدامة يتسبب غالبا في أو 

هنا تعني النهوض بالتنمية القروية من أجل تخفيف الضغط على املدن من خالل إبطاء حركة الهجرة 

 إليها.

وتخصيصها  الاستخدام الكامل للموارد البشرية: تنطوي التنمية املستدامة على إعادة توجيه املوارد -3

بطريقة تضمن تلبية الحاجات البشرية ألاساسية مثل الصحة والتعليم، وتحسين الرفاهة الاجتماعية، 

وحماية التنوع الثقافي، والاستثمار في رأس املال البشري عن طريق تدريب املتخصصين في مختلف 

 القطاعات التي تدعو إليها الحاجة الستمرار التنمية.

طي الاشتراكي في الحكم: تحتاج التنمية املستدامة على املستوى السياس ي إلى املشاركة ألاسلوب الديمقرا -4

الشعبية في تخطيط و تنفيذ القرارات بغرض تفادي إخفاق الجهود التنموية . وهذا النمط في الحكم 

 يشكل قاعدة أساسية للتنمية البشرية املستدامة.  

 : البعد البيئيالفرع الثالث

يشمل هذا البعد مراعـاة الحـدود البيئيـة بحيـث لكـل نظـام بيئـة وحـدود معينـة ال يمكـن تجاوزها 

من الاستهالك والاستنزاف ، أما في حالة تجاوزات فإن ذلك يؤدي إلى تدهور النظام البيئي، وعلـى هـذا 

ث وأنمـاط إلانتـاج السـيئة واسـتنزاف ألاسـاس يجـب وضـع الحـدود أمـام الاسـتهالك والنمـو السـكاني والتلـو 

امليـاه وقطـع ألاشـجار وانجـراف التربـة، وهـو يركـز علـى قاعـدة ثبـات املـوارد الطبيعيـة وتجنـب الاسـتغالل غيـر 

العقالنـي للمـوارد غيـر املتجـددة واملحافظـة علـى التنـوع البيولـو جي واسـتخدام التكنولوجيـا النظيفة، 

رة على التكيف وتحقيق التوازن البيئي ينبغي املحافظة على البيئة بما يضمن طبيعة سليمة وضـمان والقد

إنتـاج املـوارد املتجـددة مـع عـدم اسـتنزاف املـوارد غيـر املتجـددة، التـوازن البيئـي محـور ضـابط للموارد 

وتنظـيم املـوارد البيئيـة بحيـث تشـكل عنصــرا  الطبيعيـة بهـدف إلـى رفـع مسـتوى املعيشـي مـع جميـع الجوانـب

مشاريعها  2أساســيا ضــمن أي نشــاط تنمــوي بحيــث تــؤثر علــى توجهــات التنميــة واختيــار أنشــطتها ومواقــع 

 1.بما يهدف إلى املحافظة على سالمة البيئة
 : البعد التكنولوجيالفرع الرابع

                                                           

 135،136، ص2010،جوان 26العدد جامعة باجي مختار عنابة،، مجلة التواصل، التنمية املستدامة وتحدياتھا في الجزائرمراد ناصر،  1 
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تلويث البيئة املحيطة بها من ماء، هواء، وأرض فتقوم البلدان تتسبب املرافق الصناعية ب 

املتقدمة بمعالجة هذا التلوث بنفقات كبيرة بينما في البلدان النامية يبقى الوضع بدون رقابة. وغالبا ما 

تكون التكنولوجيات التي تفتقر إلى الكفاءة والابتكار في الجانب البيئي هي السبب الرئيس ي وراء ذلك، لذا 

 يجب:

استعمال تكنولوجيا أنظف في املرافق الصناعية: فالتنمية املستدامة تعني هنا التحول إلى  -1

التكنولوجيات ألانظف وألاكثر كفاءة التي تقلل من إلانبعاثات من جهة، وتقلص من استهالك الطاقة 

تفي باملعايير السابقة واملوارد الطبيعية من جهة أخرى، مع املحافظة على التكنولوجيات التقليدية التي 

 الذكر. ويعد إلاطار القانوني هو القادر على فرض العقوبات في هذا املجال وتطبيقها.

املحروقات والاحتباس الحراري: إن الاستخدام الكثيف للمحروقات يعد مصدرا رئيسيا ملوثا للهواء في  -2

الذي يهدد بتغير املناخ. تعد املستويات  املناطق العمرانية، ومسببا لألمطار الحمضية، والاحتباس الحراري 

الحالية النبعاث الغازات الحرارية الناتجة عن النشاط البشري تفوق القدرة الاستيعابية لألرض، ولذا  

فإن استمرار الوضع الراهن على حاله سيخلف آثارا مدمرة على النظم إلايكولوجية  وعلى رفاه الناس 

مة هنا إلى الحد من انبعاث الغازات الحرارية عن طريق إيجاد مصادر ومعيشتهم. وترمي التنمية املستدا

 طاقة بديلة عن البترول و استحداث تكنولوجيات جديدة الستخدام الطاقة الحرارية بكفاءة أكبر.

منع تدهور طبقة ألاوزون: وتسعى التنمية املستدامة أيضا إلى الحيلولة دون تدهور طبقة ألاوزون  -3

فمن بين إلاجراءات التي اتخذت ألجل ذلك اتفاقية كيوتو التي جاءت للمطالبة بالتخلص  الحامية لألرض،

من املواد الكيميائية املهددة لألوزون و لو بصورة تدريجية، ولتأكد ضرورة التعاون الدولي ملعالجة مخاطر 

قتصادها رغم أنف البيئة العاملية، إال أن الو.م.أ رفضت التوقيع على هذه الاتفاقية التي ال تخدم ا

 املجتمع الدولي.

 

 إلادارة البيئية في املؤسسة الاقتصاديةاملبحث الثالث: 

هي جزء من إلادارة الكلية، و تشمل الهيكل التنظيمي )املصالح إلادارية للمؤسسة إلادارة البيئية 

املكلفة بالشؤون البيئية( وكذا أنشطة التخطيط واملسؤوليات واملمارسات وإلاجراءات والعمليات املرتبطة 

بتحقيق ألاداء البيئي الجيد. وهي أداة لتطبيق املعايير البيئية وجعل البيئة من أولويات أي نشاط 

 .اقتصادي
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يعد ظهور إلادارة البيئية نتيجة أمرا حتميا نتيجة للتدهور الذي أصاب البيئة ومواردها وأدى إلى 

تزايد الاهتمام بالقضايا البيئية. وحسب قمة ريو ديجانرو  فإن العمليات إلانتاجية غير املخطط لها بيئيا 

 البيئي.والاستخدام غير العقالني للموارد يعد من بين أسباب التدهور 

 املطلب ألاول: ماهية إلادارة البيئية

تعتبر إلادارة البيئية منهجية ملعالجة البيئة من كل جوانب النشاط الاقتصادي وإلانساني في 

، وألامر ال يقتصر فقط على املؤسسة الاقتصاديةاملجتمع، وهو عمل طوعي يأتي بمبادرة من قيادات 

إقامة منظومة لإلدارة البيئية بل يشمل أيضا النظر في املخاطر التي تتعرض الناتجة عن  املكاسب املالية

 .تم تجاهل الاعتبارات البيئيةواملجتمع إذا ما  هذه املؤسساتلها 

  الفرع ألاول: مفهوم إلادارة البيئية

إلادارة البيئية هي "مجموعة من ألادوات الديناميكية املوجهة نحو العمل واتخاذ إجراءات 

عدة في صياغة استراتيجيات لحماية البيئة وتعزيزها وصيانتها ومن ثم تنفيذ إلاستراتيجية للمسا

 1ومراقبتها"

أداة لتسيير املؤسسة وجماعة من ألاشخاص،  "على أنها  عرفت موسوعة البيئة إلادارة البيئية

 2."حيث تمكنها من تحقيق التنظيم الذي يسمح لها بالتحكم في نشاطاتها وتقليص أثارها على البيئة 

" الجهود املنظمة التي تقوم بها املنظمات لالقتراب من تحقيق ألاغراض البيئية كما عفت بأنها 

تعنى بالتعديالت املطلوبة في نظم إدارة املنشآت واملنظمات  باعتبارها جزءا أساسيا من سياستها، وهي

املختلفة، بحيث يكون الاهتمام بالبيئة مجاال مؤثرا وفعاال فيها، وذلك بتحديد املسؤوليات واملهام وتنفيذ 

وإنجاز نظم التخطيط واملراجعة البيئية والسياسات املالئمة بهدف تحسين أداء املشروع وخفض أو منع 

 3البيئية"آثارها 

جاء تقرير منظمة ألامم املتحدة للبيئة ليعرف إلادارة البيئية بأنها "تشمل املراحل إلانتاجية كافة 

انطالقا من الحصول على املواد ألاولية ووصوال إلى املنتج النهائي والجوانب البيئية املتعلقة به، وتقوم 

                                                           

 3، ص، مرجع سابقمراد ناصر  1 
، دار الفجر، وتطبيقاتها في الوطن العربي ISO 14000نظام إلادارة البيئية واملواصفات القياسية عادل عبد الرشيد عبد الرزاق،  2

 25. ص 2004القاهرة، 

  99، ص2005مصر الجديدة، ،  ،، الطبعة ألاولىمركز تطوير ألاداء والتنمية إدارة وحماية البيئة،محمد عبد الغني حسن هالل،  3 
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لحسبان جانب التكاليف وألاثر البيئي لهذه أيضا على تنفيذ أكفء إلاجراءات الرقابية، مع ألاخذ في ا

 1إلاجراءات، إضافة إلى كيفية استخدام املوارد برشد"

عرفت أيضا بأنها "إطار عام ملراجعة كافة ألانشطة التي يقوم بها املشروع ومدى تأثيرها على البيئة 

ار الهيكل التنظيمي إيجابا أو سلبا، وهي أداة متخصصة تتمتع بقدر كاف من الاستقاللية وتعمل في إط

للمشروع ، كما تعمل على دمج الاعتبارات البيئية في العمليات الصناعية ومعالجة مشاكل حماية البيئة 

 2وسالمة العاملين على نحو أفضل"

 إلدارة البيئيةلالعناصر ألاساسية  الفرع الثاني:

نشاط املؤسسة أكثر  تتكون إلادارة البيئية من مجموعة من العناصر تساهم في مجملها في جعل

 3وتتمثل في ما يلي:، مراعاة للجانب البيئي إلى جانب الاقتصادي والاجتماعي

 الرئيسية للمنشأة من أنشطة ومنتجات وخدمات والتي يكون لها  وتتمثل في الفعاليات  :البيئية املظاهر -1

  البيئة. تأثيرات سلبية على

والتي تنشر عادة في شكل تصريح كتابي يعبر عن التزام املؤسسة بسلسلة من  السياسة البيئية: -2

القواعد البيئية التي تعكس نواياها ومدى اهتمامها بالبيئة. فالسياسة البيئية هي قاعدة لتطوير بناء 

مترابط من ألاهداف والغايات البيئية للمؤسسة. وتصمم السياسة لتصحيح أي تأثير بيئي ضار وأن تشجع 

جميع املمارسات املفيدة للبيئة، و يأخذ في الحسبان الاعتبارات إلاستراتيجية والتنافسية حتى تستطيع 

الشركات تطبيق أفضل التقنيات ضمن اعتبارات اقتصادية معينة لكي تصل إلى أهدافها البيئية. ومن 

تلوث و التي قد تتضمن أهم مقومات السياسات البيئية العمليات واملمارسات واملنتجات التي تتحكم بال

   4 التدوير أو املعالجة أو تغيير العملية و الاستخدام الكفء للمصادر واستبدال املوارد كلما أمكن.

                                                           
1 Environmental guidlines for settlements planning and management, vol 11, Environmontal considerations in 

metropolitan, UNDP, p2 

أطروحة لنيل أثر إلادارة البيئية على كفاءة املشاريع الصناعية، دراسة حالة مؤسسة إلاسمنت ومشتقاته بالشلف، ابراهيمي شراف،  2 

 42، ص2016/2017شهادة الدكتوراه في علوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة،
3--Emilier brun, Clémentine Mc Milan, Développement durable de la stratégie a l’operationnel; edition AFNOR, 

France,2007; p85-90 

،برنامج ألامم املتحدة للبيئة، قسم التعاون إلاقليمي املبادرات البيئية التطوعية من أجل تنمية صناعية مستدامة: املفاهيم والتطبيقات 4

 . 33، ص2007، املكتب إلاقليمي لغرب آسيا، املنامة البحرين 
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: إن ألاهداف والغايات ألاساسية ملنظومة إلادارة البيئية تدور حول خفض تأثير ألاهداف والغايات -3

ط أن تكون محددة بدقة، وذات نتائج واقعية املؤسسة  على البيئة، ولكي تحقق هذه ألاهداف يشتر 

  ،ومرتبطة بالزمن.

إن برنامج إلادارة البيئية يضع املسؤوليات ويحدد الوسائل و إلاطار برنامج أو خطة العمل البيئية:  -4

 الزمني إلنجاز ألاهداف كما تترجم ألاهداف البيئية املحددة بالتفصيل.

ألاساسية لتحقيق هذه ألاهداف والتي تشمل املصادر البشرية ذات  وإلادارة العليا ملزمة بتقديم املصادر 

   1 الكفاءات الخاصة، والتقنيات، واملصادر املالية.

من خالل التعليم و التدريب، تتعلم املؤسسات أن تقدر الفوائد املحتملة ملنع التدريب والاتصال:  -5

ويتعين على كل العاملين الذين لهم دور في تحسين ألاداء البيئي أن يدربوا بشكل جيد على  حدوث التلوث .

التعامل مع املظاهر البيئية ألنشطتهم، مما يساعدهم على تنفيذ مهامهم باإلعتماد على التثقيف و 

 التدريب والخبرة.  

 بيئيا من خالل: السليمة إلادارة ونظام البيئية النواحي حول  املعلومات لنقل مناسبة طريقة أتباعكما يجب  

 ؛بالشركة واملستويات ألاعمال مختلف بين الداخلية الاتصال قنوات تحديد -

 وآثارها. الشركة بعمل املهتمة الخارجية الجهات من لالتصاالت والاستجابة التوثيق و الاستقبال -

هناك اتصال داخلي، من ألاعلى إلى ألاسفل والعكس يجب أن يكون هناك اتصال خارجي  مثلما

 فيجب أن تكون السياسة البيئية مشجعة لالتصال مع املجتمع املحلي لنقل آلاراء املفيدة إلى املنظمة.

هو رد الفعل على عدم التوافق مع السياسة البيئية خطة العمل/إلاجراءات العمل التصحيحي:  -6

 البيئية.

وهو يأخذ بعدين أساسيين ألاول خاص بالجوانب وآلاثار البيئية للشركة والذي تم وضع  

السياسة البيئية ملعالجته، والثاني متعلق باالنحراف عن السياسة البيئية القائمة مما يتطلب اتخاد 

 .2النشاط التصحيحي

شمل تقييم منتظم و دوري و موضوعي لألداء يعرف التدقيق البيئي بأنه أداة إدارية ت التدقيق البيئي: -7

للتحقق من كفاءة  البيئي بهدف املساعدة على حماية البيئة من خالل التحكم باملمارسات البيئية

 التطبيق.

                                                           
 .34نفس املرجع ص 1

  324نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص 2 
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املنظمة مما  تواجهها التي البيئية املوضوعات عن شاملة نظرةالبيئية  املراجعة تعطياملراجعة البيئية:  -8

تساعد على كما  إلادارية، وأنظمتها الحالية لعملياتها والقوة الضعف نقاط على يساعدها على التعرف

 :على املجمعة املعلومات تتضمن و مقارنة ما تم تحقيقه بما تم التخطيط له

 ما هي املدخالت واملخرجات واملصروفات؟ -

 ما هي أنظمة إلادارة البيئية املوجودة حاليا؟ -

 املظاهر البيئية لكل جزء من العملية؟    ما هي -

 إلدارة البيئيةلالفرع الثالث: ألاهداف ألاساسية 

للتعامل مع القضايا البيئية وإدارتها  الاقتصاديةإدارة بيئية هي تهيئة املؤسسات  تبنيإن الغاية من 

ئدة مما يساعد على إلاجراءات والقوانين البيئية السا  ضمن سياسة واضحة، تراعي من خاللها إلادارة

 تحقيق ألاهداف التالية:

 ؛الالزمة تمكين املؤسسة من التعامل مع املتطلبات البيئية -

 ؛املحتملة والتحكم في املخاطر السائدة، احترام القوانين واللوائح  -

 استعمال الطاقة واملواد ألاولية؛ الكفاءةالنفايات عن طريق تسيير التحكم في تكاليف  -

 ؛أمام ألاطراف ذات املصلحة صورة املؤسسة وتحسينلقدرة التنافسية التميز با -

إن املؤسسات تلتزم تجاه البيئة بصفة تدريجية من خالل مراحل وضعها لنظام إدارة بيئية، 

 :هذه آلاثار نجد والذي يمكنها من تحديد أثارها على البيئة، ومن أهم

 إنتاج النفايات العادية والخطرة ؛ -

 الهواء عن طريق انتشار الغازات السامة والدخان؛تلوث  -

 تلوث املياه؛ -

 التلوث السمعي الناتج عن ألاصوات املزعجة )الضجيج(؛ -

 التلوث البصري نتيجة املناظر امللوثة؛ -

 استهالك الطاقة بصورة غير عقالنية؛ -

 استنزاف املوارد الطبيعية؛ -

 نباتية والحيوانية.عدم احترام البيئة، وإلاضرار بالثروة ال -

 املطلب الثاني: أسباب تبني إلادارة البيئية في املؤسسة الصناعية

على الرغم من ضرورة إدراج البعد البيئي ضمن إستراتيجية املؤسسة  إال أنه يعد أمرا طوعيا، فال 

ني توجد قوانين صريحة تلزم املؤسسة بذلك، لكن هناك العديد من العوامل تساهم في دفعها نحو تب
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إدارة بيئية، فالضغوط الخارجية املحيطة سواء من املستهلك، املوردين، الهيئات الحكومات، وجماعات 

الضغط البيئي جعلت املؤسسات تتسابق نحو ذلك من أجل الاستفادة من الفرص التي قد تتاح أمامها 

 وتجنب الخسائر التي قد تنجم عن تصيبها.

 أن يمكن التي ألارباح بمقدار ألاولى بالدرجة ترتبط ناعيةالص املؤسسة في الجانب تبني طوعية إن

 التكاليف، في تخفيض من التنظيمي، هيكلها البيئية ضمن لإلدارة دمجها ظل في املؤسسة عليها تتحصل

 إلى باإلضافة التنافسية، قدرتها من يزيد مما تسويقية وغيرها ومزايا مالية وفرة تحقيق إلانتاجية، تحسين

 :منها أخرى  منافع

 والطاقة؛ واملياه كاألراض ي الطبيعية للموارد الكفء والاستخدام البيئية ألانظمة حماية -

 صحة تحسين إلى مما يؤدي إلاشعاعية وإلاصدارات الانبعاثات عن الناتجة واملخاطر النفايات كمية تقليل  -

 واملجتمع ككل؛ العمل في مكان إلانسان

 ألاجيال مستقبل تهدد أصبحت التي ألاوزون  طبقة وحماية الحراري  الاحتباس مشكلة معالجة في إلاسهام -

 .القادمة

 ؛البيئية املشاكل حل في العمومية السلطات مع والتعاون  التضامن -

  1بفروعه؛ املؤسسة فيها تتمركز التي املنطقة في البيئية باملشاكل الوعي زيادة -

 ألاداء على قدراتهم وتحسين البيئية املتطلبات على للتعرف العاملين ودفع البيئية النواحي في ألاداء تحسين -

 البيئة؛ حماية في الكبير دورهم واثبات وتدريبهم البيئي، الصناعي

 مجتمعها أمام للمؤسسة العامة الصورة تحسين بيئيا، الشركات صورة تحسين في عميق أثر البيئية لإلدارة -

 .دعمهم كسب من املؤسسات وبالتالي وتمكين والبيئة املستهلك حماية مجال في الفاعلة وقواه

 البيئية في النشاطات الحكومية املحلية والسلطات املجتمع إشراك بضرورة املؤسسات لدى الشعور  خلق -

 .عليها والحفاظ بالبيئة املجتمع وعي من يزيد مما املؤسسات تتبناها التي

 .إلادارة هذه تبني على ألاخرى  املؤسسات تحفيز -

 لجعلها والسعي البيئية تأثيراتها وتقييم منتجاتهم حياة دورة لدراسة املؤسسات من الجدي الاهتمام بدء -

  للبيئة؛ مالئمة

 البيئية للجوانب ألافضل وإلادارة املشابهة ألاخرى  وإتباع البرامج التدوير إعادة خالل من التكلفة تقليل -

 املؤسسة؛ لعمليات

                                                           

، املؤتمر العلمي إلادارة البيئية للمنشآت الصناعية كمدخل حديث للتميز التنافس ينجوى عبد الصمد، طالل محمد مفض ي بطاينة،  1 

 139، ص 2005،الدولي حول ألاداء املتميز للمنظمات والحكومات، جامعة ورقلة
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 املحتمل؛ البيئي التأثير ذات العمل وطرق  ألافراد سلوك على الجيدة السيطرة -

 من والوقاية الهدر من التقليل إلى يؤدي مما التطابق عدم حاالت تقليل خالل من التشغيلية الكفاءة زيادة -

 1أخرى؛ كيميائية مواد وإحالل التلوث

 البيئية إلادارة لتبني ألاساسية الضغوط الفرع ألاول:

 املصلحة كاملستهلكين ذات الخارجية الجهات من للعديد أساسيا مطلبا البيئية إلادارة تبني أصبح لقد

 لهذه شرح يلي ما وفي البيئي، الضغط وجماعات الحكومية الهيئات واملقرضين، املساهمين واملوردين،

 :2املتطلبات

 أكثر املؤسسة وجعل ألاداء البيئيبيئية من أجل تعزيز  تشريعات الحكومة تضع :الحكومية املتطلبات  -

 القانونية، ويمكن القول أن للمساءلة ستتعرض فإنها تلتزم بذلك لم وإذ البيئية، لالعتبارات ورعاية التزاما

ISO ب  املتقدمة الدول  اهتمت فقد ألانجع لدمج البعد البيئي ضمن أداء املنظمة، السبيل يمثل

ISO14000 واملكلفة. املتشددة والتشريعات ألانظمة عن كبديل  

 إلى املنطق ذلك وينسحب الزمن، بمرور الاجتماعية ألاوساط في يزداد البيئي الوعي أن إلى يشار :املستهلكون   -

 وأحد الاستهالكية، دوافعهم املؤثرة على الرئيسة العوامل أحد البيئة أضحت إذ املستهلكين، شريحة

 وتعد غيرها، دون  السلع من معين لنمط وتفضيالتهم وجاذبيتهم رغباتهم تحديد في الاعتبارات ألاساسية

 إلنتاجها واملنتجين شرائها على املستهلكين إقبال شهدت التي السلع من بيئية أضرارا تسبب ال التي املنتجات

  املستهلكين. لرغبات تلبية

 تسبب ال  التي املنتجات استخدام على املستهلكين تحث جمعيات العالم دول  من الكثير في يوجد

 الوحدات لشتى حقيقيا تحديا تمثل فإنها ثم ومن الاستهالك، أسواق في قوي  تأثير لها وأصبح بيئية، أضرارا

 قد التي ألاضرار من البيئة حماية بغية ومنتجاتها إلانتاجية عملياتها تطوير إلى اضطرها مما الاقتصادية

 إلى البيئية اهتماماتهم ترجمة على املستهلكين تشجيع تحاول  الجمعيات تلك فإن ذلك عن وفضال لها، تتعرض

 إنتاج على املنتجين لتشجيع اقتصادي كتصويت الشرائية قوتهم واستخدام ألاسبوعية املشتريات قائمة

 للبيئة. أضرارا تسبب ال منتجات

 املساهمين من جانب كل من متزايدة ضغوطا املؤسسات تواجه واملقرضون:  واملستثمرون املساهمون   -

 الفئات هذه حاجة وتتأتى لها، املالي وألاداء البيئي ألاداء عن معلومات على للحصول  واملقرضين واملستثمرين

 وبالتالي الالتزامات زيادة إلى تؤدي قد السيئة البيئية املمارسة بأن لقناعتهم نتيجة املعلومات هذه مثل إلى

                                                           

 197، ص2002عمان، دار وائل للنشر ، والبيئة الجودة إدارة أنظمة،الغزاوي  الوهاب عبد محمد 1 

  141-140نجوى عبد الصمد، طالل محمد مفض ي بطاينة، مرجع سابق ، ص 2 
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 بشأن املساهمين نفوس في الطمأنينة يبث النظام هذا تطبيق أن كما .ألارباح تضاؤل  إلى يؤدي مما املخاطر

 املؤسسة ويبعد إلانتاجية تحسين إلى يؤدي تطبيقه أن عن ودوليا،فضال محليا على املنافسة املؤسسة مقدرة

 إلدارة كإشارة البيئي الالتزام هذا يعتبرون فاملستثمرون البيئية، التشريعات تطبيق عدم مسؤولية عن

 سليمة.

 والتشريعات القوانين من الضغوط وزيادة البيئة بشؤون الخاص القلق إن :التعاقدية املتطلبات  -

 مستوى  على الصفقات وعقد ألاعمال أسلوب من غيرت قد فئاته، بمختلف املجتمع من وكذلك املتالحقة

 املقدمة والخدمات املنتجات تكون  أن بكثرة يطالبون  صاروا ألاسهم وحملة واملستهلكون  فالعمالء العالم

 هو التوجه هذا أن املؤسسات تظهر أن ألاهمية غاية في أصبح وقد للبيئة، صديقة ألاسواق في واملطروحة

 .اليومية عملياتها وكذلك استثماراتها مختلف في الاستراتيجي منهجها

 في املؤسسة الاقتصادية تبني إلادارة البيئية مزايا الفرع الثاني:

تبني إلادارة البيئية ليس فقط نتيجة للضغوط املحيطة باملؤسسة وإنما هناك العديد من  إن

املزايا تحققها نتيجة لهذا التوجه، والتي تزيد من قوة املؤسسة وقدرتها على التنافس محليا ودوليا، من 

 بين هذه املزايا نذكر:

 الطاقة واملوارد؛ استهالك وترشيد ، والوقاية الهدر تقليل خالل من التشغيلية الكفاءة زيادة -

 البيئية؛ للجوانب الحسنة إلادارة خالل من الكلفة تقليل -

 والعاملية؛ املحلية البيئية املعايير مع يتوافق حتى ألانظف إلانتاج تحقيق -

 لقبول  العوامل أهم من ذلك يعتبر حيث للبيئية، صديقة وجعلها منظمة للمنظمة العامة الصورة تحسين -

 العاملية؛ ألاسواق في املنظمة

 املنظمة؛ العاملية أمام ألاسواق فتح على املساعدة -

 والعاملية؛ وإلاقليمية املحلية املنافسة مواجهة -

  ألاسواق. وفي الصناعة في الاستقرار لضمان والعاملية املحلية والتشريعات القوانين مع التوافق -

 املزايا والعيوب، 14000املطلب الثالث: مواصفات إلايزو 

أول مبادرة دولية من أجل دمج البعد البيئي ضمن اهتمامات املنشآت من  ISOتعد مواصفات 

خالل توجيهها نحو العمل بأنظمة إلادارة البيئية، وضمن اهتمامات الدول وذلك بإيجاد آليات تجعل 

 ي تجارتها الخارجية.والتي أصبحت تعد ضرورة ف ISO14001املنشآت تسعى للحصول الطوعي على شهادة 

 14000الفرع ألاول: مفهوم  مواصفات إلايزو 
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صالحية إنشاء وإصدار مواصفات عاملية  ISOتم منح املنظمة الدولية للتقييس  1946 في سنة

موحدة لقطاعات التصنيع والاتصاالت والتجارة في الجوانب الفنية والخاصة بالسالمة وتسهل تبادل 

. 1إليها أكثر من مائة دولة من الدول الصناعية والعديد من الدول ألاخرى  الخدمات واملنتجات، وينضم

كمعايير قياسية خاصة  1987سنة  ISO9000وقد دخلت إلايزو مجال إلادارة بقوة منذ إصدار مواصفات 

لتسلط الضوء على البيئة وأنظمة إلادارة  ISO14000تم إصدار مواصفات  1996بالجودة ، وفي سنة 

 البيئية على مستوى الشركات والدول.

عبارة عن مجموعة من املتطلبات تهتم بتكوين نظام إدارة بيئية يمكن   ISO14000تعتبر مواصفة 

تطبيقه في جميع أنواع وأحجام املنظمات، ويتكيف مع مختلف الظروف، الثقافية، الاجتماعية، 

 .2رها. وتهدف أساسا إلى دعم عملية حماية البيئة ومنع التلوث أو الحد منه قدر إلامكانالسياسية، وغي

 :3إلى تحقيق جملة من ألاهداف يمكن تلخيصها في ما يلي ISO14000 وتسعى مواصفات

 تقليص العقبات الناتجة عن الاختالفات في املواصفات القياسية البيئية لكل بلد؛ -

 املدخل املوحد واللغة املشتركة في مجال إلادارة البيئية؛  تشجيع -

 التشجيع والرفع من قدرة الشركات على إنجاز وقياس التحسينات في مجال ألاداء البيئي؛ -

 .وضع املتطلبات التي على الشركات الالتزام بها من أجل التسجيل والحصول على الشهادة البيئية -

  14000 يزو إلا  الفرع الثاني: مزايا مواصفات

العديد من املزايا والتي يمكن تصنيفها إلى ثالث  ISO14000لقد أظهر التنفيذ الفعلي ملواصفات 

 :4مجموعات أساسية كما يلي

في ما  ISO14000وتتمثل أهم املزايا الاقتصادية التي يحققها الحصول على شهادة مزايا اقتصادية:  -1

 يلي:

يساهم مع مرور الوقت في تخفيض تكاليف تطبيقها  مما يجعل  ISO14000إن تنفيذ مواصفات  -

 املنافع الناتجة عنها ذات تكلفة أقل؛

 إن الكفاءة في استخدام املواد والطاقة تساهم في خفض تكلفة املنتج وتكلفة التخلص من النفايات؛ -

                                                           

 200، ص2003، املنظمة العربية للتنمية إلادارية، مصر، ، إلادارة البيئية املبادئ واملمارساتنادية حمدي صالح 1 

 145، مرجع سابق، صثامر البكري  2 
3 T.conway , ISO 14000 Standards and China, presented paper to conference on ISO 14000-Environmental Management and 

Sustainable Development; Beijing, 1996, pp 25 26 
 284-283، ص 2007، الدار الجامعية اإلسكندرية، مصر إدارة البيئة والتنمية المستدامة، في ظل العولمة المعاصرةخالد مصطفى قاسم،  4 
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فية قد تنتج عن يمكن أن يجنب املنشآت تكاليف إضا ISO14000إن تبني نظام إلادارة البيئية في ظل  -

 الشكاوي جراء عدم الالتزام بالجانب البيئي؛

 زيادة العوائد نتيجة إعادة تدوير نفايات التصنيع؛ -

 تحسين الصحة والسالمة للعاملين يساعد على رفع إلانتاجية ويخفض مبالغ التأمين على املخاطر؛ -

 تساهم في ما يلي:أما بالنسبة للجانب الاجتماعي فإن هذه الشهادة مزايا اجتماعية:  -2

 ؛ISO14000تحقيق املنشآت لبيئة أنظف )ماء، هواء، تربة( من خالل الالتزام بمتطلبات  -

 خفض وترشيد استخدام املصادر الطبيعية مما يساهم في إطالة عمرها؛ -

 الرفع من مستوى الوعي البيئي من أجل السير نحو مستقبل مستدام؛ -

 واصفات إلى إنتاج نفايات أقل.يؤدي تبني البعد البيئي من خالل هذه امل -

يعد الاهتمام بالبعد البيئي السبب الرئيس ي إلنشاء هذه املواصفات، ومن بين املزايا البيئية مزايا بيئية:  -3

 التي تحققت جراء ذلك نجد:

 على جعل القرار البيئي جزء من قرارات بيئة ألاعمال ككل؛ ISO14000تعمل مواصفات  -

ئي في الدول النامية من أجل تطوير التشريعات البيئية الالزمة لحمايتها، مما السعي لتعزيز الوعي البي -

 الدول لبيئتها؛ لهذهد من الدور الهدام حيساهم في ال

تعتبر هذه املواصفات أساسا شرعيا على الصعيد الوطني والدولي لدعاة حماية البيئة والناشطين  -

 البيئة؛البيئيين لكي يطالبوا املنشآت بضرورة حماية 

تساهم في إنشاء ودعم منظمات إقليمية ودولية من أجل حماية البيئة من خالل توفير إطار شامل  -

 ألنظمة إلادارة البيئية، على املنشآت الالتزام به؛ 

 ISO14000إضافة إلى ما سبق هناك مجموع من املزايا ألاخرى التي أظهرها التنفيذ الفعلي مواصفات 

 :1ثال ال الحصر ما يلينذكر منها على سبيل امل

 التوافق املتزايد بين التشريعات البيئية وألاهداف السياسية إلاستراتيجية؛ -

الاعتراف الصريح من طرف املنظمات بأن تطورها متعلق باملصادر البيئية املؤثرة على نشاطها، وهذا  -

 مؤشر على مدى عمق الاهتمام بالبيئة؛

 إيجاد أسواق ومستهلكين جدد؛ -

 يز صورة املنظمة أمام ألاطراف ذات املصلحة.تحسين وتعز  -
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تبني نظم إلادارة البيئية يعود بفوائد عديدة على املنشأة وإلانسان والبيئة، نذكر إن إضافة إلى ما سبق ف

 1منها ما يلي:

في السوق الواعي  زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة من خالل إتباع السلوك البيئي الصحيح، خاصة -

 بدرجة كبيرة بأهمية العناية بالبيئة؛

 ترشيد استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية؛ -

 التقليل من آلاثار السلبية على البيئة والحد من التلوث؛ -

 التوافق مع القوانين والتشريعات؛ -

 التحسين املستمر في مستويات الكفاءة الداخلية للعمليات؛ -

 قة بمنتجات الشركة وخدماتها؛الفائدة امللح -

 تحسين قنوات الاتصال بين املؤسسة والجهات الحكومية املتخصصة؛ -

اكتساب املؤسسة للسمعة الحسنة واعتراف الجهات العاملية بها، مما يساهم في زيادة وتيرة نشاطها  -

 وترقيته.

 14000 إلايزو  الفرع الثالث: عيوب مواصفات

إال أنه هناك   ISO14000على الرغم من املزايا سابقة الذكر وبالغة ألاهمية واملتعلقة بمواصفات 

عدة انتقادات وجهت لها والتي أشارة إلى مجموعة من العيوب والتي تحد من الاستفادة من هذه 

 :2املواصفات نذكر منها

أم ال من حيث ألاداء البيئي، ال توضح للشركة ما إذا كانت في حالة مالئمة  14000ISO مواصفات -

الصحي، والسالمة، ألن الحصول عليها يتطلب فقط أداء ومعايير مدخالت وليس مخرجات مما ينتج 

 مواصفة تهتم بتحقيق كفاءة العملية فقط.

 معلومات بيئية موجهة للكشف أمام الجمهور ألنها تعتبر سرية؛ غياب  -

حسب املواصفة فالشركات متعددة الجنسيات ليست مطالبة باستخدام نفس املواصفات البيئية    -

عبر العالم، بل كل شركة فردية مطالبة بأن تكون ممثلة إلجراءات املراجعة الوطنية أو إلاقليمية للموقع 

 الذي تعمل فيه، مما يعني أن تطبيق املواصفة سيخضع ملعايير مزدوجة؛ 

اصفة ال تتصف باإللزامية فيي طوعية، يجعل اختيار التوجه البيئي فيها من طرف متخذي إن كون املو  -

 القرار يتوقف على درجة الوعي البيئي لديهم، أي أنه يمكن للعديد من الشركات تجاهلها وعدم العمل بها؛

                                                           
 . 32، ص2005، دار وائل للنشر، ألاردن، إلاستراتيجية املستقبلية للبيئية وعالقتها بقطاع ألاعمال الصناعيأحمد بن مشهور الحازمي، - 1
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ات كون هذه املواصفات طوعية يمكن أن يكون وسيلة دفاع قوية لدى الشركات في مواجهة جماع   -

 الضغط البيئي في مجتمعاتها، والتي تطالب الشركات بضرورة الالتزام اتجاه البيئة.

 :1منها ISO14000إضافة إلى العيوب السابقة يمكن إضافة انتقادات أخرى تم التوجه بها ملواصفات 

 النظام؛تؤدي املواصفة إلى هدر في الطاقات )الوقت، الجهد، والتكلفة( من قبل املدراء إلقامة وتشغيل  -

 تعتمد املواصفة أسلوب البيروقراطية ملا تستخدمه من إجراءات وخطوات دقيقة؛ -

إن هذه املواصفة تجعل النظام يهدف إلى مراعاة البيئة ومصالح املنشآة ألاخرى على حساب نشاط  -

 املنشأة؛

 تتحمل املنشأة مبالغ ضخمة كتكاليف الاستثمار والبرامج الخارجية الخاصة بالنظام. -

الرغم من هذه املجموعة املعتبرة من الانتقادات التي وجهت للمواصفة، إال أنها تعتبر أحد املواصفات على 

 العاملية التي تسعى العديد من املنشآت الحصول عليها والاستفادة من الامتيازات التي تمنحها.

                                                           

 68ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص 1 
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 المستدامة

 :خالصة

يعد توجه إلانسان نحو حماية البيئة أمرا حتميا خاصة في ظل ألاضرار املختلفة التي مست البيئة 

ومواردها نتيجة التلوث البيئي بأنواعه املختلفة وكذا الاستغالل غير العقالني للموارد، هذا وغيره أدى إلى 

 ظهور مفهوم تنموي جديد واملتمثل في التنمية املستدامة. 

اد الثالثة للتنمية الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي يساهم وبشكل كبير في ضمان إن دمج ألابع

استمرار نشاط املنظمة خاصة وأن املجتمع الدولي أصبح يعتبر حماية البيئة من بين ألاولويات عند القيام 

تمع بأي نشاط صناعي. فالجانب الاقتصادي وحده لم يعد كافيا لضمان البقاء بل وجب الاهتمام باملج

 والبيئة من أجل تفادي العديد من املعوقات.

من أجل إدراج البعد البيئي إلى جانب الاقتصادي والاجتماعي وجب على منظمات ألاعمال تبني 

نظام إدارة بيئية بعناصرها املختلفة ليس فقط من أجل حماية البيئة وإنما بغرض الحفاظ على مكانتها 

 اظ على مواردها من خالل كفاءة الاستخدام.أمام ألاطراف ذات املصلحة وكذا الحف

إن نمط إلانتاج التقليدي املتبع من طرف املؤسسات الصناعية أى إلى ظهور العديد من املشكالت 

أهمها عدم الكفاءة في استخدام املوارد وكذا التلوث البيئي بأشكاله املختلفة، هذه ألاسباب أدت إلى 

منتجات تحقق نفس أداء املنتجات التقليدية ولكن بتأثير بيئي  التوجه نحو نمط إنتاجي جديد يضمن خلق

 أقل، هذا النمط هو إلانتاج ألانظف. 

 

 



 

  

 الفصل الثاني 
إستراتيجية اإلنتاج األنظف في المؤسسة 

 االقتصادية
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إستراتيجية اإلنتاج األنظف في المؤسسة  ـــــــــــــــــــــــــــــالثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل 
 االقتصادية

 :تمهيد

ساهم التطور التكنولوجي الذي شهده العالم في العقود ألاخيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية  لقد

وتحسين في جودة املنتجات، لكن جاء ذلك على حساب البيئة ومواردها. لذا فإذا ما أريد للمؤسسة 

ثيرات سلبية على الصناعية أن تكون صديقة للبيئة، فعليها أن تتغير تغيرا جذريا في أنشطتها التي لها تأ

 بكفاءة عالية واستخدام موارد متجددة وأقل تلويثا للبيئة.  بهاالبيئة، من خالل القيام 

تعد إستراتيجية إلانتاج ألانظف من بين إلاستراتيجيات البيئية التي تسعى إلى دمج البعد البيئي 

لإلنسان والبيئة فقط بل  باوهذا ال يحقق مكس، للتنمية املستدامة ضمن إلاستراتيجية الكلية للمؤسسة

 للمؤسسة في حد ذاتها.

 بغرض التعرف على إستراتيجية إلانتاج ألانظف يتم التطرق إلى ما يلي:

 املبحث ألاول: ماهية إستراتيجية إلانتاج ألانظف -

 تكنولوجيات إلانتاج ألانظف في املؤسسة الصناعيةاملبحث الثاني:  -

  الثالث: العناصر ألاساسية لنجاح إستراتيجية إلانتاج ألانظف املبحث -
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 االقتصادية

 إستراتيجية إلانتاج ألانظف ماهية : ألاول املبحث 

م كرد فعل على 1989تم تقديم مفهوم إلانتاج ألانظف من قبل برنامج ألامم املتحدة للبيئة سنة 

من أجل التنمية املستدامة؟" ، ومنذ ذلك الحين تم تطوير عمليات  مسألة "كيف يمكن للصناعة العمل

        .ئياإلانتاج وطرق الحد من الانبعاثات من أجل املساعدة على التنفيذ الجيد للممارسات السليمة بي

 أساسيات حول إستراتيجية إلانتاج ألانظف :ألاول  املطلب

توفير السلع والخدمات، من خالل تحويل املدخالت إلى بيتمثل إلانتاج في تلك ألانشطة املرتبطة 

مخرجات فهو يساهم في خلق املنفعة املتمثلة في شكل سلع وخدمات يستفيد منها املجتمع وتعود على 

املنشأة عوائد مادية محددة. ليكون إلانتاج أنظفا يجب الاهتمام بالجوانب البيئية أثناء تحديد 

اج، من أجل التحكم في التأثيرات املختلفة لإلنتاج على البيئة وتأثيرات إلاستراتيجية املتبعة في إلانت

 العمليات التي قبلها والتي تليها.

تعد إستراتيجية إلانتاج ألانظف من بين املفاهيم الحديثة والتي صاحبت ظهور مفهوم التنمية 

لصناعة، ولذلك سنحاول في املستدامة، ويعد توجه املنشأة نحو هذه إلاستراتيجية قفزة نوعية في مجال ا

 ما يلي إظهار أهمية إلانتاج ألانظف ودوره في جعل الصناعة صديقة للبيئة.

 : مفهوم إستراتيجية إلانتاج ألانظفألاول الفرع 

يعد إلانتاج ألانظف من املفاهيم الحديثة التي صاحبت ظهور مفهوم التنمية املستدامة، والذي 

يهدف إلى دمج الاعتبارات البيئية ضمن العملية إلانتاجية قبلها وبعدها وطوال دورة حياة املنتج، وهذا 

ج الررر الحاصل. ومن املفهوم يختلف عن إلانتاج التقليدي في كونه يتجنب إلاضرار بالبيئة بدال من عال 

ألامور الشائعة عن إلانتاج ألانظف أن تكاليفه مرتفعة وأنه من الصعب تطبيقه في الدول النامية، ولذا 

سنحاول في هذا العنصر التعرف أكثر على إلانتاج ألانظف وأهم الحقائق املتعلقة به وكذا الفرق بينه وبين 

 إلانتاج التقليدي. 

 إلانتاج ألانظف  إستراتيجية تعريف أوال:

ألانظف أحد املداخل ألاساسية في ترمين البعد البيئي في إدارة إلانتاج والعمليات، يمثل إلانتاج 

، كاستجابة ملطالب خفض التلوث 1989والذي طرح ألول مرة من قبل برنامج ألامم املتحدة للبيئة سنة 

بمفهوم إلانتاج ألانظف عبر العالم  تحت أهداف أساسية تتمحور حول زيادة الوعيوالنفايات الصناعية 
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 االقتصادية

ومساعدة الحكومات والصناعة لتطوير برامج لإلنتاج ألانظف وتشجيع تبنيه وتسهيل نقل التكنولوجيات 

 1النظيفة.

متكاملة  التطبيق املستمر إلستراتيجية"يعرف برنامج ألامم املتحدة للبيئة إلانتاج ألانظف بأنه 

لحماية البيئة على العمليات واملنتجات والخدمات بغرض زيادة الكفاءة البيئية والحد من املخاطر التي 

. وهذا التعريف يجعل لإلنتاج ألانظف عدة جوانب أساسية يجب مراعاتها "يتعرض لها إلانسان والبيئة

 :2عند القيام بعملية إلانتاج وهي

م والطاقة والتصميم وغيرها من كل ما هو ضروري للعمليات املدخالت: وتشمل املواد الخا -

إلانتاجية، ويمكن تطبيق إلانتاج ألانظف من خالل اختيار مواد أولية متجددة وقابلة للتدوير استخدام 

الطاقات املتجددة وتجنب استخدام املواد والطاقة الناضبة، إضافة إلى تصميم منتجات تتالءم والبيئة 

 السامة والنفايات الخطيرة.واستبعاد املواد 

العمليات: ونقصد بها العمليات إلانتاجية حيث يظهر إلانتاج ألانظف في العمليات من خالل استخدام  -

التكنولوجيا النظيفة والتي تقدم عادة نفس املنتجات التي تقدمها التكنولوجيات التقليدية إال أنها أقل 

 واد ألاولية والطاقة.تلويثا للبيئة وأكثر كفاءة في استخدام امل

املنتجات: إن إلانتاج الذي يكون له أقل ضرر بيئي يخلق منتجات نظيفة وقابلة للتدوير وإعادة  -

 الاستخدام وبالتالي هدر أقل للموارد ونفايات أقل.

 .الخدمات وتقديم تصميم في البيئية الاهتمامات إدراج وتتمثل فيالخدمات:  -

مع تخفيض الانبعاثات، وهي الكفاءة البيئية: وتعبر عن استخدام املستوى ألامثل من املوارد والطاقة  -

فهي بذلك تساهم في خلق عالقة إيجابية   3تعبر عن مفهوم تسييري مفاده إنتاج القيمة بأقل استهالك.

 بين التحسينات البيئية والفوائد الاقتصادية.

ر في تخفيض مخرجات العملية إلانتاجية امللوثة للبيئة واملررة بصحة إلانتاج ألانظف هو الاستمرا

إلانسان، مع الزيادة في مخرجاتها من منتجات نظيفة وذات تأثير بيئي أقل وقابلة للتدوير وإعادة 

 ، ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل املوالي:الاستخدام

 

                                                           

، 2008دار الوراق للنشر والتوزيع، ألاردن  املسؤولية الاجتماعية وألاخالقية لرجال ألاعمال -البعد ألاخضر لألعمالنجم عبود نجم،  1 

 184ص

 183مرجع سابق، ص املسؤولية البيئية ملنظمات ألاعمالنجم عبود نجم،  2 

غير منشورة،  مذكرة ماجستير  لية البيئية والاجتماعية مدخل ملساهمة املؤسسة في تحقيق التنمية املستدامة،املسؤو الطاهر خامرة،  3 

 91،  ص2007/ 2006جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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 : إلانتاج ألانظف (06)شكل رقم 

  

 

 

 

 

Source : Farhan Ahmad, Cleaner production technique. Department of chemical Engineering University of 

Engineering & Technology Lahor, p8 

بأنه فلسفة إلدارة العمليات تركز على تحقيق الكفاءة في استخدام املوارد  إلانتاج ألانظف عرف

اء امللوثات والطاقة في جميع مراحل عمليات إلانتاج من أجل تقليص توليد النفايات والانبعاثات واحتو 

 1املصاحبة لها واملترتبة عنها عند املصدر للمحافظة على سالمة إلانسان والبيئة.

بأنه يشمل استخدام تكنولوجيا أنظف، أي سليمة بيئيا، سواء في استخراج املوارد  كذلكعرف 

تقديم يعتمد إلانتاج ألانظف على حيث   2الطبيعية أو صنع منتجات أو استهالكها أو التخلص منها.

منتجات لها تأثير أقل على صحة إلانسان وسالمة البيئة مقارنة باملنتجات التقليدية وذلك باستعمال 

مدخالت مالئمة بيئيا وتكنولوجيات نظيفة وأقل استهالكا للطاقة وذات كفاءة عالية مما يساهم في خلق 

 مكاسب اقتصادية.

خالل ما سبق يمكن القول أن إلانتاج ألانظف هو التطبيق املستمر إلستراتيجية بيئية على  من

عملية التصنيع بدأ بالتصميم وطرق التشغيل واستخدام املواد والتكنولوجيات إلى غاية الحصول على 

رض منها منع منتج نهائي ويمتد إلى ما بعد استخدامه. وهو أيرا إستراتيجية متكاملة لحماية البيئة الغ

 التلوث عند املصدر وترشيد استخدام املواد والطاقة.

 : يستلزم مفهوم إلانتاج ألانظف التأكيد على ضرورة ألاخذ بالتالي

                                                           

أطروحة دراسة ملنظمات مختارة في املوصل، -أثر نظام املعلومات الاستراتيجية في متطلبات التصنيع ألاخضرعاذل ذاكر نعمة هللا،  1 

    68،ص2007دكتوراه، كلية إلادارة والاقتصاد، جامعة املوصل 

، 2005، اململكة العربية السعودية، أوت 07، مجلة الخفجي، العدد ، تكنولوجيا إلانتاج ألانظف، تصور تنموي صديق للبيئةعماد سعد 2 

 3ص
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 تغيير توجهات متخذي القرار في الصناعة إلدراك أهمية إلانتاج ألانظف وفوائده املالية والاقتصادية؛ -

 السليمة من أجل الوصول إلى النتائج املرجوة؛ البيئية العمل على توفير الوعي الالزم لإلدارة -

 . العمل على تعزيز التطوير التكنولوجي واستخدام التقنيات الحديثة -

يمكن القول بأن إلانتاج ألانظف هو إستراتيجية بيئية متكاملة للعمليات واملنتجات والخدمات  كما

 تساعد على:

 تحسين الكفاءة وإلانتاجية؛ -

 تحسين فرص ألاعمال؛ -

 تقليل املخاطر على إلانسان والبيئة. -

 إلانتاج ألانظف خصائص ثانيا:

 قطاع توجه على مدى ألانظف يؤثر إلانتاج حول  الهامة الحقائق من بالعديد املعرفة نقص إن

ضرورية ملعرفة أدق  خطوة الحقائق يعد بهذه التعريف فإن تقبله لهذا املفهوم، لذا نحوه ومدى الصناعة

 :1لإلنتاج ألانظف ومن أهمها

ألانظف يريف قيمة لنظام إلادارة البيئية، فهو يهتم بمنع التلوث بدال من السيطرة عليه مع  إلانتاج -

 السعي إلى التحسين في ألاداء البيئي؛

إلانتاج ألانظف ال يعيق النمو لكنه يؤكد على أن النمو يمكن أن يكون مستداما بيئيا، أي يمكن تحقيق  -

 النمو مع الحفاظ على إلانسان والبيئة؛

إلانتاج ألانظف ال يقتصر فقط على الصناعات التحويلية بأحجامها املختلفة بل يمكن تطبيقه في تقديم  -

 الخدمات أيرا؛

يسعى إلانتاج ألانظف إلى سالمة البيئة وصحة إلانسان باعتبار أن تطبيقه يرمن تقليل الخطر، وهو  -

جتمع من جهة ويفيد ألاعمال والشركات من ربح( ألنه يساعد على حماية البيئة وامل-يتوافق مع مبدأ )ربح

 جهة أخرى، كما يحسن من الكفاءة والفعالية على املدى الطويل.

 2:إضافة إلى النقاط السابقة هناك عناصر أخرى يجب معرفتها عن إلانتاج ألانظف وهي

                                                           
1 Farhan Ahmad, Cleaner production technique, Department of chemical Engineering University of Engineering & Technology 

Lahor, p10 

. ص 2006 القاهرة، دار الفكر العربي،الطبعة ألاولى، ، نظام إلادارة البيئية والتكنولوجيةصالح محمد الحجار، داليا عبد الحميد صقر، 2 
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في البداية،  إلانتاج ألانظف ليس بالررورة باهظ الثمن فتكاليف التغير للوصول إليه قد تكون مرتفعة -

وقد تكون فترات الدفع أطول مما عليه عند البدائل الاستثمارية ألاخرى، ولكن على املدى الطويل يمكن 

أن تحقق الاستثمارات في تكنولوجيا إلانتاج ألانظف فوائد اقتصادية مغرية ليس فقط بسبب تخفيض 

جتماعية والبيئية والقانونية تكاليف املوارد ومعالجة النفايات ولكن بسبب تخفيض املسؤوليات الا 

 للمنشأة. 

فإذا  يمكن تطبيق إلانتاج ألانظف في جميع املنشآت بأحجامها املختلفة الصغيرة واملتوسطة والكبيرة، -

كانت الاستثمارات الكبيرة التي تنفق الكثير إلدخال تقنيات إلانتاج ألانظف )كإعادة تصميم العملية 

فهناك إجراءات بسيطة وأقل تكلفة أو ممارسات  ناول الشركات ألاصغرإلانتاجية برمتها( بعيدة عن مت

إدارية جيدة تساعد هذه ألاخيرة على تبني إستراتيجية إلانتاج ألانظف، فاملفاضلة بين تنفيذ إلاجراءات 

 منخفرة أو مرتفعة التكاليف تعود إلى خصوصية املنشأة نفسها.

تطبيق إلانتاج ألانظف في البلدان النامية فهو ال يقتصر على الدول املتقدمة، وتطبيقه لم يعد  قابلية -

باألمر الاختياري باعتباره تأشيرة للمرور إلى ألاسواق العاملية.إن الدول النامية تعتمد في الصناعة على 

يات تتوافق واملتطلبات تكنولوجيات ذات تصميم قديم، ولتبني إلانتاج ألانظف يجب استعمال تكنولوج

البيئية، ولكن ليس بالررورة استبدال كل ألاصول بل يمكن الاحتفاظ مثال باآلالت ألاقل تلويثا واستبدال 

امللوثة منها، كما يمكن تحديد مهام وإجراءات تساهم في التقليل من النفايات وتوفر املوارد والطاقة 

 يقتصر على الصناعات الكبرى في الدول املتقدمة.  وبتكاليف أقل، إذن فتطبيق إلانتاج ألانظف ال 

 ISOحتى وإن كانت معايير الحصول على شهادة  ألانظف،ليست بديال عن إلانتاج  ISO 14001شهادة  -

، إال أن الحصول على هذه الشهادة مرتبط ألانظفتشجع على استعمال أساليب وتقنيات إلانتاج  14001

 ة وفقا ملعايير التقييس الواردة في منظومتها.باستخدام أساليب إلادارة البيئي

 إستراتيجية إلانتاج ألانظفشروط تطبيق  ثالثا:

تستخدم العديد من املصطلحات حاليا لوصف التدابير التي تمنع الررر البيئي من بينها الكفاءة 

البيئية، إلانتاجية الخرراء، منع التلوث، تقليل النفايات، وغيرها، وقد تم اختيار مصطلح "إلانتاج 

 :1ألانظف" من قبل برنامج ألامم املتحدة للبيئة لتحديد

سين كفاءة استخدام املوارد الطبيعية مع التقليل في نفس الوقت من إستراتيجية معترف بها لتح

توليد النفايات والتلوث واملخاطر على صحة إلانسان والبيئة، وهذا يشمل النفايات الخطيرة والسامة 

 .وكذلك النفايات التي تطرح في البيئة عن طريق املاء والهواء والتربة

                                                           
1 Investments in developing countries issuesn and possible strategies, UNEP,Promoting cleaner production, April 2000 p3 
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نفايات عند املصدر بدال من القيام بذلك في نهاية العملية إستراتيجية وقائية متكاملة ملعالجة ال

 .إلانتاجية

النهج الذي يقوم على أساس تقييم دورة الحياة التي تنطوي على تعديل عمليات إلانتاج 

والتكنولوجيا واملمارسات العملية )الصيانة( ويشمل جميع العمليات واملنتجات والخدمات فرال عن 

 .مل أيرا تصميم املنتج واستخدام املواد الخام والطاقةتأثيرها على البيئة ويش

أداة إدارية للمساعدة على تلبية احتياجات العمالء من خالل إنتاج منتجات وخدمات أكثر 

عملية إلانتاج التي تحقق منافع اقتصادية ملموسة من حيث تحقيق وهو  .مسؤولية بيئيا وأعلى جودة

 وفرات مالية من خالل تحسين الكفاءة العامة والقدرة التنافسية.  

إن تطبيق إستراتيجية إلانتاج ألانظف داخل املؤسسة يستوجب توفر شرطين أساسيين في آن 

 تاج ألانظف وهما:واحد وغياب أحدهما يجعلنا أمام مفاهيم أخرى تختلف عن إلان

 تحسين ألاداء الاقتصادي وتقليل سعر التكلفة أو تمييز املنتج؛ -

 تحسين ألاداء البيئي من خالل تقليل آلاثار السلبية على البيئة. -

إن التركيز على ألاداء الاقتصادي من خالل محاولة الوصول إلى مستويات منخفرة من التكاليف 

تميزا يجعلنا أمام حالة تطوير لتكنولوجيا إلانتاج أو تطوير للصناعة وتعظيم ألارباح أو جعل املنتج أكثر 

وذلك لغياب الاهتمام بالبعد البيئي، أما التركيز على ألاداء البيئي على حساب ألاداء الاقتصادي فيجعلها 

إلانتاج عملية حماية للبيئة، وكلتا الحالتين ال يعد إنتاجا أنظفا. لذلك يمكن القول أن تحقيق إستراتيجية 

. 1ألانظف يستوجب توفر املبدأين وتكاملهما داخل املؤسسة من خالل جميع عملياتها وفي جميع مستوياتها

 والشكل املوالي يوضح طريقة التكامل بين الشرطين السابقين من أجل الوصول إلى إنتاج أنظف:

 : تكامل إستراتيجية إلانتاج ألانظف(07)شكل رقم 

والاقتصاد من الدمج بين البيئة 

 خالل الابتكار ومنع التلوث

Win-Win 

 نمو اقتصادي غير مجدي

Loss-Win 

 

 حلول نهاية الخط

Win-Loss 

نمو إقتصادي ضعيف، عدم 

 حماية للبيئة،خسارة أكيدة

Loss-Loss 

 

 

                                                           

 113، ص2005، تقديم محمد القصاص، القاهرة، املكتب العربي للبحوث والبيئة، إدارة البيئة نحو إلانتاج ألانظفزكريا طاحون،  1 

+ 

 االقتصادي التأثري

يالتأثري البيئ -  + 
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 القاهرة، دار الفكر العربي،الطبعة ألاولى، ، نظام إلادارة البيئية والتكنولوجيةمحمد الحجار، داليا عبد الحميد صقر،  صالح: املصدر

 113ص 2006

من خالل الشكل يمكن فهم فكرة تكامل إلانتاج ألانظف اقتصاديا وبيئيا، فإذا كان هناك نمو 

اقتصادي مرتفع مع عدم الاهتمام بحماية البيئة ستتعرض املؤسسة إلى خسارة نتيجة الاستخدام غير 

ة الاهتمام الكفء للموارد إضافة إلى ألاعباء التي ستتحملها كتعويض نتيجة إلاضرار بالبيئة، وفي حال

بالبعد البيئي على حساب الاقتصادي سينتج عن ذلك خسارة أكيدة ألن الجانب الاقتصادي يعد كرمان 

الستمرار أي نشاط اقتصادي، أما إذا كان هناك نمو اقتصادي مرتفع وتأثير بيئي إيجابي بمعنى حماية 

أي تكاليف أقل وفي املقابل  ،كفاءةالبيئة فهنا سيكون ربح من الجهتين اقتصادي نتيجة استخدام املوارد ب

والربط بين البيئة  ومواردها والاقتصاد يكون من خالل  .استنزاف أقل للموارد البيئية وكذا نسبة امللوثات

ابتكار أساليب إنتاج جديدة ذات كفاءة عالية سواء من الناحية الاقتصادية أو البيئية مما يجعلنا أمام 

 مفهوم إلانتاج ألانظف.

ربح يقوم على أساس أن الوقاية من التلوث عند املصدر والرقابة عليه، يحقق  -دأ ربحإن مب 

مكاسب مادية إيجابية للمنشأة نتيجة خفض تكاليف التلوث أو تكلفة الغرامات وغيرها، كما يحقق نتائج 

 معنوية إيجابية كتحسين سمعة الشركة.

 إلانتاج ألانظف : مزايا ومعوقات تطبيق إستراتيجيةانيالثالفرع 

إن تطبيق إستراتيجية إلانتاج ألانظف يعود على املنشأة بالعديد من الفوائد متعددة ألابعاد إال 

أن هذا التطبيق له معوقات عديدة خاصة في الوقت الحالي أين تعد تكنولوجيات إلانتاج ألانظف في 

 مراحلها ألاولى خاصة في الدول النامية.

 إلانتاج ألانظف تيجيةإسترامزايا تطبيق  أوال:

 1 :ما يلي أهمها من  الفوائد ألانظف العديد من يحقق إلانتاج

 أكثر وتعويرها ببدائل إلانتاجية الكفاءة منخفرة الصناعية العمليات تحسين إلانتاجية من خالل زيادة -

بالعمليات إلانتاج إلى الوصول للملوثات، من أجل  إنتاجا وألاقل والطاقة الخام املواد استخدام في كفاءة

 ؛املستوى املثالي

 لخفض بالصيانة والاهتمام والطاقة واملياه الخام املواد استهالك خفض خالل من التشغيل تكاليف خفض -

 تخفيض خالل من الكفاءة زيادة مبدأ يرسخ ما هو و التخزين، وسوء وألاعطال التسربات نتيجة الطاقة

 املدخالت؛ تكلفة

                                                           
1  Cleaner production: Key elements, UNEP, Paris, France, 2001, p 1. 
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الحديثة واستخدام  إلانتاج طرق  في العالمي التطور  بمواكبة إلانتاج تكنولوجيا مستوى  رفع و تحسين -

إلانتاج ألانظف تشجع  فإتباع إستراتيجية إلانتاجية العملية تحسين تشجيع، وتكنولوجيات صديقة للبيئة

الصناعيين على التوجه إلى التكنولوجيا ألارقى وهذا ينعكس بالفائدة على كافة القطاعات إلانتاجية 

 ككل؛ البيئة وعلى

 تحسين على ينعكس بما التلوث مشكلة حل إلى ألانظف يؤدي نتاجفاإل  والبيئة واملواطنين العاملين حماية-

 والتربة؛ واملاء الهواء تلوث معدالت لخفض كنتيجة البيئي التدهور  الداخلية وخفض العمل بيئة

مالءمة  يساعد على التلوث منع إجراءات من خالل املؤسسة صورة وتحسين القانونية املساءلة تجنب-

 تمع؛ملجا أمام حسنة صورة وإعطائها البيئة، حماية قوانين مع البيئية أوضاعها

 النفايات؛ تدوير خالل استخدام تقنيات من للمشروع إضافي مادي عائد توفير -

إستراتيجية إلانتاج ألانظف تعتمد على التقنيات املتطورة وهذا يساهم في  ألن التصدير  فرص من الزيادة -

املناسبة وبالتالي يلقى القبول من طرف املستهلك ويوفر  البيئية الوصول إلى منتج أنظف، وينال السمعة

 فرص أفرل محليا ودوليا؛

باالعتماد على التقنيات العالية واملتطورة، والتعامل مع مواد أولية غير ضارة  العمل بيئة تحسين -

العمل عموما وبالتالي  بيئة ينعكس إيجابا على صحة العاملين وعلى للبيئة والحصول على منتج صديق

 التخفيف من ألامراض املهنية السائدة؛

تحسين فرص التسويق للمنتجات والرفع من املقدرة التنافسية للمنشأة في ظل التغيرات الحاصلة في  -

 . بيئتها الداخلية والخارجية

 :1ة إلى ما سبق يمكن القول بأن إستراتيجية إلانتاج ألانظف تساهم أيرا فيإضاف

 تحسين املنتجات والخدمات؛ -

 تقليل ألاخطار؛ -

 يحسن من صورة الشركة؛ -

 يخفض من تكاليف معالجة النفايات والتخلص منها؛ -

 يوفر تكاليف إضافية خاصة باملواد ألاولية؛ -

 يجعل الشركات أكثر ربحية وتنافسية. -

 يمكن تمثيل أهم املكاسب املحققة نتيجة تطبيق إستراتيجية انتاج ألانظف في الشكل املوالي:

                                                           
1 www.emse.fr/site/vivien/res/avantages_financiers_de_la_production_plus_propre.pdf  24/07/2016 

http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.emse.fr/site/vivien/res/avantages_financiers_de_la_production_plus_propre.pdf
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 إلانتاج ألانظف تطبيق إستراتيجية : فوائد(08)شكل رقم

 
 :باالعتماد على الباحثة: من إعداد املصدر

Cleaner production: Key elements, UNEP, Paris, France, 2001 

من خالل الشكل يتضح بأن تطبيق إستراتيجية إلانتاج ألانظف يؤدي إلى تحقيق العديد من 

املكاسب وفي العديد من النقاط، فهو يساهم التحسين البيئي املستمر للمنشآت من خالل البحث الدائم 

نتاج وبالتالي عن أفرل الطرق املالئمة لإلنتاج، كما يساعد على الرفع من إلانتاجية وتحقيق كفاءة في إلا 

رفع املكاسب املالية، كما يساهم تحسين بيئة العمل في تجنب العديد من املشكالت، وكل ذلك سيؤدي إلى 

 ميزة تنافسية.  كسب

  إلانتاج ألانظف إستراتيجيةمعوقات تطبيق  ثانيا:

إلانتاج ألانظف إال أنه هناك  على الرغم من املكاسب متعددة ألابعاد التي تحققها إستراتيجية

 :1العديد من املعوقات الرئيسية التي تؤثر سلًبا في انتشار هذه إلاستراتيجية نذكر منها

                                                           
1 https://elasrag.wordpress.com  2016/02/07  

                 ، عبد املطلب ألاسرج، إلانتاج ألانظف وتنمية الصناعات العربيةحسن  

 

فوائد تطبيق 

إلانتاج ألانظف

تحسين الوضعية 

البيئية

ربح ميزة 
تنافسية

رفع إلانتاجية

رفع املكاسب 
الاقتصادية

تحسين بيئة 

العمل

تحقيق كفاءة 

عالية
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غياب املعلومات والخبرات املناسبة الالزمة، فرغم إلامكانيات والفوائد املتوقعة من تطبيق  -

إلانتاج ألانظف لتحسين امليزة التنافسية للمنشأة، إال أنه في كثير من الحاالت ال يمكن  إستراتيجية

املعلومات املحددة عن التكنولوجيات النظيفة وإلاحساس باملخاطرة   استغالل هذه الفرص بسبب نقص

لخصوص، في تطبيق هذه التكنولوجيات والشك تجاهها. وتعانى املنشآت الصغيرة واملتوسطة، على وجه ا

من نقص املوارد والخبرات الالزمة لتنفيذ أفرل املمارسات البيئية، وأغلبها قد يواجه صعوبة في استيعاب 

 .املفاهيم واملصطلحات املتعلقة بفكرة إلانتاج ألانظف

الوعي املحدود لدى إدارة املنشآت أو على مستوى صنع القرار، بمبادئ إلانتاج ألانظف وفوائده  -

ميزه عن الاستراتيجيات القائمة على أساس معالجة التلوث بعد إنتاجه. وفى املنشآت الكامنة التي ت

الكبيرة، قد يكون مدير إلانتاج أو مهندس املصنع واعيا أحيانا بالقيمة الكامنة لإلنتاج ألانظف ولكنه غير 

تاج ألانظف مازال دون قادر على إيصال هذا املفهوم إلى إلادارة العليا. وبشكل عام  فإن الوعي بمزايا إلان

املستوى املطلوب، حتى في املنشآت الكبيرة، وباألخص في املنشآت الصغيرة واملتوسطة. من جهة أخرى يعد 

نقص وعي العاملين من أهم العوائـق التي تـواجه تـطبيق إلانتاج ألانظف في املنشآت الصناعية، ولذلك 

والتوعـية طبـقا لـحاجتها. ويـعد نقص الوعي الكـافي يجب وضع سياسة داخلية خاصة بكل منشأة للتـدريـب 

يعتبر عائًقا  -باعتبارهم من أهم جماعات الرغط املؤثرة خارج نطاق الصناعة-لدى الجهــات الحكومـية 

 .يجب العمل للتغلب عليه

، قد يكون بعض صانعي القرار والسياسات غير معتادين على معوقات التوجهات إلاستراتيجية -

الاستراتيجيات الوقائية وقد يرجع ذلك إلى النظم التشريعية التي تميل في غالب ألاحيان نحو حلول قد 

تؤدى إلى نقل التلوث من وسط إلى آخر ويمكن أن تبطئ بالفعل إدخال التحسينات التكنولوجية إلى 

حوافز أقل للتوجه إلى أداة مكلفة للسيطرة على التلوث. إضافة إلى ذلك، فإن  الصناعة. أي  أنه هناك

الشك العام أو عدم اليقين الذي قد يكون موجوًدا في محيط ألاعمال قد يحد من عزم متخذي القرار على 

تبنى أساليب مبتكرة. وتنتج العوائق أيًرا من الخبرات الهندسية التي تستخدم التصميم املبنى على 

 .التجربة العملية )وليس على املعرفة العلمية(

ا لإلنتاج ألانظف هو  -
ً
عدم وضوح ألاهداف، فاملشكل بالنسبة لبعض البلدان التي لم تشهد بعد نشاط

أن صانعي السياسات على املستوى القومي قد فشلوا في صياغة أهداف واضحة وسياسات تنفيذية 

جد إطار واضح ومفيد يمكن للصناعة الرجوع إليه فيما لتحقيق إلانتاج ألانظف، ونتيجة لذلك ال يو 

يتعلق بأهمية تحقيق إلانتاج ألانظف على املستوى الوطني. ومن املعروف أن هناك غموض يحيط بعالم 

ألاعمال، ونادرا ما نجد منشآت تعلن عن أعمالها وخاصة فيما يتعلق باألداء البيئي وهذا يجعل من 
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بيعة الخطر املعرضة له، وبالتالي يكون ضغطها أقل إلحداث تغيير، لهذا الصعب على املجتمعات معرفة ط

فإن القوانين امللزمة تساعد على خلق بيئة تشجع الصناعة على الالتزام بتطبيق إلانتاج ألانظف 

 .واستخدام وسائل أكثر كفاءة لتحقيقه

د املمكنة لإلنتاج ألانظف محدودية القدرة على توفير تمويل داخلي، فبالرغم من إلامكانيات والفوائ -

من ناحية تحقيق وفرات كبيرة، إال أن منع التلوث تعترضه عدة عوائق حقيقية أو معتقدة فيما يتعلق 

بالتمويل الداخلي. فإن عنصر املخاطرة والشك في أداء بعض التكنولوجيات وممارسات إلادارة يمكن أن 

نظف. ويمكن أن تشمل املعوقات املالية الداخلية التي يتسبب في تردد املنشآت عن الاستثمار في إلانتاج ألا 

تحول دون تطبيق إلانتاج ألانظف، منها عدم فهم وصعوبة التنبؤ بالتكاليف التي ستتحملها املنشأة 

مستقبال)مثل تكاليف التخلص من املخلفات(، التركيز على الفائدة املتحققة على املدى القصير وتجنب 

داد فيه طويال، نقص الاستثمارات الرأسمالية بسبب هامش الربح الرئيل، استثمار يكون زمن الاستر 

اقتصاديات الحجم تمنع املنشآت الصغيرة من الاستثمار في البدائل الخاصة بخفض املخلفات مثل 

تكنولوجيات استرداد املواد داخل املصنع نفسه. مثلما تعتبر محدودية القدرة على توفير تمويل داخلي من 

ا أخر، وهذه معوقات الا 
ً
ستثمار في إلانتاج ألانظف، فإن صعوبة الحصول على تمويل خارجي تمثل معوق

املشكلة تعانى منها بصفة خاصة املنشآت الصغيرة واملتوسطة بسبب نقص الرمانات الالزمة للحصول 

 .على التمويل وغياب آليات التمويل املناسبة

 : التوجه نحو املنتج ألانظف املطلب الثاني

باملنتج التقليدي، إال أن املنشآت ظهور مفهوم املنتج ألانظف يعد حديثا إذا ما تمت مقارنته  إن

بأنواعها املختلفة وأنشطتها املتعددة تعمل جاهدة من أجل تقديم منتجات أنظف تتوافق وشروط صحة 

قة بينه وبين إلانسان وسالمة البيئة، وفي ما يلي سنتعرف على املنتج ألانظف، خصائصه، وطبيعة العال

 املنتج التقليدي. 

 املنتج ألانظف  مفهوم: الفرع ألاول 

عرف املنتج ألانظف بأنه "ذلك املنتج الذي أجريت عليه تحسينات جوهرية ملقابلة احتياجات 

هذا التعريف إلى  . يشير 1املشتري مستقبال وباتجاه تقليل مستوى التلف وأن يكون متوافقا مع الاستدامة"

أن املنتج ألانظف ما هو إلى منتج تقليدي أجريت عليه مجموعة من التعديالت نتيجة لرغبات الزبائن 

الهدف منها التقليل من تأثيراته السلبية على البيئة طوال دورة حياته وهذا من أجل التوافق مع 

 الاستدامة البيئية.

                                                           

 .351، ص2012عمان، إثراء للنشر والتوزيع، تطبيقات، حاالت دراسية، دراسات سابقة،  إستراتيجيات التسويق ألاخضر ثامر البكري، 1 
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جموعة من املعايير التي تهدف إلى حماية البيئة كما يعرف بأنه "أي منتج مصمم ومصنع وفقا مل

. من خالل هذا التعريف 1وتقليل استنزاف املوارد الطبيعية مع املحافظة على خصائص ألاداء ألاصلية"

يمكن القول بأن املنتج ألانظف يجب أن يتميز بنفس الخصائص املتعلقة باألداء التي تميز املنتج 

 للبيئة واملوارد الطبيعية.التقليدي، لكنه يتميز بحمايته 

إن املنتج ألانظف ليس بالررورة جديد كليا، بل غالبا ما يكون منتج ناتج عن بعض التعديالت 

 التي تدخل على املنتج التقليدي من أجل جعله ذو تأثير سلبي أقل على إلانسان والبيئة.

طة بإنتاجه، منها املواد لكي نقول عن منتج أنه أنظف ال بد من التركيز على عدة اعتبارات مرتب

ألاولية املستخدمة، خطوات وإجراءات التصنيع، التعبئة والتغليف، إعادة الاستخدام، وكيفية التخلص 

  2من املنتج بعد استعماله.

مع  ةألاصلي ألاداء يفرل املستهلك شراء منتجات خرراء بصورة أكبر عندما تمتلك خصائص

تميزها بالصفات البيئية، أي أنه على الشركة عند تقديمها ألحد املنتجات الخرراء أن تراعي مواصفات 

 املنتج قبل إدخال أي تعديالت بيئية عليه.

من خالل ما سبق يمكن القول بأن املنتج ألانظف هو ذلك املنتج الذي تتم مراعاة الجوانب 

ستهالكه، وحتى بعد التخلص النهائي منه، وهذا شرط الاحتفاظ البيئية عند تصميمه، إنتاجه، تسويقه، ا

 بخصائص ألاداء ألاصلية للمنتج التقليدي.

لإللكترونيات، أن ربط إلاسهامات البيئية مثل خفض  philipsأظهرت دراسة قامت بها شركة 

دة وخصائص الطاقة، وتقليل استعمال املواد ألاولية، مع خفض التكاليف، واملحافظة على مستوى الجو 

 .603ألاداء، سيؤدي إلى زيادة الطلب على املنتج الجديد بنسبة 

  : خصائص املنتج ألانظف.   الفرع الثاني

خصائص املنتج ألاخرر عن الصفات التي تميزه عن املنتج التقليدي، وهذا التميز يبدأ قبل  تعبر 

عملية إلانتاج أي عندما يكون املنتج عبارة عن مواد أولية ويستمر إلى ما بعد الاستهالك النهائي. ومن بين 

 :4أهم الخصائص الواجب توفرها في املنتج ليكون أنظف نجد مايلي

ة وإلانسان بشكل كبير عند عملية إلانتاج، الاستعمال، والتخلص النهائي، وال يكون غير مرر بالبيئ -

 سببا في توليد مواد سامة أو ضارة للبيئة؛

                                                           

  175ص، 2009ثامر البكري، أحمد نزار النوري، التسويق ألاخرر، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ألاردن، 1 

 351ثامر البكري، مرجع سابق، ص 2 

  176نفس املرجع، ص 3 

  277مرجع سابق، ص، املسؤولية إلاجتماعية ملنظمات ألاعمالنجم عبود نجم،  4 
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 الاستهالك املناسب واملقبول للموارد البيئية عند عمليات إلانتاج، الاستعمال، والتخلص النهائي؛ -

ن حيث املواد املستعملة، وذلك للحفاظ على عدم املبالغة في التغليف بحيث يكون ذو حجم مناسب م -

 املوارد وتقليل حجم النفايات؛

تكون خصائص ألاداء في املنتج ألانظف غير مبالغ فيها، أي تجنب الخصائص غير الررورية دون  -

 إلاضرار بوظيفة املنتج؛

 يكون عمر املنتج أطول قدر إلامكان من أجل الحفاظ على املوارد واستهالك منتجات أقل؛ -

يعتمد على موارد مستدامة سواء الطاقة أو املوارد ألاخرى، حيث يتجنب استعمال موارد مأخوذة من  -

 بيئات مهددة بالخطر.

 :1إضافة إلى الخصائص السابقة يمكن تحديد مجموعة أخرى وتتمثل في ما يلي

بد أن يكون املنتج ألاخرر قابال إلعادة التدوير بعد عملية استهالكه، لكي يكون عنصر فعال في  ال  -

 الحفاظ على البيئة من التلوث وسببا في الحفاظ على املوارد الطبيعية من النروب؛

تقديم املنتج ال بد أن يحقق توازن بين الخصائص ألاصلية التي يجب أن يحتويها في تحقيق ألاداء  -

املطلوب من طرف املشتري، وبين إلاسهامات الفعلية في حماية البيئة وتحقيق التنمية املستدامة؛ ألن 

ومن أجل ، إلاخالل بأي طرف من طرفي املعادلة يعكس القصور في نجاح عملية تقديم املنتج ألانظف

داء ألاصلية توضيح أكثر لهذه الخاصية لدينا الشكل املوالي والذي يعرض العالقة بين خصائص ألا 

 وإلاسهامات البيئية للمنتج:

 : خصائص املنتج ألانظف(09)شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 ما سبق : من إعداد الطالبة باالعتماد علىاملصدر

                                                           

  352،353ثامر البكري، مرجع سابق، ص 1 

 خصائص ألاداء ألاصلي

 ضعف في التوجه البيئي

ء التركيز على خصائص ألادا

 ألاصلي على حساب البيئة

 نجاح املنتج

 املوازنة بين خصائص ألاداء

ةألاصلي وإلاسهامات البيئي  

 فشل املنتج

 ألاداء ألاصليخصائص  إهمال

 وإلاسهامات البيئية

 فشل املنتج

 عدم التطابق مع الخصائص

 ألاصلية

إلاسهامات البيئية    
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أن التركيز على إلاسهامات البيئية على حساب خصائص ألاداء ألاصلية من خالل الشكل نالحظ 

للمنتج يؤدي إلى فشل املنتج بسبب عدم التطابق مع رغبات الزبائن وتصوراتهم حول خصائص ألاداء، أما 

التركيز على هذه الخصائص وإهمال إلاسهامات البيئية للمنتج سيؤدي إلى ضعف التوجه البيئي مما يؤدي 

ض املنشأة إلى العديد من الرغوطات جراء ذلك، ومنه فإن عملية التوازن بين إلاسهامات البيئية إلى تعر 

 وخصائص ألاداء ألاصلية للمنتج سيؤدي إلى نجاح املنتج ألاخرر الجديد.

 

 

 : مقارنة بين املنتج التقليدي واملنتج ألانظفالفرع الثالث

إن املنتج ألانظف في إطاره العام ال يختلف في مرمونه عن املنتج التقليدي، ولكن الخصوصية 

التي يتميز بها املنتج ألانظف واملتمثلة في عملية التوافق بين احتياجات الزبائن وبين ما يحدثه هذا املنتج 

جدول املوالي يوضح مقارنة من تأثيرات على البيئة جعلته ذو خصائص إضافية تفوق املنتج التقليدي. وال

مبسطة تظهر بعض الفروق املحققة مابين املنتج التقليدي واملنتج ألانظف باتجاه تحسين ألاداء البيئي 

 للمنتج لبعض املنتجات املستعملة في الحياة اليومية:

 املنتجات : الفروق في تحسين ألاداء البيئي للمنتج ألانظف مقارنة باملنتج التقليدي لبعض (01)جدول رقم

 تحسين ألاداء البيئي للمنتج املنتج ألانظف املنتج التقليدي نوع املنتج

 %75استعمال طاقة أقل تصل إلى حدود  مصابيح توفير الطاقة املصباح التقليدي إلاضاءة

عجينة الورق من ألاشجار  الورق

 واملواد الطبيعية

العجينة من ألاشجار والورق 

 تدويره املعاد

في استخدام املوارد الطبيعية  انخفاض

 %50بنسبة 

استخدام مواد أولية  الزجاج

 طبيعية بالكامل

مواد أولية معاد استخدامها 

 من الزجاج املستهلك بالكامل

تخفيض في املواد ألاولية الطبيعية يصل 

 %100إلى 

استخدام ألاجهزة التقليدية  تكييف الهواء

 للتكييف

أجهزة تكييف  استخدام

مبرمجة لتقليل الاستهالك 

 خارج أوقات الذروة

تخفيض في تكاليف الطاقة بنسبة تتراوح 

من كلفة الاستهالك  %30و  20بين 

 لألجهزة التقليدية

إثراء  تطبيقات، حاالت دراسية، دراسات سابقة، ، إستراتيجيات التسويق ألاخضر، تطبيقاتثامر البكري، : املصدر

 356، ص2012والتوزيع، عمان، للنشر 

يتضح من الجدول بأن عملية تصنيع املنتج التقليدي وتقديمه للسوق تتم وفقا ملعايير وخواص 

معينة، بينما املنتج ألانظف يأخذ هذه املعايير بعين الاعتبار ويريف لها اعتبارات متعلقة بالبيئة وصحة 
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عر، واملنافسة مثل املنتج التقليدي ويرف إلى ذلك إلانسان. فاملنتج ألاخرر يهتم بجانب ألاداء، والس

التأثيرات املترتبة عن إنتاجه واستهالكه أو استعماله. والشكل املوالي يوضح طبيعة العالقة بين املنتج 

 ألانظف واملنتج التقليدي:

 

 

 

 

 : العالقة بين املنتج ألانظف واملنتج التقليدي (10)شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

إثراء للنشر  إستراتيجيات التسويق ألاخضر، تطبيقات، حاالت دراسية، دراسات سابقة،ثامر البكري، : املصدر

 357، ص2012والتوزيع، عمان، 

من خالل الشكل يتضح أن املنتج ألانظف يقوم أساسا على وجود منتج تقليدي، إذن فاملنتج 

التقليدي يمكن أن يكون أنظف إذا ما اهتم بصحة إلانسان من خالل تخفيض آلاثار السلبية على 

طاقة إلانسان وتجنب استعمال املواد الخطيرة، وحماية البيئة من خالل الكفاءة في استخدام املوارد وال

 وإعادة التدوير.

 الصناعية املؤسسةإلانتاج ألانظف في  تكنولوجيات :املبحث الثاني

إلانتاج ألانظف في توجه املنشآت نحو التكنولوجيات التي تجعل عملية  يتجسد تطبيق إستراتيجية

إلانتاج أكثر مواءمة والبيئة، وتتمثل في تكنولوجيات إلانتاج ألانظف، وفي ما يلي توضيح ألهم هذه 

 التكنولوجيات انطالقا من التكنولوجيات النظيفة بشكل عام ووصوال إلى تكنولوجيات إلانتاج ألانظف.

كنولوجيات البيئية من بين الحلول التي لجأ إليها إلانسان من أجل الحد من إضراره تعد الت

بالبيئة سواء بالتلوث أو استنزاف املوارد، وهذه التكنولوجيات ال تعد صديقة للبيئة بل لإلنسان أيرا 

 

 املنتج التقليدي

املحافظة على الخواص التقليدية للمنتج واملتمثلة في السعر، 
 ألاداء، الجودة، املنافسة

 ألانظف

 سالمة البيئة

 املنتج

 صحة إلانسان
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ن فهي تحمي املحيط الذي يعيش فيه من جهة وتحقق له مكاسب مادية من جهة أخرى، لذلك سنحاول م

خالل هذا العنصر التعرف على التكنولوجيات النظيفة بمفهومها الواسع وكذا تكنولوجيات إلانتاج 

 ألانظف التي تعد أساس تطبيق إستراتيجية إلانتاج ألانظف في املنشأة الصناعية.

 النظيفة: مفهوم التكنولوجيات املطلب ألاول 

إن شدة التدهور البيئي الناتج عن التلوث واستنزاف الوارد أدى إلى تطور الاهتمام بالبيئة وهذا ما 

زاد من شدة وصرامة اللوائح البيئية مما جعل الاستمرار في استخدام التكنولوجيا بتلك الطرق التقليدية 

أمرا حتميا من )بيئية( يفةنظأمرا صعبا إن لم نقل مستحيال، وبالتالي أصبح التوجه نحو تكنولوجيات 

 أجل العمل على تصحيح العالقة بين التكنولوجيا والبيئة.

 النظيفة: تعريف التكنولوجيات الفرع ألاول 

لتحقيق التوازن بين إلانتاج الصناعي وحماية البيئة، واعتمادها  هي وسيلة النظيفةالتكنولوجيات 

 بكفاءة يجلب منافع اقتصادية ملستخدمها، وتشمل التكنولوجيا البيئية نوعين أساسيين: 

التقنيات املستخدمة في قطاع ألاعمال البيئية كصناعات معالجة املياه، الهواء، التربة، والنفايات،  -1

 ناعات البيئية.وتعرف أيرا باسم الص

التكنولوجيات التي تسمح بالتحكم في التلوث البيئي أو الحد من آثاره البيئية، وهي التكنولوجيات  -2

النظيفة، فإنها قد تنطوي أيرا على تقنيات الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري وترشيد استخدام 

ت النظيفة واملستخدمة في العملية إلانتاجية سنركز على التكنولوجيا هذا العنصر في  الطاقة في إلانتاج.

 والتي تكون أكثر مراعاة للجوانب البيئية مقارنة بالتكنولوجيا التقليدية.

في أوروبا  وبالتحديد في فرنسا من قبل منظمة  1975ظهر مفهوم التكنولوجيا النظيفة سنة 

لى تحميل املسؤولية للملوث من خالل والذي يهدف إ أين تم اقتراح مبدأ امللوث الدافع التعاون والتنمية

خصم تكاليف خاصة بالوقاية والتنقيص من إنتاج النفايات، وهو يقوم على مبدأ النمو الاقتصادي مع 

الحد من ألاضرار البيئية الناجمة عن النشاطات الاقتصادية املختلفة كالصناعة، والنقل، والزراعة، 

 يارات والتدفئة املنزلية . وغيرها، وأنشطة القطاع الخاص كاستخدام الس

تشمل جميع املعارف واملمارسات وألادوات التي تمكن من الوصول إلى النظيفة التكنولوجيات 

 كما ترتكز على مكافحة التلوث البيئي بمختلف أشكاله.إنتاج أنظف  في مجال معين، 

أجل إزالة أو  هي تطبيق لإلجراءات التي تنطوي على إدخال معدات أو تكنولوجيات إلانتاج من

 تقليل حجم امللوثات.
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فالتكنولوجيا النظيفة تعني مجموعة من التدابير  بكندا كيبيكمقاطعة حسب وزارة البيئة في 

الداخلية لتقليل حجم ومصدر امللوثات، ولتحديد هذه التدابير، يجب علينا دراسة متعمقة لهذه العملية، 

 استرداد كل ما له أي قيمة، وتجنب العالج غير ضروري.تسترشد مبدأين بسيطين يتمثالن في الحفاظ أو 

التكنولوجيا النظيفة هي الفرصة لخلق التآزر بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي، وهي شأنها 

شأن جميع ألادوات التي تستخدم لغرض تخفيض آلاثار السلبية على البيئة، و تشمل التكنولوجيات 

واملنتجات والخدمات ألاقل تلويثا والتي تتطلب قدر أقل من املوارد والعمليات التي تتحكم في التلوث، 

وإدارة للموارد بفعالية أكبر، وفي كثير من ألاحيان نجد أنها تساعد على تخفيض التكلفة ورفع القدرة 

التنافسية من خالل خفض استهالك الطاقة واملوارد وإلانبعاثات، وهي تشمل جميع القطاعات 

 .1الاقتصادية

عرفت بأنها مجموعة متنوعة من املنتجات والخدمات واملواد والعمليات التي تستخدم الطاقة كما 

 املتجددة وتحد بشكل كبير من استخدام املوارد الطبيعية مع خفض أو القراء على إلانبعاثات. 

وتشمل التكنولوجيا البيئية كل من الطاقة املتجددة، تكنولوجيا املعلومات، النقل ألاخرر، 

حركات الكهربائية، الكيمياء الخرراء، والعديد من ألاجهزة ألاخرى ألاكثر كفاءة في استخدام الطاقة، امل

 .2وهي وسيلة لتوليد الكهرباء بأصغر بصمة بيئية ممكنة

تختص التكنولوجيا النظيفة بكيفية التوصل ألساليب إنتاج نظيفة أو صحية بشكل يخفض من 

 .3من نفقاته وآلاثار السلبية التي قد تنتج عنه حجم ونوعية مخلفات إلانتاج ويقلل

إخراج  هذه التكنولوجيا علي استخدام قدر أقل من املوارد الطبيعية كمدخالت، وعلي تعتمد

علي البيئة املحيطة باإلنسان،  منتجات أعلي من حيث الكفاءة وألاداء، وأقل من حيث التأثيرات السلبية

 .4والنفايات الصلبة وغيرها لحراري،مثل تخفيض انبعاث غازات الاحتباس ا

التكنولوجيات النظيفة وسيلة بسيطة لتحقيق التوازن بين إلانتاج الصناعي وحماية البيئة، وبالتالي فإن 

 اعتمادها بكفاءة أكبر يجلب أيرا منافع اقتصادية ملستخدمها. وتشمل هذه التكنولوجيا ما يلي: 

البيئة كصناعات معالجة املياه والهواء والتربة، النفايات التقنيات املستخدمة في قطاع ألاعمال  -

 املعروف أيرا باسم الصناعات البيئية.

                                                           
1 http://en.wikipedia.org/wiki/clean-technology     
2 Ibid. 

، ورقة عمل مقدمة في إلاجتماع الخامس للجنة التنسيق بمراكز البحوث التكنولوجيا النظيفة وتداعياتها على البيئةممدوح الحريري،  3

 2، ص 2003ات و ألابحاث الصناعية، دمشق الصناعية في الدول العربية، مركز إلاختبار 
   178العدد  2010، مجلة السياسة الدولية يناير النظيفة .. ألابعاد الاقتصادية والبيئية التكنولوجيامصطفي عيد إبراهيم،  4
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التكنولوجيات التي تسمح بالتحكم في التلوث البيئي الحد من آثاره البيئية، وهي التكنولوجيات  -

الطاقة في إلانتاج. الحراري وترشيد استخدام  اتنبعاثالا قد تنطوي أيرا على تقنيات الحد من و النظيفة، 

 تعتمد التكنولوجيات النظيفة على قدر أقل من املدخالت ، ومخرجاتها ذات كفاءة عالية.

 النظيفة : أبعاد التكنولوجيات الفرع الثاني

تعني مجموعة من التدابير الداخلية لتقليل حجم ومصدر امللوثات، ولتحديد هذه  النظيفةالتكنولوجيا 

الحفاظ أو  يتمثالن فيبدراسة معمقة لهذه العملية  تسترشد مبدأين بسيطين التدابير، يجب القيام  

التكنولوجيات يشمل ثالث أبعاد هذه إن مفهوم استرداد كل ما له أي قيمة، وتجنب العالج غير ضروري. 

 :1أساسية تتمثل في

 خفض الانبعاثات امللوثة للبيئة من املصدر؛ -

 على املوارد الطبيعية؛تسخير مصادر الطاقة املتجددة والحفاظ  -

 إدارة املخاطر البيئية؛ -

إن التكنولوجيا النظيفة هي كل منتج، خدمة، أو عملية تحقق قيمة باستخدام كمية أقل أو 

صفرية من املوارد غير املتجددة وتنش ئ نفايات أقل مقارنة بالتكنولوجيات التقليدية، ومن أمثلتها 

 :2الكهربائية التي تتميز بما يلياستخدام الطاقة الشمسية، والسيارات 

 تقليص استخدام املوارد الطبيعية، واستخدام مصادر الطاقة املتجددة، مع كفاءة وإنتاجية أكبر؛ -

 خفض التلوث؛ -

 خفض أو إزالة النفايات السمية؛ -

 تحقيق أداء أعلى أو مكافئ مقارنة بالعروض التقليدية؛ -

 املستثمرين والعمالء بوعود حول تحقيق عوائد أكبر، تكاليف أقل، وأسعار أقل. تزويد -

إن التكنولوجيا النظيفة أو الخرراء هي إما تكنولوجيا جديدة مبتكرة أو أنها ناتجة عن  

تحسينات مستمرة وتعديالت في التكنولوجيا الحالية لتصبح أكثر مواءمة مع البيئة، ولتحقيق ذلك يجب 

                                                           

 
1 Programme production durable et technologies de l’envirenment ecotech, AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCH, Edition 

2010 
2 R.Pernick and C.Wilder , The Clean Tech Revolution, Harper Collins e-books, 2007, p2 
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ح صارمة وواضحة فيما يخص استخدام التكنولوجيا املناسبة بيئيا. وإذا ما تحدثنا عن وجود لوائ

 1:التعديالت والتحسينات الواجب إتباعها من طرف الشركات فإنه عليها القيام ببعض إلاجراءات مثل

 إدخال التحسينات والتعديالت على التكنولوجيا الحالية؛ -

 تبني تكنولوجيا الرقابة على التلوث؛ -

 قل املصانع التي تستخدم تكنولوجيا ملوثة إلى مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية؛ن -

 استخدام مواد أولية وطاقة ذات تأثير بيئي أقل.     -

 الشكل املوالي: فيمن أجل فهم أكثر للتكنولوجيات النظيفة يمكن توضيح أبعادها املختلفة 

 : التكنولوجيا النظيفة (11)شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، الطبعة ألاولى، دار الوراق للنشر والتوزيع، املسؤولية البيئية ملنظمات ألاعمال الحديثة : نجم عبود نجم،املصدر

 64، ص2012ألاردن، 

يعد التوجه نحو التكنولوجيات النظيفة من اهتمامات الشركات وذلك ليس فقط لتجنب اللوائح 

والقوانين بل ألن لها مجموعة من ألابعاد ستحقق لها مكاسب مختلفة سواء من حيث الوقاية أي قبل 

املتجددة  العملية إلانتاجية من خالل الابتكار والتحسين املستمر للتكنولوجيا وكذا استخدام الطاقات

واملوارد ألاقل تأثيرا على البيئة بكفاءة عالية لتحقيق مخرجات أكثر ولفترة طويلة، أو من حيث العالج أي 

                                                           
 .63مرجع سابق، ص ،ل الحديثةاملسؤولية البيئية ملنظمات ألاعما نجم عبود نجم، 1

 
   

                                                    
 
 
 
 

 

كفاءة أعلى، موارد أقل خمرجات 
 أكثر لفرتة طويلة

معاجلة أفضل إعادة 
 منآ عمل ختلص

 ابتكار تكنولوجي وحتسني مستمر

 طاقة متجددة قابلةو مواد أولية 

 واالستعمال للتدوير

 إنبعاثات، نفايات
 خملفات صفرية

خفض االنبعاثات 
 والنفايات

 إضافة استخدامات عديدة ومتجددة

 مواد أولية وطاقة غري متجددة أقل
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أثناء العملية إلانتاجية من خالل جعل  التكنولوجيا ذات استخدامات عديدة وجديدة ويكون استهالكها 

 خلص آلامن منها. للمواد ألاولية والطاقة أقل مع انبعاثات ونفايات أقل والت

  تطبيقات إلانتاج ألانظف في املؤسسة الصناعيةالثاني:  املطلب

 الفرع ألاول: تكنولوجيات إلانتاج ألانظف 

يشمل إلانتاج ألانظف كل من الاستدامة البيئية، الاجتماعية والاقتصادية، فهو يسعى إلى تأمين 

ة إلانتاج ألانظف نحو تطبيق التكنولوجيات احتياجات ألافراد ألاساسية بطريقة مستدامة، وتتجه أنشط

املتمثلة في الحد من التلوث عند املنبع عن طريق تحسين إلادارة الداخلية من جهة، والتغيير في إلاجراءات 

والذي يترمن تعديل في املواد واملعدات والتكنولوجيا والتحكم في العمليات الصناعية من جهة أخرى، 

 .النفايات إذا أمكن، وأيرا تعديل في املنتج بما يتناسب وأهداف إلانتاج ألانظفباإلضافة إلى إعادة تدوير 

 من تنفيذها يمكن التييمكن القول بأن تكنولوجيات إلانتاج ألانظف هي تلك التكنولوجيات إذن 

 و هذه التكنولوجيات موضحة في الشكل التالي: 1.إلانتاج وكفاءة البيئي أدائها لتحسين املنظمات قبل

 إلانتاج ألانظف ت: تكنولوجيا(12)رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دار الفكر  الطبعة ألاولى،صالح محمد الحجار، داليا عبد الحميد صقر، نظام إلادارة البيئية والتكنولوجية، : املصدر

 112،ص 2006، القاهرةالعربي، 

                                                           
1 Mishelle Doorasamy. Identifying environmental and economic benefits of cleaner production in a manufacturing 

company: a case study of a paper and pulp manufacturing company in KwaZulu-Natal. Investment Management and 

Financial Innovations, Consulting Publishing Company, April 2015 , p237  

 إلانتاج ألانظف

بعالتقليل عند املن إعادة التدوير تعديل املنتج  

 تغيير إلاجراءات

التحكم في العمليات 
 الصناعية

ياتغيير التكنولوج تعديل املعدات  

إعادة التدوير داخل  إنتاج منتجات ثانوية
 املنشأة

إلادارة  تحسين
 الداخلية

تعديل املواد 
 الخام
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 1:في ما يلي توضيح لهذه التكنولوجيات

وذلك بما يتناسب و متطلبات السوق والبيئة من خالل التغيير في خصائصه والتمديد في  تعديل املنتج: -1

عمره والحد من النفايات التي  تنتج أثناء تصنيعه و أثناء استهالكه وفي نهاية حياته ، وهذا بغرد التقليل 

 ANGEL  ثال في شركة من آلاثار البيئية ملنتج طوال دورة حياته ) من املهد إلى اللحد (. فعلى سبيل امل

WOOD تم استخدام أساليب متقدمة السترداد قطع صغيرة من الخشب ذات جودة  لصناعة ألاثاث

عالية من خالل تطوير منتجاتها و وضع تصاميم جذابة مكونة من القطع الصغيرة التي تم جمعها معا 

للموارد و الطاقة و في نفس الحصول على منتج معدل دون تكاليف عالية أو هدر و بواسطة تلك ألاساليب 

 .الوقت استغالل النفايات

ويمكن تقسيم إدارة التدوير إلى مستويين ، احدهما يتم داخل املنشأة نررا لوجود إعادة التدوير:  -2

بعض العيوب في املنتج فمثال أثناء إنتاج عبوات بالستيكية قد تظهر في بعرها عيوب فيتم إرجاعها مرة 

ج بنسب معينة حتى ال تأثر على خواص املنتج وجودته ألنه لن يتم استخدامها أو ثانية إلى خط إلانتا

تلويثها وهي ال تزال داخل خط إلانتاج . واملستوى الثاني هو التدوير خارج إلانتاج أو خارج املنشة وهو 

ت يخص مخلفات الاستهالك كاملخلفات املنزلية حيث يمكن احتمال تلويثها بمواد أخرى واردا فعبوا

البالستيك التي استخدمها املستهلك وتخلص منها يمكن تدويرها إلنتاج منتجات أخرى شرط أال تتعامل مع 

 املواد الغذائية فيمكن استعمالها في تصنيع أكياس القمامة و خراطيم الكهرباء. 

ا وذلك يتم نقصد به تقليل توليد النفايات بدال من توليدها والعمل على تقليلهالتقليل عند املنبع:  -3

 من خالل إلاجراءات التالية:

وذلك باتخاذ إلاجراءات إلادارية و التنفيذية املناسبة لخفض أو منع توليد  :تحسين إلادارة الداخلية -

النفايات مثل ضبط ألانابيب التي قد تسرب مواد مررة إلى البيئة ونقل حاويات الكيماويات و الوقود 

 2010للبترول في فرع لشركة بترولية  تقع في خليج املكسيك سنة  بحذر ملنع انسكابها ) حادث تسرب

 .  ونجم عنه خسائر مادية كبيرة كما تسبب في تلويث مياه املحيط وتررر حياة الكائنات الحية(

كما تعرف أيرا بالتدبير إلاداري الجيد، وهي التدابير إلاجرائية وإلادارية للمنظمة التي يمكن استخدامها 

، ويمكن تنفيذ ذلك في أقسام املنظمة نبعاثات وامللوثات ولتحسين الكفاءة وتقليل التكاليفللحد من الا 

 1 كافة وتشمل آلاتي:

                                                           
1 INTRODUCTION TO  CLEANER PRODUCTION (CP) CONCEPTS AND PRACTICE,  Prepared by the Institute of Environmental 

Engineering (APINI) Kaunas University of Technology, Lithuania, For UNEP, Division of Technology, Industry, and 

Economics , p 20-27 

 110صالح محمد الحجار، داليا عبد الحميد صقر، مرجع سابق،ص 
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ممارسات خاصة باإلدارة والعاملين بما فيها تدريب العاملين وتشجيعهم على الحد من الانبعاثات  -

 وامللوثات ؛

 التعامل مع املواد املخزنة من أجل الحد من تلفها وتسربها وتأثيراتها املختلفة على البيئة؛ تحسين -

 تقليل امللوثات والانبعاثات الحاصلة نتيجة تقادم آلاالت واملعدات؛ -

 ممارزات فرز وفصل النفايات والتعامل مع كل نوع حسب درجة خطورته؛ -

 تخلص منها.حساب التكاليف املخصصة ملعالجة النفايات وال -

 ويتم ذلك من خالل:  :تغيير إلاجراءات والعمليات إلادارية -

حيث تؤدي ، تعديل املواد الخام كاستبدال املواد الخطيرة بمواد أقل خطورة وقد تكون أقل تكلفة -

التغيرات في املواد ألاولية إلى تحقيق إلانتاج ألانظف عن طريق خفض وإلغاء املواد الخطيرة التي تدخل في 

العملية إلانتاجية وبالتالي تقليل انبعاث النفايات وامللوثات بإدخال تغييرات جوهرية تتمثل في تصفية 

السرطان ك في أمراض خطيرة أن تسبب كاستبدال مذيبات ومركبات معينة يمكناملواد واستبدالها،

ففي أعمال صباغة املنسوجات يمكن تغيير الصبغات الكبريتية   واستخدام مواد أخرى غير مسرطنة )

بالجلوكوز فهي أقل خطورة من ألاولى وأقل تكلفة أيرا(، باإلضافة إلى استخدام املوارد املتجددة بدال من 

ل الالحقة، وتفريل املوارد التي تنشأ أقل قدر ممكن من الناضبة لرمان بقاء هذه ألاخيرة لألجيا

 النفايات، واختيار املوارد التي تقدم خدمات ملدة زمنية أطول من غيرها.

تغيير التكنولوجيا واستبدال التكنولوجيا بأخرى أقل استهالكا للطاقة واملواد الخام وأقل تلويثا للبيئة  -

يا الرطبة إلى التكنولوجيا الجافة واملستخدمة حاليا في العديد مثل تحويل صناعة إلاسمنت من التكنولوج

من خطوط إلانتاج الحديثة، فالتكنولوجيا الرطبة باإلضافة إلى استعمالها لكميات كبيرة من املاء فهي 

 تستهلك طاقة أكبر مقارنة بالتكنولوجيا الجافة.

دارة املوارد بكفاءة عالية وخاصة املياه تعديل املعدات بما فيها معدات إلانتاج القائمة بما يرمن إ -

 والطاقة وكذا خفض معدالت توليد النفايات.

التحكم في العمليات الصناعية: من أجل ضمان التوفير في املواد الخام واملياه والطاقة مثل وضع أجهزة  -

من أجل التوفير  التحكم في درجة الحرارة "ترموستات" للتحكم في درجات الحرارة عند املستويات املطلوبة

 في الطاقة. 

                                                                                                                                                                             

دراسة استطالعية آلراء عينة من  -ممارسات تكنولوجيا إلانتاج ألانظف ، إدارة الجودة البيئية الشاملة وأثرها يفعمر علي إمساعيل 1 

، 2014، 36، املجلد 115، مجلة  تنمية الرافدين، العدد العاملين في الشركة العامة لصناعة ألادوية واملستلزمات الطبية في نينوي 

 .288ص 
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اقتصادية  مزايا املنشأة على تحقيق التي تساعد الخيارات بتحديدألانظف  إلانتاج تكنولوجيات تنفيذ يتم

  :1التالي النحو على أولوياتها املؤسسة ترع الخيارات هذه على وبناء وبيئية، وفنية

 خالل من للمؤسسة امللموسة الفائدة ذات أو التلويثية القويةآلاثار  ذات العوامل وتشمل  ألاولى: ألاولوية -

الواضحة لهذه العوامل حيث  التطوير إجراءات ألاولويات هذه وتشمل الكفاءة، وتحسين التكلفة تقليل

 .الواحدة السنة ال يتجاوز  والذي القصير املدى في التطبيق وسهلة التكلفة تكون قليلة

 للمؤسسة فوائد تحقق والتي املحتملة، أو الظاهرة التلويثية آلاثار ذات لعواملا وتشمل : الثانية ألاولوية -

 .سنوات ثالثة إلى بسنة تحدد متوسطة زمنية فترة في استثمارات خالل من

 فوائد تتوقع أن للمؤسسة يمكن ولكن سريعة، سلبية آثار لها ليس التي بالعوامل وتتعلق : الثالثة ألولويةا -

 .سنوات ثالثة يتجاوز  والذي الطويل على املدى

 الاعتبار بعين باألخذ وذلك ألانظف إلانتاج تكنولوجيات تطبق للمؤسسة يمكن ألاولويات تحديد بعد

 : 2التالية إلاجراءات

 : على تشمل والتي التنفيذية الخطوات بتحديد وذلك التلوث مصادر في التحكم -أ

 الخام؛ املواد تداول  عمليات من بدءا تعديلها أو إلانتاجية العملية في التحكم -

 الصيانة؛ أساليب وتحسين تطوير -

 ألاخرى؛ املدخالت أو الخام املواد استبدال -

 .املخلفات وتدوير الخام املواد استعادة -

 بين للتوفيق املقترحة إلاجراءات وصف يتم أين الخطرة املخلفات تولد من والحد املواد استخدام ترشيد -ب

 القانون؛ متطلبات وفق الخطرة واملخلفات املوارد إدارة

 القانون؛ ملتطلبات طبقا العمل بيئة لتحسين املقترحة إلاجراءات تحديد العمل من خالل بيئة تحسين -ج

 . الذاتي الرصد نظام لتأسيس تنفيذها الواجب الخطوات الصناعية وتحديد امللوثات رصد -د

املبدأ الهام لإلنتاج ألانظف هو أن يكون هناك محصلة ذات تأثير مقبول )أو أقل ألاضرار املمكنة( على  إن

الوضع الحالي واملستقبلي وعلى الظروف املتعلقة بالرفاهية البشرية والبيئية. ولذلك يجب وضع وإدراج 

 يات إلانتاج ألانظف. طرق وأساليب وعناصر علمية معينة عند التصميم تساعد على تطبيق تكنولوج

 طرق وأساليب تطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظفالفرع الثاني: 

                                                           

 112زكريا طاحون، مرجع سابق، ص1 

  824سامية جالل سعد، مرجع سابق، ص 2 
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يستوجب تطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظف اتباع عدة طرق وأساليب تساهم في تقديم رؤية 

واضحة ودقيقة عن طبيعة التأثير الذي قد يحدثه النشاط الصناعي على البيئة ومواردها، وكذا تحديد 

 : 1يليتتمثل هذه الطرق وألاساليب في ما  .والتقليل منه من هذا التأثير  للوقايةالطرق املناسبة 

 تحليل توازن الكتلة أوال:

وبحدود معينة. وتعتمد  املؤسسةتشمل تتبع جميع املواد بما فيها الطاقة والنفايات داخل وخارج 

توازنات الكتلة على قياس التدفقات الصادرة والواردة عن املنتجات الفرعية واملنتجات النهائية عبر الزمن. 

الرروري في حالة تتبع مصير املواد وضع حدود واضحة ملقاييس الكتلة عبر الوسط املوجودة فيه.  ومن

 والشكل املوالي يوضح توازن الكتلة في العملية الصناعية :

 : توازن الكتلة في العملية الصناعية(13)شكل رقم

 
12/06/2017Source : www.uneptie.org.pc/cp  

 تحليل املخاطر ثانيا:

مع ألاخذ أي العالقة بين الفعل ورد الفعل، هو تقييم محتمل للعالقة بين الجرعة والاستجابة  

وطرق نقلها وكذا احتمال تعرض السكان للخطر ، ويمكن أن نحصر  املواد املستهدفةبعين الاعتبار مصير 

 تقييم املخاطر في خمس خطوات رئيسية:

 أو سلبية ؟ تحديد الخطورة : هل هناك أخطار صحية مرضية -

أي ماهي ألاخطار املحتملة عند  دراسة الجرعة والاستجابة : ما هي العالقة بين الجرعة والحادث ؟ -

 حدوث حادث معين.

                                                           

 16، ص  ، مرجع سابق املبادرات البيئية التطوعية من أجل تنمية صناعية مستدامة املفاهيم والتطبيقات 1 

 العملية إلانتاجية

 إدارة النفايات

 النقل و املواصالت

 التخزينالاستهالك، 

 مواد أولية

 طاقة

 املرافات ألاخرى 
لبةاملخلفات والنفايات الص  

 املنتجات

 مياه

 إلانبعاثات

 مياه الصرف

http://www.uneptie.org.pc/cp
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دراسة وتحليل التعرض : ما هي شدة وتكرار وديمومة التعرض لألخطار ؟ ومن هم املتعرضون لهذه  -

 ألاخطار؟

، وفرض أحكام بية رقمية تعتمد على فرضيات علميحساتحديد خصائص ألاخطار املحتملة : عملية  -

 معينة و ومبنية على فهم الاحتماالت والشكوك .

يعد تحليل الخطورة وسيلة فعالة لقياس وتقدير املخاطر بواسطة املعلومات الناتجة عن دراسات 

ي اتخاذ إلاجراءات على الحيوانات أو دراسات تتعلق باإلحصائيات الوبائية على إلانسان ، وبالتال ةمخبري

 الوقائية والتصحيحية لتفادي هذه املشكالت .

 

 

 تقييم دورة حياة املنتج ثالثا:

 تستخدم تقنية تقييم دورة الحياة لتتبع جميع التأثيرات البيئية ملنتج أو عملية بد
ً
بالتزويد باملواد  أ

ألاولية، التصنيع، النقل، التخزين، الاستعمال، والتخلص النهائي وحتى بعد ذلك . والهدف منها تقديم 

تقييم شامل للتأثيرات البيئية للتأكد من أن جميع ألاخطار املحتملة على الصحة والبيئة بكافة مراحل 

 م التطابق البيئي ملنتج أو عملية صناعية مع البيئة .دورة الحياة قد تم أخذها بعين الاعتبار كما أنها تقي

إن إلانتاج ألانظف يقلل التكاليف البيئية والاجتماعية في جميع مراحل دورة حياة املنتج، ويهدف 

إلى تحقيق أقص ى قدر من الفوائد البيئية والاجتماعية للمجتمعات املحلية في حين تكون قابلة للحياة 

 اقتصاديا.

 : دورة الاستعمال في دورة حياة املنتج ألاخضر(14)شكل رقمال

              

 188ص، 2007، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ألاردن، التسويق ألاخضر: تامر البكري، أحمد نزار النوري، املصدر

 تصميــم 

 وتطوير املنتج

 مرحلة

 الاستعمال

 مرحــلة

 التصـنيع 
 

 التجميع وإعادة التدوير
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، مرحلة التصميم والتطوير وهي مرحلة والدة املنتج وفقا للتنسيق بين املعايير التقنية والبيئيةإن 

سلبية متابعة آلاثار البيئية للعملية إلانتاجية، ومحاولة التخلص من آلاثار ال فيتم فيهامرحلة التصنيع أما 

الزبون حيث يتم جمع املعلومات الخاصة مرحلة الاستعمال من قبل ، لتليها لجعل العملية سليمة بيئيا

بتقييم الاستخدام، هل كان املنتج صالح من الناحية البيئية من وجهة نظر الزبون، هل املنتج ال يعاني من 

مرحلة الجمع ، أما في أية مشكالت أثناء الاستخدام تتعارض مع املعايير البيئية املوضوعة عند التصميم

ليتم إعادة تدويره،  ن أفرل السبل لجمع ما تبقى من املنتج بعد استهالكه،يتم البحث عفوإعادة التدوير 

 .ومعالجته وإعادة استخدامه مرة أخرى إلنتاج منتجات جديدة

 الحسابات الكاملة للكلفةرابعا:

استخدمت منهجيات  و تتمثل في دمج الاعتبارات البيئية في عملية تحديد التكاليف الفعلية، 

هم في اتس فهيباملتطلبات الاجتماعية والبيئية،  املتعلقةة لحساب التكاليف املخفية حساب التكلفة الكامل

والرسم البياني  تحليل تكلفة التلوث سواء املباشرة أو غير املباشرة )التي تؤثر في البيئة وصحة إلانسان(.

 يوضح مقارنة بين تكلفة إلانتاج ألانظف وتكلفة التلوث عبر الزمن:

 القيمة الاقتصادية لإلنتاج ألانظف :(15شكل رقم )

 

 

املبادرات البيئية التطوعية من أجل تنمية صناعية مستدامة: املفاهيم والتطبيقات،برنامج ألامم املتحدة للبيئة،  :املصدر

 22، ص2007التعاون إلاقليمي، املكتب إلاقليمي لغرب آسيا، املنامة البحرين  قسم

من خالل املنحنى نالحظ أن تكاليف إلانتاج املستدام في بداية الفترة تكون أكبر من تكاليف 

التحكم في التلوث، ألن تقنية إلانتاج املستدام تبدأ باإلجراءات الوقائية مند املراحل ألاولى للعملية 

نتاجية وتتزايد لتستقر نسبيا بعد مدة معينة، بينما تكلفة التحكم بالتلوث فانطلقت بقيمة منخفرة إلا 

 القيمة الاقتصادية لإلنتاج ألانظف

 الزمن

 إلانتاج ألانظف

 التحكم بالتلوث

ةالكلف  
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ولكنها مع مرور الزمن ارتفعت باستمرار وهذا يفسر بأن املعالجة تكون في املراحل ألاخيرة من العملية أي 

قتصادية لتبني إستراتيجية إجراءات تصحيحية وذات تكاليف عالية. من خالل املنحنى تظهر القيمة الا

إلانتاج املستدام التي حتى وإن ظهر في بداية ألامر أنها مكلفة إال أنها في الواقع تجنب تكاليف إضافية مع 

 مرور الزمن.

 اختيار املادةخامسا: 

نحتاج إلنتاج منتج معين أو خدمة محددة إلى مكون أو العديد من املكونات، ولكي يكون إنتاجا 

 يجب اختيار املواد املفرلة بيئيا مع ألاخذ بعين الاعتبار املتطلبات ألاساسية التالية: أنظف

 اختيار املواد املتوفرة بكثرة و غير السامة ما أمكن ذلك؛ -

 استعمال املواد الطبيعية البسيطة وغير املركبة بدال من املواد املعقدة التي يصنعها إلانسان؛ -

 انتقاء املواد القابلة للتحلل في الطبيعة وتجنب املواد املقاومة وصعبة املعالجة؛ -

 التقليل من عدد املواد و العناصر املستخدمة في منتج أو عملية ما؛ -

 استخدام املواد املتوفرة والقابلة إلعادة الاستعمال/التدوير و التسويق؛ -

 م مواد أعيد تدويرها ما أمكن ذاك.استخدا -

  البیئیة إلادارة نظام مع ألانظف إلانتاج تكنولوجیا تكاملالفرع الثالث: 

تمثل إلادارة البيئية القاعدة ألاساسية لتبني إستراتيجية إلانتاج ألانظف ، فالتطبيق الجيد لهذه 

يعتمد بصورة أساسية على مدى فعالية منظومة إلادارة البيئية، وذلك من أجل تحقيق  إلاستراتيجية

أهداف اقتصادية وبيئية للمؤسسة واملجتمع في ظل القوانين والتشريعات البيئية، ويمكن اعتبار إلانتاج 

نجاح م في مما يساه الاقتصادیة املؤسسة داخل البیئي ألاداء تحسين نحو الرئیسیة املحاور  أحدألانظف 

 1:إلادارة البيئية، ويظهر التكامل بينهما من خالل ألاهداف التي يسعى كل منهما إلى تحقيقها واملتمثلة في

 ثم ومن لها، تخرع التي البیئیة والتعلیمات والتشریعات بالقوانين تلتزم املؤسسة كانت إذا مما التأكد -

مما  ألارباح زیادة إلى یؤدي الذي التكالیف، في التخفیض وبالتالي قدر إلامكان املالیة العقوبات تفادي یمكنها

 .الاستدامة يرمن

 صالحا یعد لم بمفرده الربح تعظیم فهدف الاقتصادیة للمؤسسة البیئیة املسؤولیة وتوضیح تحدید -

 تعظیم هدف أصبح بل ،الستثماراتها والاستدامة املستمر النمو تحقیق في املؤسسة استمرارية لرمان

 .اقتصادیا املؤسسة ونجاح الستمرار ضمانا التلوث من والخالیة النظیفة البیئة وتوفير الاجتماعیة الرفاهیة

                                                           

إلانتاج ألانظف كإستراتيجية لدعم نظم إلادارة البيئية لتحقيق التنمية املستدامة، دراسة حالة مؤسسة فريدة كافي، علي طالم،  1 

 523-522، ص2017للبحوث والدراسات، املركز الجامعي بميلة، العدد الخامس، جوان  مجلة ميالف فرتيال بعنابة،
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 من الحد وأسالیب العمل بیئة على إلانتاجودراسة تأثيرات  الاقتصادیة للمؤسسة البیئیة املراجعات إعداد -

 .استدامة وأكثر تكلفة اقل بیئیة نتائج إلى الوصول  أجل من بیئیة إدارة نظم بانتهاج وذلك التلوث

 ظاهرة یعتبر الذي التلوث مقدمتها في والتي البیئة على السلبیة آلاثار من الحد إلى ألانظف إلانتاج يهدف  -

 وكذا للمجتمع الاقتصادیة املوارد على سلبیا تأثر  عنه الناجمةألاضرار  أن ذلك ألاول، املقام من اقتصادیة

 التي العوامل أهم من الصناعي والتوسع التكنولوجي التقدم من كل یعد أنه كما ،ألافراد رفاهیة مستوى  على

 .بالبیئة ضارة وبیولوجیة كیمیائیة نفایات عنها یتولد التي الصناعات خاصة التلوث، إلى تؤدي

 مالیة، فترة كل خالل الاقتصادیة املؤسسة تخصصها أو خصصتها الني البیئیة واملنافع الوفورات معرفة -

 املنظمة أرباح زیادة البیئي، التلوث وعناصر خسائر  في تخفیض الطبي، العالج تكلفة تخفیض :بینها من والتي

 الخرراء املساحات كذلك إلاطار هذا في ویدخل للبیع، قابلة منتجات إلى الصلبة املخلفات تحویل خالل من

 .إنجازها على املنظمة تعمل التي

 على تعمل ألاهداف هذه كانت إذا ما وتحدید املؤسسة أهداف على إلاطالع إلى ألانظف إلانتاج يهدف -

 املوارد، هذه في القادمة ألاجیال حق راعيت وأنها تجددها أن للطبیعة یسمح بمعدل الطاقة أو املواد استغالل

 .تجددها أن للطبیعة یسمح بمعدل املوارد استخدام الاستدامة شروط من أنه ذلك

 ألاخيرة هذه ،أنظف املنتجات إنتاج على والعمل ملنتجاتها الاقتصادیة املؤسسات صیاغة إعادة على العمل -

 وتؤكد الاقتصادي الرخاء وتنشر العامة للصحة الحمایة توفر فهي واقتصادیة، واجتماعیة بیئیة فوائد لها

 .البیئة حمایة على

 1إضافة إلى ما سبق تسعى كل من إلادارة البيئة وإلانتاج ألانظف إلى تحقيق  ما يلي:

 ضمان تحقيق التنمية املستدامة من خالل التحسين املستمر؛ -

التوافق مع القوانين والتشريعات لتفادي املعوقات والتكاليف إلاضافية واستغالل فرص التمويل  -

 املتاحة؛

 عاة آلاثار السلبية على إلانسان والبيئة عند تصميمها؛تحسين بيئة العمل ومرا -

 تكنولوجية تخدم التنمية املستدامة.إيجاد بدائل وابتكارات  -

 إستراتيجية إلانتاج ألانظف  العناصر ألاساسية لنجاح املبحث الثالث:

إلانتاج ألانظف يتوقف على تخرير جميع خطوات إلانتاج، انطالقا من  إن نجاح إستراتيجية

أهداف هذا النمط من إلانتاج، كما يجب إيجاد طرق التصميم، الابتكار، الشراء، وذلك لجعلها تتماش ى و 
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مناسبة للتعامل مع النفايات واملخلفات الناتجة وذلك من خالل إدارة وتدوير هذه النفايات. وفي ما يلي 

  العناصر ألاساسية للقيام بعملية إلانتاج والتي تساهم بشكل فعال في جعله إنتاج أنظف. بعض 

 الابتكار ألاخضر  املطلب ألاول:

تدرك ألاهمية الكبيرة والدور الحساس الذي يلعبه الابتكار في نموها  املؤسساتلقد أصبحت 

جه وبشكل متسارع نحو تحسين املنتجات واستمرارها، فمع اشتداد املنافسة املحلية والدولية ازداد التو 

إلى الابتكار  املؤسسةولعل السبب وراء ذلك هو التطور الحاصل في رؤية  ،القائمة وتقديم منتجات جديدة

على أنه النشاط الذي غالبا ما يحقق قيمة مرافة أعلى، وسالح تنافس ي يساهم في املحافظة على 

. إذن فنجاح الابتكار يعتمد على سرعة 1الشركة الابتكارية ألاسواق الحالية وإيجاد أسواق جديدة لصالح

 تطوير املنتجات، ودرجة استجابتها لحاجات ورغبات الزبائن مقارنة باملنافسين.

 

 

 الفرع ألاول: مفهوم الابتكار ألاخضر

الابتكار بأنه تلك العملية التي تسمح بتحويل الفرص املتاحة إلى أفكار جديدة وجعلها قابلة  عرف

ذلك الابتكار الذي يحتوي على نشاطات ذات عالقة  فهو للتطبيق ضمن نطاق واسع. أما الابتكار الصناعي 

جديد أو منتج محسن، بالتقنية، التصميم، التصنيع ، التسيير، البيع، والتي تتطلبها عملية تسويق منتج 

  .2أو استخدام عملية أو تجهيزات جديدة أو محسنة

التي تملك ميزات تنافسية قائمة على الابتكار هي التي تدرج  املؤسساتأما بورتر فقد أكد بأن 

الابتكار بمعناه ألاوسع ضمن وحداتها، نشاطاتها، إستراتيجيتها، وذلك عن طريق إدخال تكنولوجيات 

 .3بعمليات مبتكرة في نفس الوقت جديدة، والقيام

أما الابتكار ألاخرر )البيئي( فهو كل ابتكار يحترم البيئة مقارنة باالبتكارات التقليدية، وهو يرتبط 

ارتباطا مباشرا بالبيئة، والهدف منه هو تقليل التأثير على البيئة على أن يتم الحفاظ على استمراره من 

     4يع البحث والتطوير في هذا املجال.خالل تجديده وتحسينه، من خالل تشج

                                                           

 455نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص 1 
2 Joe Tidd, John Bessant, et Keith Pavitt, Management de l’innovation intégration du changement technologique, 

commercial, et organisationnel, paris, De Boeck, 2006, p66  
3 Ibidd, p66 
4 - Wided Boubaker, Eco-innovation, Performance environnementale et impact économique sur les entreprises : étude 

de cas des groupes Papetiers présents en France, Thèse en vue de l’obtention du diplôme de Doctorat en Sciences-

Économiques, e. Economies et finances. Université Nice Sophia Antipolis, 2015, p16 
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اليوم إلى التميز والتفوق وإعطاء قيمة ملنتجاتها من خالل الابتكار،  املؤسسات الاقتصاديةتسعى 

وذلك ملواجهة املنافسين الحاليين واملحتملين في السوق، يمكن ذلك من خالل منظوري الابتكار واملتمثالن 

 1في ما يلي:

هذا املنظور يحصر الابتكار في كونه التوصل إلى ما هو جديد، حيث أن الجديد هو املنظور الضيق:  -

بمثابة الاختراق، التقدم الكبير، القفزة التي يتجاوز بها املنتج )أو الخدمة( كل ما سبقه من منتجات. وألن 

فإن الايتكار  الشركات اعتبرت وظيفة البحث والتطوير من بين الوظائف ذات ألاهمية الكبيرة وألاساسية،

وفقا لهذا املنطلق هو التوصل إلى ما هو جديد بصيغة التطور املنظم والتطبيق العلمي لفكرة جديدة، 

 ويرى بيتر دروكر بأن الابتكار هو "التخلي املنظم عن القديم".

ما انطالقا من هذا املنظور فإن الابتكار ليس بالررورة إختراق عن طريق التوصل إلى املنظور الواسع:  -

هو جديد كليا، بل إنه قد يكون تحسين أو تعديل املنتج بما يجعله ذا أهمية للزبون. وهذا يوسع مفهوم 

الابتكار ليشمل التوصل إلى ما هو جديد إضافة إلى التحسين املستمر كتعديل املواد الداخلة، تحسين 

 الجودة، إطالة عمر املنتج، تحسين الاستخدام ، وغيرها.

 واملنتجات التقنيات وتطوير  وإلانتاج الاستهالك نماذج تغيير  هو  أخرر  ابتكار  أي من الهدف

 تحسين إلى تهدفالتي  ستدامةامل حلول ال والابتكار  البيئة توحد. البيئة على التأثير  من تقلل التي والخدمات

 2.البيئة على الاقتصادية ةألنشطل السلبي التأثير  من للحد والسعي املوارد استخدام

باعتبار البيئة أصبحت تشكل مركز الاهتمام الكبير ومصدر للميزة التنافسية في ألاسواق الحالية 

التوازن بين ألاعمال والبيئة فإن الابتكار بذاته انتقل من  تحقيقواملستقبلية، والتركيز أصبح موجها نحو 

منتجات  تقديمعالية في التوصل إلى يعد ألاداة ألاكثر ف وهذا ألاخير  ،املفهوم التقليدي إلى املفهوم ألاخرر

 بطرق أسرع من املنافسين.و جديدة تكون أكثر استجابة لحاجات الزبائن 

يقع الابتكار ألاخرر ضمن مفهوم الابتكار الواسع والذي يتعلق باالختراق أو التحسين أو كالهما 

 3معا عن طريق التوصل إلى ما يلي:

ون مستداما كاستعمال الطاقة املتجددة في إلانتاج، أو عملية خرراء جديدة أو منتج أخرر جديد يك -

 يكون ذو كفاءة بيئية مقارنة بالقديم كاستخدام أقل للموارد البيئية.

                                                           

 514، ص1994ر الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، بيتر دروكر، إلادارة للمستقبل: التسعينات وما بعدها، ترجمة: صليب بطرس، الدا 1 
2 Wided Boubaker, Eco-innovation, Performance environnementale et impact économique sur les entreprises : étude de 
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 .بالبيئة إدخال تحسينات على املنتجات الحالية لتكون أقل ضررا -

 من خالل ما سبق يمكن القول بأن الابتكار ألاخرر هو قيام منظمات ألاعمال بإيجاد الفرص

املتاحة في السوق والبحث عن الحلول املبتكرة مع مراعاة البعد البيئي في هذه الحلول، سواء كان ذلك عبر 

 التوصل إلى منتجات جديدة أو إحداث تحسينات على منتجات قائمة.

في هذا السياق يرى بورتر وزميله لند بأن الابتكار ألاخرر يمكن أن يساهم في الاستجابة للوائح 

 1دال من تجنبها والشكوى منها وذلك من خال كونه يؤدي إلى:البيئية ب

 ؛قيمةفي خلق ال واستخدامهاخفض تكاليف الحد من التلوث أو إزالته  -

 التوجه نحو ألاسباب الجذرية للتلوث من خالل تحسين إنتاجية املوارد. -

 الفرع الثاني: املجاالت ألاساسية لالبتكار ألاخضر

 2ألاساسية لالبتكار ألاخرر في آلاتي:يمكن تحديد املجاالت 

حيث أن الابتكار بمنظوري الاختراق والتحسين يساهم في إدخال منتجات  املنتج ألاخضر )ألانظف(: -1

 جديدة أو تحسين منتجات حالية لتكون أقل إضرارا وأكثر مالءمة للبيئة؛

يساهم الابتكار ألاخرر في تطوير تكنولوجيات أو عمليات جديدة متالئمة والتوجه  العملية الخضراء: -2

 البيئي، كاستخدام تكنولوجيات نظيفة تتطلب مواد وطاقة أقل.

الذي يساهم في إدخال مفاهيم جديدة وتطبيقاتها، من أجل العمل على تحسين  الابتكار التنظيمي: -3

 بما في ذلك ألاداء البيئي. البيئة الداخلية وأداء املنظمة الكلي

على الرغم من أن الابتكار ألاخرر قد أثبت فعاليته في الاستجابة للمتطلبات البيئية إال أنه وفي 

حاالت عديدة من الابتكار نالحظ ارتفاع نسبي في ألاسعار مقارنة بأسعار املنتجات التقليدية يستوجب 

 ق في السعر.وجود شريحة سوقية خرراء تكون مستعدة لدفع الفار 

من خالل ما سبق يمكن القول بأن الابتكار ألاخرر يعد مصدرا للميزة التنافسية من خالل كونه 

يساهم في خلق منتجات وعمليات وتكنولوجيات خرراء إما جديدة ومحسنة تخدم إلانسان والبيئة في 

 الوقت الحاضر واملستقيل.

 املطلب الثاني: التصميم ألاخضر

ا مجبرة على التوجه نحو إيجاد حلول للمشكالت البيئية الناتجة عن وجدت املنشآت نفسه

نشاطاتها، مما استوجب الاهتمام بإعادة تصميم املنتجات لتكون أكثر توافقا مع البيئة. إن تصميم عملية 
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إلانتاج ألانظف وتصنيع منتجات صديقة للبيئة تعد عملية معقدة نظرا للمتطلبات والقيود التنافسية 

، وتتطلب معرفة صحيحة، أدوات، طرق إنتاج، وحوافز )ضريبية، تسهيالت بنكية، وغيرها(، العديدة

  .باإلضافة إلى تدريب ) وإعادة تدريب( املصممين واملهندسين بغرض إدخال الاعتبارات البيئية في مهامهم

 الفرع ألاول: تعريف التصميم ألاخضر

التصميم ألانظف بأنه تلك املمارسات الخاصة باملنظمة والتي ينتج عنها منتجات ذات أثر  عرف

والتأثير السلبي  1سلبي أقل على البيئة وإلانسان، والتأثير السلبي هنا يشمل جميع مراحل دورة حياة املنتج.

تعدى ذلك ليشمل ال يقتصر على الاستخدام غير العقالني للموارد أو التلوث بمختلف أشكاله، بل ي

 عمليات التصنيع والاستهالك ، وحتى ما بعد الاستهالك أي مرحلة التخلص النهائي من املنتج. 

كما عرف بأنه " العمليات املنصبة نحو تصنيع منتج وفق خواص بيئية محققا أدنى ضياع في 

في املراحل ألاولى التي  . إن عملية تصميم املنتج ال تنحصر 2ألاداء املتحقق من املنتج خالل دورة حياته"

 تسبق إلانتاج بل يمتد إلى كل مراحل دورة حياة املنتج 

هناك مصطلح آخر يدعى "التصميم إلعادة الهيكلة وإعادة التدوير" وقد تطور مع مفهوم إلانتاج 

ألانظف، وهو أن يتم صنع منتجات يمكن أن تؤخذ أجزاء منها بسهولة من أجل إعادة التدوير أو إعادة 

 ستخدام.الا 

و ذإن التصميم الصديق للبيئة يراعي الجانب الاقتصادي من خالل جعل املنتج قابل للتسويق و 

مزايا تنافسية باإلضافة إلى جعل تكاليفه أقل ما يمكن، باإلضافة إلى كونه يدعم اختيار التقنيات ألاكثر 

تصميم منتجات أقل تلويثا للبيئة أمنا لإلنسان وللبيئة وتكون وتدوم أطول، والتصميم البيئي يهدف إلى 

 وأقل استهالكا للطاقة وأقل تهديدا وقابلة للتدوير.

 :3تظهر الكفاءة في تصميم املنتج الصديق للبيئة عن مراعاة النقاط التالية

 حماية املوارد الطبيعية وتقليل استخدامها؛ -

 إيجاد بدائل جديدة للموارد النادرة؛ -

 عمليات إلانتاج؛خفض التكاليف الناتجة عن  -

 تقديم نماذج متطورة ومرغوبة من قبل الزبائن. -

 كما أن إتباع هذا ألاسلوب يحقق فوائد عديدة منها:

                                                           

  365، صثامر البكري، مرجع سابق1 

 366نفس املرجع، ص2 
3 Heizer Jay, Render Barry, “Rrinciples of operation management” 3rd Edition, Prentic-Hall inc 2000, p144 
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 ؛تكون مالئمة بيئياتصميم وتطوير منتجات  -

 املواد ألاولية والطاقة؛ ترشيد استعمال  -

 تمييز املنتج املقدم عن املنتجات املنافسة؛ -

 ؛  تصميم منتج ذو كفاءة عاليةتخفيض التكاليف إلانتاجية عبر  -

 في املجتمع. فعال بيئياوتقديمها كعرو   املؤسسةتحسين سمعة  -

إذن فتصميم املنتج البيئي يشمل املمارسات املوجهة نحو تقديم منتجات تكون مالئمة بيئيا في كل 

 ة من خالل التحكم في املوارد والعمليات. مراحل دورة حياة املنتج، وتكون تحقق عوائد اقتصادي

 

 

 الفرع الثاني: خطوات التصميم ألاخضر

من التأثيرات السلبية التي يحدثها املنتج في البيئة يمكن تجنبها بعملية  70%تشير الدراسات بأن 

والشكل  ،1التصميم، وذلك من خالل الحد من استنزاف املواد ألاولية الطبيعية وخاصة املعرضة للنروب

 املوالي يوضح الخطوات املتسلسلة املمكن اعتمادها في عملية التصميم ألاخرر:

 : خطوات التصميم ألاخضر(16) شكل رقم

 

 

 

 

 

 

  

 

 

، إثراء للنشر إستراتيجيات التسويق ألاخضر، تطبيقات، حاالت دراسية، دراسات سابقةثامر البكري، املصدر: 

 366، ص2012والتوزيع، عمان، 

                                                           

 180ص  ،ثامر البكري، مرجع سابق  1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط اإلسرتاتيجي

 البحث والتطوير

 اهلندسة اخلضراء

 التصنيع )اإلنتاج(

 التسويق واملبيعات

 ما بعد البيع خدمات
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إلى مرحلة خدمات ما بعد  تمتد عملية تصميم املنتج ألانظف من مرحلة التخطيط إلاستراتيجي

البيع، وتتعدى ذلك إلى تدوير النفايات بعد عملية الاستهالك النهائي. ويستوجب نجاح هذا التصميم 

 تحقيق التنسيق والتكامل بين عمل العديد من إلادارات كإدارة البحث والتطوير، إدارة إلانتاج، إدارة

ومن أجل الوصول إلى النتائج  .الفرق البيئية التسويق، وغيرها. وهذا التنسيق يتم من خالل تكوين

 :1املرجوة يجب على هذه الفرق أن تأخد بعين الاعتبار مجموعة من القرايا من بينها ما يلي

 دراسة تأثير تصميم املنتج من عدة نواحي، واختيار ألانسب بالنسبة للشركة، املشترين ، والبيئة؛ -

بشكل كامل، انطالقا من شراء املواد ألاولية ووصوال إال مرحلة ما ألاخذ بعين الاعتبار دورة حياة املنتج  -

 بعد الاستعمال، من أجل تقليل آلاثار البيئية السلبية للمنتج خالل تلك املراحل؛

دراسة مدى مالءمة املنتج املصمم الحتياجات الزبائن ومدى توافقه مع رغباتهم، ومتطلباتهم  -

 وتطلعاتهم.   

ظف يمكن أن يحقق العديد من الفوائد ملنظمات ألاعمال، كجعل منتجاتها إن تصميم املنتج ألان

آمنة بيئيا، كما يساهم في التقليل من هدر املوارد الطاقة، ويكسبها ميزة تنافسية، إضافة إلى تحسين 

 صورتها أمام ألاطراف ذات املصلحة وتقديمها كعرو نافع للمجتمع. 

 يم ألاخضرالفرع الثالث: أسباب التوجه نحو التصم

إن توجه املنشآت نحو رسم إستراتيجيتها في تصميم املنتج ليكون أنظف تعود إلى مجموعة من 

 :2ألاسباب الرئيسية واملتمثلة في ما يلي

ألانظمة الحكومية والجوانب القانونية الخاصة بحماية البيئة، والتي لها أثر كبير على توجه املنشآت  -

أنظف، ومن أمثلة ذلك توجه الشركات املنتجة للمشتقات النفطية في نحو إعادة تدوير املنتج ليكون 

تقديم وقود للسيارات خالي من الرصاص وأكثر توافقا مع صحة وسالمة ألافراد والبيئة على عكس الوقود 

 التقليدي؛

الرغوط التجارية والفرص التنافسية، حيث أصبحت املنتجات الخرراء ذات ميزة تنافسية أفرل  -

ات التقليدية، وهذا ما يظهره حجم ألارباح املحققة منها جراء الطلب املتزايد على هذه املنتجات من املنتج

                                                           

  تتكون الفرق البيئية من مجموعة من ألافراد املختصين من ألاقسام املذكورة أعاله، حيث تقوم بدراسة مختلف النواحي البيئية من

 وجهات نظر مختلفة. 

 178،179ثامر البكري، مرجع سابق، ص  1 

 368، صثامر البكري، أحمد نزار النوري،مرجع سابق2 
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من قبل الزبائن، وبالتالي يتيح للشركات فرص وأسواق جديدة، مع إمكانية إضافة صناعات جديدة ذات 

 توجه أخرر وصديقة للبيئة؛

إلادارة العليا بالسياسات البيئية املتوافقة مع الرغوط الداخلية في املنشأة واملتمثلة في التزام  -

أخالقيات العمل، إضافة إلى الرغوط التي يمارسها العاملون من أجل خلق أجواء آمنة وسليمة وخالية 

 من التلوث في بيئة العمل؛

ضغوط جمعيات حماية البيئة وحماية املستهلك وشركات التأمين، فهي تقوم بحمالت ترويجية  -

الشركات إلانتاجية من أجل حملها على الالتزام بمعايير حماية البيئة عبر املنتجات املقدمة وإعالمية على 

 وما يستلزمه من تقديم تصاميم متوافقة مع هذا التوجه؛

التوجه نحو إعادة هندسة عمليات إلانتاج بما يتوافق مع التوجهات البيئية لتحقيق التخفيض في  -

 التكاليف إلاجمالية للمنتج.

 : الشراء ألاخضرب الثالثاملطل

تستحوذ وظيفة الشراء على النسبة ألاكبر من النفقات الكلية خاصة في املنشآت الكبيرة مما 

يجعلها ال تقل أهمية عن وظيفة إلانتاج، كما أن مدخالت العملية إلانتاجية ستكون عامال هاما في تحديد 

ولى وألاساسية في تبني وتطبيق إستراتيجية نوعية وجودة املخرجات. لذلك يمكن القول بأن الخطوة ألا 

إلانتاج ألانظف تبدأ من دراسة املدخالت إلانتاجية املستعملة في إنتاج وتقديم املنتج النهائي، وتحديد 

 املواد املالئمة لالستخدام من الناحية البيئية.

 الفرع ألاول: تعريف الشراء ألاخضر

يمكن تعريف الشراء بأنه عملية الحصول على املواد أو املنتجات املالئمة بالكمية املالئمة من 

من خالل هذا التعريف تظهر  .1املصدر املالئم وتوريدها في الوقت املالئم واملكان املالئم وبالسعر املالئم

وع املواد، الكمية املناسبة التي لدينا العناصر التي يجب التركيز عليها عند عملية الشراء واملتمثلة في ن

تحتاجها املنشأة، مصدر هذه املواد أي التأكد من أن املورد املختار هو ألانسب، زمن الشراء يتماش ى 

واحتياجات املنشأة، املكان املناسب، والسعر املالئم والذي يكون ضمن إلامكانيات املالية للمنشأة وال 

 يتعدى مخصصات موازنة املشتريات.

                                                           
1 www.co.cochise.az.us 
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كان الشراء يتحدد بالعوامل الستة السابقة الذكر فإن الشراء ألاخرر يرفي عليها عامال إذا 

جديدا وهو البيئة، وبالتالي فالشراء ألاخرر هو العملية التي تدخل الاعتبارات البيئية على جميع العوامل 

 املرتبطة بعملية الشراء من خالل وضع شروط بيئية يجب توفرها في هذه العوامل. 

عندما بدأت املنشآت بمختلف أنشطتها باالهتمام بموضوع  1970ر مفهوم الشراء ألاخرر منذ ظه

إعادة تدوير املواد ليتم استخدامها مرة أخرى في العمليات إلانتاجية والاستهالكية املختلفة، ويمكن لهذا 

حدود للطاقة، ومحدودية املفهوم أن يحقق العديد من املزايا واملتمثلة في تخفيض التكاليف، الاستهالك امل

 التأثير السلبي على البيئة.

يشير مفهوم الشراء ألاخرر إلى شراء املواد أو املنتجات عديمة الررر البيئي أو ذات مستوى أقل 

من الررر أثناء إنتاجها، استخدامها، وحتى بعد التخلص منها، وهذا يشمل املواد التي تحتاج إلى طاقة 

 .1ت، أو التي تتطلب مواد أولية أقل أثناء عملية التصنيعأقل مثل املكائن واملعدا

الشراء ألاخرر يمكن أن يأخذ عدة مسميات من أبرزها الشراء املسؤول، التدبير البيئي، التدبير 

 ألاخرر، الشراء املستدام بيئيا.

لعل املصطلح ألاكثر استخداما للتعبير عن الشراء ألاخرر هو الشراء "املفرل بيئيا" والذي عرفته 

وكالة حماية البيئة على أنه "الاختيار املؤكد على المتالك منتجات وخدمات ال تحدث تأثيرات سلبية على 

من خالل هذا التعريف يمكن . 2البيئة وأن تكون أكثر فاعلية خالل دورة حياتها وما بعد الانتهاء منها"

القول بأن الشراء ألاخرر يترمن كل الجوانب البيئية الخاصة بدورة حياة املنتج بدأ من شراء املواد 

 ألاولية التي تستخدم في عملية التصنيع وصوال إلى كم ونوع املخلفات الناتجة عن الاستهالك النهائي.

نتجات وحتى املعدات املالئمة بيئيا والتي يكون الشراء ألاخرر هو عملية الحصول على املواد وامل

 لها أقل تأثير بيئي سلبي طوال دورة حياة املنتج.

 الفرع الثاني: أهمية الشراء ألاخضر

إن التزايد الكبير وامللحوظ ألهمية القرايا البيئية وإدراك املنشآت أن البعد البيئي إذا ما تم 

سيعبر عن ميزة تنافسية، فاالتساع الحاصل في سوق املنتجات الخرراء  إدراجه ضمن إستراتيجيتها

وزيادة الوعي البيئي للمستهلكين إضافة إلى عوامل أخرى جعلت من الشراء ألاخرر همزة وصل بين 

                                                           
1  Business Environmental Programs 2005 
2 www.orfod.nih.gov/Envivonmental+protection 
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ألاهداف البيئية واملخرجات النهائية. وتبرز أهمية الشراء ألاخرر من خالل العديد من املكاسب التي 

 : 1يقها، ونذكر منهايساهم في تحق

يتم التركيز دائما على كون قرارات الشراء مرتبطة بعدم إحداث تأثيرات سلبية على املكاسب البيئية:  -1

البيئة خالل استخدام املواد املشتراة ألغراض التصنيع أو الاستهالك وحتى بعد التخلص النهائي منها. 

د الطبيعية املختلفة وكذا حجم النفايات. وعليه ويكون ذلك من خالل تقليل استهالك الطاقة واملوار 

 يمكن تلخيص املنافع البيئية للمشتريات الخرراء في النقاط التالية:

 املواد املشتراة خالية من ألاخطار البيئية؛ -

 إمكانية إعادة تدوير هذه املواد مرة أخرى؛ -

 إستهالكها للطاقة يكون محدود. -

ألاسواق واملوردين، فإنه يساهم إلى حد بعيد في  ن الشراء يتم معباعتبار أتخفيض التكاليف الكلية:  -2

حجم التكاليف الكلية، وإذا ما تمت عملية شراء املواد بكفاءة اقتصادية عالية فإن ذلك سينعكس على 

تكلفة إلانتاج ككل وبالتالي على السعر النهائي للمنتجات، لذا فالشراء ألاخرر يمكنه تحقيق ميزة تنافسية 

شأة أضف إلى ذلك كون املواد أقل إضرارا بالبيئة. ويمكن للشراء ألاخرر أن يساهم في تخفيض للمن

 التكاليف الكلية من خالل ما يلي:

تخفيض التكلفة نتيجة الامتناع عن استعمال مواد خطيرة وما يترتب عنها من تكاليف املعالجة  -

 والتخلص النهائي؛

 طاقة التقليدية؛تخفيض التكاليف املترتبة عن استخدام ال -

 تخفيض تكاليف تدوير النفايات؛ -

تحسين بيئة العمل من خالل التعامل مع مواد نظيفة بيئيا، وهذا ينعكس على تخفيض تكاليف  -

 التعويرات التي تدفع جراء التعامل مع مواد خطيرة.

 مشترياتهاالتي تمثل  بشكل خاص من قبل املؤسسات الحكومية ذلكيتجلى التأثير على حركة السوق:  -3

نسبة كبيرة من حجم التبادل الشرائي في السوق املحلية، لذا فالتزام هذه املؤسسات بشروط الشراء 

ألاخرر سيمكنها من التأثير إلايجابي في حركة السوق للتعامل مع قواعد الشراء ألاخرر، ما يدفع 

 عليهم. املفروضةاملوردين إلى الالتزام بالشروط 

                                                           

 324،325ثامر البكري، مرجع سابق، ص 1 
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إلى النقاط السابقة هناك مجموعة من ألابعاد ألاساسية لقيمة الشراء ألاخرر واملتمثلة  إضافة

 في ما يلي:

 تفريالت الزبون الخرراء تعطي قيمة للبعد البيئي في الشراء ألاخرر؛ -

تزايد تكلفة آلاثار البيئية بدرجة كبيرة يزيد من التكاليف الكلية مثل الررائب البيئية، تكاليف  -

ن النفايات، تكاليف سمعة الشركة غير املراعية للبيئة، إضافة إلى أن هناك العديد من التخلص م

 املنشآت لديها توجه بيئي مما ينعكس سلبا على تعامالت املنشأة وبالتالي عدم تحقيق ألاهداف املرجوة.

ورة )شراء، إن تقييم دورة حياة املنتج بمراحلها املختلفة يجعل عملية الشراء نقطة انطالق هذه الد -

تصنيع، استعمال، تخلص( والشراء ألاسود أو الرمادي )بخالف ألاخرر( سينعكس سلبا على كل املراحل 

 الالحقة لدورة حياة املنتج.   

 الفرع الثالث: الخطوات ألاساسية للشراء ألاخضر 

نتاجية، إن وظيفة الشراء هي املسؤولة على توفير كافة املواد واللوازم املتعلقة بالعملية إلا 

 واملعدات، وآلاالت، وكافة املستلزمات التي تحتاجها ملمارسة نشاطها.

 أنواع املشتريات في املنشآت الصناعية :أوال

 : 1يمكن تقسيم املشتريات في املنشآت الصناعية إلى ما يلي 

من صورتها ألاولية، وهي املواد التي تدخل في العملية إلانتاجية الصناعية بشكل قد يغير املواد ألاولية:  -1

وغالبا ما تمثل هذه املواد جزءا رئيسيا في تكوين السلعة النهائية ويكون لها تأثير واضح ومباشر على كفاءة 

 السلعة املنتجة، وتقسم املواد ألاولية إلى نوعين:

 املواد ألاولية التي يمكن مشاهدتها بشكل طبيعي مثل املعادن واملواد املستخرجة؛ -

 ية التي تكون نتيجة إلانتاج الزراعي مثل الفواكه والقطن.املواد ألاول -

وهي تلك ألانواع من القطع والبرائع التي تكون تامة الصنع في مرحلة قطع ومواد إلانتاج املصنوعة:  -2

 معينة إال أنها تدخل كجزء من منتج آخر، مثل بطارية السيارة وإلاطارات.

هي التجهيزات واملعدات الضخمة التي تستخدم في العمليات إلانتاجية للمشاريع الكبيرة وهي  التركيبات: -3

تعتبر كتثبيتات تحتفظ بها املنشأة لفترة طويلة، وال يتم التخلص منها إال بعد أن يستنفذ الغرض منها أو 

 .الحراري تصبح بمستوى تكنولوجي منخفض مقارنة بالتكنولوجيات الحديثة، مثل أفران الصهر 

                                                           

 157ثامر البكري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق، ص  1 
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تحتاجها املنشأة من أجل تسهيل أداء العمل إلاداري، التسويقي، ألاجهزة واملعدات الصغيرة:  -4

وإلانتاجي، وغيرها، ويمكن استخدامها في مجاالت مختلفة وتكون كلفتها منخفرة نسبيا، ومن أمثلتها 

 الحاسبات الشخصية، حاسبات النقود، العدد اليدوية، وامليكانيكية. 

: وهي تلك املواد التي ال تدخل كجزء من املنتج أو العملية إلانتاجية، وتعتبر كعنصر تجهيزات التشغيل -5

مساعد في إتمام العملية إلانتاجية، وغالبا ما تكون أسعارها منخفرة وعمرها قصير، مثل الزيوت 

 والشحوم التي تستخدم في صيانة املعدات والتركيبات.

 خطوات الشراء ألاخضر للمدخالت إلانتاجية :ثانيا

من بين الخطوات ألاساسية في تبني وتطبيق إستراتيجية إلانتاج ألانظف نجد دراسة املدخالت 

إلانتاجية املستخدمة في إنتاج وتقديم املنتج النهائي وتحديد املواد املالئمة بيئيا، ووفقا لذلك تقوم 

  :1املنشآت بوضع معايير أساسية تتمثل في

تتمثل الخطوة ألاولى في تحديد املوردين الذين التحقق من نظم إلادارة البيئية الخاصة باملوردين:  -1

يتعاملون باملدخالت إلانتاجية التي تحتاجها املنشأة، بعد ذلك يتم الاتصال بهم وزيارتهم للتأكد من 

ارة بيئية تنسجم ومتطلبات املنشأة، ألانظمة البيئية املتبعة، وبعدها يستبعد الذين ال يملكون أنظمة إد

 ليتم املفاضلة بين الباقين على أساس املعايير التقليدية كالسعر، التسليم، التسهيالت، وغيرها.

على الرغم من تطبيق أنظمة إلادارة البيئية من قبل دراسة وفحص املواد املقدمة من قبل املورد:  -2

راسة وتحليل املواد املقرر شراؤها، من خالل طلب عينة من املوردين إال أن ذلك ال يمنع املنشأة من د

املواد من املورد ليتم فحصها، سواء داخل املنشأة التي تقوم بالشراء أو إرسالها إلى جهات مختصة للتأكد 

 من سالمة استعمالها من الناحية البيئية.

التحقق من خصائص كل مادة بعد أن يتم إدارة وتحديد العالقة بين مختلف املدخالت إلانتاجية:  -3

تتم عملية دراسة العالقة بين مجمل املكونات، ففي بعض ألاحيان تكون املكونات سليمة بيئيا لكن عند 

 مزجها بمواد أخرى تفقد هذه الخاصية البيئية، وهذا شائع الحدوث في مجال الصناعات الكيميائية.

لثالثة السابقة الذكر تقوم بمطابقة النتائج التي بعد أن تقوم املنشأة بالعمليات ا تحقيق املطابقة: -4

توصلت إليها مع معاييرها الخاصة بالشراء ألاخرر للتأكد من نسبة التطابق، ومن ثم تقوم باختيار 

 املدخالت إلانتاجية ذات أعلى نسبة تطابق.

                                                           
1 Kenichi Kanemaru, Green Procurement Standards,  Corporate Senior Vice President Procurement Control Center, 

Production Business Group Executive officer, Ricoh Company, 2012, p5. 



 

82 

 

إستراتيجية اإلنتاج األنظف في المؤسسة  ـــــــــــــــــــــــــــــالثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل 
 االقتصادية

خالت إلانتاجية، ذات بعد تحديد املواد أو املدإضافة املواد املقبولة إلى قائمة املشتريات الرئيسية:  -5

 نسبة التطابق ألاعلى يتم إضافتها إلى قائمة املشتريات الرئيسية، وتصنف على أنها مواد خرراء.

بعد إتمام املراحل السابقة يصبح لدى اختيار وشراء املواد الخضراء من قائمة الشراء الرئيسية:  -6

بإمكانها اختيار املواد الالزمة  و ية الخاصة بها، املنشأة قائمة متكاملة من املواد املطابقة للمعايير البيئ

 وقتما تشاء.

عند اختيار املواد الالزمة من القائمة الرئيسية وشرائها تأتي عملية التصنيع  التصنيع وتقديم املنتج: -7

 وبعدها عملية التقديم وعندها يتم التأكد من عدم وجود أي خلل أو قصور في املراحل السابقة.

تكون هذه املرحلة مرافقة لعملية التصنيع والتقديم حيث يتم استرجاع املعلومات العكسية:  التغذية -8

للتأكد إلى أي مدى بلغت صحة العمليات السابقة والاستفادة منها إلجراء التصحيحات املناسبة كلما 

 استوجب ألامر.

 ألاساسية لعملية الشراء ألاخرر: والشكل املوالي يوضح الخطوات

 : نموذج عام لعملية الشراء ألاخضر للمدخالت إلانتاجية(17)شكل رقم

 
Source : www.ricoh.com/environment/guideline 07/08/2017 

 

من خالل الشكل يتضح أن عملية الشراء ألاخرر تبدأ انطالقا من اختيار املوردين املالئمين وذلك 

من أنظمة إلادارة البيئية الخاصة بهم، و دراسة وفحص املواد املقدمة من قبل املورد وعدم التحقق ب

ليتم  إلانتاجية.استخدام الخطيرة واملحظورة منها، مع دراسة وتحديد العالقة بين مختلف املدخالت 

التأكد بعدها من مدى مطابقة املشتريات للمواصفات البيئية وتليها مراحل أخرى وصوال إلى املنتج النهائي 

  الذي يتم طرحه في السوق ومتابعته من أجل إمكانية القيام بتغدية عكسية.

التصنيع وتقدمي املنتج

ةإختيار وشراء املواد اخلضراء من قائمة الشراء الرئيسي

الرئيسيةإضافة املواد املقبولة إىل قائمة املشرتيات

 البيئيةالتحقق من مستوى ودرجة املطابقة للمعايري

اختيار املوردين

 التغذية العكسية

http://www.ricoh.com/environment/guideline


 

83 

 

إستراتيجية اإلنتاج األنظف في المؤسسة  ـــــــــــــــــــــــــــــالثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل 
 االقتصادية

 واملعدات إلانتاجية لآلالتخطوات الشراء ألاخضر  -ثالثا

ال يقتصر الشراء ألاخرر على املدخالت إلانتاجية فقط، وإنما يعتمد جزء أساس ي ومهم منه على 

واملعدات إلانتاجية باعتبار أن النسبة ألاكبر من التلوث سببها العمليات إلانتاجية التي تعتمد  آلاالتشراء 

إن تأثيراتها البيئية تكون أقل. ومن على هذه املكائن واملعدات، ومنه فكلما كانت هذه ألاخيرة مالئمة بيئيا ف

 أجل تحقيق الشراء ألاخرر للمكائن واملعدات إلانتاجية ال بد من مراعات النقاط التالية:

يجب دراسة مستوى ونوع الطاقة املستهلكة من قبل املكائن، من خالل التركيز على  الطاقة املستهلكة: -1

كمية الطاقة التي تحتاجها املكائن في العمل واختيار املاكنة التي تستهلك طاقة أقل من جهة، والتي تعمل 

 بالطاقات املتجددة وألاقل تلويثا للبيئة من جهة أخرى.

واملعدات الصناعية ذات مستويات الانبعاث  يتم اختيار املكائن عند الشراءمستويات الانبعاث:  -2

الخاصة بالغازات ألاقل من غيرها، وهذا بغرض تخفيض من التأثيرات السلبية للمخرجات الجانبية 

 املرافقة للعملية إلانتاجية.

لحياة ألاطول تبحث املنشآت التي تعتمد مبادئ الشراء ألاخرر على املكائن ذات دورة ادورة الحياة:  -3

 وصالحية الاستخدام لفترات طويلة.

اختيار املكائن واملعدات التي تملك ميزة معالجة املخلفات إلانتاجية القدرة على معالجة املخلفات:  -4

وآلاثار التصنيعية، فهناك أنواع من املكائن تملك مكونات ومعدات خاصة ملعالجة املخلفات إلانتاجية 

لسلبية، مثل وجود مصفيات خاصة في املاكنة لتنقية الدخان املنبعث أثناء وخفض آلاثار الصناعية ا

 العملية التصنيعية.

يجب مراقبة ودراسة التطورات الحاصلة في الجانب التكنولوجي مراقبة التطورات التكنولوجية:  -5

ملنشأة، بشكل مستمر، إذ يجب تتبع أحدث املستجدات التكنولوجية في إطار املجال الذي تعمل فيه ا

   لتواكب ألافرل دائما في مجال حماية البيئة. 

 

 

 املطلب الرابع : إعادة التدوير

فكرة إعادة التدوير أثناء الحرب العاملية ألاولى والثانية، حيث كانت الدول تعاني من النقص  بدأت

الشديد في بعض املواد ألاساسية مثل املطاط، مما دفعها إلى تجميع تلك املواد من املخلفات إلعادة 

ي إدارة النفايات أصبحت عملية إعادة التدوير منذ ذلك الحين من أهم ألاساليب املتبعة ف استخدامها.

الصلبة، بسبب الفوائد البيئية العديدة لهذه الطريقة. ولسنوات عديدة كانت إعادة التدوير املباشر من 
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طرف منتجي املخلفات هو الشكل ألاساس ي إلعادة التدوير، ولكن مع بداية التسعينات بدأ التركيز على 

 قديم منتجات أخرى تعتمد على نفس املادة الخام.إعادة التدوير غير املباشر، أي تصنيع مواد النفايات لت

 مفهوم إعادة التدويرالفرع ألاول: 

 بالشكل املناسببرامج التدوير  التوجه نحو قد خلص رجال ألاعمال في قطاع الصناعة أنه إذا تم ل

صورتهم أمام  كما تحسن في تخفيض تكلفة املواد الخام وتكلفة التشغيل، ذلك ساعدياملمكن أن  منف

 املستهلكين باعتبارهم مهتمين بحماية البيئة.

تمثل عملية إعادة التدوير الخطوة ألاخيرة لالستفادة من املنتج أو املواد من قبل املستهلك أو 

املستعمل الصناعي، من خالل إعادة املخلفات إلى مراكز إنتاجها أو بيعها بدال من رميها، مقابل الحصول 

 .1صول على منتجات جديدة من ذات الصنف أو أصناف أخرى على مبالغ مالية بسيطة أو الح

فإنه  املسؤولية تجاه إلانسان والبيئةأن تدوير املخلفات هو قمة  إلى البعض من توجهرغم على ال

أفرل  وعن كونهاعلى تطبيق الفكرة بدأ التساؤل عن مدى فاعلية تلك العملية،  برع سنواتبعد مرور 

عالية باملقارنة  تكون في بعض ألاحيان أن تكلفة إعادة التصنيع تبينفقد  ،الوسائل للتخلص من املخلفات

 .2بمميزاتها والعائد منها

مثل استخدام  تساعد على استغالل النفايات بأقل التكاليف ألافكار  وقد بدأ بالفعل ظهور بعض

في  استخدام املخلفاتعمليات رصف الشوارع أو محاولة  املخلفات كبديل للرمل في الزجاج املوجود في

املخلفات  للتخلص من أكوام وننتظر في املستقبل ظهور العديد من ألافكار ألاخرى  توليد طاقة نظيفة،

 بطريقة تحافظ على البيئة وال تهدر الطاقة . 

التي تتحول إلى  إن كل عملية تصنيعية أو تشغيلية تتم على املواد الخام ترفع من قيمة هذه املواد

يقلل من   لرفع من فعالية املواد من خالل إطالة عمرها )إعادة الاستخدام/ إعادة التصنيع(منتجات، فا

  انسياب واستهالك املواد والطاقة ويخفض التكاليف ويحد من التلوث البيئي.

                                                           

 158ثامر البكري، مرجع سابق، ص 1  

  6جامعة امللك سعود، ص احمد متعب محمد الدوسري،  إعادة تدوير النفايات، 2 

https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/_tdwyr_lnfyt.docx 

 

https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/_tdwyr_lnfyt.docx
https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/_tdwyr_lnfyt.docx
https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/_tdwyr_lnfyt.docx
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إن عملية إعادة التدوير تساهم في التقليل من انسياب واستهالك املواد والطاقة ومن التكاليف 

من خالل استحداث الدوائر املغلقة لالستفادة من املنتجات واملخلفات بإعادة استخدامها والتلوث البيئي 

 1أو تصنيعها.

في إعادة الاستفادة من النفايات بعد تصنيعها مرة أخرى، ومن أهم النفايات  إعادة التدوير  تتمثل

 القابلة للتدوير نجد الحديد، ألاملنيوم، الورق، وغيرها. 

عملية إعادة تصنيع واستخدام للمخلفات سواء املنزلية أو الصناعية أو تعبر إعادة التدوير عن 

الزراعية، حيث باإلمكان أن نعيد تدوير الجرائد القديمة إلى أطباق كرتونية، وأن نعيد تصنيع العلب 

سبائك جديدة تصنيع الخردة من املعادن للحصول على  ويمكناملعدنية القديمة لتقديم علب جديدة ،

استخدامها في تصنيع منتجات مختلفة، والغاية من إعادة الاستخدام هو التقليل من حجم هذه و 

تراكمها في البيئة، وتتم هذه العملية عن طريق تصنيف وفصل املخلفات على أساس املواد و املخلفات 

 .2ومن ثم إعادة تصنيع كل مادة على حدااملصنوعة منها الخام 

خالل ما سبق يمكن القول أن إعادة التدوير تعبر عن تحويل املنتجات ذات القيمة املنخفرة  من

أو املعدومة إلى منتجات ذات قيمة معتبرة، من خالل استخدام بعض أو كل أجزائها، أو إعادة تصنيعها 

 باستخدام الطرق وألاساليب املناسبة. 

 إعادة التدوير ومتطلبات الفرع الثاني: أنواع

تم عملية إعادة التدوير إما داخل املؤسسة وخالل العملية إلانتاجية وذلك بإعادة املنتجات ت

املعيبة إلى خطوط إلانتاج إذا أمكن ذلك، وإما خارج العملية إلانتاجية وهو يخص املخلفات الصناعية 

لتي يكون احتمال تلوثها التي ال يمكن إعادتها لخطوط إلانتاج وكذا مخلفات الاستهالك كاملخلفات املنزلية وا

 بمواد أخرى واردا حيث يتم تدويرها إلنتاج منتجات أخرى ال ترر بصحة إلانسان والبيئة.

 أوال: أنواع إعادة التدوير

 يمكن تقسيم عملية إعادة التدوير إلى نوعين أساسيين هما: 

املنتج ككل أو بعض مكوناته  عتبر حال بديال لإلنتاج الجديد ويمكن تطبيقها علىت :إعادة تدوير املنتج -1

 وأجزائه كما يلي:

                                                           

، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، إشكالية تطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وعالقتها بالتنمية املستدامةحجاوي أحمد، 1 

 98، ص2010/2011تخصص تحليل إقتصادي، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 7احمد متعب محمد الدوسري، مرجع سابق، ص 2 
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إعادة تدوير املنتج بعد تفكيكه مع املحافظة على شكله وقيمته بعد صيانته أو تطويره وإعادة  -

 أو غيرها؛ استخدامه لنفس الوظائف واملهام

د هذا النوع أقل والتجميع ويعإعادة تدوير املنتج بعد تفكيكه وإدخال مكوناته وأجزائه في عملية إلانتاج  -

 تكلفة من النوع السابق.

الاستفادة من املواد الداخلة في صناعة املنتج من خالل فصل هذه املواد إعادة تدوير املواد:  -2

 واستخدامها في صناعة مماثلة أو مختلفة، مع مراعاة شروط حماية البيئة كما يلي:

 د أولية؛تدوير املواد من خالل إعادة تصنيعها واستخدامها كموا -

 إعادة تدوير املواد من خالل معالجتها كيميائيا أو حراريا لتصنيع مواد خام جديدة. -

  متطلبات إعادة التدوير : ثانيا

املتطلبات ألاساسية إلعادة التدوير في كل من املتطلبات البيئية، التقنية، والاقتصادية،  تتمثل

بينها أحيانا  ما والتي يجب مراعاتها عند القيام بعملية تصميم املنتجات. فعلى الرغم من أنها تتعارض في

  1إال أنها تعد أساس نجاح واستمرار العملية. وتشمل هذه املتطلبات ما يلي:

املتطلبات البيئية: يمكن اعتبار عملية إعادة التدوير بغرض الحصول على مواد ثانوية مالئمة بيئيا  -1

استهالك الطاقة واملواد الانبعاثات أقل منها عند إنتاج مواد جديدة بنفس املواصفات. ومن عندما يكون 

ملنتج تتعلق بطرق إلانتاج ألاقل أهم التساؤالت التي يتم طرحها في مجال املتطلبات البيئية أثناء تصميم ا

تلويثا بالبيئة، إمكانية تفكيك املنتج إلى أجزاء يمكن الاستفادة منها وإعادة تدويرها أو استخدامها، إمكانية 

تقليل التكلفة بإجراء تعديالت على التصميم، مدى أهمية املنتجات املالئمة بيئيا بالنسبة للزبون، وكذا 

 يجب مراعاتها واملتعلقة بحماية البيئة.القوانين واللوائح  التي 

املتطلبات التقنية: تعد من املتطلبات املهمة والتي تساهم في إنجاح عملية إعادة التدوير، فهي تساهم  -2

اد الجديدة من حيث املواصفات، وحتى إنتاج منتجات أقل جودة في في إنتاج مواد أولية تتكافأ مع املو 

حالة قبولها من طرف املستهلك. وتتمثل أهم املتطلبات التقنية إلعادة التدوير في كل من الفرز، التفكيك، 

 والشكل املوالي يوضح أهم املتطلبات ألاساسية لعملية التدوير: التعرف، النظافة، وجودة املواد. 

 

 

 : املتطلبات التقنية إلعادة التدوير(18)مشكل رق

                                                           

 95حجاوي أحمد، مرجع سابق، ص 1 
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 باالعتماد على: الطالبةمن إعداد  املصدر:

، مذكرة تخرج لنيل شهادة إشكالية تطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وعالقتها بالتنمية املستدامةحجاوي أحمد،  -

 98، ص2010/2011، تلمسان، بلقايداملاجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص تحليل إقتصادي، جامعة أبي بكر 

، 2012، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، إستراتيجيات التسويق ألاخضر، تطبيقات، حاالت دراسية، دراسات سابقةثامر البكري،  -

  170ص

يعد التجميع أول خطوة في طريق عملية تدوير النفايات وهو يمثل الوصول إلى املصادر املختلفة 

اعية أو غير الصناعية، ويسهل سير هذه العملية كلما زاد التطور الاجتماعي والثقافي للنفايات سواء الصن

تعد أساس سهولة أو صعوبة عملية التدوير وهي ذات تأثير كبير على عدها تأتي عملية الفرز والتي بللبلد. 

ت حديثة تساهم في املخرجات النهائية. وقد تتم عملية الفرز يدويا وبأساليب بسيطة أو آليا بواسطة تقنيا

الفرز. بعد الجمع والفرز يحين موعد عملية التفكيك التي تخص عادة ألاجهزة الكهربائية والكهرومنزلية 

إتباع واملعدات امليكانيكية وهذه العملية تتطلب جهدا بشريا واضحا. النظافة في هذه السلسلة تشير إلى 

ادة التدوير بشقيه سواء بإعادة املخلفات إلى تكنولوجيات إلانتاج ألانظف التي من بين عناصرها إع

خطوط إلانتاج أو إعادة تدوير املنتج بعد الاستعمال. أما الجودة فتعد العامل ألاساس ي الذي يجعل 

 الزبون يقبل استهالك السلعة الناتجة عن التدوير والتعامل معها كغيرها من السلع.

 إعادة التدوير  ومساوئ  منافع: الثالثالفرع 

تقتصر عملية تدوير النفايات علي وجود مزايا عديدة بل هناك أيرا العديد من العيوب  ال 

 واملساوئ التي تنتج عنها، وفي ما يلي أهم مزايا وعيوب عملية تدوير النفايات: 

 عملية التدوير منافعأوال: 

 1تشمل عملية إعادة التدوير العديد من إلايجابيات تتلخص أهمها في ما يلي: 

 ،املوارد الطبيعية وهي من املبادئ ألاساسية التي تقوم عليها التنمية املستديمةالحفاظ على  -1

يعني قطع ألاشجار باستمرار، ولكن إعادة استخدام الورق املصنوع من  مثال  االستخدام املتواصل للورقف

                                                           
 98حجاوي أحمد، مرجع سابق ، ص 1

المتطلبات 
التقنية

جودة المواد النظافة التفكيك الفرز الجمع
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تدامة)ذات النمو إنتاج الورق من ألاشجار املس وكذابعض ألاشجار سيساعد على تقليل إزالة الغابات 

 السريع(، وبذلك يمكن الحفاظ على الغابات. 

الاستفادة من املواد ألاولية التالفة ألكثر من مرة مما يساهم في الحفاظ على البيئة ومواردها خاصة  -2

غير املتجددة منها، حيث يمثل الورق بمختلف أنواعه ثلث النفايات املرسلة إلى مواقع طمر النفايات في 

يمكن إعادتها لالستخدام مرة أخرى، نظرا لكون ألاوراق تمتاز بقدرتها الكبيرة أغلب هذه الكمية  نحين أ

على إعادة التدوير أكثر من غيرها من املواد شرط أن تكون خالية من امللوثات. عمليا إن تدوير طن واحد 

 1املاء.غالون من 7000شجرة كبيرة من القطع ويوفر  17من الورق التالف يمكن أن يحمي 

إعادة  أن، في حين طاقةاليحتاج إلى املواد الخام  ومعالجة استخراجأن حيث  تقليل استهالك الطاقة -2

لطاقة أقل من ا ٪95 يحتاج لـ فاألملنيوم املعاد تدويرهاملصنعة يستهلك طاقة أقل.  املوادبعض تدوير 

 .قابل لالستعمالخام ال ألاملونيوملجعل 

مصادر بديلة للمواد ألاولية بشكل كلي أو جزئي من شأنه أن يدعم استقاللية املؤسسة تجاه  إيجاد -

 2املوردين، خاصة إذا كانت تلك املواد نادرة أو صعبة التحرير.

في حالة إعادة ف، رئيس ي للتلوثالصدر امل هيالصناعية  فالنشاطاتبمختلف أشكاله  تلوث الالحد من  -3

  املنتجاتاستخدام 
ً
 وبالتالي ،الحد من التلوث بشكل ملحوظ يساهم في  من تصنيعها من نقطة الصفر بدال

على عملية الحرق عند الحد ألادنى، والحد من توليد  الحفاظ من خالل الاحتباس الحراري من تخفيف ال

 آثارهاتحويل النفايات إلى منتجات مفيدة وصديقة للبيئة يساعد أيرا في التخفيف من  أنالنفايات كما 

 .البيئية الرارة

عادة يتم طرح معظم املنتجات غير القابلة للتحلل ف لنفاياتلاملخصصة كمدافن  ألاراض يالحد من  -4 

 ،تستغرق سنوات أو عقود من الزمن للتحلل وهي ،البيولوجي في جميع أنحاء العالم في مدافن النفايات

 املياه الجوفيةيمكن أن تصل إلى  املتحللة تالنفايا، ال سيما أن عديدةيؤدي إلى مشاكل بيئية  مما

 تتسرب عبر التربة وتلوثها. ويمكن أنواملسطحات املائية 

، وأكثر وعيا بالبيئة بهذه العمليةعلى دراية  ألافراد وجعل نشر الوعي البيئي في تساهم عملية التدوير  -5 

تغيير من خالل على املحافظة على البيئة  هموأكثر مشاركة في ألانشطة الصديقة للبيئة. وتساعد على حث

 .الاستهالكي همسلوك

                                                           

 163-162ثامر البكري، مرجع سابق، ص  1 

 165نفس املرجع، ص 2 
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 االقتصادية

بلد خال من النفايات حيث  أنهاتعلن اليوم  فأملانيا ،عملية التدوير يعد من أهم مزاياالي املردود امل إن -6

 .الورقككبيرة  أرباحاتلك التي تدر  أهمهاومن ، النفايات أنواعتصنيع جميع  بإعادة النفاياتتقوم شركات 

لشراء النفايات من ايطاليا ، حتى أنها اتجهت مليار دوالر سنويا 100 إلىتلك الشركات  أرباحوقد وصلت 

 . والسويد والنرويج

 عملية تدوير النفايات مساوئ  ثانيا:

 1 من بينها ما يلي:و  ،على الرغم من كثرة مزايا عملية تدوير النفايات إال أنها ال تخلو من املساوئ 

النفايات تتطلب نقلها خارج املدن وفرزها  من إعادة تدوير أطنانف ،من التلوث واستهالك الطاقة املزيد -1

 . البيئةوقد ينتج عنها منتجات ثانوية يمكن أن تلوث  وتنظيفها ومعالجتها في مصانع منفصلة،

تسبب الصلب املعاد تدويره املستخدم في فقد ي ،على بعض امللوثات املنتجات املعاد تدويرهااحتواء  -2

بالسيطرة الصارمة على نوعية  ذلك تفاديويتم  املررة. ألاشعةاملباني في بعض الدول في التسمم ببعض 

 .املنتجات املصنعة من عملية التدوير

كانت  إذايمكن أن تكون تكلفة إعادة التدوير كبيرة ف ،الدخل مقابل انخفاضزيادة تكلفة املعالجة  -3

كمية املواد التي يتم فرزها خالل  أنعاملة كثيرة كما  أيدي إلىعملية التجميع والفرز تحتاج فيدوية 

 ألاساليبولكن بأتباع  ،عمليةال ىالزمن ستكون بمقدار ال يوفر هامش جيد من الربح للجهة التي تتبن

 وإتباعلكل نوع من النفايات املواطن في ذلك بوضع حاويات مخصصة  وإشراكراحل املالحديثة في جميع 

 .الحديثة سيساعد على زيادة العائد املادي لشركات الاستثمار العاملة على صناعة التدوير التكنولوجيا

 إعادةكبير لبناء وحدات  أوليرأس مال  إلىتحتاج  إعادة التدوير  نأل  مسبقا،ارتفاع تكاليف رأس املال  -4

وعمل الدورات والتعليم للسكان  إلاعالميالجانب  لها، إضافة إال تكاليف التدوير والتكاليف املصاحبة

 .هذه العملية إلنجاحاملحليين من خالل الشروع في برامج مفيدة وحلقات تثقيفية 

تم تتأثير ضار على الصحة والبيئة عندما ال لها  نأل  ،أكثر صرامة إجراءات التدوير  إعادة عمليةتطلب ت -5

لذا  ،النفايات السامة التي يتم التعامل معها بشكل غير صحيح يمكن أن تلوث البيئةفبشكل صحيح. 

فمواقع إعادة التدوير هي دائما غير صحية وغير آمنة وتوفر أرضية  صارمة في التنفيذ. أنظمة إتباعيجب 

 النتشار ألامراض.

 .ومنخفرة الثمن أقل متانةتكون أقل جودة و املنتجات من النفايات املعاد تدويرها قد  -6 

ينتج عن إعادة التدوير  ألنه كما ذكر أعاله، غير فعالة بشكل عام عملية إعادة التدوير تكون غالبا -7

 .املزيد من التلوث، وارتفاع استهالك الطاقة، وعدم الكفاءة من حيث التكلفة، مما يجعلها أقل فعالية

                                                           
1 http://eng.uokufa.edu.iq/archives/79232018/03/19  

http://eng.uokufa.edu.iq/archives/792319/03/2018
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 االقتصادية

 :الخالصة

من خالل هذا الفصل يتضح أن إلانتاج ألانظف هو مستقبل الصناعة كونه يساهم في الرفع من 

املتاحة باستخدام ألاداء الاقتصادي للمؤسسات من خالل الرشد والعقالنية في استخدام املوارد 

ط تكنولوجيات حديثة، كما يساهم في حماية إلانسان والبيئة من خالل تقليل آلاثار السلبية للنشا

الصناعي قدر إلامكان. إن تبني إستراتيجيات بيئية بشكل عام وإستراتيجية إلانتاج ألانظف بشكل خاص 

 يؤدي إلى خلق منتجات مالئمة اقتصاديا، اجتماعيا، وبيئيا.

تساعد تكنولوجيات إلانتاج ألانظف على جعل املؤسسة مسؤولة أمام ألاطراف ذات املصلحة 

ر الذي يؤدي إلى تحسين صورتها ويقلل من املساءلة من عدة أطراف. إن هذه سواء داخلها أو  خارجها ألام

فعالة وكذا  عناصر التكنولوجيات تعتمد أساسا على مبدأ التقليل عند املصدر، من خالل إتباع عدة 

 اعتماد عناصر أساسية صديقة للبيئة.

ديل املنتج، وتحسين إلادارة إن تكنولوجيات إلانتاج ألانظف واملتمثلة أساسا في إعادة التدوير، تع

وتأثير سلبي الداخلية تعد من أهم ألاسباب التي تساعد على خلق منتجات صديقة للبيئة وذات أداء مرتفع 

 أقل مقارنة بأنماط إلانتاج التقليدي.

 من أجل تطبيق إستراتيجية إلانتاج ألانظف في املؤسسة الصناعية وجب إعتماد عدة طرق 

وأساليب تساعد على معرفة وتتبع املواد والنفايات مع تحديد درجة تأثيرها طوال دورة حياة املنتج، وذلك 

بغرض الحصول على منتج أنظف في ظل إلامكانيات املتاحة. ولنجاح هذا التطبيق وجب أيرا إتباع 

بتكار ألاخرر، التصميم العديد من العناصر التي تعد البيئة من بين أولوياتها واملتمثلة أساسا في الا 

 الشراء ألاخرر، وإعادة التدوير.ألاخرر، 

إن توجه الصناعات نحو تطبيق إستراتيجية إلانتاج ألانظف في إطار التنمية املستدامة جعل من 

الاهتمام بالجانب البيئي للتنمية فرصة متاحة يجب اغتنامها من أجل مواجهة املنافسين ، خاصة في ظل 

 ئي لذا جميع ا أطراف ذات املصلحة.تزايد الوعي البي



 

  

 الفصل الثالث 
االقتصادية القدرة التنافسية للمؤسسة 

 في ظل إستراتيجية اإلنتاج األنظف
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 تمهيد

 نفسها مجبرة على املنشآت ، وجدتفي إطار التنمية املستدامة اإلنتاج ألانظفب الاهتمام نظرا لتزايد

 تخضع املنشآت هذه وأصبحت ،املختلفة شنشتهااأل نتيجة أضرار من للبيئة تسببه عما املسؤولية تحمل

التلوث وأكثر كفاءة في استخدام  من خالية بيئة إيجاد تسهادف من الضغوط متعددة ألاطراف للعديد

إلادارة البيئية  إدراج أهمية إدراك إلى املنشآت من عدد في أصحاب القرار ذلك دفع املوارد والتاقة، وقد

 املنظمة القوانين إطار في سليم بشكل البيئية والقضايا ألامور  إدارة أجل من وإستراتيجية إلانتاج ألانظف

 .للمنشأة البيئية والسياسات للبيئة

 أن باعتبار التنافس ي، التميز لتحقيق كمدخل استخدامه يمكن البيئية للمشاكل التصدي إن

 بالحركة املنشآت، خاصة في بيئة تتسم بين التنافس مجاالت من آلاخر هو أضحى قد البيئي بالشأن الاهتمام

 العوائق وزوال ألاسواق وانفتاح أمامهم، البدائل وتعدد العمالء رغبة وسيترة املستمر والتتور  السريعة

 .الخارجية التجارة طريق في واملعنوية املادية

تنافسية القدرة ال في تحسين إستراتيجية إلانتاج ألانظفالدور الذي تلعبه بغرض إظهار 

 يلي:سنتترق في هذا الفصل إلى ما الصناعية لمؤسسة ل

  الاقتصادية ملفاهيمي للتنافسية والقدرة التنافسية في املؤسسةاإلاطار  املبحث ألاول: -

 املبحث الثاشني: إلاستراتيجيات البيئية التنافسية في املؤسسة الاقتصادية -

 : القدرة التنافسية للمؤسسة في ظل إستراتيجية إلانتاج ألانظفالثالثاملبحث  -
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 الاقتصادية املؤسسة فيالتنافسية القدرة لتنافسية و ل ملفاهيمياإلاطار  املبحث ألاول:

من  مع هذه التغيراتتعمل املؤسسات في بيئة تتميز بشدة وسرعة التغير مما حتم علياا التأقلم 

أجل ضمان بقائاا واستمرارها، وكنتيجة لهذه الحتمية اتجه العالم في العقود ألاخيرة إلى إحداث تتورات 

والركائز ألاساسية لبنائاا، وهذه التتورات شملت  واسعة في الفكر الاقتصادي املرتبط بالقدرة التنافسية

والاهتمام باملنتج طوال التكنولوجي، العلمي و التتور عدة ميادين مناا العنصر البشري ومهاراته وإمكاناته، 

  تلبية متتلبات الزبون بتريقة أفضل مناا لدى املنافسين.دورة حياته، كل هذا وأكثر من أجل 

  املطلب ألاول: مفاهيم أساسية حول التنافسية

ة أصبح مصتلح التنافسية اليوم ذو أهمية متزايدة نتيجة التغيرات السريعة واملتزايدة في بيئ

املؤسسة الداخلية والخارجية، ومع ذلك ال تزال غير معرفة بشكل واضح ودقيق، فحسب بورتر فإن 

فتنافسية املؤسسة تختلف عن  ويختلف من مستوى إلى آخر،  التنافسية مصتلح ليس معرفا جيدا

من  تنافسية القتاع وعن تنافسية الدولة. وسنحاول من خالل هذا العنصر التترق ملفهوم التنافسية

 الثالث. ااملستويات خالل

  الفرع ألاول: مفهوم التنافسية

 ملستوى  وفقا يختلف املفهوم سنجد أن هذا  التنافسية مفهوم تناولت التي ألادبيات إلى بالرجوع

الدولة وفي ما يلي سنتترق  مستوى  على أو الصناعة مستوى  على أو املؤسسة مستوى  على كان إذا التحليل

 على املستويات الثالث:لتعريف التنافسية 

 التنافسية على مستوى املنشأة أوال:

تعرف التنافسية على هذا املستوى بأناا قدرة املنشأة على تلبية الرغبات املختلفة واملتنوعة  

للمسهالكين، وذلك بتوفير منتجات وخدمات ذات جودة معينة وسعر معين وكفاءة عالية تفوق كفاءة 

ق، حيث تكون في متناول املشترين في جميع أنحاء العالم مما يحقق نجاحا املنافسين آلاخرين في السو 

مستمرا على الصعيد املحلي والعالمي، في ظل غياب الدعم والحماية من قبل الحكومة، وذلك من خالل 

 .1رفع إنتاجية عوامل إلانتاج املستخدمة

فريق التنافسية في ألاردن بأناا "قدرة املؤسسة على تزويد املسهالك بمنتجات وخدمات أكثر  يعرفها

 2كفاءة وفعالية من املنافسين آلاخرين في السوق الدولية"

                                                           

 .2011 ،برنامج ألامم املتحدة إلانمائي وهيئة التختيط الدولية ، املرصد الوطني للتنافسية،التنافسية في الفكر الاقتصادي 1 

. متوفر على املوقع إلالكتروشني:                      2010، وزارة التختيط والتعاون الدولي، ألاردن، ، مفهوم التنافسيةفريق التنافسية2 

http://www.competetiveness.gov.jo/arabic/ competetiveness_concept.php                                                                                                                    
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ويمكن قياس تنافسية املنشأة من خالل عدة مؤشرات مناا الربحية، تكلفة الصنع، إلانتاجية 

 .1ةالكلية لعوامل إلانتاج الحصة السوقي

ال يمكن اعتبار نجاح تنافسية إحدى املنشآت العاملة في دولة ما مقياسا على القدرة التنافسية 

للدولة، حيث يمكن إسناد نجاحها إلى عوامل استثنائية من الصعب محاكاتاا من طرف املنافسين على 

 مستوى القتاع أو الدولة.

فسية املؤسسة هي قدرة املؤسسة في من خالل ما سبق، يمكن القول أن هناك اتفاق على أن تنا

 2وقت معين على منافسة منافسياا، إال أن هذه التنافسية تتوقف على شقين أساسيين:

املنافسين في  يقوم تحقيق التنافسية على توفر أفضليات تنافسية من خالل القدرة على التميز على -1

ذا التميز قد يكون في كل هذه العناصر أو الجودة، السعر، الوقت، الابتكار والقدرة على التغير السريع. ه

 .في بعضها

رضاه وزيادة  يعتبر الزبون محور اهتمام التنافسية، فالقدرة على خدمة الزبون من خالل تحقيق -2

 .والئه، وال شك أن النجاح في التميز يساهم في خدمة أفضل للزبون 

 التنافسية على مستوى القطاع الصناعي  ثانيا:

تعرف بأناا قدرة القتاع على تحقيق القيمة املضافة العالية ضمن بيئة أعمال ذات تشريعات 

مرنة، تتماش ى مع التتورات الاقتصادية، وضمن آليات فعالة لقوى السوق، من ناحية املوردين 

 .3واملسهالكين باإلضافة إلى حرية الدخول إلى سوق العمل والخروج مناا

 4ناعي من حيث تفوقه على القتاعات ألاخرى في املجاالت التالية:تقاس تنافسية القتاع الص

 الجودة ألافضل واملواصفات القياسية ألارقى؛ -

 قدرة املنتجات على إشباع الحاجات املتنامية؛ -

 التكنولوجيا املستخدمة وخدمات ما بعد البيع. -

املجاالت املختلفة في الجدير بالذكر عند الحديث عن تنافسية القتاع تحديد القتاع بدقة، ألن 

 صناعة ما قد ال تكون متشاباة في ظروف إلانتاج ومتتلباته.

                                                           

 .10، ص2003، ديسمبر 24، مجلة جسر التنمية، العدد القدرة التنافسية وقياسهامحمد عدنان وديع،  1 

،مجلة العلوم إلاشنسانية، ، جامعة محمد  تعزيز تنافسية املؤسسة من خالل تحقيق النجاح إلاستراتيجيالتيب داودي، مراد محجوب،  2 

 39،ص 2011،نوفمبر  05خيضر، بسكرة ، العدد 

، املرصد الوطني للتنافسية، برنامج ألامم املتحدة إلانمائي وهيئة التختيط 2007التقرير الوطني ألاول لتنافسية الاقتصاد السوري  3 

 24، ص2008الدولية، 

  33، ص2004، التبعة ألاولى، مجموعة النيل العربية، مصر، املزايا التنافسيةصناعة محسن أحمد الخضيري،  4 
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 التنافسية على مستوى الدولة ثالثا:

لقد شغل تعريف التنافسية على مستوى الدولة الحيز ألاكبر، حيث تترق له كال من  

 لى بعض هذه التعريفات: الاقتصاديين والكتاب وكذا املنظمات والهيئات الدولية، وفي ما يلي سنتترق إ

تعريف املنتدى الاقتصادي العالمي: يعرف التنافسية بأناا مقدرة البلد على إنتاج السلع 

والخدمات التي تستوفي شروط ألاسواق الدولية وفي الوقت نفسه تسمح بتنمية املداخيل الحقيقية، فهي 

 . 1وسيلة لتحقيق الرفاهية للسكان والتنافس فقط

املداخيل من  خلقتعاون الاقتصادي والتنمية:التنافسية الدولية هي القدرة على تعريف منظمة ال

عوامل إنتاج تكون مرتفعة شنسبيا، باإلضافة إلى توليد مستويات عمالة مستدامة لعوامل إلانتاج وفي 

 .  2الوقت نفسه املقدرة على التعرض للمنافسة الدولية

لتنافسية على أناا قدرة الدولة على إنتاج سلع املجلس ألامريكي للسياسة التنافسية: يعرف ا

 .3وخدمات تنافس في ألاسواق العاملية وفي نفس الوقت تحقق مستويات معيشة متردة في ألاجل التويل

معهد التنافسية الدولية: عرف تنافسية الدولة بأناا قدرة البلد على إلانتاج بشكل أكبر وأكثر 

سلع املصنعة، والتحول نحو السلع عالية التقنية والتصنيع ذات كفاءة شنسبيا، وزيادة مبيعاتاا من ال

القيمة املضافة العالية، وتحقيق دخل قومي أعلى للفرد، واستقتاب الاستثمارات ألاجنبية املباشرة والتي 

ترتبط بمدى توفير الدولة لبيئة مناسبة، ذلك أن الاستثمارات ألاجنبية املباشرة تخلق مزايا تنافسية 

.   من خالل تحسين إلانتاجية وزيادة 4ى املزايا النسبية املوجودة، ويقصد بالكفاءة التكلفة ألاقل تضاف إل

  .الجودة، وتحقيق املواءمة بين الاحتياجات املحلية والعاملية بين املناطق املختلفة وعبر الزمن

ومن خالل تعرضنا ملفهوم التنافسية على مختلف املستويات، وإبراز الاختالف في وجهات النظر 

في  للتنافسية من الدولة إلى القتاع وحتى إلى املؤسسة، إال أن بورتر يرى أن املؤسسات هي التي تتنافس 

  .ية للمؤسسةالسوق وليس الدول، واعتبر التنافسية الدولية أداة مساعدة لخلق امليزة التنافس

فالعالقة بين التنافسية على املستويات الثالثة املذكورة سابقا عالقة  تكاملية حيث أن إحداها 

تؤدي إلى ألاخرى، فال يمكن الوصول إلى قتاع أو صناعة تنافسية ،في ظل غياب مؤسسات ذات قدرة 

                                                           

، املؤتمر العلمي الدولي حول ألاداء تنافسية الجزائر ضمن مقتضيات التنافسية الدولية كمؤشر لألداء املتميزكمال رزق، قاس ي ياسين،  1 

 . 20، ص2005مارس  9-8ورقلة،  قاصدي مرباح؛ املتميز للمنظمات والحكومات، جامعة

 .21نفس املرجع، ص 2 

 .5، ص2002، املعهد العربي للتختيط، الكويت، الحكومة الدائم للتنافسية: حالة مصر دور نوير طارق،  3 

 6التنافسية في الفكر الاقتصادي، مرجع سابق، ص 4 
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ستمر لدخل الفرد ،يعد دليال تنافسية على الصعيد الدولي ،وبالتالي فان تحقيق الدولة ملعدل مرتفع وم

 .1على أن ألاشنشتة الاقتصادية املختلفة تمتلك في مجملها ميزة تؤهلها للمنافسة على الصعيد العالمي

 وأهداف التنافسيةأهمية  الفرع الثاني:

إن النظام الاقتصادي الجديد والذي يعتمد أساسا في تحرير قيود التجارة الدولية، يعد تحديا 

دول العالم خاصة مناا النامية، وتكمن أهمية التنافسية في الاستفادة قدر إلامكان من كبيرا ملختلف 

الامتيازات التي يوفرها النظام الاقتصادي العالمي، والتقليل من سلبياته، حيث يشير تقرير التنافسية 

الكبيرة، حيث العالمي إلى أن الدول الصغيرة أكثر قدرة على الاستفادة من مفهوم التنافسية من الدول 

  .2تعتي التنافسية للشركات في الدول الصغيرة فرصة للخروج من محدودية إلى رحابة السوق العاملية

 أوال: أهمية التنافسية

بما أن الشركات هي التي تتنافس وليس الدول فإن الرفع من مستوى معيشة ألافراد في دولة ما 

درتاا على اقتحام ألاسواق الدولية من خالل التصدير أو يرتبط بشكل كبير بنجاح الشركات العاملة فياا وق

 :3الاستثمار ألاجنبي املباشر. تبرز أهمية التنافسية من خالل مجموعة من النقاط من بيناا ما يلي

 تعظيم الاستفادة من املميزات التي يوفرها الاقتصاد العالمي؛ -

كبيرا وختيرا لدول العالم خاصة النامية،  إن تحرير التجارة التي يفرضها الاقتصاد العالمي تعد تحديا -

 إال أنه فرصة في الوقت نفسه إذا أمكن الاستفادة منه؛

إن الشركات التي تملك قدرات تنافسية عالية تكون قادرة على رفع مستوى معيشة ألافراد، بالنظر إلى  -

رتاا على اقتحام أن مستوى معيشة سكان بلد ما يرتبط بشكل كبير بنجاح الشركات العاملة فياا وقد

 ألاسواق الدولية من خالل التصدير والاستثمار.

 العالمي النظام تحديات ملواجهة النامية للدول  أساسيا منتلقا التنافسية القدرة وتنمية بناء يعد

العوامل وتتمثل في ما  من متكاملة منظومة في جوهرية وتغيرات بتعديالت للقيام يتتلب جهودا الذي ألامر

 :4يلي

                                                           

مؤسسة إسمنت –ى تنافسية املؤسسة الصناعية، دراسة حالة ألابعاد التسويقية للمسؤولية البيئية وانعكاساتها علخالد أعراب،  1 

   154، ص2014/2015، تخصص تسويق، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس غير منشورة مذكرة ماجستير  متيجة بمفتاح،
2 World Economic Forum, World competitivenss report, 1999 

 لتحسين القدرة التنافسية للشركات وفقا ملعايير ألاداء إلاستراتيجي وإدارة الجودة الشاملة، إلادارة إلاستراتيجيةفيصل القحتاشني،  3 

 33، ص2010رسالة ماجستير، إدارة ألاعمال تخصص إدارة الشركات، الجامعة الدولية البريتانية، 

 جامعة التسيير وعلوم الاقتصادية العلوم كلية ،غير منشورة ماجيستر  ،مذكرةاملعاصرة املؤسسة في التميز قمة املعرفة، إدارة ،عقيلة أقنيني 4 

 .18 ص 2007 جوان البليدة،،دحلب سعد
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 والدوافع؛ والاتجاهات القيم رأسها وعلى السلوك على مؤثرات تفرز  والتي والثقافية الاجتماعية البيئة -

 وإلانجاز؛ والابتكار لإلبداع داعمة بيئة -

 الداعمة الحكومية السياسات كفاءة سياس ي، واستقرار إدارية كفاءة من الاستثمار لخلق املناخ توفير -

 والاقتصاد؛ السياسة بين والربط والخاصالعام  واملساندة لالستثمار

 في بإمكاناا املساهمة التي املؤسسات مختلف إقامة بمعنى الشامل، بمفهومها سياسية البيئة هياكل توفير -

 .التنافسية امليزة تحقيق

 ثانيا: أهداف التنافسية

 1يلي:في ما أهمها أما ألاهداف ألاساسية التي تسعى التنافسية إلى تحقيقها فتتمثل 

تحقيق كفاءة عالية في ألاداء من خالل القيام بالنشاطات بأقل التكاليف املمكنة في ظل التتور  -

 التكنولوجي املتاح، فالتنافسية تسمح باستمرار املؤسسات ألاكثر كفاءة؛

التحسين املستمر في ألاداء من خالل التركيز على تحقيق إلابداع التكنولوجي والابتكارات ذات  -

 التكاليف املرتفعة شنسبيا وصعبة املحاكاة؛

 املؤسسات ذات الكفاءة العالية وألاكثر فعالية تكون لها فرص أكبر لتعظيم أرباحها.  زيادة ألارباح ألن -

 الفرع الثالث: ركائز التنافسية

 2تتمثل في ما يلي: حسب تقرير التنافسية العاملية فإنه توجد إثنا عشر ركيزة

تعد الركيزة ألاولى للتنافسية فهي تؤثر على قرارات الاستثمار وتنظيم ألارباح وتوزيع املنافع  :املؤسسات -1

 في املجتمع، كما تتحمل تكاليف استراتيجيات وسياسات التنمية.

بشكل خاص شبكات النقل والاتصال وإلامداد بالكهرباء واملاء، وتعد والتي تشمل  :البنية التحتية -2

حازمة في ضمان التشغيل الفعال لالقتصاد، كما تؤثر جودتاا على النمو الاقتصادي من خالل تقليص 

 املسافات بين املناطق، واملساهمة في تكامل السوق الوطنية وارتباطها بأسواق أخرى.

عتبر استقرار البيئة الاقتصادية عامال هاما، حيث ال يمكن القتصاد أي ي البيئة الاقتصادية الكلية: -3

بلد أن ينمو دون توفر الاستقرار في البيئة الاقتصادية )فمثال ال يمكن للمؤسسة أن تعمل بكفاءة عالية في 

 .ظل ارتفاع معدالت التظخم(

القوة العاملة السليمة واملتعلمة عامال حيويا لإلنتاجية  حيث  تشكل :الصحة والتعليم الابتدائي -4

 في تنمية ألاعمال وتدعم إلابداع والابتكار.والتنافسية، فهي تساهم 
                                                           

    130،132، ص2000، مركز إلاسكندرية للكتاب، إلاسكندرية، إقتصاديات ألاعمالصالح الشنواشني،  1 
2 WEF. The Global competitiveness Repprt, 2013/2014, pp4-9  
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حيث تمثل جودتاما عامال حاسما لنمو الاقتصاديات والارتقاء أكثر  :التعليم العالي والتكوين -5

ت تتتلب يدا عاملة متعلمة وقادرة على أداء مهام بعمليات إلانتاج واملنتجات، فالعوملة الاقتصادية أصبح

 معقدة وتتميز باملرونة والقدرة على التكيف مع البيئة املتغيرة.

كلما مكنت الدول من التموقع من املعروف أنه كلما كانت سوق العمل كفئة  كفاءة سوق السلع: -6

ة محليا ودوليا عنصرا هاما في إلنتاج مزيج سليم من السلع والخدمات، كماتعتبر تنافسية السوق السليم

 كفاءة السوق وإنتاجية ألاعمال.

تساهم في توجيه العاملين وتشغبلهم بفعالية قصوى في الاقتصاد، ويمكن  كفاءة سوق العمل: -7

 دفعهم إلى بذل قصارى جهدهم في عملهم من خالل الحوافز املالئمة.

يلعب قتاع السوق السليم دورا فعاال في النشاط الاقتصادي، فكلما كان أكثر  تطور السوق املالية: -8

 كفاءة ساهم في توفير املوارد وتخصيصها لالستخدامات ألاكثر إنتاجية والاستثمارات ألاكثر مردودية.

وتعبر عن سرعة تعد التكنولوجيا ركيزة ذات أهمية بالغة في التنافس،  الجاهزية التكنولوجية: -9

الاقتصاد في اعتماد التكنولوجيات الحديثة لتنمية الصناعة. يتم التركيز على قدرة املؤسسات على التحكم 

الكامل في تكنولوجيات إلاعالم والاتصال والعمليات إلانتاجية والنشاطات اليومية بغرض الرفع من 

 الكفاءة وتمكين إلابداع والتنافسية.

السوق بشكل مباشر على حجم إلانتاج وإلانتاجية، فكلما اتسعت ألاسواق يؤتر حجم  حجم السوق: -10

تمكنت املؤسسات من إيجاد فرص لرفع كميات إلانتاج، وفي ظل العوملة الاقتصادية وزوال قيود التجارة 

 أصبحت ألاسواق الدولية بديال لألسواق املحلية.

رفع كفاءة إنتاج السلع والخدمات، تساهم ممارسات ألاعمال املتقدمة في  تقدم بيئة ألاعمال: -11

ويشمل هذا التقدم عنصرين هامين ومترابتين، ألاول يتمثل في جودة شبكة ألاعمال بشكل عام، والثاشني 

 جودة عمليات واستراتيجيات املؤسسات بشكل خاص.

تبط إن إلابداع التكنولوجي كان وما زال أساس مكاسب إلانتاجية، وهو ينشأ من املعرفة وير  إلابداع: -12

باملهارات وظروف العمل، لذا يجب توفير البيئة املناسبة للنشاط إلابداعي بدعم من القتاعين العام 

 مستدام.  و  اقتصاديوالخاص لتحقيق نمو 

 : مؤشرات قياس تنافسية املؤسسة الاقتصادية.الفرع الرابع

املشروع ذو الربحية العالية مشروعا تنافسيا، فذلك يشير إلى أن تكاليف إلانتاج املتوستة  يعد 

أقل من سعر املنتج في السوق، وهذا يدل على وجود كفاءة في تخصيص املوارد. وضمن فرع شنشاط معين 

أقل من  ذي منتجات متجاشنسة يمكن للمشروع أن يكون عالي الربحية ألن تكلفة إنتاجه املتوستة تكون 
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تكلفة منافسيه، وبالتالي تكون حصته السوقية أكبر، ومنه يمكن القول أن مؤشرات التنافسية على 

 :1مستوى املنشأة تتمثل في كل من الربحية، تكلفة الصنع، إلانتاجية، والحصة السوقية

 أوال: الربحية

ي ال تنوي التنازل عن تشكل الربحية مؤشرا لتنافسية املنشأة فهي تسعى إلى تعظيم ألارباح، فه 

ألارباح ملجرد الرفع من الحصة السوقية. لكن يمكن ملشروع أن يكون تنافسيا في سوق تتجه نحو التراجع، 

وهذه التنافسية لن تكون ضمانا للربح املستقبلي. وإذا كانت ربحية املنشأة التي تريد البقاء في السوق 

 الحالية لألرباح تتعلق بالقيمة السوقية لها.ينبغي أن تمتد إلى فترة من الزمن، فإن القيمة 

إن شنسبة القيمة السوقية للدين ورؤوس ألاموال الخاصة للمشروع على تكلفة استبدال أصوله 

 وإن كانت هذه النسبة أصغر من الواحد فإن املشروع غير تنافس ي: Tobinتسمى مؤشر توبن 

 تكلفة استبدال ألاصول مؤشر توبن=  القيمة السوقية للدين ورؤوس ألاموال/   

تعتمد الربحية املستقبلية للمنشأة على إنتاجيهاا النسبية وتكلفة عوامل إلانتاج، والحفاظ على 

الجاذبية النسبية ملنتجاتاا على املدى التويل من خالل الاهتمام بنوعية املنتج من أجل النفاذ إلى 

 مستقبال.  ألاسواق والحفاظ على حصهاا السوقية والسعي إلى زيادتاا 

 ثانيا: إلانتاجية الكلية لعوامل إلانتاج

تقيس إلانتاجية الكلية لعوامل إلانتاج الكفاءة التي تحول باا املنشأة مجموعة عوامل إلانتاج إلى 

منتجات ناائية، ولكن هذا املفهوم ال يوضح التأثير السلبي أو إلايجابي لتكلفة عناصر إلانتاج على تنافسية 

جاذبية املنتجات املعروضة. لذا يمكن مقارنة إلانتاجية الكلية للعوامل ونموها لعدة املنشأة، ومدى 

منشآت على املستويات املحلية والدولية من أجل تحديد درجة تنافسية املنشأة مقارنة باملنافسين، ويمكن 

، أو إلى تحقق وفرات إسناد نمو إلانتاجية الكلية إلى التغيرات التكنولوجية وتوجه دالة التكلفة نحو ألاسفل

الحجم. ويمكن تفسير إلانتاجية الضعيفة بوجود إدارة أقل فاعلية، أو درجة استثمار غير كافية، أو كلياما 

 معا.

 ثالثا: تكلفة إلانتاج املتوسطة

إن التكلفة املتوستة لإلنتاج مقارنة بتكلفة املنافسين تعد مؤشرا كافيا عن تنافسية املنشأة ما لم 

تكلفة على حساب الربحية املستقبلية، فيمكن للتكلفة أن تكون منخفضة وفي املقابل تكون يكن ضعف ال

                                                           

 . 10، ص2013، سلسلة جسر التنمية، املعهد العربي للتختيط، الكويت، ديسمبر القدرة التنافسية وقياسهاعيس ى محمد الغزالي،  1 
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املواد املستخدمة في إلانتاج أقل جودة،أو اليد العاملة أقل كفاءة، وبالتالي تكون املنتجات الناائية أقل 

 عها.جاذبية في نظر املسهالك مما يؤدي إلى انخفاض الربحية املستقبلية بدال من ارتفا

 الحصة السوقية رابعا:

إن استحواذ املنشأة على جزء هام من السوق الداخلية وتحقيقها لألرباح ال يعني بالضرورة أناا 

تنافسية على املستوى الدولي، ألن ذلك وارد عندما تكون السوق املحلية محمية بعقبات اتجاه السوق 

يمكن أن تكون ذات ربحية حالية لكناا غير قادرة على الاحتفاظ باملنافسة في حالة تحرير  الدولية. كما

التجارة، لذلك ينبغي إجراء املقارنة بين تكاليف املنشأة وتكاليف املنافسين الدوليين. فكلما كانت التكلفة 

كبر مع افتراض تساوي الحدية للمنشأة أقل مناا عند املنافسين زادت حصهاا السوقية وكانت الربحية أ

ألامور ألاخرى، فالحصة السوقية إذن تترجم املزايا في إلانتاجية أو في تكلفة عوامل إلانتاج. ويمكن للمنشأة 

 أن تحقق أرباحا إضافية بغية توسيع حصهاا السوقية أو املحافظة علياا.

 في املؤسسة الاقتصادية القدرة التنافسية ماهية املطلب الثاني:

توجد تنافسية قدرة التنافسية وجها آخر للتنافسية فهما يكمالن بعضهما، وفي الواقع ال تعتبر ال

للمؤسسة بدون قدرات تنافسية تمكناا من تحجيم ألاطراف ألاخرى املنافسة واملتعامل معها على أسس 

الاستثمار  ثابتة وقوية، لهذا يجب على املؤسسة أن تكون مدركة ملختلف قدراتاا وإمكاناتاا، والعمل على

   1فياا بشكل يسمح لها بتحقيق أعلى تنافسية.

  الفرع ألاول: مفهوم القدرة التنافسية

التنافسية هي قدرة املؤسسة الدائمة على املنافسة من خالل امتالكها مجموعة من  القدرة

القدرات التي تسمح لها بالدخول والتتور في مجال املنافسة واملكون من عدة قوى من املحتمل أن تتواجه 

 2أهدافها ومشاريعها وعملياتاا.

ؤسسة في لحظة معینة على مقاومة عرفت القدرة التنافسية على أناا " القدرة التي تمتلكها امل

   "3منافسياا

                                                           

، أطروحة الكفاءة إلانتاجية كأداة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الجزائرية، حالة شركة الخزف الصحي، امليليةالرابتي هناء،  1 

 121،122، ص2015/2016جامعة باجي مختار عنابة، دكتوراه علوم، 
2 Colling E, Wissler M, Qualité et compétitivité des entreprises, édition Economica, Paris, 1988, p 15 
3 Akki Alouani Aoumeur, le Système d'Information Comptable et la Compétitivité de l'Entreprise, séminaire international 

sur la compétitivité des entreprises économiques et mutations de l'environnement, département de gestion, Université 

Mohamed Khider, Biskra, 29-30/10/2002, P 239 
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بما أن التنافسية بشكل عام تتمثل في الكيفية التي تستتيع باا املؤسسة أو الدولة أن تستخدم 

تدابير أو إجراءات معينة تؤدي إلى تميزها عن منافسياا والتفوق عليام، فإن القدرة التنافسية تأتي 

 1ومتباينة في أنماطها وتأثيراتاا.محصلة لعوامل عديدة متداخلة 

 2كما أن بعض املفكرين يتفقون على أن القدرة التنافسية تتوقف على عنصرين أساسيين هما:

القدرة على التمايز على املنافسين من خالل جودة املنتجات وأسعارها، الوقت، الابتكار واملرونة الالزمة  -

 إما في إحدى هذه العناصر أو بعضها أو كلها. ملواجهة التغيرات السريعة، ويكون التمايز هنا

القدرة على خدمة الزبائن من خالل تحقيق رضاهم وزيادة والئام للمؤسسة، لكن النجاح في هذا العنصر  -

 يتوقف على نجاح العنصر السابق.

حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر عن املنتدى الاقتصادي العالمي فالقدرة التنافسية  تمثل 

 3.ة الاقتصاد الوطني على تحقيق مكاسب سريعة ومستدامة في مستويات املعيشةقدر 

على اعتبار أن  املستوى الجزئيأما بورتر فوضع نموذجا لقياس القدرة التنافسية باالستناد إلى 

التنافس يتم بين الشركات وليس بين الدول، وهذا النموذج يقوم على أساس أربع عوامل أساسية تتمثل 

 في:

 ظروف عوامل إلانتاج ومدى توفرها؛ -

 ظروف التلب من حيث حجمه وأهميته وتأثيره وأنماطه؛ -

 وضع الصناعات املرتبتة واملساندة لذلك النشاط؛ -

 ئة املعززة للقدرة التنافسية.يالوضع الاستراتيجي والتنافس ي للمؤسسة من حيث وجود الب -

املالئمة للمؤسسة والتي تساعدها على تعمل القدرات التنافسية على توفير البيئة التنافسية 

تخصيص املوارد واستخدامها بكفاءة عالية وبالتالي الارتقاء بمستوى جودة إلانتاج وتخفيض التكاليف 

 مما يساهم في تخفيض ألاسعار أي تحسين مستوى معيشة ألافراد.

 في املؤسسة الاقتصادية الفرع الثاني: محددات القدرة التنافسية

                                                           

، ملتقى دولي حول آثار اتفاق الشراكةمتى يصبح الاقتصاد الجزائري تنافسيا؟ دراسة في تحسين القدرة في ظل عالء بن ثابت،  1 

جامعة فرحات عباس، ستيف، نوفمبر  اشنعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري وعلى منظومة املؤسسات الصغيرة واملتوستة،

  12، ص2006

، 2001التتوير إلاداري، القاهرة، ، مركز الاستثمارات و التغيير كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمنظمات العربية أحمد سيد مصتفى،  2 

 366ص

 .1997،  وقائع ووثائق ألاسبوع ألاردشني الخامس، الجمعية العلمية امللكية، عمان ألاردن،تطوير القدرة التنافسية في ألاردن 3 
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بورتر، الذي يمثل ألاساس الذي استندت عليه  محددات التنافسية بصفة عامة بمنهجلقد ارتبتت 

، حيث ينتلق في تحليله من الاقتصاديةأغلب الدراسات التي تناولت القدرة التنافسية للمؤسسات 

 من املؤسسة كوحدة تحليل أساسية . تتمثل املحددات الرئيسية للقدرة 
ً
املستوى الجزئي أي انتالقا

 1فسية حسب بورتر في آلاتي:التنا

ف ألامر على مجرد وفرة عناصر إلانتاج عوامل إلانتاج كأحد محددات القدرة التنافسية:  -1
ّ
ال يتوق

منخفضة التكلفة وعالية الجودة، بل على كفاءة استخدام هذه العوامل، وما دامت عوامل إلانتاج 

العلمي، فإّن املحافظة على القدرة التنافسية  التكنولوجي و  تتصف باملرونة و التجدد بسبب أثر التتور 

ف على مدى استمرارية الارتقاء بعوامل إلانتاج و تتويرها
ّ
 .تتوق

تدفع أهمية عنصر التلب املحلي كأحد محددات  الطلب املحلي كأحد محددات القدرة التنافسية:  -2

القدرة التنافسية للمؤسسة إلى ضرورة دراسة خصائص التلب املحلي و نوعيته ومدى تقدمه وسرعة 

 و سريع التشبع و يتفق مع 
ً
 وتعقدا

ً
تشبعه و قدرته على أن يعكس ألاذواق العاملية فوجود طلب أكثر تتورا

 هو 
ً
 .ما يدفع على التجديد و التتوير الذي هو جوهر التنافسية متتلبات السوق العالمي كثيرا

يشمل هذا املحدد أهداف املؤسسة  إستراتيجية املؤسسة و أهدافها و سيادة املنافسة املحلية: -3

القائمة و إستراتيجيهاا و طرق التنظيم و إلادارة فياا وعالقة مالكي ألاسهم بإدارة املؤسسة، كما يتضمن 

ي تلعبه املنافسة في السوق املحلي في صناعة القدرة التنافسية للمؤسسة، إذ تدفع الدور الهام الذ

املنافسة املحلية املؤسسات إلى البحث عن صور للمنافسة غير السعرية، من خالل التجديد و التتوير و 

 يؤهلها للولوج إ
ً
لى ألاسواق رفع مستوى الكفاءة و جودة املنتج، ومن ثم فنجاح املؤسسة في التنافس محليا

 .الدولية

إّن العامل الرابع املحدد يتمثل  وضع الصناعات املرتبطة و املساندة لذلك النشاط ومدى وجودها: -4

 نحو املوارد و عوامل الانتاج و 
ً
 فعاال

ً
في وجود صناعات مرتبتة و مساندة داخل البلد، إذ یعتبر ذلك منفذا

ملحلية املرتبتة و املساندة في مجال إلابداع و التحسين، يعد بمثابة  ميزة تنافسية ناتجة عن الصناعات ا

هذه امليزة تقوم على أساس جواریة عالقات العمل، إذ یمكن للموردین و املستعملين الناائيين الاستفادة 

من الاتصاالت املباشرة، الدوران السریع و الدائم للمعلومات، التبادل الثابت لألفكار وإلابداعات، كما 

التتویر و بالتالي  سسات تعدیل الاتجاهات التقنية ملوردیاا وعرض مواقع اختبار للبحث و یمكن للمؤ 

 .تسریع وتيرة عملية إلابداع

                                                           
1 M.Porter, L'Avantage concurrentiel des nations, Inter edition.1993. p18 
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 في خلق تجمعات وسالسل عنقودية صناعية وفي زيادة القدرة  السياسات الحكومية: -5 
ً
تلعب دورا هاما

 مباشرا في النشاط الاقتصادي،  التنافسية في الصناعات املختلفة، إال أّن دور الحكومة ال 
ً
يعني تدخال

وإنما يتمثل في تحفيز وتشجيع املؤسسات الوطنية على رفع مستوى أدائاا التنافس ي، وعليه فإّن 

السياسات الحكومية الناجحة هي تلك التي تخلق بيئة تستتيع املؤسسات من خاللها تكتسب أن ميزة 

تي تستتيع أن تخلق صناعات تنافسية، أما الحكومة فال تنافسية، ألنه وحسب بورتر فاملؤسسات هي ال

يمكناا ذلك، ألامر الذي يستوجب وضع إستراتيجية طويلة ألامد من طرف الحكومات للحصول على ما 

يلزم من عناصر إلانتاج الالزمة لتتوير قتاع الصناعة، وتقديم الحوافز والتشجيع لتتوير القدرة 

 التنافسية للمؤسسات الصناعية

إّن ظهور اختراع أو ابتكار جديد أو تقلبات عاملية فجائية في التلب وأسواق املال  دور الصدفة: -6

والصرف والحروب وألاوبئة يخلق فجوات تسمح بحدوث تغييرات في املزايا التنافسية للدول التي لها 

ذه العوامل في تحديد بإبراز أهمية ه بورتر القدرة على تحويل هذه الصدفة إلى ميزة تنافسية، و لقد قام

 .1"ماسة بورتر"امليزة التنافسية الدولية من خالل ماسماه بــ 

 التنافسية في املؤسسة الاقتصادية  الثالث: أبعاد القدرة الفرع

القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية على مجموعة من ألابعاد التي يجب الاهتمام باا  تتوقف

 من أجل تحسين املركز التنافس ي وكذا إمكانية البقاء والاستمرار في السوق، تتمثل هذه ألابعاد في ما يلي:

باملنافسين ويكون ذلك وشنعني بالتكلفة قدرة املؤسسة على التنفيذ بأقل التكاليف مقارنة  التكلفة: -أوال

 املؤسسة تمتاز و التكاليف، على املحكمة الرقابة و تجنب هذر املوارد  و والكفاءة إلانتاجية تحسين خالل

وتكلفة عملياتاا مقارنة  عملها وقوة أموالها بانخفاض رؤوس التنافسية امليزة لتحقيق التكلفة على ترتكز التي

 و املنتجات أسعار تخفيض باإلمكان يصبح املؤسسة تلك تكلفة النخفاض وكنتيجة باملنافسين في السوق 

 .2هامش الربح زيادة

نتيجة للتغيرات السريعة والتتورات املتعاقبة، زاد اهتمام املؤسسات بتلبية رغبات  :الجودة -ثانيا

املسهالكين والحرص على رضاهم، إذ لم يعد السعر العامل املحرك لسلوك املسهالك بل أصبح اهتمام 

 شريحة واسعة من املجتمع ينصب نحو الجودة والقيمة التي يحصل علياا عند اسهاالكه املنتج، هذا ما

 ألزم املؤسسات الراغبة في الاستمرار واملنافسة على إنتاج منتجات عالية الجودة.  

                                                           
1 M.Porter, L'Avantage concurrentiel des nations, op cit, P15. 

 قاصدي مرباح، جامعة منشورة، غير ماجستير مذكرة ،واملتوسطة الصغيرة املؤسسات في الاستراتيجي التسيير واقع باالطرش، حورية  2 

 .56-55 ص ، 2007 ،ورقلة
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 الجمالية مناا ونجد والوظيفة، التصميم في املحددة املنتج خصائص مجموعة في الجودة تتمثل

 تنافسية أسبقية الجودة من تتخذ التي املؤسسة وتمتاز  تكراره، و الشراء على وحثه الزبون  إقناع إلى الهادفة

 ذلك تتلب وإن حتى املنافسون  الذي يقدمه املستوى  من أعلى الجودة من متميز مستوى  تقديم على بإسرارها

 .1مرتفعة تكلفة

املفهوم القدرة على مسايرة التغيرات في حاجات ورغبات الزبائن عن طريق  يقتض ي هذا  :املرونة -ثالثا

 جهة، ومسايرة حجم التلب من جهة أخرى، كما تعنيتصميم الجوانب املتعلقة بمواصفات املنتج من 

 الحاسمة التنافسية املزايا من املرونة أصبحت حيث املنتج، ومزيج إلانتاجية للتغيرات الاستجابة على القدرة

 الحاالت مع التالؤم على القدرة خالل من يتم الزبون  لتلب وفقا إلانتاج أصبح أن بعد الحاضر، الوقت في

 في والتغيرات الزبون  لحاجات الاستجابة مرونة يتتلب مما للمنتج املتغيرة والتصاميم للزبون  الفريدة

وعلى هذا ألاساس يمكن القول بأن املرونة التي يتم التمييز على أساسها تضم جانبين مهمين  .التصميم

    2:من جوانب النظام إلانتاجي هما

التلب وتغيراته من خالل التحكم في إلانتاج بواستة على التكيف مع حجم  القدرة وتعني :الحجم مرونة -

  تسريع أو تخفيض معدالته في مواجهة ذلك.

ويرتبط هذا النوع من املرونة بمدى قدرة مزيج املنتجات على مواكبة حاجات  مزيج املنتجات: مرونة -

تجات ومواصفاتاا ورغبات الزبائن، وإشباعها والتكيف مع التقلبات الحاصلة فياا عن طريق تصاميم املن

 الفنية. 

 املؤسسات بين الوقت أساس على القائمة املنافسة تزداد للزبون، الوقت أهمية تزايد بعد :الوقت -رابعا

السيما عند التعامل مع مؤسسات تعتمد على مبدأ الصنع وفقا للتلب فالكثير من املؤسسات  أيضا،

  .الزبون  إلى الخدمة أو السلعة الالزمة لتوصيل املدة على التركيز خالل من تسعى لتوسيع قاعدتاا مع الزبائن

 :3ويمكن التعبير عن الوقت كبعد تنافس ي من خالل عدة نقاط أهمها

تخفيض زمن التسليم للعميل، أي تقليص الفترة املمتدة بين طلب العميل العميل للمنتج وتسليمه  -

 إياه وهو ما يعرف بوقت التسليم السريع.

                                                           

 543،ص 1999، التبعة الرابعة، مكتبة أنجلو املصریة، القاھرة، إدارة إلانتاج والعملیات في الصناعة والخدماتحمد سید مصتفى،  1 

، 2006أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، امليزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية بين مواردها الخاصة وبيئتها الخارجية، أحمد باللي،  2 

 . 14ص

 21، ص1998إلاسكندرية للكتاب، ، مركز امليزة التنافسية في مجال ألاعمالنبيل مرس ي خليل،  3 
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منتجات جديدة لألسواق من خالل اختصار دورة حياة املنتج عند تقديمه تخفيض زمن إنزال  -

 لألسواق وتحقيق ألاسبقية في ذلك.

تخفيض زمن تحويل العمليات، فإذا كانت عملية التصنيع ليست سوى عملية تدفق للمدخالت  -

ت كلما واملخرجات، فإنه وانتالقا من فلسفة الوقت املحدد فإنه يمكن تحقيق قيمة مضافة للمدخال 

أمكن تخفيض عنصر الزمن، خاصة إذا أفاد ذلك في الاستغناء عن املخزون والاقتصاد فيه، وبالتالي في 

 تكاليف التخزين بفعل الالتزام بجداول زمنية محددة لتسليم املكونات الداخلة في عملية إلانتاج.

ج والتي يجب تقليصها ما أمكن سرعة تتوير املنتجات، وشنعني باا الفترة املرتبتة بابتكار وتتوير املنت -

والعمل على تحقيق أسبقية على هذا املستوى من أجل الرفع من تنافسية املؤسسة، وتحسب هذه الفترة 

 من بداية شنشأة ألافكار الخاصة باملنتجات وحتي تحقيق التصميم الناائي أو إلانتاج الفعلي للمنتج.   

 من خالل اختيار الترق املالئمة يتم رضاهم وتحقيق الزبائن وتوقعات حاجات فهم أن مما سبق يتضح

 والتواصل الاتصال وضمان استمرار توقعاتام مواكبة على والعمل لتلباتام في ألاوقات املناسبة، لالستجابة

 خالل من التنافسية في تحسين القدرة املؤسسة يساعد ذلك كل معهم، بالديمومة تتصف عالقات وبناء

 .والتتبيقات إلانتاجية والتسويقية ألانظمة حور م في الزبائن حاجات وضع

 أعمال ومراقبة الخارجية البيئة في الجديدة الفرص استكشاف خالل من الابتكار ميزة تأتي :الابتكار -خامسا

 التكنولوجية التغيرات طبيعة عن الابتكار حالة جديدة، وتعبر طرق  استخدام أو خدمات تقديم أو املنافسين

 خلق أرجع بورتر للمؤسسة، وبناءا عليه فإن تنافسية ميزة تحقيقو  السوق  حاجة لسد الالزمة الجديدة

  .أو التسويق التوزيع، أو إلانتاج، مجاالت في والابتكار نحو التجديد توجه املؤسسة إلى القيمة

 الفرع الرابع: العوامل املؤثرة في القدرة التنافسية على مستوى املؤسسة الاقتصادية

 1في ما يلي: العوامل املؤثرة في القدرة التنافسية على مستوى املؤسسة الاقتصاديةتتمثل أهم 

الفريدة  التكنولوجيةالابتكار التكنولوجي: في كثير من الحاالت نجد أن الكفاءة التكنولوجية أو املهارات  -1

على نجاح الصناعات  بمثابة حجر ألاساس لنمو القدرة على املنافسة، ويشير خبراء التسويق إلى أن القدرة

اليابانية يعتمد بصفة أساسية على التتوير املستمر للمنتجات التي تقدمها للسوق، وغالبا ما تقوم 

 الشركات بالحد من املعوقات التي تواجه الابتكار والتجديد.

                                                           

ورشة عمل حول ندوة تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة وفقا ملعايير ألاداء إلاستراتيجي، عتية صالح سلتان،  1 

 23ص، 2007يونيو  14أساليب إدارة التكلفة لترشيد القرارات إلادارة، املنظمة العربية للتنمية إلادارية، القاهرة، مصر، 
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اقتصاديات الحجم الكبير: من املمكن الوصول إلى اقتصاديات الحجم الكبير عند الوصول إلى كم  -2

ائل من املنتجات مما يؤدي إلى الوصول إلى تخفيض التكلفة الثابتة للوحدة من املنتجات، وال شك أن ه

 للمنتج في ألاسواق املحلية والعاملية. هذا سوف يساهم في زيادة القدرة التنافسية

و العوامل التسويقية: يلعب التسويق دورا هاما في نجاح مؤسسات ألاعمال، فالنشاط التسويقي ه -3

املركز الذي تدور حوله جميع ألاشنشتة ألاخرى باملؤسسة، فهو املسؤول عن إيجاد العمالء والاحتفاظ بام 

وزيادة عددهم، وهو الذي يحفظ للمنظمات نموها ويحدد مستقبلها، كما أن التسويق أصبح عنصرا 

نافسة الشديدة، حاكما وأساسيا في نمو ونجاح املؤسسات خالل العقود ألاخيرة وسيظل كذلك حيث امل

وفي ظل تحرير التجارة العاملية. فاملؤسسات التي تملك أنظمة تسويقية متتورة تستتيع أن تنافس 

، ومن بين العناصر التسويقية التي تساهم بشكل أساس ي في تحقيق القدرة التنافسية نجد بكفاءة وفعالية

 1ما يلي:

وبالتحديد جودته كترق عوامل الخاصة باملنتج دور بحوث التسويق: لقد أولي قدر كبير من الاهتمام لل -

أساسية للوصول إلى القدرة التنافسية، فالعديد من املؤسسات تقوم بإعادة بناء مدخلها التنافس ي 

بالجودة هو التريق الفعال  لتجعل الجودة هي العامل ألاساس ي في إستراتيجيهاا التنافسية. والارتقاء

 لتعظيم الحصة السوقية لتبلغ خمسة أضعاف حصة املنافسين.

دور قنوات التوزيع: يعتبر اختيار قنوات التوزيع من العوامل ألاساسية للوصول إلى القدرة التنافسية  -

سوق. وتظهر ويعتمد تحقيق املزايا التنافسية في ألاسواق جزئيا على إعادة العرض الناجح للمنتج في ال

أهمية التوزيع عند إثبات أنه عند التساوي في لبيئة التكنولوجية فإن التغتية الفعالة للسوق تكون أكثر 

في دراسة حول عوامل نجاح الصناعة اليابانية تؤكد على أن الشركات  أهمية للوصول إلى قدرة تنافسية.

 ن خالل اختيارها الجيد ملنافذ التوزيع.اليابانية كانت قادرة على اختراق جميع ألاسواق العاملية م

دور خدمات ما بعد البيع ومواعيد التسليم: أثبتت العديد من الدراسات أن دقة مواعيد التسليم  -

وتقديم خدمات ما بعد البيع بكفاءة  تعد من العوامل املؤثرة في الوصول إلى مركز متقدم في ألاسواق 

الصناعية عندما تكون املنتجات متقدمة تكنولوجيا فإن القدرة  املحلية والعاملية، كذلك بالنسبة لآلالت

 التنافسية تعتمد بصفة أساسية على دقة مواعيد التسليم.

 .في املؤسسة الاقتصادية إلاستراتيجيات التنافسية: الثالثاملطلب 

                                                           

  24، ص، مرجع سابقعتية صالح سلتان 1 
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العديد من املؤسسات البحث عن سبل ملعرفة قدراتاا التنافسية من خالل تصميم  تحاول 

ألجل ذلك تقوم كل مؤسسة بوضع  ،إستراتيجيات تساعدها على استغالل هذه القدرات بأكثر فعالية

إستراتيجية تنافسية معينة تساعدها على بناء وتحسين املزايا التنافسية باالعتماد على املوارد املتاحة ومن 

تدراكها، وهذا باملوازاة مع خالل تحديد نقاط القوة التي يتم الارتكاز علياا ونقاط الضعف التي يجب اس

تحليل الهاديدات والفرص املتاحة. في هذا الصدد قدم بورتر ثالث بدائل إستراتيجية عامة من أجل 

 وتتمثل هذه إلاستراتيجيات في ما يلي:مساعدة املؤسسة على تحديد موقعها ضمن الصناعة، 

 التكلفة ألاقل. إستراتيجيةالفرع ألاول: 

 خالل من التنافسية قدرتاا تحسين على وتعمل أرباحها زيادة إلى ديةالاقتصا املؤسسة تادف

 تدنية عملية وتتضمن السوق، في املتلوبة بالجودة منتوج وتقديم منافسياا من أقل تكلفة على الحصول 

 عليه. هي مما أقل جعلها التكاليف

 التكاليف تدنية مفهوم أوال:

 من الوحدة تكلفة في ودائمة حقيقية تخفيضات أناا على التكاليف لتدنية مفهوم إعتاء يمكن

 عن الوسائل البحث ثم ومن املتلوب، لالستخدام مواءمهاا على التأثير بدون  املقدمة الخدمات أو إلانتاج

 على تدل فهي وبذلك باا، املرتبتة التكاليف تدنية أجل من املنتجات تصميم بتحسين الخاصة والترق 

 على تحسب التي الظروف في تغير ذلك ويتتلب منه، أقل مستوى  إلى الحالي التكلفة مستوى  من الانتقال

 باستعمال يكون  ،أو أقل بتكلفة املنتوج نفس إنتاج من الاقتصادية للوحدة يمكن بحيث التكاليف أساسها

 في يستخدم عندما أو التكلفة، بنفس أكبر إنتاج تعتي أو أقل، بتكلفة العمليات نفس تؤدي جديدة آلة

 نظام تغيير طريق عن أو قبل، من املستخدمة املادة تكلفة من أقل تكلفة ذات جديدة خام مادة إلانتاج

 1.إلاضافي العمل وقت تكلفة بتخفيض أو الضائع الوقت على للقضاء كوسيلة العمل

 للسعر بالنسبة العمالء طلب مرونة درجة مراعاة مع تكاليفها تدنية على تعمل أن املؤسسة على

 شك بدون  أنام حيث املنافسين، فعل رد أيضا الاعتبار بعين ألاخذ و إلانتاج، عملية بعد تضعه الذي

 تعتمد التي املؤسسة على لذلك يستتيعون، ما بقدر تكاليفهم وتدنية منتجاتام جودة رفع على سيعملون 

 بالتوقيت التقيد املنتج، جودة على الحفاظ على تعمل أن التنافسية قدرتاا لتحسين تكاليفها تدنية على

 .الزبائن إرضاء قصد السوق  في السائد السعر مع متناسب السعر يكون  املنتج،وأن لتسليم املناسب

 التكاليف تدنية أهمية ثانيا:

                                                           

   38ص ،  1998طرابلس، املفتوحة، ألاول، الجامعة ، الجزءألاساسية املبادئ –التكاليف محاسبة السمراشني، هاشم عدنان 1 
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 قدرتاا تحسين ثم ومن أرباحها زيادة في الاقتصادية املؤسسة في التكاليف تدنية أهمية تكمن

املؤسسات  ونمو استمرارية في تساهم التي املؤشرات أهم يعد الربح هامش أن باعتبار التنافسية

 .الاقتصادية

 أو زيادة املبيعات، بزيادة تتحقق والتي الصناعية للمؤسسات ألاساس ي الهدف الربحية تعد كما

 بالنسبة أكبر ربحية تحقيق في كبيرة أهمية ذات التكاليف تدنية اعتبار ويمكن .التكاليف تدنية إلانتاجية، أو

 السوق  محدودية منافسين، عدة وجود مثل املبيعات زيادة تواجهها صعوبات وجود ظل في خاصة للمؤسسة،

 .ذلك تحقيق تتبع التي والتكاليف

 خاللها من يتم التي إنتاجية قدرات على املؤسسة توفر  ضرورة فتواجهنا إلانتاجية زيادة إلى اتجهنا إذا

 تدنية عملية تصبح لذلك جديدة، مالية استثمارات توفير يلزم وذلك جديدة إنتاجية ختوط إشنشاء

 .السابقة الصعوبات وجود دون  املؤسسة داخل تتبيقها يمكن التي العمليات من التكاليف

 لزيادة املؤسسة تختارها التي ألاساليب أهم من التكاليف تدنية عملية تعتبر ألاحيان من كثير في

 تتأثر أن دون  واملستمر الدائم وعملها املؤسسة جدية على تعتمد وبسيتة سلمية طريقة لكوناا وذلك ربحيهاا

 كزيادة املؤسسة ربحية من ترفع أن يمكن التي ألاخرى  العناصر عكس على السوق  بظروف كبيرة بدرجة

 لدى املتوفرة والتاقة السوق  بظروف كبيرة بدرجة تتأثر والتي املنتجات نوعية املنتجات، تحسين أسعار

 .املؤسسة

 في أهميهاا إبراز ويمكن تجسيدها على تعمل املؤسسة التي املهمة، ألامور  من تعتبر التكاليف تدنية إن

 الاقتصادية للمؤسسة متاحة إمكانيات من متوفر  هو ملا ألامثل كاالستخدام أغراض مجموعة تحقق كوناا

 الوصول  الاقتصادية، املؤسسة على الرقابة تحقيق في املساهمة مناسبة، مالية وفرات يحقق الذي وبالشكل

 ألامثل لالستثمار السبل أفضل وإيجاد الاقتصادية للمؤسسة التنافس ي املركز يعزز  الذي املستوى  إلى

 .1للمؤسسة واملتاحة املتوفرة )منتجة أيدي آالت، )مكائن، إلانتاجية للتاقات

 التكلفة ألاقل إستراتيجيةشروط تطبيق  ثالثا:

التكلفة ألاقل يجب توفر مجموعة من الشروط  إستراتيجيةمن أجل نجاح املؤسسة في تتبيق 

 :2أهمها ما يلي

                                                           
 ومشتقاته إلاسمنت مؤسسة حالة دراسة الاقتصادية التنافسية للمؤسسة القدرة لتعزيز هام كأسلوب التكاليف تدنيةإبراهيم،  براهمية1

  .106، ص 2011، الشلف،  جامعة حسيبة بن بوعليوإلاشنسانية،  للدراسات الاجتماعية ألاكاديميةمجلة ، بالشلف

 .116نبيل مرس ي خليل، مرجع سابق، ص 2 
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وجود طلب مرن على السلعة، أي أن تخفيض السعر بنسبة معينة يؤدي إلى زيادة التلب على  –

 السلعة أو الخدمة بنسبة تفوق شنسبة انخفاض السعر؛

 عدم وجود طرق كثيرة لتمييز املنتج؛ –

 لكل املشترين؛ بالنسبة وجود طريقة واحدة الستخدام السلعة –

محدودية تكاليف التبديل )تبديل منتج مؤسسة ما بمنتج مؤسسة أخرى( أو عدم وجودها بالنسبة  –

 للمسهالك. 

 املؤسسة تنافسية من أجل تعزيز التكاليف لتدنية العامة ألاساليب رابعا:

 آلاخر، يخدم مناا وكل ومتعددة، عديدة الاقتصادية املؤسسة في التكاليف تدنية أساليب إن

 : إلى التترق  يمكن ، ألاساليب هذه أهم من ولكن للمؤسسة، التنافسية القدرة تحسين في ويساهم

 العنصر على الاعتماد خالل من التنافسية إستراتجياتاا تحقيق على املؤسسة يساعد التعلم التعلم: أثر -1

 العمل تنظيم طرق  في الاستفادة من خبراته املكتسبة طريق عن وذلك التنافسية، قدرتاا لتحسين البشري 

 إما بواستهاا يتم التي إلاجراءات بكل يتعلق وهو وزيادة الجودة، التكلفة تخفيض إلى يؤدي مما وتنفيذه

 ألافراد تختار  الاقتصادية املؤسسة أن جديدة، حيث أخرى  أنماط تتوير أو حالية سلوكية أنماط تعديل

 منتج إنتاج عند الاقتصادية للمؤسسة يسمح كونه في التعلم أهمية للعمل، وتظهر واملستعدين املالئمين

 عند أنه أي ،1املنتج هذا من إلانتاج وتراكم تضاعف عند بنسبة معينة الوحدوية التكلفة في بتدنية جديد

في  العيوب تحديد أسباب خاللها من يتم ومهارات خبرات تكتسب املؤسسة مع الوقت منتج معين إنتاج

ألاكثر حداثة في إلانتاج، مع  املنافسين مع مقارنة منخفضة تكلفهاا وإيجاد الترق املالئمة لجعل املنتج،

 . تكلفة الوحدة تنخفض إلانتاج حجم زاد كلما إلاشارة إلى أنه

 زاد كلما تكلفته تقل فاملنتج  الحجم بتدنية التكاليف، اقتصاديات قانون  يسمح: الحجم اقتصاديات -2

 لوحدة الثابتة التكلفة يجعل ما وهذا إلانتاج، حجم على توزيعها يتم الثابتة التكاليف ألن وذلك الحجم

 هي الحجم الكبير اقتصاديات أن القول  يمكن ولذلك تقل عند تقسيمها على وحدات منتجة أكبر، املنتج

 كلما أو املصنع املشروع حجم زاد فكلما للكبر، إلانتاجية  نتيجة الوحدة أو املشروع علياا يحصل وفرات

 التي املؤسسة ولكن ،2بإنتاجها يقوم وحدة لكل بالنسبة إلانتاج تكاليف انخفاض على الحصول  من تمكن

 طاقته إلى باإلنتاج الوصول  غاية إلى السوقية الحصة زيادة إلى تسعى أن علياا التكاليف، تدنية على تعمل

                                                           
1 F, LEROY, Les stratégies d'entreprises, Dunod, paris, 2001, p 30. 

 ، ص1997عمان، ، والتوزيع للنشر زهران دار ، الصناعي التنظيم أساسيات النعيمي، محمد جمال التويل، أحمد أكرم الرحيم، عبد خالد 2 

270. 
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 بكل الانتفاع ضرورة الحجم وفرات من الاستفادة ويقتض ي الحجم وفرات تحقيق من أجل حتى القصوى 

 التكاليف منخفضة والشحن النقل وسائل وتوافر ألاسواق اتساع أن كما املصاشنع، أو  آلاالت هذه إمكانيات

 أن الاقتصادية للمؤسسة يمكن إلاطار هذا وفي الحجم، اقتصاديات من الاستفادة على املؤسسات تساعد

 في أكبر زيادة بادف وذلك املشتركة، مصلحهاما لتحقيق منافسة أخرى  اقتصادية مؤسسة مع تتحالف

 .1أقل بتكاليف الخام املواد هذه على والحصول  إلانتاج

 تتوير في العلمي البحث نتائج الستخدام الهادف املنظم الجهد هي التكنولوجيا إن: إلانتاج تكنولوجيا -3

 والتنظيمية إلادارية ألاشنشتة من الخدمات يشمل الذي الواسع باملعنى إلانتاجية، العمليات أداء أساليب

 في إلانتاج تكنولوجيا للمجتمع، ويساهم تفيد مفيدة أناا يفترض جديدة أساليب إلى التوصل بادف وذلك

 منهجية) ابتكارات أو )حديثة أجهزة(اختراعات شكل تأخذ وهي أدائام، وتحسين العاملين إنتاجية رفع

 ذلك تحقيق من تمكن إلانتاج،كما في أقل موارد اكبر باستثمار ومهام أعمال انجاز على كما تساهم ،)حديثة

 إلاشنسان قدرات توسيع في تساعد إلانتاج فتكنولوجيا وبذلك نوعية، أفضل إنتاج إلى وتؤدي أقصر زمن في

 .املؤسسة في إلانتاجية من وتزيد

 العملية كفاءة بتحسين تسمح ألناا املؤسسة، تكاليف بتدنية الكفيلة الوسائل أحد التكنولوجيا تعد

 جديدة تكنولوجيا جلب وراء من إن الهدف .تكاليفها تدنية من وتمكناا الاقتصادية املؤسسة في إلانتاجية

 آن في والاقتصادية الفنية الناحية من ألاداء يساعد على يحسن متميز فني أسلوب اكتساب هو لإلنتاج

 للوحدة بالنسبة التكلفة وانخفاض املخرجات كمية وفي املردودية في إيجابية نتائج عنه يترتب مما واحد،

 .2الواحدة

تلعب املنتجات دورا رئيسيا في توجيه مختلف أشنشتة املؤسسة، حيث تمثل نقتة  املنتج: تصميم -4

الارتكاز ألاساسية في توجيه كافة القرارات وتعظيم إلاشباع بالنسبة للمسهالكين، ومن ثم ضمان استمرارية 

 املؤسسة ونموها.  

شنعني بتصميم املنتج وضع الخصائص وألاشكال الخاصة بمنتج معين سلعة أو خدمة، في قالب يمكن  -5

 له وأصبحت املنتج بتصميم الاهتمام تزايد لقدو  .،3املؤسسة من تلبية احتياجات املسهالكين في السوق 

 فإن لذلك والفشل، النجاح بين وزبائناا قد تكون الحد الفاصل املنتجة املؤسسة بين خلق عالقة في أهميته

 بشأنه. تعارضها رغم واملسهالك، املنتج مصالح كال من تحقيق في يساعد للمنتج الجيد التصميم

                                                           

 106إبراهيم، مرجع سابق، ص براهمية 1 

 . 34ص ،  1994الجزائر، الجامعية، ديوان املتبوعات ،التكنولوجي إلابداع وتسيير اقتصاد ،أوكيل سعيد محمد 2 

 .175، ص 2001، الدار الجامعية ،إلاسكندرية، مصر،إدارة إلانتاج والعمليات مدخل النظمسونيا محمد البكري،  3 
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 تمارسها التي والعمليات ألاشنشتة من العديد إلى تحتاج املنتج تصميم عمليات إلى إلاشارة تجدر

 إلانتاج، التسويق، وظائف من كل في الجهود لتضافر الحاجة إلى نظرا املؤسسة، داخل مختلفة إدارات

 ختوط وتشغيل تصميم عن املسؤولة الهندسية إلادارة إلى باإلضافة واملحاسبة التمويل والتتوير، البحوث

 .1إبداعية وقدرات خبرات على الاعتماد ضرورة مع إلانتاج،

 بتتوير  مايلز لوراشنس قام عندما 1947 سنة إلى القيمة هندسة أسلوب ظهور  يرجع :القيمة هندسة -6

 محدد منهج وفق تحليلية دراسة وهو القيمية الهندسة أو القيمي بالتحليل عليه أطلق التقنيات من نظام

 التي الوظائف وتتبيق لتحديد خدمة أو منتج أو مشروع على التخصصات متعدد عمل فريق بواستة يجري 

 رفع أو أقل إجمالية وبتكلفة مغاير عنصر أو آخر بأسلوب املتلوبة الوظائف تلك تحقيق بغرض يؤدیاا

 تصميم عند التكاليف تدنية إلى تادف القيمة هندسة مجموعة أن القول  يمكن ذلك وعلى معا، باما أو ألاداء

 درجة زيادة على الدائم والعمل املنتج تنميط ألاجزاء، من عدد أقل إلى املنتج طريق تبسيط عن وذلك املنتج

 استخدام في ألامان درجة أجلها،تحسين من صمم التي بوظيفته القيام على املنتج قدرة التنميط، تحسين

 بالتغيرات كثيرا يتأثر ال منتج تصميم إلى التوصل وكذا وسهولهاا املنتج بصناعة القيام إمكانية تحسين املنتج،

 .2والتجميع إلانتاج عملية في

 

 ألاقل التكلفة إستراتيجيةألاخطاء الواجب تفاديها لنجاح  خامسا:

 : 3التكلفة ألاقل يجب التركيز على مجموعة من العوامل من أهمها إستراتيجيةلضمان نجاح 

التركيز على أشنشتة التصنيع، وإهمال تكاليف بعض ألاشنشتة ألاخرى مثل البيع، الخدمات، التتوير،  –

 التكنولوجيا؛

 كالصيانة؛إهمال ألاشنشتة الصغيرة أو غير املباشرة ، وكذا إهمال أشنشتة التموين –

 نقص استغالل الروابط خاصة مع املوردين،  وتلك املوجودة بين ألاشنشتة؛  –

 تخفيضات متناقضة في السعر، التفكير في الهامش وإهمال البحث عن وسائل جديدة؛ –

 تاديد التميز، وذلك إذا تم إلغاء املصادر التي تجعل املؤسسة فريدة في نظر املسهالك.   –

 التميز. ةإستراتيجيالفرع الثاني: 

                                                           

 . 107مرجع سابق، ص إبراهيم، براهمية 1 

 . 254ص النشر، تاريخ بدون  مصر، الجامعية، إلاسكندرية، الدار ،والعمليات إلانتاج إدارة ماض ي، توفيق محمد 2 
3 M.porter, L’avantage concurrentiel comment devancer ses concurents et maintenir son avance, Dunod, paris, 1999, 
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 الزبون  تجعل فريدة خصائص بمقدورها حيازة يكون  عندما منافسياا عن املؤسسة تتميز أن يمكن

 بمواصفات خدمة أو منتج تقديم على قادرة تكون  عندما يتم للتميز املؤسسة تحقيق أن يختار منتجاتاا، أي

 خالل من سواء محاكاته، يصعب مميزا شيئا تقدم املنظمة أن واملنافسين العمالء يدرك خاللها من مختلفة

 .العميل وإدراك تصور  على تستحوذ التي ألامور  من وغيرها التجارية العالمة أو التصميم أو  املواصفات

 التميز إستراتيجيةشروط تطبيق  أوال:

 :1التميز تعتمد على جملة من الشروط واملتمثلة في ما يلي إستراتيجيةإن نجاح تتبيق 

 التحكم أن حيث التفرد، عوامل تدعى عوامل إلى الاستناد يجب امليزة هذه بغرض حيازة عوامل التفرد: -1

 :2التميز، وتتمثل هذه العوامل في ميزة املؤسسة يكسب باملنافسين مقارنة العوامل هذه في الجيد

 املؤسسة تساعد كعوامل تعتبر شيوعا، والتي ألاكثر التقديرية إلاجراءات بين منالتقديرية:  إلاجراءات -أ

 نجد: التميز تحقيق على

 املعروضة؛ املنتجات وكفاءة خصائص -

 املقدمة للزبائن؛ الخدمات -

 إلاعالن(؛ نفقات )كمستوى  ما شنشاط كثافة -

 ما؛ لنشاط املسخرة إلانتاج عوامل جودة -

 .النشاط في املستخدمين وخبرة كفاءة -

 خالل من أو ألاشنشتة، بين املوجودة العالقات خالل من التفرد تحقيق للمؤسسة يمكن الروابط: -ب

املؤسسة، لذلك ومن أجل توجيه ألاداء نحو التميز  قبل من املستغلة التوزيع وقنوات املوردين مع العالقات

 يجب الاهتمام باذه الروابط واملتمثلة أساسا في:

 تنسيقا الرضا وتحقيق الزبائن احتياجات لتلبية يشترط ألاشنشتة املختلفة للمؤسسة، حيث بين الروابط -

 بيناا؛ املرتبتة فيما لألشنشتة جيدا

 املوردين من أجل ضمان الحصول على املوارد املتلوبة في ألاوقات املحددة؛ مع الروابط -

   التوزيع إليصال املنتج في الوقت وبالجودة الالزمين. قنوات مع الروابط -

                                                           

 .238، ص2003، دار الجامعة الجديدة للنشر، إلاسكندرية، إلادارة الاستراتيجية تكوين وتنفيذ إستراتيجيات التنافسنبيل محمد مرس ي،  1 

املنافسة  حول  الرابع الدولي امللتقى ،الاقتصادیة املؤسسة في التنافسیة امليزة نجاح وعوامل محددات هجيرة،  یخالش صوریة، معموري 2 

 . 7-6، ص2009نوفمبر  الشلف، جامعة العربیة، الدول  في املحروقات قتاع خارج الصناعیة للمؤسسات التنافسیة وإلاستراتیجیات
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 في لذلك وخالفا منافسياا، على شنشاطها مجال في السباقة لكوناا التميز ميزة املؤسسة تمتلك قد الرزنامة: -2

 السوق  إلى الدخول  عن التأخر بسبب الريادة املؤسسة تحقق أن يمكن القتاعات بعض في أو الحاالت بعض

 .حداثة أكثر تكنولوجيا استعمال لها فرصة يتيح مما

 .ألشنشتهاا املالئم املوضع اختيار أحسنت ما إذا التميز ميزة على املؤسسة تحوز  قد التموقع:  -3

 فالجودة جيدة، بصفة التعلم يمارس عندما معين، لنشاط التميز خاصية تنجم : قدالتعلم وآثاره  -4

 بالنسبةونفس الش يء  حيازتاا بشكل مستمر  ثم ومن تعلمها يمكن إلانتاجية العملية في مثال الثابتة

 .متواصل تميز إلى يؤدي بأن كفيل شامل بشكل امتالكه يتم الذي التعلم فإن ثم ومن للتكاليف،

 من كانت تمارس للقيمة منتجة جديدة أشنشتة ضم إلى املؤسسة تلجأ قد التفرد تحقيق بادف التكامل: -5

 التي تقوم باا الوحيدة لتصبح أحسن بشكل القيام باذه ألاشنشتة لها يتيح مما توزيع قنوات أو املوردين قبل

 للتقليد. قابلة غير تجعلها وقد

 ال ما وهو ومنفردة، وحيدة بتريقة ما شنشاط ممارسة إلى الكبير الحجم يؤدي أن من املمكن الحجم: -6

 على سلبا للنشاط الكبير الحجم يؤثر قد ألاحيان بعض وفي صغيرا، النشاط حجم كان إذا يمكن تحقيقه

 .التميز

 التميز إستراتيجيةألاخطاء الواجب تفاديها لنجاح  ثالثا:

 :1تفادي العديد من ألاختاء من بيناا على املؤسسة التميز يجب إستراتيجيةمن أجل نجاح تتبيق 

التميز املفرط الذي يتعدى حاجة الزبائن، فهو يجعلها هدفا سهال ملؤسسة تملك منتجا بجودة مناسبة  -

 وسعر أقل؛

 املبالغة في رفع السعر مما يقلل نتافسيهاا؛ -

 عدم القدرة على تحديد تكلفة التميز؛ -

 الشديد على املنتج أي الاهتمام بالناحية الفيزيائية فقط على حساب نواحي أخرى. التركيز  -

 في فعاال حافزا للمؤسسات يقدم القرار صنع وعمليات إلادارة ضمن البيئية الاعتبارات دمج إن

 خالل من ذلك ويتأتى املنافسة، املؤسسات من غيرها على به تتفوق  أن يمكن التميز من مستوى  اكتساب

 الاقتصادي. املؤسسة أداء على إلايجابية اشنعكاساته

 الفرع الثالث: إستراتيجية التركيز 

                                                           
1 M, porter, L’Avantage concurrentiel comment devancer ses concurents et maintenir son avance, op.cit , pp 199-200 
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على مجموعة  املؤسسة يز على اسهاداف جزء معين من السوق، وقد تركز كتقوم إستراتيجية التر 

 معينة من املسهالكين أو سوق جغرافي معين، وبالتالي تتمكن من تحقيق هدفها الاستراتيجي املحدود بنجاح

تتفرد عن  يجعل املؤسسة هذا التركيز  .وأفضل من املنافسين الذين يسهادفون سوق واسعة النتاق عالي

كاليف منخفضة قدر إلامكان مقارنة بجعل التأو  تقديم منتجات عالية الجودة،غيرها سواء من خالل 

 تقوم باسهاداف فئة معينة من الزبائن لهم احتياجات مختلفة عن آلاخرين.أو  باملنافسين،

 أوال: أسباب التوجه نحو إستراتيجية التركيز

 1تتمثل في ما يلي:إن اختيار املؤسسة إلستراتيجية التركيز يتوقف على عدة أسباب 

من تغتية جزء واسع من السوق، فتتجه إلى التركيز على جزء  ال تتمكنعند محدودية موارد املؤسسة  -

 ؛معين

 يعتبر فرصة على املؤسسة اغتنامها؛فعندما يكون القتاع السوقي غير مسهادف من طرف املنافسين،  -

املنتوج بترق مجموعات متنوعة من املسهالكين ممن لهم حاجات مختلفة أو يستخدمون وجود  -

 مختلفة؛

إن تفاوت قتاعات النشاط في الصناعة بشكل كبير من حيث الحجم ومعدل النمو والربحية يؤدي  -

 باملؤسسة إلى التركيز على جزء معين من أجل تغتيته بشكل أكثر كفاءة وفعالية؛

الجدد إن اشتداد حدة قوى التنافس الخمس )املوردون، العمالء، املنتجات البديلة، الوافدون  -

للصناعة، املنافسون الحاليون( يؤدي إلى تفاوت جاذبية بعض القتاعات فتختار املؤسسة ما يتناسب 

 وإمكاناتاا.

 محددات إستراتيجية التركيز ثانيا:

إن تحقيق قدرات تنافسية في ظل إستراتيجية التركيز يمكن أن يتم من خالل ثالث طرق أساسية 

 وهي:

 .املسهادف السوقي القتاع حاجات يشبع بحيث أفضل بشكل املنتج تميز  -

 .السوقي القتاع لهذا املقدم للمنتج أقل تكاليف  -

 .معا ألاقل والتكلفة التمييز  -
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 يتم ألاولى التريقة ظل ففي .طريقة لكل املناسبة املداخل استخدام يتم التريقتين من ألي بالنسبة

 التريقة ظل في أما التكلفة، قيادة إستراتيجية ظل في التكلفة لتخفيض املتبعة املداخل أنواع نفس استخدام

 .الواسع للسوق  املنتج تمييز  إستراتيجية ظل في املنتج لتمييز املتبعة املداخل أنواع استخدام فيتم الثانية

 مزايا إستراتيجية التركيز ثالثا:

القدرات التنافسية للمؤسسة، من تسمح إستراتيجية التركيز بتحقيق عدة مزايا من شأناا تحسين 

 1بين أهم هذه املزايا نجد مايلي:

إن اسهاداف جزء معين من السوق يجعل املؤسسات التي تتبنى إستراتيجية التركيز قادرة على املحافظة  -

 على أرباحها، حتى ولو كانت الصناعة تبدو غير جذابة على نتاق راسع؛

التركيز يجعل املؤسسة قادرة على إشنشاء درع حماية في السوق، فهي تقوم بخدمة  إن تبني إستراتيجية -

فئة معينة مقابل مؤسسات ذات ختوط إنتاج أوسع وأكبر. هذا ما يجعل املؤسسة أقل تعرضا للتغيرات 

 الكبيرة في بيئهاا الصناعية التنافسية؛

املضيفة للقيمة، على أن تساهم في  تمكن إستراتيجية التركيز من الحصول على مصادر أخرى لألشنشتة -

 .تحسين وضع التكاليف أو التمايز

  إستراتيجية التركيز  رابعا: عيوب

إن تعدد املزايا التي تحققها إستراتيجية التركيز ال يمنع وجود العديد من املساوئ التي قد تعود عل 

 2املؤسسة وأراحها ومكانهاا التنافسية، من بين هذه املساوئ نجد ما يلي:

إن التحول التدريجي لفئة العمالء املسهادفة نحو السوق ألاوسع، يؤدي إلى انخفاض الحصة السوقية   -

 للمؤسسة؛

من الصعب ضمان والء الزبائن ملنتجات املؤسسة، خاصة في حالة عدم إدراكهم جيدا لخصائص  -

 السلعة أو الخدمة املقدمة إليام؛

 على نفس أجزاء القتاع؛ ظهور مؤسسات جدیدة تتبع نفس إلاستراتیجیة -

تغير تفضيالت الفئة املسهادفة والتي تشكل درع أمان للمؤسسة في حالة تتوير املؤسسات  إحتمال -

في  لبورتر  للتنافس العامةويمكن تلخيص إلاستراتيجيات  بيرة املنافسة ملبتكرات تكنولوجية جديدة.الك

 الشكل املوالي:
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 العامة للتنافس : إلاستراتيجيات(02)رقم جدول 

 امليزة التنافسية                 

 نتاق التنافس  
 تميز تكلفة أقل

 إستراتيجية التميز إستراتيجية القيادة بالتكلفة كل القتاع

 إستراتيجية التركيز جزء من القتاع

Source: Michael Porter, Choix Stratégiques Et Concurrence, Edition Economica, Paris, 1982, P 42. 

 كإستراتيجية بيئية تنافسية في املؤسسة الصناعية إلانتاج ألانظف املبحث الثاني:

 هذه ألاخيرة نجد لذلك املنشأة ونجاح استمرارية مدى تحديد في هاًما عامال التنافسية القدرة تعد

املنافسين،  على والتفوق  التميز لها تتيح تنافسية ميزات إيجاد على بالعمل التنافسية اتهقدر تعزيز إلى تسعى

تنافسية تساعد على اغتنام الفرص املتاحة في السوق وتتماش ى مع  إستراتيجيات وذلك من خالل إتباع

 .ومن بين هذه الفرص نجد التوجه البيئي للمنشأة .إمكانياتاا

 املطلب ألاول: إلاستراتيجيات البيئية التنافسية في املؤسسة الصناعية

في املاض ي كانت النظرية السائدة تنص على أن هناك عالقة تضارب بين الاقتصاد والبيئة، وفي 

ينادي بضرورة دمج الاهتمامات البيئية التنمية املستدامة لأواخر الثمانينات من القرن املاض ي ظهر مفهوم 

بعدها الاقتصادي  باألشنشتة الاقتصادية. إن الاعتقاد بأن التوجه البيئي للمؤسسة سيكون على حساب

 يعد في خدمة التنافسية.يعد اعتقادا خاطئا، ألن إدراج البعد البيئي ضمن إستراتيجية املنشأة 

 في املؤسسة الصناعية الفرع ألاول: إلاستراتيجيات البيئية

تصمم إليجاد فرص النجاح الاقتصادي طويل ألامد  إلاستراتيجيات البيئية هي إستراتيجيات

واملنسجم مع حماية البيئة، وهي ال تادف فقط إلى تحقيق الربح وإنما العمل على تجنب الضرر وألاذى 

املمكن وقوعه في النظام البيئي، وبالتالي فهي تادف لتقديم الفوائد التنافسية املتعلقة بتحقيق تدنية 

وذلك في إطار توجه املؤسسة في حماية البيئة،  1وق أو تنويعه، أو كلياما  معاالتكاليف، أو اختالف الس

  التقليدية. Porterفهي إذن تتناسب وإستراتيجيات بورتر

إذن فاإلستراتيجية البيئية تتناسب بشكل واضح مع القيادة التقليدية بالتكلفة والفوائد 

 2قبل بورتر التنافسية الختالف السوق واملحددة من 

                                                           

 11رعد حسن الصرن،مرجع سابق، ص  1 
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حسب مايكل بورتر تؤدي القوانين البيئية الصحيحة والصارمة والاستثمارات الخضراء إلى تحسين 

القدرة التنافسية للمؤسسات، وكذلك الدول التي تكون قوانين البيئية أكثر صرامة، والواقع أن الحد من 

زيادة إلانتاجية، وهو  التلوث يميل إلى تحفيز الابتكار لخفض كمية املواد والتاقة املستخدمة، وبالتالي

إحراز تقدم  مدخل لتحقيق التتور التكنولوجي وتحسين فعالية العمليات إلانتاجية وتقليل النفايات مع 

 1تقني عالي.

إن الاستراتيجيات البيئية التي تحاول الدمج بين حماية البيئة واكتساب مزايا تنافسية يمكن أن 

 :2د التنافسية التقليدية لها وهمابنوعين أساسيين بناءا على الفوائ نحددها 

 أوال: استراتيجيات مقادة بالسوق 

يمكن أن تتمتع املؤسسة في ظل هذه إلاستراتيجية بمزايا تنافسية، تميزها عن منافسياا وذلك  

 عن طريق إحدى الفرص التالية:

  .إعادة تصميم املنتجات بحيث تكون حساسة بيئيا، أو تتوير سلع جديدة حساسة بيئيا -

 .لدخول إلى أسواق جديدة حساسة بيئياا -

  .إعادة تصميم غالف املنتجات حتى يكون صديقا للبيئة -

 .التكامل بين الجهود البيئية وشنشاطات التسويق -

 استراتيجيات مقادة بالعمليات ثانيا:

من خالل تخفيض التكاليف، وذلك عن طريق التحسين في العمليات  تتبق هذه إلاستراتيجية

إلانتاجية للمؤسسة مما يساهم في توفير التاقة، وترشيد استعمال املوارد، وتخفيض التلوث والنفايات، 

 وتشتمل على مايلي:

 اه؛تحسين الرقابة على التلوث وتنظيم وترتيب إلاهدار والنفايات، باإلضافة إلى نظم معالجة املي -

 ؛)استعمال املوارد التي يعاد إنتاجها من مصادر داخلية وخارجية )إعادة التدوير -

 إعادة تصميم عمليات إلانتاج حتى تكون أقل تلوثا، وأكثر كفاءة في استعمال املورد والتاقة؛ -

 استعمال مصادر التاقة املتجددة في عمليات إلانتاج. -

 اتيجيات البيئية أسباب التوجه نحو تبني إلاستر : الثانيالفرع 

                                                           
1 Olivier Boiral, concilier environnement et compétitivité : ou la quête de l’éco-efficience , Revue française de gestion, 

2005/5N° , p164. 
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يعد التوجه البيئي للمؤسسات أمرا حتميا خاصة وأن البيئة في ظل التتورات الحاصلة أصبحت 

مركزا للتنافس الدولي واملحلي، وتجاهل الجانب البيئي ال يمثل فقط عدم اقتناص للفرص املتاحة بل يعد 

على استمراريهاا، وذلك بسبب اللوائح والتشريعات التي تنص على ضرورة إدراج هذا البعد  تاديدا كبيرا

ضمن إلاستراتيجية الحالية واملستقبلية للمنشآت. وانتالقا من ذلك يمكن تحديد ألاسباب التي تكمن 

 1وراء تبني إلاستراتيجية البيئية في ما يلي: 

ضح اليوم أن البيئة تمثل بعدا من أبعاد ألاداء إلاستراتيجي من الواكسب امليزة التنافسية البيئية:  -1

 التنافسية القائمة على البيئة تظهر قوتاا في ما يلي: امليزة للشركات، مثلها مثل التكلفة والجودة، وأن

تميز املنتج البيئي: تقوم املنشآت بإدخال تعديالت على منتجاتاا لتكون أكثر مراعاة للبيئة وذات آثار  -أ

بية أقل، بتريقة تتفوق باا على منافسياا في املنتجات املماثلة، وفي املقابل يمكناا فرض عالوة في السعر سل

جراء هذا التميز الذي يلقى قبوال واسعا في السوق. وقد يؤدي هذا التميز إلى ظهور أسواق جديدة خاصة 

 باذه املنتجات.

أساسية، تتمثل في أن تحدد املنشأة زبائناا الذين  يتوقف نجاح تميز املنتج البيئي على توفر ثالث شروط

يرغبون في دفع ما هو أكثر من أجل املنتج البيئي بشكل دقيق، و أن يكون املنتج البيئي ذو منافع بيئية 

بشكل موثوق، وأن تكون الشركة قادرة على حماية نفسها من املقلدين لفترة طويلة شنسبيا من أجل 

  2ستثماراتاا.تحقيق ألارباح املالئمة ال 

الشريحة السوقية: يمثل الزبائن الخضر اليوم في العديد من الدول  شريحة سوقية جديدة لها  -ب

خصائصها ومتالباا البيئية التي يمكن تجسيدها في نوع معين من املنتجات تتمثل في املنتجات ألانظف 

لتركيز لالستجابة لحاجات هذه والودية بيئيا، في هذه الحالة يمكن للمنشآت أن تتبنى إستراتيجية ا

 الشريحة.

امليزة املستدامة: حيث أصبحت الشركات تتور من قدراتاا القائمة على املوارد ألاكثر استدامة مثل  -ج

استخدام مصادر التاقة املتجددة كالتاقة الشمسية وطاقة الرياح بدال من املصادر الناضبة كالنفط 

ميزة تنافسية قائمة على البيئة ال بد من وجود نمط جديد من املنشآت التي تتميز  ولكسب والفحم.

 بالقدرات البيئية.

                                                           
1 Pratima, Bansal, business strategy and the environment, Butterworth-Heinemann, 1997,  p173-194 
2 Forest, L.Reinhardt, Environmental Differentiation Product, California Management Review, vol 40, No 4 summer 1998, 

pp43-73 
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إن البيئة ال تقدم للمنشأة فرصا لكسب ميزة تنافسية بل تفرض تجنب عدم امليزة التنافسية:  -2

م من خالل ثالث تاديدات قد تحرم الشركة من كسب ميزة تنافسية مقارنة بمنافسياا وهذا يمكن أن يت

 طرق:

إذا كانت املنشأة ال تستجيب للفرص البيئية على عكس منافسياا فإناا تخاطر بامليزة التنافسية التي  -أ

تتمتع باا، لذلك علياا أن تستجيب بسرعة للتغير الحاصل في حاجات ورغبات الزبائن من أجل الحفاظ 

 على حصهاا السوقية.

بات البيئة يعد مخاطرة كبيرة بخسارة دعم ألاطراف ذات املصلحة، إن عدم الاستجابة بسرعة ملتتل -ب

فذلك سيؤدي بالزبائن إلى عدم شراء املنتج، وبالعاملين إلى عدم تقديم ألافضل وبحملة ألاسهم إلى 

 1التنازل عناا.

( قد يقودها إلى املساءلة ISO14000إن عدم التزام الشركة باللوائح واملعايير القياسية الدولية البيئية ) -ج

 القانونية مع خسارة فرصة الدخول إلى ألاسواق الخارجية.    

وذلك من خالل الاستجابة ألافضل للقضايا البيئية بالتوفيق بين الربح الذي تسعى العمل بمسؤولية:  -3

تياا صورة املنشأة إلى تحقيقه واختيار التريقة الصحيحة لذلك، وهذا سيكون سمعة جيدة للشركة ويع

مسؤولية طوعية للمنشأة –ذهنية مميزة على املدى التويل. إن العمل بمسؤولية يرتبط بمواطنة املنشأة 

والتي ترتبط بااللتزام بالصحة والسالمة  -حيث تساهم في تعزيز موارد املجتمع وتحسين نوعية الحياة فيه

 العامة والقضايا البيئية العامة في املجتمع. 

تيجية بيئية خضراء يستوجب تخضير النموذج إلاداري ككل ، وفي ما يلي اخترنا إن تبني إسترا

( والذي يقوم على سبعة أبعاد أساسية ال seven Sنمودج ماكنزي أو كما يعرف بنموذج ألاسات السبعة ) 

هم والشكل املوالي يوضح كيفية جعل هذه ألابعاد تتالءم والبيئة وتسايمكن ألي منشأة أن تستغني عناا. 

 في حمايهاا وتجديدها كنموذج مقترح لتخضير املنشأة:

 

 

 

 

 

                                                           
1 Pratima, Bansal, op cit, p184 
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 الشركة: ألابعاد ألاساسية لتخضير (19)شكل رقم

 
، التبعة ألاولى، مؤسسة الوراق للنشر املسؤولية البيئة في منظمات ألاعمال الحديثة: نجم عبود نجم، املصدر

 179، ص2012والتوزيع، عمان، ألاردن، 

 1:ما يلي إلىيمكن تقسيم هذه ألابعاد 

التي تتمثل في التوجه نحو فرص التسويق البيئي، والتعاون لحل  إلاستراتيجيةثالث أبعاد صلبة وهي  - 

املشكالت البيئية ومسهادفات ألاداء البيئي، أما الهيكل فيضم التسويق البيئي والتمويالت إلادارية، مع 

 ألانظمة فهاتم باألداء البيئي املرتبط بأنظمة الاهتمام بمتتلبات الارتباط الجديد ألاقل بيروقراطية، أما 

 التقييم والتحفيز، وألانظمة البيئية وأنظمة املعلومات والاستثمار الجديد ومعايير التقييم. 

أربع أبعاد لينة ويتمثل البعد ألاول في ألاهداف العليا املتضمنة للرسالة الخضراء الجديدة، والاستدامة  -

تركيز على الاتصاالت الداخلية  بدال من النمو ألاقص ى، والبعد الثاشني يشمل املالك وألافراد من خالل ال

ألاسلوب والذي يشمل أما الثالث فيضم  الخضراء، مبادالت الوعي البيئي، التركيز على رفاه العمال،

الواقعية الجديدة، ألاخضر الجيد، اسهاالك أقل، انفتاح متزايد، وإشنساشني  أكثر، وفي ألاخير املهارات إلادارة 

 . لوجيا الخضراء والاتصاالت البيئيةالخضراء والتدريب البيئي، والتكنو 

 في املؤسسة الصناعية إلاستراتيجيات البيئية التنافسية مفهوم :الثالث الفرع

                                                           

 180مرجع سابق، ص املسؤولية البيئة في منظمات ألاعمال الحديثة، نجم عبود نجم،  1 

األهداف 
العليا

االسرتاتيجية

اهليكل

املهارات

األسلوب
املالك

األنظمة
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يمكن اعتبار تحسين الاستفادة من املوارد من بين الاستثمارات البيئية للمؤسسة الصناعية، 

أو إنتاج منتجات ذات عالمات بيئية يمكن أن يكون من أفضل  ISO 14001فالحصول على شهادة 

وفي ما يلي تصنيف لالستراتيجيات البيئية التنافسية والتي تساعد  الوسائل للسعي نحو ميزة تنافسية.

املنشآت على تحسين العوائد الاقتصادية ذات الصلة باالستثمارات البيئية وتحويل هذه الاستثمارات إلى 

 التنافسية.مصادر للميزة 

 : إلاستراتيجيات البيئية التنافسية(20)شكل رقم

  
  

 

 

 

 

Source: Renato J . Orsato, Competitive Environmental Strategies : When Does it Pay to be Green ?, 

California Management Review Vol.48, No.2, winter 2006, p131 

  1:تتمثل هذه إلاستراتيجيات بالتفصيل في ما يليو 

 الكفاءة البيئية إستراتيجية أوال:

إلانتاجية هي العنصر ألاساس ي للشركات على أن  التأكيد porterأعاد بورتر  1990في سنة  

للحصول على القدرة التنافسية، وينبغي على املنظمات أن تكون قادرة على تحويل التكاليف إلى أرباح عن 

  porterتنظيمية أكثر كفاءة. كما أكد بورتر أساليب، مما يؤدي إلى لالبتكارطريق تحديد فرص غير ظاهرة 

أن الشركات يجب أن تعزز إنتاجية املوارد من خالل التوفير في  clas van der lindeوكالس فان ليند 

                                                           
1 Renato J . Orsato, op.cit, 132-137 

:4اإلسرتاتيجية 
قيادة التكلفة البيئية

:1اإلسرتاتيجية 
الكفاءة البيئية

:3اإلتراتيجية 
العالمة التجارية البيئية

:2اإلسرتاتيجية 
(ما وراء االلتزام)الطوعية 

يةالعمليات التنظيم  السلع واخلدمات 

يزمالت  

 تدنية التكاليف

 التنافسية القدرة

 تركيز التنافسية
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املوارد، الزيادة في نتائج العملية، تحسين الاستفادة من املنتجات الثانوية، فالنفايات تنتج أساسا من عدم 

الكفاءة في استخدام املوارد. من وجهة نظرهم فإن الشركات تحتاج فقط للعثور على الفرص الخفية 

 .ستفادة من الاستثمارات البيئية وفي نااية املتاف تحويل هذه الاستثمارات إلى مصادر للميزة التنافسيةلال 

في القضايا املتعلقة بإنتاجية املوارد من املنظور  في نااية التسعينات بحث مجموعة من املؤلفين

بيئية، وعناصر أخرى، قد التقني، وأظهروا أن استخدام التصميم الصديق للبيئة، وتدابير الكفاءة ال

اهم في شنشوء نظام اقتصادي جديد. وأكد املؤلفون وجهة نظرهم من خالل تقديم أمثلة عن الشركات يس

التي يتم فياا زيادة إنتاجية املوارد التبيعية من خالل الانتقال إلى نماذج مستوحاة من البعد البيئي والتي 

يعي، وهذا التوجه يجعل املنظمات أكثر استيعابا للتكاليف تساهم في إعادة الاستثمار في رأس املال التب

 البيئية.

من خالل الشكل السابق نالحظ أن الشركات التي تحتاج إلى تخفيض التكاليف وألاثر البيئي 

. وعموما تركز الشركات على هذه الكفاءة البيئية إستراتيجيةبصورة متزامنة، يجب أن تركز على 

من أجل تتوير قدراتاا وكذا الرفع املستمر في إنتاجية العمليات  -الكفاءة البيئية -             إلاستراتيجية 

  التنظيمية واملتزامنة مع التخفيض في ألاثر البيئي. 

 )ما وراء الالتزام( الطوعية إستراتيجية املبادرة ثانيا:

الشركات ال تريد فقط الرفع من كفاءة العمليات لكناا تريد من العمالء والجمهور العام أن  بعض 

ُيــــــقــِرَّ بجهودها. فهي مثال على استعداد إلنفاق املال على شهادة نظام إلادارة البيئية، والاستثمارات غير 

 ه الجهود.املربحة لتحسين البيئة، كما أناا على استعداد للدفع من أجل شنشر هذ

، امليثاق العالمي، مبادرة تقديم التقارير العاملية، يمكن CERESمبادئ إن اعتماد مختتات مثل 

فصورة الشركة مثال  ،ميز الشركات عن منافسياا وذلك راجع للنتائج إلايجابية التي يمكن أن تحققهايأن 

 يمكن أن تحسن من نظرة الرأي العام نتيجة املمارسات إلايجابية التي تقوم باا. 

اتجهت كل من شركة  1999ففي سنة  اتجهت مجموعة من الشركات إلى أبعد من التوجه البيئي

من أجل  ISO14001موردیاا بالحصول على شهادة الـ  نحو إلزام تويوتا، جنرال موتورز، وشركة فورد

 2002استمرارية التعامل معها. وكان الحصول على هذه الشهادة ميزة في بادئ ألامر، لكن مع حلول سنة 

 أصبحت مجرد ترخيص للعمل في هذه الصناعة.

                                                           
 Amory Lovings ; Hunter Lovins ; Paul Hawken . 
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صورة الشركة مما إن أشنشتة الشركات التي تتجاوز الالتزام قد تعود بتأثيرات غير مباشرة على 

بالتخلص من نفاياتاا في البحار أدى إلى خلق مشكلة كبيرة مع ركة شل يؤثر على سلوك املسهالك، فقرار ش

دعاة حماية البيئة من جهة واملسهالك من جهة أخرى، حيث اتجه هذا ألاخير إلى مقاطعة منتجاتاا مما 

 جعلها تغير من وجههاا البيئية، حيث انتهجت إستراتيجية تعتمد على معايير طوعية للتميز البيئي.

القول أنه من الضروري أن يكون سلوك املسهالك حساسا اتجاه املسائل البيئية مما  إذن يمكن  

 يساهم في توجيه العمليات إلانتاجية في الشركات.

 العالمة التجارية البيئيةإستراتيجية التركيز على  ثالثا:

ألاكثر وضوحا في  إن التميز في السوق على أساس الخصائص البيئية للمنتجات يعد إلاستراتيجية

مكانة سوقية،  تعتيإلاستراتيجيات املوضحة في الشكل السابق، فالتوجهات البيئية للمنتجات والخدمات 

 وفرصة على الشركات اكتشافها واقتناصها.

تعد السويد من الدول التي تتميز بارتفاع الوعي البيئي للمسهالكين بشكل كبير، لذلك اتجهت 

للمواد الغذائية واملنتجات املحلية بوضع طريقة مبتكرة لتمييز مجموعة من  إحدى أكبر متاجر التجزئة

املنتجات البيئية مما ساهم في إيصال صورة عن املسؤولية البيئية للمنتجات املحلية من املواد الغذائية 

 3,3مما ساهم في ارتفاع مبيعاتاا من حوالي  (2004منتج سنة  309إلى  1991منتج سنة  20ارتفعت من )

 .2004مليون دوالر سنة  44إلى حوالي  1991مليون دوالر سنة 

بشكل عام يمكن القول بأن الشركة تميز نفسها عن منافسياا عندما تقدم شيئا فريدا من نوعه 

يزة تنافسية من وذو قيمة للمشتري ويتعدى مجرد الانخفاض في ألاسعار. والشركات التي تنوي خلق م

 استراتيجيات تقوم على ضرورة وجود عالمة تجارية بيئية علياا مراعاة ثالث مستلزمات أساسية:

يجب على املسهالكين أن يكونوا على استعداد لدفع تكاليف التميز، فاملسهالك بحاجة بأن يعرف  -

رجم الفوائد عادةالفائدة من شراء هذه السلعة
َ
ت
ُ
إلى وفرات في التكاليف، أداء  . ففي ألاسواق الصناعية ت

 أفضل للمنتج، خفض تكلفة إدارة املخاطر؛

، وأن يكون ما تم إلافصاح عنه من يجب أن تتاح للمسهالك معلومات موثوقة عن ألاداء البيئي للمنتج -

 ؛خصائص بيئية للمنتج متابق ملا هو موجود فعليا في املنتج 

 .، وتكرارها ال يكون بسهولةملنافسينيجب أن يكون تقليد هذه امليزة صعبا من قبل ا -

 قيادة التكلفة البيئيةإستراتيجية  رابعا:

، لكن إن تحقيق تخفيض سعر املنتجات الخضراء قد يكون الحل املنتقي للعديد من الشركات

 التوجه نحو حماية البيئة يؤدي إلى تحمل املنشآت لتكاليف إضافية تسمى بالتكاليف البيئية.
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إذن فالتكاليف البيئية هي تكاليف إلاجراءات املتخذة إلدارة آلاثار البيئية التي تترتب عن شنشاط 

املنشأة، كتكاليف تجنب النفايات أو التخلص مناا، تكاليف ألابحاث التي تادف إلى خلق أو تتوير منتجات 

فرض على املؤسسات نتيجة مخالفهاا لق
ُ
 1وانين املحافظة على البيئة.صديقة للبيئة، وكذا الغرامات التي ت

 ضروريا نذكر مناا:
ً
 2وهناك العديد من ألاسباب التي تجعل من التركيز على التكاليف البيئية أمرا

ثير من التكاليف البيئية التي يمكن تخفيضها أو حتى تجنباا ناائيا، كوناا ال توفر أي قيمة هناك الك -

 دورة؛مضافة للمنتجات مثل تكاليف املواد الخام امله

اكتشفت العديد من الشركات أن التكاليف البيئية يمكن تعويضها عبر خلق إلايرادات، وذلك من لقد  -

 خالل بيع النفايات لصناعات أخرى، أو بيع رخص التلوث، أو الترخيص لتكنولوجيات نظيفة.

 أن هذه التكاليف قد تكون غير ظاهرة ومدمجة ضمنيا ضمن التكاليف العامة؛ -

للتكاليف البيئية تؤدي إلى تحسين ألاداء البيئي للمنشأة، إضافة إلى آلاثار إلايجابية إن إلادارة املثلى  -

 على صحة إلاشنسان واملجتمع ككل، مما يؤدي إلى نجاح وتتور املنشأة؛

إن إعادة النظر في نظم التشغيل القائمة وفهم التكاليف البيئية يساعد املنشأة على توفير معلومات  -

 دق حول هذه التكاليف، وتسعير منتجاتاا، ومن ثم تصميم منتجات بيئية وتحقق ربح أفضل؛أ

 تحقيق ميزة تنافسية للشركة من خالل الترويج ملنتجات ذات مواصفات بيئية أفضل؛ -

يساعد فهم التكاليف البيئية في دعم نظام إلادارة البيئية التي تسعى الكثير من الشركات إلى تتويره  -

 .ISO14001في ظل منظمة التجارة العاملية، وكونه وسيلة للحصول على شهادة ألهميته 

على الرغم من أن التوجه البيئي للشركات سيحملها تكاليف إضافية مقارنة باملنافسين اللذين 

يكون اهتمامهم بالبيئة أقل خاصة إذا كان التنافس دولي واللوائح البيئية تكون مختلفة الحدة بين 

تكون هي السبيل ألامثل لترشيد وتقليص هذه التكاليف  ن القيادة املثلى للتكاليف البيئية البلدين، فإ

في السعر مقابل التميز البيئي، وجعل عبئاا أقل على السعر بتريقة تجعل املسهالك قادرا على دفع الفرق 

       خاصة وأن العمالء في متالبة دائمة باللوائح البيئية.

 مزايا تطبيق إستراتيجية إلانتاج ألانظف في املؤسسة الاقتصادية: الثانياملطلب 

                                                           

 272، ص2004، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، نظرية املحاسبةيوسف محمد جربوع، 1 
2 An Introduction to Environmental Accounting As A Business Management Tool: Key Concepts And Terms ; Unated States 

Environmental Protection Agency; 1995; P1-2 

https://archive.epa.gov/p2/archive/web/pdf/busmgt.pdf 06/10/2017 

https://archive.epa.gov/p2/archive/web/pdf/busmgt.pdf
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جعلت مبادئ وقيم الرأسمالية املؤسسات تتسابق نحو استغالل املوارد البيئية بتريقة تؤدي إلى 

كسب ميزة تنافسية، دون إبداء أي اهتمام باألضرار التي قد تصيب البيئة نتيجة هذا الاستغالل والذي 

نية وإلاجحاف في حق البيئة. فاملنافسة يمكن أن تكون على حساب املوارد البيئية يتصف بعدم العقال 

 تحقيق الثروة املادية.و وسالمة ألارض فقط من أجل الرفاه 

هذا ال يعني أن املنافسة تكون دائما على حساب البيئة فهناك مفهوم جديد للمنافسة تبلور مع 

فسة الخضراء أو البيئية فهي تحث املنافسين على استخدام ظهور مفهوم التنمية املستدامة ويعرف باملنا

يَّ طرق وتكنولوجيات ومنتجات تكون صديقة للبيئة، وذلك من خالل تصميم منتجات وِ  بيئيا، ة ــــّدِ

واستخدام تكنولوجيات إلانتاج ألانظف، والتحكم في التلوث، وغيرها من املمارسات التي تكون في صالح 

 البيئة.

املنافسة في خدمة البيئة يجب تختي الضغوط التنافسية التي تخلق عقبات أمام من أجل جعل 

 : 1تبني البعد البيئي على مستوى املنشأة، ومن بين هذه العقبات نجد

 تحمل تكاليف بيئية إضافية شأناا شأن التكاليف ألاخرى الخاصة بعوامل إلانتاج؛ -

إن أخد الشركة ببرامج التكاليف البيئية دون منافسياا سيادد ميزتاا التنافسية إزاء الشركات ألاخرى،  -

 ألناا ستتحمل تكاليف إضافية ال يتحملها املنافسين؛

إن التنافس العالمي في ظل العوملة سيؤثر سلبا على القدرة التنافسية للشركة في حالة كون اللوائح  -

 الدولة ألام أشد مناا في الدول ألاخرى.ي فوالضوابط البيئية 

إن الاهتمام بالبعد البيئي إلى جانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي سيؤدي إلى الرفع من القدرة 

الاقتصاد في املوارد والتاقة، التقليل من تكلفة معالجة  من خالل التنافسية للمؤسسة الاقتصادية

 في تحسين سمعة املؤسسة، ويحسن إنتاجيهاا. النفايات وتكلفة التخلص مناا، كما يساهم

 رفع إلانتاجية وتخفيض التكاليف :الفرع ألاول 

يرى متخذي القرار أن توجه للمؤسسة نحو تتبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظف واملتمثل في تغيير 

يؤدي إال التكنولوجيا واملواد املستخدمة وإتباع أساليب وقائية واستخدام التاقة املتجددة وغيرها، 

الزيادة في التكاليف وبالتالي تاديد املركز التنافس ي للمؤسسة، وهذه النظرة تعد من ألاسباب الرئيسية 

لذا تجدر إلاشارة إلى أن تبني  -إستراتيجية إلانتاج ألانظف-لتجنب املؤسسات ملثل هذه الاستراتيجيات 

                                                           

 65مرجع سابق، ص ،املسؤولية البيئية ملنظمات ألاعمال  نجم عبود نجم،1 
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بيئية بشكل عام تساهم في الرفع من إستراتيجية إلانتاج ألانظف بشكل خاص وإتباع نظم إلادارة ال

 1إلانتاجية وتخفض من التكاليف، فتتجلى مظاهر رفع إلانتاجية من خالل:

 التاقة؛ هدر وتقليل املوارد استخدام ترشيد -

 إلانتاج؛ في املعيب شنسبة تقليل -

 الكفاءات؛ وانتقاء التدريبية البرامج بفضل العاملين أداء كفاءة زيادة -

 ألابنية أن إلى مؤخرا الدراسات بعض أشارت إذ بيئيا، مناسبا العمل محيط بجعل العاملين إنتاجية زيادة -

 ؛15 %إلى العاملين إنتاجية من تزيد أن يمكن بيئيا املناسبة

 :فتتحقق من خالل التكاليف في أما الوفورات

 .ألاخرى  واملوارد التاقة اسهاالك التخفيض في -

 .التخلص مناا خفض نفقات وبالتالي وتدويرها استخدامها وإعادة خفض النفايات -

 املخلفات؛ بيع من املتأتية العوائد -

 .والتاقة ألاولية املادة مدخالت من إلاقالل نتيجة والتخزين النقل خفض أعباء -

والذي  للنشاط البيئية آلاثار من التقليل نظير التلوث بسبب املفروضة والجزاءات املالية انخفاض ألاعباء-

 .البيئية ألاضرار عن والتعويضات التأمين انخفاض مصاريف إلى بدوره يقود

 :2مناا عديدة مجاالت في مالية وفورات إضافة إلى ما سبق فإن تبني الجانب البيئي يساهم في تحقيق

 إلانتاج متتلبات فإن التاقة في والوفورات النفايات درء برنامج إلى بالنظر: العامل املال رأس في الاستثمار -

 في الاستثمار قلة على نفسه يعكس الذي ألامر قبل، ذي من أقل بمعدالت ستكون  والتاقة ألاولية املوارد من

 العامل؛ املال رأس

 في الاستثمار خفض إلى التلوث آلثار الوقائية التدابير على التركيز يؤدي: الثابت املال رأس في الاستثمار -

 في الاستثمار قلة إلى أقل بيئية مخاطر ذات ملواد املؤسسة استخدام يقود كما ، العالجية التدابير مستلزمات

 ؛ ألاولية املواد مخاطر من الوقاية مستلزمات

 التويل؛ املدى على التدريب كلف تقليل -

 ؛ البيئية خفض املخاطر بسبب الضريبي السماح من الاستفادة -

هذا  خفض كلف ثم ومن البيئية التشريعية باملتتلبات الالتزام سهولة إلى البيئية إلادارة تتبيق يؤدي -

 الالتزام؛
                                                           

 .140صنجوى عبد الصمد، طالل محمد مفض ي بتاينة، مرجع سابق،  1 
2 Sturn ,Andreas et al,  ISO14001 Implementing an Environmental Management System , Ellipson LTD ,Bassel.1998 p11 
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 يواجهها التي البيئية املخاطر وتناقص البيئية باملشاكل إلادراك زيادة إن :املال رأس كلفة انخفاض -

 واملقترض؛ اململوك املال رأس على الفائدة انخفاض معدل إلى يؤدي واملستثمرون املساهمون 

قروض  من البيئية بالتشريعات التزامها مقابل املؤسسات تستفيد أن يمكن: تمويلية مزايا من الاستفادة -

 . حكومية إعانات على تتحصل أن أو املصارف، من ائتمانية وتسهيالت ميسرة،

البيئية هناك مجموعة من الختوات يجب إتباعها وتتمثل في ما  واملنافع التكاليف من أجل تقدير

 :يلي

 لهذه الحقيقية التكاليف عن دقيقة معلومات على القرارات تبنى حتى وتسعيرها املنتجات مزيج توجيه  -

 وربحيهاا؛ املنتجات

 مرتفعة؛ تكاليف مناا والتخلص علياا الرقابة يتتلب التي املواد استخدام لتفادي التصنيع مدخالت اختيار  -

 في محتملة وفورات أية إظهار يمكن حتى النفايات إدارة وخيارات التلوث مكافحة مشروعات تقييم  -

 .املباشرة النفقات

 السيئ أو الجيد ألاداء صاحبة املؤسسات على للتعرف املؤسسات مستوى  على البيئية التكاليف حساب  -

 التحسين؛ وفرص

 املستقبلية؛ البيئية واملسؤوليات والتكاليف املزايا على للوقوف رأسمالية موازنة إعداد  -

 منه التخلص تكاليف ذلك في املنتوج،بما حياة دورة تكاليف وإدخال إدماج يمكن حتى املنتجات تصميم  -

 بالتصميمات. املتصلة القرارات ضمن

إذن يمكن القول بأن التوجه البيئي يساهم في تخفيض التكاليف البيئية، وشنعني بالتكاليف البيئية 

إلدارة آلاثار البيئية التي تترتب عن شنشاط املنشأة، كتكاليف إلاجراءات املتخذة أو املتلوب اتخاذها 

التخلص من النفايات أو تجنباا، تكاليف ألابحاث من أجل خلق منتجات صديقة للبيئة، وكذا الغرامات 

   1التي تفرض على املؤسسات نتيجة مخالفهاا لقوانين املحافظة على البيئة.

اليف البيئية يمكن تعويضها عبر خلق إلايرادات من لقد اكتشفت العديد من الشركات بأن التك

خالل بيع النفايات كمنتجات ثانوية لصناعات أخرى، أو بيع رخص التلوث أو الترخيص للتكنولوجيا 

 2النظيفة، ومن بين أهم ألاسباب التي تجعل من الضروري التركيز على التكاليف البيئية نجد ما يلي:

                                                           

 272يوسف محمد جربوع، مرجع سابق، ص 1 
2  An introduction to environmental accounting as a business management tool, Environmental protection 

agency, environmental accounting project,   USA 1995 



 

127 

 

 ظل إستراتيجية اإلنتاج األنظف في  للمؤسسة الصناعيةالقدرة التنافسية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثالثالفصل  
 
البيئية التي يمكن تخفيضها أو حتى تجنباا ناائيا نظرا لكوناا ال تضيف أي هناك العديد من التكاليف  -

قيمة للمنتجات، وهذه التكاليف قد تكون تشغيلية أو استثمارية أو تدخل في إعادة تصميم املنتجات 

 ذاتاا، فتكاليف املواد الخام املهدورة ال توفر قيمة مضافة للمنتج؛

 ة ضمنيا ضمن التكاليف العامة؛أن التكاليف البيئية قد تكون مدمج -

إن إلادارة املثلى للتكاليف البيئية تؤدي إلى تحسين ألاداء البيئي للمنشأة وتزيد من تتور ونجاح  -

 املنشأة؛

إن إعادة النظر في نظم التشغيل القائمة وفهم التكاليف البيئية يساعد املنشأة على توفير معلومات  -

تجاتاا، ومن ثم تصميم منتجات ذات مواصفات بيئية تحقق ربح أدق عن التكاليف البيئية، وتسعير من

 أفضل؛

 تحسين تنافسية منتجات املنشأة من خالل إلاعالن والترويج ملنتجات ذات مواصفات بيئية أفضل؛ -

يساعد فهم التكاليف البيئية في دعم نظام إلادارة البيئية التي تسعى الكثير من الشركات إلى تتويره  -

 .ISO14001نظمة التجارة العاملية وكونه وسيلة للحصول على شهادة ألهميته في ظل م

 : تحسين ألاداء إلاداري والتسويقيالفرع الثاني

أن يساهم في خلق العديد  البيئيإضافة إلى تحسين إلانتاجية وتخفيض التكاليف، يمكن للتوجه 

 هو إداري ومناا ما هو تسويقي. من املزايا ألاخرى مناا ما

 ترتبط ما غالبا الجباية من وموقفهم املؤسسة على القائمين بين الخالفات إن: إلاداري  ألاداء تحسين -1

 مصدر هي البيئية الرهانات فان ، وهكذا .املؤسسات وبقاء لشرعية تاديدات تمثل وبذلك بامللوثات،

 صورة تعرض لن الضغوط هذه .وتتوقعها تحللها تعرفها أن املؤسسة على يجب التي الاجتماعية الضغوط

 التنظيمية، القيود بسبب مناورتاا مجال في كبير خفض إلى تؤدي يضا وإنما للختر، فقط املؤسسة

 أكدت .البيئي الضغط مجموعات تنظمها التي املقاطعة عمليات أو إلاعالمية الحمالت الجمهور، احتجاجات

 أداء تحسين مجال في إيجابي بشكل تؤثر املنافع من جملة يحقق البيئية إلادارة مدخل تتبيق أن الدراسات

 :1التحسين نجد هذا مظاهر أبرز  من باملؤسسة إلادارية الوظائف

 الشأن بأهمية وعيام من يزيد البيئية مما إلادارة متتلبات تنفيذ في إشراكهم نتيجة العاملين رضا زيادة - 

 مجتمعهم؛ مع وتفاعلهم الوظيفي رضاهم على فينعكس ذلك معنوياتام من ويرفع البيئي،

                                                           
1 OLIVIER BOIRAL, Concilier environnement et compétitivité, ou la quête de l’éco efficience, revue française de gestion 

,sep/oct 2005 , p165 
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 ؛ إلاداري  الهدر وتقليل والتوثيق املتبعة إلاجراءات تحسين  -

 ألداء املستمر التحسين في تسهم متميزة إدارية كآلية داخليا البيئة ألنظمة إلادارة مراجعة من الاستفادة  -

 املؤسسة؛

 ؛ الداخلية الاتصاالت وتحسين املختلفة، املؤسسة إدارات بين والتنسيق التعاون  تشجيع  -

 والصالحيات للمسؤوليات الواضح توثيق بفضل بسرعة منام املتلوبة ألاعمال على الجدد العاملين تعرف  -

 العمل؛ وتعليمات

 أقسامها بقية على يؤثر نظمي بمدخل املؤسسة يزود البيئية إلادارة تنفيذ إذ أن   إلادارية ألانظمة تكامل  -

 .وثباتاا بقائاا في ويسهم

 لكوناا أكبر سوقية حصة بالبيئة مضرة غير منتجات تنتج التي املؤسسات تمتلك: تسويقية مزايا تحقيق -2

 تنتج التي أو الاستخدام بعد تصنيعها إعادة يمكن التي فاملنتجات البيئية أهدافهم تحقيق على الزبائن تساعد

 دور  يأتي وهنا التنافسية، املؤسسة قوة من تزيد امللوثة غير إلادارة نظيفة ومبادئ تكنولوجيا بإتباع

 املؤسسة، ملنتجات البيئية الجوانب حول  املعلومات شنشر في البيئيين وإلافصاح وإلاعالن البيئية امللصقات

 فتح في يساهم و املنتجات على إلاقبال زيادة إلى ثم ومن الجمهور  لدى سمعهاا تحسين إلى يؤدي الذي ألامر

 التي املؤسسات مع مقارنة وربحيهاا املؤسسة مبيعات حجم يزداد لذلك وكنتيجة لها، جديدة تسويقية منافذ

  البيئية. الاعتبارات بالحسبان تأخذ ال

 إعادة خالل فمن ، العاملية ألاسواق في املؤسسة موقف تدعيم إلى البيئية إلادارة تتبيق يؤدي كما

 واملتتلبات تتالءم مواصفات ذات إنتاج سلع مناا التدابير من بعدد بالقيام إلانتاجية العملية في النظر 

 الهادفة التدابير من وغيرها املنتجات وشحن تغليف بشأن البيئية متالباا وتلبية ، املستوردة للدول  البيئية

 هذه في نظيرتاا بين تنافسية بميزة الظفر فرصة للمؤسسة ستتيح الدولية، للسوق  مالئمة السلع جعل إلى

 .1 السوق 

 ألانظف  للمنتجتنافسية القدرة ال: التسويق ألاخضر كأداة لتحسين الثالثاملطلب 

اختلف الباحثون في مجال التسويق حول تقديم تعريف معين للتسويق وذلك قد يعود إلى 

اختالف املذاهب التي يتبناها كل منام، أو اختالف الفترات الزمنية الخاصة بتقديم هذه التعاريف، أو حتى 

 ينظر مناا كل باحث.الزاوية التي 
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ينظر إلى التسويق على أنه املساهم الرئيس ي في خلق الاسهاالك، واملحفز على اسهاالك واستنزاف 

املوارد التبيعية، فهو الذي يقف وراء التوسع الكبير في إلانتاج والاسهاالك منذ الخمسينات من القرن 

التالي املزيد من إلانتاج دون أن يساهم بما هو املاض ي من خالل دفع املسهالك إلى املزيد من الاسهاالك وب

. لكن عندما يكون هناك مسهالك أخضر فإن الاستجابة لحاجاته من خالل منتجات 1مستدام بيئيا

وخدمات مالئمة بيئيا ستكون من مسؤولية التسويق مما سيجعله تسويقا أخضرا، وديا بيئيا، ومستداما 

 يحة سوقية متزايدة من جهة أخرى.من جهة، ومميزا ومربحا بسبب خدمته لشر 

إن تتور العالقة بين التسويق والبيئة لم يكن وليد لحظة أو اجهااد فردي في مرحلة ما، وإنما مر 

بالعديد من املراحل انتالقا من مرحلة املسؤولية الاجتماعية ثم مرحلة حماية املسهالك والتوجه البيئي 

 وصوال إلى التسويق ألاخضر.   

 ألاول: التطور التاريخي ملفهوم التسويق ألاخضر الفرع

تتور مفهوم التسويق ألاخضر نتيجة تسلسل تاريخي للعديد من ألاحداث واملمارسات الفائتة ذات 

عالقة بالتسويق، والذي كان في بادئ ألامر تسويق يتعامل مع السوق على أساس أنه مجموعة متجاشنسة 

 من الزبائن بغض النظر عن خصائصهم وح
ً
اجاتام وتتلعاتام. وهذا النوع من التسويق لم يكن ُمجديا

أمام التغيرات الحاصلة في البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة، وانتقل عبر عدة مراحل يمكن تلخيصها 

 في ما يلي:

 مرحلة املسؤولية الاجتماعية )التسويق الاجتماعي(أوال: 

تعبر املسؤولية الاجتماعية عن مجموعة من القرارات واملمارسات التي تتخذها املنظمة للوصول  

إلى تحقيق ألاهداف املرغوبة بتريقة تتوافق مع القيم السائدة في املجتمع والتي توصل املنشأة في النااية 

فاملسؤولية الاجتماعية تمثل ، إذن 2إلى بلوغ املنافع الاقتصادية مباشرة والتي تعد جزء من إستراتيجيهاا

توجه املنشأة نحو املجتمع من خالل ألاشنشتة التي تمارسها. أما من وجهة نظر التسويق فاملسؤولية 

 . 3الاجتماعية تعبر عن التزام املنظمة بتعظيم تأثيراتاا إلايجابية وتقليل تأثيراتاا السلبية في املجتمع

ر عن التزام متخذي القرار بإنجاز ألاشنشتة الالزمة يمكن القول بأن املسؤولية الاجتماعية تعب

بالشكل املالئم وبالتريقة التي تحقق أهداف ألاطراف ذات املصلحة من املستثمرين واملسهالكين، وذلك 

 من خالل تقديم منتجات وخدمات ذات درجة مناسبة من الجودة والكفاءة.

                                                           
  235نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص 1

 27، ص2001ثامر البكري، التسويق واملسؤولية الاجتماعية، التبعة ألاولى، دار وائل للنشر، ألاردن، 2 

 28، صنفس املرجع 3 



 

130 

 

 ظل إستراتيجية اإلنتاج األنظف في  للمؤسسة الصناعيةالقدرة التنافسية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثالثالفصل  
 

للتسويق كنتيجة منتقية لظهور املسؤولية إن أهم ما ميز هذه املرحلة هو ظهور املفهوم املجتمعي 

 .1الاجتماعية واتساع امتدادها الفكري والتتبيقي

ظهرت "الحركة الاسهاالكية" نتيجة لالرتفاع الواضح في مرحلة الحركة الاستهالكية والتوجه البيئي:  -2

سف الشركات أسعار السلع املقدمة، مما أوجب على املسهالكين التحرك من أجل حماية أنفسهم من تع

وتجاوزاتاا ألاخالقية في تعاملها مع املسهالك بادف خلق نوع من التوازن بين القدرة الشرائية للمسهالك 

البداية الرسمية لنشأة هذه الحركة، وذلك بسبب الرسالة التي  1962وقوة البيع لدى الشركات. تعد سنة 

مجموعة من ألاسس واملبادئ الهادفة إلى تسبب باا الرئيس ألامريكي آنذاك "جون كندي" والتي تضمنت 

حماية حقوق املسهالك. ولعبت هذه الحركة دورا هاما في تعزيز وعي املسهالكين وإيجاد أساليب تجعلهم 

 يمتلكون قدرة التأثير على الشركات التي ال تاتم بمصالح املسهالكين.

يئة الخارجية واملصممة لحماية ُعّرِفت الحركة الاسهاالكية بأناا "قوة املجتمع املرتبتة مع الب

. من 2املسهالك من خالل الجهود القانونية وألاخالقية واملوجهة نحو تصرفات بعض منظمات ألاعمال"

خالل هذا التعريف يمكن القول بأن هناك قوة ضاغتة نابعة من املجتمع تادف إلى حماية حقوق ألافراد 

مة من طرف بعض املنظمات، والتي تؤثر سلبا على واملسهالكين من السلع املنتجة أو الخدمات املقد

املجتمع سواء من حيث السعر، النوعية، آلاثار الناتجة عن ألاشنشتة، وغيرها، وذلك باستعمال قوة 

 القانون التي تمتلكها الدول بالدرجة ألاولى.

ئي لدى لقد تزامن تتور حركة حماية املسهالك مع ظهور الاهتمامات البيئية وتصاُعد الوعي البي

الزبائن والحكومات وجماعات الضغط. والتوجه نحو البيئة في ألاصل ليس موجها ضد شنشاط معين بل هو 

يسعى إلى جعل ألافراد واملنظمات أكثر وعيا بالبيئة، لذلك يجب تتغير أهداف التسويق من مجرد تعظيم 

 الاسهاالك.

دة الحياة والتي تعني أنه ال يجب إذن يمكن القول بأن التسويق يجب أن يكون مرتبتا بتعظيم جو 

فقط أن ناتم بالنوعية والكمية في املنتجات والخدمات التي يحصل علياا املسهالك بل إناا تعني نوعية 

رِجمت هي ألاخرى في حركة جديدة أطلق علياا إسم "الحركة البيئية" 3البيئة
ُ
. وهذه الاهتمامات البيئية ت

في أهداف ألافراد وانتقالهم من الاهتمام باسهاالك واستخدام  والتي ظهرت نتيجة التغيرات الحاصلة

 املنتجات إلى سالمة املحيط الذي يعيشون فيه.

                                                           
  56التسويق ألاخضر، مرجع سابق، ص ثامر البكري، إستراتيجيات 1

2 Boone , Lowis & Kurtz, David, contemporaty Marketing, 7th ed, the dryden press, 1992, p51  
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ُيقصد بالحركة البيئية " حركة منظمة تولي اهتماما للمواطنين، منظمات ألاعمال، والوكاالت 

فالحركة البيئية تادف ألن ال تكون القرارات التي  .1الحكومية لحماية وتتوير البيئة التي يعيش باا ألافراد"

يتخذها املنِتج واملسهالك ذات تأثير سلبي على البيئة التي شنعيش فياا، حيث ساهمت هذه الحركة في رفع 

 .الوعي البيئي لدى املسهالكين والذي اشنعكس على شنشاط املنتجين من خالل وسائل الضغط املختلفة

ظهر مصتلح التسويق ألاخضر أول مرة عند صدور كتاب "التسويق  مرحلة التسويق ألاخضر: -3

إلايكولوجي" ويعد أول كتاب يعنى بالتسويق ألاخضر وهو من النتائج املباشرة وامللموسة لورشة العمل التي 

، وفي بداية الثمانينات أصبح املجتمع أكثر اهتماما بالبيئة 1975أقامهاا جمعية التسويق ألامريكية سنة 

عية مما جعل منظمات ألاعمال أكثر مراعاة لالهتمامات الاجتماعية والبيئية من خالل تعديل التبي

سلوكها البيئي، حيث توجهت العديد مناا إلى تبني أنظمة إلادارة البيئية من أجل التوفيق بين القضايا 

ا مفهوم التسويق البيئية وألاشنشتة ألاساسية ، ونتيجة هذا التوجه برزت العديد من املفاهيم من بينا

 ألاخضر.

، وقد نال هذا 1995برز هذا املفهوم بقوة في بداية التسعينات من القرن املاض ي وبالتحديد سنة 

املفهوم منذ ظهوره اهتمام الشركات التي اتجهت إلى تبنيه كمدخل تنافس ي ناجح، ولعل ما ساهم في 

، حيث أن التسويق  ISO14000البيئية ترسيخ هذا املفهوم هو تزامن ظهوره مع وضع معايير إلادارة 

 .2ألاخضر يساهم في تعزيز هذه املعايير عبر مدخل إبداعي يميز الشركة عن أخرى 

 الفرع الثاني: مفهوم التسويق ألاخضر: 

لقد أثار مفهوم التسويق ألاخضر منذ ظهوره العديد من التساؤالت لدى العديد من ألاطراف 

أخضر بحد ذاتاا قد تشير إلى أكثر من معنى في أذهان الزبائن، حيث وخاصة في أوساط الزبائن، فكلمة 

ه نحو البيئة أو املسهالك، أو هي تعبير عن  يرى البعض أناا تعبر عن مسؤولية الشركة الاجتماعية، أو تَوجُّ

ه املنظمة إلى تحقيق أهداف بخالف الربح، أو عملية إعادة التدوير وغيرها من املعاشني. وُينظر  إلى تَوجُّ

التسويق ألاخضر على أنه تسويق بيئي باعتباره َيْنَصبُّ في مضمونه على حماية البيئة ومواردها وذلك من 

 خالل اتخاذ القرارات الالزمة للتعامل معها من أجل الحفاظ على سالمهاا.

فهنالك العديد من التعاريف املختلفة  ال يوجد تعريف موحد ومتفق عليه للتسويق ألاخضر،

ددة، وهذا الاختالف راجع إلى الفترات التي تم تقديمها فياا، إضافة إلى تعدد مجاالت الدراسة، وفي واملتع

 ما يلي مجموعة من التعاريف للتسويق ألاخضر:
                                                           

1 Kotler Philip & Armstrong Gray, Principles of Marketing, 11th ed, Pearson Prentice-Hall, 2007 p184   
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بأنه "كل ألاشنشتة املصممة إلقامة وتسهيل عمليات التسويق ألاخضر  Polonskyعرف بولنسكي 

ت ألافراد، دون أن يكون لها تأثيرات ضارة على البيئة التبادل الذي یادف إلى إشباع حاجات ورغبا

. يشمل هذا التعريف املضامين ألاساسية للتسويق التقليدي واملتمثلة في إشباع حاجات 1التبيعية"

ورغبات ألافراد، ولكنه أضاف مضمون جديد وهو التقليل من التأثيرات السلبية ألشنشتة املنظمة 

 ل جعل املنتجات أقل إضرارا بالبيئة في جميع مراحل إنتاجها.التسويقية وحتى إلانتاجية من خال

بأنه "تتبيق ألادوات التسويقية لتسهيل التبادل املشبع  Mintu & Lozedعرفه مينتو ولوزاد 

للمنظمات وألافراد بتريقة تسهادف وتحافظ وتحمي البيئة" فالتسويق ألاخضر هنا یادف إلى حماية 

التبادلية التي تتم بين املنظمات أو بين املنظمات وألافراد، وآلاثار السلبية التي قد البيئة من العمليات 

تنتج عن هذا التبادل، سوء بسبب املواد املستعملة أو التريقة التي يتم باا التبادل وحتى نواتج هذا 

 التبادل الحقا.

فت جمعية التسويق ألامريكية ) ( التسويق ألاخضر أو البيئي بأنه يشير إلى "عملية دراسة AMAعرَّ

الجوانب إلايجابية والسلبية لألشنشتة التسويقية وآثارها على التلوث البيئي ونضوب مصادر التاقة 

من خالل هذا التعريف التسويق ألاخضر لم يقتصر على  .2واستنزاف املوارد ألاخرى بخالف التاقة"

ى ذلك إلى مرحلة استخراج املوارد التبيعية واملصادر التاقوية، وأشار إلى ألاشنشتة التسويقية بل تعد

 استخدامها بعقالنية ورشد. 

من خالل ما سبق بمكن القول بأن التسويق ألاخضر هو مجموعة من ألاشنشتة وألادوات 

د، باالعتماد التسويقية املوجهة لتسهيل عمليات التبادل التي تتم بين املنظمات أو بين املنظمات وألافرا

 على دراسة الجوانب إلايجابية والسلبية لهذه ألاشنشتة وألادوات على إلاشنسان والبيئة ككل.

 Tony Procterنحو التسويق ألاخضر على عدة عوامل، وحسب توشني بروكتر  املنشآتيتوقف توجه 

   3والذي قدم نموذجا للتسويق البيئي ألاخضر يقوم على نوعين من العوامل وهما:

بما في ذلك وظيفة -امل الفرص أو املزايا في السوق: حيث أن البيئة تسحب ألاعمال والوظائف عو  -

باتجاه الاستفادة من ألاسواق الجديدة واملزايا التنافسية التي تعتمد على البيئة، باإلضافة إلى -التسويق

 يئية الخضراء.الشرعية الاجتماعية الجديدة التي تحققها الشركة جراء ألاخذ باالعتبارات الب
                                                           

1 Polonsky, (m), Stakeholder theory approch to designing environmental marketing strategy, journal of business & 

industrial marketing 11th ed, mc graw-hill, inc, New York, 2003, p202 
2 Mary Wanjiru Kinoti, Green marketing Intervention Strategies and Sustainable Development: A Conceptual Paper, 

international journal of business and social science, vol2, No 23, 2011, p264 

 238عبود نجم، مرجع سابق، ص منج 3 
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عوامل الهاديد أو املخاطر في السوق: تدفع البيئة باألعمال نحو ألاخذ باملتالب البيئية الخضراء من  -

خالل اللوائح البيئية )كالقانون الجنائي(، املسؤولية البيئية للشركات، املعايير القياسية البيئية 

(ISO14000.) 

خضر يجب أن يكون مدعوما بعناصر أخرى كاالبتكار إذن يمكن القول بأن الاتجاه نحو التسويق ألا 

في تصميم املنتج والابتكار التكنولوجي وغيرها، وذلك لخلق ميزة تنافسية تساعد على الصمود في سوق 

يتسم بالتوجه املتزايد نحو البيئة. فإذا ما قررت املنظمة عدم الاستجابة لهذه التغيرات ستجد نفسها في 

 سواء من الزبائن، الحكومات، جمعيات حماية البيئة، وغيرها.    مواجهة الضغوط املحيتة 

إذا ما تحدثنا عن التسويق فتجدر إلاشارة إلى املزيج التسويقي والذي يعد أساس العملية 

التسويقية، والجوهر ألاساس ي للنشاط التسويقي باعتباره ألاداة التي يستعملها متخذو القرارات التسويقية 

التسويقية والكلية املختتة. تتكون عناصر املزيج التسويقي من املنَتج، السعر، الترويج، في بلوغ ألاهداف 

والتوزيع، فعلى الرغم من مرور عقود طويلة منذ أول تقديم للمزيج التسويقي إال أنه مازال يحتفظ بشكله 

املبيعات وبالتالي زيادة  ومكوناته ألاصلية. فإذا ما كان التسويق بمزيجه التقليدي يركز على الزيادة في حجم

اسهاالك املوارد واستنزافها وتلويث البيئة، فإن التسويق ألاخضر يركز بمزيجه الخاص على وضع 

الاعتبارات البيئية كأحد العوامل املهمة أثناء اتخاذ القرارات ، وعليه يمكن القول بأم الاختالفات 

ويقي ألاخضر تكمن في الهدف املنشود منه، فاملزيج الجوهرية بين املزيج التسويقي التقليدي واملزيج التس

التسويقي ألاخضر يسعى إلى تحقيق أهداف بيئية واجتماعية إضافة إلى الهدف التقليدي واملتمثل في نمو 

 وزيادة حجم املبيعات.

 الفرع الثالث: أسباب التوجه نحو التسويق ألاخضر:

اعتماد مفهوم التسويق ألاخضر في  تتعدد ألاسباب التي تجعل منظمات ألاعمال تتجه نحو 

 1تعامالتاا مع السوق، ويمكن تلخيص أهم هذه ألاسباب في ما يلي:

من الواضح أن ألاطراف املتعاملة في السوق من أفراد ومنظمات أصبحوا أكثر وعيا بأهمية الفرص:  -1

لكين قلقين تجاه البيئة البيئة التبيعية وضرورة سالمهاا، فهناك العديد من الدراسات أظهرت بأن املسها

تعديالت في سلوكاتام الشرائية إلحداث توافق مع متتلبات الحفاظ على البيئة. هذه  اوأنام أجرو 

كفرصة متاحة في السوق يجب اغتنامها واستثمارها للوصول إلى  املنشآتالدراسات وغيرها اعتبرتاا 

مع كوناا تحمل خصائص وصفات املنتجات من خالل قيامها بتسويق منتجات ودية بيئيا  ألاهداف املرجوة

                                                           

 . 66إستراتيجيات التسويق ألاخضر، مرجع سابق، صثامر البكري،  1 
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التقليدية، وهذا ما يعتياا ميزة تنافسية تتفوق باا على بقية الشركات املناِفسة والتي تسّوِق ملنتجات 

 تقليدية.

لكن في املقابل على املسهالك أن يدرك حقيقة املنتجات التي تقدم له، وأن التخضير ليس مجرد 

 خضر سواء في املنتجات أو ألاشنشتة التسويقية.ادعاءات دون تقديم ش يء حقيقي أ

أكثر إدراكا بضرورية مسؤوليهاا الاجتماعية في تعاملها مع  املنشآتأصبحت املسؤولية الاجتماعية:  -2

املجتمع والبيئة، حتى أناا ترى نفسها بمثابة مواطن عليه تحمل املسؤولية في تعامله مع املجتمع والبيئة 

نافعا للمجتمع. فاملنظمات اليوم ملزمة بإنجاز ألاهداف البيئية والاجتماعية إلى وأن تكون عضوا صالحا و 

جانب تحقيق أهداف الربحية والتي تعد أساس استمرارها ونموها، وبالتالي علياا أن تتعامل مع الجوانب 

بما يخدم  البيئية في كوناا أسس لتفعيل أدواتاا وأشنشتهاا التسويقية، وأن تعمل على ترويج تلك الحقائق

 ألافراد واملجتمع واملنظمة في آن واحد.

الحكومات في مختلف البلدان إلى حماية املسهالك واملجتمع ككل من  ىتسعالضغط الحكومي:  -3

ألاشنشتة التسويقية الضارة واملعبر عناا على شكل منتجات وخدمات، حتى أناا قامت بتشريع قوانين 

وبشكل عام فإن الحكومات تصدر بعض التعليمات التي من شأناا  ووضع لوائح لحماية املسهالك والبيئة.

أن تكون أداة ضاغتة لحماية املسهالك والتي تقود إلى مضامين التسويق ألاخضر، ومن بين هذه 

 التعليمات نجد:

 عدم السماح للسلع الضارة أو غير املتابقة للمواصفات بالتعامل باا في ألاسواق؛ -

السلوك الاسهاالكي لألفراد من خالل تغيير ألانماط الاسهاالكية التي تقوم على الشراء أكثر من  تعديل -

الحاجة مما يقود إلى التبذير والاستنزاف للموارد التبيعية، وينتبق ألامر على منظمات ألاعمال في 

 ة؛استخدامها للموارد املتاحة وطرق إلانتاج املتبعة، والعمل على جعلها أكثر كفاء

توفير الفرصة املالئمة أمام املجتمع لتقييم التركيب البيئي ملكونات منتجاتاا ومتابقهاا للشروط  -

 السليمة لكي يتم تسويقها.

تواجه املنظمات التي تتعامل مع املنتجات التقليدية منافسة شديدة من طرف الضغط التنافس ي:  -4

تجاتاا، وهذا ألامر يعد كأداة ضغط على املنظمات املنظمات التي تعتمد التسويق ألاخضر في أشنشتهاا ومن

التقليدية تدفعها إلى انهااج هذا ألاسلوب في املنافسة ملحاكاة املنظمات التي تنتهج التسويق ألاخضر في 

 تعاملها مع السوق.
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 يتم ذلك بتغيير أسلوب إلانتاج بما يؤذي إلى تخفيض تكاليف العمل واملواد ألاوليةالكلفة والربح:  -5

املستعملة وتقليص النفايات الناتجة عن عمليات إلانتاج. هناك شركات تقوم ببيع مخلفات إنتاجها إلى 

 شركات أخرى مما يحقق لها مكاسب عديدة، كما يمكن تخفيض تكاليف إلانتاج بأي صورة ممكنة.

 الفرع الرابع: معوقات تطبيق التسويق ألاخضر 

يثة العهد على بيئة ألاعمال، لذا فهو يتعرض للعديد يعد التسويق ألاخضر من بين ألاشنشتة حد

 1من املعوقات منذ بداية تتبيقه وحتى انتشار استخدامه، ومن بين هذه املعوقات نجد ما يلي:

ضعف املعلومات املتاحة لدى املسهالك في كثير من ألاحيان تقود إلى ضعف الوعي البيئي لديه وعدم  -

ان، وال شك أن هذه املسؤولية تقع على عاتق الجهات الرسمية معرفته لحقوقه في الكثير من ألاحي

واملجتمعية والتي ال تقوم بالدور الالزم تجاه املسهالك من جانب تقديم املعلومات التي تساعده على 

صياغة قراراته بالشكل السليم،والذليل على ذلك أن العديد من ألافراد واملنظمات ال يزال جاهال بمعنى 

 ضر وأهميته.التسويق ألاخ

إن شنسبة املنتجات الخضراء مقارنة بالتقليدية تعد منخفضة في دول العالم وقد تنحصر أحيانا في  -

بعض مراكز البيع، ومن شأن ذلك أن يخلق صعوبة على املسهالك في الوصول إلياا وشرائاا مما ينعكس 

 على عدم رواج السلع الخضراء وشيوع تداولها.

جه من قبل املنظمات نحو املنتجات الخضراء بسبب الاعتقاد بأن املردود ضعف النشاط الترويجي املو  -

من بيعها واملحقق جراء العملية الترويجية سيكون محدودا ألنه ستقتصر على عدد محدود من الزبائن 

ذوي الاهتمام باملنتجات الخضراء، وأنام لن يتمكنوا من استرداد كلفة الحمالت الترويجية من خالل 

 املحققة وبالتالي قد تضتر لرفع أسعار املنتجات الخضراء السترداد كلفهاا.املبيعات 

غالبا ما تكون أسعار املنتجات الخضراء مرتفعة شنسبيا مقارنة بمثيالتاا من املنتجات التقليدية، وهذا  -

يعود إلى الخصائص املميزة التي تمتلكها واعتمادها على موارد طبيعية في التركيب مما يؤدي إلى ارتفاع 

ملنتج وبالتالي فهي تمتاز بارتفاع أسعارها، فضال عن كون هذه املنتجات في مرحلة التقديم من دورة حياة ا

التكاليف وألاسعار جراء تكثيف النشاط الترويجي وانخفاض حجم املبيعات ومحدودية السوق التي تعمل 

 باا.    

 ألانظف لمنتجلتنافسية القدرة الودوره في تحسين  : املستهلك ألاخضر الرابعاملطلب 

                                                           
1 Mary Wanjiru Kinoti, op.cit, p271,272 
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عمال في ظل اشتداد املنافسة فهو يملك قوة يعد املسهالك مصدر الاهتمام ألاساس ي ملنظمات ألا 

دافعة كبيرة في توجيه أشنشتة وتوجهات الشركات، أما املسهالك ألاخضر فيعتبر العنصر الفعال في تحسين 

ألاداء البيئي ملنظمات ألاعمال وجعلها تتجه نحو تقديم منتجات وخدمات تلبي حاجاتام ورغباتام البيئية، 

 لعناصر الفعالة التي لها عالقة مباشرة مع عمليات التسويق ألاخضر.ويعد املسهالك ألاخضر من ا

إن توجهات هذه الفئة من املسهالكين جعلت من الشركات تنتقل من التركيز على إلانتاج والنظام 

التشغيلي في مرحلة إلانتاج الواسع وأولوية معيار تدنية التكاليف إلى التركيز على املسهالك في مرحلة التميز 

 .1والجودة لالستجابة لحاجاته

إن وعي املسهالك بمكانته عند الشركة هو ما أعتاه هذه القوة املؤثرة وكذا إدراكه بأنه أعلم من 

الشركة بما ينقصه وما يحتاجه من سلع وخدمات، وأنه يستتيع أن يتلب ما يريد وعلى الشركات 

  2الشركة يمثلون ما يلي:التنفيذ، وانتالقا من ذلك أصبح املسهالكون من وجهة نظر 

 ألافراد ألاكثر أهمية في ألاعمال؛ -

 هم ال يعتمدون علينا بل نحن من شنعتمد عليام؛ -

 هم الغرض من عملنا؛ -

 إنام يجعلوننا في وضع أفضل، ونحن ال نجعلهم كذلك عند تقيم السلعة أو الخدمة؛ -

 إنام جزء من عملنا؛ -

 ال يمثلون وقائع إحصائية بل هم بشر مثلنا؛ -

 فراد يأتون إلينا بحاجاتام ورغباتام، ونحن علينا تلبيهاا إشباعها؛ألا  -

 إنام يحبون املعاملة الجيدة والجذابة التي شنعتياا لهم؛ -

 بدونام نحن شنغلق أبوابنا.  -

تقسم الشركات الزبائن إلى شرائح سوقية مختلفة، كشريحة املسهالكين الصناعيين، املشترين 

ار السن، وغيرها من الشرائح، بما في ذلك شريحة املسهالكين الخضر. الاسهاالكيين، شريحة الشباب وكب

 فمن هو املسهالك ألاخضر؟ وفي ما يتمثل سلوكه؟ وكيف يؤثر على ألاعمال؟

 مفهوم املستهلك ألاخضر    الفرع ألاول:

                                                           

 275نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص1 
2 J, Bank , The essence of (TQM), Prentice Hall, New York,1992, p2 
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يختلف املسهالك ألاخضر عن املسهالك التقليدي في جوهره، فاالختالف يكمن في كون املسهالك  ال 

ألاخضر لديه مجموعة من التوجهات تختلف عن غيره من املسهالكين، هذه التوجهات تضع البيئة في لب 

 عملية اتخاذ قراراته الشرائية، ومن بين هذه التوجهات ما يلي:

 من املشكالت التي تؤثر على سالمهاا؛ البيئة تعاشني من مجموعة -

 يجب التعامل مع املشكالت البيئية بأسلوب فعال للحفاظ علياا؛ -

بإمكان الفرد أن يشارك ولو بشكل بسيط في حل هذه املشكالت من خالل توجهاته الاسهاالكية  -

 للحفاظ على البيئة؛

فاظ على صحة الفرد استعمال منتجات ذات خصائص بيئية أفضل سيساهم بشكل أساس ي في الح -

 واملجتمع.

يتصف املسهالكون الخضر بتركيزهم على جمع املعلومات الالزمة حول الخصائص البيئية للمنتج 

ومقارنهاا باملنتجات ألاخرى قبل اتخاذ قرار الشراء وذلك ليجعلوا تأثيراتام السلبية على البيئة أقل ما 

 يمكن.

لفئة املسهالكين الخضر مما أدى بالشركات  شهدت الدول الصناعية املتقدمة تزايد ملحوظ

ويفسر هذا التزايد في  ،املهتمة بالتسويق ألاخضر إلى تحديد ألانماط الاسهاالكية لهذه الفئة من املسهالكين

أعداد املسهالكين الخضر إلى أن " الجيل ألاول الذي تربى على احترام البيئة وإعادة استعمال املواد 

 .   1لضارة بالبيئة قد دخل آلان إلى السوق كمسهالك واعي وراشد التصرف"واستخدام املواد غير ا

يعد تحديد مفهوم املسهالك ألاخضر ليس باألمر الهين خاصة وأن التوجه البيئي يختلف من فرد 

 إلى آخر لذلك تم تقديم العديد من التعاريف للمسهالك ألاخضر من بيناا:

نتجت بتريقة صديقة للبيئة 
ُ
عرف بأنه ذلك الشخص الذي يقوم بشراء املنتجات التي أ

. فاملسهالك ألاخضر حسب هذا التعريف يراعي الجانب 2التبيعية، فهو يختار املنتجات الودية بيئيا فقط

 البيئي للمنتج عند اتخاذ القرار الشرائي.

بيئة ويقوم بشراء املنتجات التي تكون كما عرف بأنه "ذلك الشخص الذي يحمل قلقا تجاه ال

. يظهر هذا التعريف توجه املسهالك 3صديقة للبيئة وغالبا هي منتجات طبيعية، وال تحدث تلوث في البيئة"

                                                           

 208، مرجع سابق، صاستراتيجيات التسويق ألاخضرثامر البكري، 1  

Skrzynski, Robert, Green Marketing, Revoletion Agency Lnc, 2000, p17 
2 https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/green-consumer 
3www.wikianswers.com 
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نحو البيئة وقلقه على سالمهاا واهتمامه بشراء منتجات مالئمة بيئيا من حيث املواد املستعملة والنفايات 

 املختلفة.

الفرد الذي يكون مهتما بالبيئة وملتزم بالقضايا التي تتناولها وله الاستعداد  كما عرف بأنه ذلك

للتحول من منتج أو مجهز إلى آخر حتى إذا استلزم ألامر ألن يدفع سعر أعلى في سبيل الحصول على سلع 

جات يبين هذا التعريف تركيز املسهالك ألاخضر على القضايا البيئية واختياره ملنت .1صديقة للبيئة"

خضراء، واملضاف هنا هو أن هذا املسهالك مستعد لدفع مبلغ إضافي من أجل الحصول على منتجات 

 ذات خصائص بيئية حقيقية.

مما سبق يمكن القول بأن املسهالك ألاخضر هو ذلك الفرد الذي يضع البيئة ضمن أولوياته عند 

املنتجات والخدمات الصديقة للبيئة والتي  اتخاذ القرارات الشرائية أو مختلف القضايا ألاخرى، فهو يختار 

تسهالك مواد وطاقة أقل وتكون أقل تلويثا للبيئة حتى لو كلفه ذلك دفع مبلغ إضافي على سعر املنتج 

 العادي.

قام املعهد الدولي للتنمية املستدامة في أمركا بتحديد مجموعة من الخصائص التي تميز املسهالك 

 2وتتمثل في ما يلي: ألاخضر عن املسهالك التقليدي

 الالتزام الذاتي والواضح بأنماط الحياة الخضراء؛ -

 ؛رفض املمارسات السلبية التي تلحق الضرر بالبيئة -

التعامل مع الشركات ذات التوجه البيئي والتي تدمج بين املبادئ الخضراء واملمارسات التسويقية  -

 الفعلية عبر منتجاتاا املقدمة؛ 

السعي للعمل على تحقيق حماية البيئة من خالل العادات الشرائية، ويكون توجهه حقيقي في تعامله  -

 مع املنتجات الخضراء؛

 لديه الرغبة في التعلم أكثر من أجل حماية البيئة. -

يشير املسهالك ألاخضر إلى املسهالكين الذين يشعرون بالقلق تجاه البيئة ويظهر ذلك سواء في عدة 

عادات الشرائية، عادات الاسهاالك، ومختلف السلوكيات ذات التأثير على البيئة التبيعية من نقاط كال

حولهم، وهذه املخاوف قد تتعدى السلع الاسهاالكية، لتؤثر على اختيارات عديدة في حياتام كاختيار 

مسهالك  وسائل السفر أو أماكن العمل وغيرها. إذن فإن كل مسهالك يظهر سلوك صديق للبيئة يعتبر 

 أخضر.
                                                           

1 www.businessdictionary.com 
2 Bill Ryan, Green Consumers : A growing Market for Many local businesses, Let’s talk Business, issue 123, 2006,p1 
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 سلوك املستهلك ألاخضر  الفرع الثاني:

يتعامل ألافراد مع آلاخرين من خالل السوق للحصول على ما يحتاجونه من سلع وخدمات في 

حدود قدرتام الشرائية وهؤالء ألافراد هم املسهالكون، واختيارهم يكون للمنتجات التي تلبي حاجاتام أكثر 

إلى إشباع  الاسهاالك ال تتم بشكل عشوائي فهي تعبر عن سلوك الفرد الذي يقودهمن غيرها. إذن عملية 

تم تقديم العديد من التعاريف للسلوك الذي يبديه الفرد من أجل إشباع  حاجاته بتريقة محددة.

 حاجاته والذي يتمثل في سلوك املسهالك ومناا ما يلي:

ء من أفراد وشركات والتي تؤدي إلى اتخاذ قرارات ألاشنشتة العقلية والفيزيائية التي يقوم باا العمال

  .1وإجراءات لدفع ثمن املنتجات والخدمات وشرائاا واستخدامها

السلوك الظاهر للعيان من قبل الفرد في البحث عن املنتجات والخدمات ألغراض الشراء، 

ومن خالل  .2الاستخدام، التقييم، والتي تقوده لالقتناع باا والتي يتوقع أن تحقق له رضا في ما يحتاج إليه

 هذا التعريف يمكن القول بأن:

 تخاذ الفعل املناسب في محيته؛ال قناعتهسلوك املسهالك هو سلوك ظاهري لكنه ينبع من  -

 يرتبط السلوك وإلاشباع املحقق بمقدار ما يمتلكه من نقود، وقت، جهد، وغيرها؛ -

 حقق حالة الرضا.لييسعى املسهالك من خالل سلوكه إلى الحصول على ما يحتاجه  -

افسية يعد الفهم الجيد لسلوك املسهالك من العناصر ألاساسية التي تساهم في تعزيز القدرة التن

 من خالل تلبية الحاجات بالترق املالئمة واملتاحة.

من خالل ما سبق يمكن القول بأن سلوك املسهالك هو مجموعة من الدوافع تجعل املسهالك 

 يتجه نحو اتخاذ قرار معين تجاه  املنتجات املعروضة لتلبية حاجاته.

الفرد نحو تفضيل املنتج ذي أما سلوك املسهالك ألاخضر فهو "مجموعة من التصرفات التي تدفع 

الخصائص البيئية عن غيره، والنابعة عن مجموعة من املتغيرات وفي مقدمهاا ألافكار وآلاراء التي يحملها 

. من خالل هذا التعريف يتضح بأن سلوك املسهالك  3أوالئك ألافراد والتي تدفعهم نحو ذلك السلوك"

ف إلياا حاجة حماية البيئة، وهذه الحاجة تختلف من ألاخضر يتجه نحو إشباع الحاجات التقليدية مضا

 فرد إلى آخر حسب درجة وعيه وإدراكه واهتمامه باألمور البيئية.

                                                           
1 Consumer behavior, course overview, Rai technology university, engineer minds 
2  Schiffman Lean & kanuk Leslie, Consumer Behavior, 9th ed prentice-hall of india, 2007, p3 
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تختلف درجة اهتمام املسهالك وتوجهاته نحو البيئة، فحسب دراسات عديدة لعدة باحثين فإنه 

 1يمكن تقسيم سلوك املسهالك في الو.م.أ إلى خمسة نماذج أساسية هي:

شديدو إلاخالص: ويتلق عليام املسهالكون الخضر الحقيقيون أو املسهالك ألاخضر الغامق، شنسبهام  -1

من املسهالكين في الو.م.أ ويمتازون بامتالكهم وعي عالي وإيمان شديد بالقيم الاجتماعية  %20حوالي 

ثر في حماية البيئة والبيئية وهم ألاكثر تحمسا بين املهتمين بالبيئة، ويرون أنه بمقدورهم إحداث أ

بمجهودهم الشخص ي ويمتازون بكونام أشخاص فاعلين من الناحية السياسية والاجتماعية وعلى 

استعداد أن يكرسوا الوقت والجهد في النشاطات املتعلقة بالبيئة. وهم يحاولون التأثير على غيرهم من 

بيئيا ولدیام الاستعداد لدفع مبلغ أعلى أجل إتباع ختاهم، كما يحاولون الابتعاد عن املنتجات غير الودية 

 بمرتين عن غيرهم في سبيل الحصول على منتجات خضراء.

من املسهالكين على الرغم من أنام غير فاعلين في مجال  %5املشترون الخضر: يشكلون ما شنسبته  -2

ن أجل شراء البيئة كالنموذج السابق، إال أنام غالبا ما يكونوا على استعداد لدفع مبالغ إضافية م

من السعر ألاصلي، وهم يمتازون بقلقهم على البيئة ودعمهم لألفكار  %22منتجات خضراء قد تصل إلى 

البيئية، وهم من الفئة املثقفة وغالبية أعضائاا من ذوي الدخل املرتفع، لذا فهم يعبرون عن معتقداتام 

 بواستة النقود.

من إجمالي املسهالكين، ويصنفون  %30بهام حوالي البراعم: ويتلق عليام اسم ألاخضر الفاتح شنس -3

كبراعم ألنام قد يرغبون باالنخراط في شنشاطات بيئية من وقت آلخر عندما تتتلب هذه ألاشنشتة جهدا 

بسيتا كإعادة تدوير املواد املتبقية بعد الاستعمال، قراءة العالمات التجارية ومحاولة التعرف على 

جات التي يرغبون في شرائاا. على الرغم من أن هذه الفئة تملك متوسط خصائص املكونات ألاولية للمنت

دخل جيد إال أنام غالبا ما ال يقومون بدفع مبالغ إضافية على املنتجات الخضراء، ويختارون املنتجات 

 التقليدية ألاقل سعرا.

، %9املتذمرون: يمكن تسميهام حسب درجة اللون ألاخضر مجازا باألخضر ألاسمر، شنسبهام حوالي  -4

وهذه الفئة ليس لدیاا اهتمامات باملشكالت البيئية وال تؤمن بأن ألاشخاص قادرين على حماية البيئة، 

هذا املجال. حتى إذا أن املسؤولية تقع على عاتق الدولة والهيئات املؤسسية الكبيرة واملتخصصة في بو 

قاموا بسلوكيات مساعدة على حماية البيئة فذلك تحت ضغط القوانين املحلية، وهم يخلقون ألاعذار 

عدم القدرة على دفع مبالغ إضافية و يمتاز هؤالء بدخلهم املنخفض  ليبرروا سلوكهم البيئي املجحف.
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عتقادهم أن املشكلة يفعلوا ال  لنفللحصول على منتجات خضراء، حتى إذا سمح لهم الدخل بدفعها 

 مشكلهام. البيئية ليست

هم غير متآلفين مع البيئية ألنام مقتنعون  ،%33حوالي  وهم: يتم تسميهام باملسهالك البني الالمباليون  -5

 لعدم إيمانام باا.  ألانظف مقاطعة املنتجاتيقوموا ببأن املشكالت البيئية ليست بتلك الختورة وقد 

 على ألاعمال ألاخضر  تأثير سلوك املستهلك الفرع الثالث:

إن توجه املؤسسات نحو تخضير أعمالها يعد نظرة جديدة في إستراتيجيهاا وتعبير عن اهتمامها 

بحماية البيئة من أشنشتهاا امللوثة. وهذا التوجه بغض النظر عن أسبابه فإنه سيعود على املسهالك 

 ف ويسهالك منتجات سليمة وصحية له ولألجيال القادمة.بالعديد من املكاسب كونه سيعيش في بيئة أنظ

من بين أهم ألاسباب التي تدفع الشركات إلى هذا التوجه نجد سلوك املسهالك ألاخضر، والذي 

يمثل ضغتا مؤثرا وفعاال على شركات ألاعمال، فهذه ألاخيرة ال يمكناا تجاهل هذه الفئة من املسهالكين 

مثل فرصة ألعمالها ومصدرا لخلق القيمة. وفي املقابل ال يمكن للمسهالكين املتزايدين باستمرار والتي ت

الذين يزداد وعيام البيئي أن يتساهلوا مع الشركات التي ال تاتم باتجاهاتام وتتلعاتام البيئية. لقد كسب 

 1املسهالك ألاخضر قوة ضغته هذه من عدة مصادر أهمها ما يلي:

الخضر في السوق، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن املسهالكين الزبائن ألاهمية الكبيرة لشريحة  -

 الخضر أصبحوا النسبة الغالبة في أسواق العديد من الدول خاصة املتقدمة؛

تزايد الوعي البيئي بين أفراد املجتمعات، حيث أن كل قضية بيئية أصبحت تحرك أعداد كبيرة من  -

علياا، وبالتالي الضغط على الحكومات للتحرك  الناس في الدول املتقدمة من أجل تسليط الضوء

 وإصدار لوائح وقوانين ضد مسببات هذه املشكالت؛ 
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 :الخالصة

تعد القدرة التنافسية للمؤسسة الصناعية أساسا الستمرارها وقدرتاا على امتالك حصة سوقية 

مجاالت التنافس فإنه  تحقق لها مكاسب اقتصادية، وباعتبار الاهتمام بالقضايا البيئية أضحى مجاال من

إستراتيجيهاا الكلية لتضمن لها البقاء في  ضمنعلى هذه املؤسسات إدراج إستراتيجية إلانتاج ألانظف 

 السوق ومواجهة املنافسين املهتمين بالبيئة. 

على الرغم من أن الاستثمار في تكنولوجيات إلانتاج ألانظف قد يبدو باهظ الثمن إذا ما تمت 

التقليدية إال أن املنشآت ستحقق من ورائه العديد من املكاسب  أنماط إلانتاجمقارنته باالستثمار في 

هذه التكنولوجيات ف .لقهاالاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، إضافة إلى املزايا التنافسية التي يساهم في خ

تساعد على الاستخدام الكفء للموارد والتاقة كما تقلل من التلوث الحاصل ليس فقط بعد العملية 

إلانتاجية وإنما طوال دورة حياة املنتج، وبالتالي التخفيض في التكاليف بمختلف أنواعها. وإلانتاج ألانظف 

توحا أمامها خاصة وأن القيود البيئية أصبحت يعتي صورة خضراء عن املنشأة مما يجعل السوق مف

أكثر انتشارا وصرامة واملسهالك أكثر وعيا بالجانب البيئي، إذن يمكن القول بأن إلانتاج ألانظف يعتي 

 منتجات أقل إضرارا باإلشنسان والبيئة وأكثر تنافسية.

ملؤسسة الصناعية كغيرها من املؤسسات العاملية وفي ظل انفتاح ألاسواق العاملية، يجب على ا

التوجه نحو تتبيق إستراتيجية إلانتاج ألانظف من خالل تكنولوجياته املختلفة، سواء كان هذا التوجه 

 طوعيا أو إجباريا. 
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 :تمهيد

تبني إستراتيجية من املعروف غياب نص قانوني صريح يجبر املؤسسة الصناعية الجزائرية على 

املستهلك الجزائري لم يصل إلى تلك  وفي املقابل فإن ،والتكنولوجيات الالزمة لتطبيقهإلانتاج ألانظف 

وضع ب الجزائري  املشرع لذلك قامالدرجة من الوعي البيئي ليؤثر على الصناعة ويوجهها لتكون خضراء، 

احترام البيئة بمكوناتها من أجل حمايتها وضمان سالمتها وبالتالي على  ليلزمها اتحدود وقيود أمام املؤسس

توجه املؤسسة نحو تطبيق تكنولوجيات إلانتاج لنصوص ال جاءت هذه سالمة إلانسان حاليا ومستقبال.

ألانظف، وألامر لم يقتصر على إلاطار القانوني بل تم إنشاء العديد من الهيئات املؤسسية التي تهدف في 

تطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظف، ومن بين مجملها إلى إرساء مبادئ التنمية املستدامة من خالل 

 ملعنية بهذا ألامر نجد مصانع الحديد والصلب في الجزائر.املؤسسات ا

شهدت الجزائر في السنوات ألاخيرة ظهور العديد من مصانع الحديد والصلب سواء من طرف 

القطاع العمومي أو القطاع الخاص، وباعتبار هذا النوع من الصناعات الثقيلة يستعمل كميات كبيرة من 

املطبقة في هذه  دراسة هو الدور الذي تلعبه تكنولوجيات إلانتاج ألانظفاملوارد والطاقة فإن الجدير بال

 التنافسية. قدرتهافي تحسين  املصانع

 باعتبارها  تعد صناعة الحديد والصلب من الصناعات الهامة التي تقوم عليها اقتصاديات الدول 

صناعة مغذية للعديد من الصناعات ألاخرى. واملعروف عن هذا القطاع أن له تأثيرات مختلفة على البيئة 

سواء من حيث استهالك املوارد البيئية أو من حيث النفايات، وهذا ألامر جعل من تطبيق تكنولوجيات 

لحاصلة على مستوى إلانتاج ألانظف في مصانع الحديد والصلب أمرا حتميا خاصة في ظل التطورات ا

 ت التي قد يتعرض لها كل من يخالفها.إلاطار القانوني واملؤسس ي وتفاديا للعقوبا

بغرض معرفة الدور الذي تلعبه الدولة في توجيه مصانع الحديد والصلب نحو تطبيق 

تكنولوجيات إلانتاج ألانظف من خالل استخدام إلاطار القانوني واملؤسس ي، ومعرفة أساسيات حول 

 عة الحديد والصلب، قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ما يلي:صنا

 املبحث ألاول: أساسيات حول صناعة الحديد والصلب في الجزائر -

الصناعية : إلاطار القانوني لدعم إستراتيجية إلانتاج ألانظف في املؤسسة الثانياملبحث  -

 الجزائرية 

 تطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظف : إلاطار املؤسس ي لحماية البيئة كأداة لدعمالثالثاملبحث  -
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 املبحث ألاول: أساسيات حول صناعة الحديد والصلب في الجزائر

ملا لها من  دور رئيس ي  في العالم أهم الصناعات إلاستراتيجيةبين تعد صناعة الحديد والصلب من 

الصناعية، حيث توضح إلاحصائيات على مدار فترات زمنية في العديد من الدول الاقتصادية و في التنمية 

وجود عالقة طردية بين كمية الاستهالك من منتجات الصلب والنمو الاقتصادي للدولة . وترجع أهمية 

 الحديد والصلب كقطاع له دور مؤثر في التنمية الرتباطها الوثيق بالعديد من الصناعات ألاخرى.  صناعة 

 املطلب ألاول: ملحة عن صناعة الحديد والصلب 

في اقتصاديات الدول إال  صناعة الحديد والصلب من الصناعاتعلى الرغم من ألاهمية البالغة ل

، وفي هذا العنصر سنتعرف على هذه الصناعة، وكذا أنها تعد من بين الصناعات ألاكثر تلويثا للبيئة

  تكنولوجيات إلانتاج ألانظف فيها.

 ع ألاول: مفهوم صناعة الحديد والصلبالفر 

والسيليكون بـ  %46، بعد ألاكسجين بـ %5الحديد هو رابع عنصر موجود على سطح ألارض بنسبة 

يشير مصطلح خام الحديد في العادة، إلى صخر أو معدن يحتوي على كمية كافية و  .%8وألاملنيوم بـ  28%

، وتتوفر خامات الحديد في العالم بكميات كبيرة، وذلك من الحديد تجعله مناسًبا إلجراء عملية التعدين

  1على الرغم من أن صناعة الصلب املستمرة تستهلك كميات ضخمة من مخزون هذه الخامات.

يدخل في استخالص الحديد وإنتاجه الكثير من املواد ألاولية ألاخرى بجانب خام الحديد، ومن  

وتدعى بعوامل الاختزال. فتحويل خام الحديد  ، وفحم الكوكأهم هذه املواد نجد الفحم، الغاز الطبيعي

إلى معدن الحديد، يستلزم إزالة ألاكسجين من الخام، بتوفر درجة حرارة معينة وعوامل اختزال، وعامل 

 .الاختزال هو مادة يمكنها الاتحاد مع ألاكسجين الذي ينطلق من أكسيد الحديد أثناء عملية التصنيع

املادة ألاولية الثانية في ألاهمية في عملية استخالص الحديد حيث تساعد  الحجر الجيري  يعد

إضافته على إزالة الشوائب من خام الحديد. وفي الغالب ال تنصهر كثير من الشوائب املوجودة مع خام 

ر الحديد عند درجات حرارة منخفضة قريبة من درجة حرارة انصهار الحديد. ولكن عند خلط الحج

الجيري مع خامات الحديد فإنه يسبب انصهارها في درجة حرارة منخفضة. ويطلق على الشوائب املتكونة 

 .من هذا الاتحاد أي التي تطفو على سطح مصهور الحديد، اسم الخبث

                                                           
  باطن األرضاستخالص المعادن من 
  /www.aisusteel.orgاالتحاد العربي للحديد والصلب، عن الموقع: 1

  خاصة. ويصنع بتسخني الفحم احلجري مبعزل عن اهلواء يف أفران من الكربون %90الكوك مادة صلدة حتتوي على 

 

http://www.aisusteel.org/
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. وفي طريقة الفرن العالي القوس الكهربائيإما بطريقة الفرن العالي أو بطريقة  الصلب الخاميصنع 

الحديد مع عامل الاختزال عند درجات الحرارة العالية، حيث ينتج الحديد عندئذ في صورة يتفاعل خام 

، والجدول املوالي يوضح حجم قوة كهربائية كبيرةيتم الاعتماد على طريقة القوس الكهربائي منصهرة. وفي 

 طن من الصلب الخام: 1ونوع املدخالت الالزمة إلنتاج 

 )بالكلغ( طن من الصلب الخام 1ة إلنتاج : املوارد الالزم(03)جدول رقم 

 طريقة القوس الكهربائي طريقة الفرن العالي املواد الالزمة

 خام الحديد

 الفحم

 الحجر الجيري 

 خردة الحديد

1370 

780 

270 

125 

586 

150 

88 

710 

 WSAمن إعداد الطالبة باالعتماد على  املصدر:

من املغنيزيوم، وكميات صغيرة من  %1من الكربون، و  %2الصلب هو سبيكة من الحديد و 

السليكون والفسفور والكبريت وألاكسجين، ويعد الصلب من أهم املواد الهندسية وإلانشائية في العالم 

التي يتم استخدامها في كل جانب من جوانب حياتنا، فهو يستخدم في صناعة السيارات، منتجات البناء، 

نهائية من القضبان واملسطحات من املنتجات ال %72احية، وغيرها. يتم إنتاج الثالجات، املشارط الجر 

أسلوب أفران باستخدام  %28 (، و BF-BOFأسلوب أفران ألاكسيجين ألاساس ي )واملقاطع باستخدام 

 1(.EAFالقوس الكهربائي )

الفرق الرئيس ي بين هذان الطريقتين يكمن في نوع املواد الخام املستعملة، فطريقة أفران 

ألاكسجين ألاساس ي تحتاج في عملية إلانتاج إلى خام الحديد والفحم والصلب املعاد تدويره، أما طريقة 

اء، حيث يتم الصلب املعاد تدويره والكهرب باالعتماد أكثر علىأفران القوس الكهربائي فتنتج الصلب 

  استخدام الكهرباء إلذابة الصلب املعاد تدويره.

باستخدام طريقة أفران ألاكسجين ألاساس ي حيث  الخام إلى منتجات نهائية الصلب تحويليتم 

يتم استعمال خامات الحديد إلنتاج الحديد وتسمى أيضا باملعدن الساخن، ثم يتم تحويله إلى صلب في 

الصب واللف يتم الحصول على الصلب في شكل قضبان أو مقاطع أو  فرن ألاكسجين ألاساس ي، بعد

صفائح. تظل معظم منتجات الصلب قيد الاستعمال لعقود قبل إعادة تدويرها لذلك ال يوجد ما يكفي 

                                                           
 سابق.االتحاد العربي للحديد والصلب، مرجع  1
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من الصلب القابل إلعادة التدوير لتلبية الطلب املتزايد من أجل استخدام طريقة القوس الكهربائي 

 وحدها.

تحديات التي تواجه صناع الحديد والصلب في العديد من دول العالم ومنها الدول من بين أهم ال

 1العربية، نجد ما يلي:

عدم توفر الطاقة الالزمة لصناعة الحديد والصلب وارتفاع تكلفتها، حيث أن تلك الصناعة تعتبر من  -

 ؛الصناعات الكثيفة الستخدام للطاقة

 ؛بعض خطوط إنتاج الشركات والتي تستخدم تكنولوجيات قديمة عدم تجديد وتطوير  -

تعانى بعض الدول من نقص العملة الصعبة لتغطية الاحتياجات الالزمة لتوفير املواد ألاولية الالزمة  -

 ؛لإلنتاج عن طريق الاستيراد

ى ارتفاع من تكلفة إلانتاج مما يؤدى إل %70ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل والخامات التي تبلغ  -

 ؛الصلب املستورد أمام يةتكلفة املنتج النهائي وعدم قدرته على املنافسة املحل

تم إيقاف عدد من خطوط إلانتاج في بعض الشركات لعدم قدرتها على تسويق إنتاجها في ألاسواق  -

ويعود ذلك النخفاض أسعار الصلب املستورد من الصين وروسيا وأوكرانيا وتركيا والذي قد يصل في 

 . بعض ألاحيان إلى أقل من تكلفة إلانتاج املحلى

درجة مختلفة منه، تختلف باختالف  3500الصلب ليس منتج واحد فقط بل هناك أكثر من 

من الحديد الصلب خالل  %75الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيئية لكل نوع. لقد تم تطوير 

إيفل اليوم فإن املهندسين سوف يحتاجون فقط لثلث العشرين سنة املاضية، فلو أنه تم إعادة بناء برج 

الصلب الذي تم استخدامه في ألاصل، والسيارات الحديثة مصنوعة من الصلب الجديد الذي يكون أقوى 

 2مما كان عليه في السابق. %35وأخف بنسبة 

 سوق الحديد والصلب في العالمالفرع الثاني: 

صناعة الحديد والصلب تعد من الصناعات املغذية للعديد من الصناعات ألاخرى فإن  باعتبار 

حجم الطلب عليها كبير، وكذلك حجم إلانتاج من خام الصلب، وفي ما يلي سيتم عرض لحجم إلانتاج 

 العالمي من خام الصلب وكذا حجم الطلب العالمي للمنتجات النهائية.

 خام أوال: إنتاج العاملي من الصلب ال

                                                           
 االتحاد العربي للحديد والصلب، مرجع سابق. 1 

2  https://www.worldsteel.org/about-steel.html)2018/11/8(  

https://www.worldsteel.org/about-steel.html
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 2015يتم إنتاج كميات كبيرة من الصلب الخام حول العالم، وقد بلغ هذا إلانتاج في الفترة من 

 ما يلي: 2017إلى 

 

 (مليون طن) 2017 إلى 2015 في الفترة من:إنتاج العالم من الصلب الخام (04)جدول رقم

 2016/2017 2017 2016 2015 املنطقة

 إلاتحاد ألاوروبي

 ألاخرى بلدان أوروبا 

 مجموعة الدول املستقلة 

 أمريكا الشمالية

 أمريكا الالتينية

 أفريقيا

 الشرق ألاوسط

 آسيا

 أوقيانوسيا

166,1 

35,8 

101,6 

110,9 

43,9 

13,7 

29,4 

1112,9 

5,7 

162,0 

35,9 

102,0 

110,6 

40,2 

11,7 

29,0 

1090,0 

5,8 

168,7 

40,6 

102,0 

116,0 

43,7 

13,5 

32,4 

1151,8 

6,0 

4,1% 

13,1% 

0,0% 

4,8% 

8,7% 

15,9% 

11,8% 

5,7% 

2,5% 

 %5,5 1674,8 1587,3 1620,0 إجمالي إلانتاج

 2018: تقرير الاتحاد العربي للحديد والصلب املصدر

إلى  2015عدم استقرار في  إنتاج العالم من الصلب الخام في الفترة من من خالل الجدول يتضح 

ويبلغ  %5,51بنسبة  2017و 2016ليرتفع بين  %2,01بنسبة  2016و 2015حيث انخفض بين  2017

 2007مليون طن. في املقابل شهد إنتاج الجزائر لهذه املادة ارتفاع وانخفاض في الفترة من  1674,8بذلك 

 ذلك:والجدول املوالي يوضح ،  2016 إلى

 )مليون طن( 2016إلى  2007:إنتاج الجزائر من الصلب الخام في الفترة من(05)جدول رقم

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

 0,650 0,650 0,415 0,417 0,557 0,551 0,662 0,597 0,619 1,278 الكمية

 WSAمن إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات من املصدر: 

من مليون طن  1587,3 مليون طن من الصلب الخام مقابل  0,650حوالي  2016سجل سنة 

، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بمخزون الجزائر من معدن الحديد، % 0,04إلانتاج العالمي، وهو ما نسبته 

مليار طن  1,7مليار طن من الحديد، من بينها  3,5فمنجم غار جبيالت بوالية تندوف يتوفر لوحده على 

 قابلة لالستغالل. 
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 (2017-2015)من العاملي على منتجات الصلب النهائية   ثانيا: حجم الطلب

مليون طن بزيادة بلغت  1622,1حوالي  2017بلغ حجم الطلب على منتجات الصلب النهائية لعام 

، وتعد الدول آلاسيوية أكبر الدول املستهلكة للصلب في العالم، حيث 2016من حجم الطلب لسنة  7%

إلاتحاد ألاوروبي بحوالي يليها  2017مليون طن سنة  1098,8بلغ حجم طلبها على منتجات الصلب حوالي 

مليون طن، والجدول املوالي يبين حجم الطلب على منتجات الصلب النهائية في الفترة املمتدة من  162,1

 :  2017إلى  2015

 2017إلى  2015العاملي على منتجات الصلب النهائية في الفترة املمتدة من   : حجم الطلب(06)جدول رقم

 )مليون طن(

 2016/2017 2017 2016 2015 املنطقة

 إلاتحاد ألاوروبي

 بلدان أوروبا ألاخرى 

 مجموعة الدول املستقلة

 أمريكا الشمالية

 أمريكا الجنوبية

 أفريقيا

 الشرق ألاوسط

 آسيا

153,6 

40,5 

50,5 

133,6 

45,5 

38,6 

52,8 

984,0 

158,2 

40,5 

49,4 

132,2 

39,4 

37,6 

53,1 

1005,4 

162,1 

40,1 

51,1 

138,7 

40,4 

37,0 

53,9 

1098,8 

%2,5 

%1,0 

%3,4 

%4,9 

%2,5 

%1,6 

%1,5 

%9,3 

 %7 1622,1 1515,8 1499,0 إجمالي الطلب

 2018: تقرير الاتحاد العربي للحديد والصلب املصدر

مليون طن،  1622,1ما قيمته  2017بلغ حجم الطلب العالمي على منتجات الصلب النهائية لسنة 

 %0,5، وهو ما نسبته مليون طن 9بلغ حوالي  الصناعة واملناجم فقدحسب وزارة في حين أنه في الجزائر و 

 من إجمالي الطلب العالمي. 

 صناعة الحديد والصلبب املرتبطة البيئية: أهم التأثيرات الثالثالفرع 

 مواد من صناعة تتطلبه هذه ملا فنظرا للبيئة امللوثة الصناعات من الحديد والصلب صناعة تعتبر

 الجهود مضاعفة تستدعي مختلفة بيئية أثار ذلك عن ينتج فإنه بأنواعها، والطاقة متعددة طبيعية خام

 .البيئية بالجوانب الاهتمام

تتضمن القضايا البيئية املرتبطة بصناعة الحديد والصلب في عدة نقاط أساسية تتمثل في ما  

 يلي:
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من جميع الانبعاثات  %9إلى  %7مسؤوال عن على الصعيد العالمي يعد الصلب  الانبعاثات في الهواء: -1

طن مت ثاني أكسيد  1,83طن منه يؤدي إلى انبعاث  1املباشرة عن الوقود ألاحفوري، حيث أن إنتاج 

 الكربون في املتوسط، وذلك حسب جمعية الصلب العاملية.

املصادر يوجد العديد من مصادر الانبعاثات الهوائية في مصانع الحديد والصلب وباختالف هذه 

 تختلف أنواع املواد املنبعثة، ومن بين هذه املواد نجد ما يلي:

مواد جسيمية: والتي تنشأ عن كل خطوة من خطوات التصنيع، كأنشطة الصهر والتنقية )ألافران  -

العالية، أفران ألاكسجين، القوس الكهربائي(، أفران التسخين )حسب الوقود املستخدم(، تداول املواد 

 ولية، املنتجات النهائية، النفايات(، تخزين ونقل الفحم، التبريد السريع وغيرها.)املواد ألا 

 أكاسيد النيتروجين: والتي ترتبط ارتباطا رئيسيا بعمليات احتراق املواد التي تحتوي على النيتروجين.  -

التلبيد،  أكسيد الكبريت: ترتبط انبعاثات أكسيد الكبريت باحتراق مركبات الكبريت املوجودة في مواد -

ويتوقف مستوى انبعاث أكسيد الكبريت في الغازات العادمة آلاتية من أفران إعادة التسخين وأفران 

 التلدين على محتوى الكبريت في الوقود املستخدم.

أول أكسيد الكربون: يعد أول أكسيد الكربون من الغازات العادمة التي تنتج عن عملية تصنيع الحديد  -

 اسا عن عمليتي الصهر والاختزال في ألافران بمختلف أنواعها. والصلب، والناتج أس

 كميات منها ينبعث وقد الطاقة من كبيرة كميات الصلب تصنيع منشآت تستهلكثاني أكسيد الكربون:  -

 وإنتاج ألاحفوري، الوقود احتراق من رئيس ي بشكل نبعاثاتهذه الا  وتنشأ . الكربون  أكسيد ثاني من كبيرة

 .خام كمادة الجير واستخدام الكهربائية، الطاقة

بالرغم من تميز صناعة الحديد والصلب حاليا بوصولها إلى مستويات عالية جدا من : الصلبة النفايات -2

الكفاءة في استخدام املوارد، إال أن الكميات الكبيرة من املواد الخام املعالجة أدت إلى إنتاج مخلفات 

 النفايات الصلبة من بينها نجد: بين هذه منو صلبة بأحجام معتبرة. 

 ؛الطين الناتج عن أجهزة التصفية -

طن من الصلب  1، وهو أعلى نواتج عملية الصهر في صناعة الصلب، فإلنتاج فرانالناتج عن ألا الخبث  -

  ؛كلغ من الخبث 400ينتج حوالي  الفرن العاليالخام بطريقة 

 ؛املستعملة الصناعية املياهالطين والزيوت الناتجة عن معالجة  -

 ؛التعبئة والتغليف والحاوياتمواد  -

 ؛الهواء وتنقية من أجهزة تنظيف الناتجة الغبار والطين -

 النفايات الخطرة الناتجة عن الصيانة والخدمات العامة )بكميات صغيرة(. -
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 ومياه التبريد مياه القطاع هذا في تظهر ما عادة التي السائلة النفايات تتضمنالنفايات السائلة:  -3

 إعادة تتم ما وعادة .العمليات مختلف عن الناتجة السائلة النفايات من والعديد الشطف، ومياه العواصف

 وزيوت وغبار عالقة صلبة مواد على الشطف مياه تحتوي  وقد .أخرى  مرة التبريد عملية في التبريد مياه تدوير 

 .العملية نوع حسب أخرى  وملوثات تشحيم

 املصادر من متنوعة مجموعة من والصلب تصنيع الحديد منشآت داخل الضوضاء تنبعث  الضوضاء: -4

 مجاري  ومراوح العمليات تبريد الثانوية، مراوح الغازات أو العادمة الغازات مراوح واملنتجات، الخردة كتداول 

 القوس أفران في الصهر  عملياتألافران،  الغبار، شحن إزالة أنظمة عام، بشكل الدوارة املعدات الهواء،

 .والتهوية النقل وأنظمة القضبان، إنتاج وحدات القطع، وأنشطة الوقود، محارق  الكهربائي،

 : تكنولوجيات إلانتاج ألانظف في صناعة الحديد والصلبالرابعالفرع 

الصلب من املواد الصديقة للبيئة باعتباره قابل إلعادة التدوير بالكامل ويمتلك متانة عالية  يعد

مقارنة مع املواد ألاخرى، كما يتطلب كميات قليلة من الطاقة إلنتاجه، وتساعد إلانشاءات املبتكرة 

 املصنوعة من الصلب خفيف الوزن على توفير الطاقة واملوارد.

ائلة في صناعة الحديد والصلب من أجل الحد من التلوث البيئي في لقد تم بذل مجهودات ه

من الطاقة التي تم استخدامها سنة  %40العقود املاضية، فإنتاج طن من الصلب اليوم ال يتطلب سوى 

تصنف عملية تدوير الصلب ضمن  . كما1، وقد انخفضت الانبعاثات من الغبار إلى أكثر من ذلك1960

العمليات السهلة وألاقل تعقيدا، وهو يعد من املواد التي تحتفظ بخصائصها حتى بعد عدة عمليات 

 إلنتاج الصلب أن يستخدم الصلب املعاد تدويره فقط. (EAF)تدوير، ويمكن ألسلوب القوس الكهربائي 

ولقد  %100م حيث يمكن إعادة تدويره بنسبة يعتبر الصلب من أكثر املواد املعاد تدويرها في العال

تم تطوير وتحسين تكنولوجيا إنتاج الحديد والصلب من أجل مواجهة التكنولوجيا البيئية، و من بين 

 2املمارسات الصديقة للبيئة والتي يتم إتباعها عند صناعة الحديد والصلب نجد ما يلي:

عة الصلب وتبريدها وإعادتها إلى البيئة، ومعظم من املياه املستخدمة في صنا %90يتم تنظيف حوالي  -

املياه املفقودة تكون بسبب التبخر. تعود املياه إلى ألانهار ومصادر أخرا في كثير من ألاحيان أنظف مما 

 كانت عليه عند استخراجها.

 في السنوات الخمسين املاضية؛ %61تم تخفيض الطاقة املستخدمة إلنتاج طن من الصلب بنسبة  -

 مليون طن سنويا؛ 630لصلب أكثر املواد املعاد تدويرها في العالم، حيث يتم تدوير حوالي يعد ا -

                                                           
1 www.worldsteel.org/about-steel.html 2018/11/8    
2 www.worldsteel.org/about-steel/steel-industry-key-messages/steel-is-at-the-core-of-a-green-economy.html  

4/11/2018 

https://www.worldsteel.org/about-steel.html
https://www.worldsteel.org/about-steel/steel-industry-key-messages/steel-is-at-the-core-of-a-green-economy.html
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الصلب هو املادة الرئيسية املستخدمة في توفير الطاقة املتجددة، كالطاقة الشمسية، طاقة الرياح،  - والصلب 

 وغيرها.

من جميع منتجات الصلب التي تصل إلى نهاية عمرها يتم إعادة  %85تشير التقديرات إلى أن 

تدويرها، وتستهلك عملية إعادة تدوير خردة الصلب حوالي ثلث الطاقة التي يتطلبها تصنيع الصلب من 

مليون طن( يساهم في  630املواد الخام الجديدة. وتدوير العالم لهذه الكمية الهائلة من الصلب )

 مليون طن. 945بحوالي  2coاني أكسيد الكربون التخفيض من انبعاث ث

يمكن تدوير املزيد من الصلب لكن نظرا لطول عمره فإنه يتحتم علينا الانتظار حتى يصل إلى نهاية 

حياته حتى نتمكن من استعادته إلعادة تدويره وإنتاج منتجات جديدة. وقد يدوم الانتظار عقودا من 

كل أكثر فعالية، وتصميم عمليات تصنيع أفضل للمنتجات، الزمن، لذلك يجب استخدام املواد بش

واستخدام أكثر استدامة للمنتجات من قبل املستهلك، إعادة استخدام املنتجات لزيادة عمرها الافتراض ي، 

 .1وإعادة تدوير الخردة منها

 املطلب الثاني: صناعة الحديد والصلب في الجزائر 

صناعة الحديد والصلب في الجزائر بعدة محطات قبل وصولها إلى ما هي عليه اليوم، وفي ما  مرت

 يلي سيتم التطرق إلى أهم هذه املحطات.

 الفرع ألاول: تطور صناعة الحديد والصلب في الجزائر

 باستثناء والصلب الحديد صناعة في مختصة مؤسسة أي الاستقالل بعد تملك الجزائر تكن لم

 في والصلب الحديد صناعة بدأت وقد الفرنسيين، الصناعيين للمعمرين التابعة الصغيرة ؤسساتامل بعض

 صناعة أهداف أهم كانت حيث آنذاك، الحكومية السلطات حددتها تصورات وفق 1965 سنة الجزائر

 على والتخلص املحلية للسوق  املنتجات وتوفير املحلية الخامات في استخدام أساسا تتمثل والصلب الحديد

 .هذا املجال في للخارج التبعية من البعيد املدى

تم  حيث الجزائر، في والصلب الحديد صناعة إنشاء نواة  والصلب قسنطينة للحديد يعتبر مخطط

 املستوى  ورفع تحسين إلى يهدف وكان 1958 سنة أكتوبر من الثالث في املخطط هذا بداية إلاعالن عن

 للحديد والصلب مصنع إقامة التنموية أهمها البرامج ، وضم مجموعة من 20%بنسبة للجزائريين املعيش ي

 باإلضافة سنوات أربع ظرف وفي طن سنويا ألف 200 إنتاجية قدرها بطاقة عنابة بمدينة الحجار منطقة في

 شركة طرف من 1960 غاية إلى املشروع هذا إنجاز تأخر .بالونزة الحديد مادة الستخراج منجم إقامة إلى

                                                           
1 Clare Broadbent, Steel - the surprising recycling champion, Head of Product Sustainability, worldsteel 19 

March 2018 

https://www.worldsteel.org/media-centre/blog/2018/blog-steel-surprising-recycling-champion.html 8/11/2018 

https://www.worldsteel.org/media-centre/blog/2018/blog-steel-surprising-recycling-champion.html
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 والصلب للحديد الفرنسية الصناعات فيه ساهمت مشترك مشروع إطار في لعنابة والصلب الحديد

  الفرنسية. والحكومة

 وزارة وصاية تحت  الجزائرية والصلب الحديد صناعة تم إنشاء مؤسسة 1964بحلول سنة 

 والصلب للحديد وحدات وإقامة بالدراسات القيام في العمومية املؤسسة هذه دور  وتمثل الثقيلة، الصناعات

 للحديد الحجار مركب تسيير على إلاشراف الحديدية، باإلضافة إلى وغير الحديدية املعادن لتحويل ووحدات

 ألانشطة وتكمن الخارج. من املستوردة والصلب منتجات الحديد احتكار املؤسسة لهذه وكان والصلب،

 املسطحة وغير املسطحة الصلب كاملنتجات إنتاج في والصلب للحديد الوطنية الشركة لهذه الرئيسية

 العاملة اليد وتدريب البناء ووحدات الهندسية والدراسات املحلي والتسويق الصناعي والغاز الصلب وتحويل

 مختلف عبر الوطني بالتخطيط الاقتصادي الشركة هذه وتنمية تطور  ارتبط وقد .والاستيراد والتصدير

 الجزائر.        بها مرت التي الاقتصادية السياسات

استمر مركب الحجار بعنابة في السيطرة على سوق صناعة الحديد والصلب في الجزائر إلى غاية 

بجيجل ومركب توسيالي  AQSالعقد ألاخير أين تم ظهور مصانع  جديدة في السوق من أهمها نجد  مركب 

 بوهران.

                 الفرع الثاني: مصانع الحديد والصلب في الجزائر          

املحلى في صناعة الحديد والصلب فإنه يجب ألاخذ بعين الاعتبار   إذا نظرنا إلى مفهوم التصنيع

توفر الصناعات املغذية مثل صناعة التعدين  و جانبين أساسيين، ألاول إنتاج منتج نهائي بخامات محلية أ

والحراريات والسبائك الحديدية ومستلزمات التشغيل والجانب ألاخر تغطية إلانتاج املحلى  )خام الحديد( 

من منتجات الحديد والصلب النهائية لسد حاجات السوق في قطاعات إلاسكان والتشييد وصناعة 

 .1خرى السيارات وقطاعات الصناعات الهندسية ألا 

 يهيمن على الصناعة الوطنية في مجال الحديد والصلب أربع منتجين وهم:

 مصنع سيدار الحجار بعنابة، وهو أحد فروع مجمع إيميتال؛ -

 والناتج عن شراكة جزائرية قطرية؛ ، ببالرة بوالية جيجل AQS الجزائرية القطرية للحديد والصلب  -

 كة جزائرية تركية؛شرامصنع توسيالي ببطيوة وهران، وهو  -

  ؛مصنع مينو عطية بعنابة -

 مصنع مغرب لألنابيب، بعين الدفلى؛  -

 مصنع كاستال للحديد بمسيلة. -

                                                           
 االتحاد العربي للحديد والصلب مرجع سابق. 1 
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بوجود عدد محدود من ألاطراف يمتاز سوق صناعة الحديد والصلب الحالي في الجزائر إذن 

وفي دراستنا هذه تم  .أجنبيةالفاعلة فيه، بعضها من الخواص والبعض آلاخر مؤسسات وطنية وبشراكة 

 ، وتوسيالي.AQSاختيار أهم ثالث مصانع للحديد والصلب في الجزائر، وتتمثل في كل من سيدار الحجار، 

في ميدان صناعات املعادن والصلب، تم إنشاؤه  ناشطا هاماإيميتال الصناعي جزائري مجمع يعد 

تتمحور نشاطاته في تحويل خام  .القطاع العموميعن طريق عملية إعادة هيكلة  2015 فيفري  23بتاريخ 

الحديد و إنتاج الصلب، تحويل الصلب، والحديد املصبوب و ألاملنيوم، تصنيع الهياكل ألاساسية و 

نجد مركب الحجار  فروعهاملنشآت املعدنية و املراجل الصناعية، الهندسة، التكوين. ومن بين أبرز 

 .  AQSمصنع  في %46، كما أنه شريك بنسبة بعنابة

، ومؤسسة تابعة مركب توسيالي للحديد والصلب بوهران تم اختيار إضافة إلى القطاع العمومي 

والجدول املوالي يوضح مصانع الحديد  للقطاع الخاص ألاجنبي والتي برزت في مجال الحديد والصلب، وهي

 والصلب محل الدراسة في الجزائر: 

 في الجزائر محل الدراسة (: مصانع الحديد والصلب07جدول رقم)

وحدات  امللكية املصنع

 إلانتاج

حجم إلانتاج الفعلي  الطاقة إلانتاجية

 2018لسنة 

ماليين طن من منتجات  6 وحدات 3 تركية توسيالي

 متنوعة

 مليون طن 2,6

AQS  جزائرية

 قطرية

مليون طن سنويا من حديد  1,5 وحدات 9

 الخرسانة

من لفائف  ألف طن 500

 ألاسالك الحديدية

 مليون طن 2

سيدار 

 الحجار

مليون طن سنويا من منتجات  2 وحدات 10 جزائرية 

 الصلب

 ألف طن 700

 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات من املصانع الثالث.

خالل الجدول يتضح أن حجم إلانتاج الفعلي أقل من الطاقة إلانتاجية لهذه املصانع، وذلك  من

راجع لعدة أسباب من أهمها، عدم إتمام إنجاز هذه املشاريع، وكذا نقص املواد ألاولية الداخلة في العملية 

 إلانتاجية.
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وملواجهة هذا العجز واجه مصنع توسيالي صعوبات في التزود بالحديد،  2017حتى  2015فمنذ 

أنه يوجد حجم كبير من النفايات الحديدية على مستوى عدة اضطر إلى الاستيراد على الرغم من 

 مؤسسات عمومية خاصة "سونطراك"، و"الشركة الوطنية للسكك الحديدية".

الحديد والصلب كقطاع له دور حيوي ورئيس ي في التنمية الصناعية  ترجع أهمية صناعة

 وثيق بالعديد من الصناعات ألاخرى من بينها:، ملا له من ارتباط الاقتصادية للمجتمعوإلانشائية و

قطاع التشييد وإلاسكان يعتبر من أهم القطاعات املستهلكة ملنتجات الصلب في صورة منتجات طولية  -

 .مثل حديدي التسليح والقطاعات إلانشائية

 اريات والسبائك الحديدية؛صناعات مغذية لصناعة الصلب مثل صناعة التعدين والحر  -

صناعات مستهلكة ملنتجاتها من أهمها صناعة السيارات وألاجهزة املنزلية واملعلبات وصناعة املعدات  -

 ؛والعديد من الصناعات الهندسية ألاخرى 

يوجد ارتباط وثيق بين صناعة الصلب ومشروعات املرافق والخدمات مثل مشروع املياه والصرف  -

 ؛ الصلب أنابيبالصحي والتي تستخدم 

قطاع البترول والغاز الطبيعي الذي يستهلك عادة كميات كبيرة من مواسير الصلب في عمليات الحفر  -

والاستكشاف وخطوط النقل ويتركز استهالك الصناعات الهندسية وقطاع البترول ومرافق املياه والصرف 

 عادة في منتجات الصلب املسطحة مثال ألالواح والشرائط.

 املوالي يوضح أهمية الحديد والصلب في العديد من الصناعات:الجدول 

 (: نسبة استخدام الصناعات املختلفة ملنتجات الحديد والصلب08جدول رقم)

البناء  القطاع

 والتشييد

ألادوات 

 املنزلية

آلاالت واملعدات 

 الثقيلة

أدوات 

 إلكترونية

معدات 

 معدنية

صناعات 

 أخرى 

 18 % %12 %5 %16 %3 %46 النسبة

  WSAاملصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على  

مما سبق تتضح لنا أهمية هذه الصناعة ودورها في نمو القطاعات والصناعات ألاخرى، كما أنها 

تعتبر من الصناعات التي تتيح فرص عمالة جديدة، حيث ال يقتصر دورها في هذا الشأن على تلبية 

إيجاد فرص عمالة في الصناعات املغذية لها واملستهلكة ملنتجاتها، احتياجاتها الخاصة فقط، بل يمتد إلى 

 أن كل فرصة عمل في صناعة الحديد والصلب توفر حوالي تسع فرص للعمل في 
ً
ومن املعروف إحصائيا
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الصناعات ألاخرى كما أن كل وحدة استثمار في صناعة الصلب تفتح فرص استثمار مضاعفة قد تصل إلى 

 طاعات املغذية واملسـتهلكة لهذه الصناعة.عشر أمثالها في الق

يزيد من ، مما حجم الطلب العالمي  على منتجات الصلب ما زاد من أهمية هذا القطاع هو تزايد

العالمي على منتجات الصلب النهائية في   حجم الطلب، والجدول املوالي يوضح فرص التصدير لهذه املادة

 :2017إلى  2015الفترة املمتدة من 

 2015: حجم الطلب العاملي على منتجات الصلب النهائية في الفترة املمتدة من (09)رقم جدول 

 )مليون طن( 2017إلى 

 2016/2017 2017 2016 2015 املنطقة

 إلاتحاد ألاوروبي

 بلدان أوروبا ألاخرى 

 مجموعة الدول املستقلة

 أمريكا الشمالية

 أمريكا الجنوبية

 أفريقيا

 الشرق ألاوسط

 آسيا

153,6 

40,5 

50,5 

133,6 

45,5 

38,6 

52,8 

984,0 

158,2 

40,5 

49,4 

132,2 

39,4 

37,6 

53,1 

1005,4 

162,1 

40,1 

51,1 

138,7 

40,4 

37,0 

53,9 

1098,8 

%2,5 

%1,0 

%3,4 

%4,9 

%2,5 

%1,6 

%1,5 

%9,3 

 %7 1622,1 1515,8 1499,0 إجمالي الطلب

 2018: تقرير الاتحاد العربي للحديد والصلب املصدر

يتضح من الجدول أن حجم الطلب العالمي على منتجات الصلب في تزايد في الفترة املمتدة بين 

بزيادة  2016سنة  1515,8مليون طن، ليصل إلى  1499,0في السنة ألاولى ، حيث بلغ 2017و 2015سنتي 

. هذه النسب املتزايدة في الطلب على %7نسبة   2017 و  2016بين سنتي ، وبلغة الزيادة  %1,12قدرت بـ

 تعد فرصة متاحة أمام مصانع الحديد والصلب في الجزائر وعليها  اغتنامها. منتجات الصلب 

حجم صادرات وواردات الجزائر من منتجات الصلب املصنعة ونصف لكن إذا ما نظرنا إلى 

هذه الفرصة املتاحة والجدول املوالي  نجد أنها ال تتوافق مع 2016إلى 2007مصنعة في الجزائر الفترة من 

 يوضح ذلك:

منتجات الصلب املصنعة ونصف مصنعة في  منحجم صادرات وواردات الجزائر  :(10)جدول رقم

 (2008/2016الجزائر الفترة )

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة
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 0 0,001 0,004 0,015 0,023 0,011 0,003 0,010 0,084 الصادرات

 5,465 6,300 5,975 5,126 4,723 3,947 3,654 5,510 4,653 الواردات

 WSA  من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات مناملصدر: 

تضح من الجدول أن حجم صادرات الجزائر من منتجات الصلب املصنعة ونصف املصنعة ي

هذه املادة في ألاسواق املحلية  وأن نسبيا في قيم تقترب من الصفر ويعود السبب إلى نقص  ةمستقر 

ة لكي تنتقل إلى مرحلة التصدير، أما بالنسبة املصانع في الجزائر لم تتمكن بعد من تغطية السوق الوطني

بسبب املشكالت من هذه املادة بعدم الاستقرار وهذا راجع لعدم استقرار إلانتاج املحلي  للواردات فتتميز 

الل السنوات املاضية وقبل أن يتم ترميمه وتحديث العديد من التي تعرض لها مصنع الحجار خ

فيعود لزيادة إلانتاج املحلي من هذه املنتجات  2016و 2015تكنولوجياته، أما انخفاضها بين سنتي 

 والناتج عن العديد من الاستثمارات في هذا القطاع. 

 لتوضيح أكثر للجدول يمكن الاستعانة بالتمثيل البياني التالي: 

: التمثيل البياني لحجم صادرات وواردات الجزائر من منتجات الصلب املصنعة ونصف (21)شكل رقم

 (2007/2016مصنعة في الجزائر الفترة )

 

 من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات الجدول السابقاملصدر: 

  2019توسيالي في سنة انطالق عمليات التصدير التي قام  بها مصنع ألامر الذي يدعو للتفاؤل هو 

آالف طن  3ألف طن من حديد البناء نحو الواليات املتحدة ألامريكية واملرتقب تصدير  22والتي شملت 

 بيب النقل الكبرى نحو بلجيكا.امن أن

 الجزائرية الصناعية : إلاطار القانوني لدعم إستراتيجية إلانتاج ألانظف في املؤسسة الثانياملبحث 

ئر إلى تحقيق تنمية مستدامة ملختلف القطاعات وخاصة الصناعية، كان من في ظل سعي الجزا

الضروري تبني إستراتيجية إلانتاج ألانظف في املؤسسة ملا لها من أهمية بالغة في املجاالت الثالثة للتنمية 
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املستدامة، فإلى جانب مساهمتها في  تحقيق مكاسب اقتصادية للمؤسسة نتيجة الكفاءة في استخدام 

ملوارد والطاقة فهي تساهم في حماية إلانسان والبيئة من التلوث بمختلف أشكاله وما ينجم عنه من آثار ا

 سلبية كما تحافظ على املوارد البيئية لألجيال الحالية واملستقبلية.

على الرغم من غياب نص قانوني صريح يفرض على املؤسسة الصناعية تبني إستراتيجية إلانتاج 

ِّع الجزائري وفي نصوصه القانونية يقوم بتوجيه هذه املؤسسات  ألانظف وتطبيق
تكنولوجياته إال أن املشر 

نحو تطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظف من خالل العديد من الوسائل منها الوقائية، التقنية، الردعية، 

 واملالية، كما تم إنشاء العديد من املؤسسات لدعم تطبيقه.   

ظهور وتزايد املشكالت البيئية والناتجة أساسا عن ألانشطة الصناعية، تعد من ألاسباب  إن

الرئيسية لضرورة وضع قوانين تضمن حماية البيئة وإلانسان. والجزائر كغيرها من الدول استعملت 

لتوجه الجانب القانوني ملنع الضرر عن البيئة وكذا رفع الضرر الذي يمكن وقوعه، فعلى الرغم من أن ا

إال أن ذلك غير كاف  ااستراتيجياتهالطوعي لبعض املؤسسات نحو إدماج أبعاد التنمية املستدامة ضمن 

 فالجانب القانوني يعطي إطار محدد وواضح لضبط النشاطات إلانتاجية التي قد تكون مضرة للبيئة. 

حتى وقتنا الحالي بعدة لقد مر التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في الجزائر منذ الاستعمار و 

محطات أساسية، فالجزائر قبل الاستقالل كان حالها حال الدول املستعمرة تسيدها القوانين وألانظمة 

الاستعمارية، لكن فيما يتعلق ألامر بقواعد حماية البيئة فإن املستعمر كان يتجاهل تطبيقها في ألاراض ي 

فالجزائر بما تتمتع به من ثروات وموارد مهدت  الجزائرية ألن هذا يتعارض ومصالحه الاستعمارية،

للمستعمر باستغاللها واستنزاف مواردها وتقليصها دون ألاخذ في الاعتبار الضرر الذي قد يلحق بالبيئة 

 1وإلانسان.

بعد الاستقالل مباشرة اتجه املشرع الجزائري نحو الاهتمام بما خلفه املستعمر من تدهور للبيئة 

املتعلق  63/73وتجلى ذلك في العديد من املراسيم التنظيمية من بينها املرسوم رقم  واستنزاف للموارد،

املتعلق بإنشاء لجنة املياه، وفي مطلع السبعينات  وبعد دخول  67/38بحماية السواحل، املرسوم رقم 

ن خالل الجزائر مرحلة التصنيع، بدأت تظهر بوادر تشريعية تجسد اهتمام الدولة بحماية البيئة وذلك م

 إنشاء املجلس الوطني للبيئة كهيئة استشارية تقدم اقتراحاتها في مجال حماية البيئة.

صدر قانون حماية البيئة الذي تضمن املبادئ العامة ملختلف جوانب حماية  1983في سنة 

سع البيئة، ويعد هذا القانون نهضة قانونية في مجال حماية البيئة وقد فتح هذا القانون املجال الوا

                                                           
المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء،  ، مذكرة التخرج لنيل إجازةالنظام القانوني لحماية البيئة في ظل التشريع الجزائريبن قري سفيان،  1 

 19، ص2004/2005الجزائر، 
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املتعلق  85/05لالهتمام بالبيئة ومواردها مما أدى إلى صدور عدة قوانين وتنظيمات أهمها القانون 

 بحماية الصحة وترقيتها، باعتبار أن العالقة طردية بين الاهتمام بالبيئة وحماية الصحة.

القانون  توالت اهتمامات املشرع الجزائري بالبيئة وقوانين حمايتها وتجلى لنا ذلك بوضوح صدور 

املتضمن حماية البيئة في إطار التنمية املستدامة والذي يمكن القول عنه أنه جاء نتيجة ملشاركة  03/10

الجزائر في عدة محافل دولية خاصة بهذا املوضوع منها ندوة ستوكهولم وقمة الجزائر لدول عدم الانحياز 

ية البيئة من أهمها اتفاقية ري ودي وكذا مصادقة الجزائر على العديد من الاتفاقيات في مجال حما

  1جانيرو التي تعتبر نقطة تحول كبرى في السياسة البيئية الدولية.

إضافة إلى ما سبق نجد أن في كل سنة مالية يصدر قانون يتضمن بنودا خاصة بالبيئة وهذا دليل 

لول املقترحة لحمايتها على حرص املشرع على مواكبة العصرنة في مجال حماية البيئة من خالل متابعة الح

  سواء على املستوى الدولي أو على املستوى املحلي.

 املطلب ألاول: الوسائل الوقائية لحماية البيئة كأداة لدعم تطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظف

بالوسائل الوقائية ألنها تسعى إلى منع الضرر عند املصدر، أي وضع القرارات والشروط  تسمي

وحتى بعد انطالقه، فمزاولة النشاط مرهون  وفر في املؤسسة قبل انطالق النشاطالتي يجب أن تت

بالحصول على ترخيص تمنحه السلطات املعنية، وفي حالة وقوع أي تجاوزات فإن كال من نظام الحظر 

وإلالزام يجبران املؤسسة للتوجه نحو إيقاف هذه ألانشطة وتصحيحها، وفي ما يلي أهم الوسائل الوقائية 

 لتي تعتمدها الدولة من أجل إرساء تكنولوجيات إلانتاج ألانظف في املؤسسة الصناعية.ا

 الفرع ألاول: نظام الترخيص 

يعتبر من الوسائل التي تفرض على املؤسسة قلب انطالق نشاطها، لذلك فهو وسيلة وقائية 

 تضمن بداية نشاط مراعية للبيئة وذات تكنولوجيات أنظف وصديقة للبيئة.

 أوال: مفهوم نظام الترخيص

تعرف الرخص إلادارية بأنها عبارة عن قرار صادر عن السلطة العامة الهدف منه تقييد حريات 

ألافراد بما يحقق النظام العام داخل املجتمع، كما تعتبر وسيلة رقابة قبلية تمارسها إلادارة على النشاط 

ال حماية البيئة من خالل مكافحة ألاضرار موضوع الترخيص، ولهذا ألاسلوب تطبيقات واسعة في مج

 .2الناتجة عن التلوث

                                                           
 22بن قري سفيان، مرجع سابق، ص 1 

، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات ماسرت أكادميي، ختصص إدارة اجلماعات احمللية، جامعة الطاهر موالي، سعسدة، الوسائل القانونية لحماية البيئة في الجزائركرومي نور الدين،  2 
 24، ص2015/2016
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يقصد بالترخيص باعتباره من ألاعمال القانونية ذلك إلاذن الصادر عن إلادارة ملمارسة نشاط 

معين، وبالتالي فإن ممارسة النشاط إلاداري مرهون بمنح الترخيص فال بد من الحصول على إلاذن املسبق 

. فهو إذن وسيلة إدارية وقائية تمارس بواسطتها إلادارة 1عنية وهي السلطة الضابطةمن طرف السلطات امل

 رقابتها القبلية على نشاط معين، يسمح بمنع حدوث إلاضرار باملجتمع والبيئة ككل.

إذن يمكن القول بأن نظام الترخيص هو وسيلة للرقابة القبلية على أنشطة معينة من طرف 

نشطة يحتمل أن يكون لها تأثيرات سلبية على البيئة، الهدف منه منع حدوث السلطة العامة، وهذه ألا

الضرر على إلانسان والبيئة بغض النظر عن ألاشخاص املرخص لهم. فهذا النظام يجبر املؤسسة على منع 

الضرر قبل حدوثه أي عند املصدر وهذا املسعى يمكن اعتباره أحد أهم أهداف إستراتيجية إلانتاج 

لذلك فنظام الترخيص يعد أول خطوة تخطوها الدولة من أجل حمل املؤسسات على تطبيق ألانظف، 

 تكنولوجيات إلانتاج ألانظف.

 تكمن أهمية نظام الترخيص في مجموعة من النقاط نذكر منها ما يلي:

 الوقاية والحد من التلوث الناتج عن ألانشطة الصناعية والتجارية؛ -

الحديثة واملتاحة واملعقولة اقتصاديا، والتي تراعي الجوانب البيئية التركيز على استخدام التقنيات  -

 2للنشاط؛

الترخيص يمكن السلطة املعنية من التدخل املسبق في ألانشطة التخاذ الاحتياطات الوقائية الالزمة  -

 لحماية املجتمع والبيئة من أخطار هذا النشاط؛

 املتعلق بحماية البيئة. يساهم الترخيص في مشاركة الجمهور في اتخاذ القرار  -

 ثانيا: تطبيقات نظام الترخيص 

يتضمن التشريع الجزائري على الكثير من ألامثلة في مجال نظام الترخيص، وفي ما يلي سنتطرق إلى 

 البعض منها والتي تعد أساسية في مجال حماية البيئة:

يد أو تغيير بناء قائم قبل رخصة البناء: وهي رخصة تمنحها رخصة إدارية مختصة إلقامة بناء جد -1

، وتساهم هذه الرخصة في حماية الوسط البيئي من مختلف التجاوزات، سواء ما 3تنفيذ أعمال البناء

 يتعلق بحماية ألانظمة البيئية، ألاراض ي الفالحية الخصبة، أو التحول العشوائي للمساحات إلى مباني.

                                                           
 385، ص1991عبد الغين بسيوين، القانون اإلداري: دراسة مقارنة ألسس ومبادئ القانون اإلداري وتطبيقاهتا، منشأة املعارف، مصر،  1 

, p145 ey, introduction au droit de l’environnement, 5édition, lavoisier, 2011Phillip Malingr 2 

 03، ص2005عزري الزين، النظام القانوين لرخصة البناء يف التشريع اجلزائري، جملة العلوم اإلنسانية، العدد الثامن، جامعة حممد خيضر، بسكرة،  3 
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املصنفة بأنها املصانع، الورشات، املشاغل، مقالع رخصة استغالل املنشآت املصنفة: تعرف املنشآت  -2

الحجارة، املناجم، وبصفة عامة املنشآت التي يملكها أو يستغلها كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو 

خاص، والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العامة والنظافة وألامن والفالحة وألانظمة البيئية واملوارد 

. تخضع املنشآت 1عالم واملناظر السياحية، أو قد تتسبب في املساس براحة الجوارالطبيعية واملواقع وامل

املصنفة للترخيص من الوزير املكلف بالبيئة والوزير املعني عند احتمال وجود أخطار بيئية تنتج عن 

عبي مزاولة النشاط، أما املنشآت التي ال تشكل تهديدا على البيئة فتخضع لصريح لدى رئيس املجلس الش

 . 2البلدي

تظهر أهمية رخصة استغالل املنشآت املصنفة الخاضعة للترخيص من خالل إلاجراءات 

 3والدراسات التي تسبق طلب الحصول عليها واملتمثلة في ما يلي:

تقديم طلب الترخيص لدى السلطة املانحة له يشمل كافة املعلومات الخاصة بصاحب املنشأة،  -

 ؛سواء كان شخص طبيعي أو معنوي 

تقديم معلومات خاصة باملنشأة كاملوقع الذي تقام فيه،طبيعة ألاعمال التي يعتزم املعني القيام بها،  -

 أساليب الصنع، وغيرها؛

التراخيص املتعلقة بإدارة وتسيير النفايات: تعرف النفايات بأنها كل البقايا الناتجة عن عمليات إلانتاج  -3

ادة أو منتوج أو منقول يقوم املالك أو الحائز بالتخلص منه أو والتحويل والاستعمال، وبصفة أشمل كل م

 4بإزالته.

تعد مسألة معالجة النفايات من املسائل املهمة والحساسة نظرا لآلثار السلبية التي قد تنتج عن 

سوء تسييرها، لذلك اتجه املشرع الجزائري إلى وضع ضوابط رقابية من خالل إلزام الحصول على رخص 

 لنفايات، ومن بين هذه التراخيص نجد ما يلي:ملعالجة ا

ترخيص نقل النفايات الخاصة الخطرة، وهي النفايات التي ضمن مكوناتها توجد مواد سامة يحتمل أن  -

  5تضر بالصحة العمومية والبيئة، أما نقل هذه النفايات فيقصد به شحنها ونقلها.

تصدير وعبور النفايات الخاصة الخطرة، ويعود السبب لنقل هذه النفايات عبر الحدود إلى  تراخيص -

يتضح 1عدم قدرة التخلص منها في البلد املنشأ، كما أن التخلص منها في بلد أجنبي قد يكون أقل تكلفة.

                                                           
 2003 جويلية 19 املؤرخ يف، املؤرخ يف املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 10-03القانون  من 18اجلريدة الرمسية اجلزائرية، املادة 1 
 ، نفس املرجع السابق10-03من القانون  91اجلريدة الرمسية اجلزائرية، املادة  2 

 2006ماي  31املطبق على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة، املؤرخ يف الذي يضبط التنظيم  198-06اجلريدة الرمسية اجلزائرية، املرسوم التنفيذي رقم  3 
 2001ديسمرب  12املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وتسيريها وإزالتها، املؤرخ يف  19-01من القانون  03اجلريدة الرمسية اجلزائرية، املادة  4 
 2004ديسمرب 14احملدد لكيفيات نقل النفايات اخلاصة اخلطرة، املؤرخ يف  409-04يذي رقم من املرسوم التنف 03، املادة اجلريدة الرمسية اجلزائرية 5 
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الل وضع من خالل هذا الترخيص أن الحرص على سالمة البيئة املحلية بل بلغ املستوى الدولي من خ

 شروط تضمن نقل النفايات عبر الحدود بطرق سليمة وآمنة.

تراخيص تصريف النفايات الصناعية السائلة، ويقصد بهذا النوع من النفايات كل تدفق وسيل  -

وتجمع مباشر أو غير مباشر لسائل ينجم عن نشاط صناعي، ونص القانون على أنه يجب على مستغلي 

ية سائلة أن يمسكوا سجال يدونون فيه تاريخ ونتائج التحاليل التي املنشآت التي تصدر مصبات صناع

يقومون بها حسب الكيفيات املحددة بقرار من الوزير املكلف بالبيئة، وعند الاقتضاء الوزير املكلف 

 .2بالقطاع املعني

إذن فنظام التراخيص يساهم في حماية البيئة من التجاوزات التي قد تطولها بسبب ألانشطة 

ناعية، فهو يعد أسلوب وقائي يمنع وقوع الضرر من خالل التدخل القبلي في ألانشطة للحد من آثارها الص

السلبية على إلانسان والبيئة. إن استخدام املؤسسة الصناعية لتكنولوجيات إلانتاج ألانظف من تدوير 

ذا يساهم إلى حد كبير في للنفايات و إجراء تعديالت في تصميم املنتجات وكذا التقليل عند املنبع، كل ه

 تسهيل حصولها علي ترخيص مزاولة النشاط، خاصة ذلك الذي له تأثيرات محتملة على البيئة.

 الفرع الثاني: نظام الحظر والالتزام 

يعتبر نظام الحظر والالتزام من الوسائل القانونية الوقائية املعتمدة في مواجهة املخاطر التي تهدد 

 ن، وتساهم  في الحافظ عليهما.سالمة البيئة وإلانسا

 أوال: نظام الحظر 

يعرف الحظر بأنه املنع الكامل أو الجزئي لنشاط معين من أنشطة ألافراد أو الجماعات بهدف 

يعد وسيلة قانونية تقوم إلادارة  . والحظر 3حماية النظام العام من التصرفات الخطرة والضارة بالبيئة

بتطبيقها عن طريق القرارات إلادارية، ولكي يكون قانونا ال بد أن يكون نهائيا ومطلقا وأال تتعسف إلادارة 

 4إلى درجة املساس بحقوق ألافراد وإال يتحول إلى عمل غير مشروع ويصبح اعتداء علي الحريات.

نوع ألاول يتمثل في الحظر املطلق ويعني منع إلاتيان يمكن تقسيم الحضر إلى نوعين أساسيين، ال

 ال استثناء فيه وال ترخيص بشأنه، أما النوع الثاني 
ً
 باتا

ً
بأفعال معينة ملا لها من أفعال ضارة بالبيئة منعا

فهو الحظر النسبي ويتجسد في منع القيام بأعمال معينة يمكن أن تلحق آثار ضارة بالبيئة في أي عنصر 

                                                                                                                                                                                           
 56لعوامر عفاف، مرجع سابق، ص 1 
 ، مرجع سابق 19-01من القانون  16اجلريدة الرمسية اجلزائرية، املادة  2 

 300، ص2018احلليب احلقوقية، بريوت، إمساعيل جنم الدين زنكة، القانون اإلداري البيئي، الطبعة األوىل، منشورات  3 
 387عبد الغين بسيوين، رجع سابق، ص4 
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ا إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطات املختصة ووفقا للشروط والضوابط التي من عناصره

 .1تحددها القوانين واللوائح الخاصة بحماية البيئة

يعد نظام الحظر بنوعيه وسيلة قانونية وقائية لحماية البيئة، ولقد أكد املشرع الجزائري عليها في 

 جاالت، ومن أمثلة ذلك نجد ما يلي:العديد من نصوصه القانونية وفي مختلف امل

من أجل حماية املياه وألاوساط املائية، يمنع كل صب أو طرح للمياه املستعملة، أو رمي للنفايات أي  -

كانت طبيعتها في املياه املخصصة إلعادة تزويد طبقات املياه الجوفية وفي آلابار والحفر وسراديب جذب 

 ؛2املياه

راقبتها وإزالتها، يحظر إعادة استعمال مخلفات املواد الكيماوية الحتواء في مجال تسيير النفايات وم -

. كما يحظر استعمال منتجات مرسكلة يحتمل أن تشكل خطرا على ألاشخاص عند 3مواد غذائية مباشرة

 ؛4صناعة مغلفات مخصصة الحتواء مواد غذائية أو في صناعة ألاشياء املخصصة لألطفال

 استيرا -
ً
 باتا

ً
 د النفايات الخاصة الخطرة؛ يمنع منعا

يشترط في عمليات شحن أو تحميل كل املواد أو النفايات املوجهة للغمر في البحر الحصول على  -

 .5ترخيص يسلمه الوزير املكلف بالبيئة

حصول املؤسسة على الترخيص بالنشاط ال يعد الخطوة ألاخيرة لتتبع ألانشطة التي قد تضر  إن

بالبيئة، فهذه الخطوة تكملها خطوة أخرى تتمثل في املنع الكلي أو الجزئي لبعض ألانشطة املضرة 

 باإلنسان والبيئة مما يساهم في خلق منتجات أنظف.

 ثانيا: نظام إلالزام 

مجال حماية البيئة إلزام ألافراد )أصحاب املنشآت( بالقيام بعمل إيجابي معين يقصد باإللزام في 

ملنع تلويث عناصر البيئة، أو حمايتها، وإلزام من يتسبب في هذا التلويث بإزالته وإعادة الحال إلى ما كان 

من خالله منع . ويعتبر إلالزام عكس الحظر ألن هذا ألاخير إجراء قانوني وإداري يتم 6عليه إن أمكن ذلك

إتيان نشاط معين، أما إلالزام فهو ضرورة القيام بتصرف معين من أجل ضمان حماية البيئة. لقد 

 تعددت مجاالت تطبيقات نظام إلالزام في القانون الجزائري ومن أمثلتها ما يلي:

                                                           
 126ماجد راغب احللو، مرجع سابق، ص 1 
 ، مرجع سابق10-03من القانون  51اجلريدة الرمسية اجلزائرية، املادة 2 

 ، مرجع سابق19-01من القانون  9اجلريدة الرمسية اجلزائرية، املادة  3 

 س املرجع، نف10املادة  4 
 ، مرجع سابق10-03من القانون  55اجلريدة الرمسية اجلزائرية، املادة  5 
 ،2010/2011 السياسية، احلقوق والعلوم ورقلة،كلية، مركزية يف محاية البيئة يف اجلزائر،مذكرة لنيل شهادة املاجستري، جامعة قاصدي مرباحالال اهليئاتخنتاش عبد احلق، جمال تدخل  6 

 .92ص
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والبيئة أو  في إطار حماية الهواء والجو وعندما تكون الانبعاثات امللوثة للجو تشكل تهديدا لألشخاص - والصلب 

 ؛1ألامالك، يتعين على املتسببين فيها اتخاذ التدابير الضرورية إلزالتها أو تقليصها

يجب على الوحدات الصناعية اتخاذ التدابير الالزمة للتقليص أو الكف عن استعمال املواد املتسببة  -

 ؛2في إفقار طبقة ألاوزون 

زو النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير أما بالنسبة للنفايات فيلزم القانون منتجو و/أو حائ -

 ؛3املكلف بالبيئة باملعلومات املتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات

يلزم القانون كل منتج للنفايات أو حائز لها باتخاذ كل إلاجراءات الضرورية لتفادي إنتاج النفايات  -

 4بأقص ى قدر ممكن السيما من خالل:

 للنفايات؛اعتماد تقنيات أكثر نظاف -
ً
 ة وأقل إنتاجا

 الامتناع عن تسويق املواد املنتجة للنفايات غير القابلة لالنحالل البيولوجي؛ -

 على إلانسان،  -
ً
صناعة منتجات  مثلالامتناع عن استعمال املواد التي من شأنها أن تشكل خطرا

 التغليف.

ضرار وألاخطار التي إذن نظام إلالزام هو أسلوب يستخدمه املشرع بغرض حماية البيئة من ألا 

يمكن أن تصيبها جراء ألانشطة خاصة الصناعية، وذلك باالعتماد على مجموعة من القواعد آلامرة التي 

 تحقق الحماية القانونية للبيئة.

عند حصول املؤسسة علي الترخيص بمزاولة نشاطها ال يعني هذا أنه بإمكانها القيام بذلك بحرية 

ملزمة على احترام البيئة وإلانسان والحفاظ على سالمتهما، ويعد نظام الحظر بل هناك ضوابط تجعلها 

وإلالزام من بين الوسائل القانونية التي تساهم في حماية البيئة وتوجيه املؤسسة نحو تطبيق تكنولوجيات 

إلانتاج ألانظف من خالل حضر املمارسات الخاطئة واملجحفة في حق إلانسان والبيئة، وإلزامها 

 ملمارسات إلايجابية التي تمنع الضرر.با

يمكن القول بأن الوسائل القانونية الوقائية تساهم وبشكل كبير في منع الضرر البيئي قبل  إذن

الواجب توفرها  من خالل القوانين التي توضح الشروطوذلك ، حدوثه وتمنع ألافعال التي قد تؤدي إليه

من أجل الحصول على ترخيص بمزاولة نشاطها، وكذا ألانشطة املحظورة وامللزم تنفيذها، في املؤسسة 

                                                           
 ، مرجع سابق10-03من القانون  46اجلريدة الرمسية اجلزائرية، املادة  1 

 نفس املرجع السابق 2 
 مرجع سابق 19-01من القانون  21اجلريدة الرمسية اجلزائرية، املادة  3 

 نفس املرجع السابق 06اجلريدة الرمسية اجلزائرية، املادة 4 
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الداعية إلى حماية البيئة عند املصدر بدال من عالج  وهذا يعد من بين أهم تكنولوجيات إلانتاج ألانظف

 ، فهذه الوسائل تعد أساس تطبيق هذه التكنولوجيات.الضرر بعد حدوثه

 ائل التقنية لحماية البيئة كأداة لدعم تطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظفاملطلب الثاني: الوس

هذا النوع من الوسائل يتميز بأنه يتم إنجازه من طرف مكاتب دراسات متخصصة كل في مجاله، 

وتجبر إلادارة كل مستغل على إرفاق هذه الدراسات بطلبات الرخص وعلى حسابه الخاص، تتمثل هذه 

دراسة التأثير أو موجز التأثير، ألاخطار، والتقارير، وهي أيضا تعد من الوسائل الوسائل في كل من 

 الوقائية.

 الفرع ألاول: نظام دراسة التأثير أو موجز التأثير

تعتبر دراسات التأثير من الدراسات التقنية املسبقة والتقييمية للمشاريع واملنشآت التي لها تأثيرات 

. وتعد دراسات التأثير 1لى البيئة، فهي تهدف إلى الحد من هذه التأثيراتسلبية مباشرة أو غير مباشرة ع

للمشروعات من أهم آلاليات املتطورة واملستحدثة والتي تعتمد عليها الجهات الفاعلة في مجال حماية 

 . 2البيئة وتحسينها، من خالل تحقيق التوازن والتجانس بين دعائم البيئة ومقتضيات التنمية

الجزائري فعرف دراسة التأثير وموجز التأثير كما يلي " تخضع مسبقا وحسب الحالة، أما املشرع 

لدراسة التأثير أو موجز التأثير على البيئة، مشاريع التنمية والهياكل واملنشآت الثابتة واملصانع وألاعمال 

 أو الحقا الفنية ألاخرى، وكل ألاعمال وبرامج البناء والتهيئة، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غي
ً
ر مباشرة فورا

على البيئة، السيما على ألانواع واملوارد وألاوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات إلايكولوجية، وكذلك 

. فدراسات التأثير تشمل جميع ألانشطة التي يتوقع تأثيرها السلبي املباشر وغير 3على إطار ونوعية املعيشة"

 ة مزاولة النشاط من أجل الحماية القبلية للبيئة.املباشر على البيئة وهي سابقة لبداي

تعد دراسات تقييم آلاثار البيئية من آلاليات ذات الطابع التقني لحماية البيئة، وهي تهدف إلى 

 تحقيق مجموعة من النقاط من بينها ما يلي:

مساعدة صناع القرار على تطوير املشاريع التي تمتثل ملتطلبات حماية البيئة، فدراسة التأثير تتضمن  -

 ؛4املخاوف البيئية انطالقا من مرحلة تصميم املشروع، وتأخذ بعين الاعتبار كل املراحل الالحقة

ملستدامة، وإلزام الحفاظ على البيئة ومواردها من التلوث واستنزاف املوارد بغرض تحقيق التنمية ا -

 املنشآت الصناعية باملعايير البيئية؛

                                                           
 91، ص2008/2009زائر، أمحد عبد املنعم، الوسائل القانونية واإلدارية حلماية البيئة يف اجلزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام، جامعة اجل بن 1 
 364إمساعيل جنم الدين زنكة، مرجع سابق، ص2 
 ، مرجع سابق10-03من القانون  15اجلريدة الرمسية اجلزائرية، املادة  3 
 346عي مخيس مليانة، صأسرير منور، بن حاج جياليل، دراسة اجلدوى البيئية للمشاريع االستثمارية، جملة اقتصاديات مشال أفريقيا، العدد السابع، املركز اجلام 4 
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تحديد مدى مالءمة إدخال املشروع في بيئته مع تحديد وتقييم آلاثار املباشرة و/أو غير املباشرة  - والصلب 

 ؛1للمشروع والتحقق من التكفل بالتعليمات املتعلقة بحماية البيئة في إطار املشروع املعني

فهي من  اواملوافقة عليه تأثير من بين الشروط الالزمة لقبول املشاريعتعد دراسة التأثير أو موجز ال

إلاجراءات التي تسبق الحصول على رخصة استغالل املؤسسات املصنفة. وهي تعد نقطة قوة لصاحب 

املشروع في حالة حدوث اعتراضات على إقامة املشروع بحجة تأثيراته السلبية على البيئة، إن هذه 

ن املؤسسات تتبع إستراتيجيات صديقة للبيئة وذات تأثير بيئي مقبول، وهذا يكون من الدراسات تضمن أ

خالل تطبيق تكنولوجيات تراعي سالمة البيئة وصحة إلانسان، هذه التكنولوجيات هي تكنولوجيات 

 إلانتاج ألانظف.

  : نظام دراسة ألاخطار الثانيالفرع 

تطرق املشرع الجزائري إلى نظام دراسة ألاخطار في نصوصه القانونية في عدة مواد قانونية  لقد

 وفي العديد من املجاالت نذكر منها ما يلي:

من أجل تسليم رخصة استغالل املنشآت املصنفة يجب تقديم مسبق لدراسة التأثير أو موجز التأثير  -

سات املحتملة للمشروع على الصحة العمومية والنظافة وتحقيق عمومي ودراسة تتعلق باألخطار والانعكا

وألامن والفالحة وألانظمة البيئية واملوارد الطبيعية واملواقع واملعالم واملناطق السياحية،أو قد تتسبب في 

 ؛2املساس براحة الجوار

 ؛3كل منشأة ملزمة بتقديم دراسة الخطورة قبل الشروع في الاستغالل -

تهدف دراسة الخطر إلى تحديد املخاطر املباشرة وغير املباشرة التي تعرض ألاشخاص واملمتلكات  -

 ؛4والبيئة للخطر من جراء نشاط املؤسسة سواء كان السبب داخليا أو خارجيا

يجب أن تسمح دراسة الخطر بضبط التدابير التقنية للتقليص من احتمال وقوع الحوادث وتخفيف  -

 ؛5إلى تدابير التنظيم والوقاية من الحوادث وتسييرهاآثارها باإلضافة 

                                                           
 09ملصادقة على دراسة التأثري وموجز التأثري على البيئة، املؤرخ يف ، والذي حيدد جمال تطبيق وحمتوى وكيفيات ا145-07من املرسوم التنفيذي  02اجلريدة الرمسية اجلزائرية، املادة  1 

 2007ماي
   والذي حيدد جمال تطبيق وحمتوى وكيفيات 145-07للمرسوم التنفيذي  2وامللحق رقم  1لالطالع على قائمة املشاريع اليت ختضع لدراسة التأثري وموجز التأثري أنظر امللحق رقم ،

 .2007ماي09التأثري وموجز التأثري على البيئة، املؤرخ يف املصادقة على دراسة 
 ، مرجع سابق10-03من القانون  21اجلريدة الرمسية اجلزائرية، املادة  2 

 2004ديسمرب  29املؤرخ يف  املتعلق بالوقاية من األخطار الكربى وتسيري الكوارث يف إطار التنمية املستدامة، 20-04من القانون  60اجلريدة الرمسية اجلزائرية، املادة  3 
 2006جوان  04اخلاص بضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة، املؤرخ يف  198-06من املرسوم التنفيذي رقم  12اجلريدة الرمسية اجلزائرية، املادة  4 
 نفس املرجع السابق 5 
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تنجز دراسة الخطر على نفقة صاحب املشروع من طرف مكاتب دراسات أو خبرة أو استشارات  - والصلب 

مختصة في هذا املجال ومعتمدة من قبل الوزير املكلف بالبيئة بعد الاطالع على رأى الوزراء املعنيين عند 

 1الاقتضاء

 التقارير الفرع الثالث: نظام 

يعد نظام التقارير من ألاساليب الجديدة التي يسعى من خاللها املشرع الجزائري إلى فرض رقابة 

الحقة ومستمرة على ألانشطة التي تشكل خطرا على البيئة، فهو أسلوب مكمل ألسلوب التراخيص كما 

ورية عن نشاطه تمكن يشترك مع أسلوب إلالزام كونه يفرض على صاحب النشاط إعداد وتقديم تقارير د

 السلطة املعنية من متابعة التطورات الحاصلة في النشاطات التي تهدد البيئة.

يهدف نظام التقارير إلى إلزام ألافراد واملشروعات التي تمارس نشاط ذو تأثير بيئي بإبالغ السلطة 

وزات في حق البيئة إلادارية وتزويدها باملعلومات الالزمة التي تمكنها من الاعتراض عند حدوث تجا

وألافراد، إذن فهذا النظام يمكن إلادارة من متابعة التطورات الحاصلة على النشاطات واملنشآت التي 

تشكل خطرا على البيئة وإلانسان، فبدال من أن تقوم إلادارة بإرسال أعوانها للتحقق من السير العادي 

 .2لومات والتطورات الجديدةللنشاط، يتولى أصحاب النشاط مهمة تزويد إلادارة باملع

 
ً
ألزم القانون الجزائري أصحاب السندات املنجمية أو الرخص أن يقدموا تقريرا سنويا متعلقا

بنشاطاتهم  إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا واملراقبة املنجمية يتعلق بالنشاط وكذا الانعكاسات على 

نتجون أو الحائزون للنفايات الخاصة الخطرة . كما ألزم امل3حيازة ألاراض ي وخصوصيات الوسط البيئي

بالتصريح للوزير املكلف بالبيئة باملعلومات املتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات، وكذلك إلاجراءات 

 . 4العملية املتخذة واملتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفايات بأكبر قدر ممكن

ات متعلقة بالعناصر البيئية والتي كما يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته معلوم

 .5يمكنها التأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الصحة العمومية بتبليغها للسلطات املكلفة بالبيئة

تساهم الوسائل إلادارية التقنية لحماية البيئة في إرساء تكنولوجيات إلانتاج ألانظف من خالل 

دراسات التأثير وموجز التأثير، ألاخطار، وإعداد التقارير والتي تساهم في مجملها في الحد من التأثيرات 

والبيئة من خالل تحديد  البيئية املباشرة وغير املباشرة لألنشطة الصناعية على ألاشخاص واملمتلكات

                                                           
 من نفس املرجع السابق 13املادة 1 
 45ص 44مرجع سابق، صكرومي نور الدين،   2 
  2001جويلية  04املتضمن لقانون املناجم، املؤرخ يف  10-01من القانون  61اجلريدة الرمسية اجلزائرية، املادة  3 
 ، مرجع سابق19-01من القانون  21اجلريدة الرمسية اجلزائرية، املادة  4 

 سابق ، مرجع10-03من القانون  08اجلريدة الرمسية اجلزائرية، املادة  5 
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 والصلب 

ألاخطار املحتملة وكذا ضبط تدابير التنظيم والوقاية من ألاخطار وتسييرها، كما تساهم في فرض رقابة 

الحقة ومستمرة على هذه ألانشطة. كل هذه ألانظمة الوقائية السابقة والالحقة للنشاط تضمن استمرار 

 تطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظف.

 الوسائل الردعية لحماية البيئة كأداة لدعم تطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظف املطلب الثالث:

يتم اللجوء إلى هذا النوع من الوسائل في حالة وقوع مخالفات ألحكام قانون حماية البيئة، ويتم 

 تطبيق هذه الوسائل بالترتيب بدءا باإلعذار أو إلاخطار، فإذا لم يستجيب املستغل لهذا إلاجراء فإنه

 سيتعرض لعقوبة وقف النشاط، وتليها عقوبة إلغاء أو سحب الترخيص املمنوح سابقا.

 

 الفرع ألاول: إلاعذار أو إلاخطار

تعد هذه الوسيلة من أخف العقوبات التي قد تتخذها الدولة ضد املستغل الذي يخالف أحكام 

قانون حماية البيئة، بغرض حثه على اتخاذ إلاجراءات املناسبة لحماية البيئة وتفادي إلاضرار بها. ويقصد 

في حالة عدم اتخاذ  باإلعذار أو إلاخطار تنبيه الشخص املستغل بأنه قد خالف شروط حماية البيئة، وأنه

إلاجراءات املالئمة لجعل النشاط مطابقا لشروط حماية البيئة فإنه سيخضع للعقوبات املنصوص عليها 

 بعض العقوبات ال يمكن إخضاع ألافراد إليها مباشرة إال بعد تسبيق تطبيق إلاعذار أو إلاخطار.فقانونيا، 

بيئة في إطار التنمية املستدامة إلى أنه "في املتعلق بحماية ال 10-03من القانون  56نصت املادة 

حالة وقوع عطب أو حادث في املياه الخاضعة للقضاء الجزائري لكل سفينة أو طائرة أو آلة أو قاعدة 

عائمة تتنقل أو تحمل مواد ضارة أو خطيرة أو محروقات، من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا ال يمكن دفعه 

واملنافع املرتبطة به، يعذر صاحب السفينة أو الطائرة أو آلالية أو  ومن طبيعته إلحاق الضرر بالساحل

 القاعدة العائمة باتخاذ كل التذابير الالزمة لوضع حد لهذه ألاخطار"

من نفس القانون السابق فنصت بأنه في حالة ما إذا نجم عن استغالل املنشأة غير  25أما املادة 

أو إضرار بالبيئة، فإن الوالي يقوم بإعذار املستغل ويحدد له أجال  الواردة في قائمة املنشآت املصنفة أخطار 

 التخاذ التدابير الضرورية إلزالة ألاخطار أو ألاضرار املثبتة.

املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها بأنه عندما يشكل  19-01من القانون  48كما نصت املادة 

لى صحة إلانسان وسالمة البيئة، فإن السلطة إلادارية استغالل املنشأة ملعالجة النفايات أخطارا سلبية ع

 املختصة تأمر املستغل باتخاذ إلاجراءات الضرورية فورا من أجل إصالح هذه ألاوضاع.
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 والصلب 

من خالل ما سبق يمكن القول بأن إلاعذار أو إلاخطار يعد من الوسائل التي تلجأ إليها السلطات 

ر املستغل بوقوع خلل من شأنه أن يضر بسالمة إلانسان املعنية بحماية البيئة من أجل تنبيه وتحذي

والبيئة كما تعلمه باألجل الالزم ملعالجة الخلل، وتحذره من العواقب املترتبة عن عدم امتثاله لهذا إلاعذار 

 وعدم تصحيحه لألخطاء. 

 الفرع الثاني: وقف النشاط

عنه تأثيرات سلبية على إلانسان  يتعلق ألامر غالبا باملنشآت الصناعية التي تزاول نشاطا ينتج

والبيئة، فبعد أن تقوم السلطات املعنية بإعذار املستغل باتخاذ التدابير الوقائية الالزمة في ألاجل املحدد، 

 وفي املقابل ال يمتثل لذلك إلاعذار فإنه يتعرض لعقوبة وقف النشاط إلى غاية تنفيذه للشروط الحمائية.

نه يحث أصحاب املشاريع على الالتزام بشروط حماية البيئة من أجل يعتبر هذا إلاجراء فعاال كو 

تفادي إيقاف نشاطهم وبالتالي تفادي الخسائر املادية الناتجة عن ذلك، وكذا التأثير السلبي على سمعة 

 املنشأة والعمال والاقتصاد الوطني ككل.

-03من القانون  56املادة وقف النشاط يعد عقوبة مؤقتة ألنها تزول بزوال املسببات، وجاء في 

في الفقرة الثانية بأنه "... وإذا ظل هذا إلاعذار دون جدوى أو لم يسفر عن النتائج املنتظرة في ألاجل  10

 املحدد أو في حالة الاستعجال، تأمر السلطة املختصة بتنفيذ التدابير الالزمة على نفقة املالك".

الثانية فتنص على أنه "إذا لم يمتثل املستغل في ألاجل  من القانون السابق في فقرتها 25أما املادة 

املحدد يوقف سير املنشأة إلى حين تنفيذ الشروط املفروضة، مع اتخاذ التدابير املؤقتة الضرورية بما فيها 

التي تضمن دفع مستحقات املستخدمين مهما كان نوعها"، وعليه فإن صاحب املنشأة سوف يختار 

 دفع نفقات أخرى، تضاف إلى تكلفة ألاعمال التصحيحية. ألاعمال التصحيحية على

 الفرع الثالث :إلالغاء أو سحب الترخيص

تعتبر هذه الوسيلة من أخطر العقوبات التي يتم فرضها على املستغل، نظرا للنتائج السلبية التي 

ة مخالفة قد تلحق به، وتكون السلطة املختصة بمنح الترخيص للمنشأة هي التي تقوم بسحبه في حال

املستغل للشروط والضوابط الخاصة بالترخيص ملمارسة النشاط. وبذلك  فإن املستغل يحاول املوازنة 

 1بين مقتضيات حقه في إقامة املشروع من جهة، والحفاظ على البيئة والسالمة العامة من جهة أخرى.

القانون الجزائري في عدة مواد على الحاالت التي يتم فيها سحب رخصة الاستغالل من بينها  نص

 نجد:

                                                           
 49ص ، مرجع سابق،كرومي نور الدين  1 
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تفرض عقوبة سحب رخصة تصريف النفايات السائلة عند مطابقتها لشروط التصريف، وذلك بعد  - والصلب 

ض ي معاينة مفتش البيئة ملدى عدم املطابقة، وفي حالة عدم امتثال املستغل ألوامر السلطة التي تق

 1باتخاذ إلاجراءات الضرورية إلصالح ألاوضاع فإنه سيتم توقيف نشاطه؛

في حالة عدم مراعاة صاحب رخصة أو امتياز استعمال املوارد املائية للشروط والالتزامات املنصوص  -

 عليها قانونا تسحب هذه الرخصة أو الامتياز؛

التنفيذية لتوقيف تفريغ إلافرازات أو رمي املواد  تقوم إلادارة املكلفة باملوارد املائية باتخاذ كل التدابير  -

الضارة عندما يهدد تلوث املياه الصحة العمومية، كما يجب عليها أيضا أن تأمر بتوقيف أشغال املنشأة 

 2املتسببة في ذلك إلى غاية زوال التلوث؛

 ى معنيةأخر  مصلحة كل من بطلب أو البيئة مفتش من باقتراح تلقائيا التصريف رخصة تسحب قد

 :3آلاتية الحاالت في الري  أو الصحة أو الطبيعة بحماية منها املكلفة السيما

 ؛بالتصريف املرخص في القرار الواردة التعليمات و آلاجال احترام عدم -

 .الالزمة باملراقبة القيام و وظائفهم ممارسة عند البيئة مفتش ي عرقلة تمت إذا -

التي توجه املؤسسات الصناعية نحو مزاولة النشاط دون والتقنية إن آلاليات القانونية الوقائية 

إلاضرار بالبيئة وإرساء تطبيق إستراتيجية إلانتاج ألانظف تعد غير كافية، حيث يتعرض املستغل الذي 

يضر نشاطه بالبيئة وإلانسان إلى العديد من الوسائل الردعية التي تهدف في مجملها إلى إيقاف هذا 

لة تجاهله لإلعذار وإلاخطار املوجه من طرف السلطات املعنية فإنه سيتم توقيف نشاطه الضرر، وفي حا

وبالتالي إضراره من الجانب املادي وكذا سمعة منشأته، لتأتي في ألاخير مرحلة سحب الرخصة والتي تتم 

 نتيجة مخالفة الضوابط الخاصة بالترخيص. 

 ودورها في دعم تطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظف الرابع: الوسائل املالية لحماية البيئة املطلب

تعد من وسائل حماية البيئة التي تمس الذمة املالية للمستغل سواء باإليجاب أو السلب، وهي 

تعد من أنجع وأكفأ وسائل حماية البيئة على إلاطالق، ألنها تهدف إلى التعويض عن الضرر الذي يسببه 

ق في بيئة نظيفة هو حق مطبق للجميع، وفي نفس الوقت هي وسيلة املستغل لغيره على اعتبار أن الح

 للردع من خالل العقوبات التي تنجم عن عدم الدفع من طرف املستغل.

 الجباية البيئية الفرع ألاول:

                                                           
 1993يوليو  14، املؤرخ يف 11ات الصناعية السائلة، املادة املتعلق بتنظيم النفاي 160-93املرسوم التنفيذي رقم 1 
 2005سبتمبر  4، المؤرخ في 48المتعلق بالمياه، المادة  12-05القانون رقم  2 

 51، مرجع سابق، صكرومي نور الدين 3 



 

169 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إستراتيجية اإلنتاج األنظف في مصانع الحديد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع
 والصلب 

الجباية بأنها مجموعة الاقتطاعات إلاجبارية املفروضة من طرف الدولة والتي تنظم  عرفت

الضرائب والرسوم وإلاتاوات واملساهمات الاجتماعية، فهي آلية قانونية لفرض الاقتطاعات املالية على 

 1ألاعوان الاقتصادية بغرض تمويل التكاليف البيئية.

أما الجباية البيئية فهي "مجموعة إلاجراءات الجبائية التي لها تأثير على البيئة وهذه إلاجراءات 

 2تتضمن ضرائب، رسوم، إتاوات، إجراءات ضريبية تحفيزية"

حسب تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فالجباية البيئية هي "جملة إلاجراءات 

 ذو تأثير سلبي على البيئة."الجبائية التي يتسم وعاؤها بكونه 

الواقع أن الجباية البيئية ال تعتمد كلها على الضرائب والرسوم، وإنما يوجد فيها الحوافز 

وإلاعفاءات الجبائية والتي قد تكون أكثر فعالية من حيث توجيه النشاطات إلى اعتماد تكنولوجيات 

لتهرب الضريبي، أما الحوافز وإلاعفاءات صديقة للبيئة، فالضرائب والرسوم قد يمكن تجنبها بالغش وا

فتسعى املؤسسة لكسبها طوعيا من خالل اعتماد تكنولوجيات إلانتاج ألانظف، وتتمثل إلاعفاءات 

   3والتحفيزات في ما يلي:

: وتنقسم إلى إعفاء دائم من الرسوم والضرائب التي تفرض عاى ألانشطة الاقتصادية إلاعفاءات -

ة، وإعفاء مؤقت والذي يكون ملدة محددة كأن يتم إعفاء منشأة معيتة في وتخص تلك الصديقة للبيئ

الخمس سنوات ألاولى من بداية نشاطها، وهذا من أجل تحفيزها على اكتساب تكنولوجيات صديقة 

 للبيئة مما يساعدها على منافسة املنشآت التي تنتج سلع وخدمات باستخدام تكنولوجيات ملوثة للبيئة.

يتم إعفاء التجهيزات واملعدات املستوردة الصديقة للبيئة من دفع الضرائب والرسوم : كأن الحوافز -

الجمركية، ومختلف الضرائب والرسوم ألاخرى، وذلك بغية تحفيز املنشآت على استيراد تكنولوجيات هذا 

ءت النوع من التكنولوجيات من أجل توسيع دائرة النشاطات الاقتصادية الصديقة للبيئة. وهذا ما جا

والتي نصت على أنه "يستفيد من حوافز مالية وجمركية كتحدد بموجب  10-03من القانون  76املادة

قانون املالية ، املؤسسات الصناعية التي تستورد التجهيزات التي تسمح في سياق صناعتها أو منتوجاتها 

   بإزالة أو تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري والتقليص من التلوث في كل أشكاله"

 4وتسعى الجباية البيئية إلى تحقيق جملة من ألاهداف أهمها ما يلي:

                                                           
هيئات طواهري سامية، قاسمي فضيلة، آليات حماية البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص ال 1 

 62، ص2015/2016اإلقليمية والجماعات المحلية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، 

, septembre, 2005, p2 scalité et environnement: un rapport sur la fi Conseil français impots 2 

 349، ص2009/2010، 07، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خالل الجباية البيئيةفارس مسدور،  3 

جزائر، الملتقى الدولي المتعلق بالتنمية المستدامة والكفاءة صديقي مسعود، مسعودي محمد، الجباية البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في ال 4 

 536، ص  2008االستخدامية للموارد المتاحة ، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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 املساهمة في إزالة التلوث سواء من خالل ألاساليب الردعية أو التحفيزية؛ - والصلب 

 ضمان بيئة صحية وسليمة لكل أفراد املجتمع وهذا ما نصت عليه مختلف التشريعات؛ -

 إرساء ثقافة املحافظة على البيئة في املجتمع؛ -

 ية البيئة املحلية والعاملية من النشاط إلانساني الضار؛وقا -

تحقيق الفعالية البيئية والاقتصادية، باعتبار أن الضرائب تؤدي باملكلف إلى الاجتهاد نحو التقليل من  -

 التلوث، وبالتالي التقليل من التكاليف؛

 التحفيز والتشجيع على عدم تخزين النفايات الصناعية الخطيرة؛ -

نشطة الصناعية الخطيرة وامللوثة للبيئة، والتي تكلف الدولة الكثير من ألاموال من أجل الحد من ألا -

 التقليل من آثارها السلبية على إلانسان والبيئة؛

تشجيع التطور التكنولوجي والبحث العلمي، فيما يتعلق بوسائل الحد من التلوث خاصة في املنشآت  -

 الصناعية ألاكثر تلويثا للبيئة. 

 1أهداف الجباية البيئية نجد ما يلي: من بين

 إيجاد وسيلة فعالة لدمج تكاليف الخدمات وألاضرار البيئية مباشرة في أسعار السلع واملنتجات؛ -

الوقاية من كل أشكال التلوث وألاضرار الالحقة بالبيئة وذلك بالحفاظ على مكوناتها والعمل على  -

 إصالح ألاوساط املتضررة؛

 قالني للبيئة الطبيعية، وكذا استعمال التكنولوجيات ألاكثر نقاءا؛ترقية الاستعمال الع -

 زيادة إلايرادات الجبائية التي تستعمل في تغطية النفقات البيئية. -

 : مبدأ امللوث الدافعالفرع الثاني

إن تخلص املنشآت من نفاياتها املضرة بالبيئة سواء في الهواء أو املياه أو التربة وحتى الضوضاء 

الناتجة، يعد استغالل غير عقالني لهذه املوارد، وتعد مجانية هذا الاستغالل من ألاسباب الرئيسية التي 

جعلت املنشآت تتجاهل ما قد يلحق بالبيئة من أضرار، لذلك فإن إدراج كلفة حماية ومعالجة هذه 

 املوارد ال بد أن تدخل ضمن ثمن السلع والخدمات املقدمة للمستهلك.

امللوث الدافع بأنه إلتزام كل شخص مسؤول عن التلوث بدفع كل التكاليف أو  يعرف مبدأ

التدابير الضرورية لتفادي التلوث أو تقليصه احتراما للمقاييس والتدابير املحددة من طرف السلطات 

   1العامة.

                                                           
 15، ص2005عجالن العياشي، ترشيد النظام الجبائي في مجال الوعاء والتحصيل، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  1 
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من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وعرفته بأنه "جعل  1972ظهر هذا املبدأ سنة 

 التكاليف الخاصة بالوقاية ومكافحة التلوث تحملها السلطة على عاتق امللوث".

بأنه "مبدأ امللوث الدافع الذي يتحمل  10-03من القانون  3عرفه املشرع الجزائري في املادة 

بمقتضاه كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة، نفقات كل تدابير 

فالهدف الذي يسعى إليه . اكن وبيئتها إلى حالتها ألاصلية"لوث والتقليص منه وإعادة ألامالوقاية من الت

املشرع من وراء هذا املبدأ هو إلقاء عبء تكلفة التلوث على عاتق الشخص امللوث، فهو يعد أسلوب 

خالل للضغط على امللوث لكي يمتنع عن تلويث البيئة أو تقليص التلويث إلى أدنى مستوى ممكن، من 

 استخدام تكنولوجيات إلانتاج ألانظف.

إضافة إلى النص الصريح السابق واملتعلق بامللوث الدافع توجد العديد من النصوص القانونية 

 التي تهدف في محتواها إلى جعل امللوث يتحمل تكاليف تلويثه للبيئة من بينها نجد:

علقة بتنفيذ التحليل والخبرات الضرورية تنص بأنه "تقع املصاريف املت 10-03من القانون  27املادة  -

من القانون "يكون مالك سفينة تحمل شحنة  58تنص املادة . لتطبيق أحكام الفصل على عاتق املستغل"

محروقات، تسببت في تلوث  نتج عن تسرب أو صب محروقات من هذه السفينة مسؤوال عن ألاضرار 

بموجب الاتفاقية الدولية حول املسؤولية املدنية عن الناتجة عن التلوث وفق الشروط والقيود املحددة 

 ؛"ألاضرار الناتجة عن التلوث بواسطة املحروقات

 : أهم الرسوم املالية في مجال حماية البيئةالفرع الثالث

تتمثل أهم الرسوم البيئية التي اعتمدتها قوانين املالية في مجال حماية البيئة في الرسم على 

الخطرة على البيئة، باإلضافة إلى مجموعة من الرسوم البيئية التكميلية، والرسم النشاطات امللوثة أو 

 التحفيزي لتشجيع عدم تخزين النفايات.

، مرحلة تم تفعيل هذا الرسم على مرحلتين: الرسم على النشاطات امللوثة أو الخطرة على البيئة -1

، وتم 1992املتضمن قانون املالية لسنة  25-91من القانون رقم  117التأسيس ألاولية: بموجب املادة 

. حيث 2000املتضمن قانون املالية لسنة  11-99من القانون رقم  54تعديله وتتمته بموجب املادة 

 تحسب قيمة الرسم السنوي على ألانشطة امللوثة أو الخطيرة على البيئة على النحو التالي:

 امللوثة أو الخطيرة على البيئة )دج(: قيمة الرسم السنوي على ألانشطة (11)جدول رقم

 الرسوم املستحقة الجهة املانحة تصنيف املؤسسات 

                                                                                                                                                                                           
منشآت المصنفة لحماية البيئة في الجزائر، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بن خالد السعدي، قانون ال 1 

 104، ص2010بجاية، 
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املؤسسات التي تشغل 

 أكثر من شخصين

 120000 رخصة من الوزير املكلف بالبيئة

 90000 رخصة من والي الوالية

 20000 رخصة من رئيس املجلس الشعبي البلدي

 9000 تصريح من مديرية البيئة

املؤسسات التي ال تشغل 

 أكثر من شخصين

 24000 رخصة من الوزير املكلف بالبيئة

 18000 رخصة من والي الوالية

 3000 رخصة من رئيس املجلس الشعبي البلدي

 2000 تصريح من مديرية البيئة

ديسمبر  23املؤرخ في  11-99القانون من  54: من إعداد الطالبة باالعتماد على الجريدة الرسمية الجزائرية، املادةاملصدر

 2000واملتضمن لقانون املالية لسنة  1999

أما عن وعاء هذا الرسم يتم تحديده حسب تصنيف ألانشطة الاقتصادية والتجارية للمؤسسات 

، يتم تحصيل هذا الرسم عن ةالاستخراجيوهي ألانشطة املتعلقة بالخدمات أو الصناعات التحويلية أو 

 الضرائب، ولفائدة الصندوق الوطني للبيئة. طريق قباضة 

لقد اعتمد املشرع على رسوم تكميلية من أجل تعزيز تطبيق الجباية : الرسوم البيئية التكميلية -2

 البيئية والتي تساهم في تطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظف ومن بين هذه الرسوم نجد ما يلي:

من القانون  94الرسم التكميلي على املياه املستعملة ذات املصدر الصناعي والذي تم بموجب املادة  -

، ويحدد مبلغ الرسم حسب حجم املياه املتدفقة وحسب  2003واملتضمن لقانون املالية لسنة  02-11

والهدف من تأسيس  التلوث الناتج عن النشاط عندما يتجاوز حدود القيم في التنظيم الجاري املعمول به.

 هذا الرسم هو دفع الوحدات الصناعية إلى تغيير تصرفاتها بإدراج الاعتبارات البيئية ضمن أنشطتها.

الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي املصدر الصناعي، كالغازات وألادخنة وألابخرة والجزيئات  -

،  تم تأسيس هذا 138-06ى في املرسوم السائلة والصلبة املنبعثة في الهواء والتي تتجاوز القيم القصو 

، 07/299وتم تعديله باملرسوم التنفيذي رقم  2002من قانون املالية لسنة  205الرسم بموجب املادة 

 وهو يهدف إلى تقليص الكميات املنبعثة من املنشآت املصنفة التي تتجاوز العتبات القانونية املسموح بها.

من القانون  203النفايات، والذي تم تأسيسه بموجب املادة الرسم التحفيزي لتشجيع عدم تخزين  -

، وهو يهدف إلى تشجيع على عدم تخزين النفايات الصناعية 2002واملتعلق بقانون املالية لسنة  01-21

دج ، عن كل طن مخزن من 10500الخاصة أو الخطرة وحددت نفس املادة مبلغ الرسم التحفيزي ِّب 

 و الخطيرة.النفايات الصناعية الخاصة أ
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حماية  إن الوسائل املالية الداعمة لتطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظف تعد من بين أهم وسائل

املالية للمؤسسات سواء باإليجاب من خالل تحفيز تطبيق هذه  الذمةكونها تستهدف  البيئة،

ات التي تفرض على العقوبب باالستعانةأو من خالل الردع  ،التكنولوجيات التي تساهم في حماية البيئة

 .وغير مراعية للبيئة ومواردها املؤسسات التي تستخدم تكنولوجيات إنتاج تقليدية

 : إلاطار املؤسس ي لحماية البيئة كأداة لدعم تطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظفالثالثاملبحث 

إن نجاح تطبيق سياسة تتعلق بحماية البيئة ومواردها يتوقف على وجود قدرات مؤسسية ذات 

فعالية مالئمة، فالنصوص القانونية وحدها ال يمكنها تنظيم أي مجال من مجاالت الحياة لألفراد 

ذكر أن واملجتمعات ما لم يتم تعزيزها بهيئات تسهر على تطبيق هذه النصوص على أكمل وجه. والجدير بال

هناك العديد من هذه الهيئات  سواء على املستوى املركزي، على املستوى املحلي إلاقليمي، وحتى على 

 مستوى الجماعات املحلية. 

 ألاول: الهيئات املؤسسية الكفيلة بحماية البيئة  املطلب

تنفيذي إن تجسيد إلاطار القانوني لحماية البيئة وتنفيذه على أرض الواقع يتطلب وجود جهاز 

فعال يسهر علي تطبيق هذه القوانين، واهتمت الجزائر بالجانب املؤسس ي لحماية البيئة وإرساء 

تكنولوجيات إلانتاج ألانظف من خالل إنشاء العديد من املؤسسات واملراكز التي تسهر على تنفيذه وفي ما 

 لتالي تقديم منتج أنظف.يلي بعض هذه الهيئات التي تعد الكفيلة بتطبيق قوانين حماية البيئة وبا

 : الوكالة الوطنية للنفاياتالفرع ألاول 

والذي حدد اختصاصها وتشكيلتها  02/175تم استحداث الوكالة بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

وكيفية عملها، حيث جاءت نتيجة لتفاقم مشكل النفايات املصاحبة للتغيرات التي شهدها املجال 

نت تشمل تلك البقايا والفضالت التي يجب التخلص منها، أما آلان الصناعي، فالنفايات سابقا كا

فالنفايات بشكل عام والنفايات الصناعية خاصة أصبحت تشكل تحديا للبيئة وإلانسان ويجب إدارتها 

 بالشكل الذي يضمن حمايتهما.

جاري عرف املشرع الجزائري الوكالة الوطنية للنفايات بأنها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي ت

تتمتع بالشخصية املعنوية والاستقالل املالي، تخضع للقانون إلاداري في عالقتها مع الدولة وتعد تاجرا في 

من املرسوم التنفيذي  05و 04وحسب املادتين  1عالقتها مع الغير، تسير من طرف الوزير املكلف بالبيئة.

 سابق الذكر فإن اختصاصات الوكالة تتمثل أساسا في ما يلي:

 وير نشاطات فرز النفايات ومعالجتها وتثمينها؛تط -

                                                           
 2002ماي  20المتضمن إلنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها، المؤرخ في  02/175من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  1 
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 تقديم املساعدة للجماعات املحلية في ميدان تسيير النفايات؛ - والصلب 

 معالجة املعطيات واملعلومات الخاصة بتسيير النفايات وتكوين بنك وطني للمعلومات حول النفايات؛ -

وإزالتها تكلف الوكالة بما أما في ما يخص نشاط فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها وتثمينها 

 يلي:

 املبادرة بإنجاز الدراسات وألابحاث واملشاريع التجريبية واملشاركة في إنجازها؛ -

 نشر املعلومات العلمية والتقنية وتوزيعها؛ -

 املبادرة ببرامج التحسيس وإلاعالم واملشاركة في تنفيذها. -

ترشيد والحث على تسيير النفايات إن الوكالة من خالل هذه املهام املخولة لها تساهم في 

 بالتقنيات الحديثة التي من شأنها أن تعطي النفايات بعدا اقتصاديا وبيئيا.

 : املحافظة الوطنية للساحل  الفرع الثاني

كلم والناتج عن  1200إن التدهور البيئي الذي لحق بالساحل الجزائري الذي يمتد على طول 

صناعية، أدى إلى إنشاء هيئة إدارية مركزية تهتم بهذا القطاع العام نشاطات إلانسان املختلفة وخاصة ال

وتعمل على حمايته من ألاخطار املحيطة به وتعمل على معالجة ما قد يصيبه من أضرار، كما تسعى إلى 

 تثمينه.

عرف املشرع الجزائري املحافظة الوطنية للساحل بأنها هيئة عمومية تكلف بتنفيذ السياسة 

. تسعى املحافظة إلى 1اية الساحل وتثمينه على العموم واملنطقة الشاطئية على الخصوصالوطنية لحم

 2مواجهة كل ألاخطار التي قد تلحق بالبيئة وتستدعي تدخلها باستعمال وسائل وأدوات تتمثل في ما يلي:

 إنشاء مخططات للتدخل املستعجل في حالة تلوث الساحل أو املنطقة الشاطئية؛ -

تنسيق الشاطئي في املناطق الشاطئية أو الساحلية الحساسة واملعرضة للمخاطر إنشاء مجلس لل -

 البيئية؛

 إنشاء صندوق لتمويل تنفيذ التدابير املتخذة لحماية الساحل في املناطق الشاطئية؛ -

وضع تدابير تحفيزية اقتصادية وجبائية تشجع على تطبيق التكنولوجيات غير امللوثة ووسائل أخرى  -

 وضاع إلايكولوجية.تتوافق وألا 

 إن أهم اختصاصات املحافظة التي نص عليها املشرع الجزائري تتمثل في ما يلي:

 إنشاء مخطط لتهيئة وتسيير املناطق الساحلية، وتلك املجاورة للبحر؛ -

                                                           
 05/02/2002، المؤرخ في 10المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، العدد  02/02من القانون  24المادة  1 

 مرجع سابق 02/02من القانون  36إلى  33المواد من  2 
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إجراء تحاليل دورية ومنتضمة ملياه الاستحمام وتقوم بإعالم املستعملين بنتائج التحليل بصفة دائمة  - والصلب 

 ومنتظمة؛

إجراء مراقبة منتظمة لجميع النفايات الحضرية والصناعية والزراعية التي من شأنها أن تؤدي إلى  -

 تدهور الوسط البيئي  أو تلوثه وتبليغ هذه النتائج للجمهور.

 : الوكالة الوطنية للجيولوجية واملراقبة املنجمية الفرع الثالث

 واملواد الخام املتواجدة في باطن ألارض،بغرض ضمان الاستغالل ألامثل للموارد الجيولوجية 

تعد سلطة مستقلة تسهر على تسيير وإدارة املجال  والتي الوكالة الوطنية للجيولوجية واملراقبة املنجمية

 الجيولوجي والنشاط املنجمي. تتمثل أهم اختصاصاتها في مجال حماية البيئة في ما يلي:

تهتم بترقية الجانب البيولوجي من خالل جمع املعلومات إنشاء املصلحة الجيولوجية الوطنية التي  -

املتصلة بعلوم ألارض وإنشاء برامج متعلقة باملنشآت الجيولوجية وتنفيذه وإنجازه كل الدراسات 

 الجيولوجية الالزمة؛

مراقبة مدى احترام املؤسسات للفن املنجمي توخيا لالستخراج ألافضل للمواد املعدنية املوافقة  -

 صحة؛لقواعد ال

مراقبة ألانشطة املنجمية بطريقة تسمح بالحفاظ على البيئة طبقا للمقاييس وألاحكام املنصوص عليها  -

 في التشريع والتنظيم املعمول بهما؛

 مراقبة تسيير واستعمال املواد املتفجرة واملفرقعات؛ -

 ممارسة مهمة شرطة املناجم وسلطة معاينة املخالفات؛ -

ن للوكالة على ضمان احترام القواعد واملقاييس الخاصة التي تضمن سهر مهندسو املناجم التابعي -

 النظافة وألامن وحماية املوارد املائية والطرق العمومية وحماية البيئة؛

قيام هؤالء املهندسون بمهام املراقبة وتنفيذ مخططات التسيير البيئي وتطبيق القوانين والنصوص  -

نجمية. مع تبليغهم إلادارة املكلفة بالبيئة بكل عمل أو حدث مخالف املتعلقة بحماية البيئة في ألانشطة امل

 لقواعد حماية البيئة.

من خالل ما سبق يمكن القول بأن الوكالة تعد بمثابة الضمان ألاساس ي لتحقيق التوازن 

 1لالستغالل الجيولوجي واملنجمي للموارد الطبيعية السطحية والباطنية بطريقة تحافظ على البيئة.

 : الصندوق الوطني للبيئة رع الرابعالف

                                                           
 106بن قري سفيان، مرجع سابق، ص 1 
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، وحددت كيفية 1992قانون املالية لسنة  189الصندوق الوطني للبيئة بموجب املادة  تم إنشاء

الذي عدل بدوره وأعيدت تسميته بالصندوق الوطني للبيئة  98/147عمله من خالل املرسوم التنفيذي 

املطبقة على النشاطات امللوثة أو الخطيرة،كما تشمل التلوث. تشمل إيرادات الصندوق ناتج الرسوم  وإزالة

ناتج الغرامات املفروضة على املخالفات املتعلقة بالتشريع والتنظيم البيئي، الهبات والوصايا الوطنية 

والدولية، والتعويضات الناتجة عن حوادث التلوث العارضة والناتجة عن تفريغ مواد كيماوية خطيرة في 

ك املائية واملياه الجوفية العامة وفي الجو، والقروض املمنوحة للصندوق واملوجهة البحر، وضمن ألامال

 لتمويل عمليات مكافحة التلوث واملخصصات الخاصة مليزانية الدولة وكذلك كل املساهمات ألاخرى. 

في ما يخص النفقات يتولى الصندوق مساعدة تحويل املنشآت القائمة نحو التكنولوجيات 

يا مع مبدأ الاحتياط والوقاية، ويتولى إلانفاق على عمليات مراقبة التلوث عند املصدر، و النظيفة تماش

تمويل عمليات مراقبة حالة البيئة، والدراسات وألابحاث العلمية املنجزة من طرف مؤسسات التعليم 

ملرتبطة باملسائل العالي أو بواسطة مكاتب الدراسات الوطنية وألاجنبية وتمويل نفقات إلاعالم، والتوعية ا

البيئية أو الجمعيات ذات املنفعة العامة والتي تنشط في مجال البيئة وتمويل عمليات تشجيع مشاريع 

الاستثمار املدمجة للتكنولوجيات النظيفة، والدعم املوجه لتمويل العمليات املشتركة للمنشأة من أجل 

 .1إزالة التلوث، واملنفذة بواسطة مقاولين أو خواص

هذه الوسائل في حث املؤسسات على تطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظف من خالل  تساهم

تشجيع كال من التكنولوجيات الصديقة للبيئة، والكفاءة في استغالل املوارد املتاحة، كما تجعل املؤسسة 

اج تتجنب املصاريف الناتجة عن ألانشطة الضارة بالبيئة من خالل الاهتمام بتبني إستراتيجية إلانت

 ألانظف.

 الثاني: املركز الوطني لتكنولوجيات إلانتاج النظيف ودوره في نشر تكنولوجيات إلانتاج ألانظف   املطلب

مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي  هو  cntpp املركز الوطني لتكنولوجيات إلانتاج النظيف

، وتعمل تحت وصاية 2002أوت  17املؤرخ في  02/262تجاري، أنشئت بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

وزارة البيئة والطاقات املتجددة. ويعتبر إحدى ألادوات التي تدخل في تنفيذ إلاستراتيجية الوطنية لحماية 

الصناعي من املصدر مباشرة، وكذا الاستعمال العقالني البيئة، وخاصة ما يتعلق بتقليص أشكال التلوث 

والرشيد للموارد الطبيعية )املاء، الطاقة، واملواد ألاولية(، فهذا املركز يلعب دور املنسق واملحفز للسوق 

 الوطنية لإلنتاج ألانظف.
                                                           

ص  2007 سنة ،الجزائر، تلمسان بلقايدبكر  القانون العام، جامعة أبو في، رسالة دكتوراه القانونية لحماية البيئة في الجزائراآلليات وناس يحي،  1 
98. 
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 cntpp: تقديم املركز الوطني لتكنولوجيات إلانتاج النظيف الفرع ألاول 

املركز للقواعد املطبقة على إلادارة في عالقته مع الدولة، ويعد تاجرا في عالقته مع الغير.  يخضع 

ممثل يدير املركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويساعده مجلس استشاري، ويتكون مجلس إلادارة من 

ثلين لوزارات عن وزير البيئة والطاقات املتجددة يكون رئيس مجلس إلادارة، وألاعضاء آلاخرين هم مم

مختلفة وهي وزارة الدفاع الوطني، وزارة الصناعة، وزارة الطاقة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

 وزارة املالية، وزارة الصناعات التقليدية، باإلضافة إلى ممثل عن غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية

ي السنة على ألاقل في دورته العادية، يجتمع مجلس إلادارة بناء على استدعاء من رئيسه مرتين ف

ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية كلما اقتض ى ألامر، وتتم الاجتماعات عادة من أجل مناقشة النقاط 

 املتعلقة بما يلي:

 تنظيم السير الحسن للمركز الوطني لتكنولوجيات إلانتاج ألاكثر نقاءا؛ -

 يلة النشاط للسنة املنقضية؛برنامج العمل السنوي واملتوسط املدى وكذا حص -

 مشاريع الاتفاقيات الخاصة باملركز؛، و مشاريع برنامج الاستثمار، التهيئة والتوسيع الخاصة باملركز -

 الشروط العامة إلبرام الصفقات، والاتفاقيات الخاصة باملركز؛ -

 الحصيلة املالية  واملعنوية للمركز؛ -

جميع املسائل املتعلقة ، وكذا وتنظيم وعمل املركز جميع اقتراحات املدير العام التي تسمح بتحسين -

 بسير عمل املركز.

يعمل املركز على تحقيق مجموعة من ألاهداف تدور حول نشر تكنولوجيات إلانتاج ألانظف في 

 الصناعات الوطنية تتمثل أهمها في ما يلي:

 ألانظف؛ إنشاء فضاء لتبادل املعارف واملعلومات التقنية والتجارب في مجال إلانتاج -

ابتكار صناعة تحترم البيئة وتأخذ بالحسبان إجراءات التصنيع ألاقل تلويثا وألاقل استهالكا للموارد  -

 الطبيعية؛

 تحسين إنتاجية وتنافسية املؤسسات الجزائرية في إطار احترام املتطلبات البيئية. -

يخص تخفيف أشكال في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة، ال سيما في ما 

  1التلوث وألاضرار الصناعية من مصادرها، يكلف املركز بما يلي:

 ترقية مفهوم تكنولوجيات إلانتاج ألانظف وتعميمه والتوعية به؛ -

 مساعدة مشاريع الاستثمار في تكنولوجيات إلانتاج ألانظف ومساندتها؛ -
                                                           

 56الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  2002أوت  17المؤرخ في  262-02من المرسوم التنفيذي  05المادة  1 
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سعاها من أجل تحسين طرق إلانتاج، تزويد الصناعات بكل املعلومات املتصلة بصالحيات املركز في م -

عبر الوصول إلى تكنولوجيات إلانتاج ألانظف، وعلى الحصول على الشهادات املرتبطة بذلك عند 

 الاقتضاء؛

 تطوير التعاون الدولي في مجال تكنولوجيات إلانتاج ألانظف.  -

اسات والتقييم، أما بالنسبة للهيكل التنظيمي للمركز فيضم أربعة أقسام رئيسة وتشمل قسم الدر 

قسم التأهيل البيئي، قسم الاتصال والتحسيس، وقسم إلادارة العامة، تعمل تحت وصاية مجلس إلادارة 

 و تتمثل مهام كل قسم في ما يلي:

وهو يقوم بالعديد من الدراسات الخاصة باإلنتاج ألانظف، وتقييم ملختلف  :قسم الدراسات والتقييم -1

م القيام بدراسات استشرافية في مجال إلانتاج ألانظف، تقييم تأثيرات القطاع التأثيرات على البيئة من أه

الصناعي على البيئية القطاع الصناعي،إنجاز أو املساهمة في انجاز التشخيصات البيئية، القيام بدراسات 

البيئة تهدف لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في قطاع إلانتاج ألانظف، وإنجاز تقارير خبرة في ميدان 

 الصناعية.

حيث يسعى إلى جعل املؤسسات قادرة ومهيأة لتبني تكنولوجيات إلانتاج ألانظف  :قسم التأهيل البيئي -2

من خالل تأمين يقظة تكنولوجية خاصة باإلنتاج ألانظف، مرافقة الوحدات الصناعية لتبني تقنيات 

يع الاستثمار في مجال تقنيات إلانتاج إلانتاج ألانظف وكذا نظام التسيير البيئي، مرافقة ودعم مشار 

ألانظف، منح عالمة بيئية للصناعات النظيفة، مرافقة الوحدات الصناعية في خطواتها للحصول على 

 شهادة بيئية.

والذي يسعى إلى انجاز مشاريع نموذجية توضيحية في الواقع الصناعي : قسم الاتصال والتحسيس -3

ج للتحسيس وإلارشاد بتقنيات إلانتاج ألانظف، تنظيم دورات لإلنتاج ألانظف، صياغة ووضع برنام

تكوينية في مجال إلانتاج ألانظف، اعتماد نظام للمعلومات، نشر املعلومات العلمية والتقنية املتعلقة 

 باإلنتاج ألانظف.

إلادارة العامة: ومن أهم مهامه، دعم نشاطات املنشآت التقنية، تسيير املوارد البشرية، تسيير  قسم -4

 الوسائل املادية، تسيير الوسائل املالية.

 : إستراتيجية املركز الوطني لتكنولوجيات إلانتاج ألانظفالفرع الثاني

ة من خالل التركيز على جانبين، يسعى املركز إلى تحقيق أهداف إلاستراتيجية الوطنية لحماية البيئ

 ألاول خاص باملساعدة التقنية للمؤسسات الصناعية، والثاني يتمثل في تدعيم قدرات مندوبي البيئة.
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يمثل املركز الوطني لتكنولوجيات إلانتاج ألانظف أداة  املساعدة التقنية للمؤسسات الصناعية: -1

 يم املساعدة التقنية ومرافقة املؤسسات من خالل:للتوعية وإلارشاد بتقنيات إلانتاج ألانظف، وتقد

يقوم املركز بتقديم جملة من الدراسات للمؤسسات والتي تحدد طبيعة ونوع  الدراسات البيئية: -أ

 التأثيرات املختلفة وألاخطار املحتملة لألنشطة الصناعية، ونجد ضمن هذه الدراسات:

والتي تهدف إلى تحديد آلاثار املباشرة وغير املباشرة إلنجاز مشروع على البيئة، وكذا  دراسة ألاثر البيئي: -

املؤرخ  07/145مراقبة والتأكد من مدى احترام املشروع لقواعد حماية البيئة، واملرسوم التنفيذي رقم 

ضمن هذه ، يحدد مجال تطبيق وكيفية اعتماد دراسات ألاثر على البيئة، يجب أن تت2007ماي  19في 

 الدراسة عدة معلومات من بينها:

 تحليل مختلف البدائل لعناصر املشروع على الاختيار املعتمد؛ -

 الوصف الدقيق للحالة ألاولية ملوقع املشروع وبيئته؛ -

 الوصف الدقيق ملراحل املشروع؛ -

 تقدير كمية كل صنف من النفايات وامللوثات وحجم الضوضاء الناتجة عن املشروع؛ -

 تقييم آلاثار املتوقعة عن نشاط املشروع، وآلاثار التراكمية حسب مختلف مراحل املشروع؛ -

وصف إلاجراءات التي يتم اتخاذها من طرف صاحب املشروع من أجل القضاء أو التقليل من آلاثار  -

 البيئية؛

 تحديد املبالغ املالية املخصصة لهذا املجال؛ -

 ت من أجل تأسيس محتوى الدراسة.كل املعلومات التي يضعها مكتب الدراسا -

دراسة ألاخطار هي دراسة إجبارية للمنشآت املصنفة من أجل حماية البيئة، وحسب دراسة الخطر:  -

 ، يجب أن يحتوي هذا النوع من الدراسات على ما يلي:06/198املرسوم التنفيذي رقم 

 تقديم عام للمشروع؛ -

 وتحديد املحيط املباشر وضواحيه املجاورة التي يمكن أن تتأثر في حالة وقوع حادث؛ وصف -

 وصف املشروع و التركيبات التي يضمها؛ -

 تحديد جميع عوامل الخطر التي يمكن أن تسببها مختلف التركيبات املعتمدة في املشروع؛  -

 أجل الخروج بأقل ألاضرار في حالة وقوع حادث؛ تحليل ألاخطار املحتمل وقوعها من -

 طرق تنظيم وتأمين املوقع وكذا نظام تسيير وتأمين وسائل النجدة. -

، والقرار 2009أكتوبر  20املؤرخ في  09/335حسب املرسوم التنفيذي رقم  مخطط التدخل الداخلي: -

لداخلي يعد من أجل التنبؤ ، فإن مخطط التدخل ا2010أكتوبر  25الوزاري املتعلق به املؤرخ في 
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بالوضعيات الحرجة واملستعجلة، فهو يمثل أداة هامة للمؤسسة و كذا دليل التدخل في الوضعيات 

 املستعجلة.

أصبح التدقيق البيئي تطبيقا حتميا لدى املؤسسات الصناعية، عند  التشخيص والتدقيق البيئي: -

ألاهمية  املتوسطة وبدرجة أقل لدى املؤسسات املجمعات الكبرى بالدرجة ألاولى ثم الصناعات ذات 

 الصغيرة واملتوسطة. وتتمثل أهم مزايا هذا النوع من الدراسات في ما يلي: 

 املساعدة على تطوير إجراءات حماية البيئة وكذا املساهمة في احترام القوانين والقواعد. -

 سسة من املشاكل املستقبلية.السماح بإجراء مراجعة مستقلة وتبيان النقاط الحساسة وتحذير املؤ  -

 أداة للتسيير تسمح بتوفير املعلومات حول مكانة املؤسسة بالنسبة للبيئة؛ -

إعطاء صورة عن املؤسسة في املدى املتوسط والطويل والتي تسمح بمتابعة تطور املؤسسة في مجال  -

 حماية البيئة وخاصة ما تعلق بالتحيين الدوري ملحتوى التدقيق.

 رجي فعال.توفير اتصال خا -

ويتم ذلك من خالل إتباع نظام للتسيير، فلكل مؤسسة نمط تسيير  مرافقة املؤسسات الصناعية: -ب

الخاص بها، فهناك من تعتمد على مرجع داخلي خاص في التسيير ومنها من تتبع تعليمة رسمية، وهناك 

من تستند إلى مقاييس )معايير( وتستلهم منها نمط التسيير وتطبقها في نظامها، أما البعض ألاخرى 

املقاييس وتسعى إلى الحصول على الشهادة الدولية والتي تعتبر ميزة تنافسية مع فتفضل تطبيق جميع 

ظاهرة العوملة، فنظام التسيير يسمح بالتحسين املستمر لألداء، كما يسمح أيضا بالتحكم في التكاليف 

 والصعوبات التنظيمية، ويلبي طلب الزبائن، كما يحسن صورة املؤسسة.

هي أداة تسمح باالطالع على تنظيم وتطبيق التشريعات البيئية، وتعقد هذه  ي:اتفاقيات ألاداء البيئ -جـ 

الاتفاقيات بين إلادارة املسؤولة عن حماية البيئة و املصنعين الذين يعبرون عن استعدادهم لحماية 

م البيئة بصفة إرادية، فهي تعبر عن تعهد مسؤولي املؤسسة ، عمالها وكذا املندوبين البيئيين بوضع نظا

لتخفيض التلوث الصناعي، كما تطمح أيضا هذه الاتفاقيات إلى تهيئة القطاع الصناعي لتبني طرق تسيير 

اتفاقية من طرف وزارة البيئة  100بيئي باالعتماد على معايير متعارف عليها دوليا، ولقد تم توقيع أزيد من 

الحديد والصلب، الاسمنت، البناء، وتهيئة إلاقليم مع مختلف املجمعات الصناعية في مختلف املجاالت: 

 الكيمياء، صناعة ألادوية، صناعات كهرومنزلية والغذائية  وغيرها.

 تدعيم قدرات املندوبين البيئيين -2

تشترط تعيين مندوب بيئي لكل منشاة مصنفة بترخيص،  03/10من القانون رقم  28إن املادة 

امة واملسؤولين ، يقوم بتحسيس العمال، فهو يجب ان مستشار لدى إلادارة الع فاملندوب البيئي عبارة عن
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يكون مقربا من العمال واملسؤولين ويلعب دور املنسق واملكون، فهو من يسهر على حماية البيئة في ظل 

 النشاط اليومي للمؤسسة.

املحدد لكيفية تعيين املندوبين  2005جوان  28املؤرخ في  05/240وحسب املرسوم التنفيذي رقم 

 ين، فإن مهامهم تتمثل في ما يلي:البيئي

 تحديد النصوص التشريعية والقانونية التي تطبق داخل املؤسسة؛ -

 تحديد الشروط املالئمة لهذه النصوص؛ -

 اعداد وتحيين بشكل دوري الجرد الخاص بالتلوث الصادر عن املؤسسة؛ -

 مراقبة وحراسة التلوث ومدى احترام املتطلبات القانونية؛ -

 سسة في مجال البيئة؛تحسيس عمال املؤ  -

باإلضافة إلى ما سبق يعتبر املندوب البيئي املرجع الذي تلجأ إليه املؤسسة في القضايا املتعلقة 

بالبيئة وال يمكنه إنجاز مهامه بمفرده، فحسب نص القانون هو يساهم في تطبيق املتطلبات والشروط 

خير هو من يقوم باتخاذ القرار املناسب البيئية ويقدم الاستشارة للمستغل )صاحب املؤسسة(، فهذا ألا 

 الخاص باالستثمار كاقتناء تكنولوجيات نظيفة.
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 :الخالصة

تعد صناعة الحديد والصلب في الجزائر من الصناعات الهامة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، 

ولدعمها قامت كال من الدولة والخواص في الاستثمار في هذا املجال وتطويره. ومن بين أكبر وأهم مصانع 

رية، مصنع وهو عبارة عن شراكة جزائرية قط AQSالحديد والصلب في الجزائر نجد كال من مصنع 

 توسيالي التركي، ومصنع الحجار.

املنافسة على بظل بيئة تتسم  النشاط الاستمرار في تهدف مصانع الحديد والصلب في الجزائر 

املستوى املحلي الدولي. ولكي تحافظ على سمعتها وكذا تفاديا لتحمل تكاليف إضافية متعلقة بمخالفتها 

ألامر ال يتعلق فقط  العديد من تكنولوجيات إلانتاج ألانظف.للنصوص القانونية فإنها تلجأ إلى تطبيق 

التي تمنح املؤسسة امتيازات وتسهيالت  القوانينبل هناك العديد من  لهذه النصوص بالجانب الردعي

 املؤسسةنتيجة الحترامها ملبادئ حماية البيئة وتحملها للمسؤولية عن ألانشطة التي تزاولها. وملساعدة 

قامت الدولة بإنشاء العديد من املراكز والهيئات الهادفة إلى حماية البيئة وإرساء  على هذا التوجه

إستراتيجية إلانتاج ألانظف من أهمها نجد املركز الوطني لتكنولوجيات إلانتاج ألاكثر نقاء، والذي يعد 

 همزة وصل بين تكنولوجيات إلانتاج ألانظف واملؤسسة الصناعية الجزائرية.

الذي تلعبه تكنولوجيات إلانتاج ألانظف في تحسين القدرة التنافسية في مصانع ملعرفة الدور 

باستخدام طرق وأساليب هذه املصانع لالحديد والصلب بالجزائر سنقوم في الفصل املوالي بدراسة حالة 

 البحث العلمي التي تناسب املوضوع.



 

  

 الفصل الخامس 
عرض وتحليل محاور وبنود االستمارة 

 ختبار الفرضيات واستعراض النتائجوا
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   :تمهيد

بعد معالجة املوضوع في شقه النظري وبالرجوع إلى مختلف ألادبيات ذات الصلة وإلعطاء صورة 

، وبعد التعرف على واقع تطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظف في شاملة حول هذا املوضوع بكل متغيراته

راطار إلاإاستعراض ب املؤسسة الصناعية الجزائرية في القوانين والتشريعات، سنقوم من خالل هذا الفصل 

أساليب بعرض مختلف  سنقوم، ثم فرضيات، منهج وأدوات الدراسةإلى كل من  سيتم التطرقإأين املنهجي 

هذا من أجل تقديم مختلف الخطوات وإ، وخصائص مجتمع الدراسةالتحليل إلاحصائي املستعملة 

في معالجة الجانب التطبيقي أو الدراسة امليدانية في مصانع  عليها وإلاجراءات املنهجية التي اعتمدنا

لهذه املصانع في تحسين الحديد والصلب في الجزائر  والعمل على إظهار دور إستراتيجية إلانتاج ألانظف 

إالتنافسية. قدرتها

تسليط الضوء على عرض وتحليل محاور وبنود أو عبارات الاستمارة في واقع ب كما سنقوم

املؤسسات محل الدراسة مع استعراض أهم النتائج التي تم التوصل إليها ومحاولة اختبار صحة أو صدق 

عة من التوصيات التي يمكن الاسترشاد بها من الفرضيات التي انطلقت منها الدراسة مع تقديم مجموإ

تم تقسيم هذا  لذا، القطاعراطرف إدارة املؤسسات محل الدراسة والتي يمكن تعميمها على باقي مؤسسات 

إالفصل إلى املباحث التالية: 

إجي للدراسة امليدانيةهإلاراطار املن: ألاولإاملبحث  -

 العينة أفراد إجابات وتحليل عرض: الثاني املبحث -

إ الدراسة فرضيات اختبارإاملبحث الثالث:  -
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 إلاطار املنهجي للدراسة امليدانية: ألاول املبحث 

بغرض القيام بالدراسة امليدانية على أكمل وجه، فإنه كان من الضروري إتباع إراطار منهجي من 

، وسنحاول من خالل ما يلي تحديد منهج وأدوات الدراسة، أدوات أجل الوصول إلى أهداف الدراسة

إاملعالجة إلاحصائية، واختبار أداة الدراسة. 

 املطلب ألاول: منهج، وأدوات الدراسة

 أي من منهج وأدوات الدراسة، إذ ال يخلوإتسليط الضوء على كل  املطلبسنحاول من خالل هذا 

بحث علمي من منهج دراسة معين يختلف من دراسة إلى أخرى. وفي ألاخير نحاول شرح مختلف أدوات 

، وتبعا للمنهج املستخدم في الدراسة فإن املستعملةراطبيعة البيانات باإلضافة إلى الدراسة املستخدمة 

إبراز نموذج مع  دقة وصدق البيانات التي يجمعها الباحث تتوقف على حسن اختياره لهذه ألادوات

إ الدراسة بمختلف متغيراته.

 : منهج الدراسةألاول  الفرع

استخدام وإتباع منهج البحث  تممعالجة املوضوع محل الدراسة بإشكاليته وفرضياته  بغرض

، مع العلم أنه ال يوجد املطروحة وساعد على إلاجابة على إلاشكالية ،العلمي الذي يناسب موضوع البحث

إمنهج معين يكون صالح ملعالجة كل املواضيع. 

يخضع املنهج املطبق في دراسة أي ظاهرة إلى راطبيعة املوضوع املراد دراسته وكذا نوعية إلاشكالية 

دور إستراتيجية إلانتاج ألانظف في تحسين القدرة املطروحة وفرضيات الدراسة. وحتى نتمكن من معرفة  

املصانع محل الدراسة، اعتمدنا على املنهج الوصفي  يفوبالتحديد ة في املؤسسة الصناعية التنافسي

إالتحليلي. 

على جمع البيانات ومحاولة تفسيرها وتلخيص الحقائق الحاضرة املرتبطة  هذا املنهج يقوم

بطبيعة الظاهرة، من أجل معرفة تأثير مختلف العوامل على إحداث الظاهرة محل الدراسة وهذا بهدف 

إاستخالص النتائج ومعرفة كيفية التحكم فيها وضبط هذه العوامل.

النسب املئوية وبعض الاختبارات إلاحصائية التي ك ساليب إحصائيةمجموعة من ألاإكما تم اعتماد 

تعتبر قاعدة نتمكن من خاللها من إظهار العالقة وعملية الترابط بين العديد من املتغيرات التي لم نتمكن 

إمن قياسها إال من خالل ترجمتها إلى صيغة كمية يمكن قياسها ومن ثم الوصول إلى النتائج بمصداقية.

 وعينة الدراسة: مجتمع الثانيالفرع 

املجتمع املستهدف في هذه الدراسة هو إراطارات ومسيري ورؤساء الوحدات في املصانع محل 

الدراسة والتي تصنف ضمن مستوى إلادارة العليا وإلادارة الوسطى. وألن هذه املصانع تتوفر على 
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من حيث درجة التطور كما أن مراحل وخطوات إلانتاج متقاربة إلى حد كبير،  وكذا تكنولوجيات متقاربة 

إضروف العمل، فإنه تم اعتبارها كمجتمع واحد للدراسة. 

مفردة من مختلف املناصب في املصانع محل الدراسة، منهم مدراء،  175يتكون هذا املجتمع من 

، رؤساء وحدات لهذه املصانع، وقد تم استهداف أعضاء مجلس إلادارة، رؤساء أقسام، رؤساء تنفيذيونإ

هذا املجتمع بالتحديد بدال من اختيار جميع العاملين باملصانع، كون دراستنا تدور حول إستراتيجية 

إلانتاج ألانظف والقدرة التنافسية، وكالهما يحتاج على فئة محددة لإلجابة على متغيراته، ولقد ارتأينا 

لى اراطالع أكثر من غيرها بإستراتيجية املصنع تجاه البيئة الطبيعية والبيئة اختيار هذه الفئة كونها ع

إالتنافسية مما يساعد على الحصول على إجابات أكثر دقة. 

مفردة من مجتمع الدراسة، وهذا  60قدرها  بسيطة لقد تم اللجوء إلى اختيار عينة عشوائية

إمن مجتمع الدراسة. %34ت العينة بسبب تعذر إجرائها على جميع أفراد مجتمع البحث، ومثل

 : أدوات جمع البياناتالثالث الفرع

دراسة موضوع ما، ولكل موضوع خصوصياته  اعتمادها فيهناك العديد من ألادوات التي يتم 

ملنهج واتبعا لطبيعة البيانات املتوفرة،  كذا، وإمحل الدراسةراطبقا للموضوع أدوات الدراسة تتحدد ولهذا 

الدراسة، وعلى هذا ألاساس فإن دقة وصدق البيانات التي يجمعها الباحث تتوقف على املستخدم في 

إ:، وفي دراستنا استخدمنا ألادوات التاليةحسن اختياره لهذه ألادوات

 املالحظة العلمية أوال:

باعتبارها أداة مهمة لجمع البيانات من  املباشرةاملالحظة قمنا في هذا السياق باالعتماد على 

لوقائع معينة تتعلق تدوين العديد من املالحظات  أين تمالواقع امليداني في املؤسسات محل الدراسة، 

إ.بالتكنولوجيات املعتمدة وكذا كيفية التعامل مع املوارد والنفايات واستخدامها في تحليل نتائج الدراسة

واضحة وواقعية عن الظاهرة موضوع الدراسة، وما يتصل بها  غيرإ لنا صورة قدمتإن هذه ألاداة 

إ.للكشف عن كل ما هو غير ظاهر لذا تم اللجوء إلى أدوات أخرىإ تغيرات،ممن 

 املقابلة  ثانيا:

من أكثر ألادوات لجمع باعتبارها املقابلة  استكماال ملعالجة الجانب التطبيقي اعتمدنا أيضا على

لهذه إلاراطارات املسيرة بعض بتحديد موعد مع  قمنا، حيث محل الدراسة املؤسساتمن واقع البيانات 

ومن ثمة عقدنا لقاءات ، من أعضاء مجلس إدارة ورؤساء وحدات وكذا رؤساء تنفيذيونإ املؤسسات

عن راطريق مجموعة من الوسائل  الالزمة استخالص املعلوماتالنقاش والحوار  من أجلمعهم متعددة 
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وفي معالجتنا لهذا  .كما تم الاتصال هاتفا ببعض العناصر الذين تعذر مقابلتهم ،سئلةألاإأهمها توجيه 

إ.تجنبا للغموض والالتباس أثناء راطرح ألاسئلةوإاملوضوع اعتمدنا على املقابلة الحرة نظر لبساراطتها 

إالسجالت والوثائقثالثا:    

، املتعلقة بكل مؤسسة والوثائقالسجالت  ببعضكما تم الاستعانة في تحليل الجانب التطبيقي 

والتي ، كالقوانين الداخلية الخاصة بحماية البيئة من التلوث، كذا بعض املواد ألاولية املستعملة، وغيرها

  على الرغم من بساراطتها و قلتها إال أننا حاولنا قدر املستطاع استغاللها في تحليلنا للدراسة.

إالاستبيان رابعا: 

كأداة مهمة لجمع البيانات واملعلومات  الاستبيانمن أجل معالجة املوضوع تم الاعتماد على 

الاستبيان انطالقا املتعلقة بمتغيرات الدراسة في جانبها التطبيقي أو امليداني حيث تم تصميم وبناء محاور 

وع ومن خالل الاراطالع على ، وبالرجوع أيضا إلى ألادبيات ذات الصلة باملوضمن أهداف الدراسة وتساؤالتها

إفي شكله النهائي اتبعنا املراحل التالية: الاستبيانالعديد من الدراسات السابقة، وألجل صياغة 

إمرحلة إلاعداد ألاولى -أ

راعينا وإتبعا لإلشكالية املطروحة والفرضيات املصاغة للدراسة،  الاستبيانلقد تم صياغة أسئلة  

إمقسم الاستبيانجاء  افي ذلك كل الفرضيات، لذ
 
لعديد من املحاور تبعا لعنوان البحث الذي ينعكس ل ا

تم وإفي السؤال الرئيس ي لإلشكالية وأسئلتها الفرعية، باإلضافة إلى الفرضيات املعتمدة في الدراسة، 

محل الدراسة ملعرفة رأيهم حول  املؤسساتبغرض توزيعه على إلاراطارات املسيرة في  الاستبيانتصميم 

دور إستراتيجية إلانتاج ألانظف في تحسين القدرة التنافسية في املؤسسة املتمثلة في وإ لدراسةامتغيرات 

إالصناعية.

 الاستبياناملرحلة الثانية: مرحلة تجريب  -ب

شكلها ألاولي بعدد معتبر من  في (01)امللحق رقم  الاستبيانلقد تم صياغة و بناء محاور وأسئلة 

ألاساتذة  وإعلى املشرف  الاستبيانسؤال، ولكن بعد القيام بعرض هذه  110 بلغت حواليألاسئلة 

، لذلك فقد تم حذف هاوراطول بعض العباراتاملحكمين تم إبداء العديد من املالحظات من بينها كثرة عدد 

إ عبارة. 85ليصبح عددها وصياغتها بشكل سهل وبسيط،  العباراتبعض 

باعتباره أداة  الاستبيانعلى صدق وصالحية (02رقم ) امللحق كما أكد كل ألاساتذة املحكمين 

الرئيسية  إلاشكاليةبين مهمة لجمع البيانات وعلى الانسجام والتناغم الكبير بين محاوره وبنوده وإ

إ. الدراسة فرضياتوإ
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املصانع محل  يف يناملسيرإوإقمنا بإجراء دراسة استطالعية على عدد محدود من إلاراطارات  ذلكبعد 

وهي  0.925، حيث قدرت قيمة ألفا كرومباخ ب مفردات 10تم توزيعها بطريقة عشوائية على  الدراسة

إ. الاستبيان اهذا ما يدل على ثبات هذ 0.60نسبة تفوق 

 املطلب الثاني: وصف وتحليل أداة الدراسة

، وفي ما يلي شرح ألهم تم استخدام الاستبيان من أجل جمع البيانات لتحقيق أهداف الدراسة

إوتأكد من مدى صالحيته للدراسة. محاوره وأبعاده

 الفرع ألاول: محاور الاستبيان وأبعاده

إ:تمثلت في ما يليفي شكله النهائي إلى مجموعة من املحاور  تم تقسيم الاستبيان

إاملعلومات الشخصية واملعلومات الخاصة باملؤسسةاملحور ألاول: 

إتعكسها املتغيرات التالية:  املؤسسةعن معلومات الشخصية ومعلومات تضمن هذا املحور 

العمر، املستوى التعليمي والذي حدد بثالث مستويات ) دون جامعة، جامعي، دراسات عليا(، سنوات 

الخبرة حيث تم تحديد أربع فئات تعكس املدة املعبر عنها بالسنوات التي اشتغل فيها املسير في املؤسسة أو 

سنوات، والفئة  10إلى أقل من  5، الفئة الثانية من سنوات 5منأقل في مؤسسة أخرى )الفئة ألاولى 

إ.سنة( 15أكبر من سنة، والفئة الرابعة 15إلى  10الثالثة من 

إ إلانتاج ألانظف إستراتيجية: املحور الثاني

، من خالل تضمن عبارات تخص تكنولوجيات إلانتاج ألانظف والتي تعد أساس هذه إلاستراتيجية

إعبارة موزعة كما يلي:  51مجموعة من العبارات حددت ب 

إ07إلى  01املواد ألاولية: العبارات من اختيار  -

إ20إلى  08استهالك الطاقة واملياه: العبارات من  -

إ31إلى 21التكنولوجيات والعمليات إلادارية: العبارات من  -

إ40إلى  32تعديل املنتج: العبارات من  -

إ 51إلى  41من  فايات والانبعاثات:الن  -

 املحور الثالث: مداخل تحقيق القدرة التنافسية

 34لتحقيق قدرة تنافسية، وشمل هذا املحور  ةتضمن عبارات تخص املداخل ألاساسية الخمس

إعبارة موزعة كما يلي:

إ58إلى  52التكلفة: العبارات من  -
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إ69إلى  59الجودة: العبارات من  -

إ74إلى  70املرونة: العبارات من  -

إ79إلى  75الوقت: العبارات من  -

إ85إلى  80الابتكار: العبارات من  -

تعبيرا  الدراسة تم الاعتماد على مقياس ليكرت خماس ي ألابعاد لكونه أكثرإ هذه من أجل معالجة

ودقة لرصد آراء إلاراطارات املستجوبة في املؤسستين محل الدراسة وألاكثر استخداما في مجال العلوم 

إلانسانية والاجتماعية، وقد تم تقسيم املقياس إلى خمسة أبعاد وتم إعطاء وزن محدد لكل بعد يتراوح 

إكانت كالتالي: وإدرجة،  1و  5بين

 : مقياس ليكرت الخماس ي(12)جدول رقم

إغير موافق بشدةإغير موافقإمحايدإموافقإموافق بشدة

إ1إ2إ3إ4إ5

إباالعتماد على سلم ليكرت الطالبةمن إعداد  املصدر:

 الفرع الثاني: صدق وثبات أداة الدراسة

أجل الحصول على البيانات الالزمة للدراسة قمنا في ما يلي باختبار أداة الدراسة عن راطريق  من

إاختبار صدق ألاداة وثباتها.

 : صدق أداة الدراسةأوال

يقصد بصدق أداة الدراسة أن تقيس ما وضعت لقياسه، أي أن تشمل كل العناصر التي يجب  

ا، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها، باإلضافة إلى أن تدخل في التحليل، ووضوح فقراتها ومفرداته

اتساق هذه الفقرات ومدى انتماء كل فقرة إلى املحور الذي تقع فيه. ويتم التأكد من صدق أداة الدراسة 

إمن خالل الصدق الظاهري والصدق البنائي.

 الظاهري ألداة الدراسة ق الصد -1

في شكلها ألاولي بعدد معتبر من  (01)امللحق رقم  الاستبيانلقد تم صياغة وبناء محاور وأسئلة 

 املحكمين وألاعضاءعلى املشرف  الاستبيانسؤال، ولكن بعد القيام بعرض هذه  110 بلغت حواليألاسئلة 

العديد من املالحظات من بينها  تقديمتم إلبداء رأيهم حول مدى وضوح العبارات ومدى انتمائها ملحورها 

ليصبح بشكل بسيط، آلاخر  ة البعضبعض وصياغال، لذلك فقد تم حذف هاضوراطول بع العباراتكثرة 

إ عبارة. 85عددها في ألاخير 



 

189 
 

ـــــــــــــــــ  الفصل الخامس ــــــــــ ــــــــــــــــــ ، واختبار الفرضيات واستعراض محاور وبنود الاستمارة عرض وتحليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باعتباره أداة  الاستبيانعلى صدق وصالحية (02) امللحق رقم املحكمين  ألاعضاءكما أكد كل 

الرئيسية  ةبين إلاشكاليمهمة لجمع البيانات وعلى الانسجام والتناغم الكبير بين محاورها وبنودها وإ

إ. الدراسة فرضياتوإ

 الصدق البنائي ألداة الدراسة  -2

بعد التأكد من الصدق الظاهري لالستبيان تم التأكد من الصدق البنائي لها بتحديد مدى 

تجانسها الداخلي للوقوف على مدى الاتساق الداخلي لعبارات الاستبيان ومدى انتمائها للمجال الذي 

حيث قمنا بحساب معامالت الارتباط بيرسون ملعرفة الاتساق الداخلي بين درجة ، (03)امللحق  تنتمي إليه

إكل عبارة والدرجة الكلية للبعد أو املحور الذي تنتمي إليه، كما يلي:

إلانتاج تكنولوجيات بين كل عبارة من عبارات  بيرسون : معامالت الارتباط (13)قمجدول ر 

 إلانتاج ألانظف. إستراتيجية ألانظف وعبارات محور 

إمحور: إستراتيجية إلانتاج ألانظف

اختيار املواد 

إألاولية

التكنولوجيا إاستهالك الطاقة واملياه

إوالعمليات إلادارية
إالنفايات والانبعاثاتإتعديل املنتج

رقم 

إالعبارة

معامل 

إالارتباط

معامل إرقم العبارة

إالارتباط

رقم 

إالعبارة
معامل 

إالارتباط

رقم 

إالعبارة
معامل 

إالارتباط

رقم 

إالعبارة
معامل 

إالارتباط

إ2690,*إ38إ7920,**إ30 **0,855إ20 *0,298إ08 **0,775إ01

إ4340,**إ39إ7200,**إ31 **0,803إ21 **0,762إ09 **0,903إ02

إ0630,إ40إ6380,**إ32 **0,801إ22 **0,871إ10 **0,634إ03

إ5380,**إ41إ6880,**إ33 **0,806إ23 **0,870إ11 **0,842إ04

إ5190,**إ42 **0,771إ34 **0,696إ24 **0,845إ12 **0,716إ05

إ7640,**إ43إ6070,**إ35 **0,869إ25 **0,711إ13 **0,630إ06

إ6830,**إ44إ6940,**إ36 **0,556إ26 **0,664إ14 **0,739إ07

إ6000,**إ45إ3390,**إ37 **0,685إ27 *0,284إ15إإ

إ5780,**إ46إإ **0,649إ28 **0,517إ16إإ

إ7720,**إ47إإ **0,523إ29 **0,437إ17إإ

إ6280,**إ48إإ إ **0,476إ18إإ

إإإإإإ **0,531إ19إإ

إ0,01ستوى الداللة :دال عند م **

إ0,05:دال عند مستوى الداللة  *

إspss: من إعداد الطالبة باالعتماد على إجابات أفراد العينة ومخرجات برنامج املصدر
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معامالت الارتباط لعبارات محور إستراتيجية إلانتاج ألانظف  كليتضح من الجدول السابق أن 

ويشير ذلك إلى وجود اتساق داخلي بين عبارات محور  ،0,05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

 إستراتيجية إلانتاج ألانظف.

 القدرة التنافسية أبعاد بين كل عبارة من عبارات بيرسون : معامالت الارتباط (14)جدول رقم

 .القدرة التنافسيةوعبارات محور 

إمحور: القدرة التنافسية

إالابتكارإالوقت إاملرونةإالجودةإالتكلفة

رقم 

إالعبارة

معامل 

إالارتباط

رقم 

إالعبارة

معامل 

إالارتباط

رقم 

إالعبارة

معامل 

إالارتباط

رقم 

إالعبارة

معامل 

إالارتباط

رقم 

إالعبارة

معامل 

إالارتباط

رقم 

إالعبارة

معامل 

إالارتباط

إ8060,**إ77 **0,773إ72 **0,787إ67 **0,559إ63 **0,394إ56 **0,454إ49

إ8050,**إ78إ8370,**إ73 **0,760إ68 **0,623إ64 *0,320إ57 **0,519إ50

إ7920,**إ79إ7980,**إ74 **0,748إ69 **0,532إ65 *0,265إ58 **0,620إ51

إ7300,**إ80 **0,794إ75 **0,618إ70 **0,809إ66 **0,706إ59 **0,386إ52

إ6830,**إ81إ7550,**إ76 **0,614إ71إإ **0,539إ60 **0,502إ53

إ5820,**إ82 إ إإإ **0,551إ61 **0,552إ54

إإإإ إإإ **0,573إ62 **0,651إ55

إ0,01:دال عند مستوى الداللة  **

إ0,05:دال عند مستوى الداللة  *

إspssإعداد الطالبة باالعتماد على إجابات أفراد العينة ومخرجات برنامج  : مناملصدر

يتضح من الجدول السابق أن كل معامالت الارتباط لعبارات محور القدرة التنافسية دالة 

، ويشير ذلك إلى وجود اتساق داخلي بين عبارات محور القدرة 0,05إحصائيا عند مستوى الداللة 

 التنافسية.

 ثبات أداة الدراسة: ثانيا

يقصد بثبات أداة الدراسة أن تعطي هذه ألاخيرة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعها على أفراد 

إوالشروط، بمعنى استقرار النتائج. الظروفالعينة أكثر من مرة تحت نفس 

معامل الثبات قيما تتراوح بين الصفر والواحد، فكلما اقتربت قيمته من الواحد كان الثبات  يأخذ

إ
 
، وكلما اقتربت من الصفر كان الثبات منخفضا

 
وقد تم التحقق من ثبات الاستبيان من خالل  .مرتفعا

إات الكلي لها:والجدول املوالي يوضح ثبات محاور الدراسة والثب ،(04)امللحق رقم معامل ألفا كرونباخ
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 : ألفا كرونباخ لثبات أداة الدراسة(15)جدول رقم

 معامل ألفا كرونباخ عنوان املحور  رقم املحور 

إ9410,إإستراتيجية إلانتاج ألانظف املحور الثاني

إ8780,إالقدرة التنافسية املحور الثالث

إ0,925إإستراتيجية إلانتاج ألانظف والقدرة التنافسية

إspssإعداد الطالبة باالعتماد على إجابات أفراد العينة ومخرجات برنامج  : مناملصدر

بلغ من خالل الجدول نالحظ أن معامل ألفا كرونباخ بالنسبة ملحور إستراتيجية إلانتاج ألانظف 

وهي تعبر عن درجة ثبات عالية، وكذلك ألامر بالنسبة  ملعامل ألفا كرونباخ بالنسبة ملحور القدرة  9410,

وهو معامل ثبات مرتفع مما  0,925. كما نالحظ أن معامل الثبات الكلي بلغ 8780,نافسية الذي بلغ الت

يعكس قدرة ألاداة ) الاستبيان( على قياس  مما، يدل على أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة ثبات عالية

استخدامها ألغراض  يبرر. وهو ما املتغيرات املحددة في الدراسة وشموليتها ملختلف متغيرات املوضوع

 الدراسة.

 املستعملة  أدوات املعالجة إلاحصائية: الثالث املطلب

إلى استخدام مجموعة من أساليب التحليل إلاحصائي التي  من أجل دراسة موضوعنا ارتأينا

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل وإ صدق الفرضياتألجل اختبار  الرئيسية، وإشكالية إلاإتصلح ملعالجة 

والذي يرمز له  23البيانات املجمعة تم استخدام برنامج الحزم إلاحصائية للعلوم الاجتماعية إلاصدار 

(23.SPSS)  وهو برنامج يحتوي على مجموعة كبيرة من الاختبارات إلاحصائية التي تندرج ضمن إلاحصاء

وضمن إلاحصاء الاستداللي مثل: معامالت  ...الخالانحرافات املعياريةملتوسطات، الوصفي مثل: التكرارات، ا

الارتباط، التباين ألاحادي واملتعدد،...إلخ، وبالنظر إلى راطبيعة املوضوع وسعيا لتحقيق أهداف الدراسة، 

إفإن أنسب املقاييس إلاحصائية التي تتطلبها هذه الدراسة هي: 

املستعمل  ستعمل لحساب معامالت ثبات الاستبياني:"Alpha de Cronbachباخ "مكرو -اختبار ألفا -1

وهو من بين الاختبارات ألاكثر استعماال لدقته واختصاره للوقت لكونه يعتمد على توزيع  ،في الدراسة

ألاداة مرة واحدة فقط عكس اختبارات الثبات ألاخرى التي تتطلب عادة توزيع ألاداة على مرحلتين تفصل 

إاخ:ألفا كرومبوالجدول املوالي يوضح مجاالت معامل الثبات  بينهما فترة ال تقل عن شهرين.
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 : مجاالت معامل الثبات ألفا كرومباخ(16)جدول رقم

 الدرجة املجال

إضعيفإ60أقل من 

60-70 إمقبولإإ

70-80 إجيدإ

إممتازإ80أكبر من 

Source : Uma Sekaran, Research Methods For Business a Skill Building Approach, 4th Edition, John Wiley &Son, Inc 

New York, 2004, p331. 

تعبر عن عدد إجابات أفراد العينةعلى الخيارات املوضوعية للمبحوثين أو  :التكرارات والنسب املئوية -2

على كل درجة من درجات القياس لسلم ليكرت الخماس ي، ويعبر عادة عن هذه التكرارات بالنسب 

 من أجل وصف خصائص أفراد عينة الدراسة. تم الاعتماد عليها في محور البيانات الشخصبة 1املؤوية.

ستعمل من أجل معرفة متوسط إجابات املبحوثين حول عبارات ومحاور أاملتوسط الحسابي:  -3

وهو يسمح بترتيب  العبارات من حيث درجة املوافقة، ويعرف بأنه الاستبيان، ومن ثمة تحديد مستواها، 

 .مجموع القيم مقسوم على عددها

للتعرف على مدى انحراف إجابات أفراد العينة لكل عبارة من عبارات املحور  : املعياري الانحراف  -4

الثاني والثالث من الاستبيان عن متوسطها الحسابي، ويكون هناك اتفاق بين أفراد عينة الدراسة على 

 عبارة معينة إذا كان انحرافها املعياري صغير ويقترب من الصفر.

ُيستعمل من أجل املقارنة بين املتوسط الحسابي للعبارات واملحاور مع  :" لعينة واحدةtاختبار" -5

والتوزيع  ، شريطة أن تكون البيانات كميةأفراد العينةاملتوسط الفرض ي من أجل تحديد اتجاه إجابات 

تمت الاستعانة به من أجل اختبار الفرضيات ذات املتغيرة الواحدة ملعرفة هل يتم تطبيق  ولقد راطبيعي.

تكنولوجيات إلانتاج ألانظف في املصانع محل الدراسة، وأيضا تحديد ما إذا كانت املصانع محل الدراسة 

 تتميز بقدرة تنافسية، وذلك من وجهة نظر أفراد العينة.

درجة واتجاه تأثير متغير على آخر عندما  يدأجل تحدمن ُيستعمل : سيطختبار الانحدار الخطي البا -6

إلانتاج  استراتيجيةتكون بياناتهما كمية شريطة أن يكون التوزيع راطبيعي، هدفه تحديد درجة واتجاه تأثير 

 .ألانظف على القدرة التنافسية للمصانع محل الدراسة

                                                           
  159، ص2000، الطبعة األولى ، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، مناهج وأساليب البحث العلميربحي مصطفى عليان، عثمان محمد غنيم،  1 
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 من أجل دقة النتائج وألجل تحديد فئات مقياس ليكرت يتم حساب املدى كما يلي:املدى:  -8

إ 4=1-5إيجاد راطول املدى: 

إ 0,8=5/4قسمة املدى على عدد الفئات 

إإلى الحد ألادنى للمقياس فتصبح كالتالي:  0,8يضاف 

 (: درجات توزيع قيم املتوسط الحسابي 17جدول رقم )

 داللة الفئات  الخماس ي مقياس ليكرت مجال الفئة الفئة

1 ]1,80،1,00إدرجة منخفضة جدا من املوافقةإغير موافق بشدةإ

2 ]1,80،2,60إدرجة منخفضة من املوافقةإغير موافقإ

3 ]3,40،2,60 إمحايدإمحايد

4 ]4,20،3,40إمن املوافقة كبيرةدرجة إموافقإ

5 ]5,00،4,20 إجدا من املوافقة كبيرةدرجة إموافق بشدة

إباالعتماد على مقياس ليكرت الخماس ي الطالبةمن إعداد  املصدر:

يتم الاعتماد على املدى من أجل تسهيل الحكم على داللة املتوسط الحسابي من خالل معرفة 

إالفئة التي ينتمي إليها. 

 الاستبيان: تم استخدامه من أجل معرفة درجة ارتباط كل فقرة من فقرات معامل ارتباط بيرسون   -9

إأو البعد الذي تنتمي إليه وذلك لتقدير الاتساق الداخلي ألداة الدراسة. مع الدرجة الكلية للمحورإ

إ(  كما هو موضح في الجدول املوالي:1-و 1تتراوح قيمة معامل الارتباط بين )

 : القرار إلاحصائي ملعامل الارتباط بيرسون (18)جدول رقم

 القرار إلاحصائي معامل ارتباط بيرسون 

R إعالقة راطرديةإموجب

R =0إال يوجد ارتباطإ

R إعالقة عكسيةإسالب

R  =±1إارتباط تامإ

0    R  ≤ ± 0,5 إارتباط ضعيفإ

±0,5    R  ≤ ± 0,75إارتباط متوسطإ
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±0,75    R   ± 1إارتباط قويإإ

صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ، الطبعة ألاولى، دار SPSSتحليل البرنامج إلاحصائيإيهاب عبد السالم محمود،  املصدر:

إ.272، ص 2013

 إجابات أفراد العينة.: عرض وتحليل الثانيمبحث 

اعتبرناه  الذيالاستبيان  محاورإمن خالل هذا املبحث سوف نحاول القيام بعرض وتحليل مختلف 

أداة مهمة في جمع البيانات واملعطيات من املؤسسات محل الدراسة والذي قسم إلى ثالث محاور أساسية 

أجوبة املقابالت، ووثائق باملالحظة وإ بما في ذلك محور البيانات الشخصية، مع العلم أنه تم الاستعانة

، كما سيتم اختبار فرضيات ل أكثرتعميق التحلي بعض املؤسسات وكذا بعض املواقع إلالكترونية بغرض

 . الدراسة

 الدراسة عينةخصائص  محور  إجابات أفراد العينة حول عرض وتحليل  :ألاول  املطلب

تمكن الباحث من القيام بعملية تحليل محاور  الدراسة عينةإن الغرض من استعراض خصائص 

وأسئلة الاستمارة وإلاجابة على إلاشكالية والفرضيات وفق منهجية سليمة وسلسة تسهل عليه عملية 

صائص التي تميز مجتمع الدراسة نجد العمر، املستوى املناقشة والتحليل، ومن بين جملة هذه الخ

إ، سنوات الخبرة.التعليمي

 محل الدراسة في املصانع ألفراد العينة عمر املتعلقة بال جاباتإلا أوال: تحليل 

 توزيع أفراد العينة وفقا ملتغير العمر(: 19جدول رقم )

 املجموع العمر البيان

 أقل إلى 19 من

 عاما 30 من

 أقل إلى 30 من

 عاما 40 من

 أقل إلى 40 من

 عاما  50 من

 عاما 50

 فوق  فما

 60 2 21 29 8 التكرار

النسبة 

 املئوية

13,3% 48,3% 35,0% 3,3% 100,0% 

إ SPSSمخرجات  إجابات أفراد العينة وإ باالعتماد على الطالبةإعداد  من املصدر:

يتوزعون على مختلف الفئات  أن أفراد العينةيتضح من خالل قراءتنا لبيانات الجدول أعاله 

 29أي ما يعادل  %48,3سنة  بنسبة بلغت  40و30 بين  الفئة ما إلى  منهم ينتميالعمرية، وأن أكبر عدد 

ولديها وعي كبير   ذات الحيوية والنشاط فئة شابة املصانع منوهذا ما يعبر على أن أغلب املسيرين في  فرد

وهي تعتبر   فرد 21أي ما يعادل   %35سنة بنسبة بلغت  50و 40حيال القضايا البيئية، تليها الفئة ما بين 
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فئة ذات خبرة وكفاءة كبيرة في املؤسسة، وأن كل من الفئة ألاولى والثانية يمكنها إلاجابة على محاور وبنود 

 الاستمارة بسهولة ويسر. 

 

 

 محل الدراسة ألفراد العينةاملتعلقة باملستوى الدراس ي  إلاجاباتتحليل : ثانيا

 املستوى التعليمي ملتغير توزيع أفراد العينة وفقا (: 20الجدول رقم )

 املجموع التعليمي املستوى  البيان

 ما بعد التدرج جامعي ةجامع دون 

 60 3 55 2 التكرار

 %100,0 %5,0 %91,7 %3,3 النسبة املئوية

إ SPSSمخرجات إجابات أفراد العينة وإ  باالعتماد على الطالبةإعداد  من املصدر:

محل الدراسة لها مستوى  أفراد العينة في املصانعيتضح لنا بأن معظم  السابقمن خالل الجدول 

، وهذا راجع إلى راطبيعة النشاط إلاداري الذي يمارسونه في %91,7بلغت نسبة هذه الفئة  وإجامعي، 

املؤسسات إذ يقع على عاتقهم وضع الاستراتيجيات والخطط وألاهداف والسياسات واملعايير وممارسة 

، وهذه الفئة بمستواها التعليمي يمكنها إلاجابة على الاستبيان إلادارة ووظائف املؤسسةمختلف وظائف 

 والدراسات العليا %3,3بنسبة   . أما املستويات ألاخرى فكانت موزعة بين املستوى دون الجامعيبدقة أكثر

إ.%5,0بنسبة 

إالدراسة محل املؤسسات طاراتل  بسنوات الخبرةاملتعلقة  إلاجاباتتحليل  :ثالثا

إتوزيع أفراد العينة وفقا ملتغير سنوات الخبرة(: 21جدول رقم )

 املجموع الخبرة سنوات البيان

 5 من أقل

 سنوات

 اقل إلى 5 من

 سنوات 10 من

 أقل إلى 10 من

 سنة 15 من

 سنة 15

 فوق  فما

 60 7 16 21 16 التكرار

 %100,0 %11,7 %26,7 %35,0 %26,7 النسبة املئوية

  SPSSمخرجات  إجابات أفراد العينة وإ باالعتماد على الطالبةإعداد  من املصدر:
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 10و 5من خالل الجدول أعاله، أن الفئة الغالبة في هذا املجال تتراوح سنوات خبرتها بين  نالحظ

تساهم في عمليات التشغيل لخريجي الجامعات  املؤسساتهذا راجع لكون ، وإ%35بلغت نسبتها وإسنوات 

 15إلى 10سنوات والفئة من  5واملعاهد املتخصصة وذوي الخبرة املسبقة. تليها كل من الفئتين أقل من 

، واملالحظ %11,7سنة فما فوق  حيث بلغت  15، أما الفئة ألاقل فتمثلت في  %26,7سنة  بنسبة بلغت 

إ.فراد العينةألإهنا تنوع واضح في سنوات الخبرة 

إ

 محور إستراتيجية إلانتاج ألانظف إجابات أفراد العينة حول  عرض وتحليل: الثانياملطلب 

من أجل تقديم معالجة إيجابية للموضوع بمختلف متغيراته فإننا سنخصص هذا املطلب لعرض 

من خالل  محل الدراسة املصانعفي  إلانتاج ألانظف إستراتيجيةبوتحليل عبارات املحور الثاني واملتعلق 

إ. تطبيق تكنولوجياته املختلفة

 املواد اختيار  عند البيئية الجوانب مراعاةأفراد العينة حول  إجاباتعرض وتحليل الفرع ألاول: 

 الدراسة محل باملصانع ألاولية

مراعاة الجوانب البيئية ب املتعلقةإجابات أفراد العينة عرض وتحليل تم تخصيص هذا العنصر ل

إكما هي موضحة في الجدول املوالي: همجاءت إجابات .محل الدراسةصانع املبعند اختيار املواد ألاولية 

املواد ألاولية مراعاة الجوانب البيئية عند اختيار ب نتائج تحليل العنصر الخاص(: 22جدول رقم )

  محل الدراسة املصانعاملعتمدة في 
رقم 

 العبارة

املتوسط  العبارات

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

قيمة 

"t" 

مستوى 

 الداللة

 القرار

تحرص إدارة املؤسسة على شراء مواد أولية من إ01

 مصادر تؤمن بضرورة حماية البيئة

 موافق 000, 11,65 710, 4,08

يتم استبدال املواد الخطيرة بتلك ألاقل إ02

 خطورة قدر إلامكان

 موافق 000, 9,10 820, 3,96

تختار إدارة املؤسسة املواد ألاولية القابلة إ03

 إلعادة الاستخدام أو التدوير

 موافق 000, 7,44 860, 3,83

عند اختيار املواد ألاولية يتم مراعاة درجة إ04

 تأثيراتها املختلفة على البيئة

 موافق 000, 9,67 940, 4,18

املؤسسة على استعداد لدفع مبالغ  إدارةإ05

إضافية بنسب معينة من أجل الحصول على 

مواد أولية أقل إضرارا بالبيئة وذات جودة 

 مالئمة

 موافق 000, 8,48 710, 3,78
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يتم استخدام املواد بكفاءة عالية بغرض الحد إ06

 من التبذير، وبالتالي تخفيض التكاليف

موافق  000, 16,06 690, 4,45

 بشدة

يتم إتباع أساليب إدارة املخزون املناسبة لكل إ07

 مادة أولية حسب راطبيعتها

موافق  000, 22,28 590, 4,70

 بشدة

 موافق 000, 15,34 570, 4,14 ألاولية املواد

 spssاعتمادا على إجابات أفراد العينة ومخرجات  الطالبة: من إعداد املصدر

 4,14  الكلي لعنصر اختيار املواد ألاولية بلغ الحسابيقيمة املتوسط أن  نالحظ من خالل الجدولإ

ما يدل على  4,20،3,40في املجال وهو بذلك يندرج ضمن الفئة الرابعة وفق مقياس ليكرت الخماس ي

مما يدل على وجود تجانس  1وهو أقل من  0,57فقدر بـنحراف معياري الاإدرجة مرتفعة من املوافقة، أما 

إ.في إجابات أفراد العينة

 2الجدولية والتي بلغت   tأكبر من قيمة  هيف 15,34 املحسوبة املقدرة بـ tقيمة  هوإما يؤكد ذلك 

إ.0,05ومستوى الخطأ وهو أقل من  0,00مستوى داللة قدره ب 59الحرية  ةدالة عند درجهي وإ

والتي يمكن ترتيبها حسب  العنصرإإجابات املبحوثين حول عبارات هذا  جاءت السياقفي نفس 

إ ألاولوية كما يلي:

إ؛راطبيعتها حسب أولية مادة لكل املناسبة املخزون إدارة أساليب إتباع يتم -

إ؛التكاليف تخفيض وبالتالي التبذير، من الحد بغرض عالية بكفاءة املواد استخدام يتم -

إ؛البيئة على املختلفة تأثيراتها درجة مراعاة يتم ألاولية املواد اختيارإ عند -

إ؛تحرص إدارة املؤسسة على شراء مواد أولية من مصادر تؤمن بضرورة حماية البيئة -

إ؛إلامكان قدرإ خطورة ألاقل بتلك الخطيرة داملوا استبدال يتم -

إ؛تختار إدارة املؤسسة املواد ألاولية القابلة إلعادة الاستخدام أو التدوير -

 أقل أولية مواد على الحصولإ أجل من معينة بنسب إضافية مبالغ لدفع استعداد على املؤسسة إدارة -

إ.مالئمة جودة وذات بالبيئة إضرارا

نحو اختيار مواد أولية متوافقة مع  تتجه إدارة املصانعمن خالل النتائج السابقة يتضح أن 

اضحة وصريحة ليس بالضرورة أمرا راطوعيا، فالقوانين والتشريعات الجزائرية كانت وإ ، وهذا التوجهالبيئة

ليات قانونية أجبرت املؤسسة على اختيار املدخالت من املواد ألاولية بحذر من آلاوسائل وفال ،بهذا الصدد

بنشاط معين يمكن أن يكون له  مزاولةفكل مؤسسة تريد  أجل تفادي تلك التي قد تضر باإلنسان والبيئة.

فهذه أثر محتمل على البيئة يجب أن تحصل على رخصة استغالل املؤسسات املصنفة، وكما ذكر سابقا 
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من الدراسات التقنية  وهي الرخصة تستوجب تحقق عدة شروط من بينها دراسة التأثير وموجز التأثيرإ

ات سلبية مباشرة أو غير مباشرة على البيئة، حيث املسبقة والتقييمية للمشاريع واملنشآت التي لها تأثيرإ

إاد ألاولية املستعملة. تهدف إلى الحد من هذا التأثير بما في ذلك تأثير املوإ

الاستعانة وكذا  املسيرة إلاراطاراتبعض  مع تمت التي واللقاءات املؤسسات وثائق تحليل من خالل 

 هذه توجيه بأدواتها القانونية فيالدولة  تلعبه الذي الدورإ لنا أكدت،  بعض الدراسات السابقةبنتائج 

من أجل البيئة. سالمة إلانسان وإصحة املدخالت من مواد أولية وغيرها على بتأثير   نحو الاهتمام املصانع

فإن املصانع محل  واملتطلبات السابقةالتي قد يسببها استعمال مواد أولية ال تتوافق  العواقبتجنب 

قل ، كما أنها تتجه إلى استعمال املواد ألاباختيار املواد من مصادر تهتم بالجانب البيئيالدراسة تتجه نحو 

خطورة وسمية قدر إلامكان حتى لو اضطرت إلى دفع مبالغ إضافية بنسب معينة، وألاهم من ذلك أنه يتم 

ب آراء أفراد وهذا حس التعامل مع هذه املواد بكفاءة عالية من أجل الحفاظ عليها وكذا خفض التكاليف

إ.العينة

يتم مراعاة الجوانب يتضح موافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة على أنه  السابق التحليلمن خالل 

 .محل الدراسةصانع املالتي تدخل في العملية إلانتاجية في  البيئية عند اختيار املواد ألاولية

 محل املصانع في والطاقة املياه استهالك كون أفراد العينة حول  إجاباتعرض وتحليل : الثانيالفرع 

 . بالرشد يتميز  الدراسة

استهالك املياه والطاقة املتعلقة بكون إجابات أفراد العينة  عرض وتحليلخصص هذا العنصر ل

إ يتميز بالرشد. محل الدراسةصانع املفي 

إكما هي موضحة في الجدول املوالي:فراد ألاإجاءت إجابات 

 محل الدراسة املصانعاستهالك الطاقة واملياه في كون ب تحليل العنصر الخاصنتائج (: 23جدول رقم )

  يتميز بالرشد

رقم 

 العبارة

املتوسط  العبارات

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

قيمة 

"t" 

مستوى 

 الداللة

 القرار

تعتمد املؤسسة على مصادر راطاقة أقل تلويث إ08

 اللبيئة

موافق  000, 13,24 770, 4,31

 بشدة

 موافق  000, 9,84 890, 4,13تحكم املؤسسة إغالق منافذ الحرارة لضمان إ09

                                                           
   ،رسالة مقدمة لنيل شهادة ، في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامةالتحكم العايب عبد الرحمان

 2010/2011دكتوراه علوم في العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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 (كأبواب ألافران ) عدم ضياعها

يتم إتباع تقنية العزل الحراري لتجنب تشتت إ10

 الحرارة

 موافق 000, 5,56 1,09 3,78

تختار املؤسسة املواد ألاولية التي تحتاج إلى إ11

 راطاقة أقل من أجل التفاعل

 موافق 000, 12,31 750, 4,20

تختار املؤسسة مصادر الطاقة التي يكون فيها إ12

 محتوى الكبريت أقل، كالغاز الطبيعي

 موافق 000, 12,31 750, 4,20

تعتمد املؤسسة على معدات وتقنيات حديثة إ13

 من أجل توفير الطاقة

 موافق 000, 8,68 1,07 4,20

تسعى املؤسسة إلى استخدام الطاقة املتجددة إ14

 على املدى املتوسط والطويل

 محايد 010, 2,58 940, 3,31

مصادر املياه املستعملة في املؤسسة غير قابلة إ15

 للنضوب

 موافق 000, 4,75 1,11 3,68

تستعمل املياه ألكثر من مرة خالل العملية إ16

 إلانتاجية في املؤسسة

موافق  000, 11,05 870, 4,25

 بشدة

موافق  000, 12,75 810, 4,35 تستخدم املياه في املؤسسة ضمن حلقة مغلقةإ17

 بشدة

تستخدم املؤسسة ألاساليب الجافة إلزالة إ18

 الغبار في املصنع حيث ما يكون ذلك ممكنا

موافق  000, 16,95 570, 4,25

 بشدة

املؤسسة راطرق آمنة للتخلص من  تستخدمإ19

 املياه املستعملة حيث ال تضر باإلنسان والبيئة

موافق  000, 28,60 470, 4,75

 بشدة

 موافق 000, 18,68 480, 4,16 استهالك الطاقة واملياه

 spssاعتمادا على إجابات أفراد العينة ومخرجات  الطالبة: من إعداد املصدر

قدر بـ  واملياه الطاقة استهالك الكلي لعنصر  املتوسط الحسابيقيمة أن نالحظ من خالل الجدول 

ما يدل  4,20،3,40في املجال وهو بذلك يندرج ضمن الفئة الرابعة وفق مقياس ليكرت الخماس ي 4,16

مما يدل على وجود  1وهو أقل من  480,فقدر بنحراف معياري الاإعلى درجة مرتفعة من املوافقة، أما 

إ.أفراد العينةتجانس في إجابات 

، 2الجدولية والتي بلغت  tأكبر من قيمة  وهي 18,68 " املحسوبة املقدرة بـtقيمة " هوإما يؤكد ذلك 

إ. 0,05مستوى الخطأ وهو أصغر من  0,00بمستوى داللة قدره  59الحرية  ةدالة عند درجوإ
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والتي يمكن ترتيبها حسب  العنصرإجاءت إجابات املبحوثين حول عبارات هذا  السياقفي نفس 

إ ألاولوية كما يلي:

إ؛مغلقة حلقة ضمن املؤسسة في املياه تستخدم -

إ؛ممكنا ذلك يكونإ حيثما املصنع في الغبارإ إلزالة الجافة ألاساليب املؤسسة تستخدم -

إ؛للبيئة تلويثا أقل راطاقة مصادرإ على املؤسسة تعتمد -

إ

إ؛املؤسسة في إلانتاجية العملية خالل مرة من ألكثرإ املياه تستعمل -

إ؛الطبيعي أقل،كالغازإ الكبريت محتوىإ فيها يكونإ التي الطاقة مصادرإ املؤسسة تختارإ -

إ؛التفاعل أجل من أقل راطاقة إلى تحتاج التي ألاولية املواد املؤسسة تختارإ -

إ؛الطاقة توفيرإ أجل من حديثة وتقنيات معدات على املؤسسة تعتمد -

إ؛ألافران(  )كأبواب ضياعها عدم لضمان الحرارة منافذ إغالق املؤسسة تحكم -

إ؛الحرارة تشتت لتجنب الحراريإ العزلإ تقنية إتباع يتم -

إ؛للنضوب قابلة غيرإ املؤسسة في املستعملة املياه مصادرإ -

إ.والطويل املتوسط املدى على املتجددة الطاقة استخدام إلى املؤسسة تسعى -

الكهرباء والغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة الالزمة للعملية إلانتاجية تستعمل املصانع محل الدراسة 

ن استعمال الوقود ألاحفوري. ولضمان استهالك أقل للطاقة يتم التحكم في وهي تعد ألاقل تلويثا م

وكذا بإحكام، مع التأكد من غلق منافذ الحرارة  تبديد لهاأي عن باستخدام تقنيات تكشف  هامصادرإ

إاملراقبة والتحكم املستمرين وذلك بهدف:

إتخفيض تكلفة الوحدة املنتجة قدر إلامكان دون املساس بالجودة؛ -

إتحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقة؛ -

إ.الحد من الانبعاثات والحفاظ على الطاقة -

في هذا القطاع الصناعي تتمثل في التبريد، الشطف، وعادة ما يتم  أهم استعماالتها أما املياه فإن

استخدامها ألكثر من عملية واحدة وفي حلقات مغلقة. تتميز نسبة معتبرة من املياه املستعملة في هذه 

املصانع بأنها غير قابلة للنضوب كون مصدرها يتمثل في مياه ألامطار املعالجة وهذا ألامر يظهر أكثر في كل 

الذي يحتوي على محطة خاصة بمعالجة املياه، أما بالنسبة ملركب  AQSمصنع توسيالي، ومصنع  من

إالحجار فاألمر يختلف كون التكنولوجيات املستعملة فيه أقل تطورا واملياه املستعملة تتميز بالندرة أحيانا.   
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استهالك الطاقة في  أنيتضح موافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة على  السابق التحليلمن خالل 

 .يتميز بالرشد والعقالنية محل الدراسةصانع امل

 

 

 في إلادارية والعمليات التكنولوجيات مساهمة حول  العينة أفراد إجابات وتحليل عرض: الثالث الفرع

 . البيئية املوارد على الحفاظ

التكنولوجيات والعمليات إلادارية  املتعلقة بمساهمة إجابات أفراد العينةعرض وتحليل في ما يلي 

إهي موضحة في الجدول املوالي:وإ في الحفاظ على املوارد البيئية.

التكنولوجيات والعمليات إلادارية في  بمساهمة نتائج تحليل العنصر الخاص(: 24جدول رقم )

   الحفاظ على املوارد البيئية

رقم 

 العبارة

املتوسط  العبارات

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

قيمة 

"t" 

مستوى 

 الداللة

 القرار

عند شراء املعدات وآلاالت تقوم إدارة املؤسسة إ20

 باختيار املصادر التي تهتم بالتدوير وأهميته
 موافق 000, 5,93 890, 3,68

تعتمد املؤسسة على استخدام تكنولوجيا أقل إ21

 استهالكا للمواد ألاولية

 موافق 000, 10,90 740, 4,05

تعتمد املؤسسة على استخدام تكنولوجيا أقل إ22

 استهالكا للطاقة

 موافق 000, 10,12 870, 4,15

تعتمد املؤسسة على استخدام تكنولوجيا أقل إ23

 استهالكا للمياه
 موافق 000, 10,60 840, 4,15

ترتيب وتصميم أماكن املعدات وآلاالت في إ24

 املؤسسة تساهم في التقليل والحد من النفايات

 موافق 000, 6,60 970, 3,83

يتم اعتماد تكنولوجيات متطورة لرصد مصادر إ25

 الانبعاثات والتسريبات أثناء العملية إلانتاجية

موافق  000, 11,42 890, 4,31

 بشدة

تحرص إدارة املؤسسة على الصيانة الدورية إ26

 لتفادي التسربات والحوادث

موافق  000, 10,59 910, 4,25

 بشدة

السيطرة على ألاجهزة واملعدات ذات التلوث  يتمإ27

 العالي من أجل التقليل من امللوثات
موافق  000, 13,14 760, 4,30

 بشدة

تعتمد املؤسسة على التحكم في العمليات إ28
4,38 ,660 16,08 ,000 

موافق 
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 بشدة الصناعية لضمان الكفاءة في استهالك املوارد

تحافظ إدارة املؤسسة على ترتيب وتنظيم أماكن إ29

العمل بالشكل الذي يضمن السير الحسن 

 واملستمر للعمل

موافق  000, 17,26 600, 4,35

 بشدة

 موافق 000, 16,02 550, 4,15 التكنولوجيا والعمليات إلادارية

 spssاعتمادا على إجابات أفراد العينة ومخرجات  الطالبة: من إعداد املصدر

التكنولوجيات  مساهمة الكلي لعنصرإ قيمة املتوسط الحسابيأن نالحظ من خالل الجدول 

وهو بذلك يندرج ضمن الفئة الرابعة وفق  4,15يقدر بـ  والعمليات إلادارية في الحفاظ على املوارد البيئية

نحراف الاإما يدل على درجة مرتفعة من املوافقة، أما  4,20،3,40في املجال مقياس ليكرت الخماس ي

إ.مما يدل على وجود تجانس في إجابات أفراد العينة 1وهو أقل من   550,بـ  فقدرإمعياري 

الجدولية والتي بلغت  tأكبر من قيمة  وهي 16,02 املقدرة بـوإ" املحسوبة tما يؤكد ذلك هي قيمة "

إ.0,05هي أقل من مستوى الخطأ وإ 0,00بمستوى داللة قدره  59الحرية  ةدالة عند درج، وإ2قيمتها 

والتي يمكن ترتيبها حسب  العنصرإجاءت إجابات املبحوثين حول عبارات هذا  السياقفي نفس 

إ ألاولوية كما يلي:

إ؛املوارد استهالك في الكفاءة لضمان الصناعية العمليات في التحكم على املؤسسة تعتمد -

 واملستمرإ الحسن السيرإ يضمن الذي بالشكل العمل أماكن وتنظيم ترتيب على املؤسسة إدارة تحافظ -

إ؛للعمل

إ؛إلانتاجية العملية أثناء والتسريبات الانبعاثات مصادرإ لرصد متطورة تكنولوجيات اعتماد يتم -

إ؛امللوثات من التقليل أجل من العالي التلوث ذات واملعدات ألاجهزة على السيطرة يتم -

إ؛والحوادث التسربات لتفادي الدورية الصيانة على املؤسسة إدارة تحرص -

إ؛للمياه استهالكا أقل تكنولوجيا استخدام على املؤسسة تعتمد -

إ؛للطاقة استهالكا أقل تكنولوجيا استخدام على املؤسسة تعتمد -

إ؛ألاولية للمواد استهالكا أقل تكنولوجيا استخدام على املؤسسة تعتمد -

إ؛النفايات من والحد التقليل في تساهم املؤسسة في وآلاالت املعدات أماكن وتصميم ترتيب -

إ.بالتدوير تهتم التي املصادرإ باختيارإ املؤسسة إدارة تقوم وآلاالت املعدات شراء عند -

عملية الشراء ألاخضر ال تقتصر على املواد ألاولية واللوازم بل تشمل كذلك املعدات  باعتبار أن

املعدات املعتمدة في املصانع  فإنوالتجهيزات البسيطة والضخمة والتي تستخدم في العملية إلانتاجية، 
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لطاقة . إن استخدام تكنولوجيات حديثة في املصانع يضمن استهالكا أقل لمحل الدراسة مالئمة بيئيا

واملياه وينتج نفايات أقل مقارنة بالتكنولوجيات التقليدية، كما أن تصميم ترتيب آلاالت والتجهيزات داخل 

املصنع كان وفقا لدراسات دقيقة لضمان أقل ضياع للوقت والجهد مع الحفاظ على البيئة وإلانسان، 

من أجل ضمان الدراسة محل ع انصيانة دورية  ملختلف وحدات املصال من خالل ويتم دعم ذلك 

الدولة إلى  اتجاه هوإ نشر تكنولوجيات إلانتاج ألانظف،وألامر الذي ساهم في  السالمة والكفاءة في ألاداء.

إإنشاء املركز الوراطني لتكنولوجيات إلانتاج ألانظف والذي يهدف في ألاساس إلى:

ء فضاء لتبادل الخبرات التقنية ترقية مفهوم تكنولوجيات إلانتاج ألانظف وتعميمه والتوعية به، وإنشا -

إوالتجارب في مجال إلانتاج ألانظف؛

إابتكار صناعة تحترم البيئة وتعتمد إجراءات تصنيع أقل تلويثا واستنزافا للموارد الطبيعية؛ -

إتحسين إنتاجية وتنافسية املؤسسات الجزائرية في إراطار احترام املتطلبات البيئية؛ -

 .مساعدة مشاريع الاستثمار في تكنولوجيات إلانتاج ألانظف ومساندتها -

املؤسسة الجزائرية عامة ومصانع  متاحة أماملذلك يمكن القول أن تكنولوجيات إلانتاج ألانظف 

الحديد والصلب خاصة، وذلك باالعتماد على خدمات املركز الوراطني لتكنولوجيات إلانتاج ألانظف. أما 

فلم يغفل هذا الجانب أيضا من خالل العديد من النصوص القانونية التي توجه  املشرع الجزائريإ

إاملؤسسة نحو تبني تكنولوجيات بيئية تنتج نفايات أقل وذات كفاءة أكبر.

التكنولوجيات والعمليات أن يتضح موافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة  السابق التحليلمن خالل 

تساهم في الحفاظ على املوارد البيئية مما يضمن حماية  املعتمدة في املصانع محل الدراسة إلادارية

 .البيئة وإلانسان

 منتج الدراسة محل املصانع في املنتج كون  حول  العينة أفراد إجابات وتحليل عرض: الرابع الفرع

إ أنظف

محل صانع املمنتجات املتعلقة بكون  إجابات أفراد العينةعرض وتحليل تم سيفي هذا العنصر 

إهي موضحة في الجدول املوالي:وإ تعد منتجات أنظف.الدراسة 

 منتج أنظف محل الدراسة املصانعاملنتج في  كون ب نتائج تحليل العنصر الخاص(: 25جدول رقم )

رقم 

 العبارة

املتوسط  العبارات

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

قيمة 

"t" 

مستوى 

 الداللة

 القرار

عند تصميم منتجات املؤسسة يتم إ30

 مراعاة الجوانب البيئية

موافق  000, 16,16 600, 4,26

 بشدة
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تصميم الخدمات املقدمة للزبون يراعي إ31

 الجوانب البيئية

 موافق 000, 12,05 670, 4,05

تعتمد املؤسسة على الابتكار البيئي عند إ32

 تقديم منتجات جديدة

 موافق 000, 8,95 630, 3,73

يمكن إعادة استخدام أو تدوير إ33

 املنتجات بعد الانتهاء من استعمالها

موافق  000, 10,89 860, 4,21

 بشدة

تتميز املنتجات بأنها ذات كفاءة بيئية إ34

عالية وأداء متميز )مراعاة الجوانب 

 البيئية دون التأثير على أدائها(

موافق  000, 10,97 870, 4,23

 بشدة

تتميز املنتجات بأنها أقل تأثيرا على إ35

حياتها  البيئة راطوال مراحل دورة

 الاستعمال، التصنيع، )التصميم،

 التدوير(

 موافق 000, 20,82 410, 4,11

منتجات املؤسسة تتماش ى مع مبدأ إ36

تقليل النفايات عند املنبع )نتفادى 

 إنتاج النفايات من املصدر(

 موافق 000, 15,37 590, 4,18

إن التخلص من املنتجات بعد إ37

الاستعمال النهائي ال يعد خطيرا على 

 إلانسان والبيئة

 موافق 000, 19,11 540, 4,35

موافق  000, 23,93 390, 4,22 تعديل املنتج

 بشدة

 spssاعتمادا على إجابات أفراد العينة ومخرجات  الطالبة: من إعداد املصدر

محل الدراسة صانع املكون منتجات لعنصر  قيمة املتوسط الحسابي أن نالحظ من خالل الجدولإ

في  وهو بذلك يندرج ضمن الفئة الخامسة وفق مقياس ليكرت الخماس ي 4,22يقدر بـ  تعد منتجات أنظف

وهو أقل  390,بـ فقدرإنحراف معياري الاإما يدل على درجة مرتفعة جدا من املوافقة، أما  4,20،5املجال

إ.على وجود تجانس في إجابات أفراد العينةمما يدل  1من 

الجدولية والتي بلغت  tأكبر من قيمة  وهي 23,93" املحسوبة املقدرة بـtقيمة " هوإما يؤكد ذلك 

في . 0,05مستوى الخطأ وهو أصغر من  0,00بمستوى داللة قدره  59الحرية  ةدالة عند درج، وإ2قيمتها 

والتي يمكن ترتيبها حسب ألاولوية كما  العنصرإحول عبارات هذا  جاءت إجابات املبحوثين السياقنفس 

إيلي:
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إ؛والبيئة إلانسان على خطيرا يعد الإ النهائي الاستعمال بعد املنتجات من التخلص إن -

إ؛البيئية الجوانب مراعاة يتم املؤسسة منتجات تصميم عند -

إ؛أدائها(  على التأثيرإ دونإ البيئية الجوانب )مراعاةمتميز  وأداء عالية بيئية كفاءة ذات بأنها املنتجات تتميزإ -

إ؛استعمالها من الانتهاء بعد املنتجات تدويرإ أوإ استخدام إعادة يمكن -

إ؛املصدر( من النفايات إنتاج املنبع )نتفادى عند النفايات تقليل مبدأ مع تتماش ى املؤسسة منتجات -

 الاستعمال، التصنيع، حياتها )التصميم، دورة مراحل راطوال البيئة على تأثيرا أقل بأنها املنتجات تتميزإ -

إ؛التدوير( 

إ؛البيئية الجوانب يراعي للزبونإ املقدمة الخدمات تصميم -

إ.جديدة منتجات تقديم عند البيئي الابتكارإ على املؤسسة تعتمد -

والطاقة مصممة بطريقة تضمن الكفاءة في استهالك املوارد  محل الدراسةصانع امل منتجات إن 

وبالتالي تأثير أقل على إلانسان والبيئة. وحسب املعلومات التي تم جمعها من مصادر مختلفة من املصانع 

مراعاة النقاط والتي يجب من خاللها  ،كفاءة املنتج ألانظف تبدأ انطالقا من عملية التصميم  فإن

إالتالية:

إخدامها قدر إلامكان؛الحفاظ على املوارد الطبيعية من الاستنزاف وتقليل است -

إاستبدال املوارد النادرة والناضبة بأخرى قابلة للتجدد كلما أمكن ذلك؛ -

إخفض التكاليف الناتجة عن عمليات إلانتاج إلى أدنى حد دون املساس بجودة املنتجات؛ -

إقبول نماذج اقتراحات متطورة حول تصاميم جديدة من قبل الزبائن. -

املمارسات املوجهة نحو تقديم منتجات والتي تكون مالئمة يشمل  ألانظفإذن فتصميم املنتج 

تحقق عوائد اقتصادية من خالل التحكم في املوارد والعمليات.  كمابيئيا في كل مراحل دورة حياة املنتج، 

في دراسة التأثير واملتمثلة أسسا  قبل مزاولة النشاط التي تقوم بها املؤسسات الدراسات املسبقةإن 

تأثير تساعد على التنبؤ باألضرار املحتملة للمنتج وبالتالي استدراك ألامر من خالل وضع التصميم وموجز ال

منتجات الحديد كون تعتبر منتجات املصانع محل الدراسة أنظف  املناسب للمنتج والعمل على إنجازه.

راطويلة وتدوم لسنوات  ا، كما أن فترة حياته%100والصلب تعد من املنتجات القابلة للتدوير بنسبة 

إ  عديدة.

محل صانع املمنتجات من خالل التحليل السابق يتضح موافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة على أن 

إ.تعد منتجات أنظفالدراسة 
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 محل املصانع في النفايات مع التعامل طرق  حول  العينة أفراد إجابات وتحليل عرض: الخامس الفرع

  الدراسة

التعامل مع  املتعلقة بطرقإإجابات أفراد العينة عرض وتحليل  من خالل هذا العنصرإ تمي

إهي موضحة في الجدول املوالي:وإ .محل الدراسة النفايات في املصانع

 املصانعالانبعاثات في  و  النفاياتالتعامل مع  بطرق    نتائج تحليل العنصر الخاص(: 26جدول رقم )

 محل الدراسة
رقم 

 العبارة

املتوسط  العبارات

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

مستوى  "tقيمة "

 الداللة

 القرار

عند إنتاج منتجات معيبة داخل إ38

املؤسسة يتم إعادتها لخطوط إلانتاج 

 بنسب معينة

4,70 ,560 23,45 ,000 
موافق 

 بشدة

 موافق 000, 6,06 930, 3,73 يتم معالجة نفايات داخل املؤسسةإ39

يتم تخزين النفايات داخل املؤسسة إ40

بطرق مالئمة ودون إلاضرار باإلنسان 

 أو البيئة

4,31 ,620 16,34 ,000 
موافق 

 بشدة

إ41

إ

إ

إ

تبيع املؤسسة بعض أنواع النفايات 

الناتجة ملؤسسات أخرى بغرض 

استخدامها كمواد أولية ضمن 

 نشاراطاتها

 موافق 000, 5,81 840, 3,63

تعتمد املؤسسة ممارسات لفصل إ42

 وعزل املخلفات

موافق  000, 13,75 700, 4,25

 بشدة

تتعامل املؤسسة مع موردين يؤمنون إ43

 بفكرة تدوير النفايات

 موافق 000, 6,94 830, 3,75

تعتمد املؤسسة تركيب مصافي لتصفية إ44

 الهواء املنبعث من املداخن

 موافق 000, 11,90 770, 4,18

 يتم إعادة تدوير الغازات العادم إ45

 داخل املؤسسة (الناتج عن الاحتراق)

 موافق 000, 5,01 1,13 3,73

تقوم املؤسسة بالتأكد من عدم إ46

إضرار النفايات بالبيئة قبل التخلص 

 النهائي منها

موافق  000, 15,38 720, 4,43

 بشدة

موافق  000, 13,37 730, 4,26إدارة املؤسسة مبالغ مالية  تخصصإ47
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 بشدة من أجل التعامل مع النفايات

 موافق 000, 18,50 420, 4,00 الانبعاثات النفايات و 

 spssاعتمادا على إجابات أفراد العينة ومخرجات  الطالبة: من إعداد املصدر

 التعامل مع النفايات بطرقإ للعنصر الخاص يالحساب قيمة املتوسط أن نالحظ من خالل الجدولإ

وهو بذلك يندرج ضمن الفئة الرابعة وفق مقياس  4,00يقدر بـ  في املصانع محل الدراسة الانبعاثات وإ

 بانحراف معياري قدره ما يدل على درجة مرتفعة من املوافقة، 4,20،3,40في املجال ليكرت الخماس ي

إ.تجانس في إجابات أفراد العينةمما يدل على وجود  1وهو أقل من  420,

الجدولية والتي بلغت  tأكبر من قيمة  وهي  18,50ـ " املحسوبة املقدرة بtما يؤكد ذلك هي قيمة "

إ.0,05مستوى الخطأ هو أقل من وإ 0,00بمستوى داللة قدره  59الحرية  ةدالة عند درج، وإ2قيمتها 

والتي يمكن ترتيبها  العنصرإحول عبارات هذا  إجابات املبحوثينأغلب جاءت  السياقفي نفس 

إ:حسب ألاولوية كما يلي

إ؛معينة بنسب إلانتاج لخطوط إعادتها يتم املؤسسة داخل معيبة منتجات إنتاج عند -

إ؛منها النهائي التخلص قبل بالبيئة النفايات إضرارإ عدم من بالتأكد املؤسسة تقوم -

إ؛البيئة أوإ باإلنسان إلاضرارإ ودونإ مالئمة بطرقإ املؤسسة داخل النفايات تخزين يتم -

إ؛النفايات مع التعامل أجل من مالية مبالغ املؤسسة إدارة تخصص -

إ؛املخلفات وعزلإ لفصل ممارسات املؤسسة تعتمد -

إ؛املداخن من املنبعث الهواء لتصفية مصافي تركيب املؤسسة تعتمد -

إ؛النفايات تدويرإ بفكرة يؤمنونإ موردين مع املؤسسة تتعامل -

إ؛املؤسسة داخل النفايات معالجة يتم -

إ؛املؤسسة داخل الاحتراق( عنة )الناتج ةالعادم الغازات تدويرإ إعادة يتم -

 ضمن أولية كمواد استخدامها بغرض أخرىإ ملؤسسات الناتجة النفايات أنواع بعض املؤسسة تبيع -

إ؛نشاراطاتها

من ف، بطرق تضمن أقل ألاضرار البيئية املمكنة والصلبمصانع الحديد يتم التعامل مع النفايات في 

بين تكنولوجيات إلانتاج ألانظف نجد تدوير النفايات أثناء العملية إلانتاجية، وحسب النتائج املبينة في 

الجدول فإن املصانع محل الدراسة تعتمد على تدوير النفايات من أجل التخلص منها بشكل السليم، 

املواد القابلة للتدوير بشكل كلي، وكل مخلفات أو منتجات معيبة يمكن إعادتها فالحديد والصلب من 

إ .لخطوط إلانتاج من أجل إعادة تصنيعها
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التعامل النفايات في هذه املصانع يتم  بأن حسب املصادر السابقة لجمع املعلومات يمكن القولإ

هذه  تعتمدها، ويمكن تلخيص أهم الطرق التي  هابطرق مالئمة وآمنة وحسب راطبيعة وسمية كل نوع من

إفي التخلص املالئم من النفايات في ما يلي:املصانع 

يوجد العديد من مصادر الانبعاثات الهوائية في مصانع الحديد والصلب : الهواء الانبعاثات في -1

بغرض الحد من مختلف التأثيرات البيئية السلبية وإوباختالف هذه املصادر تختلف أنواع املواد املنبعثة، 

 أهمهاالعديد من إلاجراءات في هذه املصانع من  اتخاذالنبعاثات مختلف املواد والغازات في الهواء، يتم 

إنجد ما يلي:

جعل الترسبات منخفضة ألكاسيد النتروجين في وحدات إعادة التشكيل مما يضمن أدنى مستوى  -

 إحتراق لهذه املواد؛

 مع الغبار في وحدة التخفيض يتم بالطريقة الرراطبة من أجل الحد من تطايره في الهواء؛ج -

 نظام إزالة الغبار في فرن القوس الكهربائي يشمل مختلف مصادر الانبعاثات؛ -

الحد من درجة حرارة التسخين املسبق للهواء في أفران التسخين الخاصة بمطحنة الدرفلة للتحكم في  -

 النيتروجين؛مستويات انبعاثات 

استخدام نظام ملراقبة الهواء من خالل استخدام برنامج نظام إدارة الضاغط، حيث يمكن الحصول  -

على معلومات عن الهواء املضغوط املستخدم في جميع خطوط إلانتاج وبالتالي اكتشاف التسربات في حالة 

 حدوثها. 

لتأثيرات البيئية السلبية الستهالك بغرض الحد من مختلف ا: الطاقة وغازات الاحتباس الحراري   -2

 الطاقة ، يتم اتخاذ العديد من إلاجراءات في هذه املصانع من بينها ما يلي:

الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهربائية، وهو الوقود الذي تحتوي على أقل نسبة  -

ثافة الغازات الدفيئة تكون منخفضة قدر كربون مقارنة بالقيمة الحرارية التي ينتجها، وهذا يشير إلى أن ك

 إلامكان مقارنة بأنواع الوقود ألاحفوري ألاخرى؛

 يتم استرجاع الطاقة عندما يكون ذلك ممكنا؛ -

 .استخدام غازات النفايات من خالل املبادالت الحرارية لالستفادة من الطاقة الحرارية -

 إتباع إلاجراءات التالية:نع يتم ابغرض الحد من الضوضاء داخل املص الضوضاء: -3

 استخدام عازل للصوت في املباني التي تصدر أصوات مرتفعة كمبنى الفرن الكهربائي ؛ -

 استخدام مراوح كاتمة للصوت في أنظمة التبريد؛ -
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 أمتار. 10متر و 2.5استخدام جدران عازلة للصوت تتراوح بين ارتفاع  -

املتكاملة حاليا بوصولها إلى مستويات عالية جدا بالرغم من تميز صناعة الصلب  املخلفات الصلبة: -4

من الكفاءة في استخدام املوارد، إال أن الكميات الكبيرة من املواد الخام املعالجة أدت إلى إنتاج مخلفات 

صلبة بأحجام كبيرة. وباعتبار النفايات عبارة عن مواد أولية غير مرغوبة، وبغرض الحد من الهدر في 

 بكفاءة عالية يتم إتباع العديد من إلاجراءات في هذه املصانع من بينها نجد: استخدام هذه املواد

الناتجة عن النشاط إلانتاجي ملصانع أخري حيث تستخدمها كمدخالت  بيع أنواع معينة من املخلفات -

 في عمليتها إلانتاجية كمصانع إلاسمنت؛

 للمورد املعتمد ملعالجة النفايات الخطيرة؛ يتم توجيه الزيوت واملواد الخطيرة -

 بالنفايات داخل املصنع بطرق آمنة؛ الاحتفاظ -

 يتم التخلص من املخلفات ألاخرى في أماكن مخصصة )تفريغ معتمد(. -

بغرض الحد من التأثيرات البيئية للمياه املستعملة في املصنع يتم استخدام مياه  املياه املستعملة:-5

عالجة النفايات السائلة ، كما تتم م%90مغلقة لتحقيق معدالت إعادة تدوير تزيد عن  التبريد ضمن دائرة

إ.قبل التخلص منها في الطبيعة، من أجل الحد من تأثيراتها السلبية

 النفاياتالتعامل مع  يتم هأنعلى من خالل التحليل السابق يتضح موافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة 

 بطرق تضمن تقليل الضرر قدر إلامكان. محل الدراسة املصانعالانبعاثات في  و 

 القدرة التنافسيةمحور إجابات أفراد العينة حول عرض وتحليل : الثالثاملطلب 

القدرة التنافسية، من بواملتعلق  الثالثهذا املطلب لعرض وتحليل عبارات املحور  تم تخصيص

  خالل تحليل كل بعد على حدا، ثم  تحليل ألابعاد ككل.

 بعد التكلفة إجابات أفراد العينة حول عرض وتحليل  الفرع ألاول:

تحكم في التكاليف مع الحول  إجابات أفراد العينةعرض وتحليل من خالل هذا العنصر سيتم 

 هي موضحة في الجدول املوالي:وإ، مناسب الحفاظ على مستوى جودة

 محل الدراسة املصانعبالتكلفة في   نتائج تحليل البعد الخاص(: 27جدول رقم )
رقم 

 العبارة

املتوسط  العبارات

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

قيمة 

"t" 

مستوى 

 الداللة

 القرار

 على تساعد بطريقة مصممة املنتجاتإ48

 إلامكان قدرإ التكاليف تخفيض
4,48 ,500 22,80 ,000 

موافق 

 بشدة
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 تعطي املصنع داخل املعتمدة واملعدات آلاالتإ49

 املنافسين لدى املنتجات جودة نفس
موافق  000, 26,47 490, 4,70

 بشدة

 تكلفة من أقل املؤسسة في إلانتاج تكلفةإ50

 املنافسين

 موافق 000, 8,22 720, 3,76

 قدرإ إلانتاج تكاليف خفض من بالرغمإ51

 مناسبة بجودة تتميزإ منتجاتنا أن إالإ إلامكان
موافق  000, 20,30 510, 4,35

 بشدة

 املال، إلانتاج )رأس عوامل استخدام يتمإ52

 بكفاءة (..التكنلوجيا، البشري، املورد ألارض،

 أكثرإ منتجات على الحصولإ أجل من عالية

 .أقل وبتكاليف

موافق  000, 22,68 410, 4,21

 بشدة

 تكاليف حدود في تتم املنتجات جودة تحسينإ53

 على الجودة تحسين في املبالغة معقولة )عدم

 التكاليف( حساب

4,33 ,810 12,64 ,000 
موافق 

 بشدة

 أسعارإ من أقل املؤسسة منتجات أسعارإإ54

 املنافسين

موافق  000, 7,16 590, 3,55

 بشدة

 000, 29,84 310, 4,20 التكلفة
 موافق

 بشدة

إspssعلى إجابات أفراد العينة ومخرجات  باالعتماد الطالبة: من إعداد املصدر

وهو بذلك يندرج  4,20قدر بـ  لبعد التكلفة يالحساب قيمة املتوسط أن نالحظ من خالل الجدولإ

ما يدل على درجة مرتفعة جدا  4,20 ،5في املجال ضمن الفئة الخامسة وفق مقياس ليكرت الخماس ي

مما يدل على وجود تجانس في إجابات  1وهو أقل من  0,31,بـ فقدرإنحراف معياري الاإمن املوافقة، أما 

إ.العينةأفراد 

الجدولية والتي بلغت  tأكبر من قيمة  وهي 29,84 " املحسوبة املقدرة بـtقيمة " هوإما يؤكد ذلك 

 .0,05مستوى الخطأ هو أصغر من  وإ 0,00بمستوى داللة قدره  59الحرية  ةدالة عند درج وهي 2، قيمتها

والتي يمكن ترتيبها حسب ألاولوية  البعدحول عبارات هذا  أفراد العينةجاءت إجابات  السياقفي نفس 

إكما يلي:

إ؛املنافسين لدى املنتجات جودة نفس تعطي املصنع داخل املعتمدة واملعدات آلاالت -

إ؛إلامكان قدرإ التكاليف تخفيض على تساعد بطريقة مصممة املنتجات -

إ؛مناسبة بجودة تتميزإ منتجاتنا أن إالإ إلامكان قدرإ إلانتاج تكاليف خفض من بالرغم -
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 حساب على الجودة تحسين في املبالغة معقولة )عدم تكاليف حدود في تتم املنتجات جودة تحسين -

إ؛التكاليف(

 أجل من عالية بكفاءة (..التكنلوجيا، البشري، املورد ألارض، املال، إلانتاج )رأس عوامل استخدام يتم -

إ؛أقل وبتكاليف أكثرإ منتجات على الحصولإ

إ؛املنافسين تكلفة من أقل املؤسسة في إلانتاج تكلفة -

إ.املنافسين أسعارإ من أقل املؤسسة منتجات أسعارإ -

تتحكم في التكاليف املختلفة مع الحفاظ على مستوى  محل الدراسةصانع امل يمكن القول أنإذا 

 على تعمل املؤسسة الاقتصادية التي ألاساسية الرهانات من تعتبر التكاليف تدنيةف ،جودة مناسب

في املصانع تحقيق هذه امليزة  ويتم في حال ما كانت منتجاتها أقل تنافسية من حيث الجودة. تجسيدها

 يحقق الذي وبالشكل موارد من متاح هو ملا الكفء كاالستخدام أساليب عدة من خاللمحل الدراسة 

التنافس ي. واملؤسسات الجزائرية  املركز يعززإ الذي املستوىإ إلى الوصولإمن أجل مناسبة  مالية وفرات

إعموما تمتلك ميزة انخفاض تكلفة الطاقة واليد العاملة وبالتالي انخفاض تكاليف إلانتاج الكلية.

أن املصانع محل على  جدا بدرجة كبيرةموافقون أفراد العينة أن من خالل التحليل السابق يتضح 

 الجودة.الدراسة تتحكم في تكاليفها دون التأثير على مستوى 

 بعد املرونة إجابات أفراد العينة حول عرض وتحليل  :الثانيالفرع 

القدرة على التأقلم املرونة وإحول بعد  إجابات أفراد العينةعرض وتحليل من خالل ما يلي سيتم 

إهي موضحة في الجدول املوالي:وإ ،مع التغيرات

 محل الدراسة املصانعفي  باملرونة  نتائج تحليل البعد الخاص(: 28جدول رقم )

رقم 

 العبارة

املتوسط  العبارات

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

قيمة 

"t" 

مستوى 

 الداللة

 القرار

 في التغييرإ على القدرة املؤسسة تملكإ55

 الحاجة حسب املنتجات تصميم

موافق  000, 14,51 790, 4,48

 بشدة

 إلانتاج حجم في املؤسسة تتحكمإ56

 أوإ بالزيادة)  السوقإ متطلبات حسب

 (بالنقصان

موافق  000, 21,64 530, 4,50

 بشدة

 من بالتنوع املؤسسة منتجات تتميزإإ57

 املختلفة الاحتياجات تلبية أجل

 للعمالء

موافق  000, 19,07 590, 4,46

 بشدة
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 تلبية على القدرة املؤسسة تملكإ58

 بأقل العمالء تفضيالت في التغيرات

 تكلفة

 موافق  000, 17,87 470, 4,10

 بالبساراطة تتميزإ منتجاتنا تصميماتإ59

 الاستخدام وسهولة

موافق  000, 17,98 560, 4,31

 بشدة

 املرونة
موافق  000, 25,10 420, 4,37

 بشدة

إspssعلى إجابات أفراد العينة ومخرجات  باالعتماد الطالبة: من إعداد املصدر

وهو بذلك يندرج  4,37قدر بـ  ملرونةالبعد  يالحساب قيمة املتوسط أن نالحظ من خالل الجدولإ

ما يدل على درجة مرتفعة جدا  4,20 ،5في املجال ضمن الفئة الخامسة وفق مقياس ليكرت الخماس ي

مما يدل على وجود تجانس في إجابات  1وهو أقل من  0,42ـ ب فقدرإنحراف معياري الاإمن املوافقة، أما 

إ.أفراد العينة

الجدولية والتي بلغت  tأكبر من قيمة  وهي 25,10 املحسوبة املقدرة بـ" tقيمة " هوإوما يؤكد ذلك 

إ.0.05مستوى الخطأ هو أقل من  وإ0,00بمستوى داللة قدره  59الحرية  ةدالة عند درج وهي ، 2قيمتها 

إوالتي يمكن ترتيبها كما يلي: البعدجاءت إجابات املبحوثين حول عبارات هذا  السياقفي نفس 

إ(؛بالنقصان أوإ السوق )بالزيادة متطلبات حسب إلانتاج حجم في املؤسسة تتحكم -

إ؛الحاجة حسب املنتجات تصميم في التغييرإ على القدرة املؤسسة تملك -

إ؛للعمالء املختلفة الاحتياجات تلبية أجل من بالتنوع املؤسسة منتجات تتميزإ -

إ؛الاستخدام وسهولة بالبساراطة تتميزإ منتجاتنا تصميمات -

إ.تكلفة بأقل العمالء تفضيالت في التغيرات تلبية على القدرة املؤسسة تملك -

محل صانع من خالل التحليل السابق يتضح أن أفراد العينة موافقون بدرجة كبيرة جدا على أن امل

 .القدرة على التأقلم مع التغيرات في بيئتهاباملرونة العالية و تتميز  الدراسة

 بعد الجودة إجابات أفراد العينة حول عرض وتحليل  :الثالثالفرع 

جاءت إجابات أفراد الجودة، وإحول بعد  إجابات أفراد العينةعرض وتحليل من خالل ما يلي سيتم 

إكما هي موضحة في الجدول املوالي:  حول هذا البعدالعينة 

 محل الدراسة املصانعجودة في النتائج تحليل بعد (: 29جدول رقم )

 القرارمستوى  "tقيمة "الانحراف املتوسط  العباراترقم 
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 الداللة املعياري  الحسابي العبارة

 قسم إلى الجودة نشاراطات توكلإ60

 املؤسسة داخل مستقل

موافق  000, 23,13 530, 4,58

 بشدة

موافق  000, 22,46 530, 4,55 ألاداء في الكفاءةب املنتجات تتسمإ61

 بشدة

 أساس على يقوم املنتج تصميمإ62

 الزبائن متطلبات

موافق  000, 21,89 530, 4,51

 بشدة

 ألارض، املال، )رأس  إلانتاج عواملإ63

 في (...التكنولوجيا، البشري، املورد

 العالية بالجودة تتميزإ املؤسسة

موافق  000, 21,41 530, 4,48

 بشدة

 بالخبرة واملوظفين العمال يتميزإإ64

 مجاله في كل والكفاءة

موافق  000, 20,24 490, 4,30

 بشدة

 إالإ الكبير، إلانتاج حجم من بالرغمإ65

 إلانتاج جودة على يؤثرإ الإ ذلك أن

موافق  000, 23,93 500, 4,55

 بشدة

 مع تتماش ى املنتجات جودةإ66

 الزبائن متطلبات

موافق  000, 29,26 450, 4,71

 بشدة

 وهوإ للزبون، واضح املنتجات تميزإإ67

 محدد إضافي مبلغ لدفع مستعد

 العالية الجودة بسبب

 موافق 000, 12,15 570, 3,90

 منتجات تقليد الصعب منإ68

 املنافسين راطرف من املؤسسة

 موافق 000, 3,75 920, 3,45

 من أفضل للزبائن املقدمة الخدماتإ69

 ذلك في املنافسين )بما خدمات

 البيع( بعد ما خدمات

 موافق 000, 7,55 700, 3,68

 على مناسبة مبالغ إنفاق يتمإ70

 التسويقية ألانشطة

 موافق 000, 5,28 900, 3,61

موافق  000, 27,88 330, 4,21 الجودة

 بشدة

إspssعلى إجابات أفراد العينة ومخرجات  باالعتماد الطالبة: من إعداد املصدر

وهو بذلك يندرج  4,21قدر بـ  الجودةلبعد  يالحساب قيمة املتوسط أن نالحظ من خالل الجدولإ

ما يدل على درجة مرتفعة جدا  4,20 ،5في املجال ضمن الفئة الخامسة وفق مقياس ليكرت الخماس ي
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مما يدل على وجود تجانس في إجابات  1وهو أقل من  0,33ـ ب فقدرإنحراف معياري الاإمن املوافقة، أما 

إ.أفراد العينة

الجدولية والتي بلغت  tأكبر من قيمة  وهي 27,88 " املحسوبة املقدرة بـtقيمة " هوإما يؤكد ذلك 

إ.0,05مستوى الخطأ هو أقل من وإ  0,00بمستوى داللة قدره  59الحرية  ةدالة عند درجوهي ، 2قيمتها 

والتي يمكن ترتيبها حسب  البعدجاءت إجابات املبحوثين حول عبارات هذا  السياقفي نفس 

إألاولوية كما يلي:

إ؛الزبائن متطلبات مع تتماش ى املنتجات جودة -

إ؛املؤسسة داخل مستقل قسم إلى الجودة نشاراطات توكل -

إ؛ألاداء في والكفاءة بالجودة املنتجات تتسم -

إ؛إلانتاج جودة على يؤثرإ الإ ذلك أن إالإ الكبير، إلانتاج حجم من بالرغم -

إ؛الزبائن متطلبات أساس على يقوم املنتج تصميم -

إ؛العالية بالجودة تتميزإ املؤسسة في (التكنولوجيا البشري، املورد ألارض، املال، إلانتاج )رأس عوامل -

إ؛مجاله في كل والكفاءة بالخبرة واملوظفين العمال يتميزإ -

إ؛العالية الجودة بسبب محدد إضافي مبلغ لدفع مستعد وهوإ للزبون، واضح املنتجات تميزإ -

إ؛املنافسين راطرف من املؤسسة منتجات تقليد الصعب من -

إ؛البيع( بعد ما خدمات ذلك في املنافسين )بما خدمات من أفضل للزبائن املقدمة الخدمات -

إ .التسويقية ألانشطة على مناسبة مبالغ إنفاق يتم -

 أن نجاح كما ،العميل رضا بها يقاس منتجات النشاط التي على للحكم أساسيا معيارا الجودةتعتبر 

 وقد ،بها الوعي وتنمية بنشروإ والتطوير املستمرين التجديد أجل من متواصل يتطلب جهد تطبيق هذا البعد

إ. مكانة في السوقإتكسبها  حسنة سمعة بناء بغرض الجودة، تحقيق علىهذه املصانع  عملت

محل صانع من خالل التحليل السابق يتضح أن أفراد العينة موافقون بدرجة كبيرة جدا على أن امل

 ببعد الجودة.تولي اهتماما كبيرا  الدراسة

 بعد الوقت إجابات أفراد العينة حول عرض وتحليل  :الرابعالفرع 

، كما هي موضحة في الجدول مدى احترام عنصر الوقت بجاءت إجابات أفراد العينة املتعلقة 

إاملوالي:

 محل الدراسة املصانعفي  الوقتنتائج تحليل بعد (: 30جدول رقم )
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رقم 

 العبارة

 املتوسط العبارات

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

قيمة 

"t" 

مستوى 

 الداللة

 القرار

 باالنضباط تتميزإ املوردين مع العالقةإ71

 والاستالم التسديد في

موافق  000, 23,31 500, 4,51

 بشدة

 الوقت في وإيصاله املنتج توزيع يتمإ72

 املحدد

موافق  000, 23,31 500, 4,51

 بشدة

 تضمن بطرقإ العمل تنظيم يتمإ73

 الضائع الوقت على القضاء

موافق  000, 21,78 480, 4,36

 بشدة

 آلاجال في يتم الطلبيات تسليمإ74

 املحددة

موافق  000, 22,58 500, 4,46

 بشدة

 جديدة منتجات لتقديم الالزم الزمنإ75

 لدى منه أقل يكونإ لألسواق

 املنافسين

 موافق 000, 9,90 690, 3,88

 الوقت
موافق  000, 24,65 420, 4,35

 بشدة

إspssعلى إجابات أفراد العينة ومخرجات  باالعتماد الطالبة: من إعداد املصدر

وهو بذلك  4,35قدر بـ  لوقتا لبعد ياملتوسط الحسابقيمة  أن نالحظ من خالل هذا الجدولإ

ما يدل على درجة مرتفعة  4,20 ،5في املجال يندرج ضمن الفئة الخامسة وفق مقياس ليكرت الخماس ي

مما يدل على وجود تجانس في  1وهو أقل من  0,42بـ  فقدرإنحراف معياري الاإجدا من املوافقة، أما 

إ.إجابات أفراد العينة

الجدولية والتي بلغت  tأكبر من قيمة  وهي 24,65 " املحسوبة املقدرة بـtقيمة " هوإما يؤكد ذلك 

إ.0,05مستوى الخطأ هو أقل من وإ  0,00بمستوى داللة قدره  59الحرية  ةوهي دالة عند درج ، 2قيمتها 

البعد والتي يمكن ترتيبها حسب جاءت إجابات املبحوثين حول عبارات هذا  السياقفي نفس 

إألاولوية كما يلي:

إ التسديد في باالنضباط تتميزإ املوردين مع العالقة - إ؛والاستالم 

إ؛املحدد الوقت في وإيصاله املنتج توزيع يتم -

إ؛املحددة آلاجال في يتم الطلبيات تسليم -

إ؛الضائع الوقت على القضاء تضمن بطرقإ العمل تنظيم يتم -

إ.املنافسين لدى منه أقل يكونإ لألسواق جديدة منتجات لتقديم الالزم الزمن -
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 أثناء تلبيتها عنصر الوقتتقوم باحترام  محل الدراسةصانع امل إنحسب التحليل السابق ف

محليا مع وجود  عدة أسباب أهمها توفر املواد ألاولية ألاساسيةذلك في  هاساعدوإ ،حتياجات الزبائنالإ

شبكات للسكك الحديدية وموانئ قريبة من املصانع الثالث، كما أن تنظيم الوقت يتم في املصانع بالطرق 

إ التي تمنع ضياعه من خالل املراقبة املستمرة لسير العمل.  

من خالل التحليل السابق يتضح أن أفراد العينة موافقون بدرجة كبيرة جدا على عبارات هذا البعد، 

 عنصر الوقت.تقوم باحترام  محل الدراسةصانع فحسب رأيهم فإن امل

 بعد الابتكار إجابات أفراد العينة حول عرض وتحليل  :الخامسالفرع 

إ،  كما هي موضحة في الجدول املوالي:الابتكاربعنصر املتعلقة جاءت إجابات أفراد العينة 

 محل الدراسة املصانعفي  نتائج تحليل بعد الابتكار (: 31جدول رقم )

رقم 

 العبارة

املتوسط  العبارات

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

قيمة 

"t" 

مستوى 

 الداللة

 القرار

 مادية حوافزإ بإعطاء املؤسسة تقومإ76

 الابتكارية ألافكارإ ألصحاب ومعنوية
3,16 1,09 1,18 ,240 

 

 محايد

 وتأخذ العمالء بآراء املؤسسة تهتمإ77

 املنتج تطويرإ في بمقترحاتهم
 موافق 000, 8,75 790, 3,90

 من تشكيلة بابتكارإ املؤسسة تهتمإ78

 مع يتناسب بما والخدمات املنتجات

 السوقإ متطلبات

4,00 ,680 11,24 ,000 
 

 موافق

 في بالتفرد املؤسسة منتجات تتميزإإ79

 باملنافسين مقارنة التصميم
 موافق 000, 6,94 660, 3,60

 وباالبتكارإ بالتجديد املؤسسة تهتمإ80

 املنتجات إنتاج عند
 محايد 030, 2,12 1,15 3,31

 مع التواصل على املؤسسة تعملإ81

 عن باملعلومات إلمدادهم عمالئها

 منتجاتها تميزإ التي املزايا

4,23 ,760 12,45 ,000 
موافق 

 بشدة

 موافق 000, 8,61 630, 3,70 الابتكار

إspssعلى إجابات أفراد العينة ومخرجات  باالعتماد الطالبة: من إعداد املصدر
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وهو بذلك  3,70قدر بـ   بتكارالاإ لبعد ياملتوسط الحسابقيمة  أن نالحظ من خالل هذا الجدولإ

ما يدل على درجة مرتفعة  4,20،3,41في املجال يندرج ضمن الفئة الرابعة وفق مقياس ليكرت الخماس ي

مما يدل على وجود تجانس في إجابات أفراد  1وهو أقل من  0,63بانحراف معياري قدره ، وإمن املوافقة

إ.العينة

، 2الجدولية والتي قيمتها  tأكبر من قيمة  وهي 8,61البالغة " املحسوبة tقيمة " هوإما يؤكد ذلك 

إ.0,05مستوى الخطأ هو أصغر من وإ 0,00بمستوى داللة قدره  59الحرية  ةوهي دالة عند درج

البعد والتي يمكن ترتيبها حسب إجابات املبحوثين حول عبارات هذا  أغلب جاءت السياقفي نفس 

إألاولوية كما يلي:

إ؛منتجاتها تميزإ التي املزايا عن باملعلومات إلمدادهم عمالئها مع التواصل على املؤسسة تعمل -

إ؛السوقإ متطلبات مع يتناسب بما والخدمات املنتجات من تشكيلة بابتكارإ املؤسسة تهتم -

إ؛املنتج تطويرإ في بمقترحاتهم وتأخذ العمالء بآراء املؤسسة تهتم -

إ؛باملنافسين مقارنة التصميم في بالتفرد املؤسسة منتجات تتميزإ -

"   الابتكارية ألافكارإ ألصحاب ومعنوية مادية حوافزإ بإعطاء املؤسسة تقوم " 76أما العبارة رقم 

 2,60،3,40 وفق مقياس ليكرت الخماس ي الثالثةهو يندرج ضمن الفئة ف 3,16فبلغ متوسطها الحسابي 

وهي أصغر  1,18قيمة الجدولية فبلغت  tعلى أن القرار إلاحصائي ألفراد العينة كان محايد. أما ما يدل 

، ما يؤكد عدم 0,05 ستوى الخطأموهو أكبر من  0,247داللة المستوى ، كما بلغ  2املحسوبة  tمن 

إ.العبارةموافقة أفراد العينة على هذه 

"  فبلغ متوسطها  املنتجات إنتاج عند وباالبتكارإ بالتجديد املؤسسة تهتم " 80العبارة رقم  وكذا

 2,60،3,40في املجال وفق مقياس ليكرت الخماس ي الثالثةوهو بذلك يندرج ضمن الفئة  3,31الحسابي 

 tمن  أكبرإوهي  2,12قيمة الجدولية فبلغت  tعلى أن القرار إلاحصائي ألفراد العينة كان محايد. أما ما يدل 

، وهو ما يؤكد موافقة 0,05 مستوى الخطأمن  أصغرإوهو  0,03داللة المستوى ، كما بلغ  2املحسوبة 

 .أفراد العينة على هذه العبارة

الابتكار الصناعي ذلك الابتكار الذي يحتوي على نشاراطات ذات عالقة بالتقنية، التصميم، ل يمث

تسويق منتج جديد أو منتج محسن، أو استخدام عملية أو تجهيزات وإ إنتاج التصنيع، والتي تتطلبها عملية

الابتكار هي التي جديدة أو محسنة، أما بورتر فقد أكد بأن املنظمات التي تملك ميزات تنافسية قائمة على 

تدرج الابتكار بمعناه ألاوسع ضمن وحداتها، نشاراطاتها، إستراتيجيتها، وذلك عن راطريق إدخال تكنولوجيات 

إ جديدة، والقيام بعمليات مبتكرة في نفس الوقت.
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 أن إال ،املؤسسة وتطوير لتنمية كعامل الابتكار عنصر بها يتمتع التي البالغة ألاهمية من الرغم فعلى

وعلى الرغم  املبحوثة للمؤسسات معايشتنا خالل منف ،املصانع محل الدراسة في بسيطا يبقى الاهتمام به

والتي تساعدها على تمييز  أنها تهتم باألفكار الابتكارية سواء النابعة من داخل املنظمة أو من خارجها  من

بإعطاء حوافز مادية ومعنوية ألصحاب ألافكار  هاعدم اهتماممنتجاتها عن املنتجات املنافسة إال أن 

إ.مؤسسة أي لنجاح حتمية ضرورة مثلت اهأن من رغمعلى ال ،كان حائال دون تشجيعها الابتكارية

يتم اعتماد الابتكار في من خالل التحليل السابق يتضح أن أفراد العينة موافقون بدرجة كبيرة على أنه 

 .عند إنتاج أو تطوير منتجات جديدة محل الدراسة وذلكصانع امل

 املبحث الثالث: إختبار فرضيات الدراسة

إسيتم في ما يلي اختبار فرضيات الدراسة باالعتماد على أدوات الدراسة التي تم ذكرها سابقا

 املطلب ألاول: اختبار الفرضية الرئيسية ألاولى

في املصانع محل الدراسة من خالل كإستراتيجية بيئية إلانتاج ألانظف  تحديد تطبيقمن أجل 

من خالل تطبيق تكنولوجياته، تم حساب املتوسط الحسابي الكلي ملحور إستراتيجية إلانتاج ألانظف 

إ، وهو ما يوضحه الجدول املوالي:t، وللوصول إلى تحليل أدق تم الاستعانة بقيمة تكنولوجياته

إ

إ

إ

 محل الدراسة في املصانع(: يوضح إستراتيجية إلانتاج ألانظف 32جدول رقم )
املتوسط  التكنولوجيات

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

قيمة 

"t" 

مستوى 

 الداللة

 القرار

 موافق 000, 15,34 570, 4,14 ألاولية املواد

 موافق 000, 18,68 480, 4,16 واملياه الطاقة استهالك

 موافق 000, 16,02 550, 4,15 إلادارية والعمليات التكنولوجيا

موافق  000, 23,93 390, 4,22 املنتج تعديل

 بشدة 
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 موافق 000, 18,50 420, 4,00 والانبعاثات النفايات

 موافق 00, 21,88 400, 4,13 ألانظف إلانتاجإستراتيجية 

إspssعلى إجابات أفراد العينة ومخرجات  باالعتماد الطالبة: من إعداد املصدر

تراوحت  ألانظف إستراتيجية إلانتاج ملحورإ ةالحسابيأن املتوسطات نالحظ من خالل الجدول 

مما  1وهو أقل من  0,57و  0,39تراوح بين بانحراف معياري  كحد أعلى، 4,22كحد أدنى و  4,00مابين 

إ.يدل على وجود تجانس في إجابات أفراد العينة

 tأكبر من قيمة  وهي 23,93و 15,34والتي تراوحت بين  " املحسوبةtوما يؤكد ذلك هي قيمة "

ومستوى  0,00بمستوى داللة قدره  59وهي دالة عند درجات الحرية  2الجدولية والتي بلغت قيمتها 

إ تكنولوجيات إلانتاج ألانظف وكان ترتيبها تنازليا كما يلي:  وفي نفس الاتجاه جاءت. 0,05الخطأ 

إ؛املنتج تعديل -

إ؛واملياه الطاقة استهالك-

 ؛إلادارية والعمليات التكنولوجيا-

إ؛ألاولية املواد-

إ.الانبعاثات وإ النفايات -

ندرج تبذلك  يوه 4,13ـ من خالل املتوسط الحسابي ملحور إستراتيجية إلانتاج ألانظف البالغ

أن أفراد العينة  ما يدل على 4,20،3,41في املجال ضمن الفئة الرابعة وفق مقياس ليكرت الخماس ي

على أنه يتم تطبيق إلانتاج ألانظف كإستراتيجية من خالل تطبيق  مرتفعة من املوافقةدرجة نحو  يتجهونإ

مما يدل  1وهو أقل من  0,40تكنولوجياته في املصانع محل الدراسة. وبلغ الانحراف املعياري لهذا املحور 

إ.على وجود تجانس في إجابات أفراد العينة

الجدولية والتي بلغت  tأكبر من قيمة  وهي 21,88 بـاملقدرة  " املحسوبةtقيمة " هوإوما يؤكد ذلك 

إ.0,05ومستوى الخطأ  0,00بمستوى داللة قدره  60وهي دالة عند درجات الحرية  2قيمتها 

بتطبيق إلانتاج ألانظف  تقوم محل الدراسةصانع امل من خالل التحليل السابق يتضح أن

 .إستراتيجية من خالل تكنولوجياته املعتمدةك

 الثاني: اختبار الفرضية الرئيسية الثانية املطلب
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، تم أبعادها املختلفةفي املصانع محل الدراسة من خالل تحديد القدرة التنافسية من أجل 

، وللوصول إلى تحليل أدق القدرة التنافسية باالعتماد على أبعادهاحساب املتوسط الحسابي الكلي ملحور 

إالجدول املوالي:، وهو ما يوضحه tتم الاستعانة بقيمة 

 التنافسية في املؤسسات محل الدراسة (: يوضح القدرة33جدول رقم )

املتوسط  العبارات

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

مستوى  "tقيمة "

 الداللة

 القرار

 موافق 000, 29,84 310, 4,20 التكلفة

 موافق بشدة 000, 25,10 420, 4,37 املرونة

 موافق بشدة 000, 27,88 330, 4,21 الجودة

 موافق بشدة 000, 24,65 420, 4,35 الوقت

 موافق 000, 8,61 630, 3,70 الابتكار

 موافق 000, 30,42 290, 4,16 التنافسية القدرة

إspssعلى إجابات أفراد العينة ومخرجات  باالعتماد الطالبة: من إعداد املصدر

تراوحت بين  لقدرة التنافسيةحور امل ةالحسابي اتقيمة املتوسط أن نالحظ من خالل الجدولإ

مما يدل  1أقل من  يوه 0,63و 0,31تتراوح بين  ةمعياري اتبانحراف ،كحد أعلى 4,37كحد أدنى و 3,70

إعلى وجود تجانس في إجابات أفراد العينة.

 tأكبر من قيمة  وهي 29,84و 8,61التي تراوحت بين " املحسوبة tوما يؤكد ذلك هي قيمة "

هو أقل من وإ 0,00بمستوى داللة قدره  59وهي دالة عند درجات الحرية  2الجدولية والتي بلغت قيمتها 

إكما يلي:تنازليا  وكان ترتيبها أبعاد القدرة التنافسية  وفي نفس الاتجاه جاءت. 0,05مستوى الخطأ 

إ؛املرونة  -

إ؛الوقت -

إ؛جودة ال -

إ؛التكلفة -

إ.الابتكار -

املصانع محل الدراسة تكنولوجيات حديثة تضمن الكفاءة في إلانتاج و كذا الجودة العالية  تستخدم

بأقل التكاليف املمكنة، كما أن توفر هياكل قاعدية قريبة منها ساعد على استمرارية سير النشاط وكذا 
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على الاستجابة  احترام مواعيد التسليم والاستالم. وما زاد قدرة هذه ألاخيرة على التنافس هو قدرتها

للتغيرات الحاصلة في بيئتها بمرونة عالية، وعلى الرغم من أن تشجيعها لعملية الابتكار  يعد محدودا 

نسبيا إال أنها تهتم باألفكار  والاقتراحات الجديدة والنابعة عن بيئتها الداخلية أو الخارجية، وذلك بغرض 

 .جعل منتجاتها تتماش ى ومتطلبات السوق.

وهي بذلك تندرج ضمن الفئة  4,16من خالل املتوسط الحسابي ملحور القدرة التنافسية والبالغ 

ما يدل على أن أفراد العينة يتجهون نحو  4,20،3,40في املجال الرابعة وفق مقياس ليكرت الخماس ي

درجة مرتفعة من املوافقة على أن املصانع محل الدراسة تتميز بقدرة تنافسية. كما بلغ الانحراف املعياري 

إمما يدل على وجود تجانس في إجابات أفراد العينة.  1وهو أقل من  0,29

الجدولية والتي بلغت  tأكبر من قيمة  وهي 30,42 " املحسوبة املقدرة بـtقيمة " هوإما يؤكد ذلك 

إ.0,05مستوى الخطأ هو أقل من وإ 0,00بمستوى داللة قدره  59وهي دالة عند درجات الحرية  2قيمتها 

أن املصانع محل من خالل التحليل السابق يتضح أن أفراد العينة موافقون بدرجة كبيرة على 

 .الدراسة تتميز بقدرة تنافسية

 اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة: الثالثاملطلب 

إلانتاج  إستراتيجيةحول مساهمة  إجابات أفراد العينةعرض وتحليل لتم تخصيص هذا املطلب 

، وقبل اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة يجب اختبار الفرضيات ألانظف في تحسين القدرة التنافسية

إالفرعية املنبثقة منها.

 الفرعية ألاولىالفرضية اختبار  :الفرع ألاول 

الاختيار ألامثل للمواد ألاولية التي تدخل في العملية أن تنص الفرضية الفرعية ألاولى على 

إمحل الدراسةمصانع لفي تحسين القدرة التنافسية ليساهم إلانتاجية 

 على القدرة التنافسية (: نتائج اختبار معامل الانحدار لتأثير املوارد ألاولية34)رقم جدول 

إاملتغير
 معاملإ(tاختبار) (Fاختبار )إمعادلة الانحدار

إالارتباط

 " R"إ

معامل 

إالتحديد

 "2R " 

إ

إالقرار إاملعامالت

 " B"إ

الخطأ 

إاملعياريإ

إقيمة

 "F " 

مستوى 

 الداللة

إقيمة

 "t " 

مستوى 

إالداللة

املوارد 

إألاولية
191,0 063,0 9,230 ,0040 3,038 ,0040 ,3710 ,1370 

يساهم 

بدرجة 

 ةضعيف
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، وهـذا 0,004 قـدرهمسـتوى الداللـة وهـي دالـة ب 9,23" تقدر بــ Fنالحظ من خالل الجدول أن قيمة "

( علـــــى املتغيـــــر التـــــابع )القـــــدرة املـــــوارد ألاوليـــــةاختيـــــار  ملتغيـــــر املســـــتقل )داللـــــة إحصـــــائية لتـــــأثير ايؤكـــــد وجـــــود 

إمحل الدراسة. للمصانعالتنافسية( 

دالــة بمســتوى فهــي  2الجدوليــة  والتـي قيمتهــا  tأكبــر مــن  وهـي 03.03  املحســوبة" t" كمـا بلغــت قيمــة

املوارد )املسـتقل املتغيـرإ" التـي تعنـي أن التغيـر فـي قيمـة B"، وهـو مـا تشـير إليـه قيمـة املعامـل 0,004 داللة قدره

فـــــــي املتغيـــــــر التـــــــابع )القـــــــدرة التنافســـــــية(، وهـــــــذا املتغيـــــــر  0,19( بوحـــــــدة واحـــــــدة يقابلـــــــه تغيـــــــر بمقـــــــدار ألاوليـــــــة

 مـــن التبـــاين فـــي املتغيـــر التـــابع 0,137 ( املقـــدر بــــ2R)يفســـر حســـب معامـــل التحديـــد  املوارد ألاوليـــة( )املســـتقل

ســـببها تغيـــرات  القـــدرة التنافســـيةمـــن التغيـــرات الحاصـــلة علـــى مســـتوى  %13.7، أي أن )القـــدرة التنافســـية(

إ .املوارد ألاوليةاختيار على مستوى 

إن اختيار هذه املصانع ملصادر تؤمن بضرورة حماية البيئة وكذا استخدام مواد أقل خطورة جنبها 

التعرض للمساءلة القانونية والعقوبات املالية التي فرضها املشرع الجزائري في هذا الصدد وبالتالي تكاليف 

ستعملة تعد ذات جودة عالية أقل وسمعة أفضل. كما تبين من خالل أسئلة املقابلة أن املواد ألاولية امل

إ .املنتجمما يضمن جودة 

 إيجاباالاختيار ألامثل للمواد ألاولية التي تدخل في العملية إلانتاجية تساهم يمكن القول أن  إذن

 .من وجهة نظر املبحوثينفي تحسين القدرة التنافسية ملصانع  ضعيفةوبدرجة 

 

 الثانيةالفرضية الفرعية اختبار : الفرع الثاني

الاستهالك العقالني ملصادر الطاقة واملياه يساهم في  كونإ أما الفرضية الفرعية الثانية فتنص على

إمحل الدراسةمصانع لتحسين القدرة التنافسية ل

 على القدرة التنافسية (: نتائج اختبار معامل الانحدار لتأثير استهالك الطاقة واملياه35)رقم جدول 
إ

إاملتغير

 معاملإ(tاختبار) (Fاختبار )إالانحدار معادلة

إالارتباط

 " R"إ

معامل 

إالتحديد

 "2R " 

إ

إالقرار إاملعامالت

 " B"إ

الخطأ 

إاملعياريإ

إقيمة

 "F " 

مستوى 

 الداللة

إقيمة

 "t " 

مستوى 

إالداللة

استهالك 

إالطاقة واملياه
191,0 85,20 6,168 ,0160 2,484 ,0160 ,3100 ,0960 

يساهم 

درجة ب

 ضعيفة
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وهــذا  0,016 قــدرهمســتوى الداللــة وهــي دالــة ب 6,16" تقــدر بــ Fنالحـظ مــن خــالل الجــدول أن قيمــة "

( علــــى املتغيــــر التــــابع )القــــدرة اســــتهالك الطاقــــة وامليــــاهملتغيــــر املســــتقل )داللــــة إحصــــائية لتــــأثير ايؤكــــد وجــــود 

إمحل الدراسة. للمصانعالتنافسية( 

دالــــة  ، فهــــي 2الجدوليــــة  والتــــي قيمتهــــا  tأكبــــر مــــن  وهــــي 2,48بينهمــــا  املحســــوبة" t"كمــــا بلغــــت قيمــــة

" التــــي تعنـــــي أن التغيــــر فـــــي قيمــــة املتغيـــــر B"، وهــــو مـــــا تشــــير إليـــــه قيمــــة املعامـــــل 0,016 بمســــتوى داللــــة قـــــدره

فـــــــي املتغيـــــــر التـــــــابع )القـــــــدرة  0,19( بوحـــــــدة واحـــــــدة يقابلـــــــه تغيـــــــر بمقـــــــدار اســـــــتهالك الطاقـــــــة وامليـــــــاه)املستقل

مــن التبــاين فــي املتغيــر  0,096 ( املقــدر بـــ2R)التنافســية(، وهــذا املتغيــر املســتقل يفســر حســب معامــل التحديــد 

تغيــــرات علــــى مســــتوى  ســــببها القــــدرة التنافســــيةمــــن التغيــــرات الحاصــــلة علــــى مســــتوى  %9.6التــــابع، أي أن 

إ .استهالك الطاقة واملياه

تعتمد بالدرجة ألاولـى علـى الغـاز الطبيعـي فـي توليـد الطاقـة، وهـذا املصـدر محل الدراسة صانع املإن 

الطـــاقوي يعــــد ألاقــــل تكلفـــة مقارنــــة باملصــــادر ألاخــــرى، كمـــا أنهــــا تســــتعمل تقنيــــات حديثـــة للحــــد مــــن تشــــتت 

جـــــراءات ســـــاهمت فـــــي تخفـــــيض تكـــــاليف إلانتـــــاج. أمـــــا اســـــتعمال امليـــــاه فـــــي العمليـــــة هـــــذه إلاإ ،وضـــــياع الطاقـــــة

إلانتاجيــة فيتميــز بالعقالنيــة حيــث أنهــا تســتخدم نســبة معتبــرة مــن امليــاه غيــر القابلــة للنضــوب وضــمن حلقــة 

البيئـة. مغلقة ممـا يضـمن اسـتمرار سـير العمليـة إلانتاجيـة، أمـا امليـاه العادمـة فيـتم معالجتهـا قبـل راطرخهـا فـي 

كـــل هـــذه ألاســـاليب وغيرهـــا ســـاهمت فـــي تحســـين صـــورة املؤسســـة أمـــام ألاراطـــراف الفاعلـــة كالدولـــة واملـــواراطن 

إ يثبت صدق وصحة الفرضية الفرعية الثانية.وهذا ما ، وبالتالي تحسين قدرتها التنافسية

 في ضعيفةوبدرجة  إيجاباالاستهالك العقالني ملصادر الطاقة واملياه يساهم وعليه يمكن القول أن 

 .محل الدراسة من وجهة نظر املبحوثينمصانع لتحسين القدرة التنافسية ل

 الفرضية الفرعية الثالثةاختبار : الفرع الثالث

اعتماد تكنولوجيات بيئية وإتباع عمليات إدارية  أنه عندعلى  الفرضية الفرعية الثالثةتنص 

إ.محل الدراسةمصانع ليساهم في تحسين القدرة التنافسية ل فإن ذلك تراعي الجوانب البيئية

على القدرة  (: نتائج اختبار معامل الانحدار لتأثير التكنولوجيا والعمليات إلادارية36)رقم  جدول 

 التنافسية
إ

إاملتغير

 معاملإ(tاختبار) (Fاختبار )إمعادلة الانحدار

إالارتباط

 " R"إ

معامل 

إالتحديد

 "2R " 

إ

إالقرار إاملعامالت

 " B"إ

الخطأ 

إاملعياريإ

إقيمة

 "F " 

مستوى 

 الداللة

إقيمة

 "t " 

مستوى 

إالداللة
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التكنولوجيا 

والعمليات 

إإلادارية

210,0 065,0 10,515 ,0020 3,243 ,0020 ,3920 ,1530 

تساهم  

بدرجة 

 ضعيفة

 spssعلى إجابات أفراد العينة ومخرجات  باالعتماد الطالبة: من إعداد املصدر

، وهـذا 0,02قـدرهمسـتوى الداللـة هـي دالـة بوإ  10,51" تقدر بــ Fنالحظ من خالل الجدول أن قيمة "

( علــــى املتغيــــر التـــــابع التكنولوجيــــا والعمليـــــات إلاداريــــةملتغيــــر املســــتقل )داللــــة إحصــــائية لتـــــأثير ايؤكــــد وجــــود 

إمحل الدراسة. للمصانع)القدرة التنافسية( 

، وهـو مـا تشـير إليـه 0,02 وهـي دالـة بمسـتوى داللـة قـدره 03.24بينهمـا  املحسـوبة" t"كما بلغـت قيمـة

( بوحــــدة التكنولوجيا والعمليــــات إلاداريــــة)" التــــي تعنــــي أن التغيــــر فــــي قيمــــة املتغيــــر املســــتقلB"قيمــــة املعامــــل 

فـــي املتغيــر التـــابع )القــدرة التنافســية(، وهـــذا املتغيــر املســـتقل يفســر حســـب  21,0 واحــدة يقابلــه تغيـــر بمقــدار 

مـــن التغيـــرات الحاصـــلة  %3,15مـــن التبـــاين فـــي املتغيـــر التـــابع، أي أن  153,0 ( املقـــدر بــــ2R)معامـــل التحديـــد 

إ .التكنولوجيا والعمليات إلاداريةسببها تغيرات على مستوى  القدرة التنافسيةعلى مستوى 

التكنولوجيات املعتمدة في املصانع محل الدراسة من بين أحدث التكنولوجيات في مجال  تعد

يساهم في تحقيق الكفاءة في إلانتاج صناعة الحديد والصلب. إن هذا التطور في التكنولوجيات املتاحة 

ا أن تصميم من خالل تقليل استهالك الطاقة واملياه واملواد ألاولية مما يساهم في تخفيض التكاليف، كم

أماكن املعدات وآلاالت فتم وفق دراسات قامت بها جهات متخصصة مما يضمن الحفاظ على املوارد 

 ويقلل من الوقت الضائع كما يساعد على تقديم منتجات ذات جودة عالية. وبغرض تجنب توقف العمل

عدات، كما يتم التحكم واملتحرص هذه املصانع على الصيانة الدورية لألجهزة  وكذا التسريبات والحوادث

في العمليات إلانتاجية لتجنب ضياع املوارد وبالتالي تكاليف أقل. إضافة إلى ما سبق فإن هذه 

، التكنولوجيات تضمن منتجات باملواصفات املطلوبة، وفي ألاوقات املحددة، وبالتالي قدرة تنافسية عالية

إوهذا ما يثبت صدق وصحة الفرضية الفرعية الثالثة.، 

اعتماد تكنولوجيات بيئية وإتباع عمليات إدارية تراعي الجوانب البيئية يساهم ليه يمكن القول أن وع

 .محل الدراسةلمصانع لفي تحسين القدرة التنافسية  ضعيفةوبدرجة  إيجابا

 الفرضية الفرعية الرابعةاختبار : الفرع الرابع

"منتجات  محل الدراسة تعد صانع املكون منتجات أن فتنص على  الفرضية الفرعية الرابعةأما 

 .أنظف" يساعد في تحسين قدرتها التنافسية
 (: نتائج اختبار معامل الانحدار لتأثير تعديل املنتج على القدرة التنافسية37)رقم  جدول 

إمعامل  معاملإ(tاختبار) (Fاختبار )إمعادلة الانحدارإ
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إاملعامالتإاملتغير

 " B"إ

الخطأ 

إاملعياريإ

إقيمة

 "F " 

مستوى 

 الداللة

إقيمة

 "t " 

مستوى 

إالداللة

إالارتباط

 " R"إ

إالتحديد

 "2R " 

إالقرار

تعديل 

إاملنتج

 ال تساهم 0100, 1010, 4410, 7770, 4410, 6030, 098,0 076,0

 spssعلى إجابات أفراد العينة ومخرجات  باالعتماد الطالبة: من إعداد املصدر

عند مستوى ، 0,441 مستوى الداللة قدرهب 0,60" تقدر بـ F" نالحظ من خالل الجدول أن قيمة

( على املتغير التابع )القدرة التنافسية( تعديل املنتجملتغير املستقل )اعدم تأثير وهذا يؤكد  0,05الخطأ 

إمحل الدراسة. للمصانع

 2الجدولية والتي تساوي  tأصغر من  وهي 0.77والتي بلغت بينهما  املحسوبة" t" قيمةوتؤكد ذلك 

إ.0,05مستوى الخطأ هو أكبر من وإ 0,441بمستوى داللة قدره

كون هذه  ال يأثر على قدرتها التنافسية،منتجات أنظف املصانع محل الدراسة منتجات  كونإإن 

املنتجات ذات تصاميم ثابتة نسبيا، أي أن لها نفس التصاميم وألاحجام والخصائص، لذلك فإن 

إ.التي تطرأ على تصميم هذه املنتجات تكون ضمن نطاق محدودالتعديالت 

، على الرغم من أنها منتجات مصممة لتكون صديقة للبيئة إال أن ذلك ال يؤثر على قدرتها التنافسية

 وهذا ما ينفي صدق وصحة الفرضية الفرعية الرابعة.

 

 

 : الفرضية الفرعية الخامسةالفرع الخامس

التحكم في مخرجات العملية إلانتاجية من  أنه إذا تمعلى  الخامسةالفرضية الفرعية تنص 

إ.محل الدراسةمصانع ليساعد على تحسين القدرة التنافسية ل وانبعاثات نفايات

 على القدرة التنافسية (: نتائج اختبار معامل الانحدار لتأثير النفايات والانبعاثات38)رقم جدول 

إ

إاملتغير

 معاملإ(tاختبار) (Fاختبار )إمعادلة الانحدار

إالارتباط

 " R"إ

معامل 

إالتحديد

 "2R " 

إ

إالقرار إاملعامالت

 " B"إ

الخطأ 

إاملعياريإ

إقيمة

 "F " 

مستوى 

 الداللة

إقيمة

 "t " 

مستوى 

إالداللة

النفايات 

إوالانبعاثات
229,0 088,0 6,848 ,0110 2,617 ,0110 ,3250 ,1060 

تساهم 

بدرجة 

 ضعيفة
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 spssعلى إجابات أفراد العينة ومخرجات  باالعتماد الطالبة: من إعداد املصدر

، 0,011 قدرهمستوى الداللة وهي دالة ب 6,84 " تقدر بـ Fنالحظ من خالل الجدول أن قيمة "

( على املتغير التابع )القدرة الانبعاثات وإالنفايات ملتغير املستقل )داللة إحصائية لتأثير اوهذا يؤكد وجود 

إالدراسة. للمصانع محلالتنافسية( 

دالة بمستوى   2الجدولية  والتي قيمتها  tأكبر من  وهي 2,61بينهما  املحسوبة" t" كما بلغت قيمة

 " التي تعني أن التغير في قيمة املتغير املستقلB"، وهو ما تشير إليه قيمة املعامل 0,011داللة قدره

في املتغير التابع )القدرة التنافسية(، وهذا   0,22( بوحدة واحدة يقابله تغير بمقدار الانبعاثات النفايات وإ)

من التباين في املتغير التابع، أي أن  106,0 ( املقدر بـ2R)املتغير املستقل يفسر حسب معامل التحديد 

النفايات سببها تغيرات على مستوى  القدرة التنافسيةمن التغيرات الحاصلة على مستوى  10.6%

إ .والانبعاثات

والذي تم التطرق إليه سابقا، يساهم في التسيير الجيد للنفايات في املصانع محل الدراسة  إن

تخفيض التكاليف، سواء تكاليف إلانتاج املواد كاألولية املستعملة والطاقة، أو تكاليف الجباية البيئية 

املؤسسة في مجال النفايات، كما يساهم التعامل التي قد تنتج بسبب مخالفة النصوص القانية التي تقيد 

السليم معها في جعل املنتج أكثر تميزا كونه أنظف.هذا الالتزام بشروط حماية البيئة يحمي املؤسسة من 

، فإدارة هذه املصانع تعمل جاهدة خطر إيقاف النشاط وبالتالي ضمان احترام مواعيد الاستالم والتسليم

إذن يمكن القول التعامل مع  تكون نفاياتها أقل ما يمكن وذات تأثير بيئي مقبول. على ابتكار أساليب إنتاج

وهذا ما ، ، النفايات وإلانبعاثات في املصانع محل الدراسة يعد عامل فعال في تحسين قدرتها التنافسية

إ.الخامسةيثبت صدق وصحة الفرضية الفرعية 

 ضعيفةوبدرجة التحكم في مخرجات العملية إلانتاجية من نفايات يساعد وعليه يمكن القول أن 

إ.محل الدراسةمصانع لعلى تحسين القدرة التنافسية ل

 اختبار الفرضية الرئيسية   :السادسالفرع 

خالل إثبات صدق وصحة معظم الفرضيات الفرعية ألاولى، الثانية، الثالثة والخامسة فإنه  من

إلانتاج  إستراتيجيةتطبيق أن يمكن إثبات صحة وصدق الفرضية الرئيسية الثالثة والتي تنص على 

 يساهم في تحسين قدرتها التنافسية. محل الدراسةصانع املألانظف في 
نتائج اختبار معامل الانحدار لتأثير تطبيق إستراتيجية إلانتاج ألانظف على والجدول املوالي يوضح 

إ:القدرة التنافسية

(: نتائج اختبار معامل الانحدار لتأثير تطبيق إستراتيجية إلانتاج ألانظف على القدرة 39)رقم  جدول 

 التنافسية



 

227 
 

ـــــــــــــــــ  الفصل الخامس ــــــــــ ــــــــــــــــــ ، واختبار الفرضيات واستعراض محاور وبنود الاستمارة عرض وتحليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إ

إاملتغير

 معاملإاختبار)ت( (Fاختبار )إمعادلة الانحدار

إالارتباط

 " R"إ

معامل 

إالتحديد

 "2R " 

إ

إالقرار إاملعامالت

 " B"إ

الخطأ 

إاملعياريإ

إقيمة

 "F " 

مستوى 

 الداللة

إقيمة

 "t " 

مستوى 

إالداللة

إلانتاج 

 1420, 3770, 0030, 3,097 0030, 9,593 090,0 278,0إألانظف

يساهم 

بدرجة 

 ضعيفة

 spssعلى إجابات أفراد العينة ومخرجات  باالعتماد الطالبة: من إعداد املصدر

، 0,003 قدرهمستوى الداللة وهي دالة ب 9,59 " تقدر بـ Fنالحظ من خالل الجدول أن قيمة "

( على املتغير التابع )القدرة ألانظفإلانتاج ملتغير املستقل )داللة إحصائية لتأثير اوهذا يؤكد وجود 

إالدراسة.التنافسية( للمؤسسات الصناعية محل 

، وهو ما تشير إليه 0,003 وهي دالة بمستوى داللة قدره 3,09 بينهما  املحسوبة" t"كما بلغت قيمة

( بوحدة واحدة يقابله تغير ألانظفإلانتاج )" التي تعني أن التغير في قيمة املتغير املستقلB"قيمة املعامل 

( 2R)في املتغير التابع )القدرة التنافسية(، وهذا املتغير املستقل يفسر حسب معامل التحديد  27,0بمقدار 

القدرة من التغيرات الحاصلة على مستوى  %14.2من التباين في املتغير التابع، أي أن  0,142 املقدر بـ

إوعليه يمكن القول أن:  .ألانظفإلانتاج سببها تغيرات على مستوى  التنافسية

 تحسين في ضعيفةوبدرجة  إيجابايساهم  محل الدراسةصانع املإلانتاج ألانظف في  إستراتيجيةتطبيق 

إ.التنافسية تهاقدر 

متكاملة  إلانتاج ألانظف بأنه التطبيق املستمر إلستراتيجية برنامج ألامم املتحدة للبيئة عرف

لحماية البيئة على العمليات واملنتجات والخدمات بغرض زيادة الكفاءة البيئية والحد من املخاراطر التي 

، يتعرض لها إلانسان والبيئة، إذن فهو يقوم على مبدأ التقليل عند املنبع سواء للمدخالت أو النفايات

لنهائي منه بعد استعماله مرورا بعدة وهو إستراتيجية متكاملة يمتد من تصميم املنتج وحتى التخلص ا

والتي تضمن الكفاءة العالية في إلانتاج، خطوات أخرى كاختيار املدخالت من مواد أولية وتكنولوجيات 

وكذا القيام بالعمليات إلادارية التي تساعد على ذلك، مرورا باالستخدام الرشيد للمياه والطاقة كل ذلك 

إمن أجل الحصول على منتج أنظف.

وعوامل أخرى تساهم في تخفيض التكاليف عن إلانتاج  ن يمكن القول أن كل ما تم ذكرهإذ

الناتجة عن أنماط إلانتاج التقليدية ) عدم الكفاءة، الضرائب والرسوم البيئية، سمعة املؤسسة، 

ويحسن من صورة املؤسسة أمام ألاراطراف  وغيرها(، كما يساهم في تمييز املنتج كونه منتجا أنظف
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عاملة معها، وتساهم تصميمات منتجات املصانع التي تتصف باملرونة العالية في الرفع من إمكانية املت

الاستجابة للتغيرات الحاصلة في تفضيالت الزبائن والسوق ككل. إن تطبيق إستراتيجية إلانتاج ألانظف في 

وانب البيئية وهذا هذه املصانع ساهم وبشكل كبير في ضمان استمرار النشاط من خالل مراعاتها للج

أما بالنسبة لتصميمات املنتج فتعد الاستمرار يضمن تلبية حاجات الزبائن في الوقت وبالحجم املناسبين. 

إمتميزة ومبتكرة كونها تتماش ى والتطورات املحيطة بهذه املصانع.
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 الخالصة:

لقد جاء هذا الفصل بمثابة محاولة إسقاط ملا جاء في الجانب النظري من الدراسة على واقع       

مصانع الحديد والصلب في الجزائر إلجراء الدراسة بعض الجزائرية وقد تم اختيار  الصناعيةاملؤسسات 

 من خالل ستدامة، التطبيقية، باعتبارها مؤسسات تسعى إلى حماية البيئة في إراطار تحقيق التنمية امل

إألامر الذي حسن من قدرتها التنافسية. تطبق تكنولوجيات إلانتاج ألانظف،

استخدام العديد من ألادوات املنهجية ومجموعة من أساليب التحليل ب قمناما سبق فإننا  إلثبات

املتوصل إليها . ومن خالل النتائج ، واختبار فرضيات الدراسةإلاحصائي، قصد معالجة إشكالية املوضوع

تبين أن املصانع محل الدراسة تقوم بتطبيق إستراتيجية إلانتاج ألانظف من خالل تكنولوجياته املختلفة، 

كما أنها تتمتع بقدرة تنافسية مرتفعة وهذا حسب إجابات أفراد العينة، مما يثبت صحة الفرضية 

والتي تنص على أن تطبيق إستراتيجية  الرئيسية ألاولى والثانية. كما تم إثبات صحة الفرضية الرئيسية

 إلانتاج ألانظف يساهم في تحسين القدرة التنافسية، إال أن هذه املساهمة جاءة بدرجة ضعيفة.

إ
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 الخاتمة:

ظهور التنمية املستدامة، فهو يشجع  تيعد مفهوم إلانتاج ألانظف من بين املفاهيم التي صاحب

على إنتاج منتجات وتقديم خدمات من خالل الاستخدام الكفء للموارد، وبطريقة تضمن حماية البيئة 

أجل ضمان التطبيق الفعال  يساهم في تحقيق ألابعاد الثالثة للتنمية املستدامة. ومن كماوإلانسان، 

 .لهذه إلاستراتيجية يجب أن يكون لدى املؤسسة نظام إدارة بيئية والذي يعد كقاعدة أساسية تقوم عليها

كونه يساهم في الرفع من ألاداء الاقتصادي  ،إلانتاج ألانظف هو مستقبل الصناعة إن

ة باستخدام تكنولوجيات حديثة، كما للمؤسسات من خالل الرشد والعقالنية في استخدام املوارد املتاح

بيئية بشكل عام  ستراتيجياتالاايساهم في تقليل آلاثار السلبية للنشاط الصناعي قدر إلامكان. إن تبني 

 يؤدي إلى خلق منتجات مالئمة اقتصاديا، اجتماعيا، وبيئيا. ،وإستراتيجية إلانتاج ألانظف بشكل خاص

إلانتاج ألانظف واملتمثلة أساسا في إعادة التدوير، تعديل املنتج، وتحسين إلادارة الداخلية  تكنولوجياتف

وتأثير سلبي أقل  مالئمتعد من أهم ألاسباب التي تساعد على خلق منتجات صديقة للبيئة وذات أداء 

ا.ةمقارنة بأنماط إلانتاج التقليدي

د عدة طرق  وأساليب تساعد على معرفة من اعتمايساهم في تطبيق هذه إلاستراتيجية أيضا 

وتتبع املواد والنفايات مع تحديد درجة تأثيرها طوال دورة حياة املنتج، وذلك بغرض الحصول على منتج 

أنظف في ظل إلامكانيات املتاحة. ولنجاح هذا التطبيق وجب إتباع العديد من العناصر تعد البيئة من بين 

ا.بتكار ألاخضر، التصميم ألاخضر، الشراء ألاخضر، وإعادة التدويرأولوياتها واملتمثلة أساسا في الاا

على الرغم من أن الاستثمار في تكنولوجيات إلانتاج ألانظف قد يبدو باهظ الثمن إذا ما تمت 

إلى أن ألامر يختلف ، تكلفته مرتفعة في بداية الاستثمارواالتقليدية  أنماط إلانتاجمقارنته باالستثمار في 

املنشآت ستحقق من ورائه العديد من املكاسب الاقتصادية،  ألن املتوسط والطويل على املدى

يساهم وبشكل كبير في  هتطبيقف .الاجتماعية، والبيئية، إضافة إلى املزايا التنافسية التي يساهم في خلقها

ولويات عند ضمان استمرار نشاط املنظمة خاصة وأن املجتمع الدولي أصبح يعتبر حماية البيئة من بين ألاا

والتفوق على  القيام بأي نشاط صناعي. فالجانب الاقتصادي وحده لم يعد كافيا لضمان البقاء

ابل وجب الاهتمام باملجتمع والبيئة من أجل تفادي العديد من املعوقات. املنافسين،

إن الهدف ألاساس ي للمؤسسات الاقتصادية هو الاستمرار في ظل بيئة تتسم باشتداد املنافسة 

وكذا تفاديا لتحمل تكاليف  صورتهاسواء على املستوى املحلي أو الدولي. ولكي تحافظ هذه املؤسسات على 

إضافية متعلقة بمخالفتها للنصوص القانونية فإنها تلجأ إلى تطبيق العديد من تكنولوجيات إلانتاج 
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مما يجعل السوق مفتوحا  املؤسسة الصناعيةيعطي صورة خضراء عن  وهذا النمط من إلانتاج ألانظف.

أمامها خاصة وأن القيود البيئية أصبحت أكثر انتشارا وصرامة واملستهلك أكثر وعيا بالجانب البيئي، إذن 

ايمكن القول بأن إلانتاج ألانظف يعطي منتجات أقل إضرارا باإلنسان والبيئة وأكثر تنافسية.

بل هناك العديد من النصوص  ناالذي يفرضه القانوا ألامر ال يتعلق فقط بالجانب الردعي

القانونية التي تمنح املؤسسة امتيازات وتسهيالت نتيجة الحترامها ملبادئ حماية البيئة وتحملها للمسؤولية 

عن ألانشطة التي تزاولها. وملساعدة املؤسسة على هذا التوجه قامت الدولة بإنشاء العديد من املراكز 

إرساء إستراتيجية إلانتاج ألانظف من أهمها نجد املركز الوطني والهيئات الهادفة إلى حماية البيئة وا

لتكنولوجيات إلانتاج ألاكثر نقاء، والذي يعد همزة وصل بين تكنولوجيات إلانتاج ألانظف واملؤسسة 

االصناعية الجزائرية.

 تعد صناعة الحديد والصلب في الجزائر من الصناعات الهامة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني،

وهو عبارة عن شراكة  AQSكل من مصنع لتوجه نحو الاستثمار ألاجنبي مثل با ولدعمها قامت الدولة

اوترميم مصنع الحجار في ظل شراكة جزائرية إماراتية.  ،التركي توسياليجزائرية قطرية، مصنع 

إلانتاج ألانظف في تحسين  وتحليل الدور الذي تلعبه إستراتيجية بيان إلى الدراسة هدفت لقد

باعتبار الاهتمام بالبيئة فرصة من الفرص املتاحة في بيئة املؤسسة.  لهذه املصانعالقدرة التنافسية 

وتطرقت الدراسة إلى تحليل جوانب تبني إستراتيجية إلانتاج ألانظف من خالل تطبيق تكنولوجياته 

في تحسين القدرة التنافسية ملصانع الحديد والصلب  املختلفة وإبراز الدور الذي تلعبه هذه التكنولوجيات

ا.ر، وكل هذا من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامةفي الجزائ

 أوال: نتائج الدراسة النظرية

يعد مفهوم إلانتاج ألانظف من بين املفاهيم التي صاحبة ظهور مفهوم التنمية املستدامة، فهو يشجع  -1

على إنتاج منتجات وتقديم خدمات من خالل الاستخدام الكفء للموارد، وبطريقة تضمن حماية البيئة 

ومن أجل ضمان  وإلانسان باستمرار، إذن فهو يساهم في تحقيق ألابعاد الثالثة للتنمية املستدامة.

التطبيق الفعال لهذه إلاستراتيجية يجب أن يكون لدى املؤسسة نظام إدارة بيئية والذي يعد كقاعدة 

أساسية تقوم عليها هذه الاستراتيجية والتي بدورها تساهم في نجاح نظام إلادارة البيئية في املؤسسة 

 الصناعية.

إلانتاج ألانظف يعد أمرا حتميا خاصة في ظل توجه املجتمع  على الرغم من أن تطبيق إستراتيجية -2

الدولي نحو حماية البيئة، إال أن الواقع يظهر عكس ذلك، فالفكر إلاداري ال يزال يتجنب تطبيق هذه 
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إلاستراتيجية إال في حدود ما يفرضه القانون، وهذا راجع إلى الجهل باملزايا التي قد تنتج نتيجة تبني هذا 

 املفهوم.

إن الاعتقاد السائد بأن إلانتاج ألانظف باهظ الثمن يعد اعتقاد خاطئ و هو السبب وراء تجنب  -3

العديد من املؤسسات تبني هذا املفهوم.فعلى الرغم من أن تكلفته مرتفعة في بداية الاستثمار إلى أن ألامر 

نتيجة الكفاءة في  يختلف على املدى املتوسط والطويل، حيث تتمكن املؤسسة من تحقيق مكاسب مادية

استخدام املوارد والطاقة، كما تتجنب العديد من التكاليف الناتجة عن مخالفة شروط حماية إلانسان 

 والبيئة كتكاليف الجباية البيئية.

يمكن تجسيد إستراتيجية إلانتاج ألانظف من خالل تطبيق مجموعة من التكنولوجيات  تسمى  -4

تلخص في تدوير النفايات، تعديل املنتج، وتحسين إلادارة الداخلية، تكنولوجيات إلانتاج ألانظف، والتي ت

والتي قمنا بتقسيمها في الدراسة التطبيقية إلى خمسة عناصر أساسية من أجل تسهيل الدراسة، تتمثل 

في اختيار املواد ألاولية، استهالك الطاقة واملوارد، التكنولوجيات والعمليات إلادارية، تعديل املنتج، 

 فايات والانبعاثات.والن

إن القدرة التنافسية ملنظمات ألاعمال تعد أساس استمرارها في ظل املنافسة الشديدة، وهذه القدرة  -5

تعتمد على عدة أبعاد تشمل كال من التكلفة ألاقل، الجودة، املرونة، الوقت، والابتكار. وإذا ما أرادة 

ليها إتباع ألابعاد مع بعضها البعض من أجل املؤسسة الحفاظ على قدرتها التنافسية وتحسينها يجب ع

 جعل ميزتها أكثر تعقيدا وأصعب تقليدا.

إن التوجه البيئي بشكل عام وإتباع إستراتيجية إلانتاج ألانظف بشكل خاص، يعد من املزايا التي تزيد  -6

حسين من القدرة التنافسية للمؤسسة، فهي تساهم في رفع إلانتاجية وتخفيض التكاليف، إضافة إلى ت

ألاداء إلاداري والتسويقي، ولذلك فإن هذه إلاستراتيجية تعد نقطة قوة للمؤسسات في ظل بيئة تتسم 

 بالتوجه البيئي. 

 ثانيا: نتائج الدراسة امليدانية

سيتم في ما يلي التطرق إلى مختلف نتائج الدراسة امليدانية واملتعلقة بإستراتيجية  إلانتاج ألانظف 

رة التنافسية كمتغير تابع، ودور  هذه إلاستراتيجية في تحسين القدرة التنافسية في كمتغير مستقل، القد

ااملصانع محل الدراسة.

من خالل عرض وتحليل نتائج الاستمارة واستخدام أساليب التحليل إلاحصائي يتضح لنا بأن 

ضافة إلى أنها دعمت نتائج الدراسة قد أجابت إجابة وافية على إشكالية الدراسة وأسئلتها الفرعية، باإلا

صدق أغلب الفرضيات التي تربط بين إستراتيجية إلانتاج ألانظف والقدرة التنافسية للمؤسسة 
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وتتمثل أهم نتائج الدراسة امليدانية  من وجهة  الصناعية والعالقات بينها كما تجسد في نموذج الدراسة.

انظر أفراد العينة في املصانع محل الدراسة في ما يلي:

محل صانع املالتي تدخل في العملية إلانتاجية في  يتم مراعاة الجوانب البيئية عند اختيار املواد ألاولية -1

. حيث تكون هذه املواد صديقة للبيئة وقابلة إلعادة التدوير حتى ولو اضطرت إلى دفع مبالغ الدراسة

اإضافية من أجل ذلك، كما أن استخدامها يكون بكفاءة عالية.

حيث يتم استعمال املياه ألكثر من  ،يتميز بالرشد والعقالنية محل الدراسةصانع املالطاقة في  استهالك -2

امرة وضمن حلقة مغلقة، ويتم  استهالك الطاقة بكفاءة عالية وباستخدام تقنيات حديثة.

تساهم في الحفاظ على املوارد  املعتمدة في املصانع محل الدراسة التكنولوجيات والعمليات إلادارية -3

. فالتحكم فالتكنولوجيا والعمليات الصناعية وكذا القيام البيئية مما يضمن حماية البيئة وإلانسان

اببعض املمارسات إلادارية يساهم في تقليل الضرر البيئي قدر إلامكان.

املنتجات يأخذ في الاعتبار . فعند تصميم هذه تعد منتجات أنظفمحل الدراسة صانع املمنتجات بأن  -4

االحفاظ على املوارد الطبيعية وحمايتها من الاستنزاف وكذا إلابقاء على الجودة املطلوبة.

بطرق تضمن تقليل الضرر قدر  محل الدراسة املصانعالانبعاثات في  وا التعامل مع النفايات يتم -5

كما تستعمل عمليات الفرز والتدوير  إلامكان. حيث يتم الحد من الانبعاثات باستخدام تقنيات خاصة،

اداخل املصانع إضافة إلى خلق عوائد مالية نتيجة بيع جزء من هذه النفايات.

 باختيار املواد ألاولية الصديقة  يتم -6
ً
تطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظف في املصانع محل الدراسة بدأ

للبيئة، استهالك املياه والطاقة بعقالنية، التكنولوجيات والعمليات إلادارية التي تساهم في حماية البيئة، 

اثيرات السلبية على البيئة.تعديل املنتج ليكون أخضر، التعامل مع النفايات بشكل يضمن أقل التأ

يات إلانتاج ألانظف إال أنه ال توجد إستراتيجية واضحة تقوم على على الرغم من تطبيق تكنولوج -7

 أساس هذا املفهوم؛

خطط وسياسات  ووضع إستراتيجية إلانتاج ألانظف تبنيرغبة كبيرة في التوجه نحو  أبدى أفراد العينة -8

 ؛مان حماية البيئة وإلانسانواضحة في هذا املجال من أجل ض

اهتمام بالجانب البيئي لألنشطة الصناعية بشكل عام وبتكنولوجيات إلانتاج ألانظف بشكل يوجد  -9

ودورهما الفعال في نشر تطبيق هذه  وكذا املؤسس يإلاطار القانوني  وما ساهم في ذلك هواخاص، 

التكنولوجيات سواء من خالل التحفيزات املمنوحة ملن يختار دمج البعد البيئي ضمن نشاطاته، أو من 

اخالل ألاساليب الردعية التي تصد كل التجاوزات في حق البيئة وإلانسان.
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لجودة من خالل الاعتماد على تتحكم املصانع محل الدراسة في تكاليفها دون التأثير على مستوى ا -10

االتصميم والكفاءة في إلانتاج .

 ،القدرة على التأقلم مع التغيرات الحاصلة في بيئتهاواباملرونة العالية  محل الدراسةصانع املتتميز  -11
وذلك من خالل تحكمها في حجم إلانتاج وفقا للطلب، وتمكنها من تغيير تصميم منتجاتها حسب متطلبات 

االسوق، وما ساعدها على ذلك بساطة منتجاتها وسهولة استخدامها. 

اهتماما كبيرا ببعد الجودة  من خالل الاعتماد على التصميم املالئم   محل الدراسةصانع املتولي  -12

الرغبة الزبون والذي يصعب تقليده، ويتم تتويج هذه امليزة باإلنفاق على ألانشطة التسويقية. 

التسديد، كما أو مواعيد التسليم والاستالم سواء في  محل الدراسةصانع املعنصر الوقت احترام يتم  -13

 .لطرح منتجات جديدة في ألاسواق املالئماختيار الوقت بتقوم 

، إال أن عند إنتاج أو تطوير منتجات جديدة محل الدراسة وذلكصانع امليتم اعتماد الابتكار في  -14

ا.تشجيع املصانع لهذا البعد يبقى بسيطا

 القدرة التنافسية أهمية من إلانتاج ألانظف أهمية حسب العديد من املسؤولين في هذه املصانع فإن -15

 الخيارات من خيارا إلانتاج ألانظف اعتبر من فهناك من املسؤولين املالية، العوائد تحقيقكونه يساهم في 

تكنولوجيات إلانتاج ألانظف تحقق  وأن ،املحلية والدولية بيئتها في الاقتصادية املنظمة لنجاح الرشيدة

 الاجتماعية والبيئية ؛مكاسب اقتصادية معتبرة إلى جانب املكاسب 
 الربط مسائل احتلت فقد تطبيق إستراتيجية إلانتاج ألانظف حولا الدراسة عينة أفراد أراء تحليل بعد -16

الرغم من أن تكنولوجيات إلانتاج  فعلى،ضعيفة مكانة والقدرة التنافسية  إستراتيجية إلانتاج ألانظف بين

ألانظف تساهم في تخفيض التكاليف وحماية البيئة من التلوث إال أن دورها في تحسين القدرة التنافسية 

 للمصانع محل الدراسة يبقى بسيطا.
 مدى اتفاق نتائج الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة ثالثا:

راسات إلى مجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة وهي د التطرقا تملقد 

تتداخل وتتقارب مع دراستنا، ولهذا فإنه وبعد التوصل إلى مجموعة من النتائج التي استقيناها من نتائج 

 التحليل إلاحصائي ملحاور الاستمارة وتحليل السجالت والوثائق والاحصائيات الخاصة باملصانع، يتوجب

 علينا أن نقارن ونتعرف على مدى اتفاق أو اختالف نتائج دراستنا مع نتائج هذه الدراسة. 
 في املقدمة العامة باعتبارها دعامة أساسية في البحث العلمي تقديمنا للدراسات السابقةإن 

أغفلها  وبموجبها يسترشد الباحث في مجاالت علمية ومنهجية كثيرة ويقف على أهم الثغرات املعرفية التي

الباحثين السابقين وتساعد في بناء الخطة سواء في الجانب النظري أو التطبيقي وجمع واستغالل املراجع، 
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وهي النقطة املهمة وموضوع حديثنا أي معرفة مدى اتفاق أو اختالف نتائج الدراسة مع نتائج جميع 

االدراسات السابقة، وهذا ما سيتم  توضيحه في ما يلي:

 مساهمة املسؤولية  والتي جاءت بعنوان: 2014 محمد فالقدراستنا مع نتائج دراسة  بمقارنة نتائج"

دراسة ميدانية في املؤسسات  -الاجتماعية في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة في منظمات ألاعمال  

 ما يلي: نخلص إلى،  " 9000الاقتصادية الجزائرية الحاصلة على شهادة الايزو 

إن التوجه البيئي للمؤسسة الصناعية سواء كان من خالل إستراتيجية إلانتاج ألانظف أو املسؤولية  -

 الاجتماعية للمنظمات يعد أمرا ضروريا في ظل التطور امللحوظ للقوانين والتشريعات التي تنادي بذلك.

إن تفاقم املشكالت البيئية والتي صاحبها زيادة الوعي باملسائل البيئية، جعل توجه املؤسسة نحو   -

مراعاة إلانسان والبيئة أمرا حتميا وفرصة متاحة يجب اغتنامها قبل أن تتحول إلى تهديد في املستقبل. 

ي ظل سوق يتسم بالغير كما تتفق الدراستان في أن كالهما يستهدف تحسين املركز التنافس ي للمؤسسة ف

 ويهتم بالبعد البيئي للتنمية املستدامة.

، ويرجع ذلك إلى الاختالف في بعض محمد فالقتختلف بعض نتائج دراستنا مع بعض نتائج دراسة  -

املنطلقات ألاساسية وألاهداف التي تحاول كل دراسة تحقيقها لكون هذه الدراسة السابقة تركز على 

امليزة التنافسية بينما تستهدف دراستنا إستراتيجية إلانتاج ألانظف والقدرة املسؤولية الاجتماعية وا

 التنافسية.

  في الاستنتاج بأن املسيرين واملسؤولين في املؤسسة الاقتصادية  قطوش مريمتتفق دراستنا مع دراسة

الواقع ينص  الجزائرية ذوي رغبة في الاهتمام بالبعد البيئي إلى جانب الاقتصادي والاجتماعي، إال أن

على أنه أغلب التوجهات نحو تحقيق التنمية املستدامة كانت إلزامية، وأن الجانب الطوعي يعد 

 محدودا جدا إن لم نقل معدوما.

كل املنطلقات التي انطلقت منها أهداف  إلىيرجع ف أما أهم نقاط الاختالف بين الدراستين

التوجه نحو تحقيق أبعاد الاستدامة ملتمثل في ومتغيرات الدراسة التي تسعى للربط بينها وادراسة 

، على الرغم من التداخل والتشابك بين متغيرات الدراستين. كمدخل لتعزيز املؤسسات املستدامة

هذه من فدراستنا تركز على إستراتيجية إلانتاج ألانظف والقدرة التنافسية وهما متغيران جزئيان 

 .الدراسة كونها تدرس العديد من املتغيرات

 الدراسة اقتراحاتو   توصيات رابعا:

ابناءا على ما جاء في املفاهيم النظرية والعملية للدراسة، فقد اقترحنا التوصيات التالية:
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بصورة واضحة  يتعين على املؤسسة الصناعية الجزائرية إدراج البعد البيئي ضمن إستراتيجيتها -1

، وذلك من أجل وفعلية، وجعل هذا البعد من بين أهم أولوياتها إلى جانب البعد الاقتصادي والاجتماعي

ا؛الوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة

بمفهوم إلانتاج ألانظف بتكنولوجياته املختلفة، الصناعية ضرورة زيادة وعي صناع القرار في املؤسسات  -2

، وذلك من خالل عقد مؤتمرات وورش لف املكاسب التي قد تتحقق نتيجة تبنيهوتسليط الضوء على مخت

ا؛عمل من طرف املؤسسات والجهات الحكومية

هيكلة إدارة متخصصة باإلنتاج ألانظف داخل املؤسسة الصناعية، تتولى مهام التخطيط  ضرورة -3

والتنفيذ لتكنولوجيات إلانتاج ألانظف بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة كاملركز الوطني لتكنولوجيات 

اإلانتاج ألانظف؛

ج ألانظف بشكل خاص، ألن ضرورة الاستثمار في التكنولوجيات البيئية بشكل عام وتكنولوجيات إلانتا -4

ذلك يساهم في خفض التكاليف بنسب معتبرة على املدى املتوسط والطويل، كما أنه يحسن صورة 

ااملؤسسة أمام ألاطراف ذات املصلحة؛

الاستفادة من خبرات مؤسسات في دول أخرى في مجال تطبيق إستراتيجية إلانتاج ألانظف لقطاع  -5

ا بأداء املؤسسة الصناعية الجزائرية، ومعرفة أهم العناصر التي يجب الصناعة، من خالل مقارنة أدائه

التركيز عليها لخلق منتجات أنظف، مع تحديد الخلل الذي يحول دون تعميم هذا املفهوم في املؤسسة 

االصناعية الجزائرية؛

من مصادر  توعية متخذو القرار في املؤسسات الصناعية بأن إستراتيجية إلانتاج ألانظف تعد مصدرا -6

اكسب ميزة تنافسية، ويعطي املؤسسة تفوقا أمام منافسيها، ويحسن صورتها  في البيئة التي تنشط فيها؛

ضرورة الصرامة في تطبيق  القوانين املتعلقة بالجانب البيئي، باعتبارها أداة فعالة في توجيه  -7

ااملؤسسات نحو تطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظف؛

جوائز وطنية تمنح للمؤسسات التي تحقق مكاسب مالية، اجتماعية، وبيئية عند تطبيقها  اقتراح  -8

التكنولوجيات إلانتاج ألانظف؛

تكثيف نشاط املركز الوطني لتكنولوجيات إلانتاج النظيف في ما يخص نشر مفهوم إلانتاج ألانظف،  -9

فهوم، ويكون بعنوان "دليل تطبيق ووضع دليل يرشد مصانع الحديد والصلب إلى كيفية تطبيق هذا امل

اإلانتاج ألانظف في صناعة الحديد والصلب"؛ 
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على الرغم من أن السوق الوطنية تتميز بعرض محدود ملنتجات الحديد والصلب، إال أن الاستثمارات  -10

اقة املبرمجة في هذا القطاع قادرة على جعل املنافسة أشد، لذا وجب على املصانع الحالية أن تكون السب

االغتنام فرصة إنتاج منتجات صديقة للبيئة، بما يصاحبها من مزايا؛

في ظل سعي الدولة إلى اختراق السوق العاملية في منتجات الحديد والصلب، وجب على املصانع إنتاج  -11

امنتجات نظيفة قادرة على التنافس في سوق خارجية تولي اهتمام بالجوانب البيئية للمنتج.

تجدر إلاشارة إلى أن تطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظف في املؤسسة الصناعية لم يعد أمرا اختياريا  -12

بل أصبح من الضروري إعادة النظر في أنماط إلانتاج التقليدية املستعملة في املؤسسة الجزائرية والتي 

وإلانسان، بل وجب تبني  تسعى إلى خلق منتجات بهدف تحقيق الربح حتى ولو كان ذلك على حساب البيئة

ا.إستراتيجية إلانتاج ألانظف بتكنولوجياتها املختلفة من أجل الحد من الضرر عند املصدر

الوعي بضرورة مجارات التغيرات الحاصلة في البيئة الداخلية والخارجية للمنظمات على حد سواء  إن -13

تعد فرصة في الوقت الحالي يجب اغتنامها والتي تنادي بحتمية التوجه نحو تكنولوجيات إلانتاج ألانظف، 

التوجه نحو الاستثمار في تكنولوجيات إلانتاج ألانظف من  وجبقبل أن تصبح تهديدا في املستقبل، لذا 

خالل استعمال تكنولوجيات صديقة للبيئة تضمن حماية املوارد من الاستنزاف وتحمي املحيط من 

رد والطاقة بكفاءة عالية من خالل الحفاظ على املورد التلوث بـأشكاله املختلفة، واستخدام املوا

اواستخدامها برشد وعقالنية، وهذا بغرض تقديم منتجات مصممة لتكون أنظف وأقل تلويثا للبيئة. 

 : آفاق الدراسة خامسا

في ضوء نتائج هذه الدراسة توص ي الطالبة بالقيام بالدراسات التالية ملا فيها من فائدة لدعم 

ا :إستراتيجية إلانتاج ألانظف في املؤسسات الصناعيةتطبيق 

ادعم تنافسية املنتجات الخضراء؛في الثقافة البيئية دور  -

ادور التصميم البيئي في تحسين ألاداء البيئي ملنظمات ألاعمال؛  -

ادور الدولة في دعم تطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظف؛  -

اخضر؛التسويق ألاخضر كأداة لدعم املنتج ألاا -

اتقييم دور املركز الوطني في نشر التكنولوجيات البيئية. -



 

 
  

 قائمة المراجع
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، الطبعة ألاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، القانون إلاداري البيئيإسماعيل نجم الدين زنكة،  -

2018. 

، الطبعة ألاولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، SPSSتحليل البرنامج إلاحصائيإيهاب عبد السالم محمود،  -

 .2013عمان، 

، ترجمة: صليب بطرس، الدار الدولية للنشر إلادارة للمستقبل: التسعينات وما بعدهابيتر دروكر،  -

 .1994والتوزيع، القاهرة، 

 الثقافية، لالستثمارات الدولية الدار  ألاولى، الطبعة ، املستدامة التنمية مبادئ موسشيت، دوغالس -

 .2000 القاهرة،

 العربي املكتب القاهرة، القصاص، محمد تقديم ألانظف، إلانتاج نحو  البيئة إدارة طاحون، زكريا -

 .2005 والبيئة، للبحوث

 أنجلو  مكتبة الرابعة، الطبعة ،-والخدمات الصناعة في -والعملیات إلانتاج إدارة مصطفى، سید حمد -

 .1999 القاھرة، املصریة،

 .1983 الرياض املريخ، دار  الجغرافيا، علم إلى املدخل محمدين، محمود محمد الفرا، عثمان طه -

 .2004 عمان، والتوزيع، للنشر  الوراق مؤسسة املحاسبة، نظرية جربوع، محمد يوسف -

، الطبعة ألاولى، مجموعة النيل العربية، مصر، املزايا التنافسيةصناعة محسن أحمد الخضيري،  -

2004. 

 النشر. تاريخ بدون  مصر، الجامعية، إلاسكندرية، الدار ،والعمليات إلانتاج إدارة ماض ي، توفيق محمد -

   1994 الجزائر، الجامعية، ديوان املطبوعات ،التكنولوجي إلابداع وتسيير اقتصاد ،أوكيل سعيد محمد -

 ألاولى، الطبعة ،منها الحماية ووسائل البيئة لتلوث واملالية الاقتصادية آلاثار الشيخ، صالح محمد -

 .2002 مصر، 

 2003مصر،  للطباعة، أمين دار ،البيئة حماية ، اقتصادالبديع عبد محمد -
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الطبعة ألاولى، مصر ، إدارة وحماية البيئة،مركز تطوير ألاداء والتنميةمحمد عبد الغني حسن هالل،  -

 .2005الجديدة، 

 .2002دار وائل للنشر، عمان، والبيئة،  الجودة إدارة أنظمةالعزاوي،  الوهاب عبد محمد -

، املنظمة العربية للتنمية إلادارية، مصر، إلادارة البيئية املبادئ واملمارساتنادية حمدي صالح،  -

2003. 

، دار الجامعة الجديدة إلادارة الاستراتيجية تكوين وتنفيذ إستراتيجيات التنافسنبيل محمد مرس ي،  -

 .2003للنشر، إلاسكندرية، 

 .1998، مركز إلاسكندرية للكتاب، امليزة التنافسية في مجال ألاعمالنبيل مرس ي خليل،  -

، دار الوراق لرجال ألاعمالاملسؤولية الاجتماعية وألاخالقية  -البعد ألاخضر لألعمالنجم عبود نجم،  -

 .2008للنشر والتوزيع، ألاردن 

، الطبعة ألاولى، دار الوراق للنشر املسؤولية البيئية ملنظمات ألاعمال الحديثةنجم عبود نجم،  -

 .2012والتوزيع، ألاردن، 

ية، ، الطبعة ألاولى، مكتبة الوفاء القانونحماية البيئة في ظل التشريع الجزائري سايح تركية،  -

 .2014إلاسكندرية، 

 .2002، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، نظم املعلومات إلاداريةسليم الحسينية،  -

، الدار الجامعية، إلاسكندرية، مصر، إدارة إلانتاج والعمليات مدخل النظمسونيا محمد البكري،  -

2001. 

وتطبيقاتها في  ISO 14000نظام إلادارة البيئية واملواصفات القياسية عادل عبد الرشيد عبد الرزاق، -

 .2004، دار الفجر، القاهرة، الوطن العربي

دار  القانون إلاداري: دراسة مقارنة ألسس ومبادئ القانون إلاداري وتطبيقاتها،عبد الغني بسيوني،  -

 .1991منشأة املعارف للنشر، إلاسكندرية، 

 . 2002، دار النهضة العربية، القاهرة، ، النمو الاقتصادي و التوازن البيئي عبد هللا الصعيدي -

، رسالة ماجستير غير منشورة، ترشيد النظام الجبائي في مجال الوعاء والتحصيلعجالن العياش ي،  -

 .2005جامعة الجزائر، 

 املفتوحة، الجامعةألاول،  ، الجزءألاساسية املبادئ– التكاليف محاسبة السمراني، هاشم عدنان -

 . 1998طرابلس،

 .2000، دار ألامل، الجزائر، البيئة في مواجهة التلوثفتحي دردار،  -
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منشورات الحلبي الحقوقية،  النظام القانوني الدولي لحماية البيئة،صالح عبد الرحمن عبد الحديثي،  -

 .2010، 1لبنان، ط

 . 2000رية للكتاب، إلاسكندرية، ، مركز إلاسكندإقتصاديات ألاعمالصالح الشنواني،  -

، الطبعة ألاولى، دار الفكر العربي، القاهرة، التوازن البيئي وتحديث الصناعةصالح محمود الحجار،  -

2003. 

، الطبعة ألاولى، دار نظام إلادارة البيئية والتكنولوجيةصالح محمود الحجار، داليا عبد الحميد صقر،  -

 . 2006الفكر العربي، القاهرة ، 

 .2001 ،دمشق، الرضا دار ، 14000 وإلايزو  البيئية إلادارة نظمالصرن،  حسن رعد -

 .2004، الدار الجامعية، إلاسكندرية، اقتصاديات املوارد والبيئةوآخرون، رمضان محمد مقلد   -

الخزامي، دار ، ترجمة عبد الحكم إلادارة إلاستراتيجية: بناء امليزة التنافسية.بتس، ديفد. لي،  روبرت.أ -

 .2008الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 

   .2009دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ألاردن،  التسويق ألاخضر،ثامر البكري، أحمد نزار النوري،  -

إثراء للنشر تطبيقات، حاالت دراسية، دراسات سابقة،  إستراتيجيات التسويق ألاخضر ثامر البكري،  -

 .2012عمان، والتوزيع، 

 .2001، الطبعة ألاولى، دار وائل للنشر، ألاردن،التسويق واملسؤولية الاجتماعيةثامر البكري،  -

 زهران دار ، الصناعي التنظيم أساسيات النعيمي، محمد جمال الطويل، أحمد أكرم الرحيم، عبد خالد -

 .1997عمان، والتوزيع، للنشر

، الدار الجامعية والتنمية املستدامة، في ظل العوملة املعاصرةإدارة البيئة خالد مصطفى قاسم،  -

 .2007إلاسكندرية، مصر 

تكنولوجيا املعلومات في منظمات ألاعمال: غسان قاسم داود الالمي، أميرة شكر ولي البياتي،  -

 .2010مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن،  الاستخدامات والتطبيقات،

التنمية املستدامة: فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات  مد، ماجده محمد أبوزنط،غنيم عثمان مح -

 .2007، الطبعة ألاولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان قياسها

 املداخالت واملقاالت العلميةثانيا: 

 املداخالت: -1

مركز جيل البحث العلمي، ، ملتقى آليات حماية البيئة، إلاطار املفاهيمي لحماية البيئةإنتصار بلخير،  -

 .2017الجزائر العاصمة،  ديسمبر 
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، امللتقى الدولي املتعلق التنمية املستدامة مقاربة إقتصادية في إلاشكالية واملفاهيمبوعشة مبارك،  - 

 .2008سطيف،جامعة  ،بالتنمية املستدامة والكفاءة إلاستخدامية للموارد املتاحة

تنافسية الجزائر ضمن مقتضيات التنافسية الدولية كمؤشر لألداء املتميز، كمال رزق، قاس ي ياسين،  -

املؤتمر العلمي الدولي حول ألاداء املتميز للمنظمات والحكومات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، مارس 

2005. 

 الاقتصادیة، املؤسسة في التنافسية امليزة نجاح وعوامل محددات هجيرة،  الشیخ صوریة، معموري -

 املحروقات قطاع خارج الصناعیة للمؤسسات التنافسیة والاستراتيجياتاملنافسة  حول  الرابع الدولي مللتقىا

 2009نوفمبر  الشلف، جامعة ،العربية الدول  في

إلادارة البيئية للمنشآت الصناعية كمدخل حديث نجوى عبد الصمد، طالل محمد مفض ي بطاينة،  -

 .2005الدولي حول ألاداء املتميز للمنظمات والحكومات، جامعة ورقلة،  ، املؤتمر العلميللتميز التنافس ي

 الخامس العربي املؤتمر عمل أوراق ،املستدامة التنمية على الدولية التجارة تأثير ساملان، سالم سالمة -

 .2006تونس، البيئية، لإلدارة

، امللتقى الدولي التنمية املستدامةالبعد البيئي الستراتيجية سنوس ي زوليخة، بوزيان الرحماني هاجر،  -

 .2008للموارد املتاحة، جامعة سطيف  الاستخداميةاملتعلق بالتنمية املستدامة والكفاءة 

متى يصبح الاقتصاد الجزائري تنافسيا؟ دراسة في تحسين القدرة في ظل اتفاق عالء بن ثابت،  -

على الاقتصاد الجزائري وعلى منظومة ، ملتقى دولي حول آثار انعكاسات اتفاق الشراكة الشراكة

 .2006املؤسسات الصغيرة واملتوسطة،  جامعة فرحات عباس، سطيف، 

، امللتقى الدولي املتعلق بالتنمية املستدامة والكفاءة إشكالية التنمية املستدامة وأبعادها عماري عمار، -

 .2008للموارد املتاحة، جامعة سطيف  الاستخدامية

 الجباية البيئية كأداة لتحقيق التنمية املستدامة في الجزائر،سعودي محمد، صديقي مسعود، م -

امللتقى الدولي املتعلق بالتنمية املستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد املتاحة، جامعة فرحات عباس، 

 .2008سطيف، 

 العلمية: املقاالتاملنشورات و  -2

، الكويت -املجلس الوطني للثقافة والفنون وآلاداب  التلوث مشكلة العصر، أحمد مدحت إسالم، -

 .1990،  152العدد 

، مجلة اقتصاديات شمال دراسة الجدوى البيئية للمشاريع الاستثماريةأسرير منور، بن حاج جياللي،  - 

 .2009السداس ي الثاني العدد السابع،  جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، أفريقيا،
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 دراسة الاقتصادية التنافسية للمؤسسة القدرة لتعزيز هام كأسلوب التكاليف تدنيةإبراهيم،  براهمية -

وإلانسانية، جامعة  للدراسات الاجتماعية ألاكاديميةمجلة ، بالشلف ومشتقاته إلاسمنت مؤسسة حالة

  .2011حسيبة بن بوعلي، الشلف 

 .2010للتخطيط، العدد ، سلسلة جسر التنمية، املعهد العربي اقتصاديات البيئةالحاج، حسن  -

،مجلة تعزيز تنافسية املؤسسة من خالل تحقيق النجاح إلاستراتيجيالطيب داودي، مراد محجوب،  -

 . 2011،نوفمبر  05العلوم إلانسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، العدد 

 

 .2003، 24، مجلة جسر التنمية، العدد القدرة التنافسية وقياسهامحمد عدنان وديع،  -

، مجلة التواصل، جامعة باجي مختار عنابة، التنمية املستدامة وتحدياتھا في الجزائرمراد ناصر ،  -

 .2010، جوان 26العدد

، مجلة السياسة الدولية، النظيفة، ألابعاد الاقتصادية والبيئية التكنولوجيامصطفي عيد إبراهيم،  -

 . 2010يناير،  178مؤسسة ألاهرام، العدد 

أثر عمليات إدارة املعرفة في إقامة متطلبات إدارة سلطان حكمت رشيد، عبد العالي نشوان محمد،  -

 .2007، العراق، 5، العدد3، مجلة تكريت للعلوم إلادارية والاقتصادية، املجلدالجودة الشاملة للبيئة

، اململكة 7ي، العددمجلة الخفج تكنولوجيا إلانتاج ألانظف، تصور تنموي صديق للبيئة،عماد سعد،  -

 .2005العربية السعودية، 

، الجودة البيئية الشاملة وأثرها في ممارسات تكنولوجيا إلانتاج ألانظف إدارةعمر علي إسماعيل،  -

دراسة استطالعية  آلراء عينة من العاملين في الشركة العامة لصناعة ألادوية واملستلزمات الطبية في 

 .2014، 32، املجلد 115العدد ، مجلة تنمية الرافدين،نينوى 

، مجلة الباحث، أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خالل الجباية البيئيةفارس مسدور،  -

 .2010، 07جامعة ورقلة، العدد 

تشخيص واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املستشفيات ألاردنية، فالح عبد القادر الحوري،  -

 .2007، ألاردن01، العدد12مجلد  مجلة البصائر، ،لخاصةا من مستشفياتدراسة ميدانية على عينة 

إلانتاج ألانظف كإستراتيجية لدعم نظم إلادارة البيئية لتحقيق التنمية فريدة كافي، علي طالم،  -

للبحوث والدراسات، املركز الجامعي ميلة،  مجلة ميالف املستدامة، دراسة حالة مؤسسة فرتيال بعنابة،

 2017، جوان 5العدد 
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- املجلس الوطني للثقافة والفنون وآلاداب البيئة ومشكالتها،  رشيد الحمد، محد سعيد صباريني، -

 .1979، 22، العددالكويت

 

 

 تقاريرالو  دراساتثالثا: ال

، مركز الاستثمارات للمنظمات العربيةالتغيير كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية أحمد سيد مصطفى،  -

 .2001والتطوير إلاداري، القاهرة، 

، وقائع ووثائق ألاسبوع ألاردني الخامس، الجمعية العلمية امللكية، تطوير القدرة التنافسية في ألاردن -

 .1997عمان ألاردن،

للتنافسية، برنامج ألامم ، املرصد الوطني 2007التقرير الوطني ألاول لتنافسية الاقتصاد السوري  - 

 .2008املتحدة إلانمائي وهيئة التخطيط الدولية، 

برنامج ألامم املتحدة إلانمائي وهيئة التنافسية في الفكر الاقتصادي، املرصد الوطني للتنافسية،  -

 .2011التخطيط الدولية،

برنامج ألامم  طبيقات،املبادرات البيئية التطوعية من أجل تنمية صناعية مستدامة: املفاهيم والت -

  .2007املتحدة للبيئة، قسم التعاون إلاقليمي، املكتب إلاقليمي لغرب آسيا، املنامة البحرين 

، مادة تدريبية، املركز الوطني للسياسات الزراعية، الاقتصاد البيئي والتنمية املستدامةرومانو،  دوناتو -

 .2003دمشق، 

، جامعة الدلتا للعلوم البيئة والتحديات التكنولوجيةمحمد صالح رجائي، نجوى علي سعيد الهمشري،  -

 والتكنولوجيا، كلية الهندسة.

 ،10 العدد العامة، إلادارة واستشارات دراسات مركز ،البيئية التشريعات الجندي، العزيز عبد محمد -

 .2000القاهرة  جامعة

، ورقة عمل مقدمة في إلاجتماع الخامس التكنولوجيا النظيفة وتداعياتها على البيئةممدوح الحريري،  -

للجنة التنسيق بمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية، مركز إلاختبارات وألابحاث الصناعية، دمشق 

2003 . 

 .2002لكويت، ، املعهد العربي للتخطيط، ام للتنافسية: حالة مصرعدور الحكومة الدانوير طارق،  -

، مركز دراسات الوحدة العربية، دراسات في التنمية العربية واقع وآفاقسليمان الرياش ي وآخرون،  -

 .1999بيروت 
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ندوة تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة وفقا ملعايير ألاداء عطية صالح سلطان،  -

ورشة عمل حول أساليب إدارة التكلفة لترشيد القرارات إلادارة، املنظمة العربية للتنمية  إلاستراتيجي،

 .2007إلادارية، القاهرة، مصر، 

، سلسلة جسر التنمية، املعهد العربي للتخطيط، القدرة التنافسية وقياسهاعيس ى محمد الغزالي،  -

 .2013الكويت، ديسمبر 

 .ةالجامعي واملذكرات الرسائلرابعا: 

 الدكتوراه: -1

أثر إلادارة البيئية على كفاءة املشاريع الصناعية، دراسة حالة مؤسسة إلاسمنت إبراهيمي شراف،  -

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير، جامعة محمد خيضر ومشتقاته بالشلف، 

 .2016/2017بسكرة،

أطروحة امليزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية بين مواردها الخاصة وبيئتها الخارجية، أحمد باللي،  -

 . 2005/2006دكتوراه، جامعة الجزائر، لنيل شهادة ال

، رسالة لنيل شهادة الوسائل القانونية وإلادارية لحماية البيئة في الجزائربن أحمد عبد املنعم،  - 

 2008/2009الجزائر،  الدكتوراه في القانون العام، جامعة

، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو آلاليات القانونية لحماية البيئة في الجزائروناس يحي،  -

 .2006/2007بكر بلقايد، تلمسان الجزائر، 

دراسة  -أثر نظام املعلومات الاستراتيجية في متطلبات التصنيع ألاخضرعادل ذاكر نعمة هللا،  -

 .2007أطروحة دكتوراه، جامعة املوصل مختارة في املوصل،ملنظمات 

التحكم في ألاداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات عبد الرحمن العايب، " -

 .2010/2011" رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف، التنمية املستدامة

الكفاءة إلانتاجية كأداة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الجزائرية، حالة شركة الرابطي هناء،  -

 .2015/2016، أطروحة دكتوراه علوم، جامعة باجي مختار عنابة، الخزف الصحي، امليلية

 املاجستير: -2

 جامعة ،غير منشورة ماجيستر  ،مذكرةاملعاصرة املؤسسة في التميز قمة املعرفة، إدارة ،عقيلة أقنيني -

 . 2007جوان البليدة، ،دحلب سعد

، غير منشورة ، مذكرة ماجستير قانون املنشآت املصنفة لحماية البيئة في الجزائربن خالد السعدي،  -

 .2010كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمة المراجع

246 
 

، مذكرة وعالقتها بالتنمية املستدامةإشكالية تطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حجاوي أحمد،  -

 .2010/2011ماجستير  غير منشورة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 غير   ماجستير مذكرة ،واملتوسطة الصغيرة املؤسسات في الاستراتيجي التسيير واقع باالطرش، حورية -

 .2007 ورقلة،  جامعة منشورة،

البيئية والاجتماعية مدخل ملساهمة املؤسسة في تحقيق التنمية  املسؤوليةالطاهر خامرة،  -

 .2007/ 2006مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، املستدامة، 

، مذكرة ماجستير غير السياسة البيئية ودورها في تحقيق التنمية املستدامةعبد الحرتس ي حميد،  -

 .2005منشورة، جامعة الشلف 

معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية وتعليم فلسطينية  واقععناية محمد خضير،  -

كلية الدراسات  ، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة نجاح الوطنية،من وجهة نظر العاملين فيها

 .2007فلسطين،  العليا،

التنافسية للشركات وفقا ملعايير ألاداء إلادارة إلاستراتيجية لتحسين القدرة فيصل القحطاني،  -

 .2010رسالة ماجستير ، الجامعة الدولية البريطانية،  إلاستراتيجي وإدارة الجودة الشاملة،

 ألابعاد التسويقية للمسؤولية البيئية وانعكاساتها على تنافسية املؤسسة الصناعية،خالد أعراب،  -

مذكرة ماجستير غير منشورة، تخصص تسويق، جامعة  مؤسسة إسمنت متيجة بمفتاح، –دراسة حالة 

 .  2014/2015أمحمد بوقرة بومرداس 

مذكرة ماجستير غير  ،مجال تدخل الهيئات الالمركزية في حماية البيئة في الجزائرخنتاش عبد الحق،  -

 .2010/2011منشورة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 مذكرات أخرى: -3

 إجازة لنيل التخرج مذكرة الجزائري، التشريع ظل في البيئة لحماية القانوني النظام سفيان، قري  بن -

 .2004/2005 الجزائر، للقضاء، العليا املدرسة للقضاء، العليا املدرسة

آليات حماية البيئة ودورها في تحقيق التنمية املستدامة في طواهري سامية، قاسمي فضيلة،  -

 .2015/2016مذكرة لنيل شهادة املاستر، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية،  الجزائر،

، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات الوسائل القانونية لحماية البيئة في الجزائركرومي نور الدين،  -

 .2015/2016ماستر أكاديمي، جامعة الطاهر موالي، سعيدة، 

 الجزائرية الجريدة الرسميةخامسا: 

 .1985فيفري  17، املؤرخ في املتعلق بحماية الصحة وترقيتها، 05 -85قانون رقم ال -
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 . 2001جويلية  04، املؤرخ في املتضمن لقانون املناجم 10 -01القانون رقم  -

 .2001ديسمبر  12، املؤرخ في بتسيير النفايات ومراقبتها وتسييرها وإزالتها املتعلق 19 -01رقم  القانون  -

 2002فيفري  05، املؤرخ في املتعلق بحماية الساحل وتثمينه 02-02القانون رقم  -

جويلية  19املؤرخ في املؤرخ في  املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، 10 -03 رقم القانون   -

2003. 

طار التنمية املستدامة، املتعلق بالوقاية من ألاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إ 20-04 رقم القانون  -

 .2004ديسمبر  29املؤرخ في 

 .2005سبتمبر  4، املؤرخ في املتعلق باملياه 12-05القانون رقم  -

 .1963مارس  04، املؤرخ في املتعلق بحماية السواحل 73-63املرسوم رقم  -

 .1963جوان  24،  املؤرخة في املتعلق بإنشاء لجنة املياه 38-67املرسوم رقم  -

 جوان 14املؤرخ في  املتعلق بتنظيم النفايات الصناعية السائلة 160-93املرسوم التنفيذي رقم  -

1993. 

املؤرخ  املتضمن إلنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها، 175-02املرسوم التنفيذي رقم  -

 .2002ماي  20في 

، املؤرخ في النفايات الخاصة الخطرةاملحدد لكيفيات نقل ، 409-04املرسوم التنفيذي رقم  -  

 .2004ديسمبر 14

الذي يضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة لحماية البيئة،  198-06املرسوم التنفيذي رقم  -

 .2006ماي  31املؤرخ في 

الخاص بضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة لحماية ، 198 -06املرسوم التنفيذي رقم  -

 .2006جوان  04املؤرخ في  البيئة،

يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات املصادقة على دراسة ، والذي 145 -07املرسوم التنفيذي رقم  -

 .2007ماي 09، املؤرخ في التأثير وموجز التأثير على البيئة

- مراجع باللغات ألاجنبية 

- Akki Alouani Aoumeur, le Système d'Information Comptable et la Compétitivité de 

l'Entreprise, séminaire international sur la compétitivité des entreprises économiques et 

mutations de l'environnement, département de gestion, Université Mohamed Khider, Biskra, 

29-30/10/2002. 
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 الاستبيان بعد التحكيم: (01)امللحق رقم 

 
 -سطيف –جامعة فرحات عباس 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 التسييرقسم علوم 

 تخصص: إدارة األعمال والتنمية المستدامة
 
 

 سيدي الكريم، سيدتي الفاضلة..............تحية طيبة وبعد 

الدراسة الموسومة بـعنوان"دور ب الخاص ستبياناال هذا أضع بين أيديكم
، دراسة إستراتيجية اإلنتاج األنظف في تحسين القدرة التنافسية في المؤسسة الصناعية

ضمن متطلبات نيل درجة والتي تدخل  ميدانية لبعض مصانع الحديد والصلب في الجزائر"
، بهدف استطالع أرائكم حول إستراتيجية اإلنتاج األنظف في التسييرالدكتوراه في علوم 

 . تحسين القدرة التنافسية بمؤسستكم

( في المكان الذي ✔اإلجابة على فقراته جميعا بوضع العالمة ) منكما تراجي
اآلراء التي ستدلون بها ستبقى سرية وال تستخدم إال ، ونود إعالمكم بأن رأيكميعكس 

  .فقطألغراض البحث العلمي 

فائق  شاكرين إياكم على حسن تعاونكم معنا خدمة للبحث العلمي متقبلين منا
 التقدير واالحترام
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 ةـــــــــــــــابـــــــــاإلج ةــــــــئـــــــالف يرـــــــــــــتغـــــــــــالم

  عاما 30إلى أقل من  19من  رـــــــــــــمـــــــــــالع
  عاما 40إلى أقل من  30من 
  عاما 50إلى أقل من  40من 
  عاما فما فوق 50

وى ــــــــــالمست
 لميـــــــــــــالع

  دون الجامعة 
  جامعي
  عليا دراسات

وات ــــــــنـــــــــــس
 رةــــــبـــــــالخ

  أعوام 5أقل من 
  أعوام 10إلى أقل من  5من 
  عاما 15إلى أقل من  10من 
  عاما فما فوق 15

 المحور األول: البيانات الشخصية
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 األولــــــــــــــيـــــــــــــــةأوال: الــــــــــمــــــــواد 
رقم 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما متغيرات البحث العبارة

تحرص إدارة المؤسسة على شراء مواد أولية من  01
 مصادر تؤمن بضرورة حماية البيئة

     

يتم استبدال  المواد الخطيرة  بتلك األقل خطورة  02
 قدر اإلمكان

     

إدارة المؤسسة المواد األولية القابلة إلعادة تختار  03
 االستخدام أو التدوير

     

عند اختيار المواد األولية يتم مراعاة درجة تأثيراتها  04
 المختلفة على البيئة

     

إدارة المؤسسة على استعداد لدفع مبالغ إضافية  05
بنسب معينة من أجل الحصول على مواد أولية 

 بالبيئة وذات جودة مالئمةأقل إضرارا 

     

يتم استخدام المواد بكفاءة عالية بغرض الحد من  06
 التبذير، وبالتالي تخفيض التكاليف

     

يتم إتباع أساليب إدارة المخزون المناسبة لكل مادة  07
 أولية حسب طبيعتها 

     

 ياهــــــــــمــــــــــــة والـــــــــــاقــــــــــــــالك الطـــــــــــهــــــــــــتــــــثانيا: اس
رقم 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما متغيرات البحث العبارة
      تعتمد المؤسسة على مصادر طاقة أقل تلويثا للبيئة  08
     تحكم المؤسسة  إغالق منافذ الحرارة  لضمان عدم  09

 اإلنتاج األنظف إستراتيجية: المحور الثاني
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 ةــــــــــــيات اإلداريــــــــــــملــــــــــات  والعــــــــــولوجيـــــــــكنــــــــتـــــثالثا: ال
رقم 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما متغيرات البحث العبارة
 المؤسسةعند شراء المعدات واآلالت تقوم إدارة  20

 باختيار المصادر التي تهتم بالتدوير وأهميته 
     

تكنولوجيا أقل  المؤسسة على استخدامتعتمد  21
 استهالكا للمواد األولية

     

تكنولوجيا أقل تعتمد المؤسسة على استخدام  22
 استهالكا للطاقة

     

تكنولوجيا أقل تعتمد المؤسسة على استخدام  23
 استهالكا للمياه

     

 ضياعها ) كأبواب األفران( 
      يتم إتباع تقنية العزل الحراري لتجنب تشتت الحرارة 10
تختار المؤسسة المواد األولية التي تحتاج إلى  11

 طاقة أقل من أجل التفاعل
     

تختار المؤسسة مصادر الطاقة التي يكون فيها  12
 محتوى الكبريت أقل، كالغاز الطبيعي 

     

تعتمد المؤسسة على معدات وتقنيات حديثة من  13
 أجل توفير الطاقة 

     

تسعى المؤسسة إلى استخدام الطاقة المتجددة على  14
 المدى المتوسط والطويل

     

مصادر المياه المستعملة في المؤسسة غير قابلة  15
 للنضوب

     

تستعمل المياه ألكثر من مرة خالل العملية  16
 المؤسسة اإلنتاجية في

     

      تستخدم المياه في المؤسسة ضمن حلقة مغلقة 17
تستخدم المؤسسة األساليب الجافة إلزالة الغبار  18

 في المصنع حيث ما يكون ذلك ممكنا
     

تستخدم المؤسسة طرق آمنة للتخلص من المياه  19
 المستعملة حيث ال تضر باإلنسان والبيئة
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في  ترتيب وتصميم أماكن المعدات واآلالت 24
 النفاياتالحد من التقليل و  تساهم فيالمؤسسة 

     

يتم اعتماد تكنولوجيات متطورة لرصد مصادر  25
 االنبعاثات والتسريبات أثناء العملية اإلنتاجية

     

دورية الصيانة تحرص إدارة المؤسسة على ال 26
  والحوادث لتفادي التسربات

     

يتم السيطرة على األجهزة والمعدات ذات التلوث  27
 من أجل التقليل من الملوثاتالعالي 

     

التحكم في العمليات  تعتمد المؤسسة على 28
 في استهالك الموارد  الكفاءةالصناعية لضمان 

     

على ترتيب وتنظيم أماكن  تحافظ إدارة المؤسسة 29
العمل بالشكل الذي يضمن السير الحسن 

 والمستمر للعمل

     

جــــــــــــتــــــــــنـــــــــمـــــــــــل الـــــــديـــــــعـــــــــرابعا: ت  

رقم 
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما متغيرات البحث العبارة

عند تصميم منتجات المؤسسة يتم مراعاة  30
 الجوانب البيئية

     

تصميم الخدمات المقدمة للزبون يراعي  31
 الجوانب البيئية

     

تعتمد المؤسسة على االبتكار البيئي عند تقديم  32
 منتجات جديدة 

     

يمكن إعادة استخدام أو تدوير المنتجات بعد  33
 االنتهاء من استعمالها

     

تتميز المنتجات بأنها ذات كفاءة بيئية عالية  34
وأداء متميز )مراعاة الجوانب البيئية دون 

 التأثير على أدائها(

     

المنتجات بأنها أقل تأثيرا على البيئة  تتميز 35
طوال مراحل دورة حياتها )التصميم، التصنيع، 

 االستعمال، التدوير(
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منتجات المؤسسة تتماشى مع مبدأ تقليل  36
النفايات عند المنبع )نتفادى إنتاج النفايات من 

 المصدر(

     

إن التخلص من المنتجات بعد االستعمال  37
 يعد خطيرا على اإلنسان والبيئةالنهائي ال 

     

اتــــــــــــــعاثــــــــــبــــــــــات واالنـــــــــــايـــــــــنفــــــــخامسا: ال  

رقم 
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما متغيرات البحث العبارة

يتم  داخل المؤسسة عند إنتاج منتجات معيبة 38
 معينةبنسب لخطوط اإلنتاج  تهاإعاد

     

      داخل المؤسسةالنفايات  معالجة يتم 39
بطرق  داخل المؤسسة يتم تخزين النفايات 40

 مالئمة ودون اإلضرار باإلنسان أو البيئة
     

النفايات الناتجة  بعض أنواع تبيع المؤسسة 41
كمواد  استخدامهالمؤسسات أخرى بغرض 

 أولية ضمن نشاطاتها

     

ممارسات لفصل وعزل  المؤسسةتعتمد  42
 المخلفات

     

مع موردين يؤمنون بفكرة  تتعامل المؤسسة 43
 تدوير النفايات

     

تركيب مصافي لتصفية الهواء  تعتمد المؤسسة 44
 المنبعث من المداخن 

     

يتم إعادة تدوير الغازات العادم )الناتج عن  45
 داخل المؤسسة االحتراق(

     

المؤسسة بالتأكد من عدم إضرار النفايات تقوم  46
 بالبيئة قبل التخلص النهائي منها

     

مبالغ مالية من أجل  تخصص إدارة المؤسسة 47
 لنفاياتالتعامل مع ا
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 أوال: التكلفة

رقم 
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما متغيرات البحث العبارة

المنتجات مصممة بطريقة تساعد على  48
 تخفيض التكاليف قدر اإلمكان 

     

اآلالت والمعدات المعتمدة داخل المصنع  49
 تعطي نفس جودة المنتجات لدى المنافسين 

     

تكلفة اإلنتاج في المؤسسة أقل من تكلفة  50
 المنافسين

     

بالرغم من خفض تكاليف اإلنتاج قدر اإلمكان  51
 إال أن منتجاتنا تتميز بجودة مناسبة

     

يتم استخدام عوامل اإلنتاج )رأس المال،  52
األرض، المورد البشري، التكنلوجيا،...( بكفاءة 
عالية من أجل الحصول على منتجات أكثر 

 وبتكاليف أقل.

     

تحسين جودة المنتجات تتم في حدود تكاليف  53
الجودة على معقولة )عدم المبالغة في تحسين 

 حساب التكاليف(

     

أسعار منتجات المؤسسة أقل من أسعار  54
 المنافسين 

     

 ثانيا: الجودة
رقم 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما متغيرات البحث العبارة
      فيتوكل نشاطات الجودة إلى قسم مستقل  55

 المحور الثالث: القدرة التنافسية
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 المؤسسة
      تتسم المنتجات بالجودة والكفاءة في األداء 56
      تصميم المنتج يقوم على أساس متطلبات الزبائن  57
عوامل اإلنتاج )رأس المال، األرض، المورد  58

البشري، التكنولوجيا،...( في المؤسسة تتميز 
 بالجودة العالية

     

يتميز العمال والموظفين بالخبرة والكفاءة كل في  59
 مجاله 

     

الكبير، إال أن ذلك ال بالرغم من حجم اإلنتاج  60
 يؤثر على جودة اإلنتاج

     

      جودة المنتجات تتماشى مع متطلبات الزبائن 61
تميز المنتجات واضح للزبون، وهو مستعد لدفع  62

 مبلغ إضافي محدد بسبب الجودة العالية
     

من الصعب تقليد منتجات المؤسسة من طرف  63
 المنافسين

     

المقدمة للزبائن أفضل من خدمات الخدمات  64
 المنافسين )بما في ذلك خدمات ما بعد البيع(

     

      يتم إنفاق مبالغ مناسبة على األنشطة التسويقية 65

 ثالثا: المرونة

رقم 
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما متغيرات البحث العبارة

تملك المؤسسة القدرة على التغيير في تصميم  66
 المنتجات حسب الحاجة

     

تتحكم المؤسسة في حجم اإلنتاج حسب  67
 متطلبات السوق )بالزيادة أو بالنقصان(

     

تتميز منتجات المؤسسة بالتنوع من أجل تلبية  68
 االحتياجات المختلفة للعمالء 

     

تملك المؤسسة القدرة على تلبية التغيرات في  69
 تفضيالت العمالء بأقل تكلفة

     

تصميمات منتجاتنا تتميز بالبساطة وسهولة  70
 االستخدام

     



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالحق

263 
 

 رابعا: الوقت

رقم 
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما متغيرات البحث العبارة

العالقة مع الموردين تتميز باالنضباط في  71
 التسديد واالستالم 

     

يصاله في الوقت المحدد 72       يتم توزيع المنتج وا 
يتم تنظيم العمل بطرق تضمن القضاء على  73

 الوقت الضائع 
     

      تسليم الطلبيات يتم في اآلجال المحددة  74
الزمن الالزم لتقديم منتجات جديدة لألسواق  75

 يكون أقل منه لدى المنافسين 
     

 خامسا: االبتكار

رقم 
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما متغيرات البحث العبارة

تقوم المؤسسة بإعطاء حوافز مادية ومعنوية  76
 ألصحاب األفكار االبتكارية

     

 في بمقترحاتهم وتأخذ العمالء بآراء المؤسسة تهتم 77
  المنتج تطوير

     

 المنتجات من تشكيلة بابتكار المؤسسة تهتم 78
 متطلبات السوق مع يتناسب بما والخدمات

     

المؤسسة بالتفرد في التصميم تتميز منتجات  79
 مقارنة بالمنافسين

     

تهتم المؤسسة بالتجديد وباالبتكار عند إنتاج  80
 المنتجات

     

 عمالئها مع التواصل على المؤسسة تعمل 81
تميز  التي المزايا عن بالمعلومات إلمدادهم
 منتجاتها
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يمكنكم إضافة ما ترونه ضروري من معلومات حول الموضوع:  -
........................................................................................

........ 

........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
................................................... 

 على حسن تعاونكم معنا أخرىمشكورين مرة 
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 املحكمين ألاعضاء: قائمة 02امللحق رقم 

 البلد موقع العمل العضوإسم 

مسؤولة الراسات: بلهرش سعاد 

 دليلة 

املركز الوطني لتكنولوجيات إلانتاج 

  cntppألانظف 

 الجزائر

 الجزائر جامعة فرحات عباس )سطيف( بورغدة حسينألاستاذ الدكتور: 

 الجزائر جامعة محمد الصديق بن يحي )جيجل( بوعكريف زهيرالدكتور: 

 الجزائر يحي )جيجل( جامعة محمد الصديق بن حمودة نسيمالدكتور: 

 العراق جامعة املوصل عمر علي إسماعيلالدكتور: 

 الجزائر جامعة حسيبة بن بوعلي )الشلف( فالق محمدالدكتور: 

ألاستاذ الدكتور: مبيروك محمد 

 البشير

 الجزائر جامعة محمد الصديق بن يحي )جيجل( 

 الجزائر جامعة محمد الصديق بن يحي )جيجل( نجيمي عيس ىالدكتور: 

 للحروف الهجائيجاء حسب الترتيب  ألاعضاءترتيب أسماء 
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 صدق الاتساق الداخلي لعبارات الاستبيان(: 03امللحق رقم )

 محور إستراتيجية إلانتاج ألانظف صدق الاتساق الداخلي لعباراتأوال: 

 المواد األولية 

تحرص إدارة المؤسسة على شراء مواد أولية من 

بضرورة حماية البيئةمصادر تؤمن   

Pearson Correlation ,775** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

ة قدر يتم استبدال  المواد الخطيرة  بتلك األقل خطور

 اإلمكان

Pearson Correlation ,903** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

تختار إدارة المؤسسة المواد األولية القابلة إلعادة 

التدوير االستخدام أو  

Pearson Correlation ,634** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

تها عند اختيار المواد األولية يتم مراعاة درجة تأثيرا

 المختلفة على البيئة

Pearson Correlation ,842** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

نسب إدارة المؤسسة على استعداد لدفع مبالغ إضافية ب

أجل الحصول على مواد أولية أقل إضرارا معينة من 

 بالبيئة وذات جودة مالئمة

Pearson Correlation ,716** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

 يتم استخدام المواد بكفاءة عالية بغرض الحد من

 التبذير، وبالتالي تخفيض التكاليف

Pearson Correlation ,630** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

دة يتم إتباع أساليب إدارة المخزون المناسبة لكل ما

 أولية حسب طبيعتها

Pearson Correlation ,739** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

 Pearson Correlation 1 المواد األولية
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Sig. (2-tailed)  

N 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 إستهالك الطاقة والمياه 

يئةتعتمد المؤسسة على مصادر طاقة أقل تلويثا للب  Pearson Correlation ,298* 

Sig. (2-tailed) ,021 

N 60 

تحكم المؤسسة  إغالق منافذ الحرارة  لضمان عدم 

 ضياعها ) كأبواب األفران(

Pearson Correlation ,762** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

الحرارة يتم إتباع تقنية العزل الحراري لتجنب تشتت  Pearson Correlation ,871** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

قة أقل تختار المؤسسة المواد األولية التي تحتاج إلى طا

 من أجل التفاعل

Pearson Correlation ,870** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

توى تختار المؤسسة مصادر الطاقة التي يكون فيها مح

 الكبريت أقل، كالغاز الطبيعي

Pearson Correlation ,845** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

ل تعتمد المؤسسة على معدات وتقنيات حديثة من أج

 توفير الطاقة

Pearson Correlation ,711** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

لمدى تسعى المؤسسة إلى استخدام الطاقة المتجددة على ا

 المتوسط والطويل

Pearson Correlation ,664** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 
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مصادر المياه المستعملة في المؤسسة غير قابلة 

 للنضوب

Pearson Correlation ,284* 

Sig. (2-tailed) ,028 

N 60 

ية في تستعمل المياه ألكثر من مرة خالل العملية اإلنتاج

 المؤسسة

Pearson Correlation ,517** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

 **Pearson Correlation ,437 تستخدم المياه في المؤسسة ضمن حلقة مغلقة

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

ي إلزالة الغبار ف تستخدم المؤسسة األساليب الجافة

 المصنع حيث ما يكون ذلك ممكنا

Pearson Correlation ,476** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

مواد تعمل المؤسسة على الفصل بين المياه الملوثة )ب

 سامة( غير الملوثة

Pearson Correlation ,179 

Sig. (2-tailed) ,171 

N 60 

للتخلص من المياه تستخدم المؤسسة طرق آمنة 

 المستعملة حيث ال تضر باإلنسان والبيئة

Pearson Correlation ,531** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

 Pearson Correlation 1 إستهالك الطاقة والمياه

Sig. (2-tailed)  

N 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ايةالتكنولوجيا والعمليات اإلدر   

ار عند شراء المعدات واآلالت تقوم إدارة المؤسسة باختي

 المصادر التي تهتم بالتدوير وأهميته

Pearson Correlation ,855** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

كا استخدام تكنولوجيا أقل استهال تعتمد المؤسسة على

 للمواد األولية

Pearson Correlation ,803** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

كا تعتمد المؤسسة على استخدام تكنولوجيا أقل استهال

 للطاقة

Pearson Correlation ,801** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

كا للمياهأقل استهالتعتمد المؤسسة على استخدام تكنولوجيا   Pearson Correlation ,806** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

 ترتيب وتصميم أماكن المعدات واآلالت في المؤسسة

 تساهم في التقليل والحد من النفايات

Pearson Correlation ,696** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

عاثات االنب يتم اعتماد تكنولوجيات متطورة لرصد مصادر

 والتسريبات أثناء العملية اإلنتاجية

Pearson Correlation ,869** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

 تحرص إدارة المؤسسة على الصيانة الدورية لتفادي

 التسربات والحوادث

Pearson Correlation ,556** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

ي والمعدات ذات التلوث العاليتم السيطرة على األجهزة 

 من أجل التقليل من الملوثات

Pearson Correlation ,685** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 
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ة لضمان تعتمد المؤسسة على التحكم في العمليات الصناعي

 الكفاءة في استهالك الموارد

Pearson Correlation ,649** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

مل إدارة المؤسسة على ترتيب وتنظيم أماكن العتحافظ 

 بالشكل الذي يضمن السير الحسن والمستمر للعمل

Pearson Correlation ,523** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

ين توجد ممارسات بسيطة وغير مكلفة تساهم في تحس

 اإلنتاجية وترفع من كفاءة اإلنتاج

Pearson Correlation ,247 

Sig. (2-tailed) ,057 

N 60 

 Pearson Correlation 1 التكنولوجيا والعمليات اإلدراية

Sig. (2-tailed)  

N 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 تعديل المنتج 

ونالمؤسسة يتماشى مع متطلبات الزبتصميم منتجات   Pearson Correlation ,177 

Sig. (2-tailed) ,177 

N 60 

يئيةعند تصميم منتجات المؤسسة يتم مراعاة الجوانب الب  Pearson Correlation ,792** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

ئيةتصميم الخدمات المقدمة للزبون يراعي الجوانب البي  Pearson Correlation ,720** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

نتجات تعتمد المؤسسة على االبتكار البيئي عند تقديم م Pearson Correlation ,638** 
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 Sig. (2-tailed) ,000 جديدة

N 60 

ن يمكن إعادة استخدام أو تدوير المنتجات بعد االنتهاء م

 استعمالها

Pearson Correlation ,688** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

متميز  تتميز المنتجات بأنها ذات كفاءة بيئية عالية وأداء

 )مراعاة الجوانب البيئية دون التأثير على أدائها(

Pearson Correlation ,771** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

ل مراحل تتميز المنتجات بأنها أقل تأثيرا على البيئة طوا

وير(دورة حياتها )التصميم، التصنيع، االستعمال، التد  

Pearson Correlation ,607** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

عند المنبع  منتجات المؤسسة تتماشى مع مبدأ تقليل النفايات

 )نتفادى إنتاج النفايات من المصدر(

Pearson Correlation ,694** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

عد إن التخلص من المنتجات بعد االستعمال النهائي ال ي

 خطيرا على اإلنسان والبيئة

Pearson Correlation ,339** 

Sig. (2-tailed) ,008 

N 60 

 Pearson Correlation 1 تعديل المنتج

Sig. (2-tailed)  

N 60 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 النفايات واإلنبعاثات 

طوط عند إنتاج منتجات معيبة داخل المؤسسة يتم إعادتها لخ

 اإلنتاج بنسب معينة

Pearson Correlation ,269* 

Sig. (2-tailed) ,038 

N 60 
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المؤسسةيتم معالجة النفايات داخل   Pearson Correlation ,434** 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 60 

 Pearson Correlation ,063 يتم معالجة النفايات خارج المؤسسة

Sig. (2-tailed) ,634 

N 60 

 يتم تخزين النفايات داخل المؤسسة بطرق مالئمة ودون

 اإلضرار باإلنسان أو البيئة

Pearson Correlation ,538** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

ات أخرى تبيع المؤسسة بعض أنواع النفايات الناتجة لمؤسس

 بغرض استخدامها كمواد أولية ضمن نشاطاتها

Pearson Correlation ,519** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

 **Pearson Correlation ,764 تعتمد المؤسسة ممارسات لفصل وعزل المخلفات

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

فاياتتتعامل المؤسسة مع موردين يؤمنون بفكرة تدوير الن  Pearson Correlation ,683** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

بعث من تعتمد المؤسسة تركيب مصافي لتصفية الهواء المن

 المداخن

Pearson Correlation ,600** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

خل يتم إعادة تدوير الغازات العادم )الناتج عن االحتراق( دا

 المؤسسة

Pearson Correlation ,578** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

ئة قبل تقوم المؤسسة بالتأكد من عدم إضرار النفايات بالبي Pearson Correlation ,772** 
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 Sig. (2-tailed) ,000 التخلص النهائي منها

N 60 

تخصص إدارة المؤسسة مبالغ مالية من أجل التعامل مع 

 النفايات

Pearson Correlation ,628** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

 Pearson Correlation 1 النفايات واإلنبعاثات

Sig. (2-tailed)  

N 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 اإلنتاج األنظف 

 **Pearson Correlation ,936 المواد األولية

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

 **Pearson Correlation ,717 إستهالك الطاقة والمياه

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

اإلدرايةالتكنولوجيا والعمليات   Pearson Correlation ,929** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

 **Pearson Correlation ,759 تعديل المنتج

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

 **Pearson Correlation ,736 النفايات واإلنبعاثات

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 
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 Pearson Correlation 1 اإلنتاج األنظف

Sig. (2-tailed)  

N 60 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 : صدق الاتساق الداخلي لعبارات محور إستراتيجية إلانتاج ألانظفاثاني

CORRELATIONS 

كاليف تساعد على تخفيض التالمنتجات مصممة بطريقة   

 قدر اإلمكان

Pearson Correlation ,454** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

ودة اآلالت والمعدات المعتمدة داخل المصنع تعطي نفس ج

 المنتجات لدى المنافسين

Pearson Correlation ,519** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

ينمن تكلفة المنافستكلفة اإلنتاج في المؤسسة أقل   Pearson Correlation ,620** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

بالرغم من خفض تكاليف اإلنتاج قدر اإلمكان إال أن 

 منتجاتنا تتميز بجودة مناسبة

Pearson Correlation ,386** 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 60 

 المورديتم استخدام عوامل اإلنتاج )رأس المال، األرض، 

ول البشري، التكنلوجيا،...( بكفاءة عالية من أجل الحص

 .على منتجات أكثر وبتكاليف أقل

Pearson Correlation ,502** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

لة )عدم تحسين جودة المنتجات تتم في حدود تكاليف معقو

 المبالغة في تحسين الجودة على حساب التكاليف(

Pearson Correlation ,552** 

Sig. (2-tailed) ,000 
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N 60 

 **Pearson Correlation ,651 أسعار منتجات المؤسسة أقل من أسعار المنافسين

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

 Pearson Correlation 1 التكلفة

Sig. (2-tailed)  

N 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 الجودة 

 **Pearson Correlation ,394 توكل نشاطات الجودة إلى قسم مستقل داخل المؤسسة

Sig. (2-tailed) ,002 

N 60 

 *Pearson Correlation ,320 تتسم المنتجات بالجودة والكفاءة في األداء

Sig. (2-tailed) ,013 

N 60 

 *Pearson Correlation ,265 تصميم المنتج يقوم على أساس متطلبات الزبائن

Sig. (2-tailed) ,040 

N 60 

عوامل اإلنتاج )رأس المال، األرض، المورد البشري، 

يةالتكنولوجيا،...( في المؤسسة تتميز بالجودة العال  

Pearson Correlation ,706** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

مجاله يتميز العمال والموظفين بالخبرة والكفاءة كل في  Pearson Correlation ,539** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 
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لى بالرغم من حجم اإلنتاج الكبير، إال أن ذلك ال يؤثر ع

 جودة اإلنتاج

Pearson Correlation ,551** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

 **Pearson Correlation ,573 جودة المنتجات تتماشى مع متطلبات الزبائن

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

لغ تميز المنتجات واضح للزبون، وهو مستعد لدفع مب

 إضافي محدد بسبب الجودة العالية

Pearson Correlation ,559** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

ينمن الصعب تقليد منتجات المؤسسة من طرف المنافس  Pearson Correlation ,623** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

)بما  الخدمات المقدمة للزبائن أفضل من خدمات المنافسين

 في ذلك خدمات ما بعد البيع(

Pearson Correlation ,532** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

مبالغ مناسبة على األنشطة التسويقيةيتم إنفاق   Pearson Correlation ,809** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

 Pearson Correlation 1 الجودة

Sig. (2-tailed)  

N 60 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 المرونة 

نتجات تملك المؤسسة القدرة على التغيير في تصميم الم

 حسب الحاجة

Pearson Correlation ,787** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

سوق تتحكم المؤسسة في حجم اإلنتاج حسب متطلبات ال

 )بالزيادة أو بالنقصان(

Pearson Correlation ,760** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

حتياجات تتميز منتجات المؤسسة بالتنوع من أجل تلبية اال

 المختلفة للعمالء

Pearson Correlation ,748** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

فضيالت تملك المؤسسة القدرة على تلبية التغيرات في ت

 العمالء بأقل تكلفة

Pearson Correlation ,618** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

تخدامتصميمات منتجاتنا تتميز بالبساطة وسهولة االس  Pearson Correlation ,614** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

 Pearson Correlation 1 المرونة

Sig. (2-tailed)  

N 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 الوقت 
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د العالقة مع الموردين تتميز باالنضباط في التسدي

 واالستالم

Pearson Correlation ,773** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

 **Pearson Correlation ,837 يتم توزيع المنتج وإيصاله في الوقت المحدد

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

الضائع يتم تنظيم العمل بطرق تضمن القضاء على الوقت  Pearson Correlation ,798** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

 **Pearson Correlation ,794 تسليم الطلبيات يتم في اآلجال المحددة

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

ل منه جديدة لألسواق يكون أقالزمن الالزم لتقديم منتجات 

 لدى المنافسين

Pearson Correlation ,755** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

 Pearson Correlation 1 الوقت

Sig. (2-tailed)  

N 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 Correlations 

 اإلبتكار 

بإعطاء حوافز مادية ومعنوية ألصحاب تقوم المؤسسة 

 األفكار االبتكارية

Pearson Correlation ,806** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

طوير تهتم المؤسسة بآراء العمالء وتأخذ بمقترحاتهم في ت Pearson Correlation ,805** 
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 Sig. (2-tailed) ,000 المنتج

N 60 

دمات بما من المنتجات والخ تهتم المؤسسة بابتكار تشكيلة

 يتناسب مع متطلبات السوق

Pearson Correlation ,792** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

ارنة تتميز منتجات المؤسسة بالتفرد في التصميم مق

 بالمنافسين

Pearson Correlation ,730** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

تجاتعند إنتاج المن تهتم المؤسسة بالتجديد وباالبتكار  Pearson Correlation ,683** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

تعمل المؤسسة على التواصل مع عمالئها إلمدادهم 

 بالمعلومات عن المزايا التي تميز منتجاتها

Pearson Correlation ,582** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

 Pearson Correlation 1 اإلبتكار

Sig. (2-tailed)  

N 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Correlations 

 القدرة التنافسية 

 **Pearson Correlation ,606 التكلفة

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

 **Pearson Correlation ,813 الجودة

Sig. (2-tailed) ,000 
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N 60 

 **Pearson Correlation ,487 المرونة

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

 **Pearson Correlation ,773 الوقت

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

 **Pearson Correlation ,775 اإلبتكار

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

 Pearson Correlation 1 القدرة التنافسية

Sig. (2-tailed)  

N 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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: معامل الثبات ألفا كرونباخ(04)امللحق رقم   

 بالنسبة ملحور إستراتيجية إلانتاج ألانظف ألفا كرونباخأوال: 
Fiabilité 
 Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 
N % 

Observations Valide 60 100,0 

Exclusa 0 ,0 

Total 60 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,941 47 

 بالنسبة ملحور القدرة التنافسية  ألفا كرونباخثانيا: 
Fiabilité 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 
N % 

Observations Valide 60 100,0 

Exclusa 0 ,0 

Total 60 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,878 34 

 ألفا كرونباخ الكلي ثالثا:
Fiabilité 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 
N % 

Observations Valide 60 100,0 

Exclusa 0 ,0 

Total 60 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,925 81 
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لبياناتا(: طبيعة توزيع 05امللحق رقم )  

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 
األولية المواد  إستهالك 

هوالميا الطاقة  

 التكنولوجيا

 والعمليات

 اإلدارية

جالمنت تعديل  النفايات 

 واإلنبعاثات

 اإلنتاج

 األنظف

N 60 60 60 60 60 60 

Paramètres 

normauxa,b 

Moyenne 4,1429 4,1654 4,1500 4,2222 4,0061 4,1373 

Ecart-

type 

,57685 ,48316 ,55584 ,39562 ,42107 ,40255 

Différences les 

plus extrêmes 

Absolue ,267 ,158 ,150 ,087 ,103 ,181 

Positive ,112 ,089 ,100 ,080 ,093 ,101 

Négative -,267 -,158 -,150 -,087 -,103 -,181 

Z de Kolmogorov-Smirnov 2,066 1,226 1,159 ,675 ,801 1,403 

Signification asymptotique 

(bilatérale) 

,060 ,099 ,136 ,752 ,543 ,059 

غير دال  القرار

)توزيع 

 طبيعي(

غير دال 

)توزيع 

 طبيعي(

 غير دال )توزيع

 طبيعي(

غير دال 

)توزيع 

 طبيعي(

غير دال 

)توزيع 

 طبيعي(

غير دال 

)توزيع 

 طبيعي(

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 
القدرة  اإلبتكار الوقت المرونة الجودة التكلفة

 التنافسية

N 60 60 60 60 60 60 

Paramètres 

normauxa,b 

Moyenne 4,2000 4,2136 4,3733 4,3500 3,7028 4,1679 

Ecart-

type 

,31143 ,33718 ,42381 ,42406 ,63193 ,29732 

Différences les 

plus extrêmes 

Absolue ,175 ,088 ,158 ,179 ,121 ,096 

Positive ,142 ,088 ,096 ,179 ,121 ,096 

Négative -,175 -,067 -,158 -,139 -,082 -,083 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,356 ,678 1,227 1,385 ,934 ,741 

Signification asymptotique 

(bilatérale) 

,051 ,747 ,098 ,063 ,347 ,642 

غير دال  القرار

)توزيع 

 طبيعي(

غير دال 

ي()توزيع طبيع  

غير دال )توزيع 

 طبيعي(

غير دال 

)توزيع 

 طبيعي(

غير دال 

)توزيع 

 طبيعي(

غير دال 

)توزيع 

 طبيعي(

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 
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(: إختبار الفرضيات06امللحق رقم )  

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

 b . Introduireالمواد األولية 1

a. Variable dépendante : القدرة التنافسية 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,371a ,137 ,122 ,27853 

a. Prédicteurs : (Constante),  األوليةالمواد  

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression ,716 1 ,716 9,230 ,004b 

de Student 4,500 58 ,078   

Total 5,216 59    

a. Variable dépendante : القدرة التنافسية 

b. Prédicteurs : (Constante), المواد األولية 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 3,377 ,263  12,845 ,000 

 004, 3,038 371, 063, 191, المواد األولية

a. Variable dépendante : القدرة التنافسية 
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Régression 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

 b . Introduireإستهالك الطاقة والمياه 1

a. Variable dépendante : القدرة التنافسية 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,310a ,096 ,081 ,28510 

a. Prédicteurs : (Constante), إستهالك الطاقة والمياه 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression ,501 1 ,501 6,168 ,016b 

de Student 4,714 58 ,081   

Total 5,216 59    

a. Variable dépendante : القدرة التنافسية 

b. Prédicteurs : (Constante), إستهالك الطاقة والمياه 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 3,373 ,322  10,473 ,000 

 016, 2,484 310, 077, 191, إستهالك الطاقة والمياه

a. Variable dépendante : القدرة التنافسية 
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Régression 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

ات التكنولوجيا والعملي 1

 bاإلدراية

. Introduire 

a. Variable dépendante : القدرة التنافسية 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,392a ,153 ,139 ,27591 

a. Prédicteurs : (Constante), التكنولوجيا والعمليات اإلدراية 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression ,800 1 ,800 10,515 ,002b 

de Student 4,415 58 ,076   

Total 5,216 59    

a. Variable dépendante : القدرة التنافسية 

b. Prédicteurs : (Constante), التكنولوجيا والعمليات اإلدراية 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 3,298 ,271  12,192 ,000 

ايةالتكنولوجيا والعمليات اإلدر  ,210 ,065 ,392 3,243 ,002 

a. Variable dépendante : القدرة التنافسية 
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Régression 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

 b . Introduireتعديل المنتج 1

a. Variable dépendante : القدرة التنافسية 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,101a ,010 -,007 ,29833 

a. Prédicteurs : (Constante), تعديل المنتج 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression ,054 1 ,054 ,603 ,441b 

de Student 5,162 58 ,089   

Total 5,216 59    

a. Variable dépendante : القدرة التنافسية 

b. Prédicteurs : (Constante), تعديل المنتج 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 3,846 ,416  9,239 ,000 

 441, 777, 101, 098, 076, تعديل المنتج

a. Variable dépendante : القدرة التنافسية 
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Régression 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

 b . Introduireالنفايات واإلنبعاثات 1

a. Variable dépendante : القدرة التنافسية 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,325a ,106 ,090 ,28360 

a. Prédicteurs : (Constante), النفايات واإلنبعاثات 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression ,551 1 ,551 6,848 ,011b 

de Student 4,665 58 ,080   

Total 5,216 59    

a. Variable dépendante : القدرة التنافسية 

b. Prédicteurs : (Constante), النفايات واإلنبعاثات 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 3,249 ,353  9,199 ,000 

تالنفايات واإلنبعاثا  ,229 ,088 ,325 2,617 ,011 

a. Variable dépendante : القدرة التنافسية 
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Régression 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

 b . Introduireاإلنتاج األنظف 1

a. Variable dépendante : القدرة التنافسية 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,377a ,142 ,127 ,27778 

a. Prédicteurs : (Constante), اإلنتاج األنظف 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression ,740 1 ,740 9,593 ,003b 

de Student 4,475 58 ,077   

Total 5,216 59    

a. Variable dépendante : القدرة التنافسية 

b. Prédicteurs : (Constante), اإلنتاج األنظف 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 3,017 ,373  8,079 ,000 

 003, 3,097 377, 090, 278, اإلنتاج األنظف

a. Variable dépendante : القدرة التنافسية 

  



 

 امللخص:

تحسين القدرة في  إستراتيجية إلانتاج ألانظفتطبيق  دور الدراسة إلى تحديد  هذه تهدف

محل الدراسة من خالل تطبيق العديد من التكنولوجيات املختلفة. التنافسية ملصانع الحديد والصلب 

حماية البيئة دون املساس بقدرتها على على الحديثة  املؤسسة الصناعيةفاإلنتاج ألانظف يساعد 

الاستمرار، حيث يساهم هذا النمط في الحد من التلوث البيئي عند املصدر بدال من معالجته في نهاية 

 ةساهموبالتالي املتدعم الكفاءة في استخدام املواد ألاولية، املياه، والطاقة  تكنولوجياتهألانبوب، كما أن 

يعد أمرا حتميا خاصة في ظل التطورات  اليوم ولوجيات إلانتاج ألانظففتبني تكن .في خفض التكاليف

 وذلك  بغرض تحسين قدرتها التنافسية.التكنولوجية الحاصلة 

وقد أظهرت الدراسة امليدانية التي تم إجراؤها على بعض مصانع الحديد والصلب في الجزائر أن 

واستهالك  بدء باختيار املواد ألاولية املالئمة بيئيا،هذه ألاخيرة تقوم بتطبيق تكنولوجيات إلانتاج ألانظف 

تقديم منتج  الطاقة واملياه بعقالنية، تبني تكنولوجيات وعمليات إدارية ذات ضرر أقل على البيئة،

تتميز بقدرة تنافسية عالية، إال  هذه املصانع أن من رغمعلى الو  .من النفايات السليمالتخلص  أنظف، و 

 القدرة التنافسية.   هذه له أثر ضعيف على تحسينإلانتاج ألانظف ت أن تطبيق تكنولوجيا

التنافسية، إلاستراتيجيات التنافسية القدرة تكنولوجيات إلانتاج ألانظف، حماية البيئة، : يةالكلمات املفتاح

 البيئية.

Abstract: 

This study aimed to determine the role of the implementation of the cleaner 

production strategy in improving the competitiveness of the iron and steel factories 

under study through the application of different technologies. Cleaner production helps 

the modern industrial organization to protect the environment without compromising 

its viability; this pattern contributes to reducing environmental pollution at the source 

rather than treating it at the end of the pipe, and its technologies support efficiency in 

the use of raw materials, water, and energy and thus contributes to reducing costs. The 

adoption of cleaner production technologies today is imperative, especially in the light 

of technological developments, in order to improve their competitiveness. 

The field study conducted on some iron and steel factories in Algeria showed that 

the latter are applying cleaner production technologies, starting with the selection of 

environmentally friendly raw materials, energy and water consumption rationally, 

adopting technologies and management processes that are less harmful to the 

environment, providing cleaner product, and proper disposal waste. Although these 

factories are highly competitive, the application of cleaner production technologies has 

little impact on improving this competitiveness. 

Keywords: Environment Protection, Cleaner Production Technologies, 

Competitiveness, Environmental Competitiveness Strategies. 


