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أتقدم ببالغ اإلعتزاز وجبزيل الشكر واإلمتنان العظيم إىل األستاذة الدكتورة "غراب رزيقة"  ،أوال لقبوهلا
اإلشراف على هذه األطروحة ،وملا أبدته من توجيهات وجهد وإرشادات قيمة أسهمت يف توجيهها
وإغنائها ،وثانيا  :وفاءا ووالءا وتقديرا وإعرتافا على كل شيء وما قدمته يل طول مرحليت املاجيسرت
والدكتوراه ،جزاها اهلل خري اجلزاء.

كما أتقدم بالشكر إىل كل العاملني يف املؤسسات املبحوثة ،ملا أبدوه يل من مساعدة جادة يف إجناز
األطروحة طيلة مدة إعدادها من خالل تعاوهنم األخوي وإجابتهم على اإلستفسارات وتنظيم املقابالت
ومجع البيانات.
وأسجل خالص إمتناين وما حيتمه واجب الوفاء والعرفان باجلميل إىل رئيس وأعض ـاء جلنة املناقشة لقبوهلم
مناقشة أطروحيت فلهم مين كل الشكر والعرفان على جممل النصائح واإلنتقادات اليت ستنري مسارنا
العلمي.

كما أتوجه بالشكر إىل كل من ساعدين من قريب أو بعيد على اجناز هذا العمل.
إىل كل هؤالء أقول هلم شكرا ،وجزاكم اهلل خري اجلزاء.
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املقدمة العامة

مقدمة عامة
مقدمة:
يف عامل اليوم الذي فيه كل شـيء ،حيث تتحـول األسواق وتتطــور التقنية ويتـضاعـف املنافسون ،وتصبح
املنتجات متقادمة بني ليلة وضحاها ،انتهى الزمن الذي كانـت فيـ ــه مؤسسات األعمال تعمل يف بيئة مستقرة ،وميكن
التنبؤ باملستقبل بسهولة ووضع اخلـطـط وموازنات قريبة من الواقع ،وأتى القرن الواحد والعشريـن الذي تكاثـرت فيـه
املتغيـرات البيئية ،وأثارها على املؤسسات الصناعية ،فال بديل أمام أي مدير أعمال يريد احلفاظ على مؤسسته والتقدم
هبا ،إال أن يكون عاملا بتلك التحديات املعاصرة ولديه املرونة الكافية ملواجهتها ،ليصعد مبؤسسته عاليا يف ظل منافسة
شرسة حتتاج إىل يقظة ومرونة وفكر إداري ناضج ،مما أدى إىل تطور سريع يف االجتاهات واملداخل اإلدارية ،وقد انبثق
عن إبداعات الباحثني يف حقول العلوم اإلدارية جمموعة من املداخل اإلبداعية ( اإلدارة البيئية ،املسؤولية االجتماعية،
التسويق األخضر ،متطلبات التصنيع األخضر ،)....اليت جنحت يف متكني كثري من املؤسسات العاملية يف أسواقها،
وساعدهتا يف بلوغ ذروة التميز ،ويف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة بدرجات عالية من اإلقتدار ،ومتكنت هذه
املؤسسات من زيادة كفاءة األداء الوظيفي وفاعلية األداء االسرتاتيجي وتعزيز مستويات الرضا الوظيفي والوالء
التنظيمي ،وحتقيق درجات عالية من الرضا لدى الزبائن واجلمهور ومجيع األطراف ذات املصلحة.
ظل هذه املداخل اإلبداعية ،برزت البيئة (الطبيعة) كمتغري جديد نسبيا يف مزيج التنافسية ،مما أدى إىل
ويف ّ
إعادة تشكيل األسواق العاملية ،وأصبح من حق بلدان العامل منع دخول السلع اليت ال تراعي البعد البيئي عند إنتاجها
إىل أراضيها مثل :السلع امللوثة للبيئة ،أو السلع اليت يقوم إنتاجها على أساس االستغالل اجلائر للموارد ،أو اليت تؤثر
على التوازن البيئي ،أو السلع اليت من احملتمل أن تضر بصحة اإلنسان واحليوان ،ولذلك أصبحت املصانع يف أغلب
بلدان العامل حريصة على وضع عالمة على منتجاهتا توضح أن هذه املنتوجات خضراء أو أنتجت بطريقة آمنة بيئيا.
فالبيئة تقدم عدسة ميكن من خالهلا فحص املؤسسة أو الصناعة ،كما أهنا عبارة عن وسيلة إلعادة التفكري
بطريقة جديدة ،أين برزت اإلسرتاتيجية البيئية باعتبارها النقطة احلرجة للتمايز التنافسي ،واليوم املستقبل املايل لكل
املؤسسات يعتمد على املسؤولني التنفيذيني الذين ميتلكون القدرة على التفكري املرن ،ومنه فإن املؤسسات اليت تنشد
التفوق التنافسي وخباصة يف ظل نظم اإلدارة البيئية جتد نفسها ملزمة بتبين آليات وصيغ عمل جديدة ،لعل من بينها
اسرتاتيجيات التصنيع األخضر ،وبذلك فإن مؤسساتنا الصناعية يف سعيها لتحقيق التفوق التنافسي عليها أن تفكر
بأمهية اسرتاتيجيات التصنيع األخضر كأحد متطلبات األداء البيئي ،إذ أن عدم الوعي واإلدراك بأمهية تلك
االسرتاتيجيات قد ينعكس سلبا على قدراهتا التنافسية وحتقيقها للتفوق التنافسي ،وعلى حنو قادنا إىل ضرورة دراسة
وحبث عملية استكشاف العالقة بني تلك االسرتاتيجيات والتفوق التنافسي يف بعض املؤسسات الصناعية اجلزائرية.
أ

مقدمة عامة
أ -إشكاليـ ـة الدراسة:
من خالل هذا الطرح البسيط ميكننا صياغة إشكالية دراستنا واملتمثلة يف السؤال التايل:
ما دور استراتيجيات التصنيع األخضر في تدعيم التفوق التنافسي للمؤسسات الصناعية الجزائرية محل
الدراسة؟.
من أجل املعاجلة الدقيقة واملفصلة هلذه اإلشكالية ،مت طرح أسئلة فرعية على النحو التايل:
 ما العالقة بني أبعاد اسرتاتيجيات التصنيع األخضر وتعزيز التفوق التنافسي يف املؤسسات الصناعية اجلزائريةحمل الدراسة ؟
 كيف تساهم إسرتاتيجية التخفيض يف تدعيم التفوق التنافسي للمؤسسات الصناعية اجلزائرية حمل الدراسة؟ كيف تساهم إسرتاتيجية إعادة االستعمال يف تدعيم التفوق التنافسي للمؤسسات الصناعية اجلزائرية حملالدراسة ؟
 كيف تساهم إسرتاتيجية إعادة التدويري يف تدعيم التفوق التنافسي للمؤسسات الصناعية اجلزائرية حمل الدراسة ؟ هل توجد فروق يف استجابات أفراد العينة جتاه اسرتاتيجيات التصنيع األخضر والتفوق التنافسي تعزىملتغريات( :اجلنس ،املؤهل العلمي ،اخلربة املهنية ،املستوى الوظيفي)؟
ب -الفرضيـ ـ ـات :
إن املعاجلة اجليدة للموضوع تقتضي صياغة جمموعة من الفرضيات تبىن عليها الدراسة ،وهي:
الفرضية الرئيسية" :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اسرتاتيجيات التصنيع األخضر وتعزيز التفوق التنافسي يف
املؤسسات الصناعية املبحوثة".
ويندرج ضمنها ثالث فرضيات فرعية :
 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني اسرتاتيجية التخفيض والتفوق التنافسي يف املؤسسات الصناعية املبحوثة. وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني اسرتاتيجية إعادة االستخدام والتفوق التنافسي يف املؤسسات الصناعيةاملبحوثة.
 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني اسرتاتيجية إعادة التدوير والتفوق التنافسي يف املؤسسات الصناعيةاملبحوثة.
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الفرضية الرئيسية الثانية:
"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى إجتاهات أفراد العينة يف املؤسسات الصناعية املبحوثة جتاه دور
اسرتاتيجيات التصنيع األخضر يف تعزيز التفوق التنافسي تبعا للمتغريات الدميوغرافية( :اجلنس ،املؤهل العلمي ،اخلربة
املهنية ،املستوى الوظيفي)".
ج -األهـ ـميـ ـة :
تتجلى أمهية الدراسة من خالل اآليت:
 تسليط الضوء على أمهية اسرتاتيجيات التصنيع األخضر بوصفها مدخال حديثا ميكن للمؤسسات الصناعية مناعتماده يف مواجهة التحديات ،ومواكبة التطورات والتغري البيئي بكل تعقيداته ،وصوال لتحقيق التفوق التنافسي؛
 يكتسي هذا املوضوع أمهية بالغة حبكم الظروف والتحديات االقتصادية والبيئية اليت حتيط باملؤسسة اجلزائرية ،واليتتبحث عن خمرج هلا ميكنها من التحكم يف مكنيزمات إقتصاد السوق املفروضة عليها ،وحتاول هذه الدراسة أن تثبت
أن اسرتاتيجيات التصنيع األخضر ذلك املخرج؛
 إب ـ ـراز موضـ ــوع التنافسـ ــية اخلض ـ ـراء وبيـ ــان أمهيتـ ــه بالنسـ ــبة للمؤسسـ ــات االقتصـ ــادية وخاصـ ــة املؤسسـ ــات الصـ ــناعيةاجلزائرية ،وذلك من خالل بيان مضامني هذا النوع من التنافسية وآليـات عملهـا ،باإلضـافة إىل بيـان عوامـل جنـاح هـذا
النــوع مــن التنافســية ،فكــون أن اكتســاي ميــزة تنافســية بيئيــة يف صــناعة معينــة عــل مــن الســهل الولــوج إىل األس ـواق
الدوليـة ،وبإعتبــار أن املؤسســات اجلزائريــة تفتقـد هلــذا العامــل فقــد كـان مــن الواجــب أن تبحــث عـن الوســيلة الــيت متكنهــا
من حتقيق ذلك؛
 اإلهتمام الكبري الذي أولته وتوليه املؤسسات الصناعية الرائدة يف العامل لتنمية وتطوير تنافسيتها اليت هتدفإىل جعلها قوة عمل ذات كفاءة وأداء عال املستوى ومتميز ،لتحقيق إسرتاتيجياهتا وأهدافها؛
 حماولة إظهار أمهية اسرتاتيجيات التصنيع األخضر يف حتقيق التفوق التنافسي للمؤسسات الصناعية املبحوثة ،فيماميكن أن تنتج عنه من نتائج تفيد إدارهتا وترشدها إىل تعزيز آليات تبين تلك االسرتاتيجيات وعلى حنو يسهم يف تعزيز
قدرهتا التنافسية.
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د -دوافع ومبـررات اختيـار موضـوع محل الدراسـة

 :

إختيارنا للموضوع مل يكن إختيار إعتباطي ،وإمنا يندرج ضمن اإلشكالية العامة املطروحة على اإلقتصاديني
واملدراء والباحثني اجلزائريني وعلى أصحاي القرار ،فيما يتعلق باإلسرتاتيجية املناسبة الكفيلة لنقل املؤسسة الصناعية
اجلزائرية إىل التفوق التنافسي ،وبالشكل الذي حيقق اإلستعمال األحسن للموارد وبأقل األضرار اإلجتماعية والبيئية
املمكنة ،باإلضافة إىل وجود دوافع ومربرات أخرى ،من أمهها ما يلي:
 ختصصنا يف جمال إدارة األعمال للتنمية املستدامة الشاملة؛ تزايد أمهية اسرتاتيجيات التصنيع األخضر ووجوي اإلهتمام هبا أكثر من أي وقت مضى ،وذلك بسبب التوجه حنواإلقتصاد األخضر وإنتشار ما يعرف بـ :املتطلبات أو املعايري البيئية ،مما يعين إرتفاع حدة املنافسة يف األسواق ،وهو ما
يتطلب اسرتاتيجيات تأخذ خمتلف هذه األبعاد بعني اإلعتبار؛
 مل حتظ اسرتاتيجيات التصنيع األخضر بإهتمام املؤسسات الصناعية يف األقطار النامية ومنها اجلزائر ،على الرغممما تواجهه تلك املؤسسات من مشاكل تسويقية وتنافسية وبيئية متعددة تتعلق بالسلع واخلدمات اليت تقدمها ،مما
يشكل عائقا ألداء نشاطاهتا ،وعليه األخذ اسرتاتيجيات التصنيع األخضر من شأنه إ اد احللول املناسبة لتلك
املشاكل وحتسني يف األداء الشامل هلا؛
وأخريا رغبتنا يف مواصلة عملنا الذي بدأناه يف رسالة املاجيسرت ،والذي متحور حول اإلسرتاتيجيات التنافسية
للمؤسسات الصناعية ضمن مقتضيات املنافسة الدولية واملتطلبات البيئية لتحقيق التنمية املستدامة ،وذلك من أجل
تزويد املكتبة اجلامعية مبعلومات حديثة وهامة حول خمتلف جوانب املوضوع.
ه -أهـ ـ ـ ـ ـداف الدراسة :
تتمثل أهم أهداف الدراسة يف النقاط التالية:
 تقدمي دليل علمي على أمهية اسرتاتيجيات التصنيع األخضر بإعتبارها أحد الركائز األساسية لتدعيم التفوقالتنافسي يف ظل التطورات املتسارعة اليت تشهدها بيئة املؤسسات الصناعية؛
 التعرف على مدى إهتمام املؤسسات املبحوثة باسرتاتيجيات التصنيع األخضر ،فضال إىل حتديد معوقاتوإمكانية وجماالت اإلستفادة من تطبيقها يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية األخرى ،وذلك للمسامهة يف الرفع من
قدراهتا التنافسية وزيادة فعاليتها وحل بعض مشاكلها؛
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 التحري عن مدى إهتمام املؤسسات املبحوثة بتدعيم التفوق التنافسي عن طريق إعتماد األبعاد املكونة له؛ تقدمي مقرتحات للمؤسسات اجلزائرية عامة واملبحوثة خاصة فيما خيص اسرتاتيجيات التصنيع األخضر ،وما قديرتتب عليها من تأثري يف حتقيق التفوق التنافسي؛
كما نأمل من خالل حتقيق هذه األهداف أن ترقى هذه الدراسة إىل مستوى املسامهة يف املعرفة العلمية وإثراء املكتبة
مبرجع علمي وميداين جديد .
و -المنهجية المتبعة :
من أجل دراسة إشكالية موضوع البحث ،وحتليل أبعادها ،وحماولة إختبار صحة الفرضيات املقدمة ،مت
اإلعتماد يف اجلزء النظري على املنهج الوصفي والتحليلي ،بغية استيعاي اإلطار النظري للموضوع وفهم مكوناته
وحتليل أبعاده.
كما مت اإلعتماد يف اجلزء التطبيقي على طريقة دراسة احلالة ،من أجل إسقاط الدراسة النظرية على واقع بعض
املؤسسات اجلزائرية.
ه -البحوث الس ـ ـابقة :
لقد بدأت البحوث والدراسات العلمية تتبىن اسرتاتيجيات التصنيع األخضر كآلية لتطوير وحتسني القدرة
التنافسية مبراحلها ومستوياهتا ونوعياهتا املختلفة ،وكإطار فكرى منظومي شامل ميكن له إخرتاق الكثري من األسواق
اإلقليمية والعاملية ،قبيل منتصف تسعينيات القرن العشرين تزايدت البحوث والدراسات بدرجة كبرية حول املتغريين،
حيث أخذ الكثري من الباحثني واألساتذة املتخصصني يدلون بدلوهم يف هذا املضمار ،على إعتبار أن الصناعة
اخلضراء قضية العصر ومن هذه الدراسات :
 -1دراسة  ،Daniel C. Esty and Andrew S. Winston :سنة 2006م ،حتت العنوان:
“Green to Gold: How Smart Companies Use Environmental Strategy to Innovate,
”Create Value, and Build Competitive Advantage

هدفت الدراسة إىل استعراض كيف ميكن للمؤسسات التحول من األخضر إىل الذهب :أي كيف ميكن
للمؤسسات الذكية استخدم اإلسرتاتيجية البيئية من أجل اإلبتكار ،وخلق القيمة ،وبناء ميزة تنافسية ،استنادا آلراء
جمتمع الدراسة يف أكثر من  100مؤسسة كبرية ومتوسطة وصغرية عرب خمتلف العامل.
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لكي حتقق الدراسة أهدافها وفق املنهجية العلمية ،فلقد تص ّدت ملهمتها عرب مجع ومعاجلة وحتليل آراء
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إطار من اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية للمشروع ،تراوحت مستوياهتم بني مدير عام ومدير مشروع ومدير فين وخبري
فين ومدير قسم.
توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها :ميكن للمؤسسات الصناعية اليت قامت بدمج البعد البيئي يف
إسرتاتيجية تنافسيتها حتقيق ميزة تنافسية بيئية ،وقد حددها الباحثان يف أربعة حماور :املخاطر ،التكاليف ،اإليرادات،
اإليرادات الغري امللموسة ،باإلضافة إىل استعراضهما جمموعة من األدوات اليت تساعد املؤسسات يف دمج البيئة يف
إسرتاتيجية أعماهلا.
 -2دراسة  :عادل ذاكر نعمة اهلل ،سنة 2007م ،حتت عنوان" :إمكانية إقامة متطلبات التصنيع األخضر في
إطار مخرجات نظام المعلومات اإلستراتيجية دراسة مواقع عينة من الشركات الصناعية في مدينة الموصل"،
أطروحة دكتوراه ،جامعة املوصل ،قسم إدارة األعمال ،العراق.
حيث مت يف هذه الدراسة بناء منوذج افرتاضي يوضح طبيعة العالقة بني متغريات الدراسة (املستقلة " املفسرة "
واملعتمدة " املستجيبة ") ،ومت على ضوئه صياغة الفرضية الرئيسة للبحث وجمموعة الفرضيات الفرعية املنبثقة منها،
اليت جرى اختبارها باستخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية للبيانات اليت مت جتميعها من املنظمات املبحوثة
باعتماد أسلوي االستبيان ،وبناءا على وصف متغريات الدراسة وتشخيصها واختبار العالقات فيما بينها ،وعلى وفق
ما أفضى إليه النموذج مت تأشري جمموعة من االستنتاجات أمهها :
هناك عالقة إرتباط ذات داللة معنوية بني عوامل خمرجات نظام املعلومات اإلسرتاتيجية إمجاال ،ومتطلبات
التصنيع األخضر إمجاال ،فضال عن وجود عالقات إرتباط حمدودة وذات داللة معنوية بني عوامل املخرجات لذلك
النظام ( إنفرادا ) وتلك املتطلبات ( إنفرادا ) على مستوى املؤسسات املبحوثة ،هناك عالقات تأثري حمدودة ،وذات
داللة معنوية ملتغريات عوامل خمرجات نظام املعلومات اإلسرتاتيجية يف متطلبات التصنيع األخضر وعلى مستوى
املؤسسات املبحوثة ،وهناك دور وإسهام واضح ولكنه كان متباينا من مؤسسة إىل أخرى ملتغريات عوامل خمرجات
نظام املعلومات اإلسرتاتيجية يف متطلبات التصنيع األخضر فيها.
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 -3دراسة عبد الحكيم عبد اهلل النسور ،سنة 2009م ،حتت عنوان :األداء التنافسي لشركات صناعة األدوية
األردنية في ظل اإلنفتاح اإلقتصادي ،أطروحة دكتوراه من جامعة تشرين ،قسم التخطيط والتنمية ،األردن.
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر تعزيز عوامل التنافسية وفق منوذج العامل بورتر يف التنافسية ،على
األداء التنافسي لشركات األدوية األردنية ،حيث متثلت املتغريات املستقلة خبمسة حماور رئيسية وهي (:ظروف الطلب،
ظروف اإلنتاج ،االسرتاجتيات التنافسية ،الصناعات التزويدية ،دور احلكومة الداعم للتنافسية).
وقد تبع كل متغري مستقل جمموعة من العوامل الداعمة له واليت مت اعتمادها أيضا كمتغريات مستقلة ،أما
متغريات أداء التنافسي (كمتغريات تابعة) فقد مت جتزئتها إىل جزأين:
 اجلزء األول :يتعلق باملؤشرات املالية واالقتصادية ؛ اجلزء الثاين  :يتعلق ببناء امليزة التنافسية.وتكون جمتمع الدراسة من مجيع الشركات األردنية لسنة 2008م والبالغ عددهم ( )15شركة ،وخلصت الدراسة
إىل جمموعة من النتائج ،أمهها:
تبني وجود عالقة ا ابية بني كال من  :هيكل السوق واملنافس السائد ،إسرتاجتية التمايز عن املنافسني
اآلخرين ،إسرتاجتية الرتكيز على قطاع حمدد ،إسرتاجتية الريادة (عناصر اإلسرتاجتية التنافسية وهيكل املنافسة) واألداء
التنافسي للشركات األدوية األردنية.
 -4دراسة اليت قام هبا  ،Gareth kaneسنة2009:م ،مت نشرها على شكل كتاي ،حتت عنوان :
THE THREE SECRETS OF GREEN BUSINESS
UNLOCKING COMPETITIVE ADVANTAGE IN A LOW CARBON ECONOMY

هدفت الدراسة إىل التعرف على أهم األسرار اليت تؤدي باملؤسسة الصناعية إىل اإلخضرار ،وحتقق يف نفس
الوقت ميزة تنافسية مستدامة ،وبتايل تشكيل اقتصاد منخفض الكربون ،حيث قام بدراسة للعديد من املؤسسات
الصناعية.
وخلص الباحث إىل جمموعة من النتائج ،خلصها يف منوذج مبدأه ،أن أي مؤسسة تريد أن تصل إىل ميزة
تنافسية مستدامة عليها أن جتيب على ثالثة أسئلة حمورية وبدقة ،وأطلق عليها اسم "األسرار الثالثة" واليت تتمثل يف:
 هل تعرف حالتها ضمن قطاع األعمال؟ ماذا تفعل ؟كيف نفعل ذلك ؟
خ
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 -5دراسة اليت قام هبا أ.م .فؤاد حمودي العطار ،املنشورة يف جملة جامعة كربالء العلمية ،اجمللد الثامن ،العدد الثالث
لسنة 2010م ،حتت عنوان :
“Blue Ocean Philosophy and its Role in Achieving Competitive
Superiority : A study of the Opinions of Some Workers in Zain
”Telecommunication Company

تناولت الدراسة موضوعا مهما وحيويا يرتكز يف تشخيص دور فلسفة احمليط األزرق يف حتقيق التفوق
التنافسي ،وجتسدت مشكلة الدراسة بتساؤل رئيس مفاده  :هل لفلسفة احمليط األزرق دور يف حتقيق التفوق
التنافسي للمؤسسة املبحوثة .
وهدفت الدراسة إىل تسليط الضوء حول ماهية فلسفة احمليط األزرق وبيان دورها يف حتقيق التفوق التنافسي
ومدى تبين املؤسسة جمتمع البحث هلذه الفلسفة وأبعادها ،فضال عن حتديد العالقة والتأثري بني هذه الفلسفة
بأبعادها والتفوق التنافسي مبؤشراته ،ومن خالل استطالع آراء عينة من العاملني يف هذه املؤسسة زين
لالتصاالت بلغ حجمها ( )30مفردة ،واستخدمت االستبانة كأداة رئيسة جلمع البيانات من أفراد العينة ،يف حني
مت حتليل اإلجابات باستخدام الوسط احلسايب املرجح واالحنراف املعياري ،فضال عن اختباري )  ( F , Tومعامل
التفسري ) .( R2
وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من االستنتاجات أبرزها :
 -1يتبني من النتائج أن هنالك أمهية واضحة ألبعاد فلسفة احمليط األزرق ومؤشرات التفوق التنافسي ؛
 -2أظهرت نتائج التحليل وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية معنوية بني فلسفة احمليط األزرق بأبعاده
والتفوق التنافسي مبؤشراته ؛
 -3و جود عالقة تأثري ذات داللة إحصائية معنوية لفلسفة احمليط األزرق يف التفوق التنافسي مبؤشراته داخل
املؤسسة ،وقد بلغت نسبة ما حتدثه من تأثري (
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) ،مما يساعد ذلك يف زيادة وحتسني جودة اخلدمات

املقدمة للزبائن ،وبالشكل الذي حيقق تفوقا تنافسيا على اآلخرين ؛
-4كشفت نتائج الدراسة وجود إتفاق يكاد يكون شبه تام بني أفراد العينة على تبين املؤسسة جمتمع
الدراسة لفلسفة احمليط األزرق يف حتقيق تفوقها التنافسي ،وهذا ما أكدته نتائج التحليل اإلحصائي لألبعاد
املعتمدة ؛
 -5أتضح من خالل التحليل اإلحصائي والنتائج املتحققة ،أن بعد التقليص كان واضحا بدرجة كبرية لدى
أفراد عينة الدراسة ،حلصوله على املرتبة األوىل من حيث الرتتيب واألمهية النسبية ؛
د
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 - 6أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي املتحققة ،أن مؤشر اإلبداع كان واضحا بدرجة كبرية لدى أفراد
العينة حلصوله على املرتبة األوىل من حيث الرتتيب واألمهية النسبية .
 -6دراسة اليت قام هبا كل من،Francesco Jovane · Engelbert Westkämper David Williams :
يف سنة 2011م ،حتت عنوان :
“The ManuFuture Road Towards Competitive
”and Sustainable High-Adding-Value Manufacturing

وهدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن اإلسرتاجتية اليت ميكن للمؤسسات الصناعية املتخصصة يف الصناعة
التحولية بأوربا لتحقيق تنافسية مستدامة ،حيث مت تسليط الضوء على التحديات اليت تواجه الصناعة التحولية يف ظل
العوملة.
وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها ،احلاجة إىل األخذ بإسرتاتيجية االبتكار ملواجهة التحديات
الدولية املختلفة ،كما تساهم هذه اإلسرتاتيجية يف حتسني قدرهتا التنافسية وتزيد من مستويات العمالة يف الصناعات
التحويلية يف أوروبا.
 -7أطروحة دكتوراه حتت عنوان :
""A Framework for Integrating Systems Thinking into Sustainable Manufacturing

لطالب ،Hao Zhang :من جامعة ( ،)Oregon State Universityكلية الفلسفة ،أمريكا2015 ،م ،وهدفت
هذه الدراسة إىل إنشاء منوذج منهجي لتصميم طريقة تقدير التكاليف الكلية يف املؤسسة الصناعية من خالل ربط
اجملاالت اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية للتصنيع املستدام مببادئ التفكري النظمي ،ومن خالل فهم السلوكيات الفعلية
املتعلقة باإلستدامة يف عملية تصنيع املنتجات املعدنية وبالتعاون مع مصنع صغري يف املنطقة.
وتوصل الباحث من خالل دراسته يف األخري إىل وضع منوذج مقرتح ،يدمج التفكري املنظومي يف التصنيع
املستدام ،والذي يتكون من سلوكيات تصنيع حمددة بدقة واملتعلقة بكل من  :تعديل تصميم املنتج ،والتحكم يف
التأثري البيئي ،وحتسني سالمة العمليات ،القدرة على مساعدة صانعي القرار من خالل إظهار تغيريات أداء االستدامة
خالل فرتة زمنية حمددة.
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تشرتك الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف أهنا تتعرض ألحد املتغريين التابع أو املستقل (اسرتاتيجيات
التصنيع األخضر والتفوق التنافسي) ،يف حني أجريت معظم الدراسات السابقة اليت مت عرضها بشأن العالقة بني
اسرتاتيجيات التصنيع األخضر والتفوق التنافسي يف الدول املتقدمة ،هذا إذا ما استثنينا الدراسة اليت أجرها "عادل
ذاكر نعمة اهلل" يف العراق ،واليت ربط فيها اسرتاتيجيات التصنيع األخضر مبخرجات نظام املعلومات اإلسرتاتيجية،
وأيضا يف حدود علم الباحث ال توجد دراسة سابقة أجريت يف اجلزائر كمثال للدول النامية لدراسة دور اسرتاتيجيات
التصنيع االخضر (اسرتاتيجية التخفيض واسرتاتيجية اعادة االستخدام واسرتاتيجية اعادة التدوير) يف تعزيز التفوق
التنافسي للمؤسسات الصناعية احمللية ،لذلك فإن الباحث سوف رى الدراسة احلالية يف اجلزائر لسد الفجوة احلالية
يف موضوع التصنيع األخضر والتفوق التنافسي ،وبالتايل تعترب الدراسة احلالية الدراسة األوىل اليت تناولت فحص
اسرتاتيجيات التصنيع األخضر على مستوى املؤسسات الصناعية اجلزائرية ومدى تأثريها على قدرهتا التنافسية.
ي -هيكل الدراسة :
 الفصل األول :جاء حتت عنوان :اإلطار النظري والفكري للتصنيع األخضر ،ومن خالل هذا الفصل حاولنايف املبحث األول تقدمي التطور التارخيي ملفهوم التصنيع األخضر و وحتديد العالقة بني التصنيع والبيئة
واملصطلحات االخرى املشاهبة له ،مث تطرقنا بعد ذلك إىل املبحث الثاين أين قمنا بدراسة التصنيع األخضر يف
ظل مفهوم التنمية املستدامة وبعدها يف املبحث الثالث خضنا يف مفاهيم حمورية متعلقة بالتصنيع األخضر،
من أمهية ومباديء ومتطلبات ومنهجية التحول حنوه وما هو الدور احلكومي يف دعمه.
 الفصل الثاني:جاء حتت عنوان دور اسرتاتيجيات التصنيع األخضر يف تدعيم التفوق التنافسي ولقد حاولنامن خالل املبحث األول تقدمي مفاهيم أساسية يف التنافسية من خالل التعريف بالتفوق التنافسي وأهم أبعاده
وماهي حمتلف اسرتاتيجيته ،مث إنتقلنا إىل مفاهيم أساسية يف األعمال اخلضراء والتنافسية البيئية يف املبحث
الثاين اين مت حتديد العالقة بني املعايري البيئية والقدرة التنافسية وماهي خمتلف جماالت األعمال اخلضراء الليت
توليد امليزة التنافسية ،أما املبحث الثالث ،فتطرقنا فيه إىل خمتلف اسرتاتيجيات التصنيع األخضر ،ويف آخر
الفصل مت التعرف على خمتلف اآلليات اليت تدعم اسرتاتيجيات التصنيع األخضر باالضافة إىل حتديد دور
خمتلف اسرتاتيجيات التصنيع األخضر يف تدعيم التفوق التنافسي للمؤسسات الصناعية.
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 الفصل الثالث :قمنا بدراسة ميدانية كمحاولة إلسقاط اجلانب النظري على واقع إثين عشر مؤسسة صناعيةجزائرية ،شاركت ضمن مشروع ( )MedTest IIاملمول من طرف اإلحتاد األورويب ،من خالل استخدام
أداتني مهمتني (الوثائق واإلستبيان).
وأخريا ختمنا هذا البحث ككل البحوث خبامتة عامة خلصنا فيها إىل عدة نتائج مكنتنا من إبداء بعض
التوصيات يف هذا املوضوع وبغية فتح باي البحث من جديد قمنا بطرح بعض األفاق املستقبلية يف شكل عناوين
تصلح ألن تكون إشكاليات مواضيع لبحوث مستقبلية.
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الفصل األول...................................................:اإلطار النظري والفكري للتصنيع األخضر
تمهيد
حدد إعالن األمم املتحدة بش أ أأفن األلثال ال ل ل إحرتام الطباعل ض أ أأيم السام األاأ أ أ ا أ أأال ال ينبغي أن تسوم
علاه دع ئم العالق ت الدولال يف السرن احل دي والعشريم ،وإتثست الدول األعض ء يف األمم املتحدة على أنه ال ميكم
احلث ظ على ال روات الطباعال ونسله إىل األجا ل الس دمل إال بإدارة ا أ أألايل وبس ملب دن التنيال املس أ أأتدامل وإنطالق مم
ذلك ،بسد أص أأبت ا تيع الدويل يويل اهتي م كبريا ملثهوم التنيال اخلض أ أراء ،وذلك مم خالل العيل على هتائل الثرص أأل
لإلنتس ل إىل بن ء إقتص د أخضر ق بل لإل اتدامل يفخذ قضال تدهور املوارد على حميل اجلد ،بدءاً مم اإلهتي م برتشاد
إاأ أ أ أأت دام املوارد الطباعال واملا ه والط قل ومرورا بإاأ أ أ أأتعي ل تسنا ت اإلنت ج األنظف واإلدارة املتك ملل جلياع امل لث ت
واإلعتي د على الط قل النظاثل اخل لال مم أيل إنبع ث ت كربونال وإنته ءاً بسض أ أ ي اإلاأ أأتهال املسأ أأتدام ال تتطلري تغاري
أمن ط اإلنت ج واإلاتهال احل لال غري املستدامل لضي ن رب هال األجا ل احل ضرة والس دمل.
ونظراً ألمهال اإلجت ه حنو تعزيز مثهوم التصناع األخضر والتنيال اخلضراء ،بسد إجتهت العديد مم الدول املتسدمل
والن مال إىل طرح العديد مم املب درات الرامال إىل الرتويج ملب دن ومب درات التنيال اخلضأ أ أ أ أ أ أراء الص أ أ أ أ أ أأديسل للبائل ،ونتا ل
لذلك ،بسد مت إدخ ل مثهوم التصأ أأناع األخضأ أأر والتنيال اخلض أ أراء الذي يرتبة بعدة مث هام منه  :اإلنت ج األخضأ أأر،
املدن الصن عال اخلضراء ...،وغريه يف قواعد النظ م الع ملي اجلديد.
وهندف مم هذا الثصأ أ أأل إىل التعرا السأ أ أأا ه الت روي لظهور مثهوم التصأ أ أأناع األخضأ أ أأر ،وكذلك اأ أ أأرد اإلط ر
النظري والثكري للتصناع األخضر يف ظل مثهوم التنتيال املستدامل ،مم خالل املب حث اآلتال:
المبحث األول  :التطور التاريخي لمفهوم التصنيع األخضر.
املبحث الثاني  :التصنيع ألاخضر في ظل مفهوم التنمية املستدامة.
املبحث الثالث  :مفاهيم محورية في التصنيع ألاخضر.

2

الفصل األول...................................................:اإلطار النظري والفكري للتصنيع األخضر
املبحث ألاول :التطور التاريخي ملفهوم التصنيع ألاخضر
تشأأكل إاأأتدامل التنيال الصأأن عال قضأأال حموريل مل تلف احلكوم ت احمللال والوطنال والدولال ،جيري أن تركز علاه
اجلهود خمتلف األطراف يف املرحلل املسبلل ،خصأ أأوص أ أ يف ظل اإلهتي م املتزايد ب لسض أ أ ي البائال ،وم تثرضأ أأه اإلتث قا ت
مم مسأ أ أأتلزم ت مم الواجري مراع هت يف اإلنت ج واإلدارة والتسأ أ أأويب ،كي ب ت مم احملتم إجي د تواين حساسي ب

ساب

متطلب ت التنيال الصأ أ أ أأن عال وضأ أ أ أأرورة احمل بظل على البائل ،وذلك مم خالل أخذ اإلعتب رات البائال كفحد مسأ أ أ أأتلزم ت
إق مل وتشغال املش ريع اإلنت جال واخلدمال بوجه ع م واملش ريع الصن عال بوجه خ ص ،مل هل مم أث ر مب شرة على البائل
واحملاة املعاشي.
املطلب ألاول :السياق التاريخي لظهور مفهوم التصنيع ألاخضر
جيد املتتبع إلاه م ت الب ح

والكت ب يف مادان التصناع والبائل أن بداي ت املثهوم يرجع إىل اإلهتي م

مبوضوع البائل والتلوث الصن عي مم قبل املنظي ت احلكومال وغري احلكومال واملؤاس ت اإلقتص ديل واملؤاس ت
األك دميال واملراكز البح ال ،وبذلك تتطور مثهوم التصناع األخضر عرب برتات يمنال متع قبل ،بثي الوقت الذي ك نت
بداي ته تعرب عم مثهوم نزع المادة ( )Dematerialisationأو إات دام مواد ال تسبري تلوث بائا كبريا ،ظهر مفهوم
تعديل العملية التصنيعية

(of Manufacturing process

 )Modificationوك ن هدبه الت ثاض مم اإلبرايات

والنث ي ت أو العوادم ،مث بدأ احلديث عم تطوير تسنا ت تسلال النث ي ت ،عنده ظهر مثهوم التقنية

النظيفة ( clean

 ،)techniquesوارع ن م تغري املثهوم إىل التقنية األنظف ( )cleaner techniquesبإعتب ر أن النظ بل " صثل لاست
مطلسل" ،وال

ولت هي األخرى لتشري إىل تسنال املع جلل يف هن يل األنبوب أي مع جلل النث ي ت قبل الت لص منه ،

تاله توجه آخر يتم مبوجبه مع جلل امللوث ت عرب العيلال التصناعال ،وعرب عنه مبثهوم مم "المهد إلى

اللحد" ( Cradle

 ،)to Graveأي تبدأ العيلال اإلنت جال (منتوج) مم مرحلل التصيام مرورا ب لتصناع وحىت الت لص منه بعد إات دامه
أو إاتهالكه ،وبذلك أاتبدل مثهوم التسنال األنظف مبصطلت أمشل هو اإلنتاج األنظف ()Cleaner Production
على أا س أن النظ م الصن عي ال ينظر إلاه مبعزل عم األنظيل احملاطل به( ،)1ويعكس هذا التوجه مسيا ت متعددة
ومرتادبل م ل " :منع التلوث"" ،اإلنتاجية الخضراء"" ،تقليص النفايات"" ،التصنيع الواعي بيئيا"" ،التصنيع
المستدام"" ،التصنيع األخضر"" ،إعادة التصنيع"" ،اإلنتاج

المستدام")2(.

( )1أمحد الاي ن حميد اجلرجري ،تحسين األداء االستراتيجي للمؤسسة الصناعية في إطار تطبيق استراتيجيات التصنيع البيئي ،جملل دراا ت إداريل،
ا لد اخل مس ،العدد الت اع ،ج معل البصرة ،العراه ،نوبيرب  ،2012ص .220
()2

Weidong Li and Jorn Mehnen Cloud, Manufacturing Distributed Computing Technologies for Global and
Sustainable Manufacturing, Springer-Verlag, London, England, 2013, p 100.
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وضيم هذا السا ه بسد أش ر كل مم ( )Weidong Li and Jorn Mehnenعلى ضرورة التثرقل ب مصطلحي
التصناع األخضر والتصناع املستدام ،حاث أن املثهوم ال ين أمشل وأواع مم األول ،ب لتصناع املستدام مشل على
( )6Rsمم أجل تعظام السايل املتزايدة للينت ت ،أم التصناع األخضر بهو يشيل على ( )3Rsوالشكل ( )01املوايل
يوضت تطور مثهوم التصناع املستدام مم ال ورة الصن عال إىل م يطلب علاه اآلن ب أأ :ال ورة الصن عال اخلضراء (املستدامل).

مم خالل الشكل ( )1أعاله ،نالحظ أن تشكال مثهوم التصناع املستدام مر على مخس مراحل إنطالق مم
مرحلل اإلنتاج المتسلسل أي م قبل 1913م ،أيم إعتيدت املص نع يف هذه املرحلل على اجلهد العضلي لإلنس ن مع
مس عدة ماك ناكال بشكل أقل ،إال أنه ك ن هن

تع ظم لليلوث ت الصن عال ،وقد بريت هذه املشكلل إب ن ال ورة

الصن عال األوىل انل 1760م ( ،)1حاث يف هذه املرحلل ك ن اهلدف األا اي واملسؤولال الرئاسال لليؤاس ت
( )1يكري ط حون ،إنظاف البيئة ،الطبعل األوىل ،دار الثكر العريب ،الس هرة ،مصر ،2009 ،ص .102
4
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اإلقتص ديل هي تعظام األرب ح و ساب املص حل الش صال ،وهن إعتيدت املؤاس ت الصن عال مسولل ":أن النسد وال روة
هي األك ر أمهال ب لنسبل لليؤاس ت الصن عال وأن م هو جاد يل جاد للبلد"( ،)1كي جتدر اإلش رة إىل أن هذه املرحلل
ااطر باه العيل الادوي يف املص نع إىل غ يل أن أحدث مصيم السا رات هنري بورد ) (Henry Fordثورة يف عيلال
التصناع مم خالل تصيام اإلنتاج الموسع ،أيم مت اجليع ب احملر الب ري واألدوات الكهرب ئال واآلالت ،وتعترب
بدايل هذه املرحلل نسلل نوعال يف احلا ة البشريل ،وال بدأت منذ إكتش ف اآللل الب ريل ال حلت مك ن اجلهد
العضلي ،وهبذا أصبحت التكنولوجال هي املوضوع الرئاسي بدايل مم ال ورة الصن عال ،بك ن اهلدف هو الوصول إىل
كث ءة اآلالت( ،)2وظهر أول خة للت ياع لأ )Ford( :إىل حاز الوجود ،ويف بدايل السرن العشريم 1900م ،ومع ظهور
ال ورة الصن عال مت إات دام هذه اإلبتك رات اهلنداال ،مم أدى إىل منو كث ءة وارعل التصناع بطريسل مل يسبب هل م ال
مم

قبل)3( .

وخالل هذه املرحلل ك نت األاواه توي على منت ت قلالل مم جعل األبراد يهتيوا بسة بإجي د وظ ئف
للعيل لتحساب اإلشب ع ،يف ح أن املؤاس ت الصن عال ك نت هتدف إىل ختثاض التك لاف للحصول على املزيد مم
األرب ح ،إال أنه ك ن هن بزوغ مرحلل جديدة هتتم ب ملسؤولال اإلجتي عال الداخلال مم جهل ،مث املسؤولال اخل رجال
باي بعد األمر الذي أدى ب لضرورة إىل إجت ه املؤاس ت حنو اإلهتي م املتزايد ب ملسؤولال اإلجتي عال اخل رجال املرتبطل
ب لبائل( ،)4ومنذ أوائل الستان ت 1960م بدأ االهتي م ب ألثر الوااع الذي مت له البائل على ا تيع ،بي ال ااتغالل املوارد
و س األمم الصن عي وظروف التشغال واإلنت جال وتطوير ا تيع( ،)5وظهر م يعرف بأأ :التصنيع الرشيق ،أيم
إيدادت قدرات التصناع الع ملال كث يل لتسدمي منت ت جبودة جعلت املن بسل تدم ب املؤاس ت وب املورديم ،مم
جعل منهج س جودة املنتج اارتاتا ال رئاسال للن ح ،وقد ا دت هذه املرحلل برتة الستان ت والسبعان ت ،ومع
التسدم املث جئ لتكنولوجا املعلوم ت ( )ITيف ع م 1980م وال عربت مبرحلل التعديل الشامل (*) ،وتشبع األاواه
الصن عال الع ملال هب تدرجيا  ،تعرضت املؤاس ت الصن عال لضغوط مم أجل تصناع منت ت جديدة وبوترية اريعل
( )1جنم عبود جنم ،أخالقيات اإلدارة ومسؤوليات األعمال في مؤسسات األعمال ،الطبعل األوىل ،دار الوراه للنشر والتوييع ،عي ن ،األردن ،2006 ،ص
ص .203- 202
( )2ولام روث ،ترمجل عبد احلكام أمحد اخلزامي ،تطور نظرية اإلدارة منذ ما قبل اختراع لآللة البخارية إلى ما بعد تكنولوجيا الروبوت وعصر المعلومات،
الطبعل األوىل ،إيرتا للنشر والتوييع ،الس هرة ،مصر ،2001 ،ص.7

()3

Anne Maczulak, Environmental Engineering, Designing a sustainable Future, Facts on File, Inc. New York,
USA, 2010, p 86.

( )4ط هر حمسم املنصور الغ ليب ،ص حل مهدي حمسم الع مري ،المسؤولية اإلجتماعية وأخالقيات األعمال :األعمال والمجتمع ،الطبعل ال نال ،دار وائل
للنشر والتوييع ،عي ن ،األردن ،2008 ،ص .54
( )5خ لد مصطثى ق ام ،إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة ،الدار اجل معال للطب عل والنشر والتوييع ،االاكندريل ،مصر ،2007،ص

.19

(*)ويطلب علاه أيض  :التصنيع بمساعدة الحاسوب ) :(CADتشري برجمال  CADإىل إات دام تكنولوجا املعلوم ت (برامج ح اوب مت صصل)
إلدارة وتوجاه والساطرة على معدات اإلنت ج ،بعندم يتم ترمجل معلوم ت  CADوإرا هل إىل  CAMاتكون احلصالل هلذيم النوع مم الربجما ت
هي تكنولوجا  ،CAD/CAMوال سب الثوائد الت لال :جودة أبضل للينتوج ،وقت أقصر للتصيام ،ختثاض تك لاف اإلنت ج ،بن ء ق عدة با ن ت،
توبري قدرات جديدة.
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إللتس ط الثرص التسويسال وهذه املرحلل عربت بأ أ :إعادة تشكيل التصنيع ،أم مرحلل الاوم وال مسات ب أ  :التصنيع
المستدام ،ومع يي دة وعي خمتلف أطراف ذات املصلحل بتدهور البائل الع ملال ونضوب بعض املوارد الطباعال ح لا ويف
املستسبل السريري ،مم شكل ضغوط وإضطرت املؤاس ت الصن عال لتغاري من ذج نظم التصناع اخل ص هب لتلبال خمتلف
اإلحتا ج ت ولتحس مستوى اإلاتدامل البائال.
كي جتدر اإلش رة إىل أن ت روا  ،ك نت الصن عل واحلكوم ت تست اري للسض ي البائال حىت قبل أن تصبت
اإلاتدامل حركل ع ملال معرتف هب  ،بعلى ابال امل ل ،يف الوالي ت املتحدة ،تتن ول عدد مم األبع ل ومدون ت اللوائت
اإل ديل السض ي البائال الرئاسال لعدة عسود ،ومم األم لل على ذلك ق نون مك بحل تلوث املا ه (املعدل لع م

1987

لس نون املا ه النظاثل) ،واملعدل أيض ع م  ،1990وق نون حثظ املوارد والتع يف منه (املعدل ع م  ،)1984وق نون االات بل
البائال الش ملل والتعويض ت واملسؤولال ( )1980وغريه  ،بسد وبرت هذه اللوائت برامج " مم املهد إىل اللحد" حلي يل
صحل اإلنس ن والبائل مم اإلدارة غري السلايل لليواد اخلطرة مب يف ذلك النث ي ت الس

مل)1( .

وعلى الضوء اإلاتسراء الت روي الس بب الذكر ملثهوم التصناع األخضر جند أن تطوره ك ن بطائ ومتدرج  ،حاث
مر مبراحل متعددة منذ بدايل السرن الس بب نتا ل عيلا ت اإلنت ج وتعسده وميكم مم خالل اجلدول ( )1أن نل ص
ونؤشر على أهم احملط ت الثكريل ال ا مهت يف بلورة وتكويم مثهوم التصناع األخضر كي يلي :
الجدول ( :)1أهم التطورات لمفهوم التصنيع المستدام
أهم التطورات لمفهوم التصنيع المستدام

رقم

المرحلة

السنة

1

اإلنتاج المتسلسل

قبل 1913

2

التصنيع الرشق

1960

اإلهتي م ب الالت مع جودة املنتوج لعيلا ت التصناع.

3

التعديل الشامل

1990

إدخ ل وإات دام الكيباوتر يف اإلنت ج.

4

إعادة التشكيل

2000

تسدمي منتوج ت صن عال جديدة مع السرعل يف العرا.

5

التصنيع المستدام

2010

دمج البعد البائي يف التصناع.

الرتكاز على اجلهد العضلي يف التصناع.

المصدر  :مم إعداد الب حث.

()1

Mrityunjay Singh and Tatsuki Ohji and Rajiv Asthana, Green and Sustainable Manufacturing of Advanced
Materials, Elsevier Inc, Amsterdam, Netherlands, 2016, p 3.
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كي إاتسراءن أن املؤاس ت الصن عال بدأت يف األخذ مبثهوم التصناع األخضر لاس بسصد ختثاض التدهور
البائي وتسلال األضرار الن مجل لليوارد الطباعال وإمن يف السعي إىل ساب اإلاتدامل ،وهذا م دبع إىل بروي أمهال وضع
احل ر األا س يف الطريب الصحات مم خالل التعرف وبشكل صحات ومثصل على مثهوم التصناع األخضر.
املطلب الثاني  :التصنيع والبيئة
بعد أن تطرقن إىل التطور الت روي ملثهوم التصناع األخضر ،وللتعرف على مثهوم التصناع األخضر ينبغي
تثكاك هذه العب رة إىل مصطلح هت للوصول إىل الثهم احلساسي هل وإىل آلال عيله  ،وعلاه انتطره اآلن إىل مثهوم
التصناع والبائل مع ديد العالقل ال تربة بانهي .
الفرع ألاول :تعريف التصنيع
أعطي ملثهوم التصناع أك ر مم معىن شفنه يف ذلك شفن أغلري املصطلح ت اإلقتص ديل ،كي أنه وضع إىل
عدد مم التفويالت والتع ريف املتنوعل ،وإن مصدر هذا اإلختالف هو تب يم وجه ت النظر واملعربل امل تلثل هلذه املدرال
الثكريل اإلقتص ديل أو تلك.
حاث تنصري أغلري اإلختالب ت والتب ين ت مم نسطل معانل ،إن ك نت هذه النسطل تتعلب جبوهر الصن عل أو
وضعه ودوره يف السوه واملن بسل ،وقد ين ت هذا املثهوم أو ذلك يف إعط ء بعض الوضوح هلذا السط ع ،إال أهن تسف
يف نسطل معانل دون أن تت ويه  ،وهبذا تبسى أغلري املث هام أو التع ريف ن قصل ومعرضل للنسد ،حىت مم قبل بعض
أنص ر املدرال الثكريل املعنال ،بعلى ابال امل ل ظهر مثهوم املدرال احلديل الذي ينص على أن الصن عل هي" :جميوعل
مم املش ريع ال تنتج العل واحدة مت نسل جت نس مطلس " ،إال أن هذا التعريف قد تعرا إىل انتس دات وااعل مم
خمتلف املدارس اإلقتص ديل ،وذلك لعدم إمک ن وجود م ل هذا املثهوم يف الواقع العيلي ،وذلك مم خالل عدم وجود
صن عل أو مش ريع تنتج الع مت نسل بشكل ك مل حىت يف ح لل وجود مشروع ن ينت ن العل واحدة ولو ك نت
بساطل ،إض بل إىل عدم تط بب احل لل كسط ع ،بل كثرع وبرع ت بع ،بذلك تنتثي الشيولال املطلوبل لليثهوم وإمك نال
تعبريه عم مضيون الصن عل كيثهوم مشويل دقاب ،أم حساسل األمر بإن مثهوم الصن عل مثهوم أهم وأمشل مم التعريف
الس لف الذكر وأك ر إختالب  ،بهو" :تعبري عم كل م دة جيري تغريه مم ح لل إىل ح لل أخرى وجيعله ج هزة لإلات دام
أو اإلاتهال وال جرت علاه عيلا ت تغاري يف تكوين هت  ،تعترب الع مصنعل أو نصف مصنعل مهي جرت علاه أو
ا مهت باه مم أيدي ع ملل إىل نوع مم

األمتتل....اخل")1(.

( )1عبد الغثور حسم كنع ن املعي ري ،إقتصاديات اإلنتاج الصناعي ،الطبعل األوىل ،دار وائل للنشر والتوييع ،عي ن ،األردن ،2009 ،ص .13
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بكليل التصناع تغطي مثهوم  ،أحدمه يدل على العيلال الصن عال ( )processنثسه  ،وذلك يعين مجاع
األجزاء والنش ط ت ال يسوم هب جميوعل مم الع مل هبدف ويل املواد األولال مبس دير خمتلثل ووا ئل إنت ج معانل إىل
الع أو خدم ت ذات ب ئدة إقتص ديل وإجتي عال بغرا عرضه على املستهلك للشراء بفاع ر معانل تعود على املؤاسل
ب لربت ،وع دة م يطلب على املؤاسل ال تضم تلك ا يوعل مم عن صر اإلنت ج إام "مصنع" ،وأم املثهوم ال ين هو
بكرة التطور يف أا لاري العيل بغرا اخلروج مم إط ر الصن عل البدائال (الادويل أو املنزلال) إىل اجلهود ال تبذل إلنش ء
مص نع (أو تواعل الس ئيل منه ) ،تست دم آالت ومعدات مت صصل و ديث أا لاري عيله وختتلف املص نع يف
ح يه أو ختصص هت  ،إال أن ذلك ال مينع مم تصناثه كيؤاس ت صن عال ،ويف احل الت ال تكون باه اجلهود
منسسل وحسري خطة وبرامج مدروال إلق مل املص نع أو تواعل م هو ق ئم منه  ،لتحساب منو واضت ومستسر ومتواين
يف الصن عل بإنه يطلب علاه إام :التنمية الصناعية.

() 1

وهن مم يعربه على أنه  " :ويل املواد األولال امل تلثل مم موارد يراعال وخ م ت معدنال ومص در ط قل وذلك
بإات دام املوارد البشريل املت حل إىل السلع هن ئال ق بلل لالات دم يف إشب ع احل ج ت املتعددة ألبراد ا تيع أوالع
وااطل تست دم يف إنت ج غريه مم السلع م ل اآلالت واملعدات"( ،)2مم خالل هذا التعريف ميكم النظر إىل حد م
لعيلال التصناع كتطباب لرأس امل ل البشري واإلجتي عي على رأس امل ل الطباعي لتحويله إىل رأس م ل صن

عي)3(.

ومم أجل االاتزادة يف التوضات لليعىن والدالالت ال إختذه مصطلت "التصنيع"نود أن نشري أنه يف الك ري مم
احل الت يرتبة مبصطلت "المصنع" ويعرف هذا األخري على أنه" :ذلك املك ن الذي تت يع باه الط ق ت البشريل

الس درة على اإلنت ج واملواد واآلالت واملعدات ورؤوس األموال الاليمل مم أجل إنت ج العل إجتي عال مثادة بإات دام
أا لاري وعيلا ت معانل"  ،ب ملص نع إذن ختتلف بإختالف األهداف ال تنشف مم أجله  ،ويطلب على جميوع املص نع
ال تسوم بإنت ج الع متي ثلل أو متك ملل وذات طباعل إنت جال متش هبل إام :صناعة ،كصن عل احلديد أو صن عل
األجهزة الكهرب ئال ،ب لصن عل إذن تتياز بفالوب العيل أو السلل األعي ل ال حيدد للع مل مع اآلالت (بشكل
بردي أو مج عي) إتب عه مم أجل إنت ج العل معانل أو ساب هدف مع  ،ولذلك بإن أالوب العيل وتلف بإختالف
اهلدف الذي أنشف املصنع مم أجل ساسه ،بثي احل لل ال يكلف باه الع ملون بإات راج املع دن أو ال روات مم ب طم
األرا بإهنم مي راون عيلا ت اات راجال ،ولذا بإن الصن عل االات راجال تنطبب على مجاع األم كم ال تت يع باه

( )1ك مل حميد املغريب ،اإلدارة – أصالة المباديء ووظائف المنشأة مع حداثة وتحديات القرن  ،-21الطبعل األوىل ،دار الثكر للنشر والتوييع ،عي ن،
األردن ،2015 ،ص . 322
( )2إمي ن عطال ن صف ،إقتصاديات الموارد والبيئة ،الطبعل األوىل ،دار اجل معل اجلديدة ،اإلاكندريل ،مصر ،2008 ،ص . 251

( )3ولا م هالل وكانث ب.ت يلر ،ترمجل  :حسم عبد اهلل بدر وعبد الوه ب محاد رشاد ،إقتصاد القرن الحادي والعشرين ،الطبعل األوىل ،املنظيل العربال
للرتمجل ،بريوت ،البن ن ،2009 ،ص .298
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األيدي الع ملل واآلالت واملعدات وتست دم أا لاري معانل إلات راج املواد مم ب طم األرا وتنساته مم الشوائري،
وب لت يل تنتج العل مثادة الاتعي الت

معانل)1( .

ااتن دا على م تسدم ،يرى الب حث وروود أربعل مصطلح ت جيري التثرقل بانهي  ،بسد ورد مصطلت "التصنيع"
والذي يعين :عيلال إنت ج السلع ،حاث هذه األخرية يتم إنت جه يف مبىن تت يع باه خمتلف املوارد امل لال وامل ديل
والبشريل واملعلوم تال ويسيى هذا املبىن بأأ" :المصنع" ،ووجود جميوعل مم املص نع ال تنتج العل واحدة مت نسل
جت نس يف أي حسل مم احلسول اإلقتص ديل ،وغ لب م يلحب إام هذا احلسل مبصطلت "الصناعة" (صن عل ويلال،
صن عل اات راجال ،صن عل نسا ال ،صن عل غذائال) ،وهذه األخرية لو سب منو واضت ومستسر ومتواين يف معظم
احلسول الصن عال ،بإنه يطلب علاه إام" :التنمية الصناعية".
الفرع الثاني  :أهمية قطاع التصنيع:
يعترب التصناع ح ر الزاويل يف عيلال التنيال اإلقتص ديل ،وذلك مل متتلكه الصن عل مم روابة قويل ببسال قط ع ت
اإلقتص د ،ومل تتياز به مم خص ئص مهيل جتعله السط ع الذي يسود عيلال التنيال ،وتعد اإلنت جال الع لال يف السط ع
الصن عي عنصرا أا اا يف يي دة الدخل الثردي ،كي أن الصن عل التحويلال توبر ق ئيل كبرية مم صن ع ت ممكنل تنتج
بكث ءة إلحالل الواردات ويي دة الص درات أك ر مب تستطاعه صن ع ت املواد اخل م لوحده

)2( .

ب الل عسود م بعد احلرب الع ملال ال نال ،متكنت بلدان أوروب الشرقال واإل د السوبا يت الس بب مم ختثاض
معدالت بسر الدخول ختثاض كبريا ،وذلك بثضل التصناع السريع الذي بتت الب ب أم م خا رات وبرص جديدة،
وأحدث تواع اريع يف خدم ت الصحل والتعلام ،)3( .بسدأقرت وحدة اإلات ي ر الصن عي يف اهلند بزي دة مس مهل قط ع
التصناع يف الن تج احمللي اإلمج يل إىل  ،%25مم مستواه احل يل الب لغ حنو  %16حبلول ع م  ،2022وهن ح جل
ملحل إىل منو قط ع التصناع مم أجل ساب الرخ ء و س أالوب حا ة الن

س)4(.

وعلاه إن كل دول الع مل تتطلع إىل س مستوي ت املعاشل وإىل ساب حا ة أبضل لألبراد ،وهذا يتوقف على
إنت جال البلد يف جمالت العيل امل تلثل ،مم يزيد مم مسؤولال رج ل الصن عل لتحس اإلنت جال وخ صل يف الدول
الصن عال ،ولسد إيدادات أمهال السط ع الصن عي ذلك مم خالل(: )5
 توبري السلع ب لكيا ت املطلوبل يف األوق ت الصحاحل وبفقل تكلثل ؛ تعسد العيلا ت اإلنت جال وتعدد السلع ؛( )1ك مل حميد املغريب ،مرجع سبق ذكره ،ص . 322
()2
()3

حميد ص حل تركي السريشي ،علم إقتصاد التنمية ،الطبعل األوىل ،دار اإلثراء للنشر والتوييع ،عي ن ،األردن ،2010 ،ص.297

أمل عبد اهلل عطوي ،السكان والتنمية البشرية ،دار النهضل العربال ،الطبعل األوىل ،بريوت ،لبن ن ،2004 ،ص ص .171-170
()4

Andrew Y.C. Nee, Bin Song, and Soh-Khim Ong, Re-engineering Manufacturing for Sustainability, Springer
Science+Business Media Singapore, New York, USA, 2013, p 723.
( )5أمحد يواف دوديم ،منظمات األعمال المعاصرة – الوظائف واإلدارة ،-الطبعل األوىل ،األك دماون للنشر والتوييع ،عي ن ،األردن ،2014 ،ص .76
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 تسدمي منتوج ع يل الكث ءة واجلودة بفقل تكلثل ؛ احلصول على رض املستهلك.ومم خالل م ابب جند أن السط ع الصن عي يعترب أحد السط ع ت اهل مل ويشكل الركازة األا اال ألي إقتص د
وطين مم خالل مس مهته الثع لل يف التنيال اإلقتص ديل واإلجتي عال مولدا لثرص العيل ،كي يس هم يف تولاد السايل
املض بل لإلقتص د ،ب إلض بل إىل إعتب ره أحد األدوات اهل مل لتنويع الس عدة اإلنت جال ألي بلد.
الفرع الثالث :تعريف البيئة
البائل لثظل ش ئعل اإلات دام يرتبة مدلوهل بنية العالقل بانه وب مست دمه  ،بنسول:البائل الزرعال ،والبائل
الصن عال ،والبائل الصحال ،والبائل اإلجتي عال والبائل ال س بال ،والسا اال… ،.ويعىن ذلك عالقل النش ط ت البشريل
املتعلسل هبذه ا الت… ،وعلاه لاس هن تعريف حمددا ج مع للبائل حيدد نط ق هت املتعددة ،نتا ل إختالف عوامل
التفثري والتفثر ،بهن إختالف يف التع ريف اللغويل واإلصطالحال للبائل.
بسد عربت البائل يف الدراا ت العليال املع صرة مبث هام عديدة بصورة تتياز خبصوصال الكا ن اخل ص ،برحم
األم مي ل بائل اإلنس ن األوىل ،والبات بائل واملدرال بائل ،واحلي بائل ،وميكم النظر إىل البائل مم خالل النش ط ت البشريل
امل تلثل ،ك لبائل الزراعال ،والبائل الصن عال ،والبائل امل ئال ،البائل ال س بال ،والبائل اإلجتي

عال)1( .

وعلاه يعد كوكري األرا مب علاه مم أجن س بشريل ونب تال وحاوانال هو البائل مبثهومه الع م ،وإذا ح ولن أن ننسري
املثهوم لإل نس ن ب لبائل هي كل م حياة بن مم ي بس وم ء وهواء ،وم حيتويه هذا احملاة مم ك ئن ت نب تال وحاوانال،
وتنتظم احلا ة على كوكري األرا مم خالل تواين بائى ص حل ومن اري يف ظل بس ء عن صر أو مكون ت البائل على
ح هل كي خلسه اهلل  -ابح نه وتع ىل  -دون

تغاري)2( .

يف ح يعربه دوغالس وهالند ( )Douglas and Hollandعلى أهن  :الوصف الكلي جلياع السوى اخل رجال،
واملؤثرات ،والظروف ال تؤثر على حا ة ،وطباعل ،والو  ،ومنو ،وتطور ،ونضج الك ئن ت احلاّل )3( .كي أعطي هل

تعريف خمتلف يف العلوم اإلنس نال حاث البائل اإلنس نال تشتيل على البائل املشادة أو املستحدثل ،كبائل السكم ،بائل
العيل ،أي جميوع الرتكاب ت للي تيع اإلنس ين ب البائل الطباعال والبائل املشادة ،وم يعرف ب لبائل اإلنس نال ،وتفثري
كل منهي يف اآلخر ومدى إمك نال التوابب بانهي

)4(.

( )1إمس عال جنم الديم ينكنه ،القانون اإلداري البيئي ،الطبعل األوىل ،منشورات احلليب احلسوقال ،بريوت ،لبن ن ،2012 ،ص .26
()2

حميد ابراهام حميد شرف ،المشكالت البيئية المعاصرة :األسباب ،األثار ،الحلول ،الطبعل األوىل ،دار املعربل اجل معال ،اإلاكندريل ،الس هرة،2008 ،

ص .11
Environmental Science : Definition, Scope and Importance, P 2. Disponible Sur : ww.tezu.ernet.in, dited.

( )4أمحد لكحل،

دور الجماعات المحلية في حماية البيئة ،الطبعل األوىل ،دار هومل ،اجلزائر ،2014 ،ص .20
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ولعل أهم تعريف للبائل هو ذلك التعريف الذي يسسيه إىل مثهوم يكيل بعضهي اآلخر؛ أوهلي ؛ البائل
احلاويل؛ وهي كل م وتص ال حبا ة اإلنس ن نثسه مم تك ثر ووراثل بحسري ،بل تشيل أيض عالقل اإلنس ن ب مل لوق ت
احلال ،احلاوانال والنب تال ،ال تعاش معه يف صعاد واحد ،أم ث ناهي  ،وهي البائل الطباعال؛ بتشيل موارد املا ه والثضالت
والت لص منه  ،واحلشرات وتربل األرا واملس كم واجلو ونس وته أو تلوثه والطسس وغري ذلك مم اخلص ئص الطباعال
للواة".

()1

وإنطالق مم ابب ميكم أن نعرف البائل على أهن  :إمج يل األشا ء ال اة بن وتؤثر على وجود الك ئن ت احلال
على اطت األرا متضينل امل ء واهلواء والرتبل واملع دن واملن خ والك ئن ت أنثسهم ،وجتدر اإلش رة إىل أنه اريد مصطلت
البائل الحس والذي يف غ لري األحا ن نعين به البائل الطباعال أو البائل اخلضراء.
الفرع الرابع  :العالقة بين التصنيع والبيئة
تعترب العالقل ب التصناع والواة الطباعي مم أهم حمددات البائل ،وعلاه تسع العالقل ب التصناع والبائل ت
ق ئيل العالق ت التب دلال ،أي أن التصناع له تفثري كبري على البائل ،كي أن هذه األخرية هل تفثري على التصناع،
وانكتثي هن ب لتفثري السليب للعالقل بانهي  ،على إعتب ر أن التفثري الإلجي يب واضت للع مل وتطره إلاه العديد مم
الب ح واملثكريم ،اواءا مم خالل توبري املوارد الطباعال للتصناع أو م يسوم به اإلنس ن مم أنشطل صن عال ومم را ت
بشريل وال ينتج عنه تنوع باولوجي ،واحلث ظ على بعض املوارد ومص در الط قل مم النث ذ واالاتنزاف ،بضال عم
مح يل بعض أنواع النب ت ت واحلاوان ت مم اإلنسراا.
 -1تأثير التصنيع على البيئة :
قد أصبحت كليل مصنع أو تصناع يف أذه ن ك ري مم الن س مرادبل لتدهور البائي( ،)2بل أك ر مم ذلك أصبت
مم املسلم به عيوم أنه املسؤول يف املس م األول عم األث ر البائال الشديدة ملنت ت والعيلا ت( ،)3بإذا ك ن النيو
الصن عي هو احملر األا اي لعيلا ت التنيال ويي دة مستوي ت الدخول و س مستوي ت املعاشل يف الدول امل تلسل،
إال أنه يف نثس الوقت له أث ر البال على البائل حاث تس هم الصن عل بدرجل كبرية يف يي دة مستوى التلوث البائي ،إذ
تس هم لوحده بأ أ أ أأ ¾ :مم التلوث اإلمج يل املتسبري يف التدهور البائي( ،)4بهن عالقل إرتب ط ب النيو الصن عي
ويي دة مستوى تلوث مص در املا ه والبح ر وتلوث اهلواء وتدهور نوعاه األرا ،وينشف التلوث البائي املص حري لعيلا ت
()1

أمحد عبد الكرمي االمل" ،قانون حماية البيئة -دراسة تأصيلية في األنظمة الوطنية واالتفاقية ،"-الطبعل األوىل ،مط بع ج معل امللك اعود ،الري ا،

السعوديل ،1997 ،ص .64
()2

Anne Maczulak, op.cit, p 85.
Shozo Takata and Yasushi Umeda, Advances in Life Cycle Engineering for Sustainable Manufacturing
Businesses, Springer-Verlag London Limited, UK, 2007, p 17.
()3

( )4عزوي كردون وأخرون ،مراعاة اإلعتبارات البيئية في تقييم المشاريع الصناعية ،البائل يف اجلزائر التفثري على األوا ط الطباعال واارتاتا ا ت احلي يل ،خمرب
الدراا ت واألحب ث حول املغرب والبحر األباض املتواة ،ج معل منتوري ،قسنطانل ،اجلزائر ،2000 ،ص. 61
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التصناع نتا ل لتزايد إات دام مص در الط قل وخ صل الط قل األوحثريل ،ب لصن ع ت ال تعتيد على مص در الط قل
احلثريل تعترب صن ع ت ملوثل للبائل ،ويف الوقت احل يل ع دة م ترتكز هذه الصن ع ت يف الدول الن مال ،حاث ول
الدول املتسدمل بصل املراحل الصن عال امللوثل للبائل وتوطانه يف الدول الن مال ،وتتياز هذه الدول بضعف السوان البائال
وضعف قدرهت على تنثاذ املت ح منه  ،ومم ن حال أخرى بإن تزايد عيلا ت التصناع يؤدي إىل يي دة إاتهال املوارد
الطباعال ،وبطباعل احل ل يرتتري على يي دة إاتهال املوارد الطباعال ،إرتث ع يف معدالت التلوث البائي ،حاث تشري
مؤاسل ( )*( )Trucostاملعنال بتوبري البا ن ت البائال إىل أن 800 :مؤاسل صن عال مم أكرب املؤاس ت الصن عال يف
الع مل ال تعيل يف  11قط ع صن عي قد تسببت يف أضرار (تك لاف) بائال تت وي قايته 846ملا ر $انل

2010

بعدم ك نت  566ملا ر دوالر أمريكي يف ،2002ولو أن هذه املؤاس ت الصن عال دبعت ب لثعل مس بل األضرار ال
)1(.

تسببت باه  ،بلم يكون نش ط ثلث هذه املؤاس ت تسريب مرحب ً

وعلى الرغم مم إجت ه دول الع مل املتسدم حنو إات دام تسنا ت حدي ل وإنت ج الع جديدة صغرية احل م تتياز
بإخنث ا كيال املواد املست دمل يف عيلا ت إنت جه وإخنث ا كيال الط قل احلثريل املست دمل يف عيلا ت إنت جه م ل:
صن ع ت اإللكرتونا ت واإلتص الت والصن ع ت الكهرب ئال احلدي ل ،إال أهن مم ن حال أخرى قد أدت إىل خلب مش كل
بائال مم نوع آخر حاث يتولد عنه خملث ت ا مل ،وينبعث منه غ يات مت ل خطرا على الصحل الع مل( ،)2وخري دلال
على ذلك بعض احلوادث الصن عال الع ملال كتسرب الغ ي مم مصنع ( )Bhopulيف اهلند ع م  ،1984حاث أاثر
احل دث عم وب ة أك ر مم  2500ش ص وإص بل أك ر مم  100.000ش ص ،ب إلض بل إىل اخلس ئر يف احمل صال
واحلاوان ت  -باي وصف بفنه أاوأ ك رثل صن عال يف الت ريخ  -إال خري دلال على هذا( ،)3وح دثل مث عل تشرنوبل
( )Chernobylع م ( ،)1986وأيض تسرب الزيت بسبري مؤاسل ( ) Exxonيف أالاك ع م ( ،)1986إض بل إىل
م ص حري ذلك مم ظهور اإلحتب س احلراري ( ،)4لسد تواتر وتزامم مع هذه األحداث مطلب ح ول الك ري مم املثكريم

(*)  :Trucostمؤاسل أمريكال ااتش ريل إقتص ديل ع ملال ،تسوم بتسدمي ااتش رات ومس عدة املؤاس ت على س عيلا ت اإلنت ج ،ومس عدة املست يريم
يف قا س امل طر البائال ،والسي ح للعلي ء ببحث أبضل يف إعتي د اإلقتص د على املوارد الطباعال ،وتشري تسديرات برن مج األمم املتحدة للبائل ومؤاسل
 Trucostاملعنال بتوبري البا ن ت البائال إىل أن ثالثل آالف مم أكرب ااملؤاس ت الع ملل يف الع مل قد تسببت يف أضرار بائال تت وي قايته  2ترلاون دوالر
أمريكي يف .2008
()1

Richard Sandor, Nathan Clark, Murali Kanakasabai, Rafael Marques, Sustainable investing and environmental
markets : opportunities in a new asset class, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.2015, p 248.
( )2إمي ن عطال ن صف ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .260-259
()3

أمحد مواى اجلاواي ،أثار العولمة في الرفاهية  :تقدير إقتصادي إسالمي ،الطبعل األوىل ،أطروحل دكتوراه منشورة ،دار عي د الديم للنشر والتوييع،

إربد ،بلسط
()4

2009 ،م ،ص .287

ع يد عبد اهلل العصايي ،المسؤولية االجتماعية للمؤسسات نحو التنمية المستدامة  ،الطبعل العربال ،دار الا يوري للنشر والتوييع ،عي ن ،األردن،

 ،2015ص. 19
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عده مطلب مغ يرا ملنطب التطور الرأمس يل ،ب إلض بل إىل الصاح ت املن ديل للحث ظ على البائل ،والتواين ت الطباعال،
وحدود النيو الذي أصبت يشكل قادا على ااتيرار التطور الصن عي ،إنطالق مم ااتغالله لليوارد الطباعال بطريسل
تبديديل ،كي حييل عالقل عكسال مع التواع السك ين )1( .وحسري جملس األعي ل للتنيال املستدامل":اوف تكون
هن ح جل جد ملحل للع مل الصن عي يف ختثاض إنت جه امل دي ،والتسلال مم إات دام الط قل ،وإال ااكون هن
تدهور بائي يصل إىل أك ر مم

% 90

اإلمك نا ت البائال املت حل على كوكري

حبلول ع م  ،2040لتلبال إحتا ج ت اك ن الع مل املتزايدة يف ظل حدود

األرا")2(.

وإنطالق مم ابب ميكم السول أن للصن عل ج نري آخر مظلم يف تفثريه على البائل خم لف مت م للوجه االجي يب
الذي أظهرته لسنوات عديدة  ،ببعد أن ك نت السبري يف ااتنزاف املوارد الطباعال ،ه هي اآلن تؤثر على البائل مم
خالل بضالهت اواء ك نت غ ييل أو ا ئلل أو صلبل ،وتفثريه السليب على اهلواء واملا ه والرتبل وأنظيته جعله أيض
تفثر على صحل اإلنس ن بل هتدد بس ءه ،وهلذا جيري على املصنعا وخمتلف املؤاس ت الصن عال ترشاد إاتهالكهم
لليوارد الطباعل حىت نت نري املزيد مم التلويث الصن عي للبائل.
 -2أثر التدهور البيئي على التصنيع :
إن مشكلل تدهور البائل وعدم مح يته اوف د مم النيو الصن عي مستسبال بوااطل تفثريه البا على عيلا ت
التصناع ،بكل تدهور للبائل يعين املزيد مم اخلس ئر اإلقتص ديل ،وكل إرتس ء ب لبائل و س موارده يعين تعظام السدرات
اإلقتص ديل للي تيع ،بإنتش ر امللوث ت البائال يؤدى إىل تراجع اإلنت جال بدرجل كبرية خ صل يف الصن ع ت املرتبطل
ب لزراعل ،ب إلض بل إىل ربع التك لاف املرتبطل بعيلا ت التصناع ،وبصثل ع مل تكون عواقري ذلك وخايل على اإلقتص د
ككل والصن عل بشكل خ ص ،وهذا األمر ينبغي أن تدركه كل هائ ت الت طاة اإلقتص دي واملؤاس ت الصن عال،
واجلدول ( )2املوايل يب تطور تك لاف التصناع املستسبلال خالل برتة ( )2100-2025يف ح لل إاتيرار اجلث ف يف
غرب الولا ت املتحدة األمريكال.
الجدول ( :)2تطور تكاليف التصنيع المستقبلية في الغرب األمريكي نتيجة الجفاف (الوحدة مليار دوالر):

السنة

2025

2050

2075

2100

التكاليف

200

336

565

950

Source : Frank Ackrman and Aeliz stanton, the economics of climate change, Tufts university, stockholm
environment institute, Stockholm, Sweden, 2007, p75.

()1

عبد اجلب ر حميود العبادي ،خرافة التنمية والتنمية البشرية المستدامة ،الطبعل األوىل ،دار احل مد للنشر والتوييع ،عي ن ،األردن ،2012 ،ص .161
Richard Sandor, Nathan Clark, Murali Kanakasabai, Rafael Marques, op.cit, p 191.
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املالحظ مم اجلدول ( )2الس بب ،أن التك لاف البائال خالل الثرتة ( )2100-2025يف صعود وبشكل كبري جدا
بيم املتوقع أن تصل إمج يل تك لاف التصناع خالل انل  2025م يسرب حوايل  200ملا ر دوالر لتصل يف انل 2100
م يع دل  950ملا ر دوالر ،أي تسريب  4أضع ف ونصف م اتكون علاه انل  ،2025والسبري والنتا ل يف ذلك
تتحيله مؤاس ت األعي ل ،م يتطلري ياله تبع ت ذلك.
ويف م ل آخر ،قد أدت التغريات املن خال إىل يي دة املن طب اجل بل يف إبريسا مب ترتاوح م ب  60و 90ملاون هكت ر
وال تكلف خس ئر يف الثالحل والتغذيل تسدر ب أأ 26:ملا ر دوالر حبلول ع م  ،2060وهذا ب ألخذ بفاع ر ع م 2003
كيرجعال ،وعلاه التصناع األخضر أصبت اآلن ضرورة ملحل كي يبسى إقتص د الاوم على قاد احلا ة ألنه أك ر املتضرريم
مم األث ر السلبال للبائال ،وحنم ندخل السرن الأ أأ ،21 :يواجه التصناع دي ت

جديدة)1( .

بحىت وقت قريري جدا ،ك نت االات بل املعت دة لليش كل البائال تنطوي على تدابري للحد مم التلوث والنث ي ت
بعد إنت جه ؛ على ابال امل ل ،عم طريب تركاري معدات إيالل الكربيت مم غ يات املداخم يف حمطل تولاد الكهرب ء أو
حمطل مع جلل ما ه الصرف الصحي يف املص نع ،ومع ذلك ،بدأت بعض املؤاس ت الصن عال يف اآلونل األخرية ول
إنتب هه مم هذه النهج "هن يل األن باري" حنو تطوير التصناع "النظاف أو األخضر" ،الذي يولد نث ي ت وتلوث أقل يف
املس م األول ب إلض بل إىل اإلات دام الثع ل للط قل واملواد ،وهذا م ااتم التطره إلاه يف املطلري املسبل .

املطلب الثالث :مفهوم التصنيع ألاخضر
يعد موضوع التصناع األخضر واحدا مم أك ر املواضاع حداثل يف حسل اإلدارة الصن عال ،ولكنه أقل تن وال يف
األدبا ت امل تصل يف العلوم االداريل ،لذلك أصبحت أغلري املؤاس ت الصن عال الكربى حب جل إىل تبين هذا املثهوم،
كوهن حيسب أو يدعم مازهت التن بسال بضال عم تعبريه بإهتي مه مبسؤولا هت البائال واإلجتي عال واألخالقال جت ه جمتيعه ،
وأيض تبين اارتاتا ال تصناع نظاثل وتسدمي الع ومنت ت خ لال مم عوامل التلوث البائي.
الفرع ألاول  :تعريف التصنيع ألاخضر
ال ريري يف أن مؤاس ت األعي ل هي املنظي ت األك ر حاويل يف ا تيع ت املع صرة ،لاس بسة ألهن
األك ر إات ي را لألموال وتوظاف التكنولوجا  ،بل وألهن تست دم أملع العسول العليال وأبضل اخلربات اإلداريل والثنال
مم جيعله مؤهلل لتي ال اإلات بل األارع واألواع ورمب األهم يف هذا املادان ،خ صل وأن األعي ل نثسه هي ال
أوجدت ق عدة عريضل مم املث هام واملي را ت والتكنولوجا والعيلا ت واملنت ت والوظ ئف امل تلثل ال ميكم أن
تصنف ضيم الظ هرة السوداء أو الرم ديل املض دة للبائل ،ب لصن ع ت املدخنال وإاتهال الط قل واملوارد يف املص نع
()1

Gunther Seliger and Marwan M.K. Khraisheh and I.S. Jawahir, Advances in Sustainable Manufacturing
Proceedings of the 8th Global Conference on Sustainable Manufacturing, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg,
2011, p 157.
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وحمط ت الط قل والسا رات وغريه  ،الك ري جعل األلوان الش ئعل يف هذه املص نع واحملط ت وم جي وره مم املن طب هي
األلوان السوداء والرم ديل ،وإياء ذلك أخذت تتطور اإلجت ه ت البائال اخلضراء مم أجل إع دة ختضري البائل عيوم
وكذلك ختضري بائل األعي ل الداخلال واخل رجال ووظ ئثه وعيلا هت بشكل خ ص ،هلذا بسد ظهرت مث هام ومم را ت
ك رية ووااعل إلدخ ل البعد األخضر يف األعي ل بوصثه بعدا مم أبع د األداء اإلارتاتا ي.

()1

وإن شرط ه م بل شرط ال غىن عنه يف الواقع ملواجهل التحدي البائي بن ح هو ويل طريسل إنت ج السلع
واخلدم ت ،أي ويل نش ط األعي ل إىل نش ط نظاف ( )Clean Businessوقد وصف تسرير ()Brundtland Report
وصث وااع ذلك التحول بإعتب ره تطور الصن ع ت والعيلا ت الصن عال ،وباي يلي مستطف م ج ء يف النص
"الصن عل ...ال هي أك ر كث ءة مم ن حال ااتعي ل املوارد وختلب أقل تلوث وضا ع وتعتيد على ااتعي ل املوارد املت ددة
ولاس غري املت ددة وتسلل إىل أدىن حد ممكم األث ر السلبال ال يتعذر إصالحه على صحل اإلنس ن

والبائل")2(.

وكليل "األخضر" هي صثل يف اا ه هذه الدراال ،وهي ال تفخذ تعريف" :دعم وتعزيز مح يل البائل ،كي متال
للحث ظ على جودة البائل ،اواءا عم طريب  :ق بلل إلع دة التدوير ،ق بلل للتحلل ،أو غري ملوثل" ،بهذا التعريف وحده
وااع ،ولكم عندم يطبب على التصناع كثكرة ع مل وب لتحديد التصناع األخضر باسصد به" :تلك العيلال أو ذلك
النظ م الذي لاس لديه تفثري اليب على البائل وإن ك ن ضئال

جدا")3( .

وعلاه تعدد صثل مصطلت "األخضر" حتم أنه ال يوجد تعريف واحد لأأ" :التصناع األخضر" ،إذ أن كل ب حث
قد يعرف التصناع األخضر طبس

ل إختص صه وطباعل درااته ،وعلى هذا األا س ال ميكم اخلوا يف كل التع ريف

املتعلسل ب لتصناع األخضر ،وإمن عرا منه م ميكم أن يعطي بكرة ع مل عم هذا املثهوم يف اجلدول ( )03املوايل :

( )1جنم عبود جنم ،إدارة اإلبتكار "المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثة" ،الطبعل ال
( )2ولا م هالل و كانث ب.ت يلر ،ترمجل

نال ،دار وائل للنشر والتوييع ،عي ن ،األردن ،2015 ،ص . 255

 :حسم عبد اهلل بدر وعبد الوه ب محاد رشاد ،مرجع سبق ذكره ،ص .290
()3

David A. Dornfeld, Green Manufacturing Fundamentals and Applications, Springer Science+Business Media
New York, USA, 2013, p 4.
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الجدول ( :)03أهم التعاريف للتصنيع األخضر
الرقم

المصدر

1

Lawrence, T.,
2000,
(www.es.epa.gov).

التعريف
ويل املواد والط قل إىل منت ت مثادة مم خالل التصناع بعيلا ت ذات
كث ءة إقتص ديل ،مم يِؤدي إىل ختثاض الضا ع والتلوث البائي ،وتسلام
املنت ت إىل الزب ئم بفقل أث ر بائال البال.

X.C. Tan , F.

2

et.al, 2002, p 129.

3

Craft Consulting
Group, 2008,
P62.

هو أحدث اارتاتا ا ت التصناع يف السرن الواحد والعشريم وال هتدف يف
النه يل إىل تسلاص التفثري البائي إىل أدىن حد ،وختثاض إاتهال املوارد خالل
دورة حا ة املنتج بدأ مم التصيام والرتكاري إىل العيلا ت اإلنت جال والتعبئل
والنسل.
تعربه "شأركل األعيأ ل الت ريل البائال

4

5

6

Anne Maczulak,
2010, p 85.

الدولال" ( Environmental Business

 )Internationalبفهن ":املؤاس ت صن عال املرتبطل ب لتساام البائي ،واالمت ل
للوائت البائال ،ومك بحل التلوث ،وإدارة النث ي ت ،وإصالح امليتلك ت امللوثل،
وتوبري املوارد البائال وإيص هل ".
هو أي نش ط ميكم أن يسلل مم إات دام املوارد الطباعال يف عيلال صنع
املنتوج ت.
وأوضحت منظيل الكومنولث للبحوث العليال والصن عال ( )*()CSIROأن

Anne Maczulak,
2010, p 85.

Jürgen Hesselbach
and Christoph
Herrmann,2014, p.14

التصناع املستدام يشيل":التكنولوجا ت واملي را ت اهلنداال لتعزيز إنت جال
املوارد وتسلال األعب ء البائال".
هو ذا النظ م اإلنت جي الذي يدمج الشواغل البائال والصحل واالمل العي ل
وا تيع ضيم عيلا ته للبس ء على املدى الطويل ،مم جيعل احلا ة اإلقتص ديل
لليؤاسل أطول.

المصدر :من إعداد الباحث باإلعتماد على المراجع المدرجة في الجدول

(*) تعد منظيل الكومنولث للبحوث العليال والصن عال ( )CSIROأكرب هائل حكومال يف جم ل البحوث والتطوير يف أارتالا  ،وهي واحدة مم أكرب املؤاس ت
البح ال يف الع مل ،هذا وقد نثذت املنظيل أك ر مم  740حب ب لتع ون مع منظي ت وهائ ت عليال خمتلثل يف أك ر مم  80دولل ،وأجرت العديد مم األحب ث
يف جم الت م ل  :الصحل والزراعل وتكنولوجا املعلوم ت والصن عل والط قل املستدامل والتعديم واملع دن والثض ء والبائل واملوارد الطباعال.
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تابع للجدول (:)03أهم التعاريف للتصنيع األخضر
الرقم

7

املصدر

Gunther Seliger,
2012, p 33.

التعريف
حاث عربته ويارة الت رة األمريكال على أنه :خلب منت ت أو خدم ت
بإات دام عيلا ت وأنظيل وال تكون:
 -1غري ملوثل؛
 -2بظ على الط قل واملوارد الطباعال؛
 -3ق بلل للنيو اإلقتص دي؛
 -4الايل وصحال للعي ل وا تيع والزب ئم؛
 -5جمزيل إقتص دي وتنيوي جلياع الن س والع مل .

8

Andrew Y.C. Nee, Bin
Song, and Soh-Khim
Ong, 2013, p 60.

خلب السلع أو اخلدم ت ال تليب إحتا ج ت العيالء مع احرتام البائل
ورب هال ا تيع ت احمللال.

9

Subramanian
Senthilkannan
Muthu Roadmap,
2014, p 153.

تعين إق مل تلك املب دن واملي را ت ال ميكم أن تس عد على احلث ظ على تواين الطباعي،

10

nikos avlonas and
George p.
nassos, 2014, p56

11

Pratima Bajpai,
2015, p3

12

Christoph Herrmann
and Sami Kara, 2017,
p5.

13
النعمة عادل ذاكر،
 ،2007ص .68

وبعب رة أخرى ،جتنري التسبري يف أضرار ال رجعل باه على املوارد الطباعال لألرا.
ذلك التصناع الذي يركز على عيلا ت أك ر كث ءة يف ح يولد نث ي ت أقل ،ويستند
التصناع الرشاب يف الواقع على نظ م إنت ج تويوت الذي وضعته شركل تويوت موتوري.

إات دام طبسل (بئل) الصن ع على مستوى الع مل مم را ت صديسل للبائل
لتحس رحبال أعي هلم واحلد مم أثره على البائل.
تسدمي منت ت صن عال متثردة ومتيازة اواءا مم حاث أداء وظ ئثه
على مدار دورة حا هت بفكيله أو مم خالل التحكم يف تفثرياهت على
احملاة (الطباعل وا تيع) ،مم يؤدي إىل ساب قايل إقتص ديل وإجتي عال
بلسثل إلدارة العيلا ت اإلنت جال تركز على ساب الكث ءة يف إات دام
املوارد املت حل (املواد األولال والط قل) يف مجاع مراحل عيلا ت اإلنت ج مم
أجل تسلاص تولاد النث ي ت واإلنبع ث ت وإحتواء امللوث ت املص حبل أو
املرتتبل عنه يف مصدر تولده لليح بظل على صحل اإلنس ن وحمتوي ت
البائل الطباعال مم يله مم امل طر واإلضرار

14

إياد عبد الفتاح النسور يسصد به التحسس مل تلف السض ي البائال ،وأخذه بع اإلعتب ر عند
وعبد الرحمان بن عبد اهلل السا م ب لعيلا ت اإلنت جال.
الصغير،

 ،2014ص. 156

المصدر :من إعداد الباحث باإلعتماد على المراجع المدرجة في الجدول
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ب إلطالع على اجلدول ( )03الس بب ،يتضت وجود مداخل متعددة للتعريف التصناع األخضر بهن مم إعتربت
التصناع األخضر ميس العيلا ت وركز إجت ه آخر على أنه م هو إال نس ل مم التصناع الرشاب ،حاث نالحظ مم
التعريف املسدم مم طرف ( )Anne Maczulakأنه يركز على املدخالت مم خالل ساب أبضل إات دام لليوارد
لتسلال امل لث ت وامللوث ت ،وجتدر اإلش رة إىل أن التعريف الذي قدمته ويارة الت رة األمريكال هو التع ريف األك ر
انتش را على مستوى الع مل وهو التعريف الذي تبن ه وأكده مركز لوويل لإلنت ج املستدام
،)Sustainable Production

( Lowell Center for

وهن رأي أخر لبعض املثكريم يذهري إىل أن التصناع األخضر يربطه ب لعيلا ت بسة،

كي ج ء على لس ن كل مم ( ،)Subramanian Senthilkannan and Muthu Roadmapوضيم نط ه التعريف
املسدم مم طرف "شأركل األعيأ ل الت ريل البائال الدولال" ( ) Environmental Business Internationalحدد املعهد
أربعل عشر قط ع مم نش ط ت األعي ل التصناعال اخلضراء ،تنسسم إىل ثالث بئ ت عريضل :اخلدم ت ،واملعدات،
واملوارد ،أم ) ( X.C.Tan , F. and.alبهو بذلك يؤكد البد الرتكاز على النظ م اإلنت جي بفكيله بهو يعطى مدخال
مشولا وق ئا متك مال لالاتغالل األم ل لليدخالت والعيلا ت وامل رج ت وم بعده .
واتثب ( )nikos avlonasمع ( )George p. nassosعلى أن التصناع األخضر هو نثسه التصناع الرشاب ويسوالن
م هو إال نس ل له ،أم التعريف املسدم مم طرف (النعيه) هو نثسه أو يف ذات السا ه للتعريف املسدم مم طرف
( )Lawrence,T.حاث ينظرا اىل التصناع األخضر على أنه الكث ءة يف إات دام املوارد املت حل (املواد األولال والط قل)
يف مجاع مراحل عيلا ت اإلنت ج.
مم الواضت أن التعريث ت الس بسل تنس م مع بعضه البعض يف تركازه على السا م ب ألنشطل التصناعال ،ضيم
إلتزام بائي قوي وتوجه حنو تسدمي الع صديسل للبائل ،والتفثري يف الوكا ت وعسلا ت رج ل األعي ل وع داهتم اإلات ي ريل
مب ينس م مع هذا التوجه ،ومب ال يتع را أيض مع األهداف الرحبال لليؤاسل الصن عال.
ومم ب التعريث ت ال نرى أهن أك ر مشوال وتعبريا عم املثهوم:التعريف الذي قدمه

( Andrew Y.C. Nee, Bin

 ،)Song, and Soh-Khim Ongحاث مم خالل هذا التعريف نستنتج أن مثهوم التصناع األخضر يت وي تسدمي السلع
وم حياة ب ملصنع ،لاشيل كل املراحل مم اات راج املواد األولال إىل مرحلل الت لص مم هذه السلع مث اارتداده ،
ويت لى هذا يف كل مم :النث ي ت ،إات دام الط قل ،صحل واالمل العي ل والعيالء ،املش ركل ا تيعال ،تنيال وتطوير
وا ئل النسل أو املواد املست دمل يف التعبئل والتغلاف.
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أم تعريف منظيل الكومنولث للبحوث العليال والصن عال ( )CSIROمم أجل احلث ظ على املوارد الطباعال ،تسر
على أنه " :جيري على الصن ع ت اجي د ابل وطره لتكون أك ر كث ءة يف توبري املوارد املصنعل وإدارة املوارد البشريل"،
كي نستنتج مم التعريف الذي قدمه ( )Jürgen Hesselbach and Christoph Herrmannأن التصناع األخضر يدمج
عن صر دورة احلا ة املستدامل يف عيلال اإلنت ج.
وباي وص التعريف الذي قدمه إي د عبد الثت ح النسور وعبد الرمح ن بم عبد اهلل الصغري ،تب األدبا ت اإلداريل أنه
ميكم السا م بذلك إعتي دا على جميوعل مم األاس هي:
 جعل املنت ت ق بلل للتدوير؛ ااتعي ل مواد مع دة؛ ااتعي ل مواد أولال الايل مم الن حال البائال؛ ااتعي ل مواد ومكون ت خثاثل مم ن حال الوين؛ إات دام مواد أقل مم ن حال احل م؛ إات دام مستوى أقل مم الط قل.مم خالل م ابب ميكم أن نعرف التصناع األخضر كثكرة هو" :عب رة عم نظ م أو عيلال هتدف إىل تسلال
األثر البائي على طول العيلا ت التصناعال ،مم خالل اإلات ي ر األم ل لليوارد املت ددة واحلد مم امل لث ت ،وإع دة
اإلات دام وإع دة التدوير ،للتسلال مم التفثري السليب على الصحل والبائل و س كث ءة الط قل ،مم يؤدى إىل احلث ظ
على املوارد الطباعال وكذلك احلد مم إنبع ث ت غ يات الدبائل إعتي دا على إات دام تكنولوجا ت متوابسل مع البائل".
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الفرع الثاني  :الفرق بين التصنيع ألاخضر والتصنيع الرشيق
غ لب م يرتبة مثهوم التصنيع األخضر مبثهوم التصنيع الرشيق ،والذي مت تطويره نتا ل امل وف احل لال
حول البائل ( ،)1لكم هن مثل ب ره مهم ب التصناع األخضر والتصناع الرشاب أيم يست دمه البعض ب لتب دل ،على
الرغم مم أن النظ م ن هلي جميوعل مم األهداف خمتلثل يف النه يل ،حاث يرتكز التصناع الرشاب حول خلب املزيد مم
السايل للعيالء مع عيل بائي أقل ،وأيم ك نت تويوت العب رئاسا يف تطوير مثهوم التصناع الرشاب مم خالل ااتهداف
احلد مم ابع نث ي ت واملرتبطل بكل مم ( :اإلاراف ،النسل ،اجلرد ،احلركل ،العاوب ،اإلبراط يف املع جلل ،وقت اإلنتظ ر)،
ويعترب ك زء مم نظ م إنت ج تويوت :

أو)*( . TPS

أم اآلن ،العديد مم النث ي ت يف العيلا ت الصن عال ميكم أن يتم تسلاله أو احلد مم أثره على البائل ،على ابال
امل ل ،إذا مت ختثاض برتة اإلنتظ ر ،بال ميكم لليرء أن جي دل بفن املوارد م ل :إات دام إض ءة املصنع وتكااف اهلواء،
ااكون بشكل أك ر كث ءة ،ويف م ل آخر ،إذا مت احلد مم مس ب ت نسل املنتج داخل أاوار املصنع جبعل طريسل النسل
أك ر كث ءة مم خالل إدخ ل بدائل م ل :احلزام الن قل لاحل حمل نسل املنت ت يدوي  ،هذا ااؤدي إىل تسلال مم
الوقت الاليم لنسل املنت ت ،مع ختثاض مم الط قل املستهلكل ،كي اايكنه مم الوصول بسرعل أكرب إىل احملطل الت لال،
وب لت يل ااتم التسلال مم وقت اإلنتظ ر ،إال أن إنبع ث ت الكربون لكل مرت املرتبطل ب حلزام الن قل هي أكرب بك ري مس رنل
ب لعيل الادوي.
وللتصناع الرشاب هن

 :النهج األول مرتبة ب حلد أو السض ء على النث ي ت مم خالل إات دام جميوعل مم

األدوات ال تس عد يف الكشف عم امل لث ت يف العيلال أو النظ م الصن عي والت لص منه  ،أم النهج ال ين ،يكون
أك ر توابس مع نظ م إنت ج تويوت وهو اإلنت ج يف الوقت

احملدد))2(.(just-in-time

وقد ح ول مصييي املص نع اجلديدة تبساة التص مام الكالااكال بغرا توبري الك ري مم التك لاف غري
الضروريل ،خ صل تلك املتعلسل ب لط قل واملوارد م ل :تك لاف الت زيم (املواد اخل م والنت ت النه ئال) ،بيم أجل ختثاض
هذه األخرية ،تبنت املص نع احلدي ل مثهوم اإلنت ج يف الوقت احملدد ،مم يسلل مم كيال املواد ال جيري ختزينه مم قبل
املؤاسل.
Andrew Y.C. Nee, Bin Song, and Soh-Khim Ong, op.cit, p 723.

()1

(*) ) :(Toyota Production System : TPSنظام تويوتا اإلنتاجي أو طريقة تويوتا هو :طريسل يف تنظام العيل وضعه املهندس الا ب ين ت ياتشي أونو
) ،(Taiichi Ōnoوهو أداة أا اال لدى تويوت منذ عدة عسود بدأ احلديث عنه ع م 1962م ،يرتكز نظ م تويت اإلنت جي على ركازت أا اات ومه  :بسة
عند احل جل ) (just-in-timeو األمتتل الذاتال أو اجلادوك (Autonomation).
David A. Dornfeld, op.cit, p5.
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يتم توريد املواد اخل م الاليمل للعيلال اإلنت جال يف التصناع يف الوقت احملدد ،لتصناع دبعل جديدة مم املنت ت
النه ئال وال تدخل السلل التوييع مب شرة ،أي تذهري مب شرة إىل جت ر الت زئل ع دة عم طريب مورديم الذيم قدمو
طلبا ت لشراء السلعل كي يوضحه الشكل( )02أدن ه .
ويس عد التصناع يف الوقت احملدد يف احلث ظ على املوارد مم خالل م يلي(:)1
 .1خثض امل زون وإات دام مس حل أقل للي ين؛
 .2طره توييع بع لل ال تس عد يف احلث ظ على الوقود؛
 .3كث ءة العيلا ت خبطوط اإلنت ج ؛
 .4هدر أقل لليواد األولال؛
 .5ب ئض أقل للينتج النه ئي غري املب ع.

Anne Maczulak, op.cit, p 87.
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أدى هذا التصيام املوضت يف شكل ( )02الس بب إىل تبساة أا لاري التصناع لدى املؤاس ت الصن عال
واحلث ظ على املوارد األولال وجعله أك ر رحبال ،بثي الواقع ،التصناع أو اإلنت ج يف الوقت احملدد مت تصيام هن ه أا ا
مم أجل احلصول على أبضل طره األعي ل ولاس لليح بظل على البائل ،ولكم حلسم احلظ ،ميكم أن تكون العديد
مم السرارات ال جتعل األعي ل أك ر رحبال أن يرابسه أيض جتناري هدر املوارد الطباعال والط قل.
وعلى النساض مم التصناع الرشاب ،بإن التصناع األخضر يتم بطريسل ال يضر ب لبائل ،ألنه :يع جل معضلل ع ملال
وال تتي ل يف" :الحفاظ على النمو اإلقتصادي دون االستمرار في إضرار البيئة" ،ولذلك ول اإلهتي م مم الرتكاز
على قايل العيالء إىل الرتكاز على التفثري يف

البائل)1( .

وإنطالق مم ابب ميكم توضات أهم الثروق ت ب التصناع الرشاب والتصناع األخضر يف اجلدول ( )04املوايل :
جدول ( :)04أهم الفروقات بين التصنيع الرشيق والتصنيع األخضر

املعيار

التصنيع ألاخضر

التصنيع الرشيق
التركيز على خفض الكلف واملرونة

الهدف

العملية

للمنتجات املتاحة بالفعل ،عن طريق التركيز على خلق املزيد من القيمة للعمالء
القضاء املستمر على الهدر أو ألانشطة التي مع تقليل ألاثر البيئي ملختلف أنشطته .
ل تضيف قيمة.
يستخدم نهجين  :الحد أو القضاء على التركييز على استراتيجيات ( :)3Rإعادة
لاستخدام والتخفيض وإعادة التدوير.
النفايات و التصنيع في الوقت املحدد.
يركز في وضع استراتيجية تصميم املنتج يركز في وضع استراتيجية تصميم املنتج و/أو

التصميم

و/أو العمليات على زيادة ألادء وتقليل العمليات على التصميم ألاخضر(دورة حياة
كاملة).

التكاليف .
يركز على إختيار موردين الذين يقدمون

التوريد

خدمات أو سلعة ذات جودة وتكلفة تركز على الشراء ألاخضر .
منخفضة.
المصدر  :من إعداد الباحث

David A. Dornfeld, op.cit, p4-5.
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مم خالل اجلدول ( )04الس بب ،نستنتج أن املؤاس ت الصن عال الرشاسل لاست ببعادة أن تكون مؤاس ت
صن عال خضراء ،أي جيري علاه أن تضاف مزيدا مم اخلطوات حنو مح يل البائل ،بعد أن مضت خبطوات أوىل يف اجلودة
ومنع التلوث وتعظام السايل للي لك وتسلال الوقت املستغرف واهلدر.

الفرع الثالث :العالقة بين التصنيع ألاخضر والتصنيع املستدام
قبل التطره إىل العالقل ال تربة ب مثهوم التصناع األخضر ب ملستدام ،البد أن حندد العالقل ال تربة ب
مثهومي التنيال املستدامل والتصناع املستدام ،بإذا مت النظر إىل أهداف التنيال املستدامل جند أن اهلدف الت اع( :إقامة
بنى تحتية قادرة على الصمود ،وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام ،وتشجيع اإلبتكار) ،ينص بشكل
صريت حول ضرورة تش اع و ثاز التصناع املستدام ،ويف ذات التوجه يرى ( )Dornfeldالتصناع املستدام هو اخلطوة
األوىل بإجت ه اإلاتدامل ،إذ يعرف التصناع املستدام بفنه" :إبتك ر املنت ت الصن عال ال تست دم املواد والعيلا ت ال
سب األم ن لألبراد وا تيع ت والزب

تسلل مم التفثريات البائال السلبال ،حثظ الط قل واملوارد الطباعال ال

ئم")1( .

كي ميكم تطباب تعريف احملصلل ال الثال ت إام وهنج خة التصناع ال الثي لليؤاسل الصن عال ،كي يوضحه
الشكل ( )3املوايل :
الشكل ( : )03التصنيع ضمن األبعاد الثالث لإلستدامة
البيئية

تصناع واعي بائا

التصناع األخضر

التصنيع

التصنيع

المجتمع

األخضر التصنيع
المستدام

تصناع واعي إجتي عا

التصنيع
الشامل

الرشيق

اإلقتصاد

التصناع الرشاب
التصناع الش مل

المصدر:

David A. Dornfeld, Green Manufacturing Fundamentals and Applications,
Springer Science+Business Media, New York, U S A, 2013, p 6.

)Dornfeld, D., Green Issues In Manufacturing–Greening processes, system & products, (Imas.berkeley.edu.
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يالحظ مم خالل الشكل ( )03الس بب :أن التصناع املستدام حسري احملصلل ال الثال ،يشيل كل مم التصناع
الش مل والتصناع الرشاب والتصناع األخضر ،بإذا ك نت املؤاسل الصن عال ال سب احلد األدىن مم األرب ح (أي غري
مستدامل م لا ) ،بال ميكم هل البس ء على قاد احلا ة ،كي يلعري الع مل اإلجتي عي دورا ه م يف التصناع ويتضت ذلك
بشكل جلي مم خالل وضع التشريع ت ولوائت الت رة الع دلل على ابال امل ل :اإلبتع د عم بعض املي را ت كعي لل
األطث ل ،وب لت يل هذا الع مل هو أيض ع مال ح مس يف جن ح مؤاس ت التصناع ،كي ميكم أن يشيل الع مل اإلجتي عي
تدابري أخرى م ل :مستوي ت تدريري العي ل ،ومستوي ت األجور ،اإلحتث ظ ب لع مل  ،احلوادث املتعلسل ب لعيل أو
عدد اإلص ب ت ..... ،إخل ،ب لعديد مم اإلقتص دات الع ملال شهدت منوا والذي ص حبه يي دة كبرية يف الطلري على
املنتوج ت ،وب لت يل يي دة إنبع ث ت غ يات اإلحتب س احلراري وإات دام املوارد ،أصبت هن مشكلل متفصلل ،ال تؤدي
إىل الع مل األخري ،وهي " احمل بظل على البائل" ،بتحساب الن ح يف مجاع العوامل ال الثل يعترب صعري للغ يل ،لكنه يفخذ
كي ل أعلى ،وغ لب م تعكس تس رير اإلاتدامل ال تنشره املؤاس ت الصن عال على األنرتنت مدى ساب خة
التصناع

ال الثي)1( .

بتحساب أهداف التنيال املستدامل وبب منوذج احملصلل ال الثال ( )Triple bottom lineعم طريب التصناع يتطلري
جت وي النهج التسلادي وتوااع نط ه الرتكاز على جميل دورة حا ة املنتج ،مب يف ذلك مرحلل م بعد اإلات دام.
هذه املنهج يعزي هنج دورة حا ة املنتج الكلال للوصول إىل احل لل امل لال لتحساب تدبب املواد يف شكل حلسل مغلسل ويصبت
للينتج عدة دورات حا ة ،وهذا ميكم مم ساب أهداف منوذج احملصلل ال الثال  ،TBLكي هو موضت يف الشكل
()2(.)4

David A. Dornfeld, op.cit, p p 6-7.
Gunther Seliger and Marwan M.K. Khraisheh and I.S. Jawahir, op.cit, p.35
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شكل ( : )4تطبيق ( )6Rطوال دورة حياة المنتج اإلجمالية لتحقيق تدفق المواد في حلقة مغلقة
تخفيض

إعادة التصنيع

دورة
حا ة

إعادة التصميم

دورة
حا ة 3

إعادة اإلستخدام إعادة التدوير

2

التصنيع

دورة
حا ة
المصدر:

اإلستخدام

قبل التصنيع

استرداد

إستخدام آخر

1

Gunther Seliger, Sustainable Manufacturing Shaping Global Value Creation,
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012, p34 .

مم خالل الشكل ( )04أعاله ،جند أن املنتج ال ميتلك دورة حا ة واحدة ،وال تكون على شكل تصيام
والتطوير مث التصناع مث اإلات دام أو اإلاتهال  ،بل يتعده ويدخل يف دورة ث نال وث ل ل مم خالل الت ياع وإع دة
التدوير أو إع دة اإلات دام حىت يصبت غري ق بل لإلاتعي ل أو اإلاتهال .
وقد مكم اإلبتك ر مم التحول إىل م يعرف بأأ :منوذج احللسل املثتوحل ،أي ول منوذج دورة احلا ة الواحدة أو
ذات دورة مغلسل إىل منوذج دورة حا ة متعدد.

()1

Gunther Seliger and Marwan M.K. Khraisheh and I.S. Jawahir, op.cit, p 302.
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وعلاه بإن ختضري قط ع التصناع يتضيم إط لل عير السلع املصنعل عم طريب الرتكاز على عيلا ت إع دة التصيام
وإع دة التصناع والتدوير ،األمر الذي مي ل لري التصناع ب لدورات املغلسل ،ميكم أن يتضيم إع دة تصيام أنظيل اإلنت ج،
أي إع دة تصيام املنت ت إلط لل عيره عم طريب جعله اهلل اإلصالح ،وإلاتع دة ح لته األصلال ،وإلع دة
تصناعه  ،وتدويره مم يشكل أا ا للتصناع ب لدورة املغلسل ،وتوبر عيلا ت إع دة التصناع ح لا مب لغ م لال ض يل،
وال تبىن على إع دة مع جلل املنت ت (التدوير ،إع دة اإلات دام) وقطع الغا ر املستعيلل عم طريب أنظيل االاتع دة.
ويسول كل مم

( Varinder Kumar Mittal1, Patricia Egede, Christoph Herrmann, and Kuldip

 )Singh Sangwan1على أن التصناع األخضر م هو إال مرادف ملصطلت التصناع املستدام وال يوجد بره بانهي

)1( .

كي يوابسه يف ذلك ( ،)2( )Anne Maczulakيف ح يعترب ( )David A. Dornfeldالتتصناع األخضر خطوة حنو
التصناع

املستدام)3( .

أم ( )Jürgen Hesselbach and Christoph Herrmannيذهري إىل أبعد مم ذلك مم خالل قوله

أن اارتاتا ا ت التصناع املستدام تت وي مم را ت التصناع الرشاب واألخضر مم خالل تطباب هنج ش مل ومبتكر
للتصناع)4(.

ومم أجل إعط ء بهم أعيب للتصناع املستدام البد مم ربطه مبثهوم اإلاتدامل وأنظيل التصناع ،حاث هذه األخرية أي
(أنظيل التصناع) مرتبطل بكل مم مم املنت ت والعيلا ت وعلاه يتحسب التصناع املستدام مم خالل هنج مشويل يدمج
اجلوانري الرئاسال ال الثل (املنت ت والعيلا ت واألنظيل) ،كي هو موضت يف

الشكل (.)05

هذه اجلوانري ال الثل مرتابطل باي بانه خالل عيلا ت التصناع لتحويل املواد إىل منت ت ،حاث يتم تصيام
العيلا ت واملنت ت وإدارهت مم خالل أنظيل التصناع امل

تلثل)5( .

()1

Andrew Y.C. Nee, Bin Song, and Soh-Khim Ong, op.cit, p 723.
Anne Maczulak, op.cit, p 85.
()3
David A. Dornfeld, op.cit, p723.
()4
Jürgen Hesselbach and Christoph Herrmann, Glocalized Solutions for Sustainability in Manufacturing, SpringerVerlag Berlin Heidelberg, Germany, 2011, p 214.
()5
Gunther Seliger and Marwan M.K. Khraisheh and I.S. Jawahir, op.cit, p.34
()2
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الشكل ( : )05األضالع الثالث للتصنيع المستدام
األنظيل

التصناع
املستدام
املنت ت

العيلا ت
المصدر:

Gunther Seliger, Sustainable Manufacturing Shaping Global Value Creation, SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2012, p34 .

وميكم أن نست لص مم الشكل ( )05أعاله وم مت تسدميه ا بس  ،ب إلض بل إىل إطالع الب حث على
العديد مم الدراا ت الس بسل ويف نثس ا ل والس يب ،وجدن أن العديد مم الب ح ال ميازون ب املصطلح
(األخضر) و(مستدام) وتكيم بوادر معربل األشا ء مم بهم مسيا هت  ،ب لتسيال دلال على معربل املواصث ت وطره
العيل وآلا ت احلصول على هذه التسيال والصالحا ت املينوحل لكل واحد منه  ،وألن مدار البحث يصري حول
اارتاتا ا ت التصناع األخضر والدور الذي تلعبه يف تعزيز تن بسال املؤاس ت الصن عال ،بالبد أن مناز ب املصطلح ،
بسد يشرت هذيم املصطلح مب يوعل صث ت جتعلهي متس رب إىل حد م باي بانهي مم حاث يصعري التيااز
بانهي  ،رغم وجود تلك اخلطوط البساطل ال تعترب نس ط اإلختالف باي بانهي ولكم اخللة مل يفت مم براغ ألن
املشرتك ت ك رية ،بال تتحسب أي واحده منه إال مم خالل ساب األخرى ولو جزئا .
يشري اللون األخضر إىل األنشطل ال توبر إات دام أك ر كث ءة لليوارد وتسلل مم التفثري الض ر على البائل عند
مس رنته ب ملنت ت املي ثلل ،ويشري مصطلت "املستدام" إىل األنشطل ال تسيت حبل مشكلل معانل دون أن ترتتري علاه
أث ر البال يف املستسبل ،ويست دم اللون األخضر مبعىن أك ر مشولال مس رنل بكليل "مستدام" ،ب إلاتدامل هي كل شيء
مستدام  ،بلنفخذ م ل ش ئع
أيض مالحظل أن اللون األخضر ال جيعل ب لضرورة شيءًا
أخضر ،ومع ذلك ،مم املهم ً
ً
على ذلك هو عندم يتم التوصل إىل حل واة ب منتج أخضر بإات دام موارد غري مستدامل للعيل ،على ابال
امل ل ،ميكم للسا رة اخلضراء تشغاله ب لكهرب ء لكنه ال تزال تنسل يف مجاع أحن ء الع مل يف اثم الشحم ال تعيل
ب لوقود األحثوري ،مم جعله خضراء لكم غري مستدامل.
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الفرع الرابع :العالقة بين التصنيع ألاخضر وإلاقتصاد ألاخضر
إن اإلنتس ل إىل التنيال اخلضراء هو حدث لاس اهال وال ميكم اإلنتس ل إلاه بسهولل ،بل هي عيلال طويلل وش قل،
توجهه نظرة اا اال مم األعلى إىل ا تيع وأيض توجهه هذه األخرية إىل السيل ،وقد ج ء التثكري ب لتحول إىل اإلقتص د
األخضر وذلك نتا ل خلاب ت األمل املتكررة يف اإلقتص د الع ملي وك رة األيم ت ال مير هب ومنه ( إهنا ر األاواه ،األيم ت
امل لال واإلقتص ديل ،إرتث ع أاع ر الغذاء ،التسلب ت املن خال ،الرتاجع السريع يف املوارد الطباعال وارعل التغاري البائي ،ويف ظل
هذه األيم ت يشكل قط ع التصناع حمور ه م لإلنتس ل إىل اإلقتص د األخضر و ساب التنيال املستدامل .
يتس طع علم اإلقتص د يف مثهومه مع مثهوم البائل مم خالل إعتب ر عنصر املوارد احملور الرئاسي الذي يدور حوله
تعريف كل مم علم اإلقتص د مم ن حال ،والبائل مم ن حال أخرى ،بيثهوم املوارد يدور حول اإلات دام األم ل لليوارد
املت حل ومثهوم البائل يعين جميوعل املوارد املت حل يف وقت مع .

()1

وعند دمج املصطلح حنصل على م يعرف

بأأ":اإلقتص د األخضر" ،وعلاه يعرف اإلقص د األخضر على أنه" :اإلقتص د الذي ينتج عنه سم يف رب هال اإلنس ن
واملس واة اإلجتي عال ،يف ح يسلل بصورة ملحوظل مم امل طر البائال وندرة املوارد االيكولوجال ،ويستوعري مجاع
الثئ ت اإلجتي عال ،وحيسب يي دة يف الدخل وبرص العيل مدبوع مم ج نري اإلات ي رات الع مل واخل صل" )2(،جند مم
خالل هذا التعريف أن اإلقتص د األخضر مرتبة بضرورة س املستوى املعاشي لألبراد دون أثر بائي اليب.
ويعين كذلك ":تس ري علم اإلقتص د بغال اإلات دام األم ل لليوارد البائال بكل أنواعه هبدف تعظام الربت وإشب ع
احل ج ت األا اال بفقل تكلثل (إقتص ديل وبائال) )3( ،أم يف الص  ،ينظر إىل اإلقتص د األخضر على مستوي كي
يلي)4( :

 المستوى األول (الرتكاز) ،يشري اإلقتص د األخضر لصن عل اخلضراء بسة؛ المستوى الثاني (ع م) ،يعترب اإلقتص د األخضر إجت ه جديد للتنيال اإلقتص ديل.مم خالل اهلذا املثهوم جند أن اإلقتص د األخضر يك د يع دل مثهوم التصناع األخضر نتا ل الرتكاز علاه يف
اخلطل احلكومال ال وضعته الص يف التحول إىل اإلقتص د ،كي جتدر اإلش رة إىل أن هن

مصطلح ت متعددة

( )1ديري كي ل ،منظمة التجارة العالمية والتحديات البيئية ،الطبعل األوىل ،دار اخللدونال ،اجلزائر ،اجلزائر ،2015 ،ص . 2
( )2برن مج األمم املتحدة ،تسرير عيل بعنوان" :نحو إقتصاد أخضر مسارات الى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر" ،منشورات األمم املتحدة،2012 ،
ص .14
()3

أمحد جالل ،األبعاد اإلقتصادية للمشاكل البيئية وأثر التنمية المستدامة ،دار مم احملاة إىل اخللاج للنشر والتوييع ،عي ن ،األردن ،2017 ،ص .45
()4

Manhong Mannie Liu and all, Green Economy and Its Implementation in China, Enrich Professional Publishing
(S) Private Limited, Hong Kong, China, 2011, p 92.
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تست دم أحا ن بشكل متب دل :اإلقتص د من ثض الكربون واإلقتص د الدائري حاث ميكم وضعه ضيم املثهوم
األواع لإلقتص د

األخضر)1(.

إن اإلنتس ل مم اإلقتص د البين إىل إقتص د أخضر حييل برصل إقتص ديل كبرية ،ويظهر ذلك بشكل جلي عند
قا س الن تج احمللي اإلمج يل ،أو يف مع يري أخرى لتساام التسدم ا تيعي.
بثي التسرير الص در يف انل 2011م حول آب ه اإلقتص د األخضر يف الع مل ،مم طرف برن مج األمم املتحدة للبائل
( )UNEPوضعت منوذج ش مال يستكشف العالقل ب اإلقتص د الكلي والبائل ،حاث يعترب هذا النيوذج ،أنه لو مت
إات ي ر  %2يف كل انل مم الن تج احمللي اإلمج يل الع ملي يف ختضري اإلقتص د بدال مم إات ي ره يف األعي ل املعت دة
ويف املستوي ت احل لال ،مي ل مسدار  %2مم الن تج احمللي اإلمج يل الع ملي حوايل  1.3تريلاون ،$بإنه انكون رأس امل ل
إمج يل ع ملي

(gross capital formation

 )Globalحوايل

13

ترلاون ،$كي يؤدي إىل ااتسرار ث ين أكساد

الكربون( )CO2يف الغالف اجلوي عند مستوى  450جزءا يف امللاون ،وتبدأ أراضي الغ ب ت وخمزون األمس يف التع يف
بعد عسود مم التدهور ،ونوعال الرتبل ب ملتواة تتحسم ،وحبلول ع م  ،2050بإن إات دام املا ه وإات دام الط قل للثرد
ين ثض إىل  % 40و % 22على

التوايل)2( .

ويُنظر إىل اإلقتص د األخضر بشكل متزايد على أنه هنج رئاسي لتثعال األهداف ودعم اإلنتس ل مم خالل تعزيز
آرثر

وتعرف مؤاسل إيل م
السدرة التن بسال والنيو اإلقتص دي واإلاتدامل يف أجزاء ك رية مم ا تيع احلديثّ ،
( )Ellen MacArthurاإلقتص د األخضر على أنه" :إقتص د يوبر آلا ت خللب السايل املتعددة ،وال تنثصل عم
إاتهال املوارد احملدودة"( )3ويعترب كل مم ( )Robert Costanza and Ida Kubiszewskiالتكنولوجا ت النظاثل والتصناع،
ح ر الزاويل يف اإلقتص د اجلديد وخ صل يف قط ع الط قل( ،)4ومم ذلك ميكم أن نسر ب ألمهال الكبرية للتصناع األخضر
يف ختضاري اإلقتص د ،بإعتب ره أحد أعيدته األا اال ب إلض بل إىل قط ع الط قل ،لكم

( Manhong Mannie Liu and

 )allو لثونه الرأي حاث يسولوا " :يف هذا العهد اجلديد تعزيز اإلقتص د األخضر ال يرتكز بسة على منو الصن ع ت
الصديسل للبائل وكث ءة إات دام الط قل ،ولكم جيري التفكاد أيض على "ختضري" كل قط ع مم السط ع ت

التسلاديل")5(.

()1

Manhong Mannie Liu and all, op.cit, p 92.
Wen Li, Efficiency of Manufacturing Processes Energy and Ecological Perspectives, Springer International
Publishing, Switzerland, 2015, p 234.
)3( Christoph Herrmann and Sami Kara, Sustainable Production, Life Cycle Engineering and Management,
Springer, New York, USA, 2017, p106.
)4( Robert Costanza and Ida Kubiszewski, Creating a Sustainable and Desirable Future, World Scientific Publishing
Co. Pte. Ltd, Tuck Link, Singapore, 2014, p 272.
)5( Manhong Mannie Liu and all, op.cit, p 94.
()2
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ويسصد ب لسط ع ت التسلاديل يف هذا السول كل مم :
 -1تعزيز النسل املستدام؛
-2
-3
-4
-5

ختضري البن ء والتصيام؛
ختضري إنت ج الكهرب ء؛
س إدارة املا ه وعيلا ت التحلال؛
تعزيز الزراعل العضويل.
إن ويل اإلنت ج الصن عي إىل" نش ط إقتص دي نظاف" وهي العيلال ال تسيى "التحديث البائي"

( )*( )Ecological Modernizationأحا ن لاس عيال اهال ،وكي الحظ جملس النش ط اإلقتص دي للتنيال املستدامل:
" إن احل جل للنيو اإلقتص د ي النظاف واملتك بئ تبسى هي الصعوبل الكربى الوحادة مع التحدي األكرب للتنيال املستدامل
ومم املؤكد أن إثب ت إمك نال هذا النيو هو أعظم إختب ر ب لنسبل إىل نش ط األعي ل والصن عل

")1(.

وعلاه املثهوم األواع لإلقتص د األخضر يغطي الصن عل البائال ب إلض بل إىل غريه مم املث هام املرتبطل ب إلنت ج
م ل :اإلاتهال األخضر ،واملشرتي ت احلكومال اخلضراء ،الت رة اخلضراء والتيويل والضرائري اخلضراء والسا ال امل لال،
احمل ابل اخلضراء والتدقاب البائي ......اخل.

() 2

ومم تسدم أعاله نستطاع أن نسول اإلقتص د األخضر هو مثهوم جديد ،كي أن ا تيع الدويل مل يصل بعد إىل
توابب حول تعريثه ،لكم قد إرتبة هذا املثهوم ب لداللل على مح يل البائل وجبيلل مم املتغريات ال جيري العيل هب
لتعديل الو اإلقتص د الكالااكي إجت ه مح يل البائل ،ويضم جميوعل مم السط ع ت ،منه املب ىن اخلضراء ،والط قل
املت ددة ،بكل م باه اواء الط قل الشيسال ،وط قل الري ح ،والنسل املستدام ،وإدارة املا ه ،والتصناع األخضر....اخل،
وعلاه يعترب هذا األخري ،أي التصناع األخضر أحد االارتاتا ا ت السط عال لتحساب اإلقتص د األخضر والنيو األخضر.

(*)

نظرا لعدم ع ورن على مس بل دقاب لكليل " " Ecologicalبسد اضطررن إلبس ئه كي هي أو ترمجته إىل كليل "طباعي" أو " بائي" ورغم ذلك لاس

دقاس مت م وقد حدث هذا يف مواضع متثرقل مم الدراال كي هو احل ل يف هذا املوضع م ال.
( )1ولا م هالل و كانث ب.ت يلر ترمجل  :حسم عبد اهلل بدر وعبد الوه ب محاد رشاد ،مرجع سبق ذكره ،ص .291
Manhong Mannie Liu and all, op.cit, p 92.

30

()2

الفصل األول...................................................:اإلطار النظري والفكري للتصنيع األخضر
املبحث الثاني  :التصنيع ألاخضر في ظل مفهوم التنمية املستدامة
بعد ااتعراا التطور الت روي ملثهوم التصناع األخضر مث بعد ذلك تطرقن إىل العالقل ب التصناع األخضر
والتصناع الرشاب واإلقتص د األخضر مرورا بتسدمي أهم التعريث ت ال قدمه الب ح
احلكومال ،مت اات الصن أن هن

وخمتلف اهلائ ت احلكوكال والغري

ارتب ط لليصطلح  :التصناع األخضر والتنيال املستدامل ،بل هذه األخرية ك نت

ع مال ح مس يف بن ءه وظهوره ،وعلاه ااتم التطره يف هذا املبحث إىل التطور الت روي لظهور هذا املثهوم مث نسدم أهم
تعريث ته وأبع ده وبعد نعرج إىل العالقل ب التصناع األخضر والتنيال املستدامل .
المطلب األول :الجذور التاريخية لمفهوم التنمية المستدامة
خالل السنوات األخرية ،إرتثعت مستوي ت الوعي ب إلاتدامل يف خمتلف أحن ء الع مل ،حاث أصبت املوضوع
حيظى برواج وااع ،وبدأت وا ئل اإلعالم الكربى تتحدث عنه بشكل منتظم ،وعلاه م هي اجلذور الت روال هلذا
املثهوم؟ و هل يوجد هن تعريف موحد للتنيال املستدامل؟.
الفرع األول :التطور التاريخي للتنمية المستدامة
بعد مرور قرن مم الزمم ك ن كل مم  ،Thoreau ,Marsh ,Muir and Leopold :ين دون إياء م ميكم أن
نسياه اآلن ب إلاتدامل البائال ،وعلاه التثكري احل يل لتنيال املستدامل له جذوره تعود إىل :
يف ع م 1969م ،عندم أرالت" "Apollo8أول صورة ك ملل لألرا مم الثض ء ،ميكم أن نرى ب فة ألنثسن ،
هذا الع مل الصغري يف رح ب كون كبري ،كي متكن مم رؤيل الع مل (الكرة األرضال) كفنه ال حدود له ،لكم لديه موارد
حمدودة ،وقدرة حمدودة على ااتاع ب األث ر املرتتبل على األنشطل البشريل ،وبدأ بعض العلي ء قلس حول إقرتاب نضوب
بعض املوارد ال تدعم األرا ،وعلى إثر ذلك عسدت الك ري مم الندوات واملؤمترات حول البائل والتنيال ،وبدأت
التس رير تظهر تث صال نت ئج الدراا ت العليال حول األث ر النه ئال للنيو على هذا الكوكري.
ألول مرة مت إقرتاح مصطلت التنيال البائال " ،"Ecodeveloppementع م 1972م ،بعد صدور تسرير روم  ،احل مل
لشع ر "كثى مم التنيال" ،املرتجم للحدود العالئسال ب

جم ل البائل واإلقتص د ،هذه الدراال ق م هب معهد

 ،Massachusettsوأوصت بعدد مم التدابري الرامال إىل ساب تواين الدول ب املوارد والسك ن واإلنت ج واإلاتهال

)1(.

ويف انل 1987م مت بلورة أول تعريف لتنيال املستدامل.

)1( huey d. johnson, Green Plans Blueprint for a Sustainable Earth, First Edition, the Board of Regents of the
University of Nebraska, U.S.A, 2008, p 32.
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وعلاه شعبال مصطلت الاوم تعود إىل تسرير الل نل الع ملال لألمم املتحدة املعين ب لبائل والتنيال (جلنل برونتالند)،
وك ن اهلدف مم هذا التسرير ،وضع جدول أعي ل مم أجل التغاري الع ملي ومستسبل مشرت للبشريل ،أصبت تعريف جلنل
برونتالند للتنيال املستدامل واحد مم أك ر التعريث ت ذكرا واألك ر شعبال ب اإلداري واألك دما ورج ل األعي ل.
ويف انل 1992م :انعس د مؤمتر األمم املتحدة املعين ب لبائل والتنيال ( )UNCEDيف ريو دي ج نريو ب لرباييل ،و
عرف هذا املؤمتر ب ام "قيل األرا" داللل على أمهاته الع ملال ،أيم ارتبة مثهوم اإلاتدامل يف املس م األول ب لسض ي
ّ

البائال يف مم رال األعي ل الت ريل ،وال يزال إىل غ يل الاوم يرتبة الثهم الس ئد لإلاتدامل مم الن حال العيلال والبح ال

ب ملواضاع البائال وأثر األعي ل على البائل

الطباعال؛ ()1

1997م :إنعس د اجليعال الع مل لألمم املتحدة يف ناويور (مراجعل قيل األرا) ،وقا م اجليعال بتساام تنثاذ
جدول أعي ل السرن  21على الصعاد الدويل؛
جوان2001م :اإلعتي د الرمسي لإلارتاتا ال األوروبال مم أجل التنيال املستدامل ،على الرغم مم تطره إلاه
يف مع هدات م ارتوت ( )1992وأمسرتدام ()1997؛
جولية2001م :إنعس د مؤمتر "بون" بشفن تغري املن خ ،املث وض ت تتعلب بإجراءات تنثاذ بروتوكول كاوتو (ربض
الوالي ت املتحدة التصديب علاه) ،مؤمتر لتفااس مبدأ "حسوه التلويث" السوه ب "البلدان الصن عال"؛
2002م :مؤمتر السيل الع ملي للتنيال املستدامل يف جوه نسربغ ،الذي حضره أك ر مم  100رئاس دولل وحكومل
وعشرات اآلالف مم الب ح

واملنظي ت غري احلكومال ،أوصي بسلسلل مم التدابري للحد مم الثسر ومح يل البائل؛

2005م :املؤمتر األول ألطراف بروتوكول كاوتو ،هذا اإلجتي ع الدويل ،الذي عسد يف مونرتي ل ،وهو أول إجتي ع
مت بعل للربوتوكول وملع هدة املن خ ،اإلتث ه اإلط ر لألمم املتحدة حول غ يات الدبائل (1994م) ال

شدد كاوتو(1997م)

ترتاب ته؛
2007م :ريو ،15+السيل ال عسدت يف ج كرت وك ن شع ره دي

ت التنيال مستدامل للسنوات الأ 30 :املسبلل؛()2

2009م :قيل كوبنه غم حاث ش ر باه مم لون مم 192دولل ،جتيعت إلجراء حم دث ت بشفن تغري املن خ ،ت
رع يل األمم املتحدة ،هبدف التوصل إىل وثاسل ملزمل جت ه إنس ذ الكوكري مم املش كل املن خال وتداعا ت تغري املن خ،
اختتيت السيل يف وثاسل تسيى"اتث ه كوبنه غم" ،لكم مع خالب ت ح دة ب الدول الغنال والثسرية؛

()3

()1

Ina Ehnert, Sustainable Human Resource Management, First Edition, Physica-Verlag, Berlin, German, 2009,
p35.
()2
Yvette Lazzeri, Le développement durable Du concept à la mesure, L’Harmattan, Paris, france, 2008, p23.
()3
Piotr Pachura, The Systemic Dimension of Globalization, First edition, InTech, Rijeka, Croatia, 2011, p 20.

32

الفصل األول...................................................:اإلطار النظري والفكري للتصنيع األخضر
م بعد كاوتوا  :قررت اجليعال الع مل يف ديسيرب 2009م بشفن تنثاذ جدول أعي ل السرن  ،21وبرن مج مواصلل
تنثاذ جدول أعي ل السرن  21ونت ئج مؤمتر السيل الع ملي للتنيال املستدامل تنظام مؤمتر لألمم املتحدة مدته ثالث أي م
يف ع م 2012م معين ب لتنيال املستدامل ،والذي أصبت يعرف ب ام "ريو "20+إش رة إىل الذكرى السنويل العشريم ملؤمتر
األمم املتحدة املعين ب لبائل والتنيال ع م

1992م)1(.

ومشلت املواضاع" :اإلقتص د األخضر يف اا ه التنيال املستدامل وااتئص ل الثسر ،واإلط ر املؤاسي للتنيال املستدامل"،
وك ن يفمل مم هذا املؤمتر التوصل إىل مع هدة جديدة يتم اإلتث ه علاه عند إنته ء

بروتوكول كاوتو)2(.

مم تسدم ميكم السول أن التنيال املستدامل ( )Sustainable Developmentمصطلت ع ملي منب ب عم أحد
مؤمترات األمم املتحدة املعنال ب لتنيال على مستوى الع مل وعلى ك بل األصعدة ،كي يسصد به التطوير والتنيال يف شىت
ا الت االجتي عال واإلقتص ديل والبائال واإلنس نال والصن عال والط قل والك ري مم ا الت األخرى ،لكم مع احلث ظ
على املوارد الطباعال وعدم ااتنزابه مم جهل وعدم تع را جم الت هذه التنيال مع بعضه مم جهل أخرى،
الفرع الثاني  :مفهوم التنمية المستدامة
بدأ هذا املثهوم يظهر يف األدبا ت التنيويل الدولال يف أوااة ال ي نانا ت ،ت تفثري اإلهتي م ت اجلديدة
ب حلث ظ على البائل ،أيم بدأ الع مل يصحو على ض اج العديد مم املشكالت البائال اخلطرية ،ال ب تت هتدد أشك ل
احلا ة بوه كوكري األرا ،وك ن هذا طباعا يف ظل إمه ل التنيال جبوانري البائال ،وقد مت ضت اجلهود الدولال حلل هذه
املشكالت عم مثهوم جديد للتنيال عرف ب ام التنيال املستدامل.
مصطلت مستدامل ‘‘’’Sustainableأو اإلاتدامل ‘‘’’sustainabilityمشتسل مم الكليل الالتانال

sus-

’’ ،)to sustain( ’’tenereال تعين"للحث ظ على" ‘‘’’to maintainأو" لتعزيز" ‘‘ ،’’to strengthenمع إض بل
الالحسل ‘‘ ’’ableوال تعين "السدرة" وعلاه ميكم تثسري التنيال املستدامل ب'' :السدرة على تطوير وتعزيز للحث ظ على
مم ب لداخل ''.

()3

وقد قدم الب ح ون عددا كبريا مم التعريث ت ،مم أمهه التعريف الذي قدمته الل نل الع ملال للبائل والتنيال على
أهن تلك "التنيال ال تليب ح ج ت احل ضر دون املس ومل على قدرة األجا ل املسبلل يف تلبال ح جا

هتم")4(.

()1

http://unfccc.int/meetings/unfccc_ calendar/items/2655.php.
Carol McClelland, Green Careers For Dummies, First Edition, Wiley Publishing, Inc, ndianapolis, Canada 2010,
p 20.
()3
Ina Ehnert, Sustainable Human Resource Management, First Edition, Physica-Verlag, Berlin, German, 2009,
p35.
()4
Anders Gullberg, Images of the Future City Time and Space for Sustainable Development, Springer
Science+Business Media B.V, 2011, p 25.
()2

33

الفصل األول...................................................:اإلطار النظري والفكري للتصنيع األخضر
هذا التعريف حيتوى يف داخله على مثهوم رئاسا  :مثهوم احل ج ت ،والااي احل ج ت األا اال للثسراء
يف الع مل ،وال ينبغي أن تعطى هلم األولويل املطلسل ،وبكرة الساود ال تثرضه ح لل التكنولوجا والتنظام اإلجتي عي
لسدرة البائل على تلبال االحتا ج ت احل لال

واملستسبلال)1(.

ب إلض بل إىل أنه ينطوي على السلل مم املث هام املتصلل مبثهوم التنيال املستدامل ،ونسلة الضوء على ثالثل
مم العن صر الرئاسال على وجه اخلصوص باي يلي(:)2
 -1إدارة املوارد احل لال بكث ءة مم أجل السي ح لألجا ل املسبلل بتلبال احتا ج هت ؛
 -2التنيال املستدامل هتدف إىل تسلاص الثواره يف توييع املوارد ب الن س يف نثس الثرتة احل لال ،واحل جل ملع جلل
السض ي اخلالب ت يف التنيال ب البلدان الصن عال والبلدان الن مال ؛
 -3الزمم :تنطوي على االاتيراريل يف املستسبل ،وب لت يل ينبغي إدراجه يف من ذج واا ا ت التنيال.
ك ن هذا التعريف هو أشهر تعريث ت التنيال املستدامل وأك ره انتس دا ،بسد وصف العديد مم اإلقتص دي
واملهتي ب لشفن البائي بفنه أكد على مشكلل بدال مم يسدم حلوال ،والبعض اآلخر تس ءل عيم ميلك املسدرة على
ديد م حيت جه هذا اجلال وم ت جه األجا ل الس دمل؟.
وعلى هذا األا س اقرتح كل مم Julian Agyeman ,Robert Bob ,Evans Bullard :تعديل تعريف التنيال
املستدامل لاشيل عب رة " بطريسل ع دلل ومنصثل " بثي ح لته األوىل يعترب تعريف ضعاف

ومبهم)3(.

وعربه  Stephen A. Roosaعلى أهن  :قدرة على إحداث تنيال م ديل بتفثريات بائال أقل مم أجل احلث ظ على
عي رة اإلنس ن يف الكوكري على املدى الطويل إىل ج نري الك ئن ت احلال األخرى وذلك بتوبري(: )4
 )1تنيال الايل بائا ؛
 )2اإلات دام الثع ل والكفء لليوارد الطباعال؛
 )3وضع إط ر يتات س أحوال اإلنس ن وتك بؤ الثرص لألجا ل احل لال واملستسبلال.
يف ع م 1991م عربه

Robert Solow

بفهن "التزام و برا علان أن نرت ألجا ل املستسبل خا رات ،تكون

ق درة على عاش حا ة رغادة كي حنم ،ولاس إلرض ء أنثسن مم خالل إبس ر بعدن ".
()1

Elzbieta Broniewicz, Environmental Management in Practice, First Edition, In Tech Rijeka, Croatia, 2011, p286.
Beniamino Murgante Geocomputation, Sustainability and Environmental Planning, First Edition, SpringerVerlag Berlin Heidelberg, German, 2011, p p 1-2
()3
Ronald Sandler and Phaedra C. Pezzullo, Environmental Justice and Environmentalism, First published, The
MIT Press, Cambridge, London, England, 2007, p 192.
()4
Stephen A. Roosa, Sustainable Development Handbook, Second Edition, the Fairmont Press, Lilburn, Indian,
2010, p 44.
()2
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و يف انل 1993م قدم تعريف بديال مم خالل قوله "أال نورث األجا ل الس دمل شائ معان  ،بل نزوده بكل م
يلزم لتعاش مستوى معاشي ال يسل جودة عم مستوى املعاشي الذي ننعم به ،كي تتطلع إىل األجا ل ال اتلاه
ب ملنظور

نثسه")1(.

أو هي التنيال "ق بلل لالاتيرار" وهي عيلال التث عل ب ثالث أنظيل نظ م حاوي ،نظ م إقتص دي ،نظ م
إجتي عي ،ب الارتاتا ا ت احلدي ل املرتبطل بسا س اإلاتدامل تركز على قا س الرتابة ب جميوعل العالق ت وال تشيل
اإلقتص د وإات دام الط قل والعوامل البائال واإلجتي عال يف هاكل مستدام ،ب إلاتدامل إذن تتياز ب لشيول واملدى
األطول والدين

ماكال)2(.

وعربت على أهن  :احلي يل واحلث ظ على البائل الطباعال لكوكري األرا ،وتعزيز العدالل اإلجتي عال وبسدر مم
املس واة اإلقتص ديل داخل الدول وباي بانه

)3(.

يف ح أن مثهوم التنيال املستدامل يف التشريع اجلزائري ،ج ء يف امل دة  04مم الب ب األول مم الس نون رقم

-3

 10املؤرخ يف 19مج دي األول 1424ه املوابب ل أ أ أ 19:جويلال 2003م املتعلسل حبي يل البائل يف إط ر التنيال املستدامل:
" التنيال املستدامل تعين التوباب ب تنيال إجتي عال وإقتص ديل ق بلل لإلاتيرار ومح يل البائل ،أي إدراج البعد البائي يف
إط ر تنيال تضيم تلبال ح ج ت األجا ل احل ضرة واألجا ل
ويرى كل مم:

املستسبلال")4(.

Thomas E. Graedel and Ester vander Voet

البد مم توبر ثالثل عن صر حىت نسول عم

التنيال أهن مستدامل وهي ااتيراريل واملوثوقال واملرونل (:)5
 .استمرارية  :يعترب نظ م مستدام للغ يل إذا ك ن ميكم احلث ظ على نثس األداء وعلى املدى الطويل؛
 .الموثوقية  :يعترب نظ م مستدام للغ يل إذا ك ن هن اختالف بساة أو تسلب ت يف مستوي ت الوظ ئف؛
 .المرونة  :يعترب نظ م مستدام للغ يل إذا ك ن ميكم عزل اضطراب ت أو التكاف معه بسرعل واالات بل هل .
مم خالل م ابب ميكم أن نعترب أن مثهوم التنيال املستدامل مثهوم جديد ومواع للتنيال ،يرتبة حبدود ق عدة
املوارد الطباعال املت حل وتلعري باه اإلعتب رات البائال دورا مركزي  ،ويتات يف ذات الوقت برصل ك ملل للتنيال اإلجتي عال
واإلقتص ديل ،أي هي التنيال ال تستهدف ساب األهداف البائال واإلجتي عال إىل ج نري األهداف اإلقتص ديل ،أو
()1

Nasrin R. Khalili, Practical Sustainability from Grounded Theory to Emerging Strategies Palgrave, First
Edition, Macmillan, New York, United States, 2011, p 7.
( )2خ لد مصطثى ق ام ،مرجع سبق ذكره ،ص.20
()4

John Blewitt, Understanding Sustainable Development, first Edition, Earthscan, London, UK, 2008, p13.
اجلريدة الرمسال لل يهوريل اجلزائريل الدميسراطال الشعبال ،العدد2003 ،43:م ،ص.09

()3

)5( Thomas E. Graedel and Ester vander Voet, Linkages of Sustainability, First Edition, Massachusetts Institute of
Technology and the Frankfurt Institute for Advanced Studies, Frankfurt, Germany, 2010, p 36.
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هي السدرة على ساب التنيال الرشادة ال تست اري حل ج ت األجا ل احل لال وأجا ل املستسبل ،مبعىن اإلات دام األم ل
لليوارد البائال املت حل دون املس س أو التعريض لسدرة األجا ل املسبلل على تلبال ح جا هت واالات بل ملتطلب هت التنيويل
دون تعريض البائل واملسوم ت الطباعال باه للدم ر واالاتنزاف.
الفرع الثالث :مبادئ التنمية المستدامة
ميكم ديد املب دن األا اال للتنيال املستدميل مم خالل العالقل املوجودة ب النيو والبائل ،مب تويه مم املوارد،
بهذه العالقل هي عالقل تك ملال ،ألن النيو اإلقتص دي يعتيد على مح يل البائل ،أي على وجود املوارد ،بإذا ك نت هذه
املوارد مستنزبل بإنه ال ميكم أن يتحسب النيو ،كذلك احمل بظل على املوارد وااتغالهل بشكل عسالين يس هم يف احلصول
على النيو اإلقتص دي ،وباي يلي أهم مب دن التنيال املستدامل (: )1

 -1المنبع أو المصدر :يف ظل وجود خمتلف األخط ر املعروبل ،جيري تنثاذ التدابري الوق ئال واإلجراءات
التصحاحال ،على ابال األولويل عند املصدر ،وذلك بإات دام أبضل التكنولوجا املت حل ،وبتكلثل مسبولل إقتص دي .
 -2مبدأ اإلجراء الوقائي :مم خالل تطباب مبدأ احلاطل ،وضي ن اعتي د تدابري مؤقتل ومتن ابل مع احلث ظ على
بوائد جتنري الضرر ،وتنثاذ إجراءات لتساام امل طر.
 -3مبدأ الملوث هو الذي يدفع :ينبغي ألولئك (مؤاسل أو مصنع أو منشفة أو حىت دولل ) الذيم يسومون
بطرح النث ي ت ،أو غريه مم أشك ل التلوث ،تتحيل وتدبع تكلثل احلد والوق يل ومك بحل التلوث ،وينبغي ديد
أاع ر السلع واخلدم ت،مع األخذ بع اإلعتب ر مجاع التك لاف ال تتكبده  ،اواء يف مرحلل اإلنت ج أو اإلاتهال .
 -4مبدأ حماية البيئة :لتحساب التنيال املستدامل ،جيري أن تكون مح يل البائل جزءا مم عيلال التنيال.
 -5مبدأ المشاركة واالنخراط :تستند التنيال املستدامل على التزام اجلياع ،بهن ح جل ملش ركل املواطن ،
والشراكل ب خمتلف مجاع بئ ت ا تيع ألجل ساب اإلاتدامل اإلجتي عال و اإلقتص ديل والبائال.
 -6مبدأ التضامن :يتم التعبري على هذا املبدأ على مستوي  :مستوى املك ين (التض مم ب الدول ،مب يف
ذلك العالق ت ب الشي ل واجلنوب) ،وعلى املستوى الزم ين (التض مم ب األجا ل).
-7مبدأ مسؤولية اإلنتاج واإلستهالك :جيري تطوير أمن ط اإلنت ج واإلاتهال مم أجل تسلال آث ره السلبال
إجتي عا وبائا  ،وجتنري على وجه اخلصوص النث ي ت وااتنزاف املوارد.
مم خالل ااتعراا جميوعل املب ديء ال تعتيد وترتكز علاه التنيال املستدامل ،ق دتن إىل أهن ال ميكم بصل
مبدأعم اخر  ،حاث كل مبدأ يس عده يف ساب أحد غ يته .
Yvette Lazzeri, op.cit, p 23.
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الفرع الرابع  :أبعاد التنمية المستدامة
مم خالل املث هام الس بسل ،بإن التنيال املستدامل تتضيم أبع دا متعددة ،تتداخل باي بانه ومم شفن الرتكاز
على مع جلته  ،إحراي تسدم مليوس يف ساب التنيال املستهدبل ،وميكم اإلش رة إىل أربعل أبع د ح مسل ومتث علل وهي
ك أليت(:)1

 -1البعد اإلقتصادي :تعين التنيال املستدامل ب لنسبل للدول الصن عال ،إجراء خثض عياب ومتواصل يف إاتهال
هذه الدول مم الط قل واملوارد الطباعال ،وإجراء والت جذريل يف منة احلا ة ،واقتن عه بتصدير كنيوذج تنيوي صن عي،
أم ب لنسبل للدول الثسرية تعين توظاف املوارد مم أجل ربع مستوى املعاشل للسك ن األك ر بسرا.
 -2البعد اإلجتماعي والسياسي :تتياز التنيال املستدميل خ صل هبذا البعد ال لث ،إنه البعد اإلنس ين ب ملعىن
الضاب ،إنه جيعل مم النيو واالل لإللتح م اإلجتي عي ،وتنظام وهاكلل العالق ت ب األجا ل احل لال واملستسبلال ،مم
أجل إنش ء جمتيع ت الايل ،وص حلل ،وع دلل ،ومتنوعل ،ومرتابطل ،ودميسراطال

)2(.

 -3البعد البيئي :التنيال املستدامل هي اإلات دام األم ل لألراضي الزراعال واملوارد امل ئال يف الع مل ،مم يؤدي
إىل مض عثل املس ح ت اخلضراء على اطت الكرة األرضال.
 – 4البعد التقني واإلداري :هي التنيال ال تنسل ا تيع إىل عصر الصن ع ت والتسنا ت النظاثل ال تست دم
أقل قدر ممكم مم الط قل واملوارد ،وتنتج احلد األدىن مم الغ يات وامللوث ت ال تؤدي إىل ربع درجل حرارة اطت األرا
والض رة بطبسل األويون.
وجيري األخذ يف اإلعتب ر أن اهلدف األا اي للتنيال املستدامل يتي ل يف :
 الوب ء حب ج ت البشر و ساب الرع يل اإلجتي عال؛ احلد مم التدهور البائي؛ احلث ظ على ق عدة املوارد البشريل والطباعال.مم خالل م تسدم ميكم أن نسول ال تتحسب التنيال املستدامل إال بتحساب اإلندم ج والرتابة الوثاب ب ثالث
عن صر أا اال ،وهي :اجلوانري اإلقتص د يل واالجتي عال والبائال للتنيال ،كي أن إغث ل البعد االجتي عي أو البائي،
يؤثر الب على البعد اإلقتص دي.

( )1خ لد مصطثى ق ام ،مرجع سبق ذكره ،ص .159
)2( Andreas Gadatsch Et all, Governance and Sustainability in Information Systems Managing the Transfer
and Diffusion of IT, Springer Science+Business Media, 2011, p 307.
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المطلب الثاني  :التطور النظري لنماذج التنمية المستدامة
لسد مت تصيام العديد مم الني ذج للتنيال املستدامل ،لكم هن

ثالث من ذج األك ر انتش ر ،منوذج الدوائر

املتداخلل،والدوائر املتك ملل ،واحملصلل آو النتا ل ال الثال .
الفرع األول  :النموذج األول ( الدوائر المتداخلة)
ق م  Peter Newmanمم أارتالا برام أول منوذج للتنيال املستدامل ومت إعتي ده مم قبل جلنل برونتالند يف
مستسبلن املشرت  ،والذي يعترب النيوذج األصلي للتنيال املستدامل ،وقد اختذ شهرة وااعل منذ ذلك الوقت ،بيم هذا
النيوذج تتحسب اإلاتدامل يف ا ل الذي تتس طع باه الدوائر ال الث للبائل وا تيع واإلقتص د حاث أن اإلاتدامل مت ل
مركز التس طع ،كي يوضحه الشكل ( )06املوايل :
الشكل ( : )06نموذج الدوائر المتداخلة للتنمية لمستدامة

التنيال املستدامل

التنيال اإلجتي عال

اإلقتص ديل

التنيال
اإلقتص ديل

التنيال
اإلجتي عال

حثظ وصا نل

التنيال
البائال

املصدر:

العدالل والعيب البائي

Yollana Shore and all, Kitchen Table Sustainability Practical Recipes for Community
Engagement with Sustainability, Wendy Sarkissian, London, UK, 2009, p 21 .

هذا النيوذج يوضت كاف أن اإلاتدامل تتطلري األنظيل ال الث اإلقتص ديل واإلجتي عال والبائال للعيل مع
يف وئ م ،ويستثاد كل منهي مم اآلخر يف احل ضر وإىل أجل غري مسيى ،لكنه انتسد بشدة مم طرف خرباء اإلقتص د،
باسولون هن حساسل أا اال تتي ل يف  :أن مجاع املكون ت ال الثل لاست متس

ويل)1(.

حاث األولويل الرئاسال يف هذا النيوذج هي صحل اإلقتص د ،ويشري خرباء اإلقتص د إىل أن هذا النيوذج مي ل
نوع مم اإلاتدامل وهي اإلاتدامل

ضعاثل)2(.
()1

Yollana Shore and all, op.cit, p 22.
Pamela Margaret Williams, University Leadrship For Sustainability, Doctor of Philosophy in Environmental
Studies, 2008, p 12.
()2
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ويذهري  Garethإىل أبعد مم ذلك حاث يصف هذا النيوذج بفنه عدمي اجلدوى ألنه يشري إىل أن اإلاتدامل
هي نوع مم التواين ب ثالثل أنظيل ،ويعين أنه عدم الوصل إىل اهلدف (التنيال املستدامل) هواخلا ر ،ويسول مم السهل
جدا الع ور على املنثعل اإلجتي عال واملنثعل اإلقتص ديل والبائال لص حل أي مؤاسل ،ولكم هذا ال يعين أهن غري مستدامل،
ب لوصول إىل اإلاتدامل احلساسال يتطلري وال وتك مل حساسي وهذا م يوضحه منوذج الدوائر املتك ملل

)1(.

إنطالق مم ابب ميكم أن نسول :إن تطباب منوذج "الدوائر املتداخلل" على الواقع العيلي أمرا صعب  ،ألن اإلنتس ل
يف املرحلل األنسري يتطلري املعربل وامله رات اإلداريل واحلسلال وامل لال للتكاف مبرونل مع السا ه احملدد للتنيال املستدامل،
ب إلض بل يكون هذا اإلنتس ل بسدر مس و مل قبله ،على إبرتاا هذا النيوذج دوائره متس ويل.
الفرع الثاني :النموذج الثاني (الدوائر المتكاملة)
اإلنتس دات ال ط لت منوذج الدوائر املتداخلل أدى إىل ظهور منوذج بديل وهو" :منوذج الدوائر املتك ملل" ،كي
يوضحه الشكل( ،)07منوذج أقل شهرة ولكنه ذو مغزى أكرب مم منوذج الدوائر املتداخلل .
الشكل( : )07نموذج الدوائر المتكاملة للتنمية المستدامة
البائال
ا تيع
اإلقتص د

املصدر:

? Mathieu Baudin, Le Développement Durable- Nouvell Idéologie XXI Siécle
L Harmattan, Paris, France, 2009, p 17.

يف األصل صيم هذا النيوذج مم قبل األات ذ  Ian Loweرئاس اجليعال االارتالال للحث ظ على البائل ب العتي د
على أعي ل

)2(. Jon Hawkes

يف هذا النيوذج يتم تعريف اإلاتدامل بوصثه احل لل ال يكون باه اإلقتص د يعيل ضيم احلدود املنصوص
علاه مم قبل ا تيع (جيري أن تعكس قام النزاهل والعدالل واحلريل) ،يف ح يزدهر ا تيع ضيم احلدود البائال

)3(.

()1

Gareth Kane, the Three Secrets of Green Business, Gareth Kane, London, UK, 2010, p 5.
Yollana Shore and all, op.cit, p 23.
()3
Gareth Kane, op.cit, p 6 .
()2

39

الفصل األول...................................................:اإلطار النظري والفكري للتصنيع األخضر
وعلاه التنيال املستدامل عب رة عم هنج مشويل حيتوي على البعد اإلجتي عي واإلقتص دي والبائي يعيل الكل مع
يف وئ م ،ويستثاد كل منهي مم اآلخر أو كحد أدىن يعيالن يف نثس

املستوى)1(.

مم خالل م ابب ميكم السول أنه مت إنش ء هذا النيوذج للتنيال املستدامل وبب اخلربة يف واقع مم رال هذا
املثهوم ،لكنه يتضيم تغريا كبريا مس رنل بإط ر عيل النيوذج الس بب ،وترتبة هذه التغريات ب لطيوح والنط ه واهلاكل
وهنج اخلطل (العيل) اجلديد ب إلض بل إىل املب دن الرئاسال ال تؤدي إىل التنثاذ على مستوى اجلزئي والكلي ،حاث
كل بعد يعيل ضيم نط ه البعديم االخريم ومكيل لبعضهم البعض.
الفرع الثالث  :النموذج الثالث ( المحصلة الثالثية )
هذه الصاغل ،واملعروبل ب ام " ،"p3أي :الربت ،ا تيع ،األرا ،)Profit, People, Planet( ،تل ص بكرة
احملصلل ال الثال ،وميكم تعريف احملصلل ال الثال

TBL

على أهن " النت ئج ال الثل لنش ط املؤاسل املستدامل :النتا ل

اإلقتص ديل ،اإلجتي عال ،البائال،كي يوضحه الشكل ( )08أدن ه ،وقد أنشئ هذا النيوذج مم قبل

الك تري John

 Elkingtonكي ص غ مصطلت  Triple bottom lineانل 1994م(.)2

وقد ش ع إات دامه ب الن س يف ع م 1997م مم خالل نشره يف نثس السنل كت به الذي حييل عنوان :
"" "Cannibalsأكلل حلوم البشر" ،وك ن األك ر مباع يف الوالي ت املتحدة األمريكال .

()1

Mathieu Baudin, op.cit, p 17.
Nan Chai, Sustainability Performance Evaluation System in Government A Balanced Scorecard Approach
Towards Sustainable Development, Springer Science+Business Media, 2009, p 11.
()2

40

الفصل األول...................................................:اإلطار النظري والفكري للتصنيع األخضر
الشكل(: )08نموذج المحصلة الثالثية للتنمية المستدامة

املازة

منو
مربتإنشاء التن بسال
كث ءة
إنشاء
بت
األعمال
مرمر
األعمال
العيلا ت

عوائد
اإلات ي ر
شراكل
املؤاسل

المستدامة
بت

منوذج

األعي ل
جتديد
اإلمداد

موارد

الط قل

املت ددة
والنسل الذين يعيشون
احلث ظ
نضوب
داخل الحدود
على التنوع
املورد
البيئية
املوردتصيام
اإلنبع ث ت
املورد
إدارة
املب ين
والتلوث
النث ي ت
المصدر:

اإلبداع

أرب ب واإلبتك ر

عيل جاديم
عيل
عيل جاديم ا تيع ت
الصحل
جاديم
التعلام

احمللال

و رب هال

التن بسال
والتنيال
ضمان وجود
ختثاف
الثسر

اخلصوصال

واملس واة
مجتمع عادل األخالقا ت

و احلوكيل
حسوه
السالمل
اإلنس ن
واألمم

Peter Fisk, People, Planet, Profit How to embrace sustainability for innovation and
business growth, First Edition, Kogan Page, London, United Kingdom, 2010, p 08.

مم خالل الشكل ( )08أعاله نالحظ أن بكرة احملصلل ال الثال جتيع ب األهداف ال الثل للتنيال املستدامل،
وتعترب هن لألعي ل لاس بسة لتحساب السايل اإلقتص ديل ،لكم مع األخذ بع اإلعتب ر السايل اإلجتي عال

والبائال)1(.

يعترب هذا النيوذج األحسم واألك ر انتش را يف مادان األعي ل ألنه يتطره إىل خمتلف مص حل أصح ب املصلحل
املتفثريم بتنثاذ املشروع ،أو لنتا ل قا م مؤاسل صن عال

)2(.

()1

Mathieu Baudin, op.cit, p 18-19.
Jan Harmsen and Joseph B. Powell, Sustainable Development in The Process Industries Cases and Impact,
First Edition, Hoboken, New Jersey, Canada, 2010, p 7.
()2

41

الفصل األول...................................................:اإلطار النظري والفكري للتصنيع األخضر
األعي ل املستدامل تتطلري املواءمل الثع لل مع منوذج احملصلل ال الثال ،والذي يشيل ا الت البائال ،وا الت
اإلقتص ديل واإلجتي عال.
بنيوذج

TBL

هو العنصر الرئاسي للتنيال املستدامل ،وينبغي على املؤاس ت الصن عال ال تنثذ األعي ل

املستدامل ال يثهيون بسة منوذج  ،TBLولكم أيض دجمه يف اا ا هت و اارتاتا ا هت وعيلا ت صنع السرار

)1(.

تبع لذلك ،تس هم اإلاتدامل يف ايده ر ا تيع ت والصن عل ،وجيري احمل بظل على كوكري األرا مم خالل
االاتث دة مم املوارد الطباعال بكث ءة ،ومح يل البائل ب لت لص وإدارة النث ي ت ،وجيري إحرتام الن س مم خالل إحرتام
قايهم وجمتيع

هتم)2(.

إنطالق مم ابب ميكم أن نسول منوذج احملصلل ال الثال هو منوذج ش مل متك مل الارتاتا ا ت التنيال املستدامل
للتوصل إىل مجاع أبع د التنيال املستدامل بطريسل متواينل ومتك ملل ،وهو األبضل مس رنل ب لنيوذج الس بس  ،ب إلض بل
إىل الشيولال والتك مل قد ق م هذا النيوذج تسسام كل إىل جميوعل مم الثروع وحدده بشكل دقاب مب ودم غ ي ت
التنيال املستدامل.
وبعد عرضن للني ذج ال الث وشرحه وإجراء مس رنل بساطل بانهم ،حاث رغم بعض اإلختالب ت إال أن كل
الني ذج تسعى إىل ساب هدف واحد وهو التنيال املستدامل مب تلف أبع ده .
املطلب الثالث  :املؤسسة الصناعية في إطار مفهوم التنمية املستدامة
لسد أدر قط ع األعي ل يف السنوات األخرية أن أمن ط اإلنت ج واإلاتهال الراهنل لاست مستدامل وأن على
املؤاسل الصن عال الراغبل يف اإلاتيرار يف السوه ،جيري علاه أن تدرج بشكل تدرجيي ومتواصل اإلعتب رات البائال يف
اارتاتا ا هت وخمطط هت بعادة املدى ،ولعل أهم أدوات ساب هذا الدمج هي إق مل منظوم ت اإلدارة واحمل ابل البائال
ال تعيل على س األداء البائي طبس لسا ال املؤاسل الصن عال البائال .
ويف ظل الثكر احلديث أصبحت املؤاسل الصن عال شريكل يف التنيال املستدامل ،حاث أنه ب إلض بل إىل تعظام
الرحبال وجري علاه مراع ة أبع د أخرى منه مح يل البائل ،العدالل اإلجتي عال ،كي أن الدمج ب تلك األبع د اوف
يؤدى إىل س األداء الش مل لليؤاسل الصن عال.

Elzbieta Broniewicz, op.cit, p 178.
Jan Harmsen and Joseph B. Powell, op.cit, p 23.
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الفرع ألاول  :املؤسسة والبيئة
إن ختضري املؤاسل يعين أن تكون هذه املؤاسل يف عيلا هت ومنت هت امل تلثل أك ر انس م ووديل مع البائل ،مب
جيعل البائل ومط لبه واحدة مم األنشطل واألدوات ال تعتيده لتحس مركزه وحصته يف السوه وصورهت يف أذه ن
الزب ئم وا تيع.
بيثهوم ختضري املؤاسل يشري إىل تبين هذه األخرية را لل ورؤيل تتالءم مع مط لري البائل واملش ركل يف مح يته
وجتديده و سانه  ،وهذا م مي ل مضيون ومم را ت الرؤيل الس ئيل على احمل بظل على البائل يف مس بل الرؤيل االاتغاللال
ال تضع املؤاسل يف تع را مع مط لري البائل واملش ركل يف ااتنث ذه وإتالبه وتلوي ه طباعا وجمتيعا  ،مب جيعله
تكتسري اللون األاود أو الرم دي.

()1

غ لب م تسوم الدراا ت يف هذا ا ل على منظور "املؤاسل اجلديدة" ،ال تسر أن املؤاس ت اإلقتص ديل الاوم
تواجه ضغوط متزايدة لدمج السض ي البائال يف مم راته اإلداريل.

()2

ب لن ح يف مع جلل الشواغل البائال مم طرف املؤاسل اإلقتص ديل ميكنه مم خلب قايل ألعي هل وقبوهل يف السوه
بشكل وااع ،كي أن الدراا ت احلدي ل وجدت أن مم رال املؤاسل الصن عال ملثهوم مسؤولال املنتج املواعل ميكنه مم
س أداء ه مع أضرار بائال

أقل)3(.

ومم خالل م تسدم أعاله ميكنن أن نسول ،بعد أن ك ن إنشغ ل املؤاس ت الصن عال الوحاد هو ساب الربت
وحصر مسؤولاته هبذا اجل نري بسة ،وهذا ألهن تعترب مدخل م لال البائل تكلثل إض بال ،ولكم مع يي دة الوعي
ب ملشكالت البائال وااتع ب أبع ده وتفثرياهت على اإلنس ن واملوارد املت حل له وب لت يل على األنشطل اإلقتص ديل بشكل
ع م،كي أصبحت السن عل الس ئدة أن البائل العل ضروريل جيري اإلهتي م هب  ،وهذا م ق د إىل ظهور م يعرف بأأ:
املؤاسل الصن عال املستدامل ،بي ذا نسصد هب ؟

( )1مسري اعاد بم احنون ،البعد البيئي للتسويق ،الطبعل األوىل ،دار اخللدونال للنشر والتوييع ،اجلزائر،

 ،2015ص98

.
()2

Jennifer L. Robertson Julian Barling, op.cit, p16.
Christina W.Y. Wong • Kee-hung Lai Y.H. Venus Lun • T.C.E. Cheng, Environmental Management the Supply
Chain Perspective, Springer Cham Heidelberg, New York Dordrecht, London, 2016, p 64.
()3
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الفرع الثاني  :املؤسسة الصناعية املستدامة
اإلاتدامل البائال لليؤاس ت الصن عال تشري بشكل وااع إىل السعي حنو إجي د التواين ب منوه واحلث ظ على
البائل الطباعال لألجا ل الس دمل ،ومع ذلك ،يتم أيض يف ك ري مم األحا ن تعريف مثهوم اإلاتدامل البائال يف املؤاس ت
الصن عال ضيم إط ر أواع لإلاتدامل ،إاتدامل املؤاس ت صن عال ،أو التنيال املستدامل ،وال متال كله لدمج
اإلعتب رات البائال واإلجتي عال ،وامل لال ،ويش ر إلاه ب أ أ أ أ أأ" :احملصلل ال الثال".
على الرغم مم تفكاد بعض الب ح

على أن البعد البائي هو األك ر أمهال (م ل،)1995 ،Staric and Rand ،

والبعض اآلخر يدرج البائل ت العنصر اإلجتي عي (على ابال امل ل،

 Sekerkaو)1(.)2011 ،Stimel

يف ح قسيت دراال ( )Morioka and Carvalhoعن صر النش ط األا اال إلاتدامل املؤاسل صن عال إىل
أربعل أنشطل وهي :العيلا ت واملي را ت ،والسدرات ،واملنت ت النه ئال ،ومس مهل املؤاسل صن عال جت ه ساب التنيال
املستدامل وإدارة امل طر ،ب لنسبل للعيلا ت واملي را ت ،أوضحت الدراال أن عيلا ت ومم را ت املؤاسل صن عال
تؤثر يف ساسه للتنيال املستدامل وذلك عندم تتصرف وبس ً ملب دن التنيال املستدامل لليؤاسل صن عال ،وال تتي ل
يف إات دام السلل توريد صديسل للبائل ،والتع ون مع املورديم ،وتب دل املعلوم ت االارتاتا ال والتشغالال بانهم ،وشراء
املواد اخل م الصديسل للبائل ،والتع ون مع العيالء لتصيام املنت ت الصديسل للبائل ،واإلنت ج األنظف ،والتغلاف،
ب إلض بل إىل عيلا ت اإلنت ج وال ميكم أن تست دم إدارة اجلودة وبلسثل أالوب التصناع بال ب قد ،وذلك لضي ن
الن ح يف تنثاذ وتطباب اإلدارة البائال ،وادارة امل طر مل هل مم أمهال ىف سم أدائه البائى.
وب لنسبل لسدرات املؤاسل الصن عال املتعلسل بتحساب التنيال املستدامل ،أوضحت الدراال أهن تتضيم العديد مم
األمور ،تتي ل تلك األمور يف توابر املوارد امل لال ومه رات املوارد البشريل و ثازهم على ساب التنيال املستدامل ،ب إلض بل
إىل وعي واهتي م اإلدارة العلا بتحساب التنيال املستدامل ،وتك مل أمور اإلاتدامل داخل ثس بل املؤاسل الصن عال
وإات دام تكنولوجا املعلوم ت الصديسل للبائل ،واإلهتي م ب إلبتك رات والبحث والتطوير إلنت ج منت ت صديسل للبائل.
أم ب لنسبل للينت ت واخلدم ت النه ئال ال تسدمه املؤاسل صن عال املستدامل ،بإهن تتم مم خالل اإلهتي م
بتضي األمور اخل صل ب لتنيال املستدامل داخل عيلا ت املؤاسل صن عال مم يؤدي إىل وجود منت ت صديسل للبائل
ال تؤثر ب لسلري على البائل ،وأخريا تتي ل مس مه ت املؤاسل صن عال يف ساسه ملزاي تن بسال مم يؤدي إىل سم

Jennifer L. Robertson Julian Barling, op.cit, p 246.
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أدائه املستدام على املستوى السصري واملتواة والطويل وختثاض امل طر ال تتعرا هل  ،ب الض بل إىل س مسعته
يف السوه.

()1

ويتضت مم ابب ذكره ،أن املؤاس ت الصن عال املستدامل أصبحت تلعري دورا ب ريا يف ساب التنيال
بشساه اإلقتص دي واإلجتي عي والبائي  ،هذا م جعله تتبين العديد مم السا ا ت مم أجل احلي يل املتواصلل
واملستدامل للبائل ،وق مت بتطوير آلا ت وإارتاجتا ت تدعم مح يل البائل و سب الرحبال يف نثس الوقت ،أي جيري
على املؤاس ت الصن عال تثسري و لال مثهوم اإلاتدامل مب يتواءم مع السام املوجودة وبشكل طوعي أحسم،
اواء رب هال املوظث  ،خلب مازة تن بسال ،تعظام األرب ح ،أو مح يل املوارد الطباعال ،ومب متتلكه مم خمتلف املوارد
امل ديل وامل لال والبشريل واملعلومتال.
الفرع الثالث :طريق املؤسسة الصناعية نحو إلاستدامة
غ لب م تتبع املؤاس ت الصن عال منوذج مم ثالث مراحل يف جهود اإلاتدامل ،بثي األول ،تتث عل املؤاسل
الصن عال مع ضغوط م ل  :التشريع ت البائال ومتطلب ت املنتج إم ب إلمت ل أو ب لسعي لتغاري البائل التنظايال (م ل
الضغة أو التربع السا اي أو ربع الدع وى السض ئال) ،وإذا قررت مؤاسل صن عال م يي دة هذا التث عل أو الت لي
عنه ،بإهن ارتكز على منع واحلد مم األضرار ال تلحسه ب لبائل (م ل منع التلوث) ،وتتضيم املرحلل النه ئال ال
تت ذه بعض املؤاس ت الصن عال يف اخت ذ إجراءات ااتب قال طوعال لضي ن اإلاتدامل على املدى الطويل.

()2

وب لنظر إىل كاثال تبين املؤاس ت الصن عال الرحبال لإلاتدامل ،بإن ( )Hannaes et alحددوا نوع خمتلث
مم املؤاس ت الصن عال ،ببعض املؤاس ت صن عال ال تتبىن اإلاتدامل ترى الع ئد مم حاث املزاي غري مليوس،
و سان ت يف العيلا ت ،والسدرة على اإلبتك ر ،وبرصل للنيو ،ويرى املتبناون احلذرون ذلك مم حاث إدارة امل طر
ومك اري الكث ءة ،ميال متبين هذا النهج إىل إدرا أن اارتاتا ا ت اإلاتدامل لديه السدرة على الوصول إىل
عيالء جدد واألاواه جديدة (اارتاتا ال احملاة األيره) ،وإبتك ر من ذج األعي ل الس ئيل ،ويي دة حصته يف
السوه وهوامش الربت ،وتوبري مازة تن بسال ،وإدراك لصعوبل مبك ن ديد نت ئج أنشطل اإلاتدامل ،يظل املتع طثون
متحيس وحيريون قثزة يف اإلمي ن.

() 3

()1

Morioka, S., And M. Carvalho, “A Systematic Literature Review Towards A Conceptual Framework for
Integrating Sustainability Performance into Business”, Journal of Cleaner Production 136, 2016, pp 134 -146.
)2( Myria Allen, op.cit, p 41.
)3( Ibid, p142.
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وميكم لليؤاس ت الصن عال يف هذا السا ه أن تتبىن املب دن العشر ( )10الذي اعتيده ا لس الدويل للتنساري
واات راج املع دن ():)1( )The International Council on Mining and Metals (ICMM
 التنثاذ واحلث ظ على املي را ت الت ريل األخالقال واحمل بظل والنظم السلايل حلوكيل املؤاس ت ؛ دمج إعتب رات التنيال املستدامل يف إط ر عيلال اخت ذ السرار داخل املؤاسل صن عال؛ إحرتام حسوه اإلنس ن وإحرتام ال س ب ت والع دات والسام األا اال يف التع مل مع الع مل وغريهم ممم يتفثرونعلى أنشطل املؤاسل صن عال؛
 تنثاذ اارتاتا ا ت إدارة امل طر اعتي داً على با ن ت عليال الايل؛ السعي للتحس املستير للصحل واالمل األداء؛ السعي للتحس املستير لألداء البائي؛ املس مهل يف حثظ التنوع الباولوجي؛ تسهال وتش اع التصيام املسئول للينتج ،إلات دام وإع دة التدوير والت لص مم املنتج؛ املس مهل يف التنيال اإلجتي عال واإلقتص ديل واملؤاسال للي تيع ت ال تعيل هب ؛ تنثاذ املش ركل الثع لل والشث بل ،والتسرير والتحسب مم أن إج راءات التسرير تتم بشكل مستسل وحم يد.إنطالق مم ابب ميكم السول :أن قا م املؤاسل بتين التنيال املستدامل كيس ر وتوجه مستسبلي ،يتطلري التدرج
يف تطباسه عرب الزمم تبع للسض ي واإلهتي م ت ذات األولويل ب لنسبل لليؤاسل ،حاث جيري علاه إتب ع جميوعل
مم املب ديء ،حدده ا لس الدويل للتنساري واات راج املع دن يف  10مب ديء ،متكنه مم ضبة أعي هل كي توبر
هل حلول مبتكرة وعيلال ،وهذا م جعل املؤاس ت الصن عال تكتشف العديد مم األا لاري اإلنت جال الصديسل
للبائل وأحد هذه األا لاري م يعرف بأأ :التصناع األخضر ،والذي ابب التطره إلاه ،حاث يعترب هذا األخري أحد
السبل لتحساب التنيال املستدامل.

)1( International Council on Mining and Metals (ICMM). (2009). "10 principles for sustainable development".
Available on line at: http://www.icmm.com/our-work/sustainable-developmentframework/10-principles.
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الفرع الرابع :العالقة بين التصنيع ألاخضر والتنمية املستدامة
يعترب مثهوم التنيال املستدامل؛ مم املث هام ال عربت وبهيت وطبست بطره خمتلثل جدا ،مم تسبري يف درجل
ع لال مم الغيوا حول معىن املثهوم ،ب لبعض يرى أن التنيال املستدامل هي منوذج تنيوي بديل عم النيوذج الصن عي
الرأمس يل ،أو أالوب إلصالح أخط ء وتع رات هذا النيوذج يف عالقته ب لتنيال ( ،)1وعلاه هن ح جل مسل لتحساب
التنيال املستدامل ع مل ،وعلى وجه اخلصوص ،يف عيلا ت

التصناع)2( .

وقد قدمت جلنل برونتالند تعريف للتنيال املستدامل :والذي مت ذكره ا بس وهو التعريف األك ر شهرة والذي
قدم ا بس  ،حاث ال يتحدث هذا التعريف بشكل صريت عم التصناع ولكم وضت نسطل رئاسال ال حنم حب جل إلاه
"عدم إحل ه أي ضرر" ،وأيض ب لعودة إىل التع ريف الس بسل للتصناع األخضر ،خ صل الذي قدمته ويارة الت رة
األمريكال جند أن التصناع األخضر يشكل اخلطوة األوىل حنو ساب التنيال املستدامل( ،)3أي" :نظ م التصناع يلعري دورا
حاوي يف التنيال البائال املستدامل" ( ،)4وعلاه هن
الطباعال ،وذلك بسبري اخلص ئص الت لال

برصل كبرية للسط ع الصن عي لليس مهل يف احلث ظ وإاتدامل املوارد

(:)5

• كيا ت كبرية مم املوارد الطباعال وإاتهال املواد اخل م.
• الطلري الكبري الط قل؛
• اإلعتي د على املعدات الض يل ووا ئل النسل ال سالل (الش حن ت والسكك احلديديل والشحم)؛
• طرح كيا ت كبرية مم النث ي ت اخلطرة وغري اخلطرة .
ب لتصناع األخضر م هو إال تكيلل لعيلال التنيال اإلقتص ديل واإلجتي عال مم خالل إدارة ويي دة كث ءة العيلا ت
الصن عال وال يص حبه خثض يف إاتهال الط قل وإات دام

املوارد)6( .

وإنطالق مم ابب ميكم أن نسول :أن التصناع األخضر؛ هو مثهوم معروف أقل نسبا وبشكل كبري مس رنل مبثهوم
التنيال املستدامل ،مب يف ذلك العن صر الوظاثال ال الث :املنت ت املستدامل ،والعيلا ت،

واألنظيل)7( .

( )1املنظيل اإلاالمال للرتبال والعلوم وال س بل ،أااسكو ،العالم اإلسالمي والتنمية المستدامة  -الخصوصيات والتحديات واإللتزامات ،امليلكل املغربال :
مطبعل ألات ااال ،2002 ،ص.118
()2

Gunther Seliger and Marwan M.K. Khraisheh and I.S. Jawahir, op.cit, p 301.
Jürgen Hesselbach and Christoph Herrmann, op.cit, p 17.
()4
Andrew Y.C. Nee, Bin Song, and Soh-Khim Ong, op.cit, p 723.
()5
Anne Maczulak, op.cit, p 84.
()6
Andrew Y.C. Nee, Bin Song, and Soh-Khim Ong, op.cit, p 723.
()7
J. Paulo Davim, Green Manufacturing Processes and Systems, Springer-Verlag Berlin Heidelberg,
Germany, 2013, p 02.
()3
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وإنطالق مم مب ديء التنيال املستدامل ال مت ذكره ا بس  ،نستنتج أن هن صلل قويل ب اإلاتدامل
والتصناع ،أي أن الصن ع ت تواجه قض ي خمتلثل يف جم ل اإلاتدامل كي يبانه الشكل ( )08أدن ه ،كي أن التنيال
لكي تكون مستدامل ،جيري أن دث والت يف الس عدة الصن عال( ،)1لذلك يعترب السا ه الصن عي نسطل إنطاله
لتطوير اارتاتا ال جادة ومستدامل معانل ،ب لسا ه الصن عي ومجاع الصن ع ت تواجه قض ي ذات ط بع بائي و /أو
إجتي عي ،ومع ذلك ،كل صن عل تواجه عيوم قض ي ا خنل ،تشكل هل قض ي

رئاسال)2(.

مم خالل الشكل ( )09أدن ه  ،نالحظ أن الصن عل تواجه قض ي ا خنل وحموريل ،إجتي عال وبائال وإقتص ديل،
وهي ختتلف حسري طباعل ونوع الصن عل ،لكم يعترب السا ه الصن عي هو نسطل اإلنطاله ،على ابال امل ل ،يف برع
صن عل املالبس ،تعترب املؤاس ت الصن عال الن شطل يف هذا ا ل ظروف العيل اآلمنل واألجر الع دل هي السض ي
الرئاسال ،أم املؤاس ت الصن عال الن شطل يف قط ع التعديم تعترب مع جلل تلوث اهلواء وامل ء ضيم السض ي الرئاسال هل .
ب إلض بل إىل ذلك ،مم الضروري إعتب ر أن اجلوانري البائال (البعد البائي) لاست دائي معوق للتنيال الصن عال
ولكنه يف الغ لري م تولد وبورات يف املواد اخل م واملا ه والط قل وغريه مم الراوم امل تلثل ،ونتا ل لذلك ،بهي مصدر
لتحس السدرة التن بسال لليؤاس ت الصن عال ،ولاست عبئ إض با

)3( .

( )1املنظيل اإلاالمال للرتبال والعلوم وال س بل ،أااسكو ،مرجع سبق ذكره ،ص .119
()2

M.A. Quaddus and M.A.B. Siddique, Handbook of Corporate Sustainability Frameworks, Strategies
and Tools, published by Edward Elgar, Publishing Limited, 2011, p43.
David A. Dornfeld, op.cit, p9.
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الشكل ( :)09قضايا اإلستدامة ضمن السياق الصناعي
التطور اإلقتصادي
االستجابة اإلجتماعية
 البدانة -حقوق االنسان

الجودة البيئية

التطور اإلقتصادي

االستجابة اإلجتماعية
 -الصحة واألمان

) (Aصناعة

الجودة البيئية

 -نضوب الموارد

) (Bصناعة
( )cصناعة

التطور اإلقتصادي

) (Dصناعة
الجودة البيئية

االستجابة اإلجتماعية
 -تسريح العاملين

 -التلوث

التطور اإلقتصادي
االستجابة اإلجتماعية
 الشفافية -شيخوخة المجتمع

الجودة البيئية

المصدر :

M.A. Quaddus and M.A.B, Siddique Handbook of Corporate Sustainability Frameworks,
Strategies and Tools, Published by Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p 45.

مم خالل الشكل ( )09وم تسدم ،ميكم أن نسول أن التصناع األخضر هو السوة الدابعل وراء التنيال املستدامل،
كي أنه يعترب أحد أهداف التنيال املستدامل السبعل عشر ال تبنته اجليعال الع مل لألمم املتحدة يف  ،2015واملتعلب
ب هلدف الت اع وص «الصن عل واإلبتك ر والبنال التحتال» والذي يهدف لبن ء بنال تال مرنل ،كي يدعو للتحول
الصن عي املستدام ورع يل اإلبتك ر ،برغم بعض الثوراه ب املث هام ال ذكرت ا بس إال أن اهلدف هو نثسه ب لنسبل
لليؤاس ت الصن عال وهو  :تصيام وتسدمي املنت ت ال تسلل مم األث ر السلبال على البائل اواءا عند إنت جه أو
إات دامه والت لص منه .
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املبحث الثالث  :مفاهيم محورية في التصنيع ألاخضر
نظرا ألمهال هذا املوضوع وبعد أن تطرقن إىل تعريثه والتطور الت روي له وتثرقته مع بعض املصطلح ت املتش هبل
معه ،نتطره اآلن إىل أاسا ت مهيل حول التصناع األخضر ،وهلذا انسسم درااتن يف هذا املبحث إىل ثالث مط لري،
حاث انتطره يف املطلري األول إىل خمتلف العوامل ودوابع توجه املؤاس ت الصن عال حنو تبين مثهوم التصناع األخضر،
أم املطلري ال ين ج ء ت عنوان :أمهال ومب ديء التصناع األخضر ،يف ح

املطلري ال لث عنوانه متطلب ت و دي ت

التصناع األخضر.
املطلب ألاول :دوافع التوجه نحو التصنيع ألاخضر
هن عدد مم األاب ب ال أثرت يف السط ع الصن عي للتحول (لإلجت ه) حنو مم را ت التصناع األخضر ،وميكم
تل اص العوامل الدابعل يف ثالث بئ ت رئاسال هي :الضغوط التنظايال واحلوابز اإلقتص ديل ،واملزاي التن بسال ،وتشيل
هذه الدوابع م يلي(:)1
• الضغوط ت احلكومال :اللوائت والتشريع ت ،العسوب ت ،واملزاي الضريبال؛
• اإلهتي م ب لكث ءة  /ختثاض التكلثل (شه دة املنشف) ؛
• ندرة املوارد  /امل طر؛
• التحس املستير؛
• ضغوط ت مم ا تيع  /املستهلك  /العيالء واملن بس اآلخريم؛
• الرغبل يف احمل بظل على الري دة يف السوه؛
• رق بل وضبة السلل التوريد .
الفرع األول  :الضغوط التنظيمية
تعترب مج ع ت الضغة هي املي ل الشرعي والس نوين للعديد مم الثئ ت ،حاث تط لري هذه اجلي ع ت املؤاس ت
اإلقتص ديل ب لعديد مم املط لري واحلسوه ال ترى بفهن مم حسوه الثئ ت ال مت له  ،ومم أم لل هذه اجلي ع ت :
النس ب ت العي لال ،مجعا ت مح يل البائل ،مجعا ت مح يل املستهلك وغريه مم اجلي ع ت ال تعيل ضغوط على
املؤاسل للرضوخ للعديد مم املط لري ال ختدم الثئ ت ال مت له هذه اجلي ع ت ،وباي يلي أهم مج ع ت الضغة
ال تدبع ب ملؤاس ت الصن عال إىل تبين التصناع األخضر:

()1

Agence Nationale de Protection de l’Environnement, Industrie Durable, Publications du Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable (Tunisie), Juin 2007, p 53.
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 -1ضغوط المستهلك واإلعالم :ك ن دور املستهلك أمرا ح مس يف ختضري الصن عل ،مم املهم أن املستهلك
يشعرون أهنم مسؤولون ،اواء مم خالل إاتهالكهم اخل ص ووضع الضغة على احلكوم ت والصن ع ت يف الواقع،
ووبس لأأ )Siegle( :عدو الصن عل هو'' :املستهلك الذكي الذي يسفل األائلل الصحاحل ويشرتي بعن يل أك ر'' ،أم
اإلعالم بك ن أثره مم خالل احليالت اإلعالمال ،ووضع العالم ت اإليكولوجال ،ومجعا ت صديسل للبائل ،واألدوات
اإلعالمال األخرى ،ويتم تش اع املستهلك على إات دام اإلجراءات الس ئيل على السوه م ل :املس طعل ،واملظ هرات
وتفثري على قراراهتم يف اإلات ي ر ،وتشكال الرأي يف إث رة امل وف بشكل علين ،لتغاري السلو

اإلاتهالكي)1( .

-2التأثيرات السلبية على البيئة :أدت الصن عل إىل إنسراا العديد مم أنواع النب ت ت ،وك ن معظيه يف املن طب
االاتوائال ،غا ب النب ت يؤثر على العديد مم الصن ع ت خ صل تلك ال تعتيد بشكل كبري علاه م ل  :الصن ع ت

الصادالنال،

()2

ب ملص نع تستهلك كيا ت ه ئلل مم املوارد الت لال :املا ه ،اهلواء واألرا والط قل (النثة أو الثحم)،

واملواد اخل م م ل :املع دن واخلشري والبالاتاك ،أو األقيشل )3(،وهي يف نثس الوقت تعترب مم أهم مص در التلوث على
اإلطاله اواء للهواء أو للي ء أو حىت "التلوث السيعي بل والبصري " ،أي أن الصن عل مصدر رب عي األبع د يف
إحداث التلوث(:)4
 ب ألدخنل ال تتص عد منه تلوث اهلواء؛ امل لث ت الس ئلل تلوث امل ء؛ أصوات اآلالت تلوث السيع؛ امل لث ت الصلبل تلوث البصر.وعلاه ختتلف امللوث ت الصن عال تبع لنوع الصن عل ومراحل التصناع ولكم مهي ك نت طباعته بهي تلوث أحد
األوا ط الطباعال ال الث :املا ه ،اهلواء ،األرا ،وك ن التلوث أحد األاب ب الرئاسال يف تبين املؤاس ت الصن عال
للتصناع األخضر وباي يلي شرح أهم أنواع التلوث الصن عي :
-1-2تلوث المياه :ميكم أن تتسبري ما ه الصرف الصن عي يف مش كل تلوث املا ه نثسه  ،م ل :ما ه الصرف
الصحي املنزلال ب إلض بل إىل عدد قلال منه يرتبة ب ملركب ت العضويل الس مل و /أو غري العضويل (وخ صل املع دن ال سالل
وامللوث ت العضويل ال بتل ،ومع ذلك ،بيم الضروري حل املش كل املرتبطل ب ملا ه املستعيلل الصن عال مم املصدر وال
()1

Subramanian Senthilkannan Muthu Roadmap, to Sustainable Textiles and Clothing Environmental and Social
Aspects of Textiles and Clothing Supply Chain, Springer Science+Business Media, Singapore, 2014 p 127.
()2
Peattie Kenneth and J, Painting, Marketing Education, Journal of Marketing Management, Volume6, N°2, 1990,
p107.
()3
Anne Maczulak, op.cit, p 86.

( )4عبد السالم مصطثى عبد السالم ،البيئة ومشكالتها والتربية البيئية والتنمية المستدامة ،الطبعل األوىل ،دار الثكر العريب ،الس هرة ،مصر ،2011 ،ص .352
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يصعري حله بإات دام طره مع جلل املا ه املستعيلل يف املدينل ،حاث معظم التشريع ت احلكومال يف الع مل ،تنص على
إلزامال املص نع مبع جلل ما ه الصرف الصحي قبل تصريثه يف نظ م الصرف الصحي

العيومي)1( .

-2-2تلوث الهواء :حاث تؤدي األ نشطل الصن عال دورا ه م يف تلوث اهلواء ،بسد تنبعث امللوث ت إىل اجلو أثن ء
التع مل مع املواد األولال املست دمل يف الصن عل أو أثن ء عيلال التصناع ،كي أن الط قل املست دمل يف الصن ع ت بشكل
ع م تتطلري إات دام الثحم أو مشتس ت البرتول كوقود ،وال بإحرتاقه تنتج ملوث ت هوائال( ،)2يف ع م  ،2010إقرتبت
إنبع ث ت ث ين أكساد الكربون ( )CO2املطلسل يف مس ء الص مم  31ملاون طم ،وم يسرب مم  %66تفيت مم
الصن

عل)3( ،

كي جيري على الصن ع ت – يف واقع األمر – العيل على ختثاض إنبع ث هت احلرارريل إىل  10ب مل ئل مم

مستواه احل يل حبلول ع م  ،2050وذلك لكي سب األهداف احلكومال ملواجهل التغريات املن خال وذلك ب ملس رنل بع م
 ،1990وإن الطريان هو أحد الصن ع ت ال تؤثر على التغريات املن خال بنحو  4.9ب مل ئل والتفثريات املن خال البشريل يف
ع م 2005

)4(.

-3-2تلوث التربة :يص حري النيو الصن عي ،صرف امل لث ت ال خترج مم املص نع وال

توي على املركب ت

الكاي ويل الض رة والس مل حباث تؤدي إىل تلوث الرتبل وتدهوره  ،وخري م ل على ذلك ،جند يف أوروب يتم تصريف
حوايل  740ملاون طم مم النث ي ت الصن عال خالل كل انل.

()5

 -3ضغوطات المستهلك والمجتمع والموردون  :تعترب مج ع ت الضغة ا تيع واملستهلك وا هزون مم أهم
اجلي ع ت ال ك نت وال تزال تضغة بشكل كبري على املؤاس ت اإلقتص ديل لتبين مثهوم التصناع األخضر ،ب إلض بل
إىل ربعه العديد مم املط لري واحلسوه ال ترى بفهن مم حسوه الثئ ت ال مت له وباي يلي أمهه :
 -1-3ضغوطات المستهلك  :ظهرت حرك ت مح يل املستهلك وال عربه كل مم  Kotler et Armstrongعلى
أهن  :حركل منظيل لألبراد والوك الت احلكومال لتحس ومح يل حسوه املستهلك ب لنسبل للب ئع  ،أي مح يل املستهلك
مم املنت ت الض رة ،ب إلض بل إىل مح يته مم املي را ت السلبال لليؤاس ت املرتبطل ب لتسعري ،والرتويج والتوييع،

()1

Sven E. Jørgensen João and Carlos Marques and Søren Nors Nielsen, Integrated Environmental Management
A Transdisciplinary Approach, Taylor & Francis Group, LLC, NW, usa, 2016, p 236.
( )2أميم الاي ن مزاهرة وعلي الث حل شوابكل ،البيئة والمجتمع ،الطبعل األوىل ،دار الشروه ،عي ن ،األردن ،2003 ،ص .158

)3( Richard Sandor, Nathan Clark, Murali Kanakasabai, Rafael Marques, op.cit, p 55.

( )4إي ن بروكس وآخرون ،ترمجل أا مل حميد بدير قشوع ،بيئة إدارة األعمال الدولية ،الطبعل األوىل ،دار املريخ للنشر والتوييع ،الري ا ،السعوديل،2013 ،
ص .364
Shozo Takata and Yasushi Umeda, op.cit, p 17.
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وهذا عم طريب الضغة على املؤاس ت لتتحيل مسؤولاته اإلجتي عال إجت ه يب ئنه وا تيع ككل ،نتج عم هذه املرحلل
يي دة اإلهتي م ب أ :الوعي البائي لدى الزب ئم ،احلكوم ت واجلي ع ت الض

غطل)1( .

-2-3ضغوطات المجتمع  :لسد إشتد تكويم اجليعا ت املدابعل عم البائل يف ال ي نان ت وك نت يف نشفهت مجعا ت
عليال تدابع عم املص حل املشرتكل ألعض ئه يف احلث ظ عم البائل ،وإعتب را مم ال ي نان ت ،ول املدابعون عم البائل
إىل اإلهتي م ب لسا ال ومم رال الضغوط وتكويم أحزاب هتتم ب لبائل كفحزاب اخلضر يف أوروب وال دبعت بفعض ئه
للرتشت قصد الدب ع عم البائل وحم ربل التلوث والوقوف أم م املش ريع الصن عال امللوثل بتغاري طريسته  ،حباث ص رت
اجليعا ت املدابعل عم البائل ومجعا ت الدب ع عم املستهلك واجهل معربة يف ا حل الدول الدميسراطال ال نشطت
باه هذه اجليعا ت ولعبت كل منه يف جم هل دورا ه م يف مح يل املواطم

والبائل)2( .

كي دعت املنظي ت الدولال البلدان إىل اإلعرتاف ب ملش كل البائال املتفصلل للنث ي ت مم النط ه احمللي إىل النط ه
الع ملي ،وك نت املثوضال األوروبال ،مم خالل السلل مم التوجاه ت ،تطلري بشكل متزايد مم الدول األعض ء تنثاذ
اارتاتا ا ت للحد مم النث ي ت وإع دة إات دامه وإع دة تدويره

)3( .

بسد أدت الضغوط ا تيعال والبائال ،مبرور الوقت ،إىل حركل متن مال بإاتيرار ح ت الصن عل على تسلال كيال
املا ه الع دمل ال تنت ه  ،ومع جلته قبل تصريثه

) 4( .

-3-3ضغوطات الموردون  :تعد إدارة ا هز عنصرا مهي لإلدارة البائال اخل رجال حاث تسام املؤاس ت الصن عال
األداء البائي للي هزيم لتحديد إحتي ل وجود مسؤولال يف إدارة العيل وتستطاع املؤاس ت الصن عال تش اع ا هز أو
ه على س األداء البائي ،وغ لب م يتم إشرا ا هزيم يف عيلال التصيام ،ويف بعض احل الت كي هو احل ل
ب لنسبل ملس ياس اجلودة على التبين املس ياس ،وبذلك أصبحت ضرورة الضغة على ا هزيم واالل لتحس األداء البائي
هلم وت بات مسؤولاتهم جت ه

البائل)5( .

( )1عالء برح ن ط لري ،عبد احلس حسم حباري ،أمري غ من العوادي ،فلسفة التسويق األخضر ،الطبعل األوىل ،دار صث ء للنشر والتوييع ،عي ن،
األردن ،2014 ،ص.46
( )2أمحد لكحل ،مرجع سبق ذكره ،ص .151

()3

Anna Davies, ENTERPRISING COMMUNITIES: GRASSROOTS SUSTAINABILITY, Emerald Group Publishing
Limited, Bingley, UK, 2012, P 51.
()4
The United Nations World Water Development Report, WASTEWATER THE UNTAPPED RESOURCE, United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, place de Fontenoy, Paris, France, 2017, p 59.

( )5يواف ح م الط ئي وآخرون ،نظم إدارة الجودة الشاملة في المنظمات اإلنتاجية والخدمية ،الطبعل العربال ،دار الا يوري للنشر والتوييع ،عي ن،
األردن ،2009 ،ص .390
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 -4الضغوط الخارجية الدولية :نشر معهد م ا تشواتس للتكنولوجا

(* )

مم خالل مدرال الون لإلدارة نت ئج

دراال حول اإلاتدامل واإلبتك ر الع ملي لع م  2010ب إلض بل إىل تسرير حب ي الذي أجري ب لتع ون مع جميوعل بواطم
االاتش ريل بعنوان اإلاتدامل :حاث مت مست ألك ر مم  3000مم رج ل األعي ل واملدراء مم خمتلف املؤاس ت
الصن عال املوجودة يف مجاع أحن ء الع مل ،وتراوحت املؤاس ت الصن عال املش ركل ال توظف  500إىل  500000موظف،
بسد أش ر العديد مم ا اب إىل أن الضغوط اخل رجال أدت هبم إىل إعتي د عيلا ت إدارة مستدامل ،وتفيت الضغوط
اخل رجال مم التغريات يف السا ال الع مل على املستوي ت احمللال والوطنال والع ملال ،وتثضاالت العيالء واحملتيل ،
واإلجت ه ت ملزيد مم السا س واملس ءلل ،والضغوط مم املست يريم وصن ديب املع ش ت التس عديل (م ل مشروع الكشف
عم

الكربون))1(.

الفرع الثاني  :الضغوط اإلقتصادية والتنافسية
هن عوامل إقتص ديل جد مهيل ال دبعت ب ملؤاس ت الصن عال لإلهتي م بتبين مثهوم التصناع األخضر نوجزه
باي يلي:
 -1إرتفاع التكاليف البيئية  :إن مع جلل ما ه الصرف الصن عي والنث ي ت الصلبل والدخ ن مكلثل للغ يل ،وب لت يل،
بإن الصن ع ت ول تغاري منت هت وأا لاري اإلنت ج يف إجت ه أك ر مالءمل للبائل للحد مم تك لاف العالج ،ولذلك،
بإهن ت ج إىل معربل مسدار املواد الكايا ئال امل تلثل ،واملكون ت ،والعيلا ت امللوثل للبائل ،أو يعرب عنه بشكل خمتلف،
مم خالل طرح السؤال الت يل  :م هي امل طر البائال إلات دام م دة أو م دة كايا ئال معانل مس رنل ب لبدائل؟.
بإذا متكنت الصن ع ت مم احلد مم تلوثه مب رد التحول إىل م دة كايا ئال أو عيلال أخرى ،بإهن اتنظر يف السا م
بذلك لتسلال تك لاثه البائال أو س صورهت اخلضراء ،إن تساام امل طر البائال املرتبطل بإات دام م دة كايا ئال حمددة
وعيلال حمددة يعطي الصن ع ت إمك نال إجراء اإلختا ر الصحات لليوارد واملواد الكايا ئال والعيلا ت لص حل إقتص د
املؤاسل ونوعال

البائل)2( .

(*)
أيض األول ب لنسبل ك معل تكنولوجال ،أم
معهد ماساتشوستس للتقنية  :مصنف على أنه أبضل أول ج معل ب أعلى م ئ ج معل يف الع مل وعلى أنه ً
على مستوى الوالي ت املتحدة األمريكال بسد صنثه جملس البحث السومي يف  1955على أنه األول مم ن حال السيعل وعلى أنه الرابع ب لنسبل لك بل اجلوائز
املينوحل إلاه .مدرال الون لإلدارة (الت بعل لليعهد) صنثت على أهن الرابعل على مستوى الوالي ت املتحدة األمريكال على حسري تصناف  US Newsيف
ع م 2006؛ برامج اخلرجي ال يسدمه املعهد يف الكايا ء وعلوم احل اب ت واإلقتص د واهلندال والري ضا ت والثازي ء احتلت املرتبل األوىل مم قبل News US
وطب ًس ل أأ US Newss :والتسرير الع ملي حول “أبضل اجل مع ت” بإن املعهد يعترب مم أبضل عشر ج مع ت يف الع مل.

()1

Myria Allen , Strategic Communication for Sustainable Organizations , Springer International Publishing ,
Switzerland, 2016 ,p41.
()2
Sven E. Jørgensen João and Carlos Marques and Søren Nors Nielsen, op.cit, p 130.
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 -2تدعيم الميزة التنافسية :م يش ع ختضري املؤاس ت على تطوير مه راهت وقدراهت ومنت هت هو أهن ميكم حيسم
أيض مم املازة التن بسال لليؤاسل(.)1
كي ميكم لسلوكا ت العيل املن صرة للبائل أن تشيل أيض وبورات يف التك لاف ب لنسبل لليؤاس ت الصن عال
بعلى ابال امل ل :توبري الط قل يوبر امل ل أيض  ،وصورة من صرة البائل قد تشكل هل مزاي تن بسال.
 -3طلب السوق :حباث أن طلري السوه على املنتج املسؤول بائا أو مس طعل املنتج الض ر بائا يؤدي إىل يي دة
الوعي البائي للينت

وتسلال املؤثرات البائال أي لليستهلك  ،وذلك بزي دة الطلري على املنت ت احلدي ل ،مم يدبع

املنظي ت إىل االهتي م ب جلوانري البائال مم خالل تصيام املنتوج وإنت جه وتغلاثه وتوييعه والتصرف به ( ،)2كي أن
الطلري على السلع الصديسل للبائل آخذ يف اإليدي د ،وقد وضعت مؤاس ت التصناع الكبرية خ صل على الدوابع الذاتال
لتحساب عيلا ت اإلنت ج ال تضر ب

لبائل)3(.

 -4معايير الجودة والمنافسة :وهي املع يري البائال ال تلتزم هب املؤاس ت واملنظي ت امل تلثل ،بضال عم مث هام
اجلودة احلدي ل ،ال تؤدي دورا كبريا يف املن بسل ب املؤاس ت واهلائ ت املنت ل ومدى مراع هت للشروط

البائال)4( .

 -5التشريعات المرتبطة بالتمويل :ميكم للبنك أن يثرا على املتع مل معه ،الااي يف جم ل منت اإلئتي ن البنكي

إحرتام السوان املتعلسل حبي يل البائل على كل مؤاسل إقتص ديل راغبل يف احلصول على اإلئتي ن ،وحىت يف ح لل جتديد
التيويل ،هذه املي را ت أصبحت تظهر شائ بشائ  ،غري أنه يف حساسل األمر م يالت

حمدودة)5(.

 -6حتمية تبني المؤسسات المواصفات العالمية لنظم اإلدارة البيئية إيزو  : 14000حات تزايد اإلجت ه حنو تبين
وتطباب هذه املواصثل الع ملال لنظم اإلدارة البائال (إيزو  )14000كنتا ل حتيال إلنتش ر ظ هرة عدم وجود حواجز جت ريل
ومجركال وقد وضعت جميوعل مم املع يري يف جم ل اإلدارة البائال واملراجعل البائال هبدف التطوير والتحس يف نظم مح يل
البائل)6( .

()1

Jennifer L. Robertson Julian Barling, THE PSYCHOLOGY OF GREEN ORGANIZATIONS, Oxford University
Press, New York, 2015, p 18.
( )2يواف ح ام الط ئي وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص. 390

( )4مط ناوس خمول ،عدن ن غ من ،نظم اإلدارة البيئية ودورها في
ال ين ،2009 ،ص .36

Jürgen Hesselbach and Christoph Herrmann, op.cit, p 371.
التنمية المستدامة ،جملل ج معل دمشب للعلوم اإلقتص ديال والس نونال ،ا لد  ،25العدد

()3

()5

Laurent Fonbaustier et Véronique magnier, Livre collectif, « Développement durable et l’entreprise ». Gilles J.
Martin, « Les enjeux du développement durable pour l’entreprise » Ed Dalloz, 2013, p 51.
( )6أم الساد أمحد لطثي ،المراجعة البيئية ،الدار اجل معال للنشر والتوييع ،اإلاكندريل ،مصر ،2005 ،ص. 127

55

الفصل األول...................................................:اإلطار النظري والفكري للتصنيع األخضر
أم حميد مطر ومواى السويطي ،بسد خلص أاب ب األخذ مبثهوم التصناع األخضر إىل م يلي (:)1
✓ األثر السليب لسا م الصن ع ت احلدي ل ودوره يف السض ء على ال روات الطباعال وتلويث البائل واإلضرار بصحل
الع مل لإلنس ن والك ئن ت احلال األخرى؛
✓ الضغوط ال تتعرا هل املؤاس ت اإلقتص ديل ،مم أجل إلزامه ب ملش ركل يف مع جلل املشكالت البائال حباث
تتحيل هذه املؤاس ت تك لاف إيالل اآلث ر السلبال ال أحدثته أنشطته اإلنت جال؛
✓ عدم قدرة احلكوم ت لوحده على حل مشكالت البائل ال لوثته مؤاس ت األعي ل و يل ا تيع جزء
ك ري مم تبع هت ؛
✓ مط لبل منظي ت ا تيع املدين يف ساب قدر مم العدالل اإلجتي عال وحسوه اإلنس ن ،وحرص ك ري مم دول
الع مل على تنثاذ برامج تنيال املوارد البشريل؛
✓ التغريات السايال يف ا تيع ت اإلنس نال والنظرة احلدي ل للثرد وا تيع ،والدعوة إىل إجي د تواين ب مص حل
املؤاس ت ومص حل ا تيع بثئ ته املتعددة.
✓ تزايد التشريع ت الس نونال ال تصدره الدول باي وص احمل بظل على البائل مجاع تلك العوامل برا على
املؤاس ت الصن عال التوجه حنو تطوير اارتاتا ا ت اإلاتدامل

البائال)2( .

ولكي تكون املؤاس ت الصن عال ق درة على اإلات بل للضغوط احملددة أعاله ،جيري أن تتحر حنو إدارة أك ر
كث ءة لليوارد الطباعال واحلد مم التدبس ت امل ديل مم خالل دمج مثهوم

اإلاتدامل)3( .

وب لنظر باي ابب جند هن تتب يم يف الدوابع وراء تبين املؤاس ت الصن عال ملثهوم التصناع األخضر إال أنه ا عد
تبين املؤاس ت الصن عال مثهوم التصناع األخضر على إمت م خمتلف أنشطته وأعي هل ب لشكل الذي يكون ذو تفثري
كبري يف بائل يف األاواه احمللال واإلقلايال والع ملال .وإنطالق مم مربرات وأاب ب وعوامل ظهور التصناع األخضر ،البد
على على رج ل ومدراء األعي ل أن يكونوا واع ومدرك للتهديدات والثرص املوجودة يف البائل الطباعال واملرابسل
ألربعل توجه ت أا اال هي:
 تن قص املواد األولال ؛ إرتث ع كلثل الط قل ؛ إرتث ع مستوى التلوث وبكل أنواعه ؛ تغاري دور هائ ت اإلقلايال واحلكوم ت احمللال .( )1حميد مطر ومواى السويطي ،التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية ،دار وائل للنشر ،عي ن ،األردن ،2008 ،ص .420

( )2أناس أمحد عبداهلل ،إدارة التسويق وفق منظور قيمة الزبون ،دار اجلن ن للنشر والتوييع ،عي ن ،األردن ،2017،ص.48

Shozo Takata and Yasushi Umeda, op.cit, p 17.
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املطلب الثاني :أهمية ومباديء التصنيع ألاخضر
للتصناع األخضر أمهال كبرية وواضحل يف احلث ظ على البائل بإنه يعيل على ساب التنيال املستدامل ال تؤدي إىل
متك العدالل اإلجتي عال مع العن يل يف الوقت ذاته ب لرخ ء اإلقتص دي ،وذلك مم خالل تبين مشروع ت تعين
ب إلاتدامل م ل :إع دة إات دام للينتوج ت وتدوير امل لث ت مع التسلال مم إنبع ث ت الغ يات الض رة (ث ين أكساد
الكربون) وااتبدال الوقود األحثوري ،أيض إرتث ع معدالت العي لل ومعدالت النيو اإلقتص دي ويي ده الدخل لألار
الثسرية والعيل على تسلال الث وة ب األغنا ء والثسراء ،لذلك ميكنن أن نوجه درااتن حنو أمهال التصناع األخضر ال
تتوضت مم خالل جميوعل مم مكون ت رئاسال ،وهو م ااتم التطره إلاه يف هذا املطلري ببعد أن نسرد أمهال التصناع
األخضر اوف منر إىل أهم مب دئه .
الفرع ألاول  :أهمية التصنيع ألاخضر
قد تعترب الكت بل عم أمهال املهم هي مب بل جهد إض يف ألن احلديث عم التصناع األخضر كيدخل مم املداخل
الرئاسال واملهيل يف ريك العيلال اإلنت جال واإلداريل ومدى أمهاته ؟ وأيم تكيم تلك األمهال ؟ ومم أيم أتت ؟ ....اخل
حديث يطول لك رة تشعب ته وتعدد مزاي ه ،حاث تفيت أمهال التصناع األخضر على إثر التطور الصن عي وم رابسه مم
يي دة إاتهال املوارد امل ديل والط قل حاث يؤيد الك ري مم الب ح

وامل تص تبين املؤاس ت الصن عال ملثهوم التصناع

األخضر ،لكونه يعود ب لنثع علاه وا تيع واحلكومل والبائل ،وذلك مم خالل ختثاض التك لاف عم طريب إات دام
موارد نظاثل وط قل جديدة ،وتعظام املن بع اإلقتص ديل مم خالل س كث ءهت اإلنت جال ،وتسلاص أو إلغ ء الضرر
الذي ميكم أن يلحب ب لبشريل والبائل الطباعال ،عم طريب الساطرة والتحكم يف تولاد وإنبع ث ت امللوث ت ،وإنطالق مم
ابب ،ميكم ديد أمهال التصناع املستدام مم وجهل نظر جميوعل مم الب ح
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مم خالل اجلدول ( )05املوايل:
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الجدول رقم ( :)05أهمية التصنيع األخضر

الترقيم
1

2

3

4

الباحث
Lawrance,
&A
Morrell,
D,
Leading

السنة

 -1ترشاد إات دام املوارد والط قل؛
1995

Lawrence

2000

Sangwon
Suh

2009

Tianran
Wang and
all

األهمية

2010

 -2تعظام املن بع اإلقتص ديل؛
 -3تسلال األذى والضرر الذي يلحب ب لبشريل والبائل الطباعال.
 -1امل دة الداخلل واخل رجل خالل العيلال اإلنت جال تكون غري خطرة؛
 -2منع الضا ع بدال مم مع جلته؛
 -3يي دة كث ءة املوارد والط قل؛
 -4ختثاض التعساد للعيلا ت الصن عال والتص مام امل تلثل للينت ت؛
 -5تسلاص تنوع املواد املست دمل يف تشكال املنتج.
 -1دوران املوارد داخل النظ م الصن عي؛
 -2تطوير العالق ت التك بلال ب الصن ع ت.
-1التحكم يف مص در املواد اخل م؛
-2إع دة تدوير بعض املنتوج ت واملوارد؛
 -3س الثوائد اإلقتص ديل لليؤاس ت؛
 -4ساب بوائد بائال للي تيع.

5

6

Gunther
Seliger
and

2011

Diego A.
VazquezBrust

2014

 -1دوران املوارد داخل النظ م الصن عي؛
 -2متديد العير االبرتاضي لليعدات التصناع.
 -1تسلال النث ي ت إىل اقصى حد ممكم؛
 -2احلث ظ على الط قل وبعض املوارد؛
 -3س العيلا ت الصن عال.

المصدر :من إعداد الباحث باإلعتماد على المراجع المذكورة في الجدول

ويالحظ مم اجلدول ( )05أعاله ،أن املؤاس ت الصن عال ال تعيل على إدم ج بلسثل التصناع األخضر ،مم
خالل إحداث تغاريات اواء تعلست ب لعيلا ت أو املنت ت ،ميكنه ذلك مم ساب جميوعل مم املن بع البائال
واإلقتص ديل واإلجتي عال ومم أمهه  :مع جلل املش كل البائال عند املصدر بدل مم مع جلته عند حدوثه  ،وتسلال
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اإلنبع ث ت والنث ي ت واملواد الس مل ،وتوبري مداخال م لال إض بال مم خالل عيلال تدوير النث ي ت وختثاضه  ،وجتنري
النثس ت الزائدة مم نسل النث ي ت وختزينه ومع جلته .
يف ح حدد كل ( ) Jürgen Hesselbach and Christoph Herrmannجميوعل مم األهداف يف ح لل تبين

املؤاس ت الصن عال مثهوم التصناع األخضر كي يلي(:)1
-1الفوائد من حيث التكلفة وألاداء املالي :تصيام املنتج األخضر يسدم العديد مم الثوائد مم حاث ختثاض
التكلثل ال تتحسب على طول ك مل دورة احلا ة املنتج ،كي أن إخنث ا يف كيال اإلحتا ج ت مم املوارد مم أجل
إنت ج السلع للسلع اانعكس ذلك على خثض كل مم :تكلثل املواد ،وتكلثل الت زيم والتوييع ،وتكلثل اإلنت ج ،وكيال
النث ي ت ال ميكم تدويره  ،ب إلض بل إىل إلزامال إدخ ل تسنا ت التصناع ال تتات إات دام املواد والط قل بفك ر كث ءة،
وتتطلري عددا أقل مم املواد اإلاتهالكال ،وخثض تكلثل اإلنت ج وتسيت هبوامش ربت أعلى؛
-2إدارة املخاطر والفرص املتاحة :قض ي اإلاتدامل هي يف صدارة جدول أعي ل (أجندة) إدارة امل طر ب لنسبل
ملعظم املؤاس ت اإلقتص ديل وتعترب املؤاس ت ال تضع أنظيل مستدامل إلدارة امل طر أقل خم طرة وأك ر ج ذبال
ملؤاس ت التفم واملؤاس ت امل لال؛
-3املوقف في السوق :قد أدخلت املع يري األخالقال وعي ع م يف تشكالل الشراء للزب ئم ،كي أثرت على السلو
اإلاتهالكي له ،وعلاه أصبت دمج مب دن اإلاتدامل يف اارتاتا ال املؤاسل مهم ،لاس بسة لتوااع أنشطته  ،بل
أيض مم أجل احلث ظ على حصته يف السوه احل لال ،كي ميكم لليؤاس ت اإلقتص ديل الواعال بائا وإجتي عا املش ركل
يف شبك ت السلل التوريد ال

دد املتطلب ت البائال واإلجتي عال؛

-5جذب إلاستثمارات :قدرة املؤاس ت اإلقتص ديل املسؤولل إجتي عا  ،الرد بشكل أك ر بع لال يف األوق ت اإلقتص ديل
الصعبل مس رنل مع نظرائه ال تركز بسة على الربت ،وهذا م جيعل هذه املؤاس ت أك ر ج ذبال لليست يريم املسؤول
إجتي عا  ،الذيم يرغبون يف اإلات ي ر لتحساب عوائد إقتص ديل وإض قل لسام اإلاتدامل؛
-6الامتثال القانوني :تعترب األطر الس نونال مثصلال على املستوى املؤاسي والص درة مم قبل احلكوم ت أو السلط ت
احمللال ،ب ملؤاس ت الصن عال بغال احلصول على رخصل نش ط بإهن البد أن متر على دبرت شروط حيتوي على جزء خ ص
ب حمل بظل علاه  ،واملؤاس ت الصن عال املتوابسل بائا هي ال تكون يف أبضل ااتعدادا حاث م ك نت هن مراجعل
مستسبلال يف التشريع ت البائال؛
Jürgen Hesselbach and Christoph Herrmann, op.cit, p 214.

59

()1

الفصل األول...................................................:اإلطار النظري والفكري للتصنيع األخضر
 -7تطوير حلول مبتكرة :دمج مب دن اإلاتدامل يف تصيام املنت ت والتصناع يسيت بتحساب العديد مم الثوائد
مم خالل اإلبتك ر البائي؛
ومم تسدم أعاله ميكم أن تل اص أمهال التصناع األخضر ب آليت:
-1ربع الكث ءة اإلنت جال مم خالل اإلات دام األم ل لليواد اخل م والط قل ،و س نوعال املنتوج والتسلال مم املكون ت
املضرة به ،و س صورة املؤاسل مم خالل اإللتزام ب لسوان البائال ،و س بائل العيل الداخلال واخل رجال؛
 -2التسلال مم تك لاف وعسوب ت املسؤولال البائال ،وجتنري املس ءالت و س صورة املؤاسل الصن عال مم خالل
التحلي ب ملواصث ت الع ملال يف اإلنت ج ،واإلبتع د عم املت بع ت الس نونال ،وإعط ء الصورة احلسنل عم املؤاسل الصن عال
ومنت هت ؛
 -3يي دة برص التصدير وتسويب املنت ت الصديسل للبائل ال

وي على العالمل البائال ذات اجلودة والنوعال وال

و ظى ب لسبول اإلجتي عي والتن بسي الع يل يف األاواه الدولال.
وخنتم السول أن عيلال التصناع األخضر وم تش ّكله مم أمهال ،تطره هل العديد مم املثكريم والب ح

مب يوعل

مم املب ديء والتحدي ت بغال وصوله املؤاس ت الصن عال إىل أعلى مستوي ت الكث ءة ولكم هذا املثهوم يفخذ صاغل
عليال يف إعداده وتنثاذه وأداءه وهذا م انعربه موالا .

الفرع الثاني  :مبادئ التصنيع ألاخضر
تعددت حم والت الب ح

لوضع مب ديء التصناع األخضر ،بي ال يسرتح

( jürgen Hesselbach and Christoph

 )Herrmannأن هن اتل مب ديء أا اال للتصناع األخضر ،كي يلي (:)1
• تقليل كمية الموارد :الط قل واملواد واملا ه؛
• تحسين الجودة البيئية للموارد :املواد الكايا ئال الس مل وغري متوابسل بائا ؛
• التصميم المتعدد ودورة حياة أطول :نظ م احللسل املغلب ،تك اف املوارد وتك اف خدم ت املنتوج؛
• تحسين تكنولوجيا التصنيع :تسنا ت اإلنت ج الايل بائا وكذا ب لنسبل إىل العيلا ت؛
• تحسين ظروف العمل :املع يري املرحيل ،متطلب ت الصحل والسالمل ،اإلنص ف والعدل ،تطوير وتدريري العي ل؛
• دعم المجتمعات المحلية :الدعم اإلقتص دي واإلجتي عي وال س يف.

jürgen Hesselbach and Christoph Herrmann, op.cit, p 214.
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وقد حددت منظيل التع ون اإلقتص دي والتنيال ( )OECDاملبدأ الع م لتصناع املستدامل وهو " :احلد مم
اإلنبع ث ت وك بل إات دام املواد وإاتهال الط قل ،وخلب املنت ت ال نويل غري املرغوب باه مع احلث ظ على /أو
س قايل منت ت املوجهل للي تيع واملؤاس ت" ( ،)1أم على املستوى املؤاس يت بسد قدم ( )Alwoodعددا مم
املب ديء للتصناع األخضر ،كي يوضحه اجلدول ( )06املوايل (:)2
الجدول رقم ( :)06مباديء التصنيع ألاخضر
العنوان

املبدأ
املبدأ -1-

"إات دام أقل لليواد والط قل".

املبدأ -2-

"ااتبدال املدخالت امل ديل مم ا مل إىل غري ا مل ومم غري ق بلل للتدوير إىل ق بلل للتدوير"

املبدأ -3-

"احلد مم خمرج ت غري املرغوب باه  :النث ي ت والتلوث عم طريب إات دام تسنا ت اإلنت ج
األنظف".

املبدأ -4-

" ويل امل رج ت إىل مدخالت يف التصناع :إع دة التدوير وإع دة اإلات دام وإع دة
التصناع".

املبدأ -5-

"تغاري هاكل امللكال واإلنت ج :االنتس ل مم تصناع املنت ت لتوبري اخلدم ت ،وإع دة تنظام
هاكل السلل التوريد".

المصدر:

Andrew Y.C. Nee, Bin Song, and Soh-Khim Ong, Re-engineering Manufacturing for Sustainability,
Springer Science+Business Media Singapore, New York, USA, 2013, p 60.

املالحظ مم اجلدول ( )06أعاله ،أن املؤاسل الصن عال عند التثكري بتبين بلسثل التصناع األخضر بن ح
جيري علاه أن تفخذ يف احلسب ن ،حزمل مم املب ديء لتيهاد الطريب أم مه  ،تشيل كل مم مدخالهت وخمتلف عيلاته
الداخلال واخل رجال ب إلض بل إىل خمرج هت .
وإنطالق مم ابب ،ميكم أن نسول  :أن التصناع األخضر يسوم أا ا على مب دن ع مل ،تل ص جوهره الذي
يسوم على التواين ب النيو اإلقتص دي واحلث ظ على البائل ،وميكم إجي ي هذه املب دن يف ثالث قواعد وهي الت ثاض،
إع دة التدوير وإع دة اإلات دام ،كي أن هذه املب دن أو املداخل ال تنظم أو تثرا أو تساس الوكا ت أو أعي ل
املؤاس ت بل أهن تستند إىل املسفلل الع مل والشث بال واألخالقال واملصلحل الذاتال لليؤاس ت.
()1

Pratima Bajpai, Green Chemistry and Sustainability in Pulp and Paper Industry ,Springer International
Publishing Switzerland, 2015, p 3.
()2
Andrew Y.C. Nee, Bin Song, and Soh-Khim Ong, op.cit, p 60.
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املطلب الثالث  :متطلبات وتحديات التصنيع ألاخضر
إن ساأب أهأداف التصناع األخضر يتطلأري صأا غل أولويأ ت العيأل ،وذلأك مأم خأالل ديد أهم متطلب ته
وتلباته مم أجل املضي حنأو ساأب إخضرار وإاتدامل املؤاسل الصن عال ،ورغم الثوائد واملزاي ال يوبره التصناع
األخضر بإنه توجد بعض املش كل املرتبطل هبذا النوع مم التصناع ،وال ميكم توضاحه يف هذا املطلري بعد التطره
طبع إىل أهم متطلب ت التصناع األخضر.
الفرع ألاول  :متطلبات التصنيع ألاخضر
إن اارتاتا ا ت التصناع األخضر تتطلري عددا مم األدوات وأك ره شهرة ومتثس علاه مم قبل أغلري الب ح
يف جم ل اإلدارة الصن عال

(Lawrance, A & Morrell, D, Leading

 ،)Sangwon Suhميكم دديه  ،كي يلي(:)1

 -1العيل على س الكث ءة يف األداء والن ح يف تسدمي اخلدم ت ،وال سل املتب دلل ب املؤاس ت صن عال
وأصح ب املص حل ومستوى الشث بال الذي تتع مل به هذه املؤاس ت الصن عال ،ومدى مراع هت لإلعتب رات البائال
وإهتي مه ب إلات ي ر البشري ،ويس هم إلتزام املؤاس ت الصن عال مبثهوم التصناع األخضر بدرجل كبرية يف س
مسعته ؛ وهذا اإللتزام حمكوم بعدد مم العوامل نوجز منه (:)2
• منظيل السام لدى اإلدارة العلا ؛
• ح م مؤاس ت األعي ل؛
• قدرهت يف متويل الربامج اإلجتي عال؛
• طباعل الصن عل واملنت ت ال تتع مل معه ؛
• م هال تبع ت التوجه بسوة حنو املسؤولال اإلجتي عال أو تبع ت احلد األدىن.
 -2العيل على إصدار بعض املؤشرات املستحدثل مم قبل املؤاس ت الصن عال وال تؤثر على تسهال احلصول على
اإلئتي ن املصريف ،وتتضيم هذه املؤشرات مؤشر داو جونز ( )Dow Jonesلإلاتدامل الذي أطلب ع م  1999ويهتم
برتتاري املؤاس ت صن عال الع ملال وبس لدرجل مراع هت لألبع د اإلجتي عال واإلعتب رات البائال خالل مم راته لنش طه
اإلقتص دي؛

( )1بدران اليف البدراين ،اإلستثمار األخضر في المؤسسات المعاصرة،

( )2بريد بهيي يي رة،

املنظيل العربال للتنيال اإلداريل ،ج معل الدول العربال ،الس هرة ،مصر ،2015 ،ص.18

وظائف منظمات األعمال المعاصرة ،الطبعل العربال ،دار الا يوري للنشر والتوييع ،عي ن ،األردن ،2009 ،ص .275
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 -3ااتسط ب العن صر البشريل الكثفة حاث مي ل إلتزام املؤاس ت الصن عال مبسئولاته جت ه ا تيع الذي تعيل به
عنصر جذب أم م العن صر البشريل املتيازة خ صل ب لنسبل لليؤاس ت الصن عال ع برة الس رات أو كربى املؤاس ت
احمللال ال تعيل يف جم الت مت صصل وتست دم تكنولوجا حدي ل؛
 -4بن ء عالق ت قويل مع احلكوم ت مم يس عد يف حل املشكالت أو النزاع ت الس نونال ال قد تتعرا هل
املؤاس ت صن عال أثن ء مم راته ألنشطته اإلات ي ريل واإلقتص ديل؛
 -5حسم إدارة امل طر اإلجتي عال ال ترتتري على قا م املؤاس ت الصن عال بنش طه اإلقتص دي ،خ صل يف إط ر
العوملل ،وتتي ل هذه امل طر يف اإللتزام البائي وإحرتام قوان العيل وتطباب املواصث ت السا اال ،ال مت ل دي
لليؤاس ت الصن عال ،خ صل الصغرية واملتواطل؛
 -6ربع قدرة املؤاس ت الصن عال على التعلم واإلبتك ر؛
 -7التعاون بين القائمين على المشروعات وعلماء البيئة :إن أي مشروع تسوم به املؤاس ت الصن عال ،جيري
أن يفخذ بع اإلعتب ر إحرتام البائل ،وهلذا جيري أن يدرس كل مشروع يستهدف إات ي ر البائل بوااطل امل تص
وبريب مم الب ح

يف الثروع األا اال ال هتتم بدراال البائل الطباعال ،حىت يسرروا مع التغاريات املتوقع حدوثه

عندم يتم املشروع ،باعيلوا مع على الت ثاف مم التفثريات السلبال احملتيلل ،وجيري أن تظل الصلل ب امل تص
والب ح

ق ئيل ملع جلل م قد يظهر مم مشكالت

جديدة)1( .

-8تهيئة الظروف التنظيمية :تسوم العديد مم املؤاس ت الصن عال بتهائل خمتلف الظروف التنظايال ال تدعم
اإلاتدامل البائال ،وينظر إلاه اآلن على أهن شرط ضروري لتحساب التنيال املستدامل و ساب الن ح على املدى
الطويل ،وعالوة على ذلك ،ينبغي هلذه الظروف التنظايال ال تعترب أحد أهم متطلب ت التصناع األخضر ،أن تسوم
بتعزيز السلوكا ت املن صرة للبائل ب املوظث

)2(.

مم خالل م ابب ،جند أن الب ح ون واملثكرون وضعوا متطلب ت التصناع األخضر مم أجل رام حدود هلذا
املثهوم وتعريثه بشكل أده ومم أجل تطوير الصن عل بشكل ع م وتنياته  ،والبد عند اإلنتس ل إىل التصناع األخضر
توبر ظروف معانل ،متكم املؤاس ت الصن عال عرب الدعم امل يل واحلوابز واهلا كل الس نونال واملس عدات الت ريل مم
جت وي هذه املتطلب ت .

( )1علي عبد الثت ح كنع ن ،اإلعالم البيئي ،الطبعل العربال ،دار الا يوري للنشر والتوييع ،عي ن ،األردن ،2014 ،ص . 70
Jennifer L. Robertson Julian Barling, op.cit, p 323.
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الفرع الثاني  :تحديات التحول نحو التصنيع األخضر
على مدار السنوات امل ضال ،بريت التحدي ت الع ملال أم م التصناع األخضر مب يوعل عريضل مم اإلجت ه ت اهل ئلل
مل دث مم قبل  ،تغري الرتكابل الدميوغرابال كي ونوع  ،تغري ه ئل يف ا ل اإلقتص دي واإلجتي عي ،مظ هر التسدم
يف التكنولوجا  ،إجت ه البائل حنو التدهور ،وعلاه مثل ح جل إىل بهم أبضل للرتابة باي ب هذه اإلجت ه ت وم يصحبه
مم تغريات يف األحوال اإلقتص ديل واإلجتي عال والبائال ،وقد ك نت البحوث على مستوى ا تيع الدويل ك اثل خ صل
يف العسود األخرية مم أجل تطويروتسدمي حلول مث هايال ومليوال حنو التصناع

األخضر)1( .

وقد ق م كل ( )Garetti and Taischبنشر حبث مي ل نظرة ع مل عم التوجه ت ال تؤثر على قط ع التصناع ،مع
تسلاة الضوء على التحدي ت ال ت ريه اإلاتدامل يف هذا السط ع وتسدمي االارتاتا ا ت املس بلل هل  ،وهي دد أربع
جميوع ت حب ال تكيالال ذات تركاز أواع:
متك التكنولوجا ت ،إدارة املوارد والط قل ،إدارة األصول ودورة حا ة املنتج ،ومنذجل عيلا ت اإلنت ج واألعي ل
الت ريل ،وباي يلي شرح ألهم التحدي ت ال تعرتا التصناع األخضر:
 -1تقليل أو وقف الدعم :نسص الدعم الثين الك يف واخلربة يعاب املؤاس ت الصن عال مم ساب حلول مستدامل يف
عيلال التصيام املنت ت والعيلا ت التصناعال( ،)2نفخذ على ابال امل ل :مؤاس ت الط قل الشيسال ،على الرغم
مم أن نط قه اوقه صغري بشكل ع م ،حاث ال تزال تعتيد على أشك ل الدعم م ل ،)*(SRECs:لتظل ق درة على
املن بسل ،كي إخنثض اعر األلواح الشيسال بشكل ملحوظ يف السنوات األخرية ،ومع ذلك ،الط قل الشيسال أصبحت
أقل إعتي دا على الدعم مم ك نت ع لاه يف امل ضي ،ويف بعض احل الت ،قد تصبت ق درة على املن بسل مع اجلال
األحثوري ،وخ صل يف البلدان البعادة عم شبكل إمدادات الط قل ،املؤاس ت الصن عال ال تعيل على الصعاد الع ملي
وال ااتط عت أن تتغلري على دي التكلثل ،كي ميكم إعتب ره مؤاس ت ق ئدة يف مادان للط قل الشيسال ،هي
كل مم ،)NASDAQ: SPWR( :وال تعيل ضيم نط ه الط قل

اخلضراء )3(.

()1

Christoph Herrmann and Sami Kara, op.cit, p5.
Jürgen Hesselbach and Christoph Herrmann, op.cit, p 215.
(*) شهادات الطاقة المتجددة للطاقة الشمسية ) (Solar Renewable Energy Certificatesأو اعتي دات الط قل الشيسال املت ددة :هي شكل

()2

مم أشك ل شه دة الط قل املت ددة أو "العالمل اخلضراء" املوجودة يف الوالي ت املتحدة األمريكال ،توجد جميوع ت  SRECيف الوالي ت ال لديه تشريع ت
قا اال لليحثظل املت ددة مع متطلب ت حمددة للط قل ا لشيسال ،وع دة م يش ر إلاه ب ام "اقتط ع الط قل الشيسال" ،الدخل اإلض يف الذي يتم احلصول
علاه مم باع مراكز الط قل الشيسال املركزة يزيد مم السايل اإلقتص ديل لإلات ي ر يف الط قل الشيسال ويس عد يف متويل تكنولوجا الط قل الشيسال ،ب إلقرتان

مع احلوابز احلكومال والثادرالال ،ميكم مل لكي النظ م الشيسي اارتداد إات ي راهتم يف الط قل الشيسال عم طريب باع  SRECمم خالل مباع ت السوه الثوريل
أو املباع ت طويلل األجل.
Richard Sandor, Nathan Clark, Murali Kanakasabai, Rafael Marques, op.cit, p 210.
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 -2الغاز الصخري والطاقة المتجددة :يرى العديد مم خرباء البائل أن ثورة الغ ي الص ري قد تعين املوت لصن عل
الط قل املت ددة ،لكم قد علين الت ريخ أن التكنولوجا واإلبتك ر ميكم أن حيدث تغاري هاكلي ورئاسي يف اإلقتص د،
بهل ميكم التسدم التكنولوجي مم أن جيعل الط قل املت ددة بديال من بس للوقود األحثوري الرخاص؟ ،على املستوى
اجلزئي ،ال تزال تشكل الط قل الشيسال شكال واعدا للط قل املت ددة ،والتطورات يف ختزيم الط قل قد تدبع مزيدا مم
الثرص ب لنسبل لط قل الري ح والنسل ،ب إلض بل إىل أن الوقود احلاوي قد يوبر برص إض بال يف جم ل الط قل املت
ويسدر الب ح

ددة)1( .

أن البلدان الن مال اتحت ج إىل حوايل  531ملا ر $إلات ي رات إض بال يف تكنولوجا ت الط قل النظاثل

انوي مم أجل احلد مم إرتث ع درج ت احلرارة الع ملال إىل  2درجل مئويل بوه مستوي ت م قبل الصن عل ،وب لت يل جتنري
أاوأ أث ر لتغري

املن خ)2( .

 -3الكفاءة في إستخدام الطاقة :مم خالل النظر إىل مجاع آلا ت التصدي لتغري املن خ وخمتلف األث ر الوااعل ال
مت اات البه إلنت ج الط قل على البائل ،لاس هن م هو رمب أك ر أمهال مم كث ءة إات دام الط قل ،وتسدر وك لل
الط قل الدولال أن تنثاذ تدابري (إجراءات) كث ءة الط قل يف املب ين ،والعيلا ت الصن عال ،والنسل قد وثض الطلري الع ملي
على الط قل مبسدار ال لث حبلول ع م .2050

() 3

 -4مشاركة الموظفين في تخضير العمليات :بشكل ع م ،بإن التغاريات التسنال والبشريل ترتبة باي بانه إرتب ط
قوي جدا ،وعلاه بت ضري الصن عل ال ميكم أن يتحسب دون مش ركل املوظث  ،ال ال تستصر على املس ئل البائال بسة،
وترتبة هذه املش ركل إرتب ط وثاس مبي را ت إدارة املعربل ،وب لت يل م يش ع ختضري املؤاس ت على تطوير مه رات
وقدرات حمددة ميكم أيض حيسم مم املازة التن بسال هل  ،يف دراال ق م هب  Boiralانل  2002على املؤاس ت الصن عال
البائال ،مم أجل معربل خمتلف امله رات البائال ال ميتلكه املوظث  ،تب أن هذه امله رات تعتيد إىل حد كبري على
املعربل الضينال لليوظث  ،ال مت إنش ءه  ،و ويله  ،واإلحتث ظ هب مم جعله تسديريل إىل حد كبري ،بايكم لليوظث
إات دام هذه املعربل مم أجل ديد مص در التلوث والتحر بسرعل يف ح الت الطوارن ،أو اقرتاح احللول الوق

ئال)4( .

كي يواجه املوظث ومديري املؤاس ت صن عال ضغوط لليواينل ب السلو البائي املالئم والسلو اإلقتص دي
املن اري ،بتنثاذ املب درات البائال يف مك ن العيل ميكم أن يتع را على املدى السصري مع هدف تعظام الربت.

()5

Richard Sandor, Nathan Clark, Murali Kanakasabai, Rafael Marques, p 364.

()1

Ken Hickson, Race for sustainability: energy, economy, environment and ethics, World Scientific Publishing

()2

Co. Pte. Ltd. 2014, p57.
()3

Richard Sandor, Nathan Clark, Murali Kanakasabai, Rafael Marques, op.cit, p 221.
Jennifer L. Robertson Julian Barling, op.cit, p 18.
()5
Ibid, op.cit, p 46.
()4
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وب لت يل ،بإن جن ح املب درات اإلداريل امل تلثل ،م ل :تنثاذ السا ا ت البائال ومدون ت السلو  ،واإلجراءات الصن عال
البائال ،يعتيد إىل حد كبري على السلوكا ت املن صرة للبائل مم طرف املوظث

)1(.

 -5تفعيل الجبائية البيئية :إبتكرت ثس بتن نظم الضرائري ال تشكل أحد الدخول للحكوم ت لكم غ لباته العظيى
( )%80تفيت مم األبراد الع مل  ،يف ح ن درا م يتم برا ضرائري على املواد اخل م ،وعلى كل ح ل ،وبعب رة أخرى،
بإن "املزيد مم التوظاف لألبراد ،املزيد مم دبع الضريبل" ،لذا املؤاس ت الصن عال لديه مال قوي لتحس عيلا هت
مم خالل خثض املوظث إىل احلد األدىن ،حىت لو ك ن هذا يعين إات دام املزيد مم الط قل واملواد اخل

م) 2 ( .

ويربي الدور اإلجي يب لل ب يل البائال إذا م مت التيكم مم ديد وع ءه مم خالل دمج تك لاف اخلدم ت البائال
واألضرار البائال مب شرة ضيم أاع ر السلع واخلدم ت والثع لا ت ال أدت إلاه  ،وهذا م يس عد على تطباب مبدأ
امللوث الذي يدبع حباث يسيت بإندم ج السا ا ت اإلقتص ديل وامل لال والبائال ،ومم خالل إبتع د املنت
عم السلوك ت الض رة ب لبائل ،كي يربي دوره مم خالل ثاز املنت

واملستهلك

على اإلبتك ر واإلخرتاع ،مل يص دبهم خضوع

كل مم الط قل ،املا ه ،املواد األولال ،وحىت النث ي ت للضرائري ،ب إلض بل إىل يي دة اإليرادات ال ميكم إات دامه
لتحس البائل )3( .بسد وجدت دراال ااتسص ئال ع ملال أجرهت ( )Regusانل  2010أن  %75مم املؤاس ت يف مجاع
أحن ء الع مل قد أعلنت أن احلوابز الضريبال احلكومال مطلوبل لتسريع اإلات ي رات من ثضل

الكربون)4(.

 -6تطوير التكنولوجيا المرتبطة بالبيئة :ع ئس رئاسا آخر للصن عل اخلضراء هو أن السط ع الصن عي جيري أن يعتيد
على بعض العيلا ت والتسنا ت ،أو مواد ضروريل لصنع املنت ت ،وال قد تتسبري يف أث ر غري مرغوب باه ولكم ال
ال ميكم جتنبه يف املرحلل احل لال نظرا لعدم وجود تسنا ت أو عيلا ت من ابل.
نفخذ صن عل السا رات كي ل على ذلك ،بإن عيلا ت الطالء تولد كيال كبرية مم اإلنبع ث ت ملركب ت عضويل
متط يرة ال تسبري تلوث اهلواء وهي مم العوامل املسببل للسرط ن ،بسد أقرت مؤاسل بورد ( )Fordأن م يسرب مم
 %80مم امللوث ت الس مل ال مت إطالقه يف البائل ك نت مم عيلا ت الطالء ،حىت مع ديد م ل هذا التفثري اهل ئل،
ب لسض ء الت م على إنبع ث ت الطالء غري عيلي يف هذه املرحلل ،حاث أن هذه الصن عل تثتسر ح لا إىل التكنولوجا
املن ابل إلاتبدال عيلال الطالء ،إال أنه هن جهود مبذولل لتسلال األث ر يف معظم الصن ع ت الرئاسال.
Jennifer L. Robertson Julian Barling, op.cit, p 16.

()1

Robert Costanza and Ida Kubiszewski, Creating a Sustainable and Desirable Future, World Scientific Publishing

()2

Co. Pte. Ltd, 2014, p 299.

( )3عبد ا اد قدي ،دراسات في علم الضرائب ،دار جرير للنشر والتوييع ،عي ن ،األردن ،الطبعل األوىل ،2011 ،ص .172
()4

Venkatachalam Anbumozhi and all, Managing the Transition to a Low-Carbon Economy Perspectives,
Policies and Practices from Asia, ADB Institute, Tokyo, Japan, 2015, p 292.
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على ابال امل ل ،يف حم والت الطالء السا رات يتم إجراؤه تسلال احل جل إىل الطالء التح أو طبس ت التيهادي
وإات دام مستحضرات الطالء األخرى وااتع دة الرذاذ املتط

ير)1(.

إن تش اع تطوير التكنولوجا ونشره على نط ه وااع دعي إلجراءات تغري املن خ ،عيلال معسدة لكنه ضروريل
ب لنسبل إىل البلدان الن مال ،ال ااي وأن "خطل عيل ب يل" تنص على أن مم واجري البلدان الن مال أيض  -يف اا ه
التنيال املستدامل  -أن تس هم يف إجراءات الت ثاف ،ويتطلري بلوغ أهداف الت ثاض الاليم للوق يل مم أث ر تغري
املن خ اخلطرة تعبئل تكنولوجال مك ثل يف قط ع ت خمتلثل منه السط ع الصن عي.
وتشدد "خطل عيل ب يل" على ضرورة إيالل احلواجز أم م التيويل ونسل التكنولوجا  ،وضرورة وصول البلدان الن مال إىل
تلك التكنولوجا ت ،وتشيل اإلجراءات احملددة نشر التكنولوجا ت النظاثل وتروجيه والتع ون يف جم ل البحث والتطوير،
وميكم للثرص اإلقتص ديل ال تتاحه "ثورة خضراء" ومراجعل للنظ م امل يل الع ملي ،أن تعطي إنطالقل جديدة إلات ي رات
منسسل يف جم ل تغري املن خ مم شفنه أن يزيد الدخول الع ملال ويوبّر املزيد مم
السا ا ت املن خال ،وإخت ذ إجراءات دولال ّ
برص العيل يف األري ف ،الااي يف املن طب ذات الثرص البديلل احملدودة يف البلدان الن مال.

وتشيل اآللا ت األخرى ال ميكنه إحداث ثورة تكنولوجال ع ملال ،خ رج اا ه إتث قال األمم املتحدة اإلط ريل
املتعلسل بتغري املن خ ،إط ر جميوعل البنك الدويل اخل ص ب إلات ي ر يف الط قل النظاثل مم أجل التنيال ،وبرن مج الوك لل
الدولال للط قل ،وإتث ق ت ثن ئال لرتويج التكنولوجا (م ل إتث ه اإل د األورويب والص  ،وإتث ه الوالي ت املتحدة
واإل د الرواي) ،وميكم أيض اإلرتس ء ب لتكنولوجا ت املست دمل يف تاسري الت رة ويف تفم االال اإلمداد هبدف
ساب مك اري لسا ا ت املن خ يف جم ل النسل ،غري أن التحدي الس ئم يتي ل يف ترمجل العديد مم هذه املب درات إىل
عيلا ت بعلال لنسل التكنولوجا إىل البلدان الن مال ،وب لثعل ،م يال يتع بذل الك ري مم أجل ضي ن ترويج تكنولوجي
ق بل للسا س واإلبالغ

والتحسب)2(.

 -7إدارة البحوث الصناعية :حىت هن يل السرن الت اع عشر مل تعة الصن عل أمهال كبرية إلدارة عيلال البحث
واإلكتش ب ت ،ومعظم السلع واملنت ت اجلديدة يف حسل الصن عل مل تكم اوى نتا ل لنش ط بعض امل رتع م ل:
( ،)Thomas Alva Edisonو( ،)Alexander Graham Bellو( ،)James Wrightحاث ك ن هؤالء امل رتعون
يعتيدون على جهودهم الذاتال ،ومواردهم اخل صل يف مت بعل أحب ثهم ومع تطور حسل األعي ل الصن عال يف السرن
David A. Dornfeld, op.cit, p11.

()1

( )2مذكرة مم أم نل األونكت د ،النقل البحري والتحدي الذي يطرحه تغير المناخ  ،مؤمتر األمم املتحدة للت رة والتنيال ،جملس الت رة والتنيال جلنل الت رة
والتنيال ،2009 ،ص  ،19منشور يف موقع مركز وث ئب األمم املتحدة  ،)www.un.org/ar/documents(:آخر يي رة لليوقع يف  2016/09/18بتوقات
.13:25
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احل يل ،وتعسد العيلا ت اإلنت ج ال وتعساد املنت ت الصن عال ،وتزايد خطر املن بسل يف السوه أصبحت اجلهود الثرديل
يف إدارة البحث غري ك بال ملواجهل املتطلب ت اخل صل ب إلنت ج الصن عي وتسويسه ،هلذا بدأت املؤاس ت واهلائ ت الع ملل
يف حسل الصن عل بفخذ دوره يف هذا ا ل ،حاث أنشفت األقس م املت صصل واهلائ ت ورصدت األموال واملوارد
لذلك ،وهافت الكوادر العليال واإلداريل للسا م مبه م البحث ،ولسد دعيت احلكوم ت معظم املؤاس ت الصن عال مم
خالل إحداث مراكز وهائ ت مهيته البحث واالاتسص ء يف ا الت الصن عال امل تلثل ،وخصصت تلك احلكوم ت
األموال ملؤاس ت البحث ،وش عت اهلائ ت الع ملل يف هذا ا ل.
كي ق مت بعض اجليعا ت املهنال بنش ط ت ملحوظل ملس ندة البحث الصن عي مم خالل مس ندهت ملش ريع
البحوث ال هتدف إىل إب دة املؤاس ت الصن عال األعض ء باه  ،ب إلض بل إىل أنه أصبحت بعض املؤاس ت الصن عال
ال تعيل يف صن عل معانل تتع ون مع بعضه البعض يتس مسون التك لاف ويستثادون مم النت ئج ،ولعل أوضت م ل
على ذلك التع ون الك مل ب بعض املؤاس ت ال تنتج الط ئرات يف كل مم بريط نا وبرنس على إنت ج ط ئرة رك ب
أارع مم الصوت ،وقد جنحوا يف التوصل بتصناع ط ئرة رك ب (الكونكورد ) يف ع م  ،1969وح لا ط ئرة ايرب ص
صن عل مشرتكل ب أمل نا وبرنس ).
وقد تكون الثرتة ال متتد ب ت ريخ إكتش ف املنتج وت ريخ تسدميه كينتج جت ري للسوه طويلل نسبا  ،بسد إمتدت
هذه الثرتة إىل 12انل حىت إاتط عت مؤاسل  Dupontتسدمي م دة الن يلون كينتج جت ري يف السوه ،وتراوح هذه
الثرتة ع دة ب  7-5انوات ب لنسبل لصن عل الكاي وي ت.
كي أن عيلال البحوث يف جم ل اإلنت ج الصن عي ،عيلال لاس هل هن يل ،ب لنت ئج السلبال أو اإلجي بال تدبع الب ح
إىل مزيد مم البحث واإلكتش ب ت ،وتتل ص جهد العلي ء  :البحث عم حلول لبعض املش كل الثنال ،وملعربل أارار
الطباعل ،ويف أثن ء حب هم قد يتوصلون إىل نت ئج غري خمطة هل وغري متوقعل ،ويفيت دور اإلدارة باي بعد لتوظاف مجاع
هذه االكتش ب ت يف ابال التسدم البشري ،اواء اإلكتش ب ت امل ططل أو غري امل ططل مم خالل دراال إمك نال
إات دامه إقتص دي أ و جت ري  ...هلذا بإن مهيل إدارة البحث الصن عي تبسى مهيل مستيرة ب لبحث ،واإلاتسص ء،
واإلكتش ف مث توظاف النت ئج إقتص دي وجت ري هبدف خدمل التسدم

) 1( .

( )1ك ار نصر املنصور ،إدارة العمليات اإلنتاجية-األسس النظرية والرائق الكمية ،-الطبعل األوىل ،دار ح مد للنشر والتوييع ،عي ن ،األردن،2010 ،
ص ص .201-200
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ومم خالل ااتسراء م تسدم ميكم تل اص عوائب التصناع األخضر يف الثئ ت ال الث الت لال :الع ئب
اإلقتص دي ،الع ئب التكنولوجي ،الع ئب اإلداري ،جميوع هذه التحدي ت ال تواجه التصناع املستدام جعلته واحد مم
أك ر اجلوانري املعسدة يف العلوم اإلداريل احلدي ل ،وملواجهل خمتلف هذه التحدي ت أمهال قويل ب لنظر إىل أمهال اخلا ر
االارتاتا ي للتصناع األخضر ،بهو على ق ئيل خا رات ساب التنيال املستدامل والتطور اإلقتص دي ،وم مم بلد متطور
إقتص دي إال والتصناع أا س يف تطوره ،ومم مث بإن تنويع الس عدة الصن عال وتعياسه مطلري ال جدال باه.
المطلب الرابع :منهجية التحول نحو التصنيع األخضر والدور الحكومي في دعمه
مم املؤكد أن التحول مم الصن عل التسلاديل إىل الصن عل املستدامل ال حيدث ب عشال وضح ه  ،حاث أن
التسنا ت اجلديدة ببس طل ال تدخل مب شرة يف العيل ب لتوايي مع املعدات السدميل ،نتا ل تطلبه إختب رات معيلال،
وإختب ر على النط ه الت رييب ،ب إلض بل إىل قدرهت على اإلرتس ء مبستوي ت التصناع ،ونشر املعدات اجلديدة مع العديد
مم عيلا ت التشغال اإلختب ريل ،بيم احملتيل أن يرتاجع مدير املصنع أثن ء مرحلل تطوير خة اإلنت ج إذا مت الع ور على
األخط ء ،وهذا مم أجل إصالحه  ،ويف غضون ذلك ،ااعاد املهنداون تصيام أجزاء مم خة اإلنت ج لت نري
املش كل عند ظهوره أثن ء عيلال

التواع)1(.

الفرع األول  :منهجية التحول نحو التصنيع األخضر
مم أجل ول املؤاسل الصن عال حنو التصناع األخضر بالبد علاه إتب ع أحد املنه

الت لا  :اإلبتك ر

األخضر أو التحسان ت على املنت ت احل لال.
أوال :اإلبتكار األخضر  :ميكم أن يسع ضيم مثهوم اإلبتك ر الوااع الذي يتعلب ب إلخرتاه عم طريب التوصل أوال
إىل عيلال خضراء جديدة أو منتج أخضر جديد يكون مستدام ( كي يف إدخ ل اخلالي الشيسال لإلاتث دة مم ط قل
الشيس املستدامل) ،أو يكون كثوءا بائا مس رنل ب لسدمي كي يف صن عل الزهور األمل نال حاث طورت هذه الصن عل يراعل
الزهور يف املا ه والصرف الصحي ( )Rock Woolولاس يف الرتبل مم أجل خثض املواد املبادة للحشرات واألعش ب
واألمسدة وإات بل للوائت املسادة اآلخذة ب لتزايد حول احلد مم إات دام و إطاله املواد الكاي

ويل)2(.

()1

Anne Maczulak, Sustainability Building Eco-FriEndly communitiEs, Facts on File, New York, USA,
2010, p 95.
()2

جنم عبود جنم ،إدارة اإلبتكار  -المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثة ،-مرجع ابب ذكره ،ص .256
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كي أن التحول حنو التصناع األخضر البد مم الت لص التدرجيي مم العيلا ت اإلنت جال ال عث علاه الزمم
وتعوضه بفخرى ذات جدوى بائال أعلى ااس عد س اهلاكل اإلقتص دي و س نوعال التنيال اإلقتص ديل.

() 1

ثانيا :تحسين المنتج :يسصد به السعي إىل تسدمي منت ت مسؤولل بائا بشكل وثف األث ر البائال الن مجل عم تصناعه
وإات دامه  ،والت لص مم امل لث ت الس مل ال تن م عنه  ،وذلك يف مرحلل ختطاة املنتج و سانه ،يتم مم خالل
جميوعل مم التس ن ت وأمهه

(: )2

 السعي إىل ااتعي ل مواد قلالل التفثري على البائل؛ ساب االاتث دة امل لى مم ك بل التس ن ت اإلنت جال املتوبرة؛ التسلال واحلد مم اآلث ر البائال للينتج يف مرحلل اإلات دام.وجتدر اإلش رة إىل أن األمم املتحدة حددت جميوعل مم اخلطوات للوصول إىل صن عل نظاثل ،كي يلي(:)3
 تش اع الصن عل املتواصلل بائا يف إط ر خطة مرنل؛ إلزام املؤاس ت الع ملال بنثس املع يري خ رج وداخل أوط هن ؛ التوعال بكل الوا ئل عم اخلس ئر واألخط ر الن مجل مم التلوث اواء املب شرة أو غري املب شرة؛ إدخ ل مث هام البائل اآلمنل ،وإلزامال احمل بظل علاه مم طرف الثرد وا تيع وإدراجه يف ك بل مراحل التعلام؛ إشرا ا تيع ت يف تبين آلال التنيال املستدامل مم خالل إشرا وا ئل اإلعالم والربامج ال س بال لل ياع؛ تش اع اإلنت ج النظاف بائا  ،مم خالل آلا ت السوه والسا ال الضريبال.مم خالل م ابب ميكم أن نسول  :حىت تنهض الدول هبذا النوع مم التصناع الذي مم املنتظر أن يشهد طثرة
كبرية يف السنوات الس دمل ،وال تعتيد على م تولاه كل دولل مم اهتي م له ،جيري الوقوف على منه ال التحول حنو
التصناع األخضر( اإلبتك ر أو التحسم أو مع ) وعلى الدولل واملؤاسل أن ختت ر أيهي  ،لكم جيري أن تكون اخلطوة
األوىل مم احلكومل قبل املؤاس ت ،وعلاه م هو الدور احلكومي يف توط الصن عل اخلضراء؟ وهذا م انعربل يف الثرع
املسبل.

()1

David Ness, Green Economy and Its Implementation in China, Enrich Professional Publishing (S) Private
Limited, Hong Kong, China, 2011, p 94.
()2

األغ أمحد عوين ،أمحد حسم عير ،إمكانية تطبيق أدوات اإلنتاجية الخضراء :دراسة تحليلية في عينة من المؤسسات الصناعية في محافظة نينوى،

جملل كلال اإلدارة واإلقتص د ،ج معل املوصل ،العراه ،2012 ،ص.191
()3

Guyonnard François Marie, Willard Frédérique, Le Management environnemental au développement durable
des entreprises, Ademe, France, 2005, p 05.
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الفرع الثاني  :دور الحكومة في توطين الصناعة الخضراء
تعتيد مك بحل التلوث على جهود احلكوم ت والعلي ء واملؤاس ت واملص نع واملنظي ت البائال واألبراد ومم بانه
النش ط احلكومي حاث جيري أن تعيل احلكوم ت (الوطنال واحمللال) على الت لص مم التلوث الذي يسبري التلف
لألرا مم الا بسل وهواء وم ء ،ويف مسدور احلكوم ت ام السوان اخل صل بعيلال إع دة التدوير وإلزامه ( ،)1حاث
ول احلكوم ت مم خالل ام خمتلف التشريع ت على ثاز املؤاس ت لتبين موقف أك ر مالءمل

للبائل)2(.

نظرا للدور اهل ئل تلعري احلكوم ت يف دبع ع لل اإلقتص د الوطين ،وذلك ببس طل ويل الشراء ألنواع معانل مم السلع
واخلدم ت  -م ل تلك ال هي صديسل للبائل ،حاث تنثب احلكوم ت على مجاع املستوي ت تسريب  15إىل  20يف املئل
مم الن تج احمللي اإلمج يل لبلداهن على شراء السلع واخلدم ت ،وكذلك تعزيز رب ه وحسوه املس مه  ،حاث ميكم أن
ختلب وتس عد على تطوير أاواه جديدة ،على ابال امل ل  :ول السا ال الط قويل للبلد مم األحثوريل إىل الط قل
النظاثل ،)3( .حاث هن دعم يصل إىل  650مليار  ،$أو حوايل  %1مم الن تج احمللي اإلمج يل الع ملي ،يذهري إىل
الوقود األحثوري انوي يف شكل دعم لإلاتهال أو دعم اإلنت ج ،ومشكلل الدعم املضر ،بطباعل احل ل ،ال يستصر
على الوقود األحثوري ،وإمن يشيل بعض السط ع ت األخرى ،بثي العديد مم املن طب ال هي يف أشد احل جل إىل
الدعم احلكومي ملواءمل املص حل الت ريل وا تيعال ،جند عكس ذلك.
يعترب وجود إارتاتا ال تصناع وطنال أمرا مهي ويعترب دور الدولل (التنيوي طبع ) ح مس يف قا دة عيلال التصناع،
ولكم دون احملسوبا ت واالحنا ي لص حل قط ع ت امل ل ،والتفم والعس رات اللذيم ا د الع مل يف امل ضي

السريري)4( .

إن السا ال احلكومال دوررا حموري يف خلب صن ع ت مستدامل ،ببعد أن تنشئ احلكومل اإلط ر الس نوين الذي يتع
على املؤاس ت العيل ضينه ،تعلم اا ال بائال توجه هب بشكل مب شر وغري مب شر املنظي ت احلكومال واملؤاس ت
الصن عال ،قد تست دم احلكومل املنت واحلوابز اإلقتص ديل لتحويل األعي ل يف اجت ه مستدام بائا

)5( .

( )1أكرم علي ح بظ ،اإلعالم وقضايا البيئة ،الطبعل األوىل ،دار ي ب العليال للنشر والتوييع ،عي ن ،األردن ،2016 ،ص ص .122-121
()2

Shozo Takata and Yasushi Umeda, op.cit, 2007, p 17.
Wen Li, op.cit, p 225.
)4( International Labour Office, Rethinking economic growth: towards productive and inclusive Arab societies,
Geneva 22, Switzerland, 2012, p 116.
)5( Bart Bossink, Managing Environmentally Sustainable Innovation Insights from the Construction Industry,
Taylor & Francis, New York, USA 2011, p 125.
()3
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بي ال لسد لعبت حكومل ت يوان دورا كبريا يف تطوير الصن عل اخلضراء ،حاث ق مت بإعداد وتنثاذ برامج
عديدة لتحس الصن عل البائال ،بعلى ابال امل ل مت إعداد وتثاذ برامج هتدف إىل التسلال مم امل لث ت الصن عال
إىل احلد األدىن مم خالل تصيام شبك ت اخلضراء وجتدر اإلش رة أن دولل ت يوان منذ  1980بدأ التصناع الواعي
بائا يشكل حمورا رئاسا ضيم خططه

احلكومال)1( .

وقد وضعت احلكومل الا ب نال اارتاتا ال وطنال لتش اع توط التصناع األخضر تعتيد على  4حم ور رئاسال كي
يلي(:)2
 -1االستبدال  :ااتبدال مورد خطر ب خر أقل خطورة ومت ح ؛
 -2التنظيم  :مم أجل جلنري النسص و بعض امل طر الكايا ئال ؛
 -3التخفيض :على ابال امل ل ،عم طريب يي دة الكث ءة يف عيلال التصناع ؛
 -4االسترداد :مب يف ذلك إع دة التدوير واع دة اإلات دام.
كي أنه يف بعض البلدان ،وضعت احلكوم ت اا ال بائال " ،سياسة الشراء الخضراء" ال يتع إتب عه
لاس بسة مم قبل الدولل ولكم أيض مم قبل املس طع ت والبلدي ت والسلط ت امل لال ،واملؤاس ت احلكومال،
ولذلك لاس مم املستغرب أن يكون هن

اهتي م كبري لدى العديد مم املؤاس ت الصن عال مبثهوم التصناع

األخضر)3( .

وعلاه ميكم للسط ع الع م ،أن يع ل يف إعتي د املنت ت واخلدم ت اخلضراء مم خالل أن يكون مم االوائل
املتبن هلذه املنت ت واخلدم ت وتشيل اإلجراءات ال ميكم أن يت ذه السط ع الع م م يلي(: )4
 -1اا ا ت شراء صديسل للبائل (اا ال الشراء اخلضراء) ؛
 -2مب درات السا ال الع مل ال تش ع على اإلات ي ر يف املب ين اخلضراء وأنواع الوقود البديل والط ق ت املت ددة.

Christina W.Y. Wong • Kee-hung Lai Y.H. Venus Lun • T.C.E. Cheng, op.cit, p17.
Robert Costanza and Ida Kubiszewski, op.cit, p 244.
)3( Sven E. Jørgensen João and Carlos Marques and Søren Nors Nielsen, op.cit, p 305.
)4( Craft Consulting Group, building a Sustainable Economy Based on Clean Technology, Copyright All Rights
Reserved Craft Consulting Group, Lafayette, California, USA, 2008 P 65.
()1
()2
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وقد وجدت دراال ااتسص ءيل أجريت يف ع م  2004بأأ" :الولا ت املتحدة األمريكال" على أصح ب رؤوس
األموال )٪79( ،وابسو على السا ال الع مل للحكومل (اللوائت والربامج واحلوابز) ،وك نت ع مال مهي يف صن عل
قراراهتم ب إلات ي ر يف التكنولوجا النظاثل ،وأقرت الغ لبال العظيى ( )٪91مم أصح ب رؤوس األموال الذيم
مشلهم االاتطالع أن وضع اا ال ع مل مؤيدة (من صرة) للبائل ميكم أن تكون حمرك جللري األعي ل واإلات ي ر
اجلديدة إىل

املنطسل)1( .

مم خالل م ابب ميكم أن نسول :أن للحكوم ت دور ه م وحموري يف تبين املؤاس ت الصن عال الع مل
واخل صل ملثهوم التصناع األخضر ،حاث كل احل ج ال قدمه الب ح

تؤكد على الدور املركزي للدولل لأتبين

اا ال الصن عال اخلضراء ،بتدخل احلكومل يكون على حموريم رئاس مم خالل برا لوائت ق نونال جديدة أو
إض بال وضرائري عس بال على السلو السائ مس بل الت ثاض ت واحلوابز حلسم السري والسلو لليؤاس ت
الصن عال ،كي ميكم للحكومل التع ال يف إعتي د املنت ت واخلدم ت اخلضراء مم خالل اا ال الشراء اخلضراء.

Craft Consulting Group, op.cit, P 65.
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خالصة الفصل :
بعد هن يل هذا الثصل األول امل صص اإلط ر النظري والثكري للتصناع األخضر ،مت اات الص عدد مم
النس ط املهيل ،مت لت باي يلي:
 قد مت إنته ج أا لاري بديلل يف عيلال التصناع ،هذا األخري طور مم را ته مم تسلاديل إىل رشاسل ،وبعد ذلك إىلالتصناع األخضر؛
 تظهر األدبا ت اإلداريل وجود مشكلل يف حم ولل ديد أو تعريف التصناع األخضر ،وتسسم األدبا ت املتعلسلمبثهوم التصناع األخضر مراحل تطوره إىل مخسل مراحل رئاسال ،ويعترب مصطلت التصناع األخضر مم املث هام
احلدي ل ال انب ست عم مثهوم املسؤولال اإلجتي عال والبائال لألعي ل ،وعم تن مي حرك ت مح يل البائل يف الع مل؛
 التصناع األخضر مي ل بلسثل وبكر إداري مؤاسي متك مل يهدف إىل خلب تفثري إجي يب يف الوكا ت رج لاألعي ل ،بصورة تدبعهم حنو التوجه إىل اإلات ي ر يف األعي ل البائال وتطوير ع دات إاتهالكال تنس م مع ذلك،
والعيل على تسدمي اارتاتا ا ت منثصلل او متك ملل ق ئيل على أا س اإلبداع ،ومب يؤدي يف النه يل إىل ساب
احمل بظل على البائل الطباعال و ساب هدف الرحبال لليؤاسل لكي تبسى وتستير؛
 تطباب مثهوم التصناع األخضر يسوم على أا س تعديل إات دام املوارد الطباعال واملواد األولال ،مب ينس م معمتطلب ت البائل وتعديل العيلا ت اإلنت جال ،حىت تتط بب مع األهداف األا اال للتصناع األخضر؛
 إن التصناع األخضر يسعى إىل ساب أهداف املؤاسل املتي لل ب لرحبال بدون اإلضرار ب لبائل؛ يعترب التصناع األخضر برصل اوقال قد متنت املؤاسل مازة تن بسال ولرمب مستدامل ،خ صل مع تن مي الوعي البائيب املستهلك و وله التدرجيي إىل مستهلك خضر.
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تمهيد :
إنتشر مفهوم اإلقتصاد االخضر كالنار يف اهلشيم ،حىت باتت مقولة "التخضري" مسألة مركزية يف أي نشاط
بيئي عاملي ،وقد إندرجت ضمن هذا املفهوم قضايا "الصناعات اخلضراء" كمفهوم حديث يهدف إىل التوفيق بني
محاية البيئة واملوارد يف العامل وعدم تراجع عجلة اإلقتصاد وتأمني وظائف جديدة وفرص عمل وإستثمارات...
اخل ،.........يف الوقت الذي تربز فيه أيضا احلاجة إىل اإلستثمار يف القطاع الصناعي بدال من الرتكيز األحادي على
األنشطة اليت تتسم بإخنفاض نسبة اإلنتاج إىل رأس املال حيث يتمحور اإلقتصاد على قطاعات املال والعقارات وما
إىل ذلك من احلقول غري املنتجة.
وتعترب الصناعة املستعمل الرئيسي للموارد الطبيعية ،لذلك فهي تساهم بشكل مباشر أو غري مباشر يف إنتشار
ظاهرة التلوث ،حيث تتفاقم هذه الظاهرة كثريا ،حيث كلما أمهلت املؤسسات الصناعية تبعات نشاطاهتا اليت تؤدي
إىل تلويث البيئة ،وكلما غاب الوعي البيئي لدى هذه املؤسسات ،لذلك فإن الواقع اإلقتصادي مليء باألمثلة احلية
للعديد من املؤسسات الصناعية اليت تسببت يف تلويث البيئة ،حيث لن يكون آخرها التسرب النفطي الذي حصل يف
خليج املكسيك يف عام  2010والصادر عن نشاطات مؤسسة ) (BPالنفطية العاملية ،وعليه سنتطرق يف هذا
الفصل إىل كل من :
المبحث األول  :مفاهيم أساسية في التنافسية.
المبحث الثاني :مفاهيم أساسية في األعمال الخضراء والتنافسية البيئية.
المبحث الثالث  :مدخل إلى استراتيجيات التصنيع االخضر .
المبحث الرابع  :آليات دعم استراتيجيات التصنيع األخضر ودورها في تدعيم التفوق التنافسي.
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املبحث ألاول  :مفاهيم أساسية في التنافسية
يف جمال األعمال التجارية ،امليزة التنافسية هي السمة اليت تتيح للمؤسسة مهما كانت نوعها للتتفوق على
منافسيها ،وهذا األخري أي التفوق أختلف يف تعريفه ،وهذا بسبب إختالف املؤسسات حبد ذاته ،واجملاالت اليت
تُعىن هبا ،كما أن له جمموعة من األبعاد واالسرتاتيجيات ،وهذا ما نسعى إىل معرفته وتعريفه يف هذا املبحث.
املطلب ألاول  :مفهوم التفوق التنافس ي
نال مفهوم التفوق التنافسي أمهية كبرية يف الدراسات املعاصرة لإلدارة ملا شهدته بيئة األعمال من تغريات
جوهرية على املستويات احمللية والعاملية نتيجة ثورة تكنولوجية املعلومات واملعرفة وثورة اإلتصاالت وحترير التجارة
العاملية ،وأشري هبذا الصدد إىل أنه ميكن للمؤسسات الصناعية حتقيق هدف التفوق التنافسي من خالل املزايا
التنافسية اليت تستند غالبا على مزايا مقارنة يف طبيعتها ،وقد أصبح التحدي احلقيقي منذ منتصف التسعينيات من
القرن العشرين هو يف الكيفية اليت ميكن من خالهلا حتويل املزايا التنافسية إىل ميزة تفوق.
قد إختلف الباحثني يف حتديد مفهوم التفوق التنافسي ،فهناك من يعرفه " :القدرة على احلصول على ربح
مستمر أكرب من املنافسني" ( ،)1كما مت تعريفه على أنه":القدرة على مواجهة القوى املضادة يف األسواق واليت تقلل من
نصيب املؤسسة من السوق احمللي أو العاملي ،ويرتتب عن التنافسية الوصول إىل مركز تنافسي

ما" )2(.

أما بورتر ) (Porterفقد عرف التفوق التنافسي على أنه" :الطرق اجلديدة اليت تكشفها املؤسسة واليت تكون
أكثر فعالية من تلك املستعملة من قبل املنافسني ،حبيث يكون مبقدورها جتسيد هذا ميدانيا ،أي مبعىن آخر إحداث
عملية إبداع يف املؤسسة مبفهوم

أوسع")3(.

نالحظ من خالل هذه التعاريف أن كل تعريف يركز على جانب معني يف حتديد مفهوم التفوق التنافسي ،إذ
أن التعريف األول يركز على التفوق التنافسي من خالل تعظيم رحبية املؤسسة ،أما التعريف الثاين فيؤكد على ضرورة
مواجهة املنافسني يف األسواق ويعتربه جوهر التفوق التنافسي ،أما التعريف الثالث فيبدو أكثر داللة ومشولية
للجوانب اجلوهرية للتفوق التنافسي حبيث يركز على اإلستغالل األمثل للموارد ،كما حدد بعض اجلوانب األخرى
كاجلودة ،والكفاءة ،واإلبتكار ،واليت تعترب التفوق التنافسي نتاجا لواحد عن هذه اجلوانب على األقل.

Bertonéche and all, M B A : l’essentiel du management par les meilleurs professeurs, Deuscieme édition,
Editions Egrolles, Paris, France, 2008, p116.
()1

( )2مصطفى أمحد حامد رضوان ،التنافسية كآلية من آليات العولمة اإلقتصادية ودورها في دعم جهود النمو والتنمية في العالم ،الطبعة األوىل ،الدار
اجلامعية ،القاهرة ،مصر ،2011 ،ص .20
Michael Porter, Competitive Advantage of Nation, Harvard Business Review, USA, 1993, P 48.
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وبناء على ما تقدم من مفاهيم ميكن استخالص اآليت:
أ -التفوق التنافسي ميثل مؤشرا لتميز املؤسسة الصناعية وتفردها يف أداء أنشطتها مقارنة باملنافسني لتحقيق موقع
متميز يف السوق؛
ب -ميثل مستوى التمايز يف سلع وخدمات املؤسسة الصناعية؛
ج -ميثل مؤشرا للصورة الذهنية للزبون عن املؤسسة قياسا باملؤسسات الصناعية األخرى املنافسة هلا.
كما ميكن أن نعطي له تعريف موجز ،حيث يقصد بالتفوق التنافسي على أنه :تلك املهاره أو التقنيه أو ذلك
املورد املتميز الذي متتلكه املؤسسة الصناعية ويصعب احلصول عليه أو تقليده من طرف املؤسسات الصناعية املنافسة
وتقدمي منتجات أكثر فاعلية وكفاءة للزبائن ،وجتدر اإلشارة إىل أن مصطلح التفوق التنافسي ترادف مع مسميات
أخرى كامليزة التنافسية واالستباقية والتميز التنافسي ،وعلى الرغم من إختالف املسميات ظاهريا إال أهنا مطابقة يف
املضمون وتشيري إىل تفرد املؤسسة ومتيزها على املؤسسات األخرى يف جمال أو أكثر من اجملاالت التنظيمية.
وحىت يكون التفوق التنافسي فعال يتم اإلستناد إىل الشروط التالية(: )1
 -1حاسم :أي يعطي األسبقية والتفوق على املنافسني ؛
 -2االستمرارية :مبعىن ميكن أن يستمر خالل الزمن ؛
 -3إمكانية الدفاع عنه وصعوبة حماكاته أو إلغائه من قبل املنافسني.
ولكي تضمن هذه الشروط فعالية التفوق التنافسي جيب أن تكون جمتمعة ألن كل شرط مرهون باآلخر،
حيث أن احلسم مقرتن باإلستمرارية وهذا األخري مقرتن بشرط إمكانية الدفاع عنه.
املطلب الثاني  :أبعاد التفوق التنافس ي
يقع على عاتق املؤسسات اإلقتصادية اليت تسعى إىل حتقيق التفوق التنافسي العمل على إمتالك بعد أو
جمموعة من أبعاد التفوق التنافسي ملواجهة حتديات املنافسني يف ظل ظروف املنافسة العاملية املعقدة ،وبيئـة أعمـال
تتسم باحلركة املتسارعة وزيادة يف الثقافة واإلبتكارات واملعارف ،مما جعلها تبحث عن سبل حتقيق التفوق التنافسي لذا
يف دراستنا هذه سيتم الرتكيز على أهم أبعاده ،حيث أشار الكتاب والباحثني إىل أبعاد التفوق كال من زاويته
وفلسفته ،واجلدول ) (07القادم ،يبني وجهات نظر بعض الكتاب والباحثني حول أبعاد التفوق التنافسي املوجودة يف
املؤسسات الصناعية ،مع األخذ بعني اإلعتبار أمهية التصنيفات األخرى اليت قدمها كتاب وباحثون آخرون يف اجملال
نفسه .
)1( Gérard Garibaldi, Stratégie concurrentielle : choisir et gagner, Editions d'Organisation, Paris, france,1994, p p
95-96.
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يالحظ من اجلدول ) (7أن هناك إختالفا وتباينا واضحا يف اآلراء حول بعض أبعاد التفوق التنافسي ،إذ تناول
بعض الباحثني أبعاد التفوق التنافسي كل حسب ختصصه البحثي ،حيث مل يكن اإلتفاق عليها صفة غالبة فيما
بينهم كأبعاد للتفوق التنافسي (النمو ،التحالفات ،املعرفة ،املعولية ،السمعة ،الرتكيز ،التجهيز ،املرونة) ،كذلك يتضح
من اجلدول ) (7أن هناك نوع من اإلتفاق بني الباحثني حول بعض األبعاد األكثر شيوعا ،واليت تتمثل يف العناصر
األخرى وهي:
 .1التكلفة:
 .2التميز:

 %83.33؛

 %62.50؛

 .3اإلبداع:

 %62.50؛

 .4التسليم:

 %50؛

 .5اجلودة:

.%54.16

وعلى ضوء ما سبق ،وألمهية هذه األسبقيات كما أشار إليها الباحثني ،إنصب إختيار الباحث على إعتماد
مخسة أبعاد ( الكلفة ،اجلودة ،اإلبداع ،التسليم ،السمعة) ألغراض هذه الدراسة ،وجتدر اإلشارة أن بعد السمعة رغم
أن نسبته يف اجلدول ( ،)% 12.5إال أنا الباحث إرتأى أن يأخذ به ،وذلك نظرا إلرتباطه كثريا يف الدراسات النظرية
بالبعد البيئي (األخضر) للمتغري التصنيع األخضر ،حيث هذا األخري أحد متغريات الدراسة ،وعليه مت األخذ به.
الفرع األول  :الجودة واإلبداع
سيتم يف هذا الفرع التطرق إىل بعدين من أبعاد التفوق التنافسي ومها  :اجلودة واإلبداع.
أوال :الجودة
إن اجلودة يف بعدها األول تنصب على جهود العمليات يف بناء جودة التصميم ،وتعين إمتالك قدرات تصميمية
عالية األداء يف السلعة أو اخلدمة ألجل أن يتضمن خصائص ومسات عالية ،منها التفوق يف األداء ،ومتانة أكرب،
والسالمة واألمان يف اإلستخدام ،وإقتصادية اإلستعمال ،وسهولة احلصول على املنتوج أو املالئمة ،واللطافة يف
التعامل ،وسهولة الدخول إىل مواقع اخلدمة ،وهنا ال يناقش الزبون سعر السلعة أو اخلدمة ،وإمنا يبحث عن اجلودة
املتميزة أو اجلودة األعلی ،ومن األمثلة على ذلك حجز غرفة يف فندق مخس جنوم أو شراء سيارة بورش ،فيما تؤكد
اجلودة يف البعد الثاين على اجلودة املتساوقة "لتحقيق اجلودة املطابقة" ،إذ ينصب اإلهتمام على مقابلة املنتوج
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خلصائص ومواصفات التصميم املعتمدة من قبل العمليات لكي حيصل الزبائن على منتجات وخدمات تتطابق مع
اخلصائص اليت ُوضعت هلا ،واليت جاءت ضمن توقعاهتم عن تلك املنتجات ،ومن األمثلة على ذلك حجز مقعد
سياحي يف طائرة)1( .
وتؤدي إدارة اجلودة الشاملة للبيئة أمهية كبرية للمؤسسات الصناعية الكبرية تأيت بالدرجة األوىل من كوهنا متنح
املؤسسة فرصة حتسني األداء البيئي هلا واليت حتقق بذلك الكفاءة البيئية ومبا ميكنها من كسب ميزة تنافسية تفوق
املؤسسات املنافسة ،حيث يذكر ( )Jamesيف مستهل حبثه أن إدارة اجلودة الشاملة للبيئة تساعد على تقوية املؤسسة
الصناعية باجتاه زيادة حصتها السوقية وتنشيط مركزها التنافسي باإلعتماد على اجلودة ووصوال إىل التحسني املستمر
يف أدائها

البيئي)2( .

ومع زيادة حدة املنافسة فرض على املؤسسات اليت ترغب يف البقاء واإلستمرار ،العمل على توفري منتجات/
خدمات ذات جودة عالية ،ومن مث اإلهتمام بتلبية رغبات املستهلكني واحلرص على إرضائهم يف الوقت الذي مل يعد
فيه السعر وحده العامل احملرك لسلوك املستهلك ،إذ أن تأثري اجلودة املرتفعة للمنتج على امليزة التنافسية ذو بعدين(:)3
 البعد األول :هو أن توفري منتجات مرتفعة اجلودة يزيد من قيمتها لدى املستهلكني ،وأن هذا اإلدراكاملدعم للقيمة مينح للمؤسسة خيار فرض سعر أعلى ملنتجاهتا.
 البعد الثاني :إن التأثري الثاين للجودة على امليزة التنافسية مصدره الكفاءة العالية اليت تؤدي إىل ختفيضالتكاليف إىل حد كبري من خالل العمل على سالمة العملية اإلنتاجية ،فاملنتج عايل اجلودة ال يسمح للمؤسسة فقط
بتمييز منتجاهتا بل يؤدي إىل خفض التكلفة أيضا مما يعزز خلق القيمة للمنتج.
إتساقا مع تقدم نرى بأن بُعد اجلودة يُع ّد من ركائز جناح املؤسسة يف عامل األعمال من خالل تقدمي منتجات

مبواصفات ُحتقق أو تفوق متطلبات الزبائن إلرضائهم ومن مث إسعادهم ،وهذا يُسهم يف تعزيز امليزة التنافسية للمؤسسة

يف السوق.

( )1عبد الكرمي حمسن ،النجار صباح جميد ،إدارة اإلنتاج والعمليات ،الذاكرة للنشر والتوزيع ،بغداد ،العراق ،2012 ،ص .60

( )2سعد علي العنزي ،إبداعات األعمال  -قراءات في التميز اإلداري والتفوق التظيمي ،-الطبعة األوىل ،الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
 ،2014ص ص .546-545
( )3صاحلي حممد ،التدقيق الداخلي ودوره في الرفع من تنافسية المؤسسة ،الطبعة األوىل ،مركز البحث وتطوير املوارد البشرية ،عمان ،األردن،2016 ،
ص .166
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ثانيا  :اإلبداع
إصطالحا يعرف اإلبداع على أنه" :خلق أفكار جديدة ومفيدة من طرف شخص أو جمموعة من األفراد
املتعاونني( ،)1أما اإلبداع كمصطلح فينسب إىل اإلقتصادي النمساوي ( )Schumpeter Josephمنذ 1912م ،حيث يعد
أول من نظر وكتب يف اإلبداع ،وقد عرفه على أنه " :النتيجة الناجمة عن إشاء طريقة أو أسلوب جديد يف االنتاج وكذا
التغيري يف مجيع مكونات املنتج أو كيفية

تصميمه")2( .

كما يقصد باإلبداع على أنه " :فكرة جديدة يتم تنفيذها بقصد تطوير اإلنتاج أو العملية أو اخلدمة ،وميكـن أن
يـرتاوح أثـر اإلبداع يف املؤسسات مـن إحـداث حتسينات طفيفة على األداء إىل إحـداث تطـوير جـوهري وهائـل ،وميكـن أن
تتضـمن هــذه التحســينات ،اإلنتــاج والطــرق اجلديــدة يف التكنولوجيــا واهلياكــل التنظيميــة واألنظمة اإلدارية واخلطط
والربامج اجلديـدة املتعلقـة بـاألفراد العـاملني" ،ويف نفـس السياق عرف اإلبداع على أنه " :تطبيق فكرة طـورت داخـل
املؤسسة ،أو متـت اسـتعارهتا مــن خــارج املؤسسة ،س ـواء كانــت تتعلــق بــاملنتج أو الوســيلة أو النظــام أو العمليــة أو السياسة
أو الربامج أو اخلدمة ،وهي جديدة بالنسبة للمؤسسة حينما

طبقتها)3(.

قد عرف العامل تورانس ( )Torranceاإلبداع فقال " :اإلبداع هو عملية وعي مبواطن الضعف وعدم
اإلنسجام والنقص باملعلومات والتنبؤ باملشكالت والبحث عن حلول ،وإضافة فرضيات وإختبارها ،وصياغتها
وتعديلها بإستخدام املعطيات اجلديدة للوصول إىل نتائج جيدة لتقدم

اآلخرين)4( .

وأكد ) (J. R. Schermerhornعلى ذلك يف معادلة عن اإلبداع كما يلي (:)5
اإلبداع = التفوق التنافسي
إن اإلبداع ميكن أن يأخذ صيغ وإشكال خمتلفة ،ذلك مثل(:)6
 إبتكار فكرة جديدة أو منتج جديد أو نظرية جديدة أو طريقة جديدة ؛ التجميع ألفكار ومعلومات وأساليب غري مرتابطة وحتويلها إىل فكرة جديدة ؛)1( Fawaz Ali and others, Organizational Creativity and Competitive Advantage, A GCC Perspective, Int J Econ
Manag Sci, Volume 5, Issue 4, University of Buraimi, Sultanate of Oman, Jorden, 2016, p 1.
)2( Madoror Davier, Réussir sa start – up: Après la start – up mania, ed. Dunod, Paris, France, 2001, P 8.
( )3لينا مجال ،إدارة التميز واإلبداع اإلداري  ،الطبعة األوىل ،دار خالد اللحياين للنشر والتوزيع ،مكة املكرمة ،اململكة العربية السعودية ،2017 ،ص.9

( )4مجال خري اهلل ،اإلبداع اإلداري ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2015 ،ص .06

( )6مؤيد عبد احلسني الفضل ،اإلبداع في إتخاذ القرارات اإلدارية ،دار إثراء للنشر والتوزيع عمان ،األردن ،2009 ،ص .15
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 التوسع بإستخدام فكرة جديدة يف جماالت جديدة خمتلفة ؛ اإلقتباس أو التعبري عن جتارب اآلخرين وفق صيغ وأشكال جديدة.الفرع الثاني :الكلفة والسمعة والتسليم
أوال :تخفيض التكاليف
تعد التكلفة األدىن البعد التنافسي األقدم الذي سعت إلعتماده الكثري من املؤسسات( ،)1وهذا من أجل حتسني
ميزهتا التنافسية من خالل تقدمي منتوج بأقل سعر ممكن ولن يتسىن هلا ذلك إال بتخفيض تكلفة إنتاج املنتج وإيصاله
ل لزبون ولتحقيق هذا اهلدف يتطلب من املؤسسة التحكم يف خمتلف مراحل إنتاج املنتج بشكل يسمح هلا يف النهاية
تقدمي املنتج بأقل تكلفة ممكنة وبيع املنتج بسعر

تنافسي)2( .

وعليه من الواضح بأن التكلفة هلا أثر يف حتديد األسعار ،وبالتايل تقدمي سعر منخفض ،وإن هذا النوع من
التنافس أسهل األنواع والذي ميكن للمنافس إتباعه بسرعة وإمنا املؤسسة اليت تسعى إىل إتباع هذا األسلوب من
التنافس (املنافسه السعريه) هتدف إىل تقليل الفائدة بزيادة اإلنتاجية مث إىل مكننة األيادي العاملة العالية التكلفة أو
القيام برفع مستوى التدريب الذي يساهم يف رفع الكفاءة اإلنتاجية وتقليل التلف يف املواد أو ساعات العمل للوصول
إىل تكلفة أقل ،أي امليزة بالتكلفة.

() 3

كما جيب أال يتم الرتكيز على تكاليف اليد العاملة فحسب ،بل جيب أن يتعداه إىل تكاليف النفايات ومعاجلتها
واألنشطة األخرى املنتجة للقيمة ،وميك ن القول بأن خفض تكاليف التلوث واألضرار البيئية والتكاليف األخرى،
سوف يؤدي إىل ختفيض تكلفة املنتج النهائية ،وهذا هو اهلدف الذي تسعى إليه املؤسسات الصناعية لزيادة رحبيتها،
وكذلك تدعيم ثقة اجملتمع يف التعامل مع املؤسسات اليت تأخذ بعني اإلعتبار اجلوانب البيئة ،وقد يتحقق ذلك من

()1

عالء فرحان طالب وزينب مكي حممود البناء ،إستراتيجية المحيط األزرق والميزة التنافسية المستدامة ،دار احلامد للنشروالتوزيع ،عمان ،األردن،

 ،2012ص .265

( )2زغدار أمحد ،المنافسة التنافسية والبدائل اإلستراتيجية ،دار جرير للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2011 ،ص ص .34-33

( )3الصميدعي حممود جاسم وردينة عثمان ،التسويق اإلستراتيجي ،الطبعة األوىل ،دار امليسرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2011 ،ص .246
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خالل إكتشاف مورد رخيص للمواد األولية ،أو اإلعتماد على حتقيق وفورات احلجم الكبري ،أي توزيع التكلفة الثابتة
على عدد كبري من وحدات اإلنتاج ،أو التخلص من الوسطاء ،واإلعتماد على منافذ التوزيع اململوكة

للمؤسسة)1( .

وتأسيسا على ما تقدم نرى بأن بُعد الكلفة يُع ّد من الركائز األساسية يف جناح املؤسسة وتفوقها من خالل
متكينها من الوقوف أمام املؤسسات املنافسة ومساعدهتا يف الوصول إىل أسعار تنافسية تعزز من امليزة التنافسية
ُ
ملنتجات املؤسسة يف السوق.
ثانيا  :السمعة
تعد السمعة واحدة من تلك األرصدة غري امللموسة واحليوية لكل مؤسسة واليت يصعب قياسها على غرار قياس
رضا الزبائن والنية

احلسنة)2( ،

أي مسعة املؤسسة الصناعية  :هي من األصول غري امللموسة الذي تضع امليزة تنافسية

من حيث الصفات الغري قابلة للتقليد ،والسمعة الطيبة هي إشارة على اجلودة يف مؤسسة والسلوكيات ،واليت ميكن
متييزها عن منافسيها ،السمعة من املوارد غري امللموسة ومعقدة إجتماعيا ،مما جيعل من الصعب تقليدها كما أهنا
مصدرا حمتمال للميزة التنافسية املستدامة.

() 3

كما أن السمعة البيئية ،هي مقياس كمي ونوعي و نتيجة األحكام اجلماعية من املستهلكني على األنشطة
البيئية للمؤسسة ،كما هو مبني يف التقارير السنوية ،واإلعالنات ،واملواقع اإللكرتونية

للمؤسسة)4(.

فالسمعة والشهرة البيئية للمؤسسة تزيد من مكانتها وتطورها بني املؤسسات واجلهات املتعاملة معها()5؛ كما
بينت بعض الدراسات الدراسة أن إكتساب املؤسسة الصناعية لسمعة البيئية يعد موردا متميزا وقيما للمؤسسة،
ويعطيها تفوق تنافسي على املدى الطويل ،فتميز املؤسسة بالسمعة البيئية اجليدة خيفض من عدم يقني املستثمرين
حول وجود آفاق مستقبلية للمؤسسة ،فهي تؤدي إىل متكني املستثمرين من التوقع بشكل أفضل لألرباح املستقبلية،
وهو ما يؤدي إىل تعزيز الثقة لديهم ،مما ينعكس باإلجياب على املؤسسة من خالل اإلقبال على شراء األوراق املالية
للمؤسسة)6(.

()1

Philip Kotler & Kevin Lane Keller, Marketing Management, Pearson: Prentice, Hall New Jersey, U.S.A, 2009,
p 56.
( )2موكول بانديا ورويب شيل ،نخبة القادة اإلداريين ،الطبعة العربية الدار العربية للعلوم ،بريوت ،لبنان ،بدون سنة نشر ،ص . 245
()3

Frances bowen, After Greenwashing Symbolic Corporate Environmentalism and Society Frances, Bowen
University Printing House, Cambridge CB2 8BS, United Kingdom, 2014, p57.
)4( Christina W.Y. Wong • Kee-hung Lai Y.H. Venus Lun • T.C.E. Cheng, op.cit, p18.
( )5جنم العزاوي وعبد اهلل حكمت النقار ،اســتراتيجيات ومتطلبــات إدارة البيئــة ،دار اليــازوري للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2015 ،ص .215
()6

Hussainey, K., & Aly, S, The importance of corporate environmental reputation to investors, journal of
applied accounting research, 11(3), 2010, p 231.
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وتأسيسا على ما تقدم نرى بأن بُعد السمعة يُع ّد من الركائز األساسية يف جناح املؤسسة وتفوقها من خالل
متكينها من الوقوف أمام املؤسسات املنافسة ومساعدهتا يف الوصول إىل أسعار تنافسية تعزز من امليزة التنافسية
ُ
ملنتجات املؤسسة يف السوق ،فاملؤسسة عليها إمتالك ميزة تنافسية متيزها عن باقي نظرائها يف السوق ومتنح العميل
قيمة إضافية جتعله أكثر إرتباطًا باملؤسسة ،وأهم بعد يصعب تقليده من طرف املنافسني ،جوجل (  )Googleمن
األمثلة البارزة اليت تستخدم هذه االسرتاتيجية لبناء مسعتها وجعلها أكثر بروزا بني املنافسني .متلك جوجل حمرك حبث
ُجترى عربه  %70من عمليات البحث اليت تتم عرب اإلنرتنت ،ال أحد من حمركات البحث األخرى قادر على جماراهتا
أو منافستها يف دقة وجودة خوارزمية البحث خاصتها ،وال أحد يعرف على وجه الدقة كيف تعمل خوارزميات
البحث لدى جوجل(  ،)Googleاألمر الذي جعل حمرك حبثها من أبرز املزايا التنافسية اليت متتلكها املؤسسة.
ثاثا :التسليم
يقاس أداء املؤسسات الصناعية يف الوقت احلاضر بسرعه تقدمي املنتجات املختلفه وخاصة يف املؤسسات
اخلدميه وبالتايل فإن سرعة األداء أصبحت إحدى امليزات التنافسيه ومثل هذا األمر يتطلب أن تكون املؤسسة ذات
قدره عالية على التكيف والتطوير وذات صلة وثيقة ومستمرة بالزبائن من خالل إدارة عالقاهتا مع

الزبون)1(.

وأشار ( )2( )Krajewsky and Ritzmanبأن هناك ثالثة أسبقيات لبعد التسليم تتعامل بالوقت هي:
 سرعة التسليم :تقاس هذه السرعة بالوقت املستغرق بني إستالم طلب الزبون وتلبية الطلب والذي يسمىبوقت اإلنتظار ،ومن املمكن زيادة سرعة التجهيز بتقليل وقت اإلنتظار ؛
 التسليم بالوقت المحدد :ويعين تسليم طلبات الزبائن يف الوقت احملدد هلم من قبل املؤسسة ؛ سرعة التطوير :وهي سرعة تقدمي منتج جديد وتقاس سرعة التطوير بالوقت بني توليد الفكرة وحىت التصميمالنهائي للمنتج وتقدميه إىل السوق.
إتساقا مع ما تقدم نرى بأن بُعد التسليم يعد من أبعاد التفوق التنافسي املهمة بني املؤسسات الصناعية ،ويُشري
إىل تسليم املنتجات للعمالء حسب الوقت املحدد هلم من قبل املؤسسة ،ويعرب هذا البعد عن قدرة العمليات على
ُ
( )1الصميدعي حممود جاسم وردينة عثمان ،مرجع سبق ذكره ،ص .246
()2

Krajewsky and Ritzman, Operations Management: Strategy and Analysis, (6th Edition), Addision wesley,
New York, USA, 2002, p 66.
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وتسليمها هلم يف الوقت احملدد وهذا يُسهم يف تَعزيز امليزة التنافسية للمؤسسة الصناعية يف
مواجهة طلبات الزبائن َ
السوق.
ومن خالل ما سبق نقول أن لتحقيق ميزة تنافسية ال بد للمؤسسة من دراسة السوق املستهدف ،ومعرفة نوع
بعد التفوق التنافسي الذي تستطيع إمتالكه ،حيث ميكن أن يكون البعد داخل املؤسسة أو خارجها من خالل
حتديد مصادر امليزة التنافسية واسرتاتيجيات حتقيقها ،وعليه تتعدد مصادر امليزة التنافسية اليت ميكن للمؤسسة
امتالكها ،ميكن للمؤسسة إ ختيار املصادر املناسبة هلا حسب قدراهتا التمويلية والتشغيلية ،ومدى مالئمة هذه املصادر
لطبيعة عمل املؤسسة ،ليس مجيع أبعاد التفوق التنافسي اليت مت التطرق إليها مهمة وحامسة لكل عملية ،وال ميكن
تفضيل أحداهم على اآلخر ،لذلك على اإلدارة أن ختتار تلك األكثر أمهية للعملية املقصودة لتحقيق التفوق
التنافسي.

المطلب الثالث  :استراتيجيات التفوق التنافسي
بغية حتسني تنافسية املؤسسة اإلقتصادية على الصعيدين احمللي والدويل ،وكذا إكتساهبا للمزايا التنافسية وجب
عليها تبين إسرتاتيجيات عامة للتفوق التنافسي ،نذكر منها :ريادة التكلفة ،التميز ،الرتكيز ،اليت جاء هبا بورتر سنة
1980م مث عززها فيما بعد ،أعوام 1981م1983 ،م1985 ،م1990 ،م ،رغم أنه لكل واحدة جمموعة من املزايا والعيوب،
إال أهنا تبقى الوسيلة األساسية لتطوير املوارد والقدرات.

()1

الفرع األول  :إستراتيجية الريادة بالتكلفة
تعترب من أقدم اإلسرتاتيجيات وأشهرها ،وهي متجذرة يف علم اإلقتصاد ،إذ تناولتها نظرية اإلقتصاد اجلزئي يف
املرحلة األوىل ،مث دراسات اإلدارة والتسيري بعد ذلك ،وهي كذلك أول اإلسرتاتيجيات اليت ختطر على البال عند البحث
عن امليزة التنافسية ،وبالتايل احلصول على ميزة تكاليف جوهرية وحصة سوق أكرب.

()2

( )1أكدت أغلب الدراسات اليت تناولت اإلسرتاتيجيات التنافسية على أهنا ثالثة اسرتاتيجيات رئيسية اليت جاء هبا بورتر سنة 1980م ،وقد إتفق معه العديد
من الباحثني واملفكرين اإلقتصاديني ،نذكر منهم, ; Dess and Davis1984 Hambrick, 1983; Phillips, Change and Buzzell, 1983 ( :
;Mathur, 1988 Bowman, 1992; Miller, ; Hill, 1988 Whit, 1986 Miller and Friesen 1986a, 1986b; Karnani, 1984
 ،Govindaraja، Shank،Rowe، Hunger، 1992; Miller and Dess, 1993,خليلي ،أبو قحف.

( )2روبرت.أ.بتس -ديفيد.ىل ،ترمجة عبد احلكم اخلزامى ،اإلدارة اإلستراتيجية ،الطبعة األوىل ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر2008 ،م،
ص.302
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أوال  :مفهوم إستراتيجية الريادة بالتكلفة
املؤسسة الصناعية اليت جنحت يف تقليل تكاليف اإلنتاج والتوزيع هي قادرة على تقدمي ميزة سعرية على منافسيها
من دون التضحية باألرباح ،وهلذه الغاية ،قد نقل العديد من املؤسسات عمليات التصنيع إىل إقتصادات دول العامل
الثالث ذوي األجور املتدنية ،وتبسيط عمليات التوزيع ،أو ضمها إىل إنشاء منظومة لوجستية متكاملة.

()1

تقوم املؤسسة الصناعية يف هذه اإلسرتاتيجية بتقدمي أسعار منخفضة للعمالء من خالل ترشيد التكاليف يف اجملاالت
الوظيفية لإلنتاج والتسويق واملوارد املالية والبشرية.
ثانيا :متطلبات تطبيق إستراتيجية الريادة بالتكلفة
هناك جمموعة من الشروط تتطلبها هذا النوع من اإلسرتاتيجية وقد تطرق إليها بورتر يف كتابه 1980م وخلصها فيما يلي:

 -1تصميم املنتجات بطريقة تضمن سهوله تصنيعها وذلك حفاظا على التكاليف املنخفضة ؛
 -2العمل على إنتاج جمموعة سلعية متكاملة ،وذلك لضمان توزيع التكاليف على أكرب قدر ممكن من املنتجات
مما جيعل نصيب كل منتج من هذه التكاليف قليال ؛
أهم شرط ويعترب من املتطلبات الرئيسية لتطبيق هذه اإلسرتاتيجية:
 -3العمل على خدمة كل اجملموعات الرئيسية من املستهلكني من أجل بناء أكرب حصة سوقية ممكنة ،فاإلعتماد
على حصة سوقية كبرية هو احلجر األساس يف هذه اإلسرتاتيجية كون املؤسسة ستضحي بنسبة من الربح ،فإذا فشلت
املؤسسة يف السيطرة على احلصة السوقية سيؤدي ذلك إىل تدهور أدائها؛

()2

 -4وجود طلب مرن للسعر ومنطية املنتج؛
 -5خلق حالة من التكامل العمودي سواءا أماميا أم خلفيا؛
 -6إستخدام أحادي للسلعة من قبل املشرتين؛
 -7ضعف اإلمكانات إلجراء التبديل للسلعة من قبل املشرتي؛
 -8حماولة إستخدام مواد أولية زهيدة الثمن دون املساس جبودة املنتج؛
 -9إتباع املؤسسة سياسة البيع املباشر للمستهلك للتقليل من كلف الوسطاء ؛
 -10اإلستغناء عن األنشطة ذات التكلفة العالية ؛

()1

Jim Blythe and Phil Megicks, Marketing Planning: Strategy, Environment and Context, First Edition,
Pearson Education Limited, Harlow, England, 2010, p121.
)2( Michael Porter, Competitive Advantage: Techniques for Analyzing Industries and competitors, The Free
Press, New York, U.S.A, 1980, p 35.
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 -11إستخدام وسائل الرتويج أو اإلعالنات اجلذابة للمنتج اليت تكفل ختفيض التكلفة وزيادة حجم املبيعات.

()1

ثالثا  :الخيارات اإلستراتيجية لرائد التكلفة
سيتم التطرق يف هذا الفرع إىل :كيف أن تصبح مؤسسة صناعية رائدة من حيث التكلفة؟ وما هي اخليارات
اإلسرتاتيجية املتاحة أمامها؟
أوال :كيف تصبح مؤسسة رائدة من حيث التكلفة؟
ويتحقق هذا املوقف من خالل اخليارات املنتج  /السوق  /الكفاءة املتميزة ،اليت جيعل املؤسسة تكتسب ميزة
تنافسية تعتمد على التكاليف املنخفضة ،وهذا ما يوضحه اجلدول (.)08
الجدول ( : )08خيارات اإلستراتيجيات التنافسية العامة

التركيز

الريادة بالتكلفة

التمايز

تمايز

منخفض إىل عايل

عايل

منخفض

( السعر أو التفرد)

(أساسا التفرد)

(التمايز أساسا حسب السعر).

المنتج

منخفض

عايل

منخفض

تقسيم

(قطاع واحد أو عدد قليل )

(العديد من قطاعات السوق)

(كتلة السوق)

السوق

أي نوع من الكفاءة

البحث والتطوير،

املتميزة

املبيعات والتسويق

المصدر :

تصنيع وإدارة املواد

الكفاءة
المتميزة

CharlesS W. L. Hill and Gareth R. Jones, Essentials of Strategic Management,
Second Edition, South-Western, Cengage Learning Mason, USA, 2009

, p112.من خالل اجلدول ( )08أعاله :أن املؤسسة الصناعية أمام العديد من اخليارات االسرتاتيجية من أجل
يالحظ
حتقيق أو تدعيم تنافسيتها واليت صنفها شارلز وغارث

(L. Hill and Gareth R. Jones

 )Charles W.إىل ثالث

خيارات ،وهي نفسها اليت طرحها بورتر ( )Michael Porterيف بداية كتابته عن اإلسرتاتيجيات التنافسية وقد أطلق عليها
صفة العامة ،مبعىن كل املؤسسات اإلقتصادية مهما إختلف حجمها ونوعها ومكاهنا من أجل حتقيق التفوق التنافسي ال
خترج من أخذ بأحد أنواع هذه اإلسرتاتيجيات ،لكن كيفية إختيار املؤسسة هلذه االسرتاتيجية ،يعتمد بشكل كبيري على
كل من :الكفاءة املتميزة ،تقسيم السوق ،متايز املنتج ،وسنتطرق إىل مجيع احلاالت فيما يلي:
( )1زكريا مطلك الدوري ،اإلدارة اإلستراتيجية :مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية ،الطبعة العربية ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
2005م ،ص ص .252-251
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 – 1تمايز المنتج :رائد التكلفة خيتار مستوى منخفض من متايز املنتج.
تعترب عملية التمايز مكلفة ،حيث كلما زاد إنفاق املؤسسة من مواردها لتجعل منتجها متفردة ومتمايزة ،كلما
إرتفعت تكاليفها ،رائد التكلفة يهدف ملستوى متايز ،ال يكون أدىن بشكل ملحوظ عن مستوى املؤسسة املتميزة (اليت
تنافس عن طريق إنفاق املوارد على تطوير املنتجات) ،ولكن يهدف إىل مستوى متايز الذي ميكن حتقيقه بتكلفة
منخفضة،كما أن رائد التكلفة ال حياول أن يكون رائد الصناعة يف جمال التمايز ،بل ينتظر حىت تكون هناك طلبات من
طرف الزبائن للسلعة أو اخلدمة قبل تقدميها ،على سبيل املثال ،رائد التكلفة ال يدخل نظام معني لصوت يف أجهزة
التلفزيون ،إال عندما يرغب املستهلكون

بذلك)1(.

 -2تقسيم السوق  :عادة رائد التكلفة يتجاهل قطاعات السوق املختلفة ،فهو يضع منتجاته يف السوق أين جتتذب
املستهلك العادي واملتوسط ،وسبب وراء هذا اإلختيار هو قيامه بتصميم منتجات تليب إحتياجات لكافة قطاعات
السوق املختلفة.
كما أن رائد التكلفة يشارك عادة يف كمية حمدودة فقط من قطاعات السوق ،وبالرغم أن املستهلك رمبا ال حيصل
متاما أو بشكل دقيق على املنتج الذي يرغبه ،إال أن أسعار رائد التكلفة منخفضة مقارنة مع منافسيه ،ودائما ما تشكل
عامل جذب لعدد أكرب من الزبائن .
 -3الكفاءات المتميزة  :يعرف

()Javidan

الكفاءات املتميزة على أهنا" :جمموعة من املهارات اإلسرتاتيجية الالزمة

خللق التواصل عرب التنسيق والتكامل بني العمليات التجارية ،واليت تضفي ميزة

تنافسية")2(.

ويف جمال تطوير الكفاءات املميزة ،جيب أن يكون اهلدف األمسى للرائد التكلفة ،أن يتجسد يف رفع معدالت
كفاءته ،وخفض هيكل تكلفته مقارنة مبنافسيه ،فتطوير الكفاءات املتميزة يف جمال التصنيع وإدارة املواد يعترب أمر أساسي
لتحقيق هذا اهلدف ،ويتطلب الوصول إىل تكلفة منخفضة ،أن تقوم املؤسسات بتطوير مهارات ترتبط بعمليات التصنيع
املرن ،وتبين تقنيات خاصة بإدارة املوارد تتسم بالكفاءة ،وتبذل كل ما يف وسعها لزيادة دوران معدل املخزون ،وختفيض
تكاليف السلع املباعة ،وبتايل تعترب وظيفتا التصنيع وإدارة املوارد مبثابة مركز وحمور إهتمام املؤسسة الصناعية اليت تتبين
إسرتاتيجية ريادة التكلفة ،وتشكل الوظائف األخرى ،كفاءاهتا املتميزة للوفاء حباجيت وظيفيت التصنيع وإدارة

املوارد)2(.

()1

CharlesS W. L. Hill and Gareth R. Jones, Essentials of Strategic Management, Second Edition, South-Western,
Cengage Learning Mason, USA, 2009, p 112.
)2( Minwir Al-Shammari, Customer Knowledge Management: People, Processes and Technology, First Edition,
IGI Global, London, United Kingdom, 2009, p 13.
)3( CharlesS W. L. Hill and Gareth R. Jones, Essentials of Strategic Management, op.cit, p 113.
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رابعا  :مخاطر إستراتيجية التكلفة المنخفضة
تعاين املؤسسات الصناعية اليت تعتمد إسرتاتيجية التكلفة املنخفضة من خماطر عديدة أبرزها (:)1
 -قابلية املتنافسني إلجياد طرق لإلنتاج بكلفة أقل ،على سبيل املثال ،رمبا تطبق املؤسسات اجلديدة

تكنولوجيا ذات كلفة أقل تعطيها ميزة كلفوية على إسرتاتيجية ريادة التكلفة؛

 قد جيلب املتنافسون ميزة كلفة من خالل وفرات كلفة العمال ،على سبيل املثال ،املؤسسات األجنبية يفالدول النامية حتصل على عمالة ذات كلفة قليلة جدا ،فكلفة أجر العامل يف أمريكا هي أعلى من كلفة أجر العامل
يف كوريا اجلنوبية أو املكسيك مثال؛
 قابلية املتنافسني يف سهولة تقليد الطرق املتبعة من قادة التكلفة حيث تعد هتديد آخر إلسرتاتيجية القيادة الكلفة؛ -خماطر الرتكيز على ختفيض التكلفة واإلنشغال هبا على حساب حتسني اجلودة وخدمة العمالء.

()2

الفرع الثاني  :إستراتيجية التمايز
تسعي معظم املؤسسات الصناعية إيل إدارة ما يسمي بالتمايز كأحد األساليب اليت تساعد على مواجهة املنافسة،
فماذا نقصد بإسرتاجتية التمايز؟ وما هي متطلبات تطبيقها؟.
أوال  :مفهوم إستراتيجية التمايز
هي قدرة املؤسسة الصناعية على تقدمي سلعة أو خدمة بطرق متيزها عن منافسيها وبشكل جيعل له قيمة خاصة
عند العمالء(السوق)( ،)3ويتمثل التمايز بالنسبة للمؤسسات الصناعية اليت تتبع هذه اإلسرتاتيجية يف تصميم املنتج،
اجلودة واملواصفات ،املنافع أو املميزات ،التكنولوجيا ،خدمة العمالء وغري ذلك ،فهذه اإلسرتاتيجية التنافسية متكن
املؤسسات الصناعية من حتقيق عائد على اإلستثمار يفوق املستوى املتوسط ،وذلك يف صناعة معينة بسبب وجود ما
يعرف بالوالء للعالمة من جانب العمالء والذين يقلل حساسيتهم جتاه السعر ،كما أن إرتفاع التكاليف الناتج عن إتباع
هذه اإلسرتاتيجية يتحمله املشرتي ،إضافة إىل أن الوالء للعالمة من جانب املشرتيني ميكن أن يكون أحد احلواجز
األساسية لدخول املنافسني اجلدد للصناعة اليت تنتمي إليها املؤسسة واليت تتبع إسرتاتيجية

التمايز)4(.

( )1زكريا مطلك الدوري ،اإلدارة اإلستراتيجية :مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية ،مرجع سبق ذكره ،ص .251
()2

مصطفي حممود أبو بكر وفهد عبد اهلل النعيم ،اإلدارة اإلستراتيجية وجودة التفكير والقرارات في المؤسسات المعاصرة ،الدار اجلامعية،

اإلسكندرية ،القاهرة ،مصر2008 ،م ،ص.693

Gérard Garibaldi, Analyse Strategique, Troisième édition, Eyrolles, Paris, France, 2008, p 61.
( )4ثابت عبد الرمحان إدريس ،اإلدارة اإلستراتيجية مفاهيم ونماذج تطبيقية ،دار النشر للثقافة ،القاهرة ،مصر2006 ،م ،ص .256
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ثانيا  :الخيارات اإلستراتيجية للمتميز
كما يبينه اجلدول رقم

()08

السابق ،وهو يوضح أن املؤسسة تتجه إىل اإختيار مستوى عال من التميز

للمنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها الكتساب ميزة تنافسية.
 -1تمايز المنتج :ميكن حتقيق متايز املنتج عن طريق ثالث طرق رئيسية ،اجلودة ،واإلبتكار ،والقدرة على
االستجابة حلاجيات العمالء.
فعلى سبيل املثال ،مؤسسة  Procter & Gambleتدعي أن جودة منتجاهتا عالية وأن الصابون الذي تنتجه تبلغ
درجة نقائه  ،٪99.44وتؤكد

IBM

على إنفرادها جبودة اخلدمة اليت تقدمها من خالل فريق املبيعات جيد التكوين

والتدريب.
ويعترب اإلبتكار هو املصدر األساسي واألكثر شيوعا لتمييز املنتوجات اليت تتسم بالتعقد التكنولوجي والتقين،
فالكثري من الناس مستعدون أن يدفعوا مثنا أعلى مقابل منتجات جديدة ومبتكرة ،مثل :أجهزة الكمبيوتر اليت تتسم
بتعقد تكنولوجي عايل وصناعة السيارات.
عندما يستند التمايز على عنصر اإلستجابة للعمالء ،فال شك أن املؤسسة الصناعية يف هذه احلالة تلتزم بتقدمي
خدمات ما بعد البيع والشاملة لعملية الصيانة وإصالح املنتج ،و هذا اإلعتبار مهم خاصة بالنسبة للمنتجات عالية
الدقة مثل صناعة السيارات واألجهزة املنزلية ،واليت من املرجح أن تتعطل بشكل دوري ،فاملؤسسات التالية

Maytag

و Dellو BMWمتتاز وتتفوق يف اإلستجابة للعمالء.
أما بالنسبة ملؤسسات اخلدمية ،مسات جودة اخلدمة هي أيضا مهمة جدا ،فلماذا املؤسسات التالية:

Neiman

 Marcusو  Nordstromو  FedExمتفوقة وقادرة على فرض أسعار عالية ملنتجاهتا؟ واإلجابة على هذا السؤال تكمن
يف  :ألهنا توفر مستوى عال وبشكل استثنائي من اخلدمات املقدمة .
وميكن أن ترتبط جاذبية املنتج بالرغبات النفسية للعمالء وبتايل تصبح مصدرا للتمايز،كما ميكن أن ترتبط
بسمعة أو املركز وهيبة املؤسسة الصناعية ،كما هو احلال مع سيارات

BMW

وساعات  ،Rolex watchesوسيارات

 ،Chevroletسالمة املنزل واألسرة ،كما هو احلال مع  Prudentialللتأمني.
وميكن أيضا أن يكون متالئما مع متايز الفئات العمرية والفئات اإلجتماعية واإلقتصادية ،ويف الواقع :إن أسس
املفاضلة والتمايز ال حصر هلا.
 -2تقسيم السوق  :ينبغي على املؤسسة اليت ختتار إسرتاتيجية التميز أن تقوم بتجزئة السوق إىل شرائح
وقطاعات كثرية .
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 -3الكفاءات المتميزة  :يف إختيار الكفاءات املتميزة اليت من املزمع متابعتها ،تقوم املؤسسة الصناعية املتميزة
بالرتكيز على الوظائف التنظيمية اليت توفر مصدر مليزة التمايز.
إن التمايز على أساس اإلبتكار والكفاءة التكنولوجية تعتمد على وظيفة البحث والتطوير ،يف حني اجلهود الرامية
لتحسني خدمة العمالء تعتمد على نوعية الوظيفة وسياسة اليت يتبعها قسم املبيعات ،وتبين املؤسسة إسرتاتيجية التمايز
هذا ال يعين إمهال جانب التكلفة ،تسعى املؤسسة املتميزة التحكم يف كل التكاليف اليت ال تساهم يف حتقيق ميزة التمايز
كي ال يتجاوز سعر املنتج ما يرغب املستهلكون يف دفعه.
إن تطوير الكفاءة املتميزة الالزمة لتوفري ميزة التمايز كثريا ما تكون مكلفة ،واالختالفات وعادة ما تكون أعلى من
تكاليف رائد

التكلفة)1(.

فتحقيق أكرب عائد يتم عن طريق التحكم يف التكاليف وتعظيم اإليرادات ،لذا يتعني على املؤسسة الصناعية أن
تقوم بالرقابة الدقيقة من أجل السيطرة على التكاليف ،ولكن ليس إىل درجة فقدان مصدر التمايز.
ثاثا :طرق ومصادر التمييز
هناك عدة مصادر وطرق للتمييز حناول ذكر البعض منها على سبيل املثال وليس على سبيل احلصر منها:
املؤسسة عند إتبعها إسرتاتيجية التميز ،ختصص مكانة هامة ألحد عناصر املزيج التسويقي وإختيار عنصر من عناصر
املزيج التسويق يكون على حساب نظرة املستهلك إليه بأنه األهم ،ومن مثة ميكن الوصول لتحقيق ميزة تنافسية ،وتأخذ
إسرتاتيجية التمايز أشكال عدة منها (:)2
 -1التصميم ( مؤسسة  Rolls-royce Motorsللسيارات) ؛
 -2النوعية ( مؤسسة  Mercedesللسيارات ) ؛
 -3التقنية أو التكنولوجية ( مؤسسة  Macintoshلصناعة مكونات األجهزة الدقيقة ) ؛
 -4خدمات الزبائن (مؤسسة  ) General Motors؛
 -5شبكات املوزعني والباعة وتوفري قطاع الغيار املمتاز والنوعية اجليدة للمنتجات أي جمموعة متعددة من األبعاد
( مؤسسة  Cartepilerإلنتاج الساحبات واملعدات الثقيلة ) ؛
وهتدف هذه اإلسرتاتيجية إىل تقدمي سلعة أو خدمة خمتلفة عما يقدموه املنافسون لتناسب مع إحتياجات املستهلك
الذي يهتم بالتميز واجلودة أكثر من إهتمامه بالسعر ،ونواحي التميز عديدة وال ميكن حصرها ،نظرا لتعدد رغبات
()1

CharlesS W. L. Hill and Gareth R. Jones, Essentials of Strategic Management, op.cit, p115- 116.
( )2فالح حسن عدادي احلسيين ،اإلدارة اإلستراتيجية  :مفاهيمها مداخلها عمليتها المعصرة ،الطبعة الثانية ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن2006 ،م،

ص . 183
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املستهلكني وإختالف حاجاهتم ،فاجلودة وإخنفاض تكلفة الصيانة وتعدد إمكانية تقدميها أو سهولة إستخدامها
واحلصول عليها وتنوع طرق البيع وإ ختالف تسهيالت الدفع ودقة مواعيد التسليم وسرعة تلبية الطلبات أو غري ذلك
من اخلصائص الفريدة اليت ال تتوفر لدى املنافسني .
رابعا  :مخاطر إستراتيجية التمايز
إن املشكلة الرئيسية اليت تعرتض اسرتاتيجية التمييز تتجسد يف(:)1
 -1قابلية املؤسسة على األمد البعيد والطويل من احلفاظ على ميزهتا التنافسية يف عيون املستهلكون؛
 -2اإلستمرار والتمادي يف إتباع إسرتاتيجية التميز من قبل املؤسسات جيعلها تقدم منتجا متميزا ذوا موصفات دقيقة
جدا وتكاليف باهظة ،وهذه املواصفات قد ال حيتاجها العميل ،وبتايل يلجأ إىل املنتجات البديلة ذات األسعار
األقل؛
 -3قدرة بعض املنافسني اجلدد على تقليد املنتج املتميز بسهولة ،ولقد الحظنا يف سنوات العشر األخرية كيف حترك
املتنافسني إىل التقليد واإلستنساخ لكل شيء متميز وبنجاح ،وهذا األمر مشل صناعات عديدة ؛
 -4هتديد املتميز حيث أن مصدر التفرد للمؤسسة رمبا يستبعد من خالل التبدالت يف الطلبات وذوق العميل؛
 -5تتطلب يقظة دائمة وجهد متواصل ملتابعة املقلدين للمنتج من أجل إختاذ قرارات صارمة قبل استحواذهم على
حصة سوقية

)2(.

الفرع الثالث  :إستراتيجية التركيز
سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل مفهوم إسرتاتيجية الرتكيز ومتطلبات تطبيقها وما هي اخليارات اإلسرتاتيجية املتاحة
هلا؟ باإلضافة إىل أهم املخاطر اليت قد تواجهها.
أوال  :مفهوم إستراتيجية التركيز
هي إسرتاتيجية هتدف إىل بناء ميزة تنافسية وموقع أفضل يف السوق من خالل الرتكيز على قطاع سوقي حمدد (مثال
سوق سيارات اإلسعاف) أو التخصص يف منتج معني (مثال أحذية األطفال) ،أو بالرتكيز على إستعمال معني
للمنتوج (مثال معجون األسنان) ،والسمة املميزة هلذه اإلسرتاتيجية هي ختصص املؤسسة يف اإلستحواذ على نسبة
معينة من السوق الكلي وليس

السوق ككل)3(.

( )1زكريا مطلك الدوري ،اإلدارة اإلستراتيجية :مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية ،مرجع سبق ذكره ،ص .255
( )2مصطفى حممود أبو بكر و فهد بن عبد اهلل ،مرجع سبق ذكره ،ص .690
( )3نفس املرجع ،ص .684
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ويتطلب إتباع إسرتاتيجية الرتكيز والتخصص خلدمة فئة أو قطاع معني جمموعة من املقومات األساسية منها (:)1
 وجود أسس ومعايري تستخدم للمفاضلة بني إعتبارات زيادة الرحبية من جانب وتوسيع احلصة السوقية من جانب آخر؛ وجود آلية لتحديد جمال الرتكيز ،هل يتم الرتكيز على فئة من العمالء أم الرتكيز على سوق معني أم الرتكيز علىمنطقة معينة؛
 -وجود أسس وقواعد للمفاضلة بني خدمة العمالء أو األسواق أو املناطق من خالل الرتكيز على ختفيض التكاليف ومن مث

التميز يف مستوى األسعار ،أو الرتكيز على اجلودة ومن مث التميز يف مستوى اخلدمة اليت تقدمها املؤسسة؛
 تتطلب البحث على فئة من العمالء أو قطاع سوقي أو منطقة جغرافية لديها رغبات غري مشبعة أو حاجاتإضافية ال تستطيع املؤسسات احلالية تلبيتها؛
 تتطلب البحث عن منتجات غري منطية لتقدمها بأسعار متميزة أو جبودة عالية وترتك املنتجات التقليدية للمؤسساتالكبرية العمالقة؛
 احلاجة إىل وضع موازنة مالئمة لإلنفاق على البحوث والتطوير لتحسني اجلودة وترشيد التكلفة .ثانيا :خيارات إستراتيجية التركيز
يوضح اجلدول ) (08خيارات املؤسسة اليت تتبىن إسرتاتيجية الرتكيز ،واملتعلقة بــ :متايز املنتج ،تقسيم السوق ،الكفاءة
املتميزة .
 -1تمايز المنتج :ميكن أن يكون مستوى التمايز عايل أو منخفض ألن املؤسسة ميكن أن تتبين مدخل التكلفة
املنخفضة أو مدخل التمايز .
 -2تقسيم السوق :بالنسبة للفئات اإلستهالكية ،ميكن للمؤسسة اليت تنتهج إسرتاتيجية الرتكيز أن ختتار قطاعات
حمددة تتنافس فيها بدال من الذهاب للسوق ككل ،كما يفعل رائد التكلفة ،أو تنشط يف عدد كبري من الشرائح كما
تفعل املؤسسة اليت تتوسع يف التمايز.
 -3الكفاءات المتميزة :ميكن للمؤسسة اليت تنتهج اسرتاتيجية الرتكيز السعي وراء تبين أي كفاءة متميزة ،إذ أهنا
تستطيع السعي وراء أي نوع من التمايز أو ميزة التكلفة املنخفضة .
وهكذا ،قد حتقق املؤسسة ميزة التكلفة وتقوم بتطوير الكفاءات املتفوقة يف جماالت التصنيع منخفض التكلفة ،كما قد
تقوم املؤسسة بتطوير مهارات عالية يف جمال اإلستجابة للعمالء .

( )1املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،اإلدارة اإلستراتيجية ودعم القدرات التنافسية للمؤسسات العربية العامة والخاصة ،الطبعة األوىل ،منشورات املنظمة
العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة ،مصر2008 ،م ،ص .331
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إن تعدد الطرق والسبل اليت ميكن للمؤسسة أن تسلكها من أجل تبين مفهوم الرتكيز وتطوير ميزهتا التنافسية،
يوضح لنا األسباب الكامنة وراء قيام عالقات بني كثري من املؤسسات الصغرية واملؤسسات الكربى .
تتوفر للمؤسسات اليت تتبىن مفهوم الرتكيز فرصة كبرية لتطوير شرحيتها اخلاصة ودخول املنافسة يف مواجهة املؤسسات
اليت تنتهج إسرتاتيجية التكلفة املنخفضة وتلك اليت تتبىن اسرتاتيجية التمايز ،وتتيح اسرتاتيجيه الرتكيز الفرصة
للمستثمر للعثور والبحث عن فجوة يف السوق مث استغالهلا من خالل تطوير منتجات مبتكرة اليت ال ميكن للعمالء
اإلستغناء

عنها)1(.

ثالثا :مخاطر وعيوب إستراتيجية التركيز
تعاين املؤسسات اليت تعتمد إسرتاتيجية الرتكيز من خماطر عديدة أبرزها (:)2
 -1قد جيد املنافسون أسواقا ثانوية ضمن التقسيم السوقي الذي تركز عليه املؤسسة ،األمر الذي حيد من جناح هذه
اإلسرتاتيجية ،ولعل املثال األكثر بروزا يف هذا اجملال :قيام املؤسسات املنتجة لشفرات احلالقة بإدخال بعض
اإلضافات كجعل الشفرة مزدوجة مثال ؛
 -2إخنفاض أو إختفاء الفروقات بني السوق بالكامل وبني التقسيم السوقي الذي تعمل فيه املؤسسة ،فمثال زيادة
الوعي الصحي بني أفراد اجملتمع دفع بالكثري من املؤسسات إىل إنتاج الورق الصحي بدال من إقتصار إنتاجه على
مؤسسات معينة قبل فرتات من الزمن؛
 -3إحتمال مواجهة املؤسسة لردود عنيفة من املؤسسات العمالقة ملواجهة الرتكيز على ختفيض التكلفة وبالتايل
األسعار ،حيث متلك هذه األخرية القدرة على ختفيض األسعار بدرجة أكرب؛
 -4إحتمال ضعف املركز التفاوضي للمؤسسة أمام املوردين نتيجة طلب اإلحتياجات بكميات صغرية وجودة عالية يف
نفس الوقت؛
 -5تتطلب جتهيزات إضافية وأنظمة متطورة لرتشيد التكلفة وحتسني اجلودة؛
 -6تتعرﺽ املؤسسة للخطر ﺇﺫﺍ ما تقلص ﺍلطلب على ﺍملنتجاﺕ ﺍليت تقدمها بسبب :
• ﺍلتغري يف ﺍلظرﻭﻑ ﺍحمليطة ؛
• ظهوﺭ منافسني جدﺩ ؛
• تقدمي منتج بديل ملنتج املؤسسة ؛
CharlesS W. L. Hill and Gareth R. Jones, Essentials of Strategic Management, op.cit, p118.

()1

( )2صاحل عبد الرضا رشيد وحسان دهش جالب ،اإلدارة اإلستراتيجية :مدخل تكاملي ،الطبعة األوىل ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
2008م  ،ص .310
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• عدﻡ ﺍالستفاﺩﺓ ﺍلقصوﻯ من ﺍلطاقاﺕ ﺍملتاحة لدﻯ املؤسسة يف حاﻝ إخنفاﺽ ﺍلطلب ؛
• عدﻡ ﺇشباﻉ حاجاﺕ ﻭﺭغباﺕ ﺍلعمالﺀ ؛
• عدﻡ توﺯيع ﺍملخاطرﺓ على جماالﺕ ﻭمنتجاﺕ متعدﺩﺓ.
إنطالقا مما سبق ميكن أن نقول أن أساليب حتقيق التفوق التنافسي ختتلف بإختالف قدرات املؤسسة ،ويظهر
متيز الكادر البشري للمؤسسة بإختيار النوع املناسب من أنواع االسرتاتيجيات التنافسية ِوفق األسلوب املناسب
لنشاطاهتا ،وحتقيق أفضل ميزة تنافسية لتصميم االسرتاتيجية املناسبة للوصول إىل الشرحية األساسية من شرائح
العمالء.

المبحث الثاني :مفاهيم أساسية في األعمال الخضراء والتنافسية البيئية
إن املؤسسات جيب أن تتفاعل مع التوجهات اإلجتماعية والبيئية اليت غريت من ظروف النشاط اإلقتصادي
على مستوى مجيع األسواق وفرضت ظروف تنافسية جديدة ،وهذا ما أشار إليه تقرير صدر يف أبريل

2002

من

طرف "برنامج األمم املتحدة للبيئة" و"جملس األعمال العاملي من أجل التنمية املستدمية و"معهد املوارد العاملي" ،حتت
عنوان :أسواق الغد :التوجهات العامة وأثارها على األعمال ،والذي ربط بني املؤشرات اإلقتصادية والبيئة واإلجتماعية
من جهة ،وتطور جممل األسواق من جهة أخرى ،هبدف مساعدة املؤسسات الصناعية على إكتشاف رهانات
املستقبل.

المطلب األول :المعايير البيئية والقدرة التنافسية
قد شهدت معظم البلدان املتقدمة منو إقتصادي سريع قبل عصر الوعي البيئي الذي بدأ يف أواخر الستينات
من القرن املاضي ،وهكذا تطورت الصناعات الشـديدة اإلستهالك للطاقـة والقطاعـات امللوثـة للبيئة على ظل نظم
بيئية متساهلة تفتقر إىل املعلومات املـتعلقة بــ :أثـار الـتلوث البيئي ،وقد أدى التزامن بني إرتفاع مستوى الدخل وتفاقم
األثار البيئية إىل وضع معايـري بيئـية وإعتمادها ،ولـو كان إنفاذها ضعيفا على املؤسسات اليت كانت قائمة سابقا ،فقد
إستفادت املؤسسات التـي تأسسـت بعد إصدار هذه املعايري يف البلدان املتقدمة من النمو يف ظل أطر بيئية تنظيمية
شديدة خاصة يف أوروبا.
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الفرع األول  :تعريف وأنواع المعايير البيئية
يقصد باملعايري البيئية عموما " :تلك الشروط اليت جيب توافرها يف املنتجات سواء يف مدخالت
إنتاجها أو املواد املكونة هلا أو يف أساليب إنتاجها أو عبواهتا وطريقة ترليفها وكذلك املواصفات
احملددة لكميات امللوثات اخلارجة أثناء العملية اإلنتاجية وكيفية التعامل معها" )1(.وتتمثل أهم صور
املعايري البيئية وأنواعها فيما يلي(:)2
 -1معايير نوعية البيئة  :وهي تلك اليت تعني احلدود القصوى للتلوث أو اإلزعاج اليت ال ينبغي جتاوزها يف
الوس املستقبل للتلوث أو يف جزء منه ،وتستخدم العديد من األدوات لتحقيقها ،يتعلق بعضها باإلنتاج
والبعض األخر باإلستهالك ،وهي تعد معايري عامة تصف حالة البيئة.
 -2معايير اإلنبعاث  :وهي حتدد كميات امللوثات أو درجة تركيزها اليت تنبعث من مصدر أو مادة معينة،
خالل وحدة زمنية معينة ،أو أثناء دورة تشغيل معينة ،ومن مت يكون تأثريها كبري على أساليب اإلنتاج اليت
جيب أن تعدل من خالل إستخدام طرق إنتاج معينة تقلل التلوث ،وتطبق معايري اإلنبعاث عادة على
املؤسسات الصناعية الثابتة كاملصانع أو حمطات القوة احلرارية.
 -3معايير العمليات واإلنتاج :وهي تلك اليت تنظم الكيفية اليت ينبغي أن تنتج هبا السلع ،وتصف الطرق
واألساليب الواجب إستخدامها أو مراعاهتا يف عمليات اإلنتاج ،مثل نوع التكنولوجيا واآلالت واملعدات
املستخدمة ومدى مالئمتها.......اخل ،كما تشتمل أيضا على مستويات اإلنبعاث والقواعد اليت ينبغي
مراعاهتا يف استغالل اللمؤسسات الصناعية الثابتة وكيفية تصميم هذه املؤسسات الصناعية.
 -4معايير المنتجات  :وهي تطبق بغرض منع التدهور البيئي أو محاية املستهلكني من التلوث البيئي املباشر،
أي أن تلك املعايري هتدف إىل محاية البيئة من األضرار اليت حتدث من استعمال أو إستهالك سلعة أو منتج
ما ،نظرا ملا قد يصدر عنه أو حيتويه من مواد مضرة باإلنسان واحليوان أو النبات أو خيل بالتوازن الدقيق
الذي يرب بني عناصر النظام البيئي ،وتقوم هذه املعايري بتحديد ووصف مايلي(: )3
• اخلصائص الطبيعية والكيميائية للمنتجات ،وخاصة تلك اليت تشري إىل ما حتتويه من مواد ملوثة ومضرة؛
• القواعد اخلاصة بشروط التعبئة والتغليف والتلوين أو العرض لسلعة معينة اليت هتدف إىل محاية املستهلكني؛
( )1سهيل حسني الفتالوي ،منظمة التجارة العالمية ،الطبعة األوىل ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2006 ،ص . 35

( )2عبد العزيز خميمر ،دور المنظمات الدولية في حماية البيئة ،الطبعة األوىل ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر ،1986 ،ص ص .217-216
( )3السيد أمحد عبد اخلالق ،السياسات البيئية والتجارة الدولية ،دراسة تحليلية للتأثير المتبادل شين السياسات البيئية والتجارة الدولية ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،مصر ،1994 ،ص ص .69 – 68 :
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• مستويات امللواتت املنبعثة أو املتخلفة واليت حتدثها سلعة معينة خالل عملية االستعمال؛
• النسب القصوى املسموح هبا من السموم الصناعية والكيماويات يف املنتجات؛
• كيفية التخلص والتصرف يف املنتج بعد إستخدامه كإعادة التدوير  Le recyclageأو إعادة اإلستخدام.
 -5معايير األداء :وهي تتطلب أنشطة معينة كالتقييم البيئي ،والذي غالبا ما يعمل على حتسني إدارة البيئة.

الفرع الثاني  :تحليل الترابط بين البيئة القدرة التنافسية
ميكن حتليل تأثري األداء البيئي على القدرة التنافسية إىل مستويني :األول ميثل دور املعايري البيئية على املستوى
األداء اإلقتصادي للمؤسسات اإلنتاجية ،واألخر ميثل مستوى القطاع اإلنتاجي واإلقتصاد الوطين ،ويبني املخطط
الوارد يف الشكل ( )10التأثريات املتبادلة والرتابط بني أداء املؤسسات اإلنتاجية البيئي واإلقتصادي وأداء القطاع
اإلنتاجي واإلقتصاد

الوطين)1( .

الشكل( : :)10اإلطار التحليلي للترابط بين البيئة القدرة التنافسية

األداء البيئي على
مستوى املؤسسة

التأثريات السلبية
التأثريات االجيابية

األداء

األداء

األداء اإلقتصادي

اإلقتصادي على اإلقتصادي على
على مستوى اإلقتصاد
مستوى املؤسسة مستوى القطاع
الوطين

التأثريات السلبية

السياسات البيئية

التأثريات االجيابية
تأثري القدرة التنافسية على صنع السياسات البيئية

المصدر :

كمال كاظم جواد الشمري ،المعايير البيئية والقدرة التنافسية للصادرات ،الطبعة األوىل ،دار األيام للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن ،2016 ،ص .203

( )1كمال كاظم جواد الشمري،

المعايير البيئية والقدرة التنافسية للصادرات ،الطبعة األوىل ،دار األيام للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2016 ،ص .202
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يتضح من الشكل ( )10السابق :أن األداء البيئي واإلقتصادي للمؤسسة يشكل اخلطوة األوىل واألهم يف
األداء على مستوى القطاع اإلنتاجي واإلقتصاد الوطين ،كما نالحظ بأن لألداء البيئي أثار سلبية وأخرى إجيابية ،ومن
خالل التفاعل فيما بينها يتبلور صايف األثر إما سلبا أو إجيابا حسب حالة املؤسسة ،كما هناك خماوف على مجيع
املستويات من التأثريات السلبية للسياسات البيئية على القدرة التنافسية.

المطلب الثاني :العالقة بين المعايير البيئية والقدرة التنافسية
لقد إختلف الباحثون عن الدور الذي من املمكن أن تلعبه املعايري البيئية يف القدرة التنافسية إذ تصاعد النقاش
بني من يدعي بأن املعايري البيئية تفرض أعباءا وتكاليف إضافية تؤدي إىل إضعاف القدرة التنافسية وتراجعها وبني
أولئك الذي يدعون بأن املعايري البيئية ميكن أن تعزز القدرة التنافسية من خالل تشجيع اإلبتكار واإلبداع وما يرافقه
من ختفيض التكاليف اإلنتاجية وحتفيز لألداء

البيئي)1(.

فبعض الدراسات التجريبية والعلمية تكشف نتائج خمتلطة فحىت الدراسات اليت تعتمد على احلل األخضر نفسه
ميكن أن تعطي نتائج متناقضة ،على سبيل املثال ،وجد  Pototskiو  Prakashسنة  2005وجود عالقة إجيابية بني
إعتماد معايري اإلدارة البيئية  ISO 14001والتحسينات البيئية الفنية يف حني روسو وهاريسون ويف نفس السنة توصال
إىل أن هناك عالقة سلبية

بينهما)2( .

لكن من أحسن الدراسات اليت تطرقت إىل العالقة بني املعايري البيئية والقدرة التنافسية هي دراسة الرسن وذلك
من خالل القيام بدراسة تقييم مدى ودرجة تأثري الغمتثال للمعايري البيئية على القدرة التنافسية ،وهو جمرد أداة من
أدوات سياسات التنبؤ اإلقتصاد ي التجريبية ،أعد يف إطار مبادرة السياسات املتوسطية املنبثقة عن برنامج البحر
األبيض املتوسط للمساعدة الفنية البيئية ،وهذا النموذج يقدر بالنسبة املئوية التغري يف اللوائح والصادرات والواردات
الناجم عن اإلمتثال ألحد الشروط البيئية ،استنادا إىل التطور املنطقي الثالثي املراحل الذي يعرض فيما يلي (:)3
أ -ميكن أن يؤدي اإلمتثال للمعايري البيئية إىل زيادة يف تكاليف اإلنتاج ،فإن حجم هذه الزيادة ميكن أن يكون
صغريا نسبة إىل تكاليف اإلنتاج اإلمجالية ،فيحد بالتايل من األثر على النواتج والصادرات والقدرة التنافسية ؛

( )1كمال كاظم جواد الشمري ،مرجع سبق ذكره ،ص .180

Frances bowen, op.cit, p44.
()3

()2

بدران اليف البدراين ،اإلستثمار األخضر في الشركات المعاصرة ،املنظمة العربية للتنمية االدارية ،جامعة الدول العربية ،القاهرة ،مصر ،2015 ،ص.24
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ب -بالنظر إىل ما ميلكه أصحاب املشروعات من حدس جتاري ،ميكن تعويض إرتفاع تكاليف املدخالت جراء
الشروط البيئية اجلديدة من خالل البحث عن بدائل أقل كلفة ،وجين مكاسب الكفاءة والتحسينات يف اإلنتاجية
هبدف تثبيت كلفة اإلنتاج أو حىت خفضها يف نظام السوق احلرة ؛
ج -رغم شدة املنافسة السائدة يف السوق الدولية يستطيع املصنعون ذوو الرؤية االسرتاتيجية يف مجيع البلدان أن ميتثلوا
ملعايري بيئية صارمة ،وأن حيققوا مع ذلك أرباحا عرب استقطاب املستهلكني ،السيما يف األسواق املتخصصة،
املستعدين لدفع مبالغ أكرب لقاء احلصول على سلع متخصصة أو منتجات غري ضارة بالبيئة ،من خالل قيام
املؤسسات الصناعية بنشر خمتلف اإلجراءات واألعمال البيئية اليت قامت هبا خاصة قبل حتديد خمتلف التشريعات
البيئية من طرف احلكومة ،جيعلها تكسب ثقة

العمالء)1( .

من خالل ماسبق خنلص إىل أن احلديث عن العالقة بني البيئية والقدرة التنافسية يؤدي بنا إىل منظورين  :املنظور
الكالسيكي التقليدي واملنظور احلديث وميكن توضيحهما من خالل ما يلي :
الفرع األول :المنظور الكالسيكي للعالقة بين البيئة والتفوق التنافسي
تؤمن النظرية اإلقتصاد ية الكالسيكية بأن املعايري واألنظمة البيئية الصارمة تؤدي إىل تراجع القدرة التنافسية،
أي هناك مفاضلة علم اإلقتصاد والبيئة ،وحتدد الفوائد اإلجتماعية النامجة عن اإلمتثال للمعايري البيئية الصارمة على
أحد جوانب هذه املفاضلة ،حيث يذكر بعض الباحثني أن النفقات اإلضافية اليت تكبدهتا املؤسسات الصناعية نتيجة
تبنيها ملفهوم املسؤولية اإلجتماعية ستضعهم يف وضع مايل غري موات؛( )2فيما متثل تكاليف الوقاية وصيانة البيئة وما
يرتتب عليها من إرتفاع التكاليف اإلنتاجية وتراجع يف القدرة التنافسية اجلانب اآلخر من تلك املفاضلة( ،)3وهذا اخلط
الفكري حييط به اإلعتقاد بأن إستدامة املؤسسات ليست ومهية فحسب من الناحية اإلقتصادية؛ بل هو أيضا دور
احلكومة  -وليس األعمال  -لفرض ممارسات األعمال املستدامة ( ،)4إذ ينطر العديد من اإلقتصاديني إىل العالقة
بني القدرة التنافسية والبيئية على أهنا عالقة أخذ وعطاء ،فهي حتقق مزايا إجتماعية نامجة عن التقيد باملعايري الصارمة
من جهة يف حني أهنا تنطوي على تكاليف إضافية نامجة عن اإلمتثال لتلك املعايري من جهة أخرى ،ويذهب مفكرين
آ خرين أبعد من ذلك بنظرهتم إىل املعايري واألنظمة البيئية على أهنا ( قاتلة لفرص العمل) لكوهنا تزيد من تكاليف
()1

Christina W.Y. Wong • Kee-hung Lai Y.H. Venus Lun • T.C.E. Cheng, op.cit, p119.
Jennifer L. Robertson Julian Barling, op.cit, p 187.
( )3اخلواجة عالء حممد ،مصطفى طلبة (حمرر ) ،العولمة والتنمية المستدامة ،املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة ،اجلزء األول ،مقدمة عامة ،الدار العربية

()2

للعلوم ،بريوت لبنان ،2006 ،ص .421
()4

Axel Sommer, Managing Green Business Model Transformations, Springer-Verlag Berlin
Heidelberg, 2012, p 30.
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اإلنتاج وتضعف موقف املؤسسات املنتجة يف جمال القدرة التنافسية وفرص الوصول إىل األسواق العاملية األمر الذي
ينعكس على إخنفاض التصنيع والعمالة( ،)1فالعوملة حني ترفع من معايري اإلنتاج العاملية جتعل املعايري البيئية متضمنة
بصورة كبرية يف أسواق السلع ،مما يؤدي إىل ضعف القدرات التنافسية لبعض القطاعات والصناعات ،نتيجة
املمارسات والسياسات التجارية ،غري العادلة ،كما أن خفض املعايري البيئية قد يؤدي إىل سباق حنو

األسفل)2( .

ويف دراسة أخرى عن التكاليف اإلقتصادية للمعايري البيئية يف الواليات املتحدة ،أثبتت إخنفاض إنتاجية املصانع
املسببة للتلوث بنسبة  2.6باملائة حسب بيانات عام  ،2010إذ تراوح إمجايل اخلسائر املرتتبة عن إستخدام املعايري
البيئية مبا يعادل  20.8مليار دوالر من إمجايل الناتج السنوي للصناعات التحويلية لعام  2010وهو ما يعادل

8.8

باملائة من متوسط أرباح القطاع الصناعي األمريكي ،وتوصلت دراسة أخرى أجريت عام  1980إىل أن  4مصانع
أغلقت يف الواليات املتحدة األمريكية بسبب اإلجراءات واملعايري البيئية ،وظهرت هذه احلالة بوضوح يف قطاع التعدين
وقطع األشجار وكثريا ما هتمت املعايري البيئية باملسامهة يف التحول من قطاع التصنيع اىل قطاع اخلدمات وهروب
رؤوس األموال اىل خارج الواليات املتحدة

االمريكية)3( .

قد يكون من الصعب حدوث حتول كبري فىي إستخدام أنواع الوقود ومصادر الطاقة البديلة على املدى القصري
فالتقنيات البديلة الواعدة ليست قادرة بعد على التنافس بشكل كامل مع حمركات الديزل ،ويف بعض احلاالت ،يكون
التحول من الديزل إىل الغاز الطبيعي ممكنا ّأما فيما يتعلق بالوقود األحيائي ،فإن القلق من عمليات إنتاجه ومن تبعاته

على األمن الغذائي وتغري املناخ واإلستدامة يثري الشك بشأن مستقبله ،ويتوقف قبوله على التقدم احملرز يف أنواع الوقود
اإلحيائي األخرى األقل إثارة للجدل واليت ليست متاحة بعد على نطاق واسع (كالوقود املصنوع من

النفايات))4( .

إن تكاليف اإلمتثال للمعايري البيئية تقع على عاتق كل مؤسسة منتجة مبفردها عليه ،فإن بعض املؤسسات
تكون غري قادرة على اإل ستمرار يف عمليات املنافسة وتفقد أسواقها التصديرية بسبب زيادة التكاليف والتأثري السليب
للمعايري البيئية على القدرة التنافسية ،األمر الذي يؤدي إىل ظهور حاالت من اإلعانات الضمنية أو الرسوم البيئية
التعويضية بغية تأمني التكافؤ يف ميدان القدرة التنافسية( ،)5ونأخذ خري مثال على ذلك :إستثمارات مكافحة التلوث

( )1كمال كاظم جواد الشمري ،مرجع سبق ذكره ،ص .181
( )2اخلواجة عالء حممد ،مصطفى طلبة (حمرر ) ،مرجع سبق ذكره ،ص .421
( )3كمال كاظم جواد الشمري ،مرجع سبق ذكره ،ص .181
()4

مذكرة من أمانة األونكتاد ،النقل البحري والتحدي الذي يطرحه تغير المناخ  ،مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،جملس التجارة والتنمية جلنة التجارة والتنمية،

 ،2009ص  .10منشور يف موقع مركز وثائق األمم املتحدة www.un.org/ar/documents ،آخر زيارة للموقع يف  2013/09/18بتوقيت .13:25
( )5كمال كاظم جواد الشمري ،مرجع سبق ذكره ،ص .181
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لديها القدرة على احلد من اآلثار البيئية الفنية ألنشطة املؤسسة احلالية على البيئة الطبيعية ،ولكن لديها أقل قدرة على
دعم امليزة التنافسية املتبناة من طرف

املؤسسة)1( .

الفرع الثاني :المنظور الحديث للعالقة بين البيئة والقدرة التنافسية
ولقد أكد الباحثون أن وجود معايري البيئية يعد مطلبا أساسيا يف العديد من األسواق ،مما جيعل املؤسسات اليت
تطبق معايري البيئية العاملية تتمتع بأفضلية تنافسية تزيد من فرصها السوقية اجلديدة ،وتساعد يف احلصول على العالمة
األوروبية (  )CEاليت تسمح للمنتجات بالدخول إىل السوق األوروبية ،كما أن إنتشار املواصفات البيئية العاملية
تسهل من التجارة واإلندماج يف اإلإقتصاد العاملي( )2وللتأكد من حقيقة وجود عالقة ما بني املعايري واإلشرتاطات
البيئية وامليزة التنافسية يف األسواق العاملية ،قامت بعض الدراسات بأخذ قطاع الصناعات األمريكية كعينة للدراسة،
وانتهى الدارسون إىل حقيقة مفادها أن املعايري البيئية الصارمة تؤثر على تكاليف املنتجني يف الواليات املتحدة
األمريكية ولكن بقدر ضئيل مقارنة بتأثري باقي التكاليف ،بإستثناء تلك القطاعات اليت تتحمل تكاليف رقابة بيئية
عالية ،وكانت أهم الدراسات قد تطرقت ملوضوعني أساسيني مها :موضوع األثر البيئي على منط التجارة الدولية من
خالل القدرة التنافسية وموضوع األثر البيئي على اإلستثمار وإعادة توطني (هجرة) الصناعات

)3(.

أظهرت هذه الدراسات يف أوائل التسعينات من القرن املاضي ،أفكار جديدة تعد مبثابة رد فعل على أفكار
النظرية الكالسيكية اليت تؤمن بأن توجيه اإلستثمارات حنو محاية البيئة يعين حتويل للموارد البيئية والبشرية عن
اإلستثمارات احملتملة األخرى ،األمر الذي ينعكس على تراجع معدالت النمو اإلقتصادي وقد أعطت هذه األفكار
اجلديدة شيئا من الديناميكية للقدرة التنافسية من خالل ربطها باإلبتكار التقين والتكنولوجي ،الذي يقود إىل حتسني
جودة اإلنتاج وختفيض التكاليف اإلمجالية ،حيث هناك أدلة جتريبية على ذلك ،فعلى سبيل املثال ،يرى ( )Kinمن
خالل دراسته ،إرتباط اللون األخضر بإخنفاض تكاليف التشغيل ،وزيادة هوامش الربح ،وتعزيز امليزة التنافسية ،كما
كان سبب يف حتسني مسعة املؤسسة ولو بصفة جزئية نتيجة عمليتاها املستدامة ( ،)4وقد إرتبطت هذه األفكار بإسم
أستاذ اإلقتصاد يف كلية إدارة األعمال االسرتاتيجية جبامعة هارفد مايكل بورتر ( )Michael Eugene Porterإذ يعد
أول من قلب احلكمة التقليدية رأسا على عقب ،عندما وقف يف أحد احملافل العلمية قائال ( :إن األنظمة واملعايري
Frances bowen, op.cit, p 143.

()1

( )2العزاوي حممد عبد الوهاب ،إدارة الجودة والبيئة ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2002 ،ص. 239
( )3سامي عفيفي حامت ،االتجاهات الحديثة في اإلقتصاد الدولي والتجارة الدولية  ،الكتاب الثالث ،الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة ،مصر ،2005 ،ص
ص.323-317:
()4

Darcy Hitchcock and Marsha Willard, The Business Guide to Sustainability Practical Strategies and Tools
for Organizations, Third Edition, Routledge, New York, USA, 2015, p 32.
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البيئية الصارمة ال تعيق حتما امليزة التنافسية بل تعززها يف الكثري من األحيان) ،يف إشارة منه إىل أن وجهة النظر
التقليدية تعد قاصرة وغري كافية ألهنا ال تنظر إىل النظام اإلقتصادي من حماوره كافة ،وقد أجريت الحقا العديد من
البحوث والدراسات عن ما صار يعرف بفرضية بورتر ،لقد اعتمد بورتر يف فرضيته على فكرة ( إزاحة اإلبتكار)
كمبدأ أساسي تقوم من خالله املعايري البيئية األشد صرامة بتعزيز القدرة التنافسية وتعويض التكاليف اإلضافية النامجة
عن اإلمتثال لتلك املعايري وتأيت فكرة إزاحة اإلبتكار يف جانبني وكما يأيت(:)1
الجانب األول  :إن اإلمتثال للمعايري البيئية الصارمة يؤدي إىل إحالل املنتجات السليمة بيئيا بدال عن املنتجات
كثيفة التلوث ،األمر الذي ينعكس على زيادة الطلب على منتجات املؤسسة يف حال إمتثاهلا للمعايري املذكورة وهذا
ما يعرف (بإزاحة املنتوجات) ؛
الجانب االخر :يعتمد على قدرة املؤسسات على ختفيض تكاليفها اإلنتاجية من خالل حتسني عملياهتا اإلنتاجية
وإدخال التكنولوجيا احلديثة ،األمر الذي يؤدي إىل التعويض عن التكاليف اإلضافية النامجة عن اإلمتثال للمعايري
البيئية وجتاوزها ،وهذا ما يطلق عليه ( بإزاحة العملية اإلنتاجية ).
ومن خال ل ما تقدم ميكن استنتاج تعريف إزاحة اإلبتكار على أنه :عملية التعويض عن التكاليف اإلضافية
النامجة عن االمتثال للمعايري البيئية من خالل مكاسب وعائدات تطبيق نتائج اإلبداع واإلبتكار ووضعها حيز التنفيذ
وتنقسم هذه العائدات اىل عائدات نامجة عن املواد األولية واستغالهلا بشكل أفضل وختفيض التكاليف اإلنتاجية
وعائدات أخرى نامجة عن التوسع احلصة السوقية للمؤسسة من خالل تزايد أعداد املستهلكني املستعدين لدفع أسعار
أعلى مقابل املنتوجات السليمة بيئيا .
وال شك يف أن اإلبتكار األخضر ميكن أن يقدم أدلة كثرية على كونه يعمل وفق مدخل رابح –رابح ،أي أنه بقدر ما
حيقق التحسني يف األداء الكلي للمؤسسة ،فإنه حيسن األداء البيئي أيضا ،وهذا ما حاول بورتر ولند ،إبرازه يف
حديثهما عن اإلبتكار الودي بيئيا ،حيث يدعوان إىل أن املؤسسات بدال أن تتشبث بأسلوب الشكوى من اللوائح
البيئية ،عليها أن تسأل :
 -1أين يكمن اهلدر يف شركتنا ( والتلوث هو نقص كفاءة)؟
 -2كيف نبيع القيمة للزبون من خالل العروض واحللول اإلبتكارية ؟

( )1كمال كاظم جواد الشمري ،مرجع سبق ذكره ،ص .194
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ويف رأي بورتر وزميله ،فإن اإلبتكار األخضر الذي يستجيب للوائح البيئية ميكن أن يؤدي إىل (:)1
 -1خفض تكاليف احلد أو إزالة التلوث الذي يلغي أو حيول شيء ما ذا قيمة ،وهذا ما يظهر يف التكنولوجيات
اجلديدة الال حربية (  )Miningاملطورة من قبل إحدى املؤسسات اليت مسحت باإلستخدام الكثيف للورق القابل
للتدوير؛
 -2إنه يتجه حنو األسباب املتجذرة للتلوث من خالل حتسني إنتاجية املوارد.
وعليه يرى بورتر وزميله بأن التشريعات البيئية ال تؤثر دائما سلبا على تنافسية املؤسسة بل بالعكس ،فهي
تعززها عن طريق فتح آفاق جديدة من خالل اإلبداع وإعادة هندسة تكنولوجيا العملية اإلنتاجية ،ويستدل يف ذلك
باملؤسسات اليابانية واألملانية اليت ختضع لقوانني وتشريعات بيئية قاسية إال أهنا تتسم بتنافسية

قوية)2( .

إن هذا النموذج اجلديد من القدرة التنافسية الديناميكية يثري اجلدل عن شكل املعايري البيئية القدرة على
حتفيز اإلبتكار فقد ورد يف إعالن مايكل بورتر وشريكه يف التأليف كالس فان ديرلينده

()claas van der linde

بأن املعايري امل صممة بشكل جيد هي اليت تساعد يف تعزيز القدرة التنافسية حيث جيب أن تتوفر فيها املقومات فيها
املقومات التالية (:)3
 -1التأكد من األسباب الوافية اليت دعت إىل فرضها وأثارها السلبية يف القدرة

التنافسية ؛

 -2ضرورة ترك الفرصة القصوى للقطاعات اإلنتاجية خللق اإلبداع واإلبتكار من خالل املسامهة يف وضع املعايري
البيئية وعدم هتميش دورها واقتصار ذلك على وكاالت وضع املعايري البيئية

؛

 -3ضرورة إدامة وتعزيز املعايري البيئية بشكل مستمر مبا يتالءم مع التطور التكنولوجي

املتاح ؛

 -4ضرورة متتع املعايري البيئية مبستوى من املرونة يف التطبيق يف كل مرحلة من مراحل تنفيذها .
ففي حالة تضمني املعايري البيئية لتلك املقومات فإهنا ستكون قادرة على حتفيز اإلبتكار وميكن أن يطلق عليها
(مصممة بشكل جيد) حسب وصف مايكل بورتر واهنا تؤدي اىل اثار مهمة على اإلبداع واإلبتكار من خالل ما
يأيت(: )4

()1

جنم عبود جنم ،إدارة االبتكار  -المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثة ،-مرجع سبق ذكره ،ص . 257
()2

Porter Michael, American's Green Strategy, Scientific American N°264, 1991, p 168.
http://www.worldpolicy.org/sites/default/files/uploaded/image/Porter-1991

( )3كمال كاظم جواد الشمري ،مرجع سبق ذكره ،ص .519
( )4كمال كاظم جواد الشمري ،مرجع سبق ذكره ،ص .196
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 -1إدخال التحسينات التكنولوجية اليت تنعكس على كفاءة إستخدام املوارد اإلقتصادية وختفيض التكاليف
االمجالية ؛

 -2رفع الوعي البيئي لدى املؤسسات الصناعية ومجع وتنظيم املعلومات املرتبطة باملواد الكيمائية السامة والذي
يؤدي اىل حتسني البيئة وختفيض التلوث واخنفاض التكاليف االمجالية يف معظم

احلاالت ؛

 -3توفري املعلومات الدقيقة بشأن اإلستثمارات يف خمتلف املشاريع اإلنتاجية األمر الذي يؤدي اىل تشجيع
اإلستثمار

وحتفيزه ؛

 -4املعايري البيئية تعد مبثابة وسيلة ضغط خللق وحتفيز اإلبتكار للتغلب على اجلمود الذي يصيب العالقة بني
اإلقتصاد

والبيئة ؛

 -5إن االعرتاف بأنه ليس من السهولة أن يقابل اإلبتكار دائما بعائدات تغطي تكاليف االمتثال للمعايري
البيئية وال سيما يف األمد القصري ميكن أن يشجع املؤسسات على السعي حنو املزيد من البحث والتطوير
من أجل التغلب على اهلياكل اإلنتاجية املرتهلة.
ويبني املخطط الوارد يف الشكل ( )11الروابط السببية لفرضية بورتر والنتائج املتوقعة لالمتثال للمعايري البيئية .
الشكل ( : :)11مخطط يبين الروابط السببية لفرضية بورتر
حتسني األداء البيئي
اللوائح واملعايري البيئية
املصممة بشكل جيد

المصدر :

اإلبتكار
حتسني أداء األعمال
يف معظم احلاالت

كمال كاظم جواد الشمري ،المعايير البيئية والقدرة التنافسية للصادرات ،الطبعة األوىل ،دار األيام للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن ،2016 ،ص .203

نالحظ من خمطط العالقة السببية يف الشكل ( )11أعاله ،بأن بوتر وزميله يقرون بأن املعايري البيئية املصممة
بشكل جيد هي اليت تؤدي إىل حتسني األداء البيئي من خالل قناة اإلبتكار إال أهنا ليست يف كل احلاالت تؤدي اىل
حتسني األداء اإلقتصادي والتجاري وإهنما يدعيان أن اإلمتثال للمعايري البيئية هي ليست (وجبة غداء جمانية) ومن مث
إهنا ليست بالضرورة أن تؤدي اىل إزاحة اإلبتكار وحتقيق املزايا اإلقتصادية السيما يف األمد القصري .
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وتتوقع روالند بريغر لالستشارات االسرتاتيجية ( :)*( )Roland Berger Strategyأن تكون قيمة املبيعات
العاملية الناجتة عن الصناعات البيئية بـ3.1 :ترليون دوالر حبلول عام  ،2020أي أكثر من الضعف ،كما دعت إىل
ضرورة تبين التكنولوجيا البيئية اليت ستقود الصناعة يف القرن احلادي

العشرين)1( .

وعلى رغم من جناح فرضية بورتر ) (PHيف وصف العالقة بني املعايري البيئية واإلبتكار ودورها يف تعزيز القدرة
التنافسية وما تضمنته من اعرتاضات على النظرية اإلقتصادية التقليدية إال أهنا واجهت مجلة من االنتقادات أبرزها ما
يلي(:)1
 -1استندت فرضية بورتر اىل عدد قليل من الدراسات االستقصائية املتخصصة يف املؤسسات القادرة على خفض
إنبعاثات التلوث والتكاليف اإلنتاجية على حد سواء وبذلك فإنه من الصعب إعمام هذه الفرضية على املؤسسات
املنتجة

مجيعا ؛

 -2استندت الفرضية إىل وجود حالة املنافسة التامة يف ختفيض التكاليف اإلنتاجية والكفاءة وأمهلت سوق
االحتكار واملنافسة االحتكارية وفشل السوق بفعل االثار اخلارجية السيما البيئية كما أمهلت نظرية التعلم عن طريق
العمل ؛

 -3أمهلت الفرضية حالة الصناعات الصغرية واملتوسطة وإمكانيتها احملدودة يف إجراء تغيريات على اهلياكل اإلنتاجية
هلا بسبب حمدودية رؤوس األموال لديها واحنسار الفرص أمامها للوصول اىل األسواق املالية فضال عن إمكانيتها
احملدودة للوصول اىل مصادر املعلومات.
فالدراسات يف هذا اجملال تبقى خمتلفة فمنها من تتضمن أمثلة على ارتفاع التكاليف واخنفاض الصادرات نتيجة
لالمتثال للمعايري البيئية ،وأمثلة أخرى على اخنفاض تكاليف االمتثال للمعايري البيئية ،وتزايد فرص تعزيز القدرة
التنافسية ودخول األسواق جديدة وحتسني النوعية البيئية بفضل حتسني النوعية البيئية.
ولذلك فالعالقة بني املعايري البيئية والقدرة التنافسية ال تستطيع أن حنكم عليها بسلبية أو اجيابية ولكن يعتمد على
منهج السياسات املعتمدة يف كل دولة.

(*) تعترب "روالند برجر" لالستشارات االسرتاتيجية اليت تأسست عام  ،1967شركة عاملية رائدة يف جمال االستشارات االسرتاتيجية ،ولدى

الشركة حنو 2700

موظفا يعملون يف  51مكتبا متوزعة على  36بلدا يف كل أحناء العامل ،ولديها عمليات ناجحة يف كافة األسواق العاملية الرئيسية ،وتعترب االستشارات
االسرتاتيجية شراكة مستقلة مملوكة حصرا من قبل حنو  250شريكا.
()1

Susana Garrido Azevedo and all, Eco-Innovation and the Development of Business Models, Springer
International Publishing, Switzerland, 2014, p 41.
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الفرع الثالث :أثر المعايير البيئية في القدرة التنافسية للمؤسسة
تتناول الدراسات املتخصصة بتقييم تأثري املعايري البيئية يف القدرة التنافسية للمؤسسة مؤشر األداء البيئي وعالقته
بسوق األسهم اخلاص باملؤسسة موضوع البحث من جانب ،والقدرة على تسويق املنتوجات واحلصة السوقية والقابلية
على البقاء يف السوق من جانب أخر ،ومن املمكن أن يكون للمعايري البيئية تأثريات إجيابية أو سلبية على األداء
اإلقتصادي على املؤسسة ويبني املخطط الوارد يف الشكل ( :)12قنوات الإلتصال اإلجيابية والسلبية بني األداء البيئي
واإلقتصادي على مستوى املؤسسة .

الشكل ( :)12الصالت االيجابية والسلبية بين األداء البيئي واإلقتصادي للمؤسسة

الكفاءة

األداء

إيجابي

البيئي

األداء

الوصول إلى األسواق

اإلقتصادي

أعمال جديدة

على
مستوى
المؤسسة

العالقة مع الشركاء
التمايز

سلبي

معدالت اإلنتاجية
الجودة

على
مستوى
المؤسسة

تكاليف إضافية

المصدر:

كمال كاظم جواد الشمري ،المعايير البيئية والقدرة التنافسية للصادرات ،الطبعة األوىل ،دار األيام للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن ،2016 ،ص .203
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نالحظ من خالل الشكل ( ،)12أن األثار اإلجيابية لألداء البيئي ميكن أن تكون نامجة عن مجلة من العوامل أبرزها
(:)1
أ -الكفاءة :من املسلم بأن امليزة التنافسية يف املستقبل تعتمد على إدارة املوارد بشكل فعال وكفؤ( ،)2حيث
اإلستخدام األكفأ للموارد اإلقتصادية بسبب اإلمتثال للمعايري واألنظمة البيئية ينعكس على حتقيق وفورات إقتصادية
يف التكاليف ولألسباب االتية:
 وفورات نامجة عن اإلستخدام األمثل للموارد وإعادة تدوير النفايات -زيادة عائدات اإلنتاج (تزايد

الغلة) ؛

 ختفيض مدد التوقف والتعطل بسبب تنامي عمليات الرصد -ختفيض إستهالك

؛

والصيانة ؛

الطاقة ؛

 ختفيض تكاليف التخزين واملناولة -وفورات نامجة عن تامني مكان

؛

العمل ؛

 انتفاء احلاجة إىل تكاليف أنشطة تصريف ومعاجلة النفايات.ب -تحسين العالقات مع الشركاء :يؤدي اإلمتثال للمعايري واألنظمة البيئية إىل حتسني العالقات مع الشركاء
التجاريني من خالل التنسيق املشرتك فيما بينهم األمر الذي ينعكس على حتقيق وفورات يف تكاليف املعامالت
مبختلف أنواعها مثل احلصول على القروض أو التأمني أو احلد من التكاليف النامجة عن الضرائب والرسوم البيئية
والتصاريح القابلة للتداول فضال عن حتسني العالقات مع السكان احملليني والسلطات وإخنفاض تكاليف التقاضي .
ج -التمايز :إن املؤسسات واجملتمعات تبحث دائما عن طرق وسبل للتميز عن باقي منافسيها ،فاإللتزام القوي
باإلستدامة ميكن أن يوفر وسيلة جد هامة لتميز املؤسسة ،فعلى سبيل املثال ،توفر القائمة املدرجة يف مؤشر داو جونز
لإلستدامة ،وهو معيار (مؤشر) اإلستثمار املستدام األكثر إعرتافا على نطاق واسع ،مصداقية خارجية هامة لتسويق
جهود إدارة املؤسسة حنو اإلستدامة( ، )3فعلى سبيل املثال كان لوضع العالمات االيكولوجية دور كبري يف دعم التمايز
البيئي ملبيعات املنتجات يف دول اإلحتاد األوريب ،فقد إرتفعت قيمة مبيعات هذا النوع من املنتجات من ( )51مليون
يورو عام  2000إىل ( )644مليون

يورو عام .2004

( )1كمال كاظم جواد الشمري ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .207-205
()2

Ian Scoones, Melissa Leach and Peter Newell, the politics of gree trasformation, first published,
Routledge, New York, 2015, p142.
()3
Darcy Hitchcock and Marsha Willard, The Business Guide to Sustainability Practical Strategies
and Tools for Organizations, Third Edition, Routledge, New York, UsA, 2015, p32.
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د -الوصول إلى األسواق :هناك العديد من املؤسسات الصناعية اليت تود أن توسع حصتها يف السوق جبعل
منتجاهتا صديقة للبيئة )1( ،من املمكن أن تتسع احلصة السوقية للمؤسسة وتزداد فرص وصوهلا إىل األسواق يف حال
طرحها ملنتجات متتاز بقبول يف السوق العاملية ،ففي ظل العوملة والنظام اإلقتصادي اجلديد فان املستهلك حيق له
ممارسة خياراته باحلصول على املنتجات اليت تستويف قواعد وشروط السلوك البيئي ،إذ أظهرت دراسة أجريت عام
 2010يف دول منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي ( )OECDتناولت ( )4000مؤسسة وجدت بان ( )43من هذه
املؤسسات تقوم بتقييم دوري لألداء البيئي ملستورديها .
 - 2أعمال جديدة :إن اإل متثال للمعايري البيئية يسهم يف خلق أعمال جديدة ،فما كان يعد نفايات يف السابق
حتول إىل مصدر جديد للدخل من خالل حتويله إىل مدخالت املؤسسات أخرى (إعادة تدوير النفايات األمر الذي
ميكن أن يؤدي إىل خلق أعمال جديدة وحقوق للمؤسسة يف بيع تصاريح اإلنبعاثات القابلة للتداول يف حال امتثاهلا
للمعايري البيئية واليت حتقق إيرادات جديدة ،فليس من الشك بأن صناعة محاية البيئة اليت برزت جزئيا على االقل
كنتيجة للضوابط البيئية هي االن قطاع صناعي كبري عن استحقاق تبلغ قيمته  100-70مليار دوالر يف بلدان
منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية ،ورمبا تزيد بنصف هذه القيمة على املستوى العامل ،وليس من غري املعقول أن
يكون للضوابط البيئية ميزة احملرك االول فتلك البلدان اليت تطور تقنيات جديدة كإستجابة مبكرة للضوابط احمللية
الصارمة ست كون هلا مكانة جيدة يف االسواق العاملية عند فرض تلك الضوابط يف البلدان االخرى ويعطي بورتر أمثلة
من اليابان وأملانيا الواليات املتحدة االمريكية وسويسرا اليت استفادت كلها يف حاالت خمتلفة من مزايا احملرك األول مما
اتاح هلا حتسني أدائها

اإلقتصادي)2( .

أما بالنسبة لآلثار السلبية لألداء البيئي على عمل املؤسسات فإهنا من املمكن أن تكون نامجة عن العوامل االتية:
التكاليف اإلضافية :قد يؤدي اإلمتثال للمعايري والتشريعات البيئية إىل تكاليف إضافية من بينها ما يعرف بالتكاليف
البيئية وهي تكاليف تتحملها املؤسسة من أجل هدف أو غاية معينة وهي محاية البيئة ،حيث تعرف على أهنا
التكاليف املتكبدة على املؤسسة للتعامل مع املواقع امللوثة ،وذلك من خالل تقنيات التحكم يف النفايات السائلة
والتخلص من تلك

النفايات)3( .

( )1إدوارد دي بونو ترمجة  :ياسر العييت ،ما فوق المنافسة – إبتكار احتكارات القيمة عندما ينشغل األخرون بالتنافس فقط ،-الطبعة العربية األوىل،
مكتبة العبيكان ،الرياض ،السعودية ،2006 ،ص .60
( )2وليام هالل وكينث ب.تايلر ترمجة  :حسن عبد اهلل بدر وعبد الوهاب محيد رشيد ،مرجع سبق ذكره ،ص .312
()3

Christine Jasch, Environmental and Material Flow Cost Accounting, Austria springer EMAN, Vienna, 2009,
p10.
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ب -معدالت اإلنتاجية :إن االمتثال للمعايري البيئية قد يؤدي إىل إخنفاض يف معدالت اإلنتاجية يف األمد القصري
وذلك بسبب إحالل اآلليات اجلديدة حمل القدمية ،كما أن اإلستثمار يف حتسني األداء البيئي قد يزاحم اإلستثمارات
املوجهة حنو العمليات اإلنتاجية األخرى.
ج -الجودة :قد يؤدي االمتثال للمعايري البيئية إىل التأثري سلبا يف اجلودة ،فعلى سبيل املثال من املمكن أن يسود
اعتقاد خاطئ لدى املستهلكني بان الفاكهة املنتجة عضوية تتعرض للتلف أكثر من غريها أو أن أحد املنظفات
الصديقة للبيئة ال يقوم بإزالة البقع بفعالية مثل غريه من املنتجات الكيماوية األخرى وهذا ينعكس على اخنفاض
إيرادات املؤسسة.
ويف هذا اخلصوص توصلت دراسة أجريت من قبل ( )William Masketعام  2007عن حالة مؤسسة جنرال
موتورز ( )GMاألمريكية ومؤسسة تويوتا

()TOYOTA

اليابانية لصناعة السيارات إىل أن املؤسسات اليت تعمل يف

ظل أنظمة بيئية صارمة على املدى الطويل حتقق ميزة تنافسية وجناح مايل يف حني إن املؤسسات اليت تعمل حتت
معايري بيئية ضعيفة ومتساهلة الحتقق هذا النجاح ،وإن أحد األسباب الرئيسية لتفوق السيارات اليابانية على
السيارات األمريكية هو إمتثال األوىل للمعايري البيئية الصارمة ،فمن املعروف بأن اليابان تعتمد معايري ولوائح أشد
صرامة مما هو عليه يف الواليات املتحدة األمريكية ،ففي صيف عام  2006صرح ( )Marc Braymerكبري
مستشاري األحباث واإلبتكارات يف مؤسسة أحباث متخصصة بتحليل األداء البيئي واإلجتماعي للمؤسسات وقضايا
اإلدارة اإلسرتاتيجية يف الواليات املتحدة األمريكية قائال ( إذا كانت ألمريكا لوائح بيئية صارمة ولليابان لوائح أضعف
لصارت جنرال موتورز تويوتا ولصارت تويوتا جنرال موتورز) يف إشارة إىل التقدم السريع واملتصاعد ملؤسسة تويوتا على
منافستها جنرال موتورز واإلهنيار املايل الذي أصاب الثانية على خلفية ارتفاع أرباح مؤسسة تويوتا يف صناعة
السيارات العاملية ،كما توصلت الدراسة نفسها إىل أ ن حجم مبيعات السيارات األمريكية فورد يف الواليات املتحدة
األمريكية عام  2006بلغ ( )%50ويف اليابان ( )%21ويف دول أخرى بضمنها دول اإلحتاد األوريب ( )29%يف حني
أن مؤسسة السيارات اليابانية (هوندا

)HONDA

تبيع

()%55

من سياراهتا إىل أمريكا الشمالية

و()٪37

إىل دول

اإلحتاد األوريب و( )8لدول أخرى ،وهذا يعين إن األمريكيني يفضلون شراء السيارات اليابانية اليت أنتجت حتت معايري
بيئية صارمة وأن دول اإلحتاد األوريب ال تفضل شراء السيارات األمريكية اليت صنعت حتت معايري بيئية
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لقد بات من احلقائق الراسخة أ ن حتسني مستوى األداء البيئي يعد مصدرا من مصادر تعزيز القدرة التنافسية
للمؤسسات ،إال إن ذلك خيتلف بإختالف اهليكل التنظيمي والتقين ومستوى اإلنتاجية وحجم املدخالت الذي
ينعكس بدوره على تغطية تكاليف اإلمتثال للمعايري واألنظمة البيئية مما يؤدي إىل التفاوت يف اآلثار السلبية واالجيابية
حسب حالة كل مؤسسة.

الفرع الرابع :أساليب إكتساب ودعم المؤسسة لميزتها التنافسية البيئية
بناء على التصنيف الذي قدمه كارول سنة  ،1979الذي حتدث على أمهية الثقافة يف تقدم ومنو املؤسسات
من خالل اتباع أسلوب "رد الفعل" أو "استباقية"(املبادأة)( ،)1وعليه ختتلف املؤسسات الصناعية يف سبب
اإلستجابة ،فبعضها نتيجة رد فعل وإ متثال للمعايري ،يف حني أن البعض اآلخر أكثر استباقية إما ألن فريق إدارهتا
يعتقد أنه الشيء الصحيح الذي جيب القيام به ،ويرون أهنا تقدم ميزة اسرتاتيجية ،أو كليهما ( ،)2وفيما يلي شرح لكل
من األسلوبني (:)3
أوال  :أسلوب رد الفعل :
متيل معظم املؤسسات صناعية لتبين األسلوب الدفاعي يف التصنيع األخضر مبعىن أهنا تقوم باحلد األدىن لتجنب
تبعات والعواقب السلبية ،مثال قد تتقيد إحدى املؤسسات مع اللوائح البيئية احلكومية لتجنب العقوبات أو ضرائب
مثل كهذه املناورات التنظيمية هتدف لتجنب اللوائح واخلطوة اليت متثل رد فعل ،وهي شبيهه بفعالية التقييد باحلد
األدىن للمعايري البيئية لتجنب مقاطعة املستهلك ،واالسرتاتيجية الدفاعية هي صدور رد فعل جتاه التحركات البيئية
للمنافسني مع عدم فعل سوى املطلوب فقط لعدم التخلف عن الركب ،ومجيع هذه األساليب الدفاعية جرى
تصميمها للتجنب العواقب السلبية ،مع ذلك فإن أي مؤسسة صناعية تتبع مثل هذا األسلوب يف التصنيع األخضر
لن تصادف زيادة ملموسه يف قبوهلا ألن صورهتا لن تتحسن قياسا إىل املنافسني وستكون هناك قناعة بني العمالء أن
جهود هذه املؤسسة صناعية ال متثل سوى احلد األدىن ،وبشكل عام لو ختلفت أي شركة عن الوفاء باملعايري البيئية
فلن حتصل أبدا على امليزة التنافسية يف هذا البعد البيئي وستكون عرضه لسخط املستهلك واحلكومة يف املستقبل
للشعور بإنتهازيتها.

Jennifer L. Robertson Julian Barling, op.cit, p 247.

()1

Myria Allen , op.cit ,p41.

()2

( )3أمحد ابراهيم غنيم وسعاد فهد احلوال ،التسويق األخضر ودوره في زيادة رضا العمالء ،الطبعة األوىل ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة ،مصر،2015،
ص ص .66-65
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ثانيا :أسلوب المبادأة
البديل لالسرتاتيجية الدفاعية هو املبادأة حيث تقدم هذه االسرتاتيجية أفضل فرصة مليزة تنافسية مستدامة ويشمل
هذا األسلوب أخذ زمام املبادرة وفعل ما هو أكثر من املطلوب بواسطه احلكومة أو التوقع بواسطه العميل ويقصد
بذلك االستجابة حلوافز السوق بدال من التقيد باللوائح ومفتاح الربح يف التصنيع األخضر هو الصورة اليت يتم خلقها
للمؤسسة صناعية حيث جيري تكريس صورة للمؤسسة صناعية على أهنا مسؤولة بيئيا .
إن توقيت دخول السوق حيدد نقطة من الزمن عندما يدخل العب يف السوق إىل السوق الناشئة وتسمى
املؤسسة وا ليت تدخل السوق أوال تسمى "الرائدة" أو "الداخل األول" أو "املتحرك األول" ولكن املؤلفات تعطي عدة
تعاريف هلذه املؤسسة الرائدة أكثر التعاريف شيوعا يركز على قدرات تطوير السوق واسرتاتيجية تنافسية هتدف إىل
توليد مميزات تنافسية اسرتاتيجية من خالل توقيت الدخول إىل السوق والرائد هو أول من يدخل اىل السوق ومبا أن
السوق قد يتولد من قبل هذا الرائد فإن الرتكيز االسرتاتيجي للمراحل األوىل هو تطوير السوق.
وحيدد التعريف الدخول إىل السوق ،رائد يف اإلنتاج وهو أول من يقدم املنتج مبدع اىل السوق أو العالمة
التجارية أو صنف من األصناف وهناك حبوث تقرتح تعريف أوسع موجهة حنو االسرتاتيجية فاملتحرك األول هو
املؤسسة األوىل لتوظف اسرتاتيجية معينة يف سياق نطاق معني ،مجيع التعاريف هلا جدوى يف تعريف الرائد لغرض
اإلستدامة كرائد يف السوق فإن الداخل األول حيتاج اىل تطوير سوق مستدامة لكال إجتاهي سلسلة القيمة ويدفع
بإبداع املنتجات املستدامة اجلديدة اليت حتتوي األداء املستدام أفضل من املنتجات التقليدية وهو يعمل أيضا كرائد
منتج ،وعندما تطلق املؤسسة منتج جديد اىل السوق والذي يضع جهد أقل على السوق من املنتجات األخرى
املوجودة يف السوق أصال فنحن نتحدث عن اسرتاتيجية رائدة

بيئية)1( .

إن العوامل اليت تساعد املؤسسات الصناعية على أن حتول فرصة الريادة إىل مميزات ريادية قد تكون ذات طبيعية
إقتصادية تكنولوجية وسلوكية أو املبادأة (وقائية) ( )Preemptiveبطبيعتها إذ أن العوامل اإلقتصادية املرتبطة بقدرة
الرائد على أن يستفيد من رأس مال مميزات التكلفة مثل :إقتصاديات احلجم واخلربة ،وإن العوامل التكنولوجية اليت
تفيد أول املتحرك هي اإلبداعات يف العمليات البحث والتطوير وبراءة اإلخرتاع باإلضافة إىل خربة التعلم وأن العوامل
السلوكية أقل إرتباطا وتعرضا اىل الزبون مثل تكاليف التحويل واستعادة الزبون والوالء للعالمة التجارية

الرائدة)2( .

( )1نزار عيسى صديق واخرون ،التسويق المستدام والتسويق العكسي  :اتجاهات تسويقية معاصرة في القرن  ،21الطبعة األوىل ،دار زمزم للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن ،2014 ،ص .73
( )2نفس المرجع ،ص .74
112

الفصل الثاني ...............:استراتيجيات التصنيع األخضر ودورها في تعزيز التفوق التنافسي
المطلب الثالث  :مجاالت األعمال الخضراء في توليد الميزة التنافسية
تتنوع جماالت األ عمال اخلضراء يف توليد امليزة التنافسية اليت حتقق للمؤسسة ربح بأبعاده الثالث ،ولعلى أمهها
يتمثل فيما يلي(:)1
الفرع األول  :العالقة الموجبة بين رأس المال الفكري األخضر والميزة التنافسية
إتفق الباحثون على أن رأس املال الفكري له تأثري إجيايب على امليزة التنافسية للمؤسسة ،فاملؤسسات اليت تتبىن
اإلدارة البيئية التنظيمية واإلبتكار األخضر ،تستطيع تقليل الفاقد يف اإلنتاج وزيادة اإلنتاجية وحتسني الصورة التنظيمية
وتتقاضي أسعار أعلى نسبيا ملنتجاهتا اخلضراء ،وخلق أسواق جديدة ،مث حتصل يف النهاية على امليزة التنافسية ،لذلك
فتبين اإلدارة البيئية واإلبتكار األخضر له تأثري إجيايب على امليزة التنافسية التنظيمية.
-1التأثير اإليجابي لرأس المال البشري األخضر :ذهبت البحوث إىل أن رأس املال البشري للمؤسسات له
تأثري إجيايب على امليزة التنافسية هلا ،فكأمنا أرصدة املوظفني من املعرفة واملهارات والقدرات واخلربة واملواقف
واحلكمة واإلبداع واإللتزام عن احلماية البيئية واإلبتكار األخضر يستطيع مساعدة املؤسسات يف احلصول على
امليزة التنافسية.
-2التأثير اإليجابي لرأس المال الهيكلي األخضر :الرأس املال اهليكلي للمؤسسات الصناعية له تأثري إجيايب
على ميزهتا التنافسية ،فاملؤسسات الصناعية اليت هتتم وتوجه إستثماراهتا يف اإلدارة البيئية واإلبتكار األخضر
تستطيع جتنب اإلحتجاجات أو توقيع عقوبات عليها ،بسبب خمالفات محاية البيئة ،وحتسن من صورهتا التنظيمية
وكفاءهتا اإلنتاجية وختلق أسواق بيئية جديدة ،وبالتايل تزيد من قدرهتا التنافسية.
-3التأثير اإليجابي لرأس المال العالئقي األخضر :ذهبت بعض الدراسات إىل أن الرأس املال العالئقي

(*)

باملؤسسة صناعية تأثريا إجيابيا على ميزهتا التنافسية ،فاملؤسسات الصناعية اليت تنفذ اإلدارة البيئية ،اإلبتكار
األخضر ،تستطيع تقليل فاقد اإلنتاج ألقل درجة وتزيد اإلنتاجية ،تقاضى أسعارا أعلى ملنتجاهتا اخلضراء وحتسن
من صورهتا التنظيمية ،كفاءهتا اإلنتاجية ،وتطور منتجات جديدة ،ولذا يسهم ذلك يف حدوث تأثري اجيايب على
ميزهتا التنافسية.

( )1أمحد ابراهيم غنيم وسعاد فهد احلوال ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .88-87
(*)

المقصود برأس المال العالئقي األخضر هو :املرتاكم لدى املؤسسة صناعية من عالقات تفاعلية مع العمالء واملوردين والشركاء بشأن كيفية اإلدارة البيئية التنظيمية

واإلبتكار األخضر وهو ما يساعد املؤسسة صناعية يف احلصول على امليزة التنافسية فكأن رأس املال العالقي هو األرصدة من العالقات اليت جنمت عن تعاون املؤسسة
صناعية واتصاهلا مع املنشآت األخرى واملؤسسات ومراكز البحوث والعمالء واليت متكنها من خلق الثروات وحتسني األداء.
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الفرع الثاني  :دور الرأسمال البشري في تحقيق الميزة التنافسية من منظور بيئي
يف ظل التغريات العاملية اجلديدة ويف ظل إقتصاد مبين على املعرفة أصبحت األصول الالمادية حمور
اسرتاتيجيات األعمال ،ولعل أمهها يتمثل يف جودة الرأمسال البشري القادر على إحداث التوازن بني األعمال
والبيئة ،وذلك من خالل عمليات إعداد عمال املعرفة املمثلني يف الكفاءات اجلديدة كمخزون للرأمسال البشري
القادر على إحداث التغيري ،وإبتكار األساليب اإلدارية مبا خيدم البعد التنافسي (حتقيق امليزة التنافسية) ،والبعد
البيئي (اإلستغالل العقالين للموارد ومحاية البيئة) ،ويتحقق ذلك يف إطار التعليم النظامي (األكادميي) والتعليم
البيئي (ضمن التعليم النظامي والغري النظامي والتعليم اخلاص) هبدف هتيئة وإعداد كفاءات قادرة على التكيف
والتطوير واإلبتكار وخلق مزايا تنافسية ضمن الضروريات البيئية مبا حيقق التوازن بني النمو اإلقتصادي

والبيئي)1( .

ومما يؤدي إىل حتسن أدائها املستدام على املستوى القصري واملتوسط والطويل وختفيض املخاطر اليت تتعرض هلا
املؤسسة صناعية ،وحتسن مسعتها يف السوق،

()2

وهذا ما نوضحه من خالل الشكل ) (13االيت :

( )1مصطفى يوسف كايف ،إقتصاديات البيئة والعولمة ،الطبعة االوىل ،دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ،سوريا ،2014 ،ص ص

-261

.262
()2

Morioka, S., And M. Carvalho, “A Systematic Literature Review Towards A Conceptual Framework for
Integrating Sustainability Performance into Business”, Journal of Cleaner Production 136, 2016, pp 134 -146.
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الشكل رقم ( :)13الرأسمال البشري أساس التوازن بين النمو اإلقتصادي وحماية البيئة

الرأسمال البشري أساس النمو اإلقتصادي وحماية البيئة
لماذا؟

في ظل التغيرات العالمية الجديدة وفي ظل إقتصاد مبني على المعرفة أصبحت
األصول الالمادية محور استراتيجيات األعمال ولعل أهمها يتمثل في جودة الرأسمال

كيف؟

البشري القادر على إحداث التوازن بين األعمال والبيئة.

إعداد عمال المعرفة الممثلين في الكفاءات الجديدة كمخزون للرأسمال البشري القادر
على إحداث التغيير وإبتكار األساليب اإلدارية بما يخدم البعد التنافسي (تحقيق الميزة
التنافسية) والبعد البيئي (االستغالل العقالني للموارد وحماية البيئة)

من خالل :
التعليم النظامي

التعليم البيئي (ضمن التعليم النظامي

(التعليم األكاديمي)

والغير النظامي والتعليم الخاص)

تهيئة وإعداد كفاءات قادرة على التكيف والتطوير واإلبتكار وخلق مزايا تنافسية
المصدر
مصطفى:مصصطفى يوسف كايف ،إقتصاديات البيئة والعولمة ،الطبعة االوىل ،دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ،سوريا ،2014 ،ص .262
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نالحظ من الشكل ( )13السابق  :كي يتحقق التوازن بني النمو اإلقتصادي والبيئي جيب أن يكون هناك
نظام إنتاجي جديد يهدف إىل حتقيق امليزة التنافسية ضمن األطر البيئية ،كما جيب أن يتميز هذا النظام مبواصفات
عديدة أمهها  :اإلدارة البيئية ،اإلنتاج األنظف ،العنونة البيئية ،أيزو  ،14000العالمة البيئية ،التسويق االلكرتوين ،إدارة
اجلودة الشاملة ،املرونة يف تلبية الطلبات ،السرعة يف التغري والتأقلم ،أن يكون النظام كثيف املعرفة وأن يعتمد على
ن ظم معلومات عالية التكنولوجيا باإلضافة اىل اليقظة االسرتاتيجية  ....لكي يعمل النظام اإلنتاجي اجلديد على خلق
التوازن بني النمو اإلقتصاد ي (خلق امليزة التنافسية) والنمو البيئي (االستغالل العقالين للموارد ومحاية البيئة) وحناول
إبراز مالمح اإلقتصادي اجلديد وفق الشكل ( )14التايل (:)1

الشكل رقم ( :)14مالمح ومواصفات النظام اإلنتاجي اجلديد
العنونة البيئية

سرعة التغير والتأقلم
إدارة الجودة

مالمح ومواصفات النظام اإلنتاجي

كثيف المعرفة

الجديد (يهدف الى تحقيق الميزة
التنافسية ضمن األطر البيئية)

معلومات عالية
التكنولوجيا
أيزو1400

املصدر :

اإلنتاج األنظف

اليقظة االستراتيجية
العالمة البيئية
اإلدارة البيئية
المرونة في تلبية
الطلبات

التسويق اإللكتروني

مصصطفى يوسف كايف ،إقتصاديات البيئة والعولمة ،الطبعة االوىل ،دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع،
دمشق ،سوريا ،2014 ،ص .263

( )1مصطفى يوسف كايف ،مرجع سبق ذكره ،ص .261

116

الفصل الثاني ...............:استراتيجيات التصنيع األخضر ودورها في تعزيز التفوق التنافسي
الفرع الثالث  :العالقة بين الرأس المال الفكري والطبيعي والميزة التنافسية
تتضمن الصفقات الرأمسالية الصناعية نوعني فقط من رأس املال  -رأس املال املايل ورأس املال املادي (أي
املال والبضائع) ،يف حني يتم جتاهل نوعني من الرأس املال أكثر قيمة من االخرين  -رأس املال الطبيعي ورأس املال
البشري (أي الطبيعة والبشر) فمن دون بشر ،ليس هناك إقتصاد ،ودون الطبيعة ،ال يوجد هناك بشر ،لذلك هذا
اإلغفال هو مادي.
فاإلستثمار يف مجيع األشكال األربع لرأس املال ،ميكن املؤسسة اإلقتصادية كسب املزيد من املال ،والعمل بشكل
جيد ،مع املزيد من املتعة ،واكتساب ميزة تنافسية

مذهلة)1( .

وازداد وعي أصحاب املصاحل من خالل مطالبتهم املؤسسات باإللتزام باملتطلبات واملعايري البيئية وأصبحت املؤسسات
االن ال تنظر إىل البيئة كتهديد بل كفرصة وتعدها مصدرا للميزة التنافسية.

()2

وقد أشار استطالع ( )Roper Research World Wideوهي مؤسسة متخصصة ببحوث السوق إىل أنه من اخلطأ
الشائع للمؤسسات إمهال ذكر فائدة املنتج للمستهلك وليس فقط للبيئة وإلرضاء املستهلكني اخلضر ينبغي أن يكون
املنتج أقوى

تنافسا)3( .

فاملنظمات اليت تشارك يف اإلدارة البيئية واإلبداع األخضر ال ميكن أن تقلل فقط من إنتاج النفايات وزيادة اإلنتاجية
وإمنا تفرض أيضا أسعارا مرتفعة نسبيا ملنتجاهتا اخلضراء وحتسن صور املؤسسات ،وبالتايل تؤثر تأثريا إجيابيا على
الثقافة التنظيمية للمنظمات يف ظل إجتاهات البيئة احلديثة ووعي املستهلكني ،واللوائح الدولية الصارمة حلماية

البيئة()4

يف الواقع إن معظم املؤسسات الصناعية تتنافس يف السوق لتحقيق الكسب السريع بغض النظر عن االثار السلبية
على البيئة واملتمعن يف املنافسة يف السوق يدرك ان هذا يعترب منفذا تنافسيا اسرتاتيجيا ميكن أن يأخذ املؤسسة
صناعية إىل نوع اخر من املنافسة وخاصه مع تنامي الوعي البيئي بني املستهلكني وحتوهلم التدرجيي إىل مستهلكني
خضر ومن مزايا هذا التوجه اإلسرتاتيجي هو أن اهليئات الرمسية والغري الرمسية ترويج للتوجهات البيئية بشكل طبيعي
ومستمر من خالل أجهزة اإلعالم املختلفة

()5

Richard Sandor, Nathan Clark, Murali Kanakasabai, Rafael Marques, op.cit, p 8.

()1

( )2أمحد ابراهيم غنيم وسعاد فهد احلوال ،مرجع سبق ذكره ،ص .51
( )3نفس املرجع ،ص .53
()4

Birasnav, Transformational leadership and human capital benefits: the role of knowledge management,
Leadership & Organization Development Journal. 2011, 32 (2). P 116.

( )5أمحد ابراهيم غنيم وسعاد فهد احلوال ،مرجع سبق ذكره ،ص .70
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الفرع الرابع  :العالقة بين التنافسية والتصنيع األخضر وإدارة المعرفة
يف إقتصاد املعرفة ،امليزة التنافسية املستدامة تستند عادة على األصول غري امللموسة أو رأس املال الفكري وكما
ميكن أن تتحقق ضمن مناذج أعمال املسؤولة أخالقيا وإجتماعيا ،فاملعرفة اليوم تعترب املصدر الرئيسي ألفضلية البيئة
املستدامة ،بعدما أصبحت كعنصر أساسي لإلنتاج ،ويف مرحلة تتسم بالصناعات املستخدمة للمقدرة العقلية ،أصبح
التمييز بني العمالة ورأس املال غري واضح ،فاملهارات واملعرفة ورأس املال البشري ،ميكن خلقها من خالل الرساميل
نفسها اليت ختلق رأس املال

العيين)1( .

بشكل عام ،فإن التغيريات التقنية والبشرية ترتبط فيما بينها ارتباطا قوي جدا ،وعليه فتخضري املؤسسات الصناعية ال
ميكن أن يتحقق بدون مشاركة املوظفني ،اليت ال تقتصر على املسائل البيئية ،وترتبط هذه املشاركة ارتباطا وثيقا
مبمارسات إدارة املعرفة.
وبالتايل ما يشجع ختضري املؤسسات على تطوير مهارات وقدرات حمددة ميكن أيضا حيسن من امليزة التنافسية
للمؤسسة صناعية ،يف دراسة حالة املؤسسات الصناعية من طرف  Boiralتبني أن هذه املهارات تعتمد إىل حد كبري
على املعرفة الضمنية للموظفني ،اليت مت انشاءها ،وحتويلها ،واإلحتفاظ هبا مما جعلها تقديرية إىل حد كبري.
ميكن للموظفني إستخدام هذه املعرفة ،مما أدى على وجه اخلصوص من اتصال وثيق بني العمليات الصناعية
وعمليات مصدر املواد امللوثة ،من أجل حتديد مصادر التلوث والتحرك بسرعة يف حاالت الطوارئ ،أو اقرتاح احللول
الوقائية)2( .

إنطالقا مما سبق ميكن تصنيف النهج املتعلقة بالقضايا البيئية إىل ثالث فئات  -هنج املفاهيم ،حيث
تستخدم املنظمات تدابري محاية البيئة وتفكر يف املنتجات القابلة للتحلل البيولوجي ،وهنج االمتثال ،حيث تلتزم
املنظمات باألنظمة البيئية ،وتفكر أيضا يف املستقبل باتباع التحسني املستمر ،وأخريا هنج نظام القضايا البيئية من
خالل تنفيذ التصنيع

األخضر كنظام)3( .

( )1ألرب داغر ،قربص عاطف ،اإلقتصاد الجديد ،املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة ،البعد اإلقتصادي ،اجلزء الرابع ،الدار العربية للعلوم،
بريوت ،لبنان ،2008 ،ص.314
Jennifer L. Robertson Julian Barling, op.cit, p 18.

()2

Jürgen Hesselbach and Christoph Herrmann, op.cit, p 371.

()3
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املبحث الثالث  :مدخل إلى استراتيجيات التصنيع ألاخضر
يعد موضوع التصنيع األخضر واحدا من أكثر املواضيع حداثة يف حقل إدارة األعمال وبتحديد اإلدارة
الصناعية ،ولكنه أقل تناوال يف األدبيات املختصة يف العلوم اإلدارية ،لذلك أصبحت أغلب املؤسسات العامة واخلاصة
حباجة إىل تبين هذا املفهوم كوهنا حيقق و/أو يدعم امليزة التنافسية ،وأيضا يساعدها يف تبين استرتاتيجية تصنيع نظيفة
وتقدمي سلع ومنتجات خالية من عوامل التلوث البيئي ،وقبل التطرق إىل اسرتاتيجيات التصنيع األخضر ،البد أن
نعرج أوال على مفهوم االسرتاتيجية ومستويتها ،مث منر إىل خمتلف اسرتاتيجيات التصنيع األخضر بذكر أمها ،مع التطرق
بشكل أكثر تفصيل إلسرتاتيجية إعادة التدوير والتخفيض وإعادة اإلستعمال ،واليت إتفق عليها أغلب الباحثني.
المطلب األول  :مفهوم اإلستراتيجية ومستوياتها
إن اإلمساك بالنجاح يستلزم من املؤسسات الصناعية تعلم إتقان مهارة وخربة التفكري اإلسرتاتيجي ،ألنه
أساس مواجهة التحديات ،وعليه سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل مفهوم اإلسرتاتيجية وخمتلف مستوياهتا .
الفرع األول  :مفهوم اإلستراتيجية
خضع مفهوم اإلسرتاتيجية إىل دراسة العديد من الباحثني ،لكنهم فشلوا من التحقق يف نشوءه التارخيي ،يف
القدمي كانت كلمة ( )strategyتشري إىل)جنرال يقود جيشا( ،وفيما بعد أصبح تعين (فن القائد) أي املهارات النفسية
والسلوكية اليت ميارس اجلنرال بواسطتها دوره ،ويف عهد ( )Periclesسياسي إغريقي عام  450قبل امليالد ،كانت كلمة
اإلسرتاتيجية تشري إىل املهارة يف إستخدام القوة للتغلب على اخلصم .
وإستمر املفهوم ثابتا عرب التاريخ إذ ناقشه كتاب كثر أمثال :

Kant, Mill, Tolstoy, Clansewitz Hegle,

 ،Shakespere, Montesquieu, Liddel, Hartاملفاهيم اليت طورها هؤالء الباحثني إستخدمها العديد من السياسيني
والعسكريني أمثال ،Bismark, Nappleon, Machiaveli, Hitlre, Yamamoto :وأضحت احلاجة ملحة إىل ربط
مفهوم اإلسرتاتيجية باألعمال بعد احلرب العاملية الثانية بسبب التغريات الكبرية يف البيئة ،واإلضطراب التنافسي الذي
يعزى إىل التسارع امللحوظ يف معدل التغري باملؤسسات الصناعية ،ويف تطبيق العلوم والتقنيات اإللكرتونية والرقمية يف
اإلدارة

)1(.

( )1عبد الستار الصياح ،الموائمة اإلستراتيجية وأثرها في تحديد الموقف االستراتيجي لمنظمات األعمال ،جملة كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية اجلامعة،
العدد الثاين والعشرون2009 ،م ،ص .100
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يف الواقع أن مفهوم اإلسرتاتيجية له العديد من التعريفات ،وبطبيعة احلال يتوقف املقصود باإلسرتاتيجية على
التعريف الذي يتم قبوله هلا ،فمن الناحية اللغوية ميكن تعريف اإلسرتاتيجية بأهنا خطة أو سبيل للعمل ،والذي يتعلق
جبانب العمل ميثل أمهية دائمة للمؤسسة الصناعية ككل ،ولكن مثل هذا التعريف ال يقدم تفسري عمليا حيث يطرح
سؤال يصعب اإلجابة عليه وهو ما هي األعمال اليت تشكل أمهية كبرية للمؤسسة

الصناعية؟)1(.

ويعرفها كل من  Johnson and Scholesعلى أهنا " :إجتاه ورؤية املؤسسة على املدى الطويل ،الذي حيقق هلا
ميزة تنافسية ،من خالل إستغالل مواردها ضمن بيئة متغرية لتلبية إحتياجات السوق وحتقيق توقعات أصحاب
املصلحة)2(.

ويعرفها  Ireland and Hoskissonاإلسرتاتيجية هي ":جمموعة من اإللتزامات واإلجراءات املتكاملة واملنسقة اليت
هتدف إىل إستغالل الكفاءات األساسية إلكتساب ميزة

تنافسية")3(.

وعرفها  Allan Afuah and Stephen M. Rossعلى أهنا  ":صياغة رسالة وأهداف املؤسسة ،ووضع خطة
لتنفيذ وحتقيق تلك األهداف اليت تساعدها على حتقيق ميزة تنافسية
يف حني عرفه

J.quinn

دائمة)4(.

على أهنا" :النمط أو اخلطة اليت تتكامل وتندمج فيها األهداف الرئيسية والسياسات

واإلجراءات ومتابعة أنشطتها للتأكد من حتقيق الرتابط التام".
ثالث نقاط مهمة خنرج هبا من هذا التعريف األخري :
 -1إسرتاتيجية تؤثر على حجم ونطاق أنشطة املؤسسة على املدى الطويل ،وعليه ينبغي أن تشري اإلسرتاتيجية
بوضوح إىل األنشطة اليت ينبغي للمؤسسة القيام هبا واليت ال ينبغي القيام هبا ،وهذا سيساعد على حتديد مدى
التكامل الرأسي ونطاق األسواق اليت جيب الدخول إليها؛
 -2استجابة اإلسرتاتيجية للتغريات يف البيئة اخلارجية ،أي إسرتاتيجية تتماشى وتستجيب لألسواق احلالية
واملستقبلية؛

( )1حممد الصرييف ،اإلدارة اإلستراتيجية ،الطبعة األوىل ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،مصر2008 ،م ،ص.17
)2( Dave Chaffey, E-Business and E-Commerce Management, Fourth Edition, Marketing Insights Limited,
London, United Kingdom, 2009, p 259.
)3( Allan Afuah and Stephen M. Ross, Strategic Innovation: New Game Strategies for Competitive Advantage,
First Edition, Routledge, United Kingdom ,2009, p29.
( )4عبد الباري إبراهيم الدرة وزهري نعيم الصباغ ،إدارة الموارد البشرية في القرن  ،21الطبعة األوىل ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن2008 ،م ،ص

.113
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 -3مواءمة أنشطة املؤسسة الصناعية مع املوارد والقدرات اليت متتلكها

)1(.

الفرع الثاني  :مستويات اإلستراتيجية
يعترب تصنيف  Johnson & scholesاملتبع يف خمتلف املؤسسات الصناعية واملتعامل به يف األدبيات اإلسرتاتيجية،
فقد قاما بتقسيم مستويات اإلسرتاتيجية يف املؤسسة إىل ثالث مستويات:
إسرتاتيجية املؤسسة ككل؛ إسرتاتيجية جمال النشاط؛ اإلسرتاتيجيات الوظيفية.
والشكل

()15

يوضح هذه املستويات الثالثة لإلسرتاتيجية
الشكل) :(15مستويات اإلسرتاتيجية
مستوى اإلدارة العليا

)الرئيس التنفيذي ،جملس اإلدارة ،اهليئة املعاونة(
مستوى النشاط )الصناعة(
)مديري األقسام ،واهليئة املعاونة(
المستوى الوظيفي)التشغيلي(
)مديري الوظائف(

قطاع أ

قطاع ب

نشاط وظيفي

نشاط وظيفي

سوق أ
املصدر:

املركز الرئيسي

سوق ب

قطاع ج

نشاط وظيفي

سوق ج

Charles Hill, Gareth Jones, op. cit, p10.

أوال :إستراتيجية المؤسسة ككل
متثل اإلسرتاتيجية الرئيسة على مستوى املؤسسة ككل ،اليت تعىن النطاق العام للمؤسسة ،وهي تسعى إىل حتديد
جمموعة األعمال اليت حتقق القيمة املضافة ملختلف أجزاء (وحدات األعمال) للمؤسسة،كما هتدف إىل اإلستجابة
لتطلعات املالك واألطراف األخرى املشاركني (محلة األسهم ) ،وذلك من خالل حماولة اإلجابة على السؤال التايل :
)4( Richard Lamming et al, Strategic Supply Management: Principles Theories and Practice, First Edition,
Pearson Education Limited, London, United Kingdom, 2008, p 101.
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ما هي جمموعة األعمال اليت جيب أن تدخل فيها املؤسسة أو خترج منها ؟ وكيف سيتم ختصيص املوارد بني خمتلف
وحدات املؤسسة ؟.
ثانيا :إستراتجية وحدات األعمال
هي اإلسرتاتيجية اليت تصمم ملساعدة وحدات األعمال على إحتالل مكانة إسرتاتيجية يف السوق أو الصناعة
اخلاصة هبا ،وهدف هذه اإلسرتاتيجية هو خلق ميزة تنافسية مقارنة باملنافسني يف هذا اجملال وكذا إخرتاق أسواق
جديدة ،وهلذا السبب تسمى إسرتاتيجيات وحدات األعمال بــ :اإلسرتاتيجيات

التنافسية)1(.

ثالثا:اإلستراتيجيات الوظيفية
يطلق عليها أيضا "اإلسرتاتيجيات التنفيذية" ،اليت تعىن كيفية حتديد اإلستجابة الفعالة للتوجهات اإلسرتاتيجية
احملددة على مستوى الكلي ووحدات األعمال ،أي أن هذه اإلسرتاتيجيات خاضعة لإلجتاهات الكربى احملددة يف
مستوى اجملموعة ووحدات األعمال ،يف معظم املؤسسات الصناعية ،جناح إسرتاتيجية األعمال يعتمد إىل حد كبري
على القرارات اليت يتم إختاذها على املستوى

التشغيلي)2(.

الفرع الثالث :أهم استراتيجيات التصنيع ألاخضر:
إن سياسة "اإلنتاج املستدام" أو "نظرية اإلستدامة" تشكل اليوم احلجر األساس يف اسرتاتيجية اإلنتاج واملنتج،
فمن جهة أصبح التطابق مع معايري اإلنتاج املستدام من أولويات العمل اليومي للمنتجني ومن جهة أخرى أصبحت
وضع اسرتاتيجية لصناعة مستدامة من ركائز تفعيل النمو اإلقتصادي ،خاصة يف ظل ما تشهده بيئة اليوم من تغيري
يف التكنولوجيا والطلبات اإلستهالكية ومنافسة عاملية ،واليت تواجه معظم املؤسسات الصناعية األمر الذي أدى إىل
إعادة التفكري يف اإلسرتاتيجيات البيئية املطبقة لضمان

البقاء)3(.

وعليه فقد حدد وقدم العديد من الباحثني والكتاب ،اسرتاتيجيات ومعايري عديدة اليت بإمكان املؤسسات
الصناعية تطبيقها يف عملياهتا اإلنتاجية والصناعية هبدف حتقيق التصنيع األخضر ،وإن كان هناك اختالف الرؤى
لالسرتاتيحيات والذي ساهم يف رسم أوجه متعددة ملفهوم واحد ومل يكن ذلك وليد الصدفه ،ولكن ألمهية التصنيع
األخضر وما يشغله من مواقع جيعله متصدر لكافة األنشطة الصناعية ،ولتناول هذا املصطلح يف العديد من العلوم

()1

CharlesS W. L. Hill and Gareth R. Jones, Essentials of Strategic Management, Second Edition, South-Western,
Cengage Learning Mason, USA, 2009, p7.
)2( Ibid, p 8.
( )3سعد علي العنزي ،مرجع سبق ذكره ،ص .553

122

الفصل الثاني ...............:استراتيجيات التصنيع األخضر ودورها في تعزيز التفوق التنافسي
وتطور وتعدد وتقلص وتوسع مهامه ،إضافة إىل ذلك ،أنه مل تعد الرؤية كما كانت لكثري من األمور ،فمفاهيم البيئة،
اإلستدامة ،املسؤولية اإلجتماعية ،التسويق األخضر ،الكيماء احليوية... ....اخل جعلت من إختالف السرتاتيجيات
التصنيع األخضر أمرا طبيعيا وإختلفو يف تسميتها كما يبينها اجلدول ( )9املوايل:
الجدول ( : )9أهم استراتيجيات التصنيع األخضر
الترقيم

الباحث

السنة

Dornfeld

2010

إلاستراتيجيات
 -1إبتكار نظم /منتجات تستخدم مواد أو طاقة اقل؛

1

 -2استبدال املواد األولية الداخلة يف اإلنتاج؛
 -3تقليل املخرجات غري املرغوبة (اإلنتاج األنظف)؛
 - 4حتويل املخرجات إىل مدخالت (التدوير)؛
 -5تغيري تركيبة املالكني واإلنتاج  /نظم خدمة املنتج وسلسلة
التجهيز.

2

jürgen Hesselbach
• Christoph
Herrmann

2011

 -1التقليص وختفيض التكاليف؛
 -2إعادة اإلستخدام؛
 -3إعادة التدوير.
يتبع....
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الفصل الثاني ...............:استراتيجيات التصنيع األخضر ودورها في تعزيز التفوق التنافسي
الترقيم

الباحث

السنة

Gunther Seliger
and Marwan M.K.
Khraisheh and
I.S. Jawahir
2011

3

إلاستراتيجيات
 -1التقليص وختفيض التكاليف؛
 -2إعادة اإلستخدام؛
 -3إعادة التدوير؛
 -4إعادة تصميم؛
 -5االسرتداد؛
 -6إعادة التصنيع.
 -1التقليص وختفيض التكاليف؛

4

Gunther Seliger
)(6Rs
2012

 -2إعادة اإلستخدام؛
 -3إعادة التدوير؛
 -4إعادة تصميم؛
 -5االسرتداد؛
 -6إعادة التصنيع .

DAVID R.
HILLIS
J. BARRY
DUVALL

2012

 -1التقليص وختفيض التكاليف؛
 -2إعادة اإلستخدام؛
 -3إعادة التدوير.

David A. Dornfeld

2013

 -1منع التلوث (إستخدام أقل للمواد او إستخدام مواد ال تضر بالبيئة)؛

5

6

 -2التحكم يف هناية االنبوب (إعادة التدوير)؛
 -3اإلصالح البيئي (إدارة النفايات).
Andrew Y.C. Nee,
Bin Song, and
Soh-Khim Ong

2013

 -1ختفيض النفايات؛
 -2الكفاءة اإلقتصادية والبيئية للموارد ؛
 -3اإلنتاج األنظف؛
( - 6R -4ختفيض ،إعادة إستخدام ،إعادة تدوير ،استعادة ،إعادة
تصميم وإعادة التصنيع).
يتبع....
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الترقيم

الباحث

السنة
 -1التخفيض؛
 -2إعادة اإلستخدام؛
 -3إعادة التدوير؛

7
Weidong Li • Jorn
Mehnen
2013

8

Mrityunjay Singh
Tatsuki Ohji
Rajiv Asthana

إلاستراتيجيات

 -4االستعادة؛
 -5إعادة التصميم؛
 -6إعادة التصنيع.
 -1التقليص وختفيض التكاليف؛

2016

2016 I

 -2إعادة اإلستخدام؛
 -3إعادة التدوير.
 -1حتليل التعقيد؛
 -2اإلنتاج اخلايل من اهلدر ؛
 -3التصنيع السريع ؛
 -4إعادة التصنيع ؛
 -5إعادة التدوير .

Ibrahim Garbie

 -1التقليص وختفيض التكاليف؛
2018

9

Buddhika M.
Hapuwatte*, I.S.
Jawahir

10

Kapil Gupta

 -2إعادة اإلستخدام؛
 -3إعادة التدوير؛
 -4إعادة تصميم؛
 -5االسرتداد؛
 -6إعادة التصنيع.

2019

 -1ادارة دورة حياة املنتج؛
 -2إعادة التصنيع؛
 -3إعادة التدوير.

المصدر  :من إعدا الباحث باإلعتماد على المراجع المدرجة في الجدول
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الفصل الثاني ...............:استراتيجيات التصنيع األخضر ودورها في تعزيز التفوق التنافسي
من خالل اجلدول ( )09السابق ،وألمهية التصنع األخضر من حيث أبعاده الثالث اإلجتماعي والبيئي
واإلقتصادي ،فقد تعددت مفاهيم اسرتاتيجيته ،وكان للزاوية اليت ينظر هبا كل باحث للتصنيع األخضر دور يف تعدد
اإلسرتاتيجيات ،فنظرة عامل الكميائي ختتلف عن اإلداري وعن نظرة اإلجتماعي وعن نظرة السياسي ،وبالتايل إنعكس
ذلك على اإلسرتاتيجات املتعلقة بالتصنيع األخضر ،فكان إلختالف وجهات النظر وتعدد الزوايا اليت ينظر هبا كل
متخصص دور مهم يف إتساع وتباين إسرتاتيجيات التصنيع األخضر ،فاملزيج املعريف ،وإن كان خيلق نوعا من
اإلختالف يف بُعد من أبعاده لكنه سيُسهم يف سعة أفق املتلقي واملتحاور والباحث والنتائج ستكون أكثر من فكرة

لفكرة واحدة ،وهي بال شك إن مل تنفع يف وقت معني فإهنا ستسهم يف زيادة ثقافة اإلنسان املتخصص يف هذا
اجلانب ،وبالعودة إىل اجلدول السابق وتدقق فيه جند هناك تشابه اإلسرتاتيجيات يف دالالهتا ومعانيها على رغم من
اإلختالف يف مسمياهتا نوعا ما ،مما يؤشر على عدم خروجها عن نطاق (التقليص وإعادة اإلستعمال ،وإعادة
التدوير) ،ولو عدنا إىل القاموس اإلجنليزي ( )your dictionaryجند أنه يعرف مصطلح ( )Going Greenبأنه
إختاذ قرارات صديقة للبيئة مثل ":التقليل وإعادة اإلستخدام وإعادة التدوير "

()1

فمبالك ربطه بالتصنيع ؟ وعلى حنو

قادنا إىل إعتمادها يف الدراسة احلالية لتحديد دورها يف حتسني األداء االسرتاتيجي والتنافسي ،ونعرض من خالل
اآليت توضيحا لكل منها:
المطلب الثاني  :استراتيجية إعادة التدوير
نظرا لشمولية مفهوم التصنيع األخضر كما رأينا سابقا أدى إىل إمتالكه العديد من التعاريف ،وهكذا فإن
النفايات وإعادة تدويرها هلا تعاريف ومفاهيم كثرية ،وفيما يلي تعريف النفايات وإعادة تدوير .
الفرع األول :تعريف إعادة تدوير النفايات
قبل التطرق إىل تعريف إعادة تدوير النفايات ال بد من تعريف النفايات ،مث نعرج بعد ذلك إىل تعريف إعادة
تدوير .

Your dictionary, (2020), Récupéré sur https://bit.ly/3g3jhfC
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الفصل الثاني ...............:استراتيجيات التصنيع األخضر ودورها في تعزيز التفوق التنافسي
أوال  :تعريف النفايات
هناك تعاريف خمتلفة للنفايات ،حيث ال يوجد تعريف موحد متفق عليه بني الباحثني ،قد تلتقي هذه
التعاريف يف بعض اجلوانب لكنها قد ختتلف يف الكثري منها ،وذلك حبكم أهنا :ما قد يعترب لدى البعض نفايات ،قد
يكون لدى البعض اآلخر قابال لإلستهالك وصاحلا لإلستعمال ،وعليه سنقدم هلا ثالث تعاريف يف جوانب خمتلفة.
 -1التعريف القانوني :عرفها املشرع اجلزائري على أهنا ":كل البقايا الناجتة عن عمليات اإلنتاج أو التحويل أو
اإلستعمال ،وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم املالك أو احلائز بالتخلص منه ،أو قصد التخلص منه،
أو يلزم بالتخلص منه ،أو

بإزالته")1(.

واملالحظ من هذا التعريف أن املشرع اجلزائري جاء تعريفا عاما مل خيصص

وحيدد أنواع النفايات.
 -2التعريف اإلقتصادي :هو كل شيء قيمته اإلقتصادية معدومة أو سلبية بالنسبة ملالكها ،يقصد هبا كل ما ينتج
من إستهالك بواسطة اإلنسان أو احليوان وكافة الكائنات احلية أو املواد اليت تنتج من إستخدامات الصناعات ،ومل
يعد هلا أي أمهية ومن مث يلزم التخلص

منها)2(.

كما عرفت على أهنا" :مواد أو أشياء جيرى التخلص منها أو يعتزم التخلص منها أو مطلوب التخلص منها ،بناءا
على القوانني

الوطنية)3(.

من خالل التمعن يف التعاريف السابقة ،جند أن النفايات مصطلح ميثل خمتلف املخلفات أو بقايا أو املهمالت
اليت مت التخلي عنها ورميها يف القمامة من طرف األعوان اإلقتصاديون.
وبعد التطرق إىل تعريف النفايات سوف نعرج اآلن إىل تعريف إعادة التدوير .
ثانيا  :تعريف إعادة التدويير
البعض يعرف إعادة التدوير على أنه ":إعادة إستخدام املخلفات إلنتاج منتجات أخرى أقل جودة من
املنتجات األصلية كالبالستيك ،الورق ،الزجاج ،املعادن ،املخلفات احليوية ،كما يتم اسرتجاع املواد اخلام من هذه
املخلفات عن طريق املعاجلة" (.)4

( )1املادة  3من القانون  19/01املؤرخ يف  7رمضان  1422املوافق لــ 2001 /12 / 12 :متعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وكيفية ازالتها.

( )2خالد مصطفى فهمي ،الجوا نب القانونية لحماية البيئة في ظل التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية ،دراسة مقارنة ،الطبعة األوىل ،دار الفكر
اجلامعي ،اإلسكندرية ،مصر ،ص .116
( )3املادة  ،3البند  ،8معاهدة بازل.
( )4موسى عبد الناصر ورمحان أمال ،اإلدارة البيئية واليات تفعيلها في المؤسسة الصناعية ،أحباث إقتصادية وإدارية ،العدد الرابع ،كلية العلوم اإلقتصادية
والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة بسكرة ،اجلزائر ،ديسمرب  ،2008ص.93
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الفصل الثاني ...............:استراتيجيات التصنيع األخضر ودورها في تعزيز التفوق التنافسي
نالحظ من خالل هذا التعريف أن صاحبه اليفرق بني إعادة التدوير وإعادة اإلستخدام ،ويضعهما يف خانة
واحدة ،يف حني يوجد هناك فروقات هامة سيتم التطرق إليها الحقا يف اسرتاتيجية إعادة اإلستخدام.
ولقد مت تعريف إعادة التدوير على أنه" :عملية حتويل النفايات إىل مادة قابلة إلعادة اإلستخدام من أجل إضافة
قيمة"( ،)1نالحظ من خالل هذا التعريف أيضا صاحبه اليفرق بني إعادة التدوير وإعادة اإلستخدام ،كما أنه يعتربه
أحد أشكال إستعادة املنتج ،وحيول النفايات إىل مواد مفيدة إلنتاج منتجات جديدة.
ويف نفس السياق التعريف الذي قدم من طرف ( ،)Tsan-Ming Choi and allحيث عرفوه على أنه" :حتويل
منتجات ما بعد اإلستهالك إىل مواد خام ميكن إستخدامها إلنتاج نفس املنتج (إعادة التدوير ذات احللقة املغلقة) أو
املنتجات اليت تتطلب مواد ذات جودة أقل (التدوير

السفلي)" )2(.

كما عرف على أنه  " :إدخال ونقل ومعاجلة املواد السامة والتقليل من املخلفات من ناحية ومن الناحية األخرى
حتسني املعيشة" ،وهناك من يعرفه على أنه ":إعادة املنتج أو املادة اليت أصبحت يف ظرف معني نفايات إىل مواد
مفيدة من خالل جمموعة معاجلات فيزيائية ،كيميائية" ،وبعبارة أخری فإن هذه اإلسرتاتيجية تشري إىل اإلستخدام
املتكرر للمنتجات اليت مت تصنيعها بشكل جزئي أو كلي من مواد معادة ،وينظر إليها بأهنا طريقة إلسرتجاع املواد
النافعة من املخلفات حبيث يتم فصل هذه املواد ومعاجلتها مث إعادة

تصنيعها)3( .

وهناك من أعطى له بعد اسرتاتيجي يف تعريفه حيث يقصد به ":تلك االسرتاتيجية اليت تقوم على إعادة جتميع
وتصنيف وإعداد النفايات والفضالت غري القابلة أو الصاحلة لإلستخدام املباشر من أجل إستخدامها كمدخالت أو
كخامات أساسية إلستخراج منتجات جديدة ذات

جدوى")4(.

مما تقدم نستنج أن إعادة التدوير ما هو إال إعادة تصنيع للنفايات من أجل تقليل التأثري السليب على البيئة
وصحة اإلنسان ،وبالتايل حتويل تلك املواد اليت كانت بدون فوائد إىل مواد ذات فائدة إقتصادية ،أي أهنا تصبح ذات
قيمة مضافة حقيقية لعملية اإلنتاج والصناعة ككل ،لكن إذا نظرنا بتمعن يف مصطلح "إعادة التدوير" له ميزة أنه
حيتوي حقيقة على كلمة "تدوير" أي أن املفهوم حيتفظ بالبعد الفردي اخلالق لكلمة "تدوير" ،بينما يف نفس الوقت

()1

Hao Zhang, A Framework for Integrating Systems Thinking into Sustainable Manufacturing, Doctor of
Philosophy, Oregon State University, USA, 2015 p 42.
()2
Tsan-Ming Choi • T. C. Edwin, Cheng Sustainable Fashion Supply Chain Management from Sourcing to
Retailing, Springer International Publishing, Switzerland, 2015, p7.

( )3حممد فالق ،المسؤولية اإلجتماعية لمنظمات األعمال ،الطبعة األوىل ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،
( )4زينب صاحل األشوح ،دراسة الجدوى اإلقتصادية وتقييم المشروعات ،جمموعة النيل
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عمان ،األردن ،2016 ،ص .120

العربية ،القاهرة ،مصر  ،2016ص.153

الفصل الثاني ...............:استراتيجيات التصنيع األخضر ودورها في تعزيز التفوق التنافسي
من خالل البادئة "إعادة" يؤكد أن العملية اإلبداعية الفردية لديها طابع التغيريات خطوة خبطوة وإدخال حتسينات
عليها وتوليفات جديدة من احللول املوجودة بالفعل يف هذه الطريقة ،فإن املفهوم يذكرنا بأن كل منتج معقد مت حتسينه
حيتضن عددا كبريا من احللول الذكية اليت أسهم هبا مصممون ومصنعون سابقون.
الفرع الثاني  :مراحل ومنافع إعادة التدوير
أوال :مراحل إعادة التدويير
إن إعادة التدوير هي عملية فصل املواد املختلفة من النفايات وإستعمال هذه املواد كمواد خام إلنتاج منتجات
جديدة ،هبذه الطريقة ممكن أن نقلل من كمية النفايات الناجتة ونقلل أيضا من استغالل املوارد الطبيعية ،وعليه إعادة
التدوير تشمل عدة مراحل وهي(:)1
 -فصل املادة من موقع التخلص من النفايات حيث يُفضل الفرز املبكر لتجنب النقل غري الضروري للمنتجات غري

القابلة إلعادة التدوير ؛

() 2

 جتميع وتصنيف املادة ونقلها إىل مصنع مناسب ؛ معاجلة املادة وإنتاج مواد خام منها ؛ إنتاج منتوج جديد من املادة املعاد تدويرها ؛ بيع هذا املنتوج يف األسواق.وتشكل عملية بيع املواد املسرتجعة يف غالب األحوال ،اهلدف األساسي الذي تتبعه أية وحدة جتارية أو
جمموعة من األشخاص كعمل هلا ،وحىت تكون املادة قابلة لإلسرتجاع ،جيب أن تتوفر فيها بعض الشروط ،أمهها(:)3
 أن تكون هلا أبواب التسويق املستمر؛ املسافة بني املصنع ومكان تواجد املادة املسرتجعة (معرفة مقدار تكلفة النقل(؛ جيب أن تكون املعادن أو املواد املسرتجعة قابلة فعال لإلستعمال؛ -أن تكون كمية وقيمة املواد املسرتجعةكافية إلعطاء نتائج إجيابية بعد عملية البيع.

( )1فؤاد بن غضبان ،إدارة النفايات الحضرية الصلبة وطرق معالجتها ،الطبعة الثانية ،عمان ،األردن ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،2015 ،ص ص
.92-87

Tsan-Ming Choi • T. C. Edwin, op.cit, p 6.

( )3فؤاد بن غضبان ،مرجع سبق ذكره ،ص .125
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الفصل الثاني ...............:استراتيجيات التصنيع األخضر ودورها في تعزيز التفوق التنافسي
ثانيا  :فوائد إعادة التدويير
ميكن للمؤسسات الصناعية أن تستفيد من إعادة تدوير املنتجات املستخدمة يف نواح كثرية ،على سبيل املثال،
ميكن للمؤسسات الصناعية استخراج ومجع املواد اخلام النادرة إلعادة التدوير وتقليل اإلستهالك من املواد األولية
لتصنيع وحدات جديدة ( ،)1وعليه إلعادة التدوير منافع متعددة نذكر منها ما يلي(:)2
 اإلستفادة من املواد األولية التالفة ألكثر من مرة ،وهذا مايساهم يف محاية املوارد الطبيعية وتقليل استنزافها،وخباصة املوارد غري املتجددة ؛
 محاية البيئة الطبيعية واجملتمع من التلوث الناجم عن رمي املواد وإتالفها بشكل عشوائي ؛ إجياد مصادر بديلة للمواد األولية بشكل كلي أو جزئي من شأنه أن يساهم يف دعم استقاللية املؤسسة إجتاهاملوردين ؛
 حصول املستهلك على عوائد نقدية أو حوافز عينية نظري إعادته للمواد القابلة للتدوير ؛ إدامة وتعزيز العالقة مع الزبائن والوكالء وإعتبار ذلك مبثابة ميزة تنافسية للمؤسسات الصناعية ؛ دعم استقاللية املؤسسة جتاه املوردين وخباصة للمواد الشحيحة واحملدودة التجهيز ؛ -إدخال املخلفات البيولوجية يف دورة اإلنتاج الطبيعي.

()3

لقد تغريت الصناعة بشكل كبري ،حيث يستند اآلن التصميم الصناعي على أنظمة احللقة املغلقة يف تقليد
للطبيعة ،حيث نفايات منتج من صناعة واحدة تصبح مادة خامة لصناعة أخرى ،كما تستخدم احلرارة املهدرة من
العمليات الصناعية لتدفئة املنازل ومساحات

جماورة)4( .

فلو أخذنا النفايات اإللكرتونية ،يف حني تشكل خماطر كبرية للبيئة والناس الذي على مقربة من أماكن
التخلص منها ،فإهنا حتتوي أيضا على مواد قيمة اليت ميكن "استخرجاها" إلعادة بيعها وإستخدامها يف العملية
اإلنتاجية مستقبال ،وتشمل هذه املواد على كل من  :احلديد واأللومنيوم والنحاس والذهب والفضة والبالتني
والبالديوم ،اإلنديوم ،الفاليوم ،و بعض املعادن األرضية

النادرة)5( .

Christina W.Y. Wong and Kee-hung Lai Y.H. Venus Lun and T.C.E. Cheng, op.cit, p64.

()1

( )2البكري ثامر ياسر ،استراتيجيات التسويق األخضر ،تطبيقات ،حاالت دراسية ،دراسات سابقة ،الطبعة األوىل ،دار إثراء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،2012 ،
ص ص .166-162
()3

Shireman W, "A Measurement Guide to Productivity: 50 Powerful Tools to Grow your Triple Bottom
Line", Asian Productivity Organization, Tokyo. 2003 ,p190.
()4
Robert Costanza and Ida Kubiszewski, op.cit, p 39.
()5
Paul Robbins, John Hintz and Sarah A. Moore, Environment and Society A Critical Introduction, Second
Edition, John Wiley & Sons, Oxford, UK, 2014, p 308.
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كما يوفر التدوير كال من املورد والطاقة ومينع التلوث وهناك الكثري من املخلفات املتنوعة اليت ميكن تدويرها ومن
املخلفات الشائع تدويرها :العلب والزجاج والورق واألوعية البالستيكية واإلطارات املطاطية القدمية ،فالعلب ميكن
صهرها وإستخدامها يف تصنيع علب جديدة ،والزجاج ميكن سحقه وتصنيع أوعية جديدة منه أو إستخدامه يف مواد
البناء ،والورق ميكن معاجلته إىل منتجات ورقية خمتلفة ،وميكن صهر البالستيك وإعادة تشكيله إىل سياج أو ألواح أو
مناضد أو سجاد ،أما اإلطارات القدمية فيمكن حرقها إلنتاج الطاقة أو تقطيعها وإضافتها إىل اإلسفلت أو صهرها
وقولبتها إىل منتجات ،مثل :احلصائر األرضية ومعدات

امللعب)1(.

هنالك العديد من األمثلة اليت تظهر الفوائد البيئية واإلقتصادية اجلوهرية إلعادة تدويري النفايات ،ومن تلك
الفوائد ما يلي(:)2
 -1يف عام 2000م أسهم تدوير النفايات الصلبة باحلد من إنبعاثات الكربون بنحو  32.9مليون طن مرتي ،مما
أسهم يف خفض تلوث اهلواء والتقليل من اإلحرتار العاملي

؛

 -2إعادة تدوير طن واحد من الورق حيافظ على  17شجرة و 7000جالون ماء و 380جالون زيت وثالث ياردات
مكعبة يف مكب النفايات و()4000كيلو وات من الطاقة ،ويعادل هذا حنو  64باملائة من وفر الطاقة و 58باملائة
وفرة مياه مع ختفيض تلوث اهلواء بنحو  20رطال ،مع العلم بأن األمركيني وحدهم يستخدمون ما يقارب  67مليون
طن من الورق يف السنة ،فكم شجرة يا ترى سنحافظ عليها؟ لو أفلحنا يف تدوير نصف هذه الكمية

؛

 -3تدوير علبة زجاجية واحدة يوفر طاقة كافية إلشعال مصباح  100وات لفرتة  4ساعات ،أما تدوير طن من هذه
العلب فإنه يوفر  9جوالني من الزيت ،وتدوير األملنيوم خيفض الطاقة املستخدمة يف صناعة األملنيوم بنسبة  95باملائة
وحيد من تلوث اهلواء بنسبة  95باملائة ،كما أن تدوير البالسيتيك حيد بشكل كبري من تلوث اهلواء ويوفر كميات
كبرية من الوقود

.

كما لوحظ املخلفات الناجتة عن صناعة السيارات متوسطة احلجم اليت تقدر بـ  0.82إىل  1.5طن ،فاملخلفات
الناجتة عن صناعة السيارات للموديالت احلديثة يف مصانع السيارات يف أملانيا واليت تقدر ب ــ 465 :كلغ واليت يعاد
منها حوايل 390كلغ للتصنيع من

جديد()3

( )1أكرم علي حافظ ،مرجع سبق ذكره ،ص .131

( )2عبداهلل بن عبدالرمحن الربيدي ،التنمية المستدامة :مدخل تكاملي لمفاهيم اإلستدامة وتطبيقاتها مع التركيز على العالم العربي ،الطبعة األوىل ،شركة
العبيكان للنشر ،الرياض ،السعودية ،2015 ،ص.134
()3

Christina Merl AND Bachar Ibrahim and Paul H. Brunner, Terminology of the New Science "Metabolism of
the Anthroposphere", Englisch-Arabisch, Technische Universität Wien, Institut für Wassergüte und
Abfallwirtschaft, Wien, im Juli 2002, p115 .
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وقد قدرت صناعة التدوير يف أمريكا بنحو  236مليار دوالر سنويا وتوظف أكثر من مليون شخص ويعمل يف هذه
الصناعة أكثر من  56ألف

مؤسسة)1( .

من خالل ما سبق ميكن أن نقول أن اسرتاتيجية إعادة التدوير هلا جمموعة من املزايا ،فعملية التدوير حتدث
تغيري جذري ،حيث تساعد يف تقليل كميات النفايات وحتويلها إىل منتجات جديدة تسخدم مرة أخرى ،وأيضا
تساعد يف التقليل من إستخدامات الطاقة واملواد اخلام ،وتقلل بشكل كبري من تلوث البيئة ،ومن النفايات اليت ميكن
إعادة تدويرها ،مثل :العلب واإلطارات بكافة أنواعها ،وغريها من النفايات األخرى ،كما وأن عمليات إعادة التدوير
تساهم يف ختفيف قطع األشجار ،حيث خلقت عمليات إعادة التدوير فرص عمل لألفراد ،ومواجهة البطالة
وحماربتها.
الفرع الثالث :ضوابط في عملية التدوير وإعادة تشكيل مفهوم المنتج
تكون تلك النفايات ،غالبا ما تكون
إلعادة التدوير أنواع عديدة ،وختتلف بشكل أساسي تبعا للمواد اليت ّ
املواد اليت تستخدم يف إعادة التدوير إما بسيطة ،أو سهلة التفكك يف حالة كانت مركبات معقدة ،فبعد فرز النفايات
وتنظيفها وتقطيعها وصهرها وإعادة تشكيلها ملنتجات جديدة قابلة لإلستخدام ،إال أنه عملية تدوير املخلفات
واملنتجات عموما ،باتت جدواها حمل شك من طرف الباحثيني لذلك فهناك جمموعة من الضوابط ينبغي معرفتها
والتقيد هبا.
أوال :ضوابط في عملية التدوير
قامت املنظمات الدولية العاملة يف جمال الصحة والبيئة على وضع معايري وقيود للتعامل مع النفايات الصلبة
وجلميع مراحلها حيث قيدت عملية نقلل النفايات من خالل إتفاقية بازل ،ووضعت الكثري من التصنيفات للنفايات
الناجتة وعملت الكثري من الدول األوروبية على إنشاء أنظمة فصل النفايات منذ املرحلة األوىل إلنتاجها ،وهناك
ضوابط قادرة على وصف وتقدير الوضع جلميع املراحل اخلاصة بإدارة النفايات ومن أهم هذه الضوابط(:)2
 -1توفر إحصاءات حول هذا احلقل اهلام؛
 -2توفر معايري دولية أو حملية يتم من خالهلا تقيم الوضع من خالل اإلحصائيات؛

()1

United States Environmental Protection Agency, “U.S. recycling economic information (REI) study” (January
2002) (see http://www.epa.gov/osw/conserve/rrr/rmd/rei-rw/index.htm).

( )2خلف حسني علي الدليمي ،تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية ،الطبعة األوىل ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2009 ،ص ص
.375 -374
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 -3توفر قانون حيدد العالقة بني الضوابط ويوفر احلماية وردع املخالفني له؛
 -4توفر جهات منفذة للقانون بناءا على املعايري الدولية أو احمللية ؛
 -5توفر جهات خمططة تضمن تطوير الضوابط حسب مستجدات املوضوع.
باإلضافة إىل ماسبق ذكره جيب أن يكون هناك نوع من احلافز للعمالء ،وجيب أن يكون مناسبا للعمالء
لنقل املواد القابلة إلعادة التدوير إىل نقاط التجميع ،فقد يكون العمالء متحمسني إلستخدام نقاط التجميع بسبب
الوعي البيئي ،وفرض حظر على التخلص من النفايات يف مكبات النفايات احمللية ،واملزايا

املالية)1(.

ثانيا :إعادة تشكيل مفهوم المنتج كآلية هامة في استراتيجية إعادة التدوير
يتمثل هذا اإلجتاه يف مواكبة تكنولوجيا اإلنتاج ملفهوم اإللتزام البيئي ،حبيث يعتمد اإلنتاج بشكل كبري على
مواد خام غري ضارة بالبيئة وإستهالك احلد األدىن منها ،فضال عن ضرورة تدوير املنتجات نفسها بعد إنتهاء
املستهلك من إستخدامها وخاصة املعمرة منها ،لتعود إىل مصنعها بالنهاية حيث ميكن تفكيكها وإعادهتا إىل الصناعة
مرة أخرى ضمن حلقة مغلقة ،أما التغليف فيعتمد على مواد خام صديقة للبيئة وقابلة للتدوير

)2( .

Tsan-Ming Choi • T. C. Edwin Cheng, op.cit, p6.

()2

( )1إياد عبد الفتاح نسور وعبد الرمحن بن عبد اهلل الصغري ،قضايا وتطبيقات تسويقية معاصرة ،الطبعة األوىل ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
 ،2014ص .148
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المطلب الثالث :استراتيجية التخفيض
لقد أصبح من الضروري أن تبحث املؤسسات الصناعية عن حلول جديدة ألجل التغيري يف أدائها التقليدي
الذي شهد إنتاج الكثري من املخلفات الضارة وغري الصحية وامللوثة للبيئة وتعمل على السعي ألن تكون قابلة
للتجديد وذات أداء عايل وصديقة للبيئة مبا حيد من التلوث ويسهم يف محاية البيئة ،وهذا مارأيناه يف سابقا يف
اسرتاتيجة إعادة التدوير أما يف هذا املطلب سيتم التطرق إىل اسرتاتيجية التخفيض ،تسعى إىل حتقيق األهدف اآلنفة
الذكر وبأساليب عديدة ،كما يوضحه الشكل ( )16املوايل :
الشكل ( :)16مختلف استراتيجيات التصنيع األخضر
استراتيجيات التصنيع األخضر
إعادة اإلستخدام
إعادة اإلستخدام
في نفس المؤسسة

إعادة اإلستخدام
في مكان اخر

التقليل من المصدر
أساليب تشغيل
أفضل

تغيير في

تغيير في نوعية

التقنيات

المواد المستخدمة

المصدر  :هنادي رشدي سلطان ،البعد اإلقتصادي للسياسة اإلعالمية ،املكتب العريب للمعارف للنشر والتوزيع ،القاهرة،

يوضح الشكل رقم ( )16أنه ميكن التقليل من النفايات ،بإتباع أحد االسرتاتيجيات التالية :إعادة اإلستخدام
وذلك إما عن طريق إعادة إستخدام املنتوج يف نفس املؤسسة أو خارج املؤسسة ،يف حني أن االسرتاتيجية الثانية
تتمثل يف اسرتاتيجية التخفيض يف إستخدام املوارد ،إما بأساليب تشغيل أفضل أو عن طريق التغيري يف التقنيات أو
أو التغري يف نوعية املواد املستخدمة.
الفرع األول  :تعريف استراتيجية التخفيض
ال يوجد اتفاق بني الباحثني حول حتديد مفهوم واحد او تسمية واحدة السرتاتيجية التخفيض بسبب تعدد
اإلسهامات اليت تفرزها التجارب امليدانية بغية تأصيله ضمن إطار مفهوم متكامل كما يعود عدم االتفاق اىل املفاهيم
املرادفة للمفهوم وتعدد وجهات نظرهم عند طرح هذا املفهوم ،مثله مثل باقي املفاهيم اليت اليت مت الطرق إليها من
قبل ،فلقد اطلقت عليه عدة تسميات مثل :اسرتتيجية التقليص ،اسرتاتيجية صفر نفايات ،التخفيض من املصدر
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....وقد إرتأى الباحث إعتماد إستخدام مفهوم "اسرتاتيجية التخفيض" لشموليته يف ضوء ما ورد يف أغلب األدبيات
املتعلقة باملوضوع ،وسنسرد أهم التعريفات اليت أقرتنت به ،فإسرتاتيجية التخفيض قد تعين" :العمل على اإلقالل من
املواد اخلام والطاقة املستخدمة يف الصناعة ،وطرح أقل ما ميكن من النفايات خارج العملية التطبيقية ،وهذه
اإلسرتاتيجية متثل الطريق األفضل إلدارة النفايات والوسيلة املثلى بإجتاه محاية البيئة ،وقد يطلق عليها أحيانا تقليص
املصدر أي تقليص إستهالك املواد

األولية")1( .

وهي  :احلد من كمية املواد اليت تدخل جمرى النفايات من مصدر ما عن طريق إعادة تصميم املنتجات أو تغيري يف
أمناط اإلنتاج واإلستهالك (على سبيل املثال ،وذلك بإستخدام عبوات املشروبات

بإرجاعها)()2

وهي كذلك  ":التخفيض واملقصود هنا هو تقليل املواد اخلام املستخدمة ،وبالتايل تقليل النفايات ويتم ذلك إما
بإستخدام مواد خام أقل أو بإستخدام مواد خام تنتج خملفات أقل أو عن طريق احلد من املواد املستخدمة يف عمليات
التعبئة والتغليف ،مثل البالستيك ،الورق واملعادن .

() 3

كما أن اسرتاتيجية التخفيض مرتبطة بتقليل املواد اخلام املستخدمة ،وبالتايل تقليل املخلفات ،ويتم ذلك (: )4
 إما بإستخدام مواد خام أقل؛ أو بإستخدام مواد خام تنتج خملفات أقل؛ أو عن طريق احلد من املواد املستخدمة يف عمليات التعبئة والتغليف ،مثل :البالستيك والورق واملعادن ،وهذايستدعي وعيا بيئيا من كل من املستثمر واملنتج؛ فمثال يف الواليات املتحدة األمريكية إلتزم الكثري من منتجي الصابون
السائل برتكيزه ،حىت يتم تعبئته يف عبوات أصغر ،أو إنتاج معجون أسنان بدون عبوته الكرتونية اخلارجية.
ومن خالل التعاريف السابقة ميكن أن خنلص إىل أن اسرتاتيجية التخفيض هي عبارة عن جمموعة من
العمليات واملمارسات واألساليب تنتهجها املؤسسة الصناعية بغرض تقليل كمية النفايات كما مت االستناج ميزينت
جيب أن تتويف يف هذه االسرتاتيجية ،أوال :تقليل يف هدر املوارد إىل أقصى درجة ممكنة باإلضافة إىل السعي تقدمي
منتوجات بصفر نفايات.

( )1حممد فالق ،مرجع سبق ذكره ،ص

.120

( )3أمحد جالل ،مرجع سبق ذكره ،ص
( )4نفس املرجع ،ص .82

.81

J. Paulo Davim, op.cit, p 76.
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الفرع الثاني :أشكال استراتيجية التخفيض
تتخذ اسرتاتيجية التخفيض العديد من املفاهيم واملصطلحات ،كما رأينها سابقا ،يصاحبها تنوع يف أساليب
وطرق ختفيض املوارد والتكاليف والتلوث وإستخدام السلع والطرقات ،لعل أمها يكمن فيما يلي :
أوال :إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها:
تعترب الكميات الكبرية من النفايات الناجتة ،أمر مقلقا للمهتمني بشؤون البيئة وللتخلص من هذه الكميات
البد من حرقها أو دفنها ويف احلالتني تكون األثار البيئية لعملية احلرق أو الدفن ضارة جدا ،وإن إدراك مفهوم
التلوث والنفايات ينشأ من عدم الكفاءة يف العمليات اإلنتاجية ،واملهم هنا ليس ما تفعله بالنفايات بل كيف تنتج
اشياء بدون نفايات؟
ويطلق عليها أحيانا تقليص املصدر )  (Source Reductionواليت تعرب عن عملية التقنني أو الرتكيز يف
اإلستخدام بدال من التبذير يف املواد األولية ،أي ختفيض الكميات اليت يتم شراؤها ألغراض

اإلستخدام)1( .

وهلذا فإن املسؤولية الكبيرية تقع على املؤسسات الصناعية ،فيجب عليها أن تركز على ضرورة رفع الكفاءة
للعملياهتا اإلنتاجية ،وتقدمي منتجات عالية اجلودة بدون نفايات ،بدال من البحث يف كيفية التخلص من تلك
املنتجات املعيبة أو الفضالت املرتتبة

عنها)2(.

وعليه لقد تغري املفهوم التقليدي يف التعامل مع النفايات وبقايا الصناعة يف ظل فلسفة التصنيع األخضر،
حيث أصبح الرتكيز على تصميم وإنتاج سلع بدون نفايات أو أن تكون يف حدها األدىن ،بدال من البحث عن آلية
للتخلص منها ،وذلك من خالل رفع كفاءة العمليات اإلنتاجية ،وبالتايل فإن املهم هو ليس ما جيب أن نفعله
بالنفايات ،بل كيف ننتج سلعة بدون

نفايات)3( .

فتوليد صفر نفايات دون أي إنبعاثات يف البيئة هو عملية مثالية من وجهة النظر البيئية أما من الناحية
التكنولوجية ليس ممكنا بعد الوصول اىل هذه

املمارسة)4( .

( )1البكري ثامر ياسر ،مرجع سبق ذكره ،ص .157

( )2عالء فرحان طالب،

إدارة التسويق مدخل فكري معاصر ،الطبعة العربية ،دار األيام للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2014 ،ص .371

( )3إياد عبد الفتاح نسور وعبد الرمحن بن عبد اهلل الصغري،

مرجع سبق ذكره ،ص .148
J. Paulo Davim, op.cit, p 12.
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ومن أمثلة على ذلك ما

يلي)1( :

 تقليل من تبذير املياه عند كل إستخدام ،بغلق احلنفية أثناء غسل األسنان مثال ؛ تقليل من إستخدام الوقود االحفوري وإنبعاثات الغازات الدفيئة ،املشي أو ركوب الدراجة مثال ؛ تقليل من إستخدام الكهرباء وتوفري الطاقة خاصة يف أوقات الذروة ،إيقاف تشغيل األجهزة الكهربائية أو فصلهاعند عدم اإلستخدام ؛
 -اإلستفادة من احلرارة الزائدة املوجودة يف غازات األفران يف جتفيف املواد اخلام وأحيانا يف توليد البخار

والكهرباء؛()2

 تقليل النفايات وإنتاج منتج قابل لإلستخدام فيما بعد ؛ تقليل من إستخدام الطاقة ،بالتحول حنو املصابيح واملنتجات الكهربائية موفرة لطاقة ؛ تقليل من إستخدام الورق ،نسخ على الوجهني ،املراسلة إلكرتونيا ،دفع الفواتري عرب األنرتنت ؛ تقليل املخلفات ،شراء كميات كبرية أو شراء منتجات بأقل قدر من التعبئة والتغليف.ثانيا  :اإلبتكار على مستوى العمليات الصناعية عن طريق مبادرات بيئية
من الواضح أن التكنولوجيا البيئية يف كثري من األحيان من املفيد أن تكون جنبا إىل جنب مع غريها من
األدوات األخرى للعثور على احلل األكثر فعالية وذو تكلفة معتدلة ،على الرغم من أن هناك العديد من احلاالت
حيث تكون التكنولوجيا البيئية هي الطريق الوحيد للوصول إىل اهلدف ،وهذا هو احلال بصفة خاصة بالنسبة
ملشاكل التلوث

الصناعي)3( .

وعليه فإن اإلبتكار األخضر على مستوى العمليات الصناعية يهدف إىل صناعة سلع وخدمات بإستهالك
أقل ما ميكن من املوارد وبرفع الفعالية البيئية ملختلف أساليب اإلنتاج وخاصة ختفيض إنتاج النفايات باإلضافة إىل
التقليل من إستخدام

الطاقة)4( .

( )1هبة البسيوين وفتحي البحريي ،التنمية الخضراء-كن صديقا للبيئة من أجل بيئة مستدامة ،-جملة بيئة املدن ،العدد  ،26ديب  -دولة االمارات العربية
املتحد ،ماي  ،2020ص .27
( )2عايد راضي خنفر ،التلوث البيئي ،الطبعة العربية ،دار يازوري للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2010 ،ص .173
()3

Sven E. Jørgensen João and Carlos Marques and Søren Nors Nielsen, op.cit, p 235.
Kelwitz.J and Hansen.E.G, Sustainability-oriented innovation of SMEs: a systematic review, Journal of
cleaner production, REDD , 2014 http://nbs.net/connaissances, 10/12/2020.
()4
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الفرع الثالث  :أهمية األخذ بإستراتيجية التخفيض
إن زيادة معدالت الضياع واإلهدار يف املواد واخلامات والطاقة ومواد التعبئة والتغليف ومستلزمات التشغيل
األخرى مثل  :املياه الصناعية ،ومواد التشحيم وقطع الغيار يؤدي إىل تزايد معدالت التلوث البيئي ،وذلك بإعتبار أن
مصدر تلوث اهلواء هو اإلنبعاثات الصادرة من هذه اخلامات واليت يكون طريقها اجملاري املائية والصرف الصناعي،
كما أن إستخدام حجم أكرب من املواد واخلامات والطاقة يؤدي إىل تزايد حجم إنبعاثات تلوث اهلواء واملياه ،وحيدث
العكس يف حالة ختفيض الكمية املستهلكة يف تصنيع وحدات املنتجات واخلدمات ،حيث تنخفض اإلنبعاثات
اهلوائية اليت تلوث اهلواء ،كما تنخفض اإلنبعاثات املائية اليت تلوث املياه ،ويرتتب على ذلك ما يلي(: )1
 حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛ زيادة إيرادات املؤسسات نتيجة حتويل اهلالك يف اخلامات والوقود واملستلزمات األخرى إىل منتجات تامة الصنعتزيد من إيرادات ومن أرباح هذه املؤسسات؛
 إخنفاض حجم األضرار اليت تنتج عن إنبعاثات اهلواء واملياه؛ إخنفاض تكلفة عالج األفراد املصابني باألمراض الناجتة عن أضرار عناصر تلوث البيئة.إنطالقا مما سبق نستنتج أن تقريبا أمهية اسرتاتيجية التخفيض هي نفسها السرتاتيجية اعادة التدوير من
خالل التخفي ض يف النفايات واستخدام املوارد الطبيعية بشكل كفؤ ،وختفيض يف االبنبعاثات ،وختفيض يف
التكاليف ،.....أي اسرتاتيجية التخفيض ترفع من تنافسية املؤسسات الصناعية عرب حتسني األداء وتقليل اآلثار
البيئية.

( )1عبد السالم مصطفى عبد السالم ،البيئة ومشكالتها والتربية البيئية والتنمية المستدامة ،الطبعة األوىل ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،مصر ،2011 ،ص

.348
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الفرع الرابع :الكفاءة البيئية كأحد أهم اآلليات إلاستراتيجية التخفيض
قبل أن نبني أمهية الكفاءة البيئية كأحد أهم اآلليات لتدعيم اسرتاتيجية التخفيض جيب أن نعرج أوال على
مفهوم الكفاءة مث الكفاءة البيئية .
يتميز مصطلح الكفاءة شأنه شأن أغلب مصطلحات العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بعدم اتفاق الكتاب
والباحثني حول تعريفه ،ومن مث فال غرابة إن وقفنا على حالة تقاطع بني هذا املصطلح وبعض املصطلحات األخرى
املستخدمة يف العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري مثل :اإلنتاجية املردودية ،األمثلة...اخل ،ولعل أهم
اإلسهامات يف جمال تعريف الكفاءة هي:
قد عرف ( )Wellber et Ruekertszالكفاءة هي" :قدرة مردودية املؤسسة" ،مبعىن أن الكفاءة هي مقياس للمردودية
املؤسسة ،أي أهنا تتعلق باملخرجات مقارنة باملدخالت ،وهو ما يقرتب من معىن اإلنتاجية.
أما ( )Vincent plauchetعرفها على أهنا  ":القدرة للقيام بالعمل املطلوب بقليل من اإلمكانيات ،والنشاط الكفء
هو النشاط األقل تكلفة" ،نستنتج من هذا التعريف أن الكفاءة ترتبط بتحقيق ما هو مطلوب بشرط تدنية التكاليف
(أي استعمال مدخالت أقل) ،كما تعرف الكفاءة على أهنا" :اإلستخدام األمثل للموارد املؤسساتية بأقل تكلفة
ممكنة دون حصول أي هدر يذكر" "( )1ويتضح من هذا التعريف أن الكفاءة صفة مرتبطة كيفية إستعمال املؤسسة
الصناعية ملدخالهتا من املوارد املادية والبشرية واملعرفية مقارنة مبخرجاهتا ،حيث ينبغي أن يكون هناك استغالل
عقالين ورشيد ،أي القيام بعملية مقارنة األهداف بالوسائل املستخدمة للوصول إليها.
والكفاءة مفهوم يقتصر على إستخدام املوارد اإلنتاجية املتاحة للمؤسسة ،أي أنه يرتبط بالدرجة األوىل
بعنصر التكلفة والعالقة بني املدخالت واملخرجات ،ويف هذا سياق عرفها إدوارد دي بونو ":حتديد بدقة ما الذي تريد
فعله مث تستخدم كل املصادر الضرورية للقيام به بشكل

فاعل)2(".

ومن خالل كافة التعريفات السابقة ،ميكننا ميكن استخالص تعريف الكفاءة :بأهنا العملية اخلاصة باملقارنة
بني الوضع احلايل واإلنتاج ،والقدر الذي ميكن زيادته يف اإلنتاج ،وحتقيقه ،وذلك من خالل استخدام نفس املوارد
املتاحة.

( )1حيي عالل حسني ،برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،الطبعة األوىل ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
( )2إدوارد دي بونو ترمجة  :ياسر العييت ،مرجع سبق ذكره ،ص .30
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وجتد االشارة إىل أنه بالرغم من أن الكفاءة والفعالية مفهومني تبادليني يف تكوين وقياس األداء ،إال أهنما
يؤثران يف بعضهما البعض ،حيث أن الفعالية ميكن أن تؤثر يف الكفاءة أو تتأثر هبا وكالمها هلما أثر على األداء
الشامل ،وبذلك من املمكن أن تكون املؤسسة الصناعية كفؤة يف إستخدام املوارد وليست فعالة ،كما ميكن أن
تكون فعالة وليست كفؤة ،ويعرب الشكل رقم ( )17عن هذه الفكرة:
الشكل (: )17العالقة بين الكفاءة والفعالية واألداء

الكفاءة

األداء
الفعالية
Source: Ozcan Y.A, Health Care Benchmarking and Performance Evaluation: An Assessment
Using Data Envelopment Analysis (DEA), Springer Science & Business Media, New York, NY,
2008, p4.

من خالل الشكل ( )17السابق ميكن أن نقول أن الفعالية تعين احلصول على أفضل ما ميكننا احلصول عليه
من اجلهود والطاقة واملصادر املتوفرة لدينا أما الفاعلية تعين أن حتدد بدقة ما الذي تريد فعله مث تستخدم كل املصادر
الضرورية للقيام به بشكل عقالين ورشيد وكلهما يشرتكان يف اهلدف وهو حتسني األداء الشامل .
بعد التطرق إىل مفهوم الكفاءة ،سيتم اآلن املرور إىل التعريف مبفهوم الكفاءة البيئية واليت تعترب أهم آلية إلسرتاتيجية
التخفيض ،فالكفاءة البيئية ذات صلة بالبيئة الطبيعية ،ألن الكفاءة البيئية تلتقط فكرة ختفيض املدخالت من البيئة
الطبيعية مثل :ختفيض الطاقة لكل وحدة إنتاج ،وأبسط مثال على ذلك هو إعادة تصميم مركز البيانات ،حبيث
يكون هذا مركز يستخدم طاقة أقل مع احلفاظ على نفس األداء أو حتقيق أداء أفضل ،وتعرف الكفاءة البيئية بأهنا
"تقدمي السلع واخلدمات اليت تليب احلاجات اإلنسانية وحتسن نوعية حياته بأسعار تنافسية ،مع احلد تدرجييا من األثار
البيئية واإلستهالك املفرط للموارد طوال دورة حياهتا ،إىل مستوى يتماشى على األقل مع قدرة

األرض)1( .

()1

Richard T. Watson, Green Business Process Management ,Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012,
p 20.
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وعرفها ( )Koskelaبــ":دمج األداء اإلقتصادي والبيئي لنظام حمدد ) مؤسسة أو جمموعة مؤسسات أو منظمات غري
هادفة للربح ( )1( .نستنتج من هذا التعريف أن الكفاءة البيئية ما هي إال تطوير لإلقتصاد الوطين مع إحداث حد
أدىن من التأثري البيئي على اإلقتصاد.
يف حني يعرفها جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة

()*( )WBCSD

كاآليت  ":تتحقق الكفاءة البيئية

عندما تتوفر سلع وخدمات ذات أسعار تنافسية تشبع احلاجات اإلنسانية وحتقق جودة احلياة وتقلل يف الوقت ذاته
بدرجة متزايدة من التأثريات البيئية وكثافة املوارد املستخدمة خالل دورة احلياة إىل املستوى الذي يتماشى على األقل
مع طاقة التحمل التقديرية لكوكب

األرض")2(.

وعليه الكفاءة البيئية تعين التحول يف مضمون الكفاءة اإلقتصادية إلستيعاب اإلستدامة :أي خلق حل وسط
يوازن بني القيمة املضافة لناتج الصناعة و الضرر اإلضايف الناجم عن التلوث ،وتتطلب الكفاءة يف املؤسسات
الصناعية أن تتساوى املنفعة اإلجتماعية احلدية مع التكلفة اإلجتماعية احلدية خلفض

التلوث)3( .

وميكن أن نعرب عن الكفاءة البيئية رياضيا هي :حاصل جمموع القيمة املضافة واألثار اخلارجية البيئية
اإلجيابية ملؤسسة األعمال على جمموع أثارها السلبية على البيئية ،اليت تظهر يف املعادلة اليت مت صياغتها استنادا إىل
تعريف الكفاءة البيئية الذي قدمه :)4( Schaltegger

الكفاءة البيئية =

 Σالقيمة املضافة  Σ +األثار اخلارجية االجيابية
 Σاألثار السلبية على البيئة

()1

Koskela, Measuring eco-efficiency in the Finnish forest industry using public data, Journal of
Cleaner Production , July, 2015, p 316.
سريها الرئاسة التنفيذية
(*) World Business Council for Sustainable Developmentتُعرف
اختصارا ب ـ ــ:ـ ) )WBCSDوهي رابطة عاملية تُ ّ
ً

أيضا ب ــ 60 :جملس عمل وطين وإقليمي ومنظمات شريكة تنشط يف حصريا يف جمال األعمال التجارية والتنمية
ألكثر من  200شركة دولية ،يرتبط اجمللس ً
املستدامة.

()2

Wen Li, Efficiency of Manufacturing Processes Energy and Ecological Perspectives, Springer International
Publishing, Switzerland, 2015, p 16
()3

بول .آ .سامويلسون ،ويليام .د نوردهاوس ،ترمجة هشام عبد اله وأسامة الدباغ ،اإلقتصاد ،الطبعة الثانية ،األردن ،2006 ،ص.374 .

()4
Klaus J. Zink, Corporate Sustainability as a Challenge for comprehensive Management, First Edition,
Physica-Verlag Heidelberg, Germany, 2008, p 11.
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وهتدف الكفاءة البيئية إىل كل من(: )1
 إنتاج حد أدىن لكمية النفايات ؛ ختفيض من اإلنبعاثات السامة يف اهلواء والرتبة واملياه ؛ ختفيض إإستهالك الطاقة يف مجيع مراحل دورة حياة املنتج .من خالل ما سبق ميكن أن نستنتج مفهوم للكفاءة البيئية والذي يعين زيادة كفاءة عمليات اإلنتاج مع تقليل
التأثري السليب على البيئة ،وميكن حتقيق هذه احلالة من خالل استخدام موارد طبيعية أقل ،طاقة أقل وكذلك كمية
أقل من املياه ،واي مورد بصفة أقل ،مما يؤدي إىل ختفيض تكلفة اإلنتاج هبامش كبري ،وهذا يعزز امليزة التنافسية
للمؤسسات الصناعية بتبين عمليات اإلنتاج احملسنة أوتقدمي منتجات اجلديدة.
المطلب الثالث :استراتيجية إعادة اإلستخدام
كان الدافع املايل على مر التاريخ أحد الدوافع الرئيسة لعملية إعادة االستخدام ،ميكن أن يؤدي هذا الدافع يف
العامل النامي إىل تطبيق مستويات عالية جدا من عملية إعادة االستخدام ،خاصة يف ظل اخنافض القدرة الشرائية
لألفراد.
الفرع األول  :تعريف استراتيجية إعادة اإلستخدام
إن من اإلجتاهات واملمرسات البيئية هو ما يرتبط بـ ــ :اإلعادة ،حيث أن املنتج الواحد ميكن أن ينتج بطريقة
يعاد فيها إستخدامه املرة تلو املرة مبا حيقق املنفعة ،والغرض هو استخدامه ألطول فرتة زمنية دون أن يكون ذا أثر
سليب على البيئة )2( .واملثال الشائع هو املتعلق بإعادة إستعمال األلبسة ،اليت حتتاج إىل فرز إنتقائي مث تغسل وتوجه
إلعادة اإلستعمال دون حتويل .

()3

اسرتاتيجية إعادة االستعمال تعين " :إستخدام املنتج مرة ثانية مما يؤدي بالنتيجة إىل ختفيض إستهالك أو إستنفاذ
املواد الغري املتجددة"،

() 4

وهذا يعين مثال إعادة إستخدام البالستيك للمياه املعدنية بعد تعقيمها يؤدي إىل تقليل

J. Paulo Davim, op.cit, p 03.

( )2حممد فالق ،مرجع سبق ذكره،

()1

ص .119

( )4محمد فالق ،مرجع سبق ذكره ،ص .120

Jean Michel Balet, gestion des déchets, Dunod, Paris, France, 2005, p. 45.
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حجم املخلفات؛ ( )1ويف السياق نفسه يشري البكري ،إىل أهنا إعادة إستخدام املنتج مرة أخرى بعد اإلنتهاء من
إستعماله أو أجزاءه وتغري مواصفاته ليكون مادة أولية لذات املنتج أو يدخل جزءا من منتج

آخر)2( .

مرة" )3(.وهو التعريف األكثر وضوح للعامة.
وتعرفه منظمة اإلسكوا" :إستخدام املواد أو املنتجات أكثر من ّ
كما تعين اسرتاتيجة إعادة اإلستخدام :إعادة االستفادة من املخلفات ،مثل :إعادة اإلستعمال إلحدى املواد
عدة مرات لنفس الغرض أو إعادة اإلستفادة من املواد عن طريق إستعماهلا يف أغراض جديدة مثل :إستعمال فضالت
البالستيك يف العزل

)4( .

إعادة اإلستخدام فتعين إسرتجاع الفاقد من مادة معينة إلستخدامه كما هو أو بعد معاجلة يسرية ،وذلك
كإسرتجاع أتربة اإلمسنت املنبعثة من مصانع اإلمسنت

)5(.

إعادة اإلستخدام على مستوى املنتج (مثل "اإلصالح" أو "التجديد") ( ،)6وهذا يعين مثال إعادة إستخدام الزجاجات
البالستيكية للمياه املعدنية مثال بعد تعقيمها ،وإعادة ملء الزجاجات والربطمانات بعد إستخدامها ،هذا األسلوب
يؤدي إىل تقليل حجم املخلفات ،ولكنه يستدعي وعيا بيئيا لدى عامة الناس يف كيفية التخلص من خملفاهتم ،والقيام
بعملية فرز ب سيطة لكل من املخلفات البالستيكية والورقية والزجاجية واملعدنية قبل التخلص منها ،فنجد يف كل من
اليابان والواليات املتحدة األمريكية صناديق قمامة ملونة يف كل منطقة وشارع ،حبيث يتم إلقاء املخلفات الورقية يف
الصناديق اخلضراء ،واملخلفات البالستيكية والزجاجية واملعدنية يف الصناديق الزرقاء ،وخملفات األطعمة أو ما يطلق
عليه املخلفات احليوية يف الصناديق

السوداء)7(.

وعليه تعترب اسرتاتيجية إعادة اإلستخدام ،أحد الروافد اهلامة اليت تساعد على خفض التلوث حيث أن املبدأ يعين
إعادة إستخدام مادة ملوثة للحد من تأثريها على البيئة وزيادة القيمة املضافة للخامات املستخدمة.

( )1امحد جالل ،مرجع سبق ذكره،

() 8

ص .81

( )2نعيم الظاهر وعصام الصفدي ونعيم إبراهيم ،صحة البيئة وسالمتها ،الطبعة األوىل ،دار اليازوري العلمية ،عمان ،األردن 2010 ،ص .87
( )3االسكوا  -الرتمجة الصادرة عن معجم إحصاءات البيئة ،دراسات يف األساليب ،السلسلة ، Fالعدد  ،67األمم املتحدة ،نيويورك.1997 ،

( )4وليد رفيق العياصرة ،التربية البيئية وإستراتيجيات تدريسها ،الطبعة األوىل ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن 2012 ،ص .247
( )5ماجد راغب احللو ،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ،دار اجلامعة اجلديدة ،األزاريطة ،مصر ،2007 ،ص .191

Trevor Zink, Raland Geyer, Circular Economy Rebound, Journal of Industrial Ecology, 21(3),2017 , p 594.
( 7أمحد جالل ،مرجع سبق ذكره ،ص .82

( )8حممود عبد الفتاح رضوان واخرون ،قضايا البيئة في مصر بين الدولة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ،الطبعة األوىل ،جامعة القاهرة،
القاهرة ،مصر ،2003 ،ص .134
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ومن أجل احلد من العقبات اإلنتاجية الرئيسة اليت تواجه عمليات إعادة اإلستخدام ينبغي أخذ النواحي اآلتية يف
اإلعتبار(:)1
 البد من احلد قدر اإلمكان من تنوع وتعدد مدخالت العمليات اإلنتاجية.
 يفرتض قدر املستطاع أن تطور املنتجات حبيث تصبح منتجات مصنوعة من مادة واحدة.
وننوه إىل أن العديد من الكتاب واملفكرين مبختلف إنتماءاهتم العلمية ،اليفرقون بني مصطلحي إعادة
اإلستخدام وإعادة التدوير ،ويتم إستخدامهما بالتبادل ،ولكن يف احلقيقة هناك إختالفات جوهرية مهمة ،وكتوضيح
مضاف ملفهوم اسرتاتيجية إعادة االستخدام ،مت وضع اجلدول ( )10يوضح أوجه اإلختالف الرئيسية من خالل عدد
من املعايري ،اليت على ضوئها ميكن حتديد أوجه اإلختالف والتباين
الجدول ( : )10أوجه التباين بين استراتيجتي إعادة اإلستخدام وإعادة التدوير
عامل المقارنة

إعادة التدوير

إعادة اإلستخدام

إعادة اإلستخدام ،يعين وضع عنصر على نفسه إعادة التدوير هي عملية ،حيث يتم حتويل عنصر
المعنى

شكل
ضرر للبيئة
طاقة
الهدف

أو إستخدام خمتلف ،بعد أن يكون قد استوىف

مستخدم إىل منتج جديد ،لتقليل إهدار املواد اليت

وظيفته األصلية.

ميكن أن تكون مفيدة.
يتم إنشاء منتج جديد ،لذلك يتم تغيري شكل

ال يغري النموذج األصلي للمنتج.

املنتج.

ال يضر بالبيئة بأي شكل من األشكال.

يف بعض األحيان يتسبب يف ضرر للبيئة.
يستهلك كمية قليلة من الطاقة ،لكنه حيفظها

يوفر الطاقة

أيضا.
ً
إلستخدام املواد األساسية يف إنشاء منتجات

إطالة عمر السلعة (املنتج).

خمتلفة.

املصدر :من إعداد الباحث
( )1حممود عبد الفتاح رضوان واخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص .159
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من خالل اجلدول ( )10السابق جند هناك نقاط إختالف بني إعادة التدوير وإعادة اإلستخدام تتمثل فيما يلي :
 اسرتاتيجية إعادة اإلستخدام تتضمن إستخدام املواد أكثر من مرة ،بينما تتضمن إعادة التدوير إعادة إستخداماملواد بعد تغيريها إىل شكل خمتلف ،واسرتاتيجية إعادة التدوير حتول عنصرا إىل مواد خام تُستخدم عادةة ملنتج جديد
متاما ،تستخدم مرة أخرى ،هذا مقياس يستهلك الكثري من الطاقة.
 تشري اسرتاتيجية إعادة اإلستخدام إىل إستخدام املواد ألهنا غري معاجلة ،هذا يقلل من التلوث والنفايات ،مما جيعلهاعملية أكثر إستدامة من اسرتاتيجية اعادة التدويري ،من األمثلة على العناصر املعاد استخدامها  :القناين الزجاجية
املواد العازلة من الصحف أو الزجاجات البالستيكية ،وغالبا ما يتم شراء أي شيء يتم القيام به يدويا مثل  :األثاث
واملالبس.
الفرع الثاني  :أمثلة في إعادة اإلستخدام
تتعدد األمثلة يف املواد واملنتوجات اليت ميكن إعادة استعماهلا أكثر من املرة وعليه سنكتفي باألهم وأكثر انتشارا
بني االعوان اإلقتصاديني ،كما يلي:
 -1إستعمال العبوة بعد إستعمال المنتج :تتعلق هذه اإلسرتاتيجية بتصميم عبوة تصلح لإلستخدام بعد اإلنتهاء
من إستعمال املنتج ،وذلك مثل :وضع بعض أنواع اجلنب يف أكواب زجاجية ميكن إستخدامها يف أغراض أخرى،
وتؤدي هذه االسرتاتيجية إىل تشجيع املشرتي على إعادة وتكرارا الشراء حىت ميكنه احلصول على عدد كاف من هذه
العبوات ،ومن الطبيعي أن يتوقف ذلك على شعور املستهلك بأن املنفعة اليت حيصل عليها من إعادة استعمال هذه
العبوات تفوق املدفوع فيها من

جانبه)1( .

 -2إعادة إستعمال العجاالت المطاطية  :يف الدول املتقدمة مثل :الواليات املتحدة األمريكية ،يتم قطع حوايل
 ٪1.5من اإلطارات املستعملة إىل قطع صغرية ،لتصنيع سلع أخرى ،مثل :نعال األحذية ،ربطات مطاطية لتغليف
العبوات ،احلشوات وتستخدم كفرش أثناء تفجري الصخور يف احملاجر ،هذا النوع من إعادة إستخدام خلردة اإلطارات
ال يزال جمهوال يف أجزاء كثرية من

العامل)2(.

( )1حممود عبد الفتاح رضوان واخرون ،التميز في فن البيع والتسويق ووسائل تحقيقه ،الطبعة األوىل ،اجملموعة العربية للتدريب والنشر ،القاهرة ،مصر،
 ،2012ص .26
J. Paulo Davim, op.cit, p 108.
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 -3إعادة إسـتعمال الميـاه العادمـة :وتستعمل هذه املياه كمياه الصرف الصحي واملياه العادمة للمصانع بعد
معاجلتها كيميائياً وبيولوجياً وميكانيكياً يف أعمال الري وتغذية املياه اجلوفية ،بعد أن يتم تالشي التأثريات السلبية
لتلك املياه علىى البيئة ،وصحة اإلنسان(.)1
وتضم أدبيات اهلندسة املدنية جمموعة متنوعة من فئات إعادة إستخدام للمياه أمهها (:)2
 الري الزراعي هو أكرب إستخدام للمياه املستصلحة يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة ؛ ري احلدائق واملناطق األخرى لألغراض الرتفيهية ؛ إعادة تغذية املياه اجلوفية :هذا النوع من إعادة اإلستخدام له أمهية كبرية ليس فقط لزيادة إمدادات املياه ولكنأيضا لتثبيت طبقات املياه اجلوفية على وجه التحديد لتجنب تسرب املياه املاحلة ؛
ً
 إعادة اإلستخدام حضرية :حتويل املياه غري الصاحلة للشرب إىل املياه تستخدم يف احلماية من احلرائق وتكييف اهلواءوغسل املرحاض.
كما هناك العديد من املنتوجات اليت ميكن إعادة استخدمها خاصة البالستيك والزجاج والورق ،على سبيل
املثال ال احلصر ،استخدمت احلكومة اهلندية بعض من نفاياهتا البالستيكية يف تشييد الطرق )3( .ويف مشال أوروبا
وبالتحديد يف ( )Scalo Fariniمت إعادة إستخدام احلاويات حيث مت تصميم املشروع لستة مباين يكون عرضها
حمددا ويتوافق مع معيار احلاوية الكبرية ،بطريقة واسعة ومثرية لإلهتمام ،ساهم هذه االسرتاتيجية يف تقليل املوارد
املعمارية.

() 4

( )1أمحـد يوسـف الصالـح وطالل أمحد الرزوق ،إدارة الموارد الطبيعية -الجزء النظري ،-الطبعة األوىل ،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ،جامعة
البعث،

محص ،سوريا ،2018 ،ص .68
()2

Georg Meran, The Economics of Water Rules and Institutions, Springer Gewerbestrasse, Switzerland, 2021, p
57.
()3
Laskar, N. and Kumar, U, Plastics and microplastics: a threat to environment, Environ, Technol. Innov. 14,
2019, p14. 100352. Available from: https://doi.org/10.1016/j.eti.2019.100352.
()4
Camilla Lenzi and all, Regeneration of the Built Environment from a Circular Economy Perspective, Springer
Nature, Switzerland, 2020, p 148
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الفرع الثالث  :التكافل الصناعي كأحد أهم اآلليات لتدعيم استراتيجية إعادة اإلستخدام
التكافل الصناعي ،هذا النهج من وحي دورات اخللق والدمار والتدوير اليت حتدث يف الطبيعة ،عن طريق إعادة
النظر يف العمليات الصناعية من البداية حىت النهاية ،نفايات أحد الصناعات ميكن أن تصبح موارد لصناعة أخرى،
وقد وردت عدة تعاريف ومفاهيم للتكافل الصناعي كان البعض منه ،كما يلي( :)1هو عملية يتم بواسطتها حتويل
نفايات منتج صناعي ما إىل مورد إقتصادي ،إلستخدامه يف واحدة أو أكثر من الصناعات األخرى.
يف حني إعتمدت هيئة التنمية املستدامة عام  1996التعريف القاضي بأنه" :نظام صناعي لتبادل املواد والطاقة بصورة
خمطط هلا ،تتطلب تقليل الطاقة واملواد األولية واستعمالتها ،وتقليل النفايات وبناء عالقات إجتماعية ،وإيكولوجية،
وإقتصادية مستدامة".
وعرفته منظمة التعون والتنمية اإلقتصادية على أنه" :عنصر إلبتكار نظام حيوي من أجل حتقيق منو أخضر يف
املستقبل" ،وعرف على أنه :جمموعة من العالقات التكافلية طويلة األجل ،تتضمن التبادالت املادية والطاقة واملياه،
فضال عن تبادل املعرفة ،املوارد البشرية والتقنية ،وتوفري البيئة املالئمة لتحقيق منافع تنافسية.
وقد مت تعرفيه على أنه نظام حياكي النظم البيئية املوجودة يف الطبيعة حيث يستهلك القليل من املواد والطاقة عن
طريق إستخدام خملفات الكائنات األخرى أو منتجاهتا الوسيطة أو طاقتها ،وهو من أهم األدوات الالزمة للمحافظة
على

البيئة)2( .

واحد من التعاريف األوىل واألكثر شهرة للتكافل الصناعي ،أنه عبارة عن جمتمع من مؤسسات التصنيع
واخلدمات تسعى إىل تعزيز األداء البيئي واإلقتصادي من خالل التعاون يف إدارة القضايا البيئية واملوارد مبا يف ذلك
الطاقة واملياه واملواد ،ومن خالل العمل معا ،تسعى هذه املؤسسات إىل حتقيق فائدة مجاعية أكرب من جمموع املنافع
الفردية اليت ميكن أن حتققها كل مؤسسة على إنفراد.

( )1فاطمة بكدي ،التكافل الصناعي كالية مبتكرة لتفعيل اإلقتصاد الدائري ،دراسة حالة النموذج االصلي للتكافل الصناعي بكالدوندبورغ ،مؤمتر العمل
البلدي اخلليجي السابع ،جملة حبوث إقتصادية عربية ،العدد  ،81حزيران  ،2020ص .63

( )2عابد حممود أمحد جاد ،دور التخطيط العمراني في االرتقاء بالبيئة الصناعية ،مؤمتر العمل البلدي اخلليجي السابع ،املنامة ،البحرين 26- 24،أفريل
 ،2012ص

.4
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وعلى عكس املناطق الصناعية التقليدية اليت تعتمد يف منوذجها التجميعي أساسا على الفرص اإلقتصادية أو
تقرر ببساطة توطني نفسها يف مناطق يسهل الوصول إليها ،على مقربة من البىن التحتية الرئيسية للنقل ،فإن اجملمعات
الصناعية البيئية تويل إهتمام خاص إلدارة املسائل املتعلقة بالبيئة واملوارد ،مبا يف ذلك الطاقة واملياه واملواد ،لتحقيق
أعلى إخنفاض يف إستهالك املوارد الطبيعية وغري املتجددة ،واإلإنبعاثات والنفايات.

()1

يف التكافل الصناعي املؤسسات تتعاون يف منطقة واحدة لالستفادة من بعضها البعض ،ويتعلق بكل من
املنتجات واملواد والطاقة وغري ذلك من تقاسم املوارد،كما ميكن يف املمارسة العملية ،النفايات ،واملنتجات والطاقة
الناجتة من مؤسسة واحدة ميكن أن تغذي عمليات ملؤسسة أخرى ويف مكان آخر ،بتشكيل حلقة نظام مغلق ،يطلق
عليه بـ " :احلدائق الصناعية البيئية " (.)Eco-Industrial Parks
برزت احلدائق الصناعية البيئية يف بلدة  Kalundborgسنة 1970م ،ومت توثيقها كأول حديقة بيئية يف عام 1989م،
وحىت مع ذلك ،فإهنا ال تزال معيارا لـ :احلدائق الصناعية البيئية ( ) EIPsعلى مستوى العامل.
يف هذه املدينة الدامناركية ،أدت احلاجة إىل التكافل عن طريق شبكة نقل تصل بني حمطة طاقة كهربائية اليت تعمل
بالفحم مع اجملتمع ،ومزرعة مسكية ،ومؤسسة لصناعة األدوية واألنزميات ،باإلضافة إىل مصنع أللواح اجلبس ومصنع
البالستيك ،ومصنع لالمسنت ،وغريها من املؤسسات األخرى ،حيث يتعاون اجلميع من أجل حتقيق اإلستخدام
األمثل للطاقة واملوارد ،وكذلك للحد من النفايات ،فالفكرة األساسية هلذا النظام ،هو أن النفايات واملنتجات الثانوية
يف مؤسسة واحدة ميكن أن تصبح املادة اخلام (أولية) ملؤسسة أخرى .

()2

وقد شكلت التجربة الدامناركية سبب وحافز يف تعزيز باقي احلكومات للمشاريع التعاونية ،حماكاة للحالة
الدامناركية ،يف الواليات املتحدة األمريكية على سبيل املثال ،أثناء إدارة كلينتون يف 1990م ،الذي يعترب رئيس جملس
الواليات املتحدة من أجل التنمية املستدامة ،مت إنشاء

15

من احلدائق الصناعية البيئية (،) EIPsكما مت إنشاء

30

حديقة صناعية بيئية يف أوروبا ،تركزت يف كل من هولندا واجنلرتا والسويد .
حبلول عام 2007م ،مل تكن النتائج مشجعة جدا ،فمن بني  15حالة ،كتب النجاح إال حلالة واحدة واملشاريع املتبقية
فشلت يف حتقيق اهلدف ،وأظهر حتليل جملس الواليات املتحدة من أجل التنمية املستدامة أسباب الفشل تعود بشكل
كبري إىل نقص التمويل ،أو تغريات يف األولويات ،واألفضليات السياسية للحكومات احمللية.

()3

()1

Suaad Jaber Laffta and Areaj Khairy Othman Al-rawi, Planning of Sustainable Industrial Zones and Means of
Achieving them in Iraq, in Postmodern Urban and Regional Planning in Iraq, KnE Engineering, 2018, p 262.
()2
Raimund Bleischwitz, corporate governance of sustainability a co-evoltionary view on resource
managemement, Edward Elgar Publishing, Limited Cheltenham, UK, 2007, p p146-147.
()3
Renato J. Orsato, Sustainability Strategies: When Does It Pay to Be Green? First Edition, PalgraveMacmillan,
New York, U.S.A, 2009, p 52-53.
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المبحث الرابع  :آليات دعم استراتيجيات التصنيع األخضر ودورها في تدعيم التفوق التنافسي
إن ترقية واألخذ باإلسرتاتيجيات التصنيع األخضر واإلستدامة من طرف املؤسسات الصناعية على وجه اخلصوص،
يعتمد بالضرورة على وجود درجة وعي بيئي للعمال ،وكذلك األخذ بالنظم التصميمية البيئية ،باالضافة اىل التكنولوجيا
النظيفة مما يساهم إجيابيا يف إستدامة منتوجات املؤسسة ،وعليه سيتم يف هذا املبحث التسليط الضوء على أهم اآلليات اليت
تدعم اسرتاتيجيات التصنيع األخضر مث نعرج بعد ذلك إىل الدور الذي تلعبه اسرتاتيجيات التصنيع االخضر يف تدعيم الفوق
التنافسي عامة مث بعد ذلك سنتطرق إىل دور كل اسرتاجتية يف حتسني تنافسية املؤسسة.

المطلب األول  :آليات دعم استراتيجيات التصنيع األخضر
تتمثل أهم اليات دعم اسرتاتيجيات التصنيع األخضر فيما يلي:
الفرع ألاول  :الرفع من درجة الوعي البيئي للعمال ودعم مختلف نقاباتها
تتجسد حالة الوعي البيئي من خالل إمتالك رصيد معلومايت عن البيئة كون الفرد على إتصال دائم ومباشر
مع البيئة اليت يعمل فيها ،إذ أن معطيات البيئة الصناعية غري معطيات البيئة اإلجتماعية ،علما أن الفاعل األساسي
يف كل منهما هو الفرد ،فهذا األخري يكون الضابط واملتحكم يف هذه املعطيات عند إمتالكه الوعي ،ما يسهم يف
احلفاظ على التوازن احليايت الذي تشارك فيه األجناس البشرية ( ،)1كما أكد "تشارلز كويل "و"جورج هربرت ميد "بأن
إلتزام العاملني داخل املؤسسات اإلقتصادية باملسؤولية إجتاه البيئة يؤدي دورا بارزا وحموريا يف مكافحة التلوث

البيئي)2(.

كما أن درجة الوعي البيئي لدى العمال ال تكفي لوحدها يف احملافظة على بيئة اجملتمع دون حتقيق نسبة كافية
من دعم الدولة لنقباهتا ،فمثال :قامت النقابات العمالية األوروبية بتقدمي يد مساعدة كبرية يف دعم التحسينات البيئية
والتدريبات من أجل إكتساب مهارات خضراء استنادا إىل وصف البيئة على أهنا واحدة من "القضايا الكربى اليوم"،
فالنقابات ميكن هلا أن تؤثر يف أماكن العمل املستدامة .
وقد مشل مؤمتر لنقابات العمال ( )TUCيف اململكة املتحدة لتدريب ممثلي خمتلف النقابات ،قضايا اإلدارة
البيئية والتغري املناخي ،ودعى إىل اإلستثمار يف التدريب بإعتباره مبدأ أساسيا يف خلق فرص عمل الئقة وخضراء،
ويصف ( )O’Gradyموقف اإلحتاد على النحو التايل" :من دون مهارات اخلضراء ،ال ميكن أن يكون هناك وظائف
خضراء الئقة؛ وبدون وظائف خضراء الئقة ،ال إزدهار للصناعات اخلضراء ،وبدون هذه الصناعات ،فنحن لن وال
ميكن لنا بناء إقتصاد أخضر ".
()1

حممود سحنون ،اإلستخدام األمثل للموارد اإلقتصادية -رؤية بديلة ،-جملد العلوم اإلنسانية ،عدد ،18جامعة اإلخوة منتوري ،قسنطينة ،اجلزائر،

 ،2002ص .95

( )2وفاء حممد علي حممد ،مدخل لدراسة البيئية ،الطبعة األوىل ،دار املكتب العريب للمعارف ،القاهرة ،مصر ،2014 ،ص .55
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كما حاولت النقابات العمالية يف كل من كندا واإلحتاد األورويب ،تعزيز املشاركة يف أعمال اإلستدامة على
مستوى أماكن العمل ،من خالل الدعوة إىل إستثمارات كبرية يف كفاءة إستخدام الطاقة وتكنولوجيات الطاقة
املتجددة ،ومراجعة احلسابات البيئية اإللزامية ،وإدراج قضايا اإلستدامة البيئية ،أين أصبحت" :االجتاه السائد بشكل
عام" يف أجندات

التفاوض)1( .

الفرع الثاني  :دور التصميم األخضر في تدعيم استراتيجيات التصنيع األخضر
يطلق على التصميم األخضر العديد من املسميات من بينها  :التصميم الواعي بيئا ،والتصميم البيئي ،تصميم
مستدام بيئيا ،ويقصد به" :فلسفة تصميم أشياء مادية وفقا ملباديء اإلستدامة اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية ،أي
مبعىن تصميم املنتج الذي يضع السمات البيئة كأهداف تصميمية وليس كقيود ،ويهدف إىل إدماج هذه السمات
دون التضحية باألداء واجلودة والوظيفة والعمر اإلنتاجي للمادة ،وحسب ( )McLellanفإن اهلدف من التصميم
األخضر هو "القضاء على االثار البيئية السلبية متاما من خالل التصميم احلساس

املاهر")2(.

كما يعرف على أنه " :فلسفة تقوم على االهتمام باألداء البيئي واإلقتصادي للمنتج خالل دورة

حياته"()3

فالتصميم األخضر(*) هو حماولة صنع منتجات وعمليات جديدة أقل إضرارا بالبيئة عن طريق عمل التغيريات أثناء
مرحلة التصميم ،مع مراعاة جمموعة من املباديء اليت تتمثل فيما يلي (:)4
•

خامات ذات تأثري منخفض ؛

•

كفاءة الطاقة ؛

•

اجلودة واملتانة ؛

•

إعادة اإلستخدام وإعادة التدوير ؛

•

حماكاة الطبيعة ( )Biomimicryوالتجديد .

( )2راقي صباح جنم الدين،

()1

Jennifer L. Robertson Julian Barling, op.cit, p 288.
مدونات في الفن والتصميم ،دار جمدالوي ،عمان ،األردن ،2016 ،ص .190

()3

Andrew Y.C. Nee, Bin Song, and Soh-Khim Ong, Re-engineering Manufacturing for Sustainability, Springer
Science+Business Media Singapore, New York, USA, 2013, p 59.
(*) التصميم األخضر بدأ بشكل جدي يف أوائل السبعينات مع صدور كتاب (  )Ernst Friedrich Schumacherبعنوان  ( :الصغري مجيل :دراسة يف

تأثريا منذ احلرب العاملية الثانية.
اإلقتصاد املعين بالناس) يف عام  ،1973ويف سنة  ،1995صنّفه
ُ
امللحق األديب جلريدة التاميز ،كواحد من أكثر  100كتاب ً

( )4راقي صباح جنم الدين ،مرجع سبق ذكره ،ص .190
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وقد أضاف ( )Andrew and allما يلي(:)1
• اإلبتكار ؛
• تلبية متطلبات اجملتمع واحرتام ثقافتهم ومعتقداهتم ؛
• التخفيض يف استخدام املواد ؛
• األخالق والسياسات.
إن من النشاطات األكثر عمقا ملدير العمليات هو كيفية حفاظه على البيئة وختلصه من قضايا التلوث
والبيئة والسالمة يف كل مراحل دورة حياة املنتوج ،وكانت إحدى مؤسسات تعليب القهوة ،األكثر استجابة هلذه
التصاميم ،حيث الحظت أن وضع النب يف صناديق كارتونية صغرية يعمل على ختفيض  600طن من الورق املقوى،
لكنه يعمل على إستهالك مكان خزن وعرض العبوة باإلضافة إىل أن العبوة البالستيكية السابقة حصلت على رضا
55

باملائة من الزبائن ،وبالتايل فإنه حقق (مواد أقل ،كلفة أقل يف صنع ،شكل أفضل وأخف) ،والزبون يرغب يف

دفع املزيد من أجل احلصول على األفضل دائما.
وهذا لتحقيق عدة فوائد منها(:)2
 تطوير منتوجات سليمة وأكثر عمقا بيئيا ؛ التقليل من جتديد املواد اخلام والطاقة ؛ متيز املنتوجات عند املنافسة ؛ تقليل املسؤولية القانونية للبيئة ؛ ريادة إقتصادية واإللتزام باألنظمة البيئية.ومن بني الطرق لتحقيق التصاميم الصديقة للبيئة ،هي" :إختيار املواد" ،حيث عند تصميم أي عملية ،جيب
أن يؤخذ بعني اإلعتبار عدة متغريات ،ينبغي إختيار املواد حبيث ال يتم النظر فقط إىل اجلوانب البيئية ،بل يتم النظر
إىل كل من  :إعادة التدوير ،شكل وصورة املنتج النهائي ،استخدمات املنتج ،بداية وهناية حياته ،إمكانية أو عدم
إمكانية الربح(.)3

Andrew Y.C. Nee, Bin Song, and Soh-Khim Ong, op.cit, p 59.

()1

( )2غسان قاسم داود الالمي وأمرية شكر ويل البيايت ،إدارة اإلنتاج والعمليات مرتكزات معرفية وكمية ،الطبعة األوىل ،دار اليازوري للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن ،2008 ،ص .93
Andrew Y.C. Nee, Bin Song, and Soh-Khim Ong, op.cit, p 60.
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وميكن أن تساهم املؤسسات الصناعية هبذا النوع من التصميم من خالل اآليت(:)1
 جعل المنتوجات معادة :على سبيل املثال ما قامت به مؤسسات املشروبات واألطعمة مبصانع التعليب،بإستخدام علب ميكن إعادة إستخدامها مألها ؛
 إستخدام مواد ضارة :كإستخدام البالستيك املعاد ؛إستخدام مكونات أقل ضررا :إستخدام األحبار املستخدمة من فول الصويا بدال من األحبار ذات األثر البيئييف الطباعة ؛
 إستخدام مكونات أخف :كإستخدام البالستك بدال من األملنيوم يف صناعة األجزاء الداخلية يف السيارة ؛ إستخدام باقة أقل :كقيام مؤسسة  Generl Electricبتصميم ثالجات تستهلك القليل من الطاقة الكهربائية ؛ إستخدام مواد أقل  :كقيام فندق  park plazaبرفع كل قطع الصابون والغسول (الشامبو) من محامات الفندقواستبداهلا بعبوات تضم الصابون والغسول السائل واللذي وفر احلاجة إىل مليون عبوة بالستيك يف السنة .
الفرع الثالث  :دور إلابتكار البيئي في تدعيم استراتيجيات التصنيع املستدام
إن اإلبتكار كظاهرة ،عرف العديد من التعاريف بإختالف وجهة نظر كل باحث ،وهو ما أكده ألكسندر
وروشكا ( )Rochka Alexanderمن خالل قوهلم ":إن اإلبتكار عملية معقدة جدا ذات وجوه وأبعاد متعددة"،
وقد عرفه املفكر النمساوي ( )SCHUMPTERعلى أنه" :النتيجة النامجة عن إنشاء طريقة أو أسلوب جديد يف
()2

اإلنتاج ،وكذا التعبري يف مجيع مكونات املنتج أو كيفية تصميمه".

ويف السنوات األخرية ،حظي اإلبتكار البيئي من قبل املؤسسات بإهتمام كبري ومثري أكثر من أي وقت مضى،
نتيجة جملموعة واسعة من الفرص املتاحة يف أسواق ذات خصوصية ،فاملؤسسات الصناعية السباقة يف إستخدام
اإلبتكار البيئي هلا القدرة على زيادة السيطرة على السوق(.)3
فاإلبتكار البيئي ميكن أن يساهم يف خلق فرص عمل جديدة ،كما ميكن أن جيعل املؤسسات والقطاعات
والبلدان أكثر قدرة على

()1

()4
املنافسة.

غسان قاسم داود الالمي وأمرية شكر ويل البيايت ،مرجع سبق ذكره ،ص .93

( )2نبيل جواد ،إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،الطبعة األوىل ،اجلزائرية للكتاب ،اجلزائر ،2006 ،ص.181
()3
Shozo Takata and Yasushi Umeda, Advances in Life Cycle Engineering for Sustainable Manufacturing
Businesses, Springer-Verlag London Limited, 2007, p 18.
()4
Susana GarridoAzevedoand all, op.cit, p 41.
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إن اإلبتكار البيئي يف الوقت احلاضر يعد مفتاحا رئيسا لإلستدامة نظرا حلقيقة أن اجملتمع يف املستقبل يطلب
منتجات وعمليات وخدمات مبتكرة ،دون إمهال الكفاءة )1(،باإلضافة إىل أنه مفتاح التغلب على الصراع القدمي بني
األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية

والبيئية)2(،

ويتعلق اإلبتكار البيئي مبجموع اإلبتكارات الرامية إىل تقليل التأثري السليب على البيئة الطبيعية ومن هذا السياق
قدمت منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية تعريفها ،كما يلي" :تكون األعمال التجارية مبتكرة بيئيا عندما تقلل
أنشطتها من الضرر البيئي أو متنعه أو حتد منه أو تقلل منه أو

تصححه")3( .

ويعرف بأنه" :مفهوم جديد ذو أمهية كبرية لرجال األعمال وصانعي السياسات ،ويتمحور حول اإلبتكارات ذات
التأثري األقل على البيئة من البدائل األخرى ،وقد تكون اإلبتكارات تكنولوجية أو غري تكنولوجية ) تنظيمية أو
مؤسسية أو تسويقية( ،فاإلبتكارات اخلضراء ميكن أن تكون مدفوعة باإلعتبارات اإلقتصادية أو البيئية ،حيث أن
اإلعتبارات البيئية تتضمن جمموعة من األهداف للحد من استنزاف املوارد ،مراقبة التلوث ،أو تكاليف إدارة النفايات،
أو لبيعها يف السوق العاملية للمنتجات البيئية"
وهناك من يعترب اإلبتكار البيئي ،تنفيذ ألفكار راديكالية للمنتجات والعمليات الصديقة للبيئة ،واليت من شأهنا تلبية
اإلحتياجات املستقبلية ،أي أنه ينطوي على تغيريات تنظيمية وأي تغيريات أخرى يف األنشطة اإلقتصادية من منتج أو
عملية التصميم السرتاتيجية التسويق

)4( .

وتربط منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية بني مصطلح "التصنيع األخضر " و " اإلبتكار البيئي" ،بوصف
هذا األخري وإعتباره دافعا قويا لتطوير اإلقتصاد األخضر ،وبالتايل مساعدة التصنيع ليصبح مستدام

)5(.

وميكن للمؤسسات الصناعية األكثر إبتكارا حتقيق صفر الطاقة و/أو صفر نفايات وذلك من خالل إنتاج الطاقة اليت
حتتاج إليها ،وقيامها بتدوير النفايات حبيث ال تطرح النفايات يف البيئة.

()1

Christoph Herrmann and Sami Kara, Sustainable Manufacturing Challenges, Solutions and Implementation
Perspectives, Springer, New York, USA, 2017, p181.
()2
Daniel E. Palmer, Handbook of Research on Business Ethics and Corporate Responsibilities, IGI Global Hershey
PA, USA, 2015, p 330.
()3
Jeffrey Saunders, Martin Kruse, Environmental Innovation Drivers- Challenges- Opportunities, Copenhagen
Institute for Futures Studies, http://cifs.dk/media/1109/environmental-innovation.pdf
()4
Shozo Takata and Yasushi Umeda, op.cit, p 18.
()5

Pratima Bajpai, Green Chemistry and Sustainability in Pulp and Paper Industry, Springer International
Publishing, Switzerland, 2015, p.3
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يف تقرير عام  ،2011قام فريق من كلية هارفارد كينيدي لإلدارة احلكومية بتقدمي مناذج هتدف إىل حتديد كيف
ميكن للواليات املتحدة بتكثيف بشكل كبري اإلبتكار يف جمال الطاقة لتلبية أهداف احلد من تغري املناخ حبلول عام
 ،2050كما أن التقرير يوصي بإستثمارات كبرية يف البحث والتطوير يف جمال الطاقة

العامة)1( .

وإىل جانب ما تقدم فإنه من املمكن حتديد اجملاالت األساسية لإلبتكار األخضر ،كاآليت (: )2
أ.المنتج األخضر :حيث أن اإلبتكار (اجلذري والتحسني) يساهم يف إدخال منتجات جديدة أو حتسني املنتجات
احلالية لتكون أقل ضررا وأكثر مالءمة للبيئة ،وكمثال على ذلك الورق اخلايل من الكلور والقابل للتدوير؛
ب.العملية الخضراء :حيث أن اإلبتكار األخضر يساهم يف تطوير تكنولوجيات أو عمليات جديدة تكون أقل
ضررا وأكثر مالءمة للبيئة ،كما يف إستخدام تكنولوجيا نظيفة أو تكنولوجيا تتطلب مواد أولية وطاقة أقل؛
ج.اإلبتكار التنظيمي :الذي يساهم يف إدخال املفاهيم اجلديدة وتطبيقات اليت تعمل على حتسني البيئية الداخلية
ومن مث حتسني أداء املؤسسة الكلي مبا يف ذلك أداؤها البيئي .وقد أشارت دراسة فلوريدا ( ،)R.Floridaإىل هذا
اإلبتكار الذي حققته املؤسسات من خالل :إدارة اجلودة الشاملة) ،(TQMالتحسني املستمر ،إدارة سلسلة التوريد
...اخل ،وهي متثل مداخل جديدة سامهت يف حتسني مصادر اإلنتاجية واحلماية من التلوث ،فمثال أن التوريد
بإستخدام نظام الوقت احملدد ( )JITيؤدي إىل خفض املخزون والتلف والنفايات ،ومع أن اإلبتكار األخضر قدم
األدلة الكثرية على فاعلية استجابة للمؤسسات اإلبتكارية للمطالب البيئية ،فإن اإلبتكار يظل هو املصدر املتجدد
للميزة التنافسية يف املؤسسات القائدة ،ويظل اإلبتكار ملجأ البد منه ومصدرا متجددا وقويا من أجل تكنولوجيا
وعمليات ومنتجات خضراء جديدة وحمسنة يف احلاضر واملستقبل.
من خالل ما سبق نالحذ أن اإلبتكار البيئي يساهم ويدعم اإلسرتاتيجيات الثالث للتصنيع األخضر من
خالل تقدمي منتوجات خضراء قابلة للتدوير أو من خالل التخفيض إستهالك املواد اخلام أو عن طريق إبتكار ببعض
منتوجات القابلة لالستعمال .

Wen Li, op.cit ,p 225.

( )2جنم عبود جنم ،إدارة اإلبتكار -المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثة  ،مرجع سبق ذكره  ،ص. 357
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املطلب الثاني  :دور استراتيجيات التصنيع ألاخضر في تدعيم التفوق التنافس ي
حني بدأ علماء اإلدارة االسرتاتيجية يف البحث داخل املؤسسات اإلقتصادية من أجل فهم مصادر امليزة
التنافسية ،وقد متكنوا من الوصول إىل نوع موارد املؤسسة وما متتلكه من قدرات من أحد أهم أسس إنشاء ميزة
تنافسية ،وبناءا على هذه النظرية بدأت البحوث البيئية يف املؤسسات و قد توصلت هذه البحوث إىل أن اإلستثمار
يف احللول اخلضراء ،ميكن أن يعزز املوارد الداخلية للمؤسسة ،ويف هناية املطاف ،يعزز مركزها التنافسي ،ووضع
هارت منوذجه لبناء مؤسسة معتمدا على الرؤية القائمة على املوارد الطبيعية ( ،)NRBVوكان هدفه األساسي يف
منوذجه هو حتويل القيود والعراقيل احملتملة اليت قد تواجه املؤسسة بسبب ندرة املوارد أو نتيجة إلعتمادها بشكل كبري
على النظم اإليكولوجية الطبيعية إىل مصدر للميزة التنافسية ،ووصل إىل نتيجية أن اإلستثمار يف قدرات اسرتاتيجية
حمددة داخل املؤسسة سيساعد املؤسسة على بناء موارد هامة ،ويف هناية املطاف متكنها من تأمني ميزة

تنافسية)1( .

ومع إزدياد صرامة املنافسة يف سوق اليوم بشكل كبري جدا ،أدى إىل وضع املزيد من الضغوط على مجيع
املناطق واألماكن يف العامل إىل تقدمي منتوج بتكلفة أقل ،وحتسني اجلودة يف وقت قصري ،وهذا ال يستثين التصنيع (،)2
فاملؤسسات الصناعية عند أخذها باإلسرتاتيجيات التصنيع األخضر سوءا كانت مدفوعة من طرف املستهلكني أو
متعاملني اخرين (الصناعات األخرى) ،أو قامت هبذا اإلختيار ايراديا ،فهذا يعود إىل رغبتها يف احملافظة على ريادهتا
يف السوق ،وطمعا يف حتقيق ميزة أو مزايا تنافسية
يعترب

)3( .

(Seliger and Marwan M.K. Khraisheh and I.S. Jawahir

 )Guntherالتصنيع األخضر كمصدر رئيسي

للتنافسية ( ،)4فالتصنيع األخضر قادر على تبين وحتقيق أسعار تنافسية للسلع ،باإلضافة إىل تلبية اإلحتياجات
اجملتمعية مع تعزيز نوعية

معيشتهم)5( .

أما يف السنوات األخرية وقد حتول النظر اىل التصنيع األخضر على نطاق واسع

إىل احلفاظ وتعزيز امليزة التنافسية ( ،)6أما اإلستدامة فهي تعترب دعم موازي جلهود عمليات التصنيع يف تعزيز امليزة
التنافسية( ،)7حيث اسرتاتيجيات اإلستدامة لديها القدرة على الوصول إىل عمالء جدد وأسواق جديدة (اسرتاتيجية

()1

Frances bowen, op.cit, p42.
Gunther Seliger and Marwan M.K. Khraisheh and I.S. Jawahir, op.cit, p 157.
)3( David A. Dornfeld, Green Manufacturing Fundamentals and Applications, Springer Science+Business Media
New York, USA, 2013, p 10.
()4
Gunther Seliger and Marwan M.K. Khraisheh and I.S. Jawahir, op.cit, p 11.
)5( Andrew Y.C. Nee, Bin Song, and Soh-Khim Ong, op.cit, p 60.
()2

Jürgen Hesselbach and Christoph Herrmann, op.cit, p 372.

()6

Andrew Y.C. Nee, Bin Song, and Soh-Khim Ong, op.cit, p 56.

()7
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احمليط األزرق) ،وإدخال إبتكارات يف مناذج األعمال القائمة ،وزيادة حصتها يف السوق وهوامش الربح ،وحتقيق ميزة
تنافسية)1( .

وعليه ميكن القول أن املؤسسات الصناعية الرائدة هي تلك املؤسسات اليت قامت بإعادة تصميم منتجاهتا
وعمليات التصنيع من أجل إستخدام املوارد بشكل أكثر كفاءة ،والقضاء على املدخالت السامة ،واحلد من نفايات
املنتجات ،كما تقوم بذلك ذلك استباقا للوائح التشريعية والتنظيمية وتضع نفسها يف موقع تنافسي جيد

()2

فقد توصلت دراسة أقيمت يف الوليات املتحدة األمريكية على  1000مصنع إىل أن  ٪90لديهم اسرتاتيجيات بيئية
و ٪80لديهم آليات عمل صديقة للبيئة ،كما توصلت دراسة أخرى اليت أجريت مؤخرا على أكثر من  4000مرفق
صناعي يف سبعة بلدان منظمة التعاون والتنمية ،أن هناك عالقة إجيابية بني األداء البيئي وجناح األعمال ،مع مثل هذه
احلوافز اإلقتصادية ،أصبح التصنيع األخضر كشرط للتنافسية اجلديدة ووسيلة لتحقيق التميز يف

السوق)3( .

احلد من النفايات ،إعادة التدوير ،إعادة اإلستخدام ،إعادة التعبئة ،هي بعض الطرق اليت ميكن للمؤسسة
إستخدامها لتقليل اخلسائر يف املواد اخلام وتعظيم إمكانات الربح .ميكن لتقنيات توفري الطاقة والطاقة اخلضراء أن
أيضا يف تقليل إنبعاثات
تقلل من الطاقة اليت تستهلكها املؤسسة وتساعد ً

الكربون)4( .

()1

Myria Allen , Strategic Communication for Sustainable Organizations, Springer International Publishing,
Switzerland, 2016 ,p143.
()2
Rebecca Henderson, Ranjay Gulati, and Michael Tushman, Leading Sustainable Change an Organizational
Perspective, Oxford University Press, 2015, p 225.
)3( David A. Dornfeld, op.cit, p 106.
()4
John O. Okpara • Samuel O. Idowu, Corporate Social Responsibility Challenges, Opportunities and
Strategies for 21st Century Leaders, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2013, P 205.
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املطلب الثالث  :دورأبعاد استراتيجيات التصنيع ألاخضر في تدعيم التفوق التنافس ي
بعد أن مت التطرق يف املطلب السابق إىل دور اسرتاتيجيات التصنيع األخضر يف تدعيم التفوق التنافسي
بشكل عام ،سيتم التطرق يف هذا املطلب اىل دور كل بعد من أبعاد اسرتاتيجيات التصنيع األخضر يف تدعيم التفوق
التنافسي.
الفرع ألاول  :دور استراتيجية التخفيض في تدعيم التفوق التنافس ي
إن اسرتاتيجية التخفيض تساهم بشكل كبري يف حتسني األداء الشامل للمؤسسات الصناعية ،خاصة
األداء اإلقتصادي عن طريق تعزيز تنافسية املؤسسات الصناعية ،من خالل ختفيض التكاليف وحتسني صورة املؤسسة.
وغالبا ما ميثل إستهالك الطاقة واملوارد األخرى جزءا كبريا من تكلفة املنتجات املصنعة ،يف الكثري من احلاالت
متثل كل من الطاقة واملواد أكرب التكاليف للمؤسسات الصناعية بنسبة  ٪55-45من إمجايل اإلنفاق ،وبالتايل ،تعد
الطاقة واملواد من أهم عوامل التكلفة ،وعليه ستتحدد القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية إىل حد كبري من خالل
قدرهتا على إستخدام املوارد بأكرب قدر ممكن من

الكفاءة(،)1

وهذا ما سنوضحه فيما يأيت :

أوال :تخفيض تكاليف إستخدام الطاقة
إن إستخدام األجهزة اليت تستهلك طاقة أقل ،له دور إجيايب للحفاظ على الطاقة ،كإستخدام "شاشات
العرض" ) (monirotاليت تستهلك طاقة أقل ،ومن ناحية أخرى ميكن إعداد جهاز احلساب اآليل بطريقة
تستهلك طاقة أقل ،من خالل جعله يف وضعية اإلستعداد ( )stand byأو وضع "االسبات" ( ،)hibernateعندما
نرتكه لفرتة معني دون عمل ،فذلك يقلل من إستهالك الطاقة.

()2

كما أن العديد من الباحثني واملهتمني بشؤون الطاقة أكدوا ،أنه ميكن للصناعة ان تلعب دورا هاما يف ترشيد
الطاقة من خالل حرق املخلفات من الكتل احليوية الناجتة أثناء عملياهتا

التشغيلية")3(.

()1

()2

دار

Duc Truong Pham and Birmingham, Value Networks in Manufacturing Sustainability and Performance
Excellence, Springer International Publishing Switzerland, 2017, p 33.
إيهاب أبو العزم ،أعلى النموذج أسفل النموذج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي  -ICDL: 1مفاهيم تكنولوجيا المعلومات ،الطبعة الثانية،
احلكمة للطباعة والنشر والتوزيع ،طرابلس ،ليبيا ،2018 ،ص . 128

( )3حممود سرى طه ،أعلى النموذج أسفل النموذج ترشيد الطاقة – وإدارة الطلب عليها ،الطبعة األوىل ،جمموعة النيل العربية ،القاهرة ،مصر،
 ،2006ص .138
157

الفصل الثاني ...............:استراتيجيات التصنيع األخضر ودورها في تعزيز التفوق التنافسي
ثانيا :إستخدام المواد البديلة
إن املواد البديلة لبعض املوارد تساهم يف ختفيض التكاليف ،وخري مثال على ذلك ":برنامج اإليثانول يف
الربازيل" الذي يهدف إىل اإلستعاضة عن النفط كوقود للسيارات ،حيث هذا الربنامج مل يسفر فقط عن تفادي ما
قدره  26مليون طن من إنبعاثات ثاين أكسيد الكربون سنويا ،بل إمتد أيضا يف خفض تكاليف الواردات من الطاقة
مبا قيمته  100مليار دوالر تقريبا مقارنة بسنة األساس ،وأدى أيضا إىل إنشاء مئات اآلالف من الوظائف لسكان
األرياف)1( .

اليوم ومن أجل أن تكون املصانع مستدامة وضعت خطط جديدة ،تركز بشكل كبري على احلد من النفايات
(إقالل الفاقد) واحلفاظ على الطاقة ،وكالمها يساهم يف دعم

األرباح)2( .

ثالثا :أثر سياسات خفض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون على القدرة التنافسية
وميكن للمجتمع وضع سعر للتلوث الكربون من خالل طريقتني  :عن طريق فرض ضريبة على الكربون أو مع
نظام للحد األقصى

والتجارة)3( .

نأخذ اإلحتاد األورويب كمثال ،حققت دول اإلحتاد األورويب يف سنة  2007اخنفاض كبري يف إنبعاثات ثاين أكسيد
الكربون ما يعادل ( )٪17مقارنة مع مستويات عام  ،1990على الرغم من منو الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة أكثر من
 ،٪40ومنو الصناعات بنسبة أكثر من  ،٪12وفيما يتعلق تأثري سياسات خفض إنبعاثات ثاين أكسيد الكربون على
القدرة التنافسية ،فقد خلصت دراسة اليت قام هبا ( )Egenhofer et alعلى أكثر من  2000مؤسسة إقتصادية
أوربية اليت مشلها برنامج

()ETS

(*)

مل تتأثر أرباحها تأثريا كبريا هبذا الربنامج باإلضافة إىل التوظيف ،أو يف خلق

القيمة املضافة ،على الرغم من املخاوف اليت أعربت عنها بعض املؤسسات اإلقتصادية والقطاعات من أن ختلق هلا
ضرر)4(.

()1

United Nations ConferenCe on trade and development, TRADE AND DEVELOPMENT REPORT, UNITED
NATIONS, New York, USA, 2009, p 155.
()2
Anne Maczulak, Environmental Engineering, Designing a sustainable Future, Facts on File, Inc. New York,
USA, 2010, p 88.
()3
Robert Costanza and Ida Kubiszewski op.cit p 274
(*)
”“The EU Emissions Trading System and Climate Policy towards 2050.

"نظام اإلحتاد األورويب لتجارة اإلنبعاثات وسياسة املناخ حنو عام "2050
()4

Richard Sandor, Nathan Clark, Murali Kanakasabai, Rafael Marques, Sustainable investing and environmental
markets: opportunities in a new asset class, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.2015, p 68.
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رابعا :دور الكفاءة البيئية في تعزيز التفوق التنافسي للمؤسسة الصناعية
لقد كان السؤال الرئيسي ملختلف البحوث اإلدارية يف املنظور التقليدي للمؤسسات البيئية يف إختبار العالقة بني
األداء البيئي واملايل وكا قامسها املشرتك السؤال الرئيسي التايل  :هل تدفع املؤسسات اإلقتصادية أموال كي تكون
خضراء؟ وملاذا؟( )1وقد أجاب شومبيرت ( )Schmidpeterعليه وقال :الكفاءة اإلقتصادية واإلستدامة ليس متضادان،
وإمنا مها وجهان لعملة

واحدة)2( .

ومن الناحية النظرية ،ميكن للمؤسسات اإلقتصادية خفض التكاليف من خالل

الكفاءة اإليكولوجية يف عملياهتا أو

منتجاهتا()3

وعليه تشكل درجة كفاءة إستخدام املوارد عامال تنافسيا مهما

للمؤسسات الصناعية )4( .أما ( )Eirini Baroulaki1, Alireza Veshaghذهبا إىل أبعد من تعزيز التنافسية بل
قاال  :أن احملرك الرئيسي للكفاءة اإليكولوجية هو إكتساب امليزة

التنافسية)5(.

وبالعودة إىل تعريف الكفاءة البيئية السابق املقدم من طرف جملس األعمال الدويل للتنمية املستدامة ،جند أن
اجمللس ربط حتقيق الكفاءة البيئية بتعزيز تنافسية السلع ،فاملؤسسات الصناعية اليت تستثمر يف الكفاءة البيئية ،و/أو
تلك اليت تنخرط يف الرفاه اإلجتماعي ،ستكون لديها ميزة تنافسية،كما سوف تكسب شهرة ومسعة لدى جمتمعها
احمللية ،وعليه ليس هناك أي سبب لطرح سؤال :ملاذا األعمال تسري جنب إىل جنب مع اجملتمع

والبيئة؟)6( .

إن زيادة كفاءة إدارة سلسلة اإلمداد وإستخدام خمتلف املوارد بكفاءة من خالل تعزيز األداء البيئي عن طريق
التقليل النفايات إىل احلد األدىن؛ وهذا ال يؤثر فقط على صورة املؤسسة ،ولكن أيضا على امليزة التنافسية للمؤسسة
( ،)7ذلك من خالل حتقيق وفرات يف التكاليف وفق

مايلي)8( :

▪الوفرات الناجتة عن ختفيض إستهالك الطاقة واملوارد األخرى ؛
▪الوفرات الناجتة عن إعادة تدوير املنتجات وبيع املخلفات؛
▪ختفيض تكاليف التخلص من النفايات؛

Frances bowen, op.cit, p 43.

()1

Michael D’heur. Sustainable Value Chain Management Delivering Sustainability Through the Core

()2

Business, Springer International Publishing, Switzerland, 2015, P 3.
()3
Frances bowen, op.cit, p 43.
Andrew Y.C. Nee, Bin Song, and Soh-Khim Ong, op.cit, p 455.
Shozo Takata and Yasushi Umeda, op.cit, p 18.

()8

مصطفى يوسف كايف ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 190
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()4
()5

Nikos avlonas and George p. nassos, op.cit, p164 .

()6

Richard T. Watson, op.cit, p83 .

()7

الفصل الثاني ...............:استراتيجيات التصنيع األخضر ودورها في تعزيز التفوق التنافسي
▪التخلص من الغرامات املفروضة عن املخالفات البيئية.
ولعل أهم قطاع صناعي حيقق وفرات جد هامة يف التكاليف عن طريق اسرتاتيجية الكفاءة جند قطاع الطاقة
وبتايل تعزيز تنافسية املؤسسات الصناعية املنظوية إليه ،فقد توصلت إحدى دراسات ماكينزي إىل استنتاج ،أن هناك
جماال حقيقيا للمؤسسات الصناعية لتحويل عملياهتا لتصبح أكثر كفاءة يف إستخدام الطاقة ،ويف الوقت نفسه أكثر
قدرة

تنافسية)1(.

إن الكفاءة يف الطاقة تؤدي إىل تعزيز التفوق التنافسي لوحدة اإلنتاج من خالل تقليل إنفاقها على الطاقة
يف املقام األول )2( ،كما سيؤدي حتما إىل احلد من اإلنبعاثات الغازية املرتبطة بالطاقة ،وباإلضافة إىل خفض
التكاليف اإلقتصادية املرتبطة بنظم التصنيع ،حيث يف السنوات القليلة املاضية ،إختذت الصناعة عموما هذه
اإلسرتاتيجية لتخضري نظم التصنيع من خالل حتسني كفاءة إستخدام الطاقة أو التحول من مصادر الطاقة عالية
التلوث مثل :الفحم إىل مصادر قليلة التلوث الطاقة مثل :الغاز الطبيعي )3( ،واحدة من أكثر الدراسات ذات
الصلة هي دراسة اليت قام هبا ( )Mouzon et alالذين درسوا إشكالية جدولة آلة واحدة للحد من إمجايل
إستهالك الطاقة ،وعلى وجه اخلصوص ،نظروا يف جدولة آلة  CNCيف ورشة ميكانيكية لقطع غيار الطائرات
الصغرية ،وأشاروا إىل إجراء مهم ميثل يف  :بدال من ترك اآلالت شغالة ،فإنه ميكن إيقافها حىت احلاجة إليها،
وتوصلوا أن مثل هذا التغيري أدى إىل حتقيق وفورات بنسبة  ٪80من إمجايل الطاقة املستهلكة( ،)4وحسب
( )Christoph Herrmann and Sami Karaفالوفورات الطاقوية احملتملة يف قطاع التصنيع تقدر بنسبة  50املائة من
اإلستهالك اإلمجايل

للطاقة)5(.

()1

Ken Hickson, Race for sustainability: energy, economy, environment and ethics, World Scientific Publishing
Co. Pte. Ltd.2014, p 245.
()2
Nilanjan Ghosh and all, Nature, Economy and Society Understanding the Linkages, Springer New Delhi
Indian, Society for Ecological Economics, 2016, p 323.
)3( David A. Dornfeld, op.cit, p 205.
)4( Jürgen Hesselbach and Christoph Herrmann, op.cit, p 306.
)5( Christoph Herrmann and Sami Kara, op.cit, p6.
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الفرع الثاني  :دور استراتيجية إعادة إلاستخدام في تعزيز تنافسية املؤسسة الصناعية
إن اسرتاتيجية إعادة اإلستخدام تساهم يف تعزيز تنافسية املؤسسات الصناعية من خالل ختفيض التكاليف
بالدرجة أوىل ،فعلي سبيل املثال ،إعادة استعمال اإلطارات املطاطية املستعملة يف توليد احلرارة ،فإنتاج الطاقة من
النفايات هو فعال من حيث التكلفة ،حيث يتم بيعها يف دول العامل الثالث على أساس الوزن ،يف حني يبلغ حمتوى
الطاقة من خردة املطاط أكرب ب ــ ٪20-15 :من الفحم.

() 1

التطوير التكنولوجي مع اإلستثمار يف الصناعات اخلضراء ،هو أمر أساسي لتعزيز املكانة التنافسية العاملية
للمؤسسة ( ، )2فإستخدام التكنولوجيات والتقنيات اليت متكن من إسرتداد احلرارة (خبار اآلالت واألجهزة الصناعية) يف
صناعة الغزل والنسيج ،حيسن من الرحبية والقدرة التنافسية للمؤسسات يف األسواق الدولية ،وذلك من خالل التقليل
من اإلعتماد على الوقود األحفوري املستورد ،وبالتايل تكون هذه الصناعة يف مأمن من إرتفاع أسعار النفط أو
الفحم ،كما أن إستخدام هذه التكنولوجيات يؤدي إىل فائدة هامة على املستوى احمللي والدويل من خالل ختفيض

التلوث.

()3

إن مفهوم التكافل الصناعي يشمل العديد من املزايا للمؤسسات كما رأينا سابقا ،وقد تتنوع هذه الفوائد،
كأن تكون تنموية أو إقتصادية أو صناعية أو إجتماعية ،إال أهنا يف هناية املطاف ستكون حصيلة واحدة وهي تنمية
احليز املكاين الذي حيوي تلك املنطقة الصناعية اإليكولوجية ،ومن مجلة هذه املزايا اليت تتمتع هبا النظم االيكولوجية
الصناعية كاأليت (:)4
 .1تعزيز موقف املؤسسات وإكتساب ميزة تنافسية ؛
 .2تصبح جزءا من منطقة متميزة ورائدة يف جمال التنمية البيئية الصناعية ؛
 .3كسب الثقة للمؤسسات يف احمليط اإلقليمي والوطين ؛
 .4القدرة على خلق فرص جديدة للسوق.

()1

J. Paulo Davim, op.cit, p 109.
Martina Fromhold-Eisebith and Martina Fuchs, Industrial Transition New Global-Local Patterns of
Production, Work, and Innovation, MPG BooKs Group, UK, 2012, p 217.
()3
Subramanian Senthilkannan Muthu, Roadmap to Sustainable Textiles and Clothing Environmental and
Social Aspects of Textiles and Clothing Supply Chain, Springer Science+Business Media, Singapore, 2014, p
153.
()2

( )4علي كرمي العمار وعلي حسن بريسم ،الميدان الصناعي االيكولوجي(المفهوم ،اإلستراتيجية ،التطبيقات) مفهوم جديد في إدارة األنشطة الصناعية
مكانيا ،جملـ ـ ـ ــة كليـ ـ ـ ــة الرتبيـ ـ ــة ،اجمللد  ،1العدد  ،28جامعة واسط،

واسط ،العراق ،ص .389
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كما يساهم التكافل الصناعي يف تعزيز تنافسية املؤسسة الصناعية من خالل ختفيض خمتلف التكاليف (:)1
 .1ختفيض اإلعتماد على املواد األولية ؛
 .2إنشاء القيمة اإلقتصادية ملنتجات النفايات أو عن طريق املنتجات (الروابط الصناعية) أو من خالل التخلص
من التكاليف املرتبطة بتصريف النفايات ؛
 .3إخنفاض تكاليف التشغيل إىل أدىن مستوياهتا وحتسني الرحبية وحتسني ديناميكية اإلقتصاد؛
 .4ختفيض تكاليف النقل والشحن وغريها من تكاليف املؤسسات الصناعية ؛
 .5القدرة على خفض إنبعاث ثاين أكسيد الكربون الناتج من جراء التصنيع (إنبعاث الغازات الدفيئة).
وقد أشار كل من راميش راماسوامي( ،)Erkman and Ramaswamyإىل أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة
ميكن أن تكتسب مزايا تنافسية يف السوق العاملية من خالل تنظيم اإلنتاج على شكل تكافل" جتمعات مكملة"
( )complementary clustersخاصة يف القطاع

الزراعي)2(.

()1

Park, J. Y., & Park, H. S, Securing a competitive advantage through industrial symbiosis development the
case of steam networking practices in Ulsan, Journal of Industrial Ecology, 18(5), 2014, p 681.
()2
Roland Clift and Angela Druckman, Taking Stock of Industrial Ecology, Springer Cham Heidelberg, New
York, USA, 2016, p 214.
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الفرع الثالث :دور استراتيجية إعادة التدوير في تعزيز تنافسية املؤسسة الصناعية
إن إدارة النفايات الصناعية الصلبة وتقليلها تشكل أداة فعالة وضرورية يف عامل األعمال اليوم ،أين إكتشفت
املؤسسات الصناعية ممكن أن يكون هذا هنج مربح ،ويف الوقت نفسه يعزز صورة املؤسسة على أهنا صديقة للبيئة
ومسؤولة إجتماعيا )2(.فاملؤسسات اليت تنتج منتوجات غري مضرة بالبيئة ستحصل على حصة سوقية أكرب وذلك أهنا
تساعد الزبائن على حتقيق أهدافهم البيئية ،فاملنتوجات اليت ميكن إعادة تصنيعها بعد اإلستخدام أو اليت تنتج
بتكنولوجيات نظيفة ،ومبادئ اإلدارة غري امللوثة تزيد من قوة التنافسية للمؤسسة،

()1

ويوافقه ذلك

( Ibrahim

 ،)Garbieحيث يقول أن املؤسسة اليت تتبىن مفهوم التصنيع األخضر جيب أن تأخذ بإسرتاتيجية تنافسية ويكون
بعد التدوير أحد

حماورها)2( .

ويقول كل من  )Tim Woolman, Alireza Veshagh( :أنه ميكن للتصنيع األنظف واملستدام بيئيا أن
يعزز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية ،كما تعزز اهلندسة دورة حياة املنتجات ،من خالل تدوير النفايات :وذلك
بإستخدام بعض املنتجات أو النفايات كمواد خام.

()1

وعليه تساهم إسرتاتيجية إعادة التدوير يف حتسني التفوق

التنافسي للمؤسسة الصناعية من خالل التأثري على التكلفة اإلمجالية ،ويف مقدمتها التكلفة النامجة عن اهلدر الناتج
عن العملية اإلنتاجية ،واحلد من تكاليف التشغيل املرتبطة باملوارد الطبيعية ،ملا لذلك دور بارز وهام بتطبيق املؤسسة
لإلنتاجية اخلضراء وحتسني إنتاجيتها ،فالنفايات اإللكرتونية يف الواليات املتحدة األمريكية تنتج كل عام أكثر من
 500مليون يورو لوحدها.
وعلى سبيل املثال قامت مؤسسة ) (Spartechبإتباع إسرتاتيجية إعادة التدوير منذ أن بدأت عملية التصنيع يف
عام  1960بواسطة إعادة معاجلة املواد البالستيكية إىل منتجات جديدة وكنس قوالب واحلبيبات البالستيكية بانتظام،
جعلها حتقق إيرادات سنوية بأكثر من مليوين جنيه وتوفر ما مقداره  $ 211000من تكاليف دفن النفايات والتعبئة
والتغليف عن طريق إعادة تدوير الورق املقوى املموج واأللواح اخلشبية.

J. Paulo Davim, op.cit, p 73.
()2

()1

يوسف حجيم الطائي وآخرون ،نظم إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية والخدمية ،دار اليازوري اانشر والتوزيع ،عمان ،األردن ، 2009 ،ص.390
()3

Ibrahim Garbie, Sustainability in Manufacturing Enterprises Concepts, Analyses and Assessments for
Industry 4.0, Springer International Publishing, Switzerland, 2016, p 91.
()4
Shozo Takata and Yasushi Umeda, op.cit, p 383.
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كما عملت مؤسسة تويوتا بالتوازي مع الصعيديني احمللي والعاملي ،يف األنشطة واملبادرات البيئية ،وقد حددت
االجتاهات املستقبلية لألنشطة البيئية على حنو عشر سنوات مابني  2020و  ،2030واملرتكزة يف ثالث قضايا رئيسية
تتمثل يف :املسامهة يف ختفيض الكربون ،املسامهة يف إعادة التدوير ،محاية البيئة واملسامهة يف اإلنسجام مع البيئة
الطبيعية.
وصرح الرئيس التنفيذي لــ :وول مارت ،لقادته من خالل أحد اإلجتماعات النصف السنوي الذي ينعقد لدراسة
املمارسات املستدامة للمؤسسة ،أن وول مارت تكسب اآلن ما يعادل  230مليون  $سنويا من خالل برنامج إدارة
نفايات للمؤسسة.

()3

Richard Sandor, op.cit, p 348.
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()3

الفصل الثالث  :الدراسة
امليدانية لبعض
املؤسسات الصناعية
الجزائرية

الفصل الثالث ....................................:الدراسة الميدانية لبعض المؤسسات الصناعية الجزائرية
تمهيد :
بعد معاجلة موضوع حبثنا يف شقه النظري بالرجوع إىل خمتلف األدبيات النظرية ذات الصلة مبوضوع اسرتاتيجيات
التصنيع األخضر وباإلضافة إىل موضوع التفوق التنافسي ،سنحاول من خالل اجلانب التطبيقي إسقاط الدراسة
النظرية يف واقع الدراسة امليدانية بدراسة حالة بعض املؤسسات الصناعية اجلزائرية.
وبإعتبار أن دراستنا تناولت موضوع اسرتاتيجيات التصنيع األخضر ،وجب علينا اختيار بعض املؤسسات
اإلقتصادية اليت تلتزم بقدر من هذا املفهوم ،أو على األقل هلا دراية مبعامل هذا املفهوم ،وبالتايل فقد جلأنا إىل اختيار
بعض املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية اليت أعلنت أو أختريت ضمن برامج وطنية ودولية.
هبذا ،سيخصص الفصل الثالث لدراسة حالة بعض املؤسسات الصناعية اجلزائرية بضمه ألربع مباحث
رئيسية ،متثلت يف:
المبحث األول  :دراسة واقع توجه المؤسسات الصناعية الجزائرية لتبني مفهوم التصنيع األخضر.
المبحث الثاني :طريقة وإجراءات الدراسة الميدانية.
المبحث الثالث  :واقع استراتيجيات التتصنيع األخضر في المؤسسات الصناعية محل الدراسة.
المبحث الرابع :الدراسة الميدانية لإلستبانة .
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المبحث األول  :دراسة واقع توجه المؤسسات الصناعية الجزائرية لتبني مفهوم التصنيع األخضر
سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل الدوافع القانونية والتحفيزات اجلبائية اليت تقوض وتدفع باملؤسسات الصناعية
اجلزائرية إىل األخذ مبفهوم اسرتاتيجيات التصنيع األخضر ،باإلضافة إىل التطرق لرتكيبة وكمية ونسبة النفايات
املسرتجعة على املستوى الوطين ،نظرا إلرتباط هذه األخرية بشكل كبيري بــ :إسرتاتيجيات التصنيع األخضر ،لنختم
هذا املبحث بعد ذلك بأرقام عن الصناعة اخلضراء يف اجلزائر مع ذكر الفرص والعراقيل.
المطلب األول  :الدوافع القانونية والتحفيزات الجبائية
إن الضرر الذي تلحقه املصانع مل يطال فقط األشخاص وإمنا تعدى ليصيب األوساط البيئية احمليطة هبا ،وبالتايل
فإن الصناعة تشكل مصدرا أساسيا للتلوث البيئي بكل عناصرها ،فقد تكرست معادلة بيئية مفادها بأن زيادة حجم
اإلنتاج يرافقه زيادة يف مستوى التلوث ،وملواجه تلك املشكلة إجتهت معظم الدول ( وخصوصا الصناعية منها :أمريكا
فرنسا ،بريطانيا) ،إ ىل إقرار تشريعات بيئية حديثة واستحداث أجهزة حكومية متعددة للمحافظة على البيئة من
التلوث ،باإلضافة إىل تقدميها جمموعة من التحفيزات خاصة اجلبائية منها من أجل الدفع باملؤسسات الصناعية
للحفاظ على البيئة ،وتعترب اجلزائر كباقي دول العامل حيث أصدرت جمموعة من القوانيني دافعة وحمفزة لتخضري
صناعتها.
الفرع األول  :الدوافع القانونية لتوجه المؤسسات الصناعية الجزائرية لتبني التصنيع األخضر
أصدر املشرع اجلزائري العديد من القوانني واملراسيم املتعلقة بتسيري النفايات ،واليت عكست بصورة واضحة
رغبته يف توجيه املؤسسات الصناعية اجلزائرية حنو األخذ مبفهوم اسرتاتيجيات التصنيع األخضر ،ولعل أهم القوانني
نوضحها يف اجلدول ( )11املوايل:
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جدول ( :)11أهم القوانين المرتبطة بمفهوم التصنيع األخضر
القانون

تاريخ الصدور

المرسوم التنفيذي

1998/11/03

القانون رقم 01-19

2001/12/12

يتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها ،كما حيدد املباديء
األساسية اليت تؤدي إىل التسيري املدمج للنفايات من اإلنتاج إىل
اإلزالة ،وحيتوي على سياسة إلسرتجاع النفايات احلضرية والصناعية
وإعادة رسكلتها وتنميتها.

القانون رقم 03-10

2003/07/19

يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة يعتمد على املباديء
العامة للتسيري االيكولوجي.

القانون رقم 04-20

2004/12/25

339-98

المضمون
يضبط التنظيم الذي يطبق على املتعلق باملنشآت املصنفة وحيدد
قائمتها.

يتعلق بالوقاية من املخاطر الكربى وتسيري الكوارث يف إطار التنمية

المرسوم

التنفيذي -07

2007/05/22

التنفيذي -09

2009/10/20

145

المرسوم

336

املستدامة وحيدد بوضوح مسؤوليات كل من الفاعلني العاملني يف
جمال الوقاية على مستوى املناطق واملراكز الصناعية.
حيدد جمال تطبيق حمتوى وكيفيات املصادقة على دراسة وموجز التأثري
على البيئة.
ينص على فرض الضريبة على األنشطة امللوثة واخلطرية.

المصدر  :من إعداد الباحث باإلعتماد على المراسيم والقوانين الجزائرية المدرجة في الجدول.

يالحظ من خالل اجلدول ( )11أعاله  :أن املشرع اجلزائري تبين مبا يعرف "مبدأ امللوث الدافع"
وحتميل املتسبب يف التلوث املسؤولية الكاملة يف تلويث البيئة ،ومنه فرض الضريبة البيئية وهي وسيلة لكبح النشاطات
الصناعية امللوثة للبيئة ،إضافة إىل ذلك إعتماد املشرع اجلزائري أسلوب الصرامة يف التعامل مع املؤسسات الصناعية
امللوثة للبيئة ،وذلك من خالل قانون املالية لسنة  2000والذي ضاعف من الرسوم املفروضة على النشاطات امللوثة
واخلطرية على البيئة ،وهذا القانون كرس فعليا مبدأ امللوث الدافع من خالل تبنيه خلطة شاملة ،مبقتضاها يتم إشراك
مجيع الفاعلني يف عمليات التلوث من خالل حتمل جانب من تكاليف األضرار واإلنتهاكات على البيئة.
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ومن خالل العودة إىل قانون املالية لسنة  ،2002فقد فرض املشرع اجلزائري جمموعة من الرسوم على
النفايات الصناعية واخلاصة ،هبدف تشجيع منتجي هذه النفايات على عدم ختزينها يف مراكز اإلنتاج ،وذلك بالزيادة
يف قيمة هذه الرسوم وحددها مببلغ 10500دج عن كل طن خمزون من النفايات ،هذه املبالغ احملصلة تقسم عائداهتا
على البلديات واخلزينة العمومية والصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث.
يتبني لنا من خالل إستقراءنا للنصوص اجملرمة ألفعال التلوث الصناعي ،أن معدل الغرامات
و ّ
املمكن تسليطها على امللوث ضعيف نوعا ما ،فالغرامات املقررة بنصوص القانون تقل بكثري عن التكاليف اليت
قد يتكبدها الصناعي لدرء التلوث ،مما جيعلها مبثابة الرخصة اليت جتيز للمؤسسات الصناعية تلويث البيئة ،أل ّن دفع
الغرامة البسيطة مقارنة مع إرتكاب الفعل غري املشروع املسبب للتلوث ،أيسر وأكثر فائدة هلا من إختاذ اإلحتياطات
والتقيد باإلشرتاطات اليت تنص عليها القوانني واللوائح البيئية.
الفرع الثاني  :التحفيزات الجبائية من أجل تبني مفهوم التصنيع األخضر
هناك العديد من اإلجراءات احلكومية التحفيزية اليت تؤدي إىل اإلستفادة من اإلعفاءات اجلبائية أو ختفيضها
 -1إجراءات تحفيزية جبائية:
يستفيد املستثمرون يف جمال إعادة التدوير من نظام مزدوج لإلستثمار ومها النظام العام لإلستثمار والنظام اإلستثنائي
لإلستثمار ،على أساس أن اإلستثمار يف هذا القطاع من اإلستثمارات اليت حتافظ على البيئة وحتمي املوارد الطبيعية
بإستعمال تكنولوجيات خاصة وهذا إعتمادا على املادة  19من األمر رقم  03-01املعدلة واملتممة مبوجب املادة  7من
األمر رقم  08-06املؤرخ  15جويلية  ،2006تشمل هذه اإلمتيازات:
 -1-1اإلعفاءات في مرحلة اإلنشاء أو بداية المشروع:
 اإلعفاء من احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع غري املستثناة واملستوردة واليت تدخل مباشرة يف إجناز اإلستثمار اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية بعوض عن كل املقتنيات العقارية اليت متت يف إطار اإلستثمار املعين ملدةسنوات بعد معاينة الشروع يف النشاط الذي تعده املصاحل اجلبائية

؛

 -اإلعفاء من الضريبة على أرباح املؤسسات واإلعفاء من الرسم على النشاط املهين.
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 -2-1اإلعفاءات بعد معاينة الشروع في النشاط:
تستفيد املشروعات يف إطار اإلستثمار املستحدثة ملائة  100منصب شغل ملدة  3سنوات ،وبعد معاينة الشروع يف
النشاط من إعفاءات من الضريبة على األرباح املؤسسات وإعفاء من الرسم على النشاط املهين ،كما متدد هذه املدة
إىل مخسة  05سنوات بالنسبة لإلستثمارات اليت حتدث مائة وواحد 101منصب شغل أو أكثر عند إنطالق

النشاط.

 بالنسبة للتحفيزات املتعلقة بالنظام العام لإلستثمار مل حيدد املشرع مقدار النسب املخفضة وقيمة هذه إلعفاءات. -2المزايا اإلضافية :
إضافة لنظام العام لإلستثمار ،يستفيد املستثمر من مزايا إضافية

تشمل :

 -اإلعفاء من دفع حقوق نقل امللكية املتعلقة باملقتنيات العقارية

لإلستثمار ؛

 ختفيض نسبة تسجيل العقود التأسيسية والزيادة يف رأس املال إىل نسبة ختفيض تقدر بــ % 2 :وتتحملالدولة بصفة جزئية أو كلية املصاريف املتعلقة بأشغال املنشآت األساسية الضرورية إلجناز

اإلستثمار ؛

 إعفاءات ضريبية على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات وتطبيق النسب املخفضة يف جمال احلقوقاجلمركية ؛

 اإلستفادة من مزايا وإمتيازات أخرى تتمثل يف اإلعفاء ملدة 10سنوات لكل من الضريبة على أرباحاملؤسسات وعلى الدخل اإلمجايل على األرباح املوزعة ،الدفع اجلزايف لرسم على النشاط املهين ،وهذا بعد
معاينة اإلستغالل للمشروع.
وإنطالقا مما سبق نالحظ أن احلكومة اجلزائرية أصدرت مجلة من القوانني الرادعة واحملفزة يف نفس الوقت ،لكن ما
جتب مالحظته هو أن فرض قيود على املمارسة األنشطة الصناعية والتجارية اليت تلوث البيئة ،قد يكون مهمة صعبة
على العلماء وواضعي القانون ،ويرجع سبب ذلك إىل أن أي قانون يصدر هبذا اخلصوص جيب أن يوازن بني األثار
املفيدة هلذه األنشطة على اجملتمع ،وبني ما يتصور أن ختلفه من خماطر على البيئة وصحة األفراد ،وهنا يثار تساؤل
مهم وهام وهو :هل من األفضل أن نفرض ضريبة بيئية على امللوث مبعىن أن تعتمد الدولة على حصيلة هذه الضريبة
يف معاجلة التلوث أم أنه من األفضل أن تصدر الدولة قانونا يلزم امللوث مبعاجلة عوامل التلوث وإزالتها بنفسه؟ وعليه
ضرورة املوازنة بني خمتلف الرأى :البيئي واإلقتصادي والقانوين.
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المطلب الثاني  :النفايات والتصنيع األخضر في الجزائر
عرفت اجلزائر يف األونة اخلرية إرتفاعا كبريا يف حجم النفايات ،بسبب إزدياد عدد السكان وبسبب العامل
السلوكي للمجتمع اجلزائري املتميز بإجتاهه حنو الزيادة يف اإلستهالك ،فكان لزاما على الدولة اجلزائرية وضع اسرتاتيجية
وطنية واضحة يف جمال تسيري النفايات ،من ضمنها تطبيق آليات املستدامة يف التسيري ،وهذا متاشيا مع األوضاع
الدولية ،اليت تفرض بذل اجملهودات الكافية حلماية البيئة ،ومع األوضاع الداخلية اليت تقتضي تسيري هذا الكم من
النفايات الذي يهدد صحة املواطن بالدرجة األوىل قبل البيئة ،لذا سنحاول من خالل هذه النقطة اإلجابة على
التساؤل التايل :هل إستطاعت الجزائر التعامل مع تلك النفايات واإلستفادة منها؟
الفرع األول  :تركيبة النفايات في الجزائر :
إن حتديد مكونات النفايات الصلبة ،سيسمح بإختيار الطريقة األمثل واألجنع للتعامل معها ،من خالل حتديد
العناصر القابلة إلعادة اإلستخدام أو للتدوير أو التقليل والعناصر اليت يفضل تثمينها عضويا أو طمرها أو حرقها،
وغريها من أساليب معاجلة النفايات الصلبة ،وميكن إبراز مكونات النفايات يف اجلزئر من خالل اجلدول ( )12املوايل:
جدول ( :)12تركيبة النفايات في الجزائر لسنة

2018

المادة ( النفاية )

النسبة ()%

المادة العضوية

53.61

البالستيك

15.31

الحفضات

11.76

الورق/الكرتون

6.76

النسيج

4.52

المعادن

1.72

تركيبات معقدة /مركبة

1.50

النفايات الخطرة

1.07

الزجاج

1.04

األحذية

0.87

النفايات الهامدة

0.83

أخرى

1.02

Source : Ministère algérien de l'environnement, Rapport sur la l’etat de la gestion des déchets
en Algérie, publications de l'Agence Nationale des Déchets, 2020, p 45.
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أظهرت النتائج املبينة يف اجلدول ( )12السابق ،أن العنصر العضوي هو األكثر ترجيحا للنفايات املنزلية(*) وما
شاهبها حيث ميثل  ،% 53.61يليه مباشرة البالستيك واحلفاضات الذي ميثالن ( )% 15.31و( )% 11.76على
التوايل ،والورق /الكرتون بنسبة ( )% 6.76مث النسيج واملعادن بنسبة ( )% 4.52و( )% 1.72على الرتتيب ،أما
البقية ( النفايات اخلطرة والزجاج واألحذية والنفايات اهلامدة وأخرى) فإن نسبتها تقرتب من الواحد ،وتعزى أسباب
سيطرة عنصر العضوي على باقي النفايات إىل إزدياد عدد السكان ،فالنفايات تأيت من اإلنسان ،ومع إزدياد عدد
السكان تزداد النفايات خصوصا النفايات املنزلية اليت يكون معظمها من النفايات العضوية باإلضافة إىل تغيري منط
احلياة احلديثة ،حيث زاد استهالك املنتجات الغذائية اليت باتت متأل صناديق النفايات .
الفرع الثاني :كمية النفايات القابلة للرسكلة في الجزائر:
قد بلغ حجم النفايات على املستوى الوطين  8.5مليون طن ،منها  1.5مليون طن نفايات صناعية ،أي
مبتوسط  0,75كغ/الفرد/اليوم(*) ،وقد كشفت إحصاءات وزارة البيئة والطاقات املتجددة :أن كمية النفايات القابلة
للرسكلة اليت يتم مجعها من مجيع مناطق يف اجلزائر تقدر حبوايل  600طن سنويا ،كما يوضحه اجلدول ( )13أدناه.
الجدول(:)13كمية النفايات القابلة للرسكلة في الجزائر

نوع النفاية

الكمية (طن /السنة)

المعادن الحديدية

628915

البالستيك

304321

الورق/الكرتون

108396

المعادن الغير الحديدية

66392

الخشب

58895

الزجاج

41724

المجموع

1208643

Source : Ministère algérien de l'environnement, Rapport sur la l’etat de la gestion des déchets
en Algérie, publications de l'Agence Nationale des Déchets, 2020, p 66.

(*)حسب القانون اجلزائري يضع النفايات الصناعية ضمن النفايات املنزلية وال يفصل بينها وباقي أنواع النفايات ،فالنفايات املنزلية هي :مجيع النفايات اليت يتم طرحها من قبل املنازل
واملتاجر الصغرية واألسواق واملطاعم واإلدارات واملنشآت الصناعية.
(*)
Schéma Régional d’aménagement et de développement durable du territoire de la région Nord Centre , 2005.
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يالحظ من خالل اجلدول

()13

السابق ،أن من جمموع النفايات القابلة للرسكلة يف اجلزائر تشكل املعادن

احلديدية اجلزء األكرب إلمكانية اإلسرتجاع وتثمينها ،وهذا يشمل نفايات الفونت والفوالذ واحلديد ،ويعزى ذلك إىل
إنتاج كميات كبرية منه يف العديد من القطاعات اإلقتصادية وال سيما يف قطاع البناء واألشغال العمومية ،حيث تقدر
كمية احلديد القابلة إلعادة التدوير  628915طن يف السنة ،مث جند البالستيك والورق يف املرتبة الثانية على التوايل
بقيمة ( 304321طن ) و( 108396طن) ،وتعزى األسباب اليت تؤدي برجال األعمال إىل تثمني هذين املنتجني إىل
أنه ال يتطلب رؤوس أموال كبرية باإلضافة إىل عائد اإلستثمار اهلام ألهنا تُستخدم يف معظم السلع اإلستهالكية
واإلنتاجية ،يليهما كل من املعادن الغري احلديدية واخلشب والزجاح بقيمة ( )66392و( )58895و( )41724على
التوايل.
غري أنه إذا ما قورنت الكمية املسرتجعة مع ما يتم إنتاجه من النفايات فإن هذه الكمية تعد ضئيلة جدا ،مما
يعكس ضعف عملية إعادة تدوير النفايات باجلزائر واليت تقدر بـ % 9.83 :فقط من إمجايل النفايات املنتجة سنويا،
واليت تعادل بالتقريب  13مليون طن ،وهذه األخرية ميكن أن تتجاوز  20مليون طن يف سنة .2035
الفرع الثالث  :نسبة النفايات المثمنة
ونقصد بنسبة النفيات اليت يتم تثمينها

(*)

هي :ما يتم تثمينه سواءا بإعادة التدوير أو إعادة اإلستخدام أو

التخفيض من إمجايل النفايات املسرتجعة ،وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول ( )14املوايل :
الجدول( : )14نسبة النفايات التي تم تثمينها

النسبة ()%

نوع النفاية
المعادن الحديدية

100

البالستيك

15

الورق/الكرتون

12

المعادن الغير الحديدية

100

الخشب

81

الزجاج

31

Source : Ministère algérien de l'environnement, Rapport sur la l’etat de la gestion des déchets en
Algérie, publications de l'Agence Nationale des Déchets, 2020, p 66.

(*) يتم حساب نسبة التثمني بــ :حجم املواد اليت يتم مجعها إلعادة التدوير على حجم النفايات املنتجة يف اإلقتصاد الدائري.
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نالحظ من خالل اجلدول ( )14السابق ،أنه هناك تباين يف النسب املواد اليت يتم تثمينها ،حيث جند أن
املعادن احلديدية والغري احلديدية يتم تثميها بشكل كلي ،ولو أخذنا فقط النفايات الناجتة عن األنشطة الصناعية ،فإنه
يتم تثمينها بالكامل بكمية  2694طن /السنة للمعادن الغري احلديدية و  469016طن /السنة للمعادن احلديدية،
أما باقي املواد جند النسبة ختتلف ،حيث جند كل من اخلشب والزجاج يتم تثمينهما بنسب ( )%81و ( )%31على
التوايل ،أما البالستيك والورق بنسب ( )%15و( )%12على الرتتيب.
المطلب الثالث :البرامج الوطنية لتبني مفهوم التصنيع األخضر
لقد قامت احلكومة الوطنية بتشجيع املؤسسات الصناعية لتبين مفهم التصنيع األخضر من خالل إنشاء
العديد من اهليئات واملراكز على املستوى الوطين والوالئي ،باإلضافة إىل إنشاء آليات تدعم األخذ بإسرتاتيجياته.
الفرع األول  :البرامج واإلستراتيجيات الوطنية
أوال :البرنامج الوطني للتدبير المندمج للنفايات الحضرية
يسعى الربنامج الوطين للتدبري املندمج للنفايات احلضرية إىل تقليص إنتاج النفايات والرفع من معدل التدوير
للوصول لنسبة  %70يف أفق سنة  2020مقابل نسبة ترتاوح حاليا بني  5و ، % 6ويتسم نشاط مجع وتدوير النفايات
بكونه نشاطا غري مهيكل وتبقى مشاركة القطاع اخلاص حلد اليوم حمدودة ،وقد أطلقت الوكالة الوطنية للنفايات
والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مشروع  5000مؤسسة صغرية

جدا)1( .

ثانيا :اإلستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات آفاق 2035:

تعترب هذه اإلسرتاتيجية مكملة للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة ،مت إعدادها مبوجب

القانون-

 10-03املؤرخ يف  20جويلية  ،2003واملتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة( ،)2وجاءت هذه اإلسرتاتيجية
لتثمني عملية تسيري النفايات يف تنمية اإلقتصاد الوطين من خالل جلب الثروة وخلق مناصب شغل ،ويف هذا الصدد
مت وضع برنامج وطين للتسيري املدمج للنفايات املنزلية  PROGDEMوخمطط وطين لتسري النفايات اخلاصة،

( )1األمم املتحدة اللجنة اإلقتصادية اإلفريقية ،اإلقتصاد األخضر في الجزائر -فرصة لتنويع اإلنتاج الوطني وتحفيزه  ،-مكتب مشال إفريقيا ،ص ص
 .13-12متاح على املوقع .)https://www.uneca.org( :

( )2اجلريدة الرمسية

لسنة  ،2003رقم  ،43ص .22
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 PNAGDEMكما تعززت فعالية هذه اإلسرتاتيجية من خالل إصدار القانون  19-01املتعلق بتسيري النفايات،
والذي يهدف إىل حتديد كيفيات تسيري النفايات ومراقبتها

ومعاجلتها)1(.

ويف تصريح أقرته وزيرة البيئة والطاقات املتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي بتاريخ  26فيفري  ، 2018عقب
عرضها لإلسرتاتيجية الوطنية للتسيري املدمج للنفايات آفاق 2035م ،أن احلكومة اجلزائرية رمست يف حدود

1200

مشروع وبإستثمارات قدرها  2مليار دوالر ،وأشارت الوزيرة على أنه فىي هناية  2016مت إجناز  177مركزا للردم
التقين للنفايات املنزلية و 38مركزا لردم النفايات اهلامدة ،فضال عن إنشاء  47مؤسسة والئية ذات الطابع الصناعي
والتجاري ،و 16مركزا لفرز النفايات املنزلية ،ومت القضاء على أكثر من  2000مفرغة فوضوية على مستوى الرتاب
الوطين ،ومت إنشاء  5حمطات لتجميع النفايات ،وهذا للتكفل بـ 13 :مليون طن من النفايات املنزلية يف السنة من
ضمنها  7مليون طن قابلة لالسرتجاع والتثمني وخلق

الثروة)2(.

الفرع الثاني  :بورصة النفايات الصناعية
بورصة النفيات الصناعية يف اجلزائر مثلها مثل باقي البورصات يف القطاعات األخرى ختضع لقاعدة العرض
والطلب ،فإنشاءها مسح من جهة بتوجيه النفايات الصناعية املختلفة بصفة دورية وبكميات معتربة حنو التثمني ومن
جهة أخرى تسمح بتوجيه املادة املرسكلة حنو الصناعيني وإدراجها ضمن سلسلة إنتاجهم،كما يوضحه الشكل
املوايل:

الشكل ( : )18بورصة النفايات الصناعية في الجزائر
توجيه النفايات الصناعية نحو التثمين
مؤسسة صناعية

مؤسسة تدوير
إدراج المادة المرسكلة في حلقة اإلنتاج

المصدر:

من إعداد الباحث باإلعتماد على الموقع االلكتروني ()https://bourse.and.dz

 ،2002رقم  ،43ص . 09

( )1اجلريدة الرمسية،
( )2وزارة اليئة اجلزائرية ،الندوة الوطنية حول :اإلسرتاتيجية الوطنية للتسيري املدمج للنفايات آفاق ( ،)2035-2018متاح على املوقع :
( ،)https://www.me.gov.dz/a/?p=6608مت اإلطالع عليه يوم  ،2020/12/12 :الساعة  14.25زواال.
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من خالل الشكل ( )18السابق ،نالحظ بورصة النفايات الصناعية هي قاعدة إلكرتونية ()https://bourse.and.dz
سخرت من أجل ربط اإلتصال بني هاتني اجلهتني (العرض والطلب) ،حيث يسمح املوقع السابق للمستخدم بعرض
ونشر إعالنات العروض والطلبات على النفايات ،باإلضافة جيد املتعامل اإلقتصادي مجيع أنواع النفايات اليت يتم
تثمينها ،وهي  :الورق والكرتون ،البالستيك أو اللدائن ،اإلطارات املستعملة ،الزيوت املستعملة ،خراطيش احلرب
املستخدمة ،الزجاج ،أدوات الكهربائية واإللكرتونية ،املعادن احلديدية والغري احلديدية ،املواد الكيميائية ،اخلشب،
املنسوجات ،نفايات هامدة.
وترتبط هذه البورصة بالعوامل التالية:
 .1توفري املمكن على مستوى املؤسسات الصناعية ومؤسسات معاجلة

النفايات ؛

 .2املنافسة تكون إما مباشرة بني املتعاملني أو غري مباشرة من مصانع ،تصنيع املنتجات املصنعة أساسا من مواد
أولية

مرسكلة ؛

 .3تصدير النفايات إىل اخلارج ؛
 .4جودة النفايات املثمنة ؛
 .5السوق املوازي.
المطلب الرابع  :فرص وعراقيل تبني التصنيع األخضر في الجزائر
يعد قطاع الصناعة أحد أهم القطاعات اإلقتصادية اليت تعول عليها معظم الدول على املستوى العاملي ،نظرا
ملسامهته اهلامة يف الدخل الوطين ،وقدرته على إحتواء اليد العاملة ،ورغم أنه عرف تراجعا ملحوظا يف اجلزائر ،إال أنه
مايزال يشكل أحد أسس سياسات تطوير اإلقتصاد الوطين.
الفرع األول  :مزايا سوق الصناعة الخضراء في الجزائر
بناءا على أرقام الوكالة الوطنية للنفايات ،قد تصل قيمة سوق تدوير النفايات إىل  530مليون دوالر ،وهو ما
يوفر فرصة كبرية يف جمال األعمال إىل جانب األعمال املتعلقة بالغاز يف البالد ،وحسب تصريح وزارة هتيئة اإلقليم
والبيئة السياحية فإن لسوق الصناعة اخلضراء يف اجلزائر العديد من املزايا  ،تتمثل فيما يلي(:)1
 إن رسكلة طن واحد من وحدات البلوتني البالستكية ( )PETيوفر  800كغ من البرتول وما يستهلكه ساكنواحد من املاء ملدة شهرين؛
( )1وزارة هتيئة االقليم والبيئة السياحية ،الدليل البيداغوجي للكشاف االيكولوجي الجزائر ،مطبعة سوفرا ،بدون سنة نشر ،ص ص .33-30
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 إن رسكلة طن واحد من نفايات التغليف بالورق املقوى يوفر  1.3من اخلشب ؛ إن رسكلة طن واحد من نفايات التغليف املعدين ،يعين توفري طن واحد من خام احلديد ونصف طن من الفحماحلجري واإلستهالك السنوي من الطاقة لساكن واحد وتوفري إستهالك  4أشهر من املاء ؛
 إن رسكلة طن واحد من نفايات التغليف باألملنيوم يعين توفري طنني من البوكسني واإلستهالك السنوي من الطاقةخلمسة سكان وإستهالك ساكن واحد ملورد املاء خالل مخسة أشهر ؛
 إن رسكلة طن واحد من التغليف بالزجاج يعين توفري  700كغ من الرمل 100 ،كغ من الوقود وما يستهلكهساكن واحد من املاء خالل 8أيام ؛
 إن إعادة تدوير قنينة واحدة من األملنيوم للمشروبات الغازية يعمل على توفري طاقة لتشغيل تلفزيون أو كمبيوترملدة  3ساعات أو على توفري طاقة لتصنيع  19قنينة جديدة مماثلة هلا ،أي ما قيمته  % 90من الطاقة املطلوبة
لتصنيع هذه القاناين أو إنارة مصباح بقوة  100واط ملدة  20ساعة ؛
 إعادة تدوير وعاء بالستيكي واحد ،يبعد حوايل  2مليون طن من املخلفات سنويا عن املدافن على مستوى العاملويقلص من ظاهرة إمتالء تلك املدافن ؛
 عمليات تدوير الزجاج تعمل على تقليص الطاقة املطلوبة لتصنيع اجلديد منه حبوايل ،%50 :حيث أن إعادةتصنيع قارورة زجاجية واحدة ،توفر طاقة كافية إلنارة مصباح بقوة  100واط ملدة  4ساعات ،مما يقلل نسبة تلوث
اهلواء مبقدار  ،% 20ويقلل نسبة تلوث املاء مبقدار % 50؛
 إعادة تدوير طن واحد من الورق حيافظ على حياة 17شجرة من القطع أو  7000جالون من املياه ،كما أن إعادةتدوير الورق املستعمل يعمل على توفري  % 70من الطاقة الالزمة لصناعة الورق من األلياف الطبيعية (حلاء األشجار)
األمر الذي يؤدي إىل تقليل نسبة تلوث اهلواء مبقدار % 90؛
 كل طن من املخلفات اجلافة ميكن أن يوفر  7وظائف خالل عمليات إعادة التدوير ؛ تؤدي عملية إعادة تدوير البالستيك إىل التقليل يف إستهالك الوقود الذي يعترب مادة غري قابلة للتدوير ،كمايؤدي إىل تقليل التلوث البيئي ،كما أن إعادة تصنيع كل علبة بالستيك واحدة بعد إستخدامها حيافظ على مليارين
من األطنان بعيدا عن مكب النفايات على مستوى العامل.
بعد أن مت ذكر بعض املزايا عن سوق الصناعة اخلضراء يف اجلزائر ،سيتم اآلن التطرق إىل بعض الفرص
والعراقيل اليت حالت دون تطوير هذا القطاع.
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الفرع الثاني :فرص وعراقيل الصناعة الخضراء في الجزائر
أوال :الفرص
هناك العديد من الفرص اليت ميكن لرجال األعمال إقتناصها يف السوق اجلزائرية ،بإعتبارها سوق فتية يف هذا
النوع من الصناعة لعل أمها :
 -1تدوير اإلطارات المطاطية :يوجد يف العامل اآلن ما يقارب مليار سيارة وشاحنة ،أما يف اجلزائر  5.3مليون مركبة،
لو إفرتضنا أن العمر االفرتاضي إلطاراهتا هو 50000كم فإن هذا العدد سوف يتقاعد بعد فرتة ال تتجاوز 3سنوات،
والسؤال املطروح أين تذهب هذه اإلطارات؟ فهي تذهب إىل الطبيعة ويتم التخلص منها إما بدفنها أو حبرقها ،لكنها
تعترب ثروة طائلة لفتت هلا العديد من الدول وبدأت تتكون نواة لصناعة إعادة تدوير اإلطارات املستعملة ،هذا
بإستخدام اإلطار الكامل إما بإعادة احليوية له أو إستخدامه لوظيفة غري وظيفته؛ أو إستخدام أجزاء من مكوناته؛ أو
إعادة إستخدامها كمصدر للطاقة يف مصانع اإلمسنت؛ فالطن من اإلطارات ينتج من الطاقة  0.7طن وقود ،حيث
 12مليون إطار حتوي ما يوازي ثالثة ماليني برميل من النفط
 -2تدوير الزجاج :إن إعادة تدوير

1

طن من الزجاج التالف ،ميكن أن يوفر نص طن من املواد الطبيعية الالزمة

لتصنيع الزجاج ،وهذه املواد تتمثل يف الرمل واحلجر اجلري والصودا ...اخل ،باإلضافة إىل الطاقة احلرارية الالزمة لعميلة
التصنيع وما حتتاجه من مصادر توليد ،إن الزجاج املعاد تدويره يكون آمن وسامل عند إعادة إستخدامه ويأخذ نفس
خواص الزجاج

اجلديد)1(.

ثانيا :العراقيل
رغم ما تتمتع به هذه الصناعة من فوائد متعددة األوجه ،فيبدو بأهنا ما تزال بعيدة عن إهتمامات الدولة
اجلزائرية ،رغم األزمات املالية اليت عانتها والزالت تعانيها ،واملرتتبة عن إهنيار أسعار النفط ،فقد أحصت اجلزائر ما
قيمته  12مليون طن من النفايات يف سنة  ،2013ومل يوجه للرسكلة إال ما قيمته  %11من جمموع هذه

النفايات)2(.

باإلضافة إىل وجود السوق املوازية ،واليت تفرض إحتكار جامعي اخلردة  chiffonniersالذين يعملون على
مجع وفرز النفايات وبيعها للمصانع ،بأسعار تفرض من طرفهم ،مما جيعل األسعار ليست خاضعة لقانون السوق وإمنا
( )1ثامر البكري ،األبعاد اإلستراتجية إلعادة التدوير في تعزيز فلسفة التسويق األخضر" استعراض لتجارب منتقاة من مؤسساتودول مختلفة ،جملة
تكريت للعلوم اإلدارية واإلقتصادية  ،اجمللد ، 7العدد  ،22العراق ،2011 ،ص .22
( )2سارة تازروت ،املكلفة باإلعالم والتسويق بــ :الوكالة الوطنية للنفايات ،برنامج ضيف الصباح ،القناة اإلذاعية األوىل18 ،مارس.2017
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مفروضة من طرف سوق موازية غري مستقرة وغري منظمة ،إىل جانب قيام املؤسسات اخلاصة باملضاربة يف األسعار
حيث قد يصل سعر احلديد إىل 120دينارا (1.09دوالر أمريكي) للكيلوجرام الواحد يف السوق العاملي ( ،)1يف حني أن
السعر املعتاد قد ال يتعدى  28و 30دينار جزائري ( 0.27 0.25دوالر) ،مما جيعل املستثمرون يف هذا القطاع حتت
رمحة قطاع غري رمسي ميكن أن يشهد تالعبا يف األسعار ،كما أن هناك الصعوبات اخلاصة باحلصول على املعدات
وضرورة استريادها من اخلارج كآلة إعادة التدوير.

المبحث الثاني :طريقة وإجراءات الدراسة الميدانية
لوصف اإلطار املنهجي املتبع يف الدراسة امليدانية املطبقة يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة ،سيتم حتديد
نوع املنهجية العلمية املستخدمة فيها ،وكذا جمتمع الدراسة وعينة املستجوبني ،إضافة إىل التصريح باألدوات اليت مت
اإل ستعانة هبا جلمع بيانات احلقائق املوجودة ،هذا مع ضرورة التعريف الدقيق مبتغريات الدراسة وضبط منوذج العالقات
املمكنة بينها ،ويف األخري توضيح كيفية توظيف األساليب اإلحصائية لعرض وحتليل النتائج وتفسري االستدالالت.
المطلب األول  :إجراءات ومجتمع الدراسة
سي تم التطرق يف هذا املطلب إىل منوذج الدراسة والذي سوف حندد فيه اجتاه الدارسة ،مث بعد ذلك سنتطرق
إىل اجملال املكاين والبشري والعلمي والزماين للدراسة.
الفرع األول  :مخطط ومجاالت الدراسة
أوال :النموذج الفرضي للدراسة
قبل البدء يف شرح تفاصيل وفعاليات الدراسة ،البد من توضيح أهم املرتكزات العلمية النظرية والتطبيقية اليت
أعانت على بناء خمطط منوذج اإلرتباط بني اسرتاتيجيات التصنيع األخضر والتفوق التنافسي يف املؤسسات الصناعية
املبحوثة ،هذا مع ضرورة لفت االنتباه إىل الفرضيات الرئيسية املفصلية املستنبطة من مقرتحات هذا النموذج املوجه
لإلختبار واليت مت التطرق إليها مسبقا يف املقدمة العامة ،فقد تبىن البحث منوذجا افرتاضيا ،استمد متغرياته من
األطروحات النظرية ذات العالقة ،إذ يشري النموذج إىل وجود عالقة إرتباط بني متغرياته ،فضال عن تأثري باجتاه واحد،
السرتاتيجيات التصنيع األخضر بوصفه متغريا مستقال يف املزايا التنافسية بوصفها متغريا معتمدا ،كما يوضحة الشكل
( )19املوايل:
()1

فهد احلومياين ،اإلستثمار في شركات الخردة ،اجلريدة االقتصادية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،عدد ديسمرب  ،2021متاح على املوقع

( ،)https://www.aleqt.com/2021/12/13/article_2227556.htmlتاريخ اإلطالع،
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شكل ( :)19النموذج الفرضي للدراسة
خضر
األخضر
التصنيع األ
استراتيجيات التصنيع
استراتيجيات

التخفيض

إعادة التدوير

إعادة االستعمال

التنافسية
المزايا التنافسية
أبعاد المزايا
أبعاد

الكلفة

التسليم

السمعة

الجودة

اإلبداع

المصدر :من إعداد الباحث
وجهة التأثير.
م ــن الش ــكل ( )19اإلفرتاض ــي للبح ــث ،يتب ــني أن هن ــاك عالق ــات ذات ت ــأثري ب ــني اسـ ـرتاتيجيات التص ــنيع
األخضر والتفوق التنافسي ،وهذا ما سـنحاول دراسـته مـن خـالل إثباهتـا أو نفيهـا وذلـك بإجتـاه واحـد فقـط ولـيس
بإجتاه متبادل ،مبعىن ماهو دور اسرتاتيجيات التصنيع األخضر يف تدعيم التوفق التنافسي ،وليس بالتبادل.
ثانيا :مجاالت الدراسة
متثلت جماالت الدراسة يف اجملال املوضوعي والذي مت حتديده سابقا واجملال املكاين والذي يقصد به مكان تواجد
املؤسسات اليت أجريت عليها الدراسة ،واجملال الزماين الذي يتمثل يف الفرتة اليت إستغرقتها الدراسة امليدانية ،واجملال
البشري الذي يتمثل يف األفراد الذين قاموا باإلجابة على اإلستبيان.
 -1المجال الموضوعي  :يتمثل يف دراسة دور اسرتاتيجيات التصنيع األخضر يف تدعيم التفوق التنافسي.
 -2المجال المكاني :متثل اجملال املكاين للدراسة يف بعض املؤسسات االقتصادية العامة واخلاصة يف واليات
سطيف ،جباية ،بليدة ،اجلزائر ،عني الدفلى ،برج بوعريرج ،سعيدة ،قسنطينة ،وسبب إختيار هذه الواليات وذلك
نتيجة اإلختيار الباحث املؤسسات الصناعية املشاركة يف مشروع (.)MedTest II
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 -3المجال الزماني :مت الشروع يف الدراسة امليدانية إبتداء من

17

جانفي

2021

إىل غاية

12

ديسمرب

.2021

وسبب استغراق الباحث هذه الفرتة يرجع باألساس إىل البعد اجلغرايف وبسبب الوضع الصحي الذي عاشته
اجلزائر والعامل ككل .
 -4المجال البشري :يتمثل اجملال البشري للدراسة يف أفراد اإلدارة العليا والوسطى على مستوى  12مؤسسة صناعية
املشاركة يف مشروع ( ،)MedTest IIويقصد بأفراد اإلدارة العليا والوسطى املدير العام ومساعديه ،رؤساء أقسام،
رؤساء مصاحل ،رؤساء مكاتب.

الفرع الثاني  :منهج وأدوات جمع البيانات
عند كل حبث يتبع الباحث منهج علمي معني لتوليد اإلنسجام بني فرضيات البحث وإختبارها ميدانيا،
وحيتاج الباحث يف ذلك إىل حتديد جمتمع وعينة للدراسة ،وعليه جتدر اإلشارة أنه مت حتديد منهج هذه الدراسة
والتدرج يف إختيار املستجوبني يف الوكاالت الوالئية املبحوثة ،وهذا بعد حتديد جمتمعهم الشامل ،مث جمتمعهم املقصود
(االنتقائي) ،وصوال إىل عينتهم اليت مت استجواهبا فعال يف الدراسة امليدانية.

اوال :منهج الدراسة
يعرف املنهج على أنه ":الطريقة العلمية املنظمة اليت يستخدمها الباحث لدراسة ظاهرة أو مشكلة ،وهو
الوسيلة اليت ميكن من خالهلا الوصول إىل احلقيقة يف أي موقف من املواقف وحماولة اختبارها للتأكد من صالحيتها يف
مواقف أخرى"،

() 1

ومت اشيا مع هذه الدراسة ومن أجل حتقيق أهدافها ودراسة اإلشكالية املطروحة وحتليل أبعادها

واإلجابة على التساؤالت املطروحة وإختبار صحة الفرضيات ،فقد مت إستخدام كال من املنهج الوصفي وأسلوب
دراسة احلالة.
 -1المنهج الوصفي :يهتم املنهج الوصفي بدراسة الظواهر واألحداث كما هي من حيث خصائصها وأشكاهلا
والعوامل املؤثرة فيها ،فهو يدرس حاضر الظواهر واألحداث عن طريق توصيفها من مجيع اجلوانب واألبعاد ،ويهدف
الستخالص احللول وحتديد األسباب والعالقات اليت أدت إىل هذه الظواهر واألحداث ،وكذلك حتديد العالقات مع
بعضها والعوامل اخلا رجية املؤثرة هبا ،لالستفادة منها يف التنبؤ مبستقبل هذه األحداث والظواهر )1( .ويقوم هذا املنهج
على مجع املعلومات والبيانات وتصنيفها وتدوينها وحماولة تفسريها وحتليلها من أجل قياس ومعرفة تأثري العوامل على
( )1دالل القاضي وحممود البيايت" ،منهجية وأساليب البحث العلمي" ،األردن ،عمان ،دار احلامد ،2008 ،ص.32 .

( )1كمال دشلي" ،منهجية البحث العلمي" ،سوريا ،مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية ،منشورات جامعة محاة ،2016 ،ص.61 .
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أحداث الظاهرة حمل الدراسة ،كما يهدف إىل استخالص النتائج ومعرفة كيفية الضبط والتحكم يف هذه العوامل،
وأيضا التنبؤ بسلوك الظاهرة حمل الدراسة يف

املستقبل)1(.

.2المنهج التحليلي :إعتمد الباحث املنهج التحليلي من خالل الدراسة التطبيقية اليت متـت فـي املؤسسات
الصناعيةاملبحوثة االثين عشر .إذ مت إجراء العديد من املقابالت الشخـصية مـع منتسيب املؤسسات وعلى خمتلف
اختصاصاهتم ،ومت احلصول على وثائق مالية واخرى يرها الباحث مهمة يف التحليلي  ،حيث قام الباحث بعد ذلك
بتحليلها كـي يتم الوصول إىل واقع اسرتاتيجيات التصنيع االخضر يف التلك املؤسسات ودوره يف تعزيزي تنافسيتها .
 - 3أسلوب دراسة الحالة :يرتكز هذا األسلوب على مجع بيانات ومعلومات كثرية وشاملة عن حالة فردية واحدة
أو عدد حمدود من احلاالت وذلك هبدف الوصول إىل فهم أعمق للظاهرة املدروسة وما يشبهها من ظواهر ،حيث يتم
مجع البيانات عن الوضع احلايل للحالة املدروسة وكذلك عن ماضيها وعالقاهتا من أجل فهم أعمق وأفضل للمجتمع
الذي

متثله)2(.

ونظرا ألمهية هذا األسلوب مت اإلعتماد عليه أثناء القيام بالدراسة امليدانية ،وذلك جبمع املعلومات والبيانات واحلقائق
واآلراء املختلفة اليت من شأهنا أن تعطي وصفا شامال للظاهرة ،من حيث متغرياهتا وكذلك مسبباهتا وفروض حلها
وإستخدام األدوات املناسبة لغرض حتليل هذه البيانات.

ثانيا :تحديد أدوات جمع البيانات
خالل إجراءنا للدراسة امليدانية ،استعملنا األدوات والوسائل التالية جلمع البيانات:
 -1المالحظة :هي" تلك املشاهدة املباشرة املوجهة واملضبوطة واحملددة األهداف واحملكومة بإطار مرجعي نظري
وبناء منهجي ميداين لإلحاطة مبوضوع البحث ،وعن طريق هذه املشاهدة تتم عملية مجع املعلومات والبيانات العملية
(امليدانية) لتزويد وإثراء موضوع البحث مبادة علمية ختدم البحث ( ،)3لقد مت أيضا االستعانة بأسلوب املالحظة جلمع
املعلومات يف هذه الدراسة ،حيث استخدمت هذه األداة يف املرتبة الثالثة ،فكان هلا دورا مكمال للدور املنوط
باإلستبيان واملقابلة ،وكان ذلك أثناء بناء اإلستبيان وتوزيعه ،وأثناء إجراء املقابلة مع بعض اإلطارات املسؤولني .لقد
( )1عمار بوحوش وحممد حممود الذنيبات ،مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث ،الطبعة الثانية ،اجلزائر ،بن عكنون ،ديوان املطبوعات اجلامعية،
 ،1999ص .29
( )1رحبي مصطفى عليان وعثمان حممد غنيم ،أساليب البحث العلمي األسس النظرية والتطبيق العملي ،الطبعة الرابعة ،األردن ،عمان ،دار صفاء،

 ،2010ص .69

( )1رشيد زروايت ،مناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم االجتماعية ،اجلزائر ،عني مليلة ،دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع ،2007 ،ص .259
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كانت مالحظة الباحث بسيطة ،من خالل استطالع قام به ،واقع تطبيق اسرتاتيجيات التصنيع األخضر يف
املؤسسات الصناعية سواءا على املكاتب اإلدارية أو بالزيارة امليدانية إىل مراكز أنشطة املؤسسسات الصناعية املبحوثة
من خالل مشاهدة أبعاد هذه االسرتاجتيات يف األرض الواقع ،ومن هنا مت تسجيل بعض املالحظات البسيطة منها:
 1ـ أن جزءا كبريا من البيانات امليدانية واملعلومات الوثائقية باملكاتب اإلدارية ،هذه االخرية التطبق على الواقع ؛
 2ـ متتلك املؤسسسات الصناعية املبحوثة إطارات هامة شابة سامهت بشكل كبري يف تبين املؤسسات الصناعية حمل
الدراسة من أجل األخذ مبفاهيم اسرتاتيجات التصنيع االخضر؛
 3ـ بعص املؤسسات الصناعية املبحوثة متارس خمتلف أبعاد االسرتاتيجيات التصنيع األخضر جمتمعة وبعض املؤسسات
تأخذ بإحداها فقط والبعض األخر تطبق اسرتاتيجيتني ؛
 4ـ تلجأ بعض املؤسسات الصناعية إىل بيع النفايات الصناعية الناجتة عن أنشطتها سواء داخلة يف عمليتها اإلنتاجية
أو قامت بإستخدامها ملؤسسات صناعية أخرى .
 -2الوثائق اإلدارية  :من أجل تدعيم الدراسة امليدانية مت اإلستناد إىل وثائق املؤسسة حمل الدراسة ،كتلك املتعلقة
بتعريف املؤسسة واهليكل التنظيمي هلا ،وكذلك الوثائق املتعلقة مبختلف الشهادات اليت تدعم موضوع الدراسة ،هذا
باإلضافة إىل الوثائق املالية اليت ترتبط باجلانب واقع اسرتاتيجيات التصنيع األخضر يف املؤسسات الصناعية املبحوثة،
حيث سامهت هذه الوثائق يف إثراء املوضوع من جهة ودعمت أقوال املسؤولني املستجوبني باملقابلة واإلستبيان من
جهة أخرى.
 -3المقابلة :تعرف املقابلة بأهنا :تفاعل لفظي بني ما يتم عن طريق موقف مواجهة حياول فيها الشخص القائم
باملقابلة أن يستثري معلومات أو آراء أو معتقدات أشخاص آخرين للحصول على بعض البيانات املوضوعية ،ولقد مت
إ ستعمال املقابلة يف دراستنا من خالل حوارنا وحتادثنا مع خمتلف إطارات وعمال املؤسسات حمل الدراسة ،للحصول
على املعلومات الالزمة.
 -4اإلستبانة :تعرف اإلستبانة على أهنا منوذج يضم جمموعة من األسئلة توجه إىل األفراد من أجل احلصول على
معلومات حول موضوع ما ،ويتم تنفيذ اإلستبانة أما عن طريق املقابلة الشخصية أو ترسل إىل

املبحوثني)1(.

( )1رشيد زروايت ،تدريبات على منهجية البحث العلمي ،الطبعة الثالثة ،دار اهلدى للطبع والنشر ،عني مليلة ،اجلزائر ،2008 ،ص .182
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ولقد قمنا باستعمال الوثائق اإلستبانة كأداتان رئيسيتان يف مجع البيانات الالزمة لدراستنا ،واإلستبانة مبينة يف
امللحق رقم (.)01
 -5اإلستبانة بالمقابلة :حيث مت اللجوء إىل استعمال هذا األسلوب مع بعض اإلطارات الذين أرادوا مأل
اإلستبانة حبضورنا فور توزيعها ،لعدم إتقاهنم اللغة العربية وبالتايل استالمها يف احلني
الفرع الثالث  :مجتمع الدراسة واالساليب االحصائية
أوال :إجراءات الدراسة الميدانية
متت الدراسة امليدانية وفقا جملوعة من اإلجراءات يف حدود اإلمكانيات والقدرات البحثية ،واليت ميكن توضيح أمهها يف
اآليت:
 -1مشلت الدراسة جمموعة من املؤسسات الصناعية املشاركة يف مناطق جغرافية خمتلفة ،وقد بلغ عدد املؤسسات
اليت متكنا من زيارهتا كلها ،ومت توزيع  231استمارة ،اسرتجعت منها  210فقط ،نظرا لعدم استجابة وتعاون بعض
املسريين.
 -2توزعت املؤسسات الصناعية حمل الدراسة يف املناطق التالية :سطيف ،جباية ،بليدة ،اجلزائر ،عني الدفلى ،برج
بوعريرج ،سعيدة ،قسنطينة.
 -3متت زيارة املؤسسات ومقابلة مسرييها ،من أجل شرح اهلدف من االستمارة ،توضيح مضموهنا ،واسرتجاع
االستمارات اليت متت اإلجابة عنها يف حينها ،وبعض االستمارات مت اسرتجاعها بعد فرتة أسبوع من تسليمها ملسريي
املؤسسات حمل الدراسة حبجج متعددة من بينها (اجتماع ،امر مبهمة يف اخلارج ،حاليا يل عمل مهم ،).....،وبعضها
مل يسرتجع أو مل تتم اإلجابة عنه.
 -4استغرقت عملية البحث عن املؤسسات من أجل حصول على وثائق متعلقة بدراستنا وحتديد موعد ملقابلة
مسرييها ،ومن مث توزيع اإلستمارات ومجعها حوايل  12شهر من الزمن.
ثانيا :األساليب االحصائية المستخدمة في البحث
لغرض حتليل البيانات اخلاصة مبتغريات البحث ،واختبار فرضياهتا ،فقد مت استعمال جمموعة من األساليب
اإلحصائية وباستعمال الربنامج اإلحصائي( )SPSSالستخراج مايأيت :
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أ -الوسط الحسابي  :The Arithmetic Meanوهو من مقاييس النزعة املركزية لتحديد مستوى اجابات العينة
ملتغريات البحث .
ب -اإلنحراف المعياري  :Standard Deviationوهو ملعرفة مستوى تشتت إجابات افراد العينة عن وسطها
احلسايب اذ كلما قلت قيمته ازداد تركز اإلجابات حول الوسط احلسايب .
ت -معامل االرتباط  : Correlation Of Coefficientلتحديد نوع ومستوى العالقة بني متغريات البحث .
ث -االنحدار الخطي المتعدد : Multiple linear regressionلقياس األثر بني املتغريات
ح -تحليل التباين األحادي ) : (one-way analysis of varianceويرمز له اختصار بـ ، ANOVAواختبار
معلمي يستخدم للمقارنة بني املتوسطات أو التوصل إىل قرار يتعلق بوجود أو عدم وجود فروق بني متوسطات األداء
عند اجملموعات اليت تعرضت ملعاجلات خمتلفة هبدف التوصل إىل العوامل اليت جتعل متوسط من املتوسطات خيتلف عن
املتوسطات األخرى
خ -معامالت الثبات والصدق لالستبانة :اليت تتضمن معامل الفا كرون باخ.
غ -االنحدار الخطي البسيط  :Simple linear regressionلتحديد معنوية العالقة التأثريية بني متغريين احدمها
مستقل واآلخر تابع وبناء منوذج االحندار املقرتح .
و-مستوى األهمية لألبعاد الرئيسية والفرعية والفقرات إعتمادا على قيمة الوسط احلسايب إلجابات أفراد عينة
البحث
ه -اختبار ( : )T-testهو أحد أهم االختبارات اإلحصائية وأكثرها إستخداما يف األحباث والدراسات اليت هتدف
للكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بني متوسطي عينتني.
ثالثا :مجتمع الدراسة
فيما يلي توضيح مفصل حول حدود جمتمع الدراسة الكلي من الناحية النظرية يف املؤسسات الصناعية
اجلزائرية ،وكذلك تبيني اجملتمع االنتقائي املستهدف من هذه الدراسة امليدانية:
 -1مجتمع الدراسة الكلي من الناحية النظرية
ميثل جمتمع الدراسة مجيع املؤسسات اإلقتصادية املصنفة ،العاملة يف اجلزائر ،ويقصد باملنشآت املصنفة هي
تلك املؤسسات اليت تشكل خطرا ثابتا على البيئة والصحة العامة ،حيث على أهنا تلك املصانع والورشات واملشاغل
 /ومقالع احلجارة واملناجم وبصفة عامة املنشآت اليت يستغلها أو ميلكها كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو
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خاص ،واليت قد تتسبب يف أخطار على الصحة العمومية والنظافة واألمن والفالحة واألنظمة .البيئية واملوارد الطبيعية
واملواقع واملعامل واملناطق السياحية أو قد تسبب يف املساس براحة اجلوار .

1

 -2مجتمع الدراسة االنتقائي في المؤسسات الصناعية الجزائرية:
بعــد هــذا التقــدي البســيط حــول اجملتمــع الكلــي يف الدراســة امليدانيــة ،البــد مــن اإلشــارة إىل مســألة مهمــة ،هــو أن
جمتمــع الدراســة الكلــي املتواجــد يف اجلزائــر ،ال يعــين كــل املؤسســات الصــناعية الناشــطة علــى إقليمــه وعلــى إخــتالف
أنواعها ،وإمنا جمتمع الدراسة املعين هو جمتمع مستهدف (انتقـائي) ،يتمثـل يف جممـوع املؤسسـات الصـناعية املشـاركة يف
مشــروع ( )MedTest IIومــن هنــا فــإن اجملتمــع احلقيقــي املعــين بالدراســة يبلــغ عــدده اإلمجــايل  12مؤسســة ،وفيمــا يلــي
شرح مقتضب عن املشروع :
 -3مشروع ميد تاست ( )MED TEST - IIفي الجزائر :
املمول من قبل اإلحتاد األورويب وحتت رعاية وزارة البيئة
يف إطار برنامج سويتش ميد (ّ )SwitchMed-I
والطاقات املتجددة ( )*( )MEERووزارة الصناعة واملناجم ( ،)**( )MIMمت تنفيذ مشروع ميد تاست ( MED
 )TEST - IIيف اجلزائر بدعم حملي من املركز الوطين لتكنولوجيات اإلنتاج األنظف ( )***( )CNTPPوبالتعاون مع
الوكالة الوطنية لتعزيز وترشيد إستخدام الطاقة ()APRUE

(****)

جيمع برنامج ميد تاست ()MED TEST - II

بني املنظمات واملؤسسات ذات النفوذ من أجل حتقيق تطبيق مستدام لتخطيط موارد املؤسسات يف اجلزائر.
ويف أعقاب محلة تسويقية واسعة النطاق تضمنت ورشات عمل وزيارات ميدانية فردية للشركات ،مت اختيار
 164مؤسسة للتقييم األويل من قطاع األغذية ،واختري منها للمشاركة يف املشروع  12مؤسسة واليت قامت بالتوقيع
على اتفاقيات لتطبيق مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة ،ترتاوح املؤسسات املختارة من املؤسسات الصغرية
واملتوسطة من مجيع أحناء البالد ،تتمتع املؤسسات املختارة من قطاع األغذية واملشروبات بإمكانيات عالية "قابلة
للتكرار" للنتائج إىل مواقع إنتاج مشاهبة أخرى ،هبدف السماح بتأثريات مشروع )  (TESTيف

اجلزائر)1( .

 1اجلريدة الرمسية املادة  18من القانون  10-03الصادر بتاريخ  20جويلية .2003
(*)

Ministère de l’Environnement et des Energies Renouvelables.
Ministère de l’Industrie et des Mines.
(***)
Centre National des Technologies de Production plus Propre.
(****)
L’Agence nationale pour la Promotion et la Rationalisation de l’Utilisation de l’Energie
()1
MED TEST II, Transfert des technologies écologiquement rationnelles vers la rive sud de la Méditerranée
(Algérie), p p 2-4, disponible sur le site, https://switchmed.eu/, consulté le 12/04/2021.
(**)
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كانت املؤسسات يف املقام األول مدفوعة بتوقع أن املشروع ميكن أن يساعدهم على خفض تكاليف اإلنتاج
املتعلقة باملواد اخلام ،وفورات الطاقة واملياه ،وكذلك تعزيز وعي موظفيهم على

،RECP

كما كانت بعض

املؤسسامتدفوعة باحلاجة إىل تلقي الدعم الفين لالمتثال للوائح الوطنية البيئية.
 -4أهداف برنامج :
اهلدف من مشروع  MED TEST IIهو اجلمع بني ثالثة عناصر (:)2
 -1توفري الدعم للصناعة،
 -2ظهور روح املبادرة اخلضراء ،
 -3الشراكة املدنية وأصحاب القرار السياسي.
كما أن املؤسسات الصناعية اجلزائرية املختارة تستفيد من مرافقة يف إسرتاتيجيتها لرتقية محاية البيئة اخلاصة هبا وقد مت
حتديد منهجية الوقاية األولية يف املؤسسة ،أال وهي احلد من تصريفات السوائل والنفايات وتوفري املوارد واحلد من
نفقات التشغيل لالجتاه حنو حتسني إستثمارات املؤسسةوتطبيق شهادات، ISO 14001
وهذا سيمكن من توسيع مبادرة

MED TEST II

. ISO 50001

إىل ما بعد مدة املشروع مبا يعود بالفائدة األكرب

للصناعات يف مجيع القطاعات الصناعية يف اجلزائر ،واالستفادة من القدرات واخلربات احمللية املكتسبة واملكيفة لتوجيه
االنتشار الوطين لإلنتاج املستدام

( )2املركز الوطين لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء ،مشروع نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا ،متاح على الموقع ،)http://cntppdz.com/ar( :آخر زيارة
للموقع يف ،2020/12/12 :بتوقيت .13:25
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المطلب الثاني  :التعريف بالمؤسسات الصناعية المدروسة
من خالل هذا املبحث سنحاول التعريف باملؤسسات الصناعية الذي تناوله هذا البحث بالدراسة .فاملطلب
األول يعرفنا باملؤسسات اليت كونت مفردات الدراسة ،واملطلب الثاين يعرفنا بالواقع احلايل لسوق اإلمسنت باجلزائر.أما
املطلب الثالث فيعطينا فكرة عن األفاق املستقبلية لتطور القطاع.
لقد مت إنتقاء

12

مؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـة صناعية ناش ـ ـ ــطة يف القطاع اإلقتصادي باجلزائر ذات الطابع اإلنتاجي كما

يوضحها اجلدول ( )15املوايل ،وقد مت إختيار هذه املؤسـ ـس ــات كعينة للدراس ــة امليدانية ذلك راجع إىل :
 -1متاش ــي طبيعة نش ــاطها مع موضوع الدراسة (اجلانب الصناعي)؛
 -2تعترب املؤسسات الصناعية األكثر تأثريا وتطبيقا لإلسرتاتيجيات التصنيع األخضر من خالل خمتلف
اإلجراءات اليت فرضها مشروع ميد سات ()MedTest II؛
 -3مشاركة املؤسسات الصناعية املبحوثة يف مشروع وأهدافه ختدم متغريات البحث بشكل مباشر وعميق.
 -4الوقوف امليداين على تطبيق االسرتاتيجيات الثالث للتصنيع األخضر (اسرتاجيية التخفيض واسرتاتيجية إعادة
اإلستخدام واسرتاتيجية إعادة التدوير) يف دراسة استطالعية أولية خاصة القريبة جغرافيا سطيف وجباية .
-5

إختيار املؤسسات الصناعية أتى وفقا ملعايري وخصائض معينة جرى رصدها مع اإلحتاد األورويب من جهة

واليونيدو من جهة أخرى ،وأهم معيار مت إختيار املصانع األكثر حاجة إىل ختفيض التلوث.
-6

إقتصار املؤسسات الصناعية املشاركة يف املشروع على قطاع الصناعات الغذائية واملشروبات يعود إىل كونه

يشكل  % 50من جممل القطاع الصناعي ،ما يفتح اجملال أمام إمكانية تكرار قصص النجاح يف مواقع إنتاجية أخرى
مشاهبة ،ويسمح بنجاح مشروع نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا يف اجلزائر بشكل كبري ومتالحق.
ويعرض اجلدول ( )15خصـ ــائص املؤس ـ ـس ــات حمل الدراسـ ــة من حيث سنة التأسيس وحجم املؤس ـ ـس ــة ،كذلك
طبيعة حتديد أهم املنتجات الرئيسية واألسواق الرئيسية لكل مؤسسة ،باإلضافة إىل أهم نظم اإلدارة املعتمدة أو
املستهدفة اليت تريد حتقيقها هذه املؤسسات الصناعية مستقبال.
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جدول ( :)15المؤسسات الصناعية الجزائرية ضمن برنامج )(MEDTEST II
إسم

سنة

عدد

عنوان

الرقم

المؤسسة

التأسيس

العمال

المؤسسة

1

SOSEMIE
Eurl

2001

400

المنتجات الرئيسية

األسواق
الرئيسية

نظم اإلدارة
المعتمدة

بين مراد
البليدة

السميد والعجائن
ومشتقاهتا

احمللية واخلارجية

Laiterie
ARIB/
GIPLAIT
NCAROUIBA

1997

301

عني
الدفلى

الزبادي ولنب وكرمية
طازجة

احمللية

1966

528

رويبة
اجلزائر

املشروبات وعصائر
الفاكهة

احمللية والدولية

4

SARL
GIPATES

2002

165

برج
بوعريرج

املكرونة والكسكس

احمللية

5

Flash SPA

1989

165

واد السمار
/اجلزائر

مصاصات بطعم
الفواكه

احمللية

-/-

Laiterie
Saïda/
GIPLAIT
SAFILAI
T SARL

1984

158

سعيدة

الزبادي ولنب وكرمية
طازجة

احمللية

()ISO 22000

2002

147

قسنطينة

حليب ولنب
واالجبان

احمللية

()ISO 22000

AQUASI
M SPA

2005

موزاية
البليدة

املياه املعدنية

احمللية

9

SARL
SBC
(Setifis
Bottling
)Company

2000

330

سطيف

املشروبات الغازية
والغري الغازية
والعصائر

احمللية

()ISO 9001
()ISO 14001
()ISO 22000
()OHSAS 18001
وشهادة AIB

10

TCHINLA
IT SARL

1999

505

جباية

احلليب ومشتقاته
والعصائر

احمللية

()ISO 9001
()ISO 22000

11

SPA
MAMI

1937

سطيف

املشروبات الغازية
والعصائر

احمللية

ETS.
BOUKLL
AL Med
Tahar

2010

العلمة
/سطيف

التمور املصنعة

2

3

6

7
8

12

400

269

160

اخلارجية

المصدر  :من إعداد الباحث باإلعتماد على وثائق المؤسسات.
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ايزو
22000:2005

استهداف
()ISO 22000
()ISO 9001
()ISO 14001
()ISO 22000

استهداف
()ISO 22000

استهداف
()ISO 22000

()ISO 22000

()ISO 22000
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يالحظ من اجلدول ( )15السابق وجود تنوع يف املؤسسات الصناعية املشاركة يف املشروع املمول من طرف
اإلحتاد األورويب ويقدر عددها بـ ــ 12:مؤسسة وفيما يلي تعريف خمتصر لكل مؤسسة .
 -1مؤسسة عريب ( :)Laiterie ARIB/ GIPLAITهي مؤسسة إقتصادية عمومية ذات طابع إنتاجي ختتص يف
إنتاج احلليب ومشتقاته والنشاطات املتعلقة به من ختزين وبيع وتوزيع ،وهي تابعة للديوان اجلهوي للحليب ومشتقاته
للوسط(*) ،الذي أنشأ مبوجب مرسوم تنفيذي رقم  365/81ملؤرخ يف  ،1981/09/19وتقع امللبنة ببلدية عريب-
عني الدفلى -تبعد عن الوالية ب ــ11 :كلم ،أجنزت من طرف املؤسسة اإليطالية ( ،)INTER COOPحيث قامت
بتجهيزها وبناء املقر اإلجتماعي واإلداري والسكنات الوظيفية ،بينما قامت مؤسسة ( )BATIMITALEببناء بناية
اإلنتاج والتخزين ،ترتبع على مساحة قدرها  14هكتار منها  07هكتارات مبنية ،ساهم يف متويلها البنك اإلفريقي
للتنمية ،مت إختيار هذه الوحدة نظرا لكون املؤسسة ترتبع على مساحة شاسعة هذا من جهة ،ومن جهة أخرى
اشتهار املنطقة برتبية األبقار احللوب ،إبتداء من 1997م أصبحت الوحدة تسمى باجملمع الصناعي للحليب
( ،)GIPLAITويف نفس السنة تغريت طبيعة الوحدة لتصبح مؤسسة ذات أسهم ( ،)SPAحتت إسم

( Laiterie

 ،)ARIBوهذا متاشيا مع اإلصالحات اليت مست القطاع اإلقتصادي ،إنطلقت الوحدة يف اإلنتاج عام 1989م
برأمسال قدره  200.000.000دج بربناجمها اإلنتاجي يغطي كل من والية عني الدفلى وجزء من الواليات التالية :
املدية ،اجللفة ،شلف ،غيلزان ،تيسمسيلت ، )1(.أما فيما خيص مستوياهتا االداربة وخمتلف املصاحل واالقسام يوضحه
اهليكل التنظيمي املدرج يف امللحق

(،)05

وجتدر اإلشارة إىل مؤسسة الصناعية ()Laiterie ARIB/ GIPLAIT

تسهدف احلصول على شهادة سالمة الغذائية ( )ISO 22000حيث قامت جبميع التحضريات.
-2مؤسسة المنبع ( : )Laiterie Saïda/ GIPLAITتقع بالقرب من مدينة سعيدة مشاال باملنطقة الصناعية كانت
البداية يف بنائها سنة  ،1984ودخلت ميدان اإلنتاج يف ( )1988-02-13بقدرة إنتاجية تقدر ب ــ 40000 :لرت من
احلليب و 10000لرت من اللنب.
كانت هذه الوحدة تابعة إىل املؤسسة األم ( )*()OROLAIبوهران إىل غاية ( ،)1997-12-30ولكن إنطالقا من
( )1997-10-1أصبحت هده الوحدة تسمى بوحدة املنبع للحليب وهي وحدة مستقلة رأس ماهلا يقدر بــ:
(*) يضم الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته للوسط كل من  :وحدة بئر خادم  -اجلزائر ،وحدة بدواو  -بومرداس ،وحدة ذراع بن خدة – تيزي وزو،
وحدة بين تامو -البليدة ،وحدة عريب  -عني الدفلى.
(*) مقابلة مع مدير املوارد البشرية للملبنة ،بتاريخ  2021/03/12على الساعة . 13:55
(*) يف  1981-12-12أنشئ الديوان الغريب للحليب ومشتقاته  OROLAITيف إطار إعادة تركيب املؤسسات مبرسوم رقم ( ،)354-81وهذا الديوان كانت
له جمموعة من املهام الرئيسية كمعاجلة احلليب ومشتقاته.
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1000000دج ويتمثل إنتاجها يف احلليب ومشتقاته كما تتسع مناطق توزيع إىل كل من وهران ،مشرية ،عني الصفراء،
فرندة ،البيض ،سيق ،احملمدية .
تنقسم الوحدة إىل ثالثة بنايات :املخزن اخلاص باملواد األولية و مواد التغليف ،الورشة اخلاصة باإلنتاج مقسمة إىل
مخسة أقسام( :ورشة إعادة الرتكيب ،ورشة التعقيم أو البسرت ،ورشة التكييف أو التعليب ،قسم التنظيف ،غرفة
التربيد) ،البناية اإلدارية ،ومن أجل أكثر تفاصيل أنظر إىل

امللحق (.)05

-3مؤسسة صافيلي ( :)SAFILAIT SARLملبنة صافيلي هي مؤسسة صغرية ،أنشئت سنة 2002م مببادرة من
عائلة سفاري وذلك مع فتح جمال اإلسثمار خلواص (للرأمسال اخلاص) ،وهي عبارة عن مؤسسة ذات الشكل القانوين
مؤسسة ذات املسؤولية احملدودة ( ،)SARLويدير ملبنة صافيلي السيد سفاري حممد الذي إستطاع أن يكون فريقا
تقنيا ونشيطا يف صناعة األلبان ،به يضمن جودة اإلنتاج وحفظ العتاد.
مؤسسة صافيلي هي واحدة من أهم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جمال الصناعة الغذائية برأمسال يقدر بـ:
( )80.000.000دج ،و يد عاملة تقدر بـ )147( :عامال (أجريا) ما بني إطارات ومهنيني ( أنظر امللحق)05
تقع املؤسسة بوسط مدينة عني أمسارة ،وتبعد عن مقر والية قسنطينة بـ 15 :كلم ،ختتص يف صناعة احلليب
ومشتقاته ،وبعد فرتة من النشاط إكتسبت صافيلي مسعة جيدة حمليا ووطنيا ،و بفضل الصرامة وتنظيم اإلنتاج لقت
املؤسسة مكانة يف السوق ،وبعد الرواج الذي لقاه إنتاج احلليب ،إجتهت املؤسسة إلسرتاتيجية تطوير منتجات جديدة
جسدت يف شكل جمموعة منتجات جد متنوعة.
منتوجات صافيلي هي باقة متنوعة من حيث الشكل والنوع ومتثل شغال شاغال للقائمني على ذلك ،فهي ختتص
بفريق عمل متيزه احلداثة ويرقى للمعايري الدولية وبقدرة إنتاجية تصل إىل ( )180000لرت/اليوم ،كما عرفت املؤسسة
منوا سريعا يف فرتة وجيزة ما جعلها حتتل مكانة كبرية يف سوق احلليب

ومشتقاته)1( .

خاصة خيضع تنظيمها للقانون اجلزائري ،متّ تأسيسها من
 -4مؤسسة تشين-لي ( : )Tchin-Laitهي مؤسسة ّ

طرف السيد فوزي بركايت يف عام  1999مبوضع مصنع املشروبات الغازية تشني-تشني ( )Tchin-Tchinالقدي،
واليت كانت يف األصل مؤسسة عائلية تقع مبدخل مدينة جباية(*) ،مسامهة رأمساهلا اإلجتماعي 2.757.140.000دج،
()1من أجل معلومات أكثر ،ميكنك زيارة املوقع اخلاص باملؤسسة (. )http://www.safilait.com

(*) املؤسسة منذ عام  1954كانت تعترب جوهرة من بني أهم مصانع املشروبات الغازية يف اجلزائر ،بيحث سا مهت يف ميالد وظهور عدة عالمات جتارية
مشهورة مثل :سليم (... )slimونتيجة إنفتاح السوق اجلزائرية على املنافسة ودخول املؤسسات العمالقة الكبرية املتخصصة يف جمال املشروبات الغازية :
كوكاكوال ،بيسي  ،...أدت إىل شعورها بتهديد حقيقي ملستقبلها من حيث اإلستمرار والتطور وأهنا ليست يف مستوى هذه املؤسسات القوية ،ولذلك بعد
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تقوم مؤسسة تشني يل بإنتاج وتسويق احلليب طويل احلفظ ()UHT

(**)

درجة حرارة ج ّد عالية ،حتت العالمة

التجارية  CANDIAمنذ ماي  ،2001ويف عام  ،2015إبتاعت العامة لأللبان يوغورطا ،ثاين موقع إنتاج ،يف براقي
(اجلزائر العاصمة).
بعد سنتني ،وبشكل أدق يف شهر نوفمرب سنة  ،2017متّ صهر ودمج الشركتني تشني يل والعامة لأللبان
يوغورطا إىل مؤسسة مسامهة واحدة حتمل إسم "SPA Tchin-Lait" :واهلدف من هذا الدمج هو إنتاج وتسويق
احلليب طويل احلفظ  UHTمن جهة ،واملنتجات املشتقة كاحلليب والعصائر ،وشراب الربتقال ،وكوكتيل الفواكه من
جهة أخرى ،......أي كان مردهها األساسي هو تنويع منتجتها مع حتسني اجلودة بإستمرار ،سعيا إلرضاء خمتلف
الزبائن على أفضل وجه ،يف مجيع أحناء الوطن ،وهذا بتظافر مجيع اجلهود العاملني يف املؤسسة من عمال وإطارات
كما يوضحه امللحق ( )05حيث متتلك شاهدتني يف اجلودة :أيزو  9000وأيزو ( 22000أنظر امللحق (.) )04
 -5مؤسسة سوسيمي ( :)SOSEMIE Eurlبدأت مؤسسة سوسيمي أنشطتها يف عام  ،2001وتقع سوسيمي يف
منطقة البليدة يف حملة بين مريد ،تشغل عدد البئس به من اإلطارات كما يوضحه امللحق ( ،)05حيتوي اجملمع على
مجيع املرافق واملعدات الالزمة لتجهيز احلبوب وتصنيع منتجات عالية اجلودة لتلبية توقعات ومتطلبات الزبائن ،حيث
لديها القدرة على إنتاج طحني القمح القاسي ،السيمولينا (السميد) ،خط إنتاج الكسكس ،خط إنتاج املكرونة
القصرية وخط إنتاج املكرونة الطويلة ،بفضل طاقتها اإلنتاجية الكبرية ،تُصنف  Sosemieمن بني أكرب مصانع
السميد يف اجلزائر )1( ،وجتدر اإلشارة إىل مؤسسة الصناعية ( )SOSEMIE Eurlمتتلك شهادة سالمة الغذائية

( ISO

 ،)22000وهتدف للحصول على شهدات أخرى.
 -6مؤسسة جيبات ( : )GIPATESتعد جيبات واحدة من أبرز منتجي املكرونة والكسكس يف اجلزائر ،تأسست
يف عام  ،2002من طرف اإلخوة زواوي واليت أصبحت تابعة جملموعة بن محادي إبتداءا من سنة  ،2013وهي
مؤسسة خاصة ذات مسؤولية حمدودة ( )sarlيقدر رأس ماهلا ب ــ172190000 :دج ،كما أهنا جمهزة بالسعة اإلنتاجية
التالية :السعة اإلنتاجية خلط اإلنتاج (الكسكس) 1200كجم/ساعة واملكرونة القصرية 1700كجم/ساعة.

ختطيط عميق ودراسات عديدة عمدت املؤسسة إىل مراجعة اسرتاتيجيتها وقررت أن تتحول من إنتاج املشروبات الغازية إىل إنتاج احلليب املعقم بدرجة حرارة
عالية.
( *)

* UHT: Ultra Haute Température
( )1من أجل معلومات أكثر ،ميكنك زيارة املوقع اخلاص باملؤسسة. )/http://www.sosemie.dz( :
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وقد فازت مؤسسة جيبات جبائزة الذوق الرفيع يف بلجيكا من خالل منتوجها املكرونة ،بعد مشلت مرحلة التذوق اليت
استمرت ثالثة أيام أكثر من  1000منتج غذائي من حوايل  800مؤسسة من  83دولة خمتلفة )*( ،كما أن املؤسسة
متتلك منتجات عديدة ومتنوعة  ،)*(.و متتلك املؤسسة إطارت شابة هامة سامهت يف تطور املؤسسة ،أنظر امللحق()05

وجتدر اإلشارة إىل مؤسسة الصناعية ( )GIPATESتسهدف احلصول على شهادة سالمة الغذائية

()ISO 22000

حيث قامت جبميع التحضريات.
 -7مؤسسة بوكالل

(BOUKLLAL Med Tahar

 :)ETS.تأسست مؤسسة بوكالل يف عام  2010وهي

مؤسسة لتعبئة التمور خاصة متور دجلة نور ،وتعترب أحد رواد السوق يف معاجلة وتعبئة وتصدير التمور اجلزائرية
واملكونات املصنوعة من متور طبيعية  ،%100من خالل التعاون الوثيق مع أكثر من  500منتج خمتار يف مجيع أحناء
اجلزائر ،وختصص منتجاهتا للتصدير فقط إىل السوق األوروبية حتت العالمة التجارية"،"PRESTIGE DATTES
وتبلغ السعة اإلنتاجية هلا  5000طن سنويا ،وجتدر اإلشارة إىل أن املؤسسة اليوم تقوم بتصدير إىل أكثر من  20دولة
حول العامل ،حبيث روسيا حتوز على غاليبية منتوج املؤسسة مبا يعادل تقريبا  4000طن

سنويا)1( .

ومن أجل تلبية توقعات زبائنها وكذلك أي طرف من أصحاب املصلحة مهتم مبنتوجاهتا ،قامت املؤسسة
بإنشاء نظام إدارة متكامل يتوافق مع شهادات سالمة األغذية ( )ISO 22000و()*()BRCو

()**()IFS

ملعايري اجلودة( ،أنظر إىل امللحق ( ) )04وضمن مجيع الضوابط واإلجراءات الالزمة لضمان سالمة املنتج

وفقا

النهائي)2( .

(*) جتدر اإلشارة إىل أن هذه اجلائزة يقدمها معهد الذوق واجلودة الدويل يف بلجيكا ،وهو مؤسسة مستقلة هتدف إىل إختبار ومكافأة وتعزيز منتجات
األغذية واملشروبات من مجيع أحناء العامل مع أكثر من  200شخص من الطهاة األوروبيني ذات شهرة كبرية ،مربزا أنه منذ عام  ،2005قام املعهد بتقييم

أكثر من  15000منتج من املواد الغذائية واملشروبات من مجيع أحناء العامل.
(*) من أجل معلومات أكثر ،ميكنك زيارة املوقع اخلاص باملؤسسة. )/http://www.extra.dz( :
( )1موقع وزارة التجارة وترقية الصادرات ،)https://www.commerce.gov.dz/ar( :مت اإلطالع عليه بتاريخ.17:25 /2021/04/12 :
(*) مت تطوير معيار نظام سالمة األغذية  BRCبدقة وبالتفصيل من قبل مصنعي األغذية وجتار التجزئة ومقدمي خدمات األغذية وخرباء صناعة
األغذية ،ونشر هذا املعيار ألول مرة بواسطة  BRC - The British Retail Consortiumيف  ،1998ومت حتديثه عدة مرات حىت اآلن ،ويوفر
إطارا إلدارة الضوابط التشغيلية يف قطاع إنتاج األغذية وجتهيزها والتعبئة لضمان سالمة املواد الغذائية وسالمتها وشرعيتها
نظام  BRCلسالمة األغذية ً
وجودهتا.
(**) ظهر معيار الغذاء الدويل  IFS International Food Standardهبذه الطريقة يف سنة  ،2000ومن خالل هذا املعيار ،يتم التأكد من أن
املؤسسات واملوردين املنتجني ملختلف املواد الغذائية ،يوفروهنا بشكل يتطابق مع سالمة األغذية والنظافة يف السوق ،ويف  ،2012مت إجراء التحديث
السادس ملعيار ( )IFSهذا املعيار جيعل معيار سالمة األغذية قابل للقياس.
( )2من أجل اإلطالع وبأكثر تفصيل سواءا من حيث أنواع األسواق وأنواع املنتوجات وطريقة وأدوات التعليب واهليكل التنظيمي .............يرجى
زيارة املوقع.)https://prestige-dattes.com( :
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-8مؤسسة أكواسيم ( : )AQUASIM SPAمؤسسة أكواسيم وحدة موزاية تقع يف الطريق الرابط بني موزاية
واحلطاطبة ،تقوم بإنتاج املياه املعدنية الطبيعية الغازية والغري غازية باإلضافة إىل جمموعة من املشروبات الغازية املنعشة.
حيث تستخرج هذه املياه املعدنية من األبار الطبيعية املوجودة يف املنطقة منذ القدم وقد عرفت املؤسسة تطورا ملموسا
منذ تويل املدير العام للمؤسسة السيد عبد الرمحان بن حيي قيادهتا ،فوفقا للتعليمة رقم  2004\21\44\01جملس
املسامهات اخلاص بالدولة الصادر بتاريخ  21ديسمرب سنة  ،2004مت اإلعالن عن إستفادة جممع سيم ( )SIMمن
وحدة إنتاج املياه املعدنية ملوزاية وعليه بتاريخ  21جانفي  2005انتقلت امللكية والتسيري من يد ممثلي القطاع
احلكومي جممع مشروبات اجلزائر إىل يد القطاع اخلاص جممع سيم(*) ،تأخذ شكل مؤسسة ذات أسهم وموزعة
على مساحة مصنع تقدر بــ 86250 :مرت مربع ،جند منها  19725مرت مربع مبنية و 66525مرت مربع غري مبنية،
كما ننوه أن املؤسسة متتلك شهادة شهادة سالمة الغذائية ( ،)ISO 22000أنظر إىل

امللحق(.)04

-9مؤسسة فالش ( : )Flash SPAتعد مؤسسة فالش اجلزائرية مؤسسة عائلية مت إنشاؤها يف عام  ،1989من قبل
األخوة بوماراف ،إلنتاج وتسويق مصاصات فالش بطعم الفواكه ،وتقع وحدة اإلنتاج يف املنطقة الصناعية بوادي
السمار يف اجلزائر العاصمة ،وقد مرت املؤسسة مبرحلتني أساسيتني ( املرحلة األوىل :مؤسسة ذات مسؤولية حمدودة)،
أما (املرحلة الثانية  :مؤسسة ذات أسهم) ،وفيما يلي أهم التظورات اليت شهدهتا املؤسسة يف املرحلتني :
 -1أنشأت املؤسسة بتاريخ  11جويلية سنة  1989يف شكل مؤسسة ذات مسؤولية حمدودة حتت إسم ()Sarl Salci
برأس مال يقدر بــ 30.000.00 :دج وعدد عمال انذاك قدر بــ 25 :عامل تنتج مصاصات سائلة للتجميد "فالش" ؛
 -2يف أوت  :1990مت تغيري التسمية إىل فالش اجلزائر ؛
 :1994 -3زيادة رأس مال املؤسسة لريتفع إىل  1.000.000.00دج ومن مث إىل 10.000.000.00دج يف سنة
 1995؛
 -4يف عام  :1998تغيري الشكل القانوين للمؤسسة إىل مؤسسة أسهم( ،تقاسم إخوة بومعراف هذه األسهم) ؛
 -5فيفري  :2000إدخال منتوجات جديدة (حلواجي داي) ،ودخول يف شراكة مع مؤسسة إسبانية
(. )Boumescosarl

وجتدر اإلشارة أن مؤسسة فالش اجلزائر تنشط يف العديد من جماالت احلياة اإلقتصادية مثل :األغذية الزراعية
واألدوية والتغليف ،على شكل جممع

صناعي)*( .

(*) جممع سيم ( SIMهو إختصار لـ :املطحنة الصناعية ملتيجة) :هو جممع الصناعات الغذائية جزائرية متخصص يف صناعة املعكرونة والكسكس
واملشروبات ،أنشئ عام  ،1990ومن أجل معلومات أكثر ميكنك زيارة املوقع اخلاص باملؤسسة (. )/http://groupesim.com
(*) من أجل معلومات أكثر ،ميكنك زيارة املوقع اخلاص باملؤسسة (. )//http://www.flash-algerie.com
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-10مؤسسة مامي ( : )Mamiتعترب مؤسسة متخصصة يف املشروبات الغازية ،وهي عبارة عن مؤسسة مسامهة
برأمسال إمجايل يقدر ب ــ 910 :مليار سنتيم ،وتنشط هذه املؤسسة مبنطقة النشاطات احلرفية والتخـزين على مستوى
والية سطيف حبيث ترتبع على مساحة قدرها 7000مرت مربـع ،ويبلـغ عدد مستخدميها  326عامال وتعتمد يف
عمليتها اإلنتاجية علـى نظـام فـرق العمـل املتناوبة  03فرق ،كل فريق يستخلف اآلخر ملدة 08ساعات يوميايف خمتلف
مصاحلا (أنظر إىل امللحق(.))05
وقد مكنتهم هذه التجربة الكبرية نتيجة التخصص اآلنف الذكر ،وأيضا من خالل إكتساب شهرة يف جمال
املشروبات الغازية لدى سكان سطيف وما جاورها من زيادة الطاقة اإلنتاجية ،باإلضافة إىل إنشاء وحدة لصناعة
القارورات الزجاجية ،ويف سنة  1975مت نقل املصنع إىل منطقة التخزين والنشاط بسطيف ،ويف  1991حتولت إىل
مؤسسة تضامن ومن مث إىل مؤسسة ذات أسهم سنة  2003من أجل جتاوز اخلالفات العائلية وضمان بقاءها يف
السوق ،ويف سنة  2006مت إطالق خط التعبئة البالستيكية.
تغطي مؤسسة مامي نسبة  %5من سوق املشروبات اجلزائرية وتنتمي إىل صنف املؤسسات الصغرية واملتوسطة،
وهي ذات طابع جهوي تطمح إىل احلصـول علـى حصة سوقية تقدر بـ %10 :وهذا على املدى املتوسط ،كذلك
هتدف إىل التحول مـن مؤسسة جهوية إىل مؤسسة وطنية أي متواجدة عرب أغلب مناطق واليات الوطن )*( .كما أهنا
متتلك شهادة سالمة الغذائية (.)ISO 22000
 -11مؤسسة ستيفيس

()SBC (Setifis Bottling Company

 : )SARLتعد مؤسسة ستيفيس لتعبئة

الزجاجات SBC ،مؤسسةجزائرية خاصة تأسست عام  ،2000وهي مؤسسة ذات مسؤولية حمدودة ،وتنتمي إىل
جممع مهري ،تقع يف املنطقة الصناعية رقم  101صندوق بريد رقم - 889سطيف -اجلزائر ،وهي واحدة من أعرق
اجملموعات الصناعية اجلزائرية برأس مال قدره  1،000،000،000دينار جزائري ،حيث تقوم بإعداد وتعبئة عصائر
الفاكهة واملشروبات الغازية وغري الغازية وتعبئتها يف زجاجات وعلب مصنوعة من مادة البويل إيثيلني تريفثاليت
 ،PETوتقوم املؤسسة بتسويق جمموعة واسعة من املشروبات املوجودة يف السوق اجلزائري من خالل منتجاهتا الرئيسية
التالية(:)1
 مشروبات غري غازية منكهة حتمل العالمة  Bonjosعلى شكل قارورات من البالستيك الغذائي؛ مشروبات بالفواكه حتمل العالمة جيفري  JUFREعلى شكل قارورات من البالستيك الغذائي؛(*) من أجل معلومات أكثر ،ميكنك زيارة املوقع اخلاص باملؤسسة (. )/http://spamami.com
SBC Sétif , Manuel de management de la qualité iso9001, revision3 , 21decembre2016, pp 3-9.
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 مشروبات بالفواكه حتمل العالمة رادي  RADYعلى شكل قارورات من البالستيك الغذائي؛ مشروبات بالفواكه مع نكهة احلليب حتمل العالمة جودو  JUDOعلى شكل قارورات من البالستيك الغذائي؛ مشروبات غازية حتمل العالمة فرحة  FARHAعلى شكل قارورات من البالستيك ،وكانيت؛ مشروبات غازية حتمل العالمة بيبسي  ،PEPSIمريندا  ،MIRINDAسافن اب  7UPيف شكل كانيت.وجتدر اإلشارة تعمل ضمن نظام إداري متكامل ،فاملؤسسة متتلك عدد معترب من الشهادات العاملية اخلاصة باالدارة
أو املنتوج .. ،ABI ،ISO26000 ،ISO14000 ،ISO9001 ،

(*)

(أنظر اىل امللحق ( ،))04وأصبحت

املؤسسة متتلك مورد بشري مكون ومدرب يف خمتلف مصاحل املؤسسة اليت يوضحها اهليكل التظيمي املدرج يف امللحق
(.)05

 -12مؤسسة "أن سي أ رويبة" ( : )NCA-ROUIBAحيث عرفت منذ تأسيسيا سنة  1966تطورات عديدة
نتيجة جمموعة من األحداث اليت كانت سنوات مفتاحية يف حياة املؤسسة ،حيث ميكن إبراز أهم املراحل املفصلية
اليت مرت هبا املؤسسة يف اجلدول ( )16التايل:

(*) من أجل معلومات أكثر ،ميكنك زيارة املوقع اخلاص باملؤسسة (. )/https://www.sbc-dz.com/ar/entreprise#setifis
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اجلدول ( :)16أهم التطورات التاريخية لمؤسسة ( )NCA-ROUIBAخالل فترة
السنة

()2017 -1966

أهم التطورات

 1966تأسيس املؤسسة وبداية اإلنتاج والتوزيع ملصربات العلب (الطماطم ،اهلرييسة.)...
 1984إنطالق إنتاج املؤسسة لعصري الفواكه حتت عالمة رويبة.
 1989اإلعتماد على معدات ذات قدرات إنتاجية عالية اخلاصة بالتحضري والتعبئة والتعقيم والتغليف الكرتوين
لعصري الفواكه.
 1999تنويع سلسلة املنتجات بإدخال خطوط

جديدة .Jus de fruits Nectar

 2000احلصول على شهادة ( )ISO 9002وهي أول مؤسسة جزائرية تتحصل على هذه الشهادة.
 2004بداية النشاط يف إنتاج حليب (املعقم).
 2007احلصول على شهادة (.)ISO 14000
 2012حصول املؤسسة على مواصفة املسؤولية اإلجتماعية
 2013الدخول إىل بورصة اجلزائر وحصول املؤسسة على

.ISO 26000

شهادة .ISO 22000

 2015نتائج جد مرضية تبشر ببلوغ الزيادة يف جمال مشروبات الفواكه يف املغرب العريب.
 2017إطالق العديد من التشكيالت اجلديدة للمنتجات ومبسميات خمتلفة.
المصدر  :من إعداد الباحث باإلعتماد على وثائق المؤسسة

من خالل اجلدول ( )16أعاله جند أن مؤسسة يعود تاريخ نشأهتا إىل  02ماي  1966مباشرة بعد اإلستقالل،
من قبل السيد صالح عثماين برفقة والده حممد سعيد ،فهي مؤسسة عائلية ،حيث كانت أحد الدعائم اليت قام عليها
اإلقتصاد الوطين يف جمال الصناعة الغذائية ،بدأت نشاطها األويل يف إنتاج املصربات (طماطم ،هريسة ،ومرىب
الفواكه) ،ويف سنة  1984ويف إطار سياسة النمو والتنويع يف أنشطتها بدأت املؤسسة يف إنتاج تشكيلة جديدة من
املنتجات ،وواصلت على ذلك النحو إىل غاية يومنا هذا ،كما نالحظ املؤسسة يف تطور مهم خالل فرتة العشرين
السنة األخرية ،فقد حتصلت على شهادات عاملية متعددة ومتنوعة يف كل اجملاالت (

،ISO14000 ،ISO9001

( )...،ISO26000أنظر امللحق  ،)04مما مكنها بأن حتظى بثقة الزبون داخليا وخارجيا ،كما شكلت بالنسبة
ملنتوجاهتا (جواز سفر) لتصدير منتوجاهتا إىل اخلارج ،كما أن املؤسسة متتلك إطارات شابة يف خمتلف مصاحل املؤسسة
اليت يوضحها اهليكل التنظيمي املدرج

يف امللحق (.)05
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المطلب الثالث  :المؤسسات الصناعية المبحوثة في ظل مشروع ()MedTest II
سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل األرقام اإلقتصادية والبيئية والطاقوية اليت حققتها املؤسسات املبحوثة يف ظل
مشروع ()MedTest II
الفرع األول  :األرقام اإلقتصادية للمؤسسات الصناعية في ظل مشروع ()MedTest II
حددت فرق تنفيذ منهجية نقل التكنولوجيا الرفيقة بيئيا )  (TESTيف  12مؤسسة املشاركة ما جمموعه  192تدابري
لزيادة كفاءة إستخدام املوارد ،وافقت إدارة هذه املؤسسات على  122منها (أي ما يعادل ()% 64من اجملموع)
وأدرجتهم ضمن خطط العمل لتنفيذها ،ويلخص اجلدول

()17

أدناه املعطيات املالية جلميع اإلجراءات احملددة يف

املؤسسات الصناعية املشاركة يف املشروع .الجدول ( :)17إجمالي االستثمرات والوفرات للمؤسسات المبحوثة
رقم

إسم املؤسسة

إمجايل اإلستثمارات

1

SOSEMIE Eurl

162.000

يورو

إمجايل الوفرات

يورو

فرتة اإلسرتداد

130.379

1.2

2

Laiterie ARIB/ GIPLAIT

272.450

256.612

1.1

3

NCA-ROUIBA

254.071

522.901

05

4

SARL GIPATES

133.871

85.854

1.6

5

Flash SPA

5.357

157.290

0.1

6

Laiterie Saïda/ GIPLAIT

111393

125936

0.9

7

SAFILAIT SARL

289.021

271.193

3.6

8

AQUASIM SPA

301.428

181.871

1.7

9

SARL SBC (Setifis Bottling
)Company

727.273

379.747

1.9

10

TCHINLAIT SARL

563.626

368.950

1.5

11

SPA MAMI

22.490

25.059

0.9

12

ETS. BOUKLLAL Med Tahar

444.857

161.756

2.7

2.667.548

1.2

المجموع

3.289.837

المصدر  :من إعداد الباحث باإلعتماد على وثائق المؤسسات.
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يالحظ من اجلدول ( )17أن حجم التوفري لدى  12مصنعا مبا يزيد عن  2.666.548يورو سنويا ،ويعزي ذلك إىل
توفري طاقة بقيمة  298جيغا واط/الساعه كهرباء سنويا ،وتوفريات يف املياه قدرها  435489م 3سنويا ،وتوفريات
مقدارها  14514طن من املواد األولية سنويا ،وختفيض  819.3طن من كمية النفايات الصلبة سنويا ،واليت سيتم
اإلشارة إليها الحقا .
يف حني كانت  %50من إجراءات اإلستثمار احملددة يف مشروع ( )MedTest IIهلا فرتة إسرتداد أقل من ستة أشهر،
كما يوضحه اجلدول ( )18والشكل

()20

املوالني .

الجدول ( :)18فرتات اسرتداد االستثمار لدى املؤسسات املبحوثة الشكل ( :)20دائرة توزيع فرتات اسرتداد اإلستثمار لدى املؤسسات املبحوثة

فترة االسترداد (1سنة)

النسبة %

أقل من 0.5

50

من  0.5إلى 1.5

15

من  1.5إلى 3

13

أكبر من3

22

المجموع

200

لون البيان

في الشكل

% 100
المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد وثائق المؤسسة وبرنامج ()Excel

من خالل الشكل ( )20واجلدول

( )18

أعاله جند أن معظم اإلجراءات املقرتحة فرتات إسرتداد إستثمار يف

غالبها قصرية حبيث ( )%50من اإلستثمار يسرتجع ىف أقل من ستة أشهر وهو أمر يسلط الضوء على أنه يف بعض
األحيان ميكن أن يكون لإلجراءات البسيطة اليت تتخذها املؤسسات الصناعية لديها تأثري كبري على مجيع جوانب
املؤسسة ،يف حني كان ( )%15يسرتجع ىف أقل من عام و نصف و( )%13يتم إسرتجاعها ىف أقل من  3سنوات
و( )%22فقط يتم اسرتجاعها يف أكثر من  3سنوات وذالك يعكس العائد املايل الكبري من تطبيق هذه اإلجراءات.
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الفرع الثاني  :الوفرات البيئية للمؤسسات الصناعية في ظل مشروع ()MedTest II
ميكن توضيح جمموع الوفرات اليت حققتها املؤسسات الصناعية يف ظل مشروع ( )MedTest IIمن مياه ومواد
خام وطاقة وختفيض يف التلوث من خالل اجلدول ( )19املوايل
الجدول ( :)19إجمالي الوفرات البيئية للمؤسسات المبحوثة

تخفيض

تخفيض المواد

تخفيض في

تخفيض في

رقم

إسم المؤسسة

المياه

الخام

الطاقة (مغ/سا)

التلوث

1

SOSEMIE Eurl

849

702.5

3.580

826.2

2

Laiterie ARIB/ GIPLAIT

166.742

5.5

5.481

1504

3

NCA-ROUIBA

113.957

16.346

3.333

8516

4

SARL GIPATES

7.920

31.2

3.208

703

5

Flash SPA

2.056

166.3

101

1.85

6

Laiterie Saïda/ GIPLAIT

11084

342.6

910

224

7

SAFILAIT SARL

8.918

1.325

1.122

395

8

AQUASIM SPA

33.118

1.5

2.265

910

9

SARL SBC (Setifis Bottling
)Company

22.302

2.175

1.469

2993

10

TCHINLAIT SARL

42.657

1.446

7.122

2375

11

SPA MAMI

10.000

40.6

184

36

12

ETS. BOUKLLAL Med
Tahar

16.000

61.1

1.056

349.45

435489

14514

 298جيجاواط

18818

المجموع

المصدر  :من إعداد الباحث باإلعتماد على وثائق المؤسسات.

أظهرت األرقام املوجودة يف اجلدول ( )19السابق أن املؤسسات الصناعية الـ ،12 :املشاركة يف مشروع نقل
التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة يف اجلزائر وفورات واضحة يف استهالك املواد األولية و/أو املياه و/أو الطاقة مع تقدير
إمكانية توفري يرتاوح بني  10و  % 25من إمجايل فاتورة الطاقة ،ومن خالل تطبيق املؤسسات الصناعية اسرتاتيجية
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التخفيض و/أو اسرتاتيجية إعادة االستخدام و/أو اسرتاتيجية اعادة التدوير املتضمنة ضمن االجراءات اليت أملتها
اللجنة التقنية املشرفة على مشروع ( )MedTest IIفقد مت توفري وحتقيق ما يلي:
توفري  435489مرت مكعب من املياه يف السنة؛توفري  298جيغا واط/الساعه كهرباء يف-توفري  2.667.548يورو سنويا

السنة؛

؛

خفض  18818طن من انبعاثات الكربون لتلك الشركاتخفض النفايات  819.3طن يف

سنويا؛

السنة؛

توفري مواد خام  14514طن يف السنة .
يف هناية املطاف ،فإن ما توفريه من املوارد يؤدي إىل إخنفاض تكاليف التشغيل ،األمر الذي سيسمح للمؤسسة
مرة أخرى بإجراء إستثمارات جديدة يف األعمال التجارية ،وتطوير التقنيات ،وتوسيع اإلنتاج وخلق وظائف جديدة.

202

الفصل الثالث ....................................:الدراسة الميدانية لبعض المؤسسات الصناعية الجزائرية
الفرع الثالث  :كفاءة إستخدام الطاقة للمؤسسات الصناعية المبحوثة في ظل مشروع ()MedTest II
تعترب كفاءة الطاقة أحد جماالت الرتكيز يف خطط العمل الوطنية يف اجلزائر ،فقد حددت اجلزائر  42إجراءا ملموسا
لثالث جماالت ذات أولوية من بينها ضمان التحول يف جمال الطاقة من خالل تعزيز كفاءة الطاقة وتطوير مصادرها.
تواجه املؤسسات الصناعية املبحوثة العديد من اإلشكاليات البيئية ،تبدو إثنتان منها بإنتظام يف مجيع الوحدات
اليت مشلتها الدراسة اإلستطالعية ،وهي ترشيد إستخدام الطاقة وإدارة النفايات التقليص وإعادة التدوير واإلسرتداد،
ويبدو واضحا أن تكلفة الطاقة تعترب عامال معوقا للتنافسية ،ومن مث تأيت احلاجة إىل تقليصها وعليه املؤسسات
الصناعية قامت بتنفيذ إجراءات متنوعة مكنتها يف األخري من توفري هام يف يف الطاقة:كما يوضحه اجلدول ()20
الجدول ( :)20إجمالي الوفرات في الطاقة للمؤسسات المبحوثة
رقم

إسم المؤسسة

1

SOSEMIE Eurl

75.000

2

Laiterie ARIB/ GIPLAIT

67.573

25.987

3

NCA-ROUIBA

80.500

254.214

0.3

4

SARL GIPATES

20.300

11.119

1.8

16.1

5

Flash SPA

3.571

11.018

0.3

9.2

6

Laiterie Saïda/ GIPLAIT

1378

1172

1.2

4.1

7

SAFILAIT SARL

83.500

23.479

3.6

21.1

8

AQUASIM SPA

85.571

72.0666

0.8

5.5

9

SARL SBC (Setifis
)Bottling Company

35.124

20.500

1.7

5.5

10

TCHINLAIT SARL

56.611

14.919

3.8

14.2

11

SPA MAMI

21.490

10.559

2

2

12

ETS. BOUKLLAL Med
Tahar

142.857

35.407

4

30

673475

 29.8جيغاواط

2.15

100

المجموع

إجمالي

إجمالي

فترة

نسبة

اإلستثمارات

الوفرات

اإلسترداد

التوفير

15.936

4.7

25.9

2.6

30.7
20.5

المصدر  :من إعداد الباحث باإلعتماد على وثائق المؤسسات.
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أظهرت األرقام املوجودة يف اجلدول ( )20السابق ،أن املؤسسات الصناعية الـ 12 :املشاركة يف مشروع نقل
التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة يف اجلزائر حقق وفورات واضحة يف استهالك الطاقة مع تقدير إمكانية توفري يرتاوح بني
 %و  % 25من إمجايل فاتورة الطاقة  ،حيث سجلت مؤسسة مامي أصغر نسبة يف التوفري بـ 2:

2

 %في حين أكبر

نسبة للتوفري الطاقة سجلته مؤسسة ( ،)Laiterie ARIBوجتدر اإلشارة أن اسرتاجية كفاءة الطاقة هي اإلجراء
الوحيد املشرتك بني مجيع املؤسسات.
ومن خالل ما سبق ميكن أن نقول أن مشروع ( )MedTest IIساعد يف إجياد ظروف مواتية إلدارة عملية
اإلنتقال إىل التصنيع األخضر يف اجلزائر والرتويج لتنظيم مساحة من التشاور بني أصحاب املصلحة من املنظمات
احلكومية والدولية واملؤسسات الصناعية واجلمعيات ،األمر الذي ساعد على:
• وعي الصناعيني بعملية اإلنتقال الضرورية إىل الصناعة اخلضراء باإلعتماد على إقتصاد املوارد الطبيعية ومنع
التلوث.
• دعم أصحاب املصلحة من املؤسسات بشأن التعديالت الضرورية يف األدوات السياسية واإلقتصادية للرتويج
للصناعة اخلضراء واإلنتاج املستدام يف اجلزائر.
• تطوير وإكتساب قاعدة من اخلربات واملعرفة احمللية اليت تتمركز حول طرق التشغيلية ( )PPERالقادرة على
اإلنتشار والتوسع ،حيث أصبحت توجد خربات حملية مطورة بدرجة كافية ويتم تطبيق عروض خدماهتا
لصاحل املؤسسات الصناعية ،حيث تلقي عدد كبري من متخصيصني ينتمون لــ :مؤسسات الدعم ،املكاتب
االستشارية املؤسسات الصناعية ،واملؤسسات احلكومية ،خرباء صناعة ،تدريبا على أدوات منهجية نقل
التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة خالل املرحلة التجريبية للمشروع يف اجلزائر.
• جعل ثقافة مراقبة األداء ثقافة متأصلة يف سلوك العاملني بفضل نظام املراقبة الذي مت تركيبه يف بداية املشروع
• إستعدا العديد من املؤسسات الصناعة احلصول على بعض شهادات دولية تدعم هبا إدارهتا ومنتوجاهتا،
حيث تستهدف كل ( )AQUASIMو ( ) SARL GIPATESاحلصول على شهادة ( ،) ISO 22000يف
حني أنشأت كل من ( )NCA-ROUIBAو ( )SBCنظام اإلدارة املتكامل ،وأخريا ،عملت معظم
املؤسسات الصناعية على حتقيق دمج آلية حماسبة تدفق املواد ) (MFCAيف نظام احملاسبة العامة هلا من أجل
تتبع كفاءة استخدام املوارد.
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المبحث الثاني  :واقع استراتيجيات التتصنيع األخضر في المؤسسات الصناعية محل الدراسة
سنحاول يف هذا املبحث ،الوقوف على واقع اسرتاتيجيات التتصنيع األخضر يف املؤسسات اإلثين

العشر ()12

حمل الدراسة ،وقد مت تقسيمها إىل أربع فروع صناعية حسب طبيعة السلع املنتجة،كما يوضحه اجلدول ( )21املوايل:
جدول ( : )21الفروع الصناعية للمؤسسات محل الدراسة
المؤسسات

الفرع

(– )SAFILAIT( - )Saïda Laiterie( - )Laiterie ARIB

الحليب ومشتقاته

() TCHINLAIT

المشروبات المعدنية والغازية والغير الغازية

() MAMI(-) NCA-ROUIBA(-) SBC(-)Flash( -)AQUASIM

السميد والعجائن ومشتقاتهما

() SARL GIPATES( - )SOSEMIE Eurl

التمور

ETS. BOUKLLAL Med Tahar

المصدر  :من إعداد الباحث
من خالل اجلدول ( )21يتضح أن املؤسسات الصناعية اإلثين عشر ( )12تنتمي إىل  4فروع صناعية ،وهي :
احلليب ومشتقاته ( 4مؤسسات) ،املشروبات املعدنية والغازية والغري الغازية ( 5مؤسسات) ،السميد والعجائن
ومشتقاهتما ( 2مؤسسة) ،التمور ( 1مؤسسة) ،يف حني نالحظ غياب باقي الفروع مثل :البرتوكيماوية ،االستخراجية
والتحويلية....اخل ،والسبب يف ذلك هو أن املشروع أو برنامج  SwitchMedاملمول من طرف اإلحتاد األورويب،
مضمونه املساعدة يف تطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية لإلستهالك واإلنتاج املستدامني ،حيث هذا األخري يفضل
دائما الصناعة الغذائية قبل الصناعات األخرى ،كما أنه القائمني على الربنامج هم من اختاروا هذا املؤسسات.
وبعد حتديد الفروع الصناعية ،سيتم االن دراسة واقع اسرتاتيجيات التصنيع األخضر يف املؤسسات الصناعية
حمل دراسة حسب كل فرع ،كما سيتم األخذ بسنة واحدة ( 2016أو )2017

(*)

واليت تدخل ضمن فرتة برنامج

( )MedTest IIالسابق الذكر ،ومن أجل الوقوف ومعرفة مدى استفادة املؤسسات من هذا الربنامج ،كما يلي:

(*) مالحظة :كان الباحث يريد دراسة فرتة كل الربنامج على األقل ،ولكن نظرا إلمتناع بعض املؤسسات من تقدي لنا املعلومة ختص الفرتة كلها ،ويف بعض
اآلخر جند نقص كبري يف املعلومة ،باإلضافة إىل حتجج البعض بسرية الوثائق ،إرتأى الباحث بعد تصفح كمية ونوعية املستندات اليت مت احلصول عليها،
اإلكتفاء بسنة واحدة ،وكما ننوه إىل املؤسسات اليت حصلنا على مجيع مستنداهتا واليت متس طول فرتة الربنامج مل جند إختالف كبري جدا يف جانب
اإلجراءات وجانب املايل ،وإن كان هناك إختالف مهم سيتم ذكره ضمنيا يف عملية التحليل اآلتية الحقا.
.
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المطلب األول :واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في المؤسسات الصناعية محل الدراسة فرع المشروبات
المعدنية والغازية والغير الغازية
تعترب صناعة املشروبات املعدنية والغازية والغري الغازية من كربيات الصناعات األكثر إنتشارا على القطر
اجلزائري ،ونظرا ألمهية هذه الصناعات وتوافر املواد اخلام الالزمة فإهنا إزدادت توسعا وإنتشارا ،وإزدادت معها
الفضالت واملنتجات املعيبة اليت ميكن بسهولة تامة إعادة تصنيعها مبعاجلة مناسبة .
الفرع األول  :واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في مؤسسة

AQUASIM SPA

شكل سعي ( )1()AQUASIM SPAإىل التقدم حنو األفضل دافعا هلا لإلخنراط يف مشروع (،)MedTest II
الذي إعتربه القيمون على املؤسسة املشروع األول من نوعه يف اجلزائر ،إذ حيمل فوائد كبرية للصناعيني بصفة عامة
ّ
ومؤسستهم بصفة خاصة ،حيث ميدهم باخلربات ويتيح هلم إجراء رقابة شاملة على عمليات اإلنتاج ،بغية وقف
اهلدر ،ومن أجل معرفة واقع اسرتاتيجيات التصنيع األخضر يف املؤسسة ،سوف نعتمد على بعض معطيات توضح
مدى تضمينها بشكل مباشر أو غري مباشر هلذه االسرتاتيجيات ،وهذه املعطيات ميكن حتديدها وفق املعلومات
املوجودة يف اجلدول ( )22التايل:
الجدول ( :)22واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في المؤسسة الصناعية ()AQUASIM SPA
اإلستراتيجية

استراتيجية التخفيض
استراتيجية إعادة اإلستخدام

معطيات
اإلستراتيجية

إجمالي

إجمالي

الوفرات

فترة

اإلستثمارات

الوفرات

اإلسترداد

المياه

m3

المواد
الخام

زيادة قدرة وحدة التبريد

50000

77968

0.6

100

1.5

-/-

خط إنتاج جديد

192857

22420

8.5

24000

-/-

-/-

كفاءة إستخدام الطاقة

58571

72066

0.8

1518

-/-

2265

-/-

9417

7500

-/-

-/-

تحسين التظيف الداخلي

فوري

المصدر  :من إعداد الباحث باإلعتماد على الوثائق المسلمة من طرف المؤسسة والمدرجة في الملحق (.)06

()1

الطاقة

النتائج مرتبطة بسنة  ،2017وحدة الوفرات من املواد اخلام هي :الطن  ،أما وحدة الطاقة  :ميغا واط  ،و املاء  :المتر مكعب.

.
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بناءا على اجلدول ( )22السابق والوثائق املسلمة من طرف املؤسسة نالحظ ،أن املؤسسة الصناعية
( )AQUASIM SPAضمنيا متارس وتطبق اسرتاتيجيتني :اسرتاتيجية التخفيض واسرتاتيجية إعادة اإلستخدام ،وفيما
يلي حتليل كل اسرتاتيجية على حدى:
أوال :استراتيجية التخفيض
ميثل كل من التقليل يف املواد اخلام وختفيض النفايات وكفاءة إستخدام الطاقة أهم املعطيات يف إتباع
املؤسسة الصناعية ( )AQUASIM SPAهلذه اإلسرتاتيجية ،وفيما يلي شرح أكثر توضيح هلذه املعطيات:
 -1التقليل في المواد الخام وتخفيض النفايات
إتباع املؤسسة ( )1()AQUASIM SPAكافة اإلجراءات اليت قدمت هلا من طرف خمتلف اللجان التقنية املرسلة
إليها يف إطار مشروع ( ،)MedTest IIمكن املؤسسة من تعظيم املواد األولية وخمتلف األصول األخرى اليت تعتمد
عليها املؤسسة يف عملياهتا ،من أجل العمل بفعالية ،مع احلد األدىن من نفقات املوارد (الطبيعية) املهدرة ،حيث
الحظت اللجنة أنه خالل مرحلة إعداد الشراب والكربنة يف خطوط إنتاج املاء والعصري املنكهني (العبوات الزجاجية
والعبوات ( ))PETفقدان السكر بسبب عدم التشبع بثاين أكسيد الكربون ،ماجعلها تتخذ أحد اإلجراءات الرئيسية
تنمع هذا الفقدان مكن املؤسسة من زيادة قدرة وحدة التربيد لتجنب إنقطاع التيار الكهربائي(*) ،ووفر هذا اإلجراء
 1.5طن من السكر سنويا مع توليد مكاسب قدرها  77.968يورو سنويا.
كما عملت املؤسسة خالل كل سنة من الفرتة للمشروع ( )MedTest IIعلى تقليل النفايات السائلة مبقدار
حوايل

24

مرت مكعب يف الساعة ،وهذا ما جعل املؤسسة توفر حوايل

22420

يورو سنويا ،والسبب الرئيسي هلذا

التخفيض يعود إىل خط إنتاج جديد للمياه املعدنية سعة  6.5لرت الذي مكن املؤسسة من الزيادة يف الطاقة اإلنتاجية
باإلضافة إىل حل مشكل التسريبات.

()1

النتائج مرتبطة بسنة  ،2017وحدة الوفرات من املواد اخلام هي :الطن  ،أما وحدة الطاقة  :ميغا واط  ،و املاء  :المتر مكعب..

(*) ثاني أكسيد الكربون
إلنتاج الثلج اجلاف.
.

):(Carbon dioxide

أستخدم ثاين أكسيد الكربون كمانع تربيد لنظام اإلنضغاطي للسفن واملسارح يف أوروبا ،وحاليا يستخدم
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 -2كفاءة إستخدام الطاقة
اإلستخدام الكفء للطاقة  ،Efficient energy useأو كفاءة الطاقة ،هو الذي يهدف لتقليل كمية الطاقة
املطلوب توفريها للمنتجات واخلدمات ،وهو ما أدى بسعي مؤسسة ( )AQUASIM SPAللوصول إليه ومكنتها
اإلجراءات اليت إختذهتا ضمن مشروع ( )MedTest IIمن حتقيق ذلك ،وفيما يلي أهم اإلجراءات :
 تركيب بطاريات تعويضية ؛ دمج ضاغط هواء ثالث سعته  40بار يف منظم التتابع ؛ حتسني كفاءة اإلحرتاق للغاليات البخارية وشبكة توزيع البخار ؛ استبدال وقود الغاليات واملازوت بالغاز الطبيعي وتركيب موفر للحرارة.إختاذ املؤسسة هذه التدابري الرئيسية السابقة الذكر ،مكنها من توفري إمجايل الطاقة قدره

2265

ميجاوات يف

الساعة  ،وهو ما يعادل إخنفاضا قدره  910طن من ثاين أكسيد الكربون سنويا ،كما حقق توفري يف إستهالك املياه
مقداره  1518مرت مكعب سنويا.
ثانيا :استراتيجية إعادة إستخدام
متارس املؤسسة الصناعية

(SPA

 )AQUASIMالعديد من األنشطة إلعادة إستخدام بعض السلع

واملنتوجات ولعل أمهها املياه ،وهذا نظرا لطبيعة الصناعة اليت حتتاج فيها املؤسسة إىل كميات كبرية من املياه ،خاصة يف
ظل إزدياد الطلب عليها يف املؤسسة وخارجها ،لذلك رأت املؤسسة من املهم للغاية إعادة إستخدامها ألغراض اليت
ال يوجد فيها إتصال بشري وعلى رأسها التنظيف ،حيث قامت املؤسسة بتحسني نظام التنظيف الداخلي يف املكان،
ويتكون هذا اإلجراء من إستخدام املياه الصناعية يف التنظيف الداخلي يف املكان ،وذلك يف خط إنتاج املياه املعدنية
سعة

6.5

لرت ،بإستثناء املرحلة األخرية ،وهي الغسيل مباء الينابيع ،وإرتفع املكسب اإلقتصادي للمؤسسة من هذا

اإلجراء إىل  9417يورو سنويا ،دون أي إستثمار ،وباإلضافة إىل احلفاظ على مياه الينابيع مبعدل  7500مرت مكعب
سنويا ،أما الفوائد واملزايا األخرى تتمثل فيما يلي :
 حتتفظ املؤسسة مبياه الصرف الصناعي إلعادة إستخدامها يف التنظيف ،بدال من تصريفها بنحو قد يسبب تلوثا؛ توفّر الطاقة الالزمة إلستخراج املياه العذبة أو نقلها إىل املنطقة الصناعية؛وجتنّب تدهور موارد املياه العذبة ومتلحها؛
 تعيد شحن املياه اجلوفيةُ ، -توفري إقتصادي وبيئي مهم.
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إستنادا إىل ما مت التطرق اإليه سابقا واملسح املكتيب لوثائق املؤسسة والعديد من املقابالت اليت أجريت مع
خمتلف إطارات املؤسسة ،إتضح أن مؤسسة ( )AQUASIM SPAتنتهج اسرتاتيجية التخفيض من خالل التقليل يف
املواد اخلام وختفيض النفايات ،باإلضافة إىل زيادة قدرة املؤسسة يف التربيد ملنتوجاهتا والكفاءة يف إستخدام الطاقة ،أما
اسرتاتيجية إعادة اإلستخدام فهي ترتكز أساسا على إعادة إستخدام املياه يف عملية التنظيف ،وعليه فقد أدى تنفيذ
منهجية

TEST

يف مؤسسة

(SPA

 )AQUASIMإىل حتديد وفورات إمجالية تبلغ قيمتها

181871

يورو سنويا

بإمجايل إستثمارات تصل إىل 301428 :يورو ،وبلغ متوسط فرتة العائد على اإلستثمار إىل حوايل 1.7سنة ،كما بلغ
معدل تنفيذ التدابري الـ 12 :احملددة ( 33باملائة) ،وهذا ما شجع املؤسسة على الشروع يف اإلعداد والتحضري للحصول
على شهادة نظام لسالمة األغذية وفقا ملعيار

22000

 ،ISOباإلضافة إىل حتديث نظام اإلدارة البيئية اخلاص هبا.

الفرع الثاني :واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في مؤسسة ()Flash SPA
من خالل تواجدنا باملؤسسة ( ،)1( )Flash SPAواملقابالت اليت أجريت مع مسؤوليها ،خاصة ما يتعلق
مبوضوع الدراسة ،إتضح أن املؤسسة تتبع اسرتاتيجية التخفيض بشكل أكرب ،يف حني باقي االسرتاتيجيات كانت
هامشية ،ومن مث إعتمادنا عدد من املعطيات وكمحاولة منا لدراسة هذه اإلسرتاتيجية ،قمنا جبمع وحساب خمتلف
املعطيات املرتبطة هبا ،واجلدول ( )23املوايل يبني واقع اسرتاتيجيات التخفيض يف املؤسسة .
الجدول ( :)23واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في المؤسسة الصناعية ()Flash SPA
اإلستراتيجية

معطيات
اإلستراتيجية

استراتيجية
التخفيض

إجمالي

إجمالي

الوفرات

فترة

اإلستثمارات

الوفرات

اإلسترداد

المياه
m3

المواد
الخام

تحسين البسترة

0

37064

فوري

338

513

36

صيانة وتحسين الة البرشمة

0

102458

فوري

1688

115

55

تلحيم االنابيب

1786

6750

0.3

30

-/-

-/-

كفاءة إستخدام الطاقة

3571

11018

0.3

-/-

-/-

10
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()1

الطاقة

النتائج مرتبطة بسنة  ،2017وحدة الوفرات من املواد اخلام هي :الطن  ،أما وحدة الطاقة  :ميغا واط  ،و املاء  :المتر مكعب.
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من اجلدول ( )23أعاله ،نالحظ أن مؤسسة

(SPA

 )Flashقامت بإستثمارات بيئية مهمة مكنتها من

ختفيض بعض الرتسبات ودرجة احلراراة ،باإلضافة إىل تقليل اهلادر ،وهذا ما جعلنا نستنتج أن مؤسسة (

Flash

 )SPAطبقت ضمنيا وبشكل مباشر اسرتاتيجية التخفيض ،وفيما يلي شرح أهم معطياهتا :
 -1تقليل الترسبات والتسربات:
لقد قامت املؤسسة بإستبعاد خزان اخللط يف منطقة تشجب بالعمليات واحلركة (أبواب الفتح واإلغالق) ،مكن
هذا اإلجراء من تقليل كمية املاء املتجمد والرتسبات األخرى يف غرف التربيد واخلزنات ،هذا من ناحية ،ومن ناحية
أخرى مكن املؤسسة من احملافظة على صحة املنتوج من خالل عدم تعرضه إىل البكترييا ،أدي هذا اإلجراء إىل توفري
 1423طن من املواد اخلام و 11ميجاوات يف الساعة من الطاقة سنويا ،كما قامت املؤسسة بتلحيم بعض الثقوب يف
األنابيب للتخلص من اهلادر املرتبط بتسريب املياه ،ووفر هذا اإلجراء  30مرت مكعب من املياه سنويا بإستثمار قدره
1786يورو.
 -2تخفيض في درجة حرارة البسترة :
قد إختذت املؤسسة قرار يف ختفيض درجة البسرتة ،فبعد أن كانت ( 90درجة مؤوية) أصبحت ( 80درجة
مؤوية) ،مما مسح للمؤسسة بتوفري إستهالك الطاقة مبقدار  25.2ميجاوات يف الساعة سنويا.
 -3تحسين آلة البرشمة لتغليف المصاصة:
يتعلق هذا اإلجراء باملعايرة الصحيحة آلالت الربمشة والصيانة الوقائية هلا ،وساعد وضع وتنفيذ برنامج للصيانة
بشكل منتظم على تقليل تكلفة قطع الغيار املستخدمة داخل املؤسسة ،كما خفض من فرتات تعطل اإلنتاج ،وقد مت
تسجيل إختالفات يف اهلادر (املواد اخلام ،املياه ،التغليف) ملدة شهر حسب فرق العمل ،ومن خالل هذا اإلجراء
متكنت املؤسسة الصناعية ( )Flash SPAحتقيق وفورات قدرها  1688مرت مكعب من املياه و 7115طن من املواد
اخلام و 434طن من عبوات التعبئة والتغليف سنويا ،دون أي إستثمار.
-4كفاءة استخدم الطاقة:
تستهلك املؤسسة الصناعية

(SPA

 )Flashكمية كبرية من الطاقة ،وهذا أمر مفهوم لطبيعة الصناعة اليت

تنتهجها ،مما سيساهم هذا بشكل كبري يف إرتفاع التكاليف وزيادة إنبعاثات الغازات الدفيئة ،وهلذه األسباب إختذت
املؤسسة جمم ـ ــوعة من اإلجراءات والتدابري ب ــهدف إستخدام الطاقة بالشكل األمثل وعدم اإلسراف يف إستخدامها
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دون املساس بالقدرة اإلنتاجية للمصنع ،وتتمثل التدابري الرئيسية اليت مت حتديدها كجزء من كفاءة إستخدام الطاقة
فيما يلي:
 -1ختفيض معدل الطاقة املتاحة ( )PMDوختفيض معدل الغاز املتاح ( )DMD؛
 -2تعديل تسعرية املؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) ؛
 -3التحول لإلستهالك خارج ساعات الذروة وليس داخل ساعات الذروة ؛
 -4عدم تشغيل احملوالت بدون أمحال وتركيب جمموعة مكثفات.
وقد حققت املؤسسة ذلك اهلدف فعليا خالل عام فقط ،وذلك حتت قيادة فريق تقين خمتص يف جمال الطاقة
اخلاص مبشروع ( ،)MedTest IIويقدر هذا اإلخنفاض مبقدار  96ميجاوات يف الساعة وذلك على مدار العام ،وهذا
أدى إىل إخنفاض حجم امليزانية املخصصة للمرفق الصناعي ،وحتقيق وفورات سنوية مبقدار  11018يورو.
ومما تقدم أعاله نستطيع نأكد القول" :أن مؤسسة ( )Flash SPAتطبق اسرتاتيجية التخفيض" من خالل
التقليل يف الرتسبات يف اخلزانات والتسربات يف خمتلف أنابيب املاء ،باإلضافة إىل ختفيض يف درجة حرارة البسرتة،
وأيضا حتسني آلة الربمشة لتغليف املصاصة ،وكفاءة إستخدام الطاقة ،وعليه ميكن القول أن مبادرة كفاءة إستخدام
املوارد واإلنتاج األنظف ) (RECPاليت مت تطبيقها بالفعل ،أظهرت أن هناك جدوى من وراء تنفيذ مشاريع كفاءة
إستخدام املوارد واإلنتاج األنظف ،حيث مت حتديد إمجايل الوفورات  157290يورو سنويا بإمجايل إستثمارات قدرها
 5357يورو فقط ،وفرتة العائد على اإلستثمار فورية.
الفرع الثالث  :واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في مؤسسة ()NCA-ROUIBA
إن مؤسسة ()NCA-ROUIBA

() 1

مثلها مثل باقي املؤسسات اجلزائرية اليت إنضمت إىل مشروع

( ،)MedTestIIحيث تبنت وأدخلت بعض اإلجراءات البيئية ضمن نشاطاهتا حديثا ،وهذا التبين كان متاشيا مع
املتطلبات القانونية اليت يفرضها املشروع وتفاعال مع مطالب وإهتمام اجملتمع احمللي ،هذه اإلجراءات البيئية مكن
املؤسسة من تضمني اسرتاتيجيات التصنيع األخضر ،ويبني اجلدول ( )24التايل معطيات هذه لبعض هذه
االسرتاتيجيات ،كما يلي:

()1

النتائج مرتبطة بسنة  ،2017وحدة الوفرات من املواد اخلام هي :الطن  ،أما وحدة الطاقة  :ميغا واط  ،و املاء  :المتر مكعب.
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الجدول ( :)24واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في المؤسسة الصناعية ()NCA-ROUIBA
معطيات

اإلستراتيجية

اإلستراتيجية

اإلستثمارات

الوفرات

اإلسترداد

المياه
3
m

المواد

الطاقة

الخام

تحسين عملية االنتاج

0

31128

فوري

50

15.23

تنظيف الزجاجات

7143

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

كفاءة إستخدام الطاقة

80500

254214

0.3

-/-

-/-

2919

إعادة تدوير المياه

121428

8696

1.4

109.7

93

-/-

إعادة تدوير هادر المنتج

45000

150592

03

1024 4096

التخفيض

التدوير

فترة

-/-

استراتيجية

استراتيجية إعادة

إجمالي

إجمالي

الوفرات

-/-
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من خالل اجلدول ( )24السابق والوثائق املسلمة من طرف املؤسسة ،نالحظ أن املؤسسة الصناعية

(NCA-

 )ROUIBAضمنيا متارس وتطبق اسرتاتيجيتني :اسرتاتيجية التخفيض واسرتاتيجية إعادة التدوير ،وفيما يلي حتليل كل
اسرتاتيجية على حدى:
أوال  :استراتيجية التخفيض
 -1التخفيض في النفايات وثاني أكسيد الكربون :أثناء قيام مؤسسة ( )NCA-ROUIBAباإلعداد والتحضري
لتغيري املنتجات (علب عصري صغرية) ،لوحظ وجود رواسب يف خزانات اخللط ،وهذه الرواسب هي يف الواقع بسبب
لب الفاكهة الزائد ،وقد تعاملت املؤسسة مع هذه املشكلة من خالل صياغة منتج جديد وبنفس الطريقة ،حيث مت
التخلص من مرحلة التجانس بالنسبة لبعض املنتجات ،بناء على حمتوى الفاكهة ،مما مسح هذا اإلجراء بتخفيض

(50

مرت) مكعب من النفايات السائلة سنويا .
كما أن املؤسسة تستخدم ثاين أكسيد الكربون يف املشروبات الغازيّة األخرى مثل :شراب الليمون الغازي أو
املياه املكربنة أو الكوال ( )colaويف الكثري من احلاالت فإن هذا الغاز يضاف بشكل صناعي (مصطنع) على
األغلب ،لكن مؤسسة ( )NCA-ROUIBAيف بعض األحيان تقوم بإضافة مياه معدنية حاوية على غاز

()*( )CO2

الغذائية ،حيث أ ّن إضافته أمر موافق عليه
(*) يستخدم ثنائي أكسيد الكربون كمضاف غذائي وذلك يف العموم كمحتوى غازي يف املشروبات ،ومن أجل تنظيم احلموضة يف الصناعات
ّ
من اجلهات الرمسيّة يف ع ّدة دول يف اإلحتاد األورويب ،إذ أ ّن له رقم ( ،)E290كما أنّه من اإلضافات الغذائية يف الواليات املتّحدة األمريكيّة ،ويف أسرتاليا ونيوزيلندا....اخل.
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بشكل طبيعي يف العملية الصناعية لصناعة املشروبات الغازية ،وبسبب قيام املؤسسة باإلجراء السابق مكنها من
ختفيض ثاين أكسيد الكربون ما يعادل  278طن سنويا.
 -2تخفيض في إستخدام المياه  :قامت املؤسسة بإجراء مسح مفصل إلستخدم وإستعمال املياه ،وقامت بتحديد
عدة مواقع جيري فيها املاء بشكل مستمر ،دون احلاجة إليه ،وقامت بتطبيق منهج «التخفيض وإعادة إلستخدام
واالستبعاد» ،وعليه قامت املؤسسة برتكيب عددات وصمامات ( )solenoid valvesيف إستخدام املياه يف تلك
املواقع ،حيث أدى تركيب هذه العدادات إىل قياس تدفق املياه ،باإلضافة إىل رصد إستهالك املياه ،وبتايل حتسينه
وتصريف املياه العادمة والتحكم فيها بشكل جيد ،من خالل املخططات البيانية اخلطية ،ومكن هذا اإلجراء من
ختفيض املخلفات الناجتة املتمثلة يف املخرجات غري املنتجة ( )NPOمبا يعادل  8باملائة.
-3كفاءة إستخدام الطاقة :تتمثل التدابري الرئيسية اليت مت حتديدها كجزء من كفاءة إستخدام الطاقة فيما يلي:
 الرتويج لإلستهالك خارج ساعات الذروة بدال من ساعات الذروة ؛ خفض الفاقد من اهلواء املضغوط ؛ حتسني كفاءة شبكة البخار ؛ احلفاظ على درجة حرارة البسرتة عند  95درجة مئوية .ويبلغ إمجايل وفورات الطاقة اليت استفادت منها مؤسسة ( )NCA-ROUIBAما يعادل  2919ميجاوات ساعة
مكافئا خلفض ثاين أكسيد الكربون مبقدار  8238طن سنويا.
ثانيا :استراتيجية إعادة التدوير
 -1إعادة تدوير المياه :حتتاج صناعة املشروبات الغازية إىل تنظيف داخلي متكرر ملعداهتا ،كما تتطلب مستويات
عالية من النظافة ،ومن أجل أمتتة عمليات التنظيف والتعقيم األساسية واإلستغناء عن التفكيك والتجميع اللذان
يستغرقان وقتا طويال يف املؤسسة  ،صممت ( )NCA-ROUIBAأنظمة التنظيف املكاين ))**((CIPوالتعقيم املكاين
) (SIPوقامت بإقتناء ماكينة ترتاباك ( ،)Tetra Packحيث يؤدي التسخني املستمر حمللول التنظيف والتعقيم أثناء
دورات التنظيف والتعقيم واإلحتفاظ هبا يف درجة حرارة حمددة إىل زيادة كبرية يف كفاءة التنظيف والصرف الصحي،
مما أدي إىل توفري الوقت يف تشغيل اجلهاز وتوفري إستهالك الكهرباء ،فجميع عمليات التنظيف وعمليات املضخات
(**) ) : Clean-in-place (CIPهي طريقة لتنظيف األسطح الداخلية لألنابيب واألوعية ومعدات املعاجلة ،مرشحات والتجهيزات املرتبطة هبا ،بدون تفكيك ،وقد مت إستخدامه على
نطاق واسع يف صناعات املشروبات واحلليب واألغذية ومصنع اجلعة وما إىل ذلك ،وقد مت إستخدام أول نظام  CIPيف .1950
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وتسخني حماليل التعقيم واملياه ،كلها تستغرق وقتا أقل بكثري وتتطلب عمال بشريا وطاقة كهربائية أقل ،وقد مكن هذا
اإلجراء من خفض إستهالك املواد الكيميائية بنسبة ( )%25وتقليل النفايات السائلة إىل  84420مرت مكعب سنويا.
 -2إعادة تدوير ورفع قيمة الهادر من المنتج  :على الرغم من التقدم التكنولوجي الذى حلق بصناعة املشروبات
الغازية والغري الغازية ،إال أن هناك عملية إهدار غري قليلة يف خمتلف مراحل الصناعة ،ينتج عنها بقايا أثناء مراحل
التصنيع املختلفة ،وتعترب بقايا فضالت اخلامات من العوادم قليلة اإلستغالل اليت ينبغي االستفادة منها ،لذا فإن إعادة
تدوير بقايا اإلنتاج وتوظيفها مبا يعيدها صاحلة لالستعمال يف إنتاج منتجات جديدة يؤدى إىل حتقيق أرباح وترشيد
اإلستهالك باالستفادة العظمى من اخلامات املشروبات الغازية والغري الغازية.
وعليه قامت اللجنة التقنية املكلفة باإلشراف على مشروع ( )MedTest IIبعرض جمموعة من اإلجراءات
والتدابري على املؤسسة ،وقامت املؤسسة بتنفيذها ما جعها تقوم بإسرتداد وإعادة تصنيع حوايل ( )%70من اهلادر
من املنتج النهائي والذي ميثل حوايل ( )%13من إمجايل اإلنتاج ،كما وفر هذا اإلجراء  4096مرت مكعب من املياه
العادمة و 1024طن من املواد اخلام سنويا ،وهذا جعلها حتقق ربح تشغيلي قدره  150592يورو سنويا.
من خالل ما تقدم ميكن أن نؤكد على أن مؤسسة ( )NCA-ROUIBAتبنت "اسرتاتيجية التخفيض" من
خالل قيامها بالتخفيض يف كل من نفياهتا عن طريق صياغة منتوجات جديدة ،وباإلضافة إىل التقليل يف إستعمال
املياه من خالل إدخاهلا نظام لرتشيد استعماهلا ،أما "اسرتاتيجية إعادة التدوير" فتتمثل يف إعادة تدوير املياه عن طريق
إقتناء آلة جديدة ،كما أن املؤسسة قامت بإعادة تدوير اهلادر من املنتج النهائي ،وهذا ما جعل املؤسسة حتقق
وفورات تشغيلية إمجالية كبرية بقيمة  522901يورو سنويا بإمجايل إستثمارات قدرها  254071يورو ،ويبلغ متوسط
فرتة اإلسرتداد  0.5سنة.
الفرع الرابع  :واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في مؤسسة ()SPA MAMI
تسعى مؤسسة

()1( )SPA MAMI

للصناعات املشروبات الغازية ومن خالل مشاركتها يف مشروع نقل

التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة إىل تقليل الفاقد من الطاقة وكلف اإلنتاج لديها عن طريق اإلستعانة بإجراءات كفاءة الطاقة
وتبين خطط إنتاج جديدة ،كما تطمح لرفع كفاءة العاملني لديها فيما يتعلق بفعالية إستخدام املوارد واإلنتاج األنظف
وهو ما جاء على لسان املدير العام للمؤسسة " :تؤكد مؤسسة مامي سبا إلتزامها القوي مبواصلة اجلهود لضمان
()1

النتائج مرتبطة بسنة  ،2016وحدة الوفرات من املواد اخلام هي :كغ  ،أما وحدة الطاقة  :ميغا واط  ،و املاء  :المتر مكعب.
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حتسني كفاءة إستخدام الطاقة وتقليل األثار البيئية ،والتكاليف املرتبطة بذلك" ،مما جعل املؤسسة تتبع أحد
اسرتاتيجيات التصنيع األخضر(اسرتاتيجية التخفيض) ،واجلدول ( )25املوايل يبني واقع هذه اإلسرتاتيجية .
الجدول ( :)25واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في المؤسسة الصناعية ()SPA MAMI
معطيات

اإلستراتيجية

استراتيجية التخفيض

إجمالي

إجمالي

الوفرات

فترة

اإلستراتيجية

اإلستثمارات

الوفرات

اإلسترداد

المياه

كفاءة إستخدام الطاقة

21490

10559

2

-/-

تحسين خط اإلنتاج

1000

(تقليل الفاقد)

14500

m3

فوري

10000

المواد
الخام

-/-

الطاقة
184

447

-/-
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من خالل اجلدول ( )25السابق والوثائق املسلمة من طرف املؤسسة ،نالحظ أن املؤسسة الصناعية

( SPA

 )MAMIضمنيا متارس وتطبق اسرتاتيجية التخفيض فقد قامت بتحسني خطي إنتاج البويل إيثيلني تريفثاليت
PETاألول والثاين وهذا بالرتكيز على الفاقد من املواد اخلام (السكر) ،حيث يشكل

(%40

إىل  )60%من تركيز

املشروب األساسي ،يتضمن اإلجراء تكوين فريق جترييب بإسم "اخلسائر" لتحسني صيانة ( )monoblocsوجتديد
وحدات التربيد ،وحتسني معيار ثاين أكسيد الكربون (تقليل الفاقد) حيث يعترب من املواد اخلام الرئيسية ىف صناعة
املشروبات الغازية ،وكان هلذا اإلجراء تأثري إجيايب لضمان جودة املنتج النهائي واستقرار العمليات ،ومت خفض الفاقد
من ثاين أكسيد الكربون بنسبة

()% 60

يف املتوسط والسكر بنسبة

(،)%30

وبلغ إمجايل املكاسب اإلقتصادية

( )14500يورو سنويا بإستثمارات قدرها ( )1000يورو وكان العائد على اإلستثمار فوري ،كما قامت املؤسسة بتنفيذ
إجراءين رئيسيني يف إطار املشروع لتحسني أداء الطاقة:
 -1اإلجراء األول :مراجعة العقود مع مقدمي خدمات الطاقة سونلغاز ( ،)Sonelgazومن مث متكنت املؤسسة من
تعديل العقود حسب إحتياجات اإلستهالك الفعلية؛
 -2اإلجراء الثاني :تنظيم برامج اإلنتاج خلفض اإلستهالك يف ساعات الذروة ،مما أتاح للمؤسسة حتقيق مكاسب
مالية تزيد عن ( )3459يورو سنويا.
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وهناك إجراءات أخرى قيد املراجعة أال وهي  :تركيب جمموعة مكثفات واستبدال الضاغط الذي يعمل من خالل
مكبس ( )CMC piston compressorبضاغط لوليب بقوة  90كيلووات وضغط يبلغ 16بار حبد أقصى ،وتبلغ قيمة
الوفورات اإلقتصادية  2320يورو و  3663يورو سنويا على التوايل.
ومن خالل مامت تقدميه ميكن أن نؤكد على أن مؤسسة ( )SPA MAMIتبنت "اسرتاتيجية التخفيض" من
خالل قيامها بالتخفيض يف الفاقد من ثاين أكسيد الكربون والقيام بعمليات الصيانة باإلضافة إىل الكفاءة يف
إستخدام الطاقة داخل املصنع وجتديد وحدات التربيد ،ما جعلها حتقق وفورات إمجالية قدرها  25059يورو سنويا،
وذلك بصفة أساسية نتيجة لوفورات يف املواد اخلام واملياه والطاقة ،بإمجايل إستثمارات تبلغ حوايل  24490يورو،
وتبلغ فرتة العائد على اإلستثمار سنة واحدة .
الفرع الخامس :واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في مؤسسة (

SARL SBC (Setifis Bottling

))Company
إنضمت املؤسسة إىل مشروع ( )MedTest IIللحصول على اإلرشاد والتوجيه حول كفاءة إستخدام املوارد
واإلنتاج األنظف (مع الرتكيز على الطاقة) ،وبإستخدام أداة حماسبة تكاليف تدفق املواد ( )MFCAاملستخدمة يف
منهجية ( ،)TESTأدركت املؤسسة أنه جيب تغيري نظامها احملاسيب لتحقيق تتبع أفضل للمواد واملنتجات واخلسائر يف
جمال احلفاظ على البيئة ،كما إختذت مؤسسة  )1(SBCمبادرات طوعية تسمح هلا باحلد من التأثريات السلبية لنشاطها
على البيئة ،ويتجلى ذلك من خالل إعتماد املؤسسة على نظام اإلدارة البيئية
(،)ISO14001

وشهادة

كما أن للمؤسسة العديد من الشهادات األخرى

(،)ABA

وفقا للمواصفة القياسية

(،)ISO26000( ،)ISO22000( ،)ISO9001

سامهت بشكل مباشر أو غري مباشر يف تطبيق اسرتاتيجيات التصنيع األخضر داخل املؤسسة،

واجلدول ( )26املوايل يبني واقع هذه االسرتاتيجيات.

()1

النتائج مرتبطة بسنة  ،2017وحدة الوفرات من املواد اخلام هي :الطن  ،أما وحدة الطاقة  :ميغا واط  ،و املاء  :المتر مكعب.
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الجدول ( :)26واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في المؤسسة الصناعية ()SARL SBC
معطيات

اإلستراتيجية

إجمالي

إجمالي

الوفرات

فترة

اإلستراتيجية

اإلستثمارات

الوفرات

اإلسترداد

المياه
3
m

المواد
الخام

الطاقة

التقليل في المواد الخام

65620

128990

0.5

285

129

-/-

تخفيض النفايات

8264

20071

0.4

-/-

16.5

-/-

كفاءة إستخدام الطاقة

35124

20500

1.7

-/-

-/-

1469

تخفيض في المياه

1736

21757

0.1

22

19.7

-/-

إعادة تدوير ()co2

616529

188429

3.3

2.1

-/-

استراتيجية التخفيض

استراتيجية إعادة التدوير
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من خالل اجلدول ( )26والوثائق املسلمة من طرف املؤسسة نالحظ أن املؤسسة الصناعية ( )SBCضمنيا
متارس وتطبق اسرتاتيجيتني :اسرتاتيجية التخفيض واسرتاتيجية إعادة التدوير ،وفيما يلي حتليل كل اسرتاتيجية على
حدى:
أوال :استراتيجية التخفيض
 -1تقليل في مخلفات المواد األولية:
مت إقرتاح عدد من ممارسات حسن التدبري الداخلي على مؤسسة

( SARL SBC (Setifis Bottling

 )Companyمن طرف اللجنة التقنية ملشروع ( )MedTest IIمثل:
 رصد وتسجيل إستهالك مجيع املدخالت مبا يف ذلك املواد اخلام واملواد املساعدة لتحقيق إستخدام أفضل للموارد ؛ تعزيز الصيانة الوقائية والعالجية آلالت امللء والتعبئة ؛ حتسني التحكم يف األبعاد فيما يتعلق جبزيئات الفاكهة يف أماكن اإلنسداد يف آالت امللء والتعبئة ؛ التشغيل اآليل لنظام نقل الشراب من غرفة الشراب إىل اخلالطات ؛ حتسني نوعية الغطاء ملنع وجود أغطية للزجاجات غري متوافقة ؛ تنفيذ نظام أوتوماتيكي لإلنذار املبكر للتحكم بعملية خلط السكر واملياه ؛ -تقليل إستهالك ثاين أكسيد الكربون من خالل إحالل النرتوجني له.
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إتباع مؤسسة ( )SBCملختلف التدابري السابقة ،مكنها من خفض كميات الفاقد من مركزات العصري والسكر
وخمتلف املواد األولية مما أدى إىل توفري( )121طن من املواد اخلام ،و 809طن من مواد التعبئة ،وتقليل التلوث من
املياه العادمة مبقدار  105طن ،متمثلة يف الطلب الكيميائي على األكسجني ( )CODأو ما نسبته ( )%42من
إمجايل التدفق.
 -2تقليل المخلفات من مواد التعبئة
قامت املؤسسسة ب تقليل اهلادر من قوالب التشكيل املسبق املصنوعة من مادة بويل إيثيلني تريفثاليت (،)PET
وخاصة أثناء عمليات النفخ ،ومت تنفيذ التدابري التالية :
 الصيانة الوقائية ملشابك النفخ والتنظيف املنتظم ألجهزة اإلستشعار ؛ إعداد مساحة ختزين معتدلة احلرارة لقوالب التشكيل املسبق لتثبيت درجة احلرارة الداخلة إىل قوالب التشكيلاملسبق يف آلة النفخ ؛
 مراجعة املواصفات الفنية وإجراءات التفتيش عند إستالم قوالب التشكيل املسبق ،وذلك بالتشاور مع املوردين.ومن خالل هذه التدابري مكن املؤسسة من جتنب ( )%11.2من اهلدر.
وجتدر اإلشارة إىل أنه تسعى املؤسسة إىل اإلبتكار يف جمال التغليف ،حيث تسعى إىل إبتكار مواد تغليف قابلة
للتدوير أو التحلل ،ويف هذا الصدد تعمل املؤسسة على مشاركة اجلامعة إلطالق خمترب لتنظيم البحث واإلبتكار يف
جمال التغليف؛
 -3تخفيض في إستخدام المياه :تتمثل التدابري الرئيسية اليت تبنتها املؤسسة واحملددة من طرف اللجنة التقنية يف
هذا اإلطار ،فيما يلي:
 حتسني برنامج التنظيف الداخلي يف املكان ( )CIPوفقا حلجم اإلنتاج ونوع املنتج ودرجة حرارة وتركيز احملاليلوضوابط املصنع والتدابري الوقائية ؛
 إستخدام املرش ـ ــات ذات الضغ ـ ــط العال ـ ــي (نوعها كارشر) وكذلك مسدسات الضغط عند هنايات املواسريووصالت اخلراطيم ملختلف أنواع التنظيف.
قد أتاحت هذه اإلجراءات توفـ ـيــر امل ــاء وجنب املؤسسة على صرف املـ ـواد الكيميائي ــة ف ــي نظام الصرف
الصحي ،باإلضافة إىل توفري يف املواد الكيماوية مثل :هيبو كلوريت الصوديوم ( )NaClOوهيدروكسيد الصوديوم
( )NaOHومحض النيرتيك ( HNO3و )APAوحجم املياه العادمة اليت سيتم معاجلتها.
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 -4الكفاءة في الطاقة  :لقد قامت املؤسسة بالعديد من اإلجراءات كي حتقق كفاءة يف الطاقة لعل أمهها :
 إقتناء املعدات اليت تسمح هلا بتوفري الطاقة واملياه ؛ حتديد عتبة إلستهالك الطاقة وتطوير املمارسات اجليدة يف هذا اجملال ؛ حتليل نتائج إستهالك الطاقة ومقارنتها مبقدار اإلنتاج وإقرتاح التعديالت ؛ متابعة اإلستهالك الشهري للطاقة والغاز ؛ متابعة إستهالك الوقود.ثانيا :استراتيجية إعادة التدوير
 -1إعادة التدوير ثاني أكسيد الكربون:
لقد قامت املؤسسة بإستبدال غاز  R22بغازات أقل تلويثا مثلR404،R407 ،R410 :؛ كما قامت املؤسسة
برتكيب وحدة إسرتداد ثاين أكسيد الكربون من غازات اإلحرتاق من الغاليات ،ويتم ذلك بعد إستعادة ثاين أكسيد
الكربون من احمللول عن طريق تسخني احمللول أوليا بواسطة البخار ،مث متريره خالل أبراج خاصة تسمى أبراج اإلنتزاع
) (Stripping Towerاليت تقوم بنزع الغاز من احمللول إلسرتجاع ثاين أكسيد الكربون ،وإعادة دورة أمني أحادي
اإليثانول املتبقي وتدويره إلستخدامه يف أبراج إمتصاص ثاين أكسيد الكربون من جديد ،بينما تستخدم الطاقة احلرارية
الناجتة عن عملية احلرق يف الغاليات أو املراجل يف إمداد األبراج باحلرارة الالزمة إلستخالص ثاين أكسيد الكربون،
تتم بعد ذلك تنقية ثاين أكسيد الكربون من أثار خبار املاء (التجفيف) ومن أخبرة أمني أحادي اإليثانول ،مث تربيده
بواسطة املياه يف مبادالت حرارية حيث يتكثف البخار ،وبعدها مترر الغازات عرب جهاز لغسل الغاز مكون من طبقة
مثبتة من برمنجامات البوتاسيوم (مادة مؤكسدة) تعمل على إزالة كربيتيد اهليدروجني وأمني أحادي اإليثانول املتكونان
من اإلنتاج ،مث تتم إزالة أثار أمني أحادي اإليثانول عن طريق إمتصاصها يف املياه أو يف حملول كربونات الصوديوم ،مت
اسرتجاعه للحصول على ثاين أكسيد الكربون الذي يستخدم يف األغذية والذي سيتم إستخدامه يف كربنة
املشروبات ،كما قامت املؤسسة برتكيب مولد النيرتوجني الذي يستخدم يف األغذية والذي يستخدم يف معلبات
السكر السائل ليحل حمل ثاين أكسيد الكربون ،وتضمن هذه التدابري تغطية شاملة لإلحتياجات من ثاين أكسيد
الكربون وتقليل إنبعاثات الغازات الدفيئة مبقدار 2010 :طن من ثاين أكسيد الكربون سنويا ،أي ما يقارب ()%18
من إمجايل إنبعاثات املؤسسة.
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 -2إعادة تدوير زجاجات العصير  :قد عملت املؤسسة لسنوات عديدة على عدم تدوير بعض املنتجات
املعيبة من بينها (زجاجات العصري الغري املمتألة) ،لكن بإنضمام املؤسسة إىل مشروع ( )MedTest IIقامت
اللجنة التقنية بتطوير حلول وأنظمة إلعادة التدوير وإعادة املعاجلة من أجل ضمان إعادة تدوير كل زجاجات
العصري الغري معبأة بالكامل ،مكن املؤسسة من توفري بعض املواد اخلام ومواد التعبئة باإلضافة إىل تقليل التلوث.
ومن خالل مامت تقدميه ميكن أن نؤكد على أن مؤسسة ( )SBCتبنت "اسرتاتيجية التخفيض" من خالل
قيامها بــ :التخفيض يف خملفات املواد األولية وذلك عن طريق الصيانة الوقائية وتعديل احلرارة يف املخازن ،كما قامت
املؤسسة بتقليل املخلفات من مواد التعبئة والتخفيض يف إستخدام املياه من خالل حتسني برنامج التنظيف الداخلي،
أما فيما خيص "استراتيجية إعادة التدوير" فإن املؤسسة تقوم بإعادة التدوير ثاين أكسيد الكربون من خالل
استغالل غاز ثاين أكسيد الكربون املنبعث من الغليات ،وكما أن املؤسسة قامت بإعادة تدوير زجاجات العصري الغري
معبأة بالكامل وإدخاهلا يف صندوق املبيعات ،وإتباع املؤسسة هاتني اإلسرتاتيجيتني جعلها حتقق وفورات إمجالية قدرها
 379747يورو سنويا ،نتيجة التوفري يف املواد اخلام واملياه والطاقة ،وبإمجايل إستثمارات تبلغ حوايل  727273يورو،
وكان إمجايل العائد على اإلستثمار  1.9عاما ،يف حني تراوحت فرتة العائد على اإلستثمار بني شهرين و 4.57سنة.
المطلب الثاني  :واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في فرع الحليب ومشتقاته
تعترب صناعة احلليب ومشتقاته من الصناعات الرئيسية يف اجلزائر ملا هلا من دور كبيري يف تغطية حجم كبري من
إحتيجاهتا من احلليب ومن األنواع املختلفة املشتقة منها ،حيث يعترب احلليب منتوج أساسي يف منط اإلستهالك
للمواطن اجلزائري ،كما تعترب صناعة احلليب بشكل عام أكرب مصدر للمياه امللوثة الناجتة عن تصنيع األجبان يف
العديد من البلدان ،ومع منو إدراك أمهية املعايري املطورة ملعاجلة املياه امللوثة ،فإن متطلبات التصنيع قد أصبحت صارمة
بشكل متزايد،كما تتصف صناعة احلليب بأهنا ذات منتجات متنوعة ومما أدى إىل وجود عدد كبري من خطوط
اإلنتاج ،ميكن ملصنع احلليب أن يضم واحد أو إثنني من خطوط اإلنتاج أو رمبا كل خطوط اإلنتاج (حليب مبسرت،
جبنة ،زبدة ....إخل).

220

الفصل الثالث ....................................:الدراسة الميدانية لبعض المؤسسات الصناعية الجزائرية
الفرع األول  :واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في مؤسسة ()Laiterie ARIB/ GIPLAIT
إنضمت املؤسسة

()1( )Laiterie ARIB/ GIPLAIT

إىل مشروع ( )MedTest IIمن أجل حتديد الفرص

لتقليل إستهالك املواد واملياه والطاقة ،باإلضافة إىل تدريب موظفيها على مفهوم كفاءة إستخدام املوارد واإلنتاج
األنظف ( ،)RECPوهذا مكن املؤسسة من إسرتجاع كميات معتربة من مادة اخلام نتيجة لإلستثمارات املنجزة يف
جمال البيئة عموما ،هذه اإلستثمارات سامهت بشكل مباشر أو غري مباشر يف تطبيق اسرتاتيجيات التصنيع األخضر
داخل املؤسسة واجلدول ( )27املوايل يبني واقع هذه االسرتاتيجيات.
الجدول(:)27واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في المؤسسة الصناعية ()Laiterie ARIB/ GIPLAIT
معطيات

اإلستراتيجية

اإلستراتيجية

إجمالي

إجمالي

الوفرات

فترة

المواد

اإلسترداد

m3

المياه

الخام

ضبط الة التلحيم

-/-

7919

فوري

38287

5.3

-/-

ضبط الة ()ERKA

-/-

20571

فوري

-/-

0.2

-/-

(Plate

67020

112137

0.6

49655

-/-

3257

كفاءة إستخدام الطاقة

67573

25987

1.5

-/-

-/-

2224

استراتيجية إعادة اإلستخدام إعادة إستخدام المياه

137857

89998

فوري

78000

-/-

-/-

استراتيجية التخفيض

تركيب

)heat exchange

اإلستثمارات

الوفرات

المصدر  :من إعداد الباحث باإلعتماد على الوثائق المسلمة من طرف المؤسسة والمدرجة في الملحق (.)06

من خالل اجلدول ( )27السابق والوثائق املسلمة من طرف املؤسسة نالحظ :أن املؤسسة الصناعية
( )Laiterie ARIB/ GIPLAITضمنيا متارس وتطبق اسرتاتيجيتني :اسرتاتيجية التخفيض واسرتاتيجية إعادة التدوير،
وفيما يلي حتليل كل اسرتاتيجية على حدى:
أوال :استراتيجية التخفيض
 -1توفير المواد األولية  :قامت املؤسسة بتقليل الفاقد يف املواد اخلام من خالل ثالث إجراءات ،مت عرضها من
طرف اللجنة التقنية ملشروع ( )MedTest IIواليت تتمثل فيما يلي:
()1

النتائج مرتبطة بسنة  ،2017وحدة الوفرات من املواد اخلام هي :الطن  ،أما وحدة الطاقة  :ميغا واط  ،و املاء  :المتر مكعب.
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-1شراء مواد خام ذات موصفات جيدة وخالية من العيوب قدر اإلمكان ومدة صالحيتها مل تقارب على اإلنتهاء ؛
 -2ختزين املواد اخلام بشكل جيد حبيث تكون غري معرضة للتلف أو التلوث من احمليط اخلارجي ؛
-3إتباع طرق املثلى يف العمليات اإلنتاجية لتقليل من الفاقد حبيث ال يكون هناك هدر يف املواد اخلام ؛
 -4الضبط القياسي ملعطيات التشغيل آللة اللحام ( )LPCوتدريب املوظفني ؛
 -5الضبط القياسي ملعطيات تشغيل آلة (. )ERKA
وقد قامت املؤسسة بتبين مجيع اإلجراءات ،فلو أخذنا اإلجراء األخري وهو الضبط القياسي ملعطيات التشغيل
لآللة ( ،)ERKAفهذا اإلجراء يتيح ختفيض وقت التوقف عن العمل وتعطل آلة اإلنتاج لعبوات القشدة والزبادي من
خالل حتسني معطيات التشغيل ،مثل :سرعة تشكيل العبوة وسرعة ممر التغليف ،وهذا ما جعل املؤسسة حتقق وفرات
إقتصادية تقدر بــ 20571 :يورو سنويا ،باإلضافة إىل توفري  0.21طن من عبوات البوليسرتين سنويا ،أما اإلجراء
املتعلق (الضبط القياسي ملعطيات التشغيل آللة اللحام ( )LPCوتدريب املوظفني) يتعلق هذا التدبري بتحسني
معطيات التشغيل القياسية ،مثل :درجة حرارة وسرعة آلة حلام كيس احلليب سعة  1لرت ،وكذلك تدريب مجيع
العاملني الذين يقومون بتشغيل هذه املاكينة على إستخدامها ،ويوفر هذا اإلجراء  3.3طن من عبوات البويل إيثيلني
و1.8طن من مسحوق احلليب و 38287مرت مكعب من املاء سنويا.
 -2تخفيض إستهالك المياه  :قامت املؤسسة بتخفيض إستهالك املياه من خالل مجع مياه الشطف األخرية الناجتة
عن عملية التنظيف الداخلي يف املكان وإستخدامها يف خطوة ما قبل الشطف ،مما يتيح توفري املياه العادمة مبقدار
حوايل  451مرت مكعب سنويا ،وإستخدام فوهات الزناد بدال من اخلراطيم ذات النهايات املفتوحة لغسل األرضيات،
وتوريد وتركيب عدادات املياه داخل قاعة اإلنتاج من أجل مراقبة اإلستهالك بشكل أفضل وتركيب أجهزة تتميز
بالكفاءة يف إستخدام املياه ،هذا مكن من حتسني إستهالك املياه وكفاءة اإلنتاج مع تقليل املخلفات من املخرجات
غري املنتجة ما بني ( )%5و( ،)%10باإلضافة إىل توفري 28350مرت مكعب يف املتوسط من النفايات السائلة سنويا.
-3كفاءة الطاقة  :تستهلك مؤسسة ( )Laiterie ARIB/ GIPLAITكميات كبرية من الطاقة ،وعادة ما تشكل
الطاقة املطلوبة لإلستخدامات احلرارية حوايل  80يف املائة من إمجايل الطاقة ،وذلك من أجل إنتاج املاء الساخن
والبخار حملتلف التطبيقات والعمليات (على سبيل املثال :البسرتة والتبخري وجتفيف احلليب) وأغراض التنظيف،
وتستخدم العشرون يف املائة األخرى من إمجايل الطاقة املطلوبة يف صورة كهرباء لتشغيل آالت املعاجلة وثالجات
التربيد وأجهزة التهوية واإلضاءة ،وقد أوصت اللجنة التقنية للمشروع بإعتماد التدابري التالية اخلاصة هبذه الصناعة:
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 تركيب بطاريات تعويضية ؛ القضاء على التسريبات يف شبكة اهلواء ؛ حتسني كفاءة اإلحرتاق للغاليات البخارية وشبكة توزيع البخار وتركيب موفر للحرارة ؛ حتسني كفاءة التربيد بإتباع ما يلي:• عزل غرف  /مناطق التربيد؛
• تركيب أجهزة لغلق األبواب آليا مزودة مبفاتيح دقيقة ( وإستخدام غرف اهلواء املضغوط وأجهزة اإلنذار.
ويصل إمجايل وفورات الطاقة إىل  2.224ميجاوات يف الساعة ،أي ما يعادل تقليل ثاين أكسيد الكربون
مبقدار  482.9طن سنويا.
ثانيا :استراتيجية التدوير
تستخدم املؤسسة الصناعية املياه بشكل رئيسي يف عمليتها الصناعية مما جعلها تفكر يف كيفية تقليل
استخادم هذا املورد وحماولة تدوير ما ميكن تدويره ،وعليه قامت املؤسسة الصناعية بتحسني إعادة تدوير مياه التربيد
من خالل نظام إعادة تدوير (نظام تربيد الدورة الواحدة) بنسبة ( )%100بدال من ( )%80الذي كان سابقا ،هذا
اإلجراء مكن املؤسسة من توفري  50000مرت مكعب من املياه.
من خالل تنفيذ منهجية  TESTيف مؤسسة ( )Laiterie ARIB/ GIPLAITمت حتديد وفورات قدرها
 256613يورو سنويا بإمجايل إستثمارات بقيمة  272450يورو .ويبلغ متوسط فرتة العائد على اإلستثمار سنة واحدة.
الفرع الثاني  :واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في مؤسسة ()TCHINLAIT SARL
إنضمت مؤسسة

()1( )TCHINLAIT SARL

إىل مشروع ( )MedTest IIلتحديد فرص زيادة كفاءة

إستخدام املوارد وتقليل توليد املخلفات ،وإكتسبت املؤسسة رؤى قيمة من خالل أداة حماسبة تكاليف تدفق املواد
( )MFCAاملستخدمة يف منهجية ( ،)TESTبإعتبارها أداة فعالة لتحديد التدفقات ذات األولوية خلسائر املوارد،
هذه ااملنهجية سامهت بشكل مباشر أو غري مباشر يف تطبيق اسرتاتيجيات التصنيع األخضر داخل املؤسسة ،واجلدول
( )28املوايل يبني واقع هذه اإلسرتاتيجيات.

()1

النتائج مرتبطة بسنة  ،2016وحدة الوفرات من املواد اخلام هي :الطن  ،أما وحدة الطاقة  :ميغا واط  ،و املاء  :المتر مكعب.
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الجدول ( :)28واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في المؤسسة الصناعية ()TCHINLAIT SARL
معطيات

اإلستراتيجية

اإلستراتيجية

إجمالي

إجمالي

الوفرات

فترة

اإلستثمارات

الوفرات

اإلسترداد

3المياه
m

المواد
الخام

الطاقة

استرداد حراري

120000

29775

4

1609

-/-

1056

تعديل اإلجراءات التشغيلية

33058

128233

0.3

5656

541

-/-

كفاءة إستخدام الطاقة

56611

14919

3.8

-/-

-/-

5928

استراتيجية إعادة التدوير

إعادة تدوير المياه البيضاء

65000

130266

0.5

3587

606

-/-

استراتيجية إعادة إستخدام

المياه والمنتجات الكميائية

288957

65757

4.4

31805

298

138

استراتيجية التخفيض

المصدر  :من إعداد الباحث باإلعتماد على الوثائق المسلمة من طرف المؤسسة والمدرجة في الملحق (.)06

من خالل اجلدول ( )28السابق والوثائق املسلمة من طرف املؤسسة نالحظ :أن املؤسسة الصناعية
(SARL

 )TCHINLAITضمنيا متارس وتطبق كل اسرتاتيجيات التصنيع األخضر :اسرتاتيجية التخفيض

واسرتاتيجية إعادة التدوير واسرتاتيجية إعادة اإلستخدام ،وفيما يلي حتليل كل اسرتاتيجية على حدى:
أوال :استراتيجية التخفيض
 -1تخفيض في المواد الخام والمخلفات :تتمثل التدابري الرئيسية احملددة يف هذا النطاق للمؤسسة فيما يلي:
 ضبط عدد مرات تكرار الغسيل الوسيط من أجل التعقيم ،بناءا على جودة مساحيق احلليب املستخدمة ؛ تعزيز برامج الصيانة الوقائية وأدائها يف الوقت املناسب ،لتقليل إنقطاع التيار الغري املتوقع وغري املخطط له فيمايتعلق بالصيانة التصحيحية ؛
ضمان إعادة شحن احملوالت بشكل أفضل لتجنب اإلغالق املفاجئ نتيجة إلنقطاع التيار؛ تركيب جهاز آيل إلدارة الطلب على البخار ملنع سقوط برنامج التعقيم بسبب عدم كفاية درجة احلرارة ؛تقليل عدد مرات التنظيف الداخلي يف املكان ؛ اسرتداد احلرارة من أجهزة التعقيم ؛إستبدال إستخدام التناضح املائي باملاء من شبكة مياه الشرب لتنظيف املصنع.إن اإلجراء األخري وفر للمؤسسة ما نسبته ( )%8.07من إمجايل اإلستهالك السنوي ،وقلل من إستخدام
املواد الكيميائية وقلل من حجم املياه العادمة املراد معاجلتها ،أما بقيت اإلجراءات فقد أدت إىل وفورات قدرها
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 4511مرت مكعب من احلليب و 62.96مرت مكعب من املواد الكيميائية و 5656مرت مكعب من املياه مع تقليل
تدفق تلوث املياه العادمة مبقدار  99.2طن سنويا ،فيما تعلق بالطلب الكيميائي على األكسجني ،أي ما نسبته
( )%16.3من إمجايل التلوث ،باإلضافة إىل توفري ما يعادل  1056ميغا واط يف الساعة سنويا.
 -2كفاءة الطاقة  :ميكن تطبيق العديد من اإلجراءات هبدف تقليل إستهالك الطاقة ،وحتسني الكفاءة الكلية
للطاقة ،من أمثلة تلك اإلجراءات:
 فصل الكهرباء عن املعدات يف حالة عدم اإلستخدام؛ جتنب اإلستهالك املبالغ فيه للطاقة يف عمليات التسخني والتربيد ؛ إستخدام مبادل احلرارة اللوحي يف التربيد املسبق للمياه املثلجة باألمونيا ؛ إستخدام البسرتة املتواصلة ؛ حتسني عمليات التبخر وإصالح أماكن تسرب البخار؛ حتسني جتميع البخار واستبدال مصائده بأخرى أحسن ؛ عزل األنابيب غري املستخدمة/قليلة اإلستخدام.وحققت كل هذه التدابري وفورات سنوية يف الطاقة قدرها  5928ميجاوات يف الساعة.
ثانيا :استراتيجية إعادة إستخدام
تعد مستويات إستهالك املياه لإلنتاج يف املؤسسة الصناعية عالية وهذا راجع إىل طبيعة الصناعة اليت يدخل يف
مجيع مراحلها ،ونظرا حملدودية املوارد املائية يف املنطقة و من أجل توفري مصدر إضايف من املاء املهدور يف عمليات
التنظيف وبغية كسب املؤسسة مزايا إقتصادية ،جلأت املؤسسة إىل إعادة إستخدام املاء املتدفق النهائي الناتج عن
التنظيف الداخلي يف املكان ألجهزة التعقيم وكذلك مياه التربيد آلالت التعبئة .
ثالثا :استراتيجية إعادة تدوير
هناك أربع عمليات رئيسية ملعاجلة املياه اليت حددهتا اللجنة التقنية ملشروع ( ،)MedTest IIوهذه العمليات هي مياه
التربيد ،ومياه املعاجلة ،ومياه تغذية الغاليات ،ومياه الصرف الصحي ،وخيتلف التخصيص املعتاد للمياه املستخدمة يف
كل عملية حسب الصناعة ،لكن الحظت اللجنة املياه البيضاء من املتولدة خالل املراحل املبكرة واملتأخرة من
اإلنتاج ،أهنا حتتوي على جزء كبري من احلليب ميكن إستعادته وإعادة إستخدامه يف املنتجات املختلفة ،وهلذا الغرض
قامت املؤسسة برتكيب نظام الصمامات واملواسري لنقل املياه البيضاء إىل خزانات اإلسرتداد املربدة ،ومكنها هذا
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هند َسة إلنتاج تدفق والذي ميكن أن
اإلجراء من إزالة امللوثات من املياه من خالل إجراءات فيزيائية وكيميائية وحيوية ُم َ

يعاد إستعماله بشكل آمن ،ومكن هذا اإلجراء من إسرتجاع ( )6067مرت مكعب من احلليب و 3587مرت مكعب
من املياه وتقليل تلوث املياه العادمة مبقدار  161.7طن فيما يتعلق بالطلب الكيميائي على
األكسجني ( )CODسنويا ،أو( )%26.5من إمجايل التلوث،كما جتدر اإلشارة أن املؤسسة قامت بإعادة تدوير
احملاليل األساسية املستخدمة يف عملية التنظيم الداخلي يف املكان بعد املعاجلة بالرتشيح الدقيق.
قام مشروع ( )MedTest IIبتحديد وفورات مؤسسة ( )TCHINLAIT SARLبإمجايل مبلغ قدره

368950

يورو ،نتيجة التوفري يف املواد اخلام واملياه والطاقة ،وبإستثمارات إمجالية تبلغ حوايل  563626يورو ،ويبلغ إمجايل العائد
على اإلستثمار 1.5سنة ،يف حني ترتاوح فرتة العائد على اإلستثمار بني شهرين و  6.1سنة.
الفرع الثالث  :واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في مؤسسة ()SAFILAIT SARL
شكل سعي مؤسسة

()1()SAFILAIT SARL

إىل التقدم حنو األفضل دافعا هلا لإلخنراط يف مشروع

(  ) MedTest IIالذي اعتربه القيمون على املشروع األول املشروع األول من نوعه يف اجلزائر ،إذ حيمل فوائد كبرية
للصناعيني ،حيث ميدهم باخلربات ويتيح هلم إجراء رقابة شاملة على عمليات اإلنتاج يف منعهم بغية وقف اهلدر ،كما
أن للمؤسسة شهادة

(،)ISO22000

سامهت أيضا بشكل مباشر أو غري مباشر يف تطبيق اسرتاتيجيات التصنيع

األخضر داخل املؤسسة واجلدول ( )29املوايل يبني واقع هذه االسرتاتيجيات.

()1

النتائج مرتبطة بسنة  ،2017وحدة الوفرات من املواد اخلام هي :الطن  ،أما وحدة الطاقة  :ميغا واط  ،و املاء  :المتر مكعب.

.
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الجدول (:)29واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في المؤسسة الصناعية ()SAFILAIT SARL
اإلستراتيجية

معطيات
اإلستراتيجية
رقابة عملية االنتاج

إجمالي

إجمالي

الوفرات

فترة

اإلستثمارات

الوفرات

اإلسترداد

المياه
3

المواد

 mالخام

الطاقة

36055

26228

1.4

1678

52

-/-

0

12179

فوري

-/-

7

-/-

كفاءة إستخدام الطاقة

19499

6913

2.8

-/-

-/-

196

كفاءة الطاقة لالالت

83500

23479

0.4

-/-

-/-

926

استراتيجية إعادة اإلستخدام

إعادة إستخدام المياه

1207

2774

0.4

7240

-/-

-/-

استراتيجية إعادة التدوير

إعادة شرش اللبن

148760

199620

0.7

-/-

1266

-/-

استراتيجية التخفيض

التعبئة الموحدة

المصدر  :من إعداد الباحث باإلعتماد على الوثائق المسلمة من طرف المؤسسة والمدرجة في الملحق (.)06

من خالل اجلدول ( )29السابق والوثائق املسلمة من طرف املؤسسة نالحظ :أن املؤسسة الصناعية
( )SAFILAIT SARLضمنيا متارس وتطبق اسرتاتيجيتني :اسرتاتيجية التخفيض واسرتاتيجية إعادة التدوير ،وفيما
يلي حتليل كل اسرتاتيجية على حدى:
أوال :استراتيجية التخفيض
 -1التقليل في عمليات اإلنتاج  :تلقت املؤسسة جمموعة من التدابري من طرف اللجنة التقنية املشرفة على مشروع
( )MedTest IIمن أجل التقليل يف عمليات اإلنتاج ،وقامت املؤسسة بتطبيقها بشكل حريف وتتمثلت أهم هذه
اإلجراءات فيما يلي:
 وضع تخطيط جديد لإلنتاج :يتميز هذا النوع من التخطيط بتفضيله إستخدام معلبات املنتجات وتقليلالتغيريات املتكررة يف خطوط اإلنتاج وهذا ما ساعد على تقليل تكرار بدء التشغيل وإيقافه وعدد مرات التنظيف ؛
 تحسين التحكم في العمليات :يتم ذلك من خالل حتسني إعدادات املعدات ،مثل :فاصل القشدة وآالتامللء واإلستعادة اجلزئية حملاليل التنظيف (هيدروكسيد الصوديوم ( )NaOHومحض النيرتيك( ،))HNO3مما ساهم يف
احلد من هدر املواد اخلام ومواد التعبئة واملواد الكيميائية.
إن تبين املؤسسة هلذه التدابري اخلاصة بكفاءة إستخدام املوارد واإلنتاج األنظف ،مكنها من تقليل تلوث املياه
العادمة وتقليل اهلادر.
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 -2تخفيض في إستهالك المياه  :إختذت املؤسسة جمموعة من اإلجراءات من أجل تقليل هدر املياه ومن أمهها
تزويد خراطيم املياه برشاشات ،ومنع سريان املياه اليت ال لزوم هلا ،وإستخدام أجهزة خمصصة لكفاءة إستخدام املياه
األدمية يف املصنع ،وتركيب عدادات املياه من أجل رصد إستهالك املياه من قبل خمتلف املستخدمني بشكل أفضل،
وأتاحت هذه التدابري توفريا سنويا للمياه للمؤسسة مبقدار ( ،)%12.7فضال عن تقليل املياه العادمة اليت مت معاجلتها.
 -3إنخفاض في إستهالك مواد التعبئة والتغليف  :تعترب عملية التغليف والتعبئة من العمليات اهلامة وذلك حلفظ
املنتوج ومحاية مكوناته الغذائية من التلف أثناء التخزين والنقل وكذلك املعاملة اليدوية السيئة ،وهذا ما أدى باملؤسسة
إىل التعرف الدقيق لكافة مراحل اإلنتاج ،إبتداء من التعامل مع املادة اخلام ووصوال إىل املوزع ،لتقليل أي فاقد أو
تلف ملواد التعبئة والتغليف؛ وقامت املؤسسة بإجراء جد مهم ويتضمن هذا اإلجراء حتسني مواصفات عبوات البويل
إيثيلني املستخدمة لتعبئة احلليب وتعزيز املراقبة على هذه العبوات ،وإن إستخدام العبوات املتوافقة مع املعايري الدولية
يضمن اجلودة املثلى للتعبئة مع توفري املواد اخلام ،وهذا ما أدى إىل إخنفاض يف إستهالك مواد التعبئة بنسة  5باملائة.
 -5كفاءة الطاقة  :لقد قامت املؤسسة بضبط املرجل البخاري ،وعليه سيؤدي هذا اإلجراء إىل زيادة كفاءته وتقليل
من إستهالك الطاقة والوقود ،كما ميكن احلد من احلرارة املفقودة عن طريق العزل السليم لألنابيب.
ثانيا :استراتيجية إعادة اإلستخدام
تعترب النظافة أهم عامل يف تصنيع احلليب وإنتاج منتجات األلبان ،ويؤدي هذا بالضرورة إىل إستخدام كميات
كبرية من املياه يف أغراض التنظيف ،لكن حتسني نظام التنظيف الداخلي سيؤدي للتقليل من إستهالك املياه واملواد
األولية ،وعليه عملت املؤسسة على إجراء فصل املياه الناجتة من الشطفة األوىل عن باقي املياه العادمة الناجتة
وإستخدامها أينما كان ذلك مناسبا ،فعلى سبيل املثال ميكن إستخدام الشطفة األخرية الناجتة يف تنظيف األرضيات
أو الشطفة أوىل لدورة التنظيف الداخلي التالية.
ثالثا :استراتيجية إعادة التدوير
خيلف كل لرت من احلليب الداخل يف صناعة منتجات األلبان لرتين آخرين من النفايات السائلة يف املصنع،
وتُعرف هذه النفايات السائلة بـ ":مصل اللنب"

(*)

وإعتباره منتجا ثانويا لصناعة اجلنب أي نفايات ،حيث كانت

(*)
ويسمى أيضا شرش اللبن هو السائل املتبقي أو املفصول من اللنب الرائب أو الزبادي أو من احلليب ويسمى شرش الحليب بعد ِصناعة
مصل اللبن ّ

اجلنب ،حيث عندما يتم ختثري احلليب تنفصل أجزاء احلليب إىل قسمني ،ومها :قسم يظهر على هيئة كتل متخثرة ،وقسم يظهر على هيئة سائل لونه أصفر
حتديدا هو شرش اللنب.
شاحب وشبه شفاف وهذا السائل ً
.
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املؤسسة تقوم برميه يف الصرف الصحي ،ولكن بعد انضمام املؤسسة إىل مشروع ( )MedTest IIطرحت عليها
اللجنة التقنية إجراء مكنها من إعادة تدويره وأتاح هلا جمموعة من الفرص املختلفة إلسرتجاع شرش اللنب من إنتاج
اجلنب ،احتفظت مؤسسة ( )SAFILAIT SARLبثالث عمليات (خيارات) للتنفيذ املشرتك.
 الخيار األول :هو نزع الدسم من شرش اللنب إل سرتجاع الدهون املتبقية وإعداد قشدة (كرمية) الشرش اليت سيتمبيعها يف السوق احمللية كمنتج مبتكر ،ويف الوقت نفسه ؛
 الخيار الثاني :جتفيفيه ،وهنا يتكون لنا ما يعرف بــ" :مسحوق مصل اللنب" هو مكمل بروتيين شائع مصنوع منمصل اللنب اجملفف ،وهو منتج ثانوي سائل إلنتاج اجلنب ،يتم النظر يف إنشاء وحدة جتفيف شرش اللنب إلنتاج
مسحوق شرش اللنب مع زيادة السعة اإلنتاجية ؛
 الخيار الثالث  :دجمه مع منتجات أخرى للمؤسسة؛ مصل اللنب املتبقي من صناعة اجلنب له إستخدامات عديدة،حيث ميكن استبداله باحلليب اخلايل من الدسم .....اخل ،وجترى إختبارات لتحديد أي من شرش اللنب ميكن دجمه يف
منتجات املؤسسة األخرى.
ومـن سـبل إعادة الـتدوير إىل احلد األقصى حتويل املنتجات اجلانبية إىل منتجات جديدة ،مما يسمح للمؤسسة
بـأن حت ّـول تكلفـة متكـبّدة )مـثل إدارة مصـرف للـنفايات( إىل إيـراد مكتسـب من قبيل تقدي منتج جديد إىل
السـوق ومن خالل هذه التدابري (اخليارات) ميكن ترقية املنتجات الثانوية للمؤسسة ،فضالً عن خفض تلوث املياه
العادمة بنسبة (.)%18.8
قام مشروع ( )MedTest IIبتحديد مبلغ الوفورات اإلمجالية ملؤسسة

(SARL

 )SAFILAITمبا يعادل

 271193يورو نتيجة التوفري يف املواد اخلام والطاقة ،وبإمجايل إستثمارات تبلغ حوايل  289021يورو ،ويبلغ إمجايل
العائد السنوي على اإلستثمار 1.07سنة ،يف حني ترتاوح فرتة العائد على اإلستثمار بني  3أشهر و4.6سنة.
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الفرع الرابع  :واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في مؤسسة

()Saïda Laiterie

مؤسسة ( )1( )Saïda Laiterieمثلها مثل باقي املؤسسات اجلزائرية اليت إنضمت إىل مشروع (،)MedTestII
حيث تبنت وأدخلت بعض اإلجراءات البيئية ضمن نشاطاهتا حديثا ،وهذا التبين كان متاشيا مع املتطلبات القانونية
اليت يفرضها املشروع وتفاعال مع مطالب وإهتمام اجملتمع احمللي ،هذه اإلجراءات البيئية مكن املؤسسة من تضمني
اسرتاتيجيات التصنيع األخضر ،ويبني اجلدول ( )30التايل معطيات هذه لبعض هذه االسرتاتيجيات ،كما يلي:
الجدول (:)30واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في المؤسسة
معطيات

اإلستراتيجية

استراتيجية
التخفيض

اإلستراتيجية

إجمالي

إجمالي

الصناعية ()Saïda Laiterie

الوفرات

فترة

اإلستثمارات

الوفرات

اإلسترداد

المياه

m3

المواد
الخام

الطاقة

تقليل استهالك المياه

36610

4294

2.5

1018
2

-/-

-/-

تحسين التعبئة

42710

46135

0.2

-/-

32.1

-/-

كفاءة إستخدام الطاقة

1.378

1172

1.2

-/-

-/-

6

تقليل استهالك الكهرباء

9613

2657

3.6

902

0.9

904

تحسين النقل والمناولة

79339

71678

1.1

-/-

9.6

-/-

المصدر  :من إعداد الباحث باإلعتماد على الوثائق المسلمة من طرف المؤسسة والمدرجة في الملحق (.)06

من خالل اجلدول ( )30السابق والوثائق املسلمة من طرف املؤسسة نالحظ :أن املؤسسة الصناعية
( )Saïda Laiterieضمنيا متارس وتطبق اسرتاتيجيتني:اسرتاتيجية التخفيض كما يلي:
 -1تقليل استخدام المياه  :تتمثل التدابري الرئيسية احملددة يف هذا النطاق فيما يلي:
 استعادة املياه الناجتة عن عمليات جتديد مياه برج التربيد وإعادة استخدامها لتنظيف األرصفة ومواقفالسيارات ؛
 إعادة استخدام مياه الشطف النهائية من حمطة التنظيف الداخلي يف املكان) (CIPيف عملية الشطفاألويل أو لتنظيف األرضيات ؛

()1

النتائج مرتبطة بسنة  ،2016وحدة الوفرات من املواد اخلام هي :الطن  ،أما وحدة الطاقة  :ميغا واط  ،و املاء  :المتر مكعب.

.
230

الفصل الثالث ....................................:الدراسة الميدانية لبعض المؤسسات الصناعية الجزائرية
 استخدام ماكينات الغسيل بالضغط (نوعها كارشر) وكذلك مسدسات الضغط عند هناياتً املواسريواخلراطيم ملختلف أنواع التنظيف.
وبتطبيق املؤسسة هذه التدابري جعلها توفر ما يعادل 11084مرت مكعب من املياه  ،أي  9باملائة من إمجايل
االستهالك فضالً عن تقليل املياه العادمة.
 -2تحسين التعبئة :تضمن هذا اإلجراء حتسني املواصفات الفنية لعبوات التعبئة املصنوعة من البويل إيثيلني
املستخدمة يف تعبئة احلليب وتعزيز ضوابطها ،ويف الواقع ،فإن استخدام معايري التعبئة الدولية يضمن اجلودة املثلى
للتعبئة مع توفري املواد ،وباإلضافة إىل ذلك ،يؤدي حتسني املواصفات الفنية حلاويات احلليب املصنوعة من البويل
إيثيلني إىل زيادة مقاومة التآكل وإطالة عمرها اإلفرتاضي ،وينتج عن هذا خفض استهالك مواد التعبئة مبقدار

32.1

طن سنويا أو  11.2باملائة من إمجايل االستهالك ،وتقليل املخلفات مبقدار  10.5طن سنويا أو  9.52باملائة من
خملفات املؤسسة باإلضافة إىل تقليل الفاقد من احلليب والتلوث يف املياه العادمة الناتج عن كسر الصناديق وهتتك
أكياس احلليب.
 -3كفاءة استخدام الطاقة :مسحت جمموعة من اإلجراءات أختذهتا املؤسسة مثل :تركيب جمموعة مكثفات
لتحسني معامل القدرة ،تقليل االستهالك يف ساعات الذروة وتقليل احلد األقصى للطلب على الطاقة ،بتحسني
استهالك الطاقة الكهربائية يف املؤسسة مع ختفيض فاتورة الطاقة مبقدار  1.54باملائة
-4تعديل أنظمة وإجراءات النقل والمناولة :من أجل تقليل عمليات املناولة ،واليت تعد مصادر للتلف اليت تؤدي
إىل فقد املنتج وإهداره  ،تبنت الشركة أربع خطوات:
/ 1تركيب سري ناقل جديد ،مما يضمن نقل املنتجات من آالت التعبئة إىل شاحنة التوصيل ؛
/ 2استخدام شاحنة البليت الكهربائية يف منطقة الشحن ؛
/ 3استخدام شاحنة البليت اليدوية يف منطقة االستقبال؛
/ 4استخدام اخلطافات (الرافعات) اليت مت تكييفها بشكل أفضل لسحب الصناديق.
ومكنت هذه اإلجراءات من تقليل اهلادر لعبوات التغليف املصنوعة من البويل إيثيلني مبقدار 9.63طن سنويا  ،أو ما
ميثل  8.74باملائة من املخلفات الناجتة يف الشركة  ،وكذلك تقليل تدفق التلوث يف املياه العادمة مبقدار  60طن من
الطلب الكيميائي على األكسجني CODسنويا ،أو  16.7من إمجايل تدفق التلوث بالنسبة للمؤسسة.
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 -5تقليل استهالك الكهرباء :إن العزل احلراري خلطوط البخار وتركيب شبكة إلعادة املتكثفات الساخنة إىل
الغالية ،يؤدي إىل تقليل استهالك الطاقة مبقدار  904ميجاوات ساعة سنويا من ناحية ،ومن ناحية أخرى ،خفض
استهالك املياه واملواد الكيميائية الالزمة ملعاجلتها .وسوف تؤدي هذه التدابري أيضا إىل خفض انبعاثات الغازات
الدفيئة مبقدار  220طن من ثاين أكسيد الكربون سنويا أو  8.77باملائة من إمجايل انبعاثات املؤسسة.
قام مشروع ( )MedTest IIبتحديد مبلغ الوفورات اإلمجالية ملؤسسة ( )Saïda Laiterieمبا يعادل

125936

يورو نتيجة التوفري يف املواد اخلام والطاقة ،وبإمجايل إستثمارات تبلغ حوايل  111,393يورو ،ويبلغ إمجايل العائد
السنوي على اإلستثمار  0.88سنة ،يف حني ترتاوح فرتة العائد على اإلستثمار بني  1أشهر و  5.7سنة.
المطلب الثالث  :واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في فرع السميد ومشتقاته
تعد صناعة السميد والعجائن ومشتقاهتما من الصناعات ذات الطابع املتنامي على مستوى العامل وذلك لزيادة
الطلب عليها ،كما تعتربا نشاطا هاما يف حميط الصناعات الغذائية ،وتعترب يف مضموهنا إحدى أركان منظومة
الصناعات سابقة التجهيز أو نصف جمهزة واليت تساهم يف توازن متطلبات األفراد يف التنوع اإلنتاجي من املخبوزات،
مما أدى إىل حدوث تغيريات رئيسية يف طريقة اإلنتاج والتعبئة ،وذلك لتلبية احتياجات السوق ،أضف إىل ذلك
املكاسب املادية اليت أصبحت السمة الرئيسية إلقتصاديات السوق يف عصرنا احلايل.
الفرع األول  :واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في مؤسسة ()SOSEMIE Eurl
تسعى مؤسسة ( )1( )SOSEMIE Eurlللصناعات الغذائية ومن خالل مشاركتها يف مشروع نقل التكنولوجيا
الرفيقة بالبيئة إىل تقليل الفاقد من الطاقة وتكلفة اإلنتاج لديها ،عن طريق اإلستعانة بإجراءات كفاءة الطاقة وتبين
مصادر الطاقة املتجددة ،كما تطمح لرفع كفاءة العاملني لديها فيما يتعلق بفعالية إستخدام املوارد واإلنتاج األنظف،
باإلضافة إىل أهنا تعكف على إجراءات لتطوير إدارة البيئة داخل وحدات إنتاجها ،وتعد الرقابة التنظيمية يف جمال
البيئة ،والتشخيص البيئي أحد أهم اإلجراءات ،هذه اإلجراءات البيئية مكن املؤسسة من تطبيق أحد اسرتاتيجيات
التصنيع األخضر ،ويبني اجلدول ( )31التايل معطيات هذه اإلسرتاتيجية ،كما يلي:

()1

النتائج مرتبطة بسنة  ،2017وحدة الوفرات من املواد اخلام هي :الطن  ،أما وحدة الطاقة  :ميغا واط  ،و املاء  :المتر مكعب.
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الجدول ( :)31واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في المؤسسة الصناعية ()SOSEMIE Eurl
اإلستراتيجية

استراتيجية
التخفيض

معطيات

إجمالي

إجمالي

الوفرات

فترة

اإلستراتيجية

اإلستثمارات

الوفرات

اإلسترداد

المياه

المواد
m3

الخام

الطاقة

تحسين االنتاج والجودة

7000

4643

1.5

120

-/-

-/-

تحسين تخزين القمح

80000

109800

0.7

-/-

702.5

-/-

كفاءة إستخدام الطاقة

75000

15936

4.7

729

-/-

3580
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من خالل اجلدول( )31السابق والوثائق املسلمة من طرف املؤسسة نالحظ املؤسسة

الصناعية ( SOSEMIE

 )Eurlضمنيا متارس اسرتاتيجية التخفيض ،وفيما يلي أهم معطياهتا :
 -1تقليل معدل المنتجات المعاد تدويرها :سوف يؤدي تطبيق مؤسسة ( )SOSEMIE Eurlتدابري اليت أملتها
اللجنة التقنية ملشروع ( )MedTest IIإىل ختفيض معدل املنتجات املعاد تدويرها واخلسارة ،من خالل التحكم
بشكل أفضل يف العمليات ،ومن خالل أيضا إستخدام أساليب التحليل اإلحصائي األساسية مع إدخال برنامج
( )xlstatهو برنامج التحليل اإلحصائي صنع من أجل تعزيز القدرات التحليلية لـ ـ :

()Microsoft Excel

،

يستعمله بعض اخلرباء يف املؤسسسة من أجل حتليل البينات واملعطيات يف دراستهم لظاهرة املنتجات املعيبة ،مما مكن
املؤسسة زيادة اإلنتاجية بنسبة ( )%5تقريبا.
 -2تقليل في الهادر  :تشري بعض الدراسات إىل أن نسبة الفاقد أثناء تداول حمصول القمح يبلغ حوايل ( )%5إىل
( )%6منها ( )%1.86يف عملية التخزين وحدها( ،)1الفاقد هنا بسبب العديد من العوامل البيولوجية واحليوية
باإلضافة إىل اآلفـات واحلشرات واحلشائش والقوارض وغريها ،حيث تؤدى هذه العوامل جمتمعه أو منفردة إىل فقد
جزء هام جدا من القمح ،وبغية ختفيض الفاقد قامت املؤسسة بالعديد من اإلجراءات من خالل تغطية شبكات
قادوس استقبال القمح ،فضال عن التربيد والتحكم يف درجة حرارة الصوامع ،كما أخذت املؤسسة بعني اإلعتبار
حقيقة أن كل حمصول (نوع القمح) هو “نقطة من توازن الرطوبة” وخيتلف ذلك من حمصول آلخر ،وبإختاذ املؤسسة
جمموع هذه اإلجراءات مكنها من حتقيق وفورات تقدر حبوايل  700طن من القمح سنويا ،وهذا ميثل  109800يورو
( )1نصر حممد القزاز وشعبان عبد اجليد عبد املؤمن ،إمكانية تطوير لوجيستيات تخزين القمح المحلي فى مختلف المحافظات المصرية ،اجمللد ،30
العدد  ،1اجمللة املصرية لإلقتصاد الزراعي ،اجلمعية املصرية لإلقتصاد الزراعي ،القاهرة ،مصر ،مارس  ،2020ص.237
.
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سنويا ،كما أن اإلجراءات السابقة الطكر ال حتمي فقط املواد اخلام من أي مصدر للتلوث ،بل تضمن أيضا استقرار
جودة حبوب القمح ،باإلضافة إىل احلماية من أي خطر لنشوب حريق يتعلق بتفاعالت ناجتة عن إرتفاع درجة
احلرارة ،وهي ظاهرة شائعة جدا يف صوامع ختزين احلبوب.
قام مشروع ( )MedTest IIبتحديد مبلغ الوفورات اإلمجالية ملؤسسة

(Eurl

 )SOSEMIEمبا يساوي

 130379يورو سنويا ،ويعود ذلك بصفة أساسية نتيجة لوفورات الطاقة ،وبإمجايل إستثمارات تبلغ حوايل
162000يورو ،يف حني تبلغ فرتة العائد على اإلستثمار سنة وشهرين.
الفرع الثاني  :واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في مؤسسة ()SARL GIPATES
إن حتويل التحديات إىل فرص هو يف صميم منهجية نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا اليت بينها مشروع ميد
سات ،تدعم هذه املنهجية الصناعات مبجموعة من األدوات ملعاجلة إرتفاع تكاليف الطاقة واملواد اخلام من خالل
دمج تدابري اإلدخار يف العمليات التجارية اجلارية ،وبإستخدام أداة حماسبة تكاليف تدفق املواد ( )MFCAاملستخدمة
يف منهجية ( )TESTأدركت املؤسسة

()1( )SARL GIPATES

أنه جيب تغيري نظامها احملاسيب لتحقيق تتبع أفضل

للمواد واملنتجات واخلسائر ،وعالوة على ذلك ،مت وضع بروتوكوالت جديدة حملاسبة اإلدارة البيئية ( )EMAنظام
احملاسبة الداخلي احلايل لتتبع ورصد التكاليف البيئية األكثر أمهية ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة بتكاليف املخرجات غري
املنتجة.
وبالتوازي مع حتديد فرص التوفري ،قامت املؤسسة بتحديث سياستها لدمج مفهوم كفاءة إستخدام املوارد وإعادة
التدوير وهي أحد أهم اسرتاتيجيات التصنيع األخضر ،واجلدول ( )32املوايل يبني واقع اسرتاتيجيات التصنيع األخضر
يف املؤسسة خالل أحد سنوات فرتة املشروع.

()1

النتائج مرتبطة بسنة  ،2017وحدة الوفرات من املواد اخلام هي :الطن  ،أما وحدة الطاقة  :ميغا واط  ،و املاء  :المتر مكعب.
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الجدول (:)32واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في المؤسسة الصناعية ()SARL GIPATES
اإلستراتيجية

استراتيجية
التخفيض

معطيات

إجمالي

إجمالي

الوفرات

فترة

اإلستراتيجية

اإلستثمارات

الوفرات

اإلسترداد

 3المياه
m

المواد
الخام

الطاقة

تخطيط االنتاج ومراقبة التغليف

8571

4342

2

-/-

23.8

-/-

االستغناء عن التناصح العكسي

-/-

3965

فوري

1400

-/-

-/-

التحكم في العمليات

105000

66428

1.6

6520

7.4

-/-

كفاءة إستخدام الطاقة

203000

11119

1.8

-/-

-/-

3208

المصدر  :من إعداد الباحث باإلعتماد على الوثائق املسلمة من طرف املؤسسة واملدرجة يف امللحق ().

من خالل اجلدول ( )32السابق والوثائق املسلمة من طرف املؤسسة نالحظ أن املؤسسة الصناعية

( SARL

 )GIPATESضمنيا متارس وتطبق اسرتاتيجية التخفيض ،وفيما يلي أهم معطياهتا :
 -1تقليل في إستخدام المياه  :قبل ادخال إجراءات اليت فرضتها اللجنة التقنية ملشروع ( ،)MedTest IIكانت
املؤسسة تطبق ما يعرف بــ":التناضح العكسي" ( )*( )Reverse Osmosisحيث هذا االخري يتطلب كمية هائلة من
املاء ،وعادة ما تعيد مثل هذه األنظمة ما ال يقل عن  5إىل  15يف املائة من املياه اليت يتم دفعها عرب النظام ،مما يعين
أن معاجلة املياه جيب أن تستغرق وقتا طويال .ما تبقى بعد ذلك خيرج النظام كمياه عادمة .هذه الكمية من مياه
الصرف صناعي ميكن أن تثقل كاهل أنظمة الصرف الصحي الصناعية .كما جيب أن تكون املياه الداخلة إىل نظام
التناضح العكسي خالية من البكترييا .بينما تقوم أنظمة التناضح العكسي بإزالة مجيع الكائنات الدقيقة تقريبا ،فإن
خطر التلوث من خالل التسربات الصغرية أو األجزاء املتدهورة مينع إستخدام أنظمة التناضح العكسي إلزالة
البكترييا ،لكن بعد ادخال اإلجراءات مت استبعاد خطوة التناضح العكسي ،وإستخدام املياه املخففة بشكل مباشر،
ما جعل املؤسسة توفر ( )%20من إستهالك املياه ما يعادل 1400مرت مكعب يف السنة.
 -2تقليل في الفاقد  :سياسة تقليل الفاقد هي طريقة شائعة لإلدارة تُرّكز على التحسني املستمر ،وهتدف إىل تعزيز
ثقافة تقليص اهلدر ،وهي فعالة ومثمرة قدر اإلمكان ،وعليه قد عملت املؤسسة بتقليل إىل اقصى درجة ممكنة من
(*) التناضح العكس ي أو ألاسموزية املعاكسة ( )Reverse Osmosisويعرف باالختصار( :)ROهي عملية معاكسة للظاهرة الطبيعية املسماة بالتناضح .يف
التناضح العكسي ينتقل املاء من احمللول األعلى تركيزا حنو األدىن عرب غشاء شبه نافذ بإستخدام الضغط .وهي طريقة متَّبعة لتنقية املياه مبرورها بعدد من
املراحل يفصل بعدها املاء عن األمالح واملعادن األخرى.
.
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خالل اتباع تدابري اللجنة التقينية ( )MedTest IIوقد مست هذه اإلجراءات كل من  :املواد اخلام :عبوات التغليف،
تغيري الورق ،وتعني مدير جديد ،حيث ميكن تقليل الفاقد الذي يبلغ حوايل  20طن من املواد اخلام و 3.78طن من
عبوات التغليف سنويا من خالل إدخال نظام إلدارة اإلنتاج (اخلطة الصناعية والتجارية )PICوبرنامج اإلنتاج
املباشر( )PDPلتحسني ختطيط اإلنتاج عن طريق تقليل التغيريات املتكررة واهلادر الناتج عن فرتات االسرتاحة وتنظيف
القوالب ،وإستخدام املواصفات الفنية «يتم صياغتها» لشراء شرائح التغليف وكذلك الورق املقوى املموج لتقليل
اهلادر الناتج عن عملية التعبئة ،وأخريا ،تعيني مدير للصيانة الوقائية للمساعدة يف تقليل وقت التوقف عن العمل
والفاقد من املنتج.
 -3التقليل في تدوير المنتجات المعيبة :تؤدي عملية التصنيع يف املؤسسة يف بعض االحيان إىل إنتاج بعض
منتجات هبا عيب وعليه قامت املؤسسة بإتباع أحد طرق للحد من السلع املعيبة (إستخدام األساس اإلحصائي
ملتوسطات التحليل من خالل إستخدام برنامج ( ))Xlsaمما قلل من املواد املستعملة كمدخالت هلذه املنتجات ،هذا
من جهة ومن جهة أخري مكن من زيادة إنتاجية املؤسسة بنسبة ترتاوح بني (. )% 8 -% 5
-4كفاءة الطاقة :مت إعتماد عدة تدابري من أجل كفاءة إستخدام الطاقة .وتشمل هذه التدابري إستخدام احلرارة من
املتكثفات البخارية يف التسخني املسبق ملياه تغذية الغاليات) ،واستبدال مصائد البخار اليت هبا خلل وتركيب مبادل
حراري  economizerيف مدخنة الغالية.
قام مشروع ( )MedTest IIبتحديد وفورات بإمجايل مبلغ وقدره  85854يورو نتيجة التوفري يف املواد اخلام
والطاقة ،بإمجايل إستثمارات تبلغ حوايل  133871يورو وتبلغ فرتة العائد على اإلستثمار  1.5يف السنة.
المطلب الثالث :واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في مؤسسة ()ETS. BOUKLLAL Med Tahar
حتتل اجلزائر مكانة مهمة بني الدول املنتجة للتمور يف العامل وذلك بأكثر من 17مليون خنلة وأكثر من

800

صنف ،عالوة على ذلك ،فهي حتتل املرتبة األوىل من حيث اجلودة ،هذا ما جعلها رقم صعب لصادرات اجلزائر
خارج قطاع احملروقات ميكن ترقيته ،وتعترب مؤسسة

()1( )ETS. BOUKLLAL Med Tahar

أحد أهم املؤسسات

اجلزائرية املصدرة للتمور من خالل ( )33اجلدول أدناه :

()1

النتائج مرتبطة بسنة  ،2016وحدة الوفرات من املواد اخلام هي :الطن  ،أما وحدة الطاقة  :ميغا واط  ،و املاء  :المتر مكعب.

.
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الجدول (:)33واقع استراتيجيات التصنيع األخضر في المؤسسة الصناعية ()ETS. BOUKLLAL
اإلستراتيجية

استراتيجية
التخفيض
استراتيجية

إعادة التدوير

معطيات
اإلستراتيجية

إجمالي

إجمالي

الوفرات

فترة

اإلستثمارات

الوفرات

اإلسترداد

المياه

المواد
الخام

الطاقة

انتاجية التبخير والنقع

2000

48737

فوري

-/-

32

-/-

كفاءة إستخدام الطاقة

142.857

35407

4

-/-

-/-

-/-

تدوير المياه

300000

59000

5

16000

-/-

-/-

-/-

18612

فوري

-/-

29

-/-

تدوير مخلفات التمور

المصدر  :من إعداد الباحث باإلعتماد على الوثائق المسلمة من طرف المؤسسة والمدرجة في الملحق (.)06

من خالل اجلدول( )33السابق والوثائق املسلمة من طرف املؤسسة نالحظ املؤسسة الصناعية (

ETS.

 )BOUKLLALضمنيا متارس وتطبق اسرتاتيجيتني :اسرتاتيجية التخفيض واسرتاتيجية إعادة التدوير ،وفيما يلي
حتليل كل اسرتاتيجية على حدى:
أوال :استراتيجية التخفيض
 -1تقليل وقت التبخير واستبدال بعض المواد  :قامت املؤسسة بتثبيت أجهزة للتحكم يف احلراره والرطوبة ،أي
عدد من املشعاعات واليت سوف تتعاون مع بعضها البعض لتوفري درجة احلرارة املثلى واليت تعمل على التحكم يف
درجة احلرارة والرطوبة يف الغرفة ،بإستخدام جهاز استشعار مدمج أو إضايف وتنظيم مستوى احلرارة والرطوبة تلقائيًا،
باإلضافة إىل تركيب أدوات التحكم يف تركيز الفوسفني يف الغرفة وف ًقا لتفضيالت املؤسسة ،ومن األهداف األساسية
للتحكم االوتوماتيكي هي:
أ ـ احملافظة على شروط التصميم الداخلية (درجة حرارة اهلواء ورطوبته النسبية) ؛
ب ـ خفض عدد العاملني الالزمني ملتابعة أداء أنظمة التكييف وصيانتها وبالتايل خفض تكلفة العمالة واحتماالت
األخطاء؛
ج ـ خفض معدالت الطاقة الالزمة ألنظمة التكييف وبالتايل تكلفة الطاقة.
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وقد أدى تركيب خمتلف هذه األجهزة إىل زيادة اإلنتاجية وتقليل وقت التبخري من ( )%30إىل (،)%50
فضالً عن خفض إستهالك الفوسفني(*) ،ويتيح استبدال فوسفني

األلومنيوم(**)

بفوسفني

املغنيسيوم(***)

حيث

يعترب هذا االخري عالج حمتمل يف حاالت تسمم فوسفيد األلومنيوم وحتسني عملية النقع توفريا إضافيا قدره
76كغ من الفوسفني سنويا و 32طن من خملفات التمر سنويا.
 -2كفاءة إستخدام الطاقة :يتمثل اإلجراء الرئيسي لتحسني أداء الطاقة يف إستخدام مولد واحد بقدرة

1200

كيلو فولت أمبري إذا لزم األمر (يوفر 10560يورو يف السنة) ،وتوصيل املصنع بشبكة الكهرباء يف منطقة العلمة.
وسيؤدي توصيل الكهرباء إىل تقليل إستهالك الوقود بشكل كبري.
ثانيا :استراتيجية إعادة التدوير
 -1إعادة تدوير مخلفات التمور :إن املؤسسة الصناعية ( )ETS. BOUKLLAL Med Taharقامت بتعديل
وضبط آلة الطحن والغربال لتنفيذ عملية جديدة خلفض خملفات املواد األولية من التمور عن طريق إستخدامها يف
شراب التمر الطبيعي(الدبس) حيث هذا االخري سائل سكري مركز من مستخلص (عصري التمر) تركيزه من  %70إىل
%75

(يشبه العسل األسود) حلو املذاق ويصنع الدبس من مجيع انواع التمور ولكن جتاريا تستخدم متور الدرجتني

الثانية والثالثة يف إنتاج الدبس وذلك خلفض تكلفة املنتج واإلضافة مبخلفات التمور وبذلك ميكن القول بأن الدبس
يعترب من املنتجات الغذائية العالية القيمة الغذائية واملنخفضة التكاليف ،وسوف يؤدي ذلك إىل زيادة إنتاجية مؤسسة
( )BOUKLLALما بني ( )%40إىل ( )%70نتيجة إلعادة إستخدام خملفات استخالص شراب التمور أي ألياف
التمر الطبيعية ،وهذا يوفر  18611يورو و 29طن من املخلفات (األلياف والنوى) سنويا.
 -2إعادة تدوير المياه :إدراك مسؤويل ( )BOUKLLALلتحديات اإلقتصادية والبيئية املرتبطة مبحيط املؤسسة،
تعاون املصنع مع باحثني يف اطار مشروع حبث أورويب ( )MedTest IIإلجياد حلول وتدابري إلعادة تدوير املياه
حيث ،أظهر التوازن املائي أنه ميكن اسرتجاع املياه العادمة القادمة من مواقع خمتلفة من خط اإلنتاج وإعادة
(*) فوسفيد ألالومنيوم واملاغنيسيوم" ،فوسفيد ألالومنيوم أو فوسفيد املاغنسيوم" :وهي مواد تتسامى في صورة غاز الفوسفين (فوسفيد الهيدروجين) ومسجلة
باملرجعيات الدولية (وكالة حماية البيئة ألامريكية واملفوضية ألاوروبية).
(**) فوسفيد ألاملينيوم ) :(ALUMINIUM PHOSPHIDEمركب كيميائي صيغته ( ) PH3وهو غاز قابل لالشتعال عديم اللون ،ويعتبر من الغازات السامة ،وقد تم رصد
ً
عدد وفيات كثيرة ناتجة عن تسمم البشر والحيوانات إثر تعرضهم له .ويكون الفوسفين النقي عديم الرائحة ،ولكن العينات التقنية ذات رائحة كريهة جدا ،مثل الثوم أو
السمك املتعفن ،ويرجع ذلك إلى وجود الفوسفين مع الديفوسفين. (P2H4).
(***) فوسفيد املغنيسيوم ( :)Magnesium phosphideعبارة عن مادة صلبة بلون رمادي غامق يستخدم عادة في شكل مسحوق أو حبيبات ،هذه املادة الكيميائية
ً
تنتج غاز الفوسفين عند إدخالها إلى الرطوبة أو الحمض ،ويستخدم هذا الغاز عالي السمية عادة في تبخير السلع الزراعية وإبادة آلافات التي تختبئ.
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إستخدامها يف الغسيل ،مما يقلل من إستهالك املياه العذبة ،ويتضمن اإلجراء اسرتداد ( )%80من املياه املستخدمة يف
العمليات (مياه غسيل البلح) اليت يتم تصريفها يف مياه الصرف الصحي ،ولن تتخلى املؤسسةعن الشحنات بواسطة
صهاريج باهظة الثمن فحسب بل ستقوم بتقليل إستهالك املياه السنوي .ويأخذ هذا اإلجراء يف اإلعتبار الزيادة يف
السعة اإلنتاجية للوحدة وحيقق وفورات يف املياه مبقدار  16000مرت مكعب سنويا إلمجايل إستهالك املياه الذي يبلغ
حوايل  20000مرت مكعب سنويا.
قام مشروع ( )MedTest IIبتحديد وفورات بإمجايل مبلغ وقدره 161756يورو سنويا ،نتيجة التوفري يف املواد
اخلام واملياه والطاقة بإمجايل إستثمارات تبلغ حوالي 444857يورو .وتبلغ فرتة العائد على اإلستثمار  2.7سنة.
ومن خالل ما سبق ميكن أن نقول :
• ال يؤدي إعتماد املؤسسات الصناعية اإلثين عشر اسرتاتيجيات التصنيع األخضر أو أحدها مكونتها إىل أداء
بيئي أفضل يف الصناعة فحسب ،وإمنا ميكن للمؤسسات الصناعية من العمل بتنافسية أكرب ومن توفري املال
يف الوقت عينه ،ما يزيد من فرص استثمارها ومنوها املستدام.
• سامهت اسرتاتيجيات التصنيع االخضر املتبناة من طرف املؤسسات الصناعية اإلثين عشر يف توفري موارد
قيمة مثل :الطاقة واملياه من أجل اإلقتصاد الوطين ،وبتايل تتخطى فوائدها ختفيض تكاليف اإلنتاج
للمؤسسات الصناعية بأشواط إذ تساهم يف خلق منو إضايف وفرص عمل مستدامة وتدعم قدرة اجلزائر على
التكيف مع تضاؤل املوارد على املدى الطويل.
• سامهت اسرتاتيجيات التصنيع األخضر املتبناة من طرف املؤسسات الصناعية اإلثين عشر يف زيادة تنافسيتها
من خالل رفع كفاءة إستخدام املوارد الطبيعية وتقليص إنتاج النفايات وختفيض إستهالك الطاقة واملياه واملواد
اخلام ،إعادة تدوير بعض املنتوجات ،إضافة إىل خلق فرص إبتكار وإبداع
البيانات املالية حول املؤسسات الصناعية اإلثين عشر املتعلقة ببعض النسب املالية ،وغريه من النسب غري
املالية مل يتم احلصول عليها من طرف العديد من املؤسسات ،باالضافة أهنا ليست متاحة على الشبكة األنرتنت أو
هيئات إدارية أو مالية أخرى ،حيث مل جند إال مؤسسة صناعية واحدة من بني  12مؤسسة (رويبة) مقيدة يف بورصة
اجلزائر ومبعلومات جد حديثة ،رغم الزيارات املتكررة هلذه املؤسسات إال أنه تتجنب نشر أو تقدي لنا أي معلومة،
وهذا بالطبع يعوق إكمال التحليل الكمي للمتغري الثاين التفوق التنافسي ،ونتيجة لكل هذه الصعوبات ،جعلت
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اإلستبيان اخليار الوحيد كأفضل أداة متاحة من أجل إكمال دراسة مدى تأثر االبعاد االخرى للتفوق التنافسي بــ:
اسرتاتيجيات التصنيع االخضر لدى املؤسسات الصناعية املبحوثة ،لكن ال يعين هذا عدم استخدام الوثائق اليت
حبوزتنا والكثيري منها مت اإلشارة إليها سابقا ،باإلضافة إىل مقارنة إجابات إطارات هذه املؤسسات مع ما مت حتليله من
الوثائق ،هل هناك توافق أم تعارض وملاذا؟ وجتدر االشارة إىل أن من األسباب اليت جعلت الباحث وضع حمور
خاص باإلسرتاتيجيات التصنيع األخضر هم املستوجبني نفسهم حيث حلظنا أن العديد من اإلطارات أعادوا طرحوا
علينا ماذا تقصد مبضامني بعض اإلسرتاتيجيات املدرجة يف اإلستبيان املشرتك ما بني أحد أبعاد اسرتاتيجيات التصنيع
األخضر والتفوق التنافسي وهذا أيضا ما جعلنا نقوم بإعداد حمور خاص به.
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المبحث الرابع :الدراسة الميدانية لإلستبانة
بعد أن قمنا بعرض حتليل حول واقع اسرتاتيجيات التصنيع األخضر يف املؤسسات الصناعية اإلثين عشر من
خالل دراسة أهم االسرتاتيجيات املتبعة من طرف كل املؤسسة ،وبغية معاجلة املوضوع مبختلف متغرياته من خالل
دراسة دور هذه االسرتاتيجيات يف تدعيم التفوق التنافسي ،وعلى غرار ما جاء يف املبحث الثاين من هذا الفصل من
خالل إعتماد الباحث على وثائق املؤسسة كأداة رئيسية يف التحليل ،فإننا سوف نعتمد يف هذا املبحث على
اإلستبيان معيه قمنا بتقسيم هذا املبحث اىل العديد من املطالب يتم التطرق فيها إىل اخلطوات وإجراءات الدراسة
امليدانية مث القيام بوصف األداة املستعملة يف مجع البيانات وحتديد حماورها ،بعد ذلك قمنا بإختبار ثبات وصدق
أداة الدراسة وتربير خمتلف األدوات اإلحصائية املستخدمة يف التحليل  ،بعدها مت عرض وحتليل أجوبة اإلستبيان.
المطلب األول  :اإلطار المنهجي لالستبانة
سوف يتم التطرق يف هذا املطلب إىل التعريف مبحاور أداة الدراسة ومتغرياهتا مث بعد منر إىل دراسة صدق
وثبات االستبانة من خالل جمموعة من احملكمني واستخدام اختبار ثبات اإلستبيان ألفا كرونبارخ.
الفرع األول :إختيار عينة المستجوبين محل توزيع اإلستبيان على المؤسسات الصناعية المبحوثة
قااام الباحااث بإختيااار عينااة بساايطة اسااتهدافية لاطااارات املسااؤولني يف املؤسسااات الصااناعية املبحوثااة ،تألف ا
ماان 200 :إطااار مساايري مسااؤول يف املؤسسااات الصااناعية املبحوثااة ،ولقااد مت التعاااون مااع قساام اجل اودة والبيئااة واملاليااة
واحملاسبة من أجل توزيع هذا اإلستبيان على خمتلف املصاحل للمؤسسات .

ولقااد جاار توزيااع نس ا هااذا اإلسااتبيان مبساااعدة عمااال يف خمتلااف األقسااام باملؤسسااات الصااناعية املبحوثااة
ضامن النطااق اجلغارايف واملتاوزع علاى رباوع الاوطن ،واملقاادر عاددها باا 12 :مؤسساة صاناعية ،حبياث وزعا  231نسااخة
لاستبيان على اإلطارت املسايريين املاذكورين ساابقا يف اجملتماع االنتقاائي للمؤسساات الصاناعية املبحوثاة ،ومت اسارتجاع
 210نسااخة إسااتبيان ماان بااني  231نسااخة إسااتبيان ُموزع اة ،نظ ارا لعاادم اسااتجابة وتعاااون بع ا

املس اريين ،ومت اسااتبعاد

عادد ماان النسا لعادم إحارتام قواعااد اإلجاباة عليهااا أو عاادم إكتماال اإلجابااات فيهاا ،وباذلك يكااون عاادد اإلسااتبيانات
اخلاضعة للدراسة  200إستبيان ،بنسبة % 86.58 :من عيناة النسا املوزعاة يف ميادان الدراساة ،واجلادول املاواي يعطاي
تفاصيل أكثر حول فرز نس اإلستبيان املوزعة عند كل مؤسسة صناعية املعنية بالبحث.
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الجدول رقم ( :)34أرقام ونسب حول توزيع واسترجاع اإلستبيان في المؤسسات الصناعية المبحوثة

(* ملحوظة :النسبة املئوية حمسوبة على أساس عدد النس املوزعة )

المؤسسة الصناعية

النسخ الموزعة

النسخ القابلة للتحليل

النسخ المسترجعة

النس خ خ خ خ خ خ خ خ خ خخخ يخ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خخر
المسترجعة  +الملغاة

العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

GIPATES
Flash SPA
Laiterie Saïda/
SAFILAIT
AQUASIM
SBC
TCHINLAIT
SPA MAMI
BOUKLLAL

21
15
32
21
15
15
15
21
21
25
14
16

% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100
% 100

21
13
28
20
12
14
13
21
21
23
10
14

% 100
% 86.66
% 87.5
% 95.23
% 80
% 93.33
% 86.66
% 100
% 100
% 92
% 71.42
%81.25

20
13
25
20
12
14
12
20
20
21
10
13

% 95.23
% 86.66
% 78.12
% 95.23
% 80
% 93.33
% 80
% 95.23
% 95.23
% 84
% 71.42
% 92.30

01
02
07
01
03
01
03
01
01
04
04
03

% 4.77
% 13.34
% 11.88
% 4.77
% 20
% 6.77
% 20
% 4.77
% 4.77
% 16
% 28.58
% 7.70

المجموع

231

% 100

210

% 90.90

200

% 86.58

31

% 13.42

SOSEMIE
Laiterie ARIB
NCA-ROUIBA

المصدر :من إعداد

الباحث.

يوضح اجلدول ( )34أعاله ،أرقام ونسب حول توزيع واسرتجاع اإلستبيان يف كل مؤسسة مبحوثة ،باإلضافة
يبني النس القابلة للتحليل والنس امللغاة والغري قابلة للتحليل ،حيث جند أكرب عدد من اإلستبيان املوزع يف مؤسسة
رويبة وهذا لكرب حجمها مقارنة باالخرين باإلضافة إىل إحتواءها على عدد كبري من اإلطارات  ،بينما جند مؤسسة
مامي هي املؤسسة اليت مت توزيع فيها عدد قليل من اإلستبيان وهذا راجع إىل صغر حجم املؤسسة ،باإلضافة أننامل
نلمس جدية كبرية يف إعانة الباحث من طرف إطارات املؤسسة.
 -1محاور أداة الدراسة
استخدم اإلستبيان يف هذه الدراسة امليدانية كأداة حبثية رئيسية ،لكوهنا متكن من احلصول على املعلومات
األساسية حول دور اسرتاتيجيات التصنيع األخضر يف تدعيم التفوق التنافسي للمؤسسات الصناعية ،وكذا لاجابة
على فرضيات هذه الدراسة ،حيث قام الباحث بإعداد استبانة لقياس " دور استراتيجيات التصنيع األخضر في
تدعيم التفوق التنافسي " ،وقد مت تصميم اإلستبيان إنطالقا من االستنباطات الواردة يف اجلانب النظري للدراسة،
باإلستناد إىل أدبيات إدارة األعمال واإلستعانة ببع

الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع اإلشكالية املدروسة،

وبعد البناء امليداين والتحكيم العلمي ،مت إعداد إستبيان الدراسة املوجه للتوزيع يف شكله النهائي ،وقد تكون
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االستبانة مبجملها من أربعة حماور رئيسية :من أجل إختبار فرضيات الدراسة امليدانية ،كما هو موضح يف (امللحق رقم
( ،))01حيث إحتو على  79عبارة ،مت تقسيمها إىل أربعة حماور رئيسية متثل يف:
▪ المحور الرئيسي األول :متعلق باملعلومات الشخصية للمستجوب والبيانات اخلاصة باملؤسسة ،من خالله مت
معرفة خصائص مفردات (الشخصية) عينة الدراسة فيما خيص ،:املستو التعليمي واخلربة املهنية؛ أما فيما خيص
البيانات اخلاصة باملؤسسة  :ملكية املؤسسة ،نطاق السوق ،تاري التأسيس ،عدد العمال ،نوعية النشاط
الصناعي.
▪ المحور الرئيسي الثاني :متعلق مد وعي املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية بأمهية اسرتاتيجيات التصنيع األخضر
والذي ضم  10عبارات ؛
▪ المحور الرئيسي الثالث :متعلق باا :اسرتاتيجيات التصنيع األخضر ،مت تقسيمه إىل حماور فرعية تشكل حيثياته
املتمثلة يف :اسرتاتيجية إعادة التدوير ،اسرتاتيجية التخفي

واسرتاتيجية إعادة االستعمال؛

▪ المحور الرئيسي الرابع :متعلق باا :التفوق التنافسي بأبعاده الرئيسية املتمثلة يف :الكلفة ،اجلودة ،التسليم،
السمعة ،اإلبداع ،واجلدول ( )35املواي يبني توزيع عبارات ثالث احملاور الرئيسية هلذه الدراسة امليدانية:
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الجدول رقم ( :)35تفاصيل فنية ورقمية حول عبارات المحاور األساسية لإلستبيان (المتغيرين :المستقل والتابع)
المحور الرئيسي
المحور األول

البعد

المحور الفرعي

الفرعي

مدى وعي المؤسسة الجزائرية

بأهمية التصنيع األخضر

أرقام العبارات

المحور الثاني:
استراتيجيات
التصنيع

استراتيجية إعادة االستعمال

-/-

10-1

المادة األولية

14-11

4

18-15

4

الطاقة

22-19

4

التصميم

26-23

4

النفايات

30-27

4

المنتج

34-31

4

والتغليف

التعبئة

37-35

3

التصميم

41-38

4

المنتج

44-42

3

47-45

3

التصميم

51-48

4

النفايات

55-52

4

الكلفة

60-56

5

التسليم

64-61

4

الجودة

69-65

5

السمعة

73-70

4

اإلبداع

79-74

6

األخضر

والتغليف

التعبئة

استراتيجة إعادة التدوير

المحور الثالث:

التفوق التنافسي

العبارات
10

التعبئة

استراتيجية التخفيض

عدد

التغليف

79

المجموع

النسبة %
%65u.12

%25.31

% 13.92

%17.72

%30.40

% 100

المصدر :من إعداد الباحث.
يالحظ من اجلدول ( ،)35يف احملور الرئيسي الثاين (اسرتاتيجيات التصنيع األخضر ) ،أن عدد عبارات احملور
الفرعي املتعلق هبا هو األكرب ،وذلك با 45 :عبارة ،بنسبة  ،%56.95وهذا طبيعي ألن اسرتاتيجيات التصنيع األخضر
تعرب عن املتغري املستقل وعليه سوف ترتكز عليه الدراسة ،كما ال ننسى أنه ينقسم إىل ثالث أبعاد وكل بعد يتفرع
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منه العديد من األبعاد األخر  ،وهي عديدة وكثرية (اسرتاتيجية إعادة التدوير ،اسرتاتيجية إعادة االستعمال،
اسرتاتيجية التخفي ) ،ويالحظ كذلك ،يف احملور الرئيسي الثالث (التفوق التنافسي) ،أن عدد عبارات احملور تأيت يف
املرتبة الثانية ،وذلك با 25 :عبارة ،بنسبة  ،%30.40وهذا طبيعي ،ألن هذا البعد ميثل لنا التغري التابع باإلضافة إىل
تشعبه إىل العديد من األبعاد األخر واليت تتمثل يف كل من  :الكلفة ،التسليم ،اجلودة والسمعة واالبداع.
▪ وقد تكون االستبانة من ( )79فقرة تقاس كل فقرة من خالل سؤال يطلب من املستجيب وضع عالمة  يف
اخلانة اليت تعرب عن وجهة نظره ،على مقياس ليكرت اخلماسي ،ويوضح اجلدول رقم ( )36التصنيف والدرجات
ملستويات املوافقة اليت تعطى هلا يف املعاجلة اإلحصائية.
الجدول رقم

()36

تصنيف ودرجات مستويات الموافقة على فقرات االستبانة
التصنيف

مرتفعة جدا

مرتفعة

متوسطة

منخفضة

منخفضة جدا

الدرجة

5

4

3

2

1

أما املستويات املتحققة املقابلة ملد املتوسطات احلسابية ميكن متثيلها يف اجلدول املواي:
الجدول رقم ()37
المستويات المتحققة المقابلة لمدى المتوسطات الحسابية
األهمية النسبية

مدى المتوسط الحسابي المقابل

منخفضه جدا

من ( )1إىل أقل من

()1.8

منخفضه

من( )1.8إىل أقل من

()2.6

متوسطة

من( )2.6إىل أقل من

()3.4

مرتفع

من( )3.4إىل أقل من

()4.2

 4.2إىل

مرتفع جدا

5

أنظر امللحق ()03
سنستخدم هذه املستويات املعروضة يف اجلدول اعاله يف التعليق على املتوسطات احلسابية اليت تقع ضمنها،
الحقا يف الدراسة.
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الفرع الثاني  :متغيرات الدراسة
لقد جر تقسيم متغريات الدراسة إىل متغريين أساسيني (رئيسني) ،متغري مستقل متمثل يف اسرتاتيجيات
ضم عدة جوانب أساسية ،ظهرت يف :جانب اسرتاتيجية التخفي  ،والذي جتسد يف التخفيضات
التصنيع األخضرَّ ،
اليت متس املادة األولية والتعبئة والتغليف والطاقة والتصميم والنفايات ،مث جانب اسرتاتيجية إعادة االستعمال ،والذي
تبني يف إستخدمات السلع ألكثر مرة املرتبطة ب اا:املنتج والتعبئة والتغليف والتصميم ،مث جانب اسرتاتيجية إعادة
َّ
التدوير ،واليت مثل كل جوانب إعادة التدوير املرتبطة ب ا اا :املنتج ،التعبئة والتغليف،التصميم ،النفايات .أما املتغري
التابع فهو :التفوق التنافسي ،يأخذ عدة ميزات أساسية ،تتجلى يف :الكلفة (يف صورة ختفي التكاليف املرتبطة باا:
لا :العناصر التنظيمية ،تطوير كفاءات العمليات ،البيع ،تدعيم انشطة البحث والتطوير) ،مث جانب التسليم (يف صورة
سرعة التسليم لا :املوثوقية ،الوق  ،املسؤولية) ،مث جانب اجلودة (يف صورة حتقيق أو حتسني ماهو موجود لا :ايزو
بأنواعه ،التحسني املستمر ،القيمة لد العميل) ،مث جانب السمعة (يف صورة تدعيم وحتسني صورة املؤسسة املرتبطة
ب ا :مقارنتها باملنافسني ،تسجيل العالمة ،ترس العالمة) ،وأخريا جانب اإلبداع (يف صورة حتقيق اإلبداع وحتسينه:
اإلبتكار ،املورد البشري ،وتطوير وحتسني املنتوجات).
أوال :المتغير المستقل :استراتيجيات التصنيع األخضر

نظريا يتمثل املتغري املستقل إلشكالية هذه الدراسة يف :اسرتاتيجيات التصنيع األخضر ،وبعد استكشاف
ميدان الدراسة ،وبإجراء اإلسقاط امليداين حسب ما توفر من معلومات ،سيظهر هذا املتغري املستقل تطبيقيا يف :اتباع
املؤسسات املبحوثة أحد/أو معا االسرتاتيجيات التالية :اسرتاتيجية التخفي  ،اسرتاتيجة إعادة االستعمال ،اسرتاتيجية
إعادة التدوير .ولقد اشتمل (اسرتاتيجيات التصنيع األخضر) كمتغري مستقل رئيسي يف هذه الدراسة ،على فقرات
مهمة للكشف عن مستو التدعيم والتحسني والتفاعل معها يف املؤسسات املبحوثة (العبارات ،من 11 :إىل  ،55يف
اإلستبيان) ،حيث مت تقسيم هذا املتغري املستقل إىل ثالث ( )3متغريات مستقلة فرعية ،هي :اسرتاتيجية التخفي ،
اسرتاتيجية إعادة االستعمال ،اسرتاتيجية إعادة التدوير ،وجر تفصيل هذه املتغريات الفرعية كما يلي:
 -1استراتيجية التخفيض :تتمثل فقراهتا يف العبارات 11 :إىل  ،30موجودة يف اإلستبيان ،تنقسم إىل عدة أبعاد،
كل بعد يتضمن عدة فقرات ،كما يلي:
 المادة األولية  :تشتمل فقراهتا على العبارات 11 :إىل 14؛ التعبئة والتغليف :تشتمل فقراهتا على العبارات 15 :إىل 18؛ الطاقة :تشتمل فقراهتا على العبارات 19 :إىل 22؛ -التصميم  :تشتمل فقراهتا على العبارات 23 :إىل 26؛
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 النفايات :تشتمل فقراهتا على العبارات 27 :إىل .30-2خ استراتيجية إعادة االستعمال :تشتمل فقراهتا على العبارات 31 :إىل  ،41موجودة يف اإلستبيان ،تنقسم إىل
عدة أبعاد ،كل بعد يتضمن عدة فقرات ،كما يلي:
 المنتج :تشتمل فقراته على العبارات 31 :إىل 34؛ التعبئة والتغليف :تشتمل فقراته على العبارات 35 :إىل 37؛ التصميم :تشتمل فقراته على العبارات 38 :إىل .41-3استراتيجية إعادة التدوير :تشتمل فقراته على العبارات 42 :إىل  ،55موجود يف اإلستبيان ،تنقسم إىل أبعاد،
كل بعد يتضمن عدة فقرات ،كما يلي:
 المنتج :تشتمل فقراته على العبارات 42 :إىل 44؛ التعبئة والتغليف :تشتمل فقراته على العبارات 45 :إىل 47؛ التصميم :تشتمل فقراته على العبارات 48 :إىل 51؛ النفايات :تشتمل فقراته على العبارات 52 :إىل .55ثانيا  :متغير التابع :التفوق التنافسي
من الناحية النظرية حتدد املتغري التابع إلشكالية الدراسة يف :التفوق التنافسي ،وبعد استكشاف الفضاء امليداين
للدراسة ،وباإلسقاط على هذا امليدان ،جتسد هذا املتغري التابع من الناحية التطبيقية يف :تدعيم التفوق التنافسي يف
املؤسسات الصناعية املبحوثة ،والذي حصل كنتيجة لألخذ مبفهوم اسرتاتيجيات التصنيع األخضر ،وبعد حتديد ظاهرة
التفوق التنافسي كمتغري تابع رئيسي يف هذه الدراسة (والذي متثل فقراته يف العبارات 56 :إىل  ،79يف اإلستبيان)،
وقع تقسيم هذا املتغري التابع إىل مخس ( )5متغريات تابعة فرعية ،هي :الكلفة ،التسليم ،اجلودة ،السمعة ،اإلبداع.
وعليه مت تفصيل هذه املتغريات الفرعية بالشكل اآليت:
 1ا الكلفة :تتمثل فقراته يف العبارات 56 :إىل 60؛
 -2التسليم :تتمثل فقراته يف العبارات 61 :إىل 64؛
 -3الجودة :تتمثل فقراته يف العبارات 65 :إىل 69؛
 -4السمعة :تتمثل فقراته يف العبارات 70 :إىل 73؛
 -5اإلبداع :تتمثل فقراته يف العبارات 74 :إىل .79
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الفرع الثالث :صدق وثبات أداة الدراسة
سيتم يف هذا الفرع التطرق إىل صدق اإلستبيان من خالل توزيعيه على احملكمني وأخذ بأهم مالحظتهم مث بعدها
سنتطرق إىل إختبار ثبات أداة الدراسة.
أوال  :صدق االستيبيان
قبل توزيع اإلستبيان ،مت إختبار صدق احملتو من خالل عرض اإلستبيان على جمموعة من احملكمني تألف من
ستة أكادمييني متخصصني يف جمال التسيري واإلدارة واإلحصاء ،مخسة أساتذة منهم ينتمون إىل جامعة سطيف ،كما
هو موضح يف امللحق رقم ( )02وذلك لالسرتشاد بآرائهم حول مد دقة ووضوح فقرات اإلستبيان ،ومد متثيل
الفقرات ملا وضع

لقياسه ،وبناء على آراء واملالحظات والتوصيات الواردة من األساتذة احملكمني ،كما مت بناء

وحتكيم هذا اإلستبيان ميدانيا مع بع

املسؤولني يف مؤسسات صناعية بوالية سطيف وهذا بغية التأكد من سالمة

بناء االستمارة من خمتلف اجلوانب ،خاصة من حيث دقة صياغة األسئلة وصحة العبارات ،توزيع خيارات اإلجاااباة
لضمان مالءمتها لعملية املعاجلة اإلحصائية ،وم اان أجا اال الااوق ااوف ع الا ااى مشكلة التصميم واملنهجية ،قم بإجراء ما
يلزم من تعديل وإضافة يف ضوء مقرتحاهتم ،وبناء على ذلك صيغ اإلستبيان بشكله النهائي ،وهذا ما يوضح الصدق
الظاهري ملقياس البحث ،ك ااما يظهر يف امللحق رقا ا اام ( )01و(. )02
وبعد إجراء حتكيم أسئلة اإلستبيان من حيث الشكل واملوضوع ،مت تعديل اإلستبيان من خالل اإلجراءات اآلتية:
•

نظرا لعدة أسباب منهجية ومنطقية وعلمية ،مت إلغاء بع
وهذا ما أد إىل ختفي

التفاصيل يف أسئلة احملاور األساسية لاستبيان،

عدد العبارات من  110عبارة يف البداية إىل  79عبارة للتوزيع؛

•

جر إختصار طول بع

•

مراعاة ملنطق ترتيب احلقائق امليدانية ،مت تغيري ترتيب بع

العبارات ،وهذا ما أد إىل إعادة صياغتها يف بع

•

تفادي توظيف املرادفات والشروح يف بع

•

على مستو ميدان الدارسة ،ونظرا ألن بع
اإلستبيان التجرييب [يف بع

احملاور األساسية؛

العبارات يف احملاور الفرعية والرئيسية؛

عبارات األسئلة ،لضمان عدم التشويش على املستجوب؛
العبارات مل تكن مفهومة لد أغلبية املبحوثني الذين جربوا

املؤسسات الصناعية بسطيف] ،مت إعادة صياغة تلك العبارات اليت مازال

حتتوي على مصطلحات ذات طابع نظري ،وذلك بإسقاطها ومقاربتها حسب املصطلحات والتسميات
امليدانية؛
•

معظم احملكمني طلبوا من الباحث توزيعها مباشرة على املستوجب واحلضور أمامه من أجل شرح بع
العبارات ؛
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•
•
•

استقر رأي احملكمني على تعديل سبع ( )7فقرات لتصبح الصورة النهائية لالستبانة مكونة من ( )79فقرة
إعادة صياغة بع
تفكيك بع

العبارات اليت كان تتضمن أحكام مسبقة ،بإزالة عبارة احلكم فيها؛

العبارات اليت كان

تبدوا مركبة ومعقدة ،حبيث ال ميكن للمستجوب اإلجابة عليها وهي

جمتمعة.

ثانيا  :إختبار ثبات أداة الدراسة (اإلستبيان)
تبعا للمنهجية املعلنة بالنسبة هلذه الدراسة امليدانية فيما سبق ذكره ،وعلى إعتبار أن اإلستبيان كان الوسيلة
الرئيسية الثانية جلمع بيانات الدراسة امليدانية من املؤسسات الصناعية املبحوثة ،جر مباشرة تطبيق عمليات إختبار
ثبات اإلستبيان (مجلة وتفصيال) على كل حماوره ،وفيما سيأيت هو عرض وحتليل لنتائج هذين االختبارين على قاعدة
بيانات الدراسة.

 -1نتائج إختبار ثبات اإلستبيان (جملة) بمعامل :ألفا كرونباخ

()Alpha Cronbach

للتحقق من ثبات وصحة اإلستبيان باحلصول على نفس النتائج (نتائج متقاربة) فيما لو حدث تكرار البحث
يف ظروف متشاهبة بإستخدام نفس اإلستبيان ،مت حساب معامل الثبات ألفا كرونباخ  Alpha Cronbachبالنسبة
لاستبيان ككل بالنسبة للمحورين الرئيسني (اسرتاتيجيات التصنيع األخضر ،التفوق التنافسي) مع أبعادمها ،ومبناسبة
ذلك تشري عملية الثبات إىل مد حترر احملاور اخلاضعة للقياس من خطأ القياس العشوائي ،ويف الغالب حيدد مستو
قبول اإلستبيان ،هبذه احملاور املعتمدة ،فإذا كان قيمة  ،Alpha Cronbachترتاوح ما بني )0( :و( ،)1حيث كلما
اقرتب قيمته احملسوبة من قيمة )1( :دل على وجود ثبات عال يف حماور وعبارات إستبيان الدراسة امليدانية املنجزة،
وكلما إقرتب من قيمة ،)0( :دل على عدم وجود ثبات يف عبارات اإلستبيان وحماوره ،وتعترب القيمة احملصل عليها
ملعامل  Alpha Cronbachمقبولة إحصائيا إذا بلغ قيمة  0.65أي % 65 :فما أكثر.
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الجدول رقم ( :)38نتائج معامل الثبات ( )Alpha Cronbachلإلستبيان (إجماال)
المحاور الرئيسية
رقم المحور

عدد

معامل

العنوان

العبارات

Alpha Cronbach

1

وعي املؤسسة باا :أمهية
اسرتاتيجيات التصنيع األخضر

10

0.969

2

اسرتاتيجيات التصنيع األخضر

45

0.938

3

التفوق التنافسي

24

0.971

79

0.965

الرئيسي

اإلستبيان كليا

المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على مخرجات
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من خالل اجلدول ( )38نالحظ أن قيمة معامل الثبات  Alpha Cronbachعناد اإلساتبيان ككال قاد بلغا :
( ،)0.965وها ااي مقبول ا اة بإعتبارها ااا أكا اارب ما اان القيما ااة ،)0.65( :ما ااا يا اادل علا ااى ثبا ااات أداة اإلسا ااتبيان ككا اال ألجا اال
االستجواب وصالحها ألغراض البحث.
 -2تحليل نتائج اختبار معامل ( )Alpha Cronbachلمحور استراتيجيات التصنيع األخضر
لقاد جاار حساااب معاماال الثبااات ( )Alpha Cronbachحملاور اسارتاتيجيات التصاانيع األخضاار ،ملعرفااة مااد
حترر أبعاده اخلاضعة للقياس من خطأ القياس العشوائي ،ونتائج القياس يعرضها اجلدول ( )39املواي:
الجدول رقم ( )39خ نتائج معامل الثبات ( )Alpha Cronbachلمحور :استراتيجيات التصنيع األخضر
محور

اإلستبيان
المحور
الثاني

العنوان
استراتيجيات

التصنيع األخضر

المحاور الفرعية
استراتيجية التخفيض

استراتيجية إعادة االستعمال
استراتيجية إعادة التدوير

المحور الرئيسي كليا :نظم المعلومات المعالجة آليا
المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على خمرجات

عدد

معامل

العبارات

Alpha Cronbach

20

0.961

11

0.971

14

0.910

45

0,969

برنامج .SPSS

ماان خااالل اجلاادول ( )39أعاااله نالحااظ أن قيمااة معاماال الثبااات  Alpha Cronbachقااد بلغا عنااد حمااور :
"اسرتاتيجية التخفي " تساوي ،0.961:وهي مقبولة بإعتبارها أكرب من القيمة ،0.65 :ما يدل على ثباات هاذا احملاور
يف أداة االستجواب وصالحه ألغراض البحث.
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كمااا وصاال قيمااة معاماال الثبااات  Alpha Cronbachعنااد حمااور" :اس ارتاتيجية إعااادة االسااتعمال" تساااوي:
 ،0.971وهي مقبولاة بإعتبارهاا أكارب مان القيماة ،0.65 :ماا يادل علاى ثباات هاذا احملاور يف أداة االساتجواب وصاالحه
ألغراض البحث.
يف ح اني كان ا قيمااة معاماال الثبااات  Alpha Cronbachعنااد حمااور" :اس ارتاتيجية إعااادة التاادوير "تساااوي:
 ،0.910وهي مقبولة بإعتبارها أكرب من القيمة ، 0.65 :ما يادل علاى ثباات هاذا احملاور يف أداة االساتجواب وصاالحه
ألغراض البحث.
 -3تحليل نتيجة معامل الثبات  Alpha Cronbachللمحور الرئيسي (التفوق التنافسي)
عند احملور الرئيسي :التفوق التنافسي ،ظهر معامل الثبات  Alpha Cronbachبالقيماة ،0.971 :وهاي مقبولاة
جاادا بإعتبارهااا أكاارب ماان القيمااة ،0.65 :وهااذا مااا ياادل علااى ثبااات هااذا احملااور الرئيسااي يف أداة االسااتجواب وصااالحيته
للبحث والدراسة ،والنتائج موضحة يف اجلدول ) (40املواي:
الجدول رقم ( : )40نتائج معامل الثبات  Alpha Cronbachللمحور :التفوق التنافسي
محور

اإلستبيان

المحور
الثالث

العنوان

التفوق

التنافسي

المحاور الفرعية

عدد

العبارات

Alpha Cronbach

الكلفة

17

0.944

07

0.901

06

0.911

06

0.936

09

0.924

45

0.971

التسليم
الجودة

السمعة
االبداع

المحور الرئيسي كليا :التفوق التنافسي

المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على مخرجات برنامج
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نالحظ من قيمة اجلادول ) (40عااله أن قيماة معامال الثباات  Alpha Cronbachبلغا عناد حماور الكلفاة:
 ،0.944وهي مقبولة بإعتبارها أكارب مان القيماة ،0.65 :ماا يادل علاى ثباات هاذا احملاور يف أداة االساتجواب وصاالحه
ألغراض البحث.

كما أن قيمة معامل الثباات  Alpha Cronbachعناد حماور التساليم تسااوي ،0.901 :وهاي مقبولاة بإعتبارهاا
أكرب من القيمة ،0.65 :ما يدل على ثبات هذا احملور يف أداة االستجواب وصالحه ألغراض البحث.
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ووصل قيمة معامل الثبات  Alpha Cronbachعند حمور اجلودة ،0.911 :وهي مقبولة بإعتبارهاا أكارب مان
القيمة ،0.65 :ما يدل على ثبات هذا احملور يف أداة االستجواب وصالحه للبحث.
يف حاني بلغا قيماة معامال الثباات  Alpha Cronbachعناد حماور السامعة ،0.936 :وهاي مقبولاة بإعتبارهاا
أكرب من القيمة ،0.65 :ما يدل على ثبات هذا احملور يف أداة االستجواب وصالحه للبحث.
كما أن قيمة معامل الثبات  Alpha Cronbachقد بلغ عند حمور اإلبداع ،0.924 :وهاي مقبولاة بإعتبارهاا
أكرب من القيمة ،0.65 :ما يدل على ثبات هذا احملور يف أداة االستجواب وصالحه إلجراء البحث.

المطلب الثاني  :الخصائص الديمو رافية لإلطارات والعامة للمؤسسات
مبناسبة عرض اإلحصاء الوصفي لبيانات إجابة عينة املستجوبني على حماور الدراسة مع التحليل اإلحصائي
املقرتن بالشروح والتفسريات العلمية ،مت التطرق إىل ضبط تصنيفات مقياس ليكرت ،مث وصف خصائص عينة
املستجوبني ،مث عرض التحليل اإلحصائي لنتائج اإلجابات على تفاصيل واقع احملورين الرئيسني (اسرتاتيجيات التصنيع
األخضر والتفوق التنافسي)
وميكاان الق ااول إعتم ااادا علااى معطي ااات اجل اادول ( )41بنض ااوي عين ااة البح ااث ،وذل ااك ألن أفراده ااا ،س اواء ال ااذكور
واإلناث الذين بلغ أعدادهم  200يعدون من ناحية اخلربة والشاهادة الايت ميتلكوهناا يف قماة عطاائهم ،لكاوهنم واقعاون
وعلى حنو شامل ضمن الفئة 5 :إىل  ،10ومستو جامعي فما فوق.
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الجدول ( :)41أوصاف عينة البحث
البيانات الشخصية
الجنس

ذكر

143

مسؤول مصلحة

عدد سنوات الخبرة
من 5إىل 10

أكثر من  10سنوات

68

أقل من  5سنوات
26

المؤهل الجامعي

تدرج جامعي
175

10

عامة

0

دكتوراة
2

13

خاصة
10

دولي
3

تاريخ التأسيس
من 10إىل 20سنة
من  5إىل 10سنة
1

أقل من  50عامل
0

4

ماجيستر

نطاق السوق

محلي
أقل من  5سنة

24

البيانات الخاصة بالمؤسسة
ملكية المؤسسة

2

9

87

150

ثانوي فأقل

حليب ومشتقاته

57

المستوى الوظيفي
رئيس قسم

المدير ونائبه
45

أنثى

عدد العمال
من  50إىل 250

أكثر من 20سنة
7

4

أكثر من

5

250

7

نوع النشاط الصناعي

معدنية و ازية وغ .ازية

العجائن وسميد ومشتقاتهما

تمور

5

2

1

المصدر  :من إعداد الباحث باإلعتماد على
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يعرض اجلدول ( ،)41السابق خصائص عينة املستجوبني يف الدراسة من ناحية الناوع واملساتو الاوظيفي وعادد
ساانوات اخلااربة و املؤهاال اجلااامعي ،باإلضااافة اىل البيانااات املرتبطااة باملؤسسااات الصااناعية ،أياان يعملااون ماان ناحيااة ملكيااة
املؤسسة ونطاق السوق وتاري التأسيس حجم املؤسسة ونوع النشاط الصناعي للمؤسسة.
س اانقوم بع اارض اخلص ااائص الدميوغرافي ااة اخلاص ااة بإط ااارات املؤسس ااات الص ااناعية املبحوث ااة وال اايت ميك اان عرض ااها وف ااق
املتغريات التالية  :اجلنس ،املستو التعليمي اخلربة املهنية املستو الوظيفي ،
الفرع األول  :الخصائص الديمو رافية لإلطارات
س اايتم فيم ااا يل ااي ع اارض خص ااائص الشخص ااية لعين ااة الدراس ااة وال اايت م اان خالهل ااا س اانقدم وص اافا أله اام اخلص ااائص
الدميغرافية اليت يتميزون هبا واليت مشلتكل من  :اجلنس ،املستو التعليمي ،اخلربة املهنية ،املستو الوظيفي.
أوال :توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
يبني اجلدول ( )42والشكل ( )21املوالني ،عرض توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغري اجلنس.
الجدول رقم ( :)42توزيع مفردات العينة تبعا للجنس
االجنس

التكرار

النسبة %

ذكر

143

71.5

أنثى

57

28.5

المجموع

200

الشكل رقم ( :)21دائرة توزيع مفردات العينة تبعا للجنس

لون البيان

في الشكل

% 100
المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على مخرجات برنامج
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بناااء علااى مااا ورد يف اجلاادول( )42والشااكل ( )21أعاااله ،يتضااح لنااا توزيااع النسااب حسااب النااوع ألف اراد
العينة متثل نسبة ( )%71.5ذكور وما نسابته ( )%28.5إنااث أي سايطرة الفئاة الذكرياة علاى الفئاة األنثوياة يف التوظياف
القي ااادي (م ااديري ال اادوائر وراوس اااء األقس ااام) داخ اال املؤسس ااة وه ااذا راج ااع إىل طبيع ااة العم اال يف ه ااذا اجمل ااال ،كم ااا أن ااا
املناصااب القياديااة عااادة متاانح يف اجلزائاار للرجااال وذلااك لطبيعااة العماال القيااادي الااذي حيتاااي إىل وق ا وجهااد كب اريين،
وبااالرغم ماان إخنفاااض نساابة اإلناااث إال أن هناااجت اجتاهااا إىل زيااادة مشاااركة امل ارأة يف العماال القيااادي داخاال املؤسسااات
الصناعية ،باإلضافة إىل العوامل الثقافية (التنشئة اإلجتماعية) والرتبوية ( إهتمام املرأة كثريا بأسرهتا) وحىت الدينية .
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ثانيا  :توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي
ميكن توضيح املستو التعليمي لعينة الدراسة من خالل اجلدول ( )43والشكل ( )22املوالني :
الجدول رقم ( :)43توزيع مفردات العينة تبعا للمستوى التعليمي

المستوى

التكرار

النسبة %

ثانوي

10

5

جامعي

175

87.5

ماجيستر

13

6.5

دكتوراه

2

1

المجموع

200

التعليمي

الشكل رقم ( :)22دائرة توزيع مفردات العينة تبعا للمستوى التعليمي

لون البيان

في الشكل

% 100

المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على مخرجات برنامج

.SPSS

بناااء علااى مااا ورد مان معلومااات يف اجلاادول ( )43والشااكل ( ،)22تبااني أنااا غالبيااة عينااة الدراسااة ماان لااة
الشااهادات اجلامعيااة حيااث شااكل هااذه الفئااة ( )%95ماان اجملمااوع الكلااي لعينااة الدراسااة ،ممااا ياادل علااى إهتمااام هااذه
املؤسسااات الصااناعية حماال الدراسااة باملسااتو التعليمااي للعاااملني (اإلطااارات) لتحقيااق أهاادافها وسااعيها لزيااادة اإلنتاجيااة
والرحبية ،حيث يرتجت املستو التعليمي للعاملني أثرا واضحا على جاودة العمال الاذي ياتم تنفياذه علاى الصاعيد الاداخلي
للمؤسسة أو على الصعيد اخلارجي بالتعااون ماع العماالء ،وقاد مشلا الدراساة راسااء األقساام يف املؤسساات الصاناعية
املعنيااة ممااا يفساار النتيجااة املتدنيااة حلملااة ثااانوي فأقاال بنساابة بلغ ا ( ،)%5كمااا أن ( )%1ماان العينااة كااانوا ماان لااة
درجااة الاادكتوراة و( )%6.5ماان العينااة ماان لااة درجااة املاجسااتري ،وماان اجلاادير باملالحظااة تاادين نساابة لااة شااهادات
الدراسات العليا (املاجيسرت والدكتوراه) وقد يعاز ذلاك إىل إرتفااع رواتاب لاة هاذه الشاهادات مقارناة ماع لاة درجاة
ليسانس ،باإلضافة إىل هناجت سبب اخر والاذي يكاون توجاه هاذه الفئاة إىل اجملااالت األكادمياة وعادم رغباتهم بالتوجاه
إىل العم اال املي ااداين ،باإلض ااافة إىل حص ااول بع ا

األف اراد عل ااى املؤه اال األعل ااى بع ااد التحاق اه بالعم اال لتحس ااني الوض ااع

الوظيفي.

255

الفصل الثالث ....................................:الدراسة الميدانية لبعض المؤسسات الصناعية الجزائرية
ثالثا :توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية
لقد جر يف الدراسة امليدانية تصنيف مستو اخلربة املهنية للمستجوبني يف املؤسسات الصناعية املبحوثاة إىل ثاالث
فئات :أقال أو يسااوي  ،5مان  5إىل 10 ،10سانة فاأكثر ،وعلياه كاان توزياع مفاردات العيناة املدروساة باني هاذه الفئاات
كما هو موضح يف اجلدول ( )44والشكل ( )23املوالني:
الشكل رقم ( :)23دائرة توزيع مفردات العينة تبعا للخبرة المهنية

الجدول رقم ( :)44توزيع مفردات العينة تبعا للخبرة المهنية

الخبرة المهنية

التكرار

النسبة %

أقل أو يساوي 5

26

13

من  5إلى 10

150

75

أكثر من 10

24

12

المجموع

200

(بالسنوات)

الشكل رقم ( :)23دائرة توزيع مفردات العينة تبعا للخبرة المهنية

لون البيان

في الشكل

% 100
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يظهر من اجلدول ( )44والشكل ( )23أعاله ،أن أكارب نسابة مان مفاردات العيناة ،والايت متثلا يف،)%75( :
كان لديهم خربة مطولة 10 :سنة أو أكثار ،حياث يكاون الفارد قاد تنقال خالهلاا باني العدياد مان املواقاع الوظيفياة ،كاون
أن منصااب املادير اإلداري حيتاااي إىل اخلاربات الواسااعة ،تليهااا نساابة ( )%13ماان مفااردات العينااة لااديهم خااربة متوسااطة
وفااوق املتوسااطة ت ارتاوح ماان 5 :إىل  10ساانوات ،يف حااني أن النساابة األقاال هااي %12 :ألصااحاب اخلااربة الصااغرية الاايت
كان ا  5 :ساانوات فمااا أقاال؛ ماان هنااا ميكاان القااول بااأن أغلبيااة املسااتجوبني ( )%87يف املؤسسااات الصااناعية املبحوثااة
لديهم خربة عملية كافية للتسيري الوظيفي ،وبالتاي تدل هذه النتائج على تناوع خاربات مفاردات العيناة ،كماا تادل علاى
سااعي املؤسس اات املبحوثااة لاحتفاااب باااملوارد البش ارية الاايت متتلااك خ اربات طويلااة لضاامان اإلسااتقرار والنمااو يف العماال،
نتيجااة ت اراكم تلااك اخل اربات وهااذا مااا سااينعكس علااى أداء املؤسسااة باإلماااب ألنااه كلمااا زادت اخلااربة املهنيااة إلطااارات
املؤسسة كلما زادت املردودية العامة للمؤسسة ،باإلضافة إىل أنه تشكل أمر امايب بالنسبة لدراستنا ،حيث هاذا األمار
معلهاام قااادرين علااى تكااوين آراء أكثاار دقااة إزاء واقااع دور اس ارتاتيجيات التصاانيع األخضاار يف تاادعيم التفااوق التنافسااي
على مستو مؤسساهتم ،وتعترب اخلربة املهنية من العوامل املؤثرة على أراء األفراد حنو هذا املوضوع.
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رابعا :توزيع أفراد العينة حسب المستوى الوظيفي
لقااد ج اار يف الدراسااة امليداني ااة تص اانيف املسااتو ال ااوظيفي للمس ااتجوبني يف املؤسسااات الص ااناعية املبحوث ااة إىل
ثااالث فئااات وهااي :ماادير ونائبااه ،رئاايس قساام ،مسااؤول مصاالحة ،وعليااه كااان توزيااع مفااردات العينااة املدروسااة بااني هااذه
الفئات كما هو موضح يف اجلدول ( )45والشكل ( )24اآلتني:
الشكل رقم ( :)24دائرة توزيع مفردات العينة تبعا للمستوى الوظيفي

الجدول رقم ( :)45توزيع مفردات العينة تبعا للمستوى الوظيفي

المستوى الوظيفي

التكرار

النسبة %

مدير ونائبه

45

22

رئيس قسم

68

34

مسؤول مصلحة

87

44

المجموع

200

لون البيان

في الشكل

% 100
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ما اان خا ااالل اجلا اادول ( )45والش ا ااكل ( )24أعا اااله ،جن ا ااد أن توزي ا ااع النس ا ااب من ا ااط الوظيف ا ااة ألف ا ا اراد العين ا ااة يف
املؤسسات الصناعية املبحوثة ،حياث ماا نسابته ( )%22.5ميثلون مادراء أو ناواهبم وهاو ماا يفسار وجاود عادد  45مادير
املسااجلة يف اجلاادول أعاااله ،حيااث يف بعا
وهااذا مااا جعلنااا ويف بع ا

االحيااان نلجااأ إىل ماادراء أعلااى خاصااة املؤسسااات التابعااة جملمااع صااناعي،

االحيااان جنااد أنفساانا أمااام  4ماادراء ،أمااا نساابيت ( )%34و( )%43.5ماان املسااتوجبني كااانو

راساء اقسام (تسويق ،مالية وحماسبة ،تسويق ،اإلنتاي ،التموين ،اجلودة ،اإلدارة البيئية ،املوارد البشارية ،التخازين).....
ومساؤول مصالحة (راسااء العماال ،رئايس فرياق عمال ،مساؤول التساويق الاداخلي ،مساؤول التساويق اخلاارجي ،مسااؤول
املالية ،مسؤول احملاسبة ،مسؤول تدقيق )....على التواي ،وهذا ماا يادعم نتاائج الدراسااة ويزيااد ماان مصااداقيتها وخيادم
أهاادافها ،ألن طبيع ااة الدراس ااة وأس اائلة االس ااتمارة حت ااتم علين ااا احلص ااول عل ااى املعلومااات ماان مص اادرها األساس ااي وه اام
اإلطارات ،وقاد كاان اطالعناا علاى املعلوماات حااول موضااوع الدراسااة وافيااا ،حيااث متكنااا عناد إجرائناا لابع
مااع بع ا

اللقااءات

املسااتجوبني ماان احلصااول علااى معلومااات أخاار غااري واردة يف االسااتمارة ،ساااعدتنا كثااري يف فهاام املوضااوع

وحتليل البيانات ،وقد إلتمسنا الصدق واملوضوعية يف إجابات املستجوبني الذين مت مقاابلتهم.
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الفرع الثاني  :الخصائص العامة للمؤسسات الصناعية المبحوثة
سنقوم بعرض خصائص املؤسسات املؤسسات الصناعية املبحوثة وفقا للمتغريات التالية  :ملكية املؤسسة
ونطاق السوق وحجم املؤسسة ونوع النشاط الصناعي للمؤسسة ،واليت ميكن عرضها كما يلي :
أوال  :توزيع المؤسسات المبحوثة حسب نطاق السوق وطبيعة الملكية
لقاد جاار يف الدراسااة امليدانيااة تصانيف املؤسسااات الصااناعية املبحوثااة حسااب نطااق السااوق إىل فئتااني ومهاا :حملااي
وخااارجي ،كمااا تصاانيفها حسااب طبيعااة امللكيااة إىل مؤسسااات خاصااة وعموميااة ،وميكاان إباراز ذلااك ماان خااالل اجلاادول
( )46والشكل ) (25املواليني :
الجدول رقم ( :)46توزيع المؤسسات المبحوثة حسب الملكية والسوق

المعيار
الملكية
السوق

التكرار

النوع

النسبة
%

عامة

2

16.66

خاصة

10

83.34

محلي

9

75

خارجي

3

25

12

%100

المجموع

شكل رقم ( :)25توزيع المؤسسات المبحوثة حسب الملكية والسوق

%57

%16.66

%25

%83.34
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يظهاار ماان خااالل اجلاادول ( )46والشااكل ( )25أعاااله ،نالحااظ أن أغلبيااة املؤسسااات هااي تابعااة للقطاااع اخلااا
وذلك بنسبة ()%83.34؛ أي ما يعادل  10مؤسسات خاصاة؛ أماا املؤسساات ذات الطاابع العماومي قادرت نسابتها
ب ا  )%16.66(:مبااا يعااادل مؤسسااتني ،وننااوه إىل أن هتااني املؤسسااتني تصاانف كوحاادات صااناعية تابعااة جملمااع احلليااب
ومشتقاهتا ،ويرجاع سابب هاذا التفااوت إىل طبيعاة النظاام اإلقتصاادي الاذي يغلاب علياه املؤسساات اخلاصاة ،خاصاة يف
العاادد  ،بالاضااافة إىل أن اللجنااة املكلفااة باملشااروع هلااا معااايري خاصااة يف عمليااة اإلختيااار ،وتاادل هااذه النتيجااة علااى أن
هنااجت تنوعااا يف تركيبااة مؤسسااات الدراساة بااني مؤسسااات عموميااة وخاصااة وخمتلطاة أمااا إن مت النظاار إىل نطاااق السااوق
اللااذي تعماال فياه هااذه املؤسسااات الصااناعية جنااد أن غالبيااة املؤسسااات الصااناعية توجااه منتوجاهتااا إىل السااوق احمللااي مبااا
يعاادل  9مؤسساات وهااي ماا متثال نساابة ( )%75يف بقياة املؤسساات تقااوم بتصادير منتوجاهتاا إىل اخلاااري أيان جناد أحااد
املؤسس ااات توج ااه منتوجاهت ااا كله ااا إىل اخل اااري
 )ROUIBAو(Eurl

(Tahar

BOUKLLAL Med

 )ETS.أم ااا املؤسس ااتني

(NCA-

 )SOSEMIEفتقااوم بصاارف منتوجاهتااا داخليااا وخارجيااا ،ويفساار هااذا التفاااوت يف النسااب بااني
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املؤسسات الصاناعية املبحوثاة إىل غالبياة املؤسساات الصاناعية املشااركة يف املشاروع ال متتلاك شاهادات دولياة تسامح هلاا
بتمرير منتوجاهتا إىل اخلاري(االيزو مبثابة جاواز سافر لاألي منتاوي) ،ولكان بعا
وتسهدف احلصول على شهادة أخر  ،أما البع

املؤسساات متتلاك علاى األقال شاهادة

االخر ال ميتلاك وال شاهادة ،ويساتهدف احلصاول علاى أول شاهادة

له ،أما املؤسسات اليت متتلك العديد من الشاهادات ال جناد ساو مؤسساة واحادة وبفضال هاذه الشاهادات اساتطاع
تصدير منتوجتها بكل سهولة ،باإلضافة إىل أن هناجت تدري يف تغطية السوق (احمللي مث دوي) .
ثانيا :توزيع المؤسسات المبحوثة حسب حجم المؤسسة
وفق ااا لتعري ااف املش اارع اجلزائ ااري للمؤسس ااات الص ااناعية ،فإن ااه ميك اان تص اانيف ه ااذه األخ اارية وفق ااا ملعي ااار العمال ااة إىل
مؤسسات صغيرة؛ حجم عمالتها يفوق  9عمال ويقل عن  50عامال ،وأخار متوسخطة تشاغل أكثار مان  49إىل أقال
ماان  250عااامال ،أمااا الكبيخخرة فااأكرب ماان  250عااامال ،وحسااب هااذا املنظااور ميكاان توضاايح نااوع املؤسسااات الصااناعية
املبحوثة حسب اجلدول ( )47والشكل ( )26أدناه:
الشكل رقم ( :)26دائرة توزيع المؤسسات المبحوثة حسب تبعا لعدد العمال

الجدول رقم ( :)47توزيع المؤسسات المبحوثة تبعا لعدد العمال

المستوى الوظيفي

التكرار

النسبة %

أقل من 50

0

0

من  50إلى 250

5

42

أكثر من 250

7

58

المجموع

12

لون البيان

في الشكل

% 100
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من خاالل اجلادول ( )47والشاكل ( )26أعااله ،نالحاظ أن املؤسساات الكبارية تشاكل أكارب نسابة إىل اجملماوع
الكلاي للمؤسساات املبحوثاة ؛ أي حاواي ( )%58مان جمماوع املؤسسااات ذات حجام كباري أماا النساابة املتبقياة وهاي مااا
يعادل ( )%42متثل مؤسسات متوسطة احلجم ،هو ما يستدل منه على أن املؤسسات املمثلاة للعيناة تضام مؤسساات
كبرية ومتوسطة احلجم بالنسبة ملعيار عدد العمال يف حني غياب املؤسسات الصغرية.
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الفرع الثالث :عرض وتحليل آراء المبحوثين بخصوص مدى وعيهم بأهمية استراتيجيات التصنيع األخضر
يب ااني اجل اادول ( )48املا اواي املتوس ااط احلس ااايب واإلحنا اراف املعي اااري وقيم ااة ""tومس ااتو الدالل ااة وال ااوزن النس اايب
للفقرات املعربة عن مد وعي املؤسسات الصناعية حمل الدراسة بأمهية اسرتاتيجيات التصنيع األخضر .
جدول ( : )48مدى وعي المؤسسات الصناعية محل الدراسة بأهمية استراتيجيات التصنيع األخضر
المتوسط اإلنحراف

الرقم

الفقرة

1

إلادارة العليا باملؤسسة على قناعة بأهمية إدراج البعد البيئي
ضمن تخطيطها إلاستراتيجي.

2

تمتلك إدارة املؤسسة سياسة واضحة تحث على الوعي البيئي في 3.69

قيمة ""t

الحسابي

المعياري

3.81

0.279

14.2

0.301

09.5

مستوى

درجة

0.00

مرتفعة

3

0.00

مرتفعة

6

0.00

مرتفعة

الداللة

كل عملية من العمليات الصناعية إلى التوريد النهائي.

3

تعمل املؤسسة على إلغاء أو تقليل نفاياتها إيمانا منها باملسؤولية 3.89

0.401

7.10

4

تعمل املؤسسة على رفع الكفاءة الصناعية من أجل إلغاء 3.35

0.419

0.00 08.15

الاجتماعية والبيئية أمام زبائنها.

الموافقة

الترتيب

2

متوسط

9

5

يعد تقليل أو منع التلوث والنفايات من مصادرها ألاصلية من 3.51

0.284

7.14

0.00

مرتفعة

8

6

تشتمل بيانات العبوة على كافة البيانات الضرورية وقابلة
لعادة التدوير أو إلاستخدام دون أخطار صحية أو بيئية.

3.71

0.289

6.15

0.00

مرتفعة

5

7

تقوم املؤسسة بتثقيف العاملين وتوعيتهم بأهمية استراتيجيات
التصنيع ألاخضر (إعادة التدوير أو إلاستخدام ،التخفيض).

3.74

0.291

6.01

0.00

مرتفعة

4

8

تمتلك املؤسسة برنامج لدارة النفايات وضع من أجل إلامتثال 3.96

0.404

7.78

0.00

مرتفعة

1

9

تستخدم املؤسسة في إلانتاج مواد معاد تدويرها غير ضارة 3.28

0.413

6.24

0.00

متوسطة

10

 10تصنف النفايات يف مؤسستكم وفق قانون  19-01املؤرخ في 3.58
 2001/12/12واملتعلق بتسيري النفايات.

0.287

6.58

0.00

مرتفعة

3.65

0.399

7.15

0.00

مرتفعة

نفاياتها أو تقليلها بالدرجة ألاولى.
أولويات إهتمام إدارة املؤسسة.

لجميع اللوائح املعمول بها.
صحيا وبيئيا.

املتوسط العام

المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على مخرجات
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من خالل استقراء نتائج اجلدول رقم ( )48السابق ،يالحظ بأن املتوساط احلساايب الكلاي للفقارات بلاغ ()3.65
باإحنراف معيااري قادره )0.399( :ماا يعااين أن هنااجت جتاانس يف إجاباات املفاردات ،وهااذا املتوساط يقاع ضامن الفئاة الاايت
ت ارتاوح بااني ]4.20 -3.40[ :علااى املقياااس اخلماسااي ،مااا يشااري إىل املوافقااة املرتفعااة للمسااتجوبني علااى مااد وعاايهم
بأمهيااة اسارتاتيجيات التصاانيع األخضاار داخاال املؤسسااات الصااناعية اإلثااين العشاار املبحوثااة ،ومسااتو الداللااة يساااوي
( )0.00وهااو أقاال ماان ( )0.05وقيمااة ( )tاحملسااوبة تساااوي ( )7.15وهااي أكاارب ماان قيمااة ( )tاجلدوليااة وتساااوي
( )2.042وهذا يشري إىل أن إجابات املبحوثني كان يف جمموعها امابية.
حتصل

العبارات ( 8و )3على أعلى متوسط حسايب مبقدار ( )3.96و ( )3.89على التواي ،حيث متتلك

املؤسسات الصناعية املبحوثة برنامج إلدارة النفايات وضع من أجل اإلمتثال جلميع اللوائح املعمول هبا ،ويف هذا دليل
على وجود اسرتاتيجية ضمنية الدارة النفايات يف معظم املؤسسات الصناعية املبحوثة ،كما أن العديد منهم عمل على
إلغاء أو تقليل نفاياهتم إميانا منهم باملسؤولية اإلجتماعية والبيئية أمام زبائنهم من خالل جمموعة من العمليات
واملمارسات أو من خالل إعادة تصميم املنتجات والعمليات و /أو تغيري األمناط اجملتمعية لاستهالجت واإلنتاي.
ومبا أن نظام اإلدارة البيئية هو نظام فرعي للتنظيم العام للمؤسسة تضعه اإلدارة العليا حىت تضمن أن املنتجات
أو اخلدمات اليت تصممها وتنتجها وتسوقها لن تؤثر سلبا بشكل مباشر أو غري مباشر على البيئة ،األمر الذي جعل
اإلدارة العليا باملؤسسات الصناعية املبحوثة على قناعة بأمهية إدراي البعد البيئي ضمن ختطيطها اإلسرتاتيجي ،وقدر
املتوسط احلسايب با ا ا  )3.81( :بالعبارة األوىل.
وقد قدر املتوسط احلسايب للعبارة السابعة با ا ا ا )3.74(:حيث تأكد أن ثقافة التدوير تستدعي أوال أن متتلك
االدارة العليا للمؤسسات الصناعية املبحوثة الرغبة واجلدية أوال ،مث الوعي بعد ذلك ،أي تثقيف العاملني وتوعيتهم
بأمهية اسرتاتيجيات التصنيع األخضر (إعادة التدوير أوإعادة اإلستخدام ،التخفي ) ،وهذا ما يفسر احتالل العبارة
السابعة املرتبة الرابعة بعد ما سبق ذكره.
كما تبني أن املؤسسات الصناعية املبحوثة تعتمد على إظهار نفسها مسؤولة أمام خمتلف أصحاب املصلحة
من الكشف على مجيع البيانات الضرورية وقابلة إلعادة التدوير أو اإلستخدام دون أخطار صحية أو بيئية على
خمتلف عبوات التعبئة والتغليف ،مبتوسط قدره ( )3.71وبالتاي قد يكون التبين التطوعي للمسؤولية البيئية أداة فعالة
لكسب ثقة املستهلك ،وقد حتصل

العبارة الثانية على متوسط حسايب مرتفع نسبيا بلغ ( )3.69وتشري إىل متتلك
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إدارة املؤسسة سياسة واضحة حتث على الوعي البيئي يف كل عملية من العمليات الصناعية إىل التوريد النهائي ،يف
حني حتصل العبارتني العاشرة واخلامسة على متوسط حسايب ( )3.58و( )3.51على التواي وتشريان إىل  :تصنف
النفايات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة وفق قانون  19-01املؤرخ يف  2001/12/12واملتعلق بتسيري النفايات،
كما تعترب هذه املؤسسات تقليل أو منع التلوث والنفايات من مصادرها األصلية من أولويات إهتمامتها.
واستنادا إىل املوافقة بدرجة متوسطة ألغلب املبحوثني عن السؤالني الرابع والتاسع ،حيث يقدر املتوسط
احلسايب لكل منهما ( )3.35و( ،)3.28املتعلقان باا" :عمل املؤسسة الصناعية املبحوثة على رفع الكفاءة الصناعية
من أجل إلغاء نفاياهتا أو تقليلها بالدرجة األوىل" و"تستخدم املؤسسة يف اإلنتاي مواد معاد تدويرها غري ضارة صحيا
وبيئيا" ،فهذا ال يعين عدم سعي اإلدارة للبحث عن منتوجات ميكن إعادة تدويرها ولكن بسب طبيعة السلعة او
التفكري بدرجة أوىل بسالمة املستهلك بدرجة أوىل يف إستخدامه هلذه السلعة ويف بع
التدوير كبرية مقارنة باقتناءها يف شكلها اخلام وهذا ما صرحه لنا بع

السلع تكون تكلفة إعادة

من أجرينا معهم مقابالت .

المطلب الثالث  :عرض التحليل اإلحصائي لبيانات محور( استراتيجيات التصنيع األخضر)
إعتم ااادا عل ااى خمرج ااات برن ااامج  SPSSاملتعلق ااة باإلحص اااء الوص اافي (املتوس ااطات واإلحنرافا اات) لبيان ااات عين ااة
الدراسة ،سيتم عرض نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي حملور اسرتاتيجيات التصنيع األخضر ،وذلك عارب عارض نتاائج
اإلحص ا اااء الوص ا اافي لتفاص ا اايل احمل ا ااور الفرعي ا ااة ،املتمثل ا ااة يف :اس ا ارتاتيجية التخف ا ااي  ،اس ا ارتاتيجية إع ا ااادة االس ا ااتعمال،
اس ارتاتيجية إعااادة التاادوير ،وهااذا بغاارض معرفااة وحتلياال مااد اسااتجابة مفااردات عينااة الدراسااة حنااو درجااة املوافقااة علااى
جمموعة العبارات املكونة هلذه األبعاد (احملاور الفرعية).
الفرع األول  :عرض التحليل اإلحصائي لبيانات المحور الفرعي :استراتيجية التخفيض
يف هااذا اجل اازء ،ساايتم س اارد نت ااائج عمليااات اإلحص اااء الوص اافي لا ا :اس ارتاتيجية التخف ااي  ،ماان خ ااالل حس اااب
املتوسط واإلحنراف يف إجابات مفردات عينة املستجوبني ،مث حتديد درجة املوافقة على أبعادها وحتليلها وترتيبها.
أوال :تخفيض في إستخدام المادة األولية على مستوى المؤسسات الصناعية المبحوثة
فيما يلي جدول ( )49يلخص نتائج اإلحصاء الوصفي لبعد :ختفي

يف إستخدام املادة األولية على مستو

املؤسسات الصناعية املبحوثة ،وهذا هبدف متابعة وحتليل إجابات مفردات العينة حول درجة املوافقة على عبارات هذا
البعد:
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الجدول ( :)49نتائج العبارات المتعلقة بتخفيض إستخدام المادة األولية على مستوى المؤسسات الصناعية المبحوثة
المتوسط اإلنحراف

بيان العبارات

الحسابي المعياري

درجة

الموافقة

الترتيب

تسعى املؤسسة إىل تقليل إستخدام املوارد الطبيعة أثناء التصنيع إىل أقل ما ميكن.

4.32

0.810

مرتفعة جدا

1

حتر املؤسسة على شراء مواد أولية ذات مواصفات وخصائص ال تستهلك بسرعة.

4.28

0.752

مرتفعة جدا

2

تبحث املؤسسة دوما إلستعمال تكنولوجيا جديدة أقل استغالال للموارد.

4.20

0.874

مرتفعة جدا

4

تتجنب أو تقلل املؤسسة كمية املواد اخلطرة املستخدمة يف إنتاي املنتج( .تعمل
املؤسسة على احلد من إستهالجت املواد اخلطرة).

4.23

0.884

مرتفعة جدا

3

تخفيض في إستخدام المادة األولية على مستوى المؤسسات الصناعية المبحوثة

4.25

0.715

مرتفعة جدا

المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على مخرجات
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يالحاظ مان اجلادول ( )49أعاااله ،أن املتوساط احلساايب العاام لبعااد" :تخفخيض فخي إسخختخدام المخادة األوليخخة"،
قد بلغ ،)4.25( :بإحنراف معياري قدره )0.714( :ما يعين أن هناجت جتانس يف إجاباات املفاردات ،وهاذا املتوساط يقاع
ضمن الفئة اليت تارتاوح باني ]5 -4.20[ :علاى املقيااس اخلماساي ،ماا يشاري إىل املوافقاة املرتفعاة جادا للمساتجوبني علاى
ختفي

يف إستخدام املادة األولية على مستو املؤسسات الصناعية اإلثين العشر املبحوثة،
ويالحظ من خالل اجلدول ( )58أن عبارة " تسعى املؤسسة إىل تقليل إستخدام املوارد الطبيعة أثنااء التصانيع إىل

أقل ما ميكن" تقع يف املرتبة األوىل ،إذ حقق متوسطا حسابيا قدره ( )4.32وبإحنراف معيااري قادره ()0.810؛ تلتهاا
عبارة "حتر املؤسساة علاى شاراء ماواد أولياة ذات مواصافات وخصاائص ال تساتهلك بسارعة" يف املرتباة الثانياة مبتوساط
حسااايب قاادره ( )4.28وباإحنراف معياااري قاادره ()0.752؛ ويف املرتبااة الثالثااة عبااارة " تتجنااب أو تقلاال املؤسسااة كميااة
املا اواد اخلط اارة املس ااتخدمة يف إنت اااي املن ااتج " مبتوس ااط حس ااايب ( )4.23وبا اإحنراف معي اااري ق اادره ()0.884؛ مث ج اااءت
باملرتبة الرابعة عبارة " تبحث املؤسسة دوما الستعمال تكنولوجيا جديدة أقل اساتغالال للماوارد " مبتوساط حساايب قادره
( )4.20وإحنراف معياري قدره (.)0.874
وهذه النتائج يف احلقيقة وجدنا معاملها يف كل املؤسسات الصناعية اليت مت زيارهتا من طرف الباحث دون
استثناء ،وكذا بع

الوثائق اليت حتصلنا عليها بين

ذلك ،واليت مت التطرق إليها بالتفصيل من طرف الباحث يف

السابق (عد اىل اجلانب التحليلي لكل مؤسسة).
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ثانيا :تخفيض في مواد التعبئة والتغليف على مستوى المؤسسات الصناعية المبحوثة
يعاارض اجلاادول ( )50أدناااه ،نتااائج اإلحصاااء الوصاافي للبعااد املتعلااق باا :ختفااي

يف ماواد التعبئااة والتغليااف ،وهااذا

ألجل معرفة وحتليل إجابات مفردات عينة املستجوبني حول درجة املوافقة على جمموعة العبارات املكونة هلذا البعد:
الجدول ( :)50نتائج العبارات المتعلقة بخخ :تخفيض في مواد التعبئة والتغليف
المتوسط اإلنحراف

بيان العبارات

الحسابي المعياري

درجة

الموافقة

الترتيب

3.66

0.721

مرتفعة

1

يتم إستخدام األساليب احلديثة اليت تقلل من التغليف غري الضروري.

3.52

0.125

مرتفعة

2

تبحث املؤسسة عن مواد تعبئة وتغليف ذات خملفات ونفايات قليلة.

3.98

0.587

مرتفعة

3

4.02

0.814

مرتفعة
جدا

4

3.75

0.720

مرتفعة

تعمل املؤسسة على ختفي

املواد اخلام والطاقة املستخدمة يف عملية التعبئة والتغليف.

حتر املؤسسة على أن تكون عمليات التعبئة والتغليف املنتج مصنعة من مواد
نظيفة غري سامة.
ختفي

يف مواد التعبئة والتغليف
المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على مخرجات
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يف ماواد التعبئاة والتغلياف كانا املوافقاة عليااه

م اان ط اارف املس ااتجوبني بدرج ااة مرتفع ااة ،وذل ااك وفق ااو للمتوس ااط احلس ااايب الكل ااي ملع اادل االس ااتجابات الب ااالغ (،)3.75
واإلحنا اراف املعي اااري ملس ااتو االجاب ااات الب ااالغ ( ،)0.720وكانا ا املوافق ااة عل ااى مجي ااع فقا ارات إس ااتخدام ما اواد التعبئ ااة
والتغلياف (بشاكل مانخف ) بدرجاة مرتفعااة ،ماا عادا فقارة (حتار املؤسسااة علاى أن تكاون عملياات التعبئاة والتغليااف
املنااتج مصاانعة ماان م اواد نظيفااة غ اري سااامة ،جاءتااا بدرجااة مرتفعااة جاادا ،وميكاان ترتيااب بقيااة مسااتويات تطااوير أساااليب
وإجراءات التعامل تنازلياو وفقاو للمتوسط احلسايب ملعدل االستجابات على النحو التاي:
 تبحث املؤسسة عن مواد تعبئة وتغليف ذات خملفات ونفايات قليلة. -تعمل املؤسسة على ختفي

املواد اخلام والطاقة املستخدمة يف عملية التعبئة والتغليف.

 يتم إستخدام األساليب احلديثة اليت تقلل من التغليف غري الضروري.وهااذه النتااائج يف احلقيقااة وجاادنا معاملهااا لااد غالبيااة املؤسسااات الصااناعية الاايت مت زيارهتااا ماان طاارف الباحااث،
خاصااة يف كاال ماان مؤسسااة ( )Flashو
وكذا بع

( )SBCو ( )Laiterie ARIBو( )SAFILAITو ()Saïda Laiterie

الوثائق اليت حتصلنا عليها بين ذلك ،واليت مت التطارق إليهاا بالتفصايل مان طارف الباحاث يف الساابق (عاد

إىل اجلانب التحليلي لكل مؤسسة من املبحث الثاين السابق:
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،209

،217

،221

،227
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ثالثا :تخفيض الطاقة على مستوى المؤسسات الصناعية المبحوثة
اجلاادول امل اواي يقاادم نتااائج اإلحصاااء الوصاافي لبعااد :ختفااي

الطاقااة ،بغاارض معرفااة وحتلياال إجابااات مفااردات

العينة حول درجة املوافقة على عبارات هذا البعد:
الجدول ( :)51نتائج العبارات المتعلقة بتخفيض الطاقة
المتوسط اإلنحراف

بيان العبارات

الحسابي المعياري

درجة

الموافقة

الترتيب

تلجأ املؤسسة إىل تقليص إستهالجت الطاقة إىل أقل ما ميكن.

4.65

1.002

مرتفعة جدا

1

تستخدم املؤسسة تكنولوجيات حديثة تقتصد الطاقة وال تلوث البيئة( .إستخدام
املعدات الكهربائية وامليكانيكية املوفرة للطاقة واإلضاءة).

4.45

1.004

مرتفعة جدا

2

تستعني املؤسسة بأحد الربامج للتحكم يف اإلستهالجت اجليد للطاقة خالل عملية
التصنيع.

4.38

1.005

مرتفعة جدا

3

تستخدم املؤسسة وسائل نقل ومناولة ذات طاقة منخفضة.

4.30

1.061

مرتفعة جدا

4

4.45

0.781

مرتفعة

تخفيض الطاقة

المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على مخرجات
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يوضااح اجلاادول ( )51السااابق ،أن املتوسااط احلسااايب العااام للبعااد :ختف ااي

الطاقااة ،قااد بلااغ ،4.45 :ب اإحنراف

معياري قدره ،0.781 :ما يعكس وجود جتانس شبه تام يف إجابات مفاردات عيناة املساتجوبني ،وهاذا املتوساط يقاع يف
الفئااة الايت تارتاوح بااني ]5 -4.20[ :علااى املقياااس اخلماسااي .وهااو يشااري إىل موافقااة مرتفعااة جاادا ملفااردات العينااة علااى أن
سعي املؤسسات املبحوثة إىل ختفي

الطاقة بأي شكل من األشكال .

كمااا يبااني اجلاادول أعاااله أن الفقاارة ( )*( )19الاايت تقاايس "جلااوء املؤسسااات الصااناعية املبحوثااة إىل تقلاايص إسااتهالجت
الطاقة إىل أقل ما ميكن" هي أكثر الفقرات اليت حتمال اجتاهاات إمابياة وبدرجاة عالياة جادا حنوهاا مان قبال أفاراد العيناة،
بينما الفقرة ( )22واملتعلقة إستخدام وسائل نقل ومناولاة ذات طاقاة منخفضاة ،هاي أقال الفقارات ذات التوجاه اإلماايب
من قبل أفراد العينة.
وهذه النتائج يف احلقيقة وجدنا معاملها يف كل املؤسسات الصناعية اليت مت زيارهتا من طرف الباحث دون
استثناء ،وقد مت ختصيص هلا جدول يوضح الوفرات اليت حققتها كل مؤسسة مع حتديد إمجاي االستثمارات وكذا
بع الوثائق اليت حتصلنا عليها بين ذلك ،واليت مت التطرق إليها بالتفصيل من طرف الباحث يف السابق( ،عد اىل
اجلدول رقم (،)20

.)203

(*) أخذ ترقيم الفقرة من اإلستبيان .

.
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رابعا :التصميم األخضر على مستوى المؤسسات الصناعية المبحوثة
م ااا سا ايأيت ه ااو ج اادول ( )52يب ااني نت ااائج اإلحص اااء الوص اافي للبع ااد املتعل ااق ب ا ا :التص ااميم البيئ ااي للمنتج ااات
والعمليات الصناعية ،وهذا لتحليل إجابات مفردات العينة حول موافقتهم على عبارات هذا البعد.
الجدول ( :)52نتائج العبارات المتعلقة بالتصميم األخضر
المتوسط اإلنحراف

بيان العبارات

الحسابي المعياري

درجة

الموافقة

الترتيب

تتبع املؤسسة أساليب حديثة يف تصميم املنتجات بطريقة تكفل تقليل املخلفات.

4.21

0.785

مرتفعة جدا

2

تسعى املؤسسة إىل تصميم عمليات إنتاي جديدة خاصة بتوفري املواد األولية.

4.21

0.731

مرتفعة جدا

1

4.11

0.853

مرتفعة

3

تركز املؤسسة على التحسني املستمر للعمليات الصناعية لتقليل معدالت التلوث.

4.08

0.865

مرتفعة

4

التصميم البيئي للمنتجات والعمليات الصناعية

4.15

0.754

مرتفعة

تعمل املؤسسة على ختفي

وق اإلعداد للعمليات الصناعية.

المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على مخرجات
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يكشااف اجلاادول ( )52أن املتوسااط احلسااايب العااام للبعااد :التصااميم األخضاار ،قااد بلااغ ،4.15 :باإحنراف معيااري
ق اادره( 0.754 :هن اااجت جت ااانس يف اإلجاب ااات) ،ويق ااع ه ااذا املتوس ااط يف الفئ ااة ال ايت ت ارتاوح ب ااني ]4.19 - 3.40[ :عل ااى
املقياااس اخلماسااي ،وهااو يشااري إىل املوافقااة املرتفعااة ملفااردات العينااة علااى أن املؤسسااات الصااناعية املبحوثااة تأخااذ مبفهااوم
التصميم األخضر .
وقااد تبااني أن الفقاارة ( )24والاايت تقاايس سااعي املؤسساات الصااناعية املبحوثااة إىل تصااميم عمليااات إنتاااي جدياادة
خاصااة بتااوفري املاواد األوليااة ،هااي أكثاار الفقارات الاايت حتماال اجتاهااات إمابيااة وبدرجااة مرتفعااة جاادا حنوهااا ماان قباال أفاراد
العينة ،بينما الفقرة ( )26واملتعلقة باا :قيام املؤسسات الصناعية بالتحسني املستمر للعمليات الصناعية لتقليال معادالت
التلوث ،هي أقل الفقرات ذات التوجه اإلمايب من قبل أفراد العينة.
وهااذه النتااائج يف احلقيقااة وجاادنا أبعادهااا لااد بع ا
خاص ا ا ا ا ااة يف ك ا ا ا ا اال م ا ا ا ا اان مؤسس ا ا ا ا ااة

املؤسسااات الصااناعية الاايت مت زيارهتااا ماان طاارف الباحااث،

( )NCA-ROUIBAو ( )TCHINLAITو( )SAFILAITو ()SOSEMIE

و( )GIPATESو( ،)Saïda Laiterieوكااذا بع ا

الوثااائق الاايت حتصاالنا عليهااا بين ا ذلااك ،والاايت مت التطاارق إليهااا

بالتفصاايل ماان طاارف الباحااث يف السااابق (عااد إىل اجلانااب التحليل ااي لكاال مؤسسااة:
،230

،233

.) 235
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،212

،224

،227
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خامسا :تخفيض النفايات على مستوى المؤسسات الصناعية المبحوثة
يظهر اجلدول ( )53اآليت نتائج اإلحصاء الوصفي جملموعة العبارات املكونة للبعد املتعلق با :ختفاي

النفاياات،

وهذا ألجل معرفة وحتليل إجابات مفردات عينة املستجوبني حول درجة املوافقة على هذا البعد:

الجدول ( :)53نتائج العبارات المتعلقة تخفيض النفايات
المتوسط اإلنحراف

بيان العبارات

الحسابي المعياري

درجة

الموافقة

الترتيب

تستخدم املؤسسة تكنولوجيات ذات كفاءة عالية يف تصريف أقل للملوثات.

3.67

1.301

مرتفعة

3

تعمل املؤسسة على تقليل النفايات السمية واخلطرة أثناء التصنيع.

3.68

1.174

مرتفعة

2

يعد تقليل أو منع النفايات من مصادرها األصلية من أو لويات اهتمام املؤسسة.

3.75

1.149

مرتفعة

1

تنتج املؤسسة كميات منخفضة من املخلفات والنفايات الصناعية.

3.57

1.348

مرتفعة

4

3.66

1.120

مرتفعة

تخفيض النفايات

المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على مخرجات

يالحظ من اجلدول ( )53أن املتوسط احلسايب العام للبعد :ختفي
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النفايات ،قاد بلاغ ،3.66 :باإحنراف معيااري

قاادره( 1.120 :كتشاات يبقااى غااري مضاار بتجااانس إجابااات مفااردات العينااة) ،ويقااع هااذا املتوسااط يف الفئااة الايت تارتاوح
ب ااني ]4.19 -3.40[ :عل ااى املقي اااس اخلماس ااي بدرج ااة موافق ااة مرتفع ااة ،م ااا يش ااري إىل املوافق ااة املتوس ااطة ملف ااردات عين ااة
املستجوبني على أن جهود املؤسسات الصناعية املبحوثة يف ختفي

النفايات .

وقااد تبااني أن الفقاارة ( )29والاايت تقاايس سااعي املؤسس اات الصااناعية املبحوثااة إىل تقلياال أو منااع النفايااات ماان مصااادرها
األصاالية ماان أولويااات اهتمامتهااا ،هااي أكثاار الفق ارات الاايت حتماال اجتاهااات إمابيااة وبدرجااة مرتفعااة حنوهااا ماان قباال أف اراد
العينااة ،بينمااا الفقاارة ( )30واملتعلقااة ب اا :تنااتج املؤسسااة كميااات منخفضااة ماان املخلفااات والنفايااات الصااناعية ،هااي أقاال
الفقرات ذات التوجه اإلمايب من قبل أفراد العينة.
وهااذه النتااائج جاااءت لتأكااد مااا توصاال إليهااا الباحااث ماان قباال ،يف حتليلااه سااابقا السااابق لواقااع اس ارتاتيجات
التصنيع األخضر يف املؤسسات الصناعية ،خاصة يف كل مان مؤسساة ( )NCA-ROUIBAو ( ،)AQUASIMوكاذا
بع

الوثاائق الايت حتصالنا عليهاا بينا ذلاك ،والايت مت التطارق إليهاا بالتفصايل مان طارف الباحاث يف الساابق (عاد اىل

إىل اجلانب التحليلي لكل مؤسسة:

،206

.)212
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الفرع الثاني :عرض التحليل اإلحصائي لبيانات المحور الفرعي :استراتيجية إعادة االستعمال
يف اجلاازء اآليت ،ساايجري ساارد نتااائج عمليااات اإلحصاااء الوصاافي للمحااور الفرعااي املتعلااق ب اا :اس ارتاتيجية إعااادة
االستعمال ،بنفس الطريقة السابقة ،أي من خالل حساب املتوسط واإلحنراف يف إجاباات مفاردات عيناة املساتجوبني،
مث حتديد درجة املوافقة على أبعاد هذا احملور مع التحليل والرتتيب.
أوال :إعادة إستخدام المنتج على مستوى المؤسسات الصناعية المبحوثة
يلخص اجلدول ( )54اآليت نتائج اإلحصاء الوصفي للبعد املتعلق با :إعادة إستخدام املنتج ،وهاذا ألجال معرفاة
وحتليل إجابات مفردات عينة املستجوبني حول درجة املوافقة على العبارات املكونة هلذا البعد:

الجدول ( :)54نتائج العبارات المتعلقة بإعادة إستخدام المنتج
المتوسط اإلنحراف

بيان العبارات

درجة

الحسابي المعياري الموافقة

متتلك املؤسسة إمكانيات إعادة استعمال منتجاهتا أو أجزاء منها بعد إنتهاء الغرض
الرئيسي هلا.

الترتيب

4.18

0.717

مرتفعة
جدا

1

4.08

0.747

مرتفعة

2

تتصف منتجات املؤسسة بإمكانية إعادة اإلستخدام من طرف املستهلك.

3.77

0.886

مرتفعة

4

تعمل املؤسسة على حتديد ومجع املنتجات واألجزاء اليت سيتم إعادة إستخدامها.

3.92

0.785

مرتفعة

3

3.90

0.720

مرتفعة

تقوم املؤسسة باإلستخدام املتكرر للسلعة أو عناصرها اليت بات
إستخدامها أو إستهالكها ألغراض أخر غري الغرض الرئيسي هلا.

خملفات بعد

إعادة إستخدام المنتج
المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على مخرجات
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يظهاار اجلاادول ( )54أن املتوسااط احلسااايب العااام لبعااد :إعااادة إسااتخدام املن ااتج ،قااد بلااغ ،3.90 :ب اإحنراف معياااري
قاادره ،0.720 :مااا يعكااس مااد جتااانس إجابااات مفااردات عينااة املسااتجوبني ،ويقااع هااذا املتوسااط يف الفئااة ال ايت تارتاوح
بااني ]4.19 - 3.40[ :علااى املقياااس اخلماسااي ،ليشااري إىل املوافقااة املرتفعااة املؤسسااات الصااناعية املبحوثااة ،تأخااذ مبفهااوم
إعادة إستخدام املنتج .
وعند النظر يف الفقرات جند أن أكثر فقرة يطباق مضاموهنا حساب آراء أفاراد عيناة الدراساة كانا تلاك املتعلقاة با ا ا"
متتلك املؤسسة إمكانيات إعادة استعمال منتجاهتا أو أجزاء منها بعد إنتهاء الغارض الرئيساي هلاا" ،حياث بلاغ املتوساط
احلس ااايب هل ااا ( )4.18أي بدرج ااة مرتفع ااة ،يف املقاب اال كانا ا أق اال فق اارة مطبق ااة للمض اامون تل ااك املتعلق ااة ب ا اا " :تتص ااف
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منتجات املؤسسة بإمكانية إعاادة اإلساتخدام مان طارف املساتهلك " ،حياث بلاغ املتوساط احلساايب هلاا ( )3.77بدرجاة
مرتفعة وبإحنراف معياري (.)0.886
وهااذه النتااائج جاااءت لتأكااد مااا توصاال إليهااا الباحااث ماان قباال ،يف حتليلااه س ااابقا السااابق لواقااع اس ارتاتيجات
التص اانيع األخض اار يف املؤسس ااات

الص ااناعية ،خاص ااة يف ك اال م اان مؤسس ااة (Laiterie

و( )SAFILAITو ( ،)TCHINLAITوكااذا بع ا

 )Saïdaو ()AQUASIM

الوثااائق الاايت حتصاالنا عليهااا بين ا ذلااك ،والاايت مت التطاارق إليهااا
،206

بالتفص اايل م اان ط اارف الباح ااث يف الس ااابق (ع ااد إىل اجلان ااب التحليل ااي لك اال مؤسس ااة:

،224

،227

.)230
ثانيا :إعادة استعمال مواد التعبئة والتغليف على مستوى المؤسسات الصناعية المبحوثة
اجلدول ( )55املواي يبني نتائج اإلحصااء الوصافي لبعاد :إعاادة اساتعمال ماواد التعبئاة والتغلياف ،بغارض متابعاة
وحتليل إجابات مفردات عينة املستجوبني حول درجة موافقتهم على جمموعة عبارات هذا البعد:
الجدول ( :)55نتائج العبارات المتعلقة بإعادة استعمال مواد التعبئة والتغليف
المتوسط اإلنحراف

بيان العبارات

درجة

الحسابي المعياري الموافقة

الترتيب

تستخدم املؤسسة مواد التعبئة والتغليف اليت ميكن إعادة إستخدامها من طرفها.

3.78

1.905

مرتفعة

3

للمغلفات والعلب استعماالت أخر بعد استنفاذ املنتوي بالنسبة للمستخدم.

3.98

0.779

مرتفعة

1

3.95

0.893

مرتفعة

2

3.90

0.731

مرتفعة

تقوم املؤسسة بإعادة بع
إلستخدامها مرة ثانية.

املواد (عبوات الشحن مواد تعبئة) إىل جهات متعاقد معها
إعادة استعمال مواد التعبئة والتغليف
المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على مخرجات
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يالحظ من اجلدول ( )55أن املتوسط احلسايب العام للبعد املتعلق ب ا :إعاادة اساتعمال ماواد التعبئاة والتغلياف ،قاد
بلااغ ،3.90 :ب اإحنراف معياااري قاادره( 0.731 :مااا يااوحي إىل جتااانس إجابااات مفااردات عينااة املسااتجوبني) ،ويقااع هااذا
املتوس ااط يف الفئ ااة ]4.19 -3.40[ :عل ااى املقي اااس اخلماس ااي ،م ااا يش ااري إىل موافق ااة مرتفع ااة ملف ااردات العين ااة املؤسس ااات
الصناعية املبحوثة ،أي املؤسسات الصناعية تأخذ مبفهوم إعادة استعمال مواد التعبئة والتغليف.
وبااتفحص فق ارات هااذا البُعااد ،جنااد أن أكثاار فقاارة يُطبااق مضااموهنا حسااب آراء أف اراد عينااة الدراسااة كان ا تلااك

املتعلقااة ب ا اا " :للمغلفااات والعلااب اسااتعماالت أخاار بعااد اسااتنفاذ املنتااوي بالنساابة للمسااتخدم " ،حيااث بلااغ املتوسااط
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احلسااايب هلااا ( )3.98أي بدرجااة مرتفعااة ،يف املقاباال كان ا أقاال فقاارة مطبقااة للمضاامون تلااك املتعلقااة با اا " :تس ااتخدم
املؤسسااة م اواد التعبئااة والتغليااف الاايت ميكاان إعااادة إسااتخدامها ماان طرفهااا" ،حيااث بلااغ املتوسااط احلسااايب

هلااا ()3.78

بدرجة مرتفعة وبإحنراف معياري ( )1.905أي أن أفراد العينة متفاوتون حوهلا.
وهااذه النتااائج جاااءت لتأكااد مااا توصاال إليهااا الباحااث ماان قباال ،يف حتليلااه سااابقا السااابق لواقااع اس ارتاتيجات التصاانيع
األخض ا ا ا ا اار يف املؤسس ا ا ا ا ااات

الص ا ا ا ا ااناعية ،خاص ا ا ا ا ااة يف ك ا ا ا ا اال م ا ا ا ا اان مؤسس ا ا ا ا ااة ( )Saïda Laiterieو ()AQUASIM

و( )SAFILAITو ( ،)TCHINLAITوكااذا بع ا

الوثااائق الاايت حتصاالنا عليهااا بين ا ذلااك ،والاايت مت التطاارق إليهااا

بالتفصيل من طرف الباحث يف السابق (عد إىل اجلانب التحليلي لكل مؤسسة:

،206

 ،227ص.)230

ثالثا :تصميم المنتج بهدف إعادة اإلستخدام على مستوى المؤسسات الصناعية المبحوثة
مااا ساايأيت هااو جاادول ( )56يوضااح نتااائج اإلحصاااء الوصاافي للبعااد املتعلااق ب ا :تصااميم منتوجااات بغاارض إعااادة
االستخادم ،وهذا ملتابعة وحتليل إجابات مفردات العينة حول درجة موافقتهم على العبارات املنتمية هلذا البعد:
الجدول ( :)56نتائج العبارات المتعلقة بتصميم المنتج بهدف إعادة اإلستخدام
المتوسط اإلنحراف

بيان العبارات

درجة

الحسابي المعياري الموافقة

الترتيب

تراعي املؤسسة تضمني عمليات تصميم منتجاهتا ما يؤمن إعادة استعماهلا.

4.06

0.800

مرتفعة

2

يتم تصميم مواد التعبئة والتغليف حبيث ميكن إعادة إستخدامها بسهولة.

4.01

1.919

مرتفعة

4

تعمل املؤسسة على تصميم استعمال خمتلف خملفات العملية الصناعية أثناء التصنيع
لالستفادة منها.

4.07

0.917

مرتفعة

1

املؤسسة لديها القدرة على تقدمي تصاميم متجددة لعملياهتا على حنو مستمر هبدف
احلفاب على البيئة.

4.05

0.720

مرتفعة

3

تصميم المنتج بهدف إعادة اإلستخدام

4.04

0.754

مرتفعة

المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على مخرجات
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يكشااف اجلاادول ( )56أن املتوسااط احلسااايب العااام لبعااد :بتصااميم املنااتج هباادف إعااادة اإلسااتخدام ،قااد بلااغ:
 ،4.04ب اإحنراف معياااري قاادره( 0.764 :وجااود جتااانس إلجابااات مفااردات عينااة املسااتجوبني) ،ويقااع هااذا املتوسااط يف
الفئااة ]4.19 - 3.40[ :علااى املقياااس اخلماسااي ،ليشااري إىل املوافقااة املرتفعااة ،أي املؤسسااات الصااناعية املبحوثااة تأخااذ
مبفهوم التصميم املنتج بغرض إعادة اإلستخدام.
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وعنااد النظ اار يف الفق ارات جن ااد أن أكثاار فق اارة يُطب ااق مضااموهنا حس ااب آراء أف اراد عين ااة الدراسااة كان ا تل ااك

املتعلقااة ب اا ":تعماال املؤسسااة علااى تصااميم اسااتعمال خمتلااف خملفااات العمليااة الصااناعية أثناااء التصاانيع لالسااتفادة منهااا"،
حيث بلغ املتوساط احلساايب هلاا ( )4.07أي بدرجاة مرتفعاة ،يف املقابال كانا أقال فقارة مطبقاة للمضامون تلاك املتعلقاة
با اا " :يااتم تصااميم م اواد التعبئااة والتغليااف حبيااث ميكاان إعااادة إسااتخدامها بسااهولة " ،حيااث بلااغ املتوسااط احلسااايب هلااا
( )4.01بدرجة مرتفعة وبإحنراف معياري ( ،)1.919أي أن أفراد العينة متفاوتون حوهلا.
وهذه النتائج جاءت لتأكد ما توصل إليهاا الباحاث مان قبال ،يف حتليلاه ساابقا الساابق لواقاع اسارتاتيجات التصانيع
األخضر يف املؤسسات الصناعية يف املبحث الثاين من هذا الفصل ،خاصة بالنسبة اىل اعادة استخدام املياه .
الفرع الثالث :عرض التحليل اإلحصائي لبيانات المحور الفرعي :استراتجية إعادة التدوير
يف هذا القسم ،سيتم عرض نتائج عمليات اإلحصاء الوصفي حملور :اسرتاجتية إعادة التادوير ،حبسااب املتوساط
واإلحنراف يف إجابات مفردات عينة املستجوبني ،مث حتديد درجة املوافقة على أبعاده وحتليلها وترتيبها.
أوال :إعادة تدوير المنتج على مستوى المؤسسات الصناعية المبحوثة

اجلدول ( )57املواي يلخص نتائج اإلحصاء الوصفي للبعاد :إعخادة تخدوير المنختج ،وهاذا هبادف معرفاة وحتليال
إجابات مفردات العينة حول درجة موافقتها على هذا البعد:
الجدول ( :)57نتائج العبارات المتعلقة بخ :إعادة تدوير المنتج
المتوسط اإلنحراف

بيان العبارات

درجة

الحسابي المعياري الموافقة

الترتيب

تتصف منتجات املؤسسة بإمكانية إعادة التدوير بعد استعماهلا.

3.91

0.907

مرتفعة

2

تقوم املؤسسة بإعادة تدوير نفاياهتا الصناعية الناجتة عن عمليات التصنيع.

3.90

0.891

مرتفعة

3

تضع إدارة املؤسسة اسرتاتيجية السرتجاع منتوجاهتا املتقادمة لغرض إعادة تصنيعها.

4.01

0.857

مرتفعة

1

إعادة تدوير المنتج

3.94

0.797

مرتفعة

المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على مخرجات
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يوضح اجلدول ( )57أن املتوساط احلساايب العاام للبعاد  :إعاادة تادوير املناتج ،قاد بلاغ ،3.94 :باإحنراف معيااري
قاادره( 0.797 :يعااين وج ااود جتااانس يف إجابااات مفااردات عينااة املسااتجوبني) ،ويقااع هااذا املتوسااط يف

الفئ ااة3.40[ :ـ

 ]4.19على املقياس اخلماسي ،ما يشري إىل موافقة مفردات العيناة علاى أن املؤسساات الصاناعية املبحوثاة تأخاذ مبفهاوم
إعادة تادوير املناتج وبدرجاة مرتفعاة ،وعناد النظار يف الفقارات جناد أن أكثار فقارة يُطباق مضاموهنا حساب آراء أفاراد عيناة
الدراسة كان تلك املتعلقة باا ":تضع إدارة املؤسسة اسرتاتيجية السرتجاع منتوجاهتاا املتقادماة لغارض إعاادة تصانيعها
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" ،حيااث بلااغ املتوسااط احلسااايب هلااا ( )4.01أي بدرجااة مرتفعااة ،يف املقاباال كان ا أقاال فقاارة مطبقااة للمضاامون تلااك
املتعلقة باا " :تقوم املؤسسة بإعادة تدوير نفاياهتا الصناعية الناجتة عن عمليات التصانيع " ،حياث بلاغ املتوساط احلساايب
هلا ( )3.90بدرجة مرتفعة وبإحنراف معياري ( ،)1.919أي أن أفراد العينة متفاوتون حوهلا.
وه ااذه النت ااائج ج اااءت لتأك ااد م ااا توص اال إليه ااا الباح ااث م اان قب اال ،يف حتليل ااه س ااابقا الس ااابق لواق ااع اس ارتاتيجات
التصاانيع األخضاار يف املؤسسااات الصااناعية ،خاصااة يف كاال ماان مؤسس ايت

( )SAFILAITو (SBC

) ،وكااذا بع ا

الوثائق اليت حتصلنا عليها بين ذلك ،واليت مت التطرق إليها بالتفصيل من طرف الباحث يف الساابق (عاد اىل اجلاناب
التحليلي لكل مؤسسة).
ثانيا :إعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف على مستوى المؤسسات الصناعية المبحوثة
يبااني اجلاادول ( )58اآليت ،نتااائج اإلحصاااء الوصاافي للبعااد :إعااادة تاادوير م اواد التعبئااة والتغليااف ،وهااذا ألجاال
متابعة وحتليل إجابات مفردات العينة حول درجة موافقتهم على العبارات املنتمية هلذا البعد:
الجدول ( :)58نتائج العبارات المتعلقة ب خخ :إعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف
المتوسط اإلنحراف

بيان العبارات

درجة

الحسابي المعياري الموافقة

الترتيب

تستخدم املؤسسة مواد التعبئة والتغليف اليت ميكن إعادة تدويرها من طرف املؤسسة.

3.98

0.876

مرتفعة

2

يتم تصميم مواد التعبئة والتغليف حبيث ميكن إعادة تدويرها بسهولة.

3.99

0.822

مرتفعة

1

حتر املؤسسة على إستخدام مواد التعبئة والتغليف ميكن إعادة تدويرها من طرف
مؤسسات أخر .

3.97

0.798

مرتفعة

3

إعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف

3.98

0.800

مرتفعة

المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على مخرجات
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يالحااظ ماان اجلاادول ( )58أن املتوسااط احلسااايب العااام للبعااد :إعااادة تاادوير م اواد التعبئااة والتغليااف ،قااد بلااغ:
 ،3.98باإحنراف معياااري قاادره( 0.800 :هناااجت جتااانس يف إجابااات مفااردات عينااة املسااتجوبني) ،ويقااع هااذا املتوسااط يف
الفئ ااة3.40[ :ـ  ]4.19-عل ااى املقي اااس اخلماس ااي ،م ااا يش ااري إىل موافق ااة مف ااردات العين ااة عل ااى أن املؤسس ااات الص ااناعية
املبحوثة تأخذ مبفهوم إعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف وبدرجة مرتفعة،
وعند النظر يف الفقارات جناد أهناا متقارباة جادا حياث قيماة املتوساط احلساايب للفقارات الاثالث حمصاورة

باني (-3.97

 )3.99وهذا يدل على التوافق شبه الكلي إلجابة املبحوثني حول هذا البعد ومبختلف فقارته وبدرجة مرتفعة.
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وجت اادر اإلش ااارة هن ااا إىل أن نت ااائج الدراس ااة ج اااءت متوافق ااة م ااع نت ااائج الدراس ااة التحليلي ااة حي ااث وج اادنا غالبي ااة
املؤسسات الصناعية املبحوثة تطبق هذا البعد السرتاتيجية إعادة التدوير .
ثالثا :تصميم المنتجات والعمليات الصناعية بغرض التدوير على مستوى المؤسسات الصناعية المبحوثة
فيما يلي جدول ( )59يلخاص نتاائج اإلحصااء الوصافي للبعاد :تصاميم املنتجاات والعملياات الصاناعية بغارض
التدوير .وهذا هبدف متابعة وحتليل إجابات مفردات عينة املستجوبني حول درجة املوافقة على عبارات هذا البعد:
الجدول ( :)59نتائج العبارات المتعلقة بخخ :تصميم المنتجات والعمليات الصناعية بغرض التدوير
المتوسط اإلنحراف

بيان العبارات

درجة

الحسابي المعياري الموافقة

تراعي إدارة املؤسسة تضمني عمليات تصميم منتجاهتا ما يؤمن إعادة تدويرها.

الترتيب

3.71

1.014

مرتفعة

4

تقوم املؤسسة بتعديل املنتجات املوجودة جلعلها أقل ضررا على البيئة.

3.96

0.872

مرتفعة

2

تقوم إدارة املؤسسة بالبحث والتطوير للتحسني املستمر ملنتجاهتا من أجل جعلها
قابلة للتدوير.

4.08

0.840

مرتفعة

1

تدري املؤسسة برنامج إعادة التدوير ضمن عمليات التصنيع.

3.71

1.040

مرتفعة

5

تراعي إدارة املؤسسة تضمني عمليات تصميم منتجاهتا ما يؤمن إعادة تدويرها.

3.88

0.929

مرتفعة

3

3.87

0.727

مرتفعة

تصميم المنتجات والعمليات الصصناعية بغرض التدوير
المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على مخرجات
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يكشف اجلدول ( )59أن املتوسط احلسايب العام للبعد :تصاميم املنتجاات والعملياات الصاناعية بغارض التادوير
قد بلغ ،3.87 :بإحنراف معياري قدره( 0.727 :يعين وجود جتانس يف إجابات عيناة املساتجوبني) ،ويقاع هاذا املتوساط
يف الفئااة ]4.19-3.40[ :علااى املقياااس اخلماسااي ،مااا يشااري إىل موافقااة مفااردات العينااة علااى أن املؤسسااات الصااناعية
املبحوثة تأخذ مبفهوم تصميم املنتجات والعمليات الصناعية بغرض التدوير وبدرجة مرتفعة.
وعند النظار يف الفقارات جناد أن أكثار فقارة يُطباق مضاموهنا حساب آراء أفاراد عيناة الدراساة كانا تلاك املتعلقاة

با اا ":تقااوم إدارة املؤسسااة بالبحااث والتطااوير للتحسااني املسااتمر ملنتجاهتااا ماان أجاال جعلهااا قابلااة للتاادوير" ،حيااث بلااغ

املتوسااط احلسااايب هلااا ( )4.08أي بدرجااة مرتفعااة ،يف املقاباال كانا أقاال فقاارتني مطبقااة للمضاامون ،تلااك املتعلقااة ب اا" :
تاادري املؤسسااة برنااامج إعااادة التاادوير ضاامن عمليااات التصاانيع "و " تراعااي إدارة املؤسسااة تضاامني عمليااات تصااميم
منتجاهت ااا م ااا ي ااؤمن إع ااادة ت اادويرها " ،حي ااث بل ااغ املتوس ااط احلس ااايب هلم اا ( )3.71وبدرج ااة مرتفع ااة وب ااإحنراف معي اااري
( )0.929و ( )1.014على  ،أي أن أفراد العينة متفاوتون حوهلما.
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رابعا :إعادة تدوير النفايات على مستوى المؤسسات الصناعية المبحوثة:
اجل اادول ( )60أدن اااه ،يع اارض نت ااائج اإلحص اااء الوص اافي لبع ااد :إع ااادة ت اادوير النفاي ااات ،هب اادف معرف ااة وحتلي اال
إجابات مفردات عينة الدراسة حول درجة موافقتهم على جمموعة العبارات املشكلة هلذا البعد:
الجدول ( :)60نتائج العبارات المتعلقة بإعادة تدوير النفايات
المتوسط اإلنحراف

بيان العبارات

درجة

الحسابي المعياري الموافقة

الترتيب

متتلك إدارة املؤسسة إمكانية إستخدام خملفات منتجاهتا مرة أخر كمواد أولية
ملنتجات جديدة أخر .

4.14

0.760

مرتفعة

3

حتر املؤسسة على إعادة تدوير مياه الصرف الصناعي والتوجه لتقليل تلوث اهلواء.

4.19

0.700

مرتفعة

2

تلجا إدارة املؤسسة إىل حتويل خملفات منتجاهتا إىل مواد قابلة لالستعمال مرة ثانية
لذات املنتج.

4.11

0.753

مرتفعة

4

يتم بيع خملفات املواد املستعملة يف املؤسسة إىل جهات خارجية إلستخدامها كمواد
أولية يف صناعات الحقة.

4.21

0.766

مرتفعة
جدا

1

إعادة تدوير النفايات

4.16

0.595

مرتفعة
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يظهر اجلدول ( )60أن املتوسط احلسايب العام للبعد :إعادة تدوير النفايات ،قد بلغ ،4.16 :بإحنراف
معياري قدره( 0.595 :يعين هناجت جتانس يف إجابات عينة املستجوبني) ،ويقع هذا املتوسط احلسايب العام يف الفئة
اليت ترتاوح بني ]4.19 -3.40[ :على املقياس اخلماسي ،ما يشري إىل املوافقة املرتفعة ملفردات عينة املستجوبني على
املؤسسات الصناعية املبحوثة تأخذ مبفهوم إعادة تدوير النفايات.
وعند النظار يف الفقارات جناد أن أكثار فقارة يُطباق مضاموهنا حساب آراء أفاراد عيناة الدراساة كانا تلاك املتعلقاة

باا" :يتم بيع خملفات املواد املستعملة يف املؤسسة إىل جهاات خارجياة إلساتخدامها كماواد أولياة يف صاناعات الحقاة"،
حيااث بلااغ املتوسااط احلسااايب هلااا ( )4.21أي بدرجااة مرتفعااة جاادا ،يف املقاباال كان ا أقاال فقاارة مطبقااة للمضاامون تلااك
املتعلقة باا" :متتلك إدارة املؤسسة إمكانية إستخدام خملفاات منتجاهتاا مارة أخار كماواد أولياة ملنتجاات جديادة أخار "،
حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا ( )4.14بدرجة مرتفعة .
وجت اادر اإلشا ااارة هنا ااا إىل أن نت ااائج الدراسا ااة جا اااءت متوافقا ااة م ااع نتا ااائج الدراسا ااة التحليلي ااة حيا ااث وجا اادنا غالبيا ااة

املؤسس ا ا ااات الص ا ا ااناعية املبحوث ا ا ااة تطب ا ا ااق ه ا ا ااذا البع ا ا ااد السا ا ا ارتاتيجية إع ا ا ااادة الت ا ا اادوير ،خاص ا ا ااة بالنس ا ا اابة إىل مؤسس ا ا ااة
( )BOUKLLALمن خالل تدوير خملفات التمور لتصلح على عجني التمر وبع العصائر ،أنظر إىل .235
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الفرع الرابع  :عرض التحليل اإلحصائي لبيانات المحور الرئيسي :التفوق التنافسي
ساايتم يف هااذا اجلاازء عاارض نتااائج عمليااات اإلحصاااء الوصاافي للمحااور الرئيسااي :التفااوق التنافسااي ،بالطريقااة
الوصفية ذاهتا ،أي سايتم تنااول بُعاد مان أبعااد التفاوق التنافساي الساائدة يف املؤسساات الصاناعية اجلزائرياة حمال الدراساة
من وجهاة نظار العااملني فيهاا ،عارب حسااب املتوساط واإلحناراف يف إجاباات مفاردات عيناة املساتجوبني علاى هاذا احملاور

الفرعي ،مث حتديد درجة املوافقة على أبعااده وحتليلهاا وترتيبهاا .مبزياد مان التفصايل للتعارف علاى ماا ورد يف الفقارات الايت
ختص كل بُعد:
أوال :الكلفة
يلخص اجلدول ( )61اآليت نتائج اإلحصاء الوصفي للبعد املتعلق با :ميزة الكلفة ،وهذا ألجل معرفة وحتليل
إجابات مفردات عينة املستجوبني حول درجة املوافقة على العبارات املكونة هلذا البعد:
الجدول ( :)61نتائج العبارات المتعلقة الكلفة
المتوسط اإلنحراف

ترتيب الفقرة تنازليا حسب المتوسطات
تنتهج املؤسسة سياسة تصعب على املنافسني تقدمي سلع بتكلفة أقل من تكلفتها
حتقق مؤسستنا وفورات كلفوية عالية.

درجة

الترتيب

الحسابي المعياري الموافقة
مرتفعة 1
0.68 4.32
جدا
مرتفعة 2
0.74 4.01

تدعم املؤسسة أنشطة البحث والتطوير باستمرار من أجل تقدمي سلع بكلف أقل.

3.90

0.81

مرتفعة

3

تتبع املؤسسة الطرق واألساليب الكفيلة بتطوير كفاءة العمليات.

3.28

1.14

متوسطة

4

تنتهج املؤسسة سياسة البيع بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار املنافسني.

3.07

0.85

متوسطة

5

3.71

0.35

مرتفعة

المتوسط الحسابي العام
المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على مخرجات
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الكلفة السائدة يف املؤسسات الصناعية

اجلزائرية حمل الدراسة من وجهة نظر العاملني فيها تراوح بني ( )4.32-3.07وفق مقياس التدري اخلماسي ،حيث
بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البُعد ( )3.71وبإحنراف معياري ( ،)0.35مما يشري إىل توافر ميزة الكلفة املنخفضة
يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية حمل الدراسة بدرجة مرتفعة.

وعند النظر يف الفقرات جند أن أكثر فقرة يطبق مضموهنا حسب آراء أفراد عيناة الدراساة كانا تلاك املتعلقاة با اا":
تنتهج املؤسسة سياسة تصعب على املنافساني تقادمي سالع بتكلفاة أقال مان تكلفتهاا " ،حياث بلاغ املتوساط احلساايب هلاا
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( )4.32أي بدرجااة مرتفع ااة ج اادا ،يف املقاب اال كان ا أق اال فق اارة مطبق ااة للمض اامون تل ااك املتعلق ااة ب " تن ااتهج املؤسس ااة
سياسااة البيااع بأسااعار منخفضااة مقارنااة بأسااعار املنافساني ،".حيااث بلااغ املتوسااط احلسااايب هلااا ( )3.07بدرجااة متوسااطة
وب اإحنراف معياااري ( .)0.85ظهاار ماان النتااائج أن متوسااطات عبااارات بُعااد مياازة الكلفااة املنخفضااة كان ا مرتفعااة ،ورمبااا
يعااود الساابب يف ذلااك إىل رغبااة إطااارات املؤسسااات الصااناعية اجلزائريااة حماال الدراسااة يف الساايطرة علااى مجيااع مااا يتعلااق

ختفي

التكلفة نتيجة شعورهم أهنم مساؤولون أخالقاا أماام القادرة الشارائية لزباائنهم ،حياث هاذا االخاري ميتااز باخنفااض

قدرة الشرائية ،ويؤكد هذا جميا العباارات " تناتهج املؤسساة سياساة تصاعب علاى املنافساني تقادمي سالع بتكلفاة أقال مان
تكلفتها " و" حتقق مؤسستنا وفورات كلفوية عالية " .يف املراتب األوىل من عبارات هذا البُعد.
ثانيا :التسليم
يعرض اجلدول ( )62اآليت نتائج اإلحصاء الوصفي للبعد :ميزة سرعة التسليم ،وهذا ألجل معرفة وحتليل
إجابات مفردات عينة املستجوبني حول درجة املوافقة على جمموعة العبارات املكونة هلذا البعد:
الجدول ( :)62نتائج العبارات المتعلقة ميزة سرعة التسليم
المتوسط اإلنحراف

ترتيب الفقرة تنازليا حسب المتوسطات

الحسابي المعياري

درجة

التقدير

الترتيب

تلتزم املؤ سسة بتقدمي السلعة للعميل يف الوق احملدد.

3.80

0.94

مرتفعة

1

تعتمد املؤسسة على شبكة توزيع حديثة لتحقيق السرعة يف إيصاهلا للعمالء.

3.65

1.06

مرتفعة

2

لد املؤسسة القدرة على تقدمي منتوجات موثوق هبا.

3.43

1.06

مرتفعة

3

تتحمل املؤسسة تبعات التأخري (نفقات التأخري) جبدية كبرية

3.29

1.17

متوسطة

4

3.56

0.81

مرتفعة

المتوسط الحسابي العام
المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على مخرجات
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يتضح من اجلدول رقم ( )62أن متوسطات عبارات بُعد ميزة سرعة التسليم السائدة يف املؤسسات الصناعية
اجلزائرية حمل الدراسة من وجهة نظر العاملني فيها تراوح بني ( )3.80 -3.29وفق مقياس التدري اخلماسي ،حيث
بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البُعد ( )3.56وبإحنراف معياري ( ،)0.81مما يشري إىل توافر ميزة سرعة التسليم يف
املؤسسات الصناعية اجلزائرية حمل الدراسة بدرجة مرتفعة.

وبتفحص فقرات هذا البُعد ،جند أن أكثر فقرة يُطبق مضموهنا حسب آراء أفراد عينة الدراساة كانا تلاك املتعلقاة

ب اا " :تلتاازم املااؤ سسااة بتقاادمي الساالعة للعمياال يف الوق ا احملاادد ،".حيااث بلااغ املتوسااط احلسااايب هلااا ( )3.80أي بدرجااة
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مرتفعااة ،يف املقاباال كان ا أقاال فقاارة مطبقااة للمضاامون تلااك املتعلقااة ب " تتحماال املؤسسااة تبعااات الت ااأخري (نفقااات
التااأخري) جبديااة كباارية " ،حيااث بلااغ املتوسااط احلسااايب هلااا ( )3.29بدرجااة متوسااطة وب اإحنراف معياااري ( )1.17أي أن
أفراد العينة متفاوتون حوهلا.
كذلك متوسطات عبارات بُعد ميزة سرعة التسليم كان مرتفعة ،ورمباا يعاود السابب يف ذلاك إىل رغباة املؤسساات

الصااناعية اجلزائريااة حماال الدراسااة يف تكااوين فاارق العماال ملواجهااة املشااكالت والتحااديات ،والتميااز يف األداء ماان خااالل
إماد وتوفري البيئة املناسبة املساعدة على إخراي طاقات العاملني اإلبداعية ،ويؤكد هذا جمي العبارات " تلتزم املاؤ سساة
بتقاادمي الساالعة للعمياال يف الوق ا احملاادد ".و" تعتمااد املؤسسااة علااى شاابكة توزيااع حديثااة لتحقيااق الساارعة يف إيصاااهلا
للعماالء ".يف املراتااب األوىل مان عبااارات هااذا البُعاد .كمااا ميكاان تفساري ذلااك أيضاا ماان خااالل املنافساة للبنااوجت األجنبيااة
وحتديات البيئة اخلارجية املتغرية باستمرار اليت تتطلب مثل هذه الثقافة.

ثالثا :الجودة
اجلدول ( )63املواي يقدم نتائج اإلحصاء الوصفي للبعد :اجلودة ،بغرض معرفة وحتليل إجابات مفردات
العينة حول درجة املوافقة على عبارات هذا البعد:
الجدول ( :)63نتائج العبارات المتعلقة الجودة
المتوسط اإلنحراف

ترتيب الفقرة تنازليا حسب المتوسطات

الحسابي المعياري

تعتمد املؤسسة على إسرتاتيجيات اجلودة الشاملة اليت تدعم وظائف عمليات التصنيع 3.46

درجة

التقدير

الترتيب

0.97

مرتفعة

حتوز مؤسستكم على شهاد اإليزو ) (ISO 14001املتعلقة جبود األداء البيئي.

3.39

1.11

متوسطة

2

تعترب منتجات املؤسسة خضراء وذات جودة أعلى من مقارنة مبنافيسيها

3.35

1.03

متوسطة

3

تطمح إدارة املؤسسة إىل أن يكون معدل الوحدات التالفة قليلة مقارنة باملنافسني.

3.28

1.06

متوسطة

4

تعمل املؤسسة على التحسني املستمر ملنتجاهتا لتحقيق توقعات زبائنها.

3.27

1.10

متوسطة

5

المتوسط الحسابي العام

3.35

0.85

متوسطة

المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على مخرجات
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األخضر.

1

يتضح من اجلدول رقم ( )63أن متوسطات عبارات بُعد اجلودة السائدة يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية حمل
الدراسة من وجهة نظر العاملني فيها تراوح بني ( )3.46 -3.27وفق مقياس التدري اخلماسي الذي حدده
الباحث ،حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البُعد ( )3.35وبإحنراف معياري ( ،)0.85مما يشري إىل توافر اجلودة
يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية حمل الدراسة بدرجة متوسطة.
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وعند النظر يف الفقرات جند أن أكثر فقرة يُطبق مضموهنا حسب آراء أفراد عيناة الدراساة كانا تلاك املتعلقاة ب"

تعتمااد املااؤ سسااة علااى إس ارتاتيجيات اجل ااودة الشاااملة ال اايت تاادعم وظااائف عمليااات التصاانيع األخض اار ،".حيااث بل ااغ
املتوسط احلسايب هلا ( )3.46أي بدرجة مرتفعة ،يف املقابل كان أقل فقارة مطبقاة للمضامون تلاك املتعلقاة ب " تعمال
املؤسسااة علااى التحسااني املسااتمر ملنتجاهتااا لتحقيااق توقعااات زبائنهااا ،".حيااث بلااغ املتوسااط احلسااايب هلااا ( )3.27بدرجااة
متوسطة وبإحنراف معياري ( ،)1.10أي أن أفراد العينة متفاوتون حوهلا.
ج اااءت متوس ااطات عب ااارات بُع ااد اجل ااودة بدرج ااة متوس ااطة ،ويع ااود الس اابب يف ذل ااك إىل أن م ااديري املؤسس ااات

الصااناعية اجلزائريااة حماال الدراسااة يسااعون إىل حتقيااق الثقااة لااد العاااملني ماان خااالل الشاافافية يف العماال وعاادم التحيااز
لطاارف آخاار ،فيحاااولون حتقيااق العاادل واملساااواة يف توزيااع املهااام علااى العاااملني لكااي ال تقاال الثقااة ،ويؤكااد هااذا جمي ا
العبااارات " تعتمااد املااؤ سسااة علااى إسارتاتيجيات اجلااودة الشاااملة الاايت تاادعم وظااائف عمليااات التصاانيع األخضاار " .و"
حتوز مؤسستكم على شهاد اإليزو ( )ISO 14001املتعلقة جبود األداء البيئي ".يف املراتب األوىل هلذا البُعد.
رابعا :السمعة
ما سيأيت هو جدول ( ،)64يلخص نتائج اإلحصاء الوصفي للبعد املتعلق با :حتقيق و /أو تعزيز مسعة
املؤسسة ،وهذا ملعرفة وحتليل إجابات املستجوبني حول درجة موافقتهم على عبارات هذا البعد.
الجدول ( :)64نتائج العبارات المتعلقة ب خخ :تحقيق و /أو تعزيز سمعة المؤسسة
المتوسط اإلنحراف

ترتيب الفقرة تنازليا حسب المتوسطات

الحسابي المعياري

تعترب منتجات املؤسسة ذات عالمة مسجلة "املاركة".

درجة

الموافقة

الترتيب

4.22

0.73

مرتفعة جدا

1

4.14

0.83

مرتفعة

2

مسعة املؤسسة رسخ إسم املؤسسة والسلعة املقدمة.

3.37

1.20

متوسطة

3

تعرب مسعة املؤسسة عن الفوائد املتأتية من السلعة املقدمة

3.29

1.35

متوسطة

4

3.73

0.58

مرتفعة

مسعة املؤسسة مميزة مقارنة باملؤسسات املنافسة األخر

.

المتوسط الحسابي العام

المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على مخرجات

برنامج .SPSS

يتضااح ماان اجلاادول رقاام ( )64أن متوسااطات عبااارات بُعااد الساامعة السااائدة يف املؤسسااات الصااناعية اجلزائريااة

حماال الدراسااة ماان وجهااة نظاار العاااملني فيهااا تراوح ا بااني ( )4.22 -3.29وفااق مقياااس التاادري اخلماسااي الااذي حاادده
الباح ااث ،حي ااث بل ااغ املتوس ااط الع ااام لعب ااارات ه ااذا البُع ا اد ( )3.73وب ا اإحنراف معي اااري ( ،)0.58مم ااا يش ااري إىل ت ا اوافر
السمعةيف املؤسسات الصناعية اجلزائرية حمل الدراسة بدرجة مرتفعة.
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وعند النظر يف الفقرات جند أن أكثر فقرة يُطبق مضموهنا حسب آراء أفراد عيناة الدراساة كانا تلاك املتعلقاة ب"

تعتاارب منتجااات املؤسسااة ذات عالمااة مسااجلة "املاركااة" ،".حيااث بلااغ املتوسااط احلسااايب هلااا ( )4.22أي بدرجااة مرتفعااة
جدا ،يف املقابل كان أقل فقرة مطبقة للمضمون تلاك املتعلقاة ب "تعارب مسعاة املؤسساة عان الفوائاد املتأتياة مان السالعة
املقدمااة ،".حيااث بلااغ املتوسااط احلسااايب هلااا ( )3.29بدرجااة متوسااطة ،وب اإحنراف معياااري ( )1.35أي أن أف اراد العينااة
متفاوتون حوهلا.
يظهاار ماان النتااائج أن متوسااطات عبااارات بُعااد الساامعة كان ا بدرجااة مرتفعااة ،ويعااود الساابب يف ذلااك إىل إدراجت

موظفي املؤسسات الصناعية اجلزائرية حمل الدراسة لقيماة وأمهياة التغياري بالنسابة ألي بناك ،وأناه ميثال خياارا وإسارتاتيجية
جياادة للبنااوجت تااؤدي إىل حتقيااق أهاادافها ،ويؤكااد هااذا جمي ا العبااارات " تعتاارب منتجااات املؤسسااة ذات عالمااة مسااجلة
"املاركة " و" مسعة املؤسسة مميزة مقارنة باملؤسسات املنافسة األخر  " .يف املراتب األوىل من هذا البُعد.
وتتفق هذه النتيجة بصورة عامة مع النتائج اليت توصل إليها كل من دراسة
خامسا  :اإلبداع
يعرض اجلدول ( )65اآليت نتائج اإلحصاء الوصفي للعبارات املكونة للبعد :اإلبداع ،وهذا ألجل معرفة وحتليل
إجابات مفردات عينة املستجوبني حول درجة املوافقة على هذا البعد:
الجدول ( :)65نتائج العبارات المتعلقة ب خخ :اإلبداع
المتوسط اإلنحراف

ترتيب الفقرة تنازليا حسب المتوسطات

درجة

الحسابي المعياري التقدير

الترتيب

تستخدم املؤسسة تقنية متطورة جدا تساعد على اإلبداع يف عمليات التصنيع.

3.44

0.98

مرتفعة

1

تستخدم املؤسسة اإلبتكار البيئي من أجل فتح أسواق جديدة.

3.31

1.08

متوسطة

2

يعد اإلبداع منهجا اسرتاتيجيا ثابتا يف املؤسسة.

3.30

1.17

متوسطة

3

تعمل املؤسسة على تطوير وحتسني منتوجاهتا بشكل دائم.

3.17

1.20

متوسطة

4

تعمل املؤسسة على تنويع منتوجاهتا املقدمة للعميل.

3.16

1.15

متوسطة

5

تتفوق املؤسسة على منافسيها بإمتالكها رأس مال فكريا مبدعا.

3.11

1.22

متوسطة

6

المتوسط الحسابي العام

3.25

0.50

متوسطة

المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على مخرجات

برنامج .SPSS

يتضح من اجلدول رقم ( ،)65أن متوسطات عبارات بُعد اإلبداع السائدة يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية

حمل الدراسة من وجهة نظر العاملني فيها تراوح

بني ( )3.44 -3.11وفق مقياس التدري اخلماسي الذي حدده
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الباحث ،حيث بلغ املتوسط العام لعبارات هذا البُعد ( )3.25وبإحنراف معياري ( ،)0.50مما يشري إىل توافر اإلبداع
يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية حمل الدراسة بدرجة متوسطة.

وعند النظر يف الفقرات جند أن أكثر فقارة يُطباق مضاموهنا حساب آراء أفاراد عيناة الدراساة كانا تلاك املتعلقاة ب

" تسااتخدم املؤسسااة تقنيااة متطااورة جاادا تساااعد علااى اإلبااداع يف عمليااات التصاانيع ،".حيااث بلااغ املتوسااط احلسااايب هلااا
( )3.44أي بدرجااة مرتفعااة ،يف املقاباال كان ا أقاال فقاارة مطبقااة للمضاامون تلااك املتعلق ااة ب " تتف ااوق املؤسسااة عل ااى

منافساايها بإمتالكهااا رأس مااال فكريااا مباادعا ،".حيااث بلااغ املتوسااط احلسااايب هلااا ( )3.11بدرجااة متوسااطة وب اإحنراف
معياري ( ،)1.22أي أن أفراد العينة متفاوتون حوهلا.
جاااءت متوسااطات عبااارات بُعااد اإلبااداع بدرجااة متوسااطة ،ويعااود الساابب يف ذلااك إىل كااون مااوظفي البنااوجت لاايس

لااديهم بااديل آخاار عاان التغيااري ،وهااذا ماان أجاال حتقيااق التكيااف مااع البيئااة اخلارجيااة املتغاارية ماان أجاال البقاااء واإلسااتمرار،
ويؤكااد هااذا جمي ا العبااارات " تسااتخدم املؤسسااة تقنيااة متطااورة جاادا تساااعد علااى اإلبااداع يف عمليااات التصاانيع ".و"
تستخدم املؤسسة اإلبتكار البيئي من أجل فتح أسواق جديدة ".يف املراتب األوىل من هذا البُعد.
وإمجاال من خالل كل اجلداول السابقة اخلاصة هبذا املطلب ،وكذا النسب والنتائج اليت تلخيصها وحتليلها،
يرتاء أن هناجت توجه امايب للمؤسسات الصناعية حمل الدراسة حنو تبين اسرتاتيجيات التصنيع األخضر بشكل كبري
وهذا ما مت الوقوف عليا من خالل حتليل الوثائق وعن طريق االستبانة  ،باإلضافة إىل اهتمام إطارات املؤسسات
الصناعية بأبعاد اخلمس اتفوق التنافسي وهذا من أجل البقاء يف السوق واالستمرار ألكرب فرتة ممكنة والنمو مىت
كان هناجت فرصة لذلك.
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المطلب الرابع :اختبار فرضيات الدراسة
بعاادما مت كشااف تفاص ايل نتااائج املعااامل اإلحصااائية الوصاافية املتعلقااة بإجابااات عينااة املسااتجوبني حااول خمتلااف
األبعاد الداخلة يف تكوين حماور الدراسة ،وعقب كتابة التقارير املتضمنة لنصو حتليل وتفسري هذه النتاائج ،سايقع يف
هذا الفضاء املتبقي من الفصل التطبيقي عرض ترتيبات ونتائج جهود إختبار فرضيات الدراسة.
الفرع األول  :الفرضية الرئيسية األولى
"ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اسرتاتيجيات التصنيع األخضر ،وتعزيز التفوق التنافسي يف املؤسسات
الصناعية املبحوثة".
ويندري من حتتها  3فرضيات فرعية :
 -ال وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني اسرتاتيجية التخفي

والتفوق التنافسي يف املؤسسات الصناعية

املبحوثة.
 ال وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني اسرتاتيجية اعادة االستخدام والتفوق التنافسي يف املؤسساتالصناعية املبحوثة.
 ال وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني العالقة بني اسرتاتيجية اعادة التدوير والتفوق التنافسي يفاملؤسسات الصناعية املبحوثة.
وهي نتائج الساؤال :ما العالقة بين أبعاد استراتيجيات التصنيع األخضر وتعزيز التفخوق التنافسخي فخي المؤسسخات
الصناعية المبحوثة؟
وقد مت التحقق من صحة هذه الفرضيات عن طريق إماد معامالت اإلتباط بإستخدام" معامل بريسون
لارتباط" ملعرفة ما اذا كان هناجت عالقة بني اسرتاتيجيات التصنيع األخضر بأبعادها والتفوق التنافسي كما هو مبني
يف اجلدول ( )66التاي:
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جدول رقم ( :)66العالقة بين محاور استراتيجيات التصنيع األخضر والتفوق التنافسي
محاور استراتيجيات التصنيع األخضر والتفوق التنافسي
العالقة بني اسرتاتيجية التخفي

والتفوق التنافسي.

معامل

قيمة

اإلرتباط

""Sig.

مستوى الداللة

0.623

0.000

دالة عند

0.000

العالقة بني اسرتاتيجية إعادة اإلستخدام والتفوق التنافسي.

0.853

0.000

دالة عند

0.000

العالقة بني اسرتاتيجية إعادة التدوير والتفوق التنافسي.

0.800

0.000

دالة عند

0.000

العالقة بني اسرتاتيجيات التصنيع األخضر والتفوق التنافسي.

0.848

0.000

دالة عند

0.00

المصدر :من إعداد الباحث باإلعتماد على التحليل اإلحصائي لمتغيرات الدراسة

وقد تبني من اجلدول ( )66السابق أن:
•

معامل اإلرتباط بني استراتيجيات التصنيع األخضر والتفوق التنافسي مرتفع يساوي ( ،)0.848وأن القيمة

االحتمالية ( ).Sigتساوي ( ،)0.000وهي أقل من مستو الداللة ( ،)0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة
إحصائية عند مستو ( )α≤0.05بني أبعاد استراتيجيات التصنيع األخضر والتفوق التنافسي في المؤسسات
الصناعية المبحوثة ،وهذا يدل على أمهية اسرتاتيجيات التصنيع األخضر يف تعزيز تنافسية املؤسسات الصناعية
وأيضاو يف بع

األحيان تؤدي إىل حتقيق ميزة تنافسية بيئة .

وميكن توضيح قيمة معنوية العالقة بني كل بعد من أبعاد اسرتاتيجيات التصنيع األخضر (اسرتاتيجية
التخفي  ،اسرتاتيجية إعادة االستخدام ،اسرتاتيجية إعادة التدوير) مع التفوق التنافسي كما يلي :
•

معامل اإلرتباط بني استراتيجية التخفيض والتفوق التنافسي مرتفع يساوي ( ،)0.623أي هناجت عالقة طردية،

وكما أن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي( ،)0.000وهي أقل من مستو الداللة ( ،)0.05وهذا يدل على وجود
عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية عند مستو ( )α≤0.05بني استراتيجية التخفيض والتفوق التنافسي في
المؤسسات الصناعية
•

المبحوثة.

معامل اإلرتباط بني استراتيجية إعادة اإلستخدام والتفوق التنافسي مرتفع يساوي( ،)0.853أي هناجت عالقة

طردية ،وكما أن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي( ،)0.000وهي أقل من مستو الداللة( ،)0.05وهذا يدل على
وجود عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية عند مستو ( )α≤0.05بني استراتيجية إعادة اإلستخدام والتفوق
التنافسي في المؤسسات الصناعية المبحوثة.
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•

معامل اإلرتباط العالقة بني استراتيجية إعادة التدوير والتفوق التنافسي مرتفع يساوي( ،)0.800أي هناجت عالقة

طردية ،وكما أن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي( ،)0.000وهي أقل من مستو الداللة( ،)0.05وهذا يدل على
وجود عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية عند مستو ( )α≤0.05بني العالقة بين استراتيجية إعادة التدوير
والتفوق التنافسي في المؤسسات الصناعية

المبحوثة.

الفرع الثاني  :الفرضية الرئيسية الثانية
"ال توجد فرق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أفراد العينة في المؤسسات الصناعية المبحوثة تجاه دور
استراتيجيات التصنيع األخضر في تعزيز التفوق التنافسي تبعا للمتغيرات الديمو رافية( :النوع ،سنوات
الخبرة ،المؤهل العلمي)".
وهي نتاي السؤال :هل توجد فروق في استجابات أفراد العينة تجاه استراتيجيات التصنيع األخضر والتفوق
التنافسي تعزى لمتغيرات( :سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي)؟
ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
أوال :الفرضية الفرعية األولى
"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول استراتيجيات التصنيع
األخضر في تعزيز التفوق التنافسي تعزى لمتغير

الجنس".

ومن أجل إختبار مد صحة هذه الفرضية من عدمها فقد مت استخدام اختبار ستيودن للعينتني املستقلتني،
واجلدول ( )67املواي يوضح النتائج املتحصل عليها
جدول رقم ( )67الفروقات بالنسبة لمتغير الجنس

مقياس

النوع العدد المتوسط اإلنحراف قيمة
الحسابي المعياري
""T

استراتيجيات

ذكر

143

4.236

0.468

التصنيع األخضر

أنثى

57

4.466

0.497

ذكر

143

4.296

0.483

أنثى

57

4.466

0.409

التفوق التنافسي

المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على خمرجات
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قيمة
""Sig.

الداللة

1.233

0.240

غري دالة

1.046

0.312

غري دالة

برنامج .SPSS

الفصل الثالث ....................................:الدراسة الميدانية لبعض المؤسسات الصناعية الجزائرية
وقد تبني من اجلدول ( )67السابق أن:
أنه بإستخدام اختبار " " Independent Samples Testلعينتني مستقلتني تبني أن القيمة االحتمالية

()Sig.

إلجابات املبحوثني كان أكرب من مستو الداللة ( )α≤0.05وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة معنوية،
ومن مث فإنه ميكن قبول الفرضية القائلة بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة
حول استراتيجيات التصنيع األخضر في تعزيز التفوق التنافسي تعزى لمتغير

الجنس.

ثانيا :الفرضية الفرعية الثانية
" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول استراتيجيات التصنيع
األخضر في تعزيز التفوق التنافسي تعزى لمتغير العمر" .
ومن أجل إختبار مد صحة هذه الفرضية من عدمها فقد مت استخدام إختبار " التباين األحادي" ،واجلدول ()68
املواي يوضح النتائج املتحصل عليها .
جدول رقم ( :)68الفروقات بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة
المتوسط

اإلنحراف
0.629

مقياس

العمر

العدد

استراتيجيات

أقل من  5عام

11

4.233

من  5إىل 10

27

4.281

0.415

10

1

4.800

0.00

أقل من  5عام

11

4.400

0.495

من  5إىل 10

27

4.288

0.457

أكثر من 10

1

4.900

0.00

التصنيع

األخضر
التفوق

التنافسي

أكثر من

الحسابي

المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على خمرجات

المعياري

قيمة
""F

0.575

0.963

قيمة

""Sig.
0.568

0.391

مستوى
الداللة

غري دالة

غري دالة

برنامج .SPSS

وقد تبني من اجلدول ( )68السابق أن:
أنه بإستخدام اختبار " التباين األحادي"  ،تبني أن القيمة االحتمالية ( ).Sigإلجابات املبحوثني كان أكرب من
مستو

الداللة()α≤0.05

وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة معنوية ،ومن مث فإنه ميكن قبول الفرضية

القائلة بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول استراتيجيات التصنيع
األخضر في تعزيز التفوق التنافسي تعزى لمتغير العمر.
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الفصل الثالث ....................................:الدراسة الميدانية لبعض المؤسسات الصناعية الجزائرية
ثاثا :الفرضية الفرعية الثالثة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول اسختراتيجيات التصخنيع األخضخر
في تعزيز التفوق التنافسي تعزى للمسمى الوظيفي.
ومن أجل إختبار مد صحة هذه الفرضية من عدمها فقد مت استخدام إختبار " التباين األحادي" ،واجلدول
( )69املواي يوضح النتائج املتحصل عليها .
جدول رقم ( :)69الفروقات بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي
مقياس
استراتيجيات التصنيع األخضر

التفوق التنافسي

المتوسط

اإلنحراف
0.411

المسمى الوظيفي

العدد

مدير

45

4.425

رئيس قسم

68

4.100

0.603

مسؤول مصلحة

87

4.310

0.466

مدير

45

4.550

0.465

رئيس قسم

68

4.050

0.463

مسؤول مصلحة

87

4.365

0.4365

الحسابي

المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على خمرجات

المعياري

قيمة

قيمة

""F

""Sig.

0.645

1.649

0.531

0.206

مستوى
الداللة

غري دالة

غري دالة

برنامج .SPSS

وقد تبني من اجلدول ( )69السابق أن:
أنه بإستخدام اختبار "التباين األحادي" ،تبني أن القيمة االحتمالية ( ).Sigإلجابات املبحوثني كان أكرب من
مستو الداللة( )α≤0.05وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة معنوية ،ومن مث فإنه ميكن قبول الفرضية
القائلة بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول استراتيجيات التصنيع
األخضر في تعزيز التفوق التنافسي تعزى المسمى الوظيفي.
رابعا :الفرضية الفرعية الرابعة
"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول استراتيجيات التصنيع
األخضر في تعزيز التفوق التنافسي تعزى لمتغير للمؤهل العلمي".
ومن أجل إختبار مد صحة هذه الفرضية من عدمها فقد مت استخدام إختبار " التباين األحادي" ،واجلدول املواي
يوضح النتائج املتحصل عليها .
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الفصل الثالث ....................................:الدراسة الميدانية لبعض المؤسسات الصناعية الجزائرية
جدول رقم ( :)70الفروقات بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي
مقياس
استراتيجيات التصنيع
األخضر

التفوق التنافسي

المتوسط

اإلنحراف
0.516

المؤهل العلمي

العدد

ثانوي

10

4.280

جامعي

175

4.125

0.546

ماجستري

13

4.30

0.362

دكتوراه

2

4.50

0.04

ثانوي

10

4.346

0.489

جامعي

175

4.325

0.456

ماجستري

13

4.275

0.433

دكتوراه

2

4.500

0.03

الحسابي

المصدر :من إعداد الباحث ،باإلعتماد على خمرجات

المعياري

قيمة
""F

0.099

0.131

قيمة

""Sig.

0.906

0.878

مستوى
الداللة

غري دالة

غري دالة

برنامج .SPSS

وقد تبني من اجلدول ( )70السابق أن:
أنه بإستخدام اختبار "التباين األحادي" ،تبني أن القيمة االحتمالية ( ).Sigإلجابات املبحوثني كان أكرب من
مستو الداللة

()α≤0.05

وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة معنوية ،ومن مث فإنه ميكن قبول الفرضية

القائلة بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول استراتيجيات التصنيع
األخضر في تعزيز التفوق التنافسي تعزى لمتغير للمؤهل العلمي.
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الخاتمة العامة

الخاتمة العامة
إســتحوذت قضــية محايــة البيئــة علــى إهتمــام البــاحثني واحلكومــات باجملتمعـات املتقدمــة والناميــة
وذلـك فـى فتـرة مـا بعـد احلـرب العامليـة الثانيـة أو فـي منتصـف القـرن املاضـى ،وذلــك فـى غضـون التقــدم
العلم ـي والتكنولــوجي الــذي شــهده العــامل ،وف ـي ســياق اإلهتمــام بقضــية التنميــة اإلقتصــادية وظهـ ــور
املشـ ــروعات الصـ ــناعية الكبـ ــرى ،وتعتبـ ــر هذه األخرية القـ ــاطرة الت ـ ـي دفعـ ــت بقـ ــوة إىل حتقيـ ــق التنميـ ــة
اإلقتصــادية ،وهبــذا املعنــى فالصــناعة واألنشــطة املتعلقــة هبــا مثلــت تطلعــا تســعى إليــه الكثيــر مــن الـدول
لتحقيـق الرفاهيـة لسـكاهنا ،وعلى الـرغم ممـا حققتـة الصـناعة مـن إجنـازات علـى طريـق التقـدم اإلجتمـاعى لكثيـر
مـن الـدول إال أهنـا محلـت فـي طياهتـا العديـد مـن املشـكالت التـي أنعكسـت فـي التلوث البيئي ،ويف ضوء
مشكلة ومنوذج وفرضيات الدراسة وبعد إجراء اإلختبارات اإلحصائية إلثبات أو نفي مصداقية منوذج الدراسة
والفرضيات اليت بنيت عليه ،فإن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث ميكن تلخيصها على النحو التايل:
 -Iالنتائج النظرية:
 هناك قَدر من اإلتفاق بني عدد من الكتاب يف جمال إدارة اإلنتاج والعمليات الصناعية وإدارة االسرتاتيجيةعلى أنواع اسرتاتيجيات التصنيع األخضر هي اسرتاتيجية التخفيض واعادة االستخدام واعادة التدويري؛
 إتفق العديد من ال ُكتاب يف َجمال إدارة اإلنتاج والعمليات على أبعاد امليزة التنافسية األكثر شيوعا واملتمثلةُ
بأبعاد (الكلفة ،اجلودة ،املرونة ،التسليم) واليت من خالهلا ُميكن للمؤسسة الصناعية حتقيقأ و تدعيم تفوقها
التنافسي؛
 إن الصناعة اخلضراء سوف تفرض نفسها عاجال أم آجال؛ ومع أن البلدان قد تنطلق من أماكن خمتلفة،فإهنا متضي يف نفس اإلجتاه؛
 لنظام التصنيع األخضر مباديء ومتطلبات عديدة تعمل بشكل مرتابط ومتكامل بإجتاه التخفيض وإعادةالتدوير وإعادة االستخدام ؛
 متثل اسرتاتيجية إعادة التدوير منوذجا يعرض مسات حتقيق املكاسب على مجيع اجلبهات الثالثة من حتققالنمو املستدام ،وتوليد فرص العمالة واإلنصاف ،وأن تكون كذلك صديقة للبيئة ،ولكن هناك مفاضالت
ممكنة كثرية يف اجلمع ما بني هذه األهداف؛

الخاتمة العامة
 إن عملية التنمية الصناعية من األحسن أن تكون بشكل مستدام بيئيا ،نظرا إىل أن تنامي استهالكاملنتجات اجلديدة قد يفاقم الضغوط اليت ترزح البيئة حتت وطأهتا ،علما بأنه ميكن التخفيف من حدهتا عرب
اللجوء إىل التدخالت البيئية يف قطاعات الصناعات التحويلية اليت تؤد إنتاج سلع بيئية أي سلع ترمي إىل احلد
من تقليل االثر البيئي؛
 يعد االستثمار يف التكنولوجيات والنظم والعمليات اليت تستخدم الطاقة بكفاءة يف الصناعة أمرا مستدامابيئيا ومرحبا اقتصاديا على حد سواء ؛
 إن التحديد الدقيق للتأثريات السلبية للنشاط الصناعي على عناصر البيئة يؤدى إىل رفع كفاءة ممارساتاإلدارة الصناعية البيئية بشأن محاية البيئة من أضرار هذا النشاط من خالل دورة حياة املنتج ،وأن حتديد وتتبع
عناصر التكاليف البيئية من خالل مراحل هذه الدورة يساعد يف حتديد وتتبع املنافع أو العوائد البيئية؛
 تساهم اسرتاتيجيات التصنيع األخضر يف ختفيض التكاليف وزيادة األرباح ،أما التكاليف البيئةاملباشرةكمعاجلة النفايات ومعاجلة املياه ،وأما املزايا فتتمثل يف األرباح املباشرة من خالل إقتصاد الطاقة ،وإعادة
تدوير املواد ،التجهيزات ،تكاليف التلوث ،التقليل من اإلنبعاثات (غبار،غازات) وحاليا تتمثل اسرتاتيجية
النفايات يف كثري من الدول وخاصة الدول املتقدمة من التخلص إىل التقليل عندما يكون ذلك ممكنا إقتصاديا
أو تقنيا أو بيئيا ؛
 تشكل اسرتاتيجيات التخفيض وإعادة االستخدام وإعادة التدوير اسرتاتيجيات رئيسية لتدعيم التفوقالتنافسي حيث تؤدي إىل ختفيض تكاليف املواد اخلام (على سبيل املثال إعادة تدوير النفايات بدال من شراء
املواد البكر) للمؤسسات الصناعية ،وحتقيق مكاسب الكفاءة اإلنتاجية (على سبيل املثال استعمال كميات
أقل من الطاقة واملياه) ؛ وختفيض نفاقات االصالح البيئي أو اجلبائي وحتسني مسعة املؤسسة.
متابعة الدراسات يف جمال تدوير النفايات وإعادة استخدامها يف الصناعة ،حيث هناك ثالث خطوات مرتبة
"حسب األولويات" للتعامل مع النفايات على النحو التايل :
•

التخفيض من النفايات ؛

•

إعادة استخدام املنتجات ؛

•

إعادة تدوير.

الخاتمة العامة
تشكل اإلطار النظري املستخلص واخلاص بالبحث يف صورته النهائية من مخس مفردات رئيسية مت
َ
إستخالصها من خالل إستعراض الدراسات والتجارب السابقة ،واليت تداخلت بعضها مع بعض يف إنتاج تلك
املفردات ،وقد مشلت هذه املفردات ُكال من (االسرتاتيجية ،التصنيع األخضر ،التفوق التنافسي ،البيئة ،مؤسسات
صناعية جزائرية) ،وقد مشلت مفردات اإلطار النظري بدورها مفردات ثانوية خاصة بكل مفردة منها ،عملت مع
بعضها البعض على تكامل مفردات اإلطار النظري النهائي؛
 - IIاإلستنتاجات التحليلية لوثائق المؤسسة
بعد حتليل وثائق املؤسسات الصناعية املبحوثة من طرف الباحث مكنه يف األخري إىل وصول إىل جمموعة
من النتائج أمهها:
 من خالل تطبيق املؤسسات الصناعية اسرتاتيجية التخفيض و/أو اسرتاتيجية إعادة االستخدام و/أو اسرتاتيجيةإعادة التدوير ،املتضمنة ضمن اإلجراءات اليت أملتها اللجنة التقنية املشرفة على مشروع ( )MedTest IIفقد مت
حققت وفرات مبا يزيد عن  2.666.548يورو سنويا ،ويعزي ذلك إىل التوفري يف طاقة بقيمة  298جيغا
واط/الساعه كهرباء سنويا ،وتوفري يف املياه قدرها  435489م3سنويا ،وتوفريات مقدارها  14514طن من املواد
األولية سنويا ،وختفيض  819.3طن من كمية النفايات الصلبة سنويا؛
 فرتات إسرتداد إستثمار لدى املؤسسات الصناعية املبحوثة يف غالبها قصرية حبيث ( )%50من اإلستثماريسرتجع ىف أقل من ستة أشهر وهو أمر يسلط الضوء على أنه يف بعض األحيان ميكن أن يكون لإلجراءات
البسيطة اليت تتخذها املؤسسات الصناعية لديها تأثري كبري على مجيع جوانب املؤسسة؛
 استطاعت املؤسسات الصناعية الـ  :12خفض النفايات  819.3طن يف السنة؛ توفري مواد خام  14514طن يفالسنة ،خفض  18818طن من انبعاثات الكربون سنويا؛
 املؤسسات الصناعية الـ  12املشاركة يف مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة يف اجلزائر حقق وفورات واضحةيف استهالك الطاقة مع تقدير إمكانية توفري يرتاوح بني  % 2و  % 30.7من إمجايل فاتورة الطاقة  ،حيث سجلت
مؤسسة مامي أصغر نسبة يف التوفري بـ ـ ـ  % 2:في حين أكبر نسبة للتوفري الطاقة سجلته مؤسسة (
 )ARIBبنسبة

% 30.7؛

Laiterie

الخاتمة العامة
 اسرتاتيجية كفاءة الطاقة كانت نقطة تقاطع بني مجيع املؤسسات الصناعية الـ  ،12فقد عملت كل املؤسساتالصناعية على ترشيدها أو إختاذ جمموعة إجراءات من أجل التقليل من استهالكها ،وهذا راجع اىل عنصر التكلفة
بالدرجة األوىل ،حيث تعترب عامل حاسم يف تدعيم و/أو حتقيق التفوق التنافسي ،كما أن العديد من الباحثني
يربط الطاقة مع املوارد بـ ــ 50 :باملائة من تكلفة املنتج.
 -حترص إدارة املؤسسات الصناعية لكل من:

(،)SAFILAIT( )Laiterie ARIB( ،) SBC( ،)Saïda Laiterie

على ختفيض مواد تعبئة وتغليف إىل أدىن حدد ممكن ،واستعملت العديد من اإلجراءات أمها ما قمت به مؤسسة
( )Flashمن خالل إقتناء آلة ذات بعد تكنولوجي بيئي خصيصا لعملية اإلقتصاد يف مواد التغليف والتعبئة ؛
 إن إختاذ املؤسسات الصناعية املبحوثة بإسرتاتيجيات التصنيع األخضر زاد من فرص وصوهلا إىل األسواقالدولية مبنتجات جيدة النوعية واإلمتثال للمعايري البيئية ،خاصة بالنسبة للمؤسسات التالية :

( )SBCو(NCA-

 )ROUIBAو( )ETS. BOUKLLAL Med Tahar؛
 كشف الواقع امليداين توافر خصائص التصنيع األخضر يف املؤسسات الصناعية الـ  12على الرغم من تفاوتمستوى التطبيق ملتطلبات اسرتاتيجياته ،حيث جند كل من مؤسسة،) MAMI( ،)Flash( :

(،)SOSEMIE Eurl

( )SARL GIPATESتبنت اسرتاتيجية واحدة وهي اسرتاتيجية التخفيض ،يف حني مؤسسيت ( )SAFILAITو
( ) TCHINLAITأخت باإلسرتاتيجيات الثالث ،أما البقية أخذت بإثنتني ،ورغم ذلك هي حباجة إىل جهود
كبرية لزيادة تأثري املبادرات اخلضراء على أدائها التنافسي؛
 هناك تبيان يف تبين اسرتاتيجيات التصنيع األخضر بني املؤسسات الصناعية االثين العشر املبحوثة فهناك منتبنها يف ثالث وهناك بعض املؤسسات أخذ بإثنني والبعض االخر أخذ بواحدة فقط .
الميدانية
- IIIاالستنتاجات َ

المبحوثين (للمؤسسات الصناعية ( ))12باآلتي:
.1يَتمتع أغلبية األفراد َ
 : 1-1لديهم ِخدمة فعلية يف املؤسسات الصناعية املبحوثة ألكثر من ( )10سنوات وهي سنوات يَكتسب
هبا األفراد اخلربة واملعرفة اليت تُساعدهم يف تَقدمي أفكار تتعلق بــ :االسرتاتيجيات التصنيع األخضر وتدعيم
التفوق التنافسي للمؤسسة الصناعية  ،كما يدل على سعي املؤسسات املبحوثة لإلحتفاظ باملوارد البشرية اليت
متتلك خربات طويلة لضمان اإلستقرار والنمو يف العمل ،ونتيجة تراكم تلك اخلربات حتما سينعكس على

الخاتمة العامة
أداء املؤسسة باإلجياب ،ألنه كلما زادت اخلربة املهنية إلطارات املؤسسة كلما زادت املردودية العامة
للمؤسسة؛
ََ :2-1يملون ُموهل علمي جيد ُميكنهم من فهم اإلستبانة واإلجابة عليها بِشكل صحيح ،كما أنه يدل
على إهتمام هذه املؤسسات الصناعية حمل الدراسة باملستوى التعليمي للعاملني (اإلطارات) لتحقيق أهدافها
وسعيها لزيادة اإلنتاجية والرحبية ،فاملستوى التعليمي للعاملني يرتك أثرا واضحا على جودة العمل الذي يتم
تنفيذه على الصعيد الداخلي للمؤسسة أو على الصعيد اخلارجي بالتعاون مع العمالء ،فضال عن ُمساعدهتم

يف إجناز األعمال املتعلقة باسرتاتيجيات التصنيع األخضر وتدعيم أو َحتقيق أبعاد التفوق التنافسي بِكفاءة؛
ُ
 :3-1سيطرة الفئة الذكرية على الفئة األنثوية يف التوظيف القيادي (مديري الدوائر ورؤوساء األقسام ،رؤساء
مصاحل )...،داخل املؤسسات الصناعية املبحوثة ،ويعزى هذا إىل طبيعة العمل يف هذا اجملال ،كما أنا
املناصب القيادية عادة متنح يف اجلزائر للرجال وذلك لطبيعة العمل القيادي الذي َيتاج إىل وقت وجهد
كبريين؛
 -2مكونات المؤسسات المبحوثة باآلتي:
هيمنة املؤسسات اخلاصة على العامة ،ويرجع سبب هذا التفاوت إىل طبيعة النظام اإلقتصادي اجلزائري
الذي يغلب عليه املؤسسات اخلاصة ،خاصة يف العدد ،باإلضافة إىل أن اللجنة املكلفة باملشروع هلا معايري
خاصة يف عملية اإلختيار ،وتدل هذه النتيجة على أن هناك تنوعا يف تركيبة مؤسسات الدراسة بني مؤسسات
عمومية وخاصة؛
 -3اإلجابة على فرضيات الدراسة:
 أفرزت نتائج التحليل الوصفي كون أغلب إجابات املبحوثني تتفق على توفر اسرتاتيجيات التصنيع االخضرعلى مستوى مجيع املؤسسات الصناعية املبحوثة وهذا جاء ليأكد الدراسة التحليلية لوثائق املؤسسة.
 أفضت نتائج التحليل الوصفي إىل أن أغلب إجابات األفراد املبحوثني تتفق على توفر مكونات أبعاد التفوقالتنافسي وبنسب متفاوتة لكل مكون على مستوى مجيع املؤسسات الصناعية حمل الدراسة.

الخاتمة العامة
وأوضحت نتائج حتليل اإلرتباط ملتغريات الدراسة ما يلي:
 وجود عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بني اسرتاتيجية التخفيض والتفوق التنافسييف املؤسسات الصناعية املبحوثة؛
 وجود عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بني اسرتاتيجية إعادة اإلستخدام والتفوقالتنافسي يف املؤسسات الصناعية املبحوثة؛
 وجود عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بني العالقة بني اسرتاتيجية إعادة التدويروالتفوق التنافسي يف املؤسسات الصناعية املبحوثة؛
وهبذه النتائج مت إثبات صحة الفرضية الرئيسية األوىل اليت تنص على :

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استراتيجيات التصنيع األخضر وتعزيز التفوق التنافسي في
المؤسسات الصناعية المبحوثة".
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد عينة الدراسة حول اسرتاتيجيات التصنيع األخضر يفتعزيز التفوق التنافسي تعزى ملتغري اجلنس؛
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد عينة الدراسة حول اسرتاتيجيات التصنيع األخضر يفتعزيز التفوق التنافسي تعزى ملتغري العمر؛
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد عينة الدراسة حول اسرتاتيجيات التصنيع األخضر يفتعزيز التفوق التنافسي تعزى املسمى الوظيفي؛
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد عينة الدراسة حول اسرتاتيجيات التصنيع األخضر يفتعزيز التفوق التنافسي تعزى ملتغري للمؤهل العلمي؛
وهبذه النتائج مت قبول صحة الفرضية الرئيسية الثانية:
"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى اتجاهات أفراد العينة في المؤسسات الصناعية المبحوثة
تجاه دور استراتيجيات التصنيع األخضر في تعزيز التفوق التنافسي تبعا للمتغيرات الديموغرافية:
(الجنس ،سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي)".
وعليه أسهمت النتائج اليت مت التوصل إليها يف َمنت البحث إىل استنتاج أساسي يَتمثل بِقبول الفرضيات

الرئيسة والفرضيات الفرعية املنبثقة عنها يف املؤسسات الصناعية قيد البحث.
ُ

الخاتمة العامة

 - IVاإلقتراحات:
• إقتراحات على مستوى الكلي (الحكومي):
 ضرورة التعاون بني وزاريت الصناعة والبيئة للتعجيل باصدار املراسيم التطبيقية للقوانني البيئية ال سيما جلهةاحلوافز والتسهيالت ،وتبادل اخلربات وقواعد البيانات بني خمتلف االدارات واجلهات املعنية لبناء منظومة
صناعية بيئية مشرتكة تضع احللول يف متناول املصانع ملساعدهتا على املعاجلة وخفض امللوثات؛
 حماولة احلكومة اجلزائرية التوسيع العمل مبخرجات مشروع ) (MedTest IIمن خالل التنسيف مع كافةاجلهات املعنية ،ليشمل قاعدة قطاعية كبرية ومتنوعة ،وبزيادة عدد املؤسسات الصناعية اليت ميكنها
االستفادة من املشروع ضمن مفهوم قطاعي ،حبيث يتم التوجه إىل هذه املؤسسات على أساس جمموعات
ضمن كل قطاع وليس على أساس إفرادي فقط ،خصوصا املؤسسات املتوسطة والصغرى اليت تعترب العمود
الفقري لإلقتصاد اجلزائري ،مع منح قروض ميسرة من أجل متويل كفاءة املوارد يف الصناعة واليت تشمل
املياه والطاقة واملواد األولية؛
 يف ض ــوء الوق ــائع الص ــناعية اجلدي ــدة ال ــيت نتج ــت جزئي ــا ع ــن ال ــتغريات التكنولوجية ،سيتطلب السبيل إىلاخلروج من فئة أقل البلدان منـوا تعزيـز الرتكيـز علـى إضـافة القيمــة ،واإلســتثمار يف رأس املــال البشــري مــن
خــالل املعرفــة وتنميــة املهــارات واإلبتكــار وتسويق املعارف اجلديدة وحتديد النهج القابلة للتطبيق بشأن
إعتماد أفضل املمارسات الصناعية؛
 تطوير إسرتاتيجية متكاملة إجتاه إعادة تدوير النفايات ،وجيب أن تتم بتبنيها كصناعة جديدة وتشجيعاملؤسسات الصناعية اخلاصة حنو توطني هذه الصناعة وهتيئة املناخ اإلستثماري إلستقطاب املستثمر
األجنيب لتطويرها؛
 إختاذ صناعة إسرتجاع النفايات الصناعية كنقاط جديدة للنمو االقتصادي.• إقتراحات على المستوى الجزئي (المؤسسات المبحوثة):
 ضرورة إدراك املؤسسات الصناعية الـ  12بإمكانية اعتمادها اسرتاتيجيات التصنيع األخضر بوصفها نقاطقوة وأداة مهمة لتعزيز تفوقها التنافسي وعليه البد من الرتكيز عليها وتفعيلها لتصبح أكثر كفاءة يف
استعمال مواردها ومسؤوليتها جتاه البيئة واجملتمع؛

الخاتمة العامة
 ضرورة زيادة اهتمام إدارات املؤسسات الصناعية قيد البحث بأبعاد التفوق التنافسي وعدم الرتكيز فقطعلى بعد الكلفة والعمل على حتقيقها بِكفاءة من أجل تدعيم أو َحتقيق التَفوق على ُمنافسيها يف أسواق

املنافسة؛
ُ
 ملا كان التفوق التنافسي للمؤسسات الصناعية الـ  12يستمد مقومات تدعيمه من اسرتاتيجيات التصنيعاألخضر ،فإن الباحث يقرتح ضرورة تعزيز تبين هذه اإلسرتاتيجيات من قبل املؤسسات الصناعية عامة
واملبحوثة خاصة عن طريق توجيه اهتمامها إىل الرتكيز على اآليت :
أ -حماولة ختفيض تكاليف عملياهتا التصنيعية (مدخالت وعمليات وخمرجات) والتقنني يف استخدام املواد
األولية والطاقة على أن ال يكون على حساب اجلودة ؛
ب -سعيها يف اإلفادة من إعادة إستخدام منتجاهتا أو منتجات أخرى اقتنها بغرض استعماهلا سواء يف جمال
عملياهتا الداخلية أم على مستوى زبائنها ؛
ج -تبنيها عمليات تدوير منتجاهتا.
 من خالل الزيارة امليدانية اليت قام هبا الباحث لبعض املؤسسات الصناعية داخل قسم اإلنتاج حلظنا كثرةالتوقفات بني الفينة وأخرى وعليه يوصي الباحث بتحديث وصيانة املكائن واملعدات املستعملة لتقليل
التوقفات واألعطال مما يزيد من إرتفاع تكاليف التوقف للصيانة فضال عن حتسني جودة املخرجات؛
 توصي الدراسة بإستخدام احللول التقنية الكفءة للتقليل من إستهالك الطاقة الكهربائية واإلعتماد علىمصادر الطاقة املتجددة يف تقليل الكلفة التشغيلية للمحطات الصناعية ،كما توصي الدراسة بضرورة إجياد
نوع من التوزان بني املتطلبات الوظيفية وإحتياجات املستخدمني؛
 ضرورة إدراك إدارات املؤسسات الصناعية عامة واملبحوثة خاصة ألمهية التصنيع األخضر واسرتاتيجياتهفضال عن إمتالكها لتصورات ورؤى عنها وعن تأثرياهتا يف اجلوانب التنافسية املنظمية؛
 إعتمادا على التوصية يف أعاله ومبا إن التصنيع األخضر يعد واحدا من متطلبات األداء والتصنيع األخضرفإن األمر يستلزم من إدارة املؤسسات الصناعية املبحوثة توفري البيئة املناسبة لتطبيقه وتقدمي الدعم
واإلمكانيات املطلوبة لذلك؛
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 يوصي البحث إدارات املؤسسات الصناعية املبحوثة بضرورة مراعاة حتقيق هذه االسرتاتيجيات أثناء عملياتتصميم منتجاهتا وتصنيعها وتطويرها.
 ضرورة نشر فلسفة صفر نفايات (هدر) بني األفراد العاملني يف املؤسسات الصناعية املبحوثة ويف هذا الصدديقرتح الباحث تشكيل جلنة دورية هلا صفة الدوام ومكونة من خمتلف مستويات اإلدارية والتنفيذية للمؤسسة
الصناعية ،تكون مهمتها البحث عن كل أشكال اهلدر بإستمرار ويف مجيع املستويات اإلدارية ومن مث إزالتها
لتحقيق خمرجات ذات قيمة كبرية وهدر صفري.
 حث املؤسسات الصناعية على دراسة جتارب املؤسسات الصناعية العاملية اليت جنحت يف تطبيق التصنيعاألخضر مبختلف اسرتاتيجياته من أجل اإلستفادة من نتائج واألخذ بالنتائج وتكييفها بالشكل الذي يالئم
بيئة التصنيع اجلزائرية عامة وبيئة نوع الصناعة على وجه اخلصوص.
 أظهرت نتائج التحليلية لوثائق املؤسسة أن أكثر اسرتاتيجية اليت مت األخذ هبا كانت اسرتاتيجية التخفيض لذايقرتح الباحث على إدارة املؤسسات الصناعية أن تويل إهتمام أكثر بباقي اإلسرتاتيجيات (إعادة االستخدام
وإعادة التدوير) اليت تساهم بشكل كبري يف تعزيز األداء الشامل للمؤسسات الصناعية؛
 ينصح الباحث املؤسسات الصناعية ،أن تعمل على إجياد آلية تعاون بينها وبني خمابر البحث املوجودةباجلامعات من ذوي اإلختصاص يف هذا اجملال (أبعاد اسرتاتيجيات التصنيع األخضر) من أجل اإلستفادة من
آخر تطورات النظم يف هذا اجملال ،ويشري الباحث أن مؤسسة (  )BOUKLLALأقدمت على هذه اخلطوة
من خالل إتفاق تعاون مع جامعة سطيف  -1-أمضي مؤخرا يف سنة.2021
 - Vآف ـ ـ ــاق البـ ــحث:
تعترب دراسة موضوع اسرتاتيجيات التصنيع األخضر والتفوق التنافسي حقال واسعا ،وحديثا خصبا
للبحث فيه رغم تعقده وتداخل العديد من املعارف والعلوم يف دراسته ،مع ذلك نتمىن وجود حبوث أخرى تكمل
خمتلف زوايا هذا البحث ،هلذا نقرتح جمموعة من املواضيع اليت ميكن أن تكون حماور لبحوث مستقبلية:
دراسة تأثري متغريات أخرى يف حتسني التفوق التنافسي كاإلبتكار البيئي ممثال خبصائه أو أمناطه ،سلسلة اإلمداداخلضراء ،رأس املال الفكري األخضر ،اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية املستدامة؛
دراسة تأثري اسرتاتيجيات التصنيع األخضر يف جوانب أخرى للمؤسسة الصناعية ،مثل :تصميم املنتج وتطويرهوالتسويق األخضر والشراء األخضر ؛

الخاتمة العامة
 دراسة دور اسرتاتيجيات التصنيع األخضر يف حتقيق التنمية املستدامة؛ دور رأس مال الفكري يف حتقيق عوامل جناح التصنيع األخضر؛ -أثر اسرتاتيجية التصنيع األخضر يف اإلنتاجية اخلضراء للمؤسسة الصناعية.

املراجع
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املالحق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة "سطيف "-1-
كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

استبيان حول:
دور استراتيجيات التصنيع االخضر في تدعيم التفوق التنافسي
من إعداد الباحث:
بلغربي سليم

حتية طيبة ،وبعد:

نضع بني أيديكم استمارة االستبيان للدراسة املوسومة  " :دور استراتيجيات التصنيع االخضر في تدعيم التفوق

التنافسي" ،واليت نسعى من خالهلا إىل استطالع أرائكم حول الفقرات املوجودة .
وهي بالتأكيد تعكس الدقة واملوضوعية يف إجاباتكم ومدى إهتمامكم ووعيكم واحلرص على إظهار النتائج الدقيقة والصحيحة .
لذا نرجو منكم مالحظة ما يأيت قبل اإلجابة:
 -1قراءة فقرات االستبيان بدقة ومتعن.
 -2إن إجاباتكم تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط ودقة اإلجابة ستعزز من قيمة النتائج املستهدفة لذا ال داعي لذكر اإلسم.
 -3يرجى وضع إشارة () يف املربع املعين باإلجابة املناسبة لكل فقرة.
 -4الرجاء اإلجابة على مجيع األسئلة الواردة يف االستبانة دون استثناء.
أخيا ،تقبلوا تشكرات وتقديرات الباحث على حسن تعاونكم ومسامهتكم يف هذا البحث.
مالحظات :جاءت بعض املفاهيم يف هذا االستبيان لتؤدي املعىن املوايل:
استراتيجية التخفيض : Reduceاسرتاتيجية اليت تقلل من استخدام املوارد الطبيعية كالطاقة واملياه واملواد األولية اخلام والعمل على زيادة الكفاءة
يف استخدام هذه املصادر ولكن دون التأثي على البيئة واإلضرار هبا ،كما تعين عدم الزيادة يف النفايات املستخرجة.
إعادة اإلستخدام  :Reuseتصميم منتج ميكن استخدامه عدة مرات من طرف املؤسسة او املستخدم.
إعادة التدوير :Recycleإعادة معاجلة املنتجات وحتويلها إىل مواد أولية قابلة لإلستخدام يف إنتاج نقس املنتج أو منتجات أخرى.

البايانات الشخصية والخاصة باملؤسسة الصناعية:
 -1البيانات الشخصية:

أنثى

ذكر

عدد سنوات الخبرة:

الوظيفة :
 ..........................................................أقل من  5سنوات
ثانوي فأقل

تدرج جامعي

أكثر من  10سنة

من  5إلى  10سنوات
املؤهل العلمي:
ماجيستر

دكتوراة

 -2البيانات الخاصة باملؤسسة:
خاصة
عامة
ملكية املؤسسة:
دولي
محلي
نطاق السوق:
أكثر من  20سنة
من  10إلى  20سنة
من  5إلى  10سنوات
تاريخ التأسيس :أقل من  5سنوات
أكثر من  250عامل
من  100إلى  250عامل
من  50إلى  100عامل
أقل من  50عامل
عدد العمال:
الصناعة البالستيكية
الصناعة الغذائية والصناعة الزراعية
الصناعة الالكترونية والكهربائية
الصناعة املعدنية وامليكانيكية
مواد بناء
نوعية النشاط الصناعي :صناعة النسيج وألالبسة
الصناعة الكيميائية
صناعة أخرى .................................................. :

صناعة ألاثاث املكتبي

محور :01مدى وعي املؤسسة الاقتصادية الجزائرية بأهمية استراتيجيات التصنيع ألاخضر
بدرجة
الرقم

البند

01

إلادارة العليا باملؤسسة على قناعة بأهمية إدراج البعد البيئي ضمن تخطيطها
إلاستراتيجي.
تمتلك إدارة املؤسسة سياسة واضحة تحث على الوعي البيئي في كل عملية من
العمليات الصناعية إلى التوريد النهائي.
تعمل املؤسسة على إلغاء أو تقليل نفاياتها إيمانا منها باملسؤولية الاجتماعية
والبيئية أمام زبائنها.
تعمل املؤسسة على رفع الكفاءة الصناعية من أجل إلغاء نفاياتها أو تقليلها
بالدرجة ألاولى.
يعد تقليل أو منع التلوث والنفايات من مصادرها ألاصلية من أولويات إهتمام
إدارة املؤسسة.
تشتمل بيانات العبوة على كافة البيانات الضرورية وقابلة لعادة التدوير أو إعادة
الاستخدام دون أخطار صحية أو بيئية.
تقوم املؤسسة بتثقيف العاملين وتوعيتهم بأهمية استراتيجيات التصنيع ألاخضر
(إعادة التدوير .إعادة الاستخدام .التخفيض).
تمتلك املؤسسة برنامج لدارة النفايات وضع من أجل إلامتثال لجميع اللوائح
املعمول بها.
تستخدم املؤسسة في إلانتاج مواد معاد تدويرها غير ضارة صحيا وبيئيا.
تصنف النفايات في مؤسستكم وفق قانون  19-01املؤرخ في 2001/12/12
واملتعلق بتسيير النفايات.

02
03
04
05
06
07
08
09
10

مرتفعة
جدا

مرتفعة

متوسطة

منخفضة
منخفضة
جدا

املحور الثاني  :استراتيجيات التصنيع الاخضر
-1استراتيجية التخفيض
بدرجة
املحور

املادة ألاولية

الرقم

البند

11

تسعى املؤسسة إلى تقليل استخدام املوارد الطبيعة أثناء التصنيع إلى أقل
ما يمكن.
تحرص املؤسسة على شراء مواد أولية ذات مواصفات وخصائص ال
تستهلك بسرعة.
تبحث املؤسسة دوما الستعمال تكنولوجيا جديدة أقل استغالال للموارد.
تتجنب أو تقلل املؤسسة كمية املواد الخطرة املستخدمة في إنتاج املنتج.
(تعمل املؤسسة على الحد من استهالك املواد الخطرة).
تعمل املؤسسة على تخفيض املواد الخام والطاقة املستخدمة في عملية
التعبئة والتغليف.
يتم استخدام ألاساليب الحديثة التي تقلل من التغليف غير الضروري.

17

تبحث املؤسسة عن مواد تعبئة وتغليف ذات مخلفات ونفايات قليلة.
تحرص املؤسسة على أن تكون عمليات التعبئة والتغليف املنتج مصنعة
من مواد نظيفة غير سامة.
تلجأ املؤسسة إلى تقليص استهالك الطاقة إلى أقل ما يمكن.
تستخدم املؤسسة تكنولوجيات حديثة تقتصد الطاقة وال تلوث البيئة.
(استخدام املعدات الكهربائية وامليكانيكية املوفرة للطاقة وإلاضاءة).
تستعين املؤسسة بأحد البرامج للتحكم في إلاستھالك الجید للطاقة خالل
عملية التصنيع.
تستخدم املؤسسة وسائل نقل ومناولة ذات طاقة منخفضة.
تتبع املؤسسة أساليب حديثة في تصميم املنتجات بطريقة تكفل تقليل
املخلفات .
تسعى املؤسسة إلى تصميم عمليات إنتاج جديدة خاصة بتوفير املواد
ألاولية.
تعمل املؤسسة على تخفيض وقت إلاعداد للعمليات الصناعية.
تركز املؤسسة على التحسين املستمر للعمليات الصناعية لتقليل معدالت
التلوث.
تستخدم املؤسسة تكنولوجيات ذات كفاءة عالية في تصريف أقل
للملوثات.
تعمل املؤسسة على تقليل النفايات السمية والخطرة أثناء التصنيع.
يعد تقليل أو منع النفايات من مصادرها ألاصلية من أو لويات اهتمام
املؤسسة.
تنتج املؤسسة كميات منخفضة من املخلفات والنفايات الصناعية.
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التعبئة والتغليف
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الطاقة
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التصميم
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النفايات
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مرتفعة
جدا

مرتفعة

متوسطة

منخفضة

منخفضة
جدا

 -2استراتيجية إعادة الاستعمال
بدرجة
الرقم
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تمتلك املؤسسة إمكانيات إعادة استعمال منتجاتها أو أجزاء منها بعد
إنتهاء الغرض الرئيس ي لها.
تقوم املؤسسة باالستخدام املتكرر للسلعة أو عناصرها التي باتت
مخلفات بعد استخدامها أو استهالكها لغراض أخرى غير الغرض
الرئيس ي لها.
تتصف منتجات املؤسسة بإمكانية إعادة الاستخدام من طرف
املستهلك.
تعمل املؤسسة على تحديد وجمع املنتجات وألاجزاء التي سيتم إعادة
استخدامها.
تستخدم املؤسسة مواد التعبئة والتغليف التي يمكن إعادة استخدامها
من طرفها .
للمغلفات والعلب استعماالت أخرى بعد استنفاذ املنتوج بالنسبة
للمستخدم.
تقوم املؤسسة بإعادة بعض املواد (عبوات الشحن مواد تعبئة) إلى
جهات متعاقد معها الستخدامها مرة ثانية .
تراعي املؤسسة تضمين عمليات تصميم منتجاتها ما يؤمن إعادة
استعمالها.
يتم تصميم مواد التعبئة والتغليف بحيث يمكن إعادة استخدامها
بسهولة.
تعمل املؤسسة على تصميم استعمال مختلف مخلفات العملية
الصناعية أثناء التصنيع لالستفادة منها.
املؤسسة لديها القدرة على تقديم تصاميم متجددة لعملياتها على نحو
مستمر بهدف الحفاظ على البيئة.
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املنتج
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التعبئة والتغليف
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التصميم
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منخفضة
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تتصف منتجات املؤسسة بإمكانية إعادة التدوير بعد استعمالها.
تقوم املؤسسة بإعادة تدوير نفاياتها الصناعية الناتجة عن عمليات
التصنيع.
تضع إدارة املؤسسة استراتيجية السترجاع منتوجاتها املتقادمة لغرض
إعادة تصنيعها.
تستخدم املؤسسة مواد التعبئة والتغليف التي يمكن إعادة تدويرها
من طرف املؤسسة .
يتم تصميم مواد التعبئة والتغليف بحيث يمكن إعادة تدويرها
بسهولة.
تحرص املؤسسة على استخدام مواد التعبئة والتغليف يمكن إعادة
تدويرها من طرف مؤسسات أخرى.
تراعي إدارة املؤسسة تضمين عمليات تصميم منتجاتها ما يؤمن إعادة
تدويرها.
تقوم املؤسسة بتعديل املنتجات املوجودة لجعلها أقل ضررا على البيئة.
تقوم إدارة املؤسسة بالبحث والتطوير للتحسين املستمر ملنتجاتها من
أجل جعلها قابلة للتدوير.
تدرج املؤسسة برنامج إعادة التدوير ضمن عمليات التصنيع.
تمتلك إدارة املؤسسة إمكانية استخدام مخلفات منتجاتها مرة أخرى
كمواد أولية ملنتجات جديدة أخرى.
تحرص املؤسسة على إعادة تدوير مياه الصرف الصناعي والتوجه
لتقليل تلوث الهواء.
تلجا إدارة املؤسسة إلى تحويل مخلفات منتجاتها إلى مواد قابلة
لالستعمال مرة ثانية لذات املنتج.
يتم بيع مخلفات املواد املستعملة في املؤسسة إلى جهات خارجية
الستخدامها كمواد أولية في صناعات الحقة.
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املنتج
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التعبئة والتغليف

46
47
48

التصميم
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النفايات
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مرتفعة
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تتبع املؤسسة الطرق وألاساليب الكفيلة بتطوير كفاءة العمليات.
تنتهج املؤسسة سياسة البيع بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار
املنافسين.
تحقق مؤسستنا وفورات كلفوية عالية.
تنتهج املؤسسة سياسة تصعب على املنافسين تقديم سلع بتكلفة أقل
من تكلفتها.
تدعم املؤسسة أنشطة البحث والتطوير باستمرار من أجل تقديم سلع
بكلف أقل.
لدى املؤسسة القدرة على تقديم منتوجات موثوق بها.

62

تلتزم املؤ سسة بتقديم السلعة للعميل في الوقت املحدد.
تعتمد املؤسسة على شبكة توزيع حديثة لتحقيق السرعة في إيصالها
للعمالء.
تتحمل املؤسسة تبعات التأخير (نفقات التأخير) بجدية كبيرة.
تعتمد املؤ سسة على إستراتيجيات الجودة الشاملة التي تدعم وظائف
عمليات التصنيع ألاخضر.
تحوز مؤسستكم على شهاد إلايزو ( )ISO 14001املتعلقة بجود ألاداء
البيئي.
تعمل املؤسسة على التحسين املستمر ملنتجاتها لتحقيق توقعات زبائنها.
تطمح إدارة املؤسسة إلى أن يكون معدل الوحدات التالفة قليلة مقارنة
باملنافسين.
تعتبر منتجات املؤسسة خضراء وذات جودة أعلى من املنتجات الغير
الخضراء املنافسة.
سمعة املؤسسة مميزة مقارنة باملؤسسات املنافسة ألاخرى.

71

تعبر سمعة املؤسسة عن الفوائد املتأتية من السلعة املقدمة.

72

تعتبر منتجات املؤسسة ذات عالمة مسجلة "املاركة".

73

سمعة املؤسسة رسخت إسم املؤسسة والسلعة املقدمة .

74

يعد إلابداع منهجا استراتيجيا ثابتا في املؤسسة.

75

تستخدم املؤسسة إلابتكار البيئي من أجل فتح أسواق جديدة.
تستخدم املؤسسة تقنية متطورة جدا تساعد على إلابداع في عمليات
التصنيع.
تتفوق املؤسسة على منافسيها بإمتالكها رأس مال فكريا مبدعا.

78

تعمل املؤسسة على تطوير وتحسين منتوجاتها بشكل دائم .

79

تعمل املؤسسة على تنويع منتوجاتها املقدمة للعميل.
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الجودة
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السمعة
الابداع
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مرتفعة
جدا

مرتفعة

متوسطة

منخفضة
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جدا

الملحق رقم : 2
( قائمة المحكمين)
اإلسم واللقب

اللقب العلمي

مكان العمل

باروش زين الدين

أستاذ دكتور

جامعة سطيف

غراب رزيقة

أستاذ دكتور

جامعة سطيف

رياض العينوس

أستاذ محاضر

جامعة سطيف

مجدي نويري

أستاذ محاضر

جامعة سطيف

بن زيادي أسماء

أستاذة محاضرة

جامعة سطيف

مرواني رابح

أستاذ محاضر

جامعة املسيلة

وليد بقاش

إطار

شركة BCR

طريقة حساب األهمية النسبية للمتوسطات الحسابية
 -1حساب املدى  :املدى = أكبر قيمة لفئات إلاجابة – اصغر قيمة لفئات إلاجابة
4 = 1 - 5

 -2حساب طول الفئة  :طول الفئة = املدى ÷ عدد الفئات
0.8 = 5 ÷ 4

 -3إضافة طول الفئة إلى فئة إلاجابة لدينا للحصول على نقطة القطع في قيمة املتوسط الحسابي
ملستوى ألاهمية النسبية املنخفضة جد.
نقطة القطع لألهمية النسبية املنخفضة جدا = 1.8= 0.8 +1

 -4إضافة طول الفئة إلى نقطة القطع لألهمية النسبية املنخفضة للحصول على نقطة القطع في
قيمة املتوسط الحسابي ملستوى ألاهمية النسبية املنخفضة= 2.6 =0.8+1.8

 -5إضافة طول الفئة إلى نقطة القطع لألهمية النسبية دون املتوسطة للحصول على نقطة القطع
في قيمة املتوسط الحسابي ملستوى ألاهمية النسبية املتوسطة = 3.4 = 0.8+2.6

 -6إضافة طول الفئة إلى نقطة القطع لألهمية النسبية املتوسطة للحصول على نقطة القطع في
قيمة املتوسط الحسابي ملستوى ألاهمية املرتفعة = 4.2 = 0.8+3.4

 -7إضافة طول الفئة إلى نقطة القطع لألهمية النسبية فوق املتوسطة لتحديد مدى املتوسط
ً

الحسابي ملستوى ألاهمية النسبية املرتفعة جدا= 5 = 0.8+4.2

ويوضح الجدول التالي ألاهمية النسبية املقابلة ملدى املتوسط الحسابي :
ألاهمية النسبية

مدي املتوسط الحسابي املقابل

منخفضة جدا

من ( )1إلى أقل من ()1.8

منخفضة

من ( )1.8إلى أقل من ()2.6

متوسطة

من ( )2.6إلى أقل من ()3.4

مرتفعة

من ( )3.4إلى أقل من ()4.2

مرتفعة جدا

 4.2فأعلى

:الملخص

 والكشف عن الفروق يف،هدفت الدراسة إىل التعرف على دور اسرتاتيجيات التصنيع األخضر يف تدعيم التفوق التنافسي

 ومن أجل حتقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإستخدام،) سنوات اخلربة، املؤهل العلمي،استجابات أفراد العينة تبعاً ملتغري (النوع
 وتكون جمتمع الدراسة من مدراء ورؤساء مصاحل باملؤسسات الصناعية اإلثين عشر املشاركة يف مشروع،املنهج الوصفي التحليلي
 ووزعت يف املؤسسات الصناعية، وحتقيقاً ألهداف البحث مت تصميم استبانة أعدت هلذا الغرض.)2018/2015( -2- ميد سات
 ومت.)%91(  يف حني بلغت نسبة املسرتجعة منها،) إستمارة231(  وبواقع،ً على عينة ممن هم بدرجة مدير وحدة صعودا،املبحوثة

 مث أجري حتليل إختبار اإلحندار، والرتب،حتليل املعلومات بإحتساب املتوسطات احلسابية والنسب املئوية واإلحنرافات املعيارية
 وأظهرت تلك النتائج وجود عالقة إرتباط وتأثري معنوي بني اسرتاتيجيات.(T)  وإختبار، وحتليل إختبار التباين األحادي،املتعدد
 أن املزايا التنافسية تستمد، األمر الذي يقودنا إىل اإلستنتاج،التصنيع األخضر والتفوق التنافسي بداللة مكونات وأبعاد كل منهما
.مقومات تدعيمها من مكونات اسرتاتيجيات التصنيع األخضر
 تقدم الباحث بعدد من التوصيات من أمهها ضرورة إدارك املؤسسات الصناعية،ويف ضوء اإلستنتاجات اليت مت التوصل إليها
 فضال عن دعوة إدارات املؤسسات الصناعية املبحوثة إىل تركيز إهتماماهتا بإجتاه،املبحوثة ألمهية التصنيع األخضر واسرتاتيجياته
 ليس بغرض اإلستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية فقط ولكنه بات توجها،إعتماد معايري التصنيع األخضر يف مجيع مراحل عملياهتا
.  باإلضافة إىل تقدمي مقرتحات أخرى للباحثني مستقبال يف موضوع الدراسة احلالية،يف ميدان املنافسة العاملية وبلوغ اإلستدامة
. تصنيع أخضر؛ تفوق تنافسي؛ ختفيض؛ إعادة إستخادم؛ إعادة تدوير؛ مؤسسة صناعية:الكلمات المفتاحية
Abstract :
This study aims to recognise the role of Green Manufacturing strategies in supporting the competitive
Superiority of manufacturing firms. Based on several variables (sex, scientific qualification, years of
experience), we use a descriptive and analytical method to reveal differences between a group of twelve
(12) manufacturing firms participating in MedTest II project (2015-2018).
In fact, a questionnaire was distributed in these firms (231 copies, of which 91% have been recuperated)
destined to our sample constituted of managers (directors and department heads) in these firms. Based on the
main statistical elements (arithmetical mean, standard deviation, ranks, multiple regression Test, Single
variance Test, and T test), responses were then analysed and interpreted.
Results show a significant correlation between Green Manufacturing Strategies and Competitive Superiority
reflected in their components and dimensions. So, competitive advantages are obviously reinforced by green
Manufacturing Strategies.
In the light of our conclusions, we tried to formulate a set of recommendations. First, studied firms need
recognize the importance of Green Manufacturing strategies .Second, manufacturing firms' management
should consider the Green manufacturing standards and their evolution in every process stages. Not only for
efficient use of natural resources by firms, but because the Green Manufacturing is actually a mainstream in
the context of worldwide trend towards sustainability and competitive markets of nowadays. Finally, some
lines of future research related to the present study are suggested.
key words : Green Manufacturing; Competitive Superiority; Reducing; Reusing; Recycling; manufacturing
firms.

